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บทสรุปผู้บริหาร 
 

1. หลักการและเหตุผล   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิต
บัณฑิตมืออาชีพ โดยมีพันธกิจหลัก 5 พันธกิจ เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ส าหรับพันธกิจการบริการ
วิชาการ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ให้บริการวิชาการ ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนา
อาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยหนึ่งกลยุทธ์ในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนางานบริการวิชาการ คือ 
การบริการวิชาการที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน การด าเนินงานตามกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นการ
ตอบสนองนโยบายด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ของ มทร.พระนคร 
  อีกท้ัง มทร.พระนคร ยังมีความเข้มแข็งในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ในองค์ความรู้ด้านสิ่งประดิษฐ์ 
การพัฒนาแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรประเภทอาหารและไม่ใช่อาหาร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการตลาด           
เพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนสังคมได้อย่างต่อเนื่อง 
  ซึ่งบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการและการให้บริการวิชาการดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้
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

สู่การใช้ประโยชน์เชงิพาณิชย์ เพ่ือสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนสังคมได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

 

3. การด าเนินงานและผลการด าเนินงาน  
ด าเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน จัดเมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2560          

ณ ชุมชนพ้ืนที่อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การบริการวิชาการ เพ่ือตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยและงาน
บริการวิชาการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพ่ือสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนสังคมได้อย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ยืน ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านงานวิจัย
และงานบริการวิชาการ การส ารวจปัญหา ความต้องการ และการให้ค าปรึกษากลุ่ม (Focus Group) การก าหนด
โจทย์การวิจัย และการลงพ้ืนที่ส ารวจชุมชน 7 กลุ่ม ได้แก่ ชุมชนกลุ่มนวดแผนไทยพุน้ าร้อน ชุมชนกลุ่มหัตถกรรม    
จักสานไม้ไผ่เขาบันได ชุมชนกลุ่มสหกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ท่าตะคร้อ ชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน ชุมชนกลุ่ม
น้ าพริกแกง ชุมชนวิสาหกิจกลุ่มแบ่งปันของดีดีวิถีชุมชน และชุมชนกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยง  มีผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 85 คน จากการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.60 
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4. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แสดงดังตารางที่ ๑ 
 

ตารางท่ี ๑ สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  

การด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ 
1. ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  86 91.60 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จาก
การบริการ  85 91.60 

3. โครงการบริการวิชาการท่ีส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศในเวลา 1 ปี  15 100 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 1 1 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ  90 92.40 
3. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 95 100 
4. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 255,100 228,896 
 

5. การใช้จ่ายงบประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 228,896 บาท 
    (สองแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) 
    ค่าตอบแทน   28,800 บาท 
    ค่าใช้สอย 175,500 บาท 
    ค่าวัสดุ    24,596 บาท 
 
6. ปัญหาและอุปสรรค 
 - 
 
7. ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการได้ให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานและให้เสนอ
ความต้องการเพิ่ม ดังนี้ 

 
7.1 ทางกลุ่มชุมชนเสนอแนะน าแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในพ้ืนที่

ผู้ผลิตใกล้เคียง เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือน าผลงานของชุมชนที่ เป็นต้นแบบที่ดีมาใช้ใน
การพัฒนากระบวนการผลิตของกลุ่มต่อไป 

7.2 จากการลงพ้ืนที่ ส ารวจปัญหา ความต้องการ และการให้ค าปรึกษากลุ่ม (Focus Group) การ
ก าหนดโจทย์การวิจัย และการลงพ้ืนที่ส ารวจชุมชน 7 กลุ่ม  ชุมชนพ้ืนที่อ าเภอหนองหญ้าปล้อง 
จังหวัดเพชรบุรี นั้น ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยทั้ง 8 คณะ ได้เสนอขอ
งบประมาณโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน     
8 โครงการ ดังนี้  

7.2.1 โครงการการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางด้านคหกรรมศาสตร์ของกลุ่มน้ าพริกแกง 
และกลุ่มทอผ้ากระเหรี่ยง อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยคณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ 
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7.2.2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน โดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

7.2.3 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยคณะบริหารธุรกิจ 

7.2.4 โครงการการผลิตไวน์จากกล้วยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าแก่ชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7.2.5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับแหวนเงินลงยาถมเงิน     
สู่อาชีพอิสระ กลุ่มชุมชนอ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  โดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

7.2.6 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือชุมชน
เข้มแข็งด้านการท่องเที่ยว โดยคณะศิลปศาสตร์ 

7.2.7 โครงการต่อยอดภูมิปัญญาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ต าบลเขาบันได และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ต าบลยางน้ ากลัดใต้ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  โดย
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

7.2.8 โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรม "ส่งเสริมสมรรถนะ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม"  โดยคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 

  



ง 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  
 โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประสบความส าเร็จเพราะได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงิน
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอขอบพระคุณ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการจนส าเร็จลุล่วง 
ขอขอบพระคุณผู้บริหารคณะ อาจารย์ นักวิจัย ผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมกันเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน 
ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ วิสาหกิจกลุ่มแบ่งปันของดีดีวิถี
ชุมชน และกลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่เขาบันได องค์การบริหารส่วนต าบลยางน้ ากลัดใต้ ได้แก่ กลุ่มผ้าทอ
กะเหรี่ยง กลุ่มน้ าพริกแกง และกลุ่มนวดแผนไทยพุน้ าร้อน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะคร้อ จังหวัดเพชรบุรี 
ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน และสหกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ท่าตะคร้อ ที่ให้ความอนุเคราะห์
สถานที่เสวนาและฝึกอบรม และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ให้ความร่วมมือในการท างาน 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในความส าเร็จของโครงการนี้ 
 

      กลุ่มบริการวิชาการ 
                ผู้รับผิดชอบโครงการ  
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สารบัญ 
 
เรื่อง                   หน้า 
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บทที่ 1 
รายละเอียดโครงการ 

ข้อเสนอโครงการ 
แบบเสนอของบประมาณเงินรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ชื่อโครงการ  โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน 
ลักษณะโครงการ 
   1.1.  การประชุมเชิงวิชาการ 
   1.2.  การฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
   1.3.  การสัมมนา การเสวนา 
   1.4.  การจัดนิทรรศการ 
   1.5.  การวิเคราะห์ การทดสอบ การตรวจสอบ 
   1.6.  การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
   1.7.  การให้บริการข้อมูล การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
   1.8.  อ่ืน ๆ 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2561) ดังเอกสารที่แนบ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน พร้อมเข้าสู่  
                              อาเซียน  
เป้าประสงค์ที่  1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน / นานาชาติ 
กลยุทธ์ที ่  
   1. การพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
   2. การน ามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
เป้าประสงค์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีทักษะในการด ารงชีวิตที่ดี 
กลยุทธ์ที ่  
   2. การน ามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
   3. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ  
                               ในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 3 จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและน าไปต่อยอดได้ 
กลยุทธ์ที ่
  4. การพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ที่  4 มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 
   5. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย  
   6. การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
   7. การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล 
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เป้าประสงค์ที่  5  มีระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่   
   7. การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ 
เป้าประสงค์ที่ 6  เป็นแหล่งให้บริการวิชาการวิชาชีพท่ีได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม 
กลยุทธ์ที ่  
   8. การบริการวิชาการท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคงเพ่ือ
สร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
เป้าประสงค์ที่ 7 สร้างจิตส านึกและสร้างค่านิยมให้เกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์ที ่  
   9. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาของโลก 
 
ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านการบริการวิชาการ 
   มีการบูรณาการกับพันธกิจอื่น คือ 
       การเรียนการสอนวิชา  
       การวิจัย  
       การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

      มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 
จังหวัดในพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง 

 

 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย.........(หลักฐานประกอบ อาทิ ความต้องการของภาครัฐเอกชน
ชุมชน ภาคประชาชน เป็นต้น) ตามแบบ สวพ.-บว.02,03,04 หรืออ่ืน ๆ 

(ขอให้แนบเอกสารความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมาด้วย) 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
                           นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร 
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หลักการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิต
บัณฑิตมืออาชีพ โดยมีพันธกิจหลัก 5 พันธกิจ เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ส าหรับพันธกิจการบริการ
วิชาการ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ให้บริการวิชาการ ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนา
อาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยหนึ่งกลยุทธ์ในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนางานบริการวิชาการ คือ 
การบริการวิชาการที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยการด าเนินงานตามกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นการ
ตอบสนองนโยบายด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 2 ของ มทร.พระนคร 
  อีกทั้ง มทร.พระนคร ยังมีความเข้มแข็งในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ในองค์ความรู้ด้านสิ่งประดิษฐ์ 
การพัฒนาแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรประเภทอาหารและไม่ใช่อาหาร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการตลาด           
เพ่ือผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน/สังคมได้อย่างต่อเนื่อง 
  ซึ่งบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการและการให้บริการวิชาการดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบในการด าเนินงานโดยความร่วมมือจาก 9 คณะ “โครงการ
บริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน” จึงเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองนโยบายด้านการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยให้บรรลุผลส าเร็จตามยุทธ์ศาสตร์การบริหารองค์รวมเชิงรุกก้าวแรกในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2558 -
2568) 
 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือส ารวจปัญหาและความต้องการรับบริการข้อมูล ค าปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีของ
ผู้รับบริการในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

๒. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
๓. เพ่ือตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการ

วิชาการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพ่ือสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน/สังคมได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. อาจารย์ นักวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่ จ านวน 40 คน 
2. กลุ่มชุมชน/ผู้ประกอบการ ในพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง จ านวน 30 คน 
 

สถานที่ด าเนินการ 
พ้ืนทีภ่าคกลางตอนล่าง (จังหวัดเพชรบุรี) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 
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การด าเนินโครงการ (ขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานโครงการ) 

กิจกรรม 

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 1 

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.จัดท าร่างและรายละเอียดโครงการฯ             
2.น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบใน
หลักการเบื้องต้น 

            

3.ปรับรายละเอียด โครงการตามความ
เห็นชอบของผู้บริหาร 

            

4.ขออนุมัติโครงการ             
5.ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากร
ด าเนินงาน 

            

6.ด าเนินโครงการประชุมสัมมนา             
7.รายงานผลการจัดโครงการ             
8.ติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์             
9.รายงานการประเมินผลโครงการฉบับ
สมบูรณ์ 

            

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  255,100 บาท (สองแสนห้าหม่ืนห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)                
รายการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.     ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค.   ก.ย. 
เบิกจ่ายเงิน    -    -    -    - 253,100 - 2,000    -    -    -   -     - 
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งบประมาณเงินรายจ่าย 
ส่วนที่ 1 งบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการ (ใช้แสดงรายละเอียดงบประมาณที่เสนอขอ)  
กิจกรรมการส ารวจปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    1.1 ค่าตอบแทน             รวม    28,800  บาท 
 1) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (4 คน x 1 วัน x 4 ชั่วโมง x 1,200 บาท)   19,200  บาท 
 2) ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (4 คน x 1 วัน x 4 ชั่วโมง x 600 บาท)      9,600 บาท 
 1.2 ค่าใช้สอย            รวม 201,600 บาท 
 1) ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง (5 คัน x 3 วัน x 3,500 บาท)      52,500 บาท 
 2) ค่าอาหารกลางวันของวิทยากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าอบรม     38,250 บาท 
     (85 คน x 3 มื้อ x 150 บาท)      
 3) ค่าอาหารว่างของวิทยากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าอบรม     17,850 บาท 
     (85 คน x 6 มื้อ x 35 บาท)       
 4) ค่าอาหารเย็นของกรรมการ (50 คน x 2 มื้อ x 180 บาท)       18,000 บาท 
 5) ค่าที่พักของกรรมการ (50 คน x 2 คืน x 500 บาท)      50,000 บาท   
 6) ค่าเดินทางพร้อมสัมภาระ           25,000 บาท 
 1.3 ค่าวัสดุ                   รวม   24,700 บาท 
 1) ค่าวัสดุส านักงาน           10,600 บาท 
 2) ค่ากระเป๋าเอกสาร (70 ใบ x 150 บาท)       10,500 บาท 
 3) ค่าไวนีล             1,500 บาท 
 4) ค่าจัดท าเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์          2,100 บาท 
             รวมงบประมาณทั้งสิ้น 255,100 บาท (สองแสนห้าหม่ืนห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 
ส่วนที่ 2 งบประมาณท่ีใช้ในการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการหลังจากการรับบริการไปแล้ว  

 (ถ้ามีให้แสดงรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการติดตามผลฯ และต้องเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณนั้นๆ) 
 
การประเมินผลโครงการ 

 ระบุว่าผลการด าเนินงานโครงการฯ ตอบสนองตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายข้อใดตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2558 (ดังเอกสารที่แนบ 1) ซึ่ง
ต้องสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยฯ ที่หน่วยงานเลือกไว้ในด้านหน้าโครงการฯ 
และระบุว่าโครงการฯ ที่ด าเนินการเป็นโครงการหลักหรือโครงการสนับสนุน ที่ส่งผลให้ตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส าเร็จ (ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานของ
โครงการฯอาจตอบสนองได้มากกว่า  1 ตัวชี้วัด และขอให้จัดล าดับความส าคัญของตัวชี้วัดด้วย)  

  เป็นโครงการหลัก ท่ีตอบสนองตัวชี้วัด............................................................................................... 
  เป็นโครงการสนับสนุน ที่ตอบสนองตัวชี้วัดเครือข่ายการให้บริการวิชาการ 

 ระบุตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ เช่น 
ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ 

 - ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 86) 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ  
  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82) 
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ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
 - จ านวนผู้รับบริการ  จ านวน 70 คน 
 - ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87) 

 ระบุวิธีการประเมินผล เช่น 
  -  มีการสังเกตการณ์การมีส่วนร่วม 
  -  ท าแบบประเมินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มหาวิทยาลัยมีการต่อยอดน าไปจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ 
2. เพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสถานประกอบการทั้งภาคการผลิตและบริการ 
3. ได้เครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
 

การรายงานผล 
รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานที่กองนโยบายและแผนก าหนด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อ

โครงการแล้วเสร็จ 
 

 
 
 ลงชื่อ ............................................................ ผู้เสนอโครงการ 
 
     (นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร) 
   
 

 
 ลงชื่อ ............................................................ หวัหน้าหน่วยงาน 

       (นายสิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง) 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโครงการฯ และขออนมุัตดิ าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

ติดต่อประสานงาน 

ด าเนินโครงการ 

ติดตาม ประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

รายงานผลการตดิตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

2.  คณะกรรมการด าเนินการ 
2.1  นายสิงห์แก้ว     ป๊อกเทิ่ง   สถาบันวิจัยและพัฒนา  
2.2  นายประกอบ     ชาติภุกต์  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.3  นางสาวชนิดา     ประจักษ์จิตร  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.4  นางสาวดวงตา     เข็มทรัพย์  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.5  นางสาวดวงฤทัย     แก้วค า   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.6  นางสาวหนึ่งฤทัย     แก้วค า   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.7  นางสาวอารีย์     ศรีนคร   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.8  นางสาวเจนจิรา     บ.ป.สูงเนิน  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.9  นางสาวเมทิกา     พ่วงแสง   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.10 นางสาวพัชรนันท์     ยังวรวิเชียร  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.11 นางสาววัชราภรณ์    ชัยวรรณ  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.12 นางสาววิสุตา     วรรณห้วย  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.13 นางสาวหญิง     มัทนัง   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.14 นางสาวฐิติมา     รัตโนภาส  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.15 นางสาวเรณู     วงค์ลังกา  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.16 นายณัฏฐภัค     ฉินทกานนท์  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.17 นายปิยวัฒน์     เจริญทรัพย ์   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.18 นางรุ่งอรุณ     พรเจริญ   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2.19 นายสมชาย    เหลืองสด  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2.20 นายจตุรงค์    อาจหาญ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2.21 นายศิวะณัฐ     นาใจแก้ว  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2.22 ผศ.อภิรัติ     โสฬส   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
2.23 ผศ.อภิญญา     มานะโรจน์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
2.24 นางสาววิไล     สุทธิจิตรทิวา  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
2.25 นางสาวภิญญาพร    เตชะวรวิทยากูร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
2.26 นางสาวสุพินดา    สุวรรณศรี  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
2.27 นางสาวพัชราภรณ์   แก้วพิลา   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
2.28 นางสาวทัศนียา     นุ่นปาน   คณะบริหารธุรกิจ 
2.29 นางสาวภัทรนันท์     ประมาณ  คณะบริหารธุรกิจ 
2.30 นางสาวอัจฉรา     พรมสารี   คณะบริหารธุรกิจ 
2.31 นางสาวเบญจภา     ม่วงกลม   คณะบริหารธุรกิจ 
2.32 นางศุภานัน     ปิ่นเจริญ  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
2.33 ศุภวรรณ     กุศลธรรมรัตน์  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
2.34 นายประสงค์     ก้านแก้ว   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2.35 นายธวัชชัย     ชาติต านาญ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2.36 นายพลรัชต์     บุญมี   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2.37 นายสมยศ     แสงจันทร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2.38 นายปุริปุญญวิทย์    ธนนาถเชาวรินทร์ คณะศิลปศาสตร์ 
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2.39 นายภูสิต      รัตนกานตะดิลก  คณะศิลปศาสตร์ 
2.40 นายสัมภาษณ์     วรรณคีรี   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ 

ออกแบบแฟชั่น 
2.41 นายนฤพน     ไพศาลตันติวงศ์  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ 

ออกแบบแฟชั่น 
2.42 นางสาวปรินันท์    บานชื่น   คณะสถาปัตยกรรมและออกแบบ 
๒.43 นางสาวรุจิวรรณ     อันสงคราม  คณะสถาปัตยกรรมและออกแบบ                          

 
3.  การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ด าเนินโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน จัดเมื่อวันที่  27-28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2560          
ณ ชุมชนพ้ืนที่อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการ
วิชาการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพ่ือสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน/สังคมได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ การส ารวจปัญหา ความต้องการ และการให้ค าปรึกษา (Focus Group) การก าหนดโจทย์การวิจัย และการ
ลงพ้ืนที่ส ารวจชุมชน 7 กลุ่ม ได้แก่ ชุมชนกลุ่มนวดแผนไทยพุน้ าร้อน ชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่เขาบันได 
ชุมชนกลุ่มสหกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ท่าตะคร้อ ชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน ชุมชนกลุ่มน้ าพริกแกง ชุมชนวิสาหกิจ
กลุ่มแบ่งปันของดีดีวิถีชุมชน และชุมชนกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยง มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 85 คน  

 
4.  แสดงค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน  

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน โดยได้รับงบประมาณเงิน
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จาก มทร.พระนคร จ านวน 255,100 บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพัน   
หนึ่งร้อยบาทถ้วน) มีค่าใช้จ่ายตามจริง จ านวน 228,896 บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาท
ถ้วน) แสดงดังตารางที่ 2.1 

 
ตารางท่ี 2.1 แสดงค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน  
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
     - ค่าตอบแทน 
     - ค่าใช้สอย 
     - ค่าวัสดุ 

28,800 
175,500 

24,596 

 
 
 

รวม  228,896 
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5.  ก าหนดการและหัวข้อการบรรยาย 
 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ชุมชนกลุ่มนวดแผนไทยพุน้ าร้อน ชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่เขาบันได 
ชุมชนกลุ่มสหกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ท่าตะคร้อ ชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน ชุมชนกลุ่มน้ าพริกแกง ชุมชนวิสาหกิจ
กลุ่มแบ่งปันของดีดีวิถีชุมชน และชุมชนกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยง จังหวัดเพชรบุรี ก าหนดการแสดงดังตารางที่ 2.2 
 
ตารางท่ี 2.2 ก าหนดการและหัวข้อการบรรยาย 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 
06.00 – 07.00 น. ออกเดินทางจาก มทร.พระนคร (จุดขึ้นรถ หน้าส านักงานอธิการบดี) 
09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอหนองหญ้าปล้อง 

จังหวัดเพชรบุรี 
10.00 – 10.30 น. พิธีเปิด 
10.30 – 11.00 น. ชี้แจงการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจ าปี 2560 
11.00 – 12.30 น. เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านงานวิจัยแก่ชุมชนหนองหญ้าปล้อง จังหวัด

เพชรบุร ี
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.30 – 15.30 น. เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านงานบริการวิชาการแก่ชมุชนหนองหญ้า

ปล้อง จังหวัดเพชรบุร ี
15.30 – 16.00 น. การส ารวจปัญหา ความต้องการ และการให้ค าปรึกษา (Focus Group) 
16.00 – 17.30 น. ก าหนดโจทย์การวิจัย การบริการวิชาการ ร่วมกันระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย 
17.30 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น 

วันที่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

08.00 – 10.30 น. ลงพื้นที่ชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสานไม่ไผ่เขาบันได ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอ
หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 

10.30 – 12.30 น. ลงพื้นที่ชุมชนกลุ่มสหกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ท่าตะคร้อ ต าบลท่าตะคร้อ อ าเภอหนอง
หญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 

12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.30 – 15.30 น. ลงพื้นทีชุ่มชนเห็ดเงินลา้นบ้านสามเรือน ต าบลท่าตะคร้อ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง 

จังหวัดเพชรุบรี 
15.30 – 17.30 น. ลงพื้นทีชุ่มชนกลุ่มน้ าพริกแกง ต าบลยางน้ ากลดัเหนือ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง 

จังหวัดเพชรบุรี 
17.30 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น 

วันที่ 1 มีนาคม 2560 
08.30 – 10.30 น. ลงพื้นทีชุ่มชนกลุ่มวสิาหกิจกลุ่มแบ่งปนัของดีดีวิถีชุมชน ต าบลหนองหญ้าปล้อง 

อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
10.30 – 12.30 น. ลงพื้นทีชุ่มชนกลุ่มผา้ทอกะเหรี่ยง ต าบลยางน้ ากลัดใต้  อ าเภอหนองหญ้าปล้อง 

จังหวัดเพชรบุรี 
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.30 – 17.30 น. เดินทางกลบัถึง มทร.พระนคร 

 
หมายเหตุ  :   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา  10.00-10.30 น. 

ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  



๑๑ 

 

6. รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 85 คน แสดงดังตารางที่ 2.3  
 

ตารางที่ 2.3 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 นายสิงห์แก้ว   ป๊อกเทิ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2 นายประกอบ   ชาติภุกต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3 นางสาวชนิดา   ประจักษ์จิตร สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4 นางสาวดวงตา   เข็มทรัพย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5 นางสาวดวงฤทัย   แก้วค า สถาบันวิจัยและพัฒนา 

6 นางสาวหนึ่งฤทัย   แก้วค า สถาบันวิจัยและพัฒนา 

7 นางสาวอารีย์   ศรีนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา 

8 นางสาวเจนจิรา   บ.ป.สูงเนิน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

9 นางสาวเมทิกา   พ่วงแสง สถาบันวิจัยและพัฒนา 

10 นางสาวพัชรนันท์   ยังวรวิเชียร สถาบันวิจัยและพัฒนา 

11 นางสาววัชราภรณ์   ชัยวรรณ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

12 นางสาววิสุตา   วรรณห้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

13 นางสาวหญิง  มัทนัง สถาบันวิจัยและพัฒนา 

14 นางสาวฐิติมา   รัตโนภาส สถาบันวิจัยและพัฒนา 

15 นางสาวเรณู   วงค์ลังกา สถาบันวิจัยและพัฒนา 

16 นายณัฏฐภัค   ฉินทกานนท์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

17 นายปิยวัฒน์   เจริญทรัพย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

18 นางรุ่งอรุณ   พรเจริญ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

19 นายสมชาย  เหลืองสด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

20 นายจตุรงค์  อาจหาญ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

21 นายศิวะณัฐ   นาใจแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

22 ผศ.อภิรัติ   โสฬส คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

23 ผศ.อภิญญา   มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

24 นางสาววิไล   สุทธิจิตรทิวา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

25 นางสาวภิญญาพร   เตชะวรวิทยากูร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

26 นางสาวสุพินดา  สุวรรณศรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

27 นางสาวพัชราภรณ์  แก้วพิลา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

28 นางสาวทัศนียา   นุ่นปาน คณะบริหารธุรกิจ 



๑๒ 

 

ตารางที่ 2.3 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 

29 นางสาวภัทรนันท์   ประมาณ คณะบริหารธุรกิจ 

30 นางสาวอัจฉรา   พรมสารี คณะบริหารธุรกิจ 

31 นางสาวเบญจภา   ม่วงกลม คณะบริหารธุรกิจ 

32 นางศุภานัน   ปิ่นเจริญ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

33 ศุภวรรณ   กุศลธรรมรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

34 นายประสงค์   ก้านแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

35 นายธวัชชัย   ชาติต านาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

36 นายพลรัชต์   บุญมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

37 นายสมยศ   แสงจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

38 นายปุริปุญญวิทย์  ธนนาถเชาวรินทร์ คณะศิลปศาสตร์ 

39 นายภูสิต   รัตนกานตะดิลก คณะศิลปศาสตร์ 

40 นายสัมภาษณ์   สุวรรณคีรี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

41 นายนฤพน   ไพศาลตันติวงศ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

42 นางสาวปรินันท์  บานชื่น คณะสถาปัตยกรรมและออกแบบ 

43 นางสาวรุจิวรรณ   อันสงคราม คณะสถาปัตยกรรมและออกแบบ 

44 นางสาววรรณภา  แสงอาทิตย์ ชุมชน 

45 ล าจาน  แสงอาทิตย์ ชุมชน 

46 นางเจียน  แสงอาทิตย์ ชุมชน 

47 ฉวี  สุดสวาท ชุมชน 

48 พงศ์  คอนสุวรรณ ชุมชน 

49 ลัดดา  โดดสังข์ ชุมชน 

50 ชวลิต  ชุ่มจิตต์ ชุมชน 

51 กัลยา  เอกดล ชุมชน 

52 สมรัก  อินทรักษา ชุมชน 

53 แก้วมาลี  ทิศาวงศ์ ชุมชน 

54 เอิบ  บุญนาค ชุมชน 

55 นาตยา  บุญยืน ชุมชน 

56 สุริน  ทิศาวงศ์ ชุมชน 

57 ผิน  หอมทน ชุมชน 

58 สร้อย  คาม่ัน ชุมชน 

59 วิชัย  ป่านหมอ ชุมชน 



๑๓ 

 

ตารางที่ 2.3 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (ต่อ)  

 
 
 
 

 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
60 เจริญ  ทองไทย ชุมชน 

61 อรอุมา  หอมทน ชุมชน 

62 พัชริน  ทองไทย ชุมชน 

63 ขวัญเรือน  สิงโต ชุมชน 

64 สุธี   สิงโต ชุมชน 

65 สมพงศ์  อินทุพ ชุมชน 

66 สมนึก  แสงอากร ชุมชน 

67 ลออ  พันธุ์ไทย ชุมชน 

68 ข่าย  รุงงาม ชุมชน 

69 พด  โด่งสูง ชุมชน 

70 ยุง  ทองแกะ ชุมชน 

71 สุวรรณ  ใจคน ชุมชน 

72 บุญยัง  นวลลออง ชุมชน 

73 สมหมาย  กระทอง ชุมชน 

74 นางสาวพฤษดา  สุขสาลี ชุมชน 

75 นางสาวสรทิพย์  เอินเฉา ชุมชน 

76 อมทิตย์  มะลิวัลย์ ชุมชน 

77 บุญอยู่  ข้าดี ชุมชน 

78 ไร้  พลายเคลื่อน ชุมชน 

79 ใช้  พลายพูม ชุมชน 

80 วัชรินทร์  พลายเถื่อน ชุมชน 

81 ล าดวล  เงินระย้า ชุมชน 

82 อรชร  อบเชย ชุมชน 

83 นางสาวดวงเดือน  ศรีนวล ชุมชน 

84 นางอารีย์  จันทร์โอ ชุมชน 

85 นายพิษณุ  จันทร์โอ ชุมชน 



๑๔ 

 

บทที่ ๓ 
ผลการประเมินระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 
๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 การประเมินผลโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวม 85 คน จากการ
วิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน มีสถานะเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 85 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
เพศหญิง จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 78.82 เพศชาย จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 21.18 ข้อมูลด้านอายุ 
พบว่า มีอายุ 26 – 35 ปี และมีอายุ 36 – 45 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 65.88 มีอายุ 46 – 55 ปี 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 18.82 มีอายุ 56 ปีขึ้นไป จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 14.12 และอายุไม่เกิน 
25 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.18 แสดงดังตารางที่ 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.สถานภาพ 
   ผู้เข้าร่วมโครงการ 
   คณะท างาน/กรรมการโครงการ 
                     รวม 
2.เพศ 
   ชาย 
   หญิง 
                     รวม 
3.อายุ 
   20 – 25 ป ี
   26 – 35 ป ี
   36 – 45 ป ี
   46 – 55 ป ี
   56 ปีขึ้นไป 
                     รวม 

 
68 
17 
85 

 
18 
67 
85 

 
1 

28 
28 
16 
12 
85 

 
80.00 
20.00 
100 

 
21.18 
78.82 
100 

 
1.18 

32.94 
32.94 
18.82 
14.12 

100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

๒. ความพึงพอใจต่อโครงการ 
 จากข้อมูลวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการ พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุด ในด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ (เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร ให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างดีให้
ข้อมูลที่ชัดเจนเข้าใจง่าย อ านวยความสะดวกตลอดเวลาของการเข้าอบรม) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
(มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง มีการแจ้งก าหนดการโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อน ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดการอบรมได้ง่ายและสะดวก การให้ข้อมูลค าแนะน าต่างๆ มีความชัดเจนและถูกต้อง ฯลฯ)              
ด้านประโยชน์จากการรับบริการ (การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย)          
ด้านวิทยากร (วิทยากรมีการเตรียมการอบรมเป็นอย่างดี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่อบรม มี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม มีความ
ทันสมัย/พร้อมใช้งาน บริการอาหาร ของว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม สภาพสิ่งแวดล้อมในห้องอบรมสะอาด
และเป็นระเบียบ) และด้านความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ ค่าเฉลี่ย 4.62 4.62 4.58 4.57 4.57 และ 
4.55 ตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.58 หรือร้อยละ 
91.60 ข้อมูลตามตารางที่ 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.1 ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
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ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ 
ด้านประโยชน์จากการรับบริการ 

ด้านวิทยากร 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ความพึงพอใจในภาพรวมของ
โครงการ 
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 ตารางท่ี ๓.2 ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อโครงการ                    N = 85 

ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการ 

ระดับความพึงพอใจ 

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

 ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ 62.65 36.47 0.88 - - 100 4.62 มากที่สุด 
๑.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร 65.88 34.12 - - - 100 4.66 มากที่สุด 
2.เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี 64.71 34.12 1.18 - - 100 4.64 มากที่สุด 
3.เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลท่ีชัดเจนและเข้าใจง่าย 61.18 37.65 1.18 - - 100 4.60 มากที่สุด 
4.เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกตลอดเวลาของการเข้าร่วมโครงการ 58.82 40.00 1.18 - - 100 4.58 มากที่สุด 

 ด้านวิทยากร 58.43 40.78 0.79 - - 100 4.57 มากที่สุด 
5.ผู้เสวนามีการเตรียมข้อมูลมาเป็นอย่างดี 56.47 43.53 - - - 100 4.56 มากที่สุด 
6.ผู้เสวนาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่เสวนา 62.35 36.47 1.18 - - 100 4.61 มากที่สุด 
7.ผู้เสวนามีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 56.47 42.35 1.18 - - 100 4.55 มากที่สุด 

 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 62.36 37.25 0.39 - - 100 4.62 มากที่สุด 
๘.มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างท่ัวถึง 43.53 54.12 2.35 - - 100 4.41 มาก 
๙.มีการแจ้งก าหนดการโครงการให้ทราบล่วงหน้าก่อน 72.94 27.06 - - - 100 4.73 มากที่สุด 
๑๐.ติดต่อสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ง่ายและสะดวก 70.59 29.41 - - - 100 4.70 มากที่สุด 
๑๑.การให้ข้อมูล ค าแนะน าต่างๆมีความชัดเจนและถูกต้อง 68.24 31.76 - - - 100 4.68 มากที่สุด 
๑๒.โครงการท าให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องชุมชนเพิ่มมากขึ้น 70.59 29.41 - - - 100 4.70 มากที่สุด 
๑๓.มีการประเมินผลการเสวนาอย่างชัดเจน 48.24 51.76 - - - 100 4.48 มาก 
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ตารางท่ี ๓.2 ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อโครงการ (ต่อ)               N = 85 

ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 

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

 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 56.47 43.53 - - - 100 4.57 มากที่สุด 
๑4.สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความทันสมัย 
/พร้อมใช้งาน 

51.76 48.24 - - - 100 4.52 มากที่สุด 

๑5.สภาพแวดล้อมในห้องอบรมสะอาดและเป็นระเบียบ 60.00 40.00 - - - 100 4.60 มากที่สุด 
๑6.บริการอาหาร ของว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม 57.65 42.35 - - - 100 4.58 มากที่สุด 

 ด้านประโยชน์จากการรับบริการ 57.65 42.35 - - - 100 4.58 มากที่สุด 
๑7.การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 58.82 41.18 - - - 100 4.59 มากที่สุด 
๑8.ความคุ้มคา่เมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 56.47 43.53 - - - 100 4.56 มากที่สุด 

 ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ 55.29 44.71 - - - 100 4.55 มากที่สุด 
รวม 58.81 40.85 0.34 - - 100 4.58 มากที่สุด 

 

  

 



๑๘ 
 

บทที่ 4 
ผลการติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 
1. การติดตามประเมินผล 

การติดตามประเมินผลของโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
รวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบติดตามผลถึงผู้ผ่านการฝึกอบรม  
 
2. ข้อมูลในภาพรวม 
 การใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรม จ านวน 85 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 ได้ใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม แสดงดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงค่าร้อยละของผู้ใช้ประโยชน์              N=85 

การใช้ประโยชน์ จ านวน ร้อยละ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

85 
- 

100 
- 

รวม 85 100 
 
 2.2 ผลการใช้ประโยชน์ 
      จากการติดตามประเมินผล พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรม ร้อยละ  94.12 ใช้ประโยชน์หลังการรับ
บริการ/อบรมทันที รองลงมาคือ ใช้ประโยชน์หลังการรับบริการ/อบรม 1 เดือน คิดเป็นร้อยละ 5.88         
แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า น าความรู้ไปใช้ในชุมชน องค์กร คิดเป็นร้อยละ 50.59 รองลงมาคือ       
น าความรู ้ไปใช้ในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 49.41 ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.59 ความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 49.41 นอกจากนี้ 
ชุมชนสามารถน าความรู้ไปพัฒนาอาชีพเดิม คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงดังตารางที่ 4.2 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 

 

ตารางท่ี 4.2 ผลการใช้ประโยชน์จ าแนกตามระยะเวลาและแนวทางการน าไปใช้ประโยชน์      N=85 

ผลการใช้ประโยชน์ จ านวน ร้อยละ 
ระยะเวลาที่น าผลของการรับข้อมูล/ค าปรึกษา/ฝึกอบรม/
ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 
     หลังการรับบริการ/อบรมทันที 
     หลังการรับบริการ/อบรม 1 เดือน 
     หลังการรับบริการ/อบรม 2–3 เดือน 
     หลังการรับบริการ/อบรม 4–6 เดือน 

 
 

80 
5 
- 
- 

 
 

94.12 
5.88 

- 
- 

รวม 85 100 
แนวทางการน าผลของการรับข้อมูล/ค าปรึกษา/ฝึกอบรม/
ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 

น าความรู้ไปใช้ในครอบครัว 
น าความรู้ไปใช้ในชุมชน องค์กร 

 
 

42 
43 

 
 

49.41 
50.59 

รวม 85 100 
ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการรับบริการข้อมูล/
ค าปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
      มากที่สุด 
      มาก 

 
 

43 
42 

 
 

50.59 
49.41 

รวม 85 100 
แนวทางการสร้างและ/หรือพัฒนาอาชีพ หลังรับบริการ
ข้อมูล/ค าปรึกษา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
     พัฒนาอาชีพเดิม 
     สร้างอาชีพใหม่ 
     ไม่สามารถสร้างอาชีพใหม่ หรือพัฒนาอาชีพเดิมได้ 

 
 

85 
- 
- 

 
 

100 
- 
- 

รวม 85 100 
 

 

 

 

 

  

 



๒๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



๒๑ 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  
ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๒ 
 

      ภาพกิจกรรมพิธีเปิดและช้ีแจงการด าเนินโครงการ 
 

 
 

 
 

  



๒๓ 
 

     เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านงานวิจัยแก่ชุมชนหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
 
   



๒๔ 
 

      ลงพ้ืนที่ชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสานไม่ไผ่เขาบันได ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอหนองหญ้าปล้อง    
      จังหวัดเพชรบุรี     



๒๕ 
 

      ลงพ้ืนที่ชุมชนกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยง ต าบลยางน้ ากลัดใต้  อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี       



๒๖ 
 

     ลงพ้ืนที่ชุมชนกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มแบ่งปันของดีดีวิถีชุมชน ต าบลหนองหญ้าปล้องอ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
     จังหวัดเพชรบุรี      



๒๗ 
 

     ลงพื้นที่ชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน ต าบลท่าตะคร้อ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี     



๒๘ 
 

       ลงพ้ืนที่ชุมชนกลุ่มสหกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ท่าตะคร้อ ต าบลท่าตะคร้อ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
       จังหวัดเพชรบุรี      



๒๙ 
 

      ลงพ้ืนที่ชุมชนกลุ่มน้ าพริกแกง ต าบลยางน้ ากลัดเหนือ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี     



๓๐ 
 

    ลงพ้ืนที่ชุมชนกลุ่มนวดแผนไทยพุน้ าร้อน ต าบลยางกลัดเหนือ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี   

 
  



๓๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบส ารวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของกลุ่มผู้รับบริการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กลุ่มบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
แบบส ารวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของกลุ่มผู้รับบริการ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของกลุ่มผู้รับบริการ 
1.1  ชื่อชุมชน/หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน        
 ชื่อผู้น าชุมชน/หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน        
 ที่อยู่            
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   หน่วยราชการที่ดูแลกลุ่มในปัจจุบัน           
1.7   ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม            

ส่วนที่  2  ความต้องการเทคโนโลย ี     
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                                                          ผู้ส ารวจข้อมูล 

วันที่     /            /     วันที่     /            /  

สวพ. - บว. 01 



๓๓ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
  



๓๔ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
       แบบประเมินความพึงพอใจของโครงการบริการวชิาการสญัจรสู่ชมุชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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  
 



๓๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบติดตามประเมินผล 

 
  



๓๖ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
       แบบติดตามผลประเมินผล 

โครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

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 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
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