1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
2. ตาแหน่งปัจจุบัน
ตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่งทางบริหาร

นางจุฑามาศ พีรพัชระ
MRS. CHUTAMAS PEERAPHATCHARA
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

3. สถานที่ทางาน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail
3.1 หน่วยงานต้นสังกัด
สถานที่ทางาน
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ที่อยู่
168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์
0 2281 9756-8
โทรสาร
0 2281 9759
e-mail address :
chutamas.p@rmutp.ac.th
yinn.chutamas@gmail.com
3.2 หน่วยงานช่วยราชการ
สถานที่ทางาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่อยู่
เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์
0 2282 9009 ต่อ 6099
โทรศัพท์มือถือ
08 1927 2050
โทรสาร
0 2282 0423
4. ประวัติการศึกษา
ระดับ
สถาบันอุดมศึกษา
ปริญญา
โท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

ปีที่สาเร็จ

คุณวุฒิ

2533
2525
2543

ค.ม
คศ.บ.
คศ.บ.

สาขาวิชา
อุดมศึกษา
อาหารและโภชนาการ
การโรงแรมและภัตตาคาร

5. ประวัติการทางาน
วันที่เริ่ม-สิ้นสุด
2 กุมภาพันธ์ 2550 - ปัจจุบัน
15 สิงหาคม 2556 – 10 กุมภาพันธ์ 2557
1 ตุลาคม 2555-14 สิงหาคม 2556

28 พฤศจิกายน 2549
- 1 กุมภาพันธ์ 2550
พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน
ตุลาคม 2548 - พฤศจิกายน 2549
ตุลาคม 2547 - มีนาคม 2549
พ.ศ. 2544 - มีนาคม 2549
พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2538

ชื่อหน่วยงานและเบอร์โทรศัพท์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
0 2282 9009 – 15 ต่อ 6099
สานักงานอธิการบดี ชั้น 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
0 2282 9009-15 ต่อ 6000
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
0 2282 9009-15 ต่อ 6099
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
0 2282 9009-15 ต่อ 6099
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 0 2282 9009-15
ต่อ 6099
สถาบันวิจัยพัฒนาและบริการวิชาชีพ
0 2282 9009-15 ต่อ 6099
คลินิกเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช
0 2282 8531
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตโชติเวช 0 2282 8531
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตโชติเวช 0 2282 8531
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตโชติเวช
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตโชติเวช

ตาแหน่ง/หน้าที่
ผู้อานวยการ
รักษาราชการแทนอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี ชั้น 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
0 2282 9009-15 ต่อ 6000
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการ
ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี
ประธานโครงการจัดตั้ง
ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิจัยและ
ฝึกอบรม
หัวหน้าแผนกวิจัย
หัวหน้าแผนกแผนงาน
และงบประมาณ
หัวหน้าแผนกประเมินผลและ
รายงาน

6. ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันทั้งหมดนอกเหนือจากตาแหน่งหน้าที่ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน
ลาดับที่
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
ระหว่างปี พ.ศ.
1
อนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
2551-ปัจจุบัน
ภาคลางตอนล่าง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2
กรรมการคัดเลือกนวัตกรรม
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
2549-ปัจจุบัน
ราชมงคลกรรมการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
กรรมการเครือข่ายวิจัยประชาชื่น
กลุ่มเครือข่ายวิจัยประชาชื่น
2552-ปัจจุบัน
(กรุงเทพตะวันตก)

ลาดับ
1
2
3

7. ประวัติการทางานวิจัย
7.1 ผลงานวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังจากเนื้อลูกตาลสุกเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากส่วนเหลือใช้และส่วนบกพร่อง
จากการปลูกของต้นและผลเผือกหอมชุมชนอาเภอบ้านหมอ
จังหวัดสระบุรีเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
การพัฒนาอาหารจากเผือกที่มีลักษณะเด่นเฉพาะในชุมชนอาเภอ
บ้านหมอจังหวัดสระบุรี

4 การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554
5 การสร้างมูลค่าเพิ่มน้าตาลมะพร้าวของชุมชนจังหวัด
สมุทรสงครามเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
6 การบริหารระบบประกันคุณภาพการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
7 การสร้างมูลค่าเพิ่มเผือกหอมที่บกพร่องจากการปลูกของชุมชน
อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
8 ระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
9 การพัฒนามาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยวของสถาน
ประกอบการด้านธุรกิจอาหารในประเทศไทย
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขมิ้นเพื่อวิสหกิจชุมชนหมู่บ้านแก่ง
ประลอม อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

สถานภาพ
หัวหน้าโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย

แหล่งทุน/ปี
มทร.พระนคร /
2556-2557
มทร.พระนคร /
2556-2557
สานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา / 2556
มทร.พระนคร /
2556
มทร.พระนคร /
2555-2556
มทร.พระนคร /
2555
สานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา / 2555
มทร.พระนคร /
2554
มทร.พระนคร /
2554-2555
สานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา / 2554

ลาดับ
ชื่อผลงานวิจัย
11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของชุมชนจังหวัดเพชรบุรีสู่การ
รับรองมาตรฐาน
12 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปไม้ไผ่และออกแบบ
ศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อชุมชนตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
13 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ขนมเปี๊ยะเพื่อ
ประกอบการทาธุรกิจพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์สาหรับเศรษฐกิจ
ชุมชน
14 การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
ของใช้ในครัวเรือน และป่านศรนารายณ์ของกลุ่มสหกรณ์
การเกษตรหุบกะพง จากัด ตามโครงการพระราชประสงค์หุบ
กะพง
15 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากกระดาษป่านศรนารายณ์เพื่อเศรษฐกิจ
ชุมชน
16
17
18
19
20
21
22

เกณฑ์มาตรฐานอาหารไทยเพื่อการอนุรักษณ์และต่อยอดสู่ธุรกิจ
อาหาร
การพัฒนาเครื่องบรรจุและบรรจุภัณฑ์เครื่องแกง
เพื่ออุตสาหกรรมครัวเรือนของชุมชนภาคใต้
ภาวการณ์หางานทาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2549
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม :
ผู้พิการจากการประสบอันตรายจากการทางานในศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี
เอกลักษณ์และรูปแบบของธุรกิจอาหารไทยประเภทร้านข้าวแกง
ในเขตจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัด
นนทบุรี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์คุกกี้สมุนไพรไทย

สถานภาพ
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย

ผู้ร่วมวิจัย

หัวหน้าโครงการในแผน
งานวิจัย 1 โครงการ และ
ผู้ร่วมโครงการในแผน
งานวิจัย 1 โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย

แหล่งทุน/ปี
มทร.พระนคร /
2553-2554
มทร.รัตนโกสินทร์ /
2553- 2554
มทร.รัตนโกสินทร์ /
2551-2552
มทร.พระนคร /
2552-2553
เครือข่ายวิจัย
อุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่าง สกอ. /
2552
มทร.พระนคร /
2552
มทร.พระนคร /
2552
มทร.พระนคร
/2549
เครือข่ายการวิจัย
ภาคกลางตอนบน
สกอ. / 2549
มทร.พระนคร /
2549-2550
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
/2547-2549
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
/2547-2548

ลาดับ
ชื่อผลงานวิจัย
23 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมอบจากแป้งกล้วย

สถานภาพ
หัวหน้าโครงการวิจัย

24

การพัฒนาขีดความสามารถด้านฐานข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการ
ถ่ายทอดเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต : ฐานข้อมูลอาหารไทยสี่ภาค

หัวหน้าโครงการวิจัย

25

การพัฒนาเว็บฐานข้อมูลอาหารไทยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ครัว
ของโลกเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต

หัวหน้าโครงการวิจัย

26

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากผ้าย้อมสี
ธรรมชาติ
การใช้แป้งข้าวกล้องในผลิตภัณฑ์ขนมอบ
การใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์ขนมอบ

หัวหน้าโครงการวิจัย

27
28

หัวหน้าโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย

แหล่งทุน/ปี
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล /25472548
เครือข่ายการวิจัย
ภาคกลางตอนบน
สกอ. / 2547
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ / 2547
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล / 2543
2540
2531

7.2 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
7.2.1 การตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ
จุฑา พีรพัชระ และสุวรรณ ประทีป ณ ถลาง. 2550. การพัฒนาขีดความสามารถด้านฐานข้อมูล
เทคโนโลยีเพื่อการถ่ายทอดเผยแพร่ผ่านอินเตอร์เน็ต : ฐานข้อมูลอาหารไทยสี่ภาค การประชุม
ทางวิชาการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ.
สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง จุฑา พีรพัชระ และรัศมี ปิยะวัฒน์. 2550. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการออกแบบ
ศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาร้านค้าชุมชนเพชรบุรีภัณฑ์ 2 ตาบลไร่ส้ม อาเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. 2550.
จุฑา พีรพัชระ. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมอบจากแป้งกล้วย วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2550.
วลัย หุตะโกวิท จุฑา พีรพัชระ ดวงแข สุโข และวไลภรณ์ สุทธา. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องแป้งกล้วย
และผลิตภัณฑ์อาหาร วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2550.
จุฑา พีรพัชระ และกิ่งกาญจน์ เสมอใจ. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์คุกกี้สมุนไพรไทย
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กันยายน 2550.
จุฑา พีรพัชระ. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กันยายน 2550.
จุฑา พีรพัชระ. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพแก่ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม : ผู้พิการจากการ
ทางานในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี การประชุมทางวิชาการประจาปี 2551
เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน.
จุฑา พีรพัชระ พจนีย์ บุญนา กฤตพร ชูเส้ง และสุวรรณ ประทีป ณ ถลาง เอกลักษณ์และรูปแบบของธุรกิจ
อาหารไทยประเภทร้านข้าวแกงในเขตจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย การประชุมวิชาการราชมงคลวิชาการ
ครั้งที่ 1 จังหวัดตรัง, 2551.
จุฑา พีรพัชระ ปิยะธิดา สีหะวัฒนากุล และจอมขวัญ สุวรรณรักษ์. การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์ขนมอบในจังหวัดนนทบุรี การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 3 และการประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่, 2552.

ลาดับที่
1

2

3

4

5
6

7.2.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัย
1) การจัดนิทรรศการวิจัย
ว/ด/ป
ชื่อโครงการจัดนิทรรศการ
11-22 การจัดนิทรรศการวิจัยในงานวิทยาศาสตร์และ
สิงหาคม เทคโนโลยีแห่งชาติ ประจาปี 2549 ณ ศูนย์
2549 นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
(ผู้รับผิดชอบ :กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ชื่อผลงานวิจัยที่เผยแพร่
- การพัฒนาขีดความสามารถด้านฐานข้อมูล
เทคโนโลยีเพื่อการถ่ายทอดเผยแพร่ผ่าน
อินเทอร์เน็ต : ฐานข้อมูลอาหารไทยสี่ภาค
- การพัฒนาเว็บฐานข้อมูลอาหารไทย เพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ครัวของโลกเผยแพร่ผ่าน
อินเทอร์เน็ต
- การสร้างสื่อเผยแพร่ เรื่องแป้งกล้วยและ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
2-5
การจัดนิทรรศการวิจัยในงานวันนักประดิษฐ์ ประจาปี -การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
กุมภาพันธ์ 2550 ณ ศุนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
ชุมชนในจังหวัดนนทบุรี
2550 กรุงเทพฯ (ผู้รับผิดชอบ : สานักงานคณะกรรมการ - การพัฒนาขีดความสามารถด้านฐานข้อมูล
วิจัยแห่งชาติ)
เทคโนโลยีเพื่อการถ่ายทอดเผยแพร่ผ่าน
อินเทอร์เน็ต : ฐานข้อมูลอาหารไทยสี่ภาค
- การสร้างสื่อเผยแพร่เรื่องแป้งกล้วยและ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
2-5
การจัดนิทรรศการวิจัยในงานวันนักประดิษฐ์ ประจาปี -เอกลักษณ์และรูปแบบของธุรกิจอาหารไทย
กุมภาพันธ์ 2551 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
ประเภทร้านข้าวแกงในเขตจังหวัดภาคใต้ของ
2551 เมืองทองธานี
ประเทศไทย
(ผู้รับผิดชอบ:สานักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
8-22
การจัดนิทรรศการวิจัยในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ เอกลักษณ์และรูปแบบของธุรกิจอาหารไทย
สิงหาคม และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจาปี 2551 ณ ศูนย์
ประเภทร้านข้าวแกงในเขตจังหวัดภาคใต้ของ
2551 นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
ประเทศไทย
(ผู้รับผิดชอบ :กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
27-29 การจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช เอกลักษณ์และรูปแบบของธุรกิจอาหารไทย
สิงหาคม มงคลวิชาการ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา
ประเภทข้าวแกงในเขตจังหวัดภาคใต้ของ
2551 จังหวัดตรัง (ผู้รับผิดชอบ : มทร. 9 แห่ง)
ประเทศไทย
25-28 การจัดนิทรรศการวิจัยในงานเทคโนโลยีและ
เอกลักษณ์และรูปแบบของธุรกิจอาหารไทย
ตุลาคม นวัตกรรมของไทย ประจาปี 2551
ประเภทร้านข้าวแกงในเขตจังหวัดภาคใต้ของ
2551 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ประเทศไทย
(ผู้รับผิดชอบ:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ลาดับที่
7

8

9

10

11

12

13

ว/ด/ป
23-28
สิงหาคม
2552

ชื่อโครงการจัดนิทรรศการ
ชื่อผลงานวิจัยที่เผยแพร่
การจัดการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วย
ราชมงคล ครั้งที่ 2 และราชมงคลวิชาการนานาชาติ (ผลงานวิจัยการใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลี
ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ บางส่วนในผลิตภัณฑ์ขนมอบ)
(ผู้รับผิดชอบ : มทร. 9 แห่ง)

1-4 ตุลาคม การจัดนิทรรศการวิจัยในงานเทคโนโลยีและ
2552 นวัตกรรมของไทย ประจาปี 2552 ณ ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี
(ผู้รับผิดชอบ :กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2-5
การจัดนิทรรศการวิจัยในงานวันนักประดิษฐ์ ประจาปี
กุมภาพันธ์ 2553 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
2553 เมืองทองธานี
(ผู้รับผิดชอบ : สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

คุกกี้สมุนไพรไทย และผลิตภัณฑ์อาหารจาก
แป้งกล้วย

การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหาร ของใช้
ในครัวเรือน ไข่เค็ม และไวน์สาหรับกลุ่ม
สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จากัด
ตามโครงการพระราชประสงค์
หุบกะพง (2 ผลงาน)
14-15 การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหาร ของใช้
กรกฎาคม มทร.พระนคร ครั้งที่ 1
ในครัวเรือน ไข่เค็ม และไวน์ สาหรับกลุ่ม
2553 (ผู้รับผิดชอบ : มทร.พระนคร)
สหกรณ์
การเกษตรหุบกะพง จากัด
ตามโครงการพระราชประสงค์
หุบกะพง (2 ผลงาน)
26-30 การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยในงาน Thailand
การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหาร ของใช้
สิงหาคม Research Research Expo ปี 2553 (ผู้รับผิดชอบ : ในครัวเรือน ไข่เค็ม และไวน์ สาหรับกลุ่ม
2553 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จากัด ตาม
โครงการพระราชประสงค์หุบกะพง
(2 ผลงาน)
2-5
การจัดนิทรรศการวิจัยในงาน “วันนักประดิษฐ์”
1.การสร้างมูลค่าเพิ่มป่านศรนารายณ์เพื่อใช้
กุมภาพันธ์ ประจาปี 2554
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
2554
2.การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากกระดาษป่าน
ศรนารายณ์เพื่อเศรษฐกิจชุมชน
3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
เบเกอรี่ – คุกกี้สมุนไพร
4.การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
เฉาก๊วยพร้อมรับประทาน (4 ผลงาน)
6-21
การจัดนิทรรศการวิจัยในงานงานมหกรรม
1. หมู่บ้านเผือกหอม
สิงหาคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจาปี 2554 2.การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย
2554
เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
3.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา

ลาดับที่

13

14

15

16

17

ว/ด/ป

ชื่อโครงการจัดนิทรรศการ

ชื่อผลงานวิจัยที่เผยแพร่
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ และการตลาดของ
ชุมชนอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรีเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน
4.การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
เบเกอรี่-คุกกี้สมุนไพร
5.การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่สาขาธุรกิจ
อาหารไทยและขนมไทย
6.การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่สาขาธุรกิจ
งานดอกไม้
7.การสร้างมูลค่าเพิ่มจากป่านศรนารายณ์เพื่อ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
8.การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากกระดาษป่าน
ศรนารายณ์เพื่อเศรษฐกิจชุมชน (8 ผลงาน)
14-16 การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 1.การสร้างมูลค่าป่านศรนารายณ์เพื่อใช้
ธันวาคม พระนคร ครั้งที่ 4
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
2554
2.การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระดาษป่าน
ศรนารายณ์เพื่อเศรษฐกิจชุมชน
(2 ผลงาน)
23 – 24 การจัดนิทรรศการวิจัยในงานราชมงคลพระนคร
1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากภูมิปัญญา
สิงหาคม วิชาการ ครั้งที่ 2
ท้ อ งถิ่ น เรื่ อง น้ าตาลมะพร้ าวของชุ ม ชน
2554
จังหวัดสมุทรสงคราม
2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของชุมชน
จังหวัดเพชรบุรีสู่การรับรองมาตรฐาน
(2 ผลงาน)
2–5
การจัดนิทรรศการวิจัยในงานงานวันนักประดิษฐ์
1.หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :
กุมภาพันธ์ ประจาปี 2555
หมู่บ้านเผือกหอม
2555
2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของชุมชน
จังหวัดเพชรบุรีสู่การรับรองมาตรฐาน
(2 ผลงาน)
22-24 การนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ไข่
สิงหาคม เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
เค็ม และไวน์ สาหรับกลุ่มสหกรณ์การเกษตร
2555 ราชมงคลกรุงเทพ 2555 (CreTech 2012)
หุบกะพง จากัด
“การศึกษาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์”
17-31 การจัดนิทรรศการวิจัยในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ 1.การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สับปะรดเพื่อ
สิงหาคม และเทคโนโลยี แห่งชาติ ประจาปี 2555
เศรษฐกิจชุมชน
2555
2.ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเส้นใยเผือก
(2 ผลงาน)

ลาดับที่
18

19

20

ว/ด/ป
24-28
สิงหาคม
2555

ชื่อโครงการจัดนิทรรศการ
ชื่อผลงานวิจัยที่เผยแพร่
การจัดนิทรรศการวิจัยในงาน การนาเสนอผลงานวิจัย 1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากภูมิปัญญา
แห่งชาติ ประจาปี 2555
ท้องถิ่น เรื่อง น้าตาลมะพร้าวของชุมชน
จังหวัดสมุทรสงคราม
2.การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการออกแบบ
ศูนย์จาหน่ายสินค้าชุนวัดไชโย จังหวัด
อ่างทอง (2 ผลงาน)
25-28 การจัดนิทรรศการวิจัยในงาน งานเทคโนโลยีและ
1.การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สับปะรดเพื่อ
ตุลาคม 2555 นวัตกรรมของไทย ประจาปี 2555
เศรษฐกิจชุมชน
2.ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเส้นใยเผือก
(2 ผลงาน)
20 - 23 การประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
การสร้างมูลค่าเพิ่มเผือกหอมที่บกพร่องจาก
มกราคม ครั้งที่ 1 “The First Higher Education Research การปลูกของชุมชนอาเภอบ้านหมอจังหวัด
2556 Promotion Congress (HERP CONGRESS 1 )”
สระบุรี เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
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2-5
การจัดนิทรรศการวิจัยในงานวันนักประดิษฐ์ ประจาปี การสร้างมูลค่าเพิ่มน้าตาลมะพร้าวของชุมชน
กุมภาพันธ์ 2556
สมุทรสงคราม เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
2556

22

23-27
สิงหาคม
2556

ลาดับที่
1

2

การจัดนิทรรศการวิจัยในงานการนาเสนอผลงานวิจัย การสร้างมูลค่าเพิ่มเผือกหอมที่บกพร่องจาก
แห่งชาติ 2556 ( Thailand Research Expo 2013 ) การปลูกของชุมชนอาเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

2) การเผยแพร่ทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ภาค/ปีการศึกษา
ชื่อผลงานวิจัยที่เผยแพร่
ภาคการศึกษาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถด้านฐานข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการถ่ายทอดเผยแพร่ผ่าน
2/2550
อินเทอร์เน็ต : ฐานข้อมูลอาหารไทยสี่ภาค
2 การพัฒนาเว็บฐานข้อมูลอาหารไทยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ครัวของโลกเผยแพร่ผ่าน
อินเทอร์เน็ต
3- การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์คุกกี้สมุนไพรไทย
4 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมอบจากแป้งกล้วย
5 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากผ้าย้อมสีธรรมชาติ
6 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดนนทบุรี
ภาคการศึกษาที่ 7 งานวิจัยสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี : คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร
1/2551
8 งานวิจัยสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี : ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา
9 งานวิจัยสู่การสร้างผู้ประกอบการใหม่ : ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มทร.พระนคร

ลาดับที่

ภาค/ปีการศึกษา

3

ภาคการศึกษาที่
1/2552
ภาคการศึกษาที่
2/2552

4

ชื่อผลงานวิจัยที่เผยแพร่
10 เอกลักษณ์และรูปแบบของธุรกิจอาหารไทยประเภทร้านข้าวแกงในเขตจังหวัดภาคใต้ของ
ประเทศไทย ตอนที่ 1
11 เอกลักษณ์และรูปแบบของธุรกิจอาหารไทยประเภทร้านข้าวแกงในเขตจังหวัดภาคใต้ของ
ประเทศไทย ตอนที่ 2
12 การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจังหวัดราชบุรี
13 การใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์ขนมอบ
14 การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหาร ของใช้ในครัวเรือน และป่านศรนารายณ์

3) การเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์
1. การเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ KM BLOG ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รวม 5 ครั้ง ผลงานวิจัย 5 ผลงาน
- เอกลักษณ์และรูปแบบของธุรกิจอาหารไทย ประเภทร้านข้าวแกงในเขตจังหวัดของภาคใต้ของประเทศไทย
- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ไข่เค็ม และไวน์ สาหรับกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จากัด
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหารจากสับปะรดสาหรับกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จากัด
- เรื่องเล่าความสาเร็จ “เรื่องกล้วย กล้วย ช่วยเศรษฐกิจชุมชน”
- เรื่องเล่าความสาเร็จ “เผือกปาด ใครคิดว่าไม่สาคัญ”
2. การเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเผยแพร่ ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาขีด
ความสามารถด้านฐานข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการถ่ายทอดเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต : ฐานข้อมูลอาหารไทยสี่ภาค คือ
http://www.thaicuisinenetwork.com
7.3 ทรัพย์สินทางปัญญา
(สิทธิบัตร อุนสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า แบบผังภูมิวงจรรวม ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
7.3.1 ลิขสิทธิ์
วัน/เดือน/ปี/ เลขที่ ที่จดทะเบียนทรัพย์สิน
สัดส่วน
ลาดับ
ชื่อผลงาน
ทางปัญญา
ผลงาน %
1
การพัฒนาขีดความสามารถด้านฐานข้อมูล
5 พฤศจิกายน 2553/ว.21022
50
เทคโนโลยีเพื่อการถ่ายทอดเผยแพร่ผ่าน
(คาขอแจ้งข้อมูลฯ เลขที่ 240763
อินเทอร์เน็ต : ฐานข้อมูลอาหารไทยสี่ภาค
วันที่ 14 กันยายน 2553)
2
แบบเรียนด้วยตนเองเรื่องขนมอบจากแป้งกล้วย 5 พฤศจิกายน 2553/ว.21027
100
(คาขอแจ้งข้อมูลฯ เลขที่ 240762
วันที่ 14 กันยายน 2553)
3
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมอบจากแป้งกล้วย
29 ตุลาคม 2553/ว.20089
100
(คาขอแจ้งข้อมูลฯ เลขที่ 239715
วันที่ 10 กันยายน 2553

ลาดับ

ชื่อผลงาน

4

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์คุกกี้
สมุนไพรไทย

5

ภาระการหางานทาของบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา
2549
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ
ป่านศรนารายณ์เพื่อเศรษฐกิจชุมชน

6

วัน/เดือน/ปี/ เลขที่ ที่จดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา
5 พฤศจิกายน 2553/ว.21024
(คาขอแจ้งข้อมูลฯ เลขที่ 240765
วันที่ 14 กันยายน 2553)
5 พฤศจิกายน 2553/ว.21023
(คาขอแจ้งข้อมูลฯ เลขที่ 240764
วันที่ 14 กันยายน 2553)
5 พฤศจิกายน 2553/ว.21027
(คาขอแจ้งข้อมูลฯ เลขที่ 240768
วันที่ 14 กันยายน 2553

8. ผลงานทางวิชาการ (เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน หนังสือ ตารา)
ลาดับที่
ชื่อผลงานทางวิชาการ
ปีที่เผยแพร่
ตารา/งานแต่ง
1
แบบเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องขนมอบจากแป้งกล้วย
2544
2
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบจากแป้งกล้วย
2545
3
อร่อยง่ายๆ สไตล์เบเกอรี่
2548
เอกสารประกอบการสอน
4
เอกสารประกอบการสอนวิชาการฝึกงานคหกรรมศาสตร์
2548
5
เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิจัยคหกรรมศาสตร์
2548
6
เอกสารประกอบการสอนวิชาอาหารนานาชาติ
2548
7
เอกสารประกอบการสอนวิชาเบเกอรี่
2550
8
เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรเบเกอรี่
2548
9
เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรธุรกิจเบเกอรี่
2548
10 เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรขนมเปี๊ยะ
2548
11 เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรเทคนิคการเปิดร้านเบเกอรี่
2548
12 เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรขนมปัง
2548
13 เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรขนมโมจิ
2548
14 เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรคุกกี้
2549
15 เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรแป้งกล้วยและขนมอบจากแป้งกล้วย
2549
16 เอกสารประกอบอบรมหลักสูตรคุกกี้สมุนไพรไทย
2549
17 เอกสารประกอบอบรมวิชาผลไม้ทอดกรอบ
2551
18 เอกสารประกอบอบรมวิชาผลิตภัณฑ์อาหารจากสับปะรด
2552

สัดส่วน
ผลงาน %
70
70
50

9. การบริการวิชาการแก่สังคม
9.1 กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ
ลาดับที่
ระยะเวลา
กรรมการวิชาการ วิชาชีพ
1
2546 – ปัจจุบัน กรรมการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา
2

2547 – 2551

กรรมการยกร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

3
4

2548 – ปัจจุบัน อนุกรรมการจัดทามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย สาขาผู้ประกอบขนม
ปัง และสาขาผู้ประกอบขนมอบ
2551 – ปัจจุบัน กรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

5

2551 – ปัจจุบัน ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.)
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงแรงงาน
สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)

9.2 รับผิดชอบดาเนินโครงการ/เป็นวิทยากรในโครงการบริการวิชาการแก่สังคมต่อไปนี้
ลาดับที่

ปีที่จัดกิจกรรม

1

2544 – 2549

2

2548

3

2548

4

2549

5

2552

6

2553

7

2553 –
2554

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่เป็นผู้นาในการจัด
ด้านงานบริการสังคม
การฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ประจาปี
2544-2549
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพเดิม
และสร้างอาชีพใหม่
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 6 อาชีพแก่ชุมชน
การอบรมเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ตามนโยบาย
“นักเรียน นักขาย”
การบริการวิชาการองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
จากกล้วย ขนุน มันสาปะหลัง
การเสริมสร้างผู้ประกอบใหม่ (New Entrepreneurs
Creation : NEC) สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย
ปีงบประมาณ 2553 - 2554

สถานที่ดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตโชติเวช
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตโชติเวช
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตโชติเวช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
ชุมชนอาเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี
ชุมชนอาเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

ลาดับที่

ปีที่จัดกิจกรรม

8

2553 –
2554

9

2554

10

2555

11

2554

12

2554

13

2554

14

2555

15

2555

16

2556

17

2556

18

2556

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่เป็นผู้นาในการจัด
กิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ (Business Incubation)
สาขาธุรกิจอาหาร ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ ปีงบประมาณ 2553 - 2554
การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
(New Entrepreneurs Creation : NEC)
สาขาธุรกิจงานดอกไม้ ปีงบประมาณ 2554
การเสริมสร้างผู้ประกอบใหม่
(New Entrepreneurs Creation : NEC)
สาขาธุรกิจอาหารและขนมไทย
และสาขาธุรกิจงานดอกไม้ ปีงบประมาณ 2555
การจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์อาหารจากมะพร้าว
ในงาน “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ –
มหัศจรรย์มะพร้าวไทยเฉลิมพระเกียรติ”
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ และการตลาดของชุมชนอาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการช่วยราษฎร์ สร้างโอกาส ให้อาชีพ
การบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชน
เรื่องหมู่บ้านเผือกหอมและข้าวเจ้า
การพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรี
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า
หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการจังหวัด
สมุทรสงคราม
การพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรี
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีที่ 2)
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพื่อใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

สถานที่ดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ชุมชนน้าพริกผู้สูงอายุ
บ้านห้วยทรายใต้
จังหวัดเพชรบุรี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มทร.พระนคร
ชุมชนอาเภอบ้านหมอ
จังหวัดสระบุรี
ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้
และบ้านห้วยทรายเหนือ
จังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์บางช้าง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดศรี
จังหวัดสมุทรสงคราม
ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้
และบ้านห้วยทรายเหนือ
จังหวัดเพชรบุรี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มทร.พระนคร
กลุ่มบ้านสวนเบเกอรี่
จังหวัดสมุทรสงคราม
กลุ่มแม่บ้านชุมชนพูลสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลาดับที่

ปีที่จัดกิจกรรม

19

2557

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัด
สมุทรสงคราม

20

2557

การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและสร้าง
อาชีพใหม่ของชุมชนจังหวัดอ่างทอง

21

2557

การพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรี
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีที่ 3)

22

2548

23

2548

24

2549

25
26

2549
2549

27

2550

28

2550

29

2550

30

2550

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่เป็นผู้นาในการจัด

คลินิกเทคโนโลยี
(งบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี)
การให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
ด้านคหกรรมศาสตร์ (ปีที่ 1)
การสร้างสื่อเผยแพร่และอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
แป้งกล้วยและผลิตภัณฑ์อาหาร
การให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
ด้านคหกรรมศาสตร์ (ปีที่ 2)
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้ผลิตชุมชน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพชุมชนใน
จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)
การจัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในงานวัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี 2550
การสาธิตเทคโนโลยีในงานมิติใหม่ราชมงคลเพื่อ
อุตสาหกรรมไทย ครั้งที่ 2
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพการ
ทาเปเปอร์มาเช่

สถานที่ดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มบ้านสวนเบเกอรี่
และกลุ่มแม่บ้านตาบล
บางแคสามัคคี
จังหวัดสมุทรสงคราม
กลุ่มสตรีตาบลจาปาหล่อ และ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านมะขาม
จังหวัดอ่างทอง
ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ
ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้
กลุ่มแม่บ้านบ้านใหญ่ชะอา
ชุมชนบ้านสระ จังหวัดเพชรบุรี

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตโชติเวช
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตโชติเวช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
ชุมชนจังหวัดระยอง
ชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค กรุงเทพฯ
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ชุมชนจังหวัดระยอง

ลาดับที่

ปีที่จัดกิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่เป็นผู้นาในการจัด

31

2550

32

2550 –
2555

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพการ
ทาผ้าและป่านศรนารายณ์มัดย้อมของชุมชนหุบกะพง
จังหวัดเพชรบุรี
การให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ปีที่ 1 - 6)

33

2550

34
35

2550
2551

36

2551

37

2551

38

2551

39

2551

40

2551

41

2551

42
43

2551
2551

44

2552

45

2552

46

2552 –2554

47

2552

สถานที่ดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง
จากัด

ผู้รับบริการจังหวัดเพชรบุรี
สระบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้และการทาน้า
สหกรณ์การเกษตร
ผลไม้พร้อมดื่ม
หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพชุมชน
ชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาข้อเสนอโครงการ
คณะบริหารธุรกิจ
สาหรับอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
(อสวท.) ครั้งที่ 1
ราชมงคล พระนคร
การถ่ายทอดเทคโนโลยีงานประดิษฐ์เพื่อพัฒนาอาชีพ ชุมชนศรีบุญยืนพัฒนาบางซื่อ
ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี
ชุมชนจังหวัดนนทบุรี
การจัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในงานวัน
ศูนย์นิทรรศการและการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจาปี 2551
ประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และเทคโนโลยี
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพการ
สหกรณ์การเกษตร
แปรรูปผลไม้
หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
วิทยาลัยสารพัดช่าง
และการตลาดผ้ามัดย้อมเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
จังหวัดสมุทรสงคราม
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อรับรองผลิตภัณฑ์
ชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนประเภทอาหาร
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทาแป้งเผือกและผลิตภัณฑ์
ชุมชนจังหวัดสระบุรี
การจัดนิทรรศการงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ โรงแรงลองบีช ชะอา จังหวัด
และเทคโนโลยีในระดับจังหวัด (ครั้งที่3)
เพชรบุรี
การจัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในงานมหกรรม
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจาปี 2552
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสรร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
หาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
(อสวท.) ประจาปี 2552
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
กรมการสารวัตรทหารบก
เทคโนโลยีกรมการสารวัตรทหารบก (ปีที่ 1 - 3)
กรุงเทพฯ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วย
ชุมชนจังหวัดราชบุรี
ของชุมชนจังหวัดราชบุรีเพื่อให้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ลาดับที่

ปีที่จัดกิจกรรม

48

2552

49

2552

50

2553

51

2553

สถานที่ดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทาสมุนไพรแปรรูปสาหรับ ชุมชนศรีบุญยืนพัฒนา กรุงเทพ
สมาชิก อสวท. ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ชุมชนสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
การให้คาปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ชุมชนจังหวัดอุดรธานี
คุณภาพผ้าและผลิตภัณฑ์
ชุมชนจังหวัดสระแก้ว
การจัดนิทรรศการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์
โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว
เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1
รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
การจัดนิทรรศการกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ศูนย์บริการความรูด้ ้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี นวัตกรรม และดารา
ของชุมชน จังหวัดชุมพร
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่เป็นผู้นาในการจัด

ศาสตร์ฯลฯ จังหวัดชุมพร

52

2553

53

2553

54

2553

55

2553 – 2555

56

2554 - 2555

57

2554

58

2555

59

2555

0

2555

51

2556

52

2556

53

2556

การจัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจาปี 2553
การสร้างมูลค่าเพิ่มป่านศรนารายณ์เพื่อใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
การการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์อาหารของสมาชิกอสวท. อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :
การหมู่บ้านเผือกหอม
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพื่อใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ปีที่ 1 - 2)
การจัดงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย
ประจาปี 2553 ของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพในงาน
“เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย” ประจาปี 2554
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
การสารวจข้อมูลสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) เพื่อพัฒนาสู่สากลภายใต้การดาเนินงาน
การอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพในงาน
“เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย” ประจาปี 2555
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพสมุนไพร
แปรรูป
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าสับปะรดเป็น
น้าส้มสายชูและน้าผลไม้พร้อมดื่ม

ศูนย์จัดนิทรรศการไบเทค
บางนา กรุงเทพฯ
สหกรณ์การเกษตร
หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนอาเภอบ้านหมอ
จังหวัดสระบุรี
กลุ่มแม่บ้านเยาวชน บ้านห้วย
สาลิกา จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
กลุ่มแม่บ้านห้วยทรายใต้
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดสมุทรสงคราม
เพชรบุรี อ่างทอง
ศูนย์นิทรรการและ
การประชุมไบเทค
กลุ่มสตรีสหกร์เกษไชโย
อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
กลุ่มแม่บ้านห้วยทรายใต้
จังหวัดเพชรบุรี

ลาดับที่

ปีที่จัดกิจกรรม

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
54
2551 - 2553

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่เป็นผู้นาในการจัด
โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มทร. พระนคร

สถานที่ดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

9.3 ความร่วมมือด้านงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมกับชุมชนและสถานประกอบการ
ลาดับที่
รายชื่อและที่อยู่สถานประกอบการ
กิจกรรมที่มีความร่วมมือ/ร่วมงาน
ด้านการวิจัย
1
สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จากัด
ร่วมทางานวิจัยแผนงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพ
ตาบลเขาใหญ่ อาเภอชะอา
ผลิตภัณฑ์อาหาร ของใช้ในครัวเรือนและป่าน
จังหวัดเพชรบุรี 76120
ศรนารายณ์ของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จากัด
ตามโครงการพระราชประสงค์หุบกะพง
2
กลุ่มมุสลิมเบเกอรี่ ตาบลท่าแร้งออก
ร่วมทางานวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ของชุมชนจังหวัดเพชรบุรีเพื่อการรับรองมาตรฐาน
3
กลุ่มข้าวเกรียบงา บ้านหม้อเพชรพร
(เพชรบุรีภัณฑ์ 2) ตาบลบ้านหม้อ
อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
4
กลุ่มแม่บ้าน – เยาวชน บ้านห้วยสาริกา
ตาบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
76160
5
กลุ่มสตรีขนมอบบ้านลากฆ้อน ตาบลลาโพ
รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการวิจัยการออกแบบ
อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ขนมเปี๊ยะเพื่อประกอบการทา
ธุรกิจพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ สาหรับเศรษฐกิจชุมชน
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
1
สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จากัด
ประสานงานชุมชนและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตาบลเขาใหญ่ อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี - โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาต่อยอด
76120
อาชีพการทาผ้าและป่านศรนารายณ์มัดย้อมของชุมชน
หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี
- โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มป่านศรนารายณ์เพื่อใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
- โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้และ
การทาน้าผลไม้พร้อมดื่ม
2
ชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด
ประสานงานชุมชนและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประจวบคีรีขันธ์
- โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ
ชุมชน
3
กลุ่มชุมชนบางพูด จังหวัดนนทบุรี
ประสานงานชุมชนและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ลาดับที่
4

รายชื่อและที่อยู่สถานประกอบการ
กลุ่มชุมชนศรีบุญยืนพัฒนา เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ

5

กลุ่มสตรีชุมชน ตาบลเขาใหญ่ อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี

6

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม และกลุ่มชุมชนอาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์ทองพัฒนา
206/1 หมู่ 1 บ้านท่าต้นโพธิ์ ตาบลท่าคอย
อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
กลุ่มมุสลิมเบเกอรี่ 155 หมู่ 1 บ้านเหมือง
ตลาด ตาบลท่าแร้งออก อาเภอบ้านแหลม

7
8
9

10
11
12

13
14

จังหวัดเพชรบุรี 76110
กลุ่มอนุรักษ์การทาน้าตาลโตนด
บ้านท้ายหลวง 56 หมู่ 1 บ้านท้ายหลวง
ตาบลสะพานไกร อาเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี 76150
กลุ่มขนมหวานพื้นเมือง 92 หมู่ 2
บ้านหัวถนน ตาบลห้วยโรง อาเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี 76140
กลุ่มขนมไทยโพธิ์ลอย 103 หมู่ 3
บ้านโพธิ์ลอย ตาบลหนองกะปุ
อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร
กลุ่มสตรีบ้านทาน 39 หมู่ 4 บ้านหนองพระ
ตาบลบ้านทาน อาเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี 76150
ร้านเพชรบุรีภัณฑ์ 2 (สมุนไพรไร่ส้ม)
215 หมู่ 4 บ้านไร่ส้ม ตาบลไร่ส้ม
อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
ร้านเพชรบุรีภัณฑ์ 2 (ข้าวเกรียบงาเพชรพร)
30/6 ถนนบันไดอิฐ ตาบลบ้านหม้อ
อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

กิจกรรมที่มีความร่วมมือ/ร่วมงาน
- โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานประดิษฐ์เพื่อ
พัฒนาอาชีพชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดนนทบุรี
ประสานงานชุมชนและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดอาชีพ
การแปรรูปผลไม้
ประสานงานชุมชนและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทาผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ และตลาดผ้ามัดย้อมเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
รับคาปรึกษา แนะนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ และการตลาด
- โครงการ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร

รับคาปรึกษา แนะนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ และการตลาด
โครงการ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร

ลาดับที่
15

16

รายชื่อและที่อยู่สถานประกอบการ
กลุ่มแม่บ้าน – เยาวชน บ้านห้วยสาริกา
131/1 บ้านห้วยสาลิกา ตาบลหนองหญ้า
ปล้อง อาเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี 76160
กลุ่มชุมชนตาบลโคกใหญ่ ตาบลหรเทพ
ตาบลบางโขมด ตาบลตลาดน้อย
อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

17

กลุ่มอาชีพตาบลหัวโพ อาเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี

18

กลุ่มชุมชนศรีบุญยืนพัฒนา เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรดาวเรือง
ตาบลบางนกแขวก อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านโคกสว่าง
ตาบลสีออ อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
กลุม่ ตัดเย็บกระเป๋าบ้านโคกล่าม
ตาบลดงลิง อาเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์
กลุ่มกะปิหนองคาง กลุ่มกะปิหนองแจง
กลุ่มขนมหวานหนองคาง กลุ่มน้าพริก
ผู้สูงอายุห้วยทรายเหนือ กลุ่มเพาะเห็ดบ้าน
หนองตาพด กลุ่มน้าพริกชุมชนบ่อพุทรา
กลุ่มแม่บ้านห้วยทรายใต้ อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี

19

20
21
23

24

กลุ่มน้าพริกผู้สูงอายุห้วยทรายเหนือ
อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมที่มีความร่วมมือ/ร่วมงาน

ประสานงานชุมชนและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทาแป้งเผือกและ
ผลิตภัณฑ์ โครงการหมู่บ้านเผือกหอม
- โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชน
เรื่องหมู่บ้านเผือกหอมและข้าวเจ้า
ประสานงานชุมชนและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากกล้วยของชุมชนจังหวัดราชบุรีเพื่อใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
ประสานงานชุมชนและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทาสมุนไพรแปรรูป
สาหรับสมาชิก อสวท. ในจังหวัดกรุงเทพ และจังหวัด
สมุทรสงคราม
ประสานงานชุมชนและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
โครงการ การให้คาปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาคุณภาพผ้าและผลิตภัณฑ์
ประสานงานชุมชนและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์อาหารของสมาชิก อสวท. อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรีเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
- โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
- โครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรี
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประสานงานชุมชนและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์อาหารของสมาชิก อสวท. อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรีเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และ
โครงการพัฒนาอาหารพื้นบ้าน

ลาดับที่
25

26
27
28
29
30
31

32
33

รายชื่อและที่อยู่สถานประกอบการ
กลุ่มแม่บ้านห้วยทรายใต้ อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนวัดมณีสรรค์ (ไสวประชานุสรณ์)
ตาบลท่าคา อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
กลุ่มสตรีสหกรณ์วัดเกษไชโย อาเภอไชโย
จังหวัดอ่างทอง
กลุ่มแม่บ้านเยาวชนบ้านห้วยสาลิกา
ตาบลหนองหญ้าปล้อง อาเภอหนองหญ้า
ปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มบ้านสวนเบเกอรี่ อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางช้าง
ตาบลบางช้าง อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
กลุ่มแม่บ้านตาบลบางแคสามัคคี
ตาบลบางแค อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
กลุ่มสตรีตาบลจาปาหล่อ ตาบลจาปาหล่อ
อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านมะขาม ตาบลไผ่จาศีล
อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

กิจกรรมที่มีความร่วมมือ/ร่วมงาน
- ประสานงานและร่ ว มด าเนิ น โครงการการสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สับปะรดเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
- ประสานงานโครงการเพิ่มมูลค่าสับปะรด
เป็นน้าส้มสายชู และน้าผลไม้พร้อมดื่ม
ประสานงานชุมชนและร่วมดาเนินโครงการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องน้าตาล
มะพร้าวของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประสานงานชุมชนและร่วมดาเนินโครงการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์และออกแบบศูนย์จาหน่ายสินค้าชุมชนวัด
ไชโยจังหวัดอ่างทอง
ประสานงานชุมชนและร่วมดาเนินโครงการการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
ประสานงานชุมชนและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพื่อใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ประสานงานชุมชนและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพ
สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ
จังหวัดสมุทรสงคราม (ปีที่ 2)
ประสานงานชุมชนและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพเดิมและสร้าง
อาชีพใหม่ของชุมชนจังหวัดอ่างทอง

