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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผลการดําเนินงาน ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ 

คลินิกเทคโนโลยี 

 
การดําเนินงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. ผูรับบริการ 1,620 คน 3,461 คน 

2. ผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 84.00 รอยละ 92.48 

3. ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ รอยละ 78.00 รอยละ 92.17 

4. สงเสริมศักยภาพในการแขงขันของประเทศไทยในเวลา 1 ป รอยละ 7.00  

5. จํานวนโครงการบริการวิชาการแกสังคม 6 โครงการ 6 โครงการ 

6. ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ รอยละ 85.00 รอยละ 87.88 

7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 92.00 รอยละ 100.00 
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ผลผลิต                  :  ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ช่ือผลงาน  :  โครงการใหคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลย ี
ผูรับผิดชอบโครงการ :  กลุมบริการวิชาการ   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณภายนอก ประจําป พ.ศ. 2555 จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    งบประมาณที่ไดรับ      250,000  บาท 
    งบประมาณที่จายจริง      250,000  บาท 
ระยะเวลาดําเนินงาน :  กุมภาพันธ – กันยายน 2555    
สถานที่ดําเนินงาน :  กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี สระบุรี 
ผลการดําเนินงาน 
 ดําเนินการโครงการในแผนงานการบริการใหคําปรึกษา และบริการขอมูลเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
จัดทําขอมูลเทคโนโลยีที่พรอมถายทอดและขอมูลผูเชี่ยวชาญเพื่อใหคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยีของคณะ
ในสังกัด มทร.พระนคร เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธงานคลินิกเทคโนโลยี และเพื่อประสานงานศูนยคลินิกเทคโนโลยีใน
สังกัด มทร.พระนคร  

มีการใหคําปรึกษา และบริการขอมูลเทคโนโลยี แกผูรับบริการ จํานวน 1,936 คน เผยแพรประชาสัมพันธ
ผลงานคลินิกเทคโนโลยี จํานวน 14 ครั้ง ผูรับบริการมีความพึงพอใจในกระบวนการใหบริการ รอยละ 85.80 
 
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  

การดําเนินงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. ผูรับบริการ 200 คน 1,966 คน 

2. ผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 84.00 รอยละ 89.00 

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 85.80 

7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 92.00 รอยละ 100.00 
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ผลผลิต                  :  ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ช่ือผลงาน  :  โครงการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑจากสับปะรดเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 
ผูรับผิดชอบโครงการ :  กลุมบริการวิชาการ   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณภายนอก ประจําป พ.ศ. 2555 จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    งบประมาณที่ไดรับ    250,000  บาท 
    งบประมาณที่จายจริง     250,000  บาท 
ระยะเวลาดําเนินงาน :  กุมภาพันธ – กันยายน 2555    
สถานที่ดําเนินงาน :  กลุมแมบานชุมชนบานหวยทรายใต เทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี
ผลการดําเนินงาน 
 ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีการทําผลิตภัณฑนํ้าเชื่อมสับปะรด สับปะรดแชอ่ิมอบแหง กะหรี่พัพฟสับปะรด 
และพายทอดไสสับปะรด การเลือกใชบรรจุภัณฑที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑแตละชนิด การตลาดของผลิตภัณฑอาหาร    
จากสับปะรด และแนวทางในการจัดทําแผนธุรกิจฉบับประยุกตใหเหมาะสมกับเศรษฐกิจของชุมชน ณ กลุมแมบาน
ชุมชนบานหวยทรายใต เทศบาลเมืองชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 75 คน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจพบวา ผูเขารับการฝกอบรมพึงพอใจตอโครงการ รอยละ 85.80 โดยพึงพอใจในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.29  
และมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น รอยละ 84.00 คิดเปนคาเฉล่ีย 4.20 
 การติดตามผลการนําไปใชประโยชนพบวา มีผูสําเร็จการฝกอบรม จํานวน 67 คน จาก 75 คน หรือรอยละ 
89.00 นําความรูจากการฝกอบรมไปใชประโยชน โดยนําไปใชประโยชนในชุมชนที่เก่ียวของกับการประกอบอาชีพ รอยละ 
67.16 ผูฝกอบรมนําความรูไปใชประโยชนในครัวเรือน รอยละ 32.84 
 
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  

การดําเนินงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. ผูรับบริการ 60 คน 75 คน 

2. ผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 84.00 รอยละ 89.00 

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 85.80 

7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 92.00 รอยละ 100.00 
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ผลผลิต                :  ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ช่ือผลงาน  :  โครงการการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวยเพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย ปที่ 2 
ผูรับผิดชอบโครงการ :  กลุมบริการวิชาการ   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณภายนอก ประจําป พ.ศ. 2555 จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    งบประมาณที่ไดรับ    250,000  บาท 
    งบประมาณที่จายจริง      250,000  บาท 
ระยะเวลาดําเนินงาน :  วันที่ 23 – 28 มิถุนายน  2555    
สถานที่ดําเนินงาน :  กลุมแมบาน - เยาวชน บานหวยสาลิกา ตําบลหนองหญาปลอง อําเภอหนองหญาปลอง 

จังหวัดเพชรบุรี 
ผลการดําเนินงาน 
 ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทําผลิตภัณฑประเภทอาหารวางและขนมไทย ใหความรูและฝกปฏิบัติ     
การทําแผนธุรกิจ และชองทางการจําหนายผานระบบสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการและใหคําปรึกษาแนะนําระบบ    
การผลิตโดยใชหลักเกณฑวิธีที่ดี ในการผลิตวาดวยสุขลักษณะทั่วไป (GMP) ซ่ึงดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีการทํา   
ขนมพายชั้น แปงกลวย และ ชิฟฟอนแปงกลวย ณ กลุมแมบาน - เยาวชนบานหวยสาลิกา ตําบลหนองหญาปลอง 
อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี มีผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 70 คน ผลการประเมินความพึงพอใจพบวา ผูเขา
รับการฝกอบรมพึงพอใจตอโครงการ รอยละ 90.40 โดยพึงพอใจในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.52 และมีความรูความ 
เขาใจเพิ่มขึ้น รอยละ 95.80 คิดเปนคาเฉล่ีย 4.79 

การติดตามผลการนําไปใชประโยชนพบวา มีผูสําเร็จการฝกอบรม จํานวน 62 คน จาก 70 คน หรือรอยละ 
93.80 นําความรูจากการฝกอบรมไปใชประโยชน โดยนําไปใชประโยชนในครัวเรือน รอยละ 77.42 ผูฝกอบรมนําความรู 
ไปใชประโยชนในชุมชนที่เก่ียวของกับการประกอบอาชีพ รอยละ 20.97 และผูฝกอบรมนําความรูไปใชเมื่อมีโอกาส    
รอยละ 1.61 
 

สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  

การดําเนินงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. ผูรับบริการ 60 คน 70 คน 

2. ผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 84.00 รอยละ 93.80 

3. ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ รอยละ 78.00 รอยละ 88.60 

4. สงเสริมศักยภาพในการแขงขันของประเทศไทยในเวลา 1 ป รอยละ 7.00  

5. จํานวนรายงานผลการดําเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 

6. ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ รอยละ 85.00 รอยละ 90.40 

7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 92.00 รอยละ 100.00 
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ผลผลิต                 :  ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ช่ือผลงาน  :  โครงการหมูบานเผือกหอม ปที่ 3 
ผูรับผิดชอบโครงการ :  กลุมบริการวิชาการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณภายนอก ประจําป พ.ศ. 2555 จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    งบประมาณที่ไดรับ   230,000  บาท 
    งบประมาณที่จายจริง     230,000  บาท 
ระยะเวลาดําเนินงาน :  มิถุนายน – กันยายน  2555    
สถานที่ดําเนินงาน :  ชุมชนตําบลหรเทพ ตําบลโคกใหญ ตําบลตลาดนอย อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุร ี
ผลการดําเนินงาน 
 ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีการทํากระดาษจากฟางขาว บรรจุภัณฑจากกระดาษฟางขาวสําหรับบรรจุ
ผลิตภัณฑจากเผือกและขาว เสนใยจากใยเผือกเหลือใช ผลิตภัณฑ งานประดิษฐและส่ิงทอจากเสนใยเผือก และการตลาด
สําหรับผลิตภัณฑเผือกหอมและขาวเจา ณ ชุมชนตําบลหรเทพ ตําบลโคกใหญ ตําบลตลาดนอย อําเภอบานหมอ จังหวัด
สระบุรี มีสมาชิกของชุมชนเขารับการฝกอบรม จํานวน 150 คน ผลการประเมินความพึงพอใจพบวา ผูเขารับการฝกอบรม
พึงพอใจตอโครงการ รอยละ 91.00 โดยพึงพอใจในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.55 และมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น รอยละ 
95.00 คิดเปนคาเฉล่ีย 4.75  
 จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานและรับการถายทอดเทคโนโลยี ระหวางวันที่ 19 - 21 กันยายน 2555 ณ กลุม     
การผลิตกระดาษ อําเภอวิเศษชัยชาญ และกลุมดอกไมประดิษฐบานองครักษ อําเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอางทอง มีผูเขารวม
ศึกษาดูงานและรับการถายทอดเทคโนโลยี จํานวน 40 คน 
 
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  

การดําเนินงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. ผูรับบริการ 100 คน 150 คน 

2. ผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 80.00 รอยละ 90.60 

3. ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ รอยละ 80.00 รอยละ 93.00 

4. สงเสริมศักยภาพในการแขงขันของประเทศไทยในเวลา 1 ป รอยละ 7.00  

5. จํานวนรายงานผลการดําเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 

6. ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ รอยละ 85.00 รอยละ 91.00 

7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 92.00 รอยละ 100.00 
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ผลผลิต                 :  ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ช่ือผลงาน  :  โครงการ การสํารวจขอมูลสินคา หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) เพื่อพัฒนาสูสากล  
    ภายใตการดําเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผูรับผิดชอบโครงการ :  กลุมบริการวิชาการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณภายนอก ประจําป พ.ศ. 2555 จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    งบประมาณที่ไดรับ   100,000  บาท 
    งบประมาณที่จายจริง     100,000  บาท 
ระยะเวลาดําเนินงาน :  วันที่ 14 – 21 สิงหาคม 2555 และ วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2555    
สถานที่ดําเนินงาน :  จังหวัดสมุทรสงคราม และ จังหวัดอางทอง 
ผลการดําเนินงาน 
 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนยคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ดําเนินการโครงการครั้งที่ 1 ระหวางวันที่  14 - 21 สิงหาคม 2555 ณ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดเพชรบุรี  โดย
การสํารวจขอมูลผลิตภัณฑ OTOP ระดับ 4-5 ดาว ตามบัญชีการคัดสรรป 2553 จํานวน 7 กลุม ไดแก กลุมขนมไทย
โบราณ กลุมสตรีและเยาวชน สหกรณประมงบางจะเกร็ง-บางแกว วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรดาหลา          
กลุมแมบานเกษตรกรวัดไทรสรางสรรค  กลุมสตรีบานโพธ์ิงาม  กลุมนายคงเดช ทองเรือง และกลุมแมบานเยาวชน กศน. 
บานหวยสาลิกา และครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2555 ณ พื้นที่จังหวัดอางทอง จํานวน 3 กลุม ไดแก กลุม
ดอกไมประดิษฐบานองครักษ กลุมสตรีสหกรณเกษไชโย และกลุมวิสาหกิจผูผลิตไผหวาน เพื่อรวบรวม วิเคราะหขอมูล
ผลิตภัณฑ และนําเสนอแนวคิดในการพัฒนาโดยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีรายผลิตภัณฑ รวม 2 ครั้ง จํานวน 10 กลุม 
 

สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  

รายการ จํานวน/หนวยนับ ขอมูลที่ตองจัดเก็บ 

1. จํานวนขอมูลผูประกอบการ/ผลิตภัณฑตาม
เปาหมาย 

10 แหง 10 แหง 

2. ขอมูลผูประกอบการ/ผลิตภัณฑ ที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาโดยใช วทน. (รอยละ) 

80.00 100.00 
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ผลผลิต                 :  ผลงานการใหบริการวิชาการ 
ช่ือผลงาน  :  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและสรางเสริมอาชีพในงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย”  

ประจําป  2555 
ผูรับผิดชอบโครงการ :  กลุมบริการวิชาการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ :  งบประมาณภายนอก ประจําป พ.ศ. 2555 จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    งบประมาณที่ไดรับ   1,540,000  บาท 
    งบประมาณที่จายจริง     1,540,000  บาท 
ระยะเวลาดําเนินงาน :  25 – 28 ตุลาคม 2555    
สถานที่ดําเนินงาน :  ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค 
ผลการดําเนินงาน 
 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนยคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา 
และคลินิกเทคโนโลยีเครือขายเขารวมฝกอบรม รวมจํานวน 11 หนวยงาน ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตกาฬสินธุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
วิทยาเขตจันทบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  และกรมวิทยาศาสตร
บริการ ไดรวมจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาและสรางเสริมอาชีพ จํานวน 25 หลักสูตร ไดแก การตกแตงผลิตภัณฑ
ดวยกระดาษเดคูพาจ เผือกกรอบทรงเครื่อง ขนมเปยะบัวหิมะแปงเผือก กระทงทองไสตางๆ (ไสไก,ไสปลาทูนา) 
บลูเบอรี่ชีสพาย สตรอเบอรี่ชีสพาย คานาเปหนาตางๆ นํ้าสลัดเพื่อสุขภาพ กะหรี่ปบไสเห็ด แหนมเห็ด นํ้าพริกปลานิล 
ซาลาเปาไสปลานิล นํ้าพริกกุง หมูฝอย โยเกิรตขาวกํ่า นํ้าขาวกลองงอก เพาะเห็ด (ถุงพลาสติก ขอนไม ตะกรา) ปลูกผัก
ไฮโดรโปรนิกส นํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิ (สกัดเย็น) ผลิตภัณฑจากนํ้ามันมะพราว ผลิตภัณฑทําความสะอาดจากสมุนไพร 
(การสกัดสมุนไพรนํ้ายาซักผา นํ้ายาลางจาน เจลลางมือ สบู แชมพูสระผม ครีมนวดผม) ผลิตภัณฑจากสมุนไพร (ยาดม   
ยาหมอง พิมเสนนํ้า) เยลล่ีผลไม เตาฮวยนมสด เตาฮวยผลไม ผลิตภัณฑเครื่องหอมจากผาไทย และการผลิตภาพนูนต่ํา   
ในงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย” ประจําป 2555 ระหวางวันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2555 ณ หอง GH 203    
ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมีผูสนใจเขารวมฝกอบรมเปนกลุมแมบาน  ผูวางงาน ผูมีรายไดนอย และ
ประชาชนผูสนใจทั่วไป จํานวน 1,200 คน จากการประเมินความพึงพอใจพบวา ผูเขารับการฝกอบรม มีความพึงพอใจ   
ตอโครงการ รอยละ 86.40 โดยพึงพอใจในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.32 
 การติดตามผลการนําไปใชประโยชนพบวา ผูสําเร็จการฝกอบรม จํานวน 1,200 คน หรือรอยละ 100 นําความรู
จากการฝกอบรมไปใชประโยชน โดยนําไปใชประโยชนในครัวเรือน รอยละ 52.62  นําความรูไปใชเม่ือมีโอกาส รอยละ 
22.97 และนําความรูไปใชประโยชนในชุมชนที่เก่ียวของกับการประกอบอาชีพ รอยละ 14.36  
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สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  

การดําเนินงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. ผูรับบริการ 1,200 คน 1,200 คน 

2. ผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 80.00 รอยละ 100.00 

3. ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ รอยละ 80.00 รอยละ 98.83 

4. สงเสริมศักยภาพในการแขงขันของประเทศไทยในเวลา 1 ป รอยละ 7.00  

5. จํานวนรายงานผลการดําเนินงาน 1 เรื่อง 1 เรื่อง 

6. ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ รอยละ 85.00 รอยละ 86.40 

7. งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 92.00 รอยละ 100.00 

 

 

 

 

 

 

 


