
ความสําเร็จของการบริหารโครงการอบรมเพื่อพฒันาและสรา้งเสริมอาชีพ 
 

1. เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ 
2. สังกัด   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. ประเด็นความรู้   

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการสนับสนุนจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นหน่วยงานบริหารโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาและสร้าง
เสริมอาชีพในงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่
ผลงานของคลินิกเทคโนโลยีในการนําความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์และเพ่ืออบรมถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย โดยความร่วมมือของคลินิกเครือข่าย 
รวม 10 แห่ง  ได้ออกแบบหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถนําไปใช้ประกอบอาชีพได้ทันที                          
รวม 25 หลักสูตร ภายใต้คําขวัญ“25 หลักสูตร คลินิกเทคโนโลยีสร้างอาชีพ” ผลการดําเนินการ 
พบว่า ได้ให้การอบรมในหลักสูตรดังกล่าวแก่กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 1,200 คน โดยผู้เข้ารับการอบรม
มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.32 หรือคิดเป็นร้อยละ 86.40 นําไปใช้ประโยชน์ 
1,184 คน หรือร้อยละ 98.67 ผลสําเร็จครั้งน้ีทําให้มหาวิทยาลัยได้แสดงบทบาทในฐานะผู้นําและ
ผู้บริหารโครงการระดับชาติ ได้เผยแพร่ผลงานวิชาชีพที่มีความเช่ียวชาญแก่หน่วยงานภายนอกและ
ประชาชน ได้ต่อยอดการฝึกอบรมกับหน่วยงานภาคเอกชนและต่อยอดกลุ่มเป้าหมายเดิมในโครงการ
บริการวิชาการเพ่ือหารายได้ 

 
4. ความเป็นมา  

4.1 ความเป็นมาของโครงการ   
จากการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการจัดงาน “เทิดพระเกียรติพระบิดา

แห่งเทคโนโลยีของไทย” และ”วันเทคโนโลยีของไทย”ประจําปี 2554 โดยจัดร่วมกับงาน BOI FAIF 
2011 เมื่อวันที่ 10 – 25 พฤศจิกายน 2554 เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
ฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย"และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของภาครัฐและเอกชน ที่คิดค้นและพัฒนาข้ึนโดยคนไทย ภายใต้หัวข้อหลักในการจัดงาน 
“โลกสดใส ไทยย่ังยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย” ซึ่งในการจัดงานดังกล่าว สํานักงานปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้มีการอบรมเพ่ือพัฒนาและสร้าง
เสริมอาชีพ โดยเทคโนโลยีและวิทยากรของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย จํานวน 25 หลักสูตร มีผู้สนใจ
เข้ารับการอบรมในงานดังกล่าว จํานวน 1,547 คน 

ดังน้ัน  ในการจัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย ประจําปี 2555 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 
25 – 28 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค จึงเป็นโอกาสที่จะได้เผยแพร่
ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย เป็นการเพิ่มช่องทางและขยายโอกาส
การบริการของคลินิกเทคโนโลยีในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากขึ้น จึงได้จัดให้มีโครงการ
อบรมเพ่ือพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพขึ้นในงานดังกล่าวข้างต้นขึ้นอีกครั้งหน่ึง โดยมีคลินิกเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นหน่วยงานบริหารโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาและสร้าง
เสริมอาชีพ ภายใต้การดําเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี ในงาน "เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย 
ประจําปี 2555" ซึ่งเป็นการอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่มีการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมกันไม่
เกิน 6 ชม.  เน้นหลักสูตรที่สามารถนําไปประกอบอาชีพได้ทันที โดยสามารถประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ
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เครื่องใช้ที่มีอยู่แล้ว หรือมีการลงทุนไม่สูงนัก โดยมีการจัดทําหลักสูตร จํานวน 25 หลักสูตร  ผู้เข้ารับ
การอบรมไม่น้อยกว่า 1,200 คน 

4.2 วัตถุประสงค์  
4.2.1 เพ่ือเผยแพร่ผลงานของคลินิกเทคโนโลยีในการนําความรู้และเทคโนโลยีไปใช้

ประโยชน์ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการให้ความรู้ 
4.2.2 เพ่ืออบรม ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย 

4.3  เป้าหมาย  
4.3.1 ผลผลิต 
1) ผู้เข้ารับการอบรมจํานวนไม่น้อยกว่า 1,200 คน  
2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในระดับดี 
4.3.2 ผลลัพธ์ 

   ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 นําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการลดรายจ่าย
ในครัวเรือน หรือนําไปประยุกต์ใช้ในการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว 
ครอบครัวล่ะ 1,000 บาท/เดือน หรือ 12,000 บาท/ปี ร้อยละ 30 ประมาณ 450 ครอบครัว คิดเป็น
เงิน 5,400,000 บาท/ปี 
 
5.  วิธีดําเนินการ 

 5.1 เป็นการอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่มีการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมกันไม่เกิน 6 ชม.  
เน้นหลักสูตรที่สามารถนําไปประกอบอาชีพได้ทันที สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่แล้ว 
หรือมีการลงทุนไม่สูงนัก โดยมีการจัดทําหลักสูตร จํานวน 25 หลักสูตร  ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อย
กว่า 1,200 คน  

 5.2 การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องต่างๆ ได้แก่ ทางเว็บไชต์ 
ที่ www.clinictec.most.go.th  การแถลงข่าว/ สื่อวิทยุ/ สื่อโทรทัศน์ของงานวันเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของไทย และการมีหนังสือแจ้งไปถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 

 5.3 กิจกรรมอ่ืนๆ ที่สนับสนุนการอบรมและเป็นประโยชน์ต่อการจัดงาน เช่น การจัดให้มีการ
แสดงผลงานของผู้เข้าอบรม เป็นต้น   

 5.4 การบริหารจัดการโครงการและงบประมาณ ประกอบด้วย ประสานงานกับผู้บริหารจัดการ
พ้ืนที่หลัก (บริษัท) ในการเตรียมสถานที่  อุปกรณ์(โต๊ะ เก้าอ้ี)  เครื่องขยายเสียง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
ปลั๊กไฟ  ที่ใช้ในการอบรม การบริหารจัดการในเร่ืองค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา ที่
เจ้าของหลักสูตรการอบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จะเกิดขึ้นกับการจัดกิจกรรม 

 5.5 การติดตาม ประเมินผล ตามแบบที่กําหนดไว้ของงานคลินิกเทคโนโลยี ได้แก่ แบบใบสมัคร 
แบบประเมินความพึงพอใจ แบบติดตามผล และจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมเอกสารในรูป
ดิจิตอล จํานวน 2 ชุด เสนอสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ภายใน 2 เดือนหลังเสร็จสิ้นการ
จัดงาน 

 5.6 ลักษณะการจัดอบรมทุกหลักสูตร แบ่งผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่ม ๆ ละ 10 คน โดยมีวิทยากรให้
ความรู้และทักษะ ประจํากลุ่ม ๆ ละ 1 คน 
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6.  ผลสัมฤทธิ์ 
 6.1  ผลการดําเนินการ 

  6.1.1 จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น จํานวน 6 ช่ัวโมง จํานวน 25 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม จํานวน  1,200 คน 
  6.1.2 มีคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายเข้าร่วมฝึกอบรม จํานวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
ตรัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่                    
เฉลิมพระเกียรติ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  และกรมวิทยาศาสตร์
บริการ 

6.1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมโครงการฯ โดยประเมินจากแบบ
ประเมินผลเมื่อจบการถ่ายทอดเทคโนโลยีทันที จํานวน 1,200 ฉบับ จํานวนผู้เข้าอบรมจํานวน    
1,200 คน พบว่า ในภาพรวม ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.32 หรือคิดเป็น   
ร้อยละ 86.40 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านข้อมูลวัดความพึงพอใจ ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก คือค่าเฉล่ีย 4.29 หรือ คิดเป็นร้อยละ  85.80  และด้านข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร  
มีความพึงพอใจในระดับมาก คือค่าเฉลี่ย 4.34 หรือ คิดเป็นร้อยละ  86.80  เมื่อวิเคราะห์             
ในรายหลักสูตรพบว่า  ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน ค่าเฉล่ีย 4.32 หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 86.40  โดยผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหลักสูตร  เรียงลําดับค่าคะแนนเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อยคือ คือ หลักสูตรการทําโยเกิร์ตข้าวกํ่า / นํ้าข้าวกล้องงอก  การทําเยลลี่ผลไม้ / 
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม้  การตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษเดคูพาจ  การทํานํ้ามันมะพร้าว
บริสุทธ์ิ   (สกัดเย็น) / ผลิตภัณฑ์จากนํ้ามันมะพร้าว  การทํากระทงทองไส้ต่างๆ (ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / 
ทําบลูเบอรี่ชีสพาย สตรอเบอรี่ชีสพาย  การเพาะเห็ด (ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า)  การทํากะหร่ีป๊ับ
ไส้เห็ด / แหนมเห็ด  การทํานํ้าพริกปลานิล / ซาลาเปาไส้ปลานิล  การทําผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด
จากสมุนไพร (การสกัดสมุนไพรนํ้ายาซักผ้า นํ้ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ แชมพูสระผม ครีมนวดผม)  
การทําผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (ยาดม ยาหม่อง พิมเสนนํ้า)  การทําผลิตภัณฑ์เคร่ืองหอมจากผ้าไทย  
การทําคานาเป้หน้าต่างๆ / นํ้าสลัดเพ่ือสุขภาพ  การทํานํ้าพริกกุ้ง/หมูฝอย การทําเผือกกรอบ
ทรงเคร่ือง / ขนมเป๊ียะบัวหิมะแป้ง การผลิตภาพนูนตํ่า  และการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.41  4.40  4.39  4.39  4.38  4.38  4.34  4.34  4.34  4.33  4.32  4.31  4.29  4.25  
4.25  และ 4.03 ตามลําดับ  ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่  1  คา่เฉล่ียความพึงพอใจต่อหลักสตูรในภาพรวม  

ลําดับที่ หลักสูตร 

ความพึงพอใจรายด้าน ความพึงพอใจ 
รายหลักสูตร ด้านความพึงพอใจ ด้านการปรับปรุงหลักสูตร 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความพึง
พอใจรวมราย

หลักสูตร 
1 การตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษเดคูพาจ 4.42 มาก 4.37 มาก 4.39 มาก 

2 
การทําเผือกกรอบทรงเคร่ือง /  
ขนมเปี๊ยะบัวหิมะแป้งเผือก                       

4.15 มาก 4.31 มาก 4.25 มาก 
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ลําดับที่ หลักสูตร 

ความพึงพอใจรายด้าน ความพึงพอใจ 
รายหลักสูตร ด้านความพึงพอใจ ด้านการปรับปรุงหลักสูตร 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความพึง
พอใจรวมราย

หลักสูตร 

3 
การทํากระทงทองไส้ต่างๆ (ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) 
/ บลูเบอรี่ชีสพาย สตอร์เบอรี่ชีสพาย 

4.42 มาก 4.35 มาก 4.38 มาก 

4 
การทําคานาเป้หน้าต่างๆ / น้ําสลัดเพ่ือ
สุขภาพ   

4.35 มาก 4.27 มาก 4.31 มาก 

5 การทํากะหรี่ปั๊บไส้เห็ด / แหนมเห็ด 4.31 มาก 4.36 มาก 4.34 มาก 
6 การทําน้ําพริกปลานิล / ซาลาเปาไส้ปลานิล 4.27 มาก 4.38 มาก 4.34 มาก 
7 การทําน้ําพริกกุ้ง / หมูฝอย   4.28 มาก 4.30 มาก 4.29 มาก 
8 การทําโยเกิร์ตข้าวก่ํา / น้ําข้าวกล้องงอก 4.39 มาก 4.43 มาก 4.41 มาก 
9 การเพาะเห็ด (ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 4.39 มาก 4.37 มาก 4.38 มาก 
10 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ 4.00 มาก 4.04 มาก 4.03 มาก 

11 
การทําน้ํามันมะพร้าวบริสุทธ์ิ (สกัดเย็น) / 
ผลิตภัณฑ์จากน้ํามันมะพร้าว 

4.27 มาก 4.46 มาก 4.39 มาก 

12 

การทําผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดจาก
สมุนไพร 
(การสกัดสมุนไพรน้ํายาซักผ้า น้ํายาล้างจาน 
เจลล้างมือ สบู่ แชมพูสระผม ครีมนวดผม) 

4.31 มาก 4.35 มาก 4.34 มาก 

13 
การทําผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ํา) 

4.26 มาก 4.37 มาก 4.33 มาก 

14 
การทําเยลลี่ผลไม้ / เต้าฮวยนมสด เต้าฮวย
ผลไม้ 

4.32 มาก 4.45 มาก 4.40 มาก 

15 การทําผลิตภัณฑ์เคร่ืองหอมจากผ้าไทย 4.28 มาก 4.34 มาก 4.32 มาก 
16 การผลิตภาพนูนตํ่า 4.22 มาก 4.27 มาก 4.25 มาก 

รวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.29 มาก 4.34 มาก 4.32 มาก 
ความพึงพอใจภาพรวมทุกหลักสูตร 4.32 มาก 

 
 6.1.4 ผลการวิเคราะห์การติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา
และสร้างเสริมอาชีพในงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2555  โดยประเมินจากแบบติดตามประเมินผล  จํานวน 
1,200 ฉบับ  จากผู้ผ่านการอบรม 1,200 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ในการติดตามประเมินผลหลังการ
ฝึกอบรมในภาพรวม ผู้ผ่านการอบรมส่วนใหญ่สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 
98.67 และไม่สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 1.33 โดยส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เป็น
รายได้เสริม  ร้อยละ 70.44  ซึ่งระบุเป็นจํานวนเงินได้ 4,001 - 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.53 
รองลงมาคือ 1,001 - 2,000 บาท และ 2,001 - 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.26 และ 12.75 
ตามลําดับ 

สําหรับการลดรายจ่าย ร้อยละ 27.11 ลดรายจ่ายได้ 1,001 – 2,000 บาทต่อเดือน  
รองลงมาคือ 2,001 -3,000 บาทต่อเดือน  และน้อยกว่า 1,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 24.32 
และ 18.50 ตามลําดับ  
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ด้านคุณภาพชีวิต พบว่า ร้อยละ 57.60 สามารถนําความรู้ไปใช้พัฒนาอาชีพ  รองลงมาคือ 
สามารถระบุเป็นจํานวนเงินได้ ร้อยละ 26.52 และไม่เป็นตัวเงินแต่เป็นเรื่องของความจําเป็นของ
สังคมหรือสิ่งแวดล้อมส่วนรวม คิดเป็นร้อยละ 12.50  

 ด้านรายละเอียดของการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 51.01 นําความรู้ไปใช้หลังการ
อบรมทันที  รองลงมาคือ นําความรู้ไปใช้หลังการอบรมภายใน 1 เดือน และ 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 
28.89 และ 12.84 ตามลําดับ โดยใช้ในครอบครัว ร้อยละ 52.62  ใช้ในเมื่อมีโอกาส ร้อยละ 22.97  
และใช้ในชุมชน/กลุ่ม  ร้อยละ 14.36  ผู้ผ่านการอบรมส่วนใหญ่นําความรู้ไปขยายผลต่อในการ
ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่ ร้อยละ 55.41 รองลงมาคือ เป็นวิทยากร ถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ 
และ ให้บริการ/คําปรึกษา คิดเป็นร้อยละ 23.14 และ 14.44 ตามลําดับ 

 6.2  ผลการดําเนินการตามค่าเป้าหมายของโครงการ 
 สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามค่าเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ พบว่า สามารถ

ดําเนินงานได้บรรลุค่าเป้าหมายทั้งระดับผลิตและผลลัพธ์ ดังน้ี 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 

(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ เป้าหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

1. จํานวนผู้เข้าอบรม (คน) 1,200 1,200 1. จํานวนโครงการ (โครงการ) 1 เร่ือง 1 เร่ือง 
2. ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ
ในระดับดี (ร้อยละ) 

80.00 87.20 
2. จํานวนผู้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี (คน) 

1,200 1,200 

3. ผู้เข้าอบรมนําความรู้ท่ีได้รับ
ไปประยุกต์ใช้เพ่ือใช้ลด
รายจ่าย/สร้างอาชีพและรายได้ 
(ร้อยละ) 

50.00 79.30 

3. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในด้านกระบวนการ
ให้บริการ (ร้อยละ) 

85.00 86.40 

4. ผู้รับบริการนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ) 

84.00 98.67 

5. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการวิชาชพีต่อประโยชน์
จากการบริการ (ร้อยละ) 

78.00 85.80 

 
 6.3  ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภายนอกระดับชาติ คือกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ให้เป็นหน่วยงานบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการระดับชาติเป็นระยะเวลา 2 ปี
ต่อเน่ืองกัน  และเป็นผู้ประสานงานหน่วยงานร่วมจัดจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐที่เป็น
คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย 10 แห่งของประเทศ 

 
7.  ปัจจัยความสําเร็จ 

การดําเนินโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ไทยที่ต่อเน่ือง 2 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555  ที่ประสบความสําเร็จเกิดจากปัจจัยที่สําคัญ  
ดังน้ี 

7.1  การส่งเสริมสนับสนุนของสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ให้การสนับสนุนและให้โอกาสในการทํางานโครงการน้ี 

7.2  ความร่วมมือของหน่วยงานร่วมจัดทั้ง 10 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พระนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
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มงคลตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิม
พระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  สถาบันวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  และกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 7.3  ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพของวิทยากรที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานเครือข่ายที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ 

 7.4  ความต้ังใจและมุ่งมั่นของผู้ดําเนินโครงการ ทําให้ผลงานประสบความสําเร็จ 
 

              

                    

                 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กิจกรรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสรมิอาชีพ หลักสูตรการตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 
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ภาพท่ี 2 กิจกรรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสรมิอาชีพ  
หลักสูตรการทําเผือกกรอบทรงเคร่ือง 

              
             

           

           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 กิจกรรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสรมิอาชีพ  
หลักสูตรการทําขนมเปี๊ยะบัวหิมะแป้งเผอืก 
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ภาพท่ี 3 กิจกรรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสรมิอาชีพ  
หลักสูตรการทํากระทงทองไส้ต่างๆ (ไส้ไก่ ไส้ปลาทนู่า) 

 
                           
           

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 4 กิจกรรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสรมิอาชีพ  
หลักสูตรการทําบลูเบอรี่ชสีพาย สตรอเบอร่ีชีสพาย 
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ภาพท่ี 5 กิจกรรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสรมิอาชีพ หลักสูตรการทําคานาเป้หน้าต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


