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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ 

 

การดําเนินงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. ผูรับบริการ 194 คน 200 คน 

2. ผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 84.00 รอยละ 91.42 

3. ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ รอยละ 78.00 รอยละ 90.56 

4. สงเสริมศักยภาพในการแขงขันของประเทศไทยในเวลา 1 ป 3 โครงการ 3 โครงการ 

5. จํานวนโครงการบริการวิชาการแกสังคม 3 โครงการ 3 โครงการ 

6. ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ รอยละ 85.00 รอยละ 91.32 

7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 92.00 รอยละ 100.00 
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ผลผลิต                 :  ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ช่ือผลงาน  :  โครงการบูรณาการการมีสวนรวมของชุมชนเรื่องหมูบานเผือกหอมและขาวเจา 
ผูรับผิดชอบโครงการ :  กลุมบริการเทคโนโลยี  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2555 
   งบประมาณที่ไดรับ    300,000  บาท 
   งบประมาณที่จายจริง       255,312  บาท 
ระยะเวลาดําเนินงาน :  วันที่ 17 – 23 มีนาคม 2555 
   วันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2555     
สถานที่ดําเนินงาน :  กลุมแมบานบานหมอ ตําบลบานหมอ อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุร ี
    กลุมแมบานเกษตรกรโคกขาม ตําบลตลาดนอย อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุร ี
ผลการดําเนินงาน 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑจากเผือกหอมและขาวเจา ไดแก แปงเผือก 
คุกก้ีแปงเผือก คางคาวเผือก เผือกกรอบทรงเครื่อง หมอแกงเผือก สังขยาเผือก ขาวกรอบทรงเครื่อง หม่ีกรอบสมุนไพร 
การออกแบบบรรจุภัณฑ การจัดทําบรรจุภัณฑ การจัดตกแตงผลิตภัณฑเผือกในบรรจุภัณฑและภาชนะ และการจัด
ตกแตงผลิตภัณฑขาวในบรรจุภัณฑและภาชนะ  ณ กลุมแมบานบานหมอ ตําบลบานหมอ อําเภอบานหมอ จังหวัด
สระบุรี และ กลุมแมบานเกษตรกรโคกขาม ตําบลตลาดนอย อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี มีผูเขารับการอบรม 
จํานวน 64 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ พบวา ผูเขารับการอบรมพึงพอใจตอกระบวนการใหบริการรอยละ 90.60 

ดําเนินการติดตามผล และถายทอดเทคโนโลยีเพิ่มเติม ณ กลุมแมบานบานหมอ ตําบลบานหมอ อําเภอบานหมอ 
จังหวัดสระบุรี และ กลุมแมบานเกษตรกรโคกขาม ตําบลตลาดนอย อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี ในหลักสูตรการทํา
ขนมเปยะดอกกุหลาบไสเผือก ขนมเปยะดอกทานตะวันไสเผือก ขนมเปยะกระตายไสเผือก เม็ดขนุนเผือก เม่ียงคําเผือกเสวย 
และการออกแบบและจัดทําบรรจุภัณฑ  และจากการติดตามผลการนําไปใชประโยชน พบวา ผูเขารับการอบรม จํานวน 
64 คน สามารถนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 93.75  โดยนําไปใชประโยชนในครอบครัว รอยละ 70.00 และนําความรู
ไปใชประโยชนในชุมชนที่เก่ียวของกับการประกอบอาชีพ รอยละ 30.00  
 

สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  

การดําเนินงาน เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน 

1. จํานวนโครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 

2. ผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 84.00 รอยละ 93.75 

3. ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ รอยละ 78.00 รอยละ 87.40 

4. สงเสริมศักยภาพในการแขงขันของประเทศไทยในเวลา 1 ป รอยละ 7.00  

5. จํานวนรายงานผลการดําเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 

6. ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ รอยละ 85.00 รอยละ 90.60 

7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 92.00 รอยละ 100.00 
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ผลผลิต                  :  ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ช่ือผลงาน :  โครงการการพัฒนาอาหารพื้นบานจังหวัดเพชรบุรีแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผูรับผิดชอบโครงการ :  กลุมบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2555 
   งบประมาณที่ไดรับ      330,000  บาท 
   งบประมาณที่จายจริง       314,600  บาท 
ระยะเวลาดําเนินงาน :  วันที่ 31 มีนาคม – 5 เมษายน 2555  
   วันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2555    
สถานที่ดําเนินงาน :  กลุมชุมชนบานหวยทรายเหนือ เทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
ผลการดําเนินงาน 

จัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูเรื่องอาหารพื้นบาน ถายทอดเทคโนโลยีการประกอบอาหารพื้นบาน และให
ความรูดานประโยชนและคุณคาทางโภชนาการของอาหารพื้นบาน จังหวัดเพชรบุรี ในการทําอาหารพื้นบานประเภท    
แกง ตม ทอด เครื่องจ้ิม ประเภทเสน อาหารพื้นบานจากพืชผักสมุนไพร และการคํานวณคุณคาทางโภชนาการ เพื่อ
รวบรวมเปนตํารับอาหารประจํากลุม ณ กลุมชุมชนบานหวยทรายเหนือ เทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีผูเขารับ
การฝกอบรม จํานวน 65 คน ผลการประเมินความพึงพอใจพบวา ผูเขารับการอบรมพึงพอใจตอกระบวนการใหบริการ
รอยละ 91.80 

ดําเนินการติดตามผล และถายทอดเทคโนโลยีเพิ่มเติม ณ กลุมชุมชนบานหวยทรายเหนือ เทศบาลเมืองชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ในหลักสูตรการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของวัตถุดิบพื้นบานและการตรวจสอบความถูกตองของ
ตํารับ และจากการติดตามผลการนําไปใชประโยชน พบวา ผูเขารับการอบรม จํานวน 65 คน สามารถนําความรูไปใช
ประโยชน รอยละ 89.23  โดยนําไปใชประโยชนในครอบครัว รอยละ 84.48 และนําความรูไปใชประโยชนในชุมชนที่
เก่ียวของกับการประกอบอาชีพ รอยละ 15.52  
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  

การดําเนินงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. ผูรับบริการ 60 คน 65 คน 

2. ผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 84.00 รอยละ 89.23 

3. ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ รอยละ 78.00 รอยละ 93.00 

4. สงเสริมศักยภาพในการแขงขันของประเทศไทยในเวลา 1 ป รอยละ 7.00  

5. จํานวนรายงานผลการดําเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 

6. ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ รอยละ 85.00 รอยละ 91.80 

7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 92.00 รอยละ 100.00 
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ผลผลิต                 :  ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ช่ือผลงาน  :  โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation : NEC)  
    สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย และสาขาธุรกิจงานดอกไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 
ผูรับผิดชอบโครงการ :  กลุมบริการวิชาการ   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณภายนอก ประจําป พ.ศ. 2555 จากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
   งบประมาณที่ไดรับ        840,000  บาท 
   งบประมาณที่จายจริง       753,995  บาท 
ระยะเวลาดําเนินงาน :  กุมภาพันธ – สิงหาคม  2555    
สถานที่ดําเนินงาน :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย และสาขาธุรกิจงานดอกไม  
โดยมีเปาหมายผลผลิตจํานวนไมนอยกวา 70 ราย ประกอบดวย กิจกรรมการฝกอบรมบมเพาะดานการจัดการธุรกิจ 
จํานวน 42 ชั่วโมง ฝกอบรมบมเพาะการจัดทําแผนธุรกิจ จํานวน 18 ชั่วโมง การเพิ่มทักษะการประกอบการสาขาธุรกิจ
อาหารไทยและขนมไทย จํานวน 36 ชั่วโมง และการเพิ่มทักษะการประกอบการสาขาธุรกิจงานดอกไม จํานวน 36 ชั่วโมง 

รวมทั้งส้ินสาขาละ 96 ชั่วโมง พรอมทั้งศึกษาดูงานสถานประกอบการตนแบบสาขาละ 1 แหง ไดแก รานกับขาวกับปลา 
และบริษัท มิส ลิลล่ี ฟลาวเวอร จํากัด รวมกิจกรรมสงเสริม/กระตุนเพื่อใหเกิดการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ และนําเสนอแผน
ธุรกิจรายบุคคล  

ผลการดําเนินงาน  
สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย มีผูผานการอบรม จํานวน 41 ราย ซ่ึงสามารถจัดตั้งธุรกิจใหม จํานวน 12 ราย 

ขยายธุรกิจเดิม จํานวน 4 ราย เตรียมการจัดตั้งธุรกิจใหม จํานวน 18 ราย และยังไมมีผลการจัดตั้ง/ขยายธุรกิจ จํานวน 7 ราย 
โดยมีมูลคาการลงทุน 770,000 บาท  

สาขาธุรกิจงานดอกไม มีผูผานการอบรม จํานวน 30 ราย ซ่ึงสามารถจัดตั้งธุรกิจใหม จํานวน 12 ราย ขยายธุรกิจเดิม 
จํานวน 1 ราย เตรียมการจัดตั้งธุรกิจใหม จํานวน 16 ราย และยังไมมีผลการจัดตั้ง/ขยายธุรกิจ จํานวน 1 ราย โดยมีมูลคา    
การลงทุน 430,000 บาท และผูผานการฝกอบรมพึงพอใจตอโครงการดานกระบวนการใหบริการ รอยละ 91.55 
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  

การดําเนินงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. ผูรับบริการ 70 คน 71 คน 

2. ผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 84.00 รอยละ 91.27 

3. ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ รอยละ 78.00 รอยละ 91.27 

4. สงเสริมศักยภาพในการแขงขันของประเทศไทยในเวลา 1 ป รอยละ 7.00  

5. จํานวนรายงานผลการดําเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 

6. ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ รอยละ 85.00 รอยละ 91.55 

7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 92.00 รอยละ 100.00 

 

 


