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ค าน า 

     สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ได้จัดท า
เอกสารเล่มนี้ขึ้นเพ่ือสรุปและรายงานผลการด าเนิน โครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารพ้ืนบ้านอีสาน เพ่ือสืบ
สานวัฒนธรรมด้านอาหารอันดีงาม การแปรรูปอาหารเพ่ือเก็บรักษาไว้บริโภคที่มีมาแต่ช้านานมาถ่ายทอดและ
เผยแพร่ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงแก่นแท้และความชาญฉลาดของคนในสมัยก่อน อีกทั้งเพ่ือให้เกิด
ความหวงแหนในภูมิปัญญาที่มีคุณค่าเหล่านี้ และเปลี่ยนทัศนคติการบริโภคของวัยรุ่นสมัยใหม่ โดยใช้ภูมิ
ปัญญาทางด้านอาหาร เกิดการมีส่วนร่วมในการสืบสานภูมิปัญญาต่อไปในอนาคต  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้เห็นถึงความส าคัญ
ของศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอาหารอีสาน  ซึ่งนักศึกษาควรได้เรียนรู้วิธีการท าอาหารอีสานประเภทต่างๆเพ่ือ
เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมต่อไป  
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ตอนที่ 1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 

 

 อาหารเป็นปัจจัยสี่ส าหรับการด ารงชีวิตมนุษย์  การบริโภคอาหารที่ดีมีคุณประโยชน์จึงมี
ความส าคัญอย่างมาก จากปัญหาในปัจจุบันโรคภัยต่าง ๆ ที่เกิดจากการบริโภคอาหารไม่เหมาะสมเป็น
เวลานานท าให้ส่งผลถึงสุขภาพซึ่งจากปัญหานี้จึงท าให้ผู้บริโภคเลือกท่ีจะบริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์มากข้ึน  

      อาหารพื้นบ้านอีสานเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์โดยการใช้
ภูมิปัญญาของคนในสมัยก่อนในการปรับตัวให้เข้าสิ่งแวดล้อมและฤดูกาล  ซึ่งจะบริโภคพืชผักตามฤดูกาล 
เนื่องจากภาคอีสานนั้นมีลักษณะเป็นพ้ืนที่แห้งแล้ง  จึงจ าเป็นต้องมีการถนอมอาหารไว้ส าหรับใช้บริโภคใน
ฤดูกาลที่ขาดแคลน เช่น การหาปลาในฤดูฝน เพ่ือน ามาเป็นวัตถุดิบในการหมักท าปลาร้าเป็นเครื่องปรุงรส
อาหารต่างๆ หรือน าปลามาตากแดดให้แห้งเพ่ือเก็บไว้กินได้เป็นเวลานานๆ  เป็นต้น  โดยส่วนใหญ่รสชาติ
อาหารพ้ืนบ้านอีสานจะมีรสเค็ม เปรี้ยว จากการหมักเกลือซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่าย และน ามาปรุงรสให้มี
ความเผ็ดจากพริกสดหรือพริกแห้ง มีผักสดหรือผักลวกเป็นเครื่องเคียง  

      ดังนั้นสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารได้เห็นถึงประโยชน์การอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นอีสาน
เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมด้านอาหารอันดีงาม การแปรรูปอาหารเพ่ือเก็บรักษาไว้บริโภคที่มีมาแต่ช้านานมา
ถ่ายทอดและเผยแพร่ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงแก่นแท้และความชาญฉลาดของคนในสมัยก่อน อีกท้ัง
เพ่ือให้เกิดความหวงแหนในภูมิปัญญาที่มีคุณค่าเหล่านี้ และเปลี่ยนทัศนคติการบริโภคของวัยรุ่นสมัยใหม่ โดย
ใช้ภูมิปัญญาทางด้านอาหาร เกิดการมีส่วนร่วมในการสืบสานภูมิปัญญาต่อไปในอนาคต 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการท าอาหารพ้ืนบ้านอีสาน 
 
กลุ่มเป้าหมายและจ านวนเป้าหมาย 
 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร   จ านวน 49 คน 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
 
      ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

ตัวชี้วัดผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย วัดกิจกรรมที่ 
1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 
 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ของกลุ่มเป้าหมาย) 

ร้อยละ 90 1 
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    ตัวชีว้ัดผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ ์ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
วัดวัตถุประสงค์
ข้อที่ 

1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจ  
 (ไม่น้อยกว่า) 

ร้อยละ 90 1 

2.นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติสามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ (ไม่น้อยกว่า) 

ร้อยละ 75 1 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตอนที่ 2 
วิธีการประเมินโครงการ 

 
โครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารพ้ืนบ้านอีสานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้ด าเนินโครงการ ณ 

โถงหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้เชิญวิทยากรจาก 

ผู้ประกอบการอาหาร มาเป็นวิทยากรบรรยายและลงมือฝึกปฏิบัติจริงเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการ
ท าอย่างเข้าใจทุกขั้นตอน มีผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ ผลิตภัณฑ์ คือ ส้มต า และ ปลาส้มทรงเครื่อง 

วิธีการการเก็บข้อมูล 

 การรวบรวมข้อมูลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วยด้านพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการน าไปใช้ประโยชน์ ใช้การประเมินแบบ Rating Seale 
5 ระดับ และมีส่วนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้พ้ืนฐานทางสถิติ  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 2. การแปลผล “ระดับความพึงพอใจ” โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 

เกณฑ์การแปลความหมาย Rating Seale 5 ระดับ 

    

    

   

    

 

 
 
 
 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ก าหนดอยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ก าหนดอยู่ในเกณฑ์ มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ก าหนดอยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ก าหนดอยู่ในเกณฑ์ น้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ก าหนดอยู่ในเกณฑ์ น้อยมาก 



 

 

ตอนที่ 3 
ผลการประเมิน 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพที่พึงประสงค์ 
โดยมีการประเมินดังนี้ 

เกณฑ์การแปลความหมาย Rating Seale 5 ระดับ 

    

    

   

    

    

ผลการประเมิน 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 

หญิง 

4 

45 

8.16 

91.84 

รวม 49 100 

ตารางท่ี  2 แสดงความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ล าดับ ข้อความ ค่าเฉลี่ย แปลผล 

ความพึงพอใจ 

1  การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร 4.51 มากที่สุด 

2 การถ่ายทอดของวิทยากร 4.60 มากที่สุด 

3 สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น 4.57 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ก าหนดอยู่ในเกณฑ ์ มากที่สุด 

คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 ก าหนดอยู่ในเกณฑ ์ มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ก าหนดอยู่ในเกณฑ ์ ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ก าหนดอยู่ในเกณฑ ์ น้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ก าหนดอยู่ในเกณฑ ์ น้อยมาก 
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4 ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย 4.75 มากที่สุด 

5 การตอบค าถามของวิทยากร 4.54 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.6 มากที่สุด 

ร้อยละ 92 

ความรู้ความเข้าใจ 

6 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม 4.45 มาก 

7 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม 4.93 มากที่สุด 

8  สามารถบอกวิธีการท าอาหารได้ 4.48 มาก 

9 สามารถท าอาหารพ้ืนบ้านอีสานได้ 4.76 มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.65 มาก 

ร้อยละ 93 

การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

10 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.63 มาก 

11 สามารถน าความรู้เรื่องอาหารพ้ืนบ้านอีสานไปเผยแพร่ / 
ถ่ายทอดแก่ชุมชนได้ 

4.66 มาก 

รวมค่าเฉลี่ย 4.65 มาก 

ร้อยละ 93 

สรุปค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.55 มาก 

ร้อยละ 91 

ข้อเสนอแนะ 

1. ได้เรียนรู้วิธีการท าอาหารอีสานที่หลากหลาย 
2. ควรจัดอบรมแบบกลุ่มเล็กๆจะได้ลงมือท าอย่างทั่วถึง 
3. ระยะเวลาในการอบรมน้อย



 

 

4. ได้ฝึกปฏิบัติจริงและอยากให้มีการอบรมอีก 
5. ควรจัดให้มีโครงการในปีต่อๆไป 

ตอนที่ 4 

สรุปผลการประเมินโครงการ 

 การประเมินโครงการโครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านอีสาน  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สรุปผลการประเมินนักศึกษาดังนี้ 

1. มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด จ านวน 49 คน 
2. ด้านความพึงพอใจ   ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60  คิดเป็นร้อยละ 92 
3. ด้านความรู้ความเข้าใจ  ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65  คิดเป็นร้อยละ 93 
4. ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65  คิดเป็นร้อยละ 93 
5. สรุปผลทั้งหมด   ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 คิดเป็นร้อยละ 92.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก ก 
แบบเสนอขออนุมัติโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิต ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรมหลกั สืบสานและอนรุักษศ์ิลปวัฒนธรรม  สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร 

ชื่อโครงการ สืบสานภูมิปญัญาอาหารพื้นบ้านอีสาน 

1. สถานภาพของโครงการ  : [   ] โครงการใหม่   [   ] โครงการปกติ     [ ] โครงการต่อเนื่องโครงการสืบสานภมูิ
ปัญญาอาหารพื้นบ้านอีสาน 

2. ส่วนราชการ/หน่วยงานทีร่ับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

3. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1   ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง 16 เมษายน  พ.ศ. 2562 
4. งบประมาณ 7,500 บาท ( เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
5. แหล่งงบประมาณ  [   ] แผ่นดนิ       [   ] เงินรายได้     [   ] งบอ่ืนๆ ระบุ.............. 

6. ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ จุดเน้นสภาฯ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 7.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

           ด้าน 3  เป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด 2 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2 

 7.2 แผนปฏิรูปประเทศ   ด้านที่ 9 

7.3 ยุทธศาสตรใ์หมม่หาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)            

ยุทธศาสตร์ที่  1  เปา้หมาย 1.2 กลยุทธ์ 1.2.3 

7.4 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

     ยุทธศาสตรท์ี ่3  เปา้ประสงคท์ี่ 3.3   

7.5  จุดเน้นสภามหาวิทยาลัย   

7.6 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ  หลักสูตร  องค์ประกอบที่..... ตัวบ่งชี้ที่...... 

7. หลักการและเหตุผล  
 อาหารเป็นปัจจัยสี่ส าหรับการด ารงชีวิตมนุษย์  การบริโภคอาหารที่ดีมีคุณประโยชน์จึงมีความส าคัญอย่างมาก จาก

ปัญหาในปัจจุบันโรคภัยต่าง ๆ ที่เกิดจากการบริโภคอาหารไม่เหมาะสมเป็นเวลานานท าให้ส่งผลถึงสุขภาพซึ่งจากปัญหานี้จึง
ท าให้ผู้บริโภคเลือกที่จะบริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์มากขึ้น  

      อาหารพื้นบ้านอีสานเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์โดยการใช้ภูมิปัญญาของ
คนในสมัยก่อนในการปรับตัวให้เข้าสิ่งแวดล้อมและฤดูกาล  ซึ่งจะบริโภคพืชผักตามฤดูกาล เนื่องจากภาคอีสานนั้นมีลักษณะ



 

 

 

เป็นพื้นที่แห้งแล้ง  จึงจ าเป็นต้องมีการถนอมอาหารไว้ส าหรับใช้บริโภคในฤดูกาลที่ขาดแคลน เช่น การหาปลาในฤดูฝน เพื่อ
น ามาเป็นวัตถุดิบในการหมักท าปลาร้าเป็นเครื่องปรุงรสอาหารต่างๆ หรือน าปลามาตากแดดให้แห้งเพื่อเก็บไว้กินได้เป็น
เวลานานๆ  เป็นต้น โดยส่วนใหญ่รสชาติอาหารพื้นบ้านอีสานจะมีรสเค็ม เปรี้ยว จากการหมักเกลือซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่าย 
และน ามาปรุงรสให้มีความเผ็ดจากพริกสดหรือพริกแห้ง มีผักสดหรือผักลวกเป็นเครื่องเคียง  

      ดังนั้น สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารได้เห็นถึงประโยชน์การอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นอีสานเพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมด้านอาหารอันดีงาม จึงด าเนินการจัดโครงการนี้ข้ึนโดยในปีท่ีผ่านมานั้นได้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและให้ผลการ
ตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง ท าให้สาขาวิชาได้จัดโครงการนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะการแปรรูปอาหารเพื่อเก็บรักษาไว้บริโภคที่มีมา
แต่ช้านานมาถ่ายทอดและเผยแพร่ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงแก่นแท้และความชาญฉลาดของคนในสมัยก่อน อีกทั้ง
เพื่อให้เกิดความหวงแหนในภูมิปัญญาที่มีคุณค่าเหล่านี้ และเปลี่ยนทัศนคติการบริโภคของวัยรุ่นสมัยใหม่ โดยใช้ภูมิปัญญา
ทางด้านอาหาร เกิดการมีส่วนร่วมในการสืบสานภูมิปัญญาต่อไปในอนาคต  

วัตถุประสงค ์ 
8.1 เพ่ือนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการท าอาหารพ้ืนบ้านอีสาน 
กิจกรรม พื้นทีด่ าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย และจ านวนเป้าหมาย  

กิจกรรม 
พื้นที่ด าเนินการ 

 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวนเป้าหมาย 

บุคคล 

 

สิ่งของ 

 

กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้ท าอาหารพื้นบ้าน
อีสาน 

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร 

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  

จ.สกลนคร 

 

นักศึกษา 20 

 

 

  

8. งบประมาณรายจ่าย : งบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด
ค่าใชจ้่ายแยกรายกิจกรรม ดังนี้ 
 

กิจกรรม – ประเภทงบรายจ่าย -หมวดรายจ่าย – รายการ - ชี้แจงรายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้ท าอาหารพ้ืนบ้านอีสาน 7,500 

งบรายจ่ายอื่น  

1) ค่าตอบแทน  รวมท้ังสิ้น  

     1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร  จ านวน 2 คน ๆ ละ 2 ชม. ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 2,000 

          - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จ านวน 20 ชุดๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน  



 

 

 

กิจกรรม – ประเภทงบรายจ่าย -หมวดรายจ่าย – รายการ - ชี้แจงรายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) 

2) ค่าวัสดุ  รวมท้ังสิ้น  

    3.1 ค่าวัสดุทางอาหาร และวัตถุดิบการเกษตร เป็นเงิน 4,300 

    3.2 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ เป็นเงิน 500 

รวม 7,500 

 

 หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ



 

 

 

      12. การวางแผนการด าเนินการและการใช้จ่ายของโครงการ (PDCA)  

 

 ที ่
กิจกรรม/ขั้นตอนการวางแผนตาม 

PDCA/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุงบประมาณทีค่าดว่าจะใช้จ่าย) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค. 61                        ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 

กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้ท าอาหารพ้ืนบ้าน
อีสาน       7,500      

ขั้นวางแผนงาน (P) (ระบุขั้นตอนการ
วางแผน) 

            

1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             

2 วางแผนการด าเนินงาน             

ขั้นด าเนินการ (D) (ระบุขั้นตอนการ
ด าเนินงาน) 

            

1 ขออนุมัติการด าเนินงาน             

2 ด าเนินการจัดงาน             

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
(ระบุขั้นตอนการประเมินผล) 

            



 

 

 

 ที ่
กิจกรรม/ขั้นตอนการวางแผนตาม 

PDCA/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุงบประมาณทีค่าดว่าจะใช้จ่าย) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค. 61                        ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 

1 ประเมินผลการด าเนินงาน             

2 สรุปผลการด าเนินงาน             

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
(ระบุขั้นตอนการปรับปรุงตามผลการเมิน) 

            

1 ประชุมสรุปการด าเนินงาน             

2 สรุปข้อเสนอแนะการด าเนินงาน             

 



 

 

 

13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  

        13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย วัดกิจกรรมที่ 

1. . นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 

 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ของกลุ่มเปา้หมาย) 

ร้อยละ 90 1 

       13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 

ชื่อตัวชี้วัดผลลัพธ์ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย วัดวัตถปุระสงค์ข้อที ่

1. นักศกึษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ (ไม่น้อยกว่า) ร้อยละ 90 1 

2.นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมคีวามพึงพอใจ (ไม่น้อยกว่า) ร้อยละ 85 1 

3. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ  85 1 

14. การติดตามและประเมินผล        

  14.1  แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ  และการน าไปใช้ประโยชน ์

     14.2  รายงานผลการด าเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานกิจกรรมภายใน 30 วัน 

15. ผลกระทบ (Impact)/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

      15.1 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสามารถใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นท าอาหารพื้นบ้านได ้

16. ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกดิขึ้นในการด าเนินโครงการ  
 

กิจกรรมที ่ ปัจจัยเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่แล้ว 

 - - 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก ข 
 

ก าหนดการ 
โครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านอีสาน 

โถ่งหอประชุมมหาวชิราลงกรณ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

วันที่ 24 มกราคม 2562 
--------------------------------------------------- 

วันที่ 24 มกราคม 2562 
08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน  
09.00-10.30 น. การฝึกปฏิบัติกิจกรรมการแปรรูปอาหารพื้นบ้านอีสาน (ปลาส้มทรงเครื่อง และส้มต า) 

วิทยากรกระบวนการ โดยผู้ประกอบการอาหาร 
10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง  
14.45-12.00 น. การฝึกปฏิบัติกิจกรรมการแปรรูปอาหารพื้นบ้านอีสาน (ปลาส้มทรงเครื่อง และส้มต า) 
12.00-13.00 น. ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมชิมและรับประทานอาหารกลางวัน 
 

--------------------------------------------------- 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ 
โครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารพ้ืนบ้านอีสาน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
วันอาทิตย์ ที่ 9 เมษายน 2561 

1. โปรดกรอกข้อมูลส่วนตัวโดยท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  หรือกรอกข้อมลูที่ตรงตามกับความเป็นจริงในช่องว่าง 
              ชาย    หญิง 

           2. ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 

ประเด็นความคิดเห็น ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ /การน าความรู้ไปใช้ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ความพึงพอใจ 

1. การเตรยีมตัวและความพร้อมของวิทยากร      

2. การถ่ายทอดของวิทยากร      

3. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น      

4. ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจงา่ย      

5. การตอบค าถามของวิทยากร      

ด้านความรู้ความเข้าใจ 

1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม      

2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลงัการอบรม      

3. สามารถบอกวิธีการท าอาหารได้      

4. สามารถท าอาหารพื้นบ้านอีสานได ้      

ด้านการน าความรู้ไปใช้ 

1. สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได ้

     

2. สามารถน าความรูไ้ปเผยแพร/่ถ่ายทอดแก่ชุมชนได ้      

ข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................. ................................................
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ภาคผนวก ง 

ภาพประกอบโครงการ 
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ภาคผนวก จ 
รายช่ือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
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ภาคผนวก ฉ 
หนังสือเชิญวิทยากร 

 

 
 

ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๓/            คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

                                                                     อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
   ๔๗๐๐๐ 

๗  มกราคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร 

เรียน คุณเจษฏาภรณ์  ฮังกสี   

    ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้ด าเนินจัดการเรียนการสอน 
วิจัย และบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์จึงได้จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารพ้ืนอีสานขึ้นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามี
ความรู้ด้านการแปรรูปอาหารพื้นบ้าน     

    ในการนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเห็นว่ากลุ่มแปรรูปอาหารบ้าน
ดงมะไฟมีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปอาหารพ้ืนบ้าน จึงขอเชิญท่านเป็นวิทยากรในการอบรมเรื่องการท า
แหนมหมูและส้มผัก  ให้กับนักศึกษาจ านวน ๔๙ คน ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โถงหอประชมมหาวชิรา
ลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี 
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ  โอกาสนี้ 

 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                    
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล   ทรงวิชา)           
       คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   
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ภาคผนวก ช 

แบบตอบรับวิทยากร 
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ภาคผนวก ซ 
ใบตัดยอดชดุเบิก  
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