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บทสรุป  

การด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2560 เป็นการด าเนินงานตามภารกิจ
หลักด้านการบริการวิชาการแก่สังคมแบบบูรณาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์ความรู้และผลงานบริการ
วิชาการ โดยมุ่งพัฒนาประชากรของประเทศให้มีสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ            และ
ประสบการณ์ เป็นไปตามความต้องการของกิจกรรมทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดมั่นการส่งเสริม
และด าเนินการถ่ายทอดวิทยาการด้านต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สมดุลและ
ยั่งยืน และในปีงบประมาณ 2560 นี้ งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยโครงการบูรณาการการมีส่วน
ร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการการคัดแยกเมล็ดถั่วเขียว มีผู้
เข้ารับบริการทั้งสิ้นจ านวน 88 คน ระดับความพึงพอใจ 96 %  โดยได้รับงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ
จ านวน 392,700 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยได้รับการสนับสนุนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2560 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ด าเนินการ“โครงการ
บูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการการคัด
แยกเมล็ดถั่วเขียว” ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 88 คน  ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ในรูปแบบการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ตามการอบรมให้ความรู้การคัดแยกเมล็ดพันธุ์ถั่ว โดยการใช้เครื่องคัดแยกเมล็ด
ถั่วเขียว ให้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและผลิต พันธุ์ข้าวดีปทุมธานี 1 ไทรงาม หมู่ที่ 1 ต าบลไทรงาม 
อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร ให้สามารถน าความรู้ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนต่อไป  
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Summary  
Academic Service Operations for the Society For the fiscal year 2017, the main 

mission of academic service to the integrated society. Technology transfer from knowledge 
and academic service. It aims to develop the country's population to be intellectually 
knowledgeable, capable, skilled and experienced. Meet the needs of the most effective 
social activities. Adhering to the promotion and transfer of technology to increase the 
opportunities and enhance the quality of life of people to balance and sustain. In the 
academic year 2560, the academic service to society. Faculty of Engineering Rajamangala 
University of Technology Phra Nakhon Implemented the academic service project for the 
society. The integrated project to contribute to the improvement of community life in 
accordance with the Sufficiency Economy Plan. There were 88 people in attendance, 96% 
satisfied with the budget. The budget is 392,700 baht (three hundred ninety two thousand 
seven hundred baht only) 

Faculty of Engineering Rajamangala University of Technology Phra Nakhon It is 
supported by the annual budget of 2560 from Rajamangala University of Technology Phra 
Nakhon. The project "Integrating Participation to Improve Community Quality of Life 
According to Sufficiency Economy Guideline for Green Bean Seeds" was held during August 
17-18, 2018. Technology transfer and knowledge transfer based on knowledge of seed bean 
training. The use of mungbean bean separator for community enterprises, promotion and 
production. Khao Din Dee Pathum Thani 1 Sai Ngam, Tambon Sai Ngam, Tambon Sai Ngam, 
Kamphaengphet To be able to bring knowledge to use in the community. 
  
คําสําคัญ Green Bean Separate machine Mesh size 
  
บทนํา  

เนื่องด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไทรงามจังหวัดก าแพงเพชร มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจ านวนมาก ที่
ต้องการ   แปรรูปและถนอมอาหาร โดยทางชุมชนมีแนวคิดเชิงวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอยู่เป็นปัจจุบัน
แล้ว และทางชุมชน ต้องการความอนุเคราะห์อุปกรณ์เครื่องมือเชิงวิศวกรรม ทางด้านการแปรรูปการเกษตร จึงได้
ขอความอนุเคราะห์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือขอให้มีการสร้างเครื่องต้นแบบส าหรับคัดแยกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว 
ซึ่งการคัดแยกเมล็ดพันธุ์จะน าไปสู่ผลิตภัณฑ์อาหารต่อไป อีกทั้งในปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากการเกษตรอินทรีย์ได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างสูงและยังสอดคล้องกับวิถีชีวิตท้องถิ่นของประเทศไทย โดยผลที่จะได้รับจากโครงการนี้ก็คือ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านการสนับสนุนนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ใช้ในการเกษตร ซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลัย
เป็นที่รู้จักในกลุ่มเกษตรกรเป็นวงกว้าง 
  
วิธีการดําเนินงาน   

1. ร่างและรายละเอียดโครงการฯ 
2. น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการ 
3. ปรับรายละเอียดโครงการตามเครื่องมือการจัดการความรู้ 
4. ขออนุมัติโครงการ 



5. ประสานแผน วิทยากรและทรัพยากร ด าเนินงานภายใตเ้ครื่องมือการจัดการความรู้ 
6. ด าเนินโครงการประชุมสัมมนาตามเครื่องมือการจัดการความรู้ 
7. ติดตามประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
8. รายงานผลการติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ผลและอภิปรายผลการดําเนินงาน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยได้รับการสนับสนุนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2560 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ด าเนินการ“โครงการ
บูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการการคัด
แยกเมล็ดถั่วเขียว” ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 88 คน  ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ในรูปแบบการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ตามการอบรมให้ความรู้การคัดแยกเมล็ดพันธุ์ถั่ว โดยการใช้เครื่องคัดแยกเมล็ด
ถั่วเขียว ให้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและผลิต พันธุ์ข้าวดีปทุมธานี 1 ไทรงาม หมู่ที่ 1 ต าบลไทรงาม 
อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร ให้สามารถน าความรู้ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 
1-3 

 

รูปที่ 1 แสดงการไปฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แสดงการไปฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การปรับแต่งเครื่อง 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 แสดงการไปฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และหารือผู้บริหารชุมชน 

 

 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายของผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 

(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)  
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

1.จ านวนโครงการ (โครงการ) 1 1 
2.จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน) 50 88 
3.ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน 
   กระบวนการให้บริการ 

90 96 

4.ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
  (ร้อยละ) 

86 96 

5.ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาชีพต่อ 
   ประโยชน์จากการบริการ (ร้อยละ) 

85 96 

 
สรุป  
  จากการศึกษาพบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมร้อยละ 75 ใช้ประโยชน์หลังการอบรมทันที และร้อยละ 
16.67 ใช้ประโยชน์หลังการอบรม 1 เดือน  และหลังการรับบริการและอบรมภายใน 2 - 3 เดือน คิดเป็นร้อย
ละ 8.33 
  แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า น าความรู้ไปใช้ในครอบครัว ร้อยละ 48.33 และความรู้ไป
ใช้ในชุมชนและกลุ่ม ร้อยละ 41.67 และน าไปองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมน าไปสอนและบอกความรู้แก่
ผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 10 
  นอกจากนี้ ยังพบว่า ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการรับบริการข้อมูล ให้ค าปรึกษา 
และฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.67 มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 3.33 และมีผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 83.33 สามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์จากการ



ฝึกอบรมพัฒนาเป็นโอกาสในการพัฒนาอาชีพเดิม  และผู้ฝึกอบรมน าความรู้ไปขยายผลต่อการสร้างอาชีพใหม่ 
คิดเป็นร้อยละ 16.67 ข้อมูลดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการใช้ประโยชน์จําแนกตามระยะเวลาที่ใช้ประโยชน์แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์ 

ผลการใช้ประโยชน์ จํานวน ร้อยละ 
หลังการอบรมทันที 45 75.00 
หลังอบรมภายใน 1 เดือน 10 16.67 
หลังการรับบริการ/อบรม 2-3 เดือน 5 8.33 
หลังการรับบริการ/อบรม 4-6 เดือน 0 0.00 

รวม 60 100.00 

 ตารางท่ี 5 (ต่อ)  
แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์ จํานวน ร้อยละ 

น าความรู้ไปใช้ในครอบครัว 29 48.33 
น าความรู้ไปใช้ในชุมชน/กลุ่ม 25 41.67 
สอน/บอกความรู้แก่ผู้อ่ืน 6 10.00 
น าความรู้ไปดัดแปลงท าแบบใหม่ 0 0.00 
น าไปท าเป็นรายได้หลัก/เดือน 0 0.00 
น าไปท าเป็นรายได้เสริม/เดือน 0 0.00 
สามารถลดรายจ่ายในครอบครัวได้/เดือน 0 0.00 

รวม 60 100.00 

   
ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจาก

การบริการข้อมูล 
จํานวน ร้อยละ 

มากที่สุด 58 96.67 
มาก 2 3.33 

ปานกลาง 0 0.00 
น้อย 0 0.00 

น้อยที่สุด 0 0.00 
รวม 60 100.00 

 
 
  

การนําความรู้ไปขยายผลต่อ จํานวน ร้อยละ 
สร้างอาชีพใหม่ 10 16.67 
พัฒนาอาชีพเดิม 50 83.33 
ไม่สามารถสร้างอาชีพใหม่หรือพัฒนา
อาชีพเดิมได้ 

0 0.00 

รวม 60 100.00 
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