
 



คูมือการใชงานระบบรายงานผลโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน ป 2565 : 2 

 

คํานํา 

 คูมือการใชงานระบบรายงานผลโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ฝ ายงานพัฒนาทองถ่ินและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและส งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเพชรบุรี  ไดจัดทําข้ึนเพ่ือเปนระบบและกลไกในการสนับสนุนการทํางานดานบริการวิชาการแกสังคม

ในสวนของการรายงานผลการดําเนินงานเพ่ือการกํากับติดตามโครงการ เนื้อหาในคูมือประกอบดวย ข้ันตอน

การกรอกขอมูลการรายงานผลผานระบบสารสนเทศท่ีคณะทํางานไดพัฒนาข้ึน ตลอดจนขอมูลอ่ืน ๆ  

ท่ีจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน ซ่ึงตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีภารกิจในการทํางานดาน 

บริการวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในพันธกิจหลักและไดมีการดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง  ในการดําเนินงานนั้น

มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาการทํางานใหมีคุณภาพมากข้ึนและมีนโยบายท่ีชัดเจนในการทํางาน ท้ังการกําหนด

พ้ืนท่ีเปาหมาย คือ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ รวมถึงยังกําหนดใหการทํางานพัฒนาชุมชน/

ทองถ่ินนั้นตองมีความรวมมือในทุกภาคสวน ท้ังภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ 

ภาคชุมชน ในมหาวิทยาลัยตองมีการงานบูรณาการท้ังหนวยงานภายใน นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ 

บุคลากรสายสนับสนุน และตองบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย เชน การเรียนการสอน  

และการวิจัย 

 ในการดําเนินงานมีการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานเพ่ือใหบทบาทหนาท่ีและการทํางานของ

มหาวิทยาลัยในการพัฒนาชุมชนมีคุณคาเกิดผลลัพธท่ีชัดเจน สถาบันวิจัยฯ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการใชงาน

ระบบรายงานผลโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินเลมนี้ จะเปนประโยชนตอคณะผูบริหาร คณาจารย

และบุคลากรมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู เก่ียวของ และเปนสวนหนึ่งในการเสริมสรางความแข็งแกรงของ 

การดําเนินงานดานพัฒนาทองถ่ินและบริการวิชาการ เสริมสรางระบบและกลไกในการบริหารงานโครงการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน เ พ่ือให บรรลุเป าหมายตามแผนยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัยต อไป  

ท้ังนี้ หากมีขอผิดพลาดประการใด สถาบันวิจัย ฯ ตองขออภัยมา ณ ท่ีนี้  

        

     คณะทํางานฝายงานพัฒนาทองถ่ินและบริการวิชาการ 

    สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

       ตุลาคม 2565 
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สำรบัญ 
          หน้ำที่ 

 

การกรอกข้อมูลผ่านระบบรายงานผลโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น    4-21 

ภำคผนวก            22 
- ตัวอย่างการรายงานผลโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น    23-28 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
(ผ่านระบบรายงานผลโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามลิงก์ : 
https://sprs.pbru.ac.th/sys/index.php) 
- การใช้ประโยชน์ของระบบรายงานผลโครงการยทุธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น      29 
- ตัวอย่างการสรุปรายงานผลโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามหัวข้อตัวชี้วัดหลัก    30 

 

-  
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กำรกรอกข้อมูลผ่ำนระบบรำยงำนผลโครงกำรยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 

1. เข้าสู่ระบบรายงานผลโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามลิงก์ : 
    https://sprs.pbru.ac.th/sys/index.php 

 

    
2. เข้าระบบ Login ผ่าน Username  และ Password ท่ีทางฝาายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ 
สถาบันวิจัยฯ ได้กําหนดไว้ให้ และกด Login ระบบรายงานผลโครงการฯ 

 

https://sprs.pbru.ac.th/sys/index.php
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3. เลือกปีงบประมาณท่ีจะดําเนินการกรอกข้อมูล แล้วกดค้นหา 

 

 

4. จะปรากฏหน้าโครงการหลัก  จํานวน 8 โครงการ  
    (ทาง Admin ศูนย์ประสานงานโครงการฯ  ได้กําหนดโครงการหลักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ไว้จํานวน 8 โครงการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วตามรูปภาพด้านล่าง) 
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5. เลือกโครงการท่ีต้องการจะเข้าไปกรอกข้อมูลรายงานผล กดตรงแว่นขยาย 

 

6. จะปรากฏหน้าระบบกรอกข้อมูลรายงานผลโครงการ 

7. กด + เพิ่มกิจกรรมหลัก 
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8. จะปรากฏหน้าระบบ ให้กรอกข้อมูลตามหัวข้อ ดังนี้ 

 8.1 ช่ือกิจกรรมหลัก (เป็นชื่อโครงการท่ีเสนอขออนุมัติ) 
 8.2 ผู้รับผิดชอบ 
 8.3 หน่วยงานรับผิดชอบ 
 8.4 หน่วยงานย่อย 
 8.5 ประเภทกิจกรรม (เช่น การพัฒนา การวิจัย การอบรม/บริการวิชาการ และกิจกรรมสัมพันธ์) 
 8.6 หลักการเหตุผล/ปัญหา 
 8.7 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 8.8 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 8.9 แนบไฟล์โครงการท่ีได้รับอนุมัติ (เป็นไฟล์ประเภท PDF ขนาดไม่เกิน 2 MB) 
 8.10 แผนการดําเนินงานโครงการ (อาจแยกย่อยเป็นหลายๆ กิจกรรม โดยระบุไตรมาส และใส่ช่ือ
กิจกรรม โดยสามารถเพิ่มได้มากกว่า 1 กิจกรรม โดยกดเพิ่มท่ีปุาม  + เพิ่มขั้นตอน) 
 8.11 พื้นท่ีดําเนินงานโครงการ โดยเลือก จังหวัด อําเภอ ตําบล และชุมชน (สามารถเพิ่มได้มากกว่า  
1 พื้นท่ีโดยกดเพิ่มท่ีปุาม +เพิ่มพื้นท่ี) 
 ในส่วนนี้จะเป็นการเพิ่มข้อมูลเบ้ืองต้นของโครงการ 
  หลังจากนั้น กด บันทึกให้เรียบร้อย 
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9. หลังจากบันทึกข้อมูล จะปรากฏหน้าจอ 
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10. กดปุามดินสอสีเหลือง เพื่อรายงานผลการดําเนินโครงการ 

 

11. ข้อ 2-10 เป็นข้อมูลท่ีกรอกไว้ในส่วนต้น สามารถแก้ไขได้โดย กดปุามดินสอสีเหลืองเพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูล 

 

12. เมื่อดําเนินการแก้ไขเสร็จแล้วให้กด บันทึกให้เรียบร้อย 
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13. เริ่มรายงานผลการดําเนินงาน ในหัวข้อท่ี 9 
     พื้นท่ีการดําเนินงานของแต่ละโครงการ โดยกดท่ีปุามดินสอสีเหลือง 

 

 

จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้ 
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- หากยังไม่มีข้อมูลสามารถ กดเพิ่มข้อมูลเพื่อใส่ข้อมูล พื้นท่ีดําเนินงานโครงการ จะปรากฏหน้าจอ 
ให้กรอกข้อมูล ดังนี้ 

 1) จังหวัด 
 2) อําเภอ 
 3) ตําบล 
 4) ชุมชน 
 5) บริบทของชุมชน 
 6) ปัญหาของชุมชน 
 7) SWOT จุดอ่อน-จุดแข็งของชุมชน 
 8) อาชีพหลัก 
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 9) รางวัล/ความสําเร็จของชุมชน  หากมีข้อมูลดังกล่าวให้กดปุาม +เพิ่มรางวัล จะปรากฏหน้าจอ 
เพื่อให้ใส่ข้อมูลรางวัล/หน่วยงานท่ีมอบรางวัล และแนบไฟล์ภาพประกอบ หลังจากนั้นกดบันทึกข้อมูล 
ให้เรียบร้อย 

 

 

- กรณีท่ีมีข้อมูลชุมชนอยู่แล้วให้กด แก้ไข จะปรากฏหน้าจอให้กรอกขอ้มูล ตามกระบวนการเดิมข้อ 1) - 9) 
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14. รายงานผลการดําเนินงาน ในหัวข้อท่ี 12 แผนการดําเนินงานโครงการ 

 

 

15. จะปรากฏหน้าจอ แผนการดําเนินงาน แล้วเลือกแผนท่ีเราจะรายงานผล 

     15.1 หากไม่ได้ใส่แผนการดําเนินงานในส่วนต้นหรือมีการปรับแผนสามารถเพิ่มได้ท่ีปุาม เพิ่มแผนการ
ดําเนินงานโครงการ 
      15.2 กรอกข้อมูลตามหัวข้อ 

 ช่ือกิจกรรม 
 ระยะเวลาดําเนินงาน 
 วันท่ีเริ่ม วันท่ีส้ินสุด กิจกรรม 
 งบประมาณในการจัดกิจกรรม 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 วิธีการดําเนินงาน 
 ผลการดําเนินงาน 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต 
 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
 รูปภาพประกอบ 

หลังจากนั้น กด บันทึกให้เรียบร้อย 
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*** รูปภาพประกอบ เป็นไฟล์ประเภท JPG. แต่ละภาพมีขนาดไม่เกิน 2 MB  
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16. การรายงานตามตัวชี้วัด เลือกข้อท่ี 13 ตัวชี้วัด 

 

17. จะปรากฏหน้าจอ รายงานตัวชี้วัด 
      17.1 ถ้าโครงการมีตัวช้ีวัดหลักท่ีกําหนดให้ระบุไปตามข้อของตัวชี้วัด พร้อมใส่รายละเอียดแนบ 
      17.2 หากไม่มีตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้สามารถเพิ่มตัวชี้วัดได้ โดยกดเพิ่มตัวช้ีวัดอื่น 
              - เลือกประเภท 
              - ช่ือตัวช้ีวัด 
              - เป้าหมาย 
              - ผลการดําเนินงาน 
            กด บันทึกให้เรียบร้อย 
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18. รายงานผล เครือข่าย/หน่วยงานภายนอกท่ีร่วมดําเนินงาน 
 18.1 เพิ่มหน่วยงาน 
 18.2 พิมพ์ช่ือหน่วยงาน 
 18.3 แนบไฟล์เอกสาร กรณีมีบันทึกความร่วมมือ (MOU)  

       เป็นไฟล์เอกสารประเภท PDF ขนาดไม่เกิน 2 MB 
 จากนั้น กดบันทึกให้เรียบร้อย 
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19. กรอกข้อมูลองค์ความรู้และบทเรียนท่ีได้รับจาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม แล้วกดบันทึกให้เรียบร้อย 
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20. กรอกข้อมูลสรุปและประเมินผล กดบันทึกให้เรียบร้อย 
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21. กรอกข้อมูลผลกระทบท่ีได้จากการดําเนินโครงการ แยกเป็นด้านพร้อมอธิบายข้อมูลประกอบ จากนั้น 
กดบันทึกให้เรียบร้อย 

 

 

22. กรอกข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน จากนั้นกดบันทึกให้เรียบร้อย 
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23. กรอกข้อมูลข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นกดบันทึกให้เรียบร้อย 

 

24. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

25. เมื่อรายงานผลการดําเนินงานข้อมูลครบถ้วน สถานะตัวชี้วัดจะกลายเป็น รายงานข้อมูลแล้ว หลังจากนั้น
จะสามารถพิมพ์โครงการในแบบรายงานผลโครงการได้ 
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ภำคผนวก 
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ตัวอย่ำง 
กำรรำยงำนผลโครงกำรยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถ่ิน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี  

(ผ่ำนระบบรำยงำนผลโครงกำรยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถ่ิน ตำมลิงก์ : 
    https://sprs.pbru.ac.th/sys/index.php) 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพจากเกษตรอินทรีย์เพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ 

2. ภำยใต้โครงกำรหลัก 
2564 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

3. ประเภทของกิจกรรม  
การพัฒนา,การอบรม/บริการวิชาการ 

4. ผู้รับผิดชอบ  
    นางสาวนงลักษณ์ ขาวผ่อง 

5. หน่วยงำนรับผิดชอบ  
    สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

6. งบประมำณที่ได้รับจัดสรร  
จํานวน 133,000 บาท  
เบิกจ่าย 100,302 บาท  
คงเหลือ 32,698 บาท 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน  
วันท่ี 1 มกราคม 2564 - 16 สิงหาคม 2564 

8.วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้ได้สูตรเครื่องด่ืม 5 สูตร ได้แก่ 1) น้ําหวานกล้วยหอมทอง 2) น้ํากล้วยหอมทองพร้อมดื่มเพื่อการออก
กําลังกาย 3) กาแฟมะพร้าวน้ําหอม 4) กาแฟน้ําตาลโตนดสด 5) กาแฟกระชายน้ําผ้ึง 
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทอง 1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ํากล้วยหอมทองพร้อมดื่มเพื่อการออกกําลัง
กาย 
3. เพื่อตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทอง 1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ํากล้วยหอมทองพร้อมดื่มเพื่อการออก
กําลังกาย 

9. พื้นที่กำรด ำเนินงำน  
ชุมชนสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

https://sprs.pbru.ac.th/sys/index.php
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10. หลักกำรเหตุผล / ปัญหำ 
          ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีพื้นท่ีครอบคลุม
จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่ีมีต้นทุนทางธรรมชาติท่ีเอื้ออํานวยต่อการทําเกษตรกรรม  
ท้ังการทํานาข้าว พืชผักและผลไม้ โดยเฉพาะอําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี มีพืชท้องถิ่นท่ีมีช่ือเสียง คือ 
กล้วยหอมทองท่ีมีการปลูกจํานวนมากท้ังเพื่อจําหน่ายตลาดในประเทศและเพื่อการส่งออก ประชากรมีรายได้
เฉล่ียประมาณ 33,630 บาท ต่อครัวเรือน ต่อ ปี โดยสํานักงานเกษตรอําเภอบ้านลาดได้มีการรวมกลุ่ม
เกษตรกรปลูกกล้วยหอมทอง ในปี พ.ศ. 2562 ท้ังส้ิน 290 ราย ซึ่งตลาดกล้วยหอมทองของอําเภอบ้านลาด 
ร้อยละ 80 จะส่งออกตลาดต่างประเทศ แต่จะมีร้อยละ 20 เป็นกล้วยท่ีไม่ได้คุณภาพและยังไม่ถูกนําไปใช้
ประโยชน์ให้คุ้มค่า หรือประมาณสัปดาห์ละ 4 ตัน ส่งผลให้เกษตรกรเกิดภาวะขาดทุน เป็นประเด็นปัญหา 
ท่ีทางชุมชนได้ร้องขอให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าไปให้ความรู้และหาทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น ท้ังนี้
สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร และสํานักงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ได้มีแนวทางในการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพจากเกษตรอินทรีย์เพื่อการ ค้า
เชิงพาณิชย์ ด้วยแนวคิดการผสมผสานวัตถุดิบท่ีเป็นเอกลักษณ์ในพื้นท่ีรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย  
ด้วยการสร้างสูตรเครื่องด่ืมเย็นท่ีใช้ความหวานจากน้ําตาลธรรมชาติ ได้แก่ กล้วยหอมทอง มะพร้าวน้ําหอม 
น้ําตาลโตนดสด กระชาย ในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรี และใช้น้ําผ้ึง กาแฟ จากจั งหวัดประจวบคีรีขันธ์  
จากการจัดทําโครงการนี้จะได้สูตรเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพอย่างน้อย 5 สูตร ได้แก่ 1) น้ําหวานกล้วยหอมทอง  
2) น้ํากล้วยหอมทองพร้อมด่ืมเพื่อสุขภาพ 3) กาแฟมะพร้าวน้ําหอม 4) กาแฟน้ําตาลโตนดสด 5) กาแฟ
กระชายน้ําผ้ึง และพัฒนาสูตรเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ คือ น้ํากล้วยหอมทองพร้อมด่ืมเพื่อการออก
กําลังกาย ตอบโจทย์วิถีชีวิตของกลุ่มคนรักสุขภาพในปัจจุบันซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีจํานวนมาก เข้าถึงได้จริง 
และสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านลาดได้อย่างมั่นคงถาวรในอนาคต ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า และวางแผนใน  
การจัดจําหน่ายได้ในลําดับถัดไป และสูตรเครื่องด่ืมเย็นท่ีได้นี้จะนําไปเป็นเมนูเครื่องด่ืมเย็นเพื่อจัดจําหน่าย  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโปางสลอด และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชน ชุมชนท่ีสนใจ 
ได้เรียนรู้และนําไปสร้างอาชีพ 

 

11. วิธีกำรด ำเนินกิจกรรม (อธิบำยให้ละเอียดเป็นขั้นตอนว่ำท ำอะไร ที่ไหน เม่ือไร กับใคร อย่ำงไร) และ
ผลกำรด ำเนินงำน / ผลลัพธ์ของโครงกำร (OUTCOME) (เขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำร
และตัวชี้วัดที่ด ำเนินกำร)  
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กิจกรรม วัน/เวลำ ผู้เข้ำร่วม 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
ผลที่ได้รับ 
output 

ผลที่ได้รับ 
outcome 

แนบ
ภำพประกอบ 

การพัฒนาสูตร
เครื่องด่ืมกล้วย
หอมทอง 

1 มิ.ย. 2564 - 
16 ส.ค. 2564 

บุคลากร
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุรี 
10 คน 

1.ได้สูตร
เครื่องด่ืม  
5 สูตร  
เป็นท่ี
เรียบร้อย 
และกําลัง
ดําเนินการ
จัดทําเป็น
รูปเล่มสูตร
เครื่องด่ืม 
ได้แก่ 
1) น้ําหวาน
กล้วยหอม
ทอง 
2) น้ํากล้วย
หอมทอง
พร้อมดื่ม
เพื่อการ
ออกกําลัง
กาย 
3) กาแฟ
มะพร้าว
น้ําหอม 
4) กาแฟ
น้ําตาล
โตนดสด 
5) กาแฟ
กระชาย
น้ําผ้ึง 
2.ได้
ผลิตภัณฑ์
จากกล้วย
หอมทอง 1 

1.ได้สูตร
เครื่องด่ืม  
5 สูตร 
ได้แก่ 
1) น้ําหวาน
กล้วยหอม
ทอง 
2) น้ํากล้วย
หอมทอง
พร้อมดื่ม
เพื่อการ
ออกกําลัง
กาย 
3) กาแฟ
มะพร้าว
น้ําหอม 
4) กาแฟ
น้ําตาล
โตนดสด 
5) กาแฟ
กระชาย
น้ําผ้ึง 
2.ได้
ผลิตภัณฑ์
จากกล้วย
หอมทอง  
1 ผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่  
น้ํากล้วย
หอมทอง
พร้อมดื่ม  
ท่ีได้รับการ
ตรวจคุณค่า

1.คณะทํางาน
สามารถคิดค้น
น้ํากล้วยหอม
ทองพร้อมดื่ม
สูตรหวานน้อย
ท่ีไม่มีไขมัน
และ
คอเลสเตอรอล 
ด่ืมเพื่อคืน
ความสดช่ืน
ให้กับร่างกาย 
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของการ
ดําเนินงาน  
อีกท้ังเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่
ท่ียังไม่มีวาง
จําหน่ายใน
ท้องตลาด 
เป็นแนวทาง
ในการต่อยอด
สู่เชิงพาณิชย์ 
2.สูตรกาแฟ 
ท่ีผสมผสาน
วัตถุดิบ
ท้องถิ่น กาแฟ
มะพร้าว
น้ําหอม  
กาแฟน้ําตาล
โตนดสด 
และกาแฟ
กระชายน้ําผ้ึง 
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กิจกรรม วัน/เวลำ ผู้เข้ำร่วม 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
ผลที่ได้รับ 
output 

ผลที่ได้รับ 
outcome 

แนบ
ภำพประกอบ 

ผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ น้ํา
กล้วยหอม
ทองพร้อม
ด่ืม ท่ีได้รับ
การตรวจ
คุณค่าทาง
โภชนาการ 
และกําลัง
ดําเนินการ
ปรับแก้ 
VDO 
ถ่ายทอด
สูตร 
3.กําลัง
ดําเนินการ
ออกแบบ
สต๊ิกเกอร์ 

ทาง
โภชนาการ 
3.ได้วิดีโอ
ถ่ายทอด
สูตรน้ํา
กล้วยหอม
ทอง 1 ตอน 

เป็นทางเลือก
ให้กับชุมชน
และบุคคล
ท่ัวไปเป็นสูตร
ท่ีนําไปใช้เพื่อ
การทําด่ืมเอง
ในครัวเรือน
หรือเพื่อ
จําหน่ายได้ 

การทดสอบตลาด 1 ม.ค. - 31 ม.ค. 
2564 

    

 

การวิเคราะห์
คุณค่าทาง
โภชนาการ 
ของผลิตภัณฑ์ 

1 ก.ค. 2564 - 
20 ก.ค. 2564 

 
อายุการ
จัดเก็บ 7 
วันในตู้เย็น 
ไม่มีคลอ
เลสเตอรอล 
ให้พลังงาน
จากน้ําตาล
ธรรมชาติ 
ตรวจ
วิตามินเอ บี 
ธาตุเหล็ก 
ปรากฏว่า
ไม่พบ 

เมื่อตรวจ
คุณค่าทาง
โภชนาการ
แล้ว นําไป
ออกแบบ
ฉลากบรรจุ
ภัณฑ์ ได้รับ
ฉลากท่ี
ออกแบบ
สมบูรณ์ 
วันท่ี 10 
สิงหาคม 
2564 

ได้ผลิตภัณฑ์ 
Banana 
renew น้ํา
กล้วยหอมทอง
พร้อมดื่ม 
จัดทํา
ผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ เพื่อ
นําเสนอใน
นิทรรศการ 
วันท่ี 6 
กันยายน 
2564  
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12. เครือข่ำย/หน่วยงำนภำยนอกที่ร่วมด ำเนินงำน (หำกมีกำรลงนำมควำมร่วมมือโปรดระบุ) 
    1. สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จํากัด 

13. กำรประเมินผล (ตำมตัวชี้วัดโครงกำร) 

ประเภท ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน รำยละเอียด 

เชิงปริมาณ ยกระดับคุณภาพอาหารสู่
เชิงพาณิชย์  

5 ผลิตภัณฑ์ 5 ผลิตภัณฑ์ 1. น้ําหวานกล้วยหอมทอง 
2. น้ํากล้วยหอมทองพร้อม
ด่ืมเพื่อการออกกําลังกาย 
3. กาแฟมะพร้าวน้ําหอม 
4. กาแฟน้ําตาลโตนดสด 
5. กาแฟกระชายน้ําผ้ึง 
 

เชิงปริมาณ จํานวนผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจาก
องค์ความรู้  

5 ผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ 1. Be Plus Banana 
renew น้ํากล้วยหอมทอง
พร้อมดื่ม ท่ีได้รับการตรวจ
คุณค่าทางโภชนาการ 

 

14. องค์ควำมรู้และบทเรียนที่ได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  
1. สูตรน้ํากล้วยหอมทองพร้อมดื่ม 1 สูตร 
2. สูตรเครื่องด่ืม 5 สูตร ได้แก่ 1) น้ําหวานกล้วยหอมทอง 2) น้ํากล้วยหอมทองพร้อมดื่มเพื่อการออก 
กําลังกาย 3) กาแฟมะพร้าวน้ําหอม 4) กาแฟน้ําตาลโตนดสด 5) กาแฟกระชายน้ําผ้ึง 
  

15. สรุปและประเมินผล  
 ไม่สามารถดําเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้เมื่อเริ่มต้นโครงการด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
โควิด-19 มีการปรับเปล่ียนกิจกรรมจากการอบรมโดยวิทยากรผู้ผลิตน้ํากล้วยหอมรายแรกของประเทศ ต้อง
เปล่ียนเป็นการพัฒนาสูตรเครื่องด่ืม และสูตรกาแฟ โดยใช้บุคลากรของมหาวิทยาลัย อุปสรรคท่ีพบคือขาด
เครื่องมือในการค้ันน้ํากล้วย ใช้แรงงานคนทําให้ผลิตได้ปริมาณน้อย และใช้วิธีการบันทึกวิดีโอเพื่อถ่ายทอด
ขั้นตอนการทําน้ํากล้วยหอมทองให้กับชุมชน  
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ผลท่ีได้รับ คณะทํางานสามารถทดลองสูตรได้สําเร็จ และได้ผลิตภัณฑ์น้ํากล้วยหอมทองพร้อมดื่ม ในช่ือ 
Banana Renew มีการตรวจคุณค่าทางโภชนาการพบว่า ให้พลังงานสูง ไม่มีคอเลสเตอรอล ได้ความหวาน 
จากธรรมชาติ แต่วิตามินบีท่ีอยู่ในกล้วยนั้นหายไปเนื่องจากขั้นตอนท่ีผ่านการนึ่งก่อนค้ันน้ําและการพลาสเจอ
ไรส์ในการบรรจุขวด บรรจุในขวดแก้วขนาด 120 มล. อายุการจัดเก็บ สามารถเก็บในตู้เย็นได้ 7 วัน  
 
เมื่อนําผลิตภัณฑ์มาทดลองกับผู้บริโภค รวมถึงผู้บริหารสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด พบว่าส่วนใหญ่พึงพอใจใน
รสชาติผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ได้ส่งมอบให้กับสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 5 ขวด และจะผลิตจํานวนท่ีเหลือใน 
การจัดนิทรรศการนําเสนอผลงานวันท่ี 9 กันยายน 2564 นี้ 
 

16. ส่งผลกระทบในด้ำน  
เศรษฐกิจ  

17. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน  
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ทําให้ต้องเล่ือนจัดการอบรมถึง 2 ครั้ง ในเดือน
เมษายน และพฤษภาคม 2564 จึงทําการปรับโครงการใหม่เป็นการพัฒนาสูตรและสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
และขยายผลต่อในปีงบประมาณต่อไป 

18. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำ  
1. หากต้องผลิตในปริมาณมาก จําเป็นต้องซื้อเครื่องไฮโดรลิคบีบน้ํา เพื่อช่วยทุ่นแรงและเวลา เป็นครุภัณฑ์ 
ท่ีงบประมาณแผ่นดินซื้อไม่ได้ ต้องขอความร่วมมือจากสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดช่วยสนับสนุนจัดซื้อให ้
  

        (ลงช่ือ)....................................... 
(นางสาวนงลักษณ์ ขาวผ่อง) 

 ตําแหน่ง...................................... 
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กำรใช้ประโยชน์ของ 
ระบบรำยงำนผลโครงกำรยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถ่ิน  
ตำมลิงก์ : https://sprs.pbru.ac.th/sys/index.php) 

ล ำดับที่ หัวข้อ ข้อมูลประกอบ 
1. กลุ่มเป้าหมายในการใช้งานระบบ 

รายงานผลโครงการยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาท้องถิ่น 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
นักวิชาการศึกษา นักบริหารงานท่ัวไปของ
คณะ/หน่วยงานต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. ประโยชน์ของระบบรายงานผลโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

1. สืบค้นเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  
รายป ี 
2. สามารถเช่ือมโยง การรายงานผล
eMENSCR เพื่อการติดตามตรวจสอบ  
และประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็น
ฐานข้อมูลการรายงานผลโครงการให้กับ 
ทางกองนโยบายและแผน  
3. การใช้ประโยชน์ของข้อมูลรายงาน 
ผลโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
คณะ/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย 
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ตัวอย่ำงกำรสรุปรำยงำนผลโครงกำรยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่นตำมหัวข้อตัวช้ีวัดหลัก 
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