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วัตถุประสงค์ เพื่อแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าของมะม่วงมหาชนกที่ตกเกรดและหล่นในช่วงฤดูมรสุมทั้งมะม่วงระยะ
ดิบและสุก ให้เป็นผลิตภัณฑ์จากมะม่วงมหาชนก และถ่ายทอดแก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือผู้สนใจทั่วไป 
รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานในการผลิตที่ถูกสุขลักษณะตามหลัก GMP แก่กลุ่มแปรรูป
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ความรู้แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงมหาชนก ต าบลหนองหิน อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  
จ านวน 30 คน  อาจารย์และเจ้าหน้าที่จ านวน 10 คน  มีก าหนดการ 1 วัน  ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
เกิดเครือข่ายความร่วมทางวิชาการ 1 เครือข่าย  
  จากการด าเนินโครงการ มีผลการประเมินดังนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ 

ได้ว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (  ̅ = 4.77) เท่ากับร้อยละ 95.40  นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ข้อเสนอแนะ  องค์ความรู้ที่ได้ ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจในพ้ืนฐานในการผลิตที่ถูกสุขลักษณะตามหลัก GMP 
รวมทั้งกรรมวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วงลอยแก้วจากมะม่วงระยะดิบและเยลลี่เชคเครื่องดื่มรสมะม่วงจาก
มะม่วงระยะสุก 
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บทท่ี  1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแหล่งพ้ืนที่ในการเพาะปลูกมะม่วงพันธุ์มหาชนกที่ส าคัญและมี
ศักยภาพทั้งในการพัฒนาและการส่งออกของประเทศ  โดยในพ้ืนที่อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ปีนี้ 
มีเกษตรกรหันมาปลูกมะม่วงพันธุ์มหาชนกมากข้ึน รวมเป็นพ้ืนที่ขณะนี้กว่า 1,000 ไร่  ส่งออกมะม่วงพันธุ์
มหาชนกไปต่างประเทศมูลค่ากว่า 30 ล้านบาทต่อปี  ซึ่งเกษตรกรส่งผลผลิตผ่านบริษัทเอกชนที่เข้ามารับ
ซื้อเพ่ือส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น จีน รัสเซีย และประเทศแถบยุโรป  คิดเป็นปริมาณร้อยละ 90 ส่งออก
ยังต่างประเทศ ส่วนที่เหลือจ าหน่ายในพ้ืนที่และน ามาแปรรูปหลากหลาย เช่น แยมมะม่วง น้ าปันนมะม่วง 
มะม่วงกวน เป็นต้น (วิภาดา รัตนโรจนา, 2558)  
          มะม่วงพันธุ์มหาชนกเป็นมะม่วงที่เกิดจากการผสมระหว่างพันธุ์ซันเซทกับพันธุ์หนังกลางวัน ซึ่ง
คุณสมบัติที่โดดเด่นของมะม่วงพันธุ์มหาชนกนี้เหมาะต่อการส่งออกจ าหน่ายในต่างประเทศ เนื่องจากมี
เปลือกหนามีสีเปลือกของผลเหลืองสวยงามสามารถวางจ าหน่ายได้เป็นเวลานาน  เมื่อสุกมีกลิ่นหอม
เฉพาะตัว รสชาติหวานอมเปรี้ยว (เปรมปรี ณ สงขลา และรวี เสรฐภักดี, 2542)  นอกจากนี้ในเนื้อมะม่วง
พันธุ์มหาชนกในระยะผลสุกจะมีปริมาณสารแคโรทีนอยด์มากถึง 8.2 กรัมต่อ 100 กรัมของเนื้อมะม่วง 
และยังพบปริมาณแอนโทไซยานินเท่ากับ 0.23 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ าหนักสด ทั้งนี้ยังมีปริมาณร้อยละการ
ยับยั้งอนุมูลอิสระในเนื้อมะม่วงระยะผลสุกมีค่าเท่ากับร้อยละ 20.32 (นวลอนงค์ ปุเรนเต, 2555)  

อย่างไรก็ตามมะม่วงพันธุ์มหาชนก (เป็นผลไม้ที่ต้องเก็บเกี่ยวตามฤดูกาลซึ่งผลผลิตในช่วงปลาย
เดือนเมษายนถึงพฤษภาคมออกพร้อมกันจึงท าให้เกิดปัญหาการล้นตลาด เกษตรกรจ าหน่ายออกไปไม่ทัน 
รวมไปถึงราคาจ าหน่ายตกต่ าอีกด้วย ซึ่งจากเดิมเกษตรกรจ าหน่ายได้ในราคา 60-70 บาทต่อกิโลกรัม
ในช่วงต้นฤดู (เดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน) ลดลงเป็น 20-25 บาทต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ยังรวมไป
ถึงผลที่ไม่ได้ขนาดตามมาตรฐานการส่งออกก็จ าหน่ายได้ราคาต่ าเช่นกัน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ท าให้มะม่วงมี
ราคาตกต่ า  ยิ่งไปกว่านั้นในฤดูมรสุมมีฝนฟ้าและลมแรงยังท าให้มะม่วงดิบหล่นเสียหาย ดังนั้นเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าให้กับมะม่วงพันธุ์มหาชกท่ีจ าหน่ายได้ในราคาต่ าและเพ่ิมความหลากหลายให้ผลิตภัณฑ์ จึงมีแนวคิด
ที่จะน ามะม่วงพันธุ์มหาชกทั้งระยะดิบและสุกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากมะม่วงมหาชนกให้กับกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง 

 
วัตถุประสงค์   

1. แปรรูปและเพ่ิมมูลค่าของมะม่วงมหาชนกที่ตกเกรดและหล่นในช่วงฤดูมรสุมทั้งมะม่วงระยะดิบและ
สุก ให้เป็นผลิตภัณฑ์จากมะม่วงมหาชนก และถ่ายทอดแก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือผู้สนใจทั่วไป 

2. ฝึกทักษะและให้ความรู้พื้นฐานในการผลิตที่ถูกสุขลักษณะตามหลัก GMP แก่กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากมะม่วงมหาชนก 

 



2 
 

ลักษณะโครงการ 
 การเผยแพร่ความรู้จากองค์ความรู้และเทคโนโลยีของสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ด้วยการ
บริการวิชาการ ที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2561 เพ่ือน าองค์ความรู้ที่มีของสาขาวิชาฯ ไป
ถ่ายทอดลักษณะอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 1 วัน  
 
วิธีการด าเนินการ 
            โครงการมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1. การวางแผนการด าเนินการ (P_Plan) 
(1) ขออนุมัติโครงการ  
(2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ  
(3) ประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินโครงการ  
(4)ประชาสัมพันธ์/รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ/หนังสือขอรับการบริการทางวิชาการจากผู้

ร้องขอ  
2. การด าเนินงานตามแผน (D_Do)  

(1) ติดต่อวิทยากร/คณะฯ ออกหนังสือเชิญวิทยาการ  
(2) เตรียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง/เตรียมเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติ  
(3) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการอบรม  
(4) อบรมเชิงปฏิบัติ: องค์ความรู้และเทคโนโลยีของสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
(5) ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

3. การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน (C_Check)  
(1) ประเมินผลกลุ่มเป้าหมายหลังการอบรมทางด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจของ

โครงการของผู้เข้าร่วมโครงการโดยใช้แบบสอบถาม และสังเกตพฤติกรรมระหว่างการร่วมโครงการ หรือ
จากความเข้าใจการผลิตอาหารที่ถูกหลัก GMP 

(2) เครื่องที่ใช้ในการติดตามผล ได้แก่ แบบสอบถามหรือแบบประเมิน  
(3) รายงานผลการดาเนินการโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  

4. การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผลการติดตาม (A_Action) (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง)  
 
ผู้รับผิดชอบ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอภิญญา  ภูมิสายดอน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 
ระยะเวลาและสถานที่ในการด าเนินโครงการ 
           ระยะเวลาในการจัดโครงการ  1  วัน   

 วันที่  4  มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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สถานที่ในการด าเนินโครงการ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงมหาชนก  ต าบลหนองหิน อ าเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 งบประมาณในการด าเนินโครงการทั้งสิ้นจ านวน 15,000 บาท  โดยรายละเอียดต่อไปนี้  

ค่าตอบแทน   7,800 บาท 
- วิทยากรในภาคบรรยาย  1  คน x 600 บาท x 1 ชั่วโมง 600  
- วิทยากรในภาคปฏิบัติ  4  คน x 600 บาท x 3 ชั่วโมง 7,200  

  
ค่าใช้สอย  5,100 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน  30 คน x 100 บาท x 1 วัน 3,000  
- ค่าอาหารว่าง  30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน 2,100  
    

  ค่าวัสดุ   2,100 บาท 
 -  มะม่วงสุก 15  กิโลกรัม กิโลกรัมละ  30  บาท 450  
 - มะม่วงดิบ 20  กิโลกรัม กิโลกรัมละ  30  บาท 600  
 - น้ าตาลทราย 30 กิโลกรัม กิโลกรัม 25 บาท 750  
          - ขวดพลาสติกใสขนาด 200 มิลลิลิตร (60 ใบ ใบละ 5 บาท)   300  
                                        (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)           รวม                15,000  บาท 
 
การติดตามและประเมินผล 
      ประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ได้ผลิตภัณฑ์จากมะม่วงมหาชนกจากมะม่วงระยะสุกและดิบอย่างน้อย 2  ผลิตภัณฑ์   
2.  มีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตามหลักสุขาภิบาล GMP แก่

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงมหาชนก 
3. เป็นแนวทางในการช่วยเพิ่มรายได้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงมหาชนกที่สนใจผลิตเพื่อจ าหน่าย 
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เป้าหมายผลผลิต 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผน 
เชิงปริมาณ :   
- จ านวนผู้รับบริการ คน 30 
- จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เครือข่าย 1 
- จ านวนกิจกรรมการให้บริการวิชาการ กิจกรรม 2 
เชิงคุณภาพ :   
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 80 
- ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 
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บทท่ี  2   
วิธีด าเนินโครงการ 

 
ตางรางที่ 2.1  แผนการด าเนินโครงการ 
 

แผนปฏิบตัิงาน (แผนงาน)  
(ใส่ลูกศรในช่วงเวลา  
ปฏิบตัิงาน)             แผนการใช้จ่าย 
               งบประมาณ(แผนเงิน:บาท)        
     (ใส่จ านวนเงินในช่วงเวลาปฏบิัติงาน) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.วางแผนการด าเนินการ (P)    (แผนงาน)             
- จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางในการจัด

กิจกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะท างาน 

- จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการฯ 

            

ไม่มีการเบิกจ่ายเงิน             
2.การด าเนินการจัดโครงการ(D)(แผนงาน)             
- ก าหนดวัน เวลา และจ านวนคนส าหรับการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 
- จัดเตรียมสายการผลิต/จัดซ้ือวัตถุดิบ วัสดุ

อุปกรณ์ ฯลฯ   
- เตรียมความพร้อมโดยการท าความเข้าใจ
และให้ความรู้ก่อนการฝึกทักษะ/และปฏิบัติ
ฝึกทักษะการผลิตแก่นักศึกษาท่ีจะออกฝึก
ทักษะให้กับกลุ่มเกษตรกร 
- ลงพื้นท่ีอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 

         
 

   

3.การติดตาม ประเมินผล (C)  (แผนงาน)             
ประเมินผลกลุ่มเป้าหมายหลังการอบรม
ทางด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
โครงการของผู้เข้าร่วมโครงการโดยใช้
แบบสอบถาม และสังเกตพฤติกรรมระหว่าง
การร่วมโครงการ หรือจากความเข้าใจการ
ผลิตอาหารท่ีถูกหลัก GMP 

            

ไม่มีการเบิกจ่ายเงิน             
4.การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผล 

การติดตาม (A) (แผนงาน) 
            

- รวบรวมและวิเคราะห์ผลของความคิดเห็น 
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมใน
โครงการฯ เพื่อการพัฒนาแก้ไขและปรับปรุง
ข้อผิดพลาดในโครงการต่อไป 

            

15,000 
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การประชาสัมพันธ์ 
   การประชาสัมพันธ์โดยได้แจ้งข่าวการอบรมกับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงมหาชนก 
ต าบลหนองหิน อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  
 
วิทยากร 
        วิทยากรคนที่ 1 
 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวอภิญญา  ภูมิสายดอน 
   ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss Apinya  Bhumsaidon 
2. ต าแหน่งงาน        อาจารย์ 
3. หน่วยงานที่สังกัด   สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

4. สถานที่ท่ีสะดวกในการติดต่อ  เลขที่  62/1  ถนนเกษตรสมบูรณ์  ต าบลกาฬสินธุ์   อ าเภอเมือง   

จังหวัดกาฬสินธุ์  รหัสไปรษณีย์  46000 
โทรศัพท์   085-4924456    
Email      apinya.bhum@gmail.com. 

5. ช่วงเวลาที่สะดวกในการปฏิบัติงาน  ในเวลาราชการ หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 

 

6. ประวัติการศึกษา 
 
จบปี พ.ศ. วุฒกิารศึกษา สาขาวิชา สถาบัน 

2559 วศ.ด. วิศวกรรมการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2551 วท.ม. เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2548 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

7. ประสบการณ์ด้านการสอน 
 

รายวิชา ระดับ 
วิศวกรรมอาหาร 1 ปริญญาตรี 
วิศวกรรมอาหาร 2 ปริญญาตรี 
การแปรรูปอาหาร 2 ปริญญาตรี 
บรรจุภัณฑ์อาหาร ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง 
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8. ความเชี่ยวชาญ  
 

อันดับ 1  Nano-encapsulation of bioactive compounds for food applications 
อันดับ 2  Oil extraction by screw press 
อันดับ 3  Drying of food product 
อันดับ 4  Product development of fruit and vegetable 

 
9. สิ่งพิมพ์เผยแพร่   
 

อภิญญา  ภูมิสายดอน  พนอจิต นิติสุข  พนิดา วงศ์ปรีดี  และศิริลักษณ์ สมการ. 2560. ผลของอุณหภูมิ
ในการอบแห้งต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ขนมขบเค้ียวจากก้านเห็ดกระด้าง. การประชุมวิชาการ 
ประจ าปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่. วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560.  

Bhumsaidon, A. and Chamchong, M. 2016. Variation of Lycopene and Beta-carotene 
Contents after Harvesting of Gac Fruit and its Prediction. Agriculture and Natural 
Resources. 50(4):257-263. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.anres.2016.04.003 

อภิญญา ภูมิสายดอน และมนต์ทิพย์ ช่ าชอง. 2555. การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารไลโคปีนหลังการ
เก็บเก่ียวของผลฟักข้าวและการท านาย. การประชุมวิชาการแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ครั้งที่ 9. วันที่ 7-8 ธันวาคม 2555. 

อภิญญา  ภูมิสายดอน  ทิพย์วรรณา งามศักดิ์ และวิเชียร  วรพุทธพร. 2551. การพัฒนาสูตร
ผลิตภัณฑ์ผลไม้กวนขึ้นรูปเพ่ือสุขภาพจากส่วนผสมของเนื้อมะม่วงและผลยอ. การ
ประชุมสัมมนาวิชาการหลังการเก็บเก่ียวแห่งชาติ ครั้งที่ 6. วันที่ 14-15  สิงหาคม 
2551. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dx.doi.org/10.1016/j.anres.2016.04.003
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วิทยากรคนที่ 2 
 

1) ชื่อภาษาไทย Name in Thai/ ชื่อภาษาอังกฤษ Name in English 
นางสาวหนูเดือน  สาระบุตร / Miss.Nuduan   Saraboot 

2) รหัสประจ าตัวนักวิจัยแห่งชาติ (ถ้ามี) Researcher Code (if available) : - 
3) หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้ (โทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล์) Contactable Address (Phone/Fax/E-mail) 

หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
62/1  ต าบลกาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000  
โทรศัพท์ 043-811-128 ,094-8302712  โทรสาร 043-812-972 
Email  address : nuduans@hotmail.com 

4) ประวัติการศึกษา (Educational Background) 
 

ระดับ อักษรย่อ 
ปริญญา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา ประเทศ ปีที่จบ 

ปริญญาตรี 
 

วท.บ. 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การอาหาร 
สถาบันเทคโนโลยี 

ราชมงคล วิทยาเขตล าปาง 
ไทย 

 
2541 

ปริญญาโท 
วท.ม. เทคโนโลยี 

การอาหาร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไทย 

 
2553 

 
5) สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (ซึ่งอาจแตกต่างจากวุฒิการศึกษาก็ได้) (Expert Field) 

- การแปรรูปอาหาร  
- ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง 
- ไวน์ผลไม้ 
- การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอาหาร 

6) ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย (ระบุสถานภาพในการท าวิจัย เช่น หัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วม
วิจัย/งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว/งานวิจัยที่ก าลังท า) (Research Background/Experience) 

 -หัวหน้าโครงการวิจัย : เรื่อง การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม
วัยทองและวัยสูงอายุด้วย (Research and Development Health Food Product for Menopause and 
Elderly)(ปี  พ.ศ.  2552-2553) 

-หัวหน้าโครงการวิจัย : เรื่อง ผลของวิธีการหมักชาต่อคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี  และการยอมรับ
ของผู้บริโภคต่อชาใบย่านาง งบประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

- หัวหน้าโครงการวิจัย : เรื่อง ผลของสารท าให้เกิดเจลต่อลักษณะเนื้อสัมผัส การเกิดซินเนอริซิส 
และความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แยมมะม่วงมหาชนก  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 
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การเผยแพร่ผลงานโดยการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 

1) ผลของการหมักต่อสมบัติทางกายภาพ เคมี   และการยอมรับของผู้บริโภคต่อชาใบมะนาวโห่  
(Effect  of fermentation on physical, chemical properties and consumer  acceptance  on  
manow-how  leaves (Carissa Carandas  Linn)  tea) หนูเดือน  สาระบุตร, กรรณิการ์  ห้วยแสน, 
อนันต์  พันธ์พิบูลย์, พนอจิต นิติสุข, จิตตะวัน กุโบลา,จิราพร ธาตุดี และทาริกา นาสมโภชน์  ผู้เขียนบทความ. 
(2556). สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "งานวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์สู่
อาเซียน". ประเทศไทย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. (The 1ST National 
Conference  RMUTI Srin  Seminar Research, Development, Technology  and Organic 
Agriculture forward to ASEAN ,2013) ระหว่างวันที่   21 – 22  มีนาคม  2556 
    2) วิธีการเตรียมและการอบแห้งต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีของข้าวฮางงอกจากข้าวพันธุ์ขาวดอก
มะลิ  105  (Method of Preparing and Drying on Physical and Chemical Properties of 
Germinated Khaohang Rice from KDML105)  
    3) สมบัติทางกายภาพและการยอมรับของผู้บริโภคต่อขนมปุยฝ้ายเติมผงสีมะนาวโห่ที่มีมอลโทเด็กซ์
ทรินต่างกัน (Physical properties and consumer acceptance on cotton ball cakes added color 
powder from Carissa carandas L. mixed with maltodextrin) หนูเดือน สาระบุตร กรรณิการ์  ห้วย
แสน,  จิระพันธ์  ห้วยแสน,  ชาญณรงค์  ชมนาวัง, และ พัฒนา พ่ึงพันธุ์ 
  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ครั้ง
ที่ 5 ปี พ.ศ.  2556  RMUTP Research Journal Special (The 5th  Rajamangala University of 
Technology National Conference, 2013)  
    4) ผลของวิธีการหมักชาต่อคุณสมบัติทางกายภาพ  เคมี  และการยอมรับของผู้บริโภคต่อชาใบย่านาง 
(Effect of fermentation method on physical, chemical  properties and consumer  acceptance 
on Yanang leaves (Tiliacora triandra)  tea) หนูเดือน  สาระบุตร1*,กรรณิการ์  ห้วยแสน1 พนอจิต นิติ
สุข1 และอนันต์  พันธ์พิบูลย์1    

5) อิทธิพลของเอนไซม์โปรติเอสระหว่างกระบวนการย่อยโปรตีนในน้ าซุปปลาสกัดจากโครงปลานิล
เพ่ือผลิตซุปปลาสกัดพร้อมดื่ม   กรรณิการ์  ห้วยแสน,  จิระพันธ์  ห้วยแสน,  ชาญณรงค์  ชมนาวัง, หนูเดือน 
สาระบุตร 
 6) ผลของกระบวนการท าแห้งต่อคุณภาพของย่านางผงปรุงส าเร็จ  (Effect of Drying Process on 
the Quality of the Yanang (Tiliacoratriandra) Instant Powder)  พนอจิต นิติสุข, หนูเดือน สาระบุตร, 
พนิดา วงศ์ปรีดี, จิตตะวัน กุโบลา, และเกียรติพงษ์ เจริญจิตต์ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (6th RMUTNC)    The 6th Rajamangala   University  of  Technology 
National Conference  (6th RMUTNC)    หัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อาเซียน” ระหว่างวันที่ 23 - 
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25 กรกฎาคม 2557 ณ  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์
หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   7) The Study on Using Hydrolyzed Protein from Nile Tilapia By-products in  
Beverage Products as Stabilizer. Kiatipong  Charoenjit* , Kannika   Huaisan, Nuduan   
Saraboot and Jittawan Kubola  ในการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 
5 (The 5th Rajamangala University of Technology International Conference, 2014 (5th RMUTIC) 
)    หัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อาเซียน” ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2557 ณ  อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
    8) การทดแทนเนื้อปลานิลจากแมลงสะดิ้งในการท าน้ าพริกนรก  อรนุช  สีหามาลา  หนูเดือน  
สาระบุตร, พรประภา ชุนถนอม, ศุภชัย ภูลายดอก ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย
2558” ระหว่างวันที่  13-14  กุมภาพันธ์  2558  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จังหวัดพิษณุโลก 
    9) การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเนื้อหมูและกุ้งฝอยน้ าจืดแห้งในการผลิตกุนเชียงจากกุ้งฝอย 
ศุภชัย  ภูลายดอก, อรนุช  สีหามาลา,  หนูเดือน  สาระบุตร,  พรประภา  ชุนถนอม, พนิดา วงศ์ปรีดี, วิระ
จิตร  คุณราษฏร์  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย2558” ระหว่างวันที่  13-14  
กุมภาพันธ์  2558  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จังหวัดพิษณุโลก 
    10) สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในส่วนต่างๆ ของเพกาที่ผ่านการท าแห้ง
แบบแช่เยือกแข็ง (Bioactive compounds and antioxidant activity in different parts of freeze-
dried Oroxylum indicum L.Kurz) หนูเดือน  สาระบุตร1*, กรรณิการ์  ห้วยแสน1, พนอจิต นิติสุข1   
พนิดา วงศ์ปรีดี1 และอนันต์ พันธ์พิบูลย์1   ในประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (The 
7th Rajamangala University of Technology National Conference : 7th RMUTNC) และการประชุม
วิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (The 6th Rajamangala University of 
Technology International Conference : 6th RMUTIC)  หัวข้อ “ราชมงคลกับการวิจัยอย่างยั่งยืน” 
ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน  2558 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จังหวัดนครราชสีมา 
    11) ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ าส้มสายชูหมักจากผลมะนาวโห่  กรรณิการ์   ห้วยแสน,  จิระพันธ์  
ห้วยแสน,  ชาญณรงค์  ชมนาวัง, หนูเดือน สาระบุตร และสุภาพร  พุ่มริ้ว  ในประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (The 7th Rajamangala University of Technology National Conference 
: 7th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (The 6th 
Rajamangala University of Technology International Conference : 6th RMUTIC)  หัวข้อ “ราช
มงคลกับการวิจัยอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน  2558 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน  จังหวัดนครราชสีมา 
    12) ผลของกระบวนการสกัดและการให้ความร้อนต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในการผลิตแอน
โทชัยยานินชนิดผงจากข้าวเหนียวด า  พนอจิต นิติสุข,  หนูเดือน  สาระบุตร , กรรณิการ์  ห้วยแสน   ใน
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (The 7th Rajamangala University of 
Technology National Conference : 7th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (The 6th Rajamangala University of Technology International 
Conference : 6th RMUTIC)  หัวข้อ “ราชมงคลกับการวิจัยอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน  
2558 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จังหวัดนครราชสีมา 
 13) ผลของสารท าให้เกิดเจลต่อลักษณะเนื้อสัมผัส การเกิดซินเนอริซิส และคุณลักษณะทางประสาท
สัมผัสต่อผลิตภัณฑ์แยมมะม่วงมหาชนก  (Effects of Gellings Agents on Texture, Syneresis and 
Sensory Characteristics of Mahachanok jam)  หนูเดือน สาระบุตร*  กรรณิการ์ ห้วยแสน  และพนอจิต 
นิติสุข  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร : ISSN 1906-0432. หน้า 73-82. 
 14) คุณลักษณะของเพคตินจากพุทราโดยการใช้กรดและวิธีการสกัดต่างกัน  (Characterization of 
Jujube pectin from different acid treatments and extraction methods)  หนูเดือน  สาระบุตร*  
กรรณิการ์  ห้วยแสน  พนอจิต  นิติสุข  พนิดา  วงศ์ปรีดี และอนันต์  พันธ์พิบูลย์ น าเสนอในรูปบทความวิจัย
ต่อที่ประชุมทางวิชาการ  พะเยาวิจัยครั้งที่ 6 “ศิลปวัฒนธรรมวิจัยเพ่ือประเทศไทย  4.0” กลุ่มการวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิทยาศาสตร์และการเกษตร)    ระหว่างวันที่  26-27   มกราคม  2560  ณ  
หอประชุมพญาง าเมือง  มหาวิทยาลัยพะเยา  จังหวัดพะเยา  ได้รับรางวัลที่ 1 (ดีเด่น) ภาคโปสเตอร์  : ISBN 
978616-7820-46-0. หน้า 705-712. 
 
วิทยากรคนที่ 3 

1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)  นางพนอจิต นิติสุข 
    (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Panorjit Nitisuk 

2. เลขหมายประจ าตัวประชาชน 3469900150130 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ 

     เงินเดือน 23,060 บาท 
     เวลาที่ใช้ในการวิจัย   5 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

4. หน่วยงานที่อยู่ติดต่อได้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์และโทรสาร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์    46000 
โทรศัพท์ 08-9417-8441 โทรสาร 043-812972 และ 043-815109 
Email  address : spanorjit@gmail.com 

5. ประวัติการศึกษา 
ที่จบ

การศึกษา 
ระดับ

ปริญญา 
อักษรย่อ
ปริญญา 

สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ประเทศ 

2538 ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาหาร 

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
แม่โจ้ เชียงใหม่ 

ไทย 

2543 ปริญญาโท วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 
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6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
    - Fruit and Vegetable  Technology 
    - Cereal  Chemistry 
7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการ
ท าวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย 

7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย :  
 

7.1 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว 
1. การใช้คาราจีแนน แซนแทนกัมและอัลจิเนตในกุนเชียงไขมันต่ า แหล่งทุนสนับสนุน

วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต  ได้รับทุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
2. การศึกษาการผลิตเครื่องดื่มนมธัญพืชจากถั่วเหลือง ข้าวกล้องเจ้า เม็ดบัวและลูกเดือย ได้รับ

ทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ าปีงบประมาณ 2546 
3. คุณลักษณะและความคงตัวของเครื่องดื่มข้าวกล้องจากข้าวต่างสายพันธุ์และระยะเวลาเก็บ

ต่างกัน. จันทนี  อุริยะพงศ์สรรค์, วรนุช ศรีเจษฎารักข์, พนอจิต ซองศิริ, งานประชุมวิชาการ ปี 2549 คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากข้าวกล้องงอกร่วมกับสปอร์เห็ดหลินจือแดง ได้รับทุน
สนับสนุนงานวิจัยจาก โครงการวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายอุตสาหกรรม โครงการ
โครงงานอุตสาหกรรมและวิจัย ส าหรับปริญญาตรี ประจ าปี 2551  

6. การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตข้าวแต๋นและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นจากข้าวเพาะงอก  
ของกลุ่มผู้ผลิตบ้านหนองตอกแป้น ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก เครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สก.อ.) ประจ าปีงบประมาณ 2552 

7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากข้าว : ศึกษากรณีผลิตเครื่องดื่มจากข้าวกล้องงอกของ
กลุ่มวิสาหกิจบ้านหนองตอกแป้น ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก เครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สก.อ.) ประจ าปีงบประมาณ 2553 

8. ผลของสารละลายที่ใช้แช่ข้าวต่อคุณภาพของการผลิตข้าวแต๋นจากข้าวเหนียวด าเพาะงอก  
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คลินิกเทคโนโลยี) ประจ าปีงบประมาณ 
2554 

9. การพัฒนา และ การใช้ประโยชน์ของ ข้าวสี ในผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ ภายใต้การ
สนับสนุนของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.) ประจ าปีงบประมาณ 2555  

10. ผลของกระบวนการสกัดและการให้ความร้อนต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในการผลิต
แอนโทซัยยานินชนิดผงจากข้าวเหนียวด า ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ปีงบประมาณ 2556 
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7.2 ผู้ร่วมโครงการวิจัย :  
ผู้ร่วมโครงการวิจัย 

  1. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มวัยทองและวัย
สูงอายุ ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  ปี 2552 
  2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมธัญพืชผสมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียมจากโครงกระดูกปลานิล 

 7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : (ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุนย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 
1. Effect of Rice Cultivar and Germination on Particle Size Distribution and Stability 

of Rice Beverage. Songsiri, Panorjit., Uriyapongson, Juntanee., Alli, Inteaz. 3 rd International Rice 
Congress. 8-12 November, 2010. Hanoi, Vietnam. 

2. Effects of Different Proteins on Stability and Thermal Properties of Brown Rice  
Beverage.  Songsiri, P.,Uriyapongson, J., Alli , and Leenanon, B. The 12th ASEAN FOOD 

CONFERENCE 2011 16 ‐18 June, 2011. BITEC Bangna, Bangkok, Thailand. 
   7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า: - 

1. ศักยภาพการใช้ประโยชน์สีสกัดจากข้าวสีในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้การ
สนับสนุนของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.) ประจ าปีงบประมาณ 2556 
(ท าการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละ 70) 

2. การผลิตผงย่านางเพ่ือประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีงบประมาณ 2557 (ท าการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละ 45) 

3. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผงสีผสมอาหารจากธรรมชาติ (อัญชันและแก่นฝาง)  (ท าการ
วิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละ 80) 
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วิทยากรคนที่ 4 
 
1.  ช่ือ  นางสาวพนิดา  วงศ์ปรีดี  
  Miss.  Panida   Wongpreedee 
2.  เลขหมายเลขประจ าตัวประชาชน    3 4099 00571 42 9 
3.  ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ 
4.  หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  พร้อมโทรศัพท์  โทรสาร  และ  e-mail 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 62/1  ถ.เกษตรสมบูรณ์   ต.กาฬสินธุ์   อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์ 
 โทรศัพท์  (043) 811128   โทรสาร  (043)  812972 
 e-mail  :  parenida@yahoo.com 
 

5.  ประวัติการศึกษา 
 
ปีที่จบ

การศึกษา 
ระดับปริญญา อักษรย่อ

ปริญญา 
สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ประเทศ 

2546 ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 

ไทย 

2553 ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไทย 
 

6.  สาขาวิชาการที่มีความช านาญ  
 -  เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
 -  เทคโนโลยีธัญพืช 
 -  เคมีอาหาร 
 -  การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ 
7.  งานวิจัย 
-  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี :  การท าขนมไทย  ขนมอบ  และ เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ  จากถ่ัวลิสง   
-  กรณีศึกษาหมูทุบ  หมูเค็ม  และหนังหมูกรอบ  ของกลุ่มแม่บ้านแปรรูปเนื้อสัตว์นาจารย์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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วิทยากรคนที่ 5 
 
1.  ช่ือ  นางสุภาพร พุ่มริ้ว 
  Mrs. Supaporn Pumriw 
2.  ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ 
3.  หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  พร้อมโทรศัพท์  โทรสาร  และ  e-mail 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 62/1  ถ.  เกษตรสมบูรณ์   ต.กาฬสินธุ์   อ.  เมือง  จ.  กาฬสินธุ์ 
 โทรศัพท์  080-4001373   โทรสาร  (043)  813070 
 e-mail  :  aom_mju2011@hotmail.com 
 

4.  วุฒิการศึกษา 
วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) 

 
5.  สาขาวิชาการที่มีความช านาญ  
 จุลชีววิทยาทางอาหาร, เทคโนโลยีอาหารหมักดอง 

6. งานวิจัย  

– การศึกษาสภาวะการสกัดแคลเซียมจากกระดูกปลานิล (หัวหน้าโครงการ) 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตจากข้าวเหนียวด าเพาะงอกเสริมแคลเซียมจากกระดูกปลานิล (ผู้ร่วม
โครงการ) 
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เอกสารประกอบการด าเนินโครงการ 
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ความรู้พื้นฐานในการผลิตที่ถูกสุขลกัษณะตามหลกั GMP 

 
GMP (Good Manufacturing Practice) หมายถึง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เป็น
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ก าหนดการฝึกอบรม 
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงมหาชนก 

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงมหาชนก หมู่ 5 ต าบลหนองหิน   
อ าเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์       

 

วันที่ 4  มิถุนายน 2562 
 

เวลา   กิจกรรม 
 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน / รับเอกสารการอบรม 
09.00 – 09.30 น. กล่าวต้อนรับ / แจ้งก าหนดการอบรม 
09.30 – 10.30 น. บรรยายเรื่อง พื้นฐานในการผลิตอาหารที่ถูกสุขลักษณะตามหลัก GMP และการแปร

รูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงมหาชนก 
                               โดย วิทยากรภาคบรรยาย  อ.อภิญญา  ภูมิสายดอน 
10.30 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
11.00 – 12.00 น. ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงมหาชนก แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  โดยมี  
   วิทยากรกลุ่มที่ 1 มะม่วงลอยแก้ว  

ได้แก่ อ.หนูเดือน สาระบุตร  และ อ.สุภาพร พุ่มริ้ว 
วิทยากรกลุ่มที่ 2 เยลลี่เชครสมะม่วง  
ได้แก่ อ.พนอจิต นิติสุข และ อ.พนิดา วงศ์ปรีดี 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงมหาชนก (สลับกลุ่ม)  
   วิทยากรกลุ่มที่ 1 มะม่วงลอยแก้ว  

ได้แก่ อ.หนูเดือน สาระบุตร  และ อ.สุภาพร พุ่มริ้ว 
วิทยากรกลุ่มที่ 2 เยลลี่เชครสมะม่วง  
ได้แก่ อ.พนอจิต นิติสุข และ อ.พนิดา วงศ์ปรีดี 

15.00 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
15.30 – 17.00 น.  กล่าวสรุปการอบรม ตอบข้อซักถาม และปิดการอบรม 

**************************************************** 
 
ผลการส ารวจความต้องการรับบริการ 
   ด้วยโครงการนี้ได้มีการส ารวจความต้องการระบุการส ารวจความต้องการรับบริการโดยการสอบถาม
ไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงมหาชนก ต าบลหนองหิน อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ซ่ึงผลการส ารวจ
พบว่ามคีวามสนใจที่จะแปรรูปมะม่วงมหาชนกทั้งระยะผลดิบและผลสุก โดยมีผู้มีสนใจลงชื่อเข้าร่วมการอบรม 
มีดังนี้ 
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รายชื่อเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 
ตารางท่ี 3.1  รายชื่อผู้สนใจเข้ารับการอบรม 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
1 นายชวาร  สอนค าหาร อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ รายชื่อผู้เข้าอบรม 
2 นายทองบ่อ  อาจนนลา อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
3 นายนัฐพงษ์  มุนตรีบุตร อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  
4 นายบุญหลาย วงรินยอง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  
5 นางสาวธนพร  เทศแก้ว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  
6 นางสาวชาลินี  ดรยาย อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  
7 นายเฉลิม  เที่ยงสงค์ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  
8 นายชารี  ปะสาวะระ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  
9 นายวัชระ  สอนค าหาร อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  
10 นายสุวิทย์  เกาะโค้ง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  
11 นายกี  พาลแพน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  
12 นายฉลู  เทียบแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  
13 นายไสว  จันทรัตน์ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  
14 นายนวลจันทร์  ภูจอม อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  
15 นายหนูพวน  บุดดีทอพ์ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  
16 นางจันทร์เพ็ญ สมหวัง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  
17 นายดาวรุ่ง  เหล่าหวายนอก อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  
18 นายวิรุตร์  นาจอมทอง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  
19 นายสงวน  ทบวงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  
20 นายค าหล้า  สมหวัง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  
21 นายภิรมย์  เมืองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  
22 นางหนูรักษ์  แก้วอุดม อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  
23 นางโพ  อนุสรณ์ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  
24 นางบุปผา  กองวงษา อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  
25 นายจ านง  เนืองพนอม อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  
26 นางวันเพ็ญ  คงทอง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  
27 นายอนอม  ภูสดแสง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  
28 นายสุบิล  โสภานิตย์ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  
29 นายล าไย  ครสิงห์ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  
30 นางศรีไพร  นาประทุม อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  
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บทท่ี  3   
ผลการด าเนินโครงการ 

 
ผลการด าเนินโครงการ 
 ผลการด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงมหาชนก  
งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ประกอบด้วยจ านวนผู้เข้ารับบริการ  30  ราย  โดยมี
รายชื่อผู้เข้าอบรม ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.2  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ 
1 นางหนูเหล่า หวายนอก 135 ม.6 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
2 นางพัศดี  วงค าจันทร์ 90 ม.10 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
3 นายเสกสรร  อาจนนลา 96 ม.7 ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
4 นางสาวสุภารัตน์ ทุมค า 136 ม.7 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
5 นางธิติญา คีย์ 178 ม.4 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
6 นางส าราญ เทียบแสน 56 ม.8 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
7 นางสาวพูลสุข  หาริตะวัน 136 ม.8 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
8 นางทัศพร  นาจอมทอง 813 ม.1 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
9 นางมณี  สมห้วง 123 ม.4 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
10 นางส าราญ ศรีมูลเมือง 136 ม.4 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
11 นางกนิษฐา  ขุนทอง 13 ม.6 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
12 นางสาววาสนา  คะสุวรรณ 85 ม.5 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
13 นายส าลี  พาลแพน 94 ม.6 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
14 นางส ารี  ครสิงห์ 142 ม.6 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
15 นายชวาร  สอนค าหาร 5 ม.5 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
16 นายนัฐพงษ์  มุนตรีบุตร 174 ม.4 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
17 นางสาวชาลินี  ดรยาย 2 ม.9 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
18 นายชารี  ปะสาวะระ 206 ม.1 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
19 นายวัชระ  สอนค าหาร 96 ม.3 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
20 นายกี  พาลแพน 17/8 ม.5 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
21 นายไสว  จันทรัตน์ 42 ม.5 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
22 นายสงวน  ทบวงศรี 18 ม.7 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
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23 นางหนูรักษ์  แก้วอุดม 65 ม.4 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
24 นางโพ  อนุสรณ์ 72 ม.8 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
25 นางบุปผา  กองวงษา 1 ม.4 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
26 นางวันเพ็ญ  คงทอง 223 ม.6 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
27 นางศรีไพร  นาประทุม 27 ม.6 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
28 นายสุบิล  โสภานิตย์ 50 ม.5 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
29 นายล าไย  ครสิงห์ 124 ม.6 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
30 นายจ านง  เนืองพนอม 78 ม.6 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  

 
ภาพกิจกรรม 
  

  
ภาพที่ 3.1  ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน (1) ภาพที่  3.2  ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน (2) 
  

  
 

ภาพที่ 3.3 บรรยายเรื่อง พ้ืนฐานในการผลิตอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะตามหลัก GMP (1) 

ภาพที่ 3.4 บรรยายเรื่อง พื้นฐานในการผลิตอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะตามหลัก GMP (2) 
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ภาพที่ 3.5 บรรยายเรื่อง พ้ืนฐานในการผลิตอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะตามหลัก GMP (3) 

ภาพที่ 3.6 บรรยายเรื่อง พื้นฐานในการผลิตอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะตามหลัก GMP (4) 

  

  
ภาพที่  3.7 ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์เยลลี่เชค
เครื่องดื่มรสมะม่วง (1) 

ภาพที่  3.8 ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์เยลลี่
เชคเครื่องดื่มรสมะม่วง (2) 

  
ภาพที่  3.9 ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์เยลลี่เชค
เครื่องดื่มรสมะม่วง (3) 

ภาพที่  3.10 ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์เยลลี่
เชคเครื่องดื่มรสมะม่วง (4) 
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ภาพที่  3.11 ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์เยลลี่
เชคเครื่องดื่มรสมะม่วง (5) 

ภาพที่  3.12 ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์เยลลี่
เชคเครื่องดื่มรสมะม่วง (6) 
 

  
ภาพที่  3.13 ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์เยลลี่
เชคเครื่องดื่มรสมะม่วง (7) 

ภาพที่  3.14 ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์เยลลี่
เชคเครื่องดื่มรสมะม่วง (8) 
 

  
ภาพที่  3.15 ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์เยลลี่
เชคเครื่องดื่มรสมะม่วง (9) 

ภาพที่  3.16 ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์เยลลี่
เชคเครื่องดื่มรสมะม่วง (10) 
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ภาพที่ 3.17 ผลิตภัณฑ์เยลลี่เชคเครื่องดื่มรสมะม่วง 
(1) 

ภาพที่ 3.18 ผลิตภัณฑ์เยลลี่เชคเครื่องดื่มรสมะม่วง 
(2) 

  
ภาพที่  3.19 ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วง
ลอยแก้ว (1) 

ภาพที่  3.20 ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์
มะม่วงลอยแก้ว (2) 

  
ภาพที่  3.21 ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วง
ลอยแก้ว (3) 

ภาพที่  3.22 ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์
มะม่วงลอยแก้ว (4) 
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ภาพที่  3.23 ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วง
ลอยแก้ว (5) 

ภาพที่  3.24 ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์
มะม่วงลอยแก้ว (6) 

  
ภาพที่  3.25 ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วง
ลอยแก้ว (7) 

ภาพที่  3.26 ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์
มะม่วงลอยแก้ว (8) 

  
ภาพที่  3.27 ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วง
ลอยแก้ว (9) 

ภาพที่  3.28 ผลิตภัณฑ์มะม่วงลอยแก้ว  
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ภาพที่  3.29 ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าร่วมอบรม (1) ภาพที่  3.30 ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าร่วมอบรม (2) 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

           การประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการด้านคุณประโยชน์และความพึงพอใจ  ผู้เข้ารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ  ส าหรับผลผลิต : การบริการวิชาการ ชื่อโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากมะม่วงมหาชนก” จ านวน  30  คน  เกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจ  ดังนี้ 
 

     ระดับ  ความพึงพอใจ        มากที่สุด          5       คะแนน 
     ระดับ  ความพึงพอใจ        มาก               4        คะแนน 
     ระดับ  ความพึงพอใจ        ปานกลาง         3       คะแนน 
     ระดับ  ความพึงพอใจ        น้อย               2        คะแนน 
     ระดับ  ความพึงพอใจ        น้อยที่สุด          1       คะแนน 

 
การสรุปผลการประเมิน  เมื่อได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละข้อแล้ว น ามาเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล  

ซึ่งมีการแปลผลตามระดับค่าเฉลี่ยจากอันตรภาคชั้น  ดังนี้ 
 

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า  4.50                มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  3.50 – 4.49     มีความพึงพอใจในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  2.50 – 3.49     มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.50 – 2.49     มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.50              มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
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สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ก าหนดความหมายของ
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 

  ̅   แทน  ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ดังนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไป 

ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ  40.00  เป็นเพศหญิง  ร้อยละ  60.00 
ระดับการศึกษาของผู้เขาร่วมโครงการ  พบว่า การศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็น 

ร้อยละ 24.00 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 8.00 การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อย
ละ 52.00 และการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 16.00 

อายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.00  อายุระหว่าง  21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.00  อายุ
ระหว่าง  26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.00  อายุระหว่าง  31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.00  อายุระหว่าง  36-40 
ปี คิดเป็นร้อยละ 12.00 และอายุสูงกว่า 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.00 

2. ท่านทราบข่าวการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้  จากแหล่งใด 
เข้าร่วมโครงการทราบข่าวการฝึกอบรมครั้งนี้ จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คิดเป็นร้อยละ 56.00 

ทราบข่าวจากญาติ ร้อยละ 8.00 ทราบข่าวจากเพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 12.00 และทราบข่าวจากแหล่งอื่นๆ 
(ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงมหาชนก ต าบลหนองหิน) คิดเป็นร้อยละ 24.00 

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการฝึกอบรมครั้งนี้มากน้อยเพียงใด 
 
ตารางท่ี 3.3  ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการเก่ียวกับระดับความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการฝึกอบรม    

ครั้งนี้มากน้อยเพียงใด 

ข้อค าถาม 
ผลการประเมิน 

ระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
1.ระดับความรู้ของท่านก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 2.04±1.54 40.80 
2.ระดับความรู้ของท่านหลังเข้ารบการฝึกอบรม 4.56±0.77 91.20 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนน±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ; ระดับคะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด ,  
             4 หมายถึง มาก , 3 หมายถึง ปานกลาง , 2 หมายถึง น้อย , 1 หมายถึง น้อยที่สุด  
 
              จากตารางที่ 3.3 ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร 
การฝึกอบรมครั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความรู้ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม มีระดับคะแนนเฉลี่ย 2.04 
อยู่ในช่วงระดับคะแนนน้อย คิดเป็นร้อยละ 40.80 และมีระดับความรู้ของท่านหลังเข้ารับการฝึกอบรม มีระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.56 อยู่ในช่วงระดับคะแนนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.20  
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4. ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของการเข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้มากน้อยเพียงใด 
 จากตารางที่ 3.4 ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คุณประโยชน์ของการเข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ มีคุณประโยชน์ในภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

( ̅ = 4.76) คิดเป็นร้อยละ 95.20 รองลงมาคือความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายและเวลาที่เสียไปและความ

ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 4.56)  คิดเป็นร้อยละ 
91.20 นอกจากนี้ความคิดเห็นในด้านสามารถน าไปถ่ายทอด เผยแพร่ต่อผู้อ่ืนได้ และกิจกรรมตลอดการ

ฝึกอบรม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.48) คิดเป็นร้อยละ 89.60  เช่นกัน 
 
ตารางท่ี 3.4 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของการเข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้  
                   มากน้อยเพียงใด  
 

ข้อค าถาม 
ผลการประเมิน 

ระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
1.หลักสูตรและรายละเอียดของเนื้อหา 4.40±0.58 88.00 
2.กิจกรรมตลอดการฝึกอบรม 4.48±0.51 89.60 
3.ความสามารถในการน าไปใช้ได้จริง 4.24±0.83 84.80 
4.ความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 4.56±0.65 91.20 
5.สามารถน าไปถ่ายทอด เผยแพร่ต่อผู้อื่นได้ 4.48±0.59 89.60 
6.ความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับค่าใช้จ่ายและเวลาที่เสียไป 4.56±0.58 91.20 
7.คุณประโยชน์ในภาพรวม 4.76±0.52 95.20 
รวมทั้งหมด 4.49 89.80 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนน±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ; ระดับคะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด ,  
4 หมายถึง มาก , 3 หมายถึง ปานกลาง , 2 หมายถึง น้อย , 1 หมายถึง น้อยที่สุด  
 

5. หลังจากจบการฝึกอบรมครั้งนี้ ท่านจะน าความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้จากการฝึกอบรมไปใช้อย่างไร ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันแน่นอน มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 68.00 รองลงมาคือ คาดว่าได้ใช้ คิดเป็นร้อยละ 28.00  
 
6. ท่าน คาดว่า จะมีรายได้เพ่ิมข้ึนกี่บาท รายได้ต่อเดือน ผู้เข้าร่วมโครงการคาดว่าจะมี รายได้เพ่ิมขึ้นมากที่สุด 
จ านวนเงินระหว่าง 1,001 – 2,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 40.00  รองลงมาคือ คาดว่าจะมีรายได้
เพ่ิมขึ้นน้อยกว่า 1,000  บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 24.00 และรายได้เพ่ิมขึ้นจ านวนเงินระหว่าง 2,001 – 
3,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 20.00   
 



50 
 

7. ท่านม ีความพึงพอใจ ในการเข้ารับการฝึกอบรมในด้านต่างๆ ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด  
             จากตารางที่ 3.5 ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับคะแนนความพึงใจในการเข้าอบรมเกี่ยวกับการ
ด าเนินการฝึกอบรม พบว่า บุคลากรผู้ให้บริการ (อัธยาศัย การให้บริการ) และการรับลงทะเบียน มีความพึง

พอใจมากที่สุด ( ̅ =4.92) คิดเป็นร้อยละ 98.40 รองลงมาคือ อาหาร/ของว่าง และเครื่องดื่ม รวมทั้งภาพรวม

ของการด าเนินการทั้งหมด  มีความพึงพอใจมากที่สุด ( ̅ = 4.84) คิดเป็นร้อยละ 96.80 ความพึงพอใจในการ
เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการด าเนินการฝึกอบรมทั้งหมด พบว่ามีความพึงพอใจในระดับคะแนนมากที่สุด    

( ̅ = 4.77) คิดเป็นร้อยละ 95.40 
 
ตารางท่ี 3.5 ความพึงพอใจในการเข้ารับการฝึกอบรมเก่ียวกับการด าเนินการฝึกอบรมของผู้เข้าร่วมโครงการ  
 

ข้อค าถาม 
ผลการประเมิน 

ระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
1.การประชาสัมพันธ์ 4.72±0.46 94.40 
2.การรับลงทะเบียน 4.92±0.28 98.40 
3.วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารประกอบ 4.80±0.41 96.00 
4.อาหาร / ของว่าง และเครื่องดื่ม 4.84±0.37 96.80 
5.สถานที่จัดฝึกอบรม 4.68±0.56 93.60 
6.ช่วงเวลา / ระยะเวลาในการจัดการฝึกอบรม 4.68±0.56 93.60 
7.การบันทึกภาพ 4.68±0.48 93.60 
8.พิธีเปิด-พิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีปิด 4.64±0.57 92.80 
9.บุคลากรผู้ให้บริการ (อัธยาศัย การให้บริการ) 4.92±0.28 98.40 
10.ภาพรวมของการด าเนินการทั้งหมด 4.84±0.37 96.80 
รวมทั้งหมด 4.77 95.40 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนน±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ; ระดับคะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด ,  
4 หมายถึง มาก , 3 หมายถึง ปานกลาง , 2 หมายถึง น้อย , 1 หมายถึง น้อยที่สุด  

 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 

ตารางท่ี 3.6 ความพึงพอใจในการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยากรของผู้เข้าร่วมโครงการ  
 

ข้อค าถาม 
ผลการประเมิน 

ระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
1.ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 4.80±0.41 96.00 
2.ความสามารถในการถ่ายทอดการจัดกิจกรรมและการบริหาร
เวลา 

4.76±0.44 95.20 

3.ความสามารถในการตอบข้อซักถาม 4.76±0.44 95.20 
4.ความมีมนุษยสัมพันธ์ 4.80±0.41 96.00 
5.ความสามารถในการเร้าความสนใจและการจุดประกาย
ความคิด 

4.60±0.65 92.00 

6.ความพึงพอใจในภาพรวม 4.80±0.41 96.00 
รวมทั้งหมด 4.75 95.00 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนน±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ; ระดับคะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด ,  
              4 หมายถึง มาก , 3 หมายถึง ปานกลาง , 2 หมายถึง น้อย , 1 หมายถึง น้อยที่สุด 
 

จากตารางที่ 3.6 ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับคะแนนความพึงใจในการเข้าอบรมเก่ียวกับการ 
วิทยากร พบว่าความรู้ความสามารถทางวิชาการ ความมีมนุษยสัมพันธ์  และความพึงพอใจในภาพรวม มีความ

พึงพอใจมากที่สุด ( ̅=4.80) คิดเป็นร้อยละ 96.00 รองลงมาคือความสามารถในการถ่ายทอดการจัดกิจกรรม

และการบริหารเวลา  ความสามารถในการตอบข้อซักถาม มีความพึงพอใจมากที่สุด ( ̅ = 4.76) คิดเป็นร้อย
ละ 95.20 ความพึงพอใจในภาพรวมของการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยากร พบว่ามีความพึงพอใจใน

ระดับคะแนนมากถึงมากที่สุด ( ̅ = 4.75) คิดเป็นร้อยละ 95.00 
 
8. ท่านมีความประสงค์ที่จะให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ด าเนินการจัดอบรมในครั้งต่อๆ ไป  
ตอบ การแปรรูปมะม่วงอบแห้ง  และการแปรรูปมะม่วงเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  
 
9. ข้อเสนอแนะ ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ข้อเสนอแนะดังนี้  
ตอบ ต้องการให้มีการจัดอบรมแบบนี้อีก และอยากให้ออกมาให้ความรู้อีก  
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บทท่ี  4 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

 
สรุปผล 
 สรุปผลการด าเนินโครงการและผลการประเมินในภาพรวม จากตารางที่ 4.1 ผลการด าเนินโครงการ 
จะเห็นว่าจ านวนผู้เข้าอบรมตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้เช่นเดียวกับผลการ
ด าเนินโครงการเชิงคุณภาพ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์มากกว่า ร้อยละ 80 ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4.1  แสดงผลการด าเนินโครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผน ผล 
เชิงปริมาณ :    
- จ านวนคนเข้าร่วมโครงการ คน 30 30 
- จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
  (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงมหาชนก ต าบลหนองหิน) 

เครือข่าย 1 1 

- จ านวนกิจกรรมการให้บริการวิชาการ กิจกรรม 2 2 
เชิงคุณภาพ :    
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 80 95.40 
- ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 100 

 
ข้อเสนอแนะ 
           ผู้เข้าร่วมอบรมต้องการให้จัดอบรมเรื่องการแปรรูปมะม่วงอบแห้ง  และการแปรรูปมะม่วงเป็น
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  ในครั้งต่อไป 
 
องค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนนิโครงการ 

 องค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินโครงการ  ได้แก่  มีความรู้ความเข้าใจในพ้ืนฐานในการผลิตที่ถูก
สุขลักษณะตามหลัก GMP รวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วงลอยแก้วจากมะม่วงระยะดิบ  และ
ผลิตภัณฑ์เยลลี่เชคเครื่องดื่มรสมะม่วงจากมะม่วงระยะสุก 
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ภาคผนวก 
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ส าเนาหนังสือขออนุมัติโครงการ 
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ส าเนาตัวโครงการ 
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ส าเนาหนังสือเชิญวิทยากรและส าเนาตอบรับการเป็นวิทยากร 
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ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส าเนาใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่สมโครงการ คณะกรรมการและวิทยากร 
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานประจ าเดือน สงป. 301 
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ส าเนาสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการ 
 
 


