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ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารจาก

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส�านักส่งเสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ได้ด�าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผ่านทาง
โครงการคลินิกเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นกลไกการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัย
และพฒันาของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีหน่วยงานหรอืสถาบนัการศกึษาทีเ่ป็น
คลนิกิเทคโนโลยเีครอืข่ายไปใช้ประโยชน์ในชมุชนและท้องถิน่ โดยเริม่ด�าเนนิงานเมือ่ปี 2547 – 
ปัจจุบัน มีคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย จ�านวน 70 เครือข่าย 138 แห่ง ครอบคลุม 67 จังหวัด 
ทั่วประเทศ 
 ส�าหรบัคลนิกิเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ได้ร่วมเป็นเครอืข่าย
การท�างานคลนิกิเทคโนโลย ีเมือ่ปี พ.ศ. 2547 จนถงึบดันีร้วมเวลา 9 ปี ย่างสูปี่ที ่10 นบัเป็น 1 
ใน 37 แห่งของคลินิกเทคโนโลยีในพ้ืนที่ภาคกลาง เป็นการท�างานร่วมกันในลักษณะของ

การบูรณาการองค์ความรู ้จากผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม 
เพือ่ยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ รวมทัง้การลดรายจ่าย เพิม่รายได้ 
สร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
   จากผลการด�าเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ที่ผ่านมา ทั้ง 97 โครงการ โดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเอง
และส�านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีรวม 25,223,820 บาท ภายใต้ 
3 แผนงานหลัก คือ แผนงานการบริการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
แผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี และแผนงานการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการเป็นหน่วยงานบริหารโครงการอบรม
เพ่ือพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพในงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย” 
ประจ�าปี 2554 – 2555 ร่วมกบัคลนิกิเทคโนโลยเีครอืข่ายในระดบัประเทศ สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างเป็นรูปธรรม
 ในนามของส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ขอชืน่ชมความส�าเรจ็ของคลนิกิเทคโนโลยมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
ทีเ่ป็นศนูย์คลนิกิเทคโนโลยใีนสงักดั อาท ิศนูย์คลนิกิเทคโนโลยชีมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ 
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา 

และศูนย์คลินิกอ่ืนๆ และขอขอบคุณและให้ก�าลังใจ ส�าหรบัผู้บรหิาร ผูป้ฏบิตังิาน
คลนิกิเทคโนโลยทีกุท่าน ทีร่่วมกนัท�างานเพือ่ชมุชนและสงัคมของประเทศอย่างต่อเนือ่ง 
สมดังค�าที่ว่า “คลินิกเทคโนโลยี ที่พึ่งของชุมชน”
  ท้ายนี้ กระผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่า เอกสาร “9 ปี คลินิกเทคโนโลยี 

มทร.พระนคร” ฉบบันี ้จะเป็นประโยชน์กบัผูอ่้านทกุท่านและมส่ีวนผลกัดนัให้มกีารน�า
ผลงานวิจยัและพฒันาไปประยกุต์ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกจิและสงัคม รวมทัง้สนบัสนนุ

ให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งเทคโนโลยี มีความตะหนักและมีขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก�าหนดไว้ทุกประการ



3

ผู้อ�านวยการคลินิกเทคโนโลยี และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี
สารจาก

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับกระทรวง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่จดัตัง้คลนิกิเทคโนโลยตีัง้แต่เดอืนมกราคม 2546 และมกีาร

ลงนามความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีอีกจ�านวน 3 ครั้ง คลินิกเทคโนโลยีของ

มหาวิทยาลัย มีพันธกิจในการ 1) ท�างานวิจัยด้านการสร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอด

เทคโนโลย ี  2)  ให้ค�าปรกึษาและบรกิารข้อมลูทีม่หาวทิยาลยัมคีวามเชีย่วชาญ  3)  ถ่ายทอด

เทคโนโลยจีากผลงานวจิยั สิง่ประดษิฐ์ นวตักรรมสูช่มุชนและผูป้ระกอบการ  4)  ให้การอบรม

วิชาชีพแก่บุคคลทั่วไป บุคลากรของภาครัฐ เอกชน ผู้ต้องการประกอบอาชีพทั้งในและต่าง

ประเทศ  บริหารงานภายใต้ความรบัผดิชอบของสถาบนัวจิยัและพฒันา ในรปูแบบของศนูย์ 

ประกอบด้วยศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โชติเวช พณิชยการพระนคร 

พระนครเหนอื และสถาบนัวจิยัและพฒันา โดยได้รบัการสนบัสนนุบคุลากรและงบประมาณ

จากมหาวิทยาลัยและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 

9 ปี

 ผลงานในเอกสาร “9 ปี คลนิกิเทคโนโลย ีมทร.พระนคร" เป็นผลงานวจิยัและพฒันาที่

ครอบคลมุเรือ่งองค์ความรู ้เทคนคิ เครือ่งมอื อปุกรณ์ สิง่ประดษิฐ์ ผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ 

รวม 98 ผลงาน งบประมาณ 25,523,820 บาท โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส�าคัญ คือ การด�าเนิน

งานแบบบูรณาการการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชน และ

ภาคอุตสาหกรรม เน้นการน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในเชิงพาณิชย์และสังคม ตอบโจทย์

ปัญหาและความต้องการของผูร้บับรกิารในกลุม่ชมุชน ภาคอตุสาหกรรม และประชาชนทัว่ไป 

ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพการท�างานของคลินิกเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ดังวิสัย

ทศัน์ ทีว่่า “คลนิกิเทคโนโลยมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เป็นผูน้�าการให้บรกิาร

งานวิจัย บริการข้อมูล ให้ค�าปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

 ขอขอบคุณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ให้การสนับสนุนการด�าเนินงาน

คลินิกเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ขอบคุณผู้บริหาร นักวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการและ

เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนงานคลินิกเทคโนโลยี และเป็น

ส่วนส�าคัญของความส�าเร็จในภาพรวม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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 บทบาทของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ในฐานะผูน้�าการจดัการศกึษา

ที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

มหาวิทยาลัยได้ให้ความส�าคัญต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต การวิจัย 

การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม และการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม ซึง่ถอืว่าทกุภารกจิมคีวาม

ส�าคญัต่อความเป็นมหาวทิยาลยั รวมทัง้งานคลนิกิเทคโนโลยเีป็นส่วนหนึง่ของภารกจิในการ

บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม โดยมพีนัธกจิในการบรกิารวชิาการแก่สงัคมเพือ่สร้างและพฒันา

อาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ผลงานคลินิกเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ฉบับนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือและความ

ตัง้ใจของคณะท�างานคลนิกิเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร และศนูย์

คลนิกิเทคโนโลย ีทัง้ 5 ศนูย์ เป็นผลงานเชงิประจกัษ์ ทีป่ระกาศความส�าเรจ็ของการให้บรกิาร

ข้อมูล ให้ค�าปรึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สามารถพัฒนาศักยภาพการ

ประกอบอาชีพของชุมชน อันส่งผลถึงศักยภาพของประเทศในภาพรวม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร

รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รองผู้อ�านวยการคลินิกเทคโนโลยี
สารจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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  คลนิกิเทคโนโลยมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เป็นผูน้�าการให้บรกิารงานวจิยั บรกิารข้อมลู ให้ค�าปรกึษาและถ่ายทอด

เทคโนโลยีบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 โครงการคลนิกิเทคโนโลย ีเป็นความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครกบักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในการน�าผลงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายระดับชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม และภาคอุตสาหกรรม ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบันโดยบริหารงานในรูปแบบของศูนย์คลินิกเทคโนโลยีประจ�าพื้นที่

ของวิทยาเขตเดิมรวม 5 ศูนย์ 

 ปี 2547 มหาวทิยาลยัได้เข้าร่วมเป็นคลนิกิเทคโนโลยเีครอืข่าย จ�านวน 3 แห่ง คือ คลินิกเทคโนโลยวีทิยาเขตโชติเวช คลินิกเทคโนโลยี

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และคลินิกเทคโนโลยีวิทยาเขตพระนครเหนือ 

 ปี 2549 ได้สมัครเข้าร่วมเป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายเพิ่มอีก 2 แห่ง คือ คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา และคลินิก

เทคโนโลยีวิทยาเขตพณิชยการพระนคร 

 ปี 2550 เมือ่วนัที ่10 เมษายน 2550 มหาวทิยาลยัได้ปรบัเปลีย่นโครงสร้างการบรหิารคลนิกิเทคโนโลยใีนรปูแบบใหม่ตามข้อเสนอแนะ

ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการคลินิกเทคโนโลยี และแยกเป็น

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีจ�านวน 5 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โชติเวช พณิชยการพระนคร พระนครเหนือ  

และสถาบันวจิยัและพฒันา โดยมสีถาบนัวจัิยและพฒันา เป็นหน่วยงานประสานงานในภาพรวม

 1. ท�างานวิจัยด้านการสร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 2. ให้ค�าปรกึษาและบรกิารข้อมลูด้านคหกรรมศาสตร์ การบรหิารจดัการธรุกจิ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสือ่สารมวลชน อตุสาหกรรม

สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

 3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสู่ชุมชนและผู้ประกอบการ 

 4. ให้การอบรมวิชาชีพแก่บุคคลทั่วไป บุคลากรของภาครัฐและเอกชนและผู้ต้องการประกอบอาชีพทั้งในและต่างประเทศ 

 5. ให้บริการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ก�าหนด

ประวัติความเป็นมา

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ข้อมูลพื้นฐานของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้อ�านวยการคลินิกเทคโนโลยีและผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร
รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ

รองผู้อ�านวยการคลินิกเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาพรรณ  ยุเหล็ก
คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
ผู้จัดการศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผูจ้ดัการศนูย์คลนิกิเทคโนโลยสีถาบนัวจัิยและพฒันา

ดร.ภคพนธ์  ศาลาทอง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผู้จัดการศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพณิชยการพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ผู้จัดการศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช

ดร.กาญจนา  ลอืพงษ์
นางสาวพจนา  นาควชัระ

ผู้ประสานงาน

ผูช่้วยศาสตราจารย์อภริตั ิ โสฬศ
นางสาวบษุยมาล ี ถนนทพิย์

นางสาวภญิญาพร  เตชะวรวทิยากรู 
ผู้ประสานงาน

ผูช่้วยศาสตราจารย์สิริบปุผา  อทุารธาดา 
นางสาวอรจิรา  ธรรมไชยางกูร

ผู้ประสานงาน

อาจารย์สมเกียรต ิ ทองแก้ว
อาจารย์รัชดาศักดิ ์ สุเพง็ค�า

ผู้ประสานงาน

นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร
นางสาวดวงฤทัย  แก้วค�า

ผู้ประสานงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  ภูผา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้จัดการศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพระนครเหนือ

โครงสร้างการบริหารคลินิกเทคโนโลยี
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1.  เป็นเรือ่งเล่าความส�าเรจ็ (Success Story) ในเอกสารผลการด�าเนินงานของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ต้ังแต่ปี 2550 – ปัจจุบนั

2.  เป็นตัวแทนของหน่วยงานในการด�าเนินงานเรื่อง “อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”กลุ่มภาคกลางของประเทศไทย ประจ�าปี

 2550 – 2554

3.  เป็นกรรมการภาคประชาชนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีหน้าที่ในการร่วมวางแผน ติดตามผลการด�าเนินงาน และ

 ให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายทั่วประเทศ ประจ�าปี พ.ศ. 2552 – 2554

4. เป็นผูป้ระเมนิความพงึพอใจของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมสรรหาอาสาสมคัรวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (อสวท.) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

 และ 2554

5. เป็นผูแ้ทนกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนการบรหิารโครงการจดังานวนัเทคโนโลยแีละนวตักรรมของไทย ประจ�าปี 2553 - 2555

 ของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายทั่วประเทศ

6.  รบัรางวลัจากกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีในฐานะคลนิกิเทคโนโลยเีครอืข่ายทีม่ผีลการปฏบิตังิานดเียีย่ม ซึง่เป็นหนึง่ใน 6 แห่ง

 ของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลจากคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายทั่วประเทศ จ�านวน 133 แห่ง

7.  เป็นงานทีค่ณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในจากส�านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา ประจ�าปีการศกึษา 2553 และ 2555 

 ประเมนิให้ “คลนิกิเทคโนโลย”ี และ “เทคโนโลยทีีพ่ร้อมถ่ายทอด” เป็นศนูย์ประสานงานในการถ่ายทอดงานวจิยัสูก่ารน�าไปใช้จรงิในชุมชน 

 ซึ่งถือเป็นวิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย

8. เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบโครงการประเมนิผลการด�าเนนิงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยท่ีีผลักดันโดยสมาชกิ อสวท. และการประชมุ

 รวมพลคน อสวท. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

1.  ให้ค�าปรึกษา บริการข้อมูลเทคโนโลยีแก่ผู้รับบริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จ�านวน 31,637 คน

2.  ผู้รับบริการพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 88.18 หรือพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.41

3.  ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีน�าผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 69.89 โดยใช้ประโยชน์ในชุมชน พัฒนาอาชีพเดิม  

 สร้างอาชีพใหม่ในครอบครัว และสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

1.  รปูแบบโครงสร้างการบรหิารงาน เอือ้ต่อการประสานงาน รวบรวม ตดิตามประเมนิผลงานทีส่่งผลต่อความรวดเรว็ ความถกูต้องและ

 ความเป็นเอกภาพ

2.  การสนับสนุนของผู้บริหารทุกระดับ ตั้งแต่ระดับรองคณบดี คณบดี ผู้อ�านวยการ รองอธิการบดี และอธิการบดี ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด

 รวมทั้งความตระหนักในภารกิจของคลินิกเทคโนโลยีในสองบทบาท คือการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม

3.  เป็นศูนย์รวมของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาชีพ ที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดในปัจจุบัน

4.  ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ ที่เป็นแรงผลักดันให้ทุกภารกิจมุ่งเป้าสู่การประกอบอาชีพของบัณฑิต ซึ่งส่งผลกระทบที่ดีต่อ

 ภารกิจของคลินิกเทคโนโลยี

ผลการด�าเนนิงานปี 2548-2556 98 โครงการ งบประมาณ 25,573,820 บาท

ผลสมัฤทธิข์องโครงการคลนิกิเทคโนโลยี

ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ
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เกียรติบัตร “หมู่บ้านเผือกหอม” ได้รับการยกย่องเป็นหมู่บ้านตัวอย่าง ภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�าปี 2554

รางวัลคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายที่มีผลปฏิบัติงานดีเยี่ยม ประจ�าปี 2553

รางวัลเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร การด�าเนินงาน “หมู่บ้านเผือกหอม” อ�าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

ได้รับการยกย่องเป็นหมู่บ้านต้นแบบระดับแม่ข่าย จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�าปี 2556

รางวลัทีไ่ด้และผลงานทีไ่ด้รบัการยกย่องเชดิชเูกยีรติ
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สารจาก ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารจาก ผู้อ�านวยการคลินิกเทคโนโลยี และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี

สารจาก รองผู้อ�านวยการคลินิกเทคโนโลยี

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์  พันธกิจ

โครงสร้างการบริหารคลินิกเทคโนโลยี

ผลการด�าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ

รางวัลที่ได้รับและผลงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ประจ�าปี 2548 - 2556

ผลงานประจ�าปี 2548

ผลงานประจ�าปี 2549

ผลงานประจ�าปี 2550

ผลงานประจ�าปี 2551

ผลงานประจ�าปี 2552

ผลงานประจ�าปี 2553

ผลงานประจ�าปี 2554

ผลงานประจ�าปี 2555

ผลงานประจ�าปี 2556

เรื่องเล่าความส�าเร็จ

คณะผู้จัดท�า

2

3

4

5

6

7

8

10

20

25

28

35

43

51

59

67

74

79

88

สารบัญ
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งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2548

 ล�าดบัที่ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี โครงการ งบประมาณ

(บาท)

ผู้รับบริการ

(คน)

1 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพระเขตรอุดมศักดิ์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การตลาด 

และบรรจุภัณฑ์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาด (ปีที่ 1)

380,900 240

2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้สู่ชุมชนเพื่อการ

พัฒนาการทอเสื่อกกของกลุ่มแม่บ้านสตรีแขมโค้ง 

จังหวัดนครนายก

330,000 90

3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อคืนคนดีสู่สังคม 1,000,000 520

4 การบริการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูล (ปีที่ 1) 97,200 400

5 เครื่องย้อมกกอัตโนมัต 120,000 30

6 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี โชติเวช การให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีด้าน

คหกรรมศาสตร์ (ปีที่ 1)

200,000 407

7 การสร้างสื่อเผยแพร่และอบบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

แป้งกล้วยและผลิตภัณฑ์อาหาร

500,000 85

8 การถ่ายทอดเทคโนโลย ีเรือ่งการผลติผ้าและผลติภณัฑ์ 300,000 80

9 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องไส้กรอกเปรี้ยว แหนม 

และโมจิ

350,000 85

รวม 9  โครงการ 3,278,100 1937
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งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2549

 ล�าดับที่ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี โครงการ งบประมาณ

(บาท)

ผู้รับบริการ

(คน)

1 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การตลาด และบรรจุ

ภัณฑ์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบตลาด (ปีที่ 2)

200,000 120

2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีวิชาชีพเพื่อคนพิการ 

ครูผู้สอนคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

350,000 220

3 การบริการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูล 192,500 500

4 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี โชติเวช การให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีด้าน 

คหกรรมศาสตร์ (ปีที่ 2)

220,000 503

5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้ผลิตชุมชน 400,000 83

6 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพชุมชนใน

จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

424,000 100

รวม 6 โครงการ 1,786,500 1,526
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งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2550

 ล�าดับที่ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี โครงการ งบประมาณ

(บาท)

ผู้รับบริการ

(คน)

1 คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) 230,000 297

2 การจัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในงาน

วันวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิประจ�าปี 2550

50,000 653

3 การสาธิตเทคโนโลยีในงานมิติใหม่ราชมงคลเพื่อ

อุตสาหกรรมไทย ครั้งที่ 2

30,000 472

4 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ การบริการให้ค�าปรึกษาและการบริการข้อมูล 200,000 321

5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

น�า้ท่วมภายหลังน�้าลด  จังหวัดอ่างทอง

350,000 150

6 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อคืนคนดีสู่สังคม 200,000 292

7 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี โชติเวช การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพ

การท�าเปเปอร์มาเช่

252,400 71

8 การให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี

ด้านคหกรรมศาสตร์

240,000 346

9 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัย

และพัฒนา

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพการ

ท�าผ้าและป่านศรนารายณ์มัดย้อมของชุมชน

หุบกะพงจังหวัดเพชรบุรี

281,200 61

10 การให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

150,000 46

11 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้และการท�า

น�้าผลไม้พร้อมดื่ม

191,400 65

12 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพชุมชน 447,000 100

รวม 12  โครงการ 2,622,000 2,874
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งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2551

 ล�าดับที่ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี โครงการ งบประมาณ

(บาท)

ผู้รับบริการ

(คน)

1 คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท�าข้อเสนอโครงการ

ส�าหรับอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(อสวท.) ครั้งที่ 1

50,000 118

2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีงานประดิษฐ์เพื่อพัฒนาอาชีพ

ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี

130,000 50

3 การจัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในงานวัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจ�าปี 2551

40,000 915

4 การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

61,920

5 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

ส�าหรับถ่านดูดกลิ่นผลไม้

200,000 35

6 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี โชติเวช การการบริการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูล

เทคโนโลยี

240,000 292

7 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์กระดาษใบอ้อย

230,000 100

8 การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยด้าน

คหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน

150,000 103

9 ศนูย์คลนิกิเทคโนโลยสีถาบนัวจิยัและพฒันา การให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 250,000 312

10 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพ

การแปรรูปผลไม้

300,000 62

11 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�าผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 

และการตลาดผ้ามัดย้อมเพื่อเศรษฐกิจชุมชน

250,000 61

12 คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อรับรองผลิตภัณฑ์

ชุมชนประเภทอาหาร

186,300 510

13 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�าแป้งเผือกและ

ผลิตภัณฑ์

200,000 53

รวม 13  โครงการ 2,288,220 2,611
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งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2552

 ล�าดบัที่ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี โครงการ งบประมาณ

(บาท)

ผู้รับบริการ

(คน)

1 คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร การจัดนิทรรศการงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีในระดับจังหวัด ( ครั้งที่ 3 )

40,000 -

2 การจัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในงานมหกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจ�าปี 2552

40,000 115

3 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(อสวท.) ประจ�าปี 2552

66,000 1 แห่ง

4 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี กรมการสารวัตรทหารบก

300,000 342

5 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ การให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูล 100,000 211

6 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอ การย้อมสีและการท�า

ผ้ามัดหมี่

300,000 20

7 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี โชติเวช การบริการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 

ด้านคหกรรมศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์และ

บรรจุภัณฑ์ 

250,000 120

8 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

และเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์

258,500 120

9 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี พระนครเหนือ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเปลือกหอยแมลงภู่ให้แก่ชุมชน

พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้กลุ่มอ่าวไทย

400,000 75

10 ศนูย์คลนิกิเทคโนโลยสีถาบนัวจิยัและพฒันา การให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 250,000 410

11 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก

กล้วยของชุมชนจังหวัดราชบุรีเพื่อใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย์

250,000 56

12 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�าสมุนไพรแปรรูปส�าหรับ

สมาชิก อสวท. ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและ

จังหวัดสมุทรสงคราม 

140,000 58

13 การให้ค�าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา

คุณภาพผ้าและผลิตภัณฑ์

300,000 61

รวม 13  โครงการ 2,694,500 1,588
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งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2553

 ล�าดบัที่ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี โครงการ งบประมาณ

(บาท)

ผู้รับบริการ

(คน)

1 คลินิกเทคโนโลยี มทรพระนคร การจัดนิทรรศการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1

30,000 245

2 การจัดนิทรรศการกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

ของชุมชน จังหวัดชุมพร

70,000 180

3 การจัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในงานมหกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ�าปี 2553

40,000 368

4 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี กรมการสารวัตรทหารบก (ปีที่ 2)

250,000 242

5 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นบ้าน 222,000 30

6 การให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูล 150,000 50

7 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพระนครเหนือ การพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเปลือกหอยให้กับ

กลุ่มชุมชนมุสลิมจังหวัดระนอง

200,000 40

8 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช การบริการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี

ด้านคหกรรมศาสตร์ การออกแบบผลติภณัฑ์และ

บรรจภุณัฑ์

250,000 100

9 การถ่ายทอดเทคโนโลยเีพือ่พฒันาอาชพีชมุชนตลาดน�า้ 150,000 80

10 หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปีที่ 1) 129,000 100

11 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัย

และพัฒนา

การให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูล 300,000 200

12 การสร้างมูลค่าเพิ่มป่านศรนารายณ์เพื่อใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย์

443,000 40

13 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

บรรจุภัณฑ์อาหารของสมาชิก อสวท. อ�าเภอชะอ�า 

จังหวัดเพชรบุรีเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

146,000 85

14 หมู่บ้านเผือกหอม (ปีที่ 1) 215,000 150

รวม 14  โครงการ 2,595,000 1,910
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งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2554

 ล�าดับที่ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี โครงการ งบประมาณ

(บาท)

ผู้รับบริการ

(คน)

1 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี กรมการสารวัตรทหารบก (ปีที่ 3)

250,000 12,000

2 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ การบริการให้ค�าปรึกษาและการบริการข้อมูล 200,000 20

3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการซ่อมจักรเย็บผ้า 

ซ่อมเสื้อผ้าออกแบบและประยุกต์เสื้อผ้า (Know How)

95,500 80

4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งทอสู่กลุ่มแม่บ้านต�าบล

บ้านกุ่ม จังหวัดสุพรรณบุรี (ท�าบาติกและผลิตภัณฑ์

จากบาติก)

180,200 50

5 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช การบรกิารให้ค�าปรกึษาและบรกิารข้อมลูเทคโนโลยด้ีาน 

คหกรรมศาสตร์ การออกแบบผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์

250,000 100

6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยเทคนิคการย้อมสีเพื่อ

ต่อยอดอาชีพ

110,000 50

7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดและการออกแบบ

บรรจุภัณฑ์เพื่อการจ�าหน่าย

100,000 60

8 หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปีที่ 2) 150,000 100

9 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพระนครเหนือ การบริการให้ค�าปรึกษาและการบริการข้อมูล 150,000 80

10 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัย

และพัฒนา

การบริการให้ค�าปรึกษาและการบริการข้อมูล 250,000 150

11 โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพื่อ

ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

150,000 50

12 การจัดงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจ�า

ปี 2553 ของคลินิกเทคโนโลยีเครือจ่าย

1,300,000 200

13 หมู่บ้านเผือกหอม (ปีที่ 2) 203,000 100

รวม 13  โครงการ 3,388,700 13,040
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ตารางงบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2555

 ล�าดับที่ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี โครงการ งบประมาณ

(บาท)

ผู้รับบริการ

(คน)

1 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ การให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 75,000 80

2 โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต
กระดาษผักตบชวา และแปรรูปเป็ผลิตภัณฑ์

91,800 25

3 โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากกระดาษ
ผักตบชวา และผ้าทอผักตบชวา

160,8000 60

4 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช การให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 250,000 200

5 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพนิชยการพระนคร การให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 150,000 80

6 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัย

และพัฒนา

การให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 250,000 200

7 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพ ใน
งาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย” 
ประจ�าปี 2554

1,883,200 1548

8 โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

250,000 60

9 โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพื่อใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ปีที่ 2)

250,000 60

10 โครงการหมู่บ้านเผือกหอม (ปีที่ 3) 230,000 100

รวม 10  โครงการ 3,590,800 2,413
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ตารางงบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

 ล�าดับที่ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี โครงการ งบประมาณ

(บาท)

ผู้รับบริการ

(คน)

1 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาและ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกะเหรี่ยง

200,000

2 โครงการบริการให้ค�าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี 190,000

3 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช โครงการบริการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูล
เทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์

250,000

4 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัย

และพัฒนา
โครงการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 300,000 1,662

5 โครงการการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรแปรรูปของ
กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโยจังหวัดอ่างทองเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิต

250,000 85

6 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่า
สับปะรดเป็นน�้าส้มสายชู และน�า้ผลไม้พร้อมดื่ม

250,000 74

7 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพ ในงาน  
“เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย“ ประจ�าปี 2555

1,540,000 1200

รวม 7  โครงการ 2,980,000 -



การให้ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลงานประจ�าปี

2548
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ชื่อผลงาน : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การตลาด และบรรจุภัณฑ์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาด (ปีที่1)
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :  อาจารย์สัมภาษณ์  สุวรรณคีรี ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 380,900 บาท

วิธีด�าเนินการ

 ด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแม่บ้านอ�าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี กลุ่มแม่บ้านอ�าเภอบางปะหัน จังหวัดอยุธยา 

และโครงการพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ผลการด�าเนินงาน  

 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผลิตสินค้าออกสู่ตลาดได้ 100 % (โครงการพระราชด�าริ) และผลิตสินค้าได้ 20 %  กลุ่มแม่บ้านผู้รับบริการ

จ�านวน  240 คน 

ชื่อผลงาน :  การถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้สู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาการทอเสื่อกก ของกลุ่มแม่บ้านสตรีแขมโค้ง จังหวัดนครนายก 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ/หน่วยงาน :  ผูช่้วยศาสตราจารย์วนัด ี มาตสถติย์ ศนูย์คลนิกิเทคโนโลยชีมุพรเขตรอดุมศกัดิ ์และคลนิกิเทคโนโลยสีถาบนัพฒันา

อาชีพวังรี

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 330,000 บาท

วิธีด�าเนินงาน  

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้สู่ชุมชนเกี่ยวกับการย้อม การออกแบบผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก โดยการแก้ไขย้อมอย่างไรให้ได้สีเดียวกัน

ผลการด�าเนินงาน  

 สามารถย้อมได้สีเดียวกัน และออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ จากเสื่อกก จ�านวนผู้เข้ารับการอบรม 90 คน 
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ชื่อผลงาน :  การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี  มาตสถิตย์ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :   จ�านวน 1,000,000 บาท

วิธีด�าเนินงาน

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ต้องโทษในทัณฑสถานหญิงกลางและทัณฑสถานหญิงธนบุรี

ผลการด�าเนินงาน  

 ผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถผลิตสินค้า และได้รับการส่งเสริมจากทัณฑสถาน โดยผู้ต้องโทษจะมีเงินฝากและเมื่อพ้นโทษจะ

ได้มีทุนในการประกอบอาชีพต่อไป 

 - จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยี  2  ครั้ง  28  หลักสูตร  ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ�านวน 520 คน

 - ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมาก    

ชื่อผลงาน :  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูล (ปีที่ 1)
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี  มาตสถิตย์ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 97,200  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 การบริการข้อมูล

ผลการด�าเนินงาน  

 ข้อมูลการให้บริการค�าปรึกษา

 จ�านวนข้อมูลการให้บริการ  400  คน
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ชื่อผลงาน :  การให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์ (ปีที่ 1)
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :   จ�านวน 200,000  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 ด�าเนินการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ค�าปรึกษาเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าและ

เครื่องแต่งกาย และการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผลการด�าเนินงาน  

 ให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูล 8 ด้าน คือ อาหาร เครื่องดื่ม โภชนาการ ผ้าและการออกแบบ ผ้าและการตัดเย็บ ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ แก่ผู้รับบริการ จ�านวน 407 คน

ชื่อผลงาน :  การสร้างสื่อเผยแพร่และอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแป้งกล้วยและผลิตภัณฑ์อาหาร
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน : รองศาสตราจารย์วลัย  หุตะโกวิท  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ        

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข  สุขโข  อาจารย์วไลภรณ์  สุทธา  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :   จ�านวน 500,000  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 ด�าเนนิการพฒันาต่อยอดจากผลงานวจิยัการพฒันาผลติภณัฑ์จากกล้วย โดยการผลติสือ่เผยแพร่แก่ชมุชน และถ่ายทอดเทคโนโลยใีนรปูแบบ

การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้รับการถ่ายทอดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผลการด�าเนินงาน  

 จัดท�าซีดีรอมเผยแพร่เรื่องแป้งกล้วยและผลิตภัณฑ์อาหาร 1,000 แผ่น (500 ชุด) และอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแป้งกล้วย ขนมอบ ขนมไทย 

แก่ชุมชน จ�านวน 85 คน  จ�านวน 3 ครั้ง ซึ่งพบว่าร้อยละ 100   ของผู้ผ่านการอบรมมีความรู้และทักษะตามที่ก�าหนด และร้อยละ 12.50 ท�าแป้งกล้วย

และผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อทดลองตลาด
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ชื่อผลงาน :  การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการผลิตผ้าและผลิตภัณฑ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :  รองศาสตราจารย์บุษรา สร้อยระย้า ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช
งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 300,000  บาท
วิธีด�าเนินงาน
 ด�าเนนิการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติผ้าและการท�าผลติภณัฑ์จากผ้า ให้ค�าปรกึษาแนะน�าในด้านการพฒันารปูแบบตามความต้องการของ
ผู้บริโภค จากหลักสูตรที่สร้างขึ้นเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มคือ กลุ่มทอผ้าบ้านจันเสน อ�าเภอตาคลี และกลุ่ม
ทอผ้าธารสัมฤทธิ์ อ�าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์  ในหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตผ้า และการท�าผลิตภัณฑ์จากผ้า มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ�านวน  
40 คน 
ผลการด�าเนินงาน  
 ผลจากความคดิเหน็เกีย่วกบัหลกัสตูรฝึกอบรม ด้านวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรมคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุโดยเฉลีย่ทีร่ะดบั 4.60 ด้านโครงสร้าง
ของหลักสูตรมีความเหมาะสมมากที่ระดับ 3.70 และด้านกิจกรรมการฝึกอบรมมีความเหมาะสมมากที่สุดที่ระดับ 4.60 ส่วนด้านความคิดเห็น
เกี่ยวกับการฝึกอบรม ด้านวิทยากรนั้นมีความเหมาะสมมากที่สุดที่ระดับ 4.60 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารประกอบการอบรม และสถานท่ีฝึกอบรม
มีความเหมาะสมมากที่ระดับ 4.40  และด้านการด�าเนินการฝึกอบรมมีความเหมาะสมมากที่สุดที่ระดับ 4.60

ชื่อผลงาน :  การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องไส้กรอกเปรี้ยว  แหนม  และโมจิ
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :  รองศาสตราจารย์วลัย  หุตะโกวิท  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา ขวยเขิน อาจารย์นพพร  สกุลยืนยงสุข  อาจารย์น้อมจิตต์  สุธีบุตร  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช
งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 350,000  บาท
วิธีด�าเนินงาน
 ด�าเนนิการถ่ายทอดเทคโนโลยโีดยร่วมกบัสถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ ถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้กบักลุม่ชมุชน จ�านวน  2  หลกัสตูร 
ได้แก่ หลักสูตรโมจิไส้ถั่ว  โมจิไส้มะพร้าว เค้กแป้งข้าวเจ้า  และคุกกี้แป้งข้าวกล้อง ระหว่างวันที่ 31  มีนาคม-1 เมษายน 2548  ผู้เข้ารับการอบรม 
จ�านวน 40 คน และหลักสูตรไส้กรอกเปรี้ยว แหนม ไส้กรอกปลา ลูกชิ้นปลา ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2548 ผู้เข้ารับ การอบรม จ�านวน 45  คน

ผลการด�าเนินงาน  
 1.  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเหลังการอบรมเพิ่มขึ้นแตกต่างจากก่อนการอบรมที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ  99  
 2.  ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากร้อยละ  85.00  
 3.  ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 100  ได้ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ โดยมีการน�าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด 
 ให้ผู้อื่นต่อ  ทดลองท�าเพื่อจ�าหน่าย  น�าไปพัฒนาอาชีพเดิม และ สร้างอาชีพใหม่ให้กับตนเอง



การให้ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลงานประจ�าปี

2549
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ชื่อผลงาน :   การถ่ายทอดเทคโนโลยีการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูล  (ปีที่ 2)
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี  มาตสถิตย์ /ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 192,500  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 การบริการข้อมูล

ผลการด�าเนินงาน  

 ให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลแก่บุคลทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานคร

และต่างจังหวัด รวมถึงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จ�านวน  500 คน

ชื่อผลงาน :   การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ ครูผู้สอนคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   อาจารย์สัมภาษณ์   สุวรรณคีรี  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :   จ�านวน 350,000  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีวิชาชีพให้กับคนพิการ ณ ศูนย์ฟื้นฟูคนพิการพระประแดงและเยาวชนบ้านภูมิเวท อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผลการด�าเนินงาน  

 ผู้พิการมีทางเลือกอาชีพและอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้พิการ ณ ศูนย์ฟื้นฟูคนพิการพระประแดง ได้อบรมวิชาชีพให้ และส่งเสริมเยาวชนผู้ด้อย

โอกาสบ้านภูมิเวทให้มีโอกาส มีแนวคิดในการประกอบอาชีพของเยาวชนต่อไป จ�านวนผู้เข้ารับการอบรม  220  คน
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ชื่อผลงาน :   การให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์ (ปีที่ 2)
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :   จ�านวน 220,000  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 ด�าเนนิการให้ค�าปรกึษาและบรกิารข้อมลู โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ค�าปรกึษาเทคโนโลยด้ีานคหกรรมศาสตร์และการออกแบบผลติภณัฑ์ และ

เพื่อจัดท�าเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี

ผลการด�าเนินงาน  

 ให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูล 8 ด้าน แก่ผู้รับบริการ 503 คน เป็นการให้บริการ ข้อมูล 398 คน ให้ค�าปรึกษา 105 คน โดยให้บริการข้อมูลด้าน

อาหารมากที่สุด (ร้อยละ 72.13) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.99) หรือร้อยละ 79.80 และได้จัดท�าแผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี จ�านวน 5,000 ชุด

ชื่อผลงาน :   การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้ผลิตชุมชน
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ  สุวรรณรักษ์ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :   จ�านวน  400,000  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 ด�าเนนิการถ่ายทอดเทคโนโลยพีฒันาผูผ้ลติชมุชน โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารท�าดอกไม้ประดษิฐ์ประเภทดอกบวัแก่ชมุชน

จังหวัดปทุมธานี และการท�าเปเปอร์มาเช่  ผ้าบาติก อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรแก่ชุมชนจังหวัดระยอง

ผลการด�าเนินงาน  

 อบรมเชงิปฏบิตัิการแกส่มาชกิกลุม่อาชพีสตรไีวท์เฮ้าส์ สมาชกิชมรมอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน และสมาชกิชมรมสร้างสขุภาพใน

จงัหวดัปทมุธาน ีและจงัหวดัระยอง จ�านวน 83 คน อบรมจ�านวน 4 ครัง้ ผูร้บัการอบรมมคีวามพงึพอใจต่อโครงการร้อยละ 89.68 น�าความรูแ้ละทกัษะ

ไปใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 60.32



การให้ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลงานประจ�าปี

2550
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ชื่อผลงาน :   อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   รองศาสตราจารย์ดวงสุดา  เตโชติรส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ  คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :   จ�านวน 230,000  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 1. การบรรยายพิเศษ

 2. การสาธิตทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการโดยแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 6 กลุ่ม

ผลการด�าเนินงาน  

 1. จัดอบรมอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม จ�านวน 297 คน ได้แก่ อาจารย์/เจ้าหน้าที่ จ�านวน 72 คน  ข้าราชการ/ข้าราชการบ�านาญ จ�านวน 45 คน  แม่บ้านหรือผู้ผ่านการอบรมจาก

คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย  จ�านวน 76 คน  ผู้น�าชุมชน/ชุมชน  จ�านวน 28 คน ผู้ผ่านการอบรมจากโครงการคลินิกเทคโนโลยี จ�านวน 19 คน  และ

นักศึกษา จ�านวน 57 คน

 2. รับสมัครอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นตัวแทนประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน จ�านวน 217 คน

 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อโครงการพบว่า มีความพึงพอใจต่อโครงการร้อยละ 80.80 โดยพึงพอใจในระดับ

มาก ค่าเฉลี่ย 4.04

ชื่อผลงาน :   การจัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในงานวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ�าปี 2550
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :  คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :   จ�านวน 50,000  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 1. จัดนิทรรศการของคลินิกเทคโนโลยีของ มทร.พระนคร

 2. สาธิตเทคโนโลยีของศูนย์คลินิกเทคโนโลยีในสังกัด มทร.พระนคร

ผลการด�าเนินงาน

 ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในงานวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจ�าปี 2550 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 

กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8-19 สิงหาคม 2550 โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การจัดนิทรรศการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพการ

ท�าผ้าและป่านศรนารายณ์มัดย้อมของชุมชนหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี และการสาธิตเทคโนโลยี ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชมงานและ

คณะกรรมการ จ�านวน 653 คน พบว่าร้อยละ 85.78 ของผู้เข้าชมงานและคณะกรรมการพึงพอใจต่อโครงการ และมีผลสัมฤทธิ์ของการจัดนิทรรศการ

ท�าให้เพิ่มโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับบริษัทเอกชน เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการเอื้อเฟื้อผ้าฝ้ายที่เหลือจากการผลิตเสื้อและเคหะสิ่งทอ

เป็นวัตถุดิบการท�าผ้ามัดย้อม
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ชื่อผลงาน :   การสาธิตเทคโนโลยีในงานมิติใหม่ราชมงคลเพื่ออุตสาหกรรมไทยครั้งที่ 2
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :  คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  :  จ�านวน 30,000  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 1. จัดแสดงโปสเตอร์ผลงานคลินิกเทคโนโลยี

 2. สาธิตเทคโนโลยี

ผลการด�าเนินงาน  

 จัดแสดงโปสเตอร์แสดงโครงสร้างการบริหารจัดการคลินิกเทคโนโลยีและผลงานของศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โชติเวช 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสาธิตการท�าเยลลี่ผลไม้ เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหู้นมสด มีผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน จ�านวน 472 คน ผลการประเมินความ

พึงพอใจ มีความพึงพอใจต่อการสาธิตเทคโนโลยีในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.18 หรือร้อยละ 79.50

ชื่อผลงาน :   การบริการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูล
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี  มาตสถิตย์  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  :  จ�านวน  200,000  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 ด�าเนินการบริการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลทางเทคโนโลยีโดยตรง โดยมีช่องทางการติดต่อ การให้บริการทางโทรศัพท์  การติดต่อด้วย

ตนเอง  และลงพื้นที่สู่ชุมชน  

ผลการด�าเนินงาน

 มีการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกระดาษ การท�ากรอบรูปจากไม้ การใช้คอมพิวเตอร์ไมโคร

ซอฟอินเตอร์เน็ต การท�าผ้าบาติก การพิมพ์ผ้าซิลสกรีนและผ้าปัดทอง การท�าผ้ามัดย้อม การจัดดอกไม้ การร้อยเครื่องประดับ การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 

การท�าเคหะสิ่งทอ และการตัดเย็บกระเป๋า แก่ผู้รับบริการ จ�านวน 560 คน โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ในระดับมากทุกด้าน ค่า

เฉลี่ย 4.12
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ชื่อผลงาน :   การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วมภายหลังน�้าลด จังหวัดอ่างทอง
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี  มาตสถิตย์  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  :  จ�านวน 350,000  บาท
วิธีด�าเนินงาน
 ด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ชุมชนโดยการฝึกอบรม จ�านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1  วันที่ 26 - 29 มีนาคม 2550 ณ ต�าบลคลองวัว ต�าบลบ้านรี 
อ�าเภอเมือง ต�าบลชะไว ต�าบลจระเข้ร้อง อ�าเภอไชโย ต�าบลองครักษ์ อ�าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 
ณ ต�าบลบ้านแห อ�าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
ผลการด�าเนินงาน  
 ด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประสบภัยน�้าท่วมภายหลังน�้าลดชุมชนในจังหวัดอ่างทอง จ�านวน 150 คน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. การท�ากรอบรูป มีการตั้งกลุ่มของบ้านแห และของบประมาณจากโครงการอยู่ดีมีสุขได้งบประมาณ 20,000 บาท เพื่อด�าเนินการผลิตกรอบ
รูปและสร้างรายได้ และกลุ่มอ�าเภอโพธิ์ทองได้ท�าการประยุกต์กับกรอบรูปวิทยาศาสตร์เพิ่มรายได้ขึ้น
 2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้ากลุ่มอ�าเภอชะไว สร้างรายได้จากการท�าโอ่งบุผ้าไหมจ�าหน่ายที่เมืองทองธานี มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 5,000 
บาท และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับนักศึกษาซึ่งมาเรียนอยู่ที่กลุ่ม
 3. การท�าดอกไม้สร้างสรรค์ ได้ประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี  โดยน�าไปประกวดได้รางวัลที่หนึ่งจากงานทูบีนัมเบอร์วัน และน�าไป
ประดับสถานที่เวลามีงานต่างๆ ท�าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง และประยุกต์รูปแบบให้หลากหลายมากขึ้น
 4. การปัก การท�าของทีร่ะลกึ ได้น�าไปใช้ประโยชน์ในครอบครวั ลดรายจ่ายและประยกุต์ใช้กบังานหลกัของกลุม่ สร้างรายได้เสรมิ การประเมนิ

ผลความพึงพอใจหลังการฝึกอบรมได้ค่าเฉลี่ย 4.43

ชื่อผลงาน :   การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
ผู้รับผิดชอบโครงโนโลยี : อาจารย์พจนา  นูมหันต์  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 200,000  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 ด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทัณฑสถานหญิงกลางกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12 – 18 กรกฎาคม 2550 จ�านวน 7 หลักสูตร ได้แก่ การ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์  การท�าผ้าบาติก การท�าขนมไทย การพิมพ์และเขียนสีลวดลายบนผ้า การท�าผ้ามัดย้อม การพิมพ์ผ้าแบบซิลสกรีน และการท�า

แผนธุรกิจ ผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งหมด 292 คน

ผลการด�าเนินงาน

 ถ่ายทอดเทคโนโลยี จ�านวน 7 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด จ�านวน 292 คน ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจโดยรวม 4.33
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ชื่อผลงาน :   การให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   รองศาสตราจารย์บุษรา  สร้อยระย้า  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :   จ�านวน 240,000  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 ด�าเนนิกจิกรรมการบรกิารให้ค�าปรกึษาและบรกิารข้อมูลทางเทคโนโลยด้ีานคหกรรมศาสตร์ การออกแบบผลติภณัฑ์ การออกแบบบรรจภุณัฑ์ 

8 ด้าน ได้แก่ ผ้าและการออกแบบ  เครื่องดื่ม  ผ้าและการตัดเย็บ  ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก  อาหารและโภชนาการ การออกแบบผลิตภัณฑ์  

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ผลการด�าเนินงาน

 ด�าเนนิการให้ค�าปรกึษาและบรกิารข้อมลูเทคโนโลยด้ีานคหกรรมศาสตร์ ผูร้บับรกิารส่วนใหญ่เป็นผูส้นใจทัว่ไป รองลงมาคอืหน่วยงานราชการ 

หน่วยงานเอกชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ กลุ่มแม่บ้าน ชุมชน เกษตรกร จ�านวน 346 คน ผู้รับบริการสามารถน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้

ร้อยละ 100 โดยได้น�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านคุณภาพชีวิต การเพิ่มรายได้ การลดรายจ่าย และการแก้ปัญหาเทคโนโลยีสามารถใช้ในกิจการ

หรืออาชีพของตนได้

ชื่อผลงาน :   การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพการท�าเปเปอร์มาเช่
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอม

ขวัญ  สุวรรณรักษ์ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :   จ�านวน 200,000  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 ด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�าเปเปอร์มาเช่ และการจัดแสดงผลงานส�าเร็จของผู้เข้ารับการฝึกอบรม แก่สมาชิกชมรมอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ต�าบลกร�่า อ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง

ผลการด�าเนินงาน

 ด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรการท�าเปเปอร์มาเช่ คือ ตัวละครพระอภัยมณี ผลไม้และสัตว์น�า้ แก่ผู้รับการถ่ายทอด จ�านวน 71 คน 

ผูร้บัการฝึกอบรมพงึพอใจต่อโครงการร้อยละ 86.80 โดยพบว่ามคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ค่าเฉลีย่ 4.34  การตดิตามผลการน�าไปใช้ประโยชน์ ร้อย

ละ 43.66 น�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ โดยใช้ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และการหารายได้ จากการติดตามเพิ่มเติมและเข้าเยี่ยม

ชมการจัดกิจกรรมของชุมชนเนื่องในวันสุนทรภู่พบว่า ชุมชนมีการรวมกลุ่มและรับสั่งท�าผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่ 
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ชือ่ผลงาน :    การถ่ายทอดเทคโนโลยเีพือ่พฒันาต่อยอดอาชีพการท�าผ้าและป่านศรนารายณ์มัดย้อม ของชุมชนหุบกะพง จังหวดัเพชรบรุี
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ   ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :   จ�านวน 281,200  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 ด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยประสานงานชุมชนและรับสมัครผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการ

อบรมเชงิปฏบิตักิาร การท�าผ้าและป่านศรนารายณ์มดัย้อม และบรรจภุณัฑ์ทีม่คีวามเหมาะสมเป็นต้นแบบและผลติให้จ�านวนหนึง่ พร้อมทัง้ให้ความ

รู้เรื่องเกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์มัดย้อม ให้ความรู้เพิ่มเติมในด้านการคิดต้นทุน การตั้งราคาขาย จัดแสดงผลงาน

ส�าเรจ็ของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม ประเมนิผลความพงึพอใจของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม วทิยากร และคณะกรรมการ และตดิตามผลการใช้ประโยชน์หลงั

การฝึกอบรม

ผลการด�าเนินงาน

 เดนิทางสูพ่ืน้ทีเ่ป้าหมายและถ่ายทอดเทคโนโลย ีหลกัสตูรการท�าผ้าและป่านศรนารายณ์มดัย้อมแก่ผูร้บัการถ่ายทอด จ�านวน 61 คน ผูร้บัการ

ฝึกอบรมพึงพอใจต่อโครงการร้อยละ 88.40 โดยพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.42 การติดตามผลการน�าผลการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์พบว่า มี

ผู้ส�าเร็จการฝึกอบรม จ�านวน 25 คน หรือร้อยละ 42.62 น�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ โดยใช้ประโยชน์ในครอบครัวและการประกอบ

อาชีพ และจ�านวน 12 คน (12 ครอบครัว) หรือร้อยละ 19.67 ของผู้เข้ารับการอบรมใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสามารถเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว

ในการท�าผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีมัดย้อมป่านศรนารายณ์ส�าหรับใช้เป็นวัตถุดิบการท�ากระเป๋าและรองเท้า 

ชื่อผลงาน :   การให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 150,000  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 การด�าเนินการ จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนด�าเนินงาน รวบรวมและจัดท�าข้อมูลเทคโนโลยีและข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ รวบรวมข้อมูลและจัด

ท�าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ด�าเนินการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการ และประเมินผลการให้บริการ

ผลการด�าเนินงาน

 ด�าเนนิการให้ค�าปรกึษาและบรกิารข้อมลูแก่ผูร้บับรกิาร จ�านวน 343 คน และร่วมจดัแสดงผลงานคลนิกิเทคโนโลยเีพือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 

จ�านวน 8 ครั้ง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับมากทุกด้าน ค่าเฉลี่ยรวม 4.12 
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ชื่อผลงาน :   การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้และการท�าน�้าผลไม้พร้อมดื่ม
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 191,400  บาท

วิธีด�าเนินงาน
ด�าเนินการโดยติดต่อประสานงานชุมชนและรับสมัครผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เตรียมสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการ
อบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูรการท�าผลไม้แปรรปู และหลกัสตูรการท�าน�า้ผลไม้พร้อมดืม่บรรจขุวด และของทอด ประเมนิผลความพงึพอใจและตดิตาม
ผลการใช้ประโยชน์หลังการฝึกอบรม

ผลการด�าเนินงาน
 ถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ�านวน 65 คน ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า
ร้อยละ 86.00 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการ  โดยพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.30 และติดตามผลการน�าไปใช้ประโยชน์ 
พบว่า มีผู้ส�าเร็จการฝึกอบรม จ�านวน 53 คน  หรือร้อยละ  81.54 น�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยใช้ประโยชน์ในครอบครัวและชุมชนซึ่งสามารถ
รวมกลุ่มท�าผลิตภัณฑ์เป็นรายได้เสริมของครอบครัว

ชื่อผลงาน :   การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพชุมชน
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์สุวรรณ  

ประทีป ณ ถลาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 447,000  บาท

วิธีด�าเนินงาน
 ด�าเนินการโดยติดต่อประสานงานเทศบาลเมืองหัวหินและรับสมัครผู้รับการถ่ายทอด เตรียมส่ิงที่เกี่ยวข้องถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดแสดงผลงานส�าเร็จของผู้รับการฝึกอบรม ประเมินผลความพึงพอใจและติดตามผลการใช้ประโยชน์หลังการฝึกอบรม

ผลการด�าเนินงาน
 ด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรการท�าผ้าบาติก และการท�าขนม แก่ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ�านวน 100 คน โดยการติดตามผล
การน�าไปใช้ประโยชน์ หลักสูตรการท�าผ้าบาติก พบว่า ผู้ส�าเร็จการฝึกอบรม จ�านวน  24 คน  หรือร้อยละ 60.00 น�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้
ประโยชน์ในครอบครัวและการประกอบอาชีพ และหลักสูตรการท�าขนม มีผู้ส�าเร็จการฝึกอบรมจ�านวน 25 คน หรือร้อยละ 41.67 น�าความรู้จากการ
ฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในครอบครัวและการประกอบอาชีพ สามารถเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวโดยการท�าขนมจ�าหน่ายเป็นรายได้เสริม



การให้ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลงานประจ�าปี

2551
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ชื่อผลงาน :    การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท�าข้อเสนอโครงการส�าหรับอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ครั้งที่ 1
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน  50,000  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 ด�าเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก อสวท. ในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อสร้างความตระหนักด้าน ว และ ท และเพื่อรับทราบความต้องการของ

ชุมชนผ่านสมาชิก อสวท.

ผลการด�าเนินงาน

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�านวน 118 คน ผลการส�ารวจความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจต่อโครงการ 

ร้อยละ 86.00 โดยพงึพอใจระดบัมาก ค่าเฉลีย่ 4.30 มกีารพฒันาข้อเสนอโครงการเพือ่ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณจากกระทรวงวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี จ�านวน 3 โครงการ งบประมาณ จ�านวน 473,000 บาท ได้รับการสนับสนุน จ�านวน 1 โครงการ งบประมาณ 130,000 บาท

ชื่อผลงาน :  การถ่ายทอดเทคโนโลยีงานประดิษฐ์เพื่อพัฒนาอาชีพชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 130,000  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 ด�าเนินโครงการที่ผลักดันโดยอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรการท�าพวงหรีดแห้งและสมุนไพรแปรรูป แก่กลุ่มชุมชนบางพูดและกลุ่มชุมชนศรีบุญยืนพัฒนา และเพื่อติดตามและ

ประเมินผลส�าเร็จของโครงการ

ผลการด�าเนินงาน

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรการท�าพวงหรีดแห้งและการท�าสมุนไพรแปรรูป มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน 50 คน ผลการประเมินความ

พึงพอใจ พบว่าร้อยละ 88.40 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการโดยพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.42 ติดตามผลการน�าไปใช้

ประโยชน์ พบว่า ผู้ส�าเร็จการฝึกอบรม ร้อยละ 60 น�าไปใช้ประโยชน์โดยใช้ในครอบครัวและชุมชน น�าความรู้ไปสอน/บอกความรู้แก่คนอื่น น�าความ

รู้ไปดัดแปลงท�าแบบใหม่ และน�าไปเป็นรายได้เสริม
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ชื่อผลงาน :   การจัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในงานวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจ�าปี 2551

ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 40,000  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 ด�าเนนิโครงการร่วมกบักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละศนูย์คลนิกิเทคโนโลยชีมุพรเขตรอดุมศกัดิ ์โชตเิวช และสถาบนัวจิยัและพฒันา 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดนิทรรศการของคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร และเพื่อสาธิตเทคโนโลยีของศูนย์คลินิกเทคโนโลยีในสังกัด มทร.พระนคร

ผลการด�าเนินงาน

 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในงานวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ�าปี 2551 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 

กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2551 โดยจัดนิทรรศการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายในพื้นที่ 9 ตารางเมตร สาธิตเทคโนโลยี 

จ�านวน 4 รายการ ส่งผลติภณัฑ์เพือ่จดันทิรรศการเรือ่งเล่าความส�าเรจ็ร่วมกบัคลนิกิเทคโนโลยกีระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจ�านวน 2 รายการ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชมงานและคณะกรรมการจ�านวน 915 คน พบว่า ร้อยละ 90.78 ของผู้เข้าชมงานและคณะกรรมการพึงพอใจ

ต่อโครงการ ผลสมัฤทธิข์องการจดันทิรรศการ คอื มผีูป้ระกอบการตดิต่อให้ศนูย์คลนิกิเทคโนโลยชีมุพรเขตรอดุมศกัดิ ์เป็นวทิยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี

การท�าผ้ามัดย้อมเพื่อจ�าหน่ายในสถานประกอบการ

ชื่อผลงาน :  การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :   จ�านวน 61,920  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 ด�าเนินโครงการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  โชติเวช และสถาบันวิจัยและ

พฒันา โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่จดันทิรรศการผลงานของคลนิกิเทคโนโลย ีสาธติ ฝึกอบรมเทคโนโลยทีีพ่ร้อมถ่ายทอด และเพือ่ประชาสมัพนัธ์และเผย

แพร่ผลงานคลินิกเทคโนโลยีของ มทร.พระนคร

ผลการด�าเนินงาน

 จดันทิรรศการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยเีพือ่พฒันาต่อยอดอาชพีการแปรรปูผลไม้ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารท�าผลติภณัฑ์ บรรจภุณัฑ์ 

และการตลาดผ้ามัดย้อมเพื่อเศรษฐกิจชุมชน และโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพการท�าผ้าและป่านศรนารายณ์มัดย้อมของ

ชุมชนหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี สาธิตเทคโนโลยี จ�านวน 1 รายการ คือ เยลลี่สมุนไพร ฝึกอบรมวิชาชีพ จ�านวน 4 รายการ คือ การท�าผ้ามัดย้อม การ

ท�าแยมเปลือกส้ม กรวยไอศกรีมจากข้าวหอมนิล และไอศกรีมจากน�้านมข้าวโพด
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ชื่อผลงาน :   การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ส�าหรับถ่านดูดกลิ่นจากผลไม้
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   อาจารย์ก้องเกียรติ  มหาอินทร์ และคณะ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :   จ�านวน 200,000  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 เดินทางส�ารวจพื้นที่ในเขตภาคใต้ของประเทศไทย โดยประสานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรมจังหวัด และพลังงาน

จังหวัด ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชน “ตามรอยพ่อ” ต�าบลท่าดี อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการด�าเนินงานได้ใช้กระบวนวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development-R&D) ผสมผสานกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) มาเป็นแนวทาง

ในการด�าเนินโครงการ โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างชาวบ้าน ผู้น�าชุมชน และทีมผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้เพื่อประเมินปัญหาและเข้าใจ

ในมุมมองอันหลากหลายของกลุ่มผู้ผลิตถ่านผลไม้ อันส่งผลต่อการก�าหนดแนวทางการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน และเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน

 สรปุได้ว่า การพฒันาและออกแบบบรรจภุณัฑ์ส�าหรบัถ่านดดูกลิน่จากผลไม้ มกีารออกแบบ 2 ส่วน คอื ส่วนของโครงสร้างบรรจภุณัฑ์ และส่วน

ของกราฟิคบนบรรจุภัณฑ์ที่แสดงความเป็นตัวตนของกลุ่ม สามารถผลิตเองได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการผลิตจากโรงพิมพ์ และพบว่า ผูร้บัการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความสนใจและสามารถผลิตเองได้ตามแนวทางการออกแบบที่ก�าหนดไว้ ส่วนปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต คือ กลุ่มผู้

ผลิตอาจจะมีปัญหาเรื่องแนวความคิดในการออกแบบที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตามกระแสนิยมของสังคม และแนวโน้มของการใช้ผลิตภัณฑ์กับวิถีชีวิต

ชื่อผลงาน :  การให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช 

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  :  จ�านวน 240,000  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 ด�าเนนิการให้ค�าปรกึษาด้านคหกรรมศาสตร์แก่บคุคลภายนอกด้านคหกรรมศาสตร์ การออกแบบผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ ผ้าและเครือ่งแต่ง

กาย อาหารและโภชนาการ อาหาร-พัฒนาผลิตภัณฑ์ คหกรรมศาสตร์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ และสาขาออกแบบบรรจุภัณฑ์

ผลการด�าเนินงาน

 ให้ค�าปรึกษาด้านคหกรรมศาสตร์แก่บุคคลภายนอก ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2550 – 30 ก.ย. 2551 ในด้านคหกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และ

บรรจภุณัฑ์ เช่น เส้นใยและสิง่ทอ ผ้าและเครือ่งแต่งกาย อาหารและโภชนาการ อาหารและพฒันาผลติภณัฑ์ การจดัดอกไม้ งานใบตอง งานประดษิฐ์

ของขวัญของที่ระลึก การท�าบาติก การท�าผ้ามัดย้อม การร้อยเครื่องประดับ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ มีผู้รับบริการขอค�าปรึกษา จ�านวน 292 คน 

และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 90.62
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ชื่อผลงาน :   การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระดาษจากใบอ้อย
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช 

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :   จ�านวน 230,000  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 จัดอบรมด้านเทคโนโลยีการท�ากระดาษจากใบอ้อยให้แก่ชุมชนเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�ากระดาษจากใบอ้อยและ

ผลติภณัฑ์กระดาษจากใบอ้อยสูชุ่มชน เป็นการเพิม่มลูค่าให้กบัวัสด ุเศษเหลอืของใบอ้อยในท้องถิน่ สร้างช่องทางอาชพีเสรมิเพิม่รายได้แก่ชมุชนชาวไร้อ้อย

ผลการด�าเนินงาน

 ด�าเนินการจัดอบรมจ�านวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2551 ณ โรงงานน�้าตาลอุตสาหกรรมอู่ทอง อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้

กับชุมชนชาวไร่อ้อย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�าผลิตภัณฑ์จากกระดาษใบอ้อย จ�านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ กล่องสามเกลอ กล่องเอนกประสงค์ 

กล่องสารพัดประโยชน์  โคมไฟสายรุ้ง มีผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน 100 คน และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 93.94

ชื่อผลงาน :   การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วบงาน :   ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช 

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :   จ�านวน 150,000  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 จัดอบรมด้านวิชาชีพในด้านคหกรรมศาสตร์เพื่อใช้ในการพัฒนาอาชีพ โดยการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์ เป็นการตอบสนองความต้องการ

ของชุมชน และหน่วยงานของรัฐที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

ผลการด�าเนินงาน

 ด�าเนินการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์ จ�านวน 2 

ครั้ง ทั้งหมด 7 หลักสูตร เช่น หลักสูตรของขวัญของที่ระลึก ขนมไทย งานประดิษฐ์ น�้า

กระเจี๊ยบเข้มข้น ไส้กรอกเปรี้ยว กรวยไอศกรีม ไวน์ข้าวหอมนิล โดยครั้งที่ 1 จัดอบรม 

ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จ.ปทุมธานี วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2551 มีผู้เข้ารับ

การอบรมจ�านวน 50 คน ครั้งที่ 2 จัดอบรม วันที่ 14-15 มิถุนายน 2551 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

ได้แก่ ชุมชน ต�าบลเกาะเกร็ด อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้ารับการอบรม

จ�านวน 31 คน และจัดอบรม ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีผู้เข้ารับการอบรม

จ�านวน 22 คน รวมจ�านวนผู้เข้ารับการอบรม ทั้งหมด 103 คน และผู้เข้ารับการอบรมมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.14
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ชื่อผลงาน :   การให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา 

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :   จ�านวน 250,000  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 ด�าเนนิโครงการในแผนงานการบรกิารให้ค�าปรกึษาและบรกิารข้อมลูเทคโนโลย ีโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่จดัท�าข้อมลูเทคโนโลยทีีพ่ร้อมถ่ายทอด 

เพื่อให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของคลินิกเทคโนโลยี และเพื่อบริการจัดการคลินิกเทคโนโลยี มทร.

พระนครทั้ง 5 ศูนย์

ผลการด�าเนินงาน

 จัดท�าข้อมูลเทคโนโลยีจ�านวน 44 เทคโนโลยีและข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ รวบรวมข้อมูลและจัดท�าแผ่นพับประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี มทร.

พระนคร จ�านวน 5,000 ฉบับ ให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการ จ�านวน 312 คน ประเมินผลการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีความ

พึงพอใจ ร้อยละ 86.80 โดยพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.34

ชื่อผลงาน :   การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพการแปรรูปผลไม้
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ  

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา 

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :   จ�านวน 300,000  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 ด�าเนินโครงการในแผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�ากล้วย เผือก มัน ฟักทองทอด เพื่อศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบความส�าเร็จ

ในการแปรรูปผลไม้ และเพื่อประเมินและติดตามผลส�าเร็จของโครงการ

ผลการด�าเนินงาน

 อบรมเชิงปฏิบัติการแก่กลุ่มชุมชนสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ�ากัด และกลุ่มสตรีชุมชนต�าบลเขาใหญ่ อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี จ�านวน 

62 คน ณ สหกรณ์การเกษตรหบุกะพง จ�ากดั และศกึษาดงูานการแปรรปูผลติภณัฑ์อาหารของกลุม่สตรบ้ีานทาน อ�าเภอบ้านลาดผูเ้ข้าร่วมอบรม ร้อย

ละ 94.40 โดยพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.72  การติดตามผลการใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้ส�าเร็จการฝึกอบรม ร้อยละ 79.03 น�าความรู้จาก

การฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในครอบครัว และพบว่า ชุมชนได้มีการรวมตัวเพื่อท�าผลิตภัณฑ์จ�าหน่าย โดยจ�าหน่าย ณ ศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ

สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ�ากัด ตลาดเขาวัง และในงานนิทรรศการ
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ชื่อผลงาน :  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�าผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตลาดผ้ามัดย้อมเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา 

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :   จ�านวน 250,000  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 ด�าเนินโครงการในแผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�าผ้ามัดย้อมและผลิตภัณฑ์ เพื่อแนะน�า

และทดลองตลาดผ้ามัดย้อมและผลิตภัณฑ์ และเพื่อประเมินและติดตามผลความส�าเร็จของโครงการ

ผลการด�าเนินงาน

 ด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�าผ้ามัดย้อม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน 61 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่าร้อยละ 84.20 มี

ความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.21 การติดตามผลการน�าไปใช้ประโยชน์ พบว่า มีผู้ส�าเร็จการฝึกอบรม ร้อยละ 83.60 น�าความรู้

จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในครอบครัวและชุมชน พัฒนาเป็นรายได้เสริม น�าไปสอนนักเรียน/บอกความรู้แก่คนอื่น น�าไปดัดแปลงท�าเป็น

ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน และรวมตัวจัดตั้งกลุ่มเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และขอการรับรอง มผช. คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรดาวเรือง

ชื่อผลงาน :   การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา 

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :   จ�านวน 186,300  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 ด�าเนินโครงการที่เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพเพื่อถ่ายทอด

เทคโนโลยีและให้ค�าปรึกษาแนะน�าการพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน และเพื่อร่วมกับผู้ผลิตในการจัดท�า

เอกสารประกอบการเสนอขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ อย.

ผลการด�าเนินงาน

 วิเคราะห์กระบวนการผลิตโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ส�ารวจ

ข้อมูลและให้ค�าปรึกษากระบวนการผลิตแก่ชุมชน จ�านวน 9 กลุ่ม คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์ทองพัฒนา กลุ่มมุสลิมเบเกอรี่ กลุ่มอนุรักษ์การท�า

น�้าตาลโตนดบ้านท้ายหลวง กลุ่มขนมหวานพื้นเมือง กลุ่มขนมไทยโพธิ์ลอย กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร กลุ่มสตรีบ้านทาน ร้านเพชรบุรี

ภัณฑ์ 2 และกลุ่มแม่บ้านเยาวชน กศน. ได้แก้ไขปัญหาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จ�านวน 6 รายการ ผู้รับบริการ 510 คน
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ชื่อผลงาน :   การถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�าแป้งเผือกและผลิตภัณฑ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา 

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :   จ�านวน 200,000  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 ด�าเนนิโครงการในแผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลย ีโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารแปรรปูแป้งจากเผอืก เพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การท�าผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเผือกและเพื่อประเมินและติดตามผลความส�าเร็จของโครงการ

ผลการด�าเนินงาน

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่กลุ่มชุมชนต�าบลโคกใหญ่ ต�าบลหรเทพ ต�าบลบางโขมด ต�าบลตลาดน้อย อ�าเภอ

บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จ�านวน 53 คน ณ วัดหนองบางปุ๋ย อ�าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2552 ผลการ

ประเมินความพึงพอใจพบว่า ร้อยละ 80.40 พึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.02 ติดตามผลการน�าไปใช้ประโยชน์พบว่า ผู้ส�าเร็จการฝึกอบรมร้อยละ 

92.45 น�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในครอบครัว ในชุมชน ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่ในการท�าขนมหม้อแกงเผือก เป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้บริการ

ข้อมูล/ค�าปรึกษา และรวมตัวกันตั้งกลุ่มท�าขนมจากแป้งเผือกจ�าหน่าย ได้แก่ กลุ่มอาชีพบ้านวังกะโห้ 



การให้ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลงานประจ�าปี

2552
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ชื่อผลงาน :   การจัดนิทรรศการงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับจังหวัด (ครั้งที่ 3 )
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 40,000  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 ด�าเนินโครงการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมลองบีช ชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี 

ผลการด�าเนินงาน

 น�าเสนอผลงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยเีพือ่พฒันาต่อยอดอาชพีการแปรรปูผลไม้ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารท�าผลติภณัฑ์บรรจภุณัฑ์

และการตลาดผ้ามัดย้อมเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ส่งตัวแทนชุมชนร่วมเสวนา เรื่อง ความส�าเร็จของการด�าเนินโครงการการท�าผ้าและป่านศรนารายณ์

มัดย้อม จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานการเยี่ยมชมผลงานกลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ�ากัด 

ชื่อผลงาน :   การจัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ประจ�าปี 2552
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 40,000  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 ด�าเนนิการโครงการร่วมกบักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและศนูย์คลนิกิเทคโนโลยชีมุพรเขตรอดุมศกัดิ ์โชตเิวช และสถาบนัวจิยัและพฒันา

ผลการด�าเนินงาน

 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยี ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ�าปี 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิม

แพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 8 - 23 สิงหาคม 2552 โดยร่วมจัดนิทรรศการ 2 โครงการสาธิตเทคโนโลยี 3 รายการ จัดนิทรรศการถาวรร่วมกับ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 รายการ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชมงานและคณะกรรมการจ�านวน 115 คน พบว่า มีความพึง

พอใจต่อโครงการร้อยละ 90 โดยพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.50
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ชื่อผลงาน :   การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสรรหาสมาชิกอาสาสมัคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :  คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 66,000  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 ประเมินโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�าปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินข้อมูล ทัศนคติ และจัดท�ารายงานผล

การติดตามในกิจกรรมการอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก อสวท. 

ผลการด�าเนินงาน

 รวบรวม วเิคราะห์ และประเมนิผลข้อมลูจากแบบประเมนิภายหลงัเสรจ็สิน้กจิกรรมการอบรมของหน่วยงาน 6 แห่ง คอื มหาวทิยาลยัราชภฎัเลย 

มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วชิยั วทิยาเขตตรงั วทิยาลยัประมงชมุพรเขตรอดุมศกัดิ ์และมหาวทิยาลยัราชภฎัเทพสตร ีผลการประเมนิพบว่า ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมพงึพอใจต่อการจดั

กิจกรรมในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.15 หรือคิดเป็นร้อยละ 83.00 และมีความคิดเห็นว่า ควรเพิ่มระยะเวลาและจ�านวนครั้งของการจัดกิจกรรมและควร

จัดในพื้นที่ชุมชนเพิ่มขึ้นด้วย

ชื่อผลงาน :   การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรมการสารวัตรทหารบก
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 300,000  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 การจัดตัง้ศนูย์การเรยีนรูด้้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกรมการสารวตัรทหารบก โดยความร่วมมอืของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และกรมการสารวัตรทหารบก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชุมชน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

ผลการด�าเนินงาน

 ด�าเนินงานใน 4 กิจกรรม ดังนี้

 1. กจิกรรมการเรยีนรูข้องชมุชน จ�านวน 5 ฐาน ณ ศนูย์การเรยีนรูฯ้ วนัที ่20 มถินุายน 2552 มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม จ�านวน 341 คน ผลการประเมนิ

ความพึงพอใจ พบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 90.80 โดยพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.54

 2. กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วันที่ 25 กรกฎาคม 1-2 สิงหาคม 2552 มีผู้เข้ารับการอบรม 

จ�านวน 106 คน การประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าอบรมพึงพอใจร้อยละ 91.00 หรือพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.55

 3. กิจกรรมการจัดท�าสื่อการเรียนรู้จัดท�าเอกสาร จ�านวน 2,000 เล่ม
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ชื่อผลงาน :   การบริการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูล
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   อาจารย์พจนา  นูมหันต์ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 100,000  บาท

วิธีด�าเนินการ

 ให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลทางเทคโนโลยีโดยตรง ผ่านทางการให้บริการทางโทรศัพท์ ติดต่อด้วยตนเอง และลงพื้นที่สู่ชุมชน

ผลการด�าเนินงาน

 ชมุชนมคีวามต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยทีางด้านเสือ้ผ้า ร้อยละ 9 เกีย่วกบัการสร้างแบบเสือ้ในลกัษณะต่างๆ และการน�าผ้าตนีจกทีม่อียูแ่ล้ว

ในท้องถิ่นมาพัฒนาประยุกต์ใช้กับเสื้อผ้าสตรี และต้องการแปรรูปผ้าตีนจกให้มีลักษณะการใช้งานที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ชุมชนมี

ความต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารพฒันาและออกแบบบรรจภุณัฑ์ผลติภณัฑ์ ร้อยละ 65 ชมุชนมคีวามต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยด้ีานการประดษิฐ์

สินค้าหัตถกรรม ร้อยละ 26

ชื่อผลงาน :  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอการย้อมสีและการท�าผ้ามัดหมี่ (กลุ่มแม่บ้านต�าบลทรายขาว อ�าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี)
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   อาจารย์สัมภาษณ์  สุวรรณคีรี  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 300,000  บาท

ผลการด�าเนินงาน

 ผลของการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารทอ การย้อม และการท�าผ้ามดัหมี ่เป้าหมายในการด�าเนนิการ จ�านวน 20 คน ซึง่จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ท�าให้เกิดการสร้างรายได้แก่สมาชิกในกลุ่มเพิ่มขึ้น ซึ่งสมาชิกในกลุ่มได้ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการออกแบบลายทอให้มีลายที่หลากหลาย 

และท�าให้ผ้ามดัหมีท่ีไ่ด้จากการย้อมมคีณุภาพมากขึน้กว่าเดมิ ซึง่สามารถท�าให้เพิม่มลูค่าของผลติภณัฑ์ ส่งผลให้ครอบครวัของสมาชกิในกลุม่มรีาย

ได้เพิ่มขึ้น
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ชื่อผลงาน :    การบริการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช 

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 250,000  บาท

ผลการด�าเนินงาน

 ด�าเนินการให้บริการค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่เดือน 1 ต.ค. 

2551 – 30 ก.ย. 2552 เป้าหมาย 80 คน มีผู้ขอรับบริการขอค�าปรึกษา จ�านวน 120 คน

ชื่อผลงาน :   การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช 

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน  258,000  บาท

ผลการด�าเนินงาน

 ด�าเนินการจัดอบรม 2 ครั้ง 5 หลักสูตร คือ เส้นพาสต้าจากข้าวไร่  การประกอบอาหารจากเส้นพาสต้า  น�้ามะม่วงพร้อมดื่ม  ฮ่อยจ๊อสุขภาพ  

ธัญพืชสมุนไพร  โดย ครั้งที่ 1 ณ เทศบาลต�าบลหนองประดู่ อ�าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี จ�านวน 60 คน ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ

อบรม คิดเป็นร้อยละ 93.15  และ ครั้งที่ 2  วิสาหกิจชุมชนน�้าใจอารีย์ หมู่ 3 ต�าบลหนองโอ่ง อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จ�านวน 60 คน ระดับ

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ 94.44  ภาพรวมระดับความ พึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 93.80
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ชื่อผลงาน :   การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเปลือกหอยให้แก่ชุมชนพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   อาจารย์วิเชียร  มหาวัน  และคณะ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพระนครเหนือ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี  มาตสถิตย์  และคณะ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 400,000  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 ด�าเนนิโครงการทีเ่กดิจากความต้องการของชมุชนในการประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การบรูณาการแผนงานคลนิกิเทคโนโลยเีพือ่สนบัสนนุงาน

จงัหวดัพืน้ทีก่ลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาและออกแบบผลติภณัฑ์จากเปลอืกหอย ถ่ายทอดเทคโนโลยสีูก่ลุม่ผูป้ระกอบ

การ SMEs และผู้ผลิตสินค้าชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพเสริมแก่กลุ่มเกษตร/กลุ่มแม่บ้านเกษตร

ผลการด�าเนินงาน

 สร้างเครือ่งมอืส�าหรบัการเจยีระไนเปลอืกหอย ออกแบบเปลอืกหอยเป็นเครือ่งประดบัและส่วนประกอบตกแต่งเสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกาย ถ่ายทอด

เทคโนโลยีแก่ชุมชนบ้านบางมัน อ�าเภอสุขส�าราญ จังหวัดระนอง จ�านวน 75 คน ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2552

ชื่อผลงาน :   การให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 250,000  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 ด�าเนนิโครงการในแผนงานการบรกิารให้ค�าปรกึษา และบรกิารข้อมลูเทคโนโลย ีโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่จดัท�าข้อมลูเทคโนโลยทีีพ่ร้อมถ่ายทอด 

และข้อมูลผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ค�าปรึกษา และบริการข้อมูลเทคโนโลยีของคณะในสังกัด มทร.พระนคร เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของคลินิก

เทคโนโลยี และเพื่อประสานงานศูนย์คลินิกเทคโนโลยีในสังกัด มทร.พระนคร

ผลการด�าเนินงาน

 จัดท�าเอกสารข้อมูลเทคโนโลยี จ�านวน 83 เทคโนโลยี จัดท�ารายงานคลินิกเทคโนโลยีประจ�าปี 2549 – 2552 จ�านวน 500 เล่ม ให้ค�าปรึกษา

และบริการข้อมูลเทคโนโลยี 5 ประเภท แก่ผู้รับบริการจ�านวน 410 คน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานคลินิกเทคโนโลยี 14 ครั้ง
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ชื่อผลงาน :   ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยของชุมชนจังหวัดราชบุรีเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน  250,000  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 ด�าเนนิโครงการในแผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลย ีโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารท�าแป้งจากกล้วยน�า้ว้า เพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การท�าผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วย เพื่อประเมินและติดตามผลความส�าเร็จของโครงการ

ผลการด�าเนินงาน

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีในรปูแบบการอบรมเชงิปฏบิตักิารแก่กลุม่อาชพีต�าบลหวัโพ อ�าเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุ ีและกลุม่ชมุชนโรงเรยีนวดัหวัโพ 

อ�าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จ�านวน 56 คน ณ โรงเรียนวัดหัวโพ ระหว่างวันที่ 15 – 19 มีนาคม 2552 ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการร้อยละ 90.40 หรือพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.52 การติดตามผลการน�าไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้

ส�าเร็จการฝึกอบรมร้อยละ 80.36 น�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยใช้ประโยชน์ในครอบครัวและชุมชน

ชื่อผลงาน :   การถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�าสมุนไพรแปรรูปส�าหรับสมาชิก อสวท. ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ   ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 140,000  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 ด�าเนินโครงการที่ผลักดันโดยอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอด

เทคโนโลยีการท�าสมุนไพรแปรรูป และเพื่อประเมินและติดตามผลความส�าเร็จของโครงการ

ผลการด�าเนินงาน

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่กลุ่ม ชุมชนศรีบุญยืนพัฒนา เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จ�านวน 32 คน ณ ชุมชน

ศรีบุญยืนพัฒนา ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2552 และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรดาวเรือง ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรดาวเรือง จ�านวน 26 

คน ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2552 รวม 58 คน ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการร้อย

ละ 95.00 โดยพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.75
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ชื่อผลงาน :   การให้ค�าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผ้าและผลิตภัณฑ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา 

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 300,000  บาท

วิธีด�าเนินงาน

 ด�าเนนิโครงการทีเ่กดิจากความต้องการของชมุชน จงัหวดัอดุรธาน ีจงัหวดัสระแก้ว และจงัหวดัตรงั ในการประชมุการบรูณาการแผนงานคลนิกิ

เทคโนโลยเีพือ่สนบัสนนุงานจงัหวดั โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ค�าปรกึษาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารพฒันารปูแบบเสือ้ผ้าส�าเรจ็รปูและเครือ่งประกอบ

การแต่งกายแก่ชุมชนจังหวัดอุดรธานี การท�าสีธรรมชาติในผ้าทอของชุมชนจังหวัดสระแก้ว การแปรรูปผ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนจังหวัดตรัง เพื่อ

ประเมินและติดตามผลความส�าเร็จของโครงการ

ผลการด�าเนินงาน

 ให้ค�าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้

 1. อบรมการท�าเครือ่งแต่งกายและเครือ่งประกอบการแต่งกายแก่กลุม่แปรรผูลติภณัฑ์จากผ้าบ้านโคกสว่าง ต�าบลสอีอ อ�าเภอกมุภวาปี จงัหวดั

อุดรธานี และกลุ่มตัดเย็บกระเป๋าบ้านโคกสาม ต�าบลดงลิง อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จ�านวน 31 คน ณ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์และกลุ่มทอ

ผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านโคกสว่าง ระหว่างวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2552 ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ

ต่อโครงการร้อยละ 88.60 โดยพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.43

 2. อบรมการย้อมผ้าสีธรรมชาติ แก่กลุ่มทอผ้าต�าบลตาพระยา อ�าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จ�านวน 30 คน ณ กลุ่มทอผ้าต�าบลตาพระยา 

ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2552



การให้ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลงานประจ�าปี

2553
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ชื่อผลงาน :   การจัดนิทรรศการบูรณาการ งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 30,000 บาท

วิธีด�าเนินการ

 ด�าเนินโครงการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม กับจังหวัด/

กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่  22 -24  พฤศจิกายน 2552  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัด

แสดงนิทรรศการจากผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสนองนโยบายงานบูรณาการงาน

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการด�าเนินงาน  

 น�าเสนอผลงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยของชุมชนจังหวัดราชบุรีเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์ ส่งตัวแทนชุมชนร่วมเสวนา เรื่อง ความส�าเร็จของการด�าเนินโครงการ/

กจิกรรมทีก่ระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้การสนบัสนนุ ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร พบว่า มคีวามพงึพอใจ ระดบัมากทีส่ดุ 

ค่าเฉลี่ย 4.73 หรือร้อยละ 94.60

ชื่อผลงาน :   การจัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ�าปี 2553
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :  คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :   จ�านวน 40,000 บาท

วิธีด�าเนินการ

 ด�าเนินโครงการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช และสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ผลการด�าเนินงาน  

 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยี ในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ�าปี 2553 ณ ศูนย์จัดนิทรรศการไบเทค บางนา 

กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 7-22 สิงหาคม 2553 โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช เข้าร่วมจัดนิทรรศการ

ผลงานโครงการหมูบ้่านเผอืกหอม และโครงการให้ค�าปรกึษาและบรกิารข้อมลูเทคโนโลย ีและสาธติเทคโนโลย ีจ�านวน 2 รายการ คอื การท�าขนมเป๊ียะ

บัวหิมะเผือกหอม และการแปรรูปเห็ด
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ชื่อผลงาน :   การจัดนิทรรศการกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ของชุมชนจังหวัดชุมพร
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :  คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 70,000 บาท

วิธีด�าเนินการ

 จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ของชุมชน ณ โครงการพระราชด�าริ พื้นที่หนองใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 23 – 25  

มิถุนายน 2553

ผลการด�าเนินงาน  

 น�าเสนอผลงานโครงการคลนิกิเทคโนโลย ี จดัจ�าหน่วยผลติภณัฑ์ของชมุชน  ถ่ายทอดเทคโนโลยใีนรปูแบบการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 2 หลกัสตูร 

ได้แก่ การร้อยลูกปัด และการอออกแบบผ้าบาติก มีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม จ�านวน 180 คน

ชื่อผลงาน :  การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมการสารวัตรทหารบก (ปีที่ 2)
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :  คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 250,000 บาท

วิธีด�าเนินการ

 ด�าเนินโครงการ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยรีะดบัชุมชน เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนทีส่ามารถพึง่พาตนเองได้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพือ่สง่เสรมิอาชพี 

เพิ่มรายได้ และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2553 ณ กรมการสารวัตรทหารบก 

กรุงเทพฯ

ผลการด�าเนินงาน

 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน จ�านวน 8 หลักสูตร กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 4 กิจกรรมย่อย กิจกรรมการจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ 2,000 ชุด 

เอกสารเผยแพร่ 500 เล่ม กิจกรรมอาหารปลอดภัย และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 242 คน มีความพึงพอใจต่อโครงการ ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 

4.60 
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ชื่อผลงาน :   การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นบ้าน
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 222,000 บาท

วิธีด�าเนินการ

 เป็นโครงการในแผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลย ีโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ถ่ายทอดการพฒันารปูแบบผลติภณัฑ์จากผ้าทอพืน้เมอืง การออกแบบ

ลวดลายบนผ้าทอพื้นเมือง  การออกแบบและสร้างบรรจุภัณฑ์แก่กลุ่มทอผ้า เพื่อประเมินและติดตามผลความส�าเร็จของโครงการ

ผลการด�าเนินงาน  

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามความต้องการของชุมชนต�าบลดอนมะนาว อ�าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นกลุ่มชาวบ้าน

ทอผ้าพื้นเมืองไทยทรงด�าบ้านดอนมะนาว จ�านวน 30 คน ฝึกอบรมในการออกแบบลวดลายด้วยวิธีมัดย้อม การสร้างผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าส�าเร็จรูปจาก

ผ้ามดัย้อมและผ้าทอพืน้บ้าน การสร้างผลติภณัฑ์ ได้แก่ กระเป๋า หมอน  จากผ้าทอพืน้บ้าน และการออกแบบบรรจภุณัฑ์ส�าหรบัผลติภณัฑ์ทีอ่อกแบบ

และจัดท�าขึ้น การถ่ายทอดความรู้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 24 พฤษภาคม 2553 ผู้รับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 90 การน�าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 96.7 

ชื่อผลงาน :   การบริการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูล
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 150,000 บาท

วิธีด�าเนินการ

 เป็นโครงการในแผนงานการบริการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบริการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูล

เทคโนโลยี ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นที่สะดวก รวดเร็ว สนองความต้องการของผู้ใช้บริการเพ่ือเป็นการติดต่อประสานงาน

ระหว่างเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  เพื่ออ�านวยความสะดวกในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนงาน 

ทั้งด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี งานวิจัย การบริการให้ค�าปรึกษา และการเผยแพร่

ผลการด�าเนินงาน   

ชมุชนมคีวามต้องการบรกิารข้อมลูทางด้านออกแบบลวดลายด้วยวธิมีดัย้อม ผลติเสือ้ผ้าส�าเรจ็รปู ผลติภณัฑ์เคหะสิง่ทอและเครือ่งประกอบการแต่ง

กาย ออกแบบบรรจุภัณฑ์ จ�านวน 34 คน มีความพึงพอใจในการบริการให้บริการ ร้อยละ 92.00
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ชื่อผลงาน :   การบริการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 250,000 บาท

วิธีด�าเนินการ   

 การด�าเนินงานโครงการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และเพื่อสร้างช่องทางการให้ค�าปรึกษาแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้

ผลการด�าเนินงาน   

 ด�าเนินการโครงการให้บริการค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์         การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ในด้าน

เส้นใยและสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์จากผ้า อาหารและโภชนาการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การจัดดอกไม้ การท�าบาติก การท�าผ้ามัดย้อม และข้อมูล

ทั่วไปด้านการฝึกอบรมต่างๆ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน มีผู้ขอรับบริการค�าปรึกษา จ�านวน 160 คน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ 91.88

ชื่อผลงาน :   การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพชุมชนตลาดน�้า 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 150,000 บาท

วิธีด�าเนินการ

 การด�าเนินการจัดอบรม 2 ครั้ง 11 หลักสูตร ผู้เข้าอบรมจ�านวน 80 คน

ผลการด�าเนินงาน

 ครั้งที่ 1 อบรมให้กับกลุ่มชุมชน/วิสาหกิจชุมชน และบริเวณใกล้เคียง ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ตลาดน�้าล�าพญา อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2553 โดยด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีในหลักสูตร กระถางจากแหน ผ้าบาติก กระเป๋าปลาทอง และของที่ระลึกจากแก้ว มี

ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ�านวน 40 คน ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก – 

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.60 

 ครั้งที่ 2 อบรมให้กับกลุ่มชุมชน/วิสาหกิจชุมชนและบริเวณใกล้เคียง ณ กลุ่มแม่บ้านอิสลาม เกาะเกร็ด อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย

ด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีในหลักสูตรไส้กรอกเนื้อ ปลายอ  หมี่กรอบโบราณ และไอศกรีมกะทิสด มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ�านวน 40 

คน ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.93
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ชื่อผลงาน :   หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 129,000 บาท

วิธีด�าเนินการ

 จดัอบรมระหว่างวนัที ่21-22 สงิหาคม 2553 ณ หมูบ้่านปลาสลดิ กลุม่สตรมีสุลมิลาดหวาย ต�าบลบางเพรยีง อ�าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ 

มีผู้เข้ารับการอบรม จากสมาชิกในชุมชนกลุ่มสตรีมุสลิมลาดหวาย จ�านวน 100 คน โดยจัดอบรม จ�านวน 1 ครั้ง 6 หลักสูตร

ผลการด�าเนินงาน

 ด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาน�้าจืด จ�านวน 6 หลักสูตร ได้แก่ ปลายอสมุนไพรพริกแกง  ปลายอสมุนไพร

แกงเขียวหวาน  น�้าพริกปลาสลิดสมุนไพร  ปลาสลิดสามรส  ปลาหยอง  และปลาหยองรสสาหร่าย มีผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ�านวน 100 คน 

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.50

ชื่อผลงาน :  การพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเปลือกหอยให้กับกลุ่มชุมชนมุสลิม จังหวัดระนอง
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพระนครเหนือ

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 200,000 บาท

วิธีด�าเนินการ   

 เป็นโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรประจ�าชุมชนแบบยั่งยืน  จัดตั้งกลุ่ม

เตรียมความพร้อมเพื่อการถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ

ผลการด�าเนินงาน   

 มผีูเ้ข้าร่วมการฝึกอบรม ณ สาขาวชิาเทคโนโลยแีม่พมิพ์เครือ่งประดบั คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ระหว่าง

วันที่ 1 -20 พฤษภาคม 2553 จ�านวน 4 คน ความพึงพอใจของผู้รับการฝึกอบรม ร้อยละ 85 สามารถน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 84.16
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ชื่อผลงาน :   ให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 300,000 บาท

วิธีด�าเนินการ  

 ด�าเนนิโครงการในแผนงานการบรกิารให้ค�าปรกึษาและบรกิารข้อมลูเทคโนโลย ีโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่จดัท�าข้อมลูเทคโนโลยทีีพ่ร้อมถ่ายทอด

และข้อมูลผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีของคณะในสังกัด มทร.พระนคร เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของคลินิก

เทคโนโลยี และเพื่อประสานงานศูนย์คลินิกเทคโนโลยีในสังกัด มทร.พระนคร 

ผลการด�าเนินงาน

 ให้บริการข้อมูลเทคโนโลยี แก่ผู้รับบริการ จ�านวน 537 คน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานคลินิกเทคโนโลยี จ�านวน 12 ครั้ง ผู้รับบริการมีความ

พึงพอใจต่อการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูล ร้อยละ 89.00

ชื่อผลงาน :   การสร้างมูลค่าเพิ่มป่านศรนารายณ์เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 443,000 บาท

วิธีด�าเนินการ

 ด�าเนนิโครงการในแผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลย ีโดยมวีตัถปุระสงค์ เพือ่สร้างสิง่ประดษิฐ์ส�าหรบันวดเส้นใยป่านศรนารายณ์  พฒันากระดาษ

จากส่วนเหลือใช้ในกระบวนการขูดป่าน พัฒนาเส้นใยในงานจัดดอกไม้สดจากส่วนเหลือใช้ในกระบวนการตากและสางเส้นใย  และเพื่อถ่ายทอด

เทคโนโลยีสู่ชุมชนหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี

ผลการด�าเนินงาน

 1.ด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการท�าและใช้ประโยชน์จากเส้นใยป่านศรนารายณ์ในงานจัด

ดอกไม้  การท�ากระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษป่านศรนารายณ์ และการใช้สิ่งประดิษฐ์เครื่องนวดเส้นใย มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน 40 คน ผล

การประเมินความพึงพอใจพบว่า ร้อยละ 90.00 พึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.50  

 2. ติดตามผลการน�าไปใช้ประโยชน์พบว่า ร้อยละ 100 น�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์  โดยใช้ประโยชน์ในชุมชน  น�าความรู้ไป

ขยายผลต่อในด้านประยุกต์เป็นความรู้ใหม่ในการท�าเป็นบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นเพื่อใช้บรรจุสินค้าในสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ�ากัด และใช้ในการ

ประชาสัมพันธ์ชุมชน 
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ชื่อผลงาน :   การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหารของสมาชิกอสวท. อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี 

        เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 146,000 บาท

วิธีด�าเนินการ

 ด�าเนนิโครงการทีผ่ลกัดนัโดยอาสาสมคัรวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนแผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลย ีมวีตัถปุระสงค์เพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การท�าผลิตภัณฑ์น�้าพริกชนิดต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่แสดงเอกลักษณ์ของกลุ่มเพื่อประเมินและติดตามผลส�าเร็จ

ของโครงการ

ผลการด�าเนินงาน

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่กลุ่มกะปิหนองคาง กลุ่มกะปิบ้านหนองแจง กลุ่มขนมหวานหนองคาง กลุ่มน�า้พริก

ผู้สูงอายุห้วยทรายเหนือ กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองตาพด และกลุ่มน�้าพริกชุมชนบ่อพุทรา  ในหลักสูตรการท�าผัดพริกขิงหมูกรอบ-ไข่เค็ม น�้าพริกกุ้ง

สมุนไพร น�า้พริกคั่วกลิ้งปลา น�้าพริกขิงคั่ว ปั้นสิบทอด และทองม้วน มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน 85 คน ณ ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ ต�าบล

ชะอ�า อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี 

ชื่อผลงาน :   หมู่บ้านเผือกหอม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 215,000 บาท

วิธีด�าเนินการ

 ด�าเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์สร้างหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีขีดความสามารถเป็นหมู่บ้าน

ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเผือกหอมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผลการด�าเนินงาน

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรประกอบด้วยการท�าบัญชีในครัวเรือน การท�าผลิตภัณฑ์อาหารจากเผือกหอม

จัดนิทรรศการหมู่บ้านเผือกหอมและแสดงผลงานผู้ส�าเร็จการอบรม  มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน 41 คน  ณ โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย ต�าบล

โคกใหญ่  อ�าเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี  ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ร้อยละ 93.20 โดยพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.66 ศึกษา

ดงูาน ณ หมูบ้่านข้าวหอมนลิวดักุม่ทอง อ�าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม จ�านวน 40 คน เผยแพร่ข้อมลูโครงการหมูบ้่านเผอืกหอม 

ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในรายการ ปล.รักเมืองไทย ระหว่างเวลา 06.20 – 06.50 น.  ติดตามประเมินผลการน�าไปใช้ประโยชน์ 

พบว่า มผีูส้�าเร็จการฝึกอบรม จ�านวน 41 คน หรอืร้อยละ 100 น�าความรูจ้ากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ โดยใช้ประโยชน์ในชมุชน คดิเป็นร้อยละ 100



การให้ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลงานประจ�าปี

2554
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ชื่อผลงาน :  การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมการสารวัตรทหารบก (ปีที่ 3) 
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :  คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จ�านวน 250,00 บาท 

การด�าเนินงาน  

 ด�าเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2554 ณ กรมการสารวัตรทหารบก เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยจัดการอบรม

ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรม Science Show ถ่ายทอดเทคโนโลยี การท�าเต้าหู้นมสด/เต้าฮวยฟรุตสลัด ขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 

การท�าบลูเบอร์ชีสพาย/สตอร์เบอร์ชสีพาย การท�าเสือ้สกรนีแน๊วแนว การท�าผลติภณัฑ์จากผกัตบชวา จดันทิรรศการผลงานคลนิกิเทคโนโลย ีและจดั

ท�าข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และสื่อเผยแพร่ จ�านวน 1500 ฉบับ

ผลการด�าเนินงาน

 กลุ่มผู้อยู่อาศัยในชุมชนกรมการสารวัตรทหารบก ก�าลังพลของกรมการสารวัตรทหารบก และผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียงที่เข้าร่วมกิจกรรม 

มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส�าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น สามารถน�าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพึ่งพา

ตนเองได้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 200 คน ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมพบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.00

ชื่อผลงาน :  การบริการให้ค�าปรึกษาและการบริการข้อมูล
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จ�านวน 200,000  บาท 

การด�าเนินงาน  

 เป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการของผู้สนใจ ซึ่งได้ท�าหนังสือมาถึงศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ขอให้ไปถ่ายทอดเทคโนโลยี 

บริการข้อมูลของศูนย์คลินิกเทคโนโลยีและบริการข้อมูลงานวิจัย ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการไบเทคบางนา และบริการข้อมูลของศูนย์คลินิกเทคโนโลยี

ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ งานวิจัยระดับชาติในงาน ThaiLand Reseach Expo 2011 ณ เซ็นทรัล 

ผลการด�าเนินงาน  

 จากแบบประเมินของผู้เข้ารับบริการ พบว่า ความพึงพอใจของผู้ประเมินด้านกระบวนการ ขั้นตอน การให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่ง

อ�านวยความสะดวก ผลการประเมนิอยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นค่าเฉลีย่ 4.47 4.35 และ 4.28 ตามล�าดบั และด้านข้อมลูเพือ่การปรบัปรงุหลกัสตูร การน�า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.39 และ 4.23 ตามล�าดับ ด้านความ

เหมาะสมของวทิยากร ระยะเวลาการอบรม ช่วงเวลาการอบรม และความคุม้ค่าเมือ่เทยีบกบัเวลาและค่าใช้จ่าย ผลการประเมนิอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.70 4.57 4.67 และ 4.75 ตามล�าดับ
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ชื่อผลงาน :  การถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการซ่อมจักรเย็บผ้า ซ่อมเสื้อผ้าออกแบบและประยุกต์เสื้อผ้า (Know How)
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 95,500  บาท 

การด�าเนินงาน

 ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารท�าแบบตดัเสือ้ผ้า การใช้และซ่อมจกัร การประยกุต์แบบเสือ้ผ้า 

และการซ่อมแซมเสือ้ผ้า แก่ผูส้นใจทัว่ไปทีป่ระกอบอาชพีด้านผลติภณัฑ์เสือ้ผ้าและอาชพีซ่อม

จักรเย็บผ้า ณ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ และบริเวณใกล้เคียง

ผลการด�าเนินงาน

 จากแบบประเมินของผู ้เข้ารับบริการ พบว่า ความพึงพอใจของผู ้ประเมินด้าน

กระบวนการ ขั้นตอน การให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอ�านวยความสะดวก ผลการ

ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.57 4.55 และ 4.68 ตามล�าดับ และด้านข้อมูล

เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร การน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร 

ความเหมาะสมของวทิยากร ระยะเวลาการอบรม ช่วงเวลาการอบรม และความคุม้ค่าเมือ่เทยีบ

กับเวลาและค่าใช้จ่าย ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.79 4.83 4.72 

4.57 4.87 และ 4.95 ตามล�าดับ

ชื่อผลงาน :  การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งทอสู่กลุ่มแม่บ้านต�าบลบ้านกุ่ม จังหวัดสุพรรณบุรี (ท�าบาติกและผลิตภัณฑ์จากบาติก)
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 180,200 บาท 

การด�าเนินงาน  

 ด�าเนนิการถ่ายทอดเทคโนโลยด้ีานสิง่ทอด้านการท�าลวดลายบนผ้าทอโดยวธิบีาตกิ การผลติเสือ้ผ้าส�าเรจ็รปูจากผ้าทอบาตกิ การผลติผลติภณัฑ์

เพื่อการเคหะสิ่งทอและเครื่องประดับจากเศษผ้าเหลือใช้ ให้กับกลุ่มแม่บ้านบ้านกุ่ม จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการด�าเนินงาน 

 จากแบบประเมินของผู้เข้ารับบริการ พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับ

ดีมาก ด้านกระบวนการ เจ้าหน้าที่ประสานงาน  และความสะดวกที่ได้รับจากการอบรมอยู่ในเกณฑ์มาก ถึงมากที่สุด  คิดเป็นมากกว่าร้อยละ 90.00
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ชื่อผลงาน :  การบริการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 250,000 บาท 

การด�าเนินงาน 

 ด�าเนินการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

บรกิารข้อมลูเทคโนโลย ี8 ด้าน ได้แก่ ด้านผ้าและการออกแบบ ด้านผ้าและการตดัเยบ็ ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านพฒันาผลติภณัฑ์อาหาร ด้าน

เครือ่งดืม่ ด้านศลิปะประดษิฐ์และของทีร่ะลกึ ด้านการออกแบบผลติภณัฑ์อาหาร และด้านการออกแบบบรรจภุณัฑ์ แก่เกษตรกร กลุม่แม่บ้าน ชมุชน

กลุ่ม OTOP และบุคคลที่สนใจทั่วไป

ผลการด�าเนินงาน 

 จากแบบประเมินของผูเ้ข้ารบับรกิาร พบว่า ด้านการน�าไปใช้ประโยชน์ของเทคโนโลย ีคดิเป็นร้อยละ 60.00 และด้านความพงึพอใจอยูใ่นระดบั

มากทีสุ่ด คดิเป็นร้อยละ 91.88 ผลกระทบทางสงัคมประชาชนมช่ีองทางในการขอค�าปรกึษาเป็นทีพ่ึง่แก่ชมุชนในงานด้านคหกรรมศาสตร์ การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

ชื่อผลงาน :  การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยเทคนิคการย้อมสีเพื่อต่อยอดอาชีพ
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 110,000 บาท 

การด�าเนนิงาน  คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ ด�าเนนิการบรกิารแก่สงัคมผ่านศนูย์คลนิกิเทคโนโลยโีชตเิวช ในโครงการพฒันาผลติภณัฑ์สิง่ทอด้วย

เทคนิคการย้อมสีเพื่อต่อยอดอาชีพ โดยอบรม 8 หลักสูตร ได้แก่ เทคนิคการออกแบบระบายสีให้เหมาะสมกับลวดลาย เทคนิคการเขียนเทียนให้เกิด

รอยแตก(Crack) เทคนิคการเขียนเทียนให้เกิดสายตาข่าย เทคนิคการย้อมสีแบบซ้อนสีตาข่าย การตัดเย็บปลอกหมอนอิงจากผ้าบาติกและกระเป๋า

บ๊ะจ่าง การตดัเยบ็ทีใ่ส่กล่องทชิชูจ่ากผ้าบาตกิและกระเป๋าเกลยีว แก่กลุม่ชมุชนวสิาหกจิชมุชนและบรเิวณใกล้เคยีง ต.กาะเกรด็ อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุี

ผลการด�าเนินงาน  จากแบบประเมินของผู้เข้ารับบริการ พบว่า ด้านการน�าไปใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 96.00 และด้านความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.40 สร้างอาชีพแก่ครอบครัวให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
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ชื่อผลงาน :  การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดและการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจ�าหน่าย
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จ�านวน 100,000 บาท 

การด�าเนินงาน  

 คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ ด�าเนนิการบรกิารแก่สงัคมผ่านศนูย์คลนิกิเทคโนโลยโีชตเิวช ในโครงการการพฒันาผลติภณัฑ์แปรรปูจากเหด็และ

การออกแบบบรรจภุณัฑ์เพือ่การจ�าหน่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารแปรรปูเหด็ให้สามารถเกบ็ไว้ได้นานและมคีวามแปลกใหม่ พฒันาด้านบรรจภุณัฑ์ 

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต โดยอบรม 5 หลักสูตร ได้แก่ ซอสเห็ด นักเก็ตเห็ด ตะโก้เห็ด ไส้กรอกเห็ด และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แก่กลุ่มชุมชน

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรสวนเก้าแสน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ผลการด�าเนินงาน 

 จากแบบประเมินของผูเ้ข้ารบับรกิาร พบว่า ด้านการน�าไปใช้ประโยชน์ของเทคโนโลย ีคดิเป็นร้อยละ 86.66 และด้านความพงึพอใจอยูใ่นระดบั

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.50 สร้างอาชีพแก่ครอบครัวให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ชื่อผลงาน :  หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปีที่ 2)
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จ�านวน 150,000 บาท 

การด�าเนินงาน

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ด�าเนินการบริการแก่สังคมผ่านศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คือโครงการหมู่บ้านปลาสลิดกลุ่มสตรีมุสลิมลาด ด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาน�้าจืด  จ�านวน 6 หลักสูตร ได้แก่ 

โดนัทปลา แหนมปลา ฮ่อยจ๊อปลา กุนเชียงปลา การออกแบบตราสินค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ไส้กรอกปลา แก่กลุ่มสตรีมุสลิมลาดหวาย 

ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ผลการด�าเนินงาน  

 จากแบบประเมินของผูเ้ข้ารบับรกิาร พบว่า ผูป้ระเมนิมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก-มากทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 87.00  ผลกระทบทางเศรษฐกจิ

สามารถสร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเพิ่มขึ้นด้วย
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ชื่อผลงาน :  การบริการให้ค�าปรึกษาและการบริการข้อมูล
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพณิชยการพระนคร

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จ�านวน 150,000 บาท 

การด�าเนินงาน

 ให้บริการค�าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี โดยถ่ายทอดข้อมูลด้านภาษาอังกฤษส�าหรับผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชน ภาษาอังกฤษส�าหรับการ

จ�าหน่ายผลติภณัฑ์สนิค้า และภาษาองักฤษทีเ่กีย่วข้องส�าหรบัชมุชน จดัท�าเวบ็ไซด์เชงิพาณชิย์และเชงิวชิาการ  ที ่http://hyacinth.rmutp.ac.th/ เพือ่

บรกิารช่องทางการจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์สนิค้าผกัตบชวา จดัท�าคูม่อืการสนทนาส�าหรบัการขายผลติภณัฑ์สนิค้าผกัตบชวาของกลุม่ชมุชน “บ้านผกั

ตบชวา” ส�าหรับบุคคลทุกระดับการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ให้แก่กลุ่มชุมชนหลังจากการแปรรูปและพัฒนาสินค้าผักตบชวา

ผลการด�าเนินงาน

 จากแบบประเมนิของผูเ้ข้ารบับรกิาร พบว่า โดยภาพรวมความพงึพอใจในการบรกิารทัง้หมด 4 ด้าน อยูใ่นระดบัด ีคดิเป็นค่าเฉลีย่ 4.46 รวมทัง้ผู้

ประเมนิแสดงคดิเหน็ว่าสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบัจากการให้บรกิารค�าปรกึษาครัง้นี ้ จ�านวนทัง้หมด 50 คน และการน�าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในด้าน

ลกัษณะการเพิม่รายได้มจี�านวน 27 คน ด้านลดรายจ่ายมจี�านวน 6 คน ด้านคณุภาพชวีติมจี�านวน 17 คน และด้านแก้ปัญหาเทคโนโลยมีจี�านวน 12 คน

ชื่อผลงาน :  การให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลย ี
เจ้าของผลงาน / หน่วยงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จ�านวน 250,00 บาท 

การด�าเนินงาน  

 เป็นโครงการในแผนงานการบริการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�าข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด 

และข้อมูลผู้เช่ียวชาญ เพื่อให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีของคณะ ในสังกัด มทร.พระนคร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของคลินิก

เทคโนโลยี และเพื่อประสานงานศูนย์คลินิกเทคโนโลยีในสังกัด มทร.พระนคร

ผลการด�าเนินงาน

 ให้บริการข้อมลูเทคโนโลยแีก่ผูร้บับรกิาร จ�านวน 529 คน เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผลงานคลนิกิเทคโนโลย ีจ�านวน 15 ครัง้ ผลการประเมนิระดบั

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการพบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจต่อการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.60
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ชื่อผลงาน :  การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จ�านวน 150,000  บาท 

การด�าเนินงาน

 ด�าเนินการจัดอบรมระหว่างวันที่ 12-17 มีนาคม 2554  ณ กลุ่มแม่บ้านเยาวชน กศน. บ้านห้วยสาริกา ต�าบลหนองหญ้าปล้อง อ�าเภอ

หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบรุ ีโดยจดัอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยกีารแปรรปูจากเศษกล้วยน�า้ว้าเป็นกล้วยผงหรอืแป้งกล้วย และพฒันาเป็นผลติภณัฑ์

ขนมอบ ได้แก่ คุกกี้กล้วยกรอบ ขนมปังปอนด์แป้งกล้วย ขนมปังแป้งกล้วยไส้ต่างๆ และโดนัทแป้งกล้วย

ผลการด�าเนินงาน

 กลุ่มแม่บ้านเยาวชน กศน. บ้านห้วยสาลิกาที่เข้ารับการอบรม ได้ใช้อุปกรณ์ ที่กลุ่มมีอยู่แล้ว คือ ตู้อบลมร้อน เครื่องผสมแป้ง เตาอบ มีการท�า

แป้งจากเศษกล้วยน�้าว้า และผลิตภัณฑ์ขนมอบจากแป้งกล้วย เพื่อจ�าหน่ายในชุมชน และงานเทศกาลต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี รวมถึงเป็นเครือข่าย

ในการท�าแป้งกล้วยส�าหรบังานวจิยัของคลนิกิเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ซึง่สามารถสร้างอาชพีใหม่และพฒันาอาชพีเดมิ

ให้แก่ชุมชนได้อีกแนวทางหนึ่ง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน 59 คน ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมพบว่า ผู้ประเมิน

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 85.50   

ชื่อผลงาน :  โครงการจัดงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจ�าปี 2553 ของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จ�านวน 1,300,000  บาท

การด�าเนินงานและผลการด�าเนินงาน

 จดัแสดงผลงานของคลนิกิเทคโนโลยเีครอืข่าย 12 แห่ง รวม 24 ผลงาน จดัท�าแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์ 24 ผลงาน ๆ  ละ 5,000 ฉบบั รวม 120,000 ฉบบั 

ประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ข้าชมงานจากแบบประเมนิ จ�านวน 12,000 ฉบบั ในภาพรวมพบว่าผูเ้ข้าชมงานมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก คอื ร้อยละ 

85.6 และประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับผลงานหรือเทคโนโลยีของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย พบว่า ผู้เข้าชมงานมีความพึงพอใจต่อผลงานหรือ

เทคโนโลยี ของคลินิกเครือข่าย จ�านวน 24 ผลงาน ในระดับมากถึงมากที่สุด 
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ชื่อผลงาน :  โครงการหมู่บ้านเผือกหอม (ปีที่ 2) 
เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จ�านวน 203,000 บาท 

การด�าเนินงาน  

 ด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 26 - 31 กรกฎาคม 2554  ณ วัดโคกใหญ่ ต�าบลโคกใหญ่ อ�าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดย

จดัการถ่ายทอดเทคโนโลยใีนรปูแบบการอบรมเชงิปฏบิตักิาร จดัแสดงผลงานส�าเรจ็จาการท�าและใช้ประโยชน์จากการแปรรปูอาหารจากข้าว กระดาษ

จากฟางข้าว และบรรจุภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าว และศึกษาดูงานกลุ่มการผลิตกระดาษ อ�าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และ กลุ่มหัตถกรรม 

อ�าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ผลการด�าเนินงาน

 สามารถสร้างกลุ่มการท�าผลิตภัณฑ์เผือกทอดกรอบ และผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการและรับการฝึกอบรมในชุมชนมีการ

พฒันาอาชพีเดมิ ใช้ประโยชน์จากส่วนเหลอืใช้คอืเผอืกปาด เป็นการสร้างรายได้สูก่ารพึง่พาตนเองของชมุชนหมูบ้่านเผอืกหอม โดยมผีูเ้ข้าร่วมโครงการ

และรับการฝึกอบรม จ�านวน 135 คน ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.60



การให้ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลงานประจ�าปี

2555
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ชื่อผลงาน :   การบริการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูล
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จ�านวน 75,000 บาท
ผลการด�าเนินงาน   
 การด�าเนินงานและให้้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลจากผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์์ผักตบชวา เรื่องการผลิตเส้นใยผักตบ
ชวา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผักตบชวา รูปแบบการผลิตกระดาษผักตบชวา มีผู้รับบริการข้อมูล จ�านวน ๕ คน ให้ค�าปรึกษา กระบวนการสกรีนเสื้อ ให้
ค�าปรกึษา เรือ่งเศรษฐกจิสร้างสรรค์ในการน�ามรดกทางวฒันธรรมประเพณ ีความเชือ่ และมรดกทางศลิปะมาผสมผสานในการสร้างผลติภณัฑ์ ให้ค�า
ปรึกษา การถ่ายภาพและการสกรีนภาพถ่ายลงบนผืนผ้าเพื่อสร้างเอกลักษณ์ ชุมชนป้อมมหากาฬ และความต้องการของกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP 
ระดับ ๒ – ๕ ดาว เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่  การน�าวัสดุทางภูมิศาสตร์มาใช้ประโยชน์ โดยผ่านกระบวนการวิจัย การน�าศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและความเชื่อในการออกแบบให้เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด Creative Economicและการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ชื่อผลงาน :  การถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตกระดาษผักตบชวาและแปรรูปผลิตภัณฑ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จ�านวน 91,800 บาท
วิธีด�าเนินการ
  การด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการในรูปแบบต่อเนื่องตลอดหลักสูตร เพื่อให้ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถเรียนรู้และมี
พัฒนาการในการน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในทุกด้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกระดาษจากผักตบชวาและแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ แก่กลุ่มผลิตสินค้างานหัตถกรรม อ�าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ผลการด�าเนินงาน  
 ด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกระดาษผักตบชวาและแปรรูปผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิตสินค้าหัตถกรรม อ�าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2555 และวันที่ 2-6 มิถุนายน 2555 
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ชื่อผลงาน :  การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากกระดาษผักตบชวาและผ้าทอผักตบชวา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จ�านวน 160,800 บาท

วิธีด�าเนินการ
 ด�าเนนิการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติเกลยีว
เส้นเชอืกผกัตบชวาและการผลติผ้าทอผกัตบชวา แก่
กลุ่มผลิตสินค้างานหัตถกรรม ต�าบลบางยี่โถ อ�าเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผลการด�าเนินงาน  
 ด�าเนนิการพฒันารปูแบบผลติภณัฑ์สิง่ทอจาก
กระดาษผักตบชวาและผ้าทอผักตบชวากลุ่มผลิต
สินค้างานหัตถกรรม ต�าบลบางยี่โถ อ�าเภอบางไทร 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นการถ่ายทอดนวตักรรม
และเทคโนโลยีด้วยผลงานวิจัย จ�านวน 2 หลักสูตร 
คอื หลกัสตูรนวัตกรรมการผลติเกลยีวเส้นเชอืกผกัตบ
ชวา และหลกัสตูรนวตักรรมและเทคโนโลยกีารทอผ้า
ผักตบชวา ระหว่างวันที่ 13 – 22 กันยายน 2555 

ชื่อผลงาน :  การบริการการให้ค�าปรึกษา และบริการข้อมูลเทคโนโลยีด้านคหกกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
เจ้าของผลงาน / หน่วยงาน :  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช
งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :   จ�านวน  250,000  บาท 
ผลการด�าเนินงาน  
 ด�าเนนิการให้บรกิารค�าปรกึษาและบรกิารข้อมลูเทคโนโลยด้ีานคหกรรมศาสตร์ การออกแบบผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ ในด้านเส้นใยและสิง่
ทอ ผลิตภัณฑ์จากผ้า อาหารและโภชนาการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การจัดดอกไม้ การท�าบาติก การท�ามัดย้อม และข้อมูลทั่วไปด้านการฝึก
อบรมต่างๆ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2554 มีผู้ขอรับบริการค�าปรึกษา จ�านวน 220 คน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด 
ร้อยละ 96.09 ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 94.09 และการน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 90.90
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ชื่อผลงาน :  การบริการให้ค�าปรึกษาและการบริการข้อมูล
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพณิชยการพระนคร
งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จ�านวน 150,000 บาท
การด�าเนินงานและผลการด�าเนินงาน  
 ด�าเนินการประสานงานกับพัฒนาชุมชนอ�าเภอบางไทรและกลุ่ม OTOP ในอ�าเภอบางไทร เพ่ือลงพ้ืนที่ส�ารวจข้อมูลความต้องการโดยการ
ปรึกษาหารือและหาข้อเสนอแนะกับชุมชน OTOP และบุคลากรทุกระดับในหน่วยงานพัฒนาชุมชน อ�าเภอบางไทร เพื่อการเตรียมข้อมูลพื้นฐาน
ส�าหรบัใช้จดัท�าเอกสารประกอบการให้ความรูภ้าษาองักฤษส�าหรบัการขายผลติภณัฑ์สนิค้าของชมุชน การบอกเล่าความเป็นมาและประวตัขิองสนิค้า 
OTOP ของชุมชน การบอกทิศทาง การให้ความช่วยเหลือ การบอกแหล่งท่องเที่ยว ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเป็นจริงมากที่สุด สร้าง
บทสนทนาและความรูภ้าษาองักฤษโดยพจิารณาความสอดคล้องต่อความต้องการตามสภาพจรงิ สร้างความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกบัพฒันาชมุชน 
ผู้เกี่ยวข้องและหัวหน้ากลุ่มชุมชน ติตามผลเพื่อปรับปรุงเอกสารประกอบการให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยเน้นการจัดท�าเป็นบทสนทนาภาษา
อังกฤษให้คนในชุมชนกับชาวต่างประเทศ  การจัดท�าค�าอ่านเป็นภาษาไทย การจัดท�าค�าแปลส�าหรับช่วยท�าความเข้าใจเป็นภาษาไทย การก�าหนด
สถานการณ์และบริบทที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องโดยผู้เชี่ยวชาญ และความเข้าใจเนื้อหาทั้ง 2 
ฝ่ายให้ตรงกนั (คณะผูจ้ดัท�ากบัชมุชนและบคุลากรในพฒันาชมุชน) และจดัเตรยีมผลงานส�าหรบัการบรกิารให้ค�าปรกึษา การเผยแพร่ความรูแ้ละจดั
นิทรรศการ

ชื่อผลงาน :  การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพในงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย” ประจ�าปี 2554
เจ้าของผลงาน / หน่วยงาน : ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :   จ�านวน  1,883,200 บาท 
ผลการด�าเนินงาน  
 คลินิกเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพ จ�านวน 25 หลักสูตร 
ภายใต้สโลแกน “25 หลักสูตรคลินิกเทคโนโลยีสร้างอาชีพ” อาทิ การตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ด้วยกระดาษเดโคพาจ การท�ากะหรี่ปั๊บไส้เห็ด 
การท�าแหนมเห็ด การท�าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมจากผ้าไทย การเพาะเห็ด การปลูกพืชไม่ใช้ดิน การท�าผลิตภัณฑ์น�้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์แบบบีบเย็น 
การท�าน�้าข้าวกล้องงอก การท�าผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา การท�าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ การท�าซาลาเปาแป้งข้าวกล้อง การท�าบลูเบอรี่ชีสพาย 
การท�าเชอร์เบทผลไม้ การท�าน�้าสลัดเพื่อสุขภาพ การท�าซูชิสไตล์ไทย การท�าขนมเปี๊ยะบัวหิมะแป้งเผือก และอื่นๆ มีผู้เข้าอบรม จ�านวน 1,548 คน 
โดยผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 84.49 โดยพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.32 มีการน�าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 100 โดย
ใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ใช้เมื่อมีโอกาส และใช้ในการประกอบอาชีพ
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ชื่อผลงาน : โครงการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
เจ้าของผลงาน / หน่วยงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 250,000  บาท 

ผลการด�าเนินงาน  

 ด�าเนินการโครงการในแผนงานการบริการให้ค�าปรึกษา และบริการข้อมูลเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดท�าข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อม

ถ่ายทอดและข้อมูลผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีของคณะในสังกัด มทร.พระนคร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานคลินิก

เทคโนโลยี และเพื่อประสานงานศูนย์คลินิกเทคโนโลยีในสังกัด มทร.พระนคร มีการให้ค�าปรึกษา และบริการข้อมูลเทคโนโลยี แก่ผู้รับบริการ จ�านวน 

1,936 คน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานคลินิกเทคโนโลยี จ�านวน 14 ครั้ง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 85.80

ชื่อผลงาน : โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
เจ้าของผลงาน / หน่วยงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 250,000  บาท 

ผลการด�าเนินงาน  

 ด�าเนนิการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารท�าผลติภณัฑ์น�า้เชือ่มสบัปะรด สบัปะรดแช่อิม่อบแห้ง กะหรีพ่พัฟ์สบัปะรด และพายทอดไส้สบัปะรด ถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารเลอืกใช้บรรจภุณัฑ์ทีเ่หมาะสมกบัผลติภณัฑ์แต่ละชนดิ ความรูก้ารตลาดของผลติภณัฑ์อาหารจากสบัปะรดและแนวทางในการจดัท�า

แผนธุรกิจฉบับประยุกต์ให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจของชุมชน ณ กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม จ�านวน 75 คน ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 84.00 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 

4.20 และมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 85.80 โดยพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.29 การติดตามผลการน�าไปใช้ประโยชน์พบว่า มีผู้ส�าเร็จ

การฝึกอบรม จ�านวน 67 คน จาก 75 คน หรือร้อยละ 89.00 น�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ โดยน�าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ

การประกอบอาชีพ ร้อยละ 67.16 ผู้ฝึกอบรมน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ร้อยละ 32.84
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ชื่อผลงาน : โครงการหมู่บ้านเผือกหอม ปีที่ 3
เจ้าของผลงาน / หน่วยงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จ�านวน 230,000  บาท 

ผลการด�าเนินงาน  

 ด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�ากระดาษจากฟางข้าว บรรจุภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าวส�าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์จากเผือกและข้าว เส้นใย

จากใยเผือกเหลือใช้ ผลิตภัณฑ์ งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้นใยเผือก และการตลาดส�าหรับผลิตภัณฑ์เผือกหอมและข้าวเจ้า ณ ชุมชนต�าบลหร

เทพ ต�าบลโคกใหญ่ ต�าบลตลาดน้อย อ�าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มีสมาชิกของชุมชนเข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน 150 คน ผลการประเมินความ

พึงพอใจพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 95.00 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.75 และมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 91.00 

โดย   พึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.55

 จดักจิกรรมการศกึษาดงูานและรบัการถ่ายทอดเทคโนโลย ีระหว่างวนัที ่19 - 21 กนัยายน 2555 ณ กลุม่ การผลติกระดาษ อ�าเภอวเิศษชยัชาญ 

และกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านองครักษ์ อ�าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ�านวน 40 คน

ชื่อผลงาน : โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ปีที่ 2
เจ้าของผลงาน / หน่วยงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จ�านวน 250,000  บาท 

ผลการด�าเนินงาน  

 ด�าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การท�าผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารว่างและขนมไทย ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ การท�าแผนธุรกิจ และช่องทางการ

จ�าหน่ายผ่านระบบสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการและให้ค�าปรึกษาแนะน�าระบบ การผลิตโดยใช้หลักเกณฑ์วิธีที่ดี ในการผลิตว่าด้วยสุขลักษณะ

ทั่วไป (GMP) ซึ่งด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�า ขนมพายชั้น แป้งกล้วย และชิฟฟอนแป้งกล้วย ณ กลุ่มแม่บ้าน - เยาวชน บ้านห้วยสาลิกา 

ต�าบลหนองหญ้าปล้อง อ�าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน 70 คน ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 95.80 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.79 และมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 90.40 โดยพึงพอใจในระดับ

มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.52

 การติดตามผลการน�าไปใช้ประโยชน์พบว่า มีผู้ส�าเร็จการฝึกอบรม จ�านวน 62 คน จาก 70 คน หรือร้อยละ 93.80 น�าความรู้จากการฝึกอบรม

ไปใช้ประโยชน์ โดยน�าไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ร้อยละ 77.42 ผู้ฝึกอบรมน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ ร้อย

ละ 20.97 และ ผู้ฝึกอบรมน�าความรู้ไปใช้เมื่อมีโอกาส ร้อยละ 1.61
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ชื่อผลงาน :  การบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชนเรื่องหมู่บ้านเผือกหอมและข้าวเจ้า
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : จ�านวน 300,000 บาท

วิธีด�าเนินการ

 การด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ กลุ่มชุมชนต�าบลหรเทพ ต�าบลโคกใหญ่ ต�าบลตลาดน้อย อ�าเภอ

บ้านหมอ และจังหวัดสระบุรี จัดท�าผลิตภัณฑ์แปรรูปเผือกหอมและข้าวเจ้า และเพื่อประเมิน ติดตามผลความส�าเร็จของโครงการ

ผลการด�าเนินงาน   

 ด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชนเรื่องหมู่บ้านเผือกหอมและข้าวเจ้า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ต�าบลหรเทพ ต�าบลโคกใหญ่ และต�าบลตลาดน้อย อ�าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามนโยบาย

ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วย

งานท้องถิ่นซ่ึงบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาเบเกอรี่ สัมมนาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และงานวิจัยเกี่ยวกับเผือกหอม ด�าเนินการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบไส้เผือก ขนมเปี๊ยะทานตะวันไส้เผือก ขนมเปี๊ยะกระต่าย  ไส้เผือก เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค�าเผือกเสวย 

การออกแบบและจัดท�าบรรจุภัณฑ์และการจัดตกแต่งผลิตภัณฑ์  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน 50 คน พึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 90.60 โดยพึง

พอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.53



การให้ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลงานประจ�าปี

2556
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ชื่อผลงาน :   การบริการให้ค�าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 190,000 บาท

วิธีด�าเนินการ

 ด�าเนินโครงการบริการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและให้บริการค�าปรึกษาและ

ข้อมลูทางเทคโนโลย ีเพือ่เป็นตวักลางและประสานการถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยร่ีวมกนัระหว่างเครอืข่าย เพือ่เป็นศนูย์ประสานงานและสนบัสนนุ

งานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัด

ผลการด�าเนินงาน   

 ด�าเนินการในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลและพื้นที่ที่สนใจเทคโนโลยีสิ่งทอ โดยให้ค�าปรึกษาเรื่อง "การย้อมสีธรรมชาติ การควบคุมคุณภาพ

การย้อมสแีละการจดัองค์ประกอบส"ี ทีโ่รงเรยีนบ้านยางน�า้กลดัใต้ อ�าเภอหนองหญ้าปล้อง จงัหวดัเพชรบรุ ีให้ค�าปรกึษาเรือ่ง "ความรูด้้านผลติภ ัณฑ์

ชุมชนจากผ้าทอพื้นเมือง" ที่ชุมชนกลุ่มแม่บ้านวัดนาก่วมใต้ อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง ผู้รับบริการ ให้ค�าปรึกษาเรื่อง "ศิลปะบนกระเป๋าผ้าดิบ 

ผลิตภัณฑ์จากผ้าและบรรจุภัณฑ์" ชุมชนป้อม มหากาฬ กรุงเทพมหานคร จ�านวนผู้รับบริการค�าปรึกษาทางเทคโนโลยีและจ�านวนผู้รับบริการข้อมูล

เทคโนโลยี จ�านวน 213 คน

 ร้อยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิารโดยรวมมากกว่าร้อยละ 90 จ�านวนเทคโนโลยพีร้อมถ่ายทอดฯ ทีน่�าเข้าระบบ 5 เรือ่ง จ�านวนประเดน็ความ

ต้องการ/ความคาดหวัง ของผู้รับบริการ 2 ประเด็น 

ชื่อผลงาน :   การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกะเหรี่ยง
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 200,000 บาท

วิธีด�าเนินการ

 ด�าเนนิการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารพฒันาและแปรรปูผลติภณัฑ์จากผ้าทอกะเหรีย่ง

เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรูท้างด้านสิง่ทอสูก่ลุม่ชมุชนยางน�า้กลดัใต้  เพือ่พฒันาและส่งเสรมิการผลติ

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนยางน�า้กลัดใต้ให้มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์สินค้า OTOP  พื้นที่โรงเรียนบ้าน

ยางน�้ากลัดใต้ หมู่ 1 ต�าบลยางน�า้กลัดใต้ อ�าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ผลการด�าเนินงาน   

 ด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกะเหรี่ยง ผู้รับ

บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี 30 คน  ความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดฯ ร้อยละ 90 ผู้รับการถ่าย

ทอดฯ น�าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ90 
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ชื่อผลงาน :   การบริการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 250,000 บาท

วิธีด�าเนินการ   

 การด�าเนินงานโครงการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และเพื่อสร้าง ช่องทางการให้ค�าปรึกษาแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้

ผลการด�าเนินงาน   

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้ด�าเนนิโครงการให้บรกิารค�าปรกึษาและบรกิารข้อมลูเทคโนโลย ีด้านคหกรรมศาสตร์ การออกแบบผลติภณัฑ์ 

และบรรจุภัณฑ์ ประจ�าปีงบประมาณ 2556 งบประมาณ  จ�านวน 250,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการประกอบด้วย บุคคลทั่วไป เกษตรกร กลุ่ม

แม่บ้านชุมชนกลุ่ม OTOP ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานราชการและเอกชน จ�านวน 250 คน หลักสูตรเทคโนโลยีที่ให้ค�าปรึกษาได้แก่ 

เส้นใย สิ่งทอ ออกแบบตัดเย็บ เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์จากผ้า อาหาร การบริการอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่ม โภชนาการ ศิลปะ

ประดษิฐ์และของทีร่ะลกึ การออกแบบผลติภณัฑ์ การออกแบบบรรจภุณัฑ์ การตดิตามประเมนิผล ผลลพัธ์ การน�าไปใช้ประโยชน์ของเทคโนโลย ีร้อย

ละ 96.91 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 96.46 ผลกระทบทางสังคม ประชาชนมีช่องทางในการขอค�าปรึกษาเป็นที่พึ่งแก่ชุมชนในงานด้าน

คหกรรมมศาสตร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

ชื่อผลงาน :   การให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 300,000 บาท

วิธีด�าเนินการ

 การด�าเนินโครงการบริการให้ค�าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและให้บริการค�าปรึกษา

และข้อมูลทางเทคโนโลยี เป็นตัวกลางและประสานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างเครือข่าย เป็นศูนย์ประสานงานและสนับสนุน

งานด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมในพืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรสงคราม สมทุรสาคร และจงัหวดัอ่างทอง และเป็นหน่วยประสานงาน ศนูย์คลนิกิ

เทคโนโลยีในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผลการด�าเนินงาน

 ให้ค�าปรึกษา และบริการข้อมูลเทคโนโลยี แก่ผู้รับบริการ จ�านวน 1,662 คน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานคลินิกเทคโนโลยี จ�านวน 12 ครั้ง 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 88.20
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ชื่อผลงาน :   การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าสับปะรดเป็นน�า้ส้มสายชู และน�้าผลไม้พร้อมดื่ม
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 250,000 บาท

วิธีด�าเนินการ

 ด�าเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�าน�้าส้มสายชู และน�า้ผลไม้พร้อมดื่มจากสับปะรด  การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่

เหมาะสมกับน�้าส้มสายชูและน�้าผลไม้พร้อมดื่มจากสับปะรด เพื่อประเมินและติดตามผลความส�าเร็จของโครงการ 

ผลการด�าเนินงาน

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ จ�านวน 74 คน ณ กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วย

ทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2556 ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้ารับการฝึก

อบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 90.00 หรือพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.50 การติดตามผลการน�าไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้ส�าเร็จ

การฝึกอบรมร้อยละ 97.30 น�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยน�าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ ใช้ประโยชน์ในครัวเรือน โดย

ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรมพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่ผู้รับการอบรม และน�าความรู้ไปให้บริการให้ค�า

ปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ 

ชื่อผลงาน :   การพัฒนาคุณภาพสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงาน :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 250,000 บาท

วิธีด�าเนินการ

  ด�าเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�าสมุนไพรแปรรูปที่ลดปริมาณน�้าตาลและตอบโจทย์ของอาหารเพื่อสุขภาพ 

เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่แก้ปัญหาการไหลของน�้าเชื่อมในผลิตภัณฑ์และช่วยสร้างเอกลักษณ์ของกลุ่ม ให้ค�า

ปรึกษาแนะน�าการจัดวางและน�าเสนอสินค้าชุมชนในศูนย์จ�าหน่ายบริเวณวัดไชโยวรวิหารและเพื่อประเมินและติดตามผลความส�าเร็จของโครงการ

ผลการด�าเนินงาน

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย จ�านวน 85 คน ณ กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย ต�าบลไชโย 

อ�าเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ระหว่างวนัที ่5 – 10 สงิหาคม 2556 ผลการประเมนิความพงึพอใจ พบว่า ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมมคีวามพงึพอใจต่อโครงการ  

ร้อยละ 91.20 หรือพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.56 การติดตามผลการน�าไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้ส�าเร็จการฝึกอบรมร้อยละ 97.65 น�าความ

รู้ไปใช้ประโยชน์ในชุมชน/กลุ่ม โดยการประกอบอาชีพ น�าความรู้ไปใช้ในครอบครัว ใช้ในที่ท�างาน นอกจากนี้ สามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์จาก

การฝึกอบรมพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ และเป็นวิทยากรถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ต่อ 
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ชื่อผลงาน : การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพในงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย” ประจ�าปี  2555
เจ้าของผลงาน / หน่วยงาน : ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  จ�านวน 1,540,000  บาท

ผลการด�าเนินงาน  

 คลนิกิเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร โดยศนูย์คลนิกิเทคโนโลย ีสถาบนัวจิยัและพฒันา และคลนิกิเทคโนโลยเีครอืข่าย 

10 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้ร่วมจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพ จ�านวน 25 หลักสูตร อาทิ การตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษ

เดคพูาจ การผลติภาพนนูต�า่ การท�าผลติภณัฑ์เครือ่งหอมจากผ้าไทย การท�าผลติภณัฑ์จากสมนุไพร การเพาะเหด็ในถงุพลาสตกิ ขอนไม้ ตะกร้า การ

ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ การท�าโยเกิร์ตข้าวก�่า การท�าซาลาเปาไส้ปลานิล การท�ากะหรี่ปั๊บไส้เห็ด การท�าบลูเบอรี่ชีสพาย สตอร์เบอรี่ชีสพาย การท�า

เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม้ การท�าเผือกกรอบทรงเครื่อง การท�าน�้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น การท�าน�้าสลัดเพื่อสุขภาพ การท�ากระทงทองไส้ไก่ 

ไส้ปลาทนู่า และอืน่ ๆ   ในงาน “เทคโนโลยแีละนวตักรรมของไทย” ประจ�าปี 2555 ระหว่างวนัที ่25-28 ตลุาคม 2555  ณ ห้อง GH 203 ศนูย์นทิรรศการ

และการประชุมไบเทค โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น กลุ่มแม่บ้าน ผู้ว่างงาน ผู้มีรายได้น้อยและประชาชนผู้สนใจทั่วไป จ�านวน 1,200 คน โดยมีความพึง

พอใจต่อโครงการ ร้อยละ 87.20 และน�าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อลดรายจ่าย สร้างอาชีพและรายได้ ร้อยละ 79.30 



เร่ืองเล่า

ความส�าเร็จ
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การเพิ่มมูลค่าป่านศรนารายณ์ 

 กลุ่มป่านศรนารายณ์ สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ�ากัด อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี   ยึดอาชีพการย้อมป่าน และท�าผลิตภัณฑ์จากป่านศร

นารายณ์มานาน โดยใช้ป่านสีธรรมชาติและป่านที่ย้อมสีเดียวตลอดทั้งเส้น เป็นวัตถุดิบหลักในการท�ากระเป๋า ในปี 2549 สมาชิกชุมชนสหกรณ์หุบ

กะพง จ�ากัด ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�าผ้ามัดย้อมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ท�าให้กลุ่มที่ท�าผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์มีความประสงค์ขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการมัดย้อมเพื่อพัฒนาทักษะและต่อยอดอาชีพ

 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการมัดย้อมให้แก่ ชุมชน จ�านวน 60 คน ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคนิค

การมัดย้อม ท�าการย้อมป่านทั้งสีเดียวและหลากสี เรียกว่า “สีรุ้ง” น�าไปเป็นวัตถุดิบในการท�ากระเป๋า ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามแปลกตา 

ดงึดดูใจผูซ้ือ้มากขึน้ ท�าให้เกดิรายได้และผลกระทบด้านเศรษฐกจิชมุชนสามารถจ�าหน่ายกระเป๋าแก่นกัท่องเทีย่วทีเ่ข้าชมกจิการร้านค้าในสนามบนิ

สุวรรณภูมิ  และส่งจ�าหน่าย แก่สถานประกอบการเอกชนเพื่อไปจ�าหน่าย ณ จังหวัดต่างๆ ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20

เทคโนโลยีผ้ามัดย้อมเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 
 ด้วยเหตุที่ชุมชนต�าบลบางคนที ต�าบลนางตะเคียน ต�าบลแม่กลอง ต�าบลบางขันแตก อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม รวมตัวกันเพื่อท�าผ้า

มดัย้อมจ�าหน่าย โดยใช้เทคนคิทีไ่ด้รบัการฝึกอบรมมาก่อน คอื เทคนคิการมดัย้อมสเีดยีว ท�าเป็นผนืผ้าและแปรรปูเป็นเสือ้บรุษุและเสือ้สตร ีซึง่สามารถ

จ�าหน่ายได้ในระดบัหน่ึง แต่ต่อมาประสบปัญหา เนือ่งจากรปูแบบของลวดลายและสทีีไ่ม่ได้รบัการพฒันา ส่งผลกระทบท�าให้ยอดการจ�าหน่ายลดลง

 ดังน้ัน ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้ให้ความร่วมมือกับชุมชน ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�าผ้ามัดย้อมลวดลาย

ใหม่ โดยใช้เทคนิคการย้อมหลายสี ท�าเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ ผ้าเช็ดหน้า กระเป๋า เสื้อยืด ผ้าคลุมไหล่ ผ้าผืนเอนกประสงค์ และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ส�าหรับ

บรรจุ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ชุมชนดังกล่าว จ�านวน 61 คน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ผลที่ได้รับ

คือ ชุมชนจ�านวน 7 คน หรือร้อยละ 13.73 ได้มีการรวมตัวท�าผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม และพัฒนาลวดลายตามที่ได้รับการฝึกอบรม และจ�านวน 6 คน 

หรือร้อยละ 11.76 สามารถเพิ่มรายได้โดยการน�าไปท�าเป็นอาชีพเสริม
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 กลุ่มขนมของสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ�ากัด และกลุ่มสตรีชุมชน ต�าบลเขาใหญ่ อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี มีอาชีพจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

ผลไม้ทอด อาทิ ฟักทองทอด เผือกทอด มันต่อเผือกทอด ขนุนทอด และกล้วยทอด โดยรับซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนแหล่งอื่นมาจ�าหน่าย ณ ศูนย์

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ พบว่า มียอดการจ�าหน่ายค่อนข้างสูง แต่ก�าไรน้อย เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตเอง จึงมีความประสงค์จะท�า

จ�าหน่ายเอง ทั้งในศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง และบริเวณตลาดเขาวัง จังหวัดเพชรบุรี 

 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา จงึสนองเจตนารมณ์โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีท�าผลไม้ทอดกรอบ แก่ชุมชนสหกรณ์การเกษตรหุบ

กะพง และกลุ่มสตรีชุมชนต�าบลเขาใหญ่ จ�านวน 65 คน โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมทั้งไปดูงานของวิทยากรที่มี

ความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าชุมชน (OTOP) จากชุมชนสตรีบ้านทาน อ�าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

 ผลทีไ่ด้รบัท�าให้มกีารลดรายจ่าย เพิม่รายได้ของชมุชนครอบครวั ซึง่ได้รวมตวักนัผลติผลติภณัฑ์จ�าหน่ายในศนูย์จ�าหน่ายผลติภณัฑ์อาหารของ

สหกรณ์ ในงานการแสดงนิทรรศการต่างๆ ท�าให้มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10

เทคโนโลยีต่อยอดอาชีพแปรรูปผลไม้ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยของชุมชน
 กลุ่มพัฒนาอาชีพต�าบลหัวโพ หมู่ที่ 1 ต�าบลหัวโพ อ�าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ทุกครัวเรือนจะมีการปลูกกล้วยน�้าว้าไว้รับประทานในครัว

เรือนและบางส่วนตัดจ�าหน่ายเป็นหวี ประกอบกับกลุ่มฯ ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ท�าอาหารและท�าขนมจากองค์การบริหารส่วนต�าบลหัวโพ จึงมี

แนวคิดที่จะน�าผลกล้วยน�้าว้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งราคาของแป้งสาลีมีราคาสูงขึ้นกว่า 40% เพื่อสนองความต้องการของกลุ่มพัฒนาอาชีพ

ต�าบลหัวโพ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี โดยการสนับสนุนงบประมาณของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ลงไปให้ค�าปรึกษาและถ่ายทอด

เทคโนโลยีให้กับกลุ่มฯ โดยมีการอบรมหลักสูตรการท�าแป้งกล้วย การท�าขนมอบจากแป้งกล้วย ได้แก่ คุกกี้กล้วยกรอบ ขนมแป้งกล้วย โดนัทแป้ง

กล้วย และหลักสูตรขนมไทยจากแป้งกล้วย ได้แก่ ข้าวเกรียบ โสมนัส ดอกล�าดวน ขนมกง และดอกจอก โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจ�านวน 56 คน 

 ซึง่ภายหลงัการอบรมมผีูเ้ข้าอบรม จ�านวน 33 คน รวมกลุม่กนัท�าขนมดอกจอกแป้งกล้วยจ�าหน่ายในชมุชนเป็นรายได้เสรมิของครอบครวั และ

กลุม่ผูเ้ข้าอบรมทีเ่ป็นนกัเรยีนในโรงเรยีนวดัหวัโพ ได้รวมกลุม่กนัท�าผลติภณัฑ์ ได้แก่ คกุกีก้ล้วยกรอบ ขนมดอกจอกแป้งกล้วย ขนมกระทงทอง ขนม

ถั่วแปบแป้งกล้วย ท�าให้นักเรียนมีรายได้เสริม ช่วยครอบครัวและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
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 กลุม่ป่านศรนารายณ์ สหกรณ์การเกษตรหบุกะพง จ�ากดั ต�าบลเขาใหญ่ อ�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบรุ ีมอีาชพึปลกูป่านศรนารายณ์และพฒันา

ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ ซึ่งเมื่อศึกษากระบวนการผลิตป่านฯ ก่อนน�ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ พบว่า เส้นใยป่านมีขั้นตอนการผลิตเริ่มจาก

การขูดป่าน การแยกเส้นใยป่าน การล้างเส้นใย การท�าให้เส้นใยแห้งโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (การผึ่งแดด) การสางเส้นใย การถักเปีย การ

ย้อม และการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ โดยขั้นตอนเหล่านี้ก่อให้เกิดเศษเหลือใช้รวมทั้งปัญหาต่างๆ ดังนี้ คือ

 1) ขัน้ตอนการขดูป่าน มเีศษป่านสดทีเ่หลอืจากการขดูเป็นส่วนเปลอืกนอกของเส้นใยและเศษเส้นใยเป็นจ�านวนมาก ซึง่ปัจจบุนัยงัไม่ได้น�าไป

ใช้ประโยชน์  2) ขั้นตอนการสางเส้นใย มีเศษป่านที่ท�าให้แห้งแล้ว และเป็นเศษที่เหลือจากการสาง ซึ่งปัจจุบันใช้ประโยชน์บางส่วนในการรองก้น

กล่องกันกระแทก แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  และ 3) ขั้นตอนการถักเปีย เกิดปัญหา คือ เส้นใยมีความกระด้าง เมื่อน�ามาตัดเย็บเป็นกระเป๋า 

เข็มขัด หรือหมวก จะสร้างความระคายเคืองต่อผู้ใช้ และส่งผลกระทบต่อเสื้อผ้าและร่างกายของผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์

 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ช่วยเหลือในการแก้ปัญหา โดยพัฒนากระดาษจากป่านสดที่เหลือจากการขูดและการสาง 

พัฒนาเส้นใยเพื่องานจัดดอกไม้จากส่วนเหลือใช้ในขั้นตอนการสางเส้นใย เพื่อทดแทนการใช้ป่านรามี และสร้างสิ่งประดิษฐ์ส�าหรับนวดเส้นใยป่าน

ทีผ่่านข้ันตอนการถกัเปียแล้ว เป็นสิง่ประดษิฐ์ทีช่่วยให้เส้นใยนุม่ขัน้ แก้ปัญหาเส้นใยกระด้าง ซึง่พบว่า สมาชกิกลุม่ป่านศรนารายณ์ทีไ่ด้รบัการถ่ายทอด

เทคโนโลยีและรับค�าปรึกษา จ�านวน 40 คน ได้ใช้ประโยชน์จากผลการด�าเนินงานดังกล่าวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่ม

รายได้ของกลุ่มสมาชิก

การสร้างมูลค่าเพิ่มป่านศรนารายณ์ เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
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 กลุ่มอาชีพในชุมชนเทศบาลเมืองชะอ�า ซึ่งเป็นสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ได้แก่ กลุ่มกะปิหนองคาง กลุ่มกะปิ

บ้านหนองแจง กลุ่มขนมหวานหนองคาง กลุ่มน�้าพริกผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองตาพด และกลุ่มน�้าพริกชุมชนบ่อพุทรา 

ได้รวมกลุ่มกันผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร โดยบรรจุอยู่ในถุงพลาสติก ปิดสติกเกอร์ที่ออกแบบเอง และบางชนิดบรรจุในขวดพลาสติก โดยปิดสติกเกอร์

ของกลุม่เช่นเดยีวกนั ในการด�าเนนิการทีผ่่านมา ได้น�าผลติภณัฑ์ไปจ�าหน่ายในงานเทศบาลเมอืงขะอ�าหรอืงานออกร้านของผลติภณัฑ์ OTOP อย่าง

สม�า่เสมอ ซึ่งจ�าหน่ายได้ดีในระดับหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไป ได้พบปัญหาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องการผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่เพราะมีการแข่งขัน

จากกลุ่มชุมชนอื่นเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันพบว่ารูปแบบบรรจุภัณฑ์ ยังไม่มีรูปแบบที่แสดงเอกลักษณ์ของกลุ่ม และไม่ดึงดูดความสนใจของผู้

บริโภค จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากส�านักงานเทศบาลเมืองชะอ�าให้ประสานงานกับหน่วยงานสถานศึกษาเพื่อให้ความรู้ทางด้านนี้

 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้ค�าปรึกษาแนะน�า การท�าน�้าพริกขิงหมูกรอบไข่เค็ม น�้าพริกกุ้ง

สมุนไพร น�้าพริกคั่วกลิ้งปลา น�้าพริกขิงค่ัว ปั้นสิบทอด และทองม้วน ซึ่งมีผลท�าให้ชุมชนสามารถเพ่ิมผลิตภัณฑ์น�้าพริกชนิดใหม่นอกเหนือจาก

ผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ คือ น�้าพริกเผา และน�้าพริกแกงต่างๆ และได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมและแสดงเอกลักษณ์ของกลุ่ม ซึ่งส่งผลต่อการ

สร้างอาชีพและการเพิ่มรายได้ของชุมชนแห่งนี้

การพัฒนาอาชีพการท�าน�้าพริกของชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ
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 กลุ่มชุมชนในต�าบลหรเทพ ต�าบลโคกใหญ่ และต�าบลตลาดน้อย อ�าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มีอาชีพท�าการเกษตร ค้าขาย และรับจ้าง

ทั่วไป ซึ่งพื้นที่ใน 3 ต�าบลดังกล่าว มีความเหมาะสมในการท�าการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกเผือกหอม ปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูก ประมาณ 2,000 ไร่

 ประมาณเดือนมีนาคม 2552 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ลงพื้นที่ดังกล่าว เพื่อด�าเนินโครงการถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารท�าแป้งเผอืกและผลติภณัฑ์ และได้มกีารประชมุหารอืกบัผูน้�าท้องถิน่และผูน้�าชมุชน เพือ่ร่วมกนัหาแนวทางพฒันาศกัยภาพของชมุชน

ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเผือก โดยชุมชนต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเผือก การท�าบรรจุภัณฑ์ การตลาด 

รวมทั้งเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ช่วยลดเวลาและลดต้นทุนการท�าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย

 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�าอาหารจากเผือก อาทิ ซาลาเปา เผือกทอดกรอบทรง

เครื่อง กะหรี่พัพฟ์ ขนมเปี๊ยะบัวหิมะ    การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม การท�าบัญชีส�าหรับผู้ประกอบการ และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เครื่อง

สไลด์เผอืกชนดิแผ่นและเส้นส�าหรบัการท�าเผอืกทอดกรอบ รวมทัง้การศกึษา   ดงูานชมุชนต้นแบบ ผลทีไ่ด้คอื สามารถพฒันาศกัยภาพในการประกอบ

อาชพีการท�านาเผอืก  เพิม่ผลติภณัฑ์อาหารชนดิใหม่ เพิม่รายได้ของชมุชนในภาพรวม และลดเวลาการผลติเผอืกทอดกรอบจากผลของการใช้เครือ่ง

สไลด์เผือก ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเผือกหอม
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 กลุ่มแม่บ้านเยาวชน บ้านห้วยสาริกา ต�าบลหนองหญ้าปล้อง อ�าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี มีอาชีพการท�าผลิตภัณฑ์กล้วยทอด

กรอบ (จากกล้วยน�้าว้า) ได้แก่ กล้วยม้วนรสชาติต่างๆ ในกระบวนการท�ากล้วยม้วน เริ่มต้นจากการน�ากล้วยมาปอกเปลือกแช่น�า้เกลือ ใสเป็นแผ่น

บาง แล้วน�ามาม้วน หลังจากนั้นจึงท�าการทอด ปรุงรสและบรรจุ ซึ่งพบว่าในขั้นตอนการม้วน จะมีเศษกล้วยน�้าว้าเหลือทิ้งเป็นจ�านวนมากและไม่ได้

ใช้ประโยชน์ ทางกลุม่จงึต้องการใช้ประโยชน์จากเศษกล้วยเหล่านี ้เพือ่พฒันาเป็นกล้วยผงหรอืแป้งกล้วยและน�าไปใช้ในการท�าขนมอบ ซึง่มอีปุกรณ์

การท�าของกลุ่มอยู่แล้ว

 ศนูย์คลนิกิเทคโนโลย ีสถาบนัวจิยัและพฒันา โดยการสนบัสนนุงบประมาณจากส�านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การแปรรปูจากเศษกล้วยน�า้ว้า เป็นกล้วยผงหรอืแป้งกล้วย และพฒันาเป็นผลติภณัฑ์ขนมอบ อาท ิคกุกีก้ล้วยกรอบ ขนมปังปอนด์แป้งกล้วย ขนมปัง

แป้งกล้วยไส้ต่างๆ และโดนัทแป้งกล้วย แก่กลุ่มแม่บ้านเยาวชน บ้านห้วยสาริกา จ�านวน 59 คน ผลที่ได้รับ คือทางกลุ่มแม่บ้านเยาวชน กศน. บ้าน

ห้วยสาริกา โดยการน�าของนางสุขุมาษ เติมศักดิ์ ซึ่งใช้อุปกรณ์ที่กลุ่มมีอยู่แล้ว คือเครื่องผสมแป้ง เตาอบ มีการท�าแป้งจากเศษกล้วยน�้าว้า และ

ผลติภณัฑ์ขนมอบจากแป้งกล้วย เพือ่จ�าหน่ายในชมุชนและงานเทศกาลต่างๆ ในจงัหวดัเพชรบรุ ีรวมถงึเป็นเครอืข่ายในการท�าแป้งกล้วยส�าหรบังาน

วิจัยของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งสามารถสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนได้อีกแนวทางหนึ่ง

การสร้างมูลค่าเพิ่มกล้วย ของกลุ่มแม่บ้านเยาวชน บ้านห้วยสาริกา
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 กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ ร่วมกับกลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ กลุ่มขนมหวานหนองคาง และกลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านสระ น�าโดย

นางสาววิลาวัลย์ พลจันทร์  ซึ่งเป็นสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางจุนารีรัตน์ นวลละออง  ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม 

เทศบาลเมืองชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ ได้มีการรวมกลุ่มชื่อ “กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้” เคยขอเข้าร่วมรับ

การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารท�าผลติภณัฑ์อาหารประเภทน�า้พรกิ และการท�าผลติภณัฑ์ขนมอบในปี 2553 และ 2554 ปัจจบุนัได้รบัการสนบัสนนุพืน้ที่

การประกอบอาชพีของกลุม่เป็นสถานทีผ่ลติและศนูย์จ�าหน่ายผลติภณัฑ์อาหารจากโครงการชมุชนพอเพยีง มคีวามต้องการรบัการถ่ายทอดเทคโนโลยี

จากผลสับปะรดที่มีอยู่เป็นจ�านวนมาก โดยผลผลิตบางส่วนไม่ได้คุณภาพ อาทิ ดิบหรือสุกไม่ได้ที่ สุกเกินไปหรือเน่าเสียบางส่วน สับปะรดที่มีแกน

ใหญ่เกินไป ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด

 ศนูย์คลนิกิเทคโนโลยสีถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ได้ด�าเนนิการถ่ายทอดเทคโนโลยใีนรปูแบบการอบรม

เชิงปฏิบัติการ เป็นการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการใช้ผลจากการวิจัย เรื่องการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหารจากสับปะรด ผลิตภัณฑ์อาหารที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ น�า้เชื่อมสับปะรด สับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง พายสับปะรด 

เต้าฮวยสบัปะรด และอืน่ๆ ซึง่พบว่าการด�าเนนิงานเป็นการบรูณาการความร่วมมอืในลกัษณะไตรภาค ีคอื คลนิกิเทคโนโลยเีครอืข่าย องค์กรปกครอง

ในท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลเมืองชะอ�า และกลุ่มชุมชน มีการสร้างมูลค่าเพิ่มของสับปะรด สามารถเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์อาหารของกลุ่ม ซึ่งส่งผลกระ

ทบต่อการเพิ่มรายได้ของกลุ่มเป็นรายได้เสริมเฉลี่ย 2,000 – 3,000 บาทต่อเดือน

การเพิ่มมูลค่าสับปะรดเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
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 ชุมชนต�าบลหรเทพ ต�าบลโคกใหญ่ ต�าบลตลาดน้อย อ�าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มีอาชีพท�าการการเกษตร ค้าขาย และรับจ้างท่ัวไป 

ในชุมชนสามต�าบลดังกล่าว การเพาะปลูกเผือกในพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ โดยสลับกับการปลูกข้าว พ้ืนที่ของชุมชนดังกล่าว มีระบบสาธารณูปโภค

ที่เอ้ืออ�านวยต่อการท�านาเผอืก กล่าวคอื มปีรมิาณน�า้ทีเ่หมาะสมและสมบรูณ์ตลอดปี ประกอบกบัเกษตรกรมศีกัยภาพในการท�านาเผอืก  โดยผลผลติ

ของนาเผือกได้จ�าหน่ายเป็นหัวสด แบ่งเป็นเกรด 1  เกรด 2 และเกรด 3 และส่วนที่มีความบกพร่อง คือ เน่าเสียบางส่วน เรียกว่า “เผือกปาด” เป็น

เผือกที่มีคุณภาพต�่า ต้องใช้มีดปาดส่วนที่เสียทิ้งไป แล้วชั่งน�้าหนักจ�าหน่ายในราคาถูก ปัจจุบันส่งขายในตลาดสดและน�ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

อาหารบางส่วน 

 ส�าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรพัฒนาตลาดน้อย มีสมาชิกกลุ่มจ�านวน 40 คน ได้รับค�าแนะน�าการหารายได้จาก ก้านเผือกอบแห้ง ซึ่ง

สามารถส่งจ�าหน่ายในราคาสูงแก่ผู้รับซื้อเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ คือ ประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน โดยในขั้นตอนการท�าก้านเผือกอบแห้งจะตัด

ก้านเผือกในนาเผือกโดยวิธีการซื้อจากเกษตรกรด้วยกันในราคาไร่ละ 500 บาท หลังจากนั้น ส่งต่อสมาชิกต�าบลตลาดน้อยและต�าบลใกล้เคียง              

ท�าการลอกเปลือกและตัดแต่ง ในขั้นตอนนี้จะมีเปลือกนอกของก้านเผือกที่ถูกลอกแล้วประมาณวันละ 1.5– 6 ตัน ปัจจุบันใช้เป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้บาง

ส่วน แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้น�าไปใช้ประโยชน์

ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน 

 ปี 2553 จดทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน พัฒนาส่ิงประดิษฐ์เครื่องสไลด์เผือกส�าหรับใช้ในกระบวนการท�าเผือกทอดกรอบ ถ่ายทอด

ความรูห้ลกัสตูรการท�าบญัชใีนครวัเรอืน การท�าอาหารจากแป้งเผอืก  ปี 2554 ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารพฒันาผลติภณัฑ์อาหารจากข้าว กระดาษจาก

ฟางข้าว และบรรจุภัณฑ์จากกระดาษจากฟางข้าว ปี 2555 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�าผลิตภัณฑ์สิ่งทอและงานประดิษฐ์จากเส้นใยเผือก กระดาษ

จากเส้นใยเผือก และบรรจุภัณฑ์จากกระดาษเส้นใยเผือก 

ด้านเศรษฐกิจ 

 เครื่องสไลด์เผือกช่วยเพิ่มผลผลิตต่อวัน 4 - 6 เท่า จากเดิมผลิตได้ 10 กิโลกรัม เพิ่มเป็น 60 กิโลกรัม สร้างงานและสร้างอาชีพใหม่ มีรายได้

เพิม่ขึน้ 5,000 บาทต่อเดอืน/ครอบครวั  ได้ผลติภณัฑ์อาหารจากเผอืกปาด ผลติภณัฑ์หตัถกรรมจากเปลอืกนอกของก้านเผอืกเป็นผลติภณัฑ์ประจ�ากลุม่

ด้านสังคม 

 การท�างานแบบบูรณาการในลักษณะไตรภาคี  คือ มหาวิทยาลัย องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น และชุมชน มีการรวมกลุ่มในการท�ากิจกรรมของ

ชุมชน เกิดความสัมพันธ์ของกลุ่ม

หมู่บ้านเผือกหอม ต�าบลหรเทพ ต�าบลโคกใหญ่
ต�าบลตลาดน้อย จังหวัดสระบุรี
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