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ค าน า 

 

รายงานเล่มนี้จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการบริการวิชาการ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจ าปี 2556 เร่ือง การผลิตผลิตภัณฑ์ท า

ความสะอาดจากธรรมชาติ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นในการให้ 

บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน จึงได้จัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวให้แก่บุคคลากรครูระดับ

มัธยมศึกษาและผู้สนใจทั่วไปในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงขึ้น ในระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ. 

2556  ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

คณะผู้จัดท ารายงานเล่มนี้ ได้เล็งเห็นว่าคงเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจโดยทั่วไป และขอขอบพระคุณการ

สนับสนุนงบประมาณในการท ากิจกรรมคร้ังนี้จากศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

 

 

                                     คณะผู้จัดท า 

                                    สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดจากธรรมชาติ 

สาขาวิชาเคมี  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันท่ี 3-4 สิงหาคม 2556 

1. หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันสารเคมีอยู่ใกล้ตัวมนุษย์เรามากไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองใช้หรืออาหารก็ล้วนแล้วแต่มีสารเคมี เป็น

ส่วนประกอบหลักทั้งสิ้น ดังนั้นอาจมีสารเคมีตกค้างในภาชนะหรือของใช้ได้ การที่จะท าให้เราปลอดภัยจาก

สารเคมีตกค้างนั้นก็คือการท าความสะอาด แต่ถ้าหากใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารเคมีเจอ

ปนอยู่นั้นก็ยิ่งท าให้เกิดสารเคมีตกค้างในร่างกายได้ ดังนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่ผลิตจากธรรมชาติ

จึงได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน 

การผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดจากธรรมชาตินั้นเป็นอีกเร่ืองหนึ่งที่มีคนสนใจกันมากเน่ืองจากเป็น

เร่ืองใกล้ ๆ ตัวที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน และการท าก็ไม่ได้ยุ่งยากมากนัก อีกทั้งสามารถท าให้เป็นรูปแบบต่างๆ

ได้ตามต้องการ และสามารถปรับเปลี่ยนให้มีความสวยงาม และกลิ่นหอม เหมาะที่จะใช้น าไปเป็นของขวัญหรือ

ของฝาก ซึ่งขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลในการปรุงแต่งเป็นรูปแบบต่างๆ และนอกจากจะผลิต

เพื่อใช้ในครัวเรือนแล้วยังสามารถผลิตเพื่อขายเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย  

การอบรมเชิงปฏิบัติการในคร้ังนี้มุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดจากธรรมชาติ  อาทิเช่น สบู่ 

ยาสระผม ครีมอาบน้ า และน้ ายาล้างจาน เพื่อใช้ในครัวเรือนรวมถึงการผลิตเพื่อขายเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์และขอบเขตของหลักสูตร 

2.1 เพือ่ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดจากธรรมชาติ 

       2.2 เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่ปลอดภัยจากสารเคมี 

2.3 เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีทางเลือกในการประกอบอาชีพใหม่มากขึ้น 
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3. เป้าหมาย 

- ด้านเน้ือหา 
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดจากธรรมชาติเพื่อใช้ใน
ครัวเรือนและเพื่อเป็นรายได้เสริม 

- ด้านปริมาณ 
ผู้เข้ารับการอบรมอย่างน้อย 30  คน มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดจากธรรมชาติ 

- ด้านคุณภาพ 
ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้ไปผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดจากธรรมชาติไว้ใช้ในครัวเรือนเพื่อให้
ปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆและสามารถน าประโยชน์ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้  

- ผลผลิต   
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดจากธรรมชาติได้ 

- ผลลัพธ์ 
ผู้เข้ารับการอบรมมีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อใช้เอง หรือผลิตขายเป็นอาชีพ อย่างน้อย ร้อยละ 75 

4. จ านวนผู้เข้าอบรม 

บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจในท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงอย่างน้อย 30  

คน 

5. ระยะเวลาของฝึกอบรม 

 วันที ่3-4 สิงหาคม 2556 ( เวลา 08.30 - 17.00 น. ) 

6. สถานท่ีจัดอบรม 

 ห้องนนทรี และชั้น 3 อาคาร พวส. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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7. กิจกรรมและการด าเนินการ  
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ผู้รับ 

ผิดชอบ 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. ส ารวจความ
ต้องการในการ
อบรมเชงิปฏิบัติการ 

      X X     ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์ 
และคณะ 

2. จัดท าเอกสาร
ประกอบการ
ฝึกอบรม 

       X X    ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์ 
และคณะ 

3. จัดกิจกรรม 
การอบรม 

        X X   ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์ 
และคณะ 

4. สรุปโครงการและ
จัดพิมพ์รายงานผล
เพื่อเผยแพร่ผลงาน 

         X X  ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์ 
และคณะ 

 

8. งบประมาณ จากงบประมาณของศูนย์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556 จ านวน 30,000 บาท 
 

รายการ รวม 

1. หมวดค่าตอบแทน 
    - ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (2 คน x 2 วัน x  6 ชั่วโมง/วัน x ชั่วโมงละ 600 บาท) 
    - ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร  (2 คน x 2 วัน x  วันละ 300 บาท) 

 
14,400 
 1,200 

2. หมวดค่าวัสดุ 
    - ค่าเอกสารประกอบการอบรม (30 ชุด ๆ ละ 70 บาท) 
   -  ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม 

 
2,100 
2,200 

3. หมวดค่าใช้สอย 
    - ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 2 มื้อ ๆ ละ 80 บาท) 
    - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม  (35 คน x 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาท)  
    - ค่าตกแต่งสถานที่   

 
5,600 
3,500 
1,000 

รวม 30,000 
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หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 9.1 ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์    9.2 ดร.ชลดา ธีรการุณวงศ์ 

9.3 ดร. วิรังรอง แสงอรุณเลิศ   9.4 อาจารย์มณีรัตน์ น้ าจันทร์ 

9.5 อาจารย์ชนิตา ขนันทอง   9.6 อาจารย์วัญเพ็ญ คงเพ็ชร 

9.7 อาจารย์พรรนิพา  พวันนา 

10. การประเมินผล 

 10.1 จ านวนผู้ เข้ า รับการอบรมเข้ า ร่วมการอบรมไม่น้ อยกว่ าร้อยละ  70 ของจ านวนบุคคล

 เป้าหมาย 

 10.2 การประเมินจากแบบสอบถามหลังรับการฝึกอบรม 

11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดจากธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ สบู่ 

แชมพู และน้ ายาล้างจาน  และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้เองในครัวเรือน 

หรือพัฒนาไปสู่การผลิตเพื่อการค้าในอนาคต 
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ก าหนดการ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดจากธรรมชาติ 
วันท่ี 3-4 สิงหาคม 2556  ณ  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

………………………………………………………………………… 
  วันท่ี 3 สิงหาคม 2556 

เวลา เนื้อหาการฝึกอบรม วิทยากร 

08.30-08.45 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม - 

8.45-9.00 น. พีธีเปิดการอบรม โดยคณบดีคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค์ 

- 

9.00-10.30 น. การผลิตสบู่ก้อนจากสารธรรมชาติ ดร.ชลดา ธีรการุณวงศ์ และ

อาจารย์พรรนิภา พวันนา 

10.30-10.45 น. พัก – รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม - 

10.45-12.00 น. การผลิตสบู่เหลวจากสารธรรมชาติ ดร.ชลดา ธีรการุณวงศ์ และ

อาจารย์พรรนิภา พวันนา 

12.00-13.00 น. พัก – รับประทานอาหารกลางวัน - 

13.00-14.30 น. การผลิตแชมพูจากสารธรรมชาติ ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์ และ 

อาจารย์ชนิตา ขนันทอง 

14.30-14.45 น. พัก – รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม - 

14.45-16.00 น. การผลิตแชมพูจากสารธรรมชาติ (ต่อ) ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์ และ 

อาจารย์ชนิตา ขนันทอง 
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  วันท่ี  4 สิงหาคม 2556 

เวลา เนื้อหาการฝึกอบรม วิทยากร 

9.00-10.30 น. การผลิตน้ ายาล้างจานจากสารธรรมชาติ ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ และ

อาจารย์วัญเพ็ญ คงเพ็ชร 

10.30-10.45 น. พัก – รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม - 

10.45-12.00 น. การผลิตน้ ายาล้างจานจากสารธรรมชาติ (ต่อ) ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ และ

อาจารย์วัญเพ็ญ คงเพ็ชร 

12.00-13.00 น. พัก – รับประทานอาหารกลางวัน - 

13.00-14.30 น. การทดสอบผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดจากสาร

ธรรมชาติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

อาจารย์มณีรัตน์ น้ าจันทร์ 

14.30-14.45 น. พัก – รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม - 

14.45-16.00 น. การทดสอบผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดจากสาร

ธรรมชาติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ต่อ) 

อาจารย์มณีรัตน์ น้ าจันทร์ 

16.00-16.30 น. ปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรผ่านการอบรม - 
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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
ชื่อ -สกุล (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ).............................................................................................  

(   )   ครู / อาจารย์     (  ) บุคคลทั่วไป 
ต าแหน่ง .................................................................................................................................. 

สังกัดคณะ / หน่วยงาน............................................................................................................... 

ที่อยู่..................................  ถนน .......................................ต าบล.............................................. 

อ าเภอ.........................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์.................... 

โทรศัพท์ ................................................โทรสาร................................................................... 

E- mail address..................................................................................................................... 

มีความยินดีเข้าร่วมโครงการอบรม (สามารถอบรมได้มากกว่า 1 โครงการ) 

 การผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดจากธรรมชาติ อบรมวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2556   (รับจ านวน 30 คน) 
 

 

ลงชื่อ............................................................ผู้สมัคร 

                                                                    (...........................................................) 

          วันที่ 

กรุณาส่งใบตอบรับกลับมายงั ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

398 ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

  ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556        

โทรศัพท์  0-5688-2531  E-mail: wirung_s@hotmail.com , chonlada.dechakiatkral@gmail.com 
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เอกสารประกอบการอบรม 

ประกอบด้วย  

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสบู่ และการผลิตสบู่ 

2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแชมพู และการผลิตแชมพู 

3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ ายาล้างจาน และการผลิตน้ ายาล้างจาน 

4. ประกาศส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๕๔๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒)  

เร่ือง ยกเลิกและ ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (สบู่กอ้น) 

5. ประกาศส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๕๔๑ (พ.ศ. ๒๕๕๒)  

เร่ือง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (แชมพู) 
6. ประกาศส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับที่ ๑๕๘๓ (พ.ศ. ๒๕๕๓) 

เร่ือง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัว) 
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แบบประเมินความพึงพอใจของโครงการบริการวิชาการ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดจากธรรมชาติ 

วันท่ี 3-4 สิงหาคม 2556 

๑. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน 
สถานภาพ    ผู้เข้าร่วมโครงการ   วิทยากร   ผู้ช่วยวิทยากร  คณะท างาน/กรรมการโครงการ 
เพศ        ชาย                  หญิง      
อายุ   ไม่เกิน 25  ปี      26-35 ปี    35-45 ปี   46-55 ปี 56  ปีขึ้นไป 
๒. ความพึงพอใจ 
โปรดท าเคร่ืองหมาย ในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านโดยมีความหมายดังนี้ 
๕ = พึงพอใจมากที่สุด        ๔ = พึงพอใจมาก         ๓  = พึงพอใจปานกลาง        ๒ = พึงพอใจน้อย    
๑ =  พึงพอใจน้อยที่สุด 
 

การให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

๕    ๔ ๓ ๒ ๑ 

  ด้านความรู้ความเข้าใจ      
1 เนื้อหามีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย      

2 ท่านได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นหลังการจัดอบรม      

3 เนื้อหามีความทันสมัย ชัดเจน กะทัดรัด ได้ใจความ      

  ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย      

4 วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเร่ืองที่อบรม      

5  เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม      

6  สื่อ / วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความทันสมัย / พร้อมใช้      
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การให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

๕    ๔ ๓ ๒ ๑ 
7  บริการอาหาร ของว่างและเคร่ืองดื่มมีความเหมาะสม      

8  สภาพแวดล้อมในห้องอบรมสะอาดและเป็นระเบียบ      

  ด้านประโยชน์จากการรับบริการ      

9  ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย      
10 สามารถน าความรู้ที่ได้รับการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้เป็น
อย่างดี 

     

 

๓. ข้อควรปรับปรุง / พัฒนา  

๑. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

.................................................................................................................................................................... 

๒. ด้านวิทยากร 

.................................................................................................................................................................... 

๓. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ 

.................................................................................................................................................................... 

๔. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

.................................................................................................................................................................... 

๕. ด้านประโยชน์จากการรับบริการ 

.................................................................................................................................................................... 

39 
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การวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดอบรม 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด  40 คน 
 

ข้อมูล จ านวนคน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 6 15.0 
หญิง 34 85.0 

 
 

อายุ 

ไม่เกิน 25 ปี 2 5.0 
26 - 35 ปี 9 22.5 
36 - 45 ปี 16 40.0 
46 - 55 ปี 10 25.0 

56 ปีขึ้นไป 3 7.5 
 

2. ระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ (%) 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 

- เน้ือหามีความเหมาะสม เข้าใจง่าย 90.3 9.7 0.0 0.0 0.0 

- ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นหลังการจัด
อบรม 90.3 9.7 0.0 0.0 0.0 

- เน้ือหามีความทันสมัย ชัดเจน กะทัดรัด 
ได้ใจความ 83.9 16.1 0.0 0.0 0.0 

2. ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 

- วิทยากรมีความรู้ความสามารถในเร่ืองที่
อบรม 87.1 12.9 0.0 0.0 0.0 

- เอกสารประกอบการอบรมมีความ
เหมาะสม 87.1 12.9 0.0 0.0 0.0 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ (%) 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

- สื่อ / วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมี
ความทันสมัย / พร้อมใช้ 87.1 12.9 0.0 0.0 0.0 

- บริการอาหาร ของว่างและเคร่ืองดื่มมี
ความเหมาะสม 83.9 12.9 3.2 0.0 0.0 

- สภาพแวดล้อมในห้องอบรมมีความ
สะอาดและเป็นระเบียบ 74.2 22.6 3.2 0.0 0.0 

3. ด้านประโยชน์จากการรับบริการ 

- ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและ
ค่าใช้จ่าย 77.4 22.6 0.0 0.0 0.0 

- สามารถน าความรู้ที่ได้รับการอบรมไป
ใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี 83.9 16.1 0.0 0.0 0.0 

 
จากตาราง สรุประดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมได้ว่า 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
- เน้ือหามีความเหมาะสม เข้าใจง่าย   อยู่ในระดับ 4.90  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
- ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นหลังการจัดอบรม  อยู่ในระดับ 4.90  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
- เน้ือหามีความทันสมัย ชัดเจน กะทัดรัด ได้ใจความ อยู่ในระดับ 4.84  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

2. ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย    
- วิทยากรมีความรู้ความสามารถในเร่ืองที่อบรม อยู่ในระดับ 4.87  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
- เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับ 4.87  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
- สื่อ / วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความทันสมัย / พร้อมใช้ 

อยู่ในระดับ 4.87  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
- บริการอาหาร ของว่างและเคร่ืองดื่มมีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับ 4.81  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
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- สภาพแวดล้อมในห้องอบรมมีความสะอาดและเป็นระเบียบ 
อยู่ในระดับ 4.71  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

3. ด้านประโยชน์จากการรับบริการ 
- ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย  อยู่ในระดับ 4.77  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
- สามารถน าความรู้ที่ได้รับการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี 

อยู่ในระดับ 4.84  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
3. ข้อควรปรับปรุง / พัฒนา และข้อเสนอแนะอื่นๆ 

1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
-  

2. ด้านวิทยากร 
-  

3. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ 
- ควรมีแผ่นบันทึก (CD) เน้ือหาประกอบเอกสารการอบรม 
- เพิ่มการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูลการจัดการอบรม 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
- ควรปรับปรุงห้องน้ าให้มีความพร้อมมากขึ้น 

5. ด้านประโยชน์จากการรับบริการ 
- สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
- สามารถน าไปเป็นสื่อการสอนด้านเศรษกิจพอเพียง 
- สามารถน าความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

6. อ่ืนๆ 
- จัดการอบรมในวันเสาร์-อาทิตย์เช่นเดิมส าหรับการจัดการอบรมในโครงการต่อๆไป เพื่อจะได้ไม่ต้อง
ใช้เวลาราชการในการมาเข้าร่วม 
- ให้จัดการอบรมเกี่ยวกับการผลิตยาหม่องน้ า ยาหม่องสมุนไพร 
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ประมวลภาพกิจกรรมการจัดอบรม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดจากธรรมชาต ิ

สาขาวิชาเคมี  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันท่ี 3-4 สิงหาคม  พ.ศ. 2556 

ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรค์ 

 

 

 

กล่าวเปิดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีอภิเดช มงคลปัญญา  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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บรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดจากธรรมชาติ (สบู่ แชมพู และน้ ายาล้างจาน) 

 

    

 

   ห้องปฏิบัติการ การอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดจากธรรมชาติ 
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    ปฏิบัติการ การผลิตสบู่ 
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 ปฏิบัติการ การผลิตแชมพู  

 

      

 

ปฏิบัติการ การผลิตน้ ายาล้างจาน 
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                   ปฏิบัติการ การทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

 

           

              

          สบู่ แชมพู และน้ ายาล้างจาน จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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   การมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม และพิธีปิดโครงการบริการวิชาการ 

 

 


