
แบบฟอรม์รายงานการด าเนินโครงการ 

 

ชื่อโครงการ พฒันาผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มสูเ่ชงิพาณิชย์ 

ความสอดคลอ้งกบัประเดน็ยุทธศาสตร์ 

❑ การเรียนการสอนและการผลิตบณัฑิต   ❑ วิจยั / นวตักรรม 
❑ ศิลปวฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม    ❑ การบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ 
❑ ภาพลกัษณ์ / ช่ือเสียงขององคก์ร    ❑ ความเป็นนานาชาติ 
 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ/ผูร้ายงาน ผศ.วนิดา โอศริพินัธุ ์ รหสับุคลากร 3209006 
คณะเทคโนโลยอีาหาร วทิยาลยันวตักรรมเกษตรและเทคโนโลยอีาหาร 

 

1. หลกัการและเหตุผล/ ความส าคญั/ ประเดน็ปัญหา  
หลกัการและเหตุผล เนื่องด้วยคณะเทคโนโลยอีาหารเปิดสอนสองหลกัสูตร คอื หลกัสูตร

เทคโนโลยอีาหาร และหลกัสูตรธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ทัง้สองหลกัสูตรมกีารเรยีนการสอนใน
รายวชิา FTH467 เทคโนโลยเีครื่องดื่ม และรายวชิา FIB 461เทคโนโลยเีครื่องดื่มและแผนธุรกิจ 
โดยในเนื้อหารายวชิานี้จะมกีารเรยีนการสอนแบบบรรยายและฝึกปฏบิตักิาร ทัง้นี้นักศกึษาจะไดฝึ้ก
ปฏิบตัิการผลติและพฒันาเครื่องดื่มประเภทต่างๆ ในโรงงานต้นแบบผลติภณัฑ์อาหาร ที่มคีวาม
พร้อมทีจ่ะผลติเครื่องดื่มทัง้แบบพาสเจอรไ์รซ์และสเตอรไิรซ์ ประกอบกบัทางโรงงานต้นแบบฯ ได้
ผ่านการรบัรองมาตรฐาน GMP ดงันัน้หากมโีครงการที่มกีารฝึกให้นักศกึษาทัง้สองหลกัสูตรได้ใช้
ประสบการณ์จากการเรยีนการสอนในรายวชิานี้มาทดลองผลติผลติภณัฑเ์ครื่องดื่ม เพื่อจ าหน่ายใน
เชงิพาณิชย ์ ย่อมส่งผลให้นักศกึษาได้เรยีนรูค้วบคู่กบัการท างานและไดฝึ้กปฏบิตัวิชิาชพีจรงิ และ
ไดฝึ้กการวางแผนการผลติ การขาย การตลาดเพื่อต่อยอดในเชงิธุรกจิ ก้าวสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการ
ในอนาคตต่อไป 

นอกเหนือจากการเรยีนการสอนแลว้ ทางคณะเทคโนโลยอีาหาร ยงัมงีานบรกิารวชิาการแก่
สงัคม โดยมกีารจดัอบรมให้กบับุคคลภายนอกที่สนใจท าธุรกจิเครื่องดื่มน ้าผลไม้มาอย่างต่อเนื่อง
โดยจดัร่วมกบัสถาบนัรงัสติวชิชาลยั ฉะนัน้โครงการพฒันาผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มสูเ่ชงิพาณิชย ์จะช่วย
สนับสนุนและสง่เสรมิการบรกิารแก่สงัคมไดอ้กีดว้ย อกีทัง้วทิยาลยัฯ มกีารจดังานวนัเกษตร อาหาร 

✓ 



รงัสติ ครัง้ที ่6 อย่างต่อเนื่องทุกปี (แต่ในปีนี้เผชญิกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้โควดิ 19 ) 
ท าให้ทางวทิยาลยัได้ระงบัการจดังานวนัเกษตร อาหารรงัสติ   ดงันัน้รูปแบบการจดันิทรรศการ
เครื่องดื่ม จงึปรบัเปลี่ยนไปจดัทีห่น้าห้องอาหารหอพกั และในขณะเดยีวกนัให้นักศกึษาได้ฝึกขาย
ผลติภณัฑใ์นสือ่ social ต่างๆ 

 
1.1 วตัถุประสงค ์ 

1. เพือ่ใหน้กัศกึษาไดฝึ้กปฏบิตักิารผลติ และพฒันาเครื่องดื่มเพือ่ทดลองจ าหน่ายในเชงิ
พาณิชย ์

2. เพือ่ทดลองน างานวจิยัมาพฒันาต่อยอดสูก่ารผลติเชงิพาณิชย์ 
3. เพือ่เรยีนรูพ้ฒันาและถ่ายทอดสูก่ารบรกิารวชิาการ 

 
1.2 เป้าหมายความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ 

นักศกึษาสาขาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทุกคน ที่ลงทะเบียนรายวชิา เทคโนโลยแีละการ
บรหิารธุรกจิผลติภณัฑ์เครื่องดื่ม นักศกึษาสาขาเทคโนโลยอีาหารทุกคนที่ลงทะเบยีนรายวชิา 
เทคโนโลยเีครื่องดื่ม นกัศกึษาและบุคลากรในมหาวทิยาลยัรงัสติและบุคคลภายนอก 
 

2. วธิดี าเนินการ 
1. นกัศกึษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการไดว้างแผนและก าหนดชนิดของผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มตามกลุ่มทีไ่ด้

จดัไว ้
2. เยีย่มชมกจิการทีผ่ลติเครื่องดื่ม (จากสถานการณ์โควดิ 19) จงึไม่ไดไ้ปเยีย่มชม แต่ไดเ้ชญิผู้

ประกอบเครื่องดื่มทีเ่ป็นรุ่นพี ่มาแบ่งปันความรูแ้ละประสบการณ์ใหรุ้่นน้อง (ตามภาพ
บรรยากาศ) 

3. นกัศกึษาไดร้่วมกนัวางแผนการด าเนินงานพฒันาและผลติเครื่องดื่ม   
4. นกัศกึษาไดท้ าการทดลองพฒันาสตูรเครื่องดื่ม ในโรงงานตน้แบบผลติภณัฑอ์าหาร และ ท าการ

ผลติเพือ่จ าหน่าย ( ตามภาพบรรยากาศกจิกรรม) 
5. นกัศกึษาไดจ้ดันิทรรศการเครื่องดื่ม หน้าหอ้งอาหาร อาคารหอพกั มหาวทิยาลยัรงัสติ  และได้

มกีารประชาสมัพนัธใ์นสือ่ online เพือ่ขายผลติภณัฑ ์ (ตามภาพบรรยากาศการจดันิทรรศการ) 
 
 
 



3. ผลการด าเนินการ/ การน าไปใช ้
 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็

โครงการ 

ท่ีตัง้ไว้ในระบบงบ 

ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 

ท่ีตัง้ไว้ในระบบงบ ผลท่ีได ้ ท่ีตัง้ไว้ในระบบงบ ท่ีแนบไวใ้น

ภาคผนวก 

-นักศึกษาและ
บุคลากรเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ

นักศึกษาชัน้ปีท่ี 3 

นักศึกษาและบุคลากรเขา้
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 ของนักศึกษา
ชัน้ปีท่ี 3 

นักศึกษาและ
บุคลากรเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 37 
คน มากกวา่ร้อยละ 

80 ของนักศึกษาชัน้
ปีท่ี 3 

นักศึกษาและ
บุคลากรเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ

นักศึกษาชัน้ปีท่ี 3 

นักศึกษาและ
บุคลากรเข้ารว่ม
โครงการ จ านวน 37 
คน มากกวา่ร้อยละ 

80 ของนักศึกษาชัน้
ปีท่ี 3 

-มีผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม
ท่ีได้รบัการพฒันาและ
สามารถจ าหน่ายได้ 
อย่างน้อย 3 ชนิด 

มีผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมท่ี
ได้รบัการพฒันาและ
สามารถจ าหน่ายได้ อย่าง
น้อย 3 ชนิด 

มีผลิตภณัฑ์
เคร่ืองดื่มท่ีได้รบั
การพฒันาและ
สามารถจ าหน่ายได้

จ านวน 7 ชนิด 
ได้แก่  

1. น ้าส้มผสมกาแฟ 
2. ชาดอกไม ้
3. น ้าเกก็ฮวยอดั

กา๊ซ 
4. โยเกริตพร้อมด่ืม

มีเน้ือผลไม้ผสม 
5. อญัชนัน ้าผึง้

มะนาวโซดา 
6. คอมบชูาผสมน ้า

ผลไม ้
7. น ้าขิง น ้าผึง้

มะนาว 
 

มีผลิตภณัฑ์
เคร่ืองดื่มท่ีได้รบั
การพฒันาและ
สามารถจ าหน่ายได้ 

อย่างน้อย 3 ชนิด 

มีผลิตภณัฑ์
เคร่ืองดื่มท่ีได้รบั
การพฒันาและ
สามารถจ าหน่ายได้

จ านวน 7 ชนิด 
ได้แก่  

1. น ้าส้มผสมกาแฟ 
2. ชาดอกไม ้
3. น ้าเกก็ฮวยอดั
กา๊ซ 

4. โยเกริตพร้อมด่ืม
มีเน้ือผลไม้ผสม 

5. อญัชนัน ้าผึง้
มะนาวโซดา 

6. คอมบชูาผสมน ้า
ผลไม ้

7. น ้าขิง น ้าผึง้
มะนาว 



**กรณี โครงการที่ประเมินจากแบบสอบถาม/แบบสำรวจ 

1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการตามที่ตั้งในระบบ 20 คน 
2. จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 37 คน 
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เลือก 5 (มากที่สุด)  จำนวน 25 คน และ 4 (มาก) จำนวน 10 คน 

 
4. การตรวจสอบผลการด าเนินการ/ อภปิรายความส าเรจ็หรอืไม่ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ 

1. เชค็ชื่อนกัศกึษาในแต่ละกลุ่ม และร่วมฟังการวางแผนงานผลติภณัฑป์ระจ ากลุ่ม 
2. ตดิตามใหทุ้กคนเขา้ฟังประสบการณ์การท าธุรกจิน ้าผลไมจ้ากรุ่นพี ่ ผลคอืนกัศกึษาทุกคนเขา้

ฟังและมกีารซกัถามรุ่นพี่ 
3. ตดิตามการท างานในกลุ่ม และใหส้มาชกิในกลุ่มทุกคนช่วยกนัน าเสนองาน ผลติภณัฑท์ี่

วางแผนผลติจ าหน่าย 
4. ตดิตามการท างาน ทดลอง พฒันาผลติภณัฑ ์แลว้น ามาใหท้ดสอบชมิ ผลคอืนกัศกึษาทุกกลุ่ม

ไดร้่วมกนัทดลองพฒันาผลติภณัฑ ์ ผลลพัทธค์อื ทุกกลุ่มไดพ้ฒันา และมกีารปรบัปรุง
ผลติภณัฑจ์ากขอ้เสนอแนะทีน่ ามาทดสอบชมิ 

5. ไดเ้ขา้ร่วมสงัเกตการณ์การน านิทรรศการเครื่องดื่ม พรอ้มบนัทกึภาพการจดักจิกรรม  ผลลพัธ์
คอืนกัศกึษาไดพ้ฒันาผลติภณัฑ ์ไดค้ านวณตน้ทุน มกีารประชาสมัพนัธ ์เพือ่วางจ าหน่าย  มี
การคดิวางแผนงานเป็นระบบมากขึน้ เพือ่น าไปสู่การฝึกเป็นผูป้ระกอบการต่อไป 
 

5. สรุปผลการด าเนินการ/ ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรุงในอนาคต 
 
- ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานครัง้ก่อน (ถ้ามี) 

  นกัศกึษาทุกกลุ่มจะท าผลติภณัฑท์ีผ่่านกรรมวธิพีาสเจอรไ์รซ ์ดงันัน้ครัง้ต่อไปควรจะมผีลติภณัฑท์ี่
ใชก้รรมวธิ ีsterilize บา้ง 
- ส่ิงท่ีได้ด าเนินการแก้ไข / ปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะครัง้ก่อน 

  เนื่องดว้ยชนิดเครื่องดื่มทีน่ักศกึษาเลอืกมาพฒันาและผลติ เหมาะสมกบักระบวนการผลติแบบ
พาสเจอรไ์รซ์มากกว่าแบบสเตอรไิรด ์  
  นกัศกึษาไดพ้ฒันาผลติภณัฑท์ีผ่่านการหมกั 2 ชนิด คอื เครื่องดื่มคอมบูชา และ โยเกรติพรอ้มดื่ม
มเีนื้อผลไมผ้สม นอกเหนือจากน ้าผลไม้ 
 



- ผลการประเมินในคราวน้ี 

  1. นกัศกึษาไดฝึ้กปฏบิตักิารผลติเครื่องดื่มเพือ่ทดลองจ าหน่ายในเชงิพาณิชย์ 
       2. นกัศกึษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการไดม้กีารน างานวจิยัมาพฒันาต่อยอดสูก่ารผลติเชงิพาณิชย์ 
       3. นกัศกึษาไดน้ าผลติภณัฑม์าจดันิทรรศการเครื่องดื่ม 
- ข้อเสนอแนะส าหรบัในการพฒันาในครัง้ต่อไป 

  นกัศกึษาทุกกลุ่มจะท าผลติภณัฑท์ีผ่่านกรรมวธิพีาสเจอรไ์รซ ์ดงันัน้ครัง้ต่อไปควรจะมผีลติภณัฑท์ี่
ใชก้รรมวธิ ีsterilize บา้ง 
 
 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก 
 

โปรดแนบเอกสารตามรายการที่ท่านได้ระบุไว้ใน

ส่วน ที่ 3 ให้ครบถ้วน 

***กรณี มีแบบสอบถามโปรดแนบตัวอย่าง 

แบบสอบถาม/แบบสำรวจ 
 

 

 

 

 

 



แบบสอบถามความพงึพอใจ ในกจิกรรมโครงการการพฒันาเคร่ืองด่ืมเพ่ือเชิงพาณิชย์ 
คณะเทคโนโลยีอาหาร  วิทยาลยันวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยอีาหาร 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

************************************************************************ 
ค าชี้แจง  ใหท้ ำเคร่ืองหมำย    ลงในหมำยเลขท่ีตรงกบัระดบัควำมพึงพอใจหรือระดบัควำมไม่พึงพอใจของ    
               ท่ำนมำกท่ีสุด 
ตอนท่ี  1  ข้อมูลส่วนตัวผู้ประเมิน 
1.เพศ   ชำย     หญิง 
2. อำย ุ   นอ้ยกวำ่ 18 ปี  18 – 25 ปี     26 – 45 ปี         

 46 – 60 ปี   มำกกวำ่ 60 ปี  
3. สถำนะผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร     ผูบ้ริหำร     คณำจำรย ์    เจำ้หนำ้ท่ี    

                      นกัศึกษำ   บุคคลภำยนอก ม.รังสิต พกัอำศยัในหมู่บำ้นเมืองเอก   
                      บุคคลภำยนอก ม.รังสิต พกัอำศยับริเวณ....................................................... 

ตอนท่ี 2  ความพงึพอใจต่อการจัดกจิกรรม 
ประเด็นควำมคิดเห็น ระดบัควำมพึงพอใจ 

 มำกท่ีสุด 
(5) 

มำก 
 (4) 

ปำนกลำง 
(3) 

นอ้ย  
(2) 

นอ้ยท่ีสุด 
(1) 

1. กิจกรรมมีควำมน่ำสนใจ       
2. กิจกรรมมีประโยชน์ และไดป้ระสบกำรณ์      
3. ในภำพรวมท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมน้ี 

     

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือท่ีท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในคร้ังนี้ 
 
 



สรุปผลการประเมินจากแบบสอบถามความพงึพอใจ ในกจิกรรมโครงการการพฒันาเคร่ืองด่ืมเพ่ือเชิงพาณิชย์ 
คณะเทคโนโลยีอาหาร  วิทยาลยันวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยอีาหาร 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 

                            

                                            
 

สรปุโดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนเฉล่ีย  (จาก 5 คะแนน) 

1.กจิกรรมมคีวามน่าสนใจ                                                                        
คะแนนเฉลีย่   4.48 

2.กจิกรรมมปีระโยชน์และไดป้ระสบการณ์                                              คะแนน
เฉลีย่  4.67 

3.ภาพรวมท่านมคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรมนี้                                            คะแนน
เฉลีย่  4.61 
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แผนภูมิแสดงสถานะผู้เข้าร่วมงาน

ผูบ้ริหาร

คณาจารย์

เจา้หนา้ท่ี

นกัศึกษา



ตวัอย่างการขายผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ ผ่านทาง social media 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตวัอย่างการประชาสมัพนัธกิ์จกรรมของโครงการ ผ่าน social media 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการกรองเครื่องด่ืมหมกั ใน  โครงการพฒันาเคร่ืองด่ืมเชิงพาณิชย ์

 

 

 

 

 

 

 



             ภาพกิจกรรมหมกัไวน์ผลไม้ชนิดต่างๆ   โครงการพฒันาผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมสู่เชิงพาณิชย ์

                     

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพบรรยากาศ โครงการเคร่ืองด่ืม ไปร่วมแจกเคร่ืองด่ืมให้กบัผู้เข้าร่วมโครงการวนัดินโลก 

วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2564  บริเวณหน้าอาคารอาทิตย ์อไุรรตัน์ 

                   

 



                      

 

 

 



ภาพบรรยากาศกิจกรรม จ าหน่ายเคร่ืองด่ืม 

วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00-14.00 น. ชัน้ 1 อาคารหอพกั มหาวิทยาลยัรงัสิต 

 

 



                       

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพบรรยากาศรบัฟังผู้ประกอบการธรุกิจน ้าผลไม้ แบบ online 

                  

 

                 

 

 


