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บทสรุปผู้บริหาร
โครงการให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1. บทนา
1.1 ความเป็นมา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา มีภารกิจในการจัดการศึกษารวมทั้งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย การให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้คณะต่าง ๆ ดังนี้
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
4. คณะบริหารธุรกิจ
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์
7. คณะศิลปศาสตร์
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ผลงานวิจัยของคณะต่าง ๆ ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ การปฏิบัติงาน
ในพื้น ที่ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ในรู ป แบบการอบรมเชิง ปฏิบั ติก าร บริการข้อมูล การให้ คาปรึกษาเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ โดยผ่านทางโทรศัพท์อย่างสม่าเสมอตั้งแต่ได้มีการก่อตั้งเป็นสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลจนถึงการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่เป็น
ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดสู่ชุมชนและผู้รับบริการในรูปแบบการบริการข้อมูล และให้ คาปรึ กษา
การวิจัยและพัฒนาต่อยอด การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลให้ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 – 2561
จานวน 65 โครงการ งบประมาณ 17,882,700 บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จานวน
ผู้รับบริการ 27,112 คน
โดยผลการดาเนินงานโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี้
6 พฤศจิ กายน 2561 ให้ บ ริ การคาปรึกษาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกั บแป้งกล้ ว ย คุณค่าทางโภชนาการของ
แป้ ง กล้ ว ย และการน าแป้ ง กล้ ว ยไปเป็ น ส่ ว นประกอบหลั ก ในอาหารคลี น แก่ น ายพลเทพ เที ย มอั ม พร
โดยประสานงานไปยั งศูน ย์ คลินิ กเทคโนโลยีโ ชติเวช ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผลผลิ ตทางการเกษตร
ให้ รั บ ค าปรึ ก ษาเรื่ อ งแป้ ง กล้ ว ยจาก ดร.วไลภรณ์ สุ ท ธา อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าอาหารและโภชนาการ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
30 พฤศจิกายน 2561 ให้บริการคาปรึกษาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกั บกระบวนการผลิ ตแป้งกล้วย และการ
แก้ปัญหาแป้งกล้วยมีกลิ่ น อับ แก่นางสาววราภรณ์ น้อยทัน โดยประสานงานไปยังศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติ เวช
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ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผลผลิ ตทางการเกษตร ให้รับคาปรึกษาเรื่องแป้งกล้วยจาก ดร.วไลภรณ์ สุทธา
อาจารย์ประจาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
3-4 ธั น วาคม 2561 แจกแผ่ น พั บ ประชาสั ม พั น ธ์ ง านคลิ นิ ก เทคโนโลยี ในการจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
“การตลาดยุค 4.0” รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการบริการสังคมสู่ Digital Economy ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาด ช่องทางการจัดจาหน่าย และการตลาดออนไลน์
แก่ชุมชนกลุ่มผู้รับบริการวิชาการตาม MOU (จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี) ณ โรงแรมมิตรพันธ์
อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมอบรมจานวน 56 คน
17–19 ธันวาคม 2561 แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานคลินิกเทคโนโลยี ในโครงการบริการวิชาการสัญจร
สู่ชุมชน โดยเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสารวจข้อมูลชุมชน จานวน 7 กลุ่ม ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
บางครก อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ศูนย์จัดการขยะชุมชน กลุ่มจักสานผู้สูงอายุ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
น้าตาลมะพร้าวบ้านบางหอ กลุ่มเกษตรกรสวนมะพร้าว กลุ่มปักสไบมอญ กลุ่มนวดแผนไทย และชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี ตลาดน้าวัดเขาตะเครา
25 มีนาคม 2562 แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานคลินิกเทคโนโลยี ในโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
งานบริการวิชาการแบบบูรณาการ โดยประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่ว มมือ
การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่ น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลสามะโรง
จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ อบต.สามะโรง เข้าร่วมจานวน 25 คน
1 เมษายน 2562 แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานคลินิกเทคโนโลยี ในโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
งานบริการวิชาการแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการ
วิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ ของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น การสร้ า งนวั ต กรรมและเพิ่ ม มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห นึ่ ง ต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ จังหวัดเพชรบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตาบลนาพันสาม
อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายประสิทธิ์ รวมสิน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาพันสาม และ
นายวรวิสูตร ฉิมพาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาพันสาม พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจานวน 10 คน
2 - 3 พฤษภาคม 2562 ลงพื้นที่ดาเนินการโครงการให้คาปรึกษาและบริการข้อมูล เทคโนโลยี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อภิญญา มานะโรจน์ และ อาจารย์อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ โดยให้คาปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทาขนมจีบ
ซาลาเปา พายชั้น และกะหรี่พัฟไส้สับปะรด แก่กลุ่ม OTOP สตรีบ้านบึง อาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยมีสมาชิก
กลุ่มเข้าร่วมโครงการจานวน 35 คน
8 พฤษภาคม 2562 ลงพื้ น ที่ ด าเนิ น การโครงการให้ ค าปรึ ก ษาและบริ ก ารข้ อ มู ล เทคโนโลยี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ วิ ท ยากรจากคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ แ ก่ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์สังเวย เสวกวิหารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา พลเยี่ยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
อาจารย์ ธ นาพร บุ ญชู และอาจารย์ อัญชนา ขัตติยะวงศ์ โดยให้ คาปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทายาดม
ยาหม่อง และน้ายาล้างจาน แก่กลุ่มชุมชนบ้านห้ วยทรายเหนือ อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีสมาชิกกลุ่ ม
เข้าร่วมโครงการจานวน 42 คน
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14-15 พฤษภาคม 2562 ลงพื้นที่ดาเนินการโครงการให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์เปรมระพี
อุยมาวีรหิรัญ และอาจารย์ลัดดาวัลย์ กลิ่นมาลัย โดยให้คาปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทาแป้งกล้วย กรอบเค็ม
แป้ งกล้ ว ย หมี่กรอบแป้ งกล้ ว ย กล้ ว ยอบน้ าผึ้ ง กล้ ว ยกรอบปรุงรส และพัฒ นาช่องทางการตลาด แก่กลุ่ มชุมชน
ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ้งภากรณ์ บางขุด จังหวัดชัยนาท โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการจานวน 37 คน
15 พฤษภาคม 2562 แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานคลินิกเทคโนโลยี และให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการติดต่อ
ศูนย์คลินิกฯ เพื่อขอรับบริการคาปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่นายอ่อน บุญโต
5 มิถุน ายน 2562 แจกแผ่ น พับ ประชาสั มพันธ์งานคลิ นิกเทคโนโลยี และให้ ข้อมูล เพิ่มเติมในการติดต่อ
ศูนย์คลินิกฯ เพื่อขอรับบริการคาปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่นายกริช ขาเจริญ
7 มิถุน ายน 2562 แจกแผ่ น พับ ประชาสั มพันธ์งานคลิ นิกเทคโนโลยี และให้ ข้อมูล เพิ่มเติมในการติดต่อ
ศูนย์คลินิกฯ เพื่อขอรับบริการคาปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่นายสุรพล พรชัย
6 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมนาเสนอผลการดาเนินงานโครงการบริการให้คาปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลงานเด่นของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ าย ในการประชุม “15 ปี วิทย์สร้างคน
รวมพลเครื อ ข่ า ย อว.” ประจ าปี 2562 ภายใต้ ง าน TechnoMart 2019 “ก้ า วส าคั ญ เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ น วทน.
สู่ภูมิภาค” ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้องจูปีเตอร์ 7 : ภาคกลาง-ภาคตะวันออก ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
การนาเสนอโครงการบริการให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงเป็น
โครงการที่ จั ด ท าขึ้ น โดยการรวบรวมข้ อ มู ล เทคโนโลยี ที่ พ ร้ อ มถ่ า ยทอด ข้ อ มู ล ผู้ เ ชี่ ย วชาญ/เจ้ า ของเทคโนโลยี
และสารวจข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการ โดยให้บริการ ณ จุดบริการของมหาวิทยาลัย การบริการผ่านทาง
โทรศัพท์ ผ่านทางเว็บไซต์ รวมทั้งจัดทาสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของศูนย์คลินิกเทคโนโลยี ตลอดจน
ลงพื้ น ที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี โดยเฉพาะพื้ น ที่ ภ าคกลางตอนล่ า งที่ เ ป็ น พื้ น ที่ ด าเนิ น การของ
มหาวิทยาลัย
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและให้บริการคาปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยี
1.2.2 เพื่อเป็นตัวกลางและประสานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างเครือข่าย
1.2.3 เพื่อเป็นหน่วยสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัด
1.2.4 เพื่อเป็นหน่วยประสานงาน ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ทั้ง 5 ศูนย์
2. วิธีดาเนินการ
2.1 จัดทาข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด
2.2 ให้บริการข้อมูลเทคโนโลยีและสาธิตเทคโนโลยี
2.3 ให้คาปรึกษาเทคโนโลยีเพิ่มเติมแก่ผู้ที่เคยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปแล้วหรือผู้รับบริการใหม่
2.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของคลินิกเทคโนโลยี
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2.5 ประสานการดาเนินงานร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวม 5 ศูนย์
คือ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โชติเวช พณิชยการพระนคร พระนครเหนือ และสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. การประเมินและติดตามผล
3.1 เตรียมเอกสารการประเมินและติดตามผล
3.2 ส่งแบบประเมินและติดตามผลถึงกลุ่มเป้าหมาย
3.3 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
4. ผลการดาเนินการ
30 ตุลาคม 2562 จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์งานคลินิกเทคโนโลยี ในโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (โอทอปสัญจร) พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาคร
ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
21-22 มกราคม 2563 แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานคลินิกเทคโนโลยี ในโครงการบริการสังคมสู่ Digital
Economy ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวแปรรูปข้าวกล้องเตาปูน บ้านเนิน
หนองบัว ตาบลเตาปูน อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
13-14 กุมภาพันธ์ 2563 แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานคลินิกเทคโนโลยี ในโครงการบริการสังคมสู่ Digital
Economy ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บางขุด ตาบลบางขุด
อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
18-20 กุมภาพันธ์ 2563 แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานคลินิกเทคโนโลยี ในโครงการบริการสังคมสู่ Digital
Economy ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 3 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ Big Data Virtual Lab ชั้น 4 อาคาร
อเนกประสงค์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร
5-6 มีนาคม 2563 สารวจข้อมูลความต้องการของชุมชน ในโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในกิจกรรมที่ 1 โดยเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสารวจข้อมูลชุมชนในพื้นที่การดูแลของ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร จานวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสตรีตาบลพันท้ายนรสิงห์ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน
พันท้ายนรสิงห์ หมู่ 8 วิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังตาบลนาดี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว และ
วิสาหกิจชุมชนนารีรัตน์ข้าวแต๋นน้าแตงโม และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสารวจข้อมูลชุมชนในพื้นที่การดูแลของ
สานักงานพัฒนาชุมชนจั งหวัดสมุทรสงคราม จานวน 11 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแป้งร่าตาบลบางนางลี่
วิสาหกิจชุมชนการผลิตการเกษตรปลอดสาร วิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสร้างสรรค์ วิสาหกิจ
ชุมชนมะพร้าวแก้วบ้านตันหยง วิสาหกิจชุมชนผลิตรองเท้าตาบลปลายโพงพาง วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ วิสาหกิจ
ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ วิสาหกิจชุมชนเรือนไม้หอม กลุ่มอาชีพเกลือสมุนไพร หมู่ 4 ลาดใหญ่ และกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรตลาดน้าท่าคา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจานวน 158 คน
12-13 มีนาคม 2563 แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานคลินิกเทคโนโลยี ในโครงการบริการวิชาการสั ญจร
สู่ ชุมชน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในกิจกรรมที่ 2 ณ วิส าหกิจชุมชนนารีรัตน์ข้าวแต๋นน้าแตงโม ต าบล
หนองนกไข่ อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และ วิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี ตาบลจอมปลวก อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม
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22 เมษายน 2563 ให้ คาปรึ กษาเรื่องการทาขนมอบจากแป้ งกล้ ว ยแก่ นายกฤษฎา แก้ว เพชร โดยการ
ส่งเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับแป้งกล้วย และการทาขนมอบจากแป้งกล้วย ให้แก่ผู้ขอรับบริการทางอีเมล์ ทั้งนี้ได้ให้ข้อมูล
การติดต่อขอรับคาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทาขนมอบจากแป้งกล้วย คือ อาจารย์เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ในกรณีที่ผู้รับบริการมีข้อสงสัยเพิ่มเติม
22 เมษายน 2563 ให้ คาปรึ กษาเรื่องการจัด การร้านขายกาแฟ การเพิ่มยอดขาย ออกแบบถ้ว ยกาแฟ
แบบร้อนและแบบเย็น และแนะนาบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แก่ศูนย์ออทิสติกไทย โดยในประเด็นการจัดการ
ร้ า นขายกาแฟ และการเพิ่ ม ยอดขาย แนะน าให้ ท า SWOT ของธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส
และอุปสรรคของธุรกิจ และวิเคราะห์คู่แข่งในละแวกใกล้เคียงว่ามีเมนูที่หลากหลายกว่าไหม มีราคาที่ถูกกว่าหรือไม่
หรือมีการทาโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม อย่างไรบ้าง ในประเด็นของการออกแบบถ้วยกาแฟแบบร้อนและแบบเย็น
สามารถให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ทาการออกแบบให้ได้
ทั้งนี้ ทางศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร จะติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมในกระบวนการ
ออกแบบดังกล่าวต่อไป ในประเด็นของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งถ้วยกระดาษแทบ 100% ย่อยสลาย
เองไม่ได้ ต้องผ่านกระบวนการแยกพลาสติกเคลือบออกจากผิวกระดาษ ซึ่งกระบวนการแยกนี้ ต้องใช้พลังงานมาก
ทั้งน้าและไฟ เบื้องต้นแนะนาให้ใช้เป็นแก้ว Bio เป็นแก้วพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเคมี แต่นามาเติมสารเร่ง เพื่อให้
โมเลกุลภายในพลาสติกย่อยสลายได้เร็วขึ้น แก้ว Bio จะตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีความร้อน ความชื้น
ออกซิเจนจน ทาให้พลาสติกเริ่มคลายโมเลกุลจนเล็กพอที่จุลินทรีย์และแบคทีเรียที่มีอยู่ตามธรรมชาติมากินเป็นอาหาร
และย่อยสลายไปตามธรรมชาติ หรือแนะนาให้ทาโปรโมชั่น ลูกค้านาแก้วส่วนตัวมาเองลดทันที 5 บาท เป็นต้น
5 มิถุน ายน 2563 ให้ คาปรึ กษาเรื่ องการยืดอายุขนมเปียกปูนกะทิส ด แก่นายยสิ นทร วิศรุตโกญจนาท
โดย ดร.น้อมจิตต์ สุธีบุตร อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้ให้คาปรึกษาว่าเปียกปูน
เป็นของสด อายุการเก็บรักษาขึ้นอยู่กับกรรมวิธีการทา การปรุงต้องมีความสะอาด เก็บรักษาในตู้เย็น และบรรจุ
ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท
5 มิถุนายน 2563 ให้คาปรึกษาเรื่องการนาอาหารชนิดน้าอย่างอื่นมาทาเป็นผง เช่น น้ายาขนมจีน ชนิดต่าง ๆ
และอายุการเก็บรักษา แก่คุณสิริกุล บุญจันทร์ โดย ดร.น้อมจิตต์ สุธีบุตร อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มทร.พระนคร ได้ให้คาปรึกษาว่าน้ายาขนมจีนสามารถนามาอบแห้ง บรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยด์สุญญากาศ และเก็บ
ในอุณหภูมิห้องปกติได้มากกว่า 3 เดือน โดยขึ้นอยู่กับคุณภาพ วัตถุดิบ ความสะอาด และขั้นตอนการทา
11-12 มิ ถุ น ายน 2563 ลงพื้ น ที่ ด าเนิ น โครงการให้ ค าปรึ ก ษาและบริ ก ารข้ อ มู ล เทคโนโลยี โดยได้ รั บ
ความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก และอาจารย์
เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทาขนมปังจากแป้งกล้วย โดนัทแป้งกล้วย และคุกกี้กล้วย แก่สมาชิก
ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป๋วย อึ๊งภากรณ์ บางขุด จ.ชัยนาท มีสมาชิกเข้าร่วมอบรมจานวน 35 คน ทั้งนี้ ทางศูนย์คลินิก
เทคโนโลยี สวพ. มทร.พระนคร มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ า 19 (COVID-19) ด้วยการให้
ผู้เข้าอบรมผ่านการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาของการอบรม
15 มิถุนายน 2563 แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ในพิธี
ลงนามในบั นทึกข้อตกลงความร่ว มมือการบริการวิช าการเพื่อพัฒ นาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับพัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมทั้งลงพื้นที่สารวจปัญหาและ
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ความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่การดูแลของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านสบายใจ และ กลุ่มน้าตาลมะพร้าว ท่าคา
16 มิถุนายน 2563 แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ในพิธี
ลงนามในบั นทึกข้อตกลงความร่ว มมือการบริการวิช าการเพื่อพัฒ นาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับพัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งลงพื้นที่สารวจปัญหา และความ
ต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่การดูแลของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ กลุ่ม M&T ผ้ามัดย้อม
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองใหญ่
17 – 18 มิถุนายน 2563 แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทาน้าพริกกะปิผงและการทาผงโรยข้าว (คั่วกลิ้ง) แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีสมาชิกเข้าร่วมอบรมจานวน 30 คน
19 มิ ถุ น ายน 2563 ลงพื้ น ที่ ด าเนิ น โครงการให้ ค าปรึ ก ษาและบริ ก ารข้ อ มู ล เทคโนโลยี โดยได้ รั บ
ความอนุ เ คราะห์ วิ ทยากรจากคณะวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ได้ แ ก่ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์อุ ด มเดชา พลเยี่ยม
และอาจารย์ธนาพร บุญชู ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทาพิมเสนน้า ยาหม่องน้า และน้ายาล้างจานสมุนไพร แก่สมาชิก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเฮอร์บริส ต้า (Herbristra) SMEs ตาบลบางคูรัด อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีสมาชิก
เข้าร่วมอบรมจานวน 34 คน โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทางศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ. มทร.พระนคร ได้ส่งมอบให้
ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ ประธานกรรมการพัฒนาสตรีอาเภอบางบัวทอง สาหรับนาไปใส่ในตู้ปันสุข ซึ่งวางอยู่
ด้านหน้าที่ทาการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตาบลบางคูรัด เพื่อเป็นการแบ่งปันแก่บุคคลที่ยากไร้และขาดแคลน ในช่วง
COVID-19 ทั้งนี้ ทางศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ. มทร.พระนคร มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า 19 (COVID-19) ด้วยการให้ผู้เข้าอบรมผ่านการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมใส่หน้ากาก
อนามัยตลอดเวลาของการอบรม
22-23 มิถุน ายน 2563 แจกแผ่ น พับประชาสั มพันธ์โ ครงการให้ คาปรึกษาและบริ การข้อ มูล เทคโนโลยี
ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทาครองแครงกรอบข้าวกล้องเขียวน้านม กรอบเค็ม แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ และขนม
เม็ดขนุน แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตการเกษตรปลอดสาร อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี
สมาชิกเข้าร่วมอบรมจานวน 30 คน
25-26 มิ ถุ น ายน 2563 ลงพื้ น ที่ ด าเนิ น โครงการให้ ค าปรึ ก ษาและบริ ก ารข้ อ มู ล เทคโนโลยี โดยได้ รั บ
ความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้แก่ อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์
และอาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทาผลิตภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าวและเปลือกไข่เหลือทิ้ง
แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวแปรรูปข้าวกล้องเตาปูน บ้านเนิ นหนองบัว ตาบลเตาปูน อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี โดยมีสมาชิกเข้าร่วมอบรมจานวน 33 คน ซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้ประโยชน์จากฟางข้าวที่หลงเหลือ
มาจากการเกี่ยวเก็บข้าวแล้ว ยังเป็นการบูรณาการระหว่างจังหวัด ด้วยการขอความอนุเคราะห์เปลือกไข่เหลื อทิ้ง
จากผู้ประกอบการที่ทาธุรกิจขนมหวาน ซึ่งทางศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ. มทร.พระนคร ได้ลงพื้นที่สารวจปัญหาและ
ความต้องการของผู้ประกอบการในตาบลสามะโรง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 พบว่า
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มีเปลือกไข่เหลือทิ้งจากกระบวนการทาขนมหวานถึงวันละประมาณ 3,000 ฟอง ทั้งนี้ ทางศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
สวพ. มทร.พระนคร มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) ด้วยการให้ผู้เข้าอบรม
ผ่านการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาของการอบรม
ดาเนินการให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีแ ก่ผู้รับบริการจานวน 324 คน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
จานวน 17 ครั้ง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 97.00
5. สรุปผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมายของผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ
1. จ านวนผู้ รั บ บริ ก ารค าปรึ ก ษา
(คน)
2 . จ า น ว น ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล
เทคโนโลยี (คน)
3. ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก าร
(ร้อยละ)

6. การใช้จ่ายงบประมาณ
7. ปัญหา อุปสรรค
8. ข้อเสนอแนะ

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

40

106

100

218

80.00

97.00

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ
1. จานวนผู้รับบริการ (คน)
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ (ร้อยละ)
3. ผู้ รั บ บริ ก ารน าความรู้ ไ ป ใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ)
4. ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก าร
วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จาก
การบริการ (ร้อยละ)
5. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนด (ร้อยละ)

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

140

324

90.00

93.60

86.00

99.07

85.00

97.00

95.00

100.00

ใช้จ่ายงบประมาณ จานวน 235,000 บาท
(สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
การดาเนินการของโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2563
ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา
และหน่วยงานระดับคณะ ในสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ โดยเน้นการให้บริการคาปรึกษา
และข้อมูลทางเทคโนโลยีแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป เป็นตัวกลางและประสานการถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างเครือข่าย เป็นศูนย์ประสานงานและสนับสนุน
งานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม นอกจากนี้ ยั ง เป็ น หน่ ว ย
ประสานงาน ศูนย์คลิ นิกเทคโนโลยีในสั ง กัด มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคล
พระนคร ทั้ง 5 ศูนย์ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรให้การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
โครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป
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กิตติกรรมประกาศ
โครงการให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประสบความสาเร็จ เพราะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ตามโครงการคลิ นิ กเทคโลยี ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร และ รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐ โชติ รักไทยเจริญ ชี พ รองอธิการบดีฝ่ า ยวิช าการ
และพัฒนาคณาจารย์ ที่ให้การสนับสนุนการดาเนินงานของโครงการนี้จนสาเร็จลุล่วง ขอขอบพระคุณ ดร.ประกอบ
ชาติภุกต์ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ให้การสนับสนุนและให้คาปรึกษาแนะนาในการดาเนินโครงการ
และขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ให้ความร่วมมือในการทางาน รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในความสาเร็จของโครงการนี้
นางสาวดวงฤทัย แก้วคา
หัวหน้างานคลินิกเทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบโครงการให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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สารบัญ
เรื่อง
บทสรุปผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญเรื่อง
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ
ข้อเสนอโครงการ
บทที่ 2 การดาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี
1 คณะกรรมการดาเนินงาน
2 วิทยากรในโครงการ
3 กิจกรรมและวิธีดาเนินการ การให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
4 รายชื่อผู้รับบริการให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
5 ตัวชี้วัดเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี
บทที่ 3 ผลการประเมินระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี
1 การประเมินผล
2 การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
3 ช่องทางการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
4 การสารวจปัญหาและความต้องการรับบริการข้อมูล คาปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคลินิกเทคโนโลยี
6 ให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
ภาคผนวก
1 แบบบันทึกข้อมูล
2 แบบใบสมัคร
3 แบบวัดความพึงพอใจ
4 แบบประเมินผลเมื่อจบการถ่ายทอดฯ ทันที
5 แบบติดตามประเมินผล
6 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
7 เอกสารฝึกอบรม

หน้า
(1)
(8)
(9)
(10)
(11)
1
1
9
9
9
9
10
58
103
103
106
106
107
110
113
120
121
123
125
127
129
132
144
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สารบัญตาราง
ตารางที่
2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี
2.2 ข้อมูลการบริการให้คาปรึกษาที่ลงในระบบ
2.3 ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงาน
3.1 ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อโครงการให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
3.2 ค่าร้อยละจาแนกตามความสามารถในการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
3.3 ค่าร้อยละจาแนกตามลักษณะการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
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บทที่ 1
รายละเอียดโครงการ
ข้อเสนอโครงการ

1. ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ชื่อโครงการ : ให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
3. ผู้รับผิดชอบและทีมงาน : 3.1 ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร.ประกอบ ชาติภุกต์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี
โทรศัพท์ : 0 2665 3777 ต่อ 6099
โทรศัพท์มือถือ : 08 6408 3704
โทรสาร : 0 2665 3860
E-mail : prakorb.c@rmutp.ac.th
2. นายชลากร อุดมรักษาสกุล
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี
โทรศัพท์ : 0 2665 3777 ต่อ 6090
โทรศัพท์มือถือ : 09 5459 6966
โทรสาร : 0 2665 3860
E-mail : chalakorn.u@rmutp.ac.th
3.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร
หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี
โทรศัพท์ : 0 2665 3777 ต่อ 6644
โทรศัพท์มือถือ : 08 6972 9259
โทรสาร : 0 2665 3860
E-mail : chinida.p@rmutp.ac.th
2. นางสาวดวงฤทัย แก้วคา
หัวหน้างานคลินิกเทคโนโลยี ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี
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โทรศัพท์ : 0 2665 3777 ต่อ 6644
โทรศัพท์มือถือ : 09 0996 3663
โทรสาร : 0 2665 3860
E-mail : doungrouthai.k@rmutp.ac.th
4. หลักการและเหตุผล : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีภารกิจในการจัดการศึกษารวมทั้งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย การให้บริการวิชาการ
และวิชาชีพแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้คณะต่างๆ ดังนี้
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
4. คณะบริหารธุรกิจ
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์
7. คณะศิลปศาสตร์
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ผลงานวิจัยของคณะต่าง ๆ ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ การปฏิบัติงาน
ในพื้ น ที่ เ พื่ อ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ใ นรู ป แบบการอบรมเชิ งปฏิ บัติ ก าร บริ ก ารข้ อ มู ล การให้ ค าปรึ ก ษาเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ โดยผ่านทางโทรศัพท์อย่างสม่าเสมอตั้งแต่ได้มีการก่อตั้งเป็นสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลจนถึงการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ศูน ย์ คลิ นิ กเทคโนโลยี สถาบั น วิจั ยและพัฒ นา ได้นาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ที่ เ ป็ น ความเชี่ ย วชาญของมหาวิ ท ยาลั ย ถ่ า ยทอดสู่ ชุ ม ชนและผู้ รั บ บริ ก ารในรู ป แบบการบริ ก ารข้ อ มู ล และ
ให้คาปรึกษา การวิจัยและพัฒนาต่อยอด การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2548–2562 จานวน 65 โครงการ งบประมาณ 17,882,700 บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน) จานวนผู้รับบริการ 27,112 คน
โดยผลการดาเนินงานโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี้
6 พฤศจิ กายน 2561 ให้ บ ริ การคาปรึกษาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกั บแป้งกล้ ว ย คุณค่าทางโภชนาการของ
แป้ ง กล้ ว ย และการน าแป้ ง กล้ ว ยไปเป็ น ส่ ว นประกอบหลั ก ในอาหารคลี น แก่ น ายพลเทพ เที ย มอั ม พร
โดยประสานงานไปยั งศูน ย์ คลินิ กเทคโนโลยีโ ชติเวช ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผลผลิ ตทางการเกษตร
ให้ รั บ ค าปรึ ก ษาเรื่ อ งแป้ ง กล้ ว ยจาก ดร.วไลภรณ์ สุ ท ธา อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าอาหารและโภชนาการ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
30 พฤศจิกายน 2561 ให้บริการคาปรึกษาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกั บกระบวนการผลิ ตแป้งกล้วย และการ
แก้ปัญหาแป้งกล้วยมีกลิ่ น อับ แก่นางสาววราภรณ์ น้อยทัน โดยประสานงานไปยังศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติ เวช
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ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ให้รับคาปรึกษาเรื่องแป้งกล้วยจาก ดร.วไลภรณ์ สุทธา
อาจารย์ประจาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
3-4 ธั น วาคม 2561 แจกแผ่ น พั บ ประชาสั ม พั น ธ์ ง านคลิ นิ ก เทคโนโลยี ในการจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
“การตลาดยุค 4.0” รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการบริการสังคมสู่ Digital Economy ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อเสริ มสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาด ช่องทางการจัดจาหน่าย และการตลาด
ออนไลน์ แก่ ชุ ม ชนกลุ่ ม ผู้ รั บ บริ ก ารวิ ช าการตาม MOU (จั ง หวั ด เพชรบุ รี , จั ง หวั ด ราชบุ รี , จั ง หวั ด กาญจนบุ รี )
ณ โรงแรมมิตรพันธ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมอบรมจานวน 56 คน
17–19 ธันวาคม 2561 แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานคลินิกเทคโนโลยี ในโครงการบริการวิชาการสัญจร
สู่ชุมชน โดยเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสารวจข้อมูลชุมชน จานวน 7 กลุ่ม ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
บางครก อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ศูนย์จัดการขยะชุมชน กลุ่มจักสานผู้สูงอายุ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
น้าตาลมะพร้าวบ้านบางหอ กลุ่มเกษตรกรสวนมะพร้าว กลุ่มปักสไบมอญ กลุ่มนวดแผนไทย และชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี ตลาดน้าวัดเขาตะเครา
25 มีนาคม 2562 แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานคลินิกเทคโนโลยี ในโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
งานบริการวิชาการแบบบูรณาการ โดยประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลสามะโรง จังหวัด
เพชรบุรี โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ อบต.สามะโรง เข้าร่วมจานวน 25 คน
1 เมษายน 2562 แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานคลินิกเทคโนโลยี ในโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
งานบริการวิชาการแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการ
วิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ ของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น การสร้ า งนวั ต กรรมและเพิ่ ม มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห นึ่ ง ต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ จังหวัดเพชรบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตาบลนาพันสาม
อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายประสิทธิ์ รวมสิน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาพันสาม และ
นายวรวิสูตร ฉิมพาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาพันสาม พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจานวน 10 คน
2 - 3 พฤษภาคม 2562 ลงพื้นที่ดาเนินการโครงการให้คาปรึกษาและบริการข้อมูล เทคโนโลยี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อภิญญา มานะโรจน์ และ อาจารย์อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ โดยให้คาปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทาขนมจีบ
ซาลาเปา พายชั้น และกะหรี่พัฟไส้สับปะรด แก่กลุ่ม OTOP สตรีบ้านบึง อาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยมีสมาชิก
กลุ่มเข้าร่วมโครงการจานวน 35 คน
8 พฤษภาคม 2562 ลงพื้ น ที่ ด าเนิ น การโครงการให้ ค าปรึ ก ษาและบริ ก ารข้ อ มู ล เทคโนโลยี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ วิ ท ยากรจากคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ แ ก่ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์สังเวย เสวกวิหารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา พลเยี่ยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
อาจารย์ ธ นาพร บุ ญชู และอาจารย์ อัญชนา ขัตติยะวงศ์ โดยให้ คาปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทายาดม
ยาหม่อง และน้ายาล้างจาน แก่กลุ่มชุมชนบ้านห้ วยทรายเหนือ อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีสมาชิกกลุ่ ม
เข้าร่วมโครงการจานวน 42 คน
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14-15 พฤษภาคม 2562 ลงพื้นที่ดาเนินการโครงการให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์เปรมระพี
อุยมาวีรหิรัญ และอาจารย์ลัดดาวัลย์ กลิ่นมาลัย โดยให้คาปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทาแป้งกล้วย กรอบเค็ม
แป้ งกล้ ว ย หมี่กรอบแป้ งกล้ ว ย กล้ ว ยอบน้ าผึ้ ง กล้ ว ยกรอบปรุงรส และพัฒ นาช่องทางการตลาด แก่กลุ่ มชุมชน
ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ้งภากรณ์ บางขุด จังหวัดชัยนาท โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการจานวน 37 คน
15 พฤษภาคม 2562 แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานคลินิกเทคโนโลยี และให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการติดต่อ
ศูนย์คลินิกฯ เพื่อขอรับบริการคาปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่นายอ่อน บุญโต
5 มิถุน ายน 2562 แจกแผ่ น พับ ประชาสั มพันธ์งานคลิ นิกเทคโนโลยี และให้ ข้อมูล เพิ่ มเติมในการติดต่อ
ศูนย์คลินิกฯ เพื่อขอรับบริการคาปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่นายกริช ขาเจริญ
7 มิถุน ายน 2562 แจกแผ่ น พับ ประชาสั มพันธ์งานคลิ นิกเทคโนโลยี และให้ ข้อมูล เพิ่มเติมในการติดต่อ
ศูนย์คลินิกฯ เพื่อขอรับบริการคาปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่นายสุรพล พรชัย
6 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมนาเสนอผลการดาเนินงานโครงการบริการให้คาปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลงานเด่นของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ในการประชุม “15 ปี วิทย์สร้างคน
รวมพลเครื อ ข่ า ย อว.” ประจ าปี 2562 ภายใต้ ง าน TechnoMart 2019 “ก้ า วส าคั ญ เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ น วทน.
สู่ภูมิภาค” ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 ห้องจูปีเตอร์ 7 : ภาคกลาง-ภาคตะวันออก ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
การนาเสนอโครงการให้ คาปรึ กษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงเป็น
โครงการที่จัดทาขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/เจ้าของเทคโนโลยี และ
สารวจข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการ โดยให้บริการ ณ จุดบริการของมหาวิทยาลัย การบริการผ่านทางโทรศัพท์
ผ่านทางเว็บไซต์ รวมทั้งจัดทาสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ผลงานของศูนย์คลินิกเทคโนโลยี ตลอดจนลงพื้นที่
ให้คาปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างที่เป็นพื้นที่ดาเนินการของมหาวิทยาลัย
6. วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและให้บริการคาปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยี
2) เพื่อเป็นตัวกลางและประสานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างเครือข่าย
3) เพื่อเป็นหน่วยสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัด
4) เพื่อเป็ น หน่ ว ยประสานงาน ศูนย์คลิ นิกเทคโนโลยี ในสั ง กัด มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ทั้ง 5 ศูนย์

7. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ : กลุ่มผู้สนใจเทคโนโลยี วิสาหกิจชุมชน OTOP ผู้ประกอบการ SMEs จานวน 140 คน
ในพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี และจังหวัด
ใกล้เคียง
8. ระยะเวลาดาเนินการ : เดือนที่เริ่มต้น-จนถึงสิ้นสุด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

5

9. การดาเนินโครงการ :
9.1 กิจกรรมและวิธีดาเนินงาน ประกอบด้วย
กิจกรรม 1) การให้บริการคาปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
ช่องทาง/
วิธีการให้บริการ
 โทรศัพท์
หมายเลข : 0 2665 3777 ต่อ 6644
วัน เวลาทาการ : จันทร์ – ศุกร์
เวลา 8.30 – 16.30 น.
ชื่อเจ้าหน้าที่ :
นางสาวชนิดา ประจักษ์จติ ร
นางสาวดวงฤทัย แก้วคา
 เว็บไซด์ :
www.clinictech.rmutp.ac.th
 การบริการนอกสถานที่ (ระบุสถานที่/
เรื่องที่ให้บริการ ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง) :
สถานที่กรุงเทพและปริมณฑล และจังหวัด
ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
เรื่องที่ให้บริการ
1. ด้านเครื่องจักร
2. ด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3. ด้านการแปรรูปอาหาร
4. ด้านการตลาด
 การประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับ
บริการ (โปรดระบุ) :
1. แผ่นพับประชาสัมพันธ์
2. www.clinictech.rmutp.ac.th
3. www.facebook.com/Clinictech.RMUTP
4. www.ird.rmutp.ac.th
5. www.rmutp.ac.th

คาปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีที่มี
ความเชี่ยวชาญ

รายละเอียด
เทคโนโลยี
ที่จะให้บริการ

เจ้าของเทคโนโลยี
(ชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์/อีเมล์)

1. วิศวกรรมเครื่องกล การสร้ า งเครื่ อ งจั ก ร
เกี่ ย วกั บ การผลิ ต กั บ
ชุมชน เช่น เครื่องทาปุย๋
เครื่ อ งปลอกมะพร้าว
เครื่องตัดสับหญ้าเนเปีย
2. การผลิตสื่อเสมือน
จริง โดยใช้เทคโนโลยี
ความจริงเสริม (AR)

3. เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน

4. แปรรูปอาหาร
5. ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

6. การตลาด

1. ดร.ประกอบ ชาติภุกต์
2. ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มทร.พระนคร 399 ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม.
0 2665 3777 ต่อ 6099
การสร้างสื่อ
ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
การท่องเที่ยว
มทร.พระนคร 399 ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม.
0 2665 3777 ต่อ 7131
การสร้างสื่อ
ดร.ฉันทนา ปาปัดถา
ประชาสัมพันธ์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ให้ชุมชนเป็นที่รู้จัก
มทร.พระนคร 399 ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม.
0 2665 3777 ต่อ 6814
การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม น.ส.ชนิดา ประจักษ์จิตร
ให้กับผลิตภัณฑ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ มทร.พระนคร 399 ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม.
ใหม่ให้กับชุมชน
0 2665 3777 ต่อ 6644
การตลาด การเพิ่ม
น.ส.ดวงฤทัย แก้วคา
ช่องทางการจัด
สถาบันวิจัยและพัฒนา
จาหน่าย และ
มทร.พระนคร 399 ถนนสามเสน
การตลาดออนไลน์
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม.
0 2665 3777 ต่อ 6644

กิจกรรม 2) การประสานงานและบริหารจัดการเครือข่าย
โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่จะให้บริการ
 การประสานงานภายในสถาบันการศึกษาและกระทรวงการอุดมศึ ก ษาฯ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานคลินิกเทคโนโลยี
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 การประสานงานภายในสถาบันการศึกษาและกระทรวงการอุดมศึ ก ษาฯ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน หมู่บ้าน วท. และสมาชิก อสวท.
 การบริหารจัดการทางด้านการเงิน งบประมาณ การติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล
กิจกรรม 3) การประสานการดาเนินงาน พัฒนาจังหวัดด้าน วทน. ร่วมกัน
โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่จะดาเนินการ
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็น PCSO
(โปรดระบุเรื่อง...................................)
 ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาภูมิภาค
(โปรดระบุเรื่อง...................................)
9.2 แผนการดาเนินงาน
2562
กิจกรรม
แผนงาน
1.ประชุ ม ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ วาง
แผนการดาเนินงาน
2 .ร ว บ ร ว ม แ ล ะ จั ด ท า ข้ อ มู ล
เทคโนโลยีและข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
3 .ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล แ ล ะ จั ดท า
เอกสารและสื่อเผยแพร่
4.ดาเนินการให้คาปรึกษาบริการ
ข้อมูล สาธิต ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ และ
ประสานงานคลินิก เทคโนโลยี ที่
เกี่ยวข้อง
5.ประเมินและติดตามผล
6.วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล
แผนงาน (ระบุจำนวนเงินที่มีแผน
จะใช้ในแต่ละไตรมำส)
แผนงาน
จานวนผู้รับบริการคาปรึกษา
ทางเทคโนโลยี (คน)
จานวนผู้รับบริการข้อมูล
เทคโนโลยี (คน)
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

2563

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.

รวม

10,000
20,000
35,000
150,000

10,000
10,000
10,000

55,000

75,000

95,000

235,000

10

10

10

10

40 คน

25

25

25

25

100 คน

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80
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10. ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)

1. จานวนผู้รับบริการคาปรึกษา (คน)

40 คน

2. จานวนผู้รับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (คน)

100 คน

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
1. แบบใบสมัคร หรือ
2. บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผู้ รั บ บริ ก ารค าปรึ กษา
ลงในระบบ Call Center
แบบวัดความพึงพอใจและประเมิ น ผล
ตามแบบฟอร์ม

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 ทางเศรษฐกิจ
การให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี รวมถึงการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาด สามารถเพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลิตและการจัดจาหน่าย อันส่งผลต่อการ
เพิ่มรายได้หรือลดรายจ่ายของผู้รับบริการและชุมชน
 ทางสังคม
การให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี รวมถึงการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านการพัฒนา
ผลิ ตภัณฑ์ บรรจุ ภัณฑ์ และการตลาด สามารถนาไปใช้ใ นการพัฒ นาอาชี พเพื่ อเพิ่ มรายได้ หรือนาความรู้ไ ปใช้
ในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย อันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดปัญหาการว่างงาน และ
ลดอาชญากรรมอันอาจจะเกิดจากการว่างงานและขาดรายได้
12. งบประมาณขอรับการสนับสนุน จานวน 235,000 บาท มีรายการดังนี้
รายการ (ตัวอย่าง)
1. ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาช่วยงานวุฒิปริญญาตรีทาง
วิทยาศาสตร์หรือสาขาใกล้เคียง
2. ค่าจ้างเหมารถรับจ้างในการเดินทางให้บริการข้อมูล
และให้คาปรึกษา
3. ค่าที่พักคณะทางานให้บริการข้อมูลและให้คาปรึกษา
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง
5. ค่าดาเนินการติดตามประเมินผล
6. ค่าจัดทาเอกสารข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด
และข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
7. ค่าจัดทาสื่อเผยแพร่คลินิกเทคโนโลยี
*ถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ

วัน/ครั้ง
12 เดือน

คน
1 คน

อัตรา
15,000 : เดือน

รวมเงิน (บาท)
180,000

1 คัน

5 วัน

3,000 : วัน

15,000

5 คืน
5 วัน
1 ครั้ง
10 เรื่อง

6 คน
6 คน
-

600 : คน
240 : วัน
2,500 : ครั้ง
1,000 : เรื่อง

18,000
7,200
2,500
10,000

1 ครั้ง

-

2,300 : ครั้ง

2,300

13. งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน (ถ้ามี) โปรดระบุ.........................................................................บาท

8

14. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล :
14.1 หน่ ว ยงานรั บ งบประมาณต้ อ งรายงานความก้ า วหน้ า ในระบบคลิ นิ ก เทคโนโลยี อ อนไลน์
(www.clinictech.most.go.th/online/index.asp) รายไตรมาส 4 ครั้ง/ปี
14.2 หน่วยงานรับงบประมาณต้องประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ
14.3 หน่วยงานรับงบประมาณต้องจัดส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมหนังสือนาส่งจากต้นสังกัด สามารถส่ง
ข้อมูลในรูปดิจิทัลไฟล์ โดยสามารถจัดส่งหลังสิ้นสุดโครงการแต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563

(นางสาวดวงฤทัย แก้วคา)
ผู้เสนอโครงการ
หัวหน้างานคลินิกเทคโนโลยี
ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี
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บทที่ 2
การดาเนินการให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
1. คณะกรรมการดาเนินงาน
1.1 นายประกอบ
1.2 นายชลากร
1.3 นางสาวชนิดา
1.4 นางสาวดวงฤทัย
1.5 นางสาวหนึ่งฤทัย
1.6 นางสาวเรณู
1.7 นางสาวภาวนา

ชาติภุกต์
อุดมรักษาสกุล
ประจักษ์จิตร
แก้วคา
แก้วคา
วงค์ลังกา
ทิมผ่องใส

2. วิทยากรในโครงการ
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก
2.2 อาจารย์เปรมระพี
อุยมาวีรหิรัญ
2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา พลเยี่ยม
2.4 อาจารย์ธนาพร
บุญชู
2.5 อาจารย์นฤพน
ไพศาลตันติวงศ์
2.6 อาจารย์สัมภาษณ์
สุวรรณคีรี
2.7 นางสาวดวงฤทัย
แก้วคา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา

3. กิจกรรมและวิธีดาเนินการ การให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
3.1 การให้บริการคาปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
3.1.1 ให้บริการคาปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีทางโทรศัพท์
3.1.2 ให้บริการคาปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีนอกสถานที่
3.1.3 ให้ บ ริ ก ารค าปรึ ก ษาและข้ อ มู ล เทคโนโลยี ท างเว็ บ ไซต์ Clinic Monitoring Online (CMO)
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
3.1.4 การรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยและพัฒนาภายในคลินิกเทคโนโลยีระดับมหาวิทยาลัยและระดับศูนย์
3.1.5 การสารวจความต้องการทางเทคโนโลยี
3.2 การประสานงานและบริหารจัดการภายในสถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกฯ และระหว่างเครือข่าย
3.2.1 การประสานงานในการเสนอของบประมาณประจาปีของคลินิกเทคโนโลยี
3.2.2 การประสานงานในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนฯ ระหว่างคลินิกเทคโนโลยี
และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3.2.3 การติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนของคลินิกเทคโนโลยี
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3.2.4 การประสานและอานวยความสะดวกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานคลินิกเทคโนโลยี ภายในพื้นที่
จังหวัด
3.3 การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลในส่วนการดาเนินงาน
3.4 ประสานการดาเนินงานร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวม 5 ศูนย์
คือ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โชติเวช พณิชยการพระนคร พระนครเหนือ และสถาบันวิจัยและพัฒนา
3.5 การเผยแพร่ ข้อมูล เทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดผ่ านทางโครงการ จัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
จัดสัมมนาทางวิชาการ รายงานประจาปีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ
เว็บไซต์ http://www.clinictech.rmutp.ac.th และเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/asird.rmutp
4. รายชื่อผู้รับบริการให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและรับ บริการข้อมูลเทคโนโลยี โครงการให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
จานวน 324 คน ข้อมูลดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี
ลาดับ
ที่

001

002

003

004

ชื่อ – สกุล

นางสาวดวงพร วงศ์ไพบูลย์

นางประไพ ยศวิไล

ที่อยู่
สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรสาคร
อาคารศาลากลางจังหวัด
สมุทรสาคร
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
99/3 หมู่ 3 ตาบลพันท้าย
นรสิงห์ อาเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร 74000

นางธัญภัทร โพธิ์ร่มไทร

84/1 หมู่ 9 ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

นางนิภา สมนาม

219/2 หมู่ 8
ตาบลพันท้ายนรสิงห์
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

หมายเลข
โทรศัพท์

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ

034 411717

สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
08 9003 6849
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
08 7803 1459
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
08 9610 6848
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่
005

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

นางอังคณา ชูเจริญผล

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

006

นางสมหมาย ผึ้งหลวง

166/3 หมู่ 2
ตาบลพันท้ายนรสิงห์
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

007

นางพร บุญเทียม

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

008

นางน้าอ้อย นาคอ่อน

158/1 หมู่ 2
ตาบลพันท้ายนรสิงห์
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

009

นางประนอม วันเพ็ญ

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

010

นางอมรรัตน์ จั่นจุ้ย

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

011

นายสุริยา เนียมฉาย

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

หมายเลข
โทรศัพท์

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
09 5104 9829
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
08 4908 9551
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

012

นางรุ่งนภา บุญแน่น

1 หมู่ 3
ตาบลพันท้ายนรสิงห์
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

013

นางโสภา เนียมฉาย

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

014

นางสุกันยา ยศวิไล

99/3 หมู่ที่ 3
ตาบลพันท้ายนรสิงห์
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

-

015

นางจรินทร์ เนียมฉาย

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

016

นางสาวไฉไล หริบุตร

017

นางสาวพัชรี เทียนเงิน

018

นางสาวภาณี เทียนเงิน

48/3 หมู่ 8
ตาบลพันท้ายนรสิงห์
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
32/126 หมู่ 4
ถนนเอกชัย ตาบลนาดี
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
32/126 หมู่ 4 ซอย 14
ถนนเอกชัย ตาบลนาดี
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

09 3496 2923

08 6768 4405

09 0971 3641

09 0791 3641

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

019

นางบัวลอย บุญพิทักษ์

31/470 หมู่ 4 ตาบลนาดี
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

020

นางสาวมาลี คาสาเริง

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

นายอากาศ โพธิสุพรรณ

31/515 หมู่ 4 ตาบลนาดี
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

08 1191 9589

นางสาลี ช่อทองดี

106/2 หมู่ 9 ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

08 1496 5782

นายเทอดชัย โพธิ์ร่มไทร

84/1 หมู่ 9 ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

08 9534 9995

นายทศวรรษ โพธิ์ร่มไทร

70 หมู่ 9 ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

09 9624 5278

นางประเทือง โต๊ะทองแดง

70 หมู่ 9 ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

09 8518 6881

021

022

023

024

025

08 9602 6980

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่
026

027

028

029

030

031

032

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
สารวจข้อมูลความ
84/1 หมู่ 9 ตาบลบ้านบ่อ
ต้องการของชุมชน
นางสาววิศรุตา โพธิ์ร่มไทร อาเภอเมืองสมุทรสาคร
06 2849 0999
ประจาปีงบประมาณ
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
70 หมู่ 9 ตาบลบ้านบ่อ
ต้องการของชุมชน
นายประพันธ์ โต๊ะทองแดง อาเภอเมืองสมุทรสาคร
06 3869 0785
ประจาปีงบประมาณ
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
70 หมู่ 9 ตาบลบ้านบ่อ
ต้องการของชุมชน
นายประชา โพธิ์ร่มไทร
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
08 7803 1459
ประจาปีงบประมาณ
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
70 หมู่ 9 ตาบลบ้านบ่อ
ต้องการของชุมชน
นางปุ๊ โพธิ์ร่มไทร
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
ประจาปีงบประมาณ
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
85 หมู่ที่ 6 ตาบลกระดังงา
ต้องการของชุมชน
นางสาวนพรัตน์ เปลี่ยนวงศ์ อาเภอบางคนที
ประจาปีงบประมาณ
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
นางสาวถาวรีย์ ชยนต์พัสวี ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
นางสาวพัชรินทร์ ฤทธิ์สาเร็จ ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

033

นายศิวกร ขุนบุญย้ง

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

034

นางสาวปุญลักษณ์ ระหงษ์

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

035

นางศรีฉัตรนภา อยู่ทรง

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

036

นางปุณิกา ระหงษ์

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

037

นางสวรรยรัชต์ บุญชู

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

038

นางมาเรียม ยิ้มถนอม

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

039

นางทิพวรรณ ศรีจินดา

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

040

นายชาลี เยื่อปุย

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

041

นายเชิดศักดิ์ เทียมสมชาติ

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

042

นายวสวัตติ์ หลงสวาท

44 หมู่ที่ 9 ตาบลคลองเขิน
อาเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

-

043

นางสาววรรณณี เทียนประเสริฐ

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

044

นางสาวมาลี วงศ์ประสิทธิ์

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

045

นางสาวบังเอิญ ปถมสาคร

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

046

นายจรูญ เจือไทย

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

047

นายอ๊อด เอี่ยมละออ

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

048

นายละออ ปูนชาติ

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

นางกัญญา สินไชย

8 หมู่ที่ 3 ตาบลบางกระบือ
อาเภอบางคนที
09 4868 3428
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

นางยุพา พูลประเสริฐ

31 หมู่ที่ 3 ตาบลบางกระบือ
อาเภอบางคนที
09 9191 6421
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

นางสุณีย์ แก้ววิจิตร์

43/1 หมู่ที่ 4
ตาบลบางกระบือ
06 3183 0471
อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

นายอานวย โพธิ์เจริญ

87 หมู่ที่ 3 ตาบลบางกระบือ
อาเภอบางคนที
08 9000 0200
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

นางสาราญ จันทโชติ

3 หมู่ 5 ตาบลยายแพง
อาเภอบางคนที
08 6506 6020
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

049

050

051

052

053

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

054

15/3 หมู่ที่ 4
ตาบลดอนมะโนรา
นางสาวบุญทริกา ลิ้มไพบูลย์
อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

-

055

นางสาวสุนัน พันธ์มา

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

056

นายอานนท์ หลงสวาท

44 หมู่ที่ 9 ตาบลคลองเขิน
อาเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

-

057

นายศิริชัย โพธิ์ทองสุข

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

058

นายบุญยืน แพเกษม

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

059

นางจุฑามาศ อุทัย

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

060

นางสาวบุปผา อุทัย

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

061

นางเทวี ธานีประเสริฐ

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

062

นายเพชรมณี แช่มชูกุล

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

063

นางทิพวรรณ ศรีวารีรัตน์

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

064

นายสมบัติ เขียวงามดี

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

065

นายปกิต บุญเพ็ญ

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

066

นางละออ ปูนชาติ

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

067

31 หมู่ที่ 5 ตาบลยายแพง
นางสาวนฤมล ทรัพย์สาราญ อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเลข
โทรศัพท์

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
08 4024 9797
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

068

นายธนกฤต อยู่ทรง

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

069

นางพีรดา ทรัพย์วิไลพร

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

070

นางมาลี นิลอุบล

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

071

นางนารีรัตน์ คงสกุล

41/1 หมู่ที่ 12
ตาบลบางยาง
อาเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74110

-

072

นายอบ ขุนบุญย้ง

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

073

นางสาวขวัญตา ธานีประเสริฐ

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

นางสาวบุญเรือน ไม่น้อย

72 หมู่ที่ 3 ตาบลบางกระบือ
อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

-

074

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

075

นางสาวกัญญศร ภัควิชกุล

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

076

นางสาวภุมรินทร์ ฤทธิ์สาเร็จ ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

077

นายวัฒนา พยุง

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

078

นายเถลิงศักดิ์ เลื้องรักษา

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

079

นางสาวชนชญา ควรเดชะคุปต์

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

080

นางสาวยลฤดี โตสงวน

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

081

นางสาวศิริพร ตั้งสมบูรณ์

ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

-

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

นางสาวณัฐนียา เธียรธารง

สำนักงำนพัฒนำชุมชน
จังหวัดสมุทรสงครำม

-

นางสาวสุกัญญา วงศ์นิติกร

13/53 ตาบลแม่กลอง
อาเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม

-

084

นางสาวอัจฉรีย์ มานะกิจ

2534/37 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม
กทม. 10120

-

085

นางสาววนิชพร พวงคา

สำนักงำนพัฒนำชุมชน
จังหวัดสมุทรสงครำม

-

086

นางฐานิดา สีเหลือง

1 หมู่ที่ 2
ตาบลท่าคา อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

-

087

นางสาวภัสษร แพรกเชิญ

ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

-

088

นางสาวมัชฌิมา แสงอุไร

ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

-

082

083

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่
089

090

091

092

093

094

095

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
นายวิสิทธิพล อนุตราอภิวัชณ์ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
130 หมู่ที่ 4 ตาบลบางนางลี่
ต้องการของชุมชน
นายสมยศ หลาวรรณะ
อาเภออัมพวา
08 9613 4855
ประจาปีงบประมาณ
จังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
130 หมู่ที่ 4 ตาบลบางนางลี่
ต้องการของชุมชน
นางสาวนิตรชุดา หลาวรรณะ อาเภออัมพวา
08 9613 4855
ประจาปีงบประมาณ
จังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
นางรัญจวน วิทยาคม
ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
นางสาวจารุวรรณ ปานประเสริฐ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
นางนุสรา บัวกรด
ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
นางสาวประนอม ธรรมสวัสดิ์ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่
096

097

098

099

100

101

102

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
สารวจข้อมูลความ
28 หมู่ที่ 5 ตาบลวัดประดู่
ต้องการของชุมชน
นางประภาวดี ศิริธนะ
อาเภออัมพวา
ประจาปีงบประมาณ
จังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
นางเฉลียว อุ้มล้วนล้อม
ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
นางสายัณห์ วังศิริ
ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
นายสุรศักดิ์ ปานประเสริฐ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
นายเดชา สุคติ
ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
28 หมู่ที่ 5 ตาบลวัดประดู่
ต้องการของชุมชน
นางจารัส ผลอินหอม
อาเภออัมพวา
ประจาปีงบประมาณ
จังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
56 หมู่ที่ 7 ตาบลจอมปลวก
ต้องการของชุมชน
นางสาวกนกวรรณ หลัดเจริญ อาเภอบางคนที
06 1614 7208
ประจาปีงบประมาณ
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
พ.ศ. 2563
ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่
103

104

105

106

107

108

109

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
สารวจข้อมูลความ
57/1 หมู่ 7 ตาบลจอมปลวก
ต้องการของชุมชน
นางส้มเช้า ชินดารัตน์
อาเภอบางคนที
ประจาปีงบประมาณ
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
นางสาวสาหร่าย แสงทองนนท์ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
30 หมู่ที่ 10 ตาบลศรีแก้ว
ต้องการของชุมชน
นายธีระพงษ์ สะอาดเอี่ยม อาเภอเลิงนกทา
09 0364 3102
ประจาปีงบประมาณ
จังหวัดยโสธร 35120
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
นางลาใย ลอดภิทักษ์
ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
62/1 หมู่ 1
สารวจข้อมูลความ
ตาบลปลายโพงพาง
ต้องการของชุมชน
นางชลธิดา นภพลับ
06 4272 9189
อาเภออัมพวา
ประจาปีงบประมาณ
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
นางสายใจ วงณัท
ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
นางจันทร์เพ็ญ ศรียารักษ์
ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

110

นางอาริณี บุญเต๊ก

111

นายธันวา อัดสา

112

นางชุลีรัตน์ พาเจริญ

113

นางยุพิน ประทุมสินธุ

114

นางณัฐปภัสร์ สกุลแท้

115

นางพิมพ์เพ็ญ อุโฆษจันทร์

116

นางสาวไพเราะ แดงละม้าย

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
สารวจข้อมูลความ
32 หมู่ 6 ตาบลบางนกแขวก
ต้องการของชุมชน
อาเภอบางคนที
09 5972 4735
ประจาปีงบประมาณ
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่
117

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

นายธวัตรัตน์ สกุลแท้

ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

118

นางกวิสรา สมสกุล

11 หมู่ 6 ตาบลบางช้าง
อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

119

นางสาวรัชนีย์ แสงผล

ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

120

นางประภา ทวีโรจน์สุพล

ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

121

นางนะธี ช่วยทอง

ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

นางศศิธร อินต๊ะเสน

วิสาหกิจบ้านริมคลองโฮมสเตย์
ตาบลบ้านปรก อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

นางสาวณัฐณิชา อินต๊ะเสน

54/1 หมูท่ ี่ 10
ตาบลบ้านปรก
อาเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

122

123

หมายเลข
โทรศัพท์

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
08 3836 6389
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
08 5296 1944
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
06 3514 2001
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่
124

125

126

127

128

129

130

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
นายพรชัย สวัสดี
ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
นางกิ่งแก้ว แก้วกุญชร
ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
นางจุปาณาน กลิ่นประเสริฐ ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
นางรัตนา จันทร์หอม
ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
43/1 หมู่ที่ 6
ต้องการของชุมชน
นางถิรดา เอกแก้วนาชัย
ตาบลบ้านปรก อาเภอเมือง 08 9170 2904
ประจาปีงบประมาณ
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
นายพรชัย บัวโรย
ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
นางสาวสาเริง ภิรมย์ทวีผล ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

131

นางปราณี โพธิสรัลส์

ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

-

132

นางสาวชนกปาวณะ สีขัง

ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

-

133

นายศุภลักษณ์ บัวโรย

ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

-

134

นางสาววาสนา บุญพลอย

ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

-

135

นางเบญจมาภรณ์ คงศรี

ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

-

136

นายคนึง จันทร์ขา

ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

-

137

นายมานิตย์ จันทร์ขา

ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

-

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

138

นายศิริชัย จันทร์คง

ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

139

นางสาวรจนา สุดสงวน

ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

140

นายโกศล พุทธนุรัตนา

ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

นางชดช้อย อินทจันทร์

57 หมู่ที่ 7 ตาบลจอมปลวก
อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

นายสุชล สุขเกษม

81 หมู่ 7 ตาบลจอมปลวก
อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

นางสาววอน นิ่มพิพัฒน์

11/1 หมู่ที่ 3
ตาบลบางกระบือ
อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

นางสาววาสนา สินไชย

8 หมู่ที่ 3 ตาบลบางกระบือ
อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

141

142

143

144

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
08 8368 8219
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
08 0860 5668
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
08 6765 2172
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

นางเสมอ เหล่าเจตกิจ

16/5 หมู่ที่ 3
ตาบลบางกระบือ
09 3862 8404
อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

นางสาราญ ประจักษ์จิต

34 หมู่ที่ 4 ตาบลบางกระบือ
อาเภอบางคนที
09 6175 8676
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

นางอุบลรัตน์ รัตนะกุ

63/3 หมู่ที่ 4
ตาบลบางกระบือ
08 6176 4957
อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

148

นางรุ่งกานดา สุขเกษม

81 หมู่ 7 ตาบลจอมปลวก
อาเภอบางคนที
06 1516 9047
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

149

นางสาวทิพย์วิมล เนียมนรา

ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

-

150

นายวิสา สวนจันทร์

ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

-

นายชั้น สุขเกษม

56/1 หมู่ที่ 7
ตาบลจอมปลวก
อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

-

145

146

147

151

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

152

นางสาวน้าอ้อย วีระคุณ

ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

153

นางสาวธนัญญา วีระคุณ

ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

154

นายวิชัย โสธิตยาทร

ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

155

นางวิมลรัศมี ศรีนวลนัด

ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

156

นางวันทนา บุญประคม

ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

นางสาวธัญรัช ลิมปนิลชาติ

117 หมู่ที่ 8 ตาบลกระดังงา
อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

นางบุปผา นิลเทพา

21 หมู่ที่ 3 ตาบลบางกระบือ
อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

นายกฤษฎา แก้วเพชร

5 บ้านวิเชียร ซอยอินทามระ
29 แยก 4 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400

157

158

159

หมายเลข
โทรศัพท์

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
08 9762 4238
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สารวจข้อมูลความ
ต้องการของชุมชน
06 4749 6082
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ให้คาปรึกษาเรื่องการ
08 6329 1004 ทาขนมอบจากแป้ง
กล้วย
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

160

ศูนย์ออทิสติกไทย
11 หมู่ 12 ซอยบางพรม 29
นางสาวพัชรสิริ ศุภมิตตานนท์
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน
กทม. 10170

161

นายยสินทร วิศรุตโกญจนาท

130/334 หมู่บ้านสัมมากร
คลอง 7 จังหวัดปทุมธานี

นางสาวสิริกุล บุญจันทร์

105/60 ถนนจรัลสนิทวงศ์
แขวงบางบาหรุ เขตบางพลัด 08 9890 3971
กทม.

นางสุจินต์ จันทร์หอม

138 หมู่ที่ 5 ตาบลบางขุด
อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 17140

-

นางนกน้อย กาญจนา

42 หมู่ที่ 6 ตาบลบางขุด
อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 17140

08 4706 8067

นายซ้อน นามอยู่

23 หมูท่ ี่ 5 ตาบลบางขุด
อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 17140

056 944090

162

163

164

165

09 2509 6556

08 5995 5916

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
ให้คาปรึกษาเรื่องการ
จัดการร้านขายกาแฟ
การเพิ่มยอดขาย
ออกแบบถ้วยกาแฟ
แบบร้อนและแบบเย็น
และแนะนาบรรจุ
ภัณฑ์เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ให้คาปรึกษาเรื่องการ
ยืดอายุขนมเปียกปูน
กะทิสด
ให้คาปรึกษาเรื่องการ
นาอาหารชนิดน้า
อย่างอื่นมาทาเป็นผง
เช่น น้ายาขนมจีน
ชนิดต่าง ๆ และอายุ
การเก็บรักษา
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และคุกกี้กล้วย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และคุกกี้กล้วย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และคุกกี้กล้วย
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

นางชลอ ทับบุรี

19 หมู่ที่ 5 ตาบลบางขุด
อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 17140

06 2247 6939

167

นางสาเริง โตจานงค์

64 หมู่ที่ 3 ตาบลบางขุด
อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 17140

08 6212 8945

168

นางจาลอง กล่อมยงค์

ตาบลบางขุด อาเภอสรรคบุรี
08 6257 8473
จังหวัดชัยนาท 17140

นางสาเริง เกตุมาก

65 หมู่ 5 ตาบลบางขุด
อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 17140

08 7848 8876

นางสุกาญจนา กล่อมยงค์

110 หมู่ที่ 7 ตาบลบางขุด
อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 17140

09 8661 7341

นางสาวสมพิศ แตงขุด

30 หมู่ที่ 6 ตาบลบางขุด
อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 17140

08 9540 1817

นางเสมอ องค์ฮา

70 หมู่ที่ 5 ตาบลบางขุด
อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 17140

08 5048 0798

166

169

170

171

172

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และคุกกี้กล้วย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และคุกกี้กล้วย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และคุกกี้กล้วย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และคุกกี้กล้วย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และคุกกี้กล้วย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และคุกกี้กล้วย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และคุกกี้กล้วย
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่

173

174

175

176

177

178

179

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

นางจันทร์เพ็ญ บรรเทือง

106 หมู่ที่ 5 ตาบลบางขุด
อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 17140

08 7037 5808

นางบังเอิญ เพ็งบุปผา

82 หมู่ที่ 5 ตาบลบางขุด
อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 17140

08 5306 6202

นางดวงพร อนุศาสนนันท์

7 หมู่ที่ 7 ตาบลบางขุด
อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 17140

08 4328 3155

นางพรพักตร์ หิรัญบุณยาพงศ์

42/2 หมู่ที่ 6 ตาบลบางขุด
อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 17140

08 1044 6172

นางนิรดา เหมือนทรัพย์

23 หมูท่ ี่ 3 ตาบลบางขุด
อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 17140

09 8894 2147

นายปิยังกูร กันศรีนวกุล

2 หมู่ที่ 6 ตาบลบางขุด
อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 17140

09 7984 4207

นางเย็น บุญโต

78/1 ตาบลบางขุด
อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 17140

-

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
นางแป้งกล้วย โดนัท
แป้งกล้วย และคุกกี้
กล้วย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และคุกกี้กล้วย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และคุกกี้กล้วย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และคุกกี้กล้วย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และคุกกี้กล้วย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และคุกกี้กล้วย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และคุกกี้กล้วย
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

นายวิน อินทร์ผล

25/1 หมู่ที่ 5 ตาบลบางขุด
อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 17140

06 5004 6832

นางละม่อม พรมขลิบนิล

14 หมู่ที่ 6 ตาบลบางขุด
อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 17140

08 7199 6274

182

นางช้าม ขาปาน

104 หมู่ 5 ตาบลบางขุด
อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 17140

-

183

นางสาวชุติมา อนุศาสนนันท์

ตาบลบางขุด อาเภอสรรคบุรี
06 2287 1398
จังหวัดชัยนาท 17140

นางราตรี ปล้องมาก

145 หมู่ 5 ตาบลบางขุด
อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 17140

056 944083
08 1973 9132

นางอุทัย ขาปาน

22 หมู่ที่ 5 ตาบลบางขุด
อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 17140

-

นางประทวน ท้ายเงิน

8/3 หมู่ที่ 5 ตาบลบางขุด
อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 17140

08 4818 0617

180

181

184

185

186

ชื่อ – สกุล

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และคุกกี้กล้วย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และคุกกี้กล้วย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และคุกกี้กล้วย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และคุกกี้กล้วย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และคุกกี้กล้วย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และคุกกี้กล้วย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และคุกกี้กล้วย
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่
187

188

189

190

191

192

193

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

นางสาวเสงี่ยม มั่นทับ

ตาบลบางขุด อาเภอสรรคบุรี
08 1135 6079
จังหวัดชัยนาท 17140

นางจานอง เกษรมาลา

39/2 หมู่ที่ 5 ตาบลบางขุด
อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 17140

08 6215 7440

นางศรีไพร แก้วเอี่ยม

131 หมู่ 5 ตาบลบางขุด
อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 17140

08 0117 6210

นางสาวรติรัตน์ วีระวงษ์

เทศบาลตาบลบางขุด
อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 17140

08 9042 5229

นางลายวน ไม้ศรี

64 หมู่ที่ 4 ตาบลบางขุด
อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 17140

06 3989 1307

นางพรนภา ขาปาน

64/1 หมู่ที่ 3 ตาบลบางขุด
อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 17140

08 6092 0063

นางปลาย จันทร์หอม

73/1 หมู่ที่ 5 ตาบลบางขุด
อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 17140

08 2172 1203

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และคุกกี้กล้วย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และคุกกี้กล้วย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และคุกกี้กล้วย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และคุกกี้กล้วย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และคุกกี้กล้วย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และคุกกี้กล้วย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และคุกกี้กล้วย
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่
194

ชื่อ – สกุล

นายภาณุวัฒน์ ใยบุรี

195

นางณัชชากร ทองชั่ง

196

นางสาวสิรินยา คาประวัติ

197

198

199

200

ที่อยู่
27 หมู่ 5 ตาบลบางขุด
อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 17140
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย
อึ๊งภากรณ์ บางขุด
ตาบลบางขุด อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 17140
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย
อึ๊งภากรณ์ บางขุด
ตาบลบางขุด อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 17140

นางบุญช่วย โพธิ์ฤทธิ์

35/2 หมู่ที่ 1 ตาบลบางขุด
อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 17140

นายเมตตา ขนุนทอง

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร
ทะเลบ้านกระซ้าขาว
ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

นางสว่าง โพธิ์ร่มไทร

84/1 หมู่ 9 ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

นางหวล เหรียญฮ้วงชัย

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร
ทะเลบ้านกระซ้าขาว
ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

หมายเลข
โทรศัพท์

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
09 7984 3439
แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และคุกกี้กล้วย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และคุกกี้กล้วย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และคุกกี้กล้วย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาขนมปังจาก
แป้งกล้วย โดนัทแป้ง
กล้วย และคุกกี้กล้วย
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่

201

202

203

204

205

206

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

นางเพ็ญศรี เสือขา

84/1 หมู่ 9 ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

08 7803 1459

นางบังอร ดีรอด

84/1 หมู่ 9 ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

08 7803 1459

นายวันชัย หงษ์คู

84/1 หมู่ 9 ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

08 7803 1459

นางปุ๊ โพธิ์ร่มไทร

84/1 หมู่ 9 ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

-

นางสาลี ช่อทองดี

106/2 หมู่ 9 ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

08 1496 5782

นางธัญภัทร โพธิ์ร่มไทร

84/1 หมู่ 9 ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

08 7803 1459

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่

207

208

209

210

211

212

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

นายเทอดชัย โพธิ์ร่มไทร

84/1 หมู่ 9 ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

08 9534 9995

นายทศวรรษ โพธิ์ร่มไทร

70 หมู่ 9 ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

09 9624 5278

นางสาววิศรุตา โพธิ์ร่มไทร

84/1 หมู่ 9 ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

06 2849 0999

นางสาวมะลิ โต๊ะทองแดง

70 หมู่ 9 ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

08 1194 7523

นายเจตเจริญ จามิกรุณา

1/1 หมู่ 1 ตาบลบางกระเจ้า
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
09 8332 9609
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

นายประพันธ์ โต๊ะทองแดง

70 หมู่ 9 ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

06 3869 0785

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่

213

214

215

216

217

218

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร
ทะเลบ้านกระซ้าขาว
นางลั่นทม คชรัตน์
ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร
ทะเลบ้านกระซ้าขาว
นายประคอง ประสาททอง ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร
ทะเลบ้านกระซ้าขาว
นางสาวนิรมล ดาราโรจน์
ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร
ทะเลบ้านกระซ้าขาว
นางทองรัก หงส์คู
ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร
ทะเลบ้านกระซ้าขาว
นางสาวพรทิพย์ มาบุญธรรม ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
70 หมู่ 9 ตาบลบ้านบ่อ
นายเทพพิทักษ์ โต๊ะทองแดง อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

หมายเลข
โทรศัพท์

-

-

-

-

-

-

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่

219

ชื่อ – สกุล

นายประชา โพธิ์ร่มไทร

220

นางสาวเอื้องทิพย์ ขนุนทอง

221

นางยุพิน เหรียญรวมชัย

222

นายแบน คชรัตน์

223

นายอิง ขนุนทอง

224

นายคมกริช ขนุนทอง

ที่อยู่
84/1 หมู่ 9 ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร
ทะเลบ้านกระซ้าขาว
ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร
ทะเลบ้านกระซ้าขาว
ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร
ทะเลบ้านกระซ้าขาว
ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร
ทะเลบ้านกระซ้าขาว
ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร
ทะเลบ้านกระซ้าขาว
ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

หมายเลข
โทรศัพท์

-

-

-

-

-

-

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

225

84/1 หมู่ 9 ตาบลบ้านบ่อ
นางสาวภัทราพร โพธิ์ร่มไทร อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

-

226

นางประเทือง โต๊ะทองแดง

70 หมู่ 9 ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

-

นางสาวสุนิสา มาบุญธรรม

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร
ทะเลบ้านกระซ้าขาว
ตาบลบ้านบ่อ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

-

ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ

12/2 หมู่ที่ 3 ตาบลบางคูรัด
0 2927 0314
อาเภอบางบัวทอง
09 4287 8795
จังหวัดนนทบุรี 11110

นางสาวยุพิน โภชน์พันธ์

12/3 หมู่ที่ 3 ตาบลบางคูรัด
อาเภอบางบัวทอง
08 1453 2929
จังหวัดนนทบุรี 11110

นายสุวิชาญ สมพงษ์

ตาบลบางคูรัด
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110

นายเจษฎา ศุภนิธิวรกุล

38/5 หมู่ที่ 3 ตาบลบางคูรัด
อาเภอบางบัวทอง
08 6367 4014
จังหวัดนนทบุรี 11110

227

228

229

230

231

-

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า
ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า
ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า
ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า
ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

232

64/276 ตาบลบางคูรัด
นางสาวนันทวรรณ เวชสุวรรณ อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110

233

ตาบลบางคูรัด
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110

นางภาคิณี ศิริวัฒน์

234

นางสมาน ขะยอมดอก

235

นางจิระวรรณ ศิริอักษร

236

237

238

หมายเลข
โทรศัพท์
09 5163 9768

-

64/196 หมู่ที่ 3
หมู่บ้านมนวดี ตาบลบางคูรัด
08 4952 3571
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110
555/300 หมู่ที่ 11
ตาบลบางบัวทอง
08 3267 8090
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110

พ.ต.อ.หญิง ชัญชะรัศมี ทองวิบูลย์โชติ

16/3 หมู่ที่ 2 ตาบลบางคูรัด
อาเภอบางบัวทอง
08 9199 3431
จังหวัดนนทบุรี 11110

นางกัณฐี ราชรัตนารักษ์

91/11 หมู่ที่ 2
หมู่บ้านพฤกษา 14
ตาบลบางคูรัด อาเภอบางบัว
ทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

08 1560 5481

นางอาภาศิริ มณีศรี

46/901 ตาบลบางคูรัด
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110

08 1250 4162

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า
ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า
ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า
ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า
ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า
ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า
ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า
ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่
239

ชื่อ – สกุล

นางศิริรัตน์ กองรัตน์

240

นางสาวสุทิสา เที่ยงตรง

241

นางณิชากานต์ พวงพุฒ

242

นางณัฐสรัญ ค้าเจริญ

243

นางสุภัสสรณ์ พุ่มสถิตย์กุล

244

นางสอ้อน วรรมจกานนท์

245

นางไกรทอง ทุมจันทร์

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

31/5 หมู่ที่ 4 ตาบลบางคูรัด
อาเภอบางบัวทอง
08 0491 9397
จังหวัดนนทบุรี 11110
77/207 หมู่ที่ 5
ตาบลบางคูรัด
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110
91/213 หมู่บ้านพฤกษา 14
ตาบลบางคูรัด
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110
ตาบลบางคูรัด
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110
9/110 หมู่บ้านทุ่งแสงตะวัน
ตาบลบางคูรัด
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110
50/1813 ฟมู่บ้านพฤกษา 3
ตาบลบางคูรัด
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110
50/1815 หมู่ที่ 5
หมู่บ้านพฤกษา 3
ตาบลบางคูรัด
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110

08 0684 5606

09 9659 6265

-

08 9254 3069

08 3697 4488

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า
ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า
ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า
ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า
ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า
ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า
ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร

ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า
08 6564 4988
ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่
246

247

248

ชื่อ – สกุล

นางพรมมา พลบจู

นางสาววันเพ็ญ พัดมา

11/2 หมู่ที่ 3 ตาบลบางคูรัด
อาเภอบางบัวทอง
08 8912 3471
จังหวัดนนทบุรี 11110

นางสุขฤทัย ปรางมณี

12/1 หมู่ที่ 3 ตาบลบางคูรัด
อาเภอบางบัวทอง
08 1791 0253
จังหวัดนนทบุรี 11110

นางละมัย สุดเพียร

250

นางหนูจันทร์ สุขเจริญ

252

หมายเลข
โทรศัพท์

49/1 หมู่ที่ 4 ตาบลบางคูรัด
อาเภอบางบัวทอง
06 4102 4204
จังหวัดนนทบุรี 11110

249

251

ที่อยู่

91/230 หมู่ที่ 2
ตาบลบางคูรัด
09 4032 1147
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110
64/155 หมู่ที่ 3
หมู่บ้านมนวดี ตาบลบางคูรัด
08 4523 5898
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110

นางอมรา อรุณเกษร

100/258 ตาบลบางคูรัด
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110

08 1353 9840

นางนงเยาว์ คล้ายบุญนาน

64/564 หมู่ที่ 3
ตาบลบางคูรัด
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110

08 0237 8981

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า
ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า
ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า
ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า
ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า
ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า
ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า
ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่

253

ชื่อ – สกุล

นางสาวณัฐมน เชื้อสะอาด

254

นางสาวรติรส ริมศรีทอง

255

นางพัชรา เลิศนภาพงศ์

256

257

258

259

ที่อยู่
78/247 หมู่ที่ 5
หมู่บ้านบัวทอง 4
ตาบลบางคูรัด
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110
100 หมู่บ้านพฤกษา 3
ตาบลบางคูรัด
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110
60/194 หมู่บ้านพฤกษา 14
ตาบลบางคูรัด
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110

หมายเลข
โทรศัพท์

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า
08 4659 9426
ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร

08 1285 0534

08 7557 5535

นางสุภสรณ์ โลหิตไทย

15/7 หมู่ที่ 4 ตาบลบางคูรัด
อาเภอบางบัวทอง
08 1699 5294
จังหวัดนนทบุรี 11110

นางสาวกัลยา ศรีสุข

6 หมู่ที่ 3 ตาบลบางคูรัด
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110

09 3858 8405

นายวิธวินศ์ อินทะโณ

555/300 หมู่ที่ 11
ตาบลบางบัวทอง
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110

08 6744 3180

นางสาวทัศณีย์ โสมศรีแพง

ตาบลบางคูรัด
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110

08 5222 5563

ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า
ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า
ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า
ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า
ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า
ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า
ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่
260

261

262

263

264

265

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

นางเพ็ญจุติ อยู่คง

60/97 หมู่บ้านพฤกษา 14
หมู่ที่ 3 ตาบลบางคูรัด
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110

นางนันทนา กันภัย

ตาบลบางคูรัด
อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110

นางไพเราะ คล้ายศิริ

วิสาหกิจชุมชนการผลิต
การเกษตรปลอดสาร
อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

นางเฉจียว คุ้มล้วยจ้อย

วิสาหกิจชุมชนการผลิต
การเกษตรปลอดสาร
อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

นางประภาวดี ศิริธนะ

24 หมู่ที่ 7 ตาบลวัดประดู่
อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

นางจารัส ผลอินหอม

28 หมู่ที่ 5 ตาบลวัดประดู่
อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

หมายเลข
โทรศัพท์

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า
09 4469 6291
ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า
09 5972 9668
ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่

266

267

268

269

270

271

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

นางสมศรี ปานประเสริฐ

วิสาหกิจชุมชนการผลิต
การเกษตรปลอดสาร
อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

-

นางทองคา เขียวรัตน์

วิสาหกิจชุมชนการผลิต
การเกษตรปลอดสาร
อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

-

นางมี สุคติ

วิสาหกิจชุมชนการผลิต
การเกษตรปลอดสาร
อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

-

นางทองคา บุญรอดน้อย

วิสาหกิจชุมชนการผลิต
การเกษตรปลอดสาร
อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

-

นางอุไรวรรณ บุญธรรม

วิสาหกิจชุมชนการผลิต
การเกษตรปลอดสาร
อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

-

นายพิเชษฐ์ สบายใจ

วิสาหกิจชุมชนการผลิต
การเกษตรปลอดสาร
อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

-

ชื่อ – สกุล

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

นายสมพงษ์ ปราชัยภูมิ

วิสาหกิจชุมชนการผลิต
การเกษตรปลอดสาร
อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

273

นายสัญชัย รินประเสริฐ

วิสาหกิจชุมชนการผลิต
การเกษตรปลอดสาร
อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

274

วิสาหกิจชุมชนการผลิต
การเกษตรปลอดสาร
นางสาวประนอม ธรรมสวัสดิ์
อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

275

นายจิรวัฒน์ ศิริธนะ

24 หมู่ที่ 7 ตาบลวัดประดู่
อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

นางนีรนุช ศิริธนะ

24 หมู่ที่ 7 ตาบลวัดประดู่
อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

นายธานี ศิริธนะ

24 หมู่ที่ 7 ตาบลวัดประดู่
อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

272

276

277

หมายเลข
โทรศัพท์

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
08 7667 5210 โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่

278

279

280

281

282

283

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

นางสาวชั้น ท้วงพิทักษ์

วิสาหกิจชุมชนการผลิต
การเกษตรปลอดสาร
อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

-

นางสาววชลอ ท้วงพิทักษ์

วิสาหกิจชุมชนการผลิต
การเกษตรปลอดสาร
อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

-

นางจรรยา ระลึก

วิสาหกิจชุมชนการผลิต
การเกษตรปลอดสาร
อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

-

นางจินดา วงศ์สว่าง

วิสาหกิจชุมชนการผลิต
การเกษตรปลอดสาร
อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

-

นางสาวจาปา จันทร์สุข

วิสาหกิจชุมชนการผลิต
การเกษตรปลอดสาร
อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

-

นางสายัณ วังศิริ

วิสาหกิจชุมชนการผลิต
การเกษตรปลอดสาร
อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

-

ชื่อ – สกุล

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

284

วิสาหกิจชุมชนการผลิต
การเกษตรปลอดสาร
นางสาวจารุวรรณ ปานประเสริฐ
อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

-

285

วิสาหกิจชุมชนการผลิต
การเกษตรปลอดสาร
นางสาวบุปผา ปานประเสริฐ
อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

-

286

นางสาวบังอร จัตตรี

วิสาหกิจชุมชนการผลิต
การเกษตรปลอดสาร
อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

-

นางสาวสุนิสา ท้วมเพ็ชร

วิสาหกิจชุมชนการผลิต
การเกษตรปลอดสาร
อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

-

288

นางสาวแก่น ทิณวงค์

วิสาหกิจชุมชนการผลิต
การเกษตรปลอดสาร
อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

-

289

วิสาหกิจชุมชนการผลิต
การเกษตรปลอดสาร
นางสาวจาเนียร ปานประเสริฐ
อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

-

287

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่

290

291

292

293

294

295

296

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

นางสาวจาเนียร เรืองศรี

วิสาหกิจชุมชนการผลิต
การเกษตรปลอดสาร
อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

-

นางสาวจาปี จันทร์สุข

วิสาหกิจชุมชนการผลิต
การเกษตรปลอดสาร
อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

-

นางสาวติ๋ม แย้มมา

18/2 หมู่ที่ 7 ตาบลเตาปูน
อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120

08 1190 2975

นางกรรณิกา สงวนศักดิ์

59/2 หมู่ที่ 7 ตาบลเตาปูน
อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120

08 0056 9897

นายพิเชษฐ ประจงทัศน์

74/1 หมู่ที่ 7 ตาบลเตาปูน
อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120

08 1705 6238

นางหทัยการณ์ อินทมาตร

40/5 หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านสิงห์
อาเภอโพธาราม
08 1921 3973
จังหวัดราชบุรี 70120

นางประไพ แผงสุข

27/9 หมู่ที่ 6 ตาบลนางแก้ว
อาเภอโพธาราม
08 6814 6547
จังหวัดราชบุรี 70120

ชื่อ – สกุล

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้คาปรึกษา
และบริการข้อมูล
เทคโนโลยี
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าวและ
เปลือกไข่เหลือทิ้ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าวและ
เปลือกไข่เหลือทิ้ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าวและ
เปลือกไข่เหลือทิ้ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าวและ
เปลือกไข่เหลือทิ้ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าวและ
เปลือกไข่เหลือทิ้ง
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่
297

298

299

300

301

302

303

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

นางสุวิไล คงมีสุข

59/1 หมู่ที่ 7 ตาบลเตาปูน
อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120

08 1818 2324

นางสาวเบญจวรรณ ศรีสวัสดิ์

80/3 หมู่ที่ 7 ตาบลเตาปูน
อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120

08 8425 0170

นางสาวผิน เข็มทอง

83/1 หมู่ที่ 7 ตาบลเตาปูน
อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120

-

นายยุทธ เนตรสน

241 หมู่ที่ 7 ตาบลเตาปูน
อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120

08 9995 4557

นายอนุวัตร์ ขาเจริญ

9/2 หมู่ที่ 7 ตาบลเตาปูน
อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120

08 7167 5383

นายกริช ขาเจริญ

9/2 หมู่ที่ 7 ตาบลเตาปูน
อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120

08 1858 9149

นางสาเนา คาเทศ

11/3 หมู่ที่ 7 ตาบลเตาปูน
อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120

06 4727 9178

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าวและ
เปลือกไข่เหลือทิ้ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าวและ
เปลือกไข่เหลือทิ้ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าวและ
เปลือกไข่เหลือทิ้ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าวและ
เปลือกไข่เหลือทิ้ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าวและ
เปลือกไข่เหลือทิ้ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าวและ
เปลือกไข่เหลือทิ้ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าวและ
เปลือกไข่เหลือทิ้ง
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่
304

305

306

307

308

309

310

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

นางเพ็ญศรี จังพานิช

1/9 หมู่ที่ 7 ตาบลเตาปูน
อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120

06 2292 6979

นางอารีย์ จันทร์มา

80/4 หมู่ที่ 7 ตาบลเตาปูน
อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120

-

นางสาวบุญยืน เกตุมณี

12/4 หมู่ที่ 7 ตาบลเตาปูน
อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120

08 2251 8380

นายตระการ สุกจัด

55/4 หมู่ที่ 7 ตาบลเตาปูน
อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120

08 3056 8820

นางบุญเตือน ดวงจันทร์

ตาบลเตาปูน
อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120

08 3309 7198

นางบังอร เปียสมุทร

8/3 หมู่ที่ 11 ตาบลเขาชะงุ้ม
อาเภอโพธาราม
08 7993 8185
จังหวัดราชบุรี 70120

นางบุญมา ร่มโพรีย์

91 หมู่ที่ 4 ตาบลเตาปูน
อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120

08 6765 1756

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าวและ
เปลือกไข่เหลือทิ้ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าวและ
เปลือกไข่เหลือทิ้ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าวและ
เปลือกไข่เหลือทิ้ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าวและ
เปลือกไข่เหลือทิ้ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าวและ
เปลือกไข่เหลือทิ้ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าวและ
เปลือกไข่เหลือทิ้ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าวและ
เปลือกไข่เหลือทิ้ง
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่
311

312

313

314

315

316

317

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

นางจันทนา ขาเจริญ

ตาบลเตาปูน
อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120

08 7924 6641

นางฉลวย คาเทศ

11/1 หมู่ที่ 7 ตาบลเตาปูน
อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120

09 0225 5171

นางสาวราแพน พูลเกษม

37/1 หมู่ที่ 7 ตาบลเตาปูน
อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120

-

นางสุมล พูลเกษม

ตาบลเตาปูน
อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120

08 1178 3694

นางเอื้อง สินพิทักษ์

ตาบลเตาปูน
อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120

08 0664 7290

นางกัญญา ปลอดชู

93 หมู่ที่ 7 ตาบลเตาปูน
อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120

08 9916 0841

นางสาวทองคา พูลเกษม

ตาบลเตาปูน
อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120

08 1194 0285

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าวและ
เปลือกไข่เหลือทิ้ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าวและ
เปลือกไข่เหลือทิ้ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าวและ
เปลือกไข่เหลือทิ้ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าวและ
เปลือกไข่เหลือทิ้ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าวและ
เปลือกไข่เหลือทิ้ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าวและ
เปลือกไข่เหลือทิ้ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าวและ
เปลือกไข่เหลือทิ้ง
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)
ลาดับ
ที่
318

319

320

321

322

323

324

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

หมายเลข
โทรศัพท์

นางไสว เย็นพิรุณ

50/1 หมู่ที่ 7 ตาบลเตาปูน
อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120

-

นางสาวจาปา ยังพะยอ

12 หมู่ที่ 7 ตาบลเตาปูน
อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120

-

นางนมเนย คาเทศ

99 หมู่ที่ 7 ตาบลเตาปูน
อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120

-

นายสมหมาย ทองมี

ตาบลเตาปูน
อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120

09 2534 0510

นายสามารถ พูลเกษม

11/2 หมู่ที่ 7 ตาบลเตาปูน
อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120

08 9918 7311

นางสาวยุพิน สังข์ทอง

155 หมู่ที่ 4 ตาบลเตาปูน
อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120

08 1007 0401

นางสาวรจนา นิลมานนท์

74/1 ตาบลท่าชุมพล
อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 70120

08 9351 4623

เทคโนโลยีที่ได้รับ
บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าวและ
เปลือกไข่เหลือทิ้ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าวและ
เปลือกไข่เหลือทิ้ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าวและ
เปลือกไข่เหลือทิ้ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าวและ
เปลือกไข่เหลือทิ้ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าวและ
เปลือกไข่เหลือทิ้ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าวและ
เปลือกไข่เหลือทิ้ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าวและ
เปลือกไข่เหลือทิ้ง

58

5. ตัวชี้วัดเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี
5.1 ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด จานวน 20 รายการ
5.1.1 ชื่อเทคโนโลยี กรอบเค็มแป้งกล้วย
ชื่อเจ้าของ นางสาวเปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ
อีเมล์
premraphi.o@rmutp.ac.th
รายละเอียด
ส่วนผสมตัวแป้ง
แป้งสาลีตราว่าวร่อนแล้วตวง
แป้งกล้วยน้าว้า
เกลือป่น
ไข่ไก่
มะพร้าวขูดขาวคั้นกะทิด้วยน้าปูนใส
น้ามันสาหรับทอด

2½
½
½
1
2/3
1

ถ้วย
ถ้วย
ช้อนชา
ฟอง
ถ้วย
ขวด

วิธีทา
1. ผสมไข่ไก่ กะทิและเกลือป่นเข้าด้วยกัน เทใส่ในอ่างผสมนวดรวมกับแป้ง พอนุ่ม พักไว้ 30 นาที
2. คลึงแป้งเป็นแผ่นบาง ตัดเป็นชิ้นขนาดตามต้องการ
3. ทอดในน้ามันมาก ๆ พอเหลืองตัดขึ้น พักให้สะเด็ดน้ามัน
ส่วนผสมน้าเชื่อม
น้ามันพืช
กระเทียม พริกไทย รากผักชีโขลกละเอียด
น้าตาลปี๊บ
เกลือป่น
น้า

3
2
1¼
2
¼

ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
ถ้วย
ช้อนชา
ถ้วย

วิธีทา
1. ผัดเครื่องที่โขลกไว้กับน้ามันพืชพอหอม ใส่น้าตาลปี๊บ เกลือป่นและน้า ผัดพอเหนียว
2. นาแป้งที่ทอดไว้ลงคลุกพอเข้ากัน อาจใส่ใบผักชีเพื่อแต่งกลิ่นก็ได้
3. เก็บใส่โหลมีฝาปิดสนิท
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5.1.2 ชื่อเทคโนโลยี กล้วยหมี่กรอบ
ชื่อเจ้าของ นางสาวเปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ
อีเมล์
premraphi.o@rmutp.ac.th
รายละเอียด
วัตถุดิบ
กล้วยน้าว้าทอด
น้าตาลทราย
น้ามะนาว
น้าผึ้ง
น้ามะขามเปียก
น้าปลาดี
ซอสมะเขือเทศ
เต้าเจี้ยว
หอมแดง
ผิวส้มซ่าซอย
น้ามันสาหรับทอด

1,000
2
2
2
1/3
2
1/3
2
1/3
1

กรัม
ถ้วย
ช.ต
ช.ต
ถ้วย
ช.ต
ถ้วย
ช.ต
ถ้วย
ช.ต.

วิธีทา
1. นาหอมแดงมาบดกับน้ามะนาว น้ามะขาม และเต้าเจี้ยวให้ละเอียด
2. เทรวมกับน้าตาลทรายยกขึ้นตั้งไฟอ่อน ใส่น้าปลา น้าผึ้ง ซอสมะเขือเทศ เคี่ยวจนเหนียวได้ที่ทิ้งยกลง
3. นากล้วยน้าว้ามาปอกแล้วหั่นเป็นเส้น แช่น้าปูนใส 15- 20 นาที จากนั้นล้างน้าปูนออกแล้วพักให้
สะเด็ดน้า ทอดในน้ามัน ให้เหลืองทองพักไว้
4. นาน้าปรุงที่เคี่ยวแล้ว ใส่ในกระทะตั้งไฟอ่อน จากนั้นเอากล้วยที่ทอดเคล้ากับน้าที่เคี่ยวไว้ ให้เข้ ากันดี
แล้วโรยด้วยผิวส้มซ่า เทในถาด ขึ้นรูปตามชอบ พักให้เย็นสนิทเก็บใส่กล่องไว้ในตู้เย็นรับประทาน
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5.1.3 ชื่อเทคโนโลยี กล้วยกรอบปรุงรส
ชื่อเจ้าของ นางสาวเปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ
อีเมล์
premraphi.o@rmutp.ac.th
รายละเอียด
วัตถุดิบ
กล้วยน้าหว้าหั่นสาหรับทอด
เกลือไทย (ป่น)
น้ามันสาหรับทอด
ผงปรุงรส (รสซาวครีม)
ผงปรุงรส (รสชีส)
ผงปรุงรส (รสฮอต แอนด์ สไปซี่)

1,000

กรัม

1
1
1

ห่อ
ห่อ
ห่อ

วิธีการทา
1. ล้างทาความสะอาดกล้วย ปอกเปลือก แช่ในน้าเกลือ
2. หั่นกล้วยน้าว้าตามขนาดและรูปแบบที่ต้องการ พักให้สะเด็ดน้า
3. นาน้ามันใส่กระทะตั้งไฟให้ร้อน ใส่กล้วยลงทอดให้เหลือง พักให้คลายร้อน
4. นากล้วยน้าว้าที่คลายร้อนแล้วลงคลุกให้เข้ากันกับผงปรุงรส บรรจุในภาชนะ
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5.1.4 ชื่อเทคโนโลยี ขนมจีบ
ชื่อเจ้าของ ผศ.อภิญญา มานะโรจน์
อีเมล์
m_apinya_f@hotmail.com
รายละเอียด
ส่วนผสม
แป้งเกี๊ยว
เนื้อหมูบดละเอียด
กุ้งสดปอกเปลือก
แห้วต้มสุกหั่นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆ
พริกไทยป่น
น้าตาลทราย
น้ามันงา
เหล้าจีน
ไข่ขาว
ผักชีต้นหอมหั่นหยาบ
น้ามันหอย
ซิอิ้วขาว
แป้งข้าวโพด
ไข่แดงของไข่เค็มหั่นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆ
เห็ดหอมหั่นชิ้นเล็กๆ

1
300
200
30
½
1
1
1
2
1/3
½
1
2
1-2
3

ห่อ
กรัม
กรัม
กรัม
ช้อนชา
ช้อนชา
ช้อนชา
ช้อนชา
ช้อนโต๊ะ
ถ้วย
ช้อนชา
ช้อนโต๊ะ
ช้อนชา
ฟอง
ดอก

วิธีทา
1. ปอกเปลือกกุ้งเอาไส้ออก เคล้ากับแป้งมัน 2 ช้อนโต๊ะ เคล้าให้ทั่วล้างน้าออกให้สะอาด ผสมเบกกิ้ง
โซดา ½ ช้อนชา น้าแข็ง 1 ถ้วย น้า ½ ถ้วย เคล้ารวมกัน ใส่กุ้งผสมลงในส่วนผสมหมักไว้ 10 นาที เท
น้าแข็งออกทั้งหมด ล้างน้าอีกครั้ง พักให้สะเด็ดน้า
2. ใช้มีดสับตีกุ้งให้แตก ผสมเนื้อหมู กุ้งสด (ข้อ1) แห้ว พริกไทย ซีอิ๊วขาว น้าตาลทราย น้ามันงา เหล้าจีน
ไข่ขาว ผักชี ต้นหอม น้ามันหอย แป้งข้าวโพด นวดให้เข้ากัน แช่แข็งไว้ประมาณ 15 นาที
วิธีห่อขนมจีบ ตัดแป้งเกี๊ยวขอบทั้ง 4 มุมออกให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 นิ้ว ใส่ไส้ตรงกลางแผ่น
เกี๊ยวรวบขอบแผ่นแป้งจีบโดยรอบให้เป็นทรงสูง วางไข่เค็มตรงกลางขนมจีบให้มีระยะห่างเล็กน้อย นึ่งประมาณ 1015 นาที เมื่อขนมจีบสุก พรมด้วยน้ามันกระเทียมเจียว จัดเสิร์ฟกับน้าจิ้มเปรี้ยว
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5.1.5 ชื่อเทคโนโลยี ขนมจีบสาหร่าย
ชื่อเจ้าของ ผศ.อภิญญา มานะโรจน์
อีเมล์
m_apinya_f@hotmail.com
รายละเอียด
ส่วนผสม
แผ่นสาหร่าย
เนื้อหมูบดละเอียดหรือหมูเด่ง
แห้วต้มสุกหั่นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆ
เห็ดหอมหั่นชิ้นเล็กๆ หรือแครอท
พริกไทยป่น
น้าตาลทราย
น้ามันงา
เหล้าจีน
ไข่ขาว
น้ามันหอย
ซิอิ้วขาว
แป้งข้าวโพด

1
500
30
75
½
1
1
1
2
½
1-1½
2

ห่อ
กรัม
กรัม
กรัม
ช้อนชา
ช้อนชา
ช้อนชา
ช้อนชา
ช้อนโต๊ะ
ช้อนชา
ช้อนโต๊ะ
ช้อนชา

วิธีทา
1. ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน นวดหรือคนให้ส่วนผสมเหนียว เก็บส่วนผสมพักไว้ในตู้เย็นประมาณ
20 - 30 นาที
วิธีห่อขนมจีบสาหร่าย
1. วางแผ่นสาหร่ายลงบนเสื่อห่อข้าว ใส่ไส้หมูที่เตรียมลงบนแผ่นสาหร่ายให้เป็นทางยาวเท่ากับแผ่ น
สาหร่าย
2. ตลบเสื่อห่อข้าวม้วนแผ่นสาหร่ายให้แน่น วางบนลังถึง นึ่งบนไอน้าเดือดให้สุก ประมาณ 10 - 15 นาที
หรือจนสุก พักไว้ให้เย็น หั่นชิ้นตามขวาง จัดใส่จานรับประทานคู่กับซอสเปรี้ยว
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5.1.6 ชื่อเทคโนโลยี ซาลาเปา
ชื่อเจ้าของ ผศ.อภิญญา มานะโรจน์
อีเมล์
m_apinya_f@hotmail.com
รายละเอียด
ส่วนผสมแป้งเชื้อ (สปองจ์)
แป้งสาลีอเนกประสงค์
700
ยีสต์ผง
4½
น้าเปล่า
550
น้าตาลทราย
40

กรัม
ช้อนชา
กรัม
กรัม

วิธีทา
1. ร่อนแป้งสาลีใส่อ่างผสม เตรียมไว้
2. น าน้ าเปล่ า น้ าตาลทราย และยีสต์ผง ผสมให้ เข้ากันเทใส่ ในแป้ งที่เตรียมไว้ นวดจนส่ วนผสมเนียน
พักประมาณ 30-40 นาที หรือจนส่วนผสมสปองจ์ขึ้นฟูเป็นสองเท่า
ส่วนผสมแป้งโด
แป้งเชื้อหรือแป้งสปองจ์
แป้งสาลีอเนกประสงค์
สารเสริมคุณภาพ
ผงฟู
น้าตาลทราย
เกลือป่น
S.P.
น้าเปล่า
เนยขาว
น้ามันคาโนรา

1
450
3
3¼
200

สูตร
กรัม
ช้อนชา
ช้อนชา
กรัม

1
2½
3
90
60

ช้อนชา
ช้อนชา
ช้อนโต๊ะ
กรัม หรือ
กรัม

วิธีทา
1. ร่อนแป้งสาลี สารเสริมคุณภาพกับผงฟูเข้าด้วยกัน พักไว้
2. ผสม S.P. และน้าเปล่าให้เข้ากัน
3. นาแป้งเชื้อผสมกับส่วนผสมน้าตาลทราย เกลือป่น แป้งที่ร่อนไว้ และส่วนผสมในข้อที่ 2 ผสมพอเข้า
กัน ใส่เนยขาวหรือน้ามันคาโนราลงนวดจนเนียน พักไว้ 5 นาที
4. น าแป้ ง มาตั ด เป็ น ก้ อ น ก้ อ นละ 35 กรั ม คลึ ง ให้ เ ป็ น ก้ อ นกลมพั ก ไว้ 5 นาที น าแป้ ง มาใส่ ไ ส้
แล้วปิดให้สนิท พักไว้ให้ขึ้นฟูเป็นสองเท่า นาไปนึ่งประมาณ 12 นาที ยกลงจัดเสิร์ฟขณะร้อน ๆ
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ไส้หมูสับ
ส่วนผสม
เนื้อหมูสับละเอียด
มันหมูแข็งหั่นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็ก
เห็ดหอมหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า
ซอสหอยนางรม
ซีอิ๊วขาว
น้าตาลทราย
น้ามันงา
กระเทียมสับละเอียด
รากผักชีสับละเอียด
พริกไทยป่น
ไข่ขาว (ของไข่ไก่)
แป้งข้าวโพด
ผงปรุงรสหมู
ซีอิ้วดาหวาน
ไข่เค็มดิบหั่นสี่ชิ้น
ไข่นกกระทา

500
75
75
5
1
2½
2½
1
1
2½
40
1½
1¼
1
10
30

กรัม
กรัม
กรัม
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
ช้อนชา
ช้อนโต็ะ
ช้อนโต็ะ
ช้อนชา
กรัม
ช้อนชา
ช้อนชา
ช้อนโต๊ะ
ฟองหรือ
ฟอง

วิธีทา
ผสมเนื้อหมูสับ มันหมูแข็งเข้าด้วยกัน ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรม พริกไทยป่น ผงปรุงรสหมู ซีอิ๊วขาว
ซีอวิ๊ ดาหวาน น้าตาลทราย น้ามันงา ไข่ขาว แป้งข้าวโพด นวดจนส่วนผสมเข้ากันดี พักไว้ในตู้เย็น 1 - 2 ชั่วโมง
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ไส้หมูแดง
ส่วนผสม
สันคอหมู
น้าตาลทราย
ซอสมะเขือเทศ
ซีอิ๊วขาว
ซีอิ๊วดาหวาน
ผงหมูแดง
แป้งข้าวโพด
กระเทียม
พริกไทยเม็ด
รากผักชี
น้ามันพืช
น้าเปล่า

550
5
1/2
1 1/2
1¼
2
1-1½
2
2
4
5
1

กรัม
ช้อนโต๊ะ
ถ้วยตวง
ช้อนโต๊ะ
ช้อนชา
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
ช้อนชา
ราก
ช้อนโต๊ะ
ถ้วยตวง

วิธีทา
1. โขลกรากผักชี กระเทียม และพริกไทยให้ละเอียด
2. หั่นเนื้อสันคอหมูให้เป็นเส้นแล้วใช้ส้อมจิ้มให้ทั่ว
3. ผสมน้าตาลทราย ซอสมะเขือเทศ ซีอิ๊วขาว ซีอิ๊วดาหวาน ผงหมูแดง และส่วนผสมในข้อที่ 1 เข้า
ด้วยกัน ใส่เนื้อสันคอหมูเคล้าให้เข้ากัน หมักไว้ 1 – 2 ชั่วโมง
4. นาหมูที่หมักไว้จนได้ที่ผสมกับน้าเปล่า ต้มให้สุก (เก็บน้าไว้)
5. น าเนื ้อ หมูที่ต้ม สุก หั ่น เป็น ชิ้น สี ่เ หลี่ย มเล็ก ๆ นาลงไปผัด กับ น้าหมัก ที่เ หลือ ใส่ห อมใหญ่
ผัดพอได้ที่ ใส่แป้งข้าวโพดที่ละลายน้าเปล่าเล็กน้อย ผัดต่อจนแห้ง
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ไส้ครีม
ส่วนผสม
ผงคัสตาร์ดสาเร็จรูป
นมสดแช่เย็นจัด
นมข้นจืดแช่เย็นจัด
วิปครีมจืด
เนยสดชนิดเค็มละลาย
กลิ่นบัตเตอร์มิลค์

320
240
240
240
100
2

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
ช้อนชา

วิธีทา
ผสมนมสด นมข้นจื ด วิปครีมจืด ผงคัสตาร์ดส าเร็จรูป และกลิ่ นบัตเตอร์มิลค์ ตีด้วยหั วตีตะกร้อ
จนส่วนผสมข้น เติมเนยสดละลาย ตีพอเข้ากัน ตักขึ้นแช่พักไว้ในตู้เย็น
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5.1.7 ชื่อเทคโนโลยี Puff pastry dough
ชื่อเจ้าของ นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์
อีเมล์
intheema.h@rmutp.ac.th
รายละเอียด
ส่วนผสมตัวแป้ง (Basic puff dough) ตวงกลุ่มละ 2 ชุด
แป้งขนมปัง
180
กรัม
แป้งสาลีอเนกประสงค์
180
กรัม
เกลือป่น
1/8
ช้อนชา
น้าตาลทราย

20

กรัม

น้าเย็น

200

กรัม

เนยสด

75

กรัม

มาการีนเพสตรี้

250

กรัม

ไข่ไก่สาหรับทาหน้า

1

ฟอง

วิธีทา
1. ร่ อนแป้ งขนมปั ง และแป้ งสาลี อ เนกประสงค์เ ข้า ด้ว ยกัน ลงอ่ างผสม เติมเนยสดเคล้ า เข้า ด้ว ยกั น
ด้วยเบลนเดอร์จนแป้งมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ เทลงอ่างผสม
2. ผสมน้ าเย็ น เกลื อ ป่ น น้ าตาลทรายเข้ า ด้ ว ยกั น คนจนส่ ว นผสมละลาย เทลงนวดกั บ แป้ ง
จนส่วนผสมเป็นก้อนกลม นาออกจากเครื่องพักไว้ 15 – 30 นาที
3. รี ด แป้ ง เป็ น แผ่ น สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า น ามาการี น เพสตรี้ ว างตรงกลางแผ่ น แป้ ง ปิ ด ตะเข็ บ ให้ ส นิ ท
รีดเป็นแผ่นบาง จากนั้นพับแป้งเป็นสามทบ พักไว้ 30 นาที
4. รีดแป้งเป็นแผ่นบาง แล้วพับสามทบอีกจานวน 2 ครั้ง จากนั้นพักแป้งในตู้เย็น 1 คืนก่อนนาไปรีดและ
บรรจุไส้
5. รีดแป้งเป็นแผ่นหนาประมาณ ½ เซนติเมตร ตัดเป็นแผ่นวงกลม นากรุลงถ้วยจากนั้นใช้ส้อมจิ้มพอทั่ว
บรรจุไส้จนเต็ม
6. ตัดแป้งเป็นแผ่นกลมนาไปปิดหน้าพาย ทาหน้าด้วยไข่ไก่ให้ทั่ว นาเข้าอบอุณหภูมิ 400 องศาฟาเรนไฮด์
ประมาณ 10 – 15 นาที หลั ง จากนั้ น ลดเหลื อ 350 องศาฟาเรนไฮด์ อบต่ อ จนแป้ ง สุ ก เหลื อ ง
เสิร์ฟขณะร้อน
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5.1.8 ชื่อเทคโนโลยี กะหรี่พัฟ
ชื่อเจ้าของ นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์
อีเมล์
intheema.h@rmutp.ac.th
รายละเอียด
ส่วนผสมแป้งชั้นนอก
แป้งว่าว
800
แป้งบัวแดง
800
น้ามันพืช
480
น้าปูนใส
930
น้าตาลทราย
100
เกลือ
20
ส่วนผสมแป้งชั้นใน
แป้งว่าว
แป้งบัวแดง
น้ามันพืช

400
400
480

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

วิธีทาแป้งชั้นนอก
1. ร่อนแป้งบัวแดง และแป้งว่าว แล้วนาน้าตาล เกลือ น้าปูนใสคนจนละลาย
2. นาน้ามันใส่สลับกับน้าปูนใส นวดจนเนียนประมาณ 15 นาที (น้าปูนใสค่อยๆ ใส่และตรวจเช็คว่าแป้ง
นิ่มหรือแข็ง ถ้าแป้งนอกนิ่มเกินไปจะทาให้เวลาคลึงแล้วไม่เกิดชั้น แต่ถ้าแป้งนอกแข็งเกินไปเวลาคลึง
แป้งจะแตกจากกัน) นวดแป้งแล้วมัดเป็นก้อนๆ ละ 50 กรัม
3. ตัดแป้งเป็นก้อนกลม พักแป้งไว้ 20 – 30 นาที โดยใช้ผ้าขาวบางคลุม กันแป้งแห้ง
วิธีทาแป้งชั้นใน
1. นาแป้งบัวแดงและแป้งว่าวร่อนรวมกัน แล้วใส่น้ามันจนจับตัวเป็นก้อนได้ (ไม่ควรใส่น้ามันทีละมาก ๆ
เพราะอาจทาให้แป้งแฉะได้)
2. ตัดเท่ากับจานวนแป้งนอก แล้วจึงนาแป้งทั้ง 2 ชนิดมาห่อด้วยกัน
วิธีทอด
1. ถ้าทาเสร็จแล้วทอดเลยจะฟูกว่า แต่อาจจะอมน้ามัน
2. ควรใช้ไฟแรงเวลาทอดกระทะแรก จนน้ามันร้อนจัดจึงใช้ไฟกลาง
3. ถ้าทาเสร็จช่วงกลางคืน ให้แช่เย็นแบบไม่เย็นมาก แล้วทอดช่วงเช้า จะทาให้แป้งมีความอร่อยมากขึ้น
และไม่อมน้ามัน
4. ควรใส่น้ามันให้ท่วม และกลับไปกลับมาเพื่อให้สีเสมอกัน
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5.1.9 ชื่อเทคโนโลยี คุกกี้กล้วย
ชื่อเจ้าของ ผศ.เชาวลิต อุปฐาก
อีเมล์
noitonfood@gmail.com
รายละเอียด
ส่วนผสม
แป้งสาลีอเนกประสงค์ ตราว่าว
แป้งกล้วยน้าว้า
นมผง
ผงฟู
เนยสด
เกลือป่น
โซดาไบคาร์บอเนต
น้าตาลไอซิ่ง
น้าตาลทรายแดง
ไข่ไก่แช่เย็นเบอร์ o
กลิ่นวานิลลา
กล้วยตากสับหยาบ
เม็ดมะม่วงหิมพานต์หักอบ
แอลมอนด์สไลด์

300
100
10
4
275
1
1
150
60
1
10
100
200
30

กรัม
กรัม
ร่ อนรวมกัน
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
ฟอง
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม (แต่งหน้า)

วิธีทา
1. ร่อนแป้งสาลี แป้งกล้วย นมผง และผงฟู รวมกัน พักไว้
2. ตีเนยสด เกลือป่น โซดาไบคาร์บอเนต ด้วยหัวตีรูปใบไม้ ความเร็วปานกลาง จนกระทั่งเนยอ่อนตัว
3. เติมน้าตาลไอซิ่ง น้าตาลทรายแดงจนหมด กระทั่งขึ้นฟู
4. เติมไข่ไก่แช่เย็น ตีจนเข้ากัน เติมกลิ่นวานิลลา
5. ลดความเร็วเครื่องลงต่าสุด เติมแป้งที่ร่อนไว้ ตามด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ กล้วยตาก พอเข้ากัน
ตักวางลงบนถามที่ทาไขมัน ตกแต่งหน้าด้วยแอลมอนด์สไลด์ นาอบที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส
นานประมาณ 15 – 20 นาที นาออกจากเตาอบวางลงบนตะแกรงพักไว้ให้เย็น เก็บใส่ภาชนะที่ปิดสนิท
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5.1.10 ชื่อเทคโนโลยี ขนมปังจากแป้งกล้วย
ชื่อเจ้าของ ผศ.เชาวลิต อุปฐาก
อีเมล์
noitonfood@gmail.com
รายละเอียด
ส่วนผสม
แป้งขนมปัง ตราห่าน
แป้งกล้วยน้าว้า
ยีสต์
เอ็มเพล็ก
น้าตาลทราย
น้าเย็น
เกลือป่น
ไข่ไก่แช๋เย็นเบอร์ o
นมข้นจืด
กลิ่นวานิลลา
เนยสด
ไส้กรอก
หมูหยอง
มายองเนส

400
100
7
5
80
180
5
1
120
5
120

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
ฟอง
กรัม
กรัม
กรัม

ผสมรวมกัน

ผสมรวมกัน

วิธีทา
1. ผสมแป้งขนมปัง แป้งกล้วย ยีสต์ เอ็มเพล็ก รวมกัน ในเครื่องตีผสม
2. ผสมน้าตาลทราย น้าเย็น เกลือป่น ไข่ไก่ นมข้นจืด กลิ่นวานิลลา รวมกัน ค่อยๆใส่ลงในโถตี ใส่ลงใน
นวดกับส่วนผสมแป้งจนส่วนผสมเข้ากันดี เติมเนย นวดจนแป้งเนียน เวลาประมาณ 25 นาที นาขึ้น
พักไว้นาน 10 นาที นาแป้งโดมาตัดก้อนละ 50 กรัม พักไว้จนนานประมาณ 10 - 15 นาที
3. การห่อไส้ โดยการไล่อากาศ ใส่ไส้ตรงกลาง ปิดตะเข็บให้แน่น วางในถาดที่ทาไขมัน เว้นระยะห่าง
2 – 3 นิ้ว สาหรับให้ขนมปังขึ้นเป็น 2 เท่า ทาหน้าขนมปังด้วยนม
4. นาเข้าอบที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส นานประมาณ 25 นาที จนกระทั่งสุกเหลือง นาออกมาทา
เนยสด พักให้เย็นเก็บใส่ภาชนะ
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5.1.11 ชื่อเทคโนโลยี โดนัทแป้งกล้วย
ชื่อเจ้าของ ผศ.เชาวลิต อุปฐาก
อีเมล์
noitonfood@gmail.com
รายละเอียด
ส่วนผสม
แป้งเค้ก
500
กรัม
แป้งกล้วย
70
กรัม
แป้งสาลีอเนกประสงค์ ตราว่าว
100
กรัม
ยีสต์
14
กรัม
นมจืด
410
กรัม
น้าตาลทราย
100
กรัม
เกลือ
7
กรัม
ไข่ไก่ (2ฟอง)
100
กรัม
กลิ่นวานิลลา
½
ช้อนชา
ชอร์ตเทนนิ่ง
18-36
กรัม
วิธีทา
1. ร่อนแป้งทั้ง 3 ชนิด รวมกัน ใส่ยีสต์
2. ผสมนม กับน้าตาลทรายเข้าด้วยกัน ใส่ไข่
3. แบ่งแป้งครึ่งนึง ค่อย ๆ ใส่ของเหลวในข้อ 2 ลงในแป้ง คนให้เข้ากัน จากนั้นไปใส่เครื่องผสมพร้อม
แป้งที่เหลือนวดด้วยเครื่องผสมให้แป้งเนียน ใส่ชอร์ตเทนนิ่ง ตีให้แป้งเนียน นาไปพักในอ่างผสมที่ทา
น้ามัน 20 นาที
4. นวดคลึงแป้งให้มีความหนา ½ นิ้ว ใช้พิมพ์กดโดนัท นาไปพักในถาดที่โรยแป้ง 10 นาที จากนั้นนาไป
ทอดไฟกลางให้เหลืองทั้ง 2 ด้าน
ส่วนผสมหน้าโดนัท
น้าตาลไอซิ่ง
นมสด
เนยละลาย
กลิ่นวานิลลา
วิธีทา ผสมส่วนผสมรวมกัน พักไว้

240
60
100
1

กรัม
กรัม
กรัม
ช้อนชา

ส่วนผสมหน้าโดนัท
ช็อคโกแลต ตราทิวลิป
1
ห่อ
ถั่วลิสงบด
วิธีทา ตุ๋นช็อคโกแลตให้ละลาย นาโดนัทที่ทอดมาจุ่มช็อคโกแลต และถั่วบด
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5.1.12 ชื่อเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้จากกระดาษฟางข้าวและเปลือกไข่
ชื่อเจ้าของ นายนฤพน ไพศาลตันติวงศ์
อีเมล์
tian_tian28@live.com
รายละเอียด
วัสดุ-อุปกรณ์
1. ภาชนะแม่แบบจานใบใหญ่
2. กระดาษฟางข้าว
3. เปลือกไข่เป็ดหรือไข่ไก่
4. กระดาษเหลือใช้ A4, กระดาษหนังสือพิมพ์ หรือหนังสือวารสารต่าง ๆ
5. กาวลาเท็กซ์
6. กาวน้าใส
7. แปรงทากาว
8. กรรไกร
9. มีดคัตเตอร์
10. สเปรย์เคลือบเงา
11. สเปรย์เคลียร์ด้าน
12. กระดาษเดคูพาจ ลวดลาย
ขั้นตอนการทา
1. นากระดาษที่เหลือใช้มาตัดเป็นรูปสี่เหลื่ยมผืนผ้าขนาดพอประมาณนาไปแช่น้าประมาณ 5-10 นาที
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2. นากระดาษที่แช่น้ามาแปะบนภาชนะแม่แบบจานใบใหญ่ให้ทั่ววางทับซ้อนประมาณ 3 ชั้นในชั้นต่อไปให้
นากาวลาเท็กซ์มาผสมน้า 1:1

3. ใช้แปรงทากาวทาลงบนกระดาษที่ทับซ้อนไว้ให้ทั่วแม่แบบประมาณ 3-5 ชั้น แล้วนาไปตากแดดให้แห้ง
4. ให้ถอดแม่แบบภาชนะออกก็จะได้จานใบใหญ่ที่เป็นกระดาษแล้ว ให้นากระดาษมาทากาวแปะทับซ้อนอีก
ประมาณ 3-5 ชั้นทั้งด้านบนและด้านล่าง ในทุกชั้นให้ทากาวทับให้ทั่วแปะกระดาษทับให้หนามากพอเท่าที่ ต้องการ
แล้วนาไปตากแดดให้แห้งสนิท
5. ให้นากระดาษฟางข้าวมาตัดหรือฉีดเป็นแผ่นเล็ก ๆแล้วนากาวลาเท็กซ์มาผสมน้า (ในอัตราส่วนผสม กาว :
น้า 1:1) ใช้แปรงทากาวคนให้ทั่ว

6. ทากาวบนแม่แบบภาชนะแปะกระดาษฟางข้าวทีละแผ่นแล้วทากาวทับให้ชุ่มแปะกระดาษฟางข้าวสลับทา
กาวให้ชุ่มทุกแผ่นแปะให้ทั่วแม่แบบภาชนะแปะทับซ้อมประมาณ 2-3 ชั้นแล้วนาไปตากแดดให้แห้งสนิทเป็นขั้นตอน
สุดท้ายของการแตะกระดาษฟางข้าว
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7. เมื่อได้จานใบใหญ่จากกระดาษฟางข้าว ทาการตกแต่งหน้าจานใบใหญ่ด้วยการนาเปลือกไข่มาแปะลงบน
จานด้วยการทากาวลาเท็กซ์บนหน้าจานแล้วนาเปลือกไข่แปะติดลงบนจานให้ทั่วนาไปตากแดดให้แห้งสนิท

8. นากระดาษเดคูพาทมาตัดเอาลวดลายจัดวางลงบนจานที่ติดเปลือกไข่ไว้เรียบแล้วร้อย ให้วางกระดาษเดคูพาท
ลวดลายตามที่ต้องการแล้ว นาแผ่นฟองน้าชุ่มน้าบีบน้าพอมาดๆ กดลงบนลวดลายให้ทั่ว(อย่าถูไปมา)นาไปตากแดดให้
แห้งสนิท
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9. นากาวน้าใสมาผสมน้าเล็กน้อย มาทาให้ทั่วหน้าจานนาไปตากแดดให้แห้งแล้วนากาวน้าใส่มาทาด้านล่าง
ให้ทั่วเช่นกันแล้วนาไปตากแดดให้แห้งสนิท
10. นาสเปรย์เคลียรเงาพ่นให้ทั่วจานใบใหญ่แล้วนาไปตากแดดให้แห้งสนิท และนากลับมาพ่นสเปรย์เคลือบ
ด้านให้ทั่วอีกครั้งแล้วนาไปตากแดดให้แห้งสนิท

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากวัสดุเหลือใช้จากกระดาษฟางข้าวและเปลือกไข่
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5.1.13 ชื่อเทคโนโลยี เยลลี่มะขาม
ชื่อเจ้าของ ผศ.อภิญญา มานะโรจน์
อีเมล์
m_apinya_f@hotmail.com
รายละเอียด
ส่วนผสม
น้ามะขาม
8
ถ้วย
น้าตาลทราย
1 ¼- 1 1/3 ถ้วย
คาราจีแนน
4
ช้อนโต๊ะ
เกลือไทยป่น
1
ช้อนชา
ส่วนผสมน้ามะขาม
เนื้อมะขามแกะเม็ดออก 1/4
น้าสะอาด
8

ถ้วย
ถ้วย

35
2,000

2,000
210- 230
20-22
2

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

กรัม
กรัม

วิธีทา
1. ล้างมะขามให้สะอด ใส่มะขามและน้าบางส่วนตัมให้ได้น้ามะขามข้นๆใส่น้าที่เหลือจนหมด นาไป
ตั้งไฟต้มเคี่ยวให้เดือด
2. กรองกากมะขามออกให้ได้น้ามะขามใส ตวงน้ามะขามตามสูตรใส่หม้อ
3. ผสมน้าตาลทราย คาราจีแนน คนให้เข้ากัน
4. นาน้ามะขามตั้งไฟให้อุ่น เทส่วนผสมในข้อที่ 3 ลงผสมคนจนน้าตาลทรายละลายจนหมด ใส่เกลือป่น
คนให้ส่วนผสมเข้ากัน
5. ต้มเยลลี่ ให้ได้ที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นานประมาณ 3 – 4 นาทียกลง
6. เทส่วนผสมเยลลี่ ใส่พิมพ์พักให้เย็น นาไปแช่ตู้เย็นให้เยลลี่แข็งตัว
หมายเหตุ
การต้มเยลลี่ ด้ว ยอุ ณหภู มิน้ าเดื อดจะทาให้ ก ารเกิ ด เจลได้ ไม่ ตี จึงควรควบคุ ม อุณ หภู มิที่ 85 องศา
เซลเซียส ถ้าต้องการให้เยลลี่มีชิ้นเนื้อของผลไม้(มะขามแช่อิ่มหรือผลไม้แห้ชนิดอื่นๆ)ควรหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กใส่ลง
ในเยลลี่ขณะที่เยลลี่มีลักษณะตึงเล็กน้อยผลไม้จะค่อยๆตกลงไปในเยลลี่
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5.1.14 ชื่อเทคโนโลยี มะขามแก้ว
ชื่อเจ้าของ ผศ.อภิญญา มานะโรจน์
อีเมล์
m_apinya_f@hotmail.com
รายละเอียด
ส่วนผสม
เนื้อมะขามสับหรือบดละเอียด
1
มะละกอดิบต้มสุก
น้าสะอาด
1 – 1 1/4
น้าตาล (ส่วนที่ 1)
3 1/2 -4
เกลือไทยป่น
1
แบะแซ
1
น้าตาลทราย (ส่วนที่ 2 )
1 1/2
พริกป่นละเอียด
2

ถ้วย
ถ้วย
ถ้วย
ช้อนโต๊ะ
ถ้วย
ถ้วย
ช้อนชา

220
800
250 – 315
556 – 624
10
220
235
6

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

วิธีทา
1. ล้างมะขามให้สะอาด เลือกเอาแต่เนื้อมะขามนาไปสับให้ละเอียด
2. ใส่มะละกอและน้าลงในโถปั่นน้าผลไม้บดให้ละเอียดใส่เนื้อมะขามลงบดจนละเอียด
3. ใส่เนื้อมะขามที่บดละเอียดลงในกระทะกวนให้น้าแห้ง
4. ใส่แบะแซ น้าตาลทรายส่วนที่ 1 เกลือป่น ลงกวนให้ข้นเหนียวเทใส่ภาชนะพักให้เย็น
5. ผสมน้าตาลทรายส่วนที่ 2 พริกป่นคนให้เข้ากัน
6. แบ่ งน้ ามะขามแก้ว ที่เย็ น ตัว แล้ว ให้ปั้นเป็นก้อน ใส่ ล งในน้าตาลทราย ข้อที่ 5 คลุ กน้าตาลทราย
เล็กน้อยปั้นเป็นก้อนกลมคลุกน้าตาลอีกครั้ง
7. ใส่ลงในขวดหรือกล่องพลาสติกปิดฝาให้สนิทกันความชื้น
หมายเหตุ
- ถ้าต้องการรสบ๋วยเติมผงบ๊วยเพิ่มขณะคลุกน้าตาล
- สาหรับรสเผ็ดสามารถใช้พริกขี้หนูสดบดให้ละเอียดใส่ลงในส่วนผสมขณะกวน
- กรณีมะขามเปรี้ยวมากให้เพิ่มน้าตาลได้อีก 1/2 ถ้วย
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5.1.15 ชื่อเทคโนโลยี มะขามจี๊ดจ๊าด
ชื่อเจ้าของ ผศ.อภิญญา มานะโรจน์
อีเมล์
m_apinya_f@hotmail.com
รายละเอียด
ส่วนผสม
มะขามเปรี้ยวอบแห้งตัดชิ้นเล็กๆ
น้าตาลทราย
เกลือเม็ด
พริกป่น
ส่วนผสมน้าคลุก
น้าตาลทราย
เกลือป่น
น้าสะอาด

1¼
1/3
6
1

ถ้วย
ถ้วย
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ

150
75

กรัม
กรัม

3

กรัม

4
2
2

ช้อนโต๊ะ
ช้อนชา
ช้อนโต๊ะ

50
4
20

กรัม
กรัม
กรัม

วิธีทา
1. แกะเปลือกมะขามเอาซางและเมล็ดออก
2. คัดแยกสิ่งปลอมปนออกให้สะอาด ดึงแยกมะขามออกให้เป็นฝักๆ เรียงใส่ถาดนาไปเตาอบลมร้อน
ที่อุณหภูมิ 60 องศาเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ให้เนื้อมะขามแห้งหมาดๆ ตัดมะขามให้พอคาโดยใช้กรรไกร
3. ผสมน้าตาลทราย เกลือป่น และน้าให้เข้ากันคนให้น้าตาลละลาย(น้าคลุก)
4. นาส่วนผสมข้อ3 คลุกเคล้ากับมะขามที่อบให้เข้ากัน นาไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
พักให้มะขามเย็น
5. ผสมพริกป่น น้าตาลทราย เกลือเม็ดครึ่งหนึ่งให้เข้ากันให้เข้ากัน
6. นาส่วนผสมข้อ6 และมะขามคลุกที่อบแล้วมาคลุกเคล้ากัน โรยเกลือเม็ดที่แบ่งไว้ในขณะที่ทาการ
บรรจุหีบห่อ
เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต
1. การผลิตมะขามคลุกจี๊ดจ๊าดควรเลือกมะขามที่มีรสอมเปรี้ยวเท่านั้นจึงจะได้มะขามคลุกที่มีรสชาดกลมกล่อม
2. การคัดแยกมะขามจะต้องใช้ความละเอียดในการคัดแยกเพื่อให้ได้มะขามที่สะอาด
3. ผู้ผลิตจะต้องแต่งกายสะอาดใส่หมวกคลุมผมและใส่ถุงมือทุกครั้งที่ทาการผลิต
4. ส่วนผสมมะขามจี๊ดจาด 1 สูตรนามาเติมผงบ๊วย 2 ช้อนโต๊ะ (12 กรัม) จะได้มะขามจี๊ดจาดรสบ๊วย
5. มะขามจี๊ดจาดที่ได้ประมาณ 350 กรัมนามาบรรจุถ้วยขนาด 5-6 ออนร์ได้ 4 ถ้วย
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5.1.16 ชื่อเทคโนโลยี คุกกี้สับปะรด
ชื่อเจ้าของ นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์
อีเมล์
intheema.h@rmutp.ac.th
รายละเอียด
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5.1.17 ชื่อเทคโนโลยี เปี๊ยะสติ๊ก
ชื่อเจ้าของ นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์
อีเมล์
intheema.h@rmutp.ac.th
รายละเอียด
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5.1.18 ชื่อเทคโนโลยี ขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ
ชื่อเจ้าของ นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์
อีเมล์
intheema.h@rmutp.ac.th
รายละเอียด
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5.1.19 ชื่อเทคโนโลยี น้าดอกอัญชัน/มะนาว
ชื่อเจ้าของ ผศ.อภิญญา มานะโรจน์
อีเมล์
m_apinya_f@hotmail.com
รายละเอียด
ส่วนผสม
ดอกอัญชันแห้ง
น้าสะอาด
น้าตาลทราย
ตะไคร้
น้ามะนาว
เกลือป่นละเอียด
ว่านหางจระเข้ (วุ้น) หั่นสี่เหลี่ยมเล็กๆ

10
3000
270
150
70
6
180

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

½
8
1¾
15
7
1½
1

ถ้วย
ถ้วย
ถ้วย
ต้น
ช้อนโต๊ะ
ช้อนชา
ถ้วย (1 ใหญ่)

วิธีทา
1. ล้างดอกอัญชันแห้งให้สะอาด เทน้าออกให้หมด
2. ใส่น้าสะอาดลงภาชนะ ยกขึ้นตั้งไฟพอน้าเดือด ใส่ดอกอัญชันและตะไคร้ลงต้มให้สีอัญชันออกและได้
กลิ่นตะไคร้
3. กรองตะไคร้และดอกอัญชันออก ใส่น้าตาลทราย และเกลือ คนให้ละลาย ยกลงจากการพักให้พออุ่นๆ
4. ใส่น้ามะนาวลงผสมคนให้เข้ากัน ใส่วุ้น (ว่านหางจระเข้) คนให้เข้ากัน
5. เทใส่ขวดปิดฝา นาเข้าตู้เย็นแช่ให้เย็นๆ พร้อมเสิร์ฟ
วิธีทาว่านหางจระเข้
1. ตัดชิ้นตามขวางของกาบว่านจระเข้ขนาด 3 – 4 นิ้ว
2. ปอกเปลือกให้สีเขียวออกให้หมด แช่น้าเพื่อให้ส่วนของยางออกให้หมด
3. หัน่ ชิ้นขนาดสี่เหลี่ยม ½ × ½ เซนติเมตร
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5.1.20 ชื่อเทคโนโลยี น้ากระเจี๊ยบพุทราจีน
ชื่อเจ้าของ ผศ.อภิญญา มานะโรจน์
อีเมล์
m_apinya_f@hotmail.com
รายละเอียด
ส่วนผสม
ดอกกระเจี๊ยบแห้ง
1 ½ ถ้วย
พุทราจีนแห้ง
1
ถ้วย
น้าสะอาด
12
ถ้วย
น้าตาลทราย
1 ½ ถ้วย
เกลือป่นปรุงทิพย์
1
ช้อนชา
ใบเตย
8
ใบ

35
50
3,000
270
4
25

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

วิธีทา
1. ล้างกระเจี๊ยบแห้ง พุทราจีนแห้งให้สะอาด พักให้สะเด็ดน้า
2. ใส่น้าสะอาดลงภาชนะ ยกขึ้นตั้งไฟพอน้าเดือด ใส่กระเจี๊ยบ พุทราจีน ใบเตย ต้มให้น้าเป็นสีแดงเข้ม
ตักกากออกหรือกรองน้ากระเจี๊ยบ
3. นาน้ากระเจี๊ยบขึ้นตั้งไฟ ใส่น้าตาลทราย เกลือป่น คนให้ละลายและน้าเดือดเล็กน้อย ปิดไฟพักให้อุ่น
4. เทใส่ขวด ปิดฝา นาไปแช่เย็นพร้อมรับประทาน
ปริมาณที่ได้
ขวดขนาด 250 ml. ได้จานวน 12 ขวด

1

5.2 ข้อมูลการบริการให้คาปรึกษาที่ลงในระบบ จานวน 31 รายการ
ตารางที่ 2.2 ข้อมูลการบริการให้คาปรึกษาที่ลงในระบบ
ลาดับ
ความต้องการ
ผู้ถาม
1 - ต้องการเครื่องอบกะปิให้เป็นผง โดยไม่มีความชื้น
นายสมหมาย สมปรุง
- มีปัญหาเรื่องกลิ่นของกะปิผงไม่หอมเหมือนกะปิ
บรรจุกระปุก
2 - ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เก็บรักษาให้นานขึ้น
นางสาวนิตยา ทิมอินทร์
- มีความชื้นเข้าไป ลมเข้าแล้วนิ่ม
- ต้องการคาปรึกษาเรื่องสรรพคุณต่าง ๆ
- พัฒนาระบบมาตรฐาน ให้ได้ มผช.
- พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต
3 - ออกแบบบรรจุภัณฑ์
นางสาวสุจินต์ กลั่นแสง
- ขั้นตอนต่าง ๆ ในการผลิต ตั้งแต่การต้ม การเผา
การปั่น และ การบรรจุผลิตภัณฑ์
- การขอเลขที่จดแจ้งของกระทรวงสาธารณสุข
4 - พัฒนาเป็นน้ามันมะพร้าวที่นามารับประทาน/
นาง บุปผา ไวยเจริญ
ประกอบอาหาร/เซรั่มน้ามันมะพร้าว
- พัฒนาน้าทิ้งจากการผลิตน้ามันมะพร้าวสกัดเย็น
ทาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น เทียนหอม สบู่ซักผ้า และ
เซรั่มน้ามันมะพร้าว

วันที่ถาม
30 ต.ค. 62

ประเภท
ลงพื้นที่

30 ต.ค. 62

ลงพื้นที่

30 ต.ค. 62

ลงพื้นที่

30 ต.ค. 62

ลงพื้นที่

คาตอบ
จัดทาโครงการพัฒนาและออกแบบ
เครื่องอบกะปิเคยเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์
จัดทาโครงการพัฒนากระบวนการล้าง
ใบชาขลู่เพื่อลดปริมาณสารพิษ การ
ประเมินฤทธิ์ทางเภสัชเคมีและประสาท
สัมผัสเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่า
ของชาใบขลู่
จัดทาโครงการวิจัยและพัฒนา
กระบวนการผลิตและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์น้ามะกรูดหมักผม
จัดทาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
น้ามันมะพร้าวสกัดเย็นและน้าทิ้งจาก
กระบวนการผลิตน้ามันมะพร้าวสกัดเย็น
เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพานิชย์

84

2

ตารางที่ 2.2 ข้อมูลการบริการให้คาปรึกษาที่ลงในระบบ (ต่อ)
ลาดับ
ความต้องการ
5 - พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
- พัฒนาสูตรครีมหัวไชเท้าให้ดีขึ้น

6

7

8

- ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์จากเดิมที่เก็บได้ 1 เดือน เป็นเก็บให้ได้ 6
เดือน
- พัฒนาสูตรกระบวนการผลิตที่ทาให้ผลิตภัณฑ์มี
ความกรอบมากขึ้นและมีกลิ่นหืนน้อยลง
- ออกแบบโปรโมชั่นใหม่ ๆ
- ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
- พัฒนาคุณสมบัติพิเศษให้กับผลิตภัณฑ์เสื้อ
ผ้าพันคอ กระเป๋า
- ออกแบบถุงกระดาษที่แสดงความเป็นอัตลักษณ์
ของกลุ่ม
- ต้องการวัตถุดิบที่มีสีจากธรรมชาติ เช่น สีม่วง
ชมพู เหลือง

ผู้ถาม
นางสาวสราญจิต จนิษฐ

วันที่ถาม
30 ต.ค. 62

ประเภท
ลงพื้นที่

นางนารีรัตน์ คงสกุล

30 ต.ค. 62

ลงพื้นที่

นางสาวนิยะรัตน์ เข็มหนู

30 ต.ค. 62

ลงพื้นที่

นางสาวพัชราวลัย ชิวปรีชา

30 ต.ค. 62

ลงพื้นที่

คาตอบ
จัดทาโครงการพัฒนาสูตรตารับครีม
บารุงผิวหน้าจากสารสกัดหัวไชเท้า และ
การประเมินฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและ
ทางประสาทสัมผัส
จัดทาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยืด
อายุการเก็บรักษาข้าวแต๋นของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนนารีรัตน์

จัดทาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าไทย อัมพวา
ผ้าไทย จังหวัดสมุทรสงคราม
จัดทาโครงการพัฒนาและยกระดับ
สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม:
ผู้ประกอบการ CHABA
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3

ตารางที่ 2.2 ข้อมูลการบริการให้คาปรึกษาที่ลงในระบบ (ต่อ)
ลาดับ
ความต้องการ
ผู้ถาม
9 - ต้องการพัฒนาน้าตาลมะพร้าวปึกรูปแบบเดิมเป็น
นางถิรดา เอกแก้วนาชัย
น้าตาลมะพร้าวผง สาหรับประกอบอาหารและ
เครื่องดื่ม เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันของ
ผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบาย ลูกค้าสามารถ
เข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่าย
- พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
- ต้องการขอรับรองมาตรฐาน GMP เพื่อให้การผลิต
มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น และให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในการ
ผลิตที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ
10 - พัฒนากระบวนการผลิตที่สามารถมีการผลิตที่ง่าย
นางสาวจุฬา จันทร์เพ็ง
ขึ้น และสามารถทาให้งานมีคุณภาพ
- พัฒนาเครื่องมือสาหรับการตัดขอบ และการวาง
แพทเทิร์นรองเท้าที่มีมาตรฐาน และเพิ่มความปราณีต
11 ต้องการเครื่อง Roll เพื่อบดรีดแผ่น ฟักทองผสมมัน นางสาวธีร์ชญาน์ อุดมเฉลิมธีรเดช
ม่วง
12 - ออกแบบตราสินค้า
นางสาวณชาภัสส์ อรรถมานะ
- ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยใช้สโลแกน "อร่อยดีมีแคลเซียม"
- ต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น
- ลดกลิ่นหืนของน้ามัน
- แก้ปัญหากลิ่นปลาทู โดยไม่ใช้วัตถุดิบอื่น

วันที่ถาม
30 ต.ค. 62

ประเภท
ลงพื้นที่

คาตอบ
จัดทาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้าตาล
มะพร้าวผงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน
ริมคลองโฮมสเตย์

30 ต.ค. 62

ลงพื้นที่

30 ต.ค. 62

ลงพื้นที่

30 ต.ค. 62

ลงพื้นที่

จัดทาโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้า
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม กลุ่มส่งเสริม
อาชีพ (รองเท้า) ตาบลปลายโพงพาง
จัดทาโครงการพัฒนาเครื่องบดรีดแผ่น
ฟักทองผสมมันม่วง
จัดทาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์แก้มปลาทู
ทอดของร้านน้องส้ม อาเภอ เมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม
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ตารางที่ 2.2 ข้อมูลการบริการให้คาปรึกษาที่ลงในระบบ (ต่อ)
ลาดับ
ความต้องการ
13 - การออกแบบฉลาก
- การออกแบบ Packing สาหรับการขนส่ง Girati
Aloe Gel 100 ชิ้น ในกรณีที่ผู้บริโภคสั่งสินค้า
จานวนมาก
- มีเครื่องบรรจุ แต่ขาดเครื่อง Cap Film ฝาขวด
- Bioplastic Biofilm
- การสกัดใบขลู่ : สารประกอบที่อยู่ในสารสกัด
เพื่อให้ทราบสารที่มีคุณสมบัตร anti-aging
- ช่วงเวลา ควรเก็บตัวอย่าง กระบวนการขนส่งถึงผู้บริโภค
14 - ต้องการพัฒนาเป็นตารับใหม่ เช่น น้าพริกกะปิ
พร้อมทาน ผงโรยข้าวรสชาติต่าง ๆ กะปิหวาน
- ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดย 1 บรรจุภัณฑ์ต่อ 2
Serving (ก้อน,ผง,แพ็ค)
- ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เก็บได้นานขึ้น และไม่
เปลี่ยนสี คุณภาพยังคงอยู่
- บรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ มีการบอกเล่าถึงเรื่องราว
ของกลุ่มหรือกระบวนการผลิต
15 - อนุภาคขนาดเล็ก (ทาให้ซึมเร็ว) สารกระจายตัว
(Physical)
- SPF ที่ต้องการค่า SPF 50

ผู้ถาม
นางธัญญารัตน์ ตั้วเจริญ

วันที่ถาม
30 ต.ค. 62

ประเภท
ลงพื้นที่

คาตอบ
จัดทาโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชีวภาพรักษ์โลกตามหลัก
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

นางธัญภัทร โพธิ์ร่มไทร

30 ต.ค. 62

ลงพื้นที่

จัดทาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป เพื่อยืด
อายุการเก็บรักษา และเพิ่มศักยภาพ
ทางการแข่งขัน

นางสาวอรวิภา ตุลยาภิรัฐ

30 ต.ค. 62

ลงพื้นที่

จัดทาโครงการศึกษาสารสกัดจาก
ธรรมชาติที่เหมาะสมในการพัฒนา
กระบวนผลิตครีมกันแดด
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ตารางที่ 2.2 ข้อมูลการบริการให้คาปรึกษาที่ลงในระบบ (ต่อ)
ลาดับ
ความต้องการ
16 - พัฒนาซองผ่านกระบวนการรีทอร์ท (retort) เพื่อ
ยืดอายุได้ 1 ปีและสะดวกกับลูกค้าที่ซื้อกลับไป
ต่างประเทศ ได้รับ อย. แล้วแต่ยังขาดการออกแบบ
พิมพ์ซอง เพื่อให้เหมาะสมกับราคาและเพื่อขยาย
ตลาดส่งโมเดิร์นเทรดสนามบินและส่งออก ตปท.
- ออกแบบเพื่อพิมพ์ซองให้ได้รูปแบบเหมาะสมกับ
ตลาดลูกค้าเป้าหมายซึ่งค่อนข้างเป็นตลาดบน
- ต้องการขนาดบรรจุภัณฑ์และการตั้งราคาขายให้
เหมาะสมกับตลาด
17 - เพิ่มวัตถุดิบที่ต่างจากเดิมให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยมากขึ้น ดูเรียบ
ง่าย เหมาะสาหรับคนสมัยใหม่
- ระบบมาตรฐานการพัฒนาด้านบุคลากรในการทางาน
บุคลากรไม่เพียงพอ ขาดบุคลากรด้านการตลาด
- มีปัญหาเรื่องทุนการสอบเทียบเครื่องจักร และเรื่อง
ไฟฟ้าตกบ่อย เนื่องจากการใช้ไฟฟ้าสูง ทาให้มี
ปัญหากับเครื่องจักรบ่อยครั้ง
- วัตถุดิบในบางครั้งอาจมีไม่เพียงพอ เนื่องจากใช้
วัตถุดิบออแกนิกส์ เครือข่ายยังไม่มากนัก จึงใช้
วัตถุดิบที่ผลิตเองเป็นส่วนใหญ่

ผู้ถาม
นางสาวพุทธปรานี ตั้งวิชิตฤกษ์

วันที่ถาม
30 ต.ค. 62

ประเภท
ลงพื้นที่

คาตอบ
จัดทาโครงการออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์น้าพริกปลาทูคั่ว บริษัท แสง
กระจ่างฟู้ดส์ จากัด สู่การแข่งขันทาง
การค้าระดับโมเดิร์นเทรด และการ
ส่งออก

นางสาวบุญทริกา ลิ้มไพบูลย์

30 ต.ค. 62

ลงพื้นที่

จัดทาโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และ
การตลาดออนไลน์เพื่อยกระดับการขาย
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรสร้างสรรค์
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ตารางที่ 2.2 ข้อมูลการบริการให้คาปรึกษาที่ลงในระบบ (ต่อ)
ลาดับ
ความต้องการ
18 - ทาตัวสะท้อนน้า และลวดลายใหม่
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ทาโลโก้มีสัญลักษณ์ของสินค้า
เป็นรูปแบบของชุมชน (Logo)
- ต้องการแบบที่เป็นสัญลักษณ์ลวดลายบนพื้นผ้าที่
เป็นรูปแบบของชุมชน เช่น กุ้ง ปู ปลา
19 - บรรจุภัณฑ์เดิมมีปัญหาเรื่องการบรรจุ/การเลือก
วัสดุในการบรรจุ
- บรรจุภัณฑ์การซึมของน้ามัน การขนส่งที่ต้องระวัง
ในการกระแทก
- ออกแบบฉลากใหม่เพื่อสร้างแบรนด์ให้ดูโดดเด่น
และเป็นที่สนใจ และปรับใช้กับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้
- ผลิตภัณฑ์เสียได้ง่ายหลังจาก 1 เดือนไปแล้ว
- ลักษณะของน้าพริกเปียก/สีออกดา
- ต้องการปรับปรุงให้น้าพริกเป็นอาหาร
- ต้องการยืดอายุการเก็บรักษาอาหารให้มากขึ้น
- เครื่องบรรจุ/การซีลผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้กับ
หลายผลิตภัณฑ์ เช่น น้าสลัด น้าจิ้ม น้าพริก

ผู้ถาม
นางประไพ ยศวิไล

วันที่ถาม
30 ต.ค. 62

ประเภท
ลงพื้นที่

นางสาวธันยนันท์ อภิจิรวัฑฒ์

30 ต.ค. 62

ลงพื้นที่

คาตอบ
จัดทาโครงการพัฒนาและยกระดับ
สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มสตรีตาบล
บ้านพันท้ายนรสิงห์
จัดทาโครงการศึกษาและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ผลิตภัณฑ์น้าพริกแปรรูปปลาสลิด
“กลุ่มสตรีพัฒนาแปรรูปปลาแดดเดียว
ธันยนันท์” จังหวัดสมุทรสงคราม
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ตารางที่ 2.2 ข้อมูลการบริการให้คาปรึกษาที่ลงในระบบ (ต่อ)
ลาดับ
ความต้องการ
20 - ต้องการให้มีคุณสมบติการสะท้อนน้า
- ต้องการพัฒนารูปแบบจากกระเป๋าผ้ามัดย้อมให้มี
รูปแบบผ้าบาติกเกลือ หรือพัฒนารูปแบบอื่น ๆ
ร่วมกับนวัตกรรม
21

22

- ต้องการให้ออกแบบเครื่องจักรสาหรับหยอดแป้ง
เนื่องจากปัจจุบันใช้คนในการหยอด ทาให้ผลิตสินค้า
ได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะ
ในช่วงเทศกาล
- ต้องการเครื่องผสมแป้งร่าก่อนหยอด
- ขึ้นรูปเล็ก ๆ สวยงาม เดิมเป็นก้อนใหญ่ ๆ แข็ง ๆ
ตามขนาดกระปุก
- ต้องการฉลาก/บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามมีเอกลักษณ์
เป็นของตนเอง
- บรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายขึ้น เดิมเป็นขวดแก้ว/
กระปุกพลาสติก

ผู้ถาม
นายถิรายุทธ์ ทรัพย์สงวน

วันที่ถาม
30 ต.ค. 62

ประเภท
ลงพื้นที่

นายสมยศ หลาวรรณะ

30 ต.ค. 62

ลงพื้นที่

นางสมรวย รัตนเจริญ

30 ต.ค. 62

ลงพื้นที่

คาตอบ
จัดทาโครงการพัฒนาและยกระดับ
สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มแบรนด์
ไฉไลชู Chailai Choo
จัดทาโครงการเครื่องหยอดแป้งร่าเกลือ
จืดแบบอัตโนมัติ

จัดทาโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
น้าตาลมะพร้าวของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผลิตน้าตาลมะพร้าวแท้ หมู่ 5 ตาบลท่า
คา อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
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ตารางที่ 2.2 ข้อมูลการบริการให้คาปรึกษาที่ลงในระบบ (ต่อ)
ลาดับ
ความต้องการ
23 - ฉลาก
- บรรจุภัณฑ์ เพื่อจดแจ้ง และการตลาด
- ต้องการยื่นจดแจ้ง อย. สาหรับผลิตภัณฑ์ครีม
อาบน้าสครับเกลือ
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์
- อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
- เครื่องปิดก้นหลอดเครื่องสาอางแบบกึ่งอัตโนมัติ
- เครื่องบดเกลือแบบละเอียด
24 - ปลาทูต้มเค็มบรรจุกระป๋อง
- ปรับเปลี่ยนปลาทูต้มเค็มบรรจุกระป๋องเพื่อให้
สามารถสะดวกและยืดอายุในการเก็บรักษา
25 - ขาดรูปแบบที่ทันสมัย แปลกใหม่ สวยงาม (ตาม
ความต้องการของลูกค้า) ในด้านเสื้อผ้าและเครื่อง
แต่งกาย

ผู้ถาม
นางสาวรจนา สุดสงวน

วันที่ถาม
30 ต.ค. 62

ประเภท
ลงพื้นที่

คาตอบ
จัดทาโครงการออกแบบและสร้างเครื่อง
บรรจุเกลือขัดผิว

นางสาวอริยาวรรณ์ พงษ์จารุคุปต์

30 ต.ค. 62

ลงพื้นที่

นางสาววันเพ็ญ พลกล้า

30 ต.ค. 62

ลงพื้นที่

จัดทาโครงการพัฒนาสูตรในการผลิต
ปลาทูต้มเค็มเพื่อเตรียมบรรจุในรีทอร์ท
เพาซ์ส
จัดทาโครงการพัฒนาและยกระดับ
สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและ
สมุทรสาคร : ชะเอมผ้าขาวม้าอัมพวา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ผู้ประกอบการประเภทผ้า และเครื่อง
แต่งกาย)
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ตารางที่ 2.2 ข้อมูลการบริการให้คาปรึกษาที่ลงในระบบ (ต่อ)
ลาดับ
ความต้องการ
26 - พัฒนาลายที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดลงบน
กระเป๋าหนังแท้
- ออกแบบบรรจุภัณฑ์ในลักษณะถุงผ้าสปันบอนด์รูด
ปาก สกรีน Nadia
- ต้องการแม่พิมพ์รูปแบบที่ทันสมัย ขายได้ และมีอัต
ลักษณ์ของจังหวัด
27

28

- พัฒนาปลาเค็มเป็นรูปแบบใหม่
- ถุงบรรจุ
- กล่องบรรจุปลาเค็ม
- โรงเรือนตากปลามีมุ้งลวดล้อมรอบ
- พัฒนากระบวนการตากเห็ดและทอดเห็ดให้กรอบ
- สถานที่การผลิตพร้อมที่รองรับมาตรฐาน อย./
GMP
- พัฒนาเครื่องนึ่งเห็ดให้เร็วขึ้น
- เตาอบลมร้อน
- รสชาติไม่อร่อย
- มีกลิ่นหืน

ผู้ถาม
นางกัญญา จันทร์เมฆา

วันที่ถาม
30 ต.ค. 62

ประเภท
ลงพื้นที่

นายภูมินท์ ลี้วลัญชน์

30 ต.ค. 62

ลงพื้นที่

นายถาวัลย์ สามสิทธ์

30 ต.ค. 62

ลงพื้นที่

คาตอบ
จัดทาโครงการพัฒนาและยกระดับ
สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร : คุณกัญญา
จันทร์เมฆา ตาบลนาดี อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
จัดทาโครงการประยุกต์ใช้การดัดแปลง
บรรยากาศเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
ปลากุเลาเค็มแบบแบ่งขายเพื่อการ
แข่งขันเชิงพาณิชย์
จัดทาโครงการพัฒนากระบวนการผลิต
และศึกษาอายุการเก็บเห็ดนางฟ้าภูฐาน
ทอดกรอบปรุงรสของวิสาหกิจชุมชน
บ้านขวัญกับวัลย์ อาเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร
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ตารางที่ 2.2 ข้อมูลการบริการให้คาปรึกษาที่ลงในระบบ (ต่อ)
ลาดับ
ความต้องการ
29 ต้องการให้ฝึกอบรมในหลักสูตรการทาขนมปังแป้ง
กล้วย โดนัทแป้งกล้วย และคุกกี้กล้วย

30

ต้องการให้ฝึกอบรมในหลักสูตรการทายาดม ยา
หม่อง และน้ายาล้างจานสมุนไพร

31

ต้องการให้ฝึกอบรมในหลักสูตรการทาผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าวและเปลือกไข่เหลือทิ้ง

ผู้ถาม
นางศรีไพร แก้วเอี่ยม

วันที่ถาม
10 พ.ค. 63

ประเภท
โทรศัพท์

ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ

10 พ.ค. 63

โทรศัพท์

นายกริช ขาเจริญ

10 พ.ค. 63

โทรศัพท์

คาตอบ
11-12 มิ.ย. 63 ลงพื้นที่ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการทาขนมปังจากแป้งกล้วย
โดนัทแป้งกล้วย และคุกกี้กล้วย แก่
สมาชิกในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป๋วย อึ๊ง
ภากรณ์ บางขุด จ.ชัยนาท
19 มิ.ย. 63 ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การทาพิมเสนน้า ยาหม่องน้า และน้ายา
ล้างจานสมุนไพร แก่สมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเฮอร์บริสต้า
(Herbristra) SMEs ตาบลบางคูรัด
อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
25-26 มิ.ย. 63 ลงพื้นที่ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการทาผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าวและเปลือกไข่เหลือทิ้ง แก่
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าว
แปรรูปข้าวกล้องเตาปูน บ้านเนินหนอง
บัว ตาบลเตาปูน อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
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5.3 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาด้วย วทน. จานวน 20 รายการ ได้แก่
5.3.1 กรอบเค็มแป้งกล้วย

5.3.2 กล้วยหมี่กรอบ

5.3.3 กล้วยกรอบปรุงรส

5.3.4 ขนมจีบ
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5.3.5 ขนมจีบสาหร่าย

5.3.6 ซาลาเปา

5.3.7 Puff pastry dough

5.3.8 กะหรี่พัฟ
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5.3.9 คุกกี้กล้วย

5.3.10 ขนมปังจากแป้งกล้วย

5.3.11 โดนัทแป้งกล้วย

5.3.12 ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้จากกระดาษฟางข้าวและเปลือกไข่
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5.3.13 เยลลี่มะขาม

5.3.14 มะขามแก้ว

5.3.15 มะขามจี๊ดจ๊าด

5.3.16 คุกกี้สับปะรด
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5.3.17 เปี๊ยะสติ๊ก

5.3.18 ขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ

5.3.19 น้าดอกอัญชัน/มะนาว

5.3.20 น้ากระเจี๊ยบพุทราจีน

1

5.4 ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงาน จานวน 20 รายการ
ตารางที่ 2.3 ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงาน
ลาดับ
ชื่อผู้เชี่ยวชาญ
อีเมล์
1 ดร.ประกอบ ชาติภุกต์
prakorb.c@rmutp.ac.th

2

ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล

chalakorn.u@rmutp.ac.th

3

นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร chinida.p@rmutp.ac.th

เบอร์โทร
09 8279 5855

สาขาเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีเครื่องจักร

09 5459 6966 เทคโนโลยีเครื่องจักร

08 6972 9259 การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร/การทา
มาตรฐาน

รายละเอียด
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เช่น การสร้าง
เครื่องจักรเกี่ยวกับการผลิตกับชุมชน เช่น เครื่องทา
ปุ๋ย เครื่องปลอกมะพร้าว เครื่องตัดสับหญ้าเนเปีย
โรงอบอาหารแปรรูปทางทะเล เตาเผาขยะไร้มลพิษ
เครื่องผลิตขนมต่าง ๆ เป็นต้น
System Dynamics, Quality control,
Production Planning and Control, การ
ออกแบบและสร้างเครื่องจักรกล, Production and
Operation Management, Process
improvement
1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการแปรรูปอาหาร
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่น
ให้คาแนะนา ปรึกษา แก่ผู้ประกอบการ กลุ่มโอทอป
และผู้สนใจ 2) มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ แนวคิดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการโอทอป หรือผู้สนใจ
3) มีประสบการณ์ด้านการจัดโครงการ การบริหาร
โครงการ ทั้งโครงการบริการวิชาการ โครงการวิจัย
ไม่น้อยกว่า 10 ปี
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2

ตารางที่ 2.3 ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงาน (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อผู้เชี่ยวชาญ
อีเมล์
4 นางสาวดวงฤทัย แก้วคา doungrouthai.k@rmutp.ac.th

เบอร์โทร
สาขาเชี่ยวชาญ
09 0996 3663 เทคโนโลยีการส่งเสริม
ด้านการตลาด

5

ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ

rungaroon.s@rmutp.ac.th

08 4680 7894 คอมพิวเตอร์/
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6

ดร.น้อมจิตต์ สุธีบุตร

nomjit.s@rmutp.ac.th

08 5346 4522 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

7

นายคณิต อยู่สมบูรณ์

yoosomboon2931@gmail.com 08 9613 3520 เทคโนโลยีด้านการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์

8

นายธวัชชัย ชาติตานาญ

thawachchai.ch@rmutp.ac.th

08 6506 8224 เทคโนโลยีเครื่องจักร

รายละเอียด
การตลาด การสื่อสารการตลาด และการตลาด
ออนไลน์ การบูรณาการระหว่างการสื่อสาร
การตลาดกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อบอกเล่า
เรื่องราว (Story telling) ของผลิตภัณฑ์ผ่าน
บรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์
สร้างคุณค่าทางจิตใจให้กับผู้บริโภค และสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีการผลิตสื่อเสมือนจริง โดยใช้เทคโนโลยี
ความจริงเสริม (AR) เช่น การสร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร การแปรรูป
อาหาร การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร
เทคโนโลยีการหมัก จุลชีววิทยาทางอาหาร
ออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ออกแบบและ
พัฒนาตราสินค้า ออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร
ออกแบบบรรจุภัณฑ์งานหัตถกรรม
ออกแบบบรรจุภัณฑ์งานวิสาหกิจขุมชน OTOP
ออกแบบบรรจุภัณฑ์SMEs
การพัฒนาผลิตภัฑณ์ การออกแบบ และสร้าง
ต้นแบบเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร
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3

ตารางที่ 2.3 ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงาน (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อผู้เชี่ยวชาญ
อีเมล์
9 ผศ.สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ
surasit.pr@rmutp.ac.th

10

นางสาวอัญชนา ขัตติยะวงศ์ anchana.k@rmutp.ac.th

11

ผศ.ดร.ฉันทนา ปาปัดถา

12

น.ส.อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ intheema.h@rmutp.ac.th

13

ผศ.เชาวลิต อุปฐาก

chantana.p@rmutp.ac.th

noitonfood@gmail.com

เบอร์โทร
สาขาเชี่ยวชาญ
08 6812 1146 ไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้า

รายละเอียด
ระบบไฟฟ้าสาหรับการติดตั้งเครื่องจักร ระบบ
ไฟฟ้าสาหรับกระบวนการทางานของเครื่องจักร
ระบบแมคคานิคสาหรับงานไฟฟ้า ออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องจักรต้นแบบ
08 1844 5764 การแพทย์แผนไทย/
มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสกัดสารจาก
พัฒนายา/สมุนไพร/
ธรรมชาติ และสารต้านอนุมูลอิสระ การทา
สุขภาพ/ความงาม
ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ครีม
โลชั่น เซรั่ม เป็นต้น การทาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
ครัวเรือนจากสารสกัดจากธรรมชาติ เช่น น้ายาล้าง
จานสมุนไพร ยาหม่องสมุนไพร สเปรย์ไล่ยุง ยาดม
สมุนไพร เป็นต้น การทาผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกาย
เช่น สบู่ แชมพู คอนดิชั่นเนอร์ เป็นต้น
09 0558 2019 คอมพิวเตอร์/
การออกแบบทางคอมพิวเตอร์กราฟิก การผลิตสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดียและสื่อดิจิทัล ออกแบบบรรจุภัณฑ์
08 1925 9980 การแปรรูปผลผลิตทาง การผลิตขนมอบ แต่งหน้าเค้ก พัฒนาผลิตภัณฑ์
การเกษตร/การทา
อาหาร การสร้างสรรค์อาหารจานหวาน และการ
มาตรฐาน
แปรรูผลผลิตทางการเกษตร
06 4554 5691 การแปรรูปผลผลิตทาง แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร คิดค้นผลิตภัณฑ์
การเกษตร/การทา
อาหารใหม่ ๆ อาหารไทย ขนมไทย และอาหารไทย
มาตรฐาน
โบราณ
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ตารางที่ 2.3 ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงาน (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อผู้เชี่ยวชาญ
อีเมล์
14 น.ส.เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ premraphi.o@rmutp.ac.th

เบอร์โทร
สาขาเชี่ยวชาญ
09 4479 5682 การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร/การทา
มาตรฐาน
08 1913 2854 การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร/การทา
มาตรฐาน
08 2609 2378 เทคโนโลยีด้านสิ่งทอ

15

ผศ.อภิญญา มานะโรจน์

m_apinya_f@hotmail.com

16

นายสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี

sampas.s@rmutp.ac.th

17

ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม

u.polyium@gmail.com

09 3419 5919 การแพทย์แผนไทย/
พัฒนายา/สมุนไพร/
สุขภาพ/ความงาม

18

นางธนาพร บุญชู

thanaporn.b@rmutp.ac.th

19

ผศ.ขวัญฤทัย วงศ์กาแหงหาญ kwanhana@hotmail.com

20

นางสาวเมทิกา พ่วงแสง

08 6514 4625 การแพทย์แผนไทย/
พัฒนายา/สมุนไพร/
สุขภาพ/ความงาม
09 8271 5876 เทคโนโลยีการส่งเสริม
ด้านการตลาด
09 2536 5516 เทคโนโลยีการส่งเสริม
ด้านการตลาด

maythika.p@rmutp.ac.th

รายละเอียด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การแปรรูผลผลิตทาง
การเกษตร
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูอาหารไทย
ขนมไทย
เทคโนโลยีด้านสิ่งทอ การทากระดาษจากเส้นใย
ธรรมชาติ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีในครัวเรือน สารทาความ
สะอาด แชมพู ยาสระผม สบู่ล้างมือ น้ายาล้างจาน
น้ายาปรับผ้านุ่ม ยาหม่อง น้ายาล้างรถ พิมเสนน้า
สบู่เหลวล้างมือ และการผลิตกระดาษ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนโดยการเติมสารที่
ได้จากธรรมชาติ เพื่อลดการใช้สารเคมี
วางแผนการตลาด กลยุทธ์การตลาด การสร้างแบรนด์
การพัฒนาภาพลักษณ์บรรจุภัณฑ์ การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ร่วมสมัย แนวทางการส่งเสริมการตลาด
สินค้าชุมชน การส่งเสริมการตลาดออนไลน์
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บทที่ 3
ผลการประเมิน
1. การประเมินผล
จากการวิเคราะห์ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัย
และพัฒ นา ในระดับ มากที่สุ ดในทุกด้าน ผู้ รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านข้อมูล มากที่สุ ด ด้านข้อมูล
ในภาพรวม มี ค่ า เฉลี่ ย 4.86 โดยผู้ รั บ บริ ก ารได้ รั บ ความรู้ เ พิ่ ม ขึ้ น มี ค่ า เฉลี่ ย 4.88 รองลงมาคื อ ด้ า นภาพรวม
ความพึงพอใจในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.85 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.80 โดยเจ้าหน้าที่
ให้ บ ริ การด้ว ยความสุ ภาพ เต็มใจ ยิ น ดี มีค่าเฉลี่ ย 4.81 และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในภาพรวม
มีค่าเฉลี่ย 4.68 โดยการให้บริการมีขั้นตอน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีค่าเฉลี่ย 4.73
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
5

4.80

4.86

4.85

4.9
4.8

4.68

4.7

4.6
4.5

แผนภูมิที่ 3.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา
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ตารางที่ 3.1 ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อโครงการให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
รายการ
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน
การให้บริการ
1.1 มีช่องทางการให้บริการที่
หลากหลาย
1.2 การให้บริการมีขั้นตอน
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
1.3 การให้ บ ริ ก ารมี ค วาม
สะดวก รวดเร็ว
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ
เต็มใจ ยินดี
2.2 ให้ บ ริ ก ารด้ ว ยความ
สะดวก รวดเร็ว
2.3 ให้บริการตอบข้อซักถาม
ปัญหาได้น่าเชื่อถือ

มากที่สุด
จานวน ร้อยละ

มาก
จานวน ร้อยละ

ปานกลาง
จานวน ร้อยละ

N = 324

ระดับความคิดเห็น
น้อย
น้อยที่สุด
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

ไม่พึงพอใจ
จานวน ร้อยละ

รวม
%

ระดับ
ค่าเฉลี่ย
ความพึง
X
พอใจ
4.68 มากที่สุด

226

69.75

96

29.63

2

0.62

0

0.00

0

0.00

0

0.00

100

4.69

มากที่สุด

239

73.77

84

25.92

1

0.31

0

0.00

0

0.00

0

0.00

100

4.73

มากที่สุด

207

63.89

115

35.49

2

0.62

0

0.00

0

0.00

0

0.00

100

4.63

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

265

81.79

58

17.90

1

0.31

0

0.00

0

0.00

0

0.00

100

4.80
4.81

253

78.09

70

21.60

1

0.31

0

0.00

0

0.00

0

0.00

100

4.78

มากที่สุด

261

80.55

62

19.14

1

0.31

0

0.00

0

0.00

0

0.00

100

4.80

มากที่สุด
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ตารางที่ 3.1 ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อโครงการให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ)

N = 324

ระดับความคิดเห็น
รายการ
3. ด้านข้อมูล
3.1 ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
3.2 ข้อมูลมีความถูกต้องตรง
ความต้องการ
3.3 ข้อมูลที่ได้รับมีประโยชน์
4. ภาพรวมความพึงพอใจใน
การให้บริการ
รวม

ไม่พึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

รวม
%

ระดับ
ค่าเฉลี่ย
ความพึง
X
พอใจ
4.86 มากที่สุด
4.88 มากที่สุด
4.84 มากที่สุด

287
272

88.58
83.95

35
51

10.80
15.74

2
1

0.62
0.31

0
0

0.00
0.00

0
0

0.00
0.00

0
0

0.00
0.00

100
100

284
278

87.65
85.80

39
45

12.04
13.89

1
1

0.31
0.31

0
0

0.00
0.00

0
0

0.00
0.00

0
0

0.00
0.00

100
100

4.87
4.85

มากที่สุด
มากที่สุด

2,572

79.38

655

20.22

13

0.40

0

0.00

0

0.00

0

0.00

100

4.80

มากที่สุด
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2. การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ผู้รับบริการสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 99.07 ข้อมูลตามตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 ค่าร้อยละจาแนกตามความสามารถในการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ความสามารถในการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ไม่สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
รวม

N = 324

จานวน (คน)
321
3
324

ร้อยละ
99.07
0.93
100.00

3. ช่องทางการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ผู้ รั บ บริ การสามารถน าความรู้ ไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่ มรายได้ จานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 56.70
ด้านลดรายจ่ าย จ านวน 71 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 22.12 ด้านคุณภาพชีวิต จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 13.08
และด้านแก้ปัญหาเทคโนโลยี จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.10 ข้อมูลตามตารางที่ 3.3

ลักษณะการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
56.70
60.00
50.00
40.00
22.12

30.00

13.08

20.00

8.10

10.00
0.00

เพิ่มรายได้

ลดรายจ่าย

คุณภาพชีวิต

แก้ปัญหาเทคโนโลยี

แผนภูมิที่ 3.2 ค่าเฉลี่ยลักษณะการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตารางที่ 3.3 ค่าร้อยละจาแนกตามลักษณะการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ความสามารถในการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
1. เพิ่มรายได้
2. ลดรายจ่าย
3. คุณภาพชีวิต
4. แก้ปัญหาเทคโนโลยี
รวม

จานวน (คน)
182
71
42
26
321

N = 321
ร้อยละ
56.70
22.12
13.08
8.10
100.00
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4. การสารวจปัญหาและความต้องการรับบริการข้อมูล คาปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
4.1 ส ารวจข้อมูล ความต้องการของชุมชน โดยเสวนาแลกเปลี่ ยนเรียนรู้และส ารวจข้อมูลชุมชนในพื้นที่
การดูแลของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร จานวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสตรีตาบลพันท้ายนรสิงห์ วิสาหกิจ
ชุมชนแม่บ้ านพัน ท้ายนรสิ งห์ หมู่ 8 วิส าหกิจชุมชนกระเป๋าหนังตาบลนาดี วิส าหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเล
บ้านกระซ้าขาว และวิสาหกิจชุมชนนารีรัตน์ข้าวแต๋นน้าแตงโม เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563
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4.2 ส ารวจข้อมูล ความต้องการของชุมชน โดยเสวนาแลกเปลี่ ยนเรียนรู้และส ารวจข้อมูลชุมชนในพื้นที่
การดูแลของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม จานวน 11 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแป้งร่าตาบล
บางนางลี่ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนการผลิ ตการเกษตรปลอดสาร วิ ส าหกิ จ ชุม ชนบ้ านสารภี วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม เกษตร
สร้างสรรค์ วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวแก้วบ้านตันหยง วิสาหกิจชุมชนผลิตรองเท้าตาบลปลายโพงพาง วิสาหกิจชุมชน
บ้านสบายใจ วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ วิสาหกิจชุมชนเรือนไม้หอม กลุ่มอาชีพเกลือสมุนไพร หมู่ 4
ลาดใหญ่ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้าท่าคา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจานวน 158 คน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม
2563

109

110

5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคลินิกเทคโนโลยี
5.1 จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์งานคลินิกเทคโนโลยี ในโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับ
โอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (โอทอปสัญจร) พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาคร
ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562

5.2 แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานคลินิกเทคโนโลยี ในโครงการบริการสังคมสู่ Digital Economy ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวแปรรูปข้าวกล้องเตาปูน บ้านเนินหนองบัว ตาบลเตาปูน
อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2563

5.3 แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานคลินิกเทคโนโลยี ในโครงการบริการสังคมสู่ Digital Economy ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บางขุด ตาบลบางขุด อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563
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5.4 แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานคลินิกเทคโนโลยี ในโครงการบริการสังคมสู่ Digital Economy ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่ น ที่ 3 ณ ห้ อ งศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ Big Data Virtual Lab ชั้ น 4 อาคารอเนกประสงค์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2563

5.5 แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานคลินิกเทคโนโลยี ในโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในกิจกรรมที่ 2 ณ วิสาหกิจชุมชนนารีรัตน์ข้าวแต๋นน้าแตงโม ตาบลหนองนกไข่ อาเภอ
กระทุ่ ม แบน จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร และ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนบ้ า นสารภี ต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2563

5.6 แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ในพิธีลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร กับพัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563
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5.7 แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ในพิธีลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร กับพัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

5.8 แจกแผ่นพับประชาสั มพันธ์โ ครงการให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ในโครงการถ่า ยทอด
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการทาน้าพริกกะปิผงและการทาผงโรยข้าว แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีสมาชิกเข้าร่วมอบรมจานวน 30 คน เมื่อวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2563

5.9 แจกแผ่นพับประชาสั มพันธ์โ ครงการให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ในโครงการถ่า ยทอด
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการทาครองแครงกรอบข้าวกล้องเขียวน้านม กรอบเค็ม แป้งข้าวไรซ์ เบอร์รี่ และขนมเม็ดขนุน แก่สมาชิก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตการเกษตรปลอดสาร อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีสมาชิกเข้าร่วมอบรม
จานวน 30 คน เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2563
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6. ให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
6.1 ให้คาปรึกษา สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทาขนมปังจากแป้งกล้วย โดนัทแป้งกล้วย และคุกกี้กล้วย
แก่สมาชิกในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป๋วย อึ๊งภากรณ์ บางขุด จั งหวัดชัยนาท โดยได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจาก
คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก และอาจารย์เปรมระพี
อุยมาวีรหิรัญ โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการจานวน 35 คน เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2563
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6.2 ให้คาปรึกษา สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี การทาพิมเสนน้า ยาหม่องน้า และน้ายาล้างจานสมุนไพร
แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเฮอร์บริสต้า (Herbristra) SMEs ตาบลบางคูรัด อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
โดยได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อุดมเดชา พลเยี่ยม และอาจารย์ธนาพร บุญชู โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการจานวน 34 คน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563
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6.3 ให้คาปรึกษา สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี การทาผลิตภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าวและเปลือกไข่เหลือทิ้ง
แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวแปรรูปข้าวกล้องเตาปูน บ้านเนินหนองบัว ตาบลเตาปูน อาเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร
ได้แก่ อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ และอาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการจานวน
33 คน เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563
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6.4 ให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีผ่านทาง Call Center และช่องทางอื่นๆ
6.4.1 ให้คาปรึกษาเรื่องการทาขนมอบจากแป้งกล้วยแก่นายกฤษฎา แก้วเพชร โดยการส่งเอกสารข้อมูล
เกี่ยวกับแป้งกล้วย และการทาขนมอบจากแป้งกล้วย ให้แก่ผู้ขอรับบริการทางอีเมล์ ทั้งนี้ได้ให้ข้อมูลการติดต่อขอรับ
คาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทาขนมอบจากแป้ง กล้วย คือ อาจารย์เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ในกรณีที่ผู้รับบริการมีข้อสงสัยเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563
6.4.2 ให้ คาปรึ กษาเรื่ องการจั ดการร้านขายกาแฟ การเพิ่มยอดขาย ออกแบบถ้ว ยกาแฟแบบร้อนและ
แบบเย็ น และแนะน าบรรจุ ภั ณฑ์ เป็ น มิต รกั บสิ่ งแวดล้ อม แก่ศูนย์ออทิส ติ ก ไทย โดยในประเด็นการจัด การร้ า น
ขายกาแฟ และการเพิ่มยอดขาย แนะนาให้ทา SWOT ของธุรกิจ เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ของธุรกิจ และวิเคราะห์คู่แข่งในละแวกใกล้เคียงว่ามีเมนูที่หลากหลายมากกว่าหรือไม่ มีราคาที่ถูกกว่าหรือไม่ หรือ
มีการทาโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม อย่างไรบ้าง ในประเด็นของการออกแบบถ้วยกาแฟแบบร้อนและแบบเย็น
สามารถให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ทาการออกแบบให้ได้
ทั้งนี้ ทางศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร จะติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมในกระบวนการ
ออกแบบดังกล่าวต่อไป ในประเด็นของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งถ้วยกระดาษแทบ 100% ย่อยสลาย
เองไม่ได้ ต้องผ่านกระบวนการแยกพลาสติกเคลือบออกจากผิวกระดาษ ซึ่งกระบวนการแยกนี้ ต้องใช้พลังงานมาก
ทั้งน้าและไฟ เบื้องต้นแนะนาให้ใช้เป็นแก้ว Bio เป็นแก้วพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเคมี แต่นามาเติมสารเร่ง เพื่อให้
โมเลกุลภายในพลาสติกย่อยสลายได้เร็วขึ้น แก้ว Bio จะตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีความร้อน ความชื้น
ออกซิเจนจน ทาให้พลาสติกเริ่มคลายโมเลกุลจนเล็กพอที่จุลินทรีย์และแบคทีเรียที่มีอยู่ตามธรรมชาติมากินเป็นอาหาร
และย่อยสลายไปตามธรรมชาติ หรือแนะนาให้ ทาโปรโมชั่น ลูกค้านาแก้วส่ว นตัว มาเองลดทันที 5 บาท เป็นต้น
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563
6.4.3 ให้คาปรึกษาเรื่องการยืดอายุขนมเปียกปูนกะทิสด แก่นายยสินทร วิศรุตโกญจนาท โดย ดร.น้อมจิตต์
สุธีบุตร อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้ให้คาปรึกษาว่าเปียกปูนเป็นของสด อายุการเก็บ
รักษาขึ้นอยู่กับกรรมวิธีการทา การปรุงต้องมีความสะอาด เก็บรักษาในตู้เย็น และบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563
6.4.4 ให้คาปรึกษาเรื่องการนาอาหารชนิดน้าอย่างอื่นมาทาเป็นผง เช่น น้ายาขนมจีน ชนิดต่าง ๆ และอายุ
การเก็บรักษา แก่คุณสิริกุล บุญจันทร์ โดย ดร.น้อมจิตต์ สุธีบุตร อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มทร.พระนคร ได้ให้คาปรึกษาว่าน้ายาขนมจีนสามารถนามาอบแห้ง บรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยด์สุญญากาศ และ
เก็บในอุณหภูมิห้องปกติได้มากกว่า 3 เดือน โดยขึ้นอยู่กับคุณภาพ วัตถุดิบ ความสะอาด และขั้นตอนการทา เมื่อวันที่
5 มิถุนายน 2563
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ภาคผนวก
1 แบบบันทึกข้อมูล
2 แบบใบสมัคร
3 แบบวัดความพึงพอใจ
4 แบบประเมินผลเมือ่ จบการถ่ายทอดฯ ทันที
5 แบบติดตามประเมินผล
6 เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
7 เอกสารฝึกอบรม
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1 แบบบันทึกข้อมูล
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แบบบันทึกข้อมูลโครงการให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันที่....................................เวลา................................... รหัส...................เรื่อง..............................................
.................................................................................................................................................... ...................
แบบรับคาถาม
ผู้ต้องการข้อมูล
ชื่อ – นามสกุล.........................................................................................เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง
ที่อยู่.................................................................................................................................................
..........................................................................จังหวัด............................................................
โทรศัพท์.................................................................โทรสาร……………………………………………………..
E – Mail………………………………………………………………………………………………………………….……….
ข้อมูลที่ต้องการ ............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
แบบตอบคาถาม
การดาเนินงานขั้นต้น .................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....
.................................................................................................................................
 จบกระบวนการ
☐ การดาเนินงานต่อ
 มีข้อมูลพร้อมจะส่งให้
 แจ้งคลินิก............................................................
ผู้ให้ข้อมูล................................................
........................................................................................................................................................................
ความเห็น Supervisor
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อ.............................................วันที่.......................
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2 แบบใบสมัคร

IDProject= ……………………
IDPersonal= ……………………
(Autonumber)

ใบสมัคร

ชื่อโครงการ
วันเวลา
สถานที่
คลินิกเทคโนโลยี
เพื่อก่อเกิดประโยชน์ทั้งผู้สมัครที่จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและผู้รับสมัครที่จะให้บริการอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลต่อไปนี้หากท่านยินยอมให้ข้อมูล
ขอให้ท่านกรอกให้ครบถ้วนทุกข้อและลงชื่อโดยคลินิกเทคโนโลยี จะรักษาข้อมู ลเป็น ความลับ แต่หากท่านไม่ประสงค์จะให้ ข้อมูลเลขบัตร
ประจาตัวประชาชนท่านสามารถไม่กรอกในใบสมัครได้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ชื่อ 1  นาย 2  นาง 3  นางสาว ชื่อ
นามสกุล
เลขบัตรประจาตัวประชาชน  (เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ)
2. สถานที่ติดต่อ
(ระบุบ้านเลขที่ หมู่ที่ หมู่บ้าน ถนน)
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
3. อายุ
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  ปริญญาตรี
6  สูงกว่าปริญญาตรี
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(โปรดระบุจานวน
บาท)
8. ทราบข่าวครั้งแรกจากแหล่งใด (เลือกเพียง 1 ข้อ)
1  จดหมายเชิญ
2  ทางอินเตอร์เน็ต
3  การแนะนา / คนรู้จัก
4  ป้ายประกาศโฆษณา
5  สื่อสารมวลชน
6  หน่วยงานในท้องถิ่น
7  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
8  อื่น ๆ
9. ท่านเคยได้รับการอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี จาก ทางคลินิกเทคโนโลยีนี้หรือไม่
1  เคย
2  ไม่เคย
10. ท่านเคยลงทะเบียนคนจนประเภทขาดการอาชีพหรือไม่
1  เคย
2  ไม่เคย
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย เป็นผู้พิจารณาสอบถามคุณลักษณะที่เฉพาะต้องการทราบเพิ่มในโครงการดังกล่าว (ถ้าจาเป็น)
ลงชื่อ
วันที่

ผู้ให้ข้อมูล
เดือน

พ.ศ.
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3 แบบวัดความพึงพอใจ

แบบวัดความพึงพอใจ

IDProject = ……………………126
IDPersonal = ……………………
(Autonumber)

เพื่อประโยชน์การวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงการให้บริการคาปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
ของงานคลินิกเทคโนโลยีจึงใคร่ขอให้ท่านให้ความเห็นตามที่เป็นจริง
ชื่อ
นามสกุล
เลขบัตรประจาตัวประชาชน  (เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ)
ท่านเคยใช้บริการของคลิกเทคโนโลยี
คาถาม
วัน/เดือน/ปี (ของคาถาม)
รายการ
ท่านมีความพึงพอใจในคาถามต่อไปนี้เพียงใด
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 ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
3.2 ข้อมูลมีความถูกต้องตรงความต้องการ
3.3 ข้อมูลที่ได้รับมีประโยชน์
4. ภาพรวมความพึงพอใจในการให้บริการ

มาก
ที่สุด
(5)

5. ท่านคาดว่าสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่
1  ใช้ประโยชน์ได้ (ตอบข้อ 6 ด้วย)
6. การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ
1  เพิ่มรายได้
3  คุณภาพชีวิต

ระดับความคิดเห็น
ปาน
น้อย
มาก กลาง น้อย ที่สดุ
(4)
(3)
(2)
(1)

ไม่พึง
พอใจ
(0)

2  ใช้ประโยชน์ไม่ได้ (ไม่ต้องตอบข้อ 6)
2  ลดรายจ่าย
4  แก้ปัญหาเทคโนโลยี
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4 แบบประเมินผลเมือ่ จบการถ่ายทอดฯ ทันที

IDProject= ……………………
IDPersonal= ……………………
(Autonumber) 128

แบบประเมินผลเมือ่ จบการถ่ายทอดฯ ทันที
เพื่อประโยชน์การวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร จึงใคร่ขอให้ท่านให้ความเห็นตามที่เป็นจริง
อย่างตรงไปตรงมา โดยจะไม่มีการระบุชื่อผู้ประเมินแต่อย่างใด
ข้อมูลวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร
ระดับ
รายการ
ท่านมีความพอใจในคาถามต่อไปนี้ระดับใด

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ
1. ด้ า นกระบวนการ ขั้ นตอนการให้ บ ริก าร (เช่ น การ
ประกาศรับสมัคร การติดต่อเชิญอบรม การประสานงาน
และให้ข้อมูล การดูแล และการทางานอย่างมีขั้นตอน ฯลฯ)
2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เช่น อัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใส มีใจ
ในการให้บริการ ฯลฯ)
3. สิ่งอานวยความสะดวก (สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ
เอกสารอบรม ฯลฯ)
ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
4. การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้
ในชีวิตประจาวัน)
5. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร
6. ความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ
เทคนิคการสอน)
7. ระยะเวลาการอบรม (จานวนวัน)
8. ช่วงเวลาการอบรม (วัน/เดือน/ฤดูที่อบรม)
9. ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย (ประโยชน์
ที่ได้รับมากกว่าเวลาและค่าใช้จ่ายที่เสียไป)
10. ท่านคาดว่าสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่.
1  นาไปใช้ใช้ประโยชน์ได้
2  นาไปใช้ใช้ประโยชน์ไม่ได้
11. ท่าน คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นกี่บาทรายได้ต่อเดือน (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(โปรดระบุจานวน ....................... บาท)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

ไม่พึง
พอใจ
(0)
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5 แบบติดตามประเมินผล

IDProject= …………………… 130
IDPersonal= ……………………
(Autonumber)

แบบติดตามประเมินผล
เพื่อสามารถประมวลผลแสดงความส าเร็จ ของโครงการ ขอความร่ว มมือผู้ เข้ าอบรมกรุ ณากรอกข้ อ มู ล
ให้ครบถ้วนด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ชื่อ
นามสกุล
เนื้อหา
1. การนาไปใช้ประโยชน์
1  สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
2  ไม่สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพราะ
(หากเลือกตอบข้อ 2 ไม่ต้องตอบข้ออื่นๆ)
2. ความรู้ที่ได้รับสามารถนาไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้กี่บาทต่อเดือน
คาอธิบาย
ประเมินเป็น รายได้หลัก (รายได้จากอาชีพประจาและใช้เวลาส่วนใหญ่)
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน
ประเมินเป็น รายได้เสริม(รายได้เพิ่มนอกจากอาชีพประจาและใช้เวลาว่าง) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน
2.1 รายได้ที่ท่านได้รับเป็นแบบไหน (เลือกเพียง 1 ข้อ)
1  รายได้หลัก
2  รายได้เสริม
2.2 กรุณาเลือกระบุจานวนเงิน (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 (โปรดระบุจานวน
บาท)
หรือ (ถ้าไม่สามารถตอบข้อ 2.1 หรือ 2.2 ได้ให้ไปตอบใน ข้อ 3 หรือ ข้อ 4)
3. ท่านสามารถนาความรู้ไปลดรายจ่ายได้กี่บาทต่อเดือน (ในกรณีที่ไม่สามารถตอบได้ให้ข้ามไปข้อ 4)
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 (โปรดระบุจานวน
บาท)
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4. ในด้านคุณภาพชีวิต (ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินได้ให้ข้ามไปข้อ 5)
1  สามารถระบุเป็นเงินจานวน
บาทต่อเดือน
2  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นการนาความรู้ไปใช้พัฒนาอาชีพ
3  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นเรื่องความจาเป็นของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมส่วนรวม
4  ไม่เป็นตัวเงิน แต่สามารถประเมินในด้าน
5. ท่านเริ่มนาความรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อใด
1  หลังการอบรมทันที
3  หลังการอบรมภายใน 3 เดือน

2  หลังการอบรมภายใน 1 เดือน
4  หลังการอบรมภายใน 6 เดือน

6. ท่านนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ที่ไหน
1  ใช้ในครอบครัว
3  ใช้ในที่ทางาน

2  ใช้ในชุมชน/กลุม่
4  ใช้เมื่อมีโอกาส

7. ท่านนาความรู้ไปขยายผลต่อในด้านใด
1  ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่
3  ให้บริการ / คาปรึกษา

2  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อ
4  อื่นๆ (โปรดระบุ
)

ส่วนที่ 3 การประเมินผลทั้งโครงการทางเศรษฐศาสตร์โดยเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี
ประเมินทางเศรษฐศาสตร์ทั้งโครงการ(เทียบกับการลงทุนโครงการ)
สูตรคานวณผลตอบแทนโครงการ (เท่า) = รวมรายได้แต่ละคนหารด้วยจานวนคน(ทั้งโครงการ) X 12 เดือน
ต้นทุนโครงการต่อคน

ลงชื่อ
วันที่

ผู้ประเมิน
เดือน

พ.ศ.
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6 เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
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7 เอกสารฝึกอบรม

โครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
(งบประมาณโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
หลักสูตร

การทำคุกกี้กล้วย ขนมปังจากแป้งกล้วย โดนัทแป้งกล้วย

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก
อาจารย์เปรมระพี
อุยมาวีรหิรัญ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ 6644
www.clinictech.rmutp.ac.th

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก
อาจารย์เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

คุกกีก้ ล้วย (80ชิ้น)
ส่วนผสม
แป้งสาลีอเนกประสงค์ ตราว่าว
แป้งกล้วยน้ำว้า
นมผง
ผงฟู
เนยสด
เกลือป่น
โซดาไบคาร์บอเนต
น้ำตาลไอซิ่ง
น้ำตาลทรายแดง
ไข่ไก่แช่เย็นเบอร์ o
กลิ่นวานิลลา
กล้วยตากสับหยาบ
เม็ดมะม่วงหิมพานต์หักอบ
แอลมอนด์สไลด์

300
100
10
4
275
1
1
150
60
1
10
100
200
30

กรัม
ร่ อนรวมกัน
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
ฟอง
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม (แต่งหน้า)

วิธีทำ
1. ร่อนแป้งสาลี แป้งกล้วย นมผง และผงฟู รวมกัน พักไว้
2. ตีเนยสด เกลือป่น โซดาไบคาร์บอเนต ด้วยหัวตีรูปใบไม้ ความเร็วปานกลาง จนกระทั่งเนยอ่อนตัว
3. เติมน้ำตาลไอซิ่ง น้ำตาลทรายแดงจนหมด กระทั่งขึ้นฟู
4. เติมไข่ไก่แช่เย็น ตีจนเข้ากัน เติมกลิ่นวานิลลา
5. ลดความเร็วเครื่องลงต่ำสุด เติมแป้งทีร่ ่อนไว้ ตามด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ กล้วยตาก พอเข้ากัน ตัก
วางลงบนถามที่ทาไขมัน ตกแต่งหน้าด้วย แอลมอนด์สไลด์ นำอบที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส นานประมาณ 15 –
20 นาที นำออกจากเตาอบวางลงบนตะแกรงพักไว้ให้เย็น เก็บใส่ภาชนะที่ปิดสนิท

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก
อาจารย์เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ขนมปังจากแป้งกล้วย
ส่วนผสม
แป้งขนมปัง ตราห่าน
แป้งกล้วยน้ำว้า
ยีสต์
เอ็มเพล็ก
น้ำตาลทราย
น้ำเย็น
เกลือป่น
ไข่ไก่แช๋เย็นเบอร์ o
นมข้นจืด
กลิ่นวานิลลา
เนยสด
ไส้กรอก
หมูหยอง
มายองเนส

400
100
7

กรัม
กรัม
กรัม

ผสมรวมกัน

5
80
180
5
1
120
5
120

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
ฟอง
กรัม
กรัม
กรัม

ผสมรวมกัน

วิธีทำ
1. ผสมแป้งขนมปัง แป้งกล้วย ยีสต์ เอ็มเพล็ก รวมกัน ในเครื่องตีผสม
2. ผสมน้ำตาลทราย น้ำเย็น เกลือป่น ไข่ไก่ นมข้นจืด กลิ่นวานิลลา รวมกัน ค่อยๆใส่ลงในโถตี
ใส่ลงในนวดกับส่วนผสมแป้งจนส่วนผสมเข้ากันดี เติมเนย นวดจนแป้งเนียน เวลาประมาณ 25 นาที นำขึ้นพักไว้นาน
10 นาที นำแป้งโดมาตัดก้อนละ 50 กรัม พักไว้จนนานประมาณ 10 - 15 นาที
3. การห่อไส้ โดยการไล่อากาศ ใส่ไส้ตรงกลาง ปิดตะเข็บให้แน่น วางในถาดที่ทาไขมัน เว้น
ระยะห่าง 2 – 3 นิ้ว สำหรับให้ขนมปังขึ้นเป็น 2 เท่า ทาหน้าขนมปังด้วยนม
4. นำเข้าอบที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส นานประมาณ 25 นาที จนกระทั่งสุกเหลือง นำ
ออกมาทาเนยสด พักให้เย็นเก็บใส่ภาชนะ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก
อาจารย์เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

โดนัทแป้งกล้วย (26 ชิ้น)
ส่วนผสม
แป้งเค้ก
500
กรัม
แป้งกล้วย
70
กรัม
แป้งสาลีอเนกประสงค์ ตราว่าว
100
กรัม
ยีสต์
14
กรัม
นมจืด
410
กรัม
น้ำตาลทราย
100
กรัม
เกลือ
7
กรัม
ไข่ไก่(2ฟอง)
100
กรัม
กลิ่นวานิลลา
½
ช้อนชา
ชอร์ตเทนนิ่ง
18-36
กรัม
วิธีทำ
1. ร่อนแป้งทั้ง 3 ชนิด รวมกัน ใส่ยีสต์
2. ผสมนม กับน้ำตาลทรายเข้าด้วยกัน ใส่ไข่
3. แบ่งแป้งครึ่งนึง ค่อยๆใส่ของเหลวในข้อ 2 ลงในแป้ง คนให้เข้ากัน จากนั้นไปใส่เครื่องผสมพร้อม
แป้งที่เหลือนวดด้วยเครื่องผสมให้แป้งเนียน ใส่ชอร์ตเทนนิ่ง ตีให้แป้งเนียน นำไปพักในอ่างผสมที่ทาน้ำมัน 20 นาที
4. นวดคลึงแป้งให้มีความหนา ½ นิ้ว ใช้พมิ พ์กดโดนัท นำไปพักในถาดที่โรยแป้ง 10 นาที จากนั้น
นำไปทอดไฟกลางให้เหลืองทัง้ 2 ด้าน
ส่วนผสมหน้าโดนัท
น้ำตาลไอซิ่ง
240
กรัม
นมสด
60
กรัม
เนยละลาย
100
กรัม
กลิ่นวานิลลา
1
ช้อนชา
วิธีทำ ผสมส่วนผสมรวมกัน พักไว้
ส่วนผสมหน้าโดนัท
ช็อคโกแลต ตราทิวลิป
1
ห่อ
ถั่วลิสงบด
วิธีทำ ตุ๋นช็อคโกแลตให้ละลาย นำโดนัทที่ทอดมาจุ่มช็อคโกแลต และถั่วบด
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