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ความสำเร็จของการฝกอบรมเพื่อพัฒนาและสรางอาชีพ 
The Success of Training Programs for Career Creation and Development 

รองศาสตราจารยดวงสุดา เตโชติรส1* 
1อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

บทคัดยอ 
 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับการสนับสนุนจากกระทรวง 

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ใหเปนหนวยงานบริหารโครงการอบรมเพื่อพัฒนาและสรางเสริมอาชีพในงานวัน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำป 2554 โดยจัดรวมกับงาน BOI FAIR 2011 มีวัตถุประสงคเพื่อ 

เผยแพรผลงานของคลินิกเทคโนโลยี ในการนำความรูและเทคโนโลยีไปใชประโยชนและเพื่ออบรมถายทอดความรู

และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพของคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย โดยความรวมมือของคลินิกเครือขาย รวม 8 แหง  

ไดออกแบบหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถนำไปใชประกอบอาชีพไดทันที รวม 25 หลักสูตร ภายใตคำขวัญ 

“25 หลักสูตร คลินิกเทคโนโลยีสรางอาชีพ” ผลการดำเนินการ พบวา ไดใหการอบรมในหลักสูตรดังกลาวแก 

กลุมเปาหมาย จำนวน 1,547 คน โดยผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.37 

หรือคิดเปนรอยละ 87.40 นำไปใชประโยชน 1,528 คน หรือรอยละ 95.03 ผลสำเร็จครั้งนี้ทำใหมหาวิทยาลัย 

ไดแสดงบทบาทในฐานะผูนำและผูบริหารโครงการระดับชาติ ไดเผยแพรผลงานวิชาชีพที่มีความเช่ียวชาญแก 

หนวยงานภายนอกและประชาชน ไดตอยอดการฝกอบรมกับหนวยงานภาคเอกชนและตอยอดกลุมเปาหมาย 

เดิมในโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได 

Abstract 

  Clinic Technology of Rajamangala University of Technology PhraNakhon was supported  

by the Ministry of Science and Technology to manage training programs in order to develop and  

create careers on Thailand 2011 TechnoMart&InnoMart Day, together withBOI FAIR 2011. The  

event was aimed to present the works of Clinic Technology in utilizing knowledge and  

technology and to transfer knowledge and technology of 8 Clinic Technology in the  

network.Twenty-five effective short training programs were designed under the slogan 

“25 Clinic Technology courses for Career Creation”. Results showed that the 1,547 people 

who attended the training courses were highly satisfied with the project at the mean of 4.37 

or 87.40 percent. About 1,528 people or 95.03 percent would make use of knowledge received  

from the training programs. This successful event clearly showed the university’s potential in  

being the leading national project manager. The university has important role in providing  

vocational expertise to external organizations and general public, offering training programs to 

private sectors, and upgrading existing target groups through profit-making academic services. 
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1. บทนำ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ไดกำหนดวิสัยทัศนในการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำ 

แหงโลกอาชีพผลิตผูเช่ียวชาญเทคโนโลยี สราง 

คุณคาสูสากล โดยมีพันธกิจในการจัดการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม  

ใหบริการวิชาการแกสังคมเพื่อการสรางอาชีพ

อิสระและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ 

สิ่งแวดลอม (กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2555) สำหรับ 

พันธกิจหรือบทบาทของการบริการวิชาการ ได 

กำหนดยุทธศาสตรที่สำคัญ คือ ใหบริการวิชาการ 

แกสังคมเพ่ือสรางและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลัก 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานใน 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

กำหนดพันธกิจหนึ่งในเกาพันธกิจไววา “ดำเนินงาน 

บริการวิชาการแบบมีสวนรวมและงานบริการ 

วิชาการเพ่ือหารายได” (สถาบันวิจัยและพัฒนา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554)  

ซึ่งดำเนินการรวมกับหนวยงานระดับคณะในกลุม 

บริการวิชาการ งานบริการวิชาการและวิจัยและ 

คลินิกเทคโนโลยี 

 คลินิกเทคโนโลยี เปนเครื่องมือในการนำผล 

งานวิจัยและพัฒนาที่มีอยูในมหาวิทยาลัยเผยแพร 

สูชุมชนทองถิ่น โดยมีจุดมุงหมายสำคัญในการ 

ประยุกตใชประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม 

อยางตอเนื่องและย่ังยืน (สำนักงานปลัดกระทรวง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2554) ปจจุบันคลินิก

เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยมีระบบการบริหาร

จัดการในรูปแบบของศูนยกระจายอยูตามพ้ืนที ่

ของมหาวิทยาลัย คือ ศูนยคลินิกเทคโนโลยีชุมพร 

เขตรอุดมศักดิ์ โชติเวช พณิชยการพระนคร  

พระนครเหนือ และสถาบันวิจัยและพัฒนาใน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 กระทรวงวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีไดมอบความไววางใจใหคลินิก 

เทคโนโลยี โดยศูนยคลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัย 

และพัฒนา เปนผู รับผิดชอบบริหารจัดการ 

โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาและสรางเสริมอาชีพใน

งานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำป  

2554 

2. การดำเนินการ 
2.1 ที่มาของโครงการ 

 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาและสรางเสริม

อาชีพในงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย  

ประจำป 2554 จัดขึ้นดวยเหตุผลที่วาคลินิก 

เทคโนโลยี ซึ่งเปนกลไกความรวมมือเพื่อนำผลงาน 

วิจัยและพัฒนา ของกระทรวงวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีและสถาบันการศึกษาที่เปนเครือขาย 

ถายทอดสูผูรับบริการในชุมชนและทองถิ่น ซึ่งนับ 

จากปที่เริ่มดำเนินการคือป 2547 ถึงปจจุบัน มี 

ผลงานท่ีนำไปถายทอดเทคโนโลยีแลวมากกวา  

1,000 โครงการ โดยมีตัวอยางผลสำเร็จจากการ 

ถายทอดเทคโนโลยีเปนจำนวนมาก ดังนั้น ในการ 

จัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำป  

2554 จึงเปนโอกาสที่จะได เผยแพรและใช 

ประโยชนในผลงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ 

นวัตกรรม เปนการเพิ่มชองทางการเขาถึงการ

บริการวิชาการของคลินิกเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น  

โดยกำหนดจัดโครงการในงานวันเทคโนโลยีและ 

นวัตกรรมของไทยและจัดรวมกับงาน BOI FAIR  
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2011 ณ บริเวณฮอลล 9 ศูนยนิทรรศการและ 

การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหวางวันที่  

8-13 มกราคม 2555 รวม 6 วัน โดยมีวัตถุประสงค 

ที่สำคัญ 2 ขอ คือ 1) เพื่อเผยแพรผลงานของ 

คลินิกเทคโนโลยีในการนำความรูและเทคโนโลยี 

ไปใชประโยชน และ 2) อบรม ถายทอดความรู 

และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพของคลินิกเทคโนโลย ี

เครือขายสูกลุมเปาหมาย 4 กลุม ไดแก กลุม 

แมบาน ผูวางงาน ผูมีรายไดนอย และประชาชน 

ทั่วไป รวม 1,500 คน มีหนวยงานคลินิก 

เทคโนโลยีเครือขายรวมจัด 8 หนวยงาน คือ  

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร และคลินิกเทคโนโลยีเครือขายอีก 7  

แหง คือ คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน กาฬสินธุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลลานนา ลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลตะวันออก จันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูจอมบึง สถาบันวิจัย 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย และ 

กรมวิทยาศาสตรบริการ 

2.2 วิธีการและขั้นตอน 

 2.2.1 การจัดอบรมวิชาชีพในลักษณะ

หลักสูตรระยะสั้น รวมภาคความรูและทักษะไม 

เกิน 6 ชั่วโมง เนนหลักสูตรที่สามารถนำไป

ประกอบอาชีพไดทันทีโดยสามารถประยุกตใช

เครื่องมือที่มีอยูแลวและมีการลงทุนไมสูงนัก โดย

จัดทำหลักสูตร ภายใตคำขวัญ “25 หลักสูตร

คลินิกเทคโนโลยีสรางอาชีพ” ดังแสดงในตาราง 

ที่ 1 (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2555) 
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ตารางที่ 1 หลักสูตรการฝกอบรม 

 ลำดับที่ ช่ือหลักสูตร ผูรับผิดชอบ 

 1. การตกแตงผลิตภัณฑเครื่องใชดวยกระดาษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  เดโคพาจ 

 2. การทำหมอนอเนกประสงคจากผาไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 3. การทำกะหร่ีปบไสเห็ด การทำแหนมเห็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

 4. การทำผลิตภัณฑเครื่องหอมจากผาไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 5. การเพาะเห็ด ในถุง ในทอนไม ในตะกรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

   วิทยาเขตกาฬสินธุ 

 6. การปลูกพืชไมใชดิน (ไฮโดรโปรนิกส) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   แหงประเทศไทย (วว.) 

 7. การทำลูกประคบสมุนไพร สบูสมุนไพร  กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) 

  น้ำยาลางจาน 

 8. การผลิตภัณฑน้ำมันมะพราวบริสุทธิ์แบบบีบเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

  และผลิตภัณฑจากน้ำมันมะพราว 

 9. การทำน้ำขาวกลองงอก ไอศกรีมน้ำขาวกลองงอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

   เขตพื้นที่ลำปาง 

 10. การสกรีนเสื้อ Science T-Shirts มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 11. การประดิษฐกระเปาจากผาดวยเทคนิคออริกามิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 12. การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 13. การทำเตาหูนมสด เตาฮวยผลไม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 14. การทำซาลาเปาแปงขาวกลอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 15. การทำขนมไดฟูกุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 16. การทำสาคู ไสหมู ธัญพืช และผัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

   วิทยาเขตจันทบุรี 

 17. การทำบลูเบอรี่ชีสพาย สตรอเบอรรี่ชีสพาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 18. การทำเชอรเบทผลไม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 19. การทำโดนัทแฟนซี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 20. การทำน้ำสลัดเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 21. การทำเยลล่ีสมุนไพร-ผลไม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 22. การทำซูชิสไตลไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 23. การทำคานาเปหนาตาง ๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 24. การทำวาฟเฟลไสตาง ๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 25. การทำผลิตภัณฑอาหารจากเผือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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 2.2.2 การรับสมัครผูเขารับอบรม โดยวิธี 

การเผยแพรประชาสัมพันธผานชองทางเว็บไซตที่  

www.clinictech.most.go.th, www.ird.rmutp. 

ac.th การแถลงขาว ส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศนของงาน 

และทำหนังสือแจงถึงกลุมเปาหมายโดยตรง 

 2.2.3 การจัดกิจกรรมอื่นที่สนับสนุนและ 

เปนประโยชนตอการดำเนินโครงการ ไดแก การ 

จัดนิทรรศการผลงานคลินิกเทคโนโลยี กระทรวง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคลินิกเทคโนโลยี 

เครือขายทั้ง 8 แหง รวมทั้งผลงานของผูเขารับ 

การอบรม 

 2.2.4 การประสานงานในฐานะผูบริหารจัด 

การโครงการ ประกอบดวย การประสานงานกับ 

ผูบริหารจัดการพื้นที่หลัก (บริษัท) ในการจัดเตรียม 

สถานที่ อุปกรณ เครื่องขยายเสียง ระบบไฟฟา 

แสงสวาง ปล๊ักไฟที่ใชในการอบรม และคาใชจาย 

ที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม การรวมรวมขอมูล 

วิเคราะหและรายงานผลการรับสมัคร การประเมิน 

ความพึงพอใจ การติดตามผลการนำไปใชประโยชน 

และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณของเอกสารใน 

รูปแบบดิจิทัล เสนอสำนักงานปลัดกระทรวง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายใน 2 เดือน 

หลังเสร็จสิ้นการจัดงาน 

3. ผลการดำเนินการ 
 3.1 ผูเขารวมโครงการ รับสมัครผูเขารวม 

โครงการที่เปนกลุมเปาหมายจำนวน 1,547 คน  

ซึ่งพบวาสวนใหญเปนแมบาน มีการศึกษาสูงสุด 

ในระดับปริญญาตรี มีรายไดตอเดือนระหวาง  

9,001-10,000 บาท ทราบขาวการจัดโครงการ 

จากปายโฆษณาของหนวยงานผูจัด และสวนใหญ 

ไมเคยไดรับการอบรมหรือถายทอดเทคโนโลยีจาก

คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย มากอน 

 3.2 ความพึงพอใจของผูเขาฝกอบรมเปน 

การประเมินความพึงพอใจเม่ือสิ้นสุดการอบรม 

ทันทีโดยใชแบบประเมินผลเมื่อจบการอบรม 

จำนวน 1,547 ฉบับ เม่ือวิเคราะหในภาพรวมและ  

รายดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ 

ในระดับมาก คาเฉลี่ยในภาพรวมคือ 4.37 รายดาน 

ไดแก ดานกระบวนการอบรม คาเฉลี่ย 4.40 และ  

ดานการปรับปรุงหลักสูตรคาเฉลี่ย 4.34 ตาม 

ลำดับ เมื่อพิจารณารายหลักสูตร พบวา มีหลักสูตร  

ที่ผูประเมินพึงพอใจมากที่สุดทั้งดานกระบวนการ 

และดานการปรับปรุงหลักสูตร 4 หลักสูตร ไดแก 

หลักสูตรการตกแตงผลิตภัณฑเครื่องใชดวย 

กระดาษเดโคพาจ การประดิษฐกระเปาจากผา

ดวยเทคนิคออริกามิ การทำขนมไดฟูกุ และการทำ 

คานาเปหนาตาง ๆ หลักสูตรที่ผูประเมินพึงพอใจ 

มากที่สุดและมาก จำนวน 5 หลักสูตร และมี 

หลักสูตรที่พึงพอใจมากทั้งดานกระบวนการและ 

ดานการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 16 หลักสูตร  

ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 คาเฉล่ียความพึงพอใจตอโครงการ 

   ดานกระบวนการ ดานการปรับปรุง 

 ลำดับที่ หลักสูตร  หลักสูตร 

   คาเฉล่ีย  ระดับความ คาเฉล่ีย ระดับความ 

     พึงพอใจ  พึงพอใจ 

 1. การตกแตงผลิตภัณฑเครื่องใชดวยกระดาษ 4.57 มากท่ีสุด 4.57 มากที่สุด 

  เดโคพาจ 

 2. การทำหมอนอเนกประสงคจากผาไทย 4.31 มาก 4.05 มาก 

 3. การทำกะหร่ีปบไสเห็ด การทำแหนมเห็ด 4.29 มาก 4.24 มาก 

 4. การทำผลิตภัณฑเครื่องหอมจากผาไทย 4.31 มาก 4.05 มาก 

 5. การเพาะเห็ด ในถุง ในทอนไม ในตะกรา 4.50 มาก 4.33 มาก 

 6. การปลูกพืชไมใชดิน ไฮโดรโปรนิกส 4.38 มาก 4.18 มาก 

 7. การทำลูกประคบสมุนไพร สบูสมุนไพร  4.37 มาก 4.24 มาก 

  น้ำยาลางจาน 

 8. การผลิตภัณฑน้ำมันมะพราวบริสุทธิ์แบบบีบเย็น 4.46 มาก 4.43 มาก 

  และผลิตภัณฑจากน้ำมันมะพราว 

 9. การทำน้ำขาวกลองงอก ไอศกรีมน้ำขาวกลองงอก 4.40 มาก 4.47 มาก 

 10. การสกรีนเสื้อ Science T-Shirts 4.59 มากที่สุด 4.39 มาก 

 11. การประดิษฐกระเปาจากผาดวยเทคนิคออริกามิ 4.65 มากที่สุด 4.56 มากที่สุด 

 12. การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา  4.40 มาก 4.26 มาก 

 13. การทำเตาหูนมสด เตาฮวยผลไม 4.51 มากที่สุด 4.38 มาก 

 14. การทำซาลาเปาแปงขาวกลอง 4.62 มากที่สุด 4.50 มาก 

 15. การทำขนมไดฟูกุ 4.64 มากที่สุด 4.57 มากที่สุด 

 16.  การทำสาคู ไสหมู ธัญพืช และผัก 4.63 มากท่ีสุด 4.43 มาก 

 17.  การทำบลูเบอรรี่ชีสพาย สตรอเบอรรี่ชีสพาย 4.52 มากที่สุด 4.43 มาก 

 18. การทำเชอรเบทผลไม 4.43 มาก 4.45 มาก 

 19. การทำโดนัทแฟนซี 4.35 มาก 4.36 มาก 

 20. การทำน้ำสลัดเพื่อสุขภาพ 4.24 มาก 4.29 มาก 

 21. การทำเยลล่ีสมุนไพร-ผลไม 4.20 มาก 4.27 มาก 

 22. การทำซูชิสไตลไทย 4.35 มาก 4.32 มาก 

 23. การทำคานาเปหนาตาง ๆ 4.58 มากที่สุด 4.54 มากที่สุด 

 24. การทำวาฟเฟลไสตาง ๆ 4.35 มาก 4.17 มาก 

 25. การทำผลิตภัณฑอาหารจากเผือก 4.36 มาก 4.25 มาก 

 คาเฉลี่ยรายดาน 4.40 มาก 4.34 มาก 

 คาเฉลี่ยรวม  4.37 
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 3.3 การติดตามผลการนำไปใชประโยชน  
เปนการติดตามผลภายหลังการฝกอบรม โดยใช 
แบบติดตามประเมินผล จำนวน 1,547 ฉบับ 
พบวา ผูจบการอบรมทั้ง 25 หลักสูตรไดรับความรู
จากการอบรมไปใชประโยชน ซ่ึงพบวา นำไปใช
ประโยชนรอยละ 100 จำนวน 15 หลักสูตร  

รอยละ 99.47 1 หลักสูตร รอยละ 99.22 
1 หลักสูตร รอยละ 98.81 1 หลักสูตร รอยละ 
98.33 1 หลักสูตร รอยละ 97.50 1 หลักสูตร 
รอยละ 97.00 1 หลักสูตร รอยละ 96.88 
1 หลักสูตรรอยละ 96.67 2 หลักสูตร และ  
รอยละ 93.55 1 หลักสูตร ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 รอยละการนำไปใชประโยชน 

    ผูตอบ การนำไปใชประโยชน 
 ลำดับที่  หลักสูตร แบบประเมิน  ผูใชประโยชน  รอยละ 
    (คน) (คน) 
 1. การตกแตงผลิตภัณฑเครื่องใชดวยกระดาษเดโคพาจ 100 100 100.00 
 2. การทำหมอนอเนกประสงคจากผาไทย 30 30 100.00 
 3. การทำกะหรี่ปบไสเห็ด การทำแหนมเห็ด 62 58 93.55 
 4. การทำผลิตภัณฑเครื่องหอมจากผาไทย 30 29 96.67 
 5. การเพาะเห็ด ในถุง ในทอนไม ในตะกรา 200 194 97.00 
 6. การปลูกพืชไมใชดิน ไฮโดรโปรนิกส 129 128 99.22 
 7. การทำลูกประคบสมุนไพร สบูสมุนไพร น้ำยาลางจาน 187 186 99.47 
 8. การผลิตภัณฑน้ำมันมะพราวบริสุทธิ์แบบบีบเย็นและ 100 100 100.00 
  ผลิตภัณฑจากน้ำมันมะพราว 
 9. การทำน้ำขาวกลองงอก ไอศกรีมน้ำขาวกลองงอก 73 73 100.00 
 10. การสกรีนเสื้อ Science T-Shirts 32 32 100.00 
 11. การประดิษฐกระเปาจากผาดวยเทคนิคออริกามิ 30 30 100.00 
 12. การทำผลิตภัณฑจากผักตบชวา  30 30 100.00 
 13. การทำเตาหูนมสด เตาฮวยผลไม 84 83 98.81 
 14. การทำซาลาเปาแปงขาวกลอง 30 29 96.67 
 15. การทำขนมไดฟูกุ  30 30 100.00 
 16.  การทำสาคู ไสหมู ธัญพืช และผัก 60 59 98.33   

 17. การทำบลูเบอรรี่ชีสพาย สตรอเบอรรี่ชีสพาย 30 30 100.00 
 18. การทำเชอรเบทผลไม  30 30 100.00 
 19. การทำโดนัทแฟนซี  32 31 96.88 
 20. การทำน้ำสลัดเพื่อสุขภาพ  30 30 100.00 
 21. การทำเยลลี่สมุนไพร-ผลไม  40 40 100.00 
 22. การทำซูชิสไตลไทย  36 36 100.00 
 23. การทำคานาเปหนาตาง ๆ  30 30 100.00 
 24. การทำวาฟเฟลไสตาง ๆ  32 32 100.00 
 25. การทำผลิตภัณฑอาหารจากเผือก 80 78 97.50 
   คาเฉลี่ยรวม 1,547 1,528 98.03 
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รูปที่ 1 กิจกรรมการรับสมัคร 

รูปที่ 2 กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยี 
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4. สรุป 
 การดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาและ 

สรางเสริมอาชีพในงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ของไทย ประจำป 2554 โดยจัดรวมกับงาน BOI  

FAIR 2011 ในความรวมมือของคลินิกเทคโนโลยี

เครือขาย 8 แหง ภายใตการสนับสนุนของ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประสบ 

ความสำเร็จดานการบริหารจัดการในบทบาทของ 

ผูบริหารโครงการใหบริการวิชาการแกสังคม 

ระดับชาติ มีโอกาสเผยแพรผลงานความเชี่ยวชาญ 

วิชาชีพตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย และไดรับ 

ความไววางใจจากหนวยงานภายนอกในการ 

ตอยอดการดำเนินโครงการฝกอบรมวิชาชีพแก 

ผู รับบริการท้ังระดับชุมชน วิสาหกิจชุมชน  

ภาคอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไป 

รูปที่ 3 ผลิตภัณฑจากการอบรม 

5. เอกสารอางอิง 
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
 ราชมงคลพระนคร. 2555. ผังยุทธศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 
 (อัดสำเนา). 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลพระนคร. 2555. รายงานประจำป  
 2554. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 พระนคร. 
  . 2555. เอกสารแผนพับประชาสัมพันธ 
 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาและสรางเสริม 
 อาชีพในงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 ของไทย ประจำป 2554.  
สำนักงานปลัดกระทรวง วิทยาศาสตรและ 
 เทคโนโลยี. 2554. คูมือการดำเนินงาน 
 คลินิกเทคโนโลยีประจำปงบประมาณ  
 2555. (อัดสำเนา). 


