
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
             
             
             



             
    

 

        

  

ราราชมงคลพระนคร ถวายความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาส ชมงคลพระนคร ถวายความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาส 84 84 พรรษามหาราชพรรษามหาราช  

  
          

รายงานฉบับสมบูรณรายงานฉบับสมบูรณ  
โครงการใหคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยีโครงการใหคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยี  

( ( งบประมาณตามโครงการคลินิกเทคโนโลยี  ประจําปงบประมาณ  งบประมาณตามโครงการคลินิกเทคโนโลยี  ประจําปงบประมาณ  25525544  ))  

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

  

ที่ปรึกษาโครงการที่ปรึกษาโครงการ  

รองศาสตราจารย ดวงสุดา  เตโชติรสรองศาสตราจารย ดวงสุดา  เตโชติรส  

  ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย เฟองฟา  เมฆเกรียงไกรเฟองฟา  เมฆเกรียงไกร                  

  

ผูรับผิดชอบโครงการผูรับผิดชอบโครงการ  

ผูชวยศาสตราจารยจุฑาผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศมาศ    พีรพัชระพีรพัชระ  

  

ศูนยคลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนยคลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

399  399  ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 10300   

โทรศัพท โทรศัพท ::    0 0 2281 04922281 0492      โทรสารโทรสาร  : : 0 2282 04230 2282 0423  

hhttttpp::////wwwwww..cclliinniicctteecchh..rrmmuuttpp..aacc..tthh 

 

 

 



บทสรุปผูบริหาร 

โครงการใหคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1.  บทนํา 

1.1   ความเปนมา    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา มีภารกิจในการจัดการศึกษารวมทั้งการสรางสรรคผลงานวิจัย การใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม และ

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใตคณะตางๆ ดังน้ี 

1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร 
7. คณะศิลปศาสตร 
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
9. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

ผลงานวิจัยของคณะตาง ๆ ไดมีการถายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ  การปฏิบัติงานในพื้นที่

เพื่อถายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ บริการขอมูล การใหคําปรึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของแก

ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ โดยผานทางโทรศัพทอยางสม่ําเสมอต้ังแตไดมีการกอต้ังเปนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

จนถึงการเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 1.2 วัตถุประสงค 
1.2.1 เพื่อจัดทําขอมูลเทคโนโลยีที่พรอมถายทอด 
1.2.2 เพื่อใหคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยีของคณะในสังกัด มทร.พระนคร 

1.เทคโนโลยีดานการสื่อสารมวลชน  4.เทคโนโลยีดานบริหารธุรกิจ                            
2. เทคโนโลยีดานคหกรรมศาสตร  5. เทคโนโลยีดานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
3.เทคโนโลยีดานการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 6. เทคโนโลยีดานวิทยาศาสตร 

1.2.3 เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธงานของคลินิกเทคโนโลยี   
      1.2.4 เพื่อประสานงานศูนยคลินิกเทคโนโลยี ในสังกัด มทร.พระนคร ทั้ง 5 ศูนย 

2.  วิธีดําเนินการ 
2.1 จัดทําขอมูลเทคโนโลยีที่พรอมถายทอด 
2.2 ใหบริการขอมูลเทคโนโลยี และสาธิตเทคโนโลยี 
2.3 ใหคําปรึกษาเทคโนโลยีเพิ่มเติมแกผูที่เคยไดรับการถายทอดเทคโนโลยีไปแลวหรือผูรับบริการใหม ไดแก 

(1) แปงกลวยและผลิตภัณฑอาหาร 
(2) การพัฒนาคุณภาพผาและผลิตภัณฑ 
(3) การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร 
(4) ผลิตภัณฑจากแปงเผือก 

 



2.4 เผยแพรประชาสัมพันธงานของคลินิกเทคโนโลยี 
 2.5 ประสานการดําเนินงานรวมกับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวม 5 ศูนย คือ 
ศูนยคลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ โชติเวช พณิชยการพระนคร พระนครเหนือ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. การประเมินและติดตามผล 

3.1 เตรียมเอกสารการประเมินและติดตามผล 
3.2 สงแบบประเมินและติดตามผลถึงกลุมเปาหมาย 
3.3 วิเคราะหขอมูลและจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 

  4. ผลการดําเนินการ 
4.1 การใหบริการขอมูล 
มกราคม – กันยายน ใหบริการขอมูลเทคโนโลยีแกผูรับบริการ 529 คน ประเภท อาหารแปรรูป ถนอม

อาหาร เครื่องจักร สิ่งประดิษฐ เอกสารอบรม อาหาร และเครื่องด่ืม 
4.2 การเผยแพรประชาสัมพันธงานคลินิกเทคโนโลยี 
16 – 20 ตุลาคม 2553 เขารวมกิจกรรมในงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําป 2553 
21 - 25 มกราคม 2554 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหวางการถายทอดเทคโนโลยี โครงการ การ

ถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และการตลาดชุมชนอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขัน มีผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 87 คน 

27 มกราคม 2554 เขารวมแสดงผลงานผลิตภัณฑชุมชน ในงานแถลงขาว สื่อพื้นบานสื่อสารนิวเคลียร ภายใต
กิจกรรมเวทีชุมชนปรมาณูเพื่อสันติ รูจักเช่ือมั่น กับสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (Getting to know Me Better) โดยมี
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล เปนประธาน ศูนยคลินิกเทคโนโลยี
สถาบันวิจัย จัดแสดงผลงานจากกลุมชุมชนเทศบาลเมืองชะอํา ไดแก ผลิตภัณฑนํ้าพริกกลุมผูสูงอายุหวยทรายเหนือและ
ผลิตภัณฑกลวยทอดกรอบชุมชนบานสระ ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 2 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพฯ 

30 มกราคม 2554 เขารวมกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อสรางอาชีพ ในโครงการนําวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชนกรุงเทพมหานคร ภายใตโครงการ “ไทยน้ี...รัก
สงบ” ในพื้นที่เขตบางเขน ณ สมาคมหมูบานสวัสดิการทหารบกพัฒนา ซอยอยูเย็น รามอินทรา 34 เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร ไดจัดการฝกอบรม จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก โดนัทแปงกลวย เตาฮวยฟรุตสลัด และบลูเบอรี่ชีสพาย 
โดยวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร และสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร มีผูเขารวมฝกอบรมหลักสูตร
ละ 50 คน 

กุมภาพันธ 2554 จัดทําสื่อเผยแพรคลินิกเทคโนโลยี คือ กุญแจสูความสําเร็จของคลินิกเทคโนโลยี มทร.             
พระนคร เพื่อเปนเอกสารประกอบการรับการศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการคลินิกเทคโนโลยี ของคลินิกเทคโนโลยี
เครือขายพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต 

12-17 มีนาคม 2554 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหวางการถายทอดเทคโนโลยี โครงการ การเพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวยเพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย ณ จังหวัดเพชรบุรี 

21 มีนาคม 2554 เขารวมฝกอบรมโครงการ คลินิกเทคโนโลยีออนไลน ณ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ช้ัน 6 อาคารพระจอมเกลา 

22 และ 29 มีนาคม 2554 เขารวมโครงการฝกอบรม เรื่อง การใชงานระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน             
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 ณ สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และรับการศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะ
หนวยงานที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการภายใตการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจําป พ.ศ. 2553 ระดับดีเย่ียม มี
คลินิกเทคโนโลยีเครือขายในพื้นที่ภาคกลาง ตะวันออก และใต จํานวนประมาณ 50 หนวยงาน ณ หองประชุมรพีพัฒน 
สํานักงานอธิการบดี ช้ัน ๓ มทร.พระนคร โดยอธิการบดี มทร.พระนคร และรองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ มี
กิจกรรมการบรรยายหัวขอ รูปแบบการดําเนินงาน รูปแบบการใหบริการ รูปแบบการบริหารงานงบประมาณ รูปแบบการ



เผยแพรเทคโนโลยี/การประชาสัมพันธ และปจจัยการสนับสนุนในการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี และเย่ียมชมการ
ดําเนินงานของศูนยคลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ศูนยคลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 

26 มีนาคม 2554 เขารวมเปนวิทยากรในโครงการ การถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและ
บรรจุภัณฑตอยอดงานวิจัยและการแปรรูปกลวยเชิงพาณิชย แก กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกลวยโสมจันทร โดยความ
รับผิดชอบของศูนยคลินิกเทคโนโลยีโชติเวช โดยอบรมหลักสูตรการทําขนมเปยะทอดจากแปงกลวย ณ กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปกลวยโสมจันทร อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 50 คน 

9 – 11 พฤษภาคม 2554 ไดเดินทางสูพื้นที่เปาหมายเพื่อถายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบการอบรม เชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตภัณฑเบเกอรี่ มีผูสนใจเขารับการฝกอบรมจํานวน 35 คน ณ กลุมแมบานหวยทรายใต 
ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยกิจกรรมการฝกอบรมประกอบดวย การทําขนมปงไสตางๆ การทําขนมปง
ลูกเกด การทําเคกชิฟฟอนใบเตย และการทําแยมโรล 

27 – 30 กรกฎาคม 2554 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหวางการถายทอดเทคโนโลยี โครงการหมูบาน
เผือกหอม ณ วัดโคกใหญ ตําบลโคกใหญ อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 

30 – 31 กรกฎาคม 2554 เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 
๒๕๕๔ เรื่อง การสรางเครือขายหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

23 – 24 สิงหาคม 2554 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยี ในงานนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ มทร.พ
ระนคร ครั้งที่ 2 และกระประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

5 – 9 กันยายน 2554 เขารวมประชุม รวมพลคน อสวท. ประจําป 2554 ณ จังหวัดตรัง 
 24 – 25 กันยายน 2554 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหวางการจัดกิจกรรมและถายทอดเทคโนโลยี
โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมการสารวัตรทหารบก ณ กรมการสารวัตรทหารบก 
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 
 ไดประเมินผลดานความพึงพอใจ พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยคลินิกเทคโนโลยี 
สถาบันวิจัยและพัฒนาในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.43 คิดเปนรอยละ 88.60 สําหรับการนําไปใชประโยชน พบวาสามารถ
นําไปใชประโยชนได รอยละ 91.49 โดยนําไปเพิ่มรายได ลดรายจาย เพิ่มคุณภาพชีวิต และแกปญหาเทคโนโลยี 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามคาเปาหมายของผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ 

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ  

(กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 

ผลผลิต/ผลลัพธ 

ของโครงการ 

เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 

1. จํานวนผูรับบริการคําปรึกษาและขอมูลทาง
เทคโนโลยี (คน) 

150 529 1.จํานวนโครงการ (โครงการ) 1 1 

2. ผูรับบริการนําไปใชประโยชน (รอยละ) 30 91.49 3 . ค ว าม พึ ง พอ ใ จ ข อง ผู รั บ บ ริ ก า ร ใ น

กระบวนการใหบริการ 

84 88.60 

3. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ (รอยละ) 80 88.60 4.ผู รับบริการนําความรู ไปใชประโยชน            

(รอยละ) 

83 91.49 

 5.ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาชีพตอ

ประโยชนจากการบริการ (รอยละ) 

77 89.60 



5. การใชจายงบประมาณ  ใชจายงบประมาณ จํานวน 250,000 บาท 

     (สองแสนหาหมื่นบาทถวน) 

6. ปญหา อุปสรรค   ไมม ี

   และขอเสนอแนะ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประเมินผล 

1. ความพึงพอใจตอการใหบริการ  
จากการวิเคราะห พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยคลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ในระดับมากทุกดาน คือ ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการประกอบดวยการมีชองทางการใหบริการที่

หลากหลาย การใหบริการมีข้ันตอนไมยุงยากซับซอนและการใหบริการมีความสะดวก รวดเร็ว  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

ดานขอมูลและดานภาพรวมความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ โดยมีคาเฉลี่ย 4.43 4.45 

4.45 4.45 4.40 4.43 4.43 4.42 4.40 และ 4.48 ตามลําดับ สําหรับความพึงพอใจเฉลี่ยพบวา มีความพึงพอใจในระดับ

มากเชนกันโดยมีคาเฉลี่ย 4.43 หรือรอยละ 88.60  

ตารางที่ 2 คารอยละและคาเฉลี่ยของความพึงพอใจตอการใหคําปรึกษาและบริการขอมูล   

การใหบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
รวม 

% 

คาเฉลี่ย 

  

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

จํา
นว

น 

รอ
ยล

ะ 

1.ดานกระบวนการ 
ขั้นตอนการใหบริการ 
1.1 มีชองทางการใหบริการที่
หลากหลาย 

230 43.48 299 56.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100.00 4.43 มาก 

1.2 การใหบริการมีขั้นตอน ไม

ยุงยากซับซอน 
239 45.18 290 54.82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100.00 4.45 มาก 

1.3 การใหบริการมีความสะดวก 

รวดเร็ว 
236 44.61 293 55.39 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100.00 4.45 มาก 

2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

2.1 .ใหบริการดวยความสุภาพ เต็ม

ใจ ยินด ี

237 44.80 292 55.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100.00 4.45 มาก 

2.2 ใหบริการดวยความสะดวก 

รวดเร็ว 
209 39.51 320 60.49 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100.00 4.40 มาก 

2.3 ใหบริการตอบขอซักถามปญหา

ไดนาเชื่อถือ 
229 43.29 300 56.71 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100.00 4.43 มาก 

3. ดานขอมูล 

3.1 ไดรับความรูเพ่ิมขึ้น 
227 42.91 302 57.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100.00 4.43 มาก 

3.2 ขอมูลมีความถูกตองตรงความ

ตองการ 
220 41.59 309 58.41 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100.00 4.42 มาก 

3.3ขอมูลที่ไดรับมีประโยชน 214 40.45 315 59.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100.00 4.40 มาก 

4. ภาพรวมความพึงพอใจของ

ผูรับบริการวิชาชีพตอประโยชนจาก

การบริการ 

254 48.02 275 51.98 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100.00 4.48 มาก 

รวม 2295 43.38 2995 56.62 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100.00 4.43 มาก 

 



2. การนําความรูไปใชประโยชน 
ผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชประโยชน คิดเปนรอยละ 91.40 ขอมูลตามตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 แสดงคารอยละจําแนกตามความสามารถในการนําความรูไปใชประโยชน 

ความสามารถในการนําความรูไปใชประโยชน จํานวน (คน) รอยละ 
1. ใชประโยชนได 484 91.49 
2. ใชประโยชนไมได 45 8.51 

รวม 529 100.00 
 
3. ชองทางการนําความรูไปใชประโยชน  

ผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชประโยชนในการเพิ่มรายได จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 21.36                 
ดานลดรายจาย  จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 24.76 ดานคุณภาพชีวิต จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 34.59 และ
ดานแกปญหาเทคโนโลยี จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 19.28 ขอมูลตามตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 คารอยละจําแนกตามลักษณะการนําความรูไปใชประโยชน 
ความสามารถในการนําความรูไปใชประโยชน จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพิ่มรายได 113 21.36 
2. ลดรายจาย 131 24.76 
3. คุณภาพชีวิต 183 34.59 
4. แกปญหาเทคโนโลยี 102 19.28 

รวม 529 100.00 
 

4 การใหคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยีในกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยี 
4.1 โครงการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวย เพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย 

1.  บทนํา 
 1.1 ความเปนมา    
 กลุมแมบานเยาวชน กศน. บานหวยสาลิกา ตําบลหนองหญาปลอง อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี             
มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 80 คน ไดจัดต้ังกลุมเมื่อเดือน มีนาคม 2543 เริ่มดําเนินงานในกลุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2543 
โดยเริ่มตนจากการระดมหุน ๆ ละ 10 บาท จํานวน 780 หุน ในการรวมกลุมกันน้ีไดจัดทําผลิตภัณฑกลวยทอดกรอบ
(จากกลวยนํ้าวา) ไดแก กลวยมวนรสเผ็ดพริกไทย กลวยมวนโอวัลติน กลวยมวนรสโกโก กลวยมวนรสไมเผ็ด กลวยเสน
อบเนย กลวยเสนเค็ม กลวยมวนเค็ม กลวยกรอบเค็ม นําไปฝากจําหนายในงานนิทรรศการและงานประจําปของจังหวัด 
ปจจุบันจําหนายประจําอยูที่ ซุมจําหนายใน Outlet ของ Flynow โดยบรรจุผลิตภัณฑในถุงพลาสติกทรงสูงและปดดวย
สติกเกอร ซึ่งเปนบรรจุภัณฑแบบด้ังเดิมที่ใชอยูและปจจุบันยังไมไดมีการพัฒนา 

ในกระบวนการทํากลวยมวน เริ่มตนจากการนํากลวยมาปอกเปลือกแชนํ้าเกลือ ไสเปนแผนบางแลวนํามามวน 
หลังจากน้ันจึงทําการทอด ปรุงรสและบรรจุ ซึ่งพบวา ในข้ันตอนการมวน จะมีเศษกลวยนํ้าวาเหลือทิ้งเปนจํานวนมาก
และไมไดใชประโยชน ทางกลุมจึงตองการใชประโยชนจากเศษกลวยเหลาน้ีเพื่อพัฒนาเปนกลวยผงหรือแปงกลวย และ
นําไปใชประโยชนในการทําขนมอบ ซึ่งมีอุปกรณการทําของกลุมอยูแลว 

สรุปความตองการของกลุม 
1. ตองการรับการถายทอดเทคโนโลยีการทํากลวยผง/แปงกลวยจากเศษเหลือใชของการทํากลวยมวน พัฒนา

เปนขนมอบจากแปงกลวย คือ คุกกี้ เคก และขนมปง 
2. ตองการรับคําปรึกษา/การถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑของกลวยทอดกรอบชนิดตาง ๆ 
การนําเสนอโครงการการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวยเพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย ของกลุมแมบาน

เยาวชน กศน. เปนโครงการที่ชวยใหเกิดการใชประโยชนจากสวนที่เหลือจากกระบวนการผลิตกลวยทอดกรอบ ทําใหมี



ผลิตภัณฑใหมของกลุม และมีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑใหมที่ชวยสงเสริมการขาย สรางรายไดเพิ่มข้ึน ซึ่งนําไปสูการ
พัฒนากลุมในอนาคตไดตอไป 
 1.2 วัตถุประสงค 
      1.2.1  เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการทํากลวยผง/แปงกลวยจากเศษเหลือใชของกลวยทอดกรอบ 
      1.2.2  เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการทําขนมอบโดยใชประโยชนจากกลวยผง/แปงกลวย 
      1.2.3  เพื่อพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑกลวยทอดกรอบ 

2.  วิธีดําเนินการ 
2.1 ติดตอประสานงานกับกลุมชุมชนเพื่อสํารวจขอมูล ประชาสัมพันธ และรับสมัครผูเขารับการฝกอบรม 
2.2 ทําหนังสือถึงกลุม เพื่อขอความอนุเคราะหและความรวมมือดานการพัฒนาผลิตภัณฑและการถายทอด
เทคโนโลยี 
2.3 เตรียมสื่อตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (วิทยากร เอกสาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก)   
2.4 ถายทอดเทคโนโลยี   

(1) ถายทอดเทคโนโลยีการทํากลวยผง/แปงกลวย 
(2) ถายทอดเทคโนโลยีการทําขนมอบจากแปงกลวย 
(3) ถายทอดเทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑกลวยทอดกรอบ 

 2.5   ประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม วิทยากรและคณะทํางาน 
 2.6   ติดตามผลการใชประโยชนหลังการฝกอบรม 

3.  ผลการดําเนินการ 
มกราคม – กุมภาพันธ 2554 ติดตอและประสานงานกับ นางสุขุมาษ  เติมศักด์ิ ประธานกลุมแมบานเยาวชน กศน. 

บานหวยสาลิกา อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี  
12 – 17 มีนาคม 2554 สูพื้นที่เปาหมาย ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบการอบรม เชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑแปงกลวยและขนมอบจากแปงกลวย โดยวิทยากรของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา คือ ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ พีรพัชระ นางสาวอินทธีมา  หิรัญอัครวงศ นางสาวชนิดา  ประจักษจิตร  
นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน นางสาวแสงแข สพันธุพงศ และอาจารยธานี  สุคนธะชาติ วิทยากรดานการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ ณ กลุมแมบานเยาวชน กศน. บานหวยสาริกา ตําบลหนองหญาปลอง อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี โดย
ไดจัดทําผลิตภัณฑแปรรูปกลวยและขนมอบจากแปงกลวย ไดแก แปงกลวย คุกกี้กลวยกรอบ ขนมปงปอนดแปงกลวย 
โดนัทแปงกลวย และการพัฒนาบรรจุภัณฑ  มีผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 59 คน ผลการประเมินความพึงพอใจพบวา 
ของผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจตอโครงการ รอยละ 85.50 โดยพึงพอใจในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.29   

พฤษภาคม – มิถุนายน 2554  ติดตามผลการนําไปใชประโยชนพบวา มีผูสําเร็จการฝกอบรม จํานวน  59 คน หรือ
รอยละ 100 นําความรูจากการฝกอบรมไปใชประโยชน  โดยใชประโยชนในครอบครัว รอยละ 81.36 ผูฝกอบรมนําความรู
ไปใชประโยชนในชุมชนที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ รอยละ 18.64  
 
4. สรุปผลการดําเนินงานตามคาเปาหมายของผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ 

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ  

(กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 
ผลผลิต/ผลลัพธ 
ของโครงการ 

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

4. จํานวนผูรับการถายทอดเทคโนโลยี (คน) 50 59 1.จํานวนโครงการ (โครงการ) 1 1 
5. ผูรับการถายทอดเทคโนโลยีมีความพึง

พอใจ (รอยละ) 
80 85.50 2.จํานวนผูรับการถายทอดเทคโนโลยี 

(คน) 
50 59 

6. ผูรับการถายทอดเทคโนโลยีมีการนําไปใช
ประโยชน (รอยละ) 

30 100 3.ความพึงพอใจของผูรับบริการใน
กระบวนการใหบริการ 

84 85.50 



7. จํานวนสถานประกอบการที่นําผลงานวิจัย
ไปใชประโยชน (แหง/ราย) 

1 1 4.ผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชน            
(รอยละ) 

83 100 

   5 .ความพึงพอใจของผู รั บบริ การ
วิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ 
(รอยละ) 

77 87.40 

 
 5.การใชจายงบประมาณ ใชจายงบประมาณ จํานวน  150,000 บาท 
    ( หน่ึงแสนหาหมื่นบาทถวน ) 
 6. ปญหา อุปสรรค  - 
     และขอเสนอแนะ   
7. ภาพกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวย เพ่ือใชประโยชนเชิงพาณิชย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 โครงการ การพัฒนาศูนยการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมการสารวัตรทหารบก (ปท่ี 3) 
1.  บทนํา 

 1.1 ความเปนมา    
การพัฒนาประเทศสู "สังคมฐานความรู (knowledge based society)" เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของ

ประเทศในเวทีโลกน้ัน ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่สําคัญอยางย่ิง ที่ตองพัฒนาเปนอันดับแรก พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ ปพุทธศักราช 2542 ไดใหความสําคัญกับการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนทุกระดับ สําหรับการ
สงเสริมใหประชาชนเกิดพฤติกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตน้ัน แหลงเรียนรูที่สอดคลองความตองการในการดํารงชีพของ
ประชาชนในแตละชุมชนเปนสิ่งที่สําคัญ แหลงเรียนรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับชุมชน เปนแหลงเรียนรู            
ที่สําคัญอยางหน่ึง ที่จะชวยใหประชาชนไดพัฒนาความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนา
กระบวนการคิดในการแกปญหาตาง ๆ ใหเปนระบบ และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตใหดํารงอยูในสังคมไดอยาง           
มีความสุข 
 ศูนยการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมการสารวัตรทหารบก จัดต้ังข้ึนโดยความรวมมือของ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกรมการสารวัตรทหารบก เริ่มเปดใหบริการเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2551            
ซึ่งสําหรับในปงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดรับเชิญใหเขารวมดําเนินการศูนยการ
เรียนรูดังกลาว  จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูฯ กรมการสารวัตรทหารบกข้ึน  ประกอบดวยการจัด
นิทรรศการความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน  กิจกรรมการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน 
ผลการดําเนินงานในป 2552 

ดําเนินการใน 4 กิจกรรม ดังน้ี 
          1. กิจกรรมการเรียนรูของชุมชน เปนลักษณะการจัดนิทรรศการผลงาน และฐานกิจกรรม ที่เกี่ยวของกับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 5 ฐาน ณ ศูนยการเรียนรูฯ วันที่ 20 มิถุนายน 2552 มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 
341 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ พบวา ผูรวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอโครงการ รอยละ 90.80 โดยพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.54 
 2. กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและสรางอาชีพใหมหลักสูตรการชุบโลหะและหลักสูตรการแปรรูป
อาหารและเครื่องด่ืม ณ ศูนยการเรียนรูฯ วันที่ 25 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 1 -2 สิงหาคม 2552  มีผูเขารับการอบรม 
จํานวน 106 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ พบวา ผูรวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอโครงการ รอยละ 91.00 หรือ   
พึงพอใจในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.55 

3. กิจกรรมการจัดทําสื่อการเรียนรูจัดทําเอกสาร จํานวน 2,000 เลม 
          4. กิจกรรมวันเสาร – อาทิตยกับคนสายวิทย ในวันเสารที่ 5 กันยายน 2552 ณ ศูนยการเรียนรู มีผูเขารวม
กิจกรรมจํานวน 100 คน การประเมินความพึงพอใจ พบวา ผูรวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอโครงการรอยละ 87.60 โดย
พึงพอใจในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.38 
ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ 

รายการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ดําเนินการได 
ผลผลิต ผูรับการถายทอดเทคโนโลยี/ผูรับบริการ 

- กิจกรรมการเรียนรูของชุมชน 
- กิจกรรมฝกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและสรางอาชีพใหม 
- กิจกรรมวันเสาร-อาทิตย กับคนสายวิทย 

100 คน 547 คน 
341 คน 
106 คน 
100 คน 

ผลลัพธ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
- กิจกรรมการเรียนรูของชุมชน 
- กิจกรรมฝกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและ  สรางอาชีพใหม 
- กิจกรรมวันเสาร - อาทิตยกับคนสายวิทย 

รอยละ 80 รอยละ 89.80 
รอยละ 90.80 
รอยละ 91.00 
รอยละ 87.60 



          ผลการดําเนินงานในป 2553  ดําเนินการใน 4 กิจกรรม ดังน้ี 
1. กิจกรรมการเรียนรูของชุมชน เปนลักษณะการจัดนิทรรศการผลงาน และกิจกรรม ที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี จํานวน 8 กิจกรรม ณ ศูนยการเรียนรูฯ วันที่ 5 กันยายน 2553 มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 105 คน 
 2. กิจกรรมการคายวิทยาศาสตร (4 กิจกรรม) ณ ศูนยการเรียนรูฯ วันที่ 4 กันยายน 2553 มีผูเขารับการอบรม 
จํานวน 111 คน 
          3. กิจกรรมการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ (ภูมิปญญาทองถ่ิน 8 เรื่อง) 
          4. กิจกรรมอาหารปลอดภัย  ในวันที่ 4 กันยายน 2553 ณ ศูนยการเรียนรู มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน  111 คน  
 ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ 

รายการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ดําเนินการได 
ผลผลิต ผูเขารวมกิจกรรม 

- กิจกรรมการเรียนรูของชุมชน 
- กิจกรรมคายวิทยาศาสตร 
- กิจกรรมสงเสริมอาหารปลอดภัย 
- กิจกรรมการทําสื่อประชาสัมพันธ 

 
100 คน 
100 คน 

 
8 เรื่อง 

 
105 คน 
111 คน 

 
8 เรื่อง 

ผลลัพธ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
- กิจกรรมการเรียนรูของชุมชน 
- กิจกรรมคายวิทยาศาสตร 
- กิจกรรมสงเสริมอาหารปลอดภัย 
- กิจกรรมการทําสื่อประชาสัมพันธ 

รอยละ 80  
รอยละ  
รอยละ  
รอยละ  
รอยละ  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ศูนยคลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับการสนับสนุนใหดําเนินโครงการ 
การพัฒนาศูนยการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมการสารวัตรทหารบก (ปที่ 3) ไดรับงบประมาณตอเน่ือง
เปนปที่ 3 

1.2 วัตถุประสงค 
1.2.1 เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับชุมชน 
1.2.2 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ที่สามารถพึ่งพาตนเองได โดยใชกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 
1.2.3 เพื่อสงเสริมอาชีพ เพิ่มรายได และสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน   

 2. วิธีดําเนินการ 
2.1 สํารวจพื้นที่ ประชุมผูเกี่ยวของ รับฟงปญหา และสรุปแนวคิดในการแกไขปญหา 
2.2 กําหนดกิจกรรม แผนการดําเนินงาน และงบประมาณ 
2.3 อบรมใหความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2.4 จัดกิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูของชุมชน 
2.5 จัดทําขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน และสื่อเผยแพร 
2.6 ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ 
2.7 รายงานผลสัมฤทธ์ิการดําเนินโครงการ 

 3.ผลการดําเนินงาน 
ดําเนินการอบรมใหความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรม Science Show โดยวิทยาการจากองคการ

พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ โดยมีผูสนใจเขารวมกิจกรรม จํานวน 100 คน ถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูของชุมชน ไดแก
กิจกรรมการทําเตาฮวยนมสด/เตาฮวยฟรุตสลัด กิจกรรมการทําขนมเปยะบัวหิมะ กิจกรรมการทําบลูเบอรชีสพาย/สตอรเบอรชีส
พาย กิจกรรมการทําเสื้อสกรีนแนวแนว กิจกรรมการทําผลิตภัณฑจากผักตบชวา และการจัดนิทรรศการผลงานคลินิกเทคโนโลยี
โดยมีผูสนใจเขารวมกิจกรรม จํานวน 100 คน และจัดทําขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน และสื่อเผยแพร จํานวน 1500 ฉบับ 



4. สรุปผลการดําเนินงานตามคาเปาหมายของผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ  

(กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 
ผลผลิต/ผลลัพธ 
ของโครงการ 

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

1. จํานวนผูรับการถายทอดเทคโนโลยี (คน) 200  200 1.จํานวนโครงการ (โครงการ) 1 1 
2. ผูรับการถายทอดเทคโนโลยีมีความพึง

พอใจ (รอยละ) 
80 95.60 2.จํานวนผูรับการถายทอดเทคโนโลยี (คน) 200 200 

3. ผูรับการถายทอดเทคโนโลยีมีการนําไปใช
ประโยชน (รอยละ) 

30 95.80 3 . ค ว ามพึ ง พอ ใ จ ขอ ง ผู รั บ บ ริ ก า ร ใน
กระบวนการใหบริการ 

84 92.00 

4. จํานวนภูมิปญญาทองถ่ิน (เรื่อง) 4 4 4.ผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชน            
(รอยละ) 

83 95.80 

5. จํานวนกิจกรรมเพื่อการเรียนรูของชุมชน
(ครั้ง) 

4 5 5.ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาชีพตอ
ประโยชนจากการบริการ (รอยละ) 

77 95.60 

 5.การใชจายงบประมาณ ใชจายงบประมาณ จํานวน  250,000 บาท 
    (สองแสนหาหมื่นบาทถวน) 
 6. ปญหา อุปสรรค  - 
     และขอเสนอแนะ   
7. กิจกรรมโครงการ การพัฒนาศูนยการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมการสารวัตรทหารบก (ปท่ี 3) 
 

 
 
 
 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



5 การใหคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยีในกิจกรรมโครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
5.1 โครงการหมูบานเผือกหอม ปท่ี 2 

1. บทนํา 
 1.1 ความเปนมา    

ชุมชนตําบลหรเทพ ตําบลโคกใหญ ตําบลตลาดนอย อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี มีอาชีพทางการเกษตร 
คาขาย และรับจางทั่วไป ในชุมชนสามตําบล ดังกลาว มีความเหมาะสมในการเปนหมูบานเผือกหอม เน่ืองจากชุมชนมี
อาชีพในการเพาะปลูกเผือก จากขอมูล พบวา ตําบลหรเทพ มีเกษตรกร จํานวน 53 ราย เพาะปลูกเผือกในพื้นที่ 644 ไร 
ตําบลโคกใหญ มีเกษตรกร 51 ราย เพาะปลูกเผือก จํานวน 807 ไร และตําบลตลาดนอย มีเกษตรกร 65 ราย เพาะปลูก
เผือก จํานวน 780 ไร  ปจจุบันมีการดําเนินการโดยเพาะปลูกเผือกสลับกับ การทํานาขาว ซึ่งพิจารณาตามความ
เหมาะสมและดานการตลาดของเผือกและขาวเปนสวนประกอบ พื้นที่ของชุมชนดังกลาว มีระบบสาธารณูปโภคที่
เอื้ออํานวยตอการทํานาเผือกสลับกับการทํานาขาว กลาวคือ มีปริมาณนํ้าที่เหมาะสมและสมบูรณตลอดป ประกอบกับ
เกษตรกรมีศักยภาพในการทํานาเผือกและนาขาว โดยผลผลิตของนาเผือก ไดจําหนายเปนหัวสด แบงเปนเกรด 1 เกรด 2 
และเกรด 3 และสวนที่มีความบกพรอง คือ เนาเสียบางสวน เรียกวา เผือกปาด  ปจจุบันสงขายในตลาดสดและนํามาแปร
รูปเปนผลิตภัณฑอาหารบางสวน สําหรับผลผลิตขาว จําหนายสงใน 2 ลักษณะ คือ ผลิตสง กรมการขาว และเกษตรกร
ทั่วไป เพื่อทําเปนเมล็ดพันธุ และอีกลักษณะหน่ึงคือ จําหนายเมล็ดขาวแกประชาชนทั่วไป ในการทํานาเผือกประกอบกับ
นาขาว รวมทั้งการแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารบางสวน อยูในความสนับสนุนของหนวยงานในทองถ่ิน อาทิ องคการ
บริหารสวนตําบลหรเทพ ตลาดนอย สํานักงานเกษตรอําเภอบานหมอ การศึกษานอกโรงเรียนตําบลโคกใหญ อําเภอบาน
หมอ สํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอบานหมอ 
          ในเดือน มีนาคม 2552 ทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดลงพื้นที่ ดังกลาว    
เพื่อดําเนินโครงการถายทอดเทคโนโลยีการทําแปงเผือกและผลิตภัณฑ ซึ่งในขณะน้ัน ไดมีการประชุมเพื่อหารือ แนว
ทางการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑจากเผือก ซึ่งประกอบดวยผูนําทองถ่ินและผูนําชุมชน 
จึงพบปญหาและแนวทางในการพัฒนาชุมชนเพื่อใหมีศักยภาพและเปนตัวอยางของชุมชนตนแบบ โดยชุมชนตองการรับ
การถายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากเผือก ขาว การทําบรรจุภัณฑ การตลาดผลิตภัณฑ รวมทั้ง
เครื่องมือ/อุปกรณที่ชวยลดเวลาและลดตนทุนการทําผลิตภัณฑ ดังกลาวดวย 
          จากความพรอมและศักยภาพของชุมชนตําบลหรเทพ ตําบลโคกใหญ และตําบลตลาดนอย อําเภอบานหมอ 
จังหวัดสระบุรี คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอเสนอกลุมดังกลาวใหเปนหมูบานเผือก
หอม ภายใตโครงการ “หมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตามนโยบายของ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มุงเนนในการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมประยุกตใชในการ
แกปญหาของชุมชน การมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานทองถ่ิน 
          ในปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2553 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนยคลินิก
เทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดรับการสนับสนุนงบประมาณของโครงการหมูบานเผือกหอม จํานวน 215,000 บาท              
(สองแสนหน่ึงหมื่นหาพันบาทถวน) โดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
ผลการดําเนินงานโครงการหมูบานเผือกหอมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

พฤษภาคม 2553 ติดตอประสานงานกับ นางนงคราญ เชาวนเมธา สํานักงานเกษตรอําเภอบานหมอ จังหวัด
สระบุรี และเดินทางสํารวจพื้นที่ เพื่อเตรียมปฏิบัติงานการถายทอดเทคโนโลยี 

มิถุนายน 2553  รับสมัคร/คัดเลือก และจัดทําทะเบียนผูเขารวมโครงการ จํานวน 150 คน 
12 กรกฎาคม 2553  เดินทางสูพื้นที่เปาหมายเพื่อถายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตรหลักสูตรกรทําบัญชีในครัวเรือน    การทําอาหารจากแปงเผือก และการจัดนิทรรศการหมูบานเผือกหอม              
โดยไดรับความอนุเคราะหวิทยากรจากคณะบริหารธุรกิจ คือ ผศ.บุญธรรม  พรเจริญ  ผศ.กรวสา  จันทวงศวิไล                
และผศ.ลําไย  มากเจริญ  และวิทยากรภายนอก คือ นายปญญากร คงสมจิตต  มีผูสนใจเขารับการฝกอบรมจํานวน            
50 คน ณ โรงเรียนวัดหนองนางปุย ตําบลโคกใหญ  อําเภอบานหมอ  จังหวัดสระบุรี  โดยกิจกรรมการฝกอบรม



ประกอบดวย การทําบัญชีในครัวเรือน การทําเผือกกรอบทรงเครื่อง ขนมเปยะหิมะเผือก ซาลาเปาไสเผือก กะหรี่พัฟพไส
เผือก การจัดนิทรรศการหมูบานเผือกหอมและแสดงผลงานผูสําเร็จการอบรม   

31ก.ค. -1 ส.ค. 53  จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน  ณ หมูบานขาวหอมนิลวัดกุมทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อางทอง มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน  40 คน 
 4 กันยายน 2553 เผยแพรขอมูลโครงการหมูบานเผือกหอมผานทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5               
ในรายการ ปล.รักเมืองไทย 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ศูนยคลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพฒันาไดรับการสนับสนุนใหดําเนินโครงการ 
หมูบานเผือกหอม ไดรับงบประมาณตอเน่ืองเปนปที่ 2 

 

1.2 วัตถุประสงค 
1.2.1 เพื่อเปนหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีขีดความสามารถเปนหมูบานตนแบบผลิตภัณฑจาก

เผือกหอม 
1.2.2 เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เปนประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชนและพัฒนา

คุณภาพชีวิต 
1.2.3 เพื่อใหเกิดการบูรณาการองคความรูและบูรณการเครือขายความรวมมือระหวางกระทรวง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย และชุมชนในทองถ่ิน 
  

 2. วิธีดําเนินการ 
2.1 จัดทําขอเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและการดําเนินการในโครงการหมูบาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของ วท. ประจําปงบประมาณ 2554 
  2.2 ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานของแตละกิจกรรม 
  2.3 ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานตามแผน 
  2.4 รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน ทุก 3 เดือน 
  2.5 สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 
  

 3.ผลการดําเนินงาน 
26-31 กรกฎาคม 2554 เดินทางสูพื้นที่เปาหมายเพื่อถายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากขาว กระดาษจากฟางขาว และบรรจุภัณฑจากกระดาษจากฟางขาว            
โดยวิทยากรไดแก ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ  พีรพัชระ อาจารยปญญากร  คงสมจิตต  อาจารยสัมภาษณ  สุวรรณคีรี 
อาจารยนฤพล ไพศาลตันติวงศ  นางสาวชนิดา  ประจักษจิตร  และนางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน มีผูสนใจเขารับการ
ฝกอบรมจํานวน  40 คน ณ วัดโคกใหญ  ตําบลโคกใหญ อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี โดยกิจกรรมการฝกอบรม
ประกอบดวยการทําผลิตภัณฑจากขาวเจา ไดแก การทําหมี่กรอบขาวเจาสมุนไพร ขาวแกงอบแหง  และการใชประโยชน
จากฟางขาว ไดแก การทํากระดาษจากฟางขาว การทําบรรจุภัณฑจากกระดาษฟางขาว  และการจัดนิทรรศการ
ผลิตภัณฑสําเร็จของโครงการ 

 13 กันยายน 2554 จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานและรับการถายทอดเทคโนโลยี ณ กลุมการผลิตกระดาษ อําเภอ
วิเศษชัยชาญ  และกลุมหัตถกรรม อําเภอโพธ์ิทอง  จังหวัดอางทอง จํานวน 40 คน  
 
 
 
 
 
 



4. สรุปผลการดําเนินงานตามคาเปาหมายของผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ  

(กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 
ผลผลิต/ผลลัพธ 
ของโครงการ 

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

6. จํานวนผูรับการถายทอดเทคโนโลยี (คน) 100 135 1.จํานวนโครงการ (โครงการ) 1 1 
7. ผูรับการถายทอดเทคโนโลยีมีความพึง

พอใจ (รอยละ) 
80 88.60 2.จํานวนผูรับการถายทอดเทคโนโลยี (คน) 100 135 

8. ผูรับการถายทอดเทคโนโลยีมีการนําไปใช
ประโยชน (รอยละ) 

80 83.80 3 . ค ว ามพึ ง พอใ จ ขอ งผู รั บ บ ริ ก า ร ใน
กระบวนการใหบริการ 

84 88.60 

 4.ผูรับบริการนําความรู ไปใชประโยชน            
(รอยละ) 

83 83.80 

5.ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาชีพตอ
ประโยชนจากการบริการ (รอยละ) 

77 82.80 

 
 5.การใชจายงบประมาณ ใชจายงบประมาณ จํานวน  203,000 บาท 
    (สองแสนสามพันบาทถวน) 
 6. ปญหา อุปสรรค  - 
     และขอเสนอแนะ   
 
7. กิจกรรมโครงการ หมูบานเผือกหอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 การใหคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยีในกิจกรรมการสาธิตและถายทอดเทคโนโลยี 
9 – 11 พฤษภาคม 2554 ไดเดินทางสูพื้นที่เปาหมายเพื่อถายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตรการผลิตภัณฑเบเกอรี่ มีผูสนใจเขารับการฝกอบรมจํานวน 35 คน ณ กลุมแมบานหวยทรายใต ตําบลชะอํา 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยกิจกรรมการฝกอบรมประกอบดวย การทําขนมปงไสตาง ๆ การทําขนมปงลูกเกด            
การทําเคกชิฟฟอนใบเตย และการทําแยมโรล 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 การใหคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยีในกิจกรรมการสาธิตเทคโนโลยี 
 
 



7 การใหคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยีในกิจกรรมการจัดนิทรรศการตางๆ 
 7.1 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในงานแถลงขาว สื่อพ้ืนบานสื่อสารนิวเคลียร 

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี โดยศูนยคลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา เขารวมแสดงผลงาน
ผลิตภัณฑชุมชน ในงานแถลงขาว สื่อพื้นบานสื่อสารนิวเคลียร ภายใตกิจกรรมเวทีชุมชนปรมาณูเพื่อสันติ รูจักเช่ือมั่น กับ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (Getting to know Me Better) โดยมีทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล เปนประธาน ศูนยคลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัย จัดแสดงผลงานจากกลุมชุมชนเทศบาล
เมืองชะอํา ไดแก ผลิตภัณฑนํ้าพริกกลุมผูสูงอายุหวยทรายเหนือและผลิตภัณฑกลวยทอดกรอบชุมชนบานสระ เมื่อวันที่ 
27 มกราคม 2554 ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 2 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดดวย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม” 
เขารวมแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยี ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด

ดวย วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม” โดยคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนครไดจัดแสดงผลงานเรื่อง การสราง
มูลคาเพิ่มจากปานศรนารายณ และการสรางมูลคาเพิ่มจากผักตบชวา เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรม
รอยัลริเวอร กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
 
 
 
 


