
  

    

รายงานฉบับสมบูรณ์รายงานฉบับสมบูรณ์  
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

  

  

  

  

  

  
ที่ปรึกษาโครงการที่ปรึกษาโครงการ  

รองศาสตราจารย์ดวงสุดา  เตโชติรสรองศาสตราจารย์ดวงสุดา  เตโชติรส  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร..นุชลี  อุปภัยนุชลี  อุปภัย  
  

ผู้รับผิดชอบโครงการผู้รับผิดชอบโครงการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา  พีรพัชระผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา  พีรพัชระ  

  
โครงการคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงการคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    hhttttpp::////wwwwww..cclliinniicctteecchh..mmoosstt..ggoo..tthh  

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มทรศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร..พระนครพระนคร    hhttttpp::////wwwwww..cclliinniicctteecchh..rrmmuuttpp..aacc..tthh  
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รายงานฉบับสมบูรณ์รายงานฉบับสมบูรณ์  
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กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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บทสรุปผู้บริหาร 

โครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1.  บทน า 

1.1   ความเป็นมา    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา มีภารกิจในการจัดการศึกษารวมทั้งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย การให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่

สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้คณะต่างๆ ดังนี้ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7. คณะศิลปศาสตร์ 
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

ผลงานวิจัยของคณะต่าง ๆ ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของการจัดนิทรรศการการปฏิบัติงาน

ในพื้นที่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ บริการข้อมูล การให้ค าปรึกษาเทคโนโลยีที่

เกี่ยวข้องแก่ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ โดยผ่านทางโทรศัพท์อย่างสม่ า เสมอตั้งแต่ได้มีการก่อตั้งเป็น

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจนถึงการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 1.2 วัตถุประสงค์ 

      1.2.1 เพื่อจัดท าข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด 

              1.2.2 เพื่อให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีของคณะในสังกัด มทร.พระนคร 

1.เทคโนโลยีด้านการสื่อสารมวลชน                 4.เทคโนโลยีด้านบริหารธุรกิจ                            

2. เทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์                    5. เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

3.เทคโนโลยีด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 6. เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ 

1.2.3 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของคลินิกเทคโนโลยี   

      1.2.4 เพื่อประสานงานศูนย์คลินิกเทคโนโลยี ในสังกัด มทร.พระนคร ทั้ง 5 ศูนย์ 

 

 



2.  วิธีด าเนินการ 

2.1 จัดท าข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด 

2.2 ให้บริการข้อมูลเทคโนโลยี และสาธิตเทคโนโลยี 

2.3 ให้ค าปรึกษาเทคโนโลยีเพิ่มเติมแกผู้ที่เคยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปแล้วหรือผู้รับบริการใหม่ 

ได้แก่ 

                (1) แป้งกล้วยและผลิตภัณฑ์อาหาร 

                (2) การพัฒนาคุณภาพผ้าและผลิตภัณฑ์ 

                (3) การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร 

                (4) ผลิตภัณฑ์จากแป้งเผือก 

2.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของคลินิกเทคโนโลยี 

 2.5 ประสานการด าเนินงานร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวม 5 

ศูนย์ คือ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โชติเวช พณิชยการพระนคร พระนครเหนือ สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

 

3. การประเมินและติดตามผล 

3.1 เตรียมเอกสารการประเมินและติดตามผล 

3.2 ส่งแบบประเมินและติดตามผลถึงกลุ่มเป้าหมาย 

3.3 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 

 

4. ผลการด าเนินการ 

4.1 การให้บริการข้อมูล 

มกราคม - กันยายน                      ให้บริการข้อมูลเทคโนโลยีแก่ผู้รับบริการ 537 คน 

                                                         ประเภท  อาหารแปรรูป  ถนอมอาหาร 

                                                         ประเภท  สมุนไพร 

                                                         ประเภท  เคร่ืองจักร สิ่งประดิษฐ์ 

                                                         ประเภท  เอกสารอบรม 

                                                         ประเภท  อาหาร  เคร่ืองดื่ม 

 

 



4.2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานคลินิกเทคโนโลยี 

22 – 24 พฤศจิกายน 2552           จัดนิทรรศการงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 

นวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด คร้ังที่ 1 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แคว 

รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุร ี

1 มกราคม – 30 สิงหาคม 2553    ให้บริการข้อมูลเทคโนโลยีแก่ผู้รับบริการ จ านวน 537 คน ประเภท

อาหารแปรรูป ถนอมอาหาร สมุนไพร เคร่ืองจักร สิ่งประดิษฐ ์

เอกสารอบรมอาหาร เคร่ืองดื่ม 

1 มกราคม – 30 สิงหาคม 2553    จัดท าสื่อเผยแพร่คลินิกเทคโนโลยี คือ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และ 

เสื้อยืดคลินิกเทคโนโลยี 

2 - 5 กุมภาพันธ์ 2553 ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในงานวันนักประดิษฐ์  ประจ าปี  

2553 ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทอง

ธานี   จังหวัดนนทบุรี 

26 - 29 พฤษภาคม 2553 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

ของสมาชิก อสวท. อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน จังหวัดเพชรบุรี 

22 - 25 มิถุนายน 2553                จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีและฝึกอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่ 

หลักสูตรการร้อยลูกปัด และ หลักสูตรการออกแบบผ้าบาติก         

ในโครงการจัดนิทรรศการกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ของ

ชุมชน จังหวัดชุมพร ณ  ศูนย์บริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี นวัตกรรม และดาราศาสตร์ ภายใต้โครงการพระราชด าริ 

พื้นที่หนองใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

8 – 12 กรกฎาคม 2553            จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

โครงการหมู่บ้านเผือกหอม ณ วัดหนองนางปุ๋ย ต าบลโคกใหญ่ 

อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุร ี

18 กรกฎาคม 2553 ฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปอาหาร ภายใต้กิจกรรมสร้างอาชีพ/ฝึก

อาชีพ เสริมรายได้ ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส านักนายกรัฐมนตรี 



ตามแผนเสริมสร้างความผาสุก ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ชั้น 6 และ

ห้องโถงทาง เชื่ อม  ชั้ น  1  อาคารพระจอม เกล้ า  ส านั กง าน

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

23 – 27 กรกฎาคม 2553 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

โครงการ การสร้างมูลค่าเพิ่มป่านศรนารายณ์เพื่อใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ ณ สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ ากัด ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอ

ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

7 - 22 สิงหาคม 2553 จัดนิทรรศการคลินิ ก เทคโนโลยี ร่วมกับคลินิ ก เทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2553 ณ ศูนย์นิทรรศการและการ

ประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

28 สิงหาคม 2553 เผยแพร่ผลงานโครงการหมู่บ้านเผือกหอม ผ่านทางรา ยการ                 

ปล . รักเมือไทย ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์  กองทัพบก ช่อง  5                                                      

เวลา 06.20 – 06.50 น. 

4 – 5 กันยายน 2553                      จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีระหว่างการจัดกิจกรรมโครงการ

พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรมการ

สารวัตรทหารบก 

 ได้ประเมินผลด้านความพึงพอใจ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการของศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา

ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.45 คิดเป็นร้อยละ 89.00 ความรู้ความเข้าใจที่

เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.49 หรือร้อยละ 89.80 ส าหรับการ

น าไปใช้ประโยชน์ พบว่าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 100 

โดยน าไปเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มคุณภาพชีวิต และแก้ปัญหา

เทคโนโลยี 

5. การใช้จ่ายงบประมาณ   ใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 300,000 บาท ( สามแสนบาทถ้วน ) 

 

 

 



 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ศูนย์คลินิกเทคโนโลย ีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300 

โทรศัพท์ 0 2282 9009-15 ต่อ 6093 6094  โทรสาร 0 2282 0423 
http://www.clinictech.rmutp.ac.th 


