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บทสรุปผู้บริหาร 
 

1. หลักการและเหตุผล   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นผู้สร้าง           
แรงบันดาลใจพัฒนาทักษะกระบวนการคิดที่เป็นระบบ ปฏิบัติการเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พ่ึงของ
สังคม โดยมีพันธกิจหลัก 5 พันธกิจ เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ส าหรับพันธกิจการบริการวิชาการได้
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ให้บริการวิชาการ ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยหนึ่งกลยุทธ์ในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนางานบริการวิชาการ คือ การบริการวิชาการ
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยการด าเนินงานตามกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นการตอบสนองนโยบาย
ด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวแรกสู่ทศวรรษท่ี 2 ของ มทร.พระนคร 
  ทั้งนี้  มทร.พระนคร มีจุดเด่นและความเข้มแข็งในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ในองค์ความรู้         
ด้านสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรประเภทอาหารและไม่ใช่อาหาร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
และการตลาด เพ่ือผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนสังคม          
ได้อย่างต่อเนื่อง 
  ซึ่งบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการและการให้บริการวิชาการดังกล่าว  มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบในการด าเนินงานโดยความร่วมมือจาก 9 คณะ “โครงการ
บริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน” จึงเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองนโยบายด้านการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยให้บรรลุผลส าเร็จตามยุทธ์ศาสตร์การบริหารองค์รวมเชิงรุกก้าวแรกในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2558  -
2568) 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1   เพ่ือส ารวจปัญหาและความต้องการรับบริการข้อมูล ค าปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีของผู้รับบริการ

ในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
2.2   เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
2.3   เพ่ือตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ

สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพ่ือสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนสังคมได้อย่างต่อเนื่อง 
และยั่งยืน 

2.4  เพ่ือเพ่ิมช่องทางโครงการบริการสังคม 
 

3. การด าเนินงานและผลการด าเนินงาน  
วันที่ 5 – 6  มีนาคม 2563 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และส ารวจปัญหาความต้องการ โดยสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณาจารย์จากท้ัง 9 คณะ ลงพ้ืนที่ด าเนินโครงการบริการ
วิชาการสัญจรสู่ชุมชน วัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจปัญหาและความต้องการรับบริการข้อมูล ค าปรึกษา และถ่ายทอด
เทคโนโลยีของผู้รับบริการในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง และพ้ืนที่ใกล้เคียง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย    
ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สร้างอาชีพ พัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ชุมชน สังคม ได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน และเพ่ิมช่องทางโครงการบริการสังคม โดยกิจกรรมที่ 1 
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส ารวจข้อมูลชุมชน ในพ้ืนที่การดูแลของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
จ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสตรีต าบลพันท้ายนรสิงห์ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านพันท้ายนรสิงห์ หมู่ 8 วิสาหกิจชุมชน
กระเป๋าหนังต าบลนาดี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว และวิสาหกิจชุมชนนารีรัตน์ข้าวแต๋น   
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น้ าแตงโม ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส ารวจข้อมูลชุมชนในพ้ืนที่       
การดูแลของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 11 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแป้งร่ า        
ต าบลบางนางลี่  วิสาหกิจชุมชนการผลิตการเกษตรปลอดสาร วิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี วิสาหกิจชุมชน          
กลุ่มเกษตรสร้างสรรค์ วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวแก้วบ้านตันหยง วิสาหกิจชุมชนผลิตรองเท้าต าบลปลายโพงพาง 
วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ วิสาหกิจชุมชนเรือนไม้หอม กลุ่มอาชีพเกลือ
สมุนไพร หมู่ 4 ลาดใหญ่ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ าท่าคา ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563  

วันที่ 12 – 13  มีนาคม 2563 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ค าปรึกษาเชิงลึก โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ลงพ้ืนที่ด าเนิน
โครงการในกิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ค าปรึกษาเชิงลึก ภายใต้โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากประเด็นปัญหาและความต้องการรับบริการอย่างเร่งด่วนของกลุ่ม น าโดย
วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต  อุปฐาก  นางสาวเปรมระพี       
อุยมาวีรหิรัญ  นายเกชา  ลาวงษา และนางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร วิทยาการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา        
ลงพ้ืนที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าข้าวแต๋นน้ าแตงโม ข้าวแต๋นอัญชัน ข้าวแต๋นบีทรูท น้ าเมี่ยงค า น้ าหมี่กรอบ    
หน้าธัญพืช ณ วิสาหกิจชุมชนนารีรัตน์ข้าวแต๋นน้ าแตงโม ต าบลหนองนกไข่  อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 และถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าไข่เยี่ยวม้า และไข่เค็มสมุนไพร 
ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี ต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 
2563 ทั้ง 2 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 210 คน จากการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  คิดเป็นร้อยละ 96.20 

 

4. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แสดงดังตารางที่ ๑ 
 

ตารางท่ี ๑ สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  

การด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ 
1. ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  86 93.60 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จาก
การบริการ  85 95.00 

3. โครงการบริการวิชาการท่ีส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศในเวลา 1 ปี  15 100.00 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
1. จ านวนโครงการ กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 1 1 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ  90 95.20 
3. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 95 100.00 
4. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000 290,074.56 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 
 

5. การใช้จ่ายงบประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 290,074.56 บาท 
    (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบหกสตางค)์ 
    ค่าตอบแทน   62,400 บาท 
    ค่าใช้สอย 154,294 บาท 
    ค่าวัสดุ    73,380.56 บาท 
 
 

6. ประโยชน์และการต่อยอดโครงการ 
6.1 ทราบถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง สามารถน าผลที่ได้จากการส ารวจข้อมูล    

ดังกล่าว เสนอของบประมาณโครงการวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพ       
ชีวิตของชุมชนต่อไป 

6.2 ได้รับความรู้จากหลากหลายอาชีพ หลากหลายกลุ่มชุมชน โดยแต่ละกลุ่มมีองค์ความรู้ที่ควร  
สนับสนุนและพัฒนาต่อยอด เพ่ือให้ด ารงอยู่และส่งต่อคนรุ่นหลังต่อไป 

6.3 ได้เรียนรู้อาชีพและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้ น ๆ โดยสามารถน าความรู้ที่ ได้รับไปต่อยอด    
โครงการวิจัยและบริการวิชาการได้ 

 

7. จุดเด่นและข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
 จุดเด่น 

- วิทยากรมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
- เจ้าหน้าที่ให้บริการเป็นอย่างดี ทั้งด้านข้อมูลรายละเอียดการจัดโครงการ ก าหนดการ การบริหาร

เวลา และให้ค าปรึกษาได้เป็นอย่างดี  
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กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประสบความส าเร็จเพราะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ         
เงินรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอขอบพระคุณ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการจนส าเร็จลุล่วง 
ขอขอบพระคุณผู้บริหารคณะอาจารย์ นักวิจัย ผู้ปฏิบัติงานจาก 9 คณะ ที่ร่วมกันเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ส ารวจความต้องการร่วมกับกลุ่มชุมชน ขอขอบพระคุณส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร และกลุ่มชุมชน
ในพ้ืนที่การดูแลของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสตรีต าบลพันท้ายนรสิงห์ 
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านพันท้ายนรสิงห์ หมู่ 8 วิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังต าบลนาดี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเล
บ้านกระซ้าขาว และวิสาหกิจชุมชนนารีรัตน์ข้าวแต๋นน้ าแตงโม ขอขอบพระคุณส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สมุทรสงคราม และกลุ่มชุมชนในพ้ืนที่การดูแลของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 11 กลุ่ม 
ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแป้งร่ าต าบลบางนางลี่ วิสาหกิจชุมชนการผลิตการเกษตรปลอดสาร  วิสาหกิจชุมชน    
บ้านสารภี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสร้างสรรค์ วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวแก้วบ้านตันหยง วิสาหกิจชุมชน       
ผลิตรองเท้าต าบลปลายโพงพาง วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ วิสาหกิจชุมชน
เรือนไม้หอม กลุ่มอาชีพเกลือสมุนไพร หมู่ 4 ลาดใหญ่ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ าท่าคา  ที ่ให้ความ
อนุเคราะห์คณะอาจารย์ นักวิจัย นักบริการวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ในกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส ารวจความต้องการของชุมชน กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
ให้ค าปรึกษาเชิงลึก และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ให้ความร่วมมือในการท างาน รวมทั้ง        
มีส่วนร่วมในความส าเร็จของโครงการนี้ 

 

      กลุ่มบริการวิชาการ 
                ผู้รับผิดชอบโครงการ  
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บทที่ 1 
รายละเอียดโครงการ 

ข้อเสนอโครงการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

   แบบเสนอขอโครงการงบรายจ่ายอ่ืน 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

1. ชื่อโครงการ บริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน 
2. แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
     งบประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .................. 
     งบประมาณอ่ืน ๆ...............................................................  
3. แผนงาน 
 3.1 แผนงานพื้นฐาน 
    ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  
    ผลผลิต ผลงานบริการวิชาการ 
    ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ผลผลิต ผลงานท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
 3.2 แผนงานบูรณาการ 
            ……………………....................................................................................................... 
 3.3 แผนงานยุทธศาสตร ์
            …………………….......................................................................................................  
4. ลักษณะโครงการ 
     การอบรม (การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ)  การวิเคราะห์ การทดสอบ การตรวจสอบ 
     การประชุม/การสัมมนาทางวิชาการหรือ     การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
          เชิงปฏิบัติการ     การให้บริการข้อมูล การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
     การดูงาน การฝึกศึกษา    อ่ืน ๆ 
     การจัดงาน การจัดนิทรรศการ   
5. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
6. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ 
  3.4 พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ 
  3.5 ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ   
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7. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ 6  สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยให้น าไปบริการวิชาการและสร้างรายได้จาก 

                    การบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ  
 กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 9  ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านผลงานมีศักยภาพการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพ 

8. หลักการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดที่เป็นระบบ ปฏิบัติการเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พ่ึงของสังคม โดยมี      
พันธกิจหลัก 5 พันธกิจ เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ส าหรับพันธกิจการบริการวิชาการ ได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ให้บริการวิชาการ ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยหนึ่งกลยุทธ์ในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนางานบริการวิชาการ คือ การบริการวิชาการที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยการด าเนินงานตามกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นการตอบสนองนโยบาย      
ด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวแรกสู่ทศวรรษท่ี 2 ของ มทร.พระนคร 
  ทั้งนี้ มทร.พระนคร มีจุดเด่นและความเข้มแข็งในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ในองค์ความรู้ด้าน
สิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรประเภทอาหารและไม่ใช่อาหาร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และ
การตลาด เพ่ือผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนสังคมได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
  ซึ่งบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการและการให้บริการวิชาการดังกล่าว  มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบในการด าเนินงานโดยความร่วมมือจาก 9 คณะ “โครงการ
บริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน” จึงเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองนโยบายด้านการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยให้บรรลุผลส าเร็จตามยุทธ์ศาสตร์การบริหารองค์รวมเชิงรุกก้าวแรกในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2558 -
2568) 
9. วัตถุประสงค์  

9.1 เพ่ือส ารวจปัญหาและความต้องการรับบริการข้อมูล ค าปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีของ
ผู้รับบริการในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

9.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
9.3 เพ่ือตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการ

วิชาการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพ่ือสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนสังคมได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

9.4  เพ่ือเพ่ิมช่องทางโครงการบริการสังคม 
10. การบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน 

- บูรณาการกับคณะวิชา/หน่วยงาน ระบุ 9 คณะ 
- บูรณาการกับสาขาวิชา ระบุ ........................................... ...................................................................... 
- องค์ความรู้ที่ต้องการบูรณาการข้ามศาสตร์ (ถ้ามี) ได้แก่....................................................................... 

 
. 
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11. กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน (คน) 

11.1 บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
         1. หน่วยงานระดับคณะ 9 คณะ 
         2. กลุ่มชุมชน/ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง  
11.2 บุคลากรร่วมโครงการ 
         - วิทยากร 
         - คณะกรรมการด าเนินโครงการ 
         รวมทั้งสิ้น 

60 
20 
40 
30 
10 
20 
90 

 

12. สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครและพ้ืนที่กลุ่มชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามและพ้ืนที่กลุ่มชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 

13. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
กิจกรรมที่ 1  

- วันที่ 5  มีนาคม 2563 ณ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครและพ้ืนที่กลุ่มชุมชน 
- วันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามและพ้ืนที่กลุ่มชุมชน 

กิจกรรมที่ 2  
- วันที่ 12  มีนาคม 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนนารีรัตน์ข้าวแต๋นน้ าแตงโม จังหวัดสมุทรสาคร 
- วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม 

14. การด าเนินโครงการ 
 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1  ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การวางแผนปฏิบัติงาน              
- จัดท าร่างและรายละเอียดโครงการ             
- น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความ
เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น 

            

- ปรับรายละเอียดโครงการตาม
ความเห็นชอบของผู้บริหาร 

            

2. การด าเนินงาน              
- ขออนุมัติโครงการ             
- ประสานแผน วิทยากร และ
ทรัพยากรด าเนินงาน 

            

- ด าเนินโครงการประชุม/สัมมนา/
การอบรม/การฝึกปฏิบัติ 

            

- ประเมินและรายงานผลโครงการ             
3. การติดตามและการประเมินผล              
- ติดตามผลการด าเนินงาน             
- จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน             
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15. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ  

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

            

(โปรดแนบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีหน้าที่ปรากฏชื่อโครงการด้วยเพื่อประกอบการอนุมัติด าเนินโครงการ) 
 

16. รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการ   
 ส่วนที่ 1 
 1. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส ารวจปัญหาความต้องการ 196,200 บาท 
  1.1 ค่าตอบแทน      รวม 24,000  บาท 
   1) ค่าตอบแทนวิทยากร (5 คน x 4 ชม. x 2 วัน x 600 บาท) 24,000   บาท 

 1.2 ค่าใช้สอย               รวม 118,700  บาท 
1) ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง (4 คัน x 2 วัน x 3,500 บาท)  28,000  บาท 

 2) ค่าอาหารกลางวันของคณะท างานและผู้เข้าร่วมโครงการ  27,000  บาท 
         (90 คน x 2 มื้อ x 150 บาท) 

 3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของคณะท างานและผู้เข้าร่วมโครงการ 12,600  บาท 
    (90 คน x 4 มื้อ x 35 บาท)       
4) ค่าท่ีพักของคณะท างาน (35 คน x 1 คืน x 800 บาท)  28,000  บาท 
5) ค่าเดินทางพร้อมสัมภาระ (35 คน x 500 บาท)   17,500  บาท 

 6) ค่าเบี้ยเลี้ยงของคณะท างาน (35 คน x 160 บาท)  5,600  บาท 
 1.3 ค่าวัสดุ                 รวม 53,500  บาท 

 1) ค่าวัสดุส านักงาน       30,000  บาท 
 2) ค่าปริ้นงานและถ่ายเอกสาร      6,000  บาท 
 3) ค่ากระเป๋า (90 ใบ x 150 บาท)    13,500  บาท 

  4) ค่าป้ายไวนิล  (2 ป้าย x 2,000 บาท )    4,000  บาท 
 

2. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ค าปรึกษาเชิงลึก 103,800 บาท  
   2.1 ค่าตอบแทน      รวม 38,400  บาท 
  1) ค่าตอบแทนวิทยากร (4 คน x 8 ชม. x 2 วัน x 600 บาท) 38,400   บาท 

 2.2 ค่าใช้สอย       รวม 42,600   บาท 
  1) ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง (1 คัน x 2 วัน x 3,000 บาท)  6,000   บาท 

 2) ค่าอาหารกลางวันของคณะท างานและผู้เข้าร่วมโครงการ  15,000   บาท 
    (50 คน x 2 มื้อ x 150 บาท) 

 3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของคณะท างานและผู้เข้าร่วมโครงการ 7,000   บาท 
     (50 คน x 4 มื้อ x 35 บาท) 

 4) ค่าที่พักของวิทยากรและกรรมการ (10 คน x 1 คืน x 800 บาท) 8,000   บาท    
  5) ค่าเดินทางพร้อมสัมภาระ (10 คน x 500 บาท)   5,000   บาท 

  6) ค่าเบี้ยเลี้ยง (10 คน x 160 บาท)    1,600   บาท 
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2.3 ค่าวัสดุ       รวม 22,800  บาท  
1) ค่าวัสดุฝึกอบรม      20,000  บาท 
2) ค่าจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน    2,800  บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการ โดยเบิกจ่ายจริงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่เกินงบประมาณ 
             ที่ได้รับอนุมัติ 

ส่วนที่ 2 งบประมาณท่ีใช้ในการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการหลังจากการรับบริการไปแล้ว  
 (ถ้ามีให้แสดงรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการติดตามผลฯ และต้องเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณนั้น ๆ) 
 

 17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ) 
 17.1 ผลลัพธ์บั้นปลายของโครงการ (Ultimate Outcome) 

ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึ่งทางเทคโนโลยีและมีการพัฒนาอาชีพที่มั่นคง มีรายได้
เพ่ิมข้ึน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 17.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  

มีเป้าหมายในการด าเนินงานบริการวิชาการ และชุมชนได้รับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย 
17.3 ผลผลิตของโครงการ (Output)  

โครงการบริการวิชาการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนร่วมกัน 
18. การประเมินผลโครงการ (ระบุผลการด าเนินโครงการ ตอบสนองดัชนีชี้วัดและค่าเป้าหมายข้อใด)  

18.1 สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560 - 2574)  

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
- เป้าประสงค์ที่ 3.5 ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เห็นที่พึงทางเทคโนโลยีและการพัฒนา

อาชีพ  
- ตัวชี้วัดที่ 3.5.1 จ านวนผลงานบริการวิชาการท่ีน าไปใช้ประโยชน์จริงในการพัฒนาอาชีพ 

18.2 สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
          ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564)  

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
- เป้าประสงค์ที่ 3.5 ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เห็นที่พึงทางเทคโนโลยีและการพัฒนา

อาชีพ  
- ตัวชี้วัดที่ 3.5.1.1 จ านวนบุคคลที่เข้ารับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย 

18.3 สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
- จ านวนผู้รับบริการ จ านวน 60 คน 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 
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18.4 ผลผลิต :ผลงานการให้บริการวิชาการให้ด าเนินการตามดัชนีชี้ วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์             
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

ดัชนีชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
หน่วยนับ จ านวน 

 
 
 

ผลลัพธ์ 

1. ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ 

ร้อยละ 85 

3. โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน
เวลา 1 ปี  
      สามารถส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี  
      ไม่สามารถส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี 

 
ร้อยละ 

 
15 

 
ผลผลิต 

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 90 

2. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 95 

หมายเหตุ โปรดส่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
 
19. ข้อมูลผู้ประสานงานโครงการ 
ชื่อ – สกุล.....นางสาวหนึ่งฤทัย  แก้วค า............................ต าแหน่ง.....นักวิชาการศึกษา.............................................  
เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน... 6644........................................โทรศัพท์มือถือ..............0968915867.................. ....... 
E-mail address………nuengruethai.k@rmutp.ac.th……………..…………………………………………………………………… 
 
 
 

 
ลงชื่อ ............................................................ ผู้เสนอโครงการ  

  (นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร)  
   
 

 
     ลงชื่อ ............................................................ หวัหน้าหน่วยงาน 
   (นายประกอบ  ชาติภุกต์) 
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บทที่ 2 
     การด าเนินการ 

 
1. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

การด าเนินงานให้เกิดความส าเร็จจ าเป็นต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการสัญจร แสดงดังรูปที่ 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
 

เริ่ม 

จัดท ำโครงกำรฯ และขออนมุัตดิ ำเนินกำร 

 

จัดท ำค ำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

 

ติดต่อประสำนงำน 

 

 
ด ำเนินโครงกำร 

 

 
ติดตำม ประเมินผลโครงกำรและรำยงำนผลกำร

ด ำเนินโครงกำร 

 

 รำยงำนผลกำรตดิตำมกำรน ำควำมรู้ 
ไปใช้ประโยชน ์

โครงกำร 

 

 

จบ 
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2.  คณะกรรมการด าเนินการ 
 2.1 คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

1. นายประกอบ  ชาติภุกต์  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. นายชลากร  อุดมรักษาสกุล  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วค า   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
5. นางสาวดวงฤทัย   แก้วค า   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. นางสาวเรณู    วงค์ลังกา  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
7. นางสาวภาวนา   ทิมผ่องใส  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
8. นางสาวเมทิกา พ่วงแสง   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
9. นายปิยวัฒน์  เจริญทรัพย์  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
10. นางสาวขนิษฐา   ดีสุบิน   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
11. นางสาวภาวนา   ชูศิริ   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
12. นางสาววรรณภา   มโนสืบ   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
13. นางสาวผกามาศ   ชูสิทธิ ์   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
14. ผศ.เชาวลิต   อุปฐาก   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
15. นางสาวเปรมระพี  อุยมาวีรหิรัญ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
16. นายเกชา   ลาวงษา   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
17. นางพจมาน  วงษ์วิบูลย์สิน  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
18. นางภัคประวีร์ กลิ่นมาลัย  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
19. ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ช านาญรบ  คณะบริหารธุรกิจ 
20. นางสาวอัจฉรา ตะยาภิวัฒนา  คณะบริหารธุรกิจ 
21. นางสาวดวงฤทัย   นิคมรัฐ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
22. นายภูมิรัตน์  นวรัตน์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
23. นายศิริชัย   สาระมนัส  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
24. นางวีรวรรณ  จันทนะทรัพย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
25. ผศ.สุรสิทธิ์   ประกอบกิจ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
26. ว่าที่ ร.อ.ภูมินทร์ พิสิฐอมรชัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
27. นายจักรกฤษณ์  ยิ้มแฉ่ง   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
28. นายสมยศ   แสงจันทร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
29. นางสาวชลิดา อุดมรักษาสกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
30. นางสาวนันทภา  ปัญญารัตน์  คณะศิลปศาสตร์ 
31. นายพงศ์รัชต์ธวัช วิวังส ู   คณะศิลปศาสตร์ 
32. นางสาวไอรดา สุดสังข ์   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
33. นายศรัณย์  จันทร์แก้ว  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
34. นางสาวปริณัน     บานชื่น   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
35. นายสราวุธ      มั่นวิชาชัย  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
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 2.2 คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน ส านักงานพัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร 
1. นางรัชนี   โพธิสัตยา  พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร 
2. นายสุรชาติ   ตันติปาลี  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม 
       การพัฒนาชุมชน 
3. นางสาวสุวรรณา  รอดเรือง  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ 
       การพัฒนาชุมชน  
4. นางสุมิตรา   บุญโสดากร   หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ 
       การพัฒนาชุมชน 
5. นางดวงพร   วงศ์ไพบูลย์   กรรมการและเลขานุการ 

 2.3 คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน ส านักงานพัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม 
1. นางสาวนิภา   ทองก้อน   พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม 
2. นางสาวสุรีวรรณ  คณนา   หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ 

   การพัฒนาชุมชน 
3. นางสาวณัฐนียา  เธียรธ ารง  หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ 

       การพัฒนาชุมชน 
4. นายวีระพงษ์   อ่างทอง   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม 

       การพัฒนาชุมชน 
5. นางสาวสุกัญญา วงศ์นิติกร  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
6. นางสาวอัจฉรีย์  มานะกิจ   กรรมการและเลขานุการ 

3.  การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ด าเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2563 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และส ารวจปัญหาความต้องการ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          
พร้อมคณาจารย์จากทั้ง 9 คณะ ลงพ้ืนที่ด าเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน วัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจ
ปัญหาและความต้องการรับบริการข้อมูล ค าปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีของผู้รับบริการในกลุ่มภาคกลาง
ตอนล่าง และพ้ืนที่ใกล้เคียง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอก ตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ      
สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน สังคม ได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน และเพ่ิม
ช่องทางโครงการบริการสังคม โดยกิจกรรมที่ 1 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส ารวจข้อมูลชุมชน ในพ้ืนที่การดูแล
ของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสตรีต าบลพันท้ายนรสิงห์ วิสาหกิจชุมชน
แม่บ้านพันท้ายนรสิงห์ หมู่ 8 วิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังต าบลนาดี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว 
และวิสาหกิจชุมชนนารีรัตน์ข้าวแต๋นน้ าแตงโม ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และส ารวจข้อมูลชุมชนในพ้ืนที่การดูแลของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 11 กลุ่ม ได้แก่ 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแป้งร่ าต าบลบางนางลี่ วิสาหกิจชุมชนการผลิตการเกษตรปลอดสาร วิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสร้างสรรค์ วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวแก้วบ้านตันหยง วิสาหกิจชุมชนผลิตรองเท้า       
ต าบลปลายโพงพาง วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ วิสาหกิจชุมชนเรือนไม้หอม 
กลุ่มอาชีพเกลือสมุนไพร หมู่ 4 ลาดใหญ่ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ าท่าคา ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563  



๑๐ 
 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ค าปรึกษาเชิงลึก เมื่อวันที่ 12 – 13  มีนาคม 2563 โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ลงพ้ืนที่
ด าเนินโครงการในกิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ค าปรึกษาเชิงลึก ภายใต้โครงการบริการวิชาการสัญจร    
สู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากประเด็นปัญหาและความต้องการรับบริการอย่างเร่งด่วนของกลุ่ม 
น าโดยวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต  อุปฐาก  นางสาวเปรมระพี  
อุยมาวีรหิรัญ  นายเกชา  ลาวงษา และนางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร วิทยาการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพ้ืนที่
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าข้าวแต๋นน้ าแตงโม ข้าวแต๋นอัญชัน ข้าวแต๋นบีทรูท น้ าเมี่ยงค า น้ าหมี่กรอบ หน้าธัญพืช 
ณ วิสาหกิจชุมชนนารีรัตน์ข้าวแต๋นน้ าแตงโม ต าบลหนองนกไข่  อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร              
ในวันพฤหัสบดีที่  12 มีนาคม 2563 และถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าไข่ เยี่ยวม้า และไข่ เค็มสมุนไพร                     
ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี ต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 
2563 ทั้ง 2 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 210 คน จากการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  คิดเป็นร้อยละ 96.20 

 
4.  แสดงค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน  

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน โดยได้รับงบประมาณเงิน
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 300,000 บาท 
(สามแสนบาทถ้วน)  มีค่าใช้จ่ายตามจริง จ านวน 290,074.56 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบหก
สตางค)์ คงเหลือคืนคลัง จ านวน 9,925.44 บาท (เก้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์) แสดงดังตารางที่ 2.1 

 

ตารางท่ี 2.1 แสดงค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน  
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
งบประมาณที่ได้รับ 300,000.00 
ค่าใช้จ่ายตามจริง 

           - ค่าตอบแทน 
           - ค่าใช้สอย 
           - ค่าวัสดุ 

 
 62,400.00 
154,294.00 
 73,380.56 

คงเหลือคืนคลัง    9,925.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๑ 
 

ตารางท่ี 2.2  ก าหนดการกิจกรรมที่ 1  
ก าหนดการ 

โครงการบริการวชิาการสัญจรสูชุ่มชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วันที่ 5 – 6 มีนาคม 2563   

ณ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสมุทรสงครามและพื้นที่กลุ่มชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่กลุ่มชมุชน 
เวลา                                        

ว/ด/ป 
06.00 –  
08.00 น. 

8.00 – 12.00 น. 
12.00 –  
13.00 น. 

13.00 – 17.00 น. 

5 
มีนาคม  
2563 

ออกเดินทางจาก 
มทร.พระนคร ถึง
ส านักงานพฒันา

จังหวัดสมุทรสาคร 

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริการวิชาการและ
วิจัยกับกลุ่มชุมชนในพื้นที่จงัหวัดสมุทรสาคร  
วิทยากร  
ดร.ชลากร  อุดมรักษาสกุล  น.ส.ชนิดา  ประจักษจ์ิตร  
นางดวงพร วงศ์ไพบูลย์ นางประไพ ยศวไิล  
นางธัญภทัร  โพธิ์ร่มไทร 

พักรับประทาน
อาหารกลางวัน 

ลงพื้นที่เพื่อส ารวจข้อมูลของกลุ่มชุมชน 
-กลุ่มสตรีต าบลพันท้ายนรสิงห์ 
-วิสาหกิจชุมชนแม่บา้นพนัทา้ยนรสิงห์ หมู่ 8 
-วิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังต าบลนาดี 
-วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว 

- -วิสาหกิจชุมชนนารีรัตน์ข้าวแตน๋น้ าแตงโม 

6 
มีนาคม  
2563 

ออกเดินทางจาก 
มทร.พระนคร ถึง
ส านักงานพฒันา

จังหวัด
สมุทรสงคราม 

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริการวิชาการและ
วิจัยกับกลุ่มชุมชนในพื้นที่จงัหวัดสมุทรสงคราม  
วิทยากร  
ดร.ชลากร  อุดมรักษาสกุล  น.ส.ชนิดา  ประจักษจ์ิตร  
นางสาวสุกัญญา วงศน์ิติกร  นางสาวอัจฉรีย์ มานะกิจ 
นางฐานิดา  สีเหลือง  
 

ลงพื้นที่เพื่อส ารวจข้อมูลของกลุ่มชุมชน 
-กลุ่มอาชีพเกลือสมุนไพร หมู่ 4 ลาดใหญ่  
-วิสาหกิจชุมชนบา้นสบายใจ 
-วิสาหกิจชุมชนบา้นริมคลองโฮมสเตย์ 
-วิสาหกิจชุมชนเรือนไม้หอม 
-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสร้างสรรค์ 
-วิสาหกิจชุมชนมะพรา้วแก้วบา้นตันหยง 
-วิสาหกิจชุมชนบา้นสารภี 
-วิสาหกิจชุมชนผลิตรองเท้าต าบลปลายโพงพาง 
-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปง้ร่ าต าบลบางนางลี่ 
-วิสาหกิจชุมชนการผลิตการเกษตรปลอดสาร 

- -กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ าท่าคา 
หมายเหตุ  :   - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา  10.30 น. และ 14.30 น. 

- ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  



๑๒ 
 

ตารางท่ี 2.3  ก าหนดการกิจกรรมที่ 2 
ก าหนดการ 

โครงการบริการวชิาการสัญจรสูชุ่มชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วันที่ 12 – 13 มีนาคม 2563   

ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนารีรัตน์ขา้วแต๋นน้ าแตงโม ต าบลหนองนกไข่ อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และ 
กลุ่มวิสาหกจิชุมชนบ้านสารภี ต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

เวลา                                        
ว/ด/ป 

06.00 –  
08.00 น. 

8.00 – 12.00 น. 
12.00 –  
13.00 น. 

13.00 – 17.00 น. 

12 
มีนาคม  
2563 

ออกเดินทางจาก 
มทร.พระนคร 

ถึงวิสาหกิจชุมชน
นารีรัตน ์

ข้าวแต๋นน้ าแตงโม 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าข้าวแต๋นหน้าเมี่ยงค า และหนา้
ธัญพืช  ณ วิสาหกิจชุมชนนารีรัตน์ข้าวแต๋นน้ าแตงโม  
วิทยากร 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต  อุปฐาก 
2. นางสาวเปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ 
3. นายเกชา ลาวงษา 
4. นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร 

พักรับประทาน
อาหารกลางวัน 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าข้าวแต๋นหน้าเมี่ยงค า และหนา้
ธัญพืช    ณ วิสาหกิจชุมชนนารรีัตน์ข้าวแต๋นน้ าแตงโม 
วิทยากร 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต  อุปฐาก 
2. นางสาวเปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ 
3. นายเกชา ลาวงษา 
4. นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร 

13 
มีนาคม  
2563 

ออกเดินทางจาก 
ที่พัก 

ถึงวิสาหกิจชุมชน
บ้านสารภี 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าไข่เยีย่วม้า และไข่เค็มสมุนไพร 
ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี 
วิทยากร 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต  อุปฐาก 
2. นางสาวเปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ 
3. นายเกชา ลาวงษา 
4. นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าไข่เยีย่วม้า และไข่เค็มสมุนไพร 
ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี 
วิทยากร 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต  อุปฐาก 
2. นางสาวเปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ 
3. นายเกชา ลาวงษา 
4. นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร 

หมายเหตุ  :   - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา  10.30 น. และ 14.30 น. 
- ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
 

 
 



๑๓ 
 

6. รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมที่ 1 

ส ารวจปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ค าปรึกษาเชิงลึก       
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 210 คน แสดงดังตารางที่ 2.4 

 

ตารางที่ 2.4 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 

1 นายชลากร อุดมรักษาสกุล สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2 นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3 นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วค า สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4 นางสาวดวงฤทัย แก้วค า สถาบันวิจัยและพัฒนา 
5 นางสาวเรณู วงค์ลังกา สถาบันวิจัยและพัฒนา 
6 นางสาวภาวนา ทิมผ่องใส สถาบันวิจัยและพัฒนา 
7 นางสาวเมทิกา พ่วงแสง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
8 นายปิยวัฒน์ เจริญทรัพย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
9 นางสาวขนิษฐา ดีสุบิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

10 นางสาวภาวนา   ชูศิริ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
11 นางสาววรรณภา มโนสืบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
12 นางสาวผกามาศ   ชูสิทธิ์   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
13 ผศ. เชาวลิต อุปฐาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
14 นางสาวเปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
15 นายเกชา ลาวงษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
16 นางพจมาน วงษ์วิบูลย์สิน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
17 นางภัคประวีร์ กลิ่นมาลัย   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
18 ผศ. ดร.ศิริรัตน ์ ช านาญรบ คณะบริหารธุรกิจ 
19 นางสาวอัจฉรา ตะยาภิวัฒนา คณะบริหารธุรกิจ 
20 นางสาวดวงฤทัย นิคมรัฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
21 นายภูมิรัตน์ นวรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
22 นายศิริชัย สาระมนัส  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
23 นางวีรวรรณ จันทนะทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
24 ผศ. สุรสิทธิ์  ประกอบกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
25 นายสมยศ แสงจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
26 นายจักรกฤษณ์  ยิ้มแฉ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
27 ว่าที่ ร.อ.ภูมินทร์ พิสิฐอมรชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
28 นางสาวชลิดา อุดมรักษาสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 



๑๔ 
 

ตารางที่ 2.4 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 

29 นางสาวนันทภา ปัญญารัตน์ คณะศิลปศาสตร์ 
30 นายพงศ์รัชต์ธวัช วิวังส ู คณะศิลปศาสตร์ 
31 นางสาวไอรดา สุดสังข ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
32 นายศรัณย์ จันทร์แก้ว คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

33 นางสาวปริณัน     บานชื่น 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

และการออกแบบ 

34 นายสราวุธ มั่นวิชาชัย 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

และการออกแบบ 
35 นางสาวดวงพร วงศ์ไพบูลย์ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
36 นางประไพ ยศวิไล ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
37 นางธัญภัทร โพธิ์ร่มไทร ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
38 นางนิภา สมนาม ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
39 นางอังคณา ชูเจริญผล ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
40 นางสมหมาย ผึ้งหลวง ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
41 นางพร บุญเทียม ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
42 นางน้ าอ้อย นาคอ่อน ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
43 นางประนอม วันเพ็ญ ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
44 นางพัด  ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
45 นางอมรรัตน์ จั่นจุ้ย ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
46 นายสุริยา เนียมฉาย ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
47 นางรุ่งนภา บุญแน่น ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
48 นางโสภา เนียมฉาย ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
49 นางสุกันยา ยศวิไล ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
50 นางจรินทร์ เนียมฉาย ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
51 นางสาวไฉไล หริบุตร ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
52 นางสาวพัชรี เทียนเงิน ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
53 นางสาวภาณี เทียนเงิน ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
54 นางบัวลอย บุญพิทักษ์ ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
55 นางสาวมาลี ค าส าเริง ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
56 นายอากาศ โพธิสุพรรณ ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
57 นางส าลี ช่อทองดี ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
58 นายเทอดชัย โพธิ์ร่มไทร ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 



๑๕ 
 

ตารางที่ 2.4 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (ต่อ)  

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 

59 นายทศวรรษ โพธิ์ร่มไทร ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
60 นางประเทือง โต๊ะทองแดง ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
61 นางสาววิศรุตา โพธิ์ร่มไทร ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
62 นายประพันธ์ โต๊ะทองแดง ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
63 นายประชา โพธิ์ร่มไทร ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
64 นางปุ๊ โพธิ์ร่มไทร ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
65 นางสาวนพรัตน์ เปลี่ยนวงศ ์ ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
66 นางสาวถาวรีย์ ชยนต์พัสวี ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
67 นางสาวพัชรินทร์ ฤทธิ์ส าเร็จ ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
68 นายศิวกร ขุนบุญย้ง ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
69 นางสาวปุญลักษณ์ ระหงษ์ ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
70 นางศรีฉัตรนภา อยู่ทรง ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
71 นางปุณิกา ระหงษ์ ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
72 นางสวรรยรัชต ์ บุญชู ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
73 นางมาเรียม ยิ้มถนอม ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
74 นางทิพวรรณ ศรีจินดา ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
75 นายชาลี เยื่อปุย ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
76 นายเชิดศักดิ์ เทียมสมชาติ ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
77 นายวสวัตติ์ หลงสวาท ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
78 นางสาววรรณณี เทียนประเสริฐ ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
79 นางสาวมาลี วงศ์ประสิทธิ์ ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
80 นางสาวบังเอิญ ปถมสาคร ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
81 นายจรูญ เจือไทย ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
82 นายอ๊อด เอ่ียมละออ ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
83 นายลออ ปูนชาติ ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
84 นางกัญญา สินไชย ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
85 นางยุพา พูลประเสริฐ ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
86 นางสุณีย์ แก้ววิจิตร ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
87 รต.อ านวย โพธิ์เจริญ ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
88 นางส าราญ จันทโชติ ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
89 นางสาวบุญทริกา ลิ้มไพบูลย์ ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
90 นางสาวสุนัน พันธ์มา ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
91 นายอานนท์ หลงสวาท ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
92 นายศิริชัย โพธิ์ทองสุข ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 



๑๖ 
 

ตารางที่ 2.4 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (ต่อ)  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 

93 นายบุญยืน แพเกษม ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
94 นางจุฑามาศ อุทัย ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
95 นางสาวบุปผา อุทัย ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
96 นางเทวี ธานีประเสริฐ ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
97 นายเพชรมณี แช่มชูกุล ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
98 นางทิพวรรณ ศรีวารีรัตน์ ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
99 นายสมบัติ เขียวงามดี ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 

100 นายปกิต บุญเพ็ญ ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
101 นางละออ  ปูนชาติ ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
102 นางกัญญา  สินไชย ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
103 นายธนกฤต อยู่ทรง ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
104 นางพีรดา ทรัพย์วิไลพร ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
105 นางมาลี นิลอุบล ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
106 นางนารีรัตน์ คงสกุล ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
107 นายอบ ขุนบุญย้ง ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
108 นางสาวขวัญตา ธานีประเสริฐ ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
109 นางสาวพัชรินทร์ ฤทธิ์ส าเร็จ ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
110 นางสาวกัญญศร ภัควิชกุล ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
111 นางสาวภุมรินทร์ ฤทธิ์ส าเร็จ ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
112 นายวัฒนา พยุง ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
113 นายเถลิงศักดิ์ เลื้องรักษา ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
114 นางสาวชนชญา ควรเดชะคุปต์ ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
115 นางสาวยลฤด ี โตสงวน ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 

116 นางสาวศิริพร  ตั้งสมบูรณ์ ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 

117 นางสาวณัฐนียา เธียรธ ารง ส านักพัฒนางานชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
118 นางสาวสุกัญญา วงศ์นิติกร ส านักพัฒนางานชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
119 นางสาวอัจฉรีย์ มานะกิจ ส านักพัฒนางานชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
120 นางสาววนิชพร พวงค า ส านักพัฒนางานชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
121 นางฐานิดา สีเหลือง ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
122 นางสาวภัสษร แพรกเชิญ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
123 นางสาวมัชฌิมา แสงอุไร ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
124 นายวิสิทธิพล อนุตราอภิวัชณ์ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
125 นายสมยศ หล าวรรณะ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
126 นางสาวนิตรชุดา หล าวรรณะ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
127 นางรัญจวน วิทยาคม ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 



๑๗ 
 

ตารางที่ 2.4 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (ต่อ)  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 

128 นางสาวจารุวรรณ ปานประเสริฐ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
129 นางนุสรา บัวกรด ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
130 นางสาวประนอม ธรรมสวัสดิ ์ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
131 นางประภาวดี ศิริธนะ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
132 นางเฉลียว                    อุ้มล้วนล้อม ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
133 นางสายัณห์                  วังศิร ิ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
134 นายสุรศักดิ์                   ปานประเสริฐ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
135 นายเดชา สุคติ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
136 นางจ ารัส ผลอินหอม ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
137 นางสาวกนกวรรณ หลัดเจริญ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
138 นางส้มเช้า ชินดารัตน์ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
139 นางสาวสาหร่าย แสงทองนนท์ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
140 นายธีระพงษ์ สะอาดเอ่ียม ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
141 นางล าใย ลอดภิทักษ์ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
142 นางชลธิดา นภพลับ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
143 นางสายใจ วงณัท ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
144 นางจันทร์เพ็ญ ศรียารักษ์ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
145 นางอาริณ ี                   บุญเต๊ก ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
146 นายธันวา                    อัดสา ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
147 นางชุลีรัตน์ พาเจริญ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
148 นางยุพิน ประทุมสินธุ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
149 นางณัฐปภัสร์ สกุลแท้ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
150 นางพิมพ์เพ็ญ อุโฆษจันทร์ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
151 นางสาวไพเราะ แดงละม้าย ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
152 นายธวัตรัตน์ สกุลแท้ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
153 นางกวิสรา สมสกุล ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
154 นางสาวรัชนีย์ แสงผล ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
155 นางประภา ทวีโรจน์สุพล ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
156 นางนะธี ช่วยทอง ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
157 นางศศิธร อินต๊ะเสน ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
158 นางสาวณัฐณิชา อินต๊ะเสน ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
159 นายพรชัย สวัสด ี ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 



๑๘ 
 

ตารางที่ 2.4 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (ต่อ)  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 

160 นางกิ่งแก้ว แก้วกุญชร ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
161 นางจุปาณาน กลิ่นประเสริฐ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
162 นางรัตนา จันทร์หอม ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
163 นางถิรดา เอกแก้วน าชัย ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
164 นายพรชัย บัวโรย ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
165 นางสาวส าเริง                ภิรมย์ทวีผล ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
166 นางปราณี                    โพธิสรัลส ์ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
167 นางสาวชนกปาวณะ      สีขัง ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
168 นายศุภลักษณ์ บัวโรย ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
169 นางสาววาสนา บุญพลอย ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
170 นางเบญจมาภรณ์ คงศรี ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
171 นายคนึง จันทร์ข า ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
172 นายมานิตย์ จันทร์ข า ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
173 นายศิริชัย จันทร์คง ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
174 นางสาวรจนา สุดสงวน ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
175 นายโกศล พุทธนุรัตนา ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
176 นางชดช้อย อินทจันทร์ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
177 นายสุชล สุขเกษม ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
178 นางสาววอน นิ่มพิพัฒน์ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
179 นางสาววาสนา สินไชย ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
180 นางเสมอ                     เหล่าเจตกิจ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
181 นางส าราญ ประจักษ์จิต ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
182 นางอุบลรัตน์ รัตนยุก ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
183 นางรุ่งกานดา สุขเกษม ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 

184 นางสาวทิพย์วิมล เนียมนรา ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
185 นายวิสา สวนจันทร์ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
186 นางสาววาสนา  สินไชย ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
187 นางสาวน้ าอ้อย วีระคุณ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
188 นางสาวธนัญญา วีระคุณ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
189 นายวิชัย โสธิตยาทร ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
190 นางวิมลรัศมี ศรีนวลนัด ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
191 นางวันทนา บุญประคม ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 



๑๙ 
 

ตารางที่ 2.4 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (ต่อ)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 

192 นางสุณี แก้ววิจิตร ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
193 นางบุปผา นิลเทพา ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
194 นายรชยา เข็มก าเหนิด ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
195 นางจริยา บุญเรือง ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
196 นางประนอม  สุขเกษม ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
197 นางสาวสมศรี มัจฉาเดช ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
198 นางสาวกรรณิการ์ มัจฉาเดช ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
199 เด็กหญิงนลินทิพย์ มัจฉาเดช ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
200 นางสาวคนึงนิจ ประชาบาล ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
201 นางตันหยง สุขเกษม ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
202 นางสาวพาณี อินทร์จันทร์ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
203 นายขจร ทับทิมแสน ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
204 นายธนวัฒน ์ เป๋าทุย ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
205 นางสาวกนกรดา เข็มก าเหนิด ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
206 เด็กหญิงสุพนิดา เข็มก าเหนิด ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
207 เด็กชายอนุวัฒน์ กัวปาลี ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
208 นายพงษ์ดนัย สะอาดเอ่ียม ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
209 นางสาวชลาลัย พริ้งพร้อม ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
210 นางประกอบ รอดรัศมี ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 



๒๐ 
 

บทที่ ๓ 
ผลการประเมินระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 
๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 การประเมินผลโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวม 210 คน จากการ
วิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน มีสถานะเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 81.90      
เป็นคณะท างาน กรรมการโครงการ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 18.10 เพศหญิง จ านวน 151 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 71.90 เพศชาย จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 28.10 ข้อมูลด้านอายุ พบว่า มีน้อยกว่า/เท่ากับ 25 ปี
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.43 มีอายุ 26 – 35 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 มีอายุ 36 – 45 ป ี
จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 29.52 มีอายุ 46 – 55 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 30.48 และ มีอายุ    
56 ปีขึ้นไป จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 19.52 แสดงดังตารางที่ 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.สถานภาพ 
   ผู้เข้าร่วมโครงการ 
   วิทยากร 
   คณะท างาน กรรมการโครงการ 
                     รวม 
2.เพศ 
   ชาย 
   หญิง 
                     รวม 
3.อายุ 
   น้อยกว่า/เท่ากับ 25 ปี 
   26 – 35 ป ี
   36 – 45 ป ี
   46 – 55 ป ี
   56 ปีขึ้นไป 
                     รวม 

 
172 
11 
27 

210 
 

59 
151 
210 

 
3 

40 
62 
64 
41 

210 

 
81.90 
5.24 

12.86 
100 

 
28.10 
71.90 
100 

 
1.43 

19.05 
29.52 
30.48 
19.52 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

๒. ความพึงพอใจต่อโครงการ 
 จากข้อมูลวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการ พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุด ในด้านความ       
พึงพอใจในภาพรวมของโครงการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (สื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม มีความทันสมัย 
พร้อมใช้งาน บริการอาหาร ของว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม สภาพสิ่งแวดล้อมในห้องอบรมสะอาดและเป็น
ระเบียบ) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ (มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง มีการแจ้งก าหนดการ
โครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อน ติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ง่ายและสะดวก การให้ข้อมูลค าแนะน าต่างๆ 
มีความชัดเจนและถูกต้อง ฯลฯ) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร     
ให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างดีให้ข้อมูลที่ชัดเจนเข้าใจง่าย อ านวยความสะดวกตลอดเวลาของการเข้า
อบรม) ด้านวิทยากร (วิทยากรมีการเตรียมการอบรมเป็นอย่างดี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่อบรม         
มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้) และด้านประโยชน์จากการรับบริการ (การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์      
ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย) ค่าเฉลี่ย 4.77 4.76 4.75 4.73 และ 4.68 ตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.81 หรือร้อยละ 
96.20 ข้อมูลตามตารางที่ 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.1 ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
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 ตารางท่ี ๓.2 ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อโครงการ                  N = 210 

ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ค่าเฉล่ีย ระดับ 
ความพึงพอใจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ % x̄  

 ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ 75.35 24.65 - - - 100 4.75 มากที่สุด 
๑.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร 74.76 25.24 - - - 100 4.75 มากที่สุด 
2.เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี 73.33 26.67 - - - 100 4.73 มากที่สุด 
3.เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลท่ีชัดเจนและเข้าใจง่าย 80.00 20.00 - - - 100 4.80 มากที่สุด 
4.เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกตลอดเวลาของการเข้าร่วม
โครงการ 

73.33 26.67 - - - 100 4.73 มากที่สุด 

 ด้านวิทยากร 73.02 26.98 - - - 100 4.73 มากที่สุด 
5.ผู้เสวนามีการเตรียมข้อมูลมาเป็นอย่างดี 74.29 25.71 - - - 100 4.74 มากที่สุด 
6.ผู้เสวนาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่เสวนา 74.29 25.71 - - - 100 4.74 มากที่สุด 
7.ผู้เสวนามีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 70.48 29.52 - - - 100 4.70 มากที่สุด 

 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 76.03 23.97 - - - 100 4.76 มากที่สุด 
๘.มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างท่ัวถึง 73.81 26.19 - - - 100 4.74 มากที่สุด 
๙.มีการแจ้งก าหนดการโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อน 75.71 24.29 - - - 100 4.76 มากที่สุด 
๑๐.ติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ง่ายและสะดวก 77.14 22.86 - - - 100 4.77 มากที่สุด 
๑๑.การให้ข้อมูล ค าแนะน าต่าง ๆมีความชัดเจนและถูกต้อง 73.33 26.67 - - - 100 4.73 มากที่สุด 
๑๒.โครงการท าให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น 78.10 21.90 - - - 100 4.78 มากที่สุด 
๑๓.มีการประเมินผลการเสวนาอย่างชัดเจน 78.10 21.90 - - - 100 4.78 มากที่สุด 
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ตารางท่ี ๓.2 ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อโครงการ (ต่อ)                  N = 210 

ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ 
ความพึงพอใจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ % x̄  

 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 77.62 22.38 - - - 100 4.77 มากที่สุด 
๑4.สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความทันสมัย 
/พร้อมใช้งาน 

82.38 17.62 - - - 100 4.82 มากที่สุด 

๑5.สภาพแวดล้อมในห้องอบรมสะอาดและเป็นระเบียบ 80.48 19.52 - - - 100 4.80 มากที่สุด 
๑6.บริการอาหาร ของว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม 70.00 30.00 - - - 100 4.70 มากที่สุด 

 ด้านประโยชน์จากการรับบริการ 72.70 27.30 - - - 100 4.68 มากที่สุด 
๑7.การน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 72.86 27.14 - - - 100 4.73 มากที่สุด 
๑8.ความคุ้มคา่เมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 63.81 36.19 - - - 100 4.64 มากที่สุด 

 ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ 81.43 18.57 - - - 100 4.81 มากที่สุด 
รวม 74.94 25.06 - - - 100 4.75 มากที่สุด 

 

  



๒๔ 
 

บทที่ 4 
ผลการติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 
1. การติดตามประเมินผล 

การติดตามประเมินผลของโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
รวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบติดตามผลถึงผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการ 
 
2. ข้อมูลในภาพรวม 
 การใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการ จ านวน 210 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ได้ใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม แสดงดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงค่าร้อยละของผู้ใช้ประโยชน์             N=210 

การใช้ประโยชน์ จ านวน ร้อยละ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

210 
- 

100 
- 

รวม 210 100 
 
 2.2 ผลการใช้ประโยชน์ 
      จากการติดตามประเมินผล พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 89.53 ใช้ประโยชน์หลังการรับ
บริการ/อบรมทันที รองลงมาคือ ใช้ประโยชน์หลังการรับบริการอบรม 1 เดือน คิดเป็นร้อยละ 5.71  
และใช้ประโยชน์หลังการรับบริการ/อบรม 2 -3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 4.76 แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ 
พบว่า น าความรู้ไปใช้ในชุมชน องค์กร คิดเป็นร้อยละ 76.19 รองลงมาคือ น าความรู้ไปใช้ในครอบครัว คิดเป็น
ร้อยละ 23.81 ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
83.33 ความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 16.67 นอกจากนี้ ชุมชนสามารถน าความรู้ไปพัฒนาอาชีพเดิม 
คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงดังตารางที่ 4.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 
 

ตารางท่ี 4.2 ผลการใช้ประโยชน์จ าแนกตามระยะเวลาและแนวทางการน าไปใช้ประโยชน์            N=210 

ผลการใช้ประโยชน์ จ านวน ร้อยละ 

ระยะเวลาที่น าผลของการรับข้อมูล/ค าปรึกษา/ฝึกอบรม/
ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 
     หลังการรับบริการ/อบรมทันที 
     หลังการรับบริการ/อบรม 1 เดือน 
     หลังการรับบริการ/อบรม 2–3 เดือน 

 
 

188 
12 
10 

 
 

89.53 
5.71 
4.76 

รวม 210 100 
แนวทางการน าผลของการรับข้อมูล/ค าปรึกษา/ฝึกอบรม/
ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 

น าความรู้ไปใช้ในชุมชน องค์กร 
      น าความรู้ไปใช้ในครอบครัว  

 
 

160 
50 

 
 

76.19 
23.81 

รวม 210 100 
ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการรับบริการข้อมูล/
ค าปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
      มากที่สุด 
      มาก 

 
 

175 
35 

 
 

83.33 
16.67 

รวม 210 100 
แนวทางการสร้างและหรือพัฒนาอาชีพ หลังรับบริการ
ข้อมูล/ค าปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
     พัฒนาอาชีพเดิม 
     สร้างอาชีพใหม่ 
     ไม่สามารถสร้างอาชีพใหม่ หรือพัฒนาอาชีพเดิมได้ 

 
 

210 
- 
- 

 
 

100 
- 
- 

รวม 210 100 
 

 

 

 

 

  

 

 



๒๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



๒๗ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  
ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๒๘ 
 

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริการวิชาการและวิจัยร่วมกับ 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และ 

ส านักงานเกษตรอ าเภอกระทุ่มแบน และสมาชิกกลุ่มชุมชน 
 

  



๒๙ 
 

ลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลกลุ่มสตรีต าบลพันท้ายนรสิงห์ และวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านพันท้ายนรสิงห์ หมู่ 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  



๓๐ 
 

ลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังต าบลนาดี 
 

  



๓๑ 
 

ลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว 
  



๓๒ 
 

ลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลวิสาหกิจชุมชนนารีรัตน์ข้าวแต๋นน้ าแตงโม 
   



๓๓ 
 

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริการวิชาการและวิจัยร่วมกับ 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสสงคราม และสมาชิกกลุ่มชุมชน 

 
  



๓๔ 
 

ลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแป้งร่ าต าบลบางนางลี่ 
  



๓๕ 
 

ลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลวิสาหกิจชุมชนการผลิตการเกษตรปลอดสาร 
  



๓๖ 
 

ลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลวิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี 
 

  

 
  



๓๗ 
 

ลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสร้างสรรค์ 
  



๓๘ 
 

ลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวแก้วบ้านตันหยง 
   



๓๙ 
 

ลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลวิสาหกิจชุมชนผลิตรองเท้าต าบลปลายโพงพาง 
   



๔๐ 
 

ลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลวิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ 
   



๔๑ 
 

ลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ 
  



๔๒ 
 

ลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลวิสาหกิจชุมชนเรือนไม้หอม 
  



๔๓ 
 

ลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลกลุ่มอาชีพเกลือสมุนไพร หมู่ 4 ลาดใหญ่ 
 
  



๔๔ 
 

ลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ าท่าคา 
 
  



๔๕ 
 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ค าปรึกษาเชิงลึก  
ข้าวแต๋นน้ าแตงโม ข้าวแต๋นอัญชัน ข้าวแต๋นบีทรูท น้ าเม่ียงค า น้ าหม่ีกรอบ หน้าธัญพืช  

ณ วิสาหกิจชุมชนนารีรัตน์ข้าวแต๋นน้ าแตงโม ต าบลหนองนกไข่  อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
  



๔๖ 
 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ค าปรึกษาเชิงลึก ไข่เยี่ยวม้า และไข่เค็มสมุนไพร  
ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี ต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

       



๔๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

แบบส ารวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของกลุ่มผู้รับบริการ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กลุ่มบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
แบบส ารวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของกลุ่มผู้รับบริการ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของกลุ่มผู้รับบริการ 
1.1  ชื่อชุมชน/หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน        
 ชื่อผู้น าชุมชน/หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน        
 ที่อยู่            
      เบอร์ติดต่อ             
1.2  จ านวนสมาชิกในกลุ่ม  คน  
1.3  อาชีพของสมาชิก 
       -  อาชีพหลัก         คิดเป็นร้อยละ     
       -  อาชีพรอง/อาชีพเสริม         คิดเป็นร้อยละ     
1.4  รายได้เฉลี่ย / เดือน ของสมาชิกและครัวเรือน 

  ต่ ากว่า  5,000 บาท  5,000 บาท  - 10,000 บาท   สูงกว่า 10,000 
บาท 
1.5   ลักษณะทรัพยากรของกลุ่ม          
1.6   หนว่ยราชการที่ดูแลกลุ่มในปัจจุบัน           
1.7   ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม            

ส่วนที่  2  ความต้องการเทคโนโลยี      
2.1 ชื่อกลุ่ม/หัวหน้ากลุ่ม           
2.2 ประเด็นปัญหา / ความจ าเป็นของกลุ่ม  เช่น ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์  การตลาด  เครื่องมือ/อุปกรณ์     
(โปรดระบุรายละเอียด) 
   ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ เรื่อง         
   ปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์ เรื่อง         
   ปัญหาด้านการตลาด เรื่อง          
   ปัญหาด้านเครื่องมือ / อุปกรณ์ช่วยการผลิต เรื่อง         
   ปัญหาอื่นๆ (ถ้ามี)          
2.3  เทคโนโลยีที่ต้องการให้ช่วยเหลือ  (โปรดระบุรายละเอียด ) 

  ต้องการข้อมูล  เรื่อง            
  ต้องการรับค าปรึกษา  เรื่อง         
  ต้องการรับการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง          
  ความต้องการอื่นๆ (ระบุ)         
 

ลงชื่อ        ลงชื่อ              
         (     )                                               (    )                                         
ต าแหน่ง          ต าแหน่ง              
                      ผู้ให้ข้อมูล                                                          ผูส้ ารวจข้อมูล 

วันที่     /            /     วันที่     /            /  

สวพ. - บว. 01 



๔๙ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
  



๕๐ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
แบบประเมินความพึงพอใจของโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชมุชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
1. ข้อมูลสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบประเมนิ 
สถานภาพ   ผู้เข้าร่วมโครงการ   วิทยากร     ผู้ช่วยวิทยากร   คณะท างาน / กรรมการโครงการ                    
เพศ   ชาย   หญิง      
อายุ    ไม่เกิน 25 ปี           26-35 ปี    36-45 ปี          46-55 ปี       56 ปีขึ้นไป 
2. ความพึงพอใจ โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยมีความหมาย ดังน้ี 
5 = พึงพอใจมากที่สุด   4 = พึงพอใจมาก    3 = พึงพอใจปานกลาง   2 = พึงพอใจน้อย   1 =พึงพอใจน้อยที่สุด 

การให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่      
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร      
2. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี      
3. เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย      
4. เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกตลอดเวลาของการเข้าร่วมโครงการ      
  ด้านผู้เสวนา      
5. ผู้เสวนามีการเตรียมข้อมูลมาอย่างดี      
6. ผู้เสวนาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเร่ืองที่เสวนา      
7. ผู้เสวนามีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้      
  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      
8. มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง      
9. มีการแจ้งก าหนดการโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อน      
10. ติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ง่ายและสะดวก      
11. การให้ข้อมูล ค าแนะน าต่าง ๆ มีความชัดเจนและถูกต้อง      
12. โครงการ ท าให้มีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองชุมชนเพิ่มมากขึ้น      
13.มีการประเมินผลการอบรมอย่างชัดเจน      
  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
14. สื่อ / วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความทันสมัย / พร้อมใช้งาน      
15. สภาพแวดล้อมในห้องอบรมสะอาดและเป็นระเบียบ      
16. บริการอาหาร ของว่างและเคร่ืองดื่มมีความเหมาะสม      
  ด้านประโยชน์จากการรับบริการ      
17. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์      
18. ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย      
  ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ      
3. ประโยชนแ์ละการตอ่ยอดโครงการ 
 1. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการน้ี...................................................................................................................................... 
 2. โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อหลังสิ้นสุดโครงการน้ี............................................................................................ 
4. ขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาโครงการ 
 1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที.่.................................................................................................................................. 
 2. ด้านผู้เสวนา................................................................................................................................................................. 
 3. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ...................................................................................................................... 
 4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก.......................................................................................................................................... 
 5. ด้านประโยชน์จากการรับบริการ.................................................................................................................................. 

 ขอบคุณในความร่วมมือ  
 



๕๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบติดตามประเมินผล 

 
  



๕๒ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
       แบบติดตามผลประเมินผล 

โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

1.  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบติดตามผล 
     ชื่อ  นาย/นาง/นางสาว..............................................................นามสกุล.................................. ........................... 
     เลขบัตรประจ าตัวประชาชน                              

2.  การน าผลของการรับข้อมูล/ค าปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 
        น าไปใช้ประโยชน์           
        ไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ เพราะ.................................................................................................. ................ 
............................................................................................................... ................................................................... 
 (หมายเหตุ :  ผู้ตอบข้อไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ ไม่ต้องตอบข้อต่อไป) 

3.  ระยะเวลาที่น าผลของการรับข้อมูล/ค าปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 
        หลังการรับบริการ/อบรมทันที     หลังการรับบริการ/อบรม 1 เดือน                     
        หลังการรับบริการ/อบรม 2-3 เดือน    หลังการรับบริการ/อบรม 4-6 เดือน                    

4.  แนวทางการน าผลของการรับข้อมูล/ค าปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ) 
        น าความรู้ไปใช้ในครอบครัว  
        น าความรู้ไปใช้ในชุมชน/องค์กร     
        สอน/บอกความรู้แก่คนอื่น           
        น าความรู้ไปดัดแปลงท าแบบใหม่ 
        น าไปท าเป็นรายได้หลัก/เดือน.......................................บาท 
        น าไปท าเป็นรายได้เสริม/เดือน.......................................บาท  
        สามารถลดรายจ่ายในครอบครัวได้/เดือน.......................บาท 

5. ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการรับบริการข้อมูล/ค าปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
         มากที่สุด    มาก    ปานกลาง     น้อย    น้อยที่สุด 

6. ปัญหา/อุปสรรคของการน าไปใช้ประโยชน์  (โปรดระบุรายละเอียด ) 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

7.  แนวทางการสร้างและ/หรือพัฒนาอาชีพ หลังรับบริการข้อมูล/ค าปรึกษา/ฝึกอบรบ/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
       สร้างอาชีพใหม่ (ระบุอาชีพ)................................................................... ...................................................... 
       พัฒนาอาชีพเดิม (ระบุอาชีพ)................................................................................................... .................... 
       ไม่สามารถสร้างอาชีพใหม่ หรือพัฒนาอาชีพเดิมได้      
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ภาคผนวก จ 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม  
กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ค าปรึกษาเชิงลึก 
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ภาคผนวก ฉ 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
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