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บทสรุปผู้บริหาร 
โครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
1. บทน า 
 1.1 ความเป็นมา    
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มีภารกิจในการจัดการศึกษารวมทั้งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย การให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้คณะต่างๆ ดังนี้ 

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

 ผลงานวิจัยของคณะต่าง ๆ ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ การปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ บริการข้อมูล การให้ค าปรึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
แก่ประชาชนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ โดยผ่านทางโทรศัพท์อย่างสม่ าเสมอตั้งแต่ได้มีการก่อตั้งเป็นสถาบันเทค โนโลยี        
ราชมงคลจนถึงการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยี 
 1.2.2 เพ่ือเป็นตัวกลางและประสานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างเครือข่าย 
 1.2.3 เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานและสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพ้ืนที่

จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และจังหวัดอ่างทอง 
1.2.4 เพ่ือเป็นหน่วยประสานงาน ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล        

พระนคร ทั้ง 5 ศูนย์ 
 

2. วิธีด าเนินการ 
   2.1 จัดท าข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด 
   2.2 ให้บริการข้อมูลเทคโนโลยีและสาธิตเทคโนโลยี 
   2.3 ให้ค าปรึกษาเทคโนโลยีเพ่ิมเติมแก่ผู้ที่เคยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปแล้วหรือผู้รับบริการใหม่ ได้แก่ 
  (1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป 
  (2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษเหลือทิ้งจากธรรมชาติ 
  (3) การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร 
  (4) ผลิตภัณฑ์จากเผือก 
  (5) ผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ 
  (6) ผลิตภัณฑ์จากปลา 
   

(1) 
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  2.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของคลินิกเทคโนโลยี 
  2.5 ประสานการด าเนินงานร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวม 5 ศูนย์ 
คือ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โชติเวช พณิชยการพระนคร พระนครเหนือและสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
3. การประเมินและติดตามผล 
   3.1 เตรียมเอกสารการประเมินและติดตามผล 
   3.2 ส่งแบบประเมินและติดตามผลถึงกลุ่มเป้าหมาย 
   3.3 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
 
4. ผลการด าเนินการ 
 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2558 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนา
วิชาการ “การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน” ครั้งที่ 2 (2nd International symposium on 
Local Wisdom and Improving Quality of Life) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งและภาคีเครือข่าย จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ “การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน” ครั้งที่ 2 (2nd International symposium on Local Wisdom 
and Improving Quality of Life) เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชน 60 
หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพ
หลักการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
 16-19 มีนาคม 2559 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการการฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรกระเทียมด า อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี รองผู้อ านวยการฝ่าย
บริการวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด าเนินโครงการ
การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรกระเทียมด า อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปขั้นต้นที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน และเพ่ือน าองค์ความรู้จากงานวิจัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเผยแพร่สู่ชุมชน 
โดยบรรยายและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องแยกกลีบกระเทียม ให้ความรู้เรื่องการออกแบบเครื่องอบกระเทียม และ
ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์บุรณี ทรัพย์ถนอม วิทยากรจากภายนอก มาบรรยายและฝึกอบรมกระบวนการ
จัดเก็บข้อมูลและการจัดท าบัญชีต้นทุน การท าน้ ายาล้างจานเอนกประสงค์จากวัตถุดิบธรรมชาติ และการท าเห็ดหยอง 
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรกระเทียมด า ต าบลทุ่งทอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วม
โครงการจ านวน 40 คน 
 25-27 มีนาคม 2559 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิง
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start up) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมระยะที่ 1 เปิดบ้าน SMEs 
โดยความร่วมมือของส านักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ซึ่ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ
เตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ จัดนิทรรศการและแสดงสินค้าของผู้ประกอบการ และชุมชนที่มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบ และคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพเข้ารับการอบรมในระยะที่ 2 ระดับแผนธุรกิจ ณ ห้องประชุม
มงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยมีผู้สนใจ
เข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก 

(2) 
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 19 เมษายน 2559 ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมระบบออนไลน์ (Clinic Monitoring Online : CMO) เรื่อง 
“การบริหารจัดการเครือข่าย การติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินโครงการผ่านระบบ CMO” เพ่ือ
สร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้งาน และการรายงานผลในระบบออนไลน์ CMO สร้างความเข้าใจในการด าเนินโครงการ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การรายงานผลการด าเนินงาน และการประเมินผลโครงการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับ
ฟังข้อเสนอแนะในการใช้งานระบบออนไลน์ CMO และการด าเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยีและโครงการหมู่บ้าน
แม่ข่าย วท. ณ ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร 
 29 พฤษภาคม 2559 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 
(Start up) ปี 2559 ระดับเบื้องต้น ส าหรับผู้มีความรู้ทางธุรกิจเพียงพอ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ 
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากส านักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และสมาพันธ์
เอสเอ็มอีไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจ านวน 
236 คน 
 4-8 กรกฏาคม 2559 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการหน่วยการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับการด าเนินการโครงการ Talent Mobility มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจ านวน 45 คน 
 10 กรกฏาคม 2559 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 
(Start up) ปี 2559 ระดับแผนธุรกิจ รุ่นที่ 1 หลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจาก
ส านักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (ธพว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย โดยในส่วนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
ซึ่งกิจกรรมภายในงานเป็นการอบรมภาคทฤษฎีร่วมกับการฝึกปฏิบัติหลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจ จากผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเขียนแผนธุรกิจและวิเคราะห์ธุรกิจเชิงลึก ร่วมกับคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ณ ห้องภาณุรังษี 
โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจ านวน 82 คน 
 16-23 กรกฏาคม 2559 ด าเนินโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี โดยให้ค าปรึกษา และบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีแก่กลุ่มชุมชนจังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี เพชรบุรี และให้ค าปรึกษา และสาธิตเทคโนโลยีแก่กลุ่มชุมชน
จังหวัดสมุทรสงคราม ณ พื้นท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง  
 24 กรกฏาคม 2559 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) 
ปี 2559 ระดับแผนธุรกิจ รุ่นที่ 2 หลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากส านักส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลพระนคร ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ซึ่งกิจกรรมภายในงาน
เป็นการอบรมภาคทฤษฎีร่วมกับการฝึกปฏิบัติหลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนแผนธุรกิจ
และวิเคราะห์ธุรกิจเชิงลึก ร่วมกับคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ณ ห้องปริ้นซ์บอลรูม 3 ชั้น 11 
โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจ านวน 69 คน 
 29-31 กรกฎาคม 2559 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการการฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีการแปรรูปเห็ดและบัญชีครัวเรือน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฐานทรัพย์ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปเห็ดและการจัดท าบัญชีครัวเรือน ที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชนเน้นการน าองค์ความรู้ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(3) 
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เผยแพร่สู่ชุมชน ลักษณะการอบรมเน้นการฝึกอบรม เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด ผงชูรสเห็ด ณ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนฐานทรัพย์ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการจ านวน 40 คน 
 2-4 สิงหาคม 2559 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจปัญหาและความต้องการรับบริการข้อมูล และค าปรึกษา ของผู้รับบริการในกลุ่มภาค
กลางตอนล่าง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก และ
ตอบสนองนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิ จัยและงานบริการวิชาการสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพ่ือสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนและสังคมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่ง
กิจกรรมภายในโครงการประกอบไปด้วยการเสวนาและเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการแก่
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ส ารวจปัญหา ความต้องการ ให้ค าปรึกษา และร่วมก าหนดโจทย์การวิจัย การ
บริการวิชาการ ร่วมกันระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 3 บ้านปรก 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี ต าบลจอมปลวก อ าเภอ
บางคนที โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ศูนย์มหาวิชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น และกลุ่มผู้ผลิตโอทอป จังหวัด
สมุทรสงคราม  

4 กันยายน 2559 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่  
(Start up) ปี 2559 ระดับแผนธุรกิจ รุ่นที่ 3 หลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจาก
ส านักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (ธพว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย โดยในส่วนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
ซึ่งกิจกรรมภายในงานเป็นการอบรมภาคทฤษฎีร่วมกับการฝึกปฏิบัติหลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจ จากผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเขียนแผนธุรกิจและวิเคราะห์ธุรกิจเชิงลึก ร่วมกับคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ณ ห้องประชุม
เฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจ านวน  
84 คน 

ด าเนินการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีแก่ผู้รับบริการจ านวน 175 คน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
จ านวน 12 ครั้ง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 97.40 

 
5. สรุปผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายของผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลติ/ผลลัพธ์ของโครงการ 
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ผลผลติ/ผลลัพธ์ของโครงการ 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร) 

ผลผลติ/ผลลัพธ์ของโครงการ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลผลติ/ผลลัพธ์ของโครงการ เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1. จ านวนผู้รับบริการค าปรึกษาทาง
เทคโนโลยี (คน) 

50 60 1. จ านวนโครงการ (โครงการ) 1 1 

2. จ านวนผู้รับบริการข้อมูลเทคโนโลยี  
(คน) 

100 115 
2. จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(คน) 

150 175 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(ร้อยละ) 

80.00 97.40 
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
ด้านกระบวนการให้บริการ (ร้อยละ) 

89.00 95.00 

4. จ านวนเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอดฯ 
ที่น าเข้าระบบ (เรื่อง) 

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

86.00 96.40 

5. จ านวนประเด็นความต้องการ/
ความคาดหวั ง  ของผู้ รั บบริ ก า ร 
(ประเด็น) 

- - 
5. ความพึงพอใจของผู้ รับบริการ
วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 
(ร้อยละ) 

85.00 97.40 

(4) 
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6. การใช้จ่ายงบประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 278,000 บาท  
      (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
7. ปัญหา อุปสรรค  - 
 
8. ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของโครงการนี้ เป็นโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550          

ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ
คลินิกเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลพระนครมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา และหน่วยงานระดับคณะ 
ในสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ โดยเน้นการให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยี
แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป เป็นตัวกลางและประสานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
ร่วมกันระหว่างเครือข่าย เป็นศูนย์ประสานงานและสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยประสานงาน ศูนย์คลินิก
เทคโนโลยีในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้ง 5 ศูนย์  ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงควรให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมโครงการลักษณะนี้อย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 

  

(5) 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 โครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประสบความส าเร็จ เพราะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ตามโครงการคลินิกเทคโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอกราบ
ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการนี้
จนส าเร็จลุล่วง และขอบคุณ เจ้าหน้าที่ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ให้ความร่วมมือในการท างาน 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในความส าเร็จของโครงการนี้ 
 
         ผู้รับผิดชอบโครงการ 
             นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร 
              หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ 
          ผู้รับผิดชอบโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(6) 
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สารบัญ 
 

เรื่อง           หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร           (1) 
กิตติกรรมประกาศ           (6) 
สารบัญเรื่อง           (7) 
สารบัญตาราง           (8) 
บทที่ 1  รายละเอียดโครงการ          1 

ข้อเสนอโครงการ           1 
บทที่ 2  การด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี         6 
 1 คณะกรรมการด าเนินงาน          6 
 2 กิจกรรมและวิธีด าเนินการ การให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี     6 
 3 รายชื่อผู้รับบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี      7 
บทที่ 3 ผลการประเมินระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี       28 
 1 การประเมินผล          28   
 2 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์        30  
 3 ช่องทางการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์       30 
 4 การให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีในกิจกรรมการจัดนิทรรศการต่างๆ   30 
 5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคลินิกเทคโนโลยี       35 
 6 ให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี       36 
ภาคผนวก            37 

 1 แบบบันทึกข้อมูล          38  
 2 แบบวัดความพึงพอใจ         40 
 3 เอกสารที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน       42 
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(7)
4) 



10 
 

 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี           หน้า 
1     รายชื่อผู้รับบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี      7   
2     แสดงค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี  29  
3  แสดงค่าร้อยละจ าแนกตามความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์    30 
4   แสดงค่าร้อยละจ าแนกตามลักษณะการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์     30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8)
4) 
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บทท่ี 1 
 

รายละเอียดโครงการ 
 

ข้อเสนอโครงการ 

 

1. ชื่อสถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
       ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา     

 

2. ชื่อโครงการ   :  ให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
 

3. ผู้รับผิดชอบและหรือผู้ร่วมรับผิดชอบ   : 3.1 ที่ปรึกษาโครงการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ  มงคลเลิศมณี 
      รองผู้อ านวยการ  ผู้จัดการศูนย์คลินิกเทคโนโลยี 

 โทรศัพท์ :  0 2282 0292 
 โทรสาร :   0 2282 0423 

   E-mail :    songwut-wut1@hotmail.com 
        3.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
              1. นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ  
   ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี    
   โทรศัพท์ :  0 2282 0292, 08 6972 9259 
 โทรสาร :   0 2282 0423 
 E-mail :  chinida.p@rmutp.ac.th, notejaja30@gmail.com 

    2. นางสาวดวงฤทัย  แก้วค า ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี 
  โทรศัพท์ :  0 2282 0292, 08 9769 6286 

โทรสาร :   0 2282 0423 
E-mail :  doungrouthail_9@hotmail.com 

(ค ำอธิบำย : โปรดระบุ ช่ือ – นำมสกุล / ต ำแหน่ง  /สถำนที่ติดต่อ / หมำยเลขโทรศัพท์ / โทรสำร / e-mail ให้ครบถ้วนโดยเป็น ช่ือทีม
บริหำรที่มีกำรแต่งตั้งคลินิกฯอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร) : ส าหรับประวัติ/ประสบการณ์ ให้ใส่แตผ่ลงานท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการเป็น
เอกสารแนบท้าย 
 

4. ความสอดคล้องกับแผนงาน    :      การบริการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี    

 

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

  

๒๕๕๙ 

mailto:chinida.p@rmutp.ac.th,%20notejaja30@gmail.com
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6. หลักการและเหตุผล   :  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มีภารกิจในการจัดการศึกษารวมทั้งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย การให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้คณะต่างๆ ดังนี้ 

๑. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
๒. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
๓. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
๔. คณะบริหารธุรกิจ 
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗. คณะศิลปศาสตร์ 
๘. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
๙. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

ผลงานวิจัยของคณะต่าง ๆ ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ การปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ บริการข้อมูล การให้ค าปรึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
แก่ประชาชนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ โดยผ่านทางโทรศัพท์อย่างสม่ าเสมอตั้งแต่ได้มีการก่อตั้งเป็นสถาบันเทคโนโลยี        
ราชมงคลจนถึงการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้น าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี           
ที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดสู่ชุมชนและผู้รับบริการในรูปแบบการบริการข้อมูลและให้ค าปรึกษา 
การวิจัยและพัฒนาต่อยอด การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลให้ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 – 2558 จ านวน 34 โครงการ 
งบประมาณ 12,329,780 บาท (สิบสองล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) จ านวนผู้รับบริการ 
8,990 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการที่ผ่านมา 

การน าเสนอโครงการบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘             
จึงเป็นโครงการที่จัดท าขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/เจ้าของเทคโนโลยี 
และให้บริการ ณ จุดบริการของมหาวิทยาลัย การบริการผ่านทางโทรศัพท์ และผ่านทางเว็บไซต์ รวมทั้งการจัดท าสื่อ
เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
 (ค ำอธิบำยชี้แจงเหตุผลควำมจ ำเป็นที่ต้องด ำเนินโครงกำรดังกล่ำว) 
 

7. วัตถุประสงค ์  : 1) เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยี  
   2) เพ่ือเป็นตัวกลางและประสานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างเครือข่าย  

3) เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานและสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในพ้ืนที่จังหวัด 

4) เพ่ือเป็นหน่วยประสานงาน ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
ราชมงคลพระนคร ทั้ง 5 ศูนย์ 

 (ค ำอธิบำย  : โปรดระบุ วตัถุประสงค์หลกัข้อใด ข้อหนึ่งหรือทั้ง 3 ข้อข้ำงต้น และหำกมีวตัถุประสงค์มำกกว่ำนี้โปรดระบุเพิม่เติม) 
 

8. กลุ่มเป้าหมาย   : กลุ่มผู้สนใจเทคโนโลยี วิสาหกิจชุมชน OTOP ผู้ประกอบการ SMEs จ านวน ๑50 คน  
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม* เพชรบุรี* สิงห์บุรี* อ่างทอง* 

 * พ้ืนที่ของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ปี 255๗ - 2558 เป็นการให้ค าปรึกษาต่อเนื่อง 
 (ค ำอธิบำย : โปรดระบุ กลุ่มเปำ้หมำยที่ใหบ้ริกำร) 
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9.   พื้นที่ด าเนินการ   :  กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม* เพชรบุรี* สิงห์บุรี* อ่างทอง*  
* พ้ืนที่ของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ปี 255๗ เป็นการให้ค าปรึกษาต่อเนื่อง 

 (ค ำอธิบำย : โปรดระบุ จังหวัดทีส่ถำบันฯ ที่เปน็คลินิกฯ ตั้งอยู่และจังหวัดที่มอบหมำยใหร้ับผิดชอบ (ถำ้มี) 
 

10. ระยะเวลาด าเนินการ   : เดือนที่เริ่มต้น - จนถึงสิ้นสุด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 
 

11. การด าเนินโครงการ   :   
11.1 กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน ประกอบด้วย 

กิจกรรม 1)  กิจกรรมการให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี   
  ช่องทางหรือวิธีการ โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องทางที่จะให้บริการ 
 ทางโทรศัพท์  เบอร์ 0 2281 0492 

ช่วงเวลาที่ให้บริการเวลา 8.30.น. ถึงเวลา 18.30 น. (เว้นวนัเสาร์ - อาทิตย์) 
ชื่อเจ้าหน้าที่ประจ าที่ให้บริการ  นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร  
     นางสาวดวงฤทัย  แก้วค า 

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

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

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี 
  เรื่องที่จะให้บริการ พร้อมชื่อเจ้าของเทคโนโลยี/ความเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า            

3 เรื่อง โปรดระบุ 1) การแปรรูปผลิตทางการเกษตร 2) การแปรรูปอาหาร 
3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่    

  วิธีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการรับทราบช่องทางรับบริการ โปรดระบุ  
 เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ข่าวประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และรายงาน

ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ 
กิจกรรม 2)  การประสานงานและบริหารจัดการเครือข่าย โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่จะให้บริการ 

  การประสานงานภายในสถาบันการศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยี  

  การประสานงานภายในสถาบันการศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน หมู่บ้านแม่ข่าย วท. และสมาชิก อสวท. 

  การบริหารจัดการทางด้านการเงิน งบประมาณ การติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล 

กิจกรรม 3)  การประสานการด าเนินงานร่วมกับ โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่จะด าเนินการ 
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็น PCSO  
  ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าภูมิภาค 

 

  

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

 

12.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 
ค่าเป้าหมาย  
(หน่วยนับ) 

ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ 

1. จ านวนผู้รับบริการค าปรึกษาทางเทคโนโลยี (คน) ๕0 คน แบบใบสมัครของส านักงานปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

2. จ านวนผู้รับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (คน)  ๑00 คน 

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

แบบวัดความพึงพอใจและประเมนิผล
ตามแบบฟอร์มของส านักงาน
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ์ 

 
13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  (ผลกระทบ : ที่เกิดโดยตรงกับผู้รับบริการและประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ให้บริการ)   

(โปรดใส่เครื่องหมาย    และระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการมากที่สุดเพียงข้อเดียว) 
   ทางเศรษฐกิจ   โปรดอธิบาย   ผู้รับบริการใช้ข้อมูลจากค าปรึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์

ช่วยให้สามารถเพ่ิมคุณภาพผลิตภัณฑ์อันส่งผลต่อการเพ่ิมรายได้ของชุมชน 
   ทางสังคม   โปรดอธิบาย  ผู้รับบริการใช้ข้อมูลจากค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของ

ชุมชนอันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต         
 

กิจกรรม 
255๗ 255๘ 

รวมเงิน 
(บาท) 

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

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

            10,000 

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

            ๒๕,000 

3.รวบรวมข้อมูลและจัดท าเอกสาร
และสื่อเผยแพร่ 

            ๓๓,000 

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

            1๘0,000 

5.ประเมินและติดตามผล             20,000 
6.วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล             10,000 
แผนงาน (จ ำนวนผู้รับบริกำร 
จะจัดส่งในแต่ละไตรมำส) 

10,000 ๕๘,000 9๐,000 12๐,000 ๒๗๘,000 

แผนงาน (ปริมาณงานผลผลิตที่จะจัดส่งในแต่ละไตรมาส) 
1.จ านวนผู้รับบริการข้อมูลฯ 10 คน 10 คน 15 คน 15 คน 50 คน 
2.จ านวนผู้รับบริการค าปรึกษาฯ 25 คน 25 คน 25 คน 25 คน 100 คน 
3.ความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
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14. งบประมาณขอรับการสนับสนุนจาก วท.   จ านวน  ๒๗๘,000  บาท มีรายการดังนี้ 
(ค ำอธิบำย : ให้แจกแจงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยที่จะใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรทุกขั้นตอนเป็นงบตัวคูณ [รำคำต่อหน่วย: จ ำนวนคน/คร้ัง/วัน/
ชิ้น] โดยใช้ระเบียบและอัตรำของทำงรำชกำร  ตำมตัวอย่ำงด้ำนล่ำง) 
 

กิจกรรม รายการ (ตัวอย่าง) วัน/ครั้ง คน อัตรา รวมเงิน (บาท) 
1 .การ ให้ บริ ก า ร
ค าปรึกษา/ข้อมูล 
ทั้งใน/นอก สถานท่ี 

1. ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ช่วยงานวุฒิ
ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์หรือสาขา
ใกล้เคียง 
2. ค่าจ้างเหมารถรับจ้างในการเดินทาง
ให้บริการข้อมูลและให้ค าปรึกษา 
3. ค่าที่พักคณะ ท างานให้บริการข้อมูล
และให้ค า ปรึกษา 
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง 
5. ค่าด าเนินการติดตามประเมินผล 

12 เดือน 
 
 

1 คัน 
 

๘ คืน 
 

1๐ วัน 
๑ ครั้ง 

1 คน 
 
 

1๐ วัน 
 

๖ คน 
 

๖ คน 
- 

1๕,000 : เดือน 
 
 

2,500 : วัน  
 

600 : คน 
 

240 : วัน 
5,000 : ครั้ง 

1๘๐,000 
 
 

๒๕,๐00 
 

๒๘,๘00 
 

1๔,๔๐0 
๕,000 

2 . ก า ร จั ด ท า
เทคโนโลยีพร้อม
ถ่ายทอดและการ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
คลินิกเทคโนโลยี 

6. ค่าจัดท าเอกสารข้อมูลเทคโนโลยีที่
พร้อมถ่ายทอดและข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 
7. ค่าจัดท าสื่อเผยแพร่คลินิกเทคโนโลยี 

๘ เรื่อง 
 

๑ ครั้ง 

- 
 
- 

๑,๐00 : เรื่อง 
 

๑๖,๘๐0 : ครั้ง 

๘,000 
 

๑๖,๘๐0 

 
 

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

 
16. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล   :  

รายงานความก้าวหน้ากับส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยรายงานผลการด าเนินงานและจัดส่งข้อมูล
ตามแบบฟอร์มฯ ที่ก าหนด เป็นรายไตรมาส รวมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ปี โดยรายงานในระบบติดตามโครงการคลินิก
เทคโนโลยีออนไลน์ (Clinic Monitor Online : CMO) ที่เวบไซต์ www.clinictech.most.go.th และรายงานฉบับ
สมบูรณ์พร้อมไฟล์เอกสาร ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

 

 
 
                      
 
 

 

 

 

 

 

      

(นางสาวชนิดา   ประจักษ์จิตร) 
ผู้เสนอโครงการ 

หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ 
ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี 
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บทท่ี 2 
 

การด าเนินการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลย ี
 

1. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 1.1  นายสิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง 
 1.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าทีเ่รือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี 
 1.3  นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์  
 1.4  นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร   
 1.5  นางสาวเจนจิรา   บ.ป.สูงเนิน    

1.6  นางสาวดวงฤทัย แก้วค า   
1.7  นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วค า  
1.8  นางสาวดวงตา เข็มทรัพย์   

  
2. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ การให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 

 2.1 การให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี 
 2.1.1 ให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีทางโทรศัพท์ 
 2.1.2 ให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีนอกสถานที่ 
 2.1.3 ให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีทางเว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และเว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 2.1.4 การรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยและพัฒนาภายในคลินิกเทคโนโลยีระดับมหาวิทยาลัยและระดับศูนย์ 
 2.1.5 การส ารวจความต้องการทางเทคโนโลยี 

2.2 การประสานงานและบริหารจัดการภายในสถาบันการศึกษาท่ีเป็นคลินิกฯ และระหว่างเครือข่าย 
 2.2.1 การประสานงานในการเสนอของบประมาณประจ าปีของคลินิกเทคโนโลยี 
 2.2.2 การประสานงานในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนฯ ระหว่างคลินิกเทคโนโลยี

และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2.2.3 การติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนของคลินิกเทคโนโลยี 
 2.2.4 การประสานและอ านวยความสะดวกในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับงานคลินิกเทคโนโลยี ภายในพ้ืนที่

จังหวัด 
2.3 การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล ในส่วนการด าเนินงาน 
2.4 ประสานการด าเนินงานร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวม 5 ศูนย์ 

คือ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โชติเวช พณิชยการพระนคร พระนครเหนือ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.5 การเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดผ่านทางโครงการ จัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์        

จัดสัมมนาทางวิชาการ รายงานประจ าปีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ
เว็บไซต์ http://www.clinictech.rmutp.ac.th และเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/asird.rmutp 
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3. รายช่ือผู้รับบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี โครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี จ านวน 
175 คน  ข้อมูลดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

001 นายน าชัย  เอ่ียมธนากุล 
102 หมู่ 4 ต าบลทุ่งทอง  
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
71110 

09 3009 9633 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

002 นางสาวภัทรกมล จรูญรัตน์ 
102 หมู่ 4 ต าบลทุ่งทอง  
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
71110 

08 1995 5901 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

003 นางวิภาพร จรูญรัตน์ 
99/14 หมู่ 4 ต าบลทุ่งทอง 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
71110 

- 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

004 นายทองพูน โคตะลุค 
48/11 หมู่ 4 ต าบลทุ่งทอง 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
71110 

- 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

005 นายปริญ จรูญรัตน์ 
99/14 หมู่ 4 ต าบลทุ่งทอง 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
71110 

- 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

006 นางสาวสุรีมาศ จรูญรัตน์ 
99/2 หมู่ 4 ต าบลทุ่งทอง  
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
71110 

- 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

007 นายประจินต์ จรูญรัตน์ 
99/3 หมู่ 4 ต าบลทุ่งทอง  
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
71110 

- 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

008 นายประหยัด จรูญรัตน์ 
99/1 หมู่ 4 ต าบลทุ่งทอง  
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
71110 

- 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

009 นางสาวหัสญา จรูญรัตน์ 
99/1 หมู่ 4 ต าบลทุ่งทอง  
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
71110 

- 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

010 ด.ต. สมโภชน์ จิตต์หาญ 
99/6 หมู่ 4 ต าบลทุ่งทอง  
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
71110 

- 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

011 นางสาวภาปภิกัญ บ้านกล้วย 
99/6 หมู่ 4 ต าบลทุ่งทอง  
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
71110 

- 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

012 นางสาวชลนันท์ แสงมานนท์ 
99/6 หมู่ 4 ต าบลทุ่งทอง  
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
71110 

- 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

013 นางสุวรรณ จรูญรัตน์ 
99/3 หมู่ 4 ต าบลทุ่งทอง  
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
71110 

- 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

014 นางสาวศรีไพร จูมจันทา 
99/12 หมู่ 4 ต าบลทุ่งทอง 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
71110 

- 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

015 นางวันนี ยืนยง 
99/21 หมู่ 4 ต าบลทุ่งทอง 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
71110 

08 5291 5451 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

016 นายปัญญา โตใหญ่ 
5/1 หมู่ 1 ต าบลบ้านใหม่  
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
71110 

08 4912 8561 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

017 นางสาววิลาศินี เอ่ียมธนากุล 
99/14 หมู่ 4 ต าบลทุ่งทอง 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
71110 

034 698196 
08 8454 5054 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

018 นายบรรเจิด ชูศรี 
36 หมู่ 2 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 

- 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

019 นายฐิติวุฒิ ประพันธุ์ 
32 หมู่ 10 ต าบลหนองขาว 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
71110 

- 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

020 นางสาววาสนา ศรีเมฆ 
99/12 หมู่ 4 ต าบลทุ่งทอง 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
71110 

09 8907 5369 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

021 นายสอาด ศรีเมฆ 
99/12 หมู่ 4 ต าบลทุ่งทอง 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
71110 

- 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

022 นางวันดี แสงมานนท์ 
99/16 หมู่ 4 ต าบลทุ่งทอง 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
71110 

- 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

023 นางสาวแสวง จันทร์กระจ่าง 
99/12 หมู่ 4 ต าบลทุ่งทอง 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
71110 

- 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

024 นางสมบูรณ์ จรูญรัตน์ 
99 ต าบลทุ่งทอง อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี 71110 

09 2719 0480 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

025 นางชัชฎา สกุลอัญมณี 
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี 71110 

034 613655 
08 0776 6403 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

026 นายประกาญ จรูญรัตน์ 
99 หมู่ 4 ต าบลทุ่งทอง  
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
71110 

08 4556 2780 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

027 นางสาวลักขณา พูลศิลป์ 
99/9 หมู่ 4 ต าบลทุ่งทอง  
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
71110 

06 3250 8790 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

028 นายขุนแผน ยิ้มแย้ม 
บ้านห้วยสะพาน  
ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี 

09 6103 1568 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

029 นางสาวภัทรวดี เอี่ยมธนากุล 
99/14 หมู่ 4 ต าบลทุ่งทอง 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
71110 

034 698196 
08 2292 7516 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

030 นายประยงค์ จรูญรัตน์ 
99/2 หมู่ 4 ต าบลทุ่งทอง  
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
71110 

08 1190 6373 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

031 นางกัณฑิมา ยืนยง 
99/21 หมู่ 4 ต าบลทุ่งทอง 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
71110 

- 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

032 นางสุวรรณา จิตต์หาญ 
99/6 หมู่ 4 ต าบลทุ่งทอง  
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
71110 

08 5217 4513 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

033 นายบุญชู ศรีเมฆ 
99/2 หมู่ 4 ต าบลทุ่งทอง  
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
71110 

- 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

034 นายประสาน จรูญรัตน์ 
99/1 หมู่ 4 ต าบลทุ่งทอง  
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
71110 

08 9964 9740 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

  



12 
 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

035 นางประภัย ศรีเมฆ 
99/1 หมู่ 4 ต าบลทุ่งทอง  
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
71110 

- 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

036 นายบุญชู พรหมชนะ 
บ้านห้วยสะพาน  
ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี 

08 1016 4362 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

037 นางสาวค าพวง ชูสีขาว 
99/1 หมู่ 4 ต าบลทุ่งทอง  
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
71110 

- 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

038 นางวิภา ศรีเมฆ 
99/10 หมู่ 4 ต าบลทุ่งทอง 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
71110 

09 1612 0561 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

039 นายสมศักดิ์ ยุทธกิจ - - 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

040 นางบุบผา จันทร์พินิจรัตน์ - - 

การออกแบบ เครื่ อ งอบ
กระเทียม การท าน้ ายาล้าง
จ าน เ อนกประส งค์ จ า ก
วัตถุดิบธรรมชาติ และการ
ท าเห็ดหยอง 

041 นางสาวนฤมล ทรัพย์ส าราญ 
21 หมู่ 5  
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

08 4024 9797 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

042 นางสุธีรา บุญเดช 
129/3 หมู่ 6  
ต าบลกระดังงา อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

- 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 



13 
 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

043 นางสมบุญ อารีพันธุ์ 
9/1 หมู่ 6  
ต าบลกระดังงา อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

- 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

044 นางสาวอังคณา ลิปิสุนทร 
105 หมู่ 2  
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

09 2559 7246 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

045 นางสาวธัญนันท์ สิงหเมธาพัฒน์ 
22 หมู่ 8  
ต าบลบางคนที อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

08 1348 2940 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

046 นางสาวจิรายุ อินมา 
6 หมู่ 4  
ต าบลกระดังงา อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

08 9911 0084 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

047 นางสินีนาฏ อินทร์ชู 
55/3 ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 

08 1009 9800 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

048 นางสิริยา ไทยสมบูรณ์ 
9 หมู่ 5  
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

08 1006 7373 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

049 นางพัชรา สุระพันธ์ 
6/3 หมู่ 5  
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

08 9415 1921 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

050 นางสาวบุญเตือน ทรงแสง 
23 หมู่ 4  
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

- 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

051 นางมุกดา งานนรดี 
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

08 3705 0194 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

052 นางรัชนี ศุกรโยธิน 
27/1 หมู่ 4  
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

- 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

053 นายภูริวัจน์ วรางค์สกุลรักษ์ 
118/1 หมู่ 5  
ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 

09 6517 8083 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

054 นางลินยู อันทาวิรยาภรณ์ 
89 หมู่ 6  
ต าบลกระดังงา อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

- 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

055  นางสาวนารินทร์ จินดาแดง 
15 หมู่ 4  
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

08 8612 9768 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

056 นางษมาพร จีนคง 
35 หมู่ 5  
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

09 2812 3115 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

057 นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญสมบัติ 
37 หมู่ 3  
ต าบลบางคนที อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

08 6627 2843 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

058 นางสาวบังอร จันทโชติ 
3 หมู่ 5  
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

08 6506 6020 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

059 นางสาวนิชาภา ฤทธิ์บุญกรณ์ 
88/535 บ้านเอ้ืออาทรบ้านใหญ่ 
ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 

08 7878 6678 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

060 นางสาวระพีพรรณ ศิริ 
2 หมู่ 5  
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

08 6003 1479 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

061 นางสมรัก ศิริไล 
162/14 หมู่ 4 อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

08 6816 7419 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

062 นางสาววันเพ็ญ ทรงแสง 
23 หมู่ 4  
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

08 1017 9571 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

063 นายโสภณ เลิศบรรลือชัย 
22 หมู่ 8  
ต าบลบางคนที อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

08 7198 5888 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

064 นางปิยภรณ์ เอี่ยมสะอาด 
22/1 หมู่ 2 อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

- 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

065 นางสาวนฤมล ขันติสมบูรณ์ 
9958 หมู่ 12  
ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 

- 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

066 นางสาวณัฐชนันท์ ทรงแสง 
46 หมู่ 1  
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

- 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

067 นางสาวสมศรี เสงี่ยมศักดิ์ 
13/1 หมู่ 4  
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

- 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

068 นางสาวน้ าฝน โสภา 
14/1 หมู่ 4 อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

- 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

069 นางวันดี วะจิรัง 
19 หมู่ 4  
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

- 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

070 นางพิตตินันท์ เสงี่ยมศักดิ์ 
20/1 หมู่ 4 อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

- 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

071 นางศิริวัฒนา โพดพลัด 
5 หมู่ 2  
ต าบลบางแค อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 6769 2920 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

072 นางภิรมณ์ อู่เนียม 
16/1 หมู่ 6  
ต าบลบางแค อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 6102 3022 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

073 นางสาวสนม แก่นส ารวจ 
25 หมู่ 3  
ต าบลบางแค อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 6030 1477 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

074 นางสาวเสงี่ยม จุ้ยจิตร 
39 หมู่ 6  
ต าบลบางแค อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

- 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

075 นางอารีวรรณ พันธเสน 
18/2  
ต าบลบางแค อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 8455 1670 
ให้บริการข้อมูลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

076 นายแก่น สว่างจิตต์ 
1131/2  
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี 76120 

08 1137 4150 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการท า
น้ าพริก 

077 นางสาวทิม พานิช 
1131/2  
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี 76120 

032 442136 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการท า
น้ าพริก 

078 นางสาววิลาวัลย์ พลจันทร ์
1343  
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี 76120 

032 792041 
08 1329 2941 

ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการท า
น้ าพริก 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

079 นางสาวมาลัย การินตา 
31 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 6884 4204 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการท า
น้ าพริก 

080 นางอารี แก้วหาญ 
1119/16  
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี 76120 

032 442340 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการท า
น้ าพริก 

081 นายสมใจ น้อยสะอาด 
125/9 บ้านห้วยทรายเหนือ  
ถนนเพชรเกษม ต าบลชะอ า 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

08 4726 3497 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการท า
น้ าพริก 

082 นางส่วน นามพุดซา 
1142/13  
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี 76120 

08 9741 2123 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการท า
น้ าพริก 

083 นายหยด จุ้ยทอง 
1131/2  
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี 76120 

08 1137 4150 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการท า
น้ าพริก 

084 นางบุญเลิศ นิ่มนวล 
1206 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 1986 7122 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการท า
น้ าพริก 

085 นางไพเราะ นามจัด 
1123 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

032 508122 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการท า
น้ าพริก 

086 นางทุเรียน ขวัญเนตร 
1363 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 5196 8871 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการท า
น้ าพริก 

087 นางณัฐพร สุรเสน 
1119/22  
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี 76120 

032 508288 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการท า
น้ าพริก 

088 นางสาวญาณิกา พรายสี 
1312/2  
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี 76120 

08 4998 2949 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการท า
น้ าพริก 

089 นางจุนารีรัตน์ นวลละออง 
17 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 1373 8191 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการท า
น้ าพริก 

090 นายบุญชู โชติกจ ารูญ 
1325/3  
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี 76120 

032 442086 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการท า
น้ าพริก 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

091 นางอ าพร มิ่งประเสริฐ 
1200 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการท า
น้ าพริก 

092 นางจรรยา สว่างจิตต์ 
1131/2  
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี 76120 

- 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการท า
น้ าพริก 

093 นางฉ่าย มีเงิน 
798/8 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการท า
น้ าพริก 

094 นายเต็ม แก้วหาญ 
1119/16  
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี 76120 

- 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการท า
น้ าพริก 

095 นายเปรมชัย โนนงาม 
1136/1  
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี 76120 

- 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการท า
น้ าพริก 

096 นางสาวสมพิศ  คนชม 
45/1 หมู่ 6  
ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี 16120 

08 9242 5423 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากปลา 

097 นางสาวถุงเงิน  เส็งเกรียว 
67/1 หมู่ 2  
ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี 16120 

- 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากปลา 

098 นางสาววรนุตรี  วงศ์วัฒน์ 
144/1 หมู่ 6  
ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี 16120 

08 7108 9648 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากปลา 

099 นางสุจีรา  พรเจริญ 
110 หมู่ 6  
ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี 16120 

08 9900 2391 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากปลา 

100 นางจินดา  วรสกุล 
49/2 หมู่ 6  
ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี 16120 

- 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากปลา 

101 นายสมเกียรติ  พรเจริญ 
153 หมู่ 6 ต าบลบ้านหม้อ 
อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
16120 

08 4022 0716 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากปลา 

102 นางสาวกองสินธุ์  การุณย์ธรรม 
111 หมู่ 6  
ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี 16120 

08 1756 1482 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากปลา 
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หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

103 นางรัศมีแข  วีระฉายา   
74/1 หมู่ 6  
ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี 16120 

08 9707 8693 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากปลา 

104 นางบุปผา  ดาปัง 
167/6 หมู่ 1  
บ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี 16120 

08 4070 3540 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากปลา 

105 นายอังกูร  พ่วงโพธิ์ 
99/2 หมู่ 1  
ต าบลหัวป่า อ าเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี 16120 

08 5139 3957 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากปลา 

106 นางสวรรค์  เส็งเกรียว 
67 หมู่ 8  
ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี 16120 

- 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากปลา 

107 นางละเมียด  นาคโกศล 
ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี 16120 

- 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากปลา 

108 นางสมศรี  ชื่นเกิดลาภ 
24/12 หมู่ 6  
ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี 16120 

- 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากปลา 

109 นางละเอียด  สาตีจีนพงษ์ 
104/1 หมู่ 6  
ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี 16120 

- 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากปลา 

110 นางบังอร  สีเผือด 
84 หมู่ 8  
ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี 16120 

09 8538 4805 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากปลา 

111 นายวัทนพร  พรเจริญ 
110 หมู่ 6  
ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี 16120 

08 9900 2391 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากปลา 

112 นายสมเดช  พรเจริญ 
24 หมู่ 6  
ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี 16120 

08 9809 7966 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากปลา 

113 นายอุดร  คนชม 
45/1 หมู่ 6  
ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี 16120 

- 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากปลา 

114 นายสมคิด  เจริญพร 
110 หมู่ 6  
ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี 16120 

08 9451 8013 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากปลา 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
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ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

115 นางสาววีรวรรณ  ทองปาน 
70/1 หมู่ 6  
ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี 16120 

- 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากปลา 

116 นางสาววชิรญาณ์ นาคประดิษฐ์ 
69/2 หมู่ 2  
ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัย
ชาญ จังหวัดอ่างทอง 

08 4337 6211 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ 

117 นายบุญส่ง อ าไพ 
52/1 หมู่ 4  
ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัย
ชาญ จังหวัดอ่างทอง 

08 1771 1377 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ 

118 นางสาวปราณี ปะเลย์ 
65/1 หมู่ 2 ต าบลไผ่จ าศีล  
อ าเภอวิเศษชัยชาญ  
จงัหวัดอ่างทอง 

- 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ 

119 นางสาวนงเยาว์ เฟื่องน้อย 
71 หมู่ 2 ต าบลไผ่จ าศีล  
อ าเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอ่างทอง 

- 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ 

120 นางเทพนารี นาคประดิษฐ์ 
69/4 หมู่ 2 ต าบลไผ่จ าศีล 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอ่างทอง 

08 1757 0952 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ 

121 นางวรรณภา ทองมอญ 
69/8 หมู่ 2 ต าบลไผ่จ าศีล 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอ่างทอง 

08 9901 1518 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ 

122 นางสาวณัฐกานต์ สันตยานนท์ 
32 หมู่ 3 ต าบลตลาดใหม่  
อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง 

08 7100 1680 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ 

123 นายไพบูลย์ กลิ่นแก้ว 
35/1 หมู่ 4 ต าบลศาลเจ้าโรงทอง 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอ่างทอง 

08 6013 3261 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ 

124 นางสุทธนารัตน์ กลิ่นแก้ว 
35/1 หมู่ 4 ต าบลศาลเจ้าโรงทอง 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอ่างทอง 

08 6013 3261 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ 

125 นางสาวปาน แซ่อ้ึง 
18 หมู่ 2 ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

- 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ 

126 นางเฉลา จันทร์ประสาท 
88/1 หมู่ 2  
ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัย
ชาญ จังหวัดอ่างทอง 

08 1561 3018 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ 
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เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

127 นายกาญจน วัจนรุ่งโรจน์ 
18/1 หมู่ 2  
ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัย
ชาญ จังหวัดอ่างทอง 

08 6126 4166 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ 

128 นางนิรมล อ่อนนิ่ม 
45 หมู่ 2 ต าบลไผ่จ าศีล  
อ าเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอ่างทอง 

08 7713 8669 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ 

129 นายประทีป เพ็ชรเย็น 
92 หมู่ 2 ต าบลไผ่จ าศีล  
อ าเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอ่างทอง 

08 4568 4738 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ 

130 นางขนิษฐา นาคประดิษฐ์ 
69/2 หมู่ 2 ต าบลไผ่จ าศีล 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอ่างทอง 

09 2250 9656 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ 

131 นางสาวนงลักษณ์ สุวรรณรูป 
74 หมู่ 2 ต าบลไผ่จ าศีล  
อ าเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอ่างทอง 

08 4727 5458 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ 

132 นายธนวัฒน์ นาคประดิษฐ์ 
69/2 หมู่ 2 ต าบลไผ่จ าศีล 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอ่างทอง 

- 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ 

133 นางแดง นาคประดิษฐ์ 
69/2 หมู่ 2 ต าบลไผ่จ าศีล 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอ่างทอง 

- 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ 

134 นางสาวค าพวง หมู่สีเสียด 
132 หมู่ 3 ต าบลไผ่จ าศีล  
อ าเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอ่างทอง 

08 8541 6320 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ 

135 นางสมพงษ์ บุญเพลิน 
69/1 หมู่ 2 ต าบลไผ่จ าศีล 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอ่างทอง 

- 
ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ 

136 นายชิต พุกเปลี่ยน 
3/1 หมู่ 1 ต าบลตะคร้ าเอน 
อ าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี 

08 9913 4719 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

137 นางสาวเพ็ญนภา ชนประเสริฐ 
4/1 หมู่ 14  
ต าบลตะคร้ าเอน อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

08 5431 9944 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 

138 นางสาคู พุกเปลี่ยน 
3/1 หมู่ 1  
ต าบลตะคร้ าเอน อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

- 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 

139 นางวันนา ทองเลิศ 
102/1 หมู่ 14  
ต าบลตะคร้ าเอน อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

- 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 

140 นางอุทัย ชนประเสริฐ 
4/1 หมู่ 14  
ต าบลตะคร้ าเอน อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

08 5431 9944 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 

141 นางสาวสุจันทา ทองเลิศ 
102/1 หมู่ 14  
ต าบลตะคร้ าเอน อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

08 4412 4856 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 

142 นางสมจิตต์ เชื่อมแช่ม 
58/2 หมู่ 10  
ต าบลวังศาลา อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี 

- 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

143 นางสาวบุปผา เชื่อมแช่ม 
57 หมู่ 10  
ต าบลวังศาลา อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี 

08 2245 9857 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 

144 นายปิยพงษ์ เทียมเมฆา 
96/4 หมู่ 10  
ต าบลวังศาลา อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี 

09 0785 3226 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 

145 นางสมศรี เชื่อมแช่ม 
58 หมู่ 10  
ต าบลวังศาลา อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี 

- 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 

146 นายนิพนธ์ พุกเปลี่ยน 
3/1 หมู่ 1  
ต าบลตะคร้ าเอน อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

08 4319 5881 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 

147 นางสาวสิราภรณ์ เหมพันธ์ 
31/1 หมู่ 6 ต าบลท่าผา อ าเภอ
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

06 3242 6052 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 

148 นายตระการ จ าปาจันทร์ 
31/2 หมู่ 6 ต าบลท่าผา อ าเภอ
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

06 1538 6227 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

149 นางสุนันทา บัวค า 
31/1 ต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี 

- 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 

150 นางจีรนันท์ พงษ์ช านิ 
101/2 หมู่ 18 ต าบลท่าผา 
อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

09 0549 8952 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 

151 นางธนวรรณ นรปัญจรัตน์ 
24/7 หมู่ 19  
ต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี 

08 3444 1847 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 

152 นางสาวฉลวย ผลทวีทรัพย์ 
30 หมู่ 5  
ต าบลปลาหมอ อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี 

08 9537 6453 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 

153 นางเปี่ยมศรี ถิระชุณหะ 
21 หมู่ 5  
ต าบลปลาหมอ อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี 

08 2294 4899 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 

154 นางสาวณัฐณิชา ถิระชุณหะ 
21 หมู่ 5  
ต าบลปลาหมอ อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี 

08 0583 9056 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

155 นางสมศรี จันทร์บาง 
24/7 หมู่ 19  
ต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี 

- 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 

156 นางจินตนา นะดี 
ต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี 

08 1019 2033 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 

157 นางสาวสมพิศ ชุ้นฟ้ง 
60 หมู่ 17  
ต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี 

09 2362 3921 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 

158 นางวันดี แจ่มใส 
24/7 หมู่ 19  
ต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี 

08 4469 4295 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 

159 นางบุญล้อม นิชากร 
14 หมู่ 19  
ต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี 

- 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 

160 นางวาสนา ผิวข า 
15/3 ต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี 

08 9740 1478 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

161 นางส าเภา คุณณรงค์ 
11/2 ต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี 

08 9778 7180 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 

162 นางสมศรี โอดแตง 
48/2 ต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี 

- 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 

163 นางสาคร  โยธานารถ 
101/49 หมู่ 18 ต าบลท่าผา 
อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

08 3109 5477 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 

164 นายประเจิด สุขสวัสดิ์ 
28/2 หมู่ 11  
ต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี 

08 5371 0635 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 

165 นางสาวสุดาวัลย์  หนูจันทร์แก้ว 
ต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี 

06 3189 2962 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 

166 นางสาวบุษกร เพชรพินิจ 
25/13  
ต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี 

09 0553 9942 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

167 นางประทุม บุญอ่อน 
15/1 ต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี 

08 5482 4953 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 

168 นางจินดา เก่งวิเชียรชัย 
25/13  
ต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี 

- 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 

169 นายสุนทร เก็งวิเชียรไชย 
25/19  
ต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี 

08 2432 7055 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 

170 นางโศรยา ทิพยะวัฒน์ 
25 หมู่ 19  
ต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี 

08 9512 5138 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 

171 นายอวิรุทธ์ แว่ว่อง 
14 หมู่ 19  
ต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง 
จงัหวัดราชบุรี 

08 3108 5164 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 

172 นายปรีชา เก็งวิเชียรไชย 
25 หมู่ 19  
ต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี 

- 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

173 นายวีระพงศ์ แซ่ว่อง 
14 หมู่ 19  
ต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี 

09 2407 3400 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 

174 นางนะ บุญอ่อน 
10 หมู่ 19  
ต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี 

- 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 

175 นายจิรายุ แจ่มใส 
24/7 หมู่ 19  
ต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี 

- 

ให้ค าปรึ กษา เสนอแนะ 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการแปรรูปเห็ดและการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน แปร
รูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
ผงชูรสเห็ด 
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บทท่ี 3 
 

ผลการประเมิน 
 

1. การประเมินผล 
จากการวิเคราะห์ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัย

และพัฒนา ในระดับมากที่สุดในทุกด้าน โดยในด้านภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาชีพต่อประโยชน์จาก
การบริการ ค่าเฉลี่ย 4.87 ด้านข้อมูลในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.83 โดยข้อมูลมีความถูกต้องตรงความต้องการ ค่าเฉลี่ย 
4.85 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.79 โดยให้บริการด้วยความสุภาพ เต็มใจ ยินดี ค่าเฉลี่ย 4.82 
และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.75 โดยให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ค่าเฉลี่ย 
4.79  

 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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    ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี                        N = 175 

การให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม 
% 

ค่าเฉลี่ย 
X 

ระดับ 
ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 

 
 

126 
 

72.00 

 
 

46 26.29 

 
 
3 1.71 

 
 
0 

 
0.00 

 
 
0 0.00 

 
 

100.00 

4.75 
 

4.70 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
1.2 การให้บริการมีขั้นตอน ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน 

138 78.86 34 19.43 3 1.71 0 0.00 0 0.00 100.00 4.77 มากที่สุด 

1.3 การให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว 141 80.57 31 17.72 3 1.71 0 0.00 0 0.00 100.00 4.79 มากที่สุด 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ เตม็ใจ ยินด ี

 
145 

 
82.86 

 
28 

 
16.00 

 
2 

 
1.14 

0 0.00 0 0.00 100.00 
4.79 
4.82 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

2.2 ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 137 78.29 36 20.57 2 1.14 0 0.00 0 0.00 100.00 4.77 มากที่สุด 
2.3 ให้บริการตอบข้อซักถามปัญหาได้
น่าเชื่อถือ 

141 80.57 32 18.29 2 1.14 0 0.00 0 0.00 100.00 4.79 มากที่สุด 

3. ด้านข้อมูล 
3.1 ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 

 
147 

 
84.00 

 
25 

 
14.29 

 
3 1.71 0 0.00 0 0.00 

 
100.00 

4.83 
4.82 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

3.2 ข้อมูลมีความถูกต้องตรงความต้องการ 151 86.29 21 12.00 3 1.71 0 0.00 0 0.00 100.00 4.85 มากที่สุด 
3.3 ข้อมูลที่ได้รับมีประโยชน ์ 147 84.00 25 14.29 3 1.71 0 0.00 0 0.00 100.00 4.82 มากที่สุด 
4. ภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 

156 89.15 16 9.14 3 1.71 0 0.00 0 0.00 100.00 4.87 มากที่สุด 

รวม 1,429 81.66 294 16.80 27 1.54 0 0.00 0 0.00 100.00 4.80 มากที่สุด 
 

 
29 
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2. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ผู้รับบริการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 96.40 ข้อมูลตามตารางที่ 3 
 

 ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละจ าแนกตามความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   N = 175 

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

174 
1 

99.43 
0.57 

รวม 175 100.00 
 
3. ช่องทางการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ผู้รับบริการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมรายได้ จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 73.56     
ด้านลดรายจ่าย จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 22.99 ด้านคุณภาพชีวิต จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 และด้าน
แก้ปัญหาเทคโนโลยี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.15 ข้อมูลตามตารางที่ 4  
 
  ตารางที่ 4 ค่าร้อยละจ าแนกตามลักษณะการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์            N = 174 

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

128 
40 
4 
2 

73.56 
22.99 
2.30 
1.15 

รวม 174 100.00 
 
4. การให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีในกิจกรรมการจัดนิทรรศการต่างๆ 
4.1 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาวิชาการ “การยกระดับคุณภาพชีวิต
และภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน” ครั้งที่ 2 (2nd International symposium on Local Wisdom and Improving 
Quality of Life)     
 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาวิชาการ “การยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน” ครั้งที่ 2 (2nd International symposium on Local Wisdom and Improving 
Quality of Life) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลทั้ง 9 แห่งและภาคีเครือข่าย จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ “การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น
อาเซียน” ครั้งที่ 2 (2nd International symposium on Local Wisdom and Improving Quality of Life) เพ่ือ
น าเสนอผลการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชน 60 หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิด ซึ่ง มทร.พระนคร 
ได้เชิญ Keynote Speaker จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ Dr.Khamhou 
Saphouvong และ Dr.Keonakhone Khounvilay ปาฐกถาในหัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมน าความสุขสู่ชุมชน” มี
ผู้น าเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ จ านวน 7 ผลงาน และภาคบรรยาย จ านวน 15 ผลงาน โดยแบ่งเป็น ภาค 
Inter จ านวน 2 ผลงาน ภาคภาษาไทย จ านวน 13 ผลงาน และร่วมจัดนิทรรศการจ านวน 2 หมู่บ้าน คือ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนต านานอาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว จังหวัดนนทบุรี และ ชุมชนบ้านถ้ า เสือ จังหวัดเพชรบุรี อีกทั้งยังลงนาม
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ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ภายใต้โครงการ Research for 
Community) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2558 
 
 
 

 

 

 

 
4.2 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการจัดกิจกรรมโครงการการฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรกระเทียมด า อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการการฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสมุนไพรกระเทียมด า อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
จากสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด าเนินโครงการการฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรกระเทียมด า อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ค าปรึกษา เสนอแนะ 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปขั้นต้นที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และเพ่ือน าองค์ความรู้จากงานวิจัย
ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเผยแพร่สู่ชุมชน โดยบรรยายและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เครื่องแยกกลีบกระเทียม ให้ความรู้เรื่องการออกแบบเครื่องอบกระเทียม และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์บุรณี 
ทรัพย์ถนอม วิทยากรจากภายนอก มาบรรยายและฝึกอบรมกระบวนการจัดเก็บข้อมูลและการจัดท าบัญชีต้นทุน การ
ท าน้ ายาล้างจานเอนกประสงค์จากวัตถุดิบธรรมชาติ และการท าเห็ดหยอง  ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรกระเทียม
ด า ต าบลทุ่งทอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการจ านวน 40 คน เมื่อวันที่ 16-19 
มีนาคม 2559   
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4.3 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559   
 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (Start up) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมระยะที่ 1 เปิดบ้าน SMEs โดยความร่วมมือ
ของส านักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (ธพว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ซึ่งสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเตรียมความ
พร้อมการเป็นผู้ประกอบการ จัดนิทรรศการและแสดงสินค้าของผู้ประกอบการ และชุมชนที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
และคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพเข้ารับการอบรมในระยะที่ 2 ระดับแผนธุรกิจ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 
ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยมีผู้สนใจเ ข้าร่วม
โครงการเป็นจ านวนมาก เมื่อวันที่ 25-27 มีนาคม 2559  
 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในงาน STARTUP THAILAND 2016 โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการเข้าร่วมพิธีเปิดงาน STARTUP THAILAND 2016 และน าเสนอผลงานนวัตกรรม
อุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ จากคุณชานนท์ ใยพูล เจ้าของธุรกิจร้าน cattp shop ตัวแทนผู้ประกอบการ
ของ มทร.พระนคร ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที ่28-29 เมษายน 2559 
 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559 
ระดับเบื้องต้น ส าหรับผู้มีความรู้ทางธุรกิจเพียงพอ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากส านักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 
โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ซึ่งกิจกรรมในโครงการมีการบรรยายในหัวข้อ “อยาก
เป็นที่ 1 ด้านธุรกิจ เริ่มอย่างไร” โดยคุณชาริณี กัลยาณมิตร ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ให้บริการสินค้าออนไลน์ อันดับ 1 ใน
อาเซียน การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “SME Bank กับการสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่” และการอบรมภาคทฤษฏีและ
การฝึกปฏิบัติ “การสร้างโมเดล Business Model Canvas (BMC)” โดยคุณวรมิตร ครุฑโต รองกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 
ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจ านวน 236 คน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 
 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559 
ระดับแผนธุรกิจ รุ่นที่ 1 หลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากส านักส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ซึ่งกิจกรรมภายในงานเป็น
การอบรมภาคทฤษฎีร่วมกับการฝึกปฏิบัติหลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนแผนธุรกิจและ
วิเคราะห์ธุรกิจเชิงลึก ร่วมกับคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ณ ห้องภาณุรังษี โรงแ รมรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจ านวน 82 คน เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2559 
 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559 
ระดับแผนธุรกิจ รุ่นที่ 2 หลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากส านักส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย โดยในส่วนของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ซึ่งกิจกรรมภายในงานเป็น
การอบรมภาคทฤษฎีร่วมกับการฝึกปฏิบัติหลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนแผนธุรกิจและ
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วิเคราะห์ธุรกิจเชิงลึก ร่วมกับคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ณ ห้องปริ้นซ์บอลรูม 3 ชั้น 11 
โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจ านวน 69 คน เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2559 
 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559 
ระดับแผนธุรกิจ รุ่นที่ 3 หลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากส านักส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ซึ่งกิจกรรมภายในงานเป็น
การอบรมภาคทฤษฎีร่วมกับการฝึกปฏิบัติหลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนแผนธุรกิจและ
วิเคราะห์ธุรกิจเชิงลึก ร่วมกับคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคาร
เอนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจ านวน 84 คน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 
2559 
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4.4 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการจัดกิจกรรมโครงการหน่วยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับการด าเนินการโครงการ Talent Mobility มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 
 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการหน่วยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับการด าเนินการโครงการ Talent Mobility มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากร เพ่ือ
รองรับการด าเนินโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการประกอบไปด้วยการบรรยายในหัวข้อการ
เตรียมความพร้อมเข้าอุตสาหกรรม การเตรียมความพร้อมสายสนับสนุนการด าเนินโครงการ การจัดการด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา และการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
จ านวน 45 คน เมื่อวันที่ 4-8 กรกฏาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการจัดกิจกรรมโครงการการฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการ  
แปรรูปเห็ดและบัญชีครัวเรือน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฐานทรัพย์ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการการฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป
เห็ดและบัญชีครัวเรือน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฐานทรัพย์ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ค าปรึกษา เสนอแนะ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปเห็ดและการจัดท าบัญชีครัวเรือน ที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนเน้นการน าองค์ความรู้ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเผยแพร่สู่ชุมชน 
ลักษณะการอบรมเน้นการฝึกอบรม เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด ผงชูรสเห็ด ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฐาน
ทรัพย์ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการจ านวน 40 คน เมื่อวันที่ 29-31 กรกฎาคม 
2559 
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4.6 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน 
 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือส ารวจปัญหาและความต้องการรับบริการข้อมูล และค าปรึกษา ของผู้รับบริการในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก และตอบสนอง
นโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ เพ่ือสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนและสังคมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมภายใน
โครงการประกอบไปด้วยการเสวนาและเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการแก่วิสาหกิจชุมชน
จังหวัดสมุทรสงคราม ส ารวจปัญหา ความต้องการ ให้ค าปรึกษา และร่วมก าหนดโจทย์การวิจัย การบริการวิชาการ 
ร่วมกันระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 3 บ้านปรก อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี ต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที โครงการ
อัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ศูนย์มหาวิชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น และกลุ่มผู้ผลิตโอทอป จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 2-4 
สิงหาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคลินิกเทคโนโลยี 
5.1 เข้าร่วมฝึกอบรมระบบออนไลน์ (Clinic Monitoring Online : CMO) เรื่อง “การบริหารจัดการเครือข่าย การ
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินโครงการผ่านระบบ CMO” 
 เข้าร่วมฝึกอบรมระบบออนไลน์ (Clinic Monitoring Online : CMO) เรื่อง “การบริหารจัดการเครือข่าย 
การติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินโครงการผ่านระบบ CMO” เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้
งาน และการรายงานผลในระบบออนไลน์ CMO สร้างความเข้าใจในการด าเนินโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
รายงานผลการด าเนินงาน และการประเมินผลโครงการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะในการใช้งาน
ระบบออนไลน์ CMO และการด าเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยีและโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท.  ณ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 
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6. ให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี  
6.1 ให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี โดยให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
 วันที่ 16-23 กรกฏาคม 2559 ลงพื้นทีใ่ห้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี โดยให้ค าปรึกษา และบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยีแก่กลุ่มชุมชนจังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี เพชรบุรี และให้ค าปรึกษา และสาธิตเทคโนโลยีแก่กลุ่มชุมชน
จังหวัดสมุทรสงคราม ณ พื้นท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง 
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ภาคผนวก 
 

1 แบบบันทึกข้อมูล 
2 แบบวัดความพึงพอใจ 
3 แบบติดตามประเมินผล 
4 ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
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1 แบบบันทึกข้อมูล 
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แบบบันทึกข้อมูลโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

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

แบบรับค าถาม 

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

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

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

แบบตอบค าถาม 

 การด าเนินงานขั้นต้น    .................................................................................................................................  
       ............................................................................................................................. .... 
       .................................................................................................................................  
          จบกระบวนการ 
 ☐ การด าเนินงานตอ่ 
           มีข้อมลูพร้อมจะสง่ให้ 
           แจ้งคลินิก............................................................ 
         ผู้ให้ข้อมูล................................................ 
 ................................................................................................................. ....................................................... 
 ความเห็น Supervisor 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
       ช่ือ.............................................วนัท่ี....................... 
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2 แบบวัดความพึงพอใจ 
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แบบวัดความพึงพอใจ 

 
 

เพ่ือประโยชน์การวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงการให้บริการค าปรึกษา ข้อมูลเทคโนโลยี และเผยแพร่ 
ของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย  จึงใคร่ขอให้ท่านให้ความเห็นตามที่เป็นจริง  

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

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

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

 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 1. ท่านมีความพึงพอใจในค าถามต่อไปนี้เพียงใด 

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

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

3. ด้านข้อมูล    
3.1 ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น      
3.2 ข้อมูลมีความถูกต้องตรงความต้องการ      
3.3 ข้อมูลที่ได้รับมีประโยชน์      

4. ภาพรวมความพึงพอใจในการให้บริการ      

IDProject   =  4618 
IDPersonal =  …………………… 
                     (ล าดับที)่ 
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3 เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
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