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บทสรุปผู้บริหาร 
โครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
1. บทน า 
 1.1 ความเป็นมา  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา มีภารกิจในการจัดการศึกษารวมทั้งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย การให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้คณะต่างๆ ดังนี้ 

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

ผลงานวิจัยของคณะต่างๆ ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของการจัดนิทรรศการการปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ บริการข้อมูล การให้ค าปรึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
แก่ประชาชนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ โดยผ่านทางโทรศัพท์อย่างสม่ าเสมอตั้งแต่ได้มีการก่อตั้งเป็นสถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคลจนถึงการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้น าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เป็น
ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดสู่ชุมชนและผู้รับบริการในรูปแบบการบริการข้อมูลและให้ค าปรึกษา  
การวิจัยและพัฒนาต่อยอด การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลให้ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 – 2559 จ านวน 35 โครงการ 
งบประมาณ 12,607,780 บาท (สิบสองล้านหกแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) จ านวนผู้รับบริการ 9,240 คน 
 การน าเสนอโครงการบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
จึงเป็นโครงการที่จัดท าขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/เจ้าของเทคโนโลยี 
และให้บริการ ณ จุดบริการของมหาวิทยาลัย การบริการผ่านทางโทรศัพท์ และผ่านทางเว็บไซต์ รวมทั้งการจัดท าสื่อ
เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
 1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยี 
 1.2.2 เพ่ือเป็นตัวกลางและประสานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างเครือข่าย 
 1.2.3 เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานและสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพ้ืนที่จังหวัด 

1.2.4 เพ่ือเป็นหน่วยประสานงาน ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ทั้ง 5 ศูนย์ 

 
2. วิธีด าเนินการ 
   2.1 จัดท าข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด 
   2.2 ให้บริการข้อมูลเทคโนโลยีและสาธิตเทคโนโลยี 

(1) 
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   2.3 ให้ค าปรึกษาเทคโนโลยีเพ่ิมเติมแก่ผู้ที่เคยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปแล้วหรือผู้รับบริการใหม่ ได้แก่ 
  (1) การแปรรูปผลิตทางการเกษตร 
  (2) การแปรรูปอาหาร 
  (3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 
   2.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของคลินิกเทคโนโลยี 
  2.5 ประสานการด าเนินงานร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวม 5 ศูนย์ 
คือ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โชติเวช พณิชยการพระนคร พระนครเหนือ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
3. การประเมินและติดตามผล 
   3.1 เตรียมเอกสารการประเมินและติดตามผล 
   3.2 ส่งแบบประเมินและติดตามผลถึงกลุ่มเป้าหมาย 
   3.3 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
 
4. ผลการด าเนินการ 
 25 – 27 ตุลาคม 2559 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวตามภาวะการเปลี่ยนแปลงของตลาด และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว เพื่อให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และบูรณาการเครือข่ายชุมชนจังหวัด
นนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และนายปัญญากร คงสมจิตต์ 
วิทยากรจากภายนอก ในการบรรยายและฝึกอบรมเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน
ลากฆ้อน จังหวัดนนทบุรี โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการจ านวน 44 คน 
 12-13 พฤศจิกายน 2559 ลงพ้ืนที่ด าเนินโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นความต้องการของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เกิดรายได้เพ่ิมในชุมชน จากการน า
วัตถุดิบในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด และข้าวเหนียว-หมูเส้น 
แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางแคสามัคคี ต าบลบางแค อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีสมาชิก
ชุมชนเข้าร่วมโครงการจ านวน 54 คน 
 16 – 25 ธ.ค. 2559 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมตามความร่วมมือกับส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยการน าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Start Up ของ มทร.พระนคร 
ได้แก่ คุณสิริกร วิสูตร เจ้าของธุรกิจน้ าปลาหวาน Siri (สิริ) เป็นตัวแทนเข้าร่วมแสดงสินค้า ในงาน “THAILAND BESTBUYS 
2016″ งานมหกรรมสินค้า ของขวัญ ของที่ระลึก และของตกแต่งบ้าน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร 
 28 ธันวาคม 2560 ให้ค าปรึกษาเรื่องเครื่องสไลด์เผือกแก่นายกิตติเชษฐ์ มีษอาษา โดยให้เบอร์ติดต่ออาจารย์
สุนทร ค าพินิจ อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เพ่ือให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
 6 มกราคม 2560 ให้ค าปรึกษาเรื่องแป้งกล้วยแก่นางสาวภัทรา เจริญสุขมงคล โดยให้เบอร์ติดต่อคุณสุขุมาศ 
เติมศักดิ ์ประธานชุมชนบ้านห้วยสาลิกา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
 9 มกราคม 2560 ให้ค าปรึกษาเรื่องแป้งเผือกแก่คุณชาญวุฒิ โดยให้เบอร์ติดต่อคุณนงคราญ เกษตรอ าเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เพ่ือให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
 18 – 20 มกราคม 2560 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดนิทรรศการในงาน 12 ปี แห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยการน าเสนอผลงานและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการใน
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up จ านวน 4 ราย ได้แก่ น้ าจิ้มสุกกี้ตราแม่สนิท น้ าปลาหวานสิริ ผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากผักตบชวา และผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร รับผิดชอบโดย กลุ่มบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

(2) 
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 31 มกราคม 2560 ให้ค าปรึกษาเรื่องแป้งกล้วยแก่คุณภาณุพันธุ์ พุ่มริ้ว โดยให้เบอร์ติดต่อคุณสุขุมาศ เติมศักดิ ์
ประธานชุมชนบ้านห้วยสาลิกา จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
 3 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่การพัฒนาพ้ืนที่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจหน้าที่และบทบาท แนวทางการด าเนินงาน การขับเคลื่อนการด าเนินงาน และแนวทางในการจัดท าแผนงาน
ด้าน วทน. ในการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการ
เทคโนโลยีเพ่ือชุมชน และเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย  เรื่อง การจัดท าโครงการ Flagship ด้าน วทน. ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2564 ณ อาคาร 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 
 24 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ค าปรึกษาเรื่องเครื่องสไลด์เผือกแก่คุณสุริยา งูเย็น โดยให้เบอร์ติดต่ออาจารย์สุนทร 
ค าพินิจ อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เพ่ือให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
 27-28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2560 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการบริการ
วิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยน าอาจารย์จาก 9 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น เข้าพบหน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ อบต.หนองหญ้าปล้อง อบต.ยางน้ ากลัดใต้ และอบต.ท่าตะคร้อ 
รวมถึงกลุ่มชุมชนทั้ง 3 อบต. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการ
วิชาการ เพ่ือตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ  
สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพ่ือสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน/สังคมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
การส ารวจปัญหา ความต้องการ และการให้ค าปรึกษา (Focus Group) การก าหนดโจทย์การวิจัย และการลงพ้ืนที่
ส ารวจชุมชน 7 กลุ่ม ได้แก่ ชุมชนกลุ่มนวดแผนไทยพุน้ าร้อน ชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่เขาบันได ชุมชนกลุ่ม
สหกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ท่าตะคร้อ ชุมชนเห็ดเงินล้านบ้านสามเรือน ชุมชนกลุ่มน้ าพริกแกง ชุมชนวิสาหกิจกลุ่มแบ่งปัน
ของดีดีวิถีชุมชน และชุมชนกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยง ณ ชุมชนพ้ืนที่อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
 14 มีนาคม 2560 ให้ค าปรึกษาเรื่องเครื่องปลอกกลีบกระเทียมแก่คุณสุทิวา ประดาอินทร์ โดยให้ติดต่อ  
ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เพ่ือให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
 25 มีนาคม 2560 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร
ระดับกลาง ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ให้กับ
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จ ากัด และบริษัทในเครือฯ ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการ
เป็นการฝึกอบรมในหัวข้อ “Change Management for 4.0 (การบริหารการเปลี่ยนแปลงยุค 4.0)” โดยคุณพีรพัฒน์ 
ศรีสกุลภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จ ากัด ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 2 
อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร 
 26 มีนาคม 2560 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร
ระดับกลาง ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จ ากัด และบริษัทในเครือฯ 
ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการเป็นการฝึกอบรมในหัวข้อ “Customer and Internal communication techniques 
(เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กร และลูกค้า)” โดยคุณพรชัย แสนชัยชนะ Managing Director Homeprise Co., Ltd. 
ณ บริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จ ากัด 
 22-23 เมษายน 2560 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนา
ผู้บริหารระดับกลาง ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จ ากัด และ
บริษัทในเครือฯ ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการเป็นการฝึกอบรมในหัวข้อ “Team Productivity (การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้วยทีม)” โดย คุณชรัณ เลิศธีรพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Team Building ที่ปรึกษางานด้าน HRD MRM และ หัวข้อ 
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“Creative Culture Management (การจัดการวัฒนธรรมองค์การอย่างสร้างสรรค์)” โดย ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Culture อาจารย์ประจ าหลักสูตร DBA คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ณ บริษัทสตาร์มาร์คแมนู
แฟคเชอร์ริ่ง จ ากัด 
 6-7 พฤษภาคม 2560 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนา
ผู้บริหารระดับกลาง ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จ ากัด และ
บริษัทในเครือฯ ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการเป็นการฝึกอบรมในหัวข้อ “Innovation Management (การบริหารจัดการ
นวัตกรรม)” โดย ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อ านวยการฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และ หัวข้อ “Industry 4.0 Transformation (การขับเคลื่อนสู่
อุตสาหกรรม 4.0 เพ่ิมผลิตภาพอนาคต)” โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ มีนคร อาจารย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษา
บริษัทเอกชน และกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน ณ บริษัทสตาร์มาร์ค
แมนูแฟคเชอร์ริ่ง จ ากัด 
 20-21 พฤษภาคม 2560 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร
พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จ ากัด 
และบริษัทในเครือฯ ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการเป็นการฝึกอบรมในหัวข้อ “Intelligence Leadership and Conflict 
Management (เสริมสร้างภาวะผู้น าและการบริหารความขัดแย้ง)” โดย ดร.ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี ผู้เชี่ยวชาญด้าน Leadership 
ประธานหลักสูตร MBA คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร และ หัวข้อ “Advanced Strategic Planning (ASPModel 
สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21)” โดย ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ รองประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัย มทร.พระนคร ณ บริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จ ากัด 
 22-23 พฤษภาคม 2560 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 : 
ภาคกลางและภาคตะวันออก เพ่ือสร้างกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(วทน.) สู่การพัฒนาภูมิภาคของภาคกลาง และภาคตะวันออก และเพ่ือให้สามารถพิจารณาการจัดท าข้อเสนอ
โครงการด้าน วทน. ส าหรับเสนอขอรับงบประมาณที่มีความสอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่าของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  
ที่ก าหนด พร้อมทั้งร่วมจัดแสดงผลงานความเชี่ยวชาญของคลินิกเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมริชมอนด์ บอลรูม 2 ชั้น 4 
โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 
 10-11 มิถุนายน 2560 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนา
ผู้บริหารระดับกลาง ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จ ากัด และ
บริษัทในเครือฯ ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการเป็นการฝึกอบรมในหัวข้อ “Power up Positive Thinking (เพ่ิมศักยภาพ
การท างานด้วยความคิดบวก)” โดย ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มทร.พระนคร และ 
หัวข้อ “Intelligence Process Management and Improvement (การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการอย่าง
เหนือชั้น)” โดย ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มจพ. ณ บริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง 
จ ากัด 
 24 มิถุนายน 2560 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร
ระดับกลาง ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จ ากัด และบริษัท 
ในเครือฯ ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการเป็นการฝึกอบรมในหัวข้อ “Time Management (การบริหารเวลา)” โดย  
คุณยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน ์กรรมการผู้จัดการ บ.ดีโฟ คอนซัลแท็นท์ จ ากัด ณ บริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จ ากัด 
 1 กรกฎาคม 2560 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนา
ผู้บริหารระดับกลาง ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จ ากัด และ
บริษัทในเครือฯ ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการเป็นการน าเสนอโครงการ ด้านปรับปรุงการท างานเป็นรายกลุ่ม (Group 
Project Presentation) ณ บริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จ ากัด 
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 25 กรกฎาคม 2560 ลงพ้ืนที่ด าเนินการโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์น้อมจิตต์ สุธีบุตร 
และอาจารย์อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ และวิทยากรจากภายนอก คือ รองศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ โดยให้ค าปรึกษา
และบริการข้อมูลเทคโนโลยีการท าเยลลี่ผลไม้ แก่กลุ่มแม่บ้านเยาวชนบ้านห้วยสาลิกา อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี มีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการจ านวน 40 คน 
 25 กรกฎาคม 2560 ให้ค าปรึกษาเรื่องการลดความชื้นของกระยาสารทแก่คุณวาสนา ครื้นจิต โดยแนะน าให้
ใช้สารดูดความชื้น (Silica Gel) ใส่ในซองผลิตภัณฑ์ เพ่ือยืดอายุการเก็บ รวมถึงแหล่งการซื้อ สารดูดความชื้นที่เชื่อถือได้ 
 29 – 30 กรกฎาคม 2560 ลงพ้ืนที่ด าเนินการโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อภิญญา มานะโรจน์ และวิทยากรจากภายนอก ได้แก ่รองศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และนางวิไลภรณ์ แก้วสุวรรณ์ 
โดยให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าน้ าสมุนไพร ได้แก่ น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ าดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง และการท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยฟรุตสลัด แก่กลุ่มชุมชนทิพวัล 1 เทศบาลต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ มีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการจ านวน 80 คน 
 4 – 5 สิงหาคม 2560 ลงพ้ืนที่ด าเนินการโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แก่  อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร 
และอาจารย์รุ่งฤทัย ร าพึงจิต โดยให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและจัดท ากระเช้าของขวัญปีใหม่  
แก่พนักงานบริษัทยูไนเต็ด โมดูลาร์ ซีสเต็ม จ ากัด ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีผู้สมัครเข้าร่วม
โครงการจ านวน 40 คน 

ด าเนินการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีแก่ผู้รับบริการจ านวน 265 คน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
จ านวน 25 ครั้ง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 97.80 

 
5. สรุปผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายของผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลติ/ผลลัพธ์ของโครงการ 
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ผลผลติ/ผลลัพธ์ของโครงการ 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร) 

ผลผลติ/ผลลัพธ์ของโครงการ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลผลติ/ผลลัพธ์ของโครงการ เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1. จ านวนผู้รับบริการค าปรึกษาทาง
เทคโนโลยี (คน) 

50 101 1. จ านวนโครงการ (โครงการ) 1 1 

2. จ านวนผู้รับบริการข้อมูลเทคโนโลยี  
(คน) 

100 164 2. จ านวนผู้รับบริการ (คน) 250 265 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(ร้อยละ) 

80.00 97.80 
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ (ร้อยละ) 

90.00 94.40 

 4 .  ผู้ รั บ บ ริ ก า ร น า ค ว า ม รู้ ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ (ร้อยละ) 

86.00 99.62 

5. ความพึงพอใจของผู้ รับบริการ
วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จาก
การบริการ (ร้อยละ) 

85.00 97.80 

6. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด (ร้อยละ) 

95.00 100.00 

 
  

(5) 
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6. การใช้จ่ายงบประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 262,000 บาท  
      (สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
7. ปัญหา อุปสรรค  - 
 
8. ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของโครงการนี้ เป็นโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550          

ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ
คลินิกเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลพระนครมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา และหน่วยงานระดับคณะ 
ในสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ โดยเน้นการให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยี
แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป เป็นตัวกลางและประสานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
ร่วมกันระหว่างเครือข่าย เป็นศูนย์ประสานงานและสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยประสานงาน ศูนย์คลินิก
เทคโนโลยีในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้ ง 5 ศูนย์ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงควรให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมโครงการลักษณะนี้ 
อย่างต่อเนื่องต่อไป 

  

(6) 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 โครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประสบความส าเร็จ เพราะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ตามโครงการคลินิกเทคโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอกราบขอบพระคุณ
รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผู้ช่วยศาสตราจารย์
รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการนี้จนส าเร็จลุล่วง 
และขอบคุณ เจ้าหน้าที่ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ให้ความร่วมมือในการท างาน รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในความส าเร็จของโครงการนี้ 
 
              นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร 
              หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ 
          ผู้รับผิดชอบโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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สารบัญ 
 

เรื่อง           หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร           (1) 
กิตติกรรมประกาศ           (7) 
สารบัญเรื่อง           (8) 
สารบัญตาราง           (9) 
สารบัญภาพ           (10) 
บทที่ 1  รายละเอียดโครงการ          1 

ข้อเสนอโครงการ           1 
บทที่ 2  การด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี         6 
 1 คณะกรรมการด าเนินงาน          6 
 2 วิทยากรในโครงการ          6 
 3 กิจกรรมและวิธีด าเนินการ การให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี     6 
 4 รายชื่อผู้รับบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี      7 
บทที่ 3 ผลการประเมินระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี       39 
 1 การประเมินผล          39   
 2 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์        41  
 3 ช่องทางการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์       41 
 4 การให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีในกิจกรรมการจัดนิทรรศการต่างๆ   41 
 5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคลินิกเทคโนโลยี       44 
 6 ให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี       45 
ภาคผนวก            49 

 1 แบบบันทึกข้อมูล          50 
 2 แบบใบสมัคร          52  
 3 แบบวัดความพึงพอใจ         54 
 4 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน       56  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(8)
4) 



11 
 

 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี           หน้า 
2.1  ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี         7   
3.1  ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี  40  
3.2  ค่าร้อยละจ าแนกตามความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์      41 
3.3  ค่าร้อยละจ าแนกตามลักษณะการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์       41 
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สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่           หน้า 
3.1  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา 39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(10) 



1 
 

 

บทที่ 1 
 

รายละเอียดโครงการ 
 

ข้อเสนอโครงการ 

 
 

1. ชื่อสถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย   :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
        ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

2. ชื่อโครงการ   :  ให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
 

3. ผู้รับผิดชอบและหรือผู้ร่วมรับผิดชอบ  :  3.1 ที่ปรึกษาโครงการ 
นายสิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง 

 ผู้อ านวยการ  ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี 
โทรศัพท์ : 0 2665 3777 ต่อ 6099 
โทรสาร : 0 2282 0423 
E-mail:psingkaew2003@yahoo.com 

       3.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ 
ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี 
โทรศัพท์ : 0 2665 3777 ต่อ 6644 
โทรสาร : 0 2282 0423 
E-mail :  chinida.p@rmutp.ac.th,    

notejaja30@gmail.com 
2. นางสาวดวงฤทัย  แก้วค า หัวหน้างานคลินิกเทคโนโลยี 
ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี 
โทรศัพท์ : 0 2665 3777 ต่อ 6644 
โทรสาร : 0 2282 0423 
E-mail :  doungrouthai.k@rmutp.ac.th 

doungrouthail_9@hotmail.com 
 (ค ำอธิบำย : โปรดระบุ ช่ือ – นำมสกุล / ต ำแหน่ง  /สถำนที่ติดต่อ / หมำยเลขโทรศัพท์ / โทรสำร / e-mail ให้ครบถ้วนโดยเป็น 
ช่ือทีมบริหำรที่มีกำรแต่งตั้งคลินิกฯอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร): ส าหรับประวัติ/ประสบการณ์ ให้ใส่แต่ผลงานท่ีเกีย่วข้องกับโครงการ
เป็นเอกสารแนบท้าย 
 

4. ความสอดคล้องกับแผนงาน   :      การบริการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี    

 
 

5. ลักษณะโครงการ   :  โปรดใส่เครื่องหมาย    ใน  ที่ต้องการ 
  เป็นโครงการต่อเนื่อง (เริ่มด าเนินการปี     2550 ) 

 

mailto:chinida.p@rmutp.ac.th,%20%20%20notejaja30@gmail.com
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6. หลักการและเหตุผล   : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีภารกิจในการจัดการศึกษารวมทั้งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย การให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้คณะต่างๆ ดังนี้ 

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

ผลงานวิจัยของคณะต่างๆ ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของการจัดนิทรรศการการปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ บริการข้อมูล การให้ค าปรึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
แก่ประชาชนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ โดยผ่านทางโทรศัพท์อย่างสม่ าเสมอตั้งแต่ได้มีการก่อตั้งเป็นสถาบันเทคโนโลยี        
ราชมงคลจนถึงการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้น าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เป็น
ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดสู่ชุมชนและผู้รับบริการในรูปแบบการบริการข้อมูลและให้ค าปรึกษา  
การวิจัยและพัฒนาต่อยอด การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลให้ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 – 2559 จ านวน 35 โครงการ 
งบประมาณ 12,607,780 บาท (สิบสองล้านหกแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) จ านวนผู้รับบริการ 9,240 คน 

การน าเสนอโครงการบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560  
จึงเป็นโครงการที่จัดท าขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/เจ้าของเทค โนโลยี 
และให้บริการ ณ จุดบริการของมหาวิทยาลัย การบริการผ่านทางโทรศัพท์ และผ่านทางเว็บไซต์ รวมทั้งการจัดท าสื่อ
เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
 (ค ำอธิบำยชี้แจงเหตุผลควำมจ ำเป็นที่ต้องด ำเนินโครงกำรดังกล่ำว) 

 

7. วัตถุประสงค์   : 1) เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยี  
2) เพ่ือเป็นตัวกลางและประสานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างเครือข่าย 
3) เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานและสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพ้ืนที่

จังหวัด 
4) เพ่ือเป็นหน่วยประสานงาน ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 พระนคร ทั้ง 5 ศูนย์ 
 (ค ำอธิบำย : โปรดระบุ วตัถุประสงคห์ลักข้อใด ข้อหนึ่งหรือทั้ง 3 ข้อข้ำงต้น และหำกมีวตัถุประสงค์มำกกว่ำนี้โปรดระบเุพิ่มเตมิ) 
 

8. กลุ่มเป้าหมาย   : กลุ่มผู้สนใจเทคโนโลยี วิสาหกิจชุมชน OTOP ผู้ประกอบการ SMEs จ านวน 250 คน 
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม* เพชรบุรี* สิงห์บุรี*อ่างทอง* 
* พื้นที่ของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ปี 2557 - 2558 เป็นการให้ค าปรึกษาต่อเนื่อง 

 (ค ำอธิบำย :โปรดระบุ กลุม่เปำ้หมำยที่ให้บริกำร) 
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9. พื้นที่ด าเนินการ   : กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม* เพชรบุรี* สิงห์บุรี*อ่างทอง* 
* พื้นที่ของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ปี 255๗ เป็นการให้ค าปรึกษาต่อเนื่อง 

 (อธิบำย :โปรดระบุ จังหวัดทีส่ถำบนัฯทีเ่ป็นคลินิกฯตั้งอยู่และจังหวดัทีม่อบหมำยให้รบัผดิชอบ (ถ้ำม)ี 
 
10. ระยะเวลาด าเนินการ   : เดือนที่เริ่มต้น-จนถึงสิ้นสุด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
11. การด าเนินโครงการ   :   
 11.1 กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน ประกอบด้วย 

กิจกรรม 1)  กิจกรรมการให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี 
  ช่องทางหรือวิธีการโปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องทางท่ีจะให้บริการ 
 ทางโทรศัพท์  0 2665 3777 ต่อ 6644 

ช่วงเวลาที่ให้บริการเวลา 8.30.น. ถึงเวลา 18.30 น.  
(เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) 
ชื่อเจ้าหน้าที่ประจ าที่ให้บริการ นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร 

         นางสาวดวงฤทัย  แก้วค า 
  ทางเวบไซต์ โปรดระบุ URL http://www.clinictech.rmutp.ac.th 

https://www.facebook.com/Clinictech.RMUTP 
  การบริการนอกสถานที่  โปรดระบุ  จั งหวัด อ่างทอง จั งหวัดสิ งห์บุ รี                 

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี 
  เรื่องท่ีจะให้บริการพร้อมชื่อเจ้าของเทคโนโลยี/ความเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 

3 เรื่อง โปรดระบุ 
1) การแปรรูปผลิตทางการเกษตร/ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  มานะโรจน์ 
2) การแปรรูปอาหาร/อาจารย์ชมภูนุช  เผื่อนพิภพ 
3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่/ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ 

  วิธีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการรับทราบช่องทางรับบริการ โปรดระบุ  
 เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ข่าวประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และรายงาน

ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ 
กิจกรรม 2)  การประสานงานและบริหารจัดการเครือข่ายโปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่จะให้บริการ 

  การประสานงานภายในสถาบันการศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที ่   
  เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยี 
  การประสานงานภายในสถาบันการศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที ่ 
  เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน หมู่บ้านแม่ข่าย วท. และสมาชิก อสวท. 
  การบริหารจัดการทางด้านการเงิน งบประมาณ การติดตาม ประเมินผลและ 
  รายงานผล 

กิจกรรม 3)  การประสานการด าเนินงาน พัฒนาจังหวัดด้าน วทน. ร่วมกัน  
โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่จะด าเนินการ 

  รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็น PCSO  
  ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าภูมิภาค 
 
 

http://www.clinictech.rmutp.ac.th/
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 11.2 แผนการด าเนินงาน (ตามตารางด้านล่าง) 
  (น ากิจกรรมที่จะด าเนินงานใน ข้อ 11.1 มาใส่ไว้ในแผนว่าจะด าเนินการเมื่อไร ใช้เงินเท่าใด) 

 
12. ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 
ค่าเป้าหมาย  
(หน่วยนับ) 

ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ 

1. จ านวนผู้รับบริการค าปรึกษาทางเทคโนโลยี(คน) 50 คน แบบใบสมัครของส ำนักงำนปลัด
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ 2. จ านวนผู้รับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (คน)  100 คน 

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 

แบบวัดควำมพึงพอใจและ
ประเมินผลตำมแบบฟอร์มของ
ส ำนักงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (ผลกระทบ : ที่เกิดโดยตรงกับผู้รับบริการและประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ให้บริการ)   

(โปรดใส่เครื่องหมาย   และระบุผลกระทบที่เกิดข้ึนจากโครงการมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว) 
   ทางเศรษฐกิจ   โปรดอธิบาย ผู้รับบริการใช้ข้อมูลจากค าปรึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

สามารถเพ่ิมคุณภาพผลิตภัณฑ์อันส่งผลต่อการเพ่ิมรายได้ของชุมชน 
   ทางสังคม   โปรดอธิบาย  ผู้รับบริการใช้ข้อมูลจากค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ 

ของชุมชนอันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

กิจกรรม 
2559 2560 

รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนงาน 
1.ประชุ มผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง เพื่ อ ว า ง
แผนการด าเนินงาน 

            10,000 

2 .ร ว บ ร ว ม แ ล ะ จั ด ท า ข้ อ มู ล
เทคโนโลยีและข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 

            25,000 

3.รวบรวมข้อมูลและจัดท าเอกสาร
และสื่อเผยแพร่ 

            35,000 

4.ด าเนินการให้ค าปรึกษาบริการ
ข้อมูล สาธิต ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เผยแพร่ประชาสั มพัน ธ์  และ
ประสานงานคลินิกเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง 

            162,000 

5.ประเมินและติดตามผล             20,000 
6.วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล             10,000 
แผนงาน (ระบุจ ำนวนเงินที่มีแผน
จะใช้ในแต่ละไตรมำส) 

10,000 60,000 90,000 120,000 262,000 

แผนงาน (ปริมาณงานผลผลิตที่จะจัดส่งในแต่ละไตรมาส) 
1.จ านวนผู้รับบริการขอ้มูลฯ 25 คน 25 คน 25 คน 25 คน 100 คน 
2.จ านวนผู้รับบริการค าปรึกษาฯ 10 คน 10 คน 15 คน 15 คน 50 คน 
3.ความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
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14. งบประมาณขอรับการสนับสนุนจาก วท.   จ านวน262,000  บาท มีรายการดังนี้ 
 (ค ำอธิบำย : ให้แจกแจงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยที่จะใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรทุกขัน้ตอนเปน็งบตัวคูณ [รำคำต่อหน่วย: จ ำนวนคน/
คร้ัง/วนั/ชิน้] โดยใช้ระเบยีบและอัตรำของทำงรำชกำร  ตำมตัวอย่ำงด้ำนล่ำง) 
 

กิจกรรม รายการ (ตัวอย่าง) วัน/ครั้ง คน อัตรา รวมเงิน 
(บาท) 

1.การให้บริการ
ค าปรึกษา/ข้อมูล 
ทั้ ง ใ น / น อ ก 
สถานที ่

1. ค่ า จ้ า ง เ ห ม า บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า 
ช่ ว ย ง า น วุ ฒิ ป ริ ญ ญ า ต รี ท า ง
วิทยาศาสตร์หรือสาขาใกล้เคียง 
2. ค่ าจ้ า ง เหมารถรับจ้ า ง ในการ
เดินทาง ให้บริ การข้อมู ลและให้
ค าปรึกษา 
3. ค่าที่ พักคณะ ท างานให้บริการ
ข้อมูลและให้ค า ปรึกษา 
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง 
5. ค่าด าเนินการติดตามประเมินผล 

10 เดือน 
 
 

1 คัน 
 
 

8 คืน 
 

10 วัน 
1 ครั้ง 

1 คน 
 
 

10วัน 
 
 

6 คน 
 

6 คน 
- 

1๕,000 : เดือน 
 
 

2,500 : วัน  
 
 

600 : คน 
 

240 : วัน 
5,000 : ครั้ง 

150,000 
 
 

25,000 
 
 

28,800 
 

14,400 
5,000 

2 . ก า ร จั ด ท า
เทคโนโลยีพร้อม
ถ่ายทอดและการ
ประชาสัมพันธ์
คลินิกเทคโนโลยี 

6. ค่าจัดท าเอกสารข้อมูลเทคโนโลยี
ที่ พ ร้ อ ม ถ่ า ย ท อ ด แ ล ะ ข้ อ มู ล
ผู้เชี่ยวชาญ 
7. ค่ า จั ด ท า สื่ อ เ ผ ย แ พ ร่ ค ลิ นิ ก
เทคโนโลยี 

10 เรื่อง 
 
 

2 ครั้ง 

- 
 
 
- 

1,000 : เรื่อง 
 
 

14,400 : ครั้ง 

10,000 
 
 

28,800 

 
 

15. งบประมาณการบริการทางวิชาการของหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา ที่น ามาร่วมด าเนินงาน (ถ้ามี)  
โปรดระบุ...............................-..........................................บาท 

 
16. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล   :  

รายงานความก้าวหน้ากับส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยรายงานผลการด าเนินงานและจัดส่ง
ข้อมูลตามแบบฟอร์มฯ ที่ก าหนด เป็นรายไตรมาส รวมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ปี โดยรายงานในระบบติดตามโครงการ
คลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ (Clinic Monitor Online : CMO)ที่เวบไซต์www.clinictech.most.go.th และรายงาน
ฉบับสมบูรณ์พร้อมไฟล์เอกสาร ภายใน 20 วัน หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 

  

      
(นางสาวชนิดา   ประจักษ์จิตร) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ 

ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี 
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บทที่ 2 
 

การด าเนินการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
 

1. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 1.1 นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร   
 1.2 นางสาวเจนจิรา   บ.ป.สูงเนิน 
 1.3 นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร 
 1.4 นางสาววัชราภรณ ์ ชัยวรรณ   

1.5 นางสาวดวงฤทัย แก้วค า   
1.6 นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วค า 
   

2. วิทยากรในโครงการ 
 2.1 วิทยากรภายใน 
 2.1.1 อาจารย์น้อมจิตต์   สุธีบุตร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
 2.1.2 อาจารย์อินท์ธีมา   หิรัญอัครวงศ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 2.1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 2.1.4 อาจารย์นิอร    ดาวเจริญพร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 2.1.5 อาจารย์รุ่งฤทัย   ร าพึงจิต  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 2.2 วิทยากรภายนอก 
 2.2.1 รองศาสตราจารย์จุฑามาศ   พีรพัชระ 
 2.2.2 คุณวิไลภรณ์     แก้วสุวรรณ์ 
 
3. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ การให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 

 3.1 การให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี 
 3.1.1 ให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีทางโทรศัพท์ 
 3.1.2 ให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีนอกสถานที่ 
 3.1.3 ให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีทางเว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และเว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 3.1.4 การรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยและพัฒนาภายในคลินิกเทคโนโลยีระดับมหาวิทยาลัยและระดับศูนย์ 
 3.1.5 การส ารวจความต้องการทางเทคโนโลยี 

3.2 การประสานงานและบริหารจัดการภายในสถาบันการศึกษาท่ีเป็นคลินิกฯ และระหว่างเครือข่าย 
 3.2.1 การประสานงานในการเสนอของบประมาณประจ าปีของคลินิกเทคโนโลยี 
 3.2.2 การประสานงานในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนฯ ระหว่างคลินิกเทคโนโลยี

และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3.2.3 การติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนของคลินิกเทคโนโลยี 
 3.2.4 การประสานและอ านวยความสะดวกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานคลินิกเทคโนโลยี ภายในพ้ืนที่

จังหวัด 
3.3 การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล ในส่วนการด าเนินงาน 
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3.4 ประสานการด าเนินงานร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวม 5 ศูนย์ 
คือ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โชติเวช พณิชยการพระนคร พระนครเหนือ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3.5 การเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดผ่านทางโครงการ จัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์        
จัดสัมมนาทางวิชาการ รายงานประจ าปีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ
เว็บไซต์ http://www.clinictech.rmutp.ac.th และเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/asird.rmutp 
 
4. รายช่ือผู้รับบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
 ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี โครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
จ านวน 265 คน  ข้อมูลดังตารางที่ 2.1 
 

ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

001 นางสาวพรพิมล แผ่พร 
ต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 11110 

09 5986 5239 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

002 นางสาวรุ่งรัตน์ บุญภักดิ์ 
22 หมู่ที ่3 ต าบลล าโพ  
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

09 7256 1738 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

003 นางสาวปภาวดี แดงสังวาลย์ 
17/2 หมู่ที ่3 ต าบลล าโพ  
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

08 6709 2440 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

004 นางทิม ประเสริฐ 
27/2 หมูท่ี ่3 ต าบลล าโพ  
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

09 8483 5243 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 
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ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

005 นางสาวชุติกาญจน์ ปิริบัณฑิตย์ 
7 หมู่ที ่4 ต าบลล าโพ  
อ าเภอบางบังทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

08 4324 0158 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

006 เด็กหญิงปัทมพร กลั่นกลาย 
58/5 ต าบลละหาร  
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

09 6393 3595 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

007 เด็กหญิงกนกพร พัฒนี 
14/4 ต าบลละหาร  
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

09 9457 0063 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

008 เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ชาติเพชร 
12/2 ต าบลละหาร  
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

06 2038 8419 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

009 นางสมปอง แผ่พร 
27 หมูท่ี ่3 ต าบลล าโพ  
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

0 2926 0168 
08 9160 1391 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

010 นางสาวลลิดา จันทร์แจ้ง 
50/1 หมูท่ี ่7 ต าบลล าโพ  
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

08 6338 2939 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 
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ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

011 นางประทีป จันทร์แจ้ง 
50/5 หมูท่ี ่7 ต าบลล าโพ  
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

08 6985 4799 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

012 นางสาวปทุม จันทร์แจ้ง 
56/2 หมู่ที ่7 ต าบลล าโพ  
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

08 9893 5539 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

013 นางบุญเรือน ทองสุก 
18 หมูท่ี ่7 ต าบลล าโพ  
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

- 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

014 นางสาวทัศนีย์ สังข์เพชร 
56/2 หมู่ที ่7 ต าบลล าโพ  
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

06 2558 6369 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

015 นางสาวภินัดดา จันทร์แจ้ง 
50/1 หมู่ที ่7 ต าบลล าโพ  
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

08 6058 2447 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

016 นางสาวดวงฤดี ทับทิม 
8/112 หมูท่ี ่3 ต าบลล าโพ  
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

09 4979 1911 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 
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ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

017 นางสาวรัชดาพร แผ่พร 
30/4 หมูท่ี ่7 ต าบลล าโพ  
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

08 1625 7897 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

018 เด็กชายนาวิน พันธุรัตน์ 
ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 11110 

09 0256 8841 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

019 เด็กชายชนะชล ตรีเนตร 
ต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 11110 

09 6586 4582 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

020 เด็กชายดุลยวัต คุภาพจน์ 
ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 11110 

09 3910 7261 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

021 นางพรกมล กฤติยานนทเลิศ 
55/6 หมูท่ี ่5 ต าบลล าโพ  
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

- 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

022 นางสาวอังสนา ธูปแก้ว 
5/2 หมู่ที ่5 ต าบลล าโพ  
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

0 2194 1214 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 



11 
 

 

ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

023 นางสาวจิรฐา ทองเรืองณฑาดา 

64/211 หมู่ที ่4  
หมู่บ้านเฟื่องสุข 2  
ต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

06 2195 4654 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

024 นางนราพรรณ สร้อยแก้ว 
64/336 หมู่ที ่4 ต าบลล าโพ  
อ าภบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

08 7016 2657 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

025 นางสาวบุรัสกร สีเหลือง 
30/4 หมู่ที ่7 ต าบลล าโพ  
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

06 1449 7808 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

026 เด็กหญิงชนนพร แผ่พร 
30/4 หมูท่ี ่7 ต าบลล าโพ  
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

06 4172 6988 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

027 เด็กชายภูชิต เนื่องภิรมย์ 
ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 11110 

09 4175 9092 
09 6262 7970 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

028 นางวัชราภรณ์ ณ บางช้าง 
59/76 หมูท่ี ่4 ต าบลล าโพ  
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

0 2158 4673 
08 6975 3965 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 
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ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

029 นางสาวชยา รัตนาคุปต์ 

64/269 หมู่ที ่4  
หมู่บ้านเฟื่องสุข 2  
ต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

0 2158 4861 
08 5839 1091 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

030 นายสมชาย ผดุงนานนท์ 

99/339 หมู่ที ่3  
ต าบลเชียงรากใหญ่  
อ าเภอสามโคก  
จังหวัดปทุมธานี 12160 

08 9077 3908 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

031 นางเจริญ ประพฤติชอบ 
78 หมูท่ี ่7 ต าบลล าโพ  
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

0 2925 5713 
08 1255 1822 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

032 นางสาวหทัยรัตน์ อ่อนแข็ง 
56 หมูท่ี ่7 ต าบลล าโพ  
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

09 0923 2657 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

033 นางสาวสุจินดา จันทร์อ้น 
42 หมูท่ี ่8 ต าบลล าโพ  
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

08 9234 6594 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

034 นางสาวธนิธารัตน์ นพบาล 
55/54 หมูท่ี ่5 ต าบลล าโพ  
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

08 9498 1859 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 
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ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

035 นางยุพิน เงาทอง 
หมู่บ้านพาร์ควิลเลจ ต าบลล าโพ 
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

09 7002 8188 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

036 นางสุภาพร กลิ่นหอม 
53/2 หมูท่ี ่9 ต าบลบ้านใหม่ 
อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
11110 

08 9062 7159 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

037 นางพรรณีย์ ภู่ภักดิ์นิภัช 
29/185 หมู่บ้านพาร์ควิลเลจ 
ต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 11110 

0 2926 0197 
09 6364 5655 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

038 นางปทุม จันทร์แจ้ง 
56 ต าบลล าโพ  
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

- 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

039 นางมณฑา จันทร์แจ้ง 
50/3 ต าบลล าโพ  
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

- 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

040 นางประเทือง กรวดปราง 
50/2 ต าบลล าโพ  
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

- 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 
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ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

041 นางสาวดุสิดา จันทร์แจ้ง 
50/1 ต าบลล าโพ  
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

- 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

042 นางสาวสภารัตน์ กรวดปราง 
50/2 ต าบลล าโพ  
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

- 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

043 นางล าพึง เทียนสว่าง 
30/6 ต าบลล าโพ  
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

- 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

044 นางสาวสุภาวดี พรชื่น 
50/3 ต าบลล าโพ  
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

- 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว ได้แก่ ขนมปังเปีย
ไส้มะพร้าว ขนมปังมะพร้าว
ไต้หวัน ขนมปังไส้มะพร้าว 
พายมะพร้าวแป้งนิ่ม พาย
มะพร้าวแป้งร่วน 

045 นางสาวชุมศรี จูพิบูลย์ 
29 ต าบลบางนางลี่  
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 6802 6970 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

046 นางสาววันเพ็ญ รัศมีโชติ 
50 หมูท่ี ่7 ต าบลบางแค  
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 6604 5317 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

047 นางสาวลินจง วรรณดร 
ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 9879 0093 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

048 นางสาวมยุรี ถือตรง 
12 หมูท่ี ่2 ต าบลบางนางลี่  
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 5379 9405 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 
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ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

049 นายประสิทธิ์ ลอยมา 
18 หมู่ที ่2 ต าบลบางแค  
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 7366 0547 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

050 นางพเยาว์ จูพิบูลย์ 
51 หมูท่ี ่2 ต าบลบางแค  
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

- 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

051 นางอารีวรรณ พันธ์เสน 
18/1 ต าบลบางแค  
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 8455 1670 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

052 นางสาวสนม แก่นส ารวจ 
20 หมูท่ี ่3 ต าบลบางแค  
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 6030 1477 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

053 นางสาวนรมน โพดพลัด 
5 หมู่ที ่2 ต าบลบางแค  
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 0657 0775 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

054 นางสาวบงกช เที่ยงตรงดี 
65 ต าบลสวนหลวง  
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

09 0672 2406 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

055 นางนฤมล สุวรรณบัตร 
30 ต าบลบางนางลี่  
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 9547 4707 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

056 นางล ายอง น้อยปานะ 
3 หมู่ที ่2 ต าบลบางแค  
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 0440 8862 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

057 นางวันชาติ ยวงอิน 
40 ต าบลบางแค อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

09 9337 7435 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

058 นางอารี วรรณโรจน์ 
50 หมูท่ี ่2 ต าบลบางแค  
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 3786 5974 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

059 นางมัณฑนา อู่เนียม 
16/1 หมูท่ี ่6 ต าบลบางแค  
อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

09 9418 8498 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

060 นางวาสนา ขันธาฤทธิ์ 
90/1 หมูท่ี ่3 ต าบลบางนางลี่ 
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 8658 9382 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 
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ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
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ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

061 นายอดิศร นาคปลื้ม 
89/32 หมูท่ี ่5 ต าบลเหมืองใหม่ 
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

09 2626 4538 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

062 นางศรีสุรางค์ ทองค า 
ต าบลบางแค อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

- 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

063 นางเล็ก คล้ าจีน 
121 หมูท่ี ่5 ต าบลเหมืองใหม่ 
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

034 772 277 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

064 นางสาวดาเรศ พุ่มแตงอ่อน 
89/32 หมูท่ี ่5 ต าบลเหมืองใหม่ 
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

034 772 246 
08 7064 3547 

การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

065 นางสุคนธ์ รัตนสังข์ 
9 หมู่ที ่6 ต าบลบางแค  
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 1194 0231 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

066 นางสุวรรณนา จ าปาทอง 
32 หมูท่ี ่6 ต าบลบางแค  
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 1905 1231 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

067 นางวราภรณ์ หมีมงคล 
6 หมู่ที ่6 ต าบลบางแค  
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

- 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

068 นางสาววาทินี ขันธาฤทธิ์ 
90/1 หมูท่ี ่3 ต าบลบางนางลี่ 
อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

09 3737 9467 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

069 นางศิริพงษ์ อมรสิทธ์ 
11 หมูท่ี ่2 ต าบลบางแค  
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 6167 7650 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

070 นางศรีแพร นาคะมะนัง 
35 หมูท่ี ่5 ต าบลบางแค  
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

- 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

071 นางอ าพรรณ ทวีวงศ์ 
10/3 หมูท่ี ่3 ต าบลบางแค  
อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 3314 2026 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

072 นายอรุณ มานุตรังค์ 
24 หมูท่ี ่1 ต าบลบางแค  
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 7242 7407 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 
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ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
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ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

073 นางภิรมย์ อู่เนียม 
16/1 หมูท่ี ่6 ต าบลบางแค  
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 6102 3022 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

074 นางสาวเพลินพิศ เปล่งผึ้ง 
26 หมูท่ี ่1 ต าบลบางแค อ าเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
75110 

08 7242 7407 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

075 นางสาวจ ารัส กองแตง - - 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

076 นางสาวชูขวัญ อู่เนียม 
21/1 หมูท่ี ่1 ต าบลแควอ้อม 
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 3696 3427 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

077 นางสาวบุญชู รัตน์สังข์ 
19 หมูท่ี ่1 ต าบลบางแค  
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

034 733 071 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

078 นางก าไล พรเลิศ - - 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

079 นางสาวบุญมา ธรรมรัตน์ - - 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

080 นางสาวพิศมัย พันธ์ฉาว 
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

- 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

081 นางสาวโกสุม นิ่มส าราญ 
21 หมูท่ี ่1 ต าบลแควอ้อม  
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

- 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

082 นางสมนึก แตงรอด 
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

034 075 246 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

083 นางวันเพ็ญ คุณสวัสดิ์ 
24 หมูท่ี ่4 ต าบลบางแค  
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 4148 3740 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

084 นางสาวคนึงสุข อู่เนียม 
21 หมูท่ี ่1 ต าบลแควอ้อม  
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 7710 4764 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

085 นางศิริรัตน์ จูนิบูลย์ 
29 ต าบลบางนางลี่  
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

- 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 
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ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
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หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

086 นางสาวมาลี ปิ่นแก้ว 
88/1 หมูท่ี ่4 ต าบลบางนางลี่ 
อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 7759 9008 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

087 นางสาวประดับ พันธ์เฉา - - 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

088 นางสาวอรวรรณ วรรณคร 
11/1 หมูท่ี ่3 ต าบลบางแค  
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

- 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

089 นายสมโภชน์ โพดพลัด 
หมู่ที ่2 ต าบลบางแค  
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

- 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

090 นางพรนิภา รัตนกร - - 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

091 นางบุหงา แย้มโกมล 
16/1 หมูท่ี ่4 ต าบลบางแค  
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 7166 5314 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

092 นางพยุง นวมสุคนธ์ 
หมู่ที ่3 ต าบลบางแค  
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 9256 5452 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

093 นางทิพวัน ลัดดาวัลย์ 
53/4 หมู่ที ่4 ต าบลบางแค  
อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 5405 0075 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

094 นางศิริวัฒนา โพดพลัด 
5 หมู่ที ่2 ต าบลบางแค  
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

- 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

095 นางบังอร แป้นมาก 
62 หมูท่ี ่2 ต าบลบางแค  
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 2563 9288 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

096 นางมัลลิกา เศียรเมฆัน - - 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

097 นางสาวอัมพร เรือนทอง - - 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 

098 นางเยาวลักษณ์ อรัญรัตนโสภณ 
ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

- 
การท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด 
และข้าวเหนียว-หมูเส้น 
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โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

099 นายกิตติเชษฐ์ มีษอาษา 
29 สุขุมวิท 101  
แขวงบางจาก เขตพระขโนง 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

09 8424 5040 
ให้ค าปรึกษาเรื่ องเครื่ อง
สไลด์เผือก 

100 นางสาวภัทรา เจริญสุขมงคล 

80/41 ซอยอ่อนนุช 53  
ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ  
เขตประเวศ  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 

09 4156 2954 ให้ค าปรึกษาเรื่องแป้งกล้วย 

101 นายชาญวุฒิ - 08 9803 1745 ให้ค าปรึกษาเรื่องแป้งเผือก 

102 นายภาณุพันธุ์ พุ่มริ้ว 
62/24 ถนนถีนานนท์  
ต าบลกาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 

09 5662 5218 ให้ค าปรึกษาเรื่องแป้งกล้วย 

103 นายสุริยา งูเย็น 
910/10 ถนนประจักษ์  
อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

06 3789 4556 
ให้ค าปรึกษาเรื่ องเครื่ อง
สไลด์เผือก 

104 คุณสุทิวา ประดาอินทร์ 
39/10 ต าบลไม้งาม อ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก 63000 

08 9857 0072 
ให้ค าปรึกษาเรื่องเครื่องปลอก
กลีบกระเทียม 

105 นางสุขุมาษ เติมศักดิ์ 

131/1 หมูท่ี ่11  
ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

032 494 186 
08 9057 8857 

การท าเยลลี่ผลไม้ 

106 นางอ านวย สามศรีโพธิ์แก้ว 

17 หมูท่ี ่11  
ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 1248 1820 การท าเยลลี่ผลไม้ 

107 นางกิมเฮ้ียน วัฒนากร 

67/5 หมูท่ี ่11  
ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 7012 0500 การท าเยลลี่ผลไม้ 

108 นางนิภร รักษาดี 

67/8 หมูท่ี ่11  
ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

09 7118 7587 การท าเยลลี่ผลไม้ 

109 นายเสงี่ยม รักไทย 

131/2 หมูท่ี ่11  
ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

0865547212 การท าเยลลี่ผลไม้ 
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ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

110 นายสุรเชษฐ์ สามศรีโพธิ์แก้ว 

17 หมูท่ี ่11  
ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- การท าเยลลี่ผลไม้ 

111 นางปิ่นแก้ว ทองทา 

68/8 หมูท่ี ่11  
ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- การท าเยลลี่ผลไม้ 

112 นางวันเพ็ญ เอ็มน้อย 

67/5 หมูท่ี ่11  
ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 1007 4465 การท าเยลลี่ผลไม้ 

113 นางวรรดี รักไทย 

131/2 หมู่ที่ 11  
ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- การท าเยลลี่ผลไม้ 

114 นางโสพิน แก้วอินทร์ - - การท าเยลลี่ผลไม้ 

115 นางสาวมนัญญา รักษาดี 
37 หมู่ที่ 8 ต าบลท่าตะคร้อ 
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- การท าเยลลี่ผลไม้ 

116 นางสาววัชรินทร์ รักไทย 

131/2 หมูท่ี ่11  
ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 9017 4362 การท าเยลลี่ผลไม้ 

117 นางสาวพัชรี พรประเสริฐ์นัก 

68/11 หมู่ที่ 3  
ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 6074 9617 การท าเยลลี่ผลไม้ 

118 นางสาววลัยลักษณ์ เติมศักดิ์ 

131/1 หมู่ที่ 11  
ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 8694 8455 การท าเยลลี่ผลไม้ 

119 นางสาวสุจิตรา สามศรีโพธิ์แก้ว 

17 หมู่ที่ 11  
ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 0997 0920 การท าเยลลี่ผลไม้ 
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ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

120 นางปิ่นเพชร แก้วอินทร์ - - การท าเยลลี่ผลไม้ 
121 นางเฟ่ือง ปิ้นร้าย - - การท าเยลลี่ผลไม้ 

122 นางอัจฉรี ทองทา 

67/5 หมู่ที่ 11  
ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- การท าเยลลี่ผลไม้ 

123 นางโถ ปิ่นเมือง - - การท าเยลลี่ผลไม้ 

124 นายประสาน รักษาดี 
37 หมู่ที่ 8 ต าบลท่าตะคร้อ 
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

09 1279 9986 การท าเยลลี่ผลไม้ 

125 นางสายสุนีย์ พรประเสริฐ์นัก 

210 หมู่ที่ 3  
ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- การท าเยลลี่ผลไม้ 

126 นางสาวสุภาวดี รักษาดี 

67/8 หมู่ที่ 11  
ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 1009 8892 การท าเยลลี่ผลไม้ 

127 นายภานุ รักษาดี 

67/8 หมู่ที่ 11  
ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- การท าเยลลี่ผลไม้ 

128 นางสุจิตรา ใจทน 
28 หมู่ที่ 2 ต าบลท่าตะคร้อ 
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 0930 4613 การท าเยลลี่ผลไม้ 

129 นางอภิญญา พรพรหม - - การท าเยลลี่ผลไม้ 

130 นางสุภาพร รักษาดี 

67/8 หมู่ที่ 11  
ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- การท าเยลลี่ผลไม้ 

131 นางสายใข รักษาดี 

67/8 หมู่ที่ 11  
ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- การท าเยลลี่ผลไม้ 
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ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

132 นายมนตรี วัฒนากร 

67/5 หมู่ที่ 11  
ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- การท าเยลลี่ผลไม้ 

133 นางจงใจ ร้อยนาค 
39 หมู่ที่ 4 ต าบลท่าตะคร้อ 
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 3773 6478 การท าเยลลี่ผลไม้ 

134 นายเกรียงไกร ทองทา 

67/5 หมู่ที่ 11  
ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- การท าเยลลี่ผลไม้ 

135 นางเน็กไอ้ ห้วยหงส์ทอง 

68/8 หมู่ที่ 11  
ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- การท าเยลลี่ผลไม้ 

136 นางสุพรรษา วัฒนากร 

67/5 หมู่ที่ 11  
ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- การท าเยลลี่ผลไม้ 

137 นางส ารวย ปองแก้ว - - การท าเยลลี่ผลไม้ 

138 นางสุจินดา รักษาดี 

67/4 หมู่ที่ 11  
ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 5965 7018 การท าเยลลี่ผลไม้ 

139 นางล าปาง วัฒนากร 

67/5 หมู่ที่ 11  
ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- การท าเยลลี่ผลไม้ 

140 นายอัมพร ศิรินันท์ 

102 หมู่ที่ 11  
ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 4106 7715 การท าเยลลี่ผลไม้ 

141 นางทรัพย์ รักษาดี 
37 หมู่ที่ 8 ต าบลท่าตะคร้อ 
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

09 1279 9986 การท าเยลลี่ผลไม้ 

142 นางสายฟ้า ราตรี - - การท าเยลลี่ผลไม้ 
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ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

143 นางเต้าหู้ วัฒนากร 

1 หมู่ที่ 11  
ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- การท าเยลลี่ผลไม้ 

144 นายคเณศวร์ สามศรีโพธิ์แก้ว 

17 หมู่ที่ 11  
ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- การท าเยลลี่ผลไม้ 

145 คุณวาสนา ครื้นจิต 
ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 6516 5257 การลดความชื้นของกระยาสารท 

146 นางละเมียด หงษ์ทอง 
80/662 หมู่ที่ 5  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 1808 0344 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

147 นางสาวซุ้ยง้อ แซ่อ้ึง 
83/605  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 12070 

08 6985 9287 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

148 นางสาวสุธิธร ชัยชีวชื่น 
420/330 หมู่ที่ 5  
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

0 2380 1788 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

149 นางสาวลาวัลย์ เดชพูลทรัพย์ 

80/146 ซอย 33  
หมู่บ้านทิพวัล 1  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

0 2394 4300 
08 3136 7061 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

150 นางอรุณรัตน์ ทองปุสสะ 
80/1240  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 1917 0592 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 
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ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

151 นางละม่อม วีรวรรณ 
80/17 ซอย 3 หมู่บ้านทิพวัล 1 
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

0 2894 4812 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

152 นางนริศรา กิตติเวช 
80/437  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

0 2384 0376 
08 9059 5700 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

153 นางนงลักษณ์ เกตตะพันธ์ 
83/516 หมู่ที่ 5  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

0 2758 1566 
06 2517 7769 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

154 นางขวัญตา ตั้งตระกูล 
81/329 หมู่ที่ 5 ถนนเทพารักษ์ 
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 9969 5466 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

155 นางสาวเครือวัลย์ ประทีปรัตนมณี 
83/444 ต าบลบางเมืองใหม่ 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

- 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

156 นางสร้อยทอง สุคจิตร 
80/614 ซอย 32  
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

0 2758 4771 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

157 นางสาวภัทรภร หิรัญนิธิชัย 
251/17 ถนนประชานฤมิตร 
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10800 

06 1591 9647 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 
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ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

158 นางนิตยา สุวัณณะสังข์ 

80/151 หมู่บ้านทิพวัล 1  
ซอย 33 ถนนเทพารักษ์  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

0 2394 6234 
08 1814 2890 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

159 นางจันทรา ศริิรัตน์บุญขจร 
80/135 หมู่บ้านทิพวัล ซอย 33 
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

0 2384 0411 
08 9141 2238 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

160 นางสาวรุจิดา พูนประชาสิน 
80/89 ต าบลบางเมือง  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

0 2394 1461 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

161 นางยินดี นภารัศมี 
80/89 ต าบลบางเมือง  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

0 2394 1461 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

162 นางปราณี เมฆหมี 
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 

08 1443 2029 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

163 นางกิ่งกาญจน์ เสี่ยงบุญ 

80/696 หมู่บ้านทิพวัล 2  
ต าบลบางเมืองใหม่  
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

0 2380 3547 
08 1770 7924 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

164 นางสาวพรรณี โตภู่ 
101/15 หมู่ที่ 3  
ต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 1928 6035 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 
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ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

165 นางสาวภัสมน เชื้อชุ่ม 
83/466 ต าบลบางเมืองใหม่ 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

06 3223 5942 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

166 นางสาวลักษมี จันทร์สมิตมาศ 

80/835 หมู่บ้านทิพวัล 1  
ซอย 55 ต าบลบางเมืองใหม่ 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 1668 7799 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

167 นางภริษา ภัทรปุณวัฒน์ 
83/415 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านทิพวัล 1 
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

0 2755 6160 
09 5519 5353 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

168 นางสุทัศนีย์ นิสสัย 

80/870 หมู่ที่ 5 ถนนเทพารักษ์ 
หมู่บ้านทิพวัล ซอย 36  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

0 2384 4201 
08 1651 0771 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

169 นางอัมพวัน ลี้รัตน์ 

419/1368 ซอย 32  
หมู่บ้านทิพวัล หมู่ที่ 5  
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

0 2380 1915 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

170 นางอุทัยวรรณ เหมพานนท์ 
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

0 2394 3045 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

171 นางสาวประภา เชื้อพานิช 
419/93  
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 5221 0540 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 
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ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

172 นางสาวกรฉัตร วงษ์มณี 
81/16  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 4735 5936 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

173 นางสาวสมศรี อาริยวัฒน์ 
420/362 หมู่บ้านทิพวัล 1  
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

0 2394 2496 
08 9939 7489 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

174 นางกิตติมา นาคเดช 

83/667 ซอย 19/1  
หมู่บ้านทิพวัล  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

0 2384 2828 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

175 นางฉวีวรรณ สกุลพาณิชย์ 
83/525  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

0 2394 1680 
08 1621 8723 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

176 นางสาวธาราทิพย์ ซื่อสัตย์กุล 

419/1220 ซอย 32/8  
หมู่บ้านทิพวัล 1  
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 8827 9918 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

177 นางด ารงค์ ละมุลพงศ์ 
80/243 ซอย 39  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

0 2384 5443 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

178 นางนิตยา ลิ้มนิวัตกุล - 
0 2394 0762 
08 1372 2815 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 
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ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

179 นางสาวนภษร ภัทรปุณวัฒน์ 
83/415 หมู่ที่ 5  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

0 2755 6160 
09 7219 0094 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

180 นางวิชนี หนูมาน้อย 
61/208 หมู่บ้านพฤกษาวิล 
ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

09 8543 2208 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

181 นางสาวทัศนวรรณ เหมพานนท์ 
420/352 หมู่ที่ 5  
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

- 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

182 นางบุญหลง ท าสาริกา 
70/6 หมู่ที่ 6  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

- 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

183 นางสาวจุรินทร์ ท าสาริกา 
70/6 หมู่ที่ 6  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 4970 6352 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

184 นางสาวสุนารี เที่ยงอยู่ - - 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

185 นางสาวพรนภัส แก้วสุวรรณ์ - - 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 
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ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

186 นายมิ่งชัย ตั้งตระกูล 
83/420  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

- 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

187 นางแสงอรุณ ทองจันทร์ 
420/445  
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

09 2407 5640 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

188 นางภาลิณี ช้อยชา 
83/415 หมู่ที่ 5  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 7775 9433 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

189 นางทองแก้ว ศาลติกุลนุการ 
420/27  
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

09 7049 0676 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

190 นายพยงค์ สุดสงวน 
80/1337  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

09 4346 1963 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

191 นางอุไร ศรีเรือง 
83/536  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

09 0674 4464 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

192 นายมิตร ไกรสูงเนิน 
420/235 หมู่บ้านทิพวัล หมู่ที่ 5 
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

- 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 
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ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

193 นางสาวอุสา ธรรมสมุทร 
ศรีเจริญวิลล่า  
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 6025 0260 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

194 นางสาววันพร วิบูลสิน 
234/172 หมู่บ้านเทพารักษ์วิลล่า 
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

09 4253 2533 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

195 นางจารุชา กอรีย์ 
420/21 หมู่ที่ 5  
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 1068 9481 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

196 นายคัมภีร์ เตียเจริญ 

420/222 หมู่ที่ 5  
หมู่บ้านทิพวัล 2  
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

- 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

197 นางสาวรุ่งรุจ เสียงหวาน 

420/229 หมู่ที่ 5  
หมู่บ้านทิพวัล 1  
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270   

- 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

198 นางเอมอร อินทรโคตร 
83/555  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

06 1220 6277 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

199 นางสมจิตต์ พานิชวิทิตกุล 

420/21 หมู่ที่ 5  
หมู่บ้านทิพวัล 1 ถนนเทพารักษ์  
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 3133 2664 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 
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ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

200 นางทองเชื้อ ทวีศักดิ์ 

83/541 หมู่ที่ 5  
หมู่บ้านทิพวัล 1 ถนนเทพารักษ์  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 7978 1224 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

201 นางสาววิไลวรรณ ทาสีเงิน 
83/466 หมู่ที่ 5  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 9920 2270 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

202 นายสุวัฒน์ สุขสืบนุช 
420/315  
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 8011 6422 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

203 นางมุกดาวัลย์ ธนพัตจรูญพงษ์ 
311/3 หมู่ที่ 3  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

0 2383 1665 
08 2352 3551 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

204 นางพัชรา พวงพุก 
ต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 1655 7860 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

205 นายกิตติ ชูสุข 
234/133 หมู่ที่ 3  
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

0 2394 6993 
08 5805 2144 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

206 นางค า วงษ์ลา 
419/168 ซอย 10  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 7023 6054 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 
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ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

207 นางสาวจตุพร พรหมสว่าง 
420/21 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านทิพวัล 1 
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

- 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

208 นางสาวสกุลตรา ขวัญเมือง 
80/696 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านทิพวัล 1 
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

- 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

209 นางสคราญ ปิ่นนิน 
80/686  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

- 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

210 นางสาวทัศนีย์ ฐิตะนันท์ 
80/684  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

0 2758 0492 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

211 นางสาวนันทพร เมฆกระจาย 
83/684  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 1988 8076 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

212 นางสาวจุฑามาศ ศรีสิทธิชัยกุล 

83/605 หมู่ที่ 5 ซอยทิพวัล 17 
ต าบลบางเมืองใหม่  
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 9002 6004 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

213 นางสาวอนงค์นารถ ศรีสิทธิชัยกุล 

83/605 หมู่ที่ 5 ซอยทิพวัล 17 
ต าบลบางเมืองใหม่  
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

- 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 
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ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

214 นางสาวจิดาภา กอรีย์ 
80/457 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านทิพวัล 1 
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 9052 7223 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

215 นางสาวศิริลักษณ์ ชูสุข 
234/133 หมู่ที่ 3  
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 9018 4742 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

216 นางสมทรง ชูเอมทรัพย์ 

420/235 หมู่ที่ 5  
หมู่บ้านทิพวัล 1  
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

- 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

217 นางสาวสุมนา หงส์ทอง 
80/662 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านทิพวัล 1 
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

- 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

218 นายวรกฤต สร้อยซา 
83/415 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านทิพวัล 1 
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 1456 1294 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

219 นางสาวชลธิชา จ้อยจ านงค์ 
83/415 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านทิพวัล 1 
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

- 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

220 นางญาณี ทวีศักดิ์ 

420/228 หมู่ที่ 5  
หมู่บ้านทิพวัล 1  
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 1804 2320 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 
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ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
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ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

221 นางสาวนันทการ สุรกุล 
83/536 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านทิพวัล 1 
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 3133 2664 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

222 นางจิตตินันท์ อินทวรัตน์ 
420/19 ต าบลเทพารักษ์  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

09 4894 5269 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

223 นายธนภัทร อมรทรงชัย 
80/229 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านทิพวัล 1 
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

06 1926 1919 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

224 นายยงยุท จันทพุฒ 
19/19 หมู่ที่ 9  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 1689 3673 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

225 นายชาตรี อยู่วัฒนะ 
1787/8 หมู่ที่ 2  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 1633 2858 

การท าน้ าสมุนไพร ได้แก่  
น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ า
ดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม 
น้ าฝาง  และเต้ าหู้ นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด 

226 รองศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ 
29/52 หมู่ที่ 1  
ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 1927 2050 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

227 นางสาวราตรี จีนยี่ 
99/99 หมู่ที่ 2  
ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 73110 

- 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

228 นางสาวส าราญ ดีขะมาตย์ 
99/99 หมู่ที่ 2  
ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 73110 

- 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

 
  



35 
 

 

ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

229 นางสาวอัมพร วิชาดี 
99/99 หมู่ที่ 2  
ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 73110 

09 5904 7155 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

230 นางสาวสุดารัตน์ ไชยรัตน์ 
99/99 หมู่ที่ 2  
ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 73110 

08 5296 8356 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

231 นางสาวอุรา กรีทอง 
42/1 หมู่ที่ 12  
ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 73110 

08 0802 7965 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

232 นางยุพา ขานยา 
149/2 หมู่ที่ 5  
ต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา 30110 

09 3029 3435 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

233 นางสาวศศิธร เป้ยแย้ม 
99/99 หมู่ที่ 2  
ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 73110 

- 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

234 นางสาวกัญญณ์พัชร ไชยอ ามาตย์ 

99/99 หมู่ที่ 2 บริษัท ยูไนเต็ด 
โมดูลาร์ ซีสเต็ม จ ากัด  
ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 73110 

06 3693 6655 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

235 นางสาวสุมาพร แก้วพ่ึงทรัพย์ 
98 หมู่ที่ 3 ต าบลนครชัยศรี 
อ าเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม 73120 

09 6168 6209 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

236 นางชนัญภา น่วมทิม 
99/99 หมู่ที่ 2  
ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 73110 

- 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

237 นางสาวขนิษฐา เอี่ยมละออ 
100/18 หมู่ที่ 2  
ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 73110 

09 0271 6799 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

238 นางล าใย สะสมทรัพย์ 
99/99 หมู่ที่ 2  
ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 73110 

- 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

239 นางสาวอรทัย แก้วใส 

99/99 หมู่ที่ 2 บริษัท ยูไนเต็ด 
โมดูลาร์ ซีสเต็ม จ ากัด  
ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 73110 

08 9234 6333 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 
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ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
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ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

240 นางสาวนลิสา ชุมมะ 

141/118 หมู่ที่ 2  
หมู่บ้านมณฑล 6 ต าบลกระทุ่มล้ม 
อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 73220 

08 5550 3379 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

241 นางชุติมา นรัฐกิจ 
120/49 พฤกษาบรม  
ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 73210 

09 8965 9908 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

242 นางสาวนันธิดา สุใจยา 
252 ต าบลจุน อ าเภอจุน  
จังหวัดพะเยา 56150 

09 1040 9512 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

243 นางไพลิน เจริญสุข 
99/99 หมู่ที่ 2  
ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 73110 

- 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

244 นางสาวจิราพร ทารักษ์ 
63/14 หมู่ที่ 12  
ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 73120 

09 2720 5125 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

245 นางสาวสมร แก่นแดง 
32/3 ต าบลไร่ขิง  
อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 73120 

09 1614 1312 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

246 นางสาวสุธิดา ดิษบงค์ 
99/99 ต าบลหอมเกร็ด  
อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 73110 

09 8461 5571 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

247 นางสาวกมลพร วรรณวิจิตร 

248/17 หมู่ที่ 6  
หมู่บ้านเอสวีแลนด์  
ต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าพูน 51000 

053 000 574 
09 3140 8441 

การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

248 นางสาวศศิวรรณ เนียมมีสุข 
99/99 หมู่ที่ 2  
ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 73110 

- 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

249 นางสาวนิพาพร บุญเทียน 
99/99 หมู่ที่ 2  
ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 73110 

- 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

250 นางสาวสุมาลี สวัสดิ์มหามงคล 
42 หอพักวินัย  
ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 73110 

08 0772 7772 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 
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ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
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ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

251 นางสาวชัชฎาภรณ์ ปลอดใจกว้าง 
99/99 หมู่ที่ 2  
ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 73110 

- 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

252 นายปธานิน เพ่ิมฉลาด 
57/29 ตรอกเฟ่ืองทอง  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200 

09 2992 0674 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

253 นางสาวอุไรวรรณ ค ากอง 

99/99 หมู่ที่ 2  
บจก. ยูไนเต็ด โมดูลาร์ฯ  
ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 73110 

08 5064 5223 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

254 นางสาวญาธิป ภัทรอภิสิทธิ์ 
99/99 หมู่ที่ 2  
ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 73110 

- 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

255 นางศิโรรัตน์ ส าราญพิทักษ์ 
58 หมู่ที่ 6  
ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม 48140 

09 8498 8621 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

256 นางนงค์นุช พร้อมสันเที๊ยะ 
ต าบลละหาน อ าเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ 36130 

09 8852 6781 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

257 นางสาวจารุณี อุ่นตาดี 
45 หมู่ที่ 18  
ต าบลหนองปลิง อ าเภอเลาขวัญ 
จังหวัดกาญจนบุรี 71210 

08 7168 8618 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

258 นางสาวสุมาลี ศรีเลย 

120/481 หมู่บ้านพฤกษา 102 
ถนนพุทธมณฑลสาย 5  
ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 73210 

09 8989 3972 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

259 นางสาวนิดาพร เปรยรัตน์ 
3/4 ซอยเปรียมน้ าใจ  
ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 73210 

08 7547 5814 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

260 นางสาววราภรณ์ คงสุข 
10/4 หมู่ที่ 5  
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 73170 

08 4833 9892 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

261 นางสาวภาวิณี อังกินันทน์ 
186 หมูท่ี ่5 ต าบลกระทุ่มล้ม 
อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 73110 

08 3132 3646 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

262 นางสาวพิมพ์สุดา ช่วยสวัสดิ์ 
254/1 หมู่ที่ 3  
ต าบลควนชุม อ าเภอร่อนพิบูลย์  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130 

09 3751 9289 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 
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ตารางท่ี 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

263 นางสาวมยุรี อินสา 
ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120 

08 5725 2160 
การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

264 นางสาวสาริณี เห่งนาเลย 
99/99 หมู่ที่ 2  
ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 73110 

- การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 

265 นางสาวกาญจนา รุ่งนาไร่ 
99/99 หมู่ที่ 2  
ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 73110 

- การออกแบบและจั ดท า
กระเช้าของขวัญปีใหม่ 
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บทที่ 3 
 

ผลการประเมิน 
 

1. การประเมินผล 
จากการวิเคราะห์ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัย

และพัฒนา ในระดับมากที่สุดในทุกด้าน โดยในด้านภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาชีพต่อประโยชน์จาก
การบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.89 ด้านข้อมูลในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.83 โดยผู้รับบริการได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น และข้อมูล 
ที่ได้รับมีประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 4.84 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.81 โดยเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
ด้วยความสุภาพ เต็มใจ ยินดี มีค่าเฉลี่ย 4.84 และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.72 
โดยการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 4.75  

 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 3.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

4.72 

4.81 
4.83 

4.89 

4.6

4.65

4.7

4.75

4.8

4.85

4.9

4.95
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    ตารางที่ 3.1 ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี                        N = 265 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

รวม 
% 

ค่าเฉลี่ย 
X 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 

 
180 67.92 

 
81 30.57 

 
3 1.13 

 
1 0.38 

 
0 0.00 

 
100.00 

4.72 
4.66 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

1.2 การให้บริการมีขั้นตอน ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน 

200 75.47 61 23.02 4 1.51 0 0.00 0 0.00 100.00 4.74 มากที่สุด 

1.3 การให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว 201 75.85 62 23.40 2 0.75 0 0.00 0 0.00 100.00 4.75 มากที่สุด 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ เตม็ใจ ยินด ี

 
225 

 
84.91 

 
38 

 
14.34 

 
2 

 
0.75 

 
0 

 
0.00 

 
0 

 
0.00 

 

100.00 

4.81 
4.84 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

2.2 ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 213 80.38 50 18.87 2 0.75 0 0.00 0 0.00 100.00 4.80 มากที่สุด 
2.3 ให้บริการตอบข้อซักถามปัญหาได้
น่าเชื่อถือ 

215 81.14 48 18.11 2 0.75 0 0.00 0 0.00 100.00 4.80 มากที่สุด 

3. ด้านข้อมูล 
3.1 ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 

 
224 

 
84.53 

 
39 

 
14.72 

 
2 0.75 0 0.00 0 0.00 

 

100.00 

4.83 
4.84 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

3.2 ข้อมูลมีความถูกต้องตรงความต้องการ 220 83.02 43 16.22 1 0.38 1 0.38 0 0.00 100.00 4.82 มากที่สุด 
3.3 ข้อมูลที่ได้รับมีประโยชน ์ 225 84.91 38 14.34 1 0.38 1 0.38 0 0.00 100.00 4.84 มากที่สุด 
4. ภาพรวมความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 238 89.81 25 9.44 2 0.75 0 0.00 0 0.00 100.00 4.89 มากที่สุด 
รวม 2,141 80.80 485 18.30 21 0.79 3 0.11 0 0.00 100.00 4.81 มากที่สุด 

 

 
40 
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2. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ผู้รับบริการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 99.62 ข้อมูลตามตารางที่ 3.2 
 

 ตารางท่ี 3.2 ค่าร้อยละจ าแนกตามความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   N = 265 

ความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

264 
1 

99.62 
0.38 

รวม 265 100.00 
 
3. ช่องทางการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ผู้รับบริการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมรายได้ จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 59.47     
ด้านลดรายจ่าย จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 25.76 ด้านคุณภาพชีวิต จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 10.98 และ
ด้านแก้ปัญหาเทคโนโลยี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.79 ข้อมูลตามตารางที่ 3.3  
 

  ตารางท่ี 3.3 ค่าร้อยละจ าแนกตามลักษณะการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์            N = 264 

ความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพ่ิมรายได ้
2. ลดรายจ่าย 
3. คุณภาพชีวิต 
4. แก้ปัญหาเทคโนโลยี 

157 
68 
29 
10 

59.47 
25.76 
10.98 
3.79 

รวม 264 100.00 
 
4. การให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีในกิจกรรมการจัดนิทรรศการต่างๆ 
4.1 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการจัดกิจกรรมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี     
 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการจัดกิจกรรมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวตามภาวะการเปลี่ยนแปลงของตลาด และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว เพ่ือให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และบูรณาการเครือข่ายชุมชนจังหวัดนนทบุรีและจังหวัด
ใกล้เคียง โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และนายปัญญากร คงสมจิตต์ วิทยากรจาก
ภายนอก ในการบรรยายและฝึกอบรมเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านลากฆ้อน 
จังหวัดนนทบุรี โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการจ านวน 44 คน เมื่อวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2559 
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4.2 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการจัดกิจกรรมตามความร่วมมือกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) 
 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการจัดกิจกรรมตามความร่วมมือกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยการน าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Start Up ของ มทร.พระนคร ได้แก่ 
คุณสิริกร วิสูตร เจ้าของธุรกิจน้ าปลาหวาน Siri (สิริ) เป็นตัวแทนเข้าร่วมแสดงสินค้า ในงาน “THAILAND BESTBUYS 
2016″ งานมหกรรมสินค้า ของขวัญ ของที่ระลึก และของตกแต่งบ้าน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่ 16 – 25 ธ.ค. 2559  
 

 
 
 
 
 

 
 
4.3 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการจัดนิทรรศการในงาน 12 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 
 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการจัดนิทรรศการในงาน 12 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยการน าเสนอผลงานและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการในโครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่ Start Up จ านวน 4 ราย ได้แก่ น้ าจิ้มสุกกี้ตราแม่สนิท น้ าปลาหวานสิริ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
ผักตบชวา และผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร เมื่อวันที่ 18 – 20 มกราคม 2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยน าอาจารย์จาก 9 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เข้ าพบหน่วยงาน
ท้องถิ่น ได้แก่ อบต.หนองหญ้าปล้อง อบต.ยางน้ ากลัดใต้ และอบต.ท่าตะคร้อ รวมถึงกลุ่มชุมชนทั้ง 3 อบต. โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองนโยบายการ
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บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพ่ือสร้าง
อาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน/สังคมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย การเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการ การส ารวจปัญหา ความต้องการ และการให้
ค าปรึกษา (Focus Group) การก าหนดโจทย์การวิจัย และการลงพ้ืนที่ส ารวจชุมชน 7 กลุ่ม ได้แก่ ชุมชนกลุ่มนวด
แผนไทยพุน้ าร้อน ชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่เขาบันได ชุมชนกลุ่มสหกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ท่าตะคร้อ ชุมชนเห็ด
เงินล้านบ้านสามเรือน ชุมชนกลุ่มน้ าพริกแกง ชุมชนวิสาหกิจกลุ่มแบ่งปันของดีดีวิถีชุมชน และชุมชนกลุ่มผ้าทอ
กะเหรี่ยง ณ ชุมชนพ้ืนที่อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง 
ยุค 4.0 รุ่นที่ 1  
 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร
ระดับกลาง ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ให้กับ
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทสตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จ ากัด และบริษัทในเครือฯ ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการ
ประกอบไปด้วยการบรรยาย จ านวน 11 หลักสูตร ได้แก่ 1) การบริหารการเปลี่ยนแปลงยุค 4.0 2) เทคนิคการสื่อสาร
ภายในองค์กรและลูกค้า 3) การเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยทีม 4) การจัดการวัฒนธรรมองค์อย่างสร้างสรรค์  
5) การบริหารจัดการนวัตกรรม 6) การขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพ่ิมผลิตภาพอนาคต 7) เสริมสร้างภาวะผู้น าและ
การบริหารความขัดแย้ง 8) ASPModel สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 9) เพ่ิมศักยภาพการท างาน
ด้วยความคิดบวก 10) การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการอย่างเหนือชั้น และ 11) การบริหารเวลา รวมไปถึง
การน าเสนอโครงการ ด้านปรับปรุงการท างานเป็นรายกลุ่ม (Group Project Presentation) ณ ห้องมงคลอาภา 2 ชั้น 2 
อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ห้อง War room ชั้น 2 อาคาร 
Centric บริษัท สตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จ ากัด เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม, 22-23 เมษายน, 6-7, 20-21 พฤษภาคม 
10-11, 24 มิถุนายน 2560 และ 1 กรกฎาคม 2560 
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5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคลินิกเทคโนโลยี 
5.1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่การพัฒนาพ้ืนที่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่การพัฒนาพ้ืนที่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจหน้าที่และบทบาท แนวทางการด าเนินงาน การขับเคลื่อน
การด าเนินงาน และแนวทางในการจัดท าแผนงานด้าน วทน. ในการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน และเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง การจัดท า
โครงการ Flagship ด้าน วทน. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ณ อาคาร 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม 
ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

5.2 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภูมิภาค 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 : ภาคกลางและภาคตะวันออก 
 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภูมิภาค 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 : ภาคกลางและภาคตะวันออก เพ่ือสร้างกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงาน 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่การพัฒนาภูมิภาคของภาคกลาง และภาคตะวันออก และเพ่ือให้
สามารถพิจารณาการจัดท าข้อเสนอโครงการด้าน วทน. ส าหรับเสนอขอรับงบประมาณที่มีความสอดคล้องกับห่วงโซ่
คุณค่าของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ก าหนด พร้อมทั้งร่วมจัดแสดงผลงานความเชี่ยวชาญของคลินิกเทคโนโลยี  
ณ ห้องประชุมริชมอนด์ บอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เมือ่วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 
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6. ให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี  
6.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด และข้าวเหนียว-หมูเส้น 
 ลงพ้ืนที่ด าเนินโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็น
ความต้องการของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เกิดรายได้เพ่ิมในชุมชน จากการน าวัตถุดิบในท้องถิ่น  
มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าวุ้นกรอบน้ าตาลสด และข้าวเหนียว-หมูเส้น แก่วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางแคสามัคคี ต าบลบางแค อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีสมาชิกชุมชนเข้าร่วม
โครงการจ านวน 54 คน เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559 
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6.2 ให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีการท าเยลลี่ผลไม้ 
 ลงพ้ืนที่ด าเนินการโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์น้อมจิตต์ สุธีบุตร และอาจารย์อินท์ธีมา 
หิรัญอัครวงศ์ และวิทยากรจากภายนอก คือ รองศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ โดยให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูล
เทคโนโลยีการท าเยลลี่ผลไม ้แก่กลุ่มแม่บ้านเยาวชนบ้านห้วยสาลิกา อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี มีสมาชิก
กลุ่มเข้าร่วมโครงการจ านวน 40 คน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 ให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าน้ าสมุนไพร และการท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยฟรุตสลัด 
 ลงพ้ืนที่ด าเนินการโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ และวิทยากร
จากภายนอก ได้แก่ รองศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ และนางวิไลภรณ์ แก้วสุวรรณ์ โดยให้ค าปรึกษาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการท าน้ าสมุนไพร ได้แก่ น้ ากระเจี๊ยบพุทราจีน น้ าดอกอัญชันมะนาว น้ ามะตูม น้ าฝาง และการท าเต้าหู้นมสด 
เต้าฮวยฟรุตสลัด แก่กลุ่มชุมชนทิพวัล 1 เทศบาลต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วม
โครงการจ านวน 80 คน เมื่อวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2560 
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6.4 ให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและจัดท ากระเช้าของขวัญปีใหม่ 
 ลงพ้ืนที่ด าเนินการโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร และอาจารย์รุ่งฤทัย 
ร าพึงจิต โดยให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและจัดท ากระเช้าของขวัญปีใหม่  แก่พนักงานบริษัท
ยูไนเต็ด โมดูลาร์ ซีสเต็ม จ ากัด ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจ านวน 
40 คน เมื่อวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



48 
 

 

6.5 ให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีผ่านทาง Call Center และช่องทางอ่ืนๆ 
 6.5.1 ให้ค าปรึกษาเรื่องเครื่องสไลด์เผือกแก่คุณกิตติเชษฐ์ โดยให้เบอร์ติดต่ออาจารย์สุนทร ค าพินิจ อาจารย์
ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เพ่ือให้ข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 
 6.5.2 ให้ค าปรึกษาเรื่องแป้งกล้วยแก่คุณลิลลี่ โดยให้เบอร์ติดต่อคุณสุขุมาศ เติมศักดิ์ ประธานชุมชนบ้าน 
ห้วยสาลิกา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 
 6.5.3 ให้ค าปรึกษาเรื่องแป้งเผือกแก่คุณชาญวุฒิ โดยให้เบอร์ติดต่อคุณนงคราญ เกษตรอ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี เพ่ือให้ข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 
 6.5.4 ให้ค าปรึกษาเรื่องแป้งกล้วยแก่คุณภาณุพันธุ์ พุ่มริ้ว โดยให้เบอร์ติดต่อคุณสุขุมาศ เติมศักดิ์ ประธาน
ชุมชนบ้านห้วยสาลิกา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 
 6.5.5 ให้ค าปรึกษาเรื่องเครื่องสไลด์เผือกแก่คุณสุริยา งูเย็น โดยให้เบอร์ติดต่ออาจารย์สุนทร ค าพินิจ 
อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เพ่ือให้ข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 
 6.5.6 ให้ค าปรึกษาเรื่องเครื่องปลอกกลีบกระเทียมแก่คุณสุทิวา โดยให้ติดต่อ ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง อาจารย์
ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เพ่ือให้ข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 
 6.5.7 ให้ค าปรึกษาเรื่องการลดความชื้นของกระยาสารทแก่คุณวาสนา ครื้นจิต โดยแนะน าให้ใช้สารดูด
ความชื้น (Silica Gel) ใส่ในซองผลิตภัณฑ์ เพ่ือยืดอายุการเก็บ รวมถึงแหล่งการซื้อ สารดูดความชื้นที่เชื่อถือได้ เมื่อวันที่ 
25 กรกฎาคม 2560 
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ภาคผนวก 
 

1 แบบบันทึกข้อมูล 
2 แบบใบสมัคร 
3 แบบวัดความพึงพอใจ 
4 เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
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1 แบบบันทึกข้อมูล 
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แบบบันทึกข้อมูลโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

วันที่....................................เวลา................................... รหสั...................เรื่อง.............. ................................ 
.................................................................................................................................................... ................... 
 

แบบรับค าถาม 

ผู้ต้องการข้อมูล 
ชื่อ – นามสกุล.............................................................................. ...........เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง 
ที่อยู่...................................................................................................................... ........................... 

  ..........................................................................จังหวัด............................................ ................ 
โทรศัพท์.................................................................โทรสาร…………………………………………………….. 
E – Mail………………………………………………………………………………………………………………….………. 
ข้อมูลที่ต้องการ   .......................................................................................................... .................. 
         ............................................................................................................................ 
         ............................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................... .. 
 

แบบตอบค าถาม 

 การด าเนินงานขั้นต้น    ............................................................................................................................. .... 
       .................................................................................................................... ............. 
       ............................................................................................................................. .... 
          จบกระบวนการ 
 ☐ การด าเนินงานตอ่ 
           มีข้อมลูพร้อมจะสง่ให้ 
           แจ้งคลินิก............................................................ 
         ผู้ให้ข้อมูล................................................ 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ความเห็น Supervisor 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
       ช่ือ.............................................วนัท่ี....................... 
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2 แบบใบสมัคร 
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ใบสมัคร 
ชื่อโครงการ               
วันเวลา      สถานที ่        
คลินิกเทคโนโลยี             
เพื่อก่อเกิดประโยชน์ท้ังผู้สมัครที่จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและผู้รับสมัครที่จะให้บริการอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลต่อไปนี้หากท่านยินยอม
ให้ข้อมูลขอให้ท่านกรอกให้ครบถ้วนทุกข้อและลงช่ือโดยคลินิกเทคโนโลยี จะรักษาข้อมูลเป็น ความลับ แต่หากท่านไม่ประสงค์จะให้
ข้อมูลเลขบัตรประจ าตัวประชาชนท่านสามารถไม่กรอกในใบสมัครได้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. ชื่อ 1  นาย  2  นาง 3  นางสาว   ชื่อ    นามสกุล      
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  (เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการ) 
2. สถานที่ติดต่อ         (ระบุบ้านเลขท่ี หมู่ที่ หมู่บ้าน ถนน) 
ต าบล    อ าเภอ   จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    
3. อาย ุ     ปี เต็ม  
4. หมายเลขโทรศัพท์บ้าน      โทรศัพท์มือถือ        
5. อาชีพหลัก(เลือกเพียง 1 ข้อ)     
 1  รับราชการ  2  พนักงานรัฐวิสาหกิจ        3  เกษตรกร      4  โอทอป 
 5 แม่บ้าน  6  พนักงานธุรกิจเอกชน       7 รับจ้าง         8 วิสาหกิจชุมชน 
 9  ค้าขาย  10 อื่นฯ       
6. ระดับการศึกษาสูงสุด(เลือกเพียง 1 ข้อ)      
 1  ประถม 2  มัธยมต้น  3  มัธยมปลาย /ปวช.4 ปวส./อนุปริญญา  
 5  ปริญญาตร ี 6  สูงกว่าปริญญาตร ี 7  อื่นๆ     
7. รายได้ต่อเดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ)      

1 น้อยกว่า  1,000บาท   2 1,001 – 2,000 บาท 
3 2,001 – 3,000 บาท     4  3,001 – 4,000 บาท  
5 4,001 – 5,000 บาท     6  5,001 – 6,000 บาท  
7  6,001 – 7,000 บาท     8 7,001 – 8,000 บาท  
9 8,001 – 9,000 บาท     10 9,001 – 10,000 บาท  
11 มากกว่า 10,000 บาท(โปรดระบจุ านวน     บาท) 

8.ทราบข่าวครั้งแรกจากแหล่งใด  (เลือกเพียง 1 ข้อ) 
1  จดหมายเชิญ       2  ทางอินเตอร์เน็ต 

 3  การแนะน า / คนรู้จัก    4  ป้ายประกาศโฆษณา     
 5  สื่อสารมวลชน   6  หน่วยงานในท้องถิ่น 
 7  เจ้าหน้าท่ีของรัฐ   8  อื่น ๆ        
9.    ท่านเคยได้รับการอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี จาก ทางคลินิกเทคโนโลยีน้ีหรือไม่ 
 1 เคย    2  ไม่เคย 
10.   ท่านเคยลงทะเบียนคนจนประเภทขาดการอาชีพหรือไม่ 
 1 เคย   2  ไม่เคย 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเฉพาะบุคคลที่เกีย่วข้องกับหลักสูตร 

คลินิกเทคโนโลยเีครือข่าย เป็นผู้พจิารณาสอบถามคณุลักษณะที่เฉพาะต้องการทราบเพิ่มในโครงการดงักล่าว (ถ้าจ าเป็น) 
 

 
  

IDProject=  …………………… 

IDPersonal= …………………… 

ลงช่ือ      

ผู้ให้ข้อมูล 

วันท่ี   เดือน   พ.ศ.  
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3 แบบวัดความพึงพอใจ 
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แบบวัดความพึงพอใจ 

 
 

เพ่ือประโยชน์การวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงการให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี  
ของงานคลินิกเทคโนโลยีจึงใคร่ขอให้ท่านให้ความเห็นตามท่ีเป็นจริง  

 
ชื่อ         นามสกุล        
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  (เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการ) 
ท่านเคยใช้บริการของคลิกเทคโนโลยี          
ค าถาม              
วัน/เดือน/ปี (ของค าถาม)            

5. ท่านคาดว่าสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ 
1  ใช้ประโยชน์ได้ (ตอบข้อ 6 ด้วย) 2  ใช้ประโยชน์ไม่ได้ (ไม่ต้องตอบข้อ 6) 

6. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ 
1  เพ่ิมรายได้    2  ลดรายจ่าย 
3  คุณภาพชีวิต     4  แก้ปัญหาเทคโนโลยี   

 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 1. ท่านมีความพึงพอใจในค าถามต่อไปนี้เพียงใด 

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย       
1.2 การให้บริการขั้นตอน ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน       
1.3 การให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว       

2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ เต็มใจ ยินดี       
2.2 ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว       
2.3 ให้บริการตอบข้อซักถามปัญหาได้น่าเชื่อถือ       

3. ด้านข้อมูล    
3.1 ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น      
3.2 ข้อมูลมีความถูกต้องตรงความต้องการ      
3.3 ข้อมูลที่ได้รับมีประโยชน์      

4. ภาพรวมความพึงพอใจในการให้บริการ      

IDProject   =  4992 
IDPersonal =  …………………… 
                    (Autonumber) 
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4 เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
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