
Project Brief
โครงการการให้ค าปรึกษาและบรกิารขอ้มลูเทคโนโลยี

ด้านคหกรรมศาสตรเ์พือ่ชมุชนและสงัคม
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ศูนย์คลินกิเทคโนโลยโีชติเวช คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร



ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน

1. ผู้รับผิดชอบ    นางสาวรุ่งฤทัย ร าพึงจิต             รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์             
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2. ที่ปรึกษา        นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล                    คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

3. ผู้ประสานงาน
3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์  หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม
3.2 นางสาววิไล    สุทธิจิตรทิวา                นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  
3.3 นางสาวผการัตน์  หุ่นช่างทอง              เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี



คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  เกษตรกร  หน่วยงานราชการ  หน่วยงานเอกชน  นักเรียน/นักศึกษา 
ผู้ประกอบการ ผู้สนใจท่ัวไป กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มชุมชน OTOP ในปีงบประมาณ 2563 มีผู้เข้ารับค าปรึกษา
และบริการข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์ เว็บไซต์ ไลน์ Facebookคณะ ติดต่อด้วยตนเอง และ
การลงพื้นที่ของกลุ่มชุนชน กลุ่มเป้าหมาย จ านวนทั้งส้ิน 150 คน และมีผู้เข้ารับบริการ 
แบ่งได้ดั้งน้ี  - การให้บริการทางโทรศัพท์ Facebookคณะฯ และติดต่อด้วยตนเอง จ านวน 50 คน 

- ลงพื้นที่ให้บริการค าปรึกษา และอ่ืนๆ จ านวน 100 คน
โดยมีบุคลากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
เป็นผู้ให้ค าปรึกษา



ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
ได้รับงบประมาณ 238,750 บาท 

12 มีนาคม 2563 ลงพื้นที่บริการให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชน
ดอกไม้แห้งจากธรรมชาติ ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 30 คน

13 มีนาคม 2563 ลงพื้นที่บริการให้ค าปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภาคกลางส าหรับผู้สูงอาย ุณ โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน 



22 มิถุนายน 2563 ลงพื้นที่ด าเนินการให้ค าปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าน้ าสับปะรดเข้มข้น 
และแยมสับปะรด ณ ชุมชนแม่อ้อยถ่ิน ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จ านวน 30 คน

15 มิถุนายน 2563 ลงพื้นที่บริการให้ค าปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในโครงการบูรณาการมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการการแปรรูปสับปะรดเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน ณ ชุมชนแม่อ้อยถ่ิน ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จ านวน 30 คน



ชื่อโครงการ : การให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์เพื่อชุมชนและสังคม

พื้นที่ด าเนินการ : พื้นท่ีเป้าหมายของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย 
พื้นที่หลัก คือ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 8 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 
พื้นที่รอง คือ พื้นท่ี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 9 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 
อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และสมุทรปราการ

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยี 

2. เพื่อเป็นตัวกลางและประสานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างเครือข่าย

3. เพื่อเป็นหน่วยสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นท่ีเป้าหมาย



การน าเสนอโครงการการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์เพื่อ
ชุมชนและสังคม งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564  เป็นโครงการที่พร้อมใหค้ าปรึกษาบริการข้อมูล และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนและสังคม โดยผู้เชี่ยวชาญของคณะฯ พร้อมส ารวจข้อมูล ความต้องการ
ของผู้รับบริการ  ไม่ได้จ ากัดอยู่แต่ในพื้นที่ท่ีคลินิกตั้งอยู่เท่านั้น จังหวัดท่ีอยู่พื้นที่นอกการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัย คณะพร้อมให้บริการ  ณ จุดบริการของคณะฯ ผ่านช่องทางโทรศัพท์ Facebookคณะ Line
เว็ปไซต์ พร้อมจัดท า  สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เพื่อช่วยเหลือชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง มีอาชีพ
ทีม่ั่นคง  ในอนาคต ดูแลตนเองและครอบครัวต่อไปได้ อีกทั้งเป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการ เป็น
แหล่งบริการความรู้ด้านวิชาการวิชาชีพเป็นที่พึ่งแก่ชุมชน บุคคลทั่วไปในการประกอบอาชีพ รวมถึงการ
เป็นแหล่งเผยแพร่วัฒนธรรมในด้านต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆให้กับชุนชน และสังคมต่อไป



ตัวชี้วัดโครงการ
1.จ านวนข้อมูลการให้บริการค าปรึกษา ไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง
2.จ านวนผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง
3.จ านวนเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง

ผลกระทบของโครงการ
ด้านเศรษฐกิจ : ผู้รับบริการสามารถสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับตนเองครอบครัว
และประเทศชาติ ร้อยละ 70
ด้านสังคม : ประชาชนมีช่องทางในการขอค าแนะน าปรึกษา เป็นที่พึ่งแก่ชุมชนในด้าน
งานคหกรรมศาสตร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ เพื่อช่วยให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้นสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์สร้างชุมชนให้มีความเข็มแข็งต่อไป



ผลผลิต
1.จ านวนผู้รับบริการค าปรึกษาทางเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 25 คน
2.จ านวนผู้รับบริการข้อมูลเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 100 คน
3.จ านวนผู้รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 25 คน

ผลลัพธ์
1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2.จ านวนผู้น าไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 86
3.พัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

ขอรับงบประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน : 280,000 (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564



ตัวชี้วัดโครงการ
1 .จ านวนข้อมูลการให้บริการค าปรกึษา ไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง

2. จ านวนผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง

3. จ านวนเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง

OUTPUT
1. จ านวนผู้รับบริการค าปรึกษาทางเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 
25 คน
2. จ านวนผู้รับบริการข้อมูลเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 100 คน
3.จ านวนผู้รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 25 คน

OUTCOME

1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80
2.จ านวนผู้น าไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 86
3.พัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าของชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

IMPACT
ทางเศรษฐกิจ : ผู้รับบริการสามารถสร้างอาชีพเสริม 
เพ่ิมรายได้ให้กับตนเองครอบครัวและประเทศชาติ 
ร้อยละ 70
ทางสังคม : ประชาชนมีช่องทางในการขอค าแนะน า
ปรึกษา เป็นที่พ่ึงแก่ชุมชนในด้านงานคหกรรมศาสตร์ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ เพ่ือช่วยให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้นสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
สร้างชุมชนให้มีความเข็มแข็งต่อไป

กลุ่มชุมชนในจังหวัดกรุงเทพมหาคร พ้ืนที่
เป้าหมายของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยพ้ืนที่หลัก คือ กลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 8 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม กาญจนบุรี 
สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์ พ้ืนที่รอง คือ พ้ืนที่ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 9 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 
อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และสมุทรปราการ

การประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับบริการ
1. เว็บไซด์ของคณะ www.hec.rmutp.ac.th
2. เว็บไซด์ของมหาลัย www.ird.rmutp.ac.th
3. www.facebook.com/คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์มทร.พระนคร
4. การตอบค าถามทาง โทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ  5229
โทรสาร 0 2665 3800
5. สถานท่ีติดต่อ  168 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 
10300
6. เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูล น.ส.ผการัตน์  หุ่นช่างทอง มือถือ 098-3300520 E-
mail : phakarat2921@gmail.com
7. การออกให้บริการเคลื่อนท่ีซึ่งจัดงานโดยงานบริการวิชาการของคณะฯ  
และงานวิจัยของคณะฯ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผ ล ง า น วิ จั ย  สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ เป็นความ
เชี่ยวชาญของด้านคหกรรมศาสตร์พร้อม
ถ่ายทอดสู่ชุมชนและผู้รับบริการในรูปแบบ
การบริการข้อมูลและให้ค าปรึกษาการวิจัย
และพัฒนาต่อยอด การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และการให้ความรู้ด้าน
1. ผ้าและการออกแบบ
2. ผ้าและการตัดเย็บ
3. อาหารและโภชนาการ
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
5. เครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพ
6. ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก 
7. งานหัตถกรรมพื้นบ้าน
8. การออกแบบบรรจุภัณฑ์งานอาหาร
9. การออกแบบบรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์

โครงการ การใหค้ าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีด้านคหกรรมศาสตร์ เพื่อชุมชนและสังคม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

PROCESSINPUT


