โครงการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
รายงานผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ ชุมชน
ประจาปี งบประมาณ 2561
ชื่อโครงการ : ศูนย์พฒั นาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
วัตถุประสงค์
1. สร้างความร่ วมมือและเครื อข่ายกับภาคอุตสาหกรรมหรื อวิสาหกิจชุ มชนเป้ าหมายเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถและศักยภาพของบุคลากรในภาคการผลิตของประเทศและพัฒนาเทคโนโลยีต่อยอดผลิตภัณฑ์
และพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ
2. สร้างองค์ความรู ้และพัฒนาให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ รวมทั้งพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้และวิจยั เพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ
3. เพื่ อพัฒ นานัก ศึ ก ษาไทยให้เป็ นมื อ อาชี พ เป็ นพลเมื องโลกที่ ท ัน สมัย มี ท ัก ษะหลากหลาย มี
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ และอยู่ร่วมกันเป็ นสั งคมที่ วางอยู่บนพื้ นฐานความรู ้ ตั้งแต่
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ขึ้นไป
4. ถ่ ายทอดองค์ค วามรู ้ ท างด้านวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี ให้ก ับ ชุ ม ชนของประเทศทั้งนี้ เพื่ อการ
พัฒนาไปสู่ การพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน
5.บริ การวิชาการเพื่อส่ งเสริ มวิสาหกิ จขนาดกลางและวิสาหกิ จชุ มชน เช่ น บริ การเทคโนโลยี ให้
คาปรึ กษา และเครื่ องจักร อุปกรณ์การผลิต ในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหาร และวัสดุ
ต่าง ๆ เชิงพาณิ ชย์แก่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และอุตสาหกรรม
6. เพื่อบริ การวิเคราะห์ คุ ณภาพทางด้านเคมี กายภาพ ชี วภาพ เชิ งพาณิ ชย์แก่ ผลิ ตภัณฑ์ SME และ
OTOP
พืน้ ทีเ่ ป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรแปรรู ปน้ านมข้าวโพด บ้านหนองจิก อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรู ปมะดัน ตาบลบางอ้อ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
3. ชุมชนหมู่บา้ นคีรีวนั และภูกะเหรี่ ยง ตาบลศรี นาวา อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก
4. กลุ่มสตรี แปรรู ปผลไม้บางอ้อ ตาบลบางอ้อ อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
5. อบต. ทรายมูล อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
6. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านเนินใหม่ ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก
ผลการดาเนินการ
ในปี งบประมาณ 2561 คณะได้จดั ทาโครงการบริ การวิชาการ โครงการศูนย์พฒั นาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
โดยได้สารวจความต้องการของชุมชนเป้ าหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ดาเนิ น การบริ ก ารวิช าการอย่างต่ อเนื่ อ งในการบริ ก ารวิช าการโดยบู รณาการร่ วมกับ
รายวิช า วอภ362 ปฏิ บ ัติ ก ารวิเคราะห์ อ าหาร โดยน าผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ม ชนมาจัด ท าฉลากโภชนาการ โดย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่
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- น้ านมข้าวโพด ของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรแปรรู ปน้ านมข้าวโพด บ้านหนองจิก อาเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก
- มะดัน แช่ อิ่ ม อบแห้ ง ของ กลุ่ ม วิส าหกิ จ ชุ ม ชนแปรรู ป มะดัน ต าบลบางอ้อ องครั ก ษ์ จังหวัด
นครนายก
ดาเนินโครงการบริ การวิชาการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วย มะม่วงและมะดัน ได้แก่
2. การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์จากวัตถุ ดิบในท้องถิ่ นของจังหวัดนครนายก : กล้วย จากความต้องการของ
ชุ มชนและถ่ายทอดการดาเนิ นงานสู่ ชุมชนพร้อมรับฟั งแนวคิดข้อเสนอแนะจากชุ มชนเพื่อความร่ วมมือใน
อนาคต กิ จกรรมประชุ ม แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ปั ญ หา/ความต้องการของชุ ม ชนหมู่ บ ้านคี รีวนั และภู
กะเหรี่ ยง ตาบลศรี นาวา อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก และอบรมถ่ายทอดความรู ้ ณ กลุ่มสตรี แปรรู ปผลไม้
บางอ้อ ตาบลบางอ้อ อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบกล้วย ซอสมะม่วง แยมมะม่วง
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัปมะดัน ดาเนิ นการถ่ายทอดให้กบั กลุ่มสตรี แปรรู ปผลไม้บางอ้อ ต.บาง
อ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายกและกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านเนินใหม่ ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะด้วยกระบวนการรี ไซเคิลแล้วนามาขึ้นรู ปใหม่เป็ นเครื่ องใช้ต่างๆ ผ่าน
การบู รณาการร่ ว มกับ สาขาเทคโนโลยี ว สั ดุ พ อลิ เมอร์ ใ นการจัด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช า ทวพ313
ก ร ะ บ ว น ก า ร ขึ้ น รู ป พ อ ลิ เม อ ร์ แ ล ะ ท ว พ 3 1 4 ป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร ขึ้ น รู ป พ อ ลิ เม อ ร์
โดยมีหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการร่ วมกัน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมีชุมชนเป้ าหมายคือ อบต. ทรายมูล
อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ผลตัวชี้วดั (ผลผลิต ผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์ โครงการ)
ตัวชี้วดั
หน่วยนับ เป้ าหมาย ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
เป้ าหมาย
1. จานวนผูเ้ ข้ารับบริ การ
คน
100
101

2. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
ร้อยละ
95
95

3. มีการบูรณาการกับการเรี ยนการสอน
รายวิชา
3
3

4. การจัดให้บริ การวิชาการ
ครั้ง
2
2

ผลการบูรณาการการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
- ด้ านการเรี ยนการสอน เป็ นการวิเคราะห์ คุณค่าทางโภชนาการเพื่ อประเมิ นคุ ณภาพของอาหารเพื่ อ
ความน่ าเชื่ อถื อทางการตลาดส่ งผลให้เพิ่มศักยภาพในการขายรวมถึ งทาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความ
ปลอดภัยและซึ่ งจะทาการดาเนิ นกิ จกรรมที่ ชุมชนเดิ มอย่างต่อเนื่ องและมี การเพิ่ มการขยายการบริ การไปยัง
ชุ มชนอื่ นในจังหวัดนครนายก/สระแก้ว ผ่านการบู รณาการร่ วมกับ รายวิช า วอภ362 ปฏิ บตั ิก ารวิเคราะห์
อาหาร โดย นิ สิ ตได้ตวั อย่างจากผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ ได้รับ การคัดเลื อกมาท าการศึ ก ษาการวิเคราะห์ คุ ณ ค่ าทาง
โภชนาการและการจัดทาฉลากโภชนาการ ซึ่ งนิสิตจะได้ฝึกปฏิบตั ิจริ งในรายวิชา และนาการวิเคราะห์ในชั้น
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เรี ยนของนิ สิตเปรี ยบเทียบผลกับหน่ วยงานภายนอกที่รับวิเคราะห์และได้รับการรับรอง เพื่อให้นิสิตได้ฝึก
เรี ยนรู ้การวิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อมูลที่ได้จากโครงการจะถูกนาไปให้แก่ชุมชนเพื่อใช้ฉลากโภชนาการในการให้
ข้อมูลแก่ผบู ้ ริ โภครวมถึงแนวทางในการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ ซึ่ งจะเป็ นการช่วยส่ งเสริ มการขายเพิ่มศักยภาพ
ของผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิ ชย์ให้มากขึ้น ซึ่ งจะช่วยในการสร้างจิตสานึ กให้แก่นิสิตในการตระหนักว่าตนเอง
เป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคมในการพัฒนาชุ มชน โดยใช้ความรู ้ในสาขาที่ตนเองเรี ยนให้เป็ นประโยชน์ และนา
ความรู ้ ที่ ได้จากการดาเนิ นโครงการเป็ นกรณี ศึกษาให้นิสิ ตคิ ดและวิเคราะห์ หาแนวทางในการแก้ปั ญหา
รวมถึงวิธีการในการวิเคราะห์
- ด้ านการบูรณาการกับงานวิจัย โดยจะนาเครื่ องมือและศูนย์ยอ่ ยต่างๆ เช่น ศูนย์วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ใน
เชิ งพาณิ ชย์ หน่ วยวิจยั ผูบ้ ริ โภค หน่ วยออกแบบและพัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์ ต่อยอด และศูนย์บ ริ ก ารเครื่ องมื อ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาใช้ในงานวิจยั ที่ ตอ้ งอาศัยกระบวนการแปรรู ป การศึกษาความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค และการนาผลิ ตภัณฑ์ออกสู่ ตลาด เพื่อให้งานวิจยั สามารถนาไปต่อยอดได้จริ งในเชิ งพาณิ ชย์ โดย
ทางศู นย์ได้วางแผนในการจัดกิ จกรรมเพิ่ มเติ ม คื อ การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ จากวัตถุ ดิบในท้องถิ่ นของจังหวัด
นครนายก : กล้วย จากความต้องการของชุ มชนและถ่ ายทอดการดาเนิ นงานสู่ ชุ มชนพร้ อมรั บ ฟั งแนวคิ ด
ข้อเสนอแนะจากชุ มชนเพื่อความร่ วมมือในอนาคต, การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์จากวัตถุ ดิบในท้องถิ่ นของจังหวัด
นครนายก : มะดัน จากความต้องการของชุ มชนและถ่ ายทอดการดาเนิ นงานสู่ ชุมชนพร้ อมรั บฟั งแนวคิ ด
ข้อเสนอแนะจากชุ ม ชนเพื่ อความร่ วมมื อในอนาคต และการพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์จากขยะด้วยกระบวนการ
รี ไซเคิลแล้วนามาขึ้ นรู ปใหม่เป็ นเครื่ องใช้ต่างๆจากความต้องการของชุ มชนของ มศว และขยายผลไปยัง
ชุมชนในจังหวัดนครนายกได้ต่อไป
ผลกระทบหลังจากการดาเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ ชุมชน
ด้ านเศรษฐกิจ
- ผูป้ ระกอบการ SME และ OTOP ชุ มชนตลอดจนวิสาหกิ จชุ มชนโดยเฉพาะในจังหวัดนครนายก
สามารถเข้าใช้บริ การของศูนย์ฯในการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ โดยไม่ตอ้ งลงทุนทันที และยังสามารถเข้ารับ
คาปรึ กษา บริ การด้านการตรวจวิเคราะห์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์
- ได้รับ ความรู ้ เกี่ ย วกับ การพัฒ นาผลิ ต ภัณ จากวัตถุ ดิ บ ในท้องถิ่ นของจังหวัดนครนายก ได้แก่
ข้าวเกรี ยบกล้วย ซอสมะม่ วง แยมมะม่วงและไซรัป และการพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์จากขยะด้วยกระบวนการ
รี ไซเคิลแล้วนามาขึ้นรู ปใหม่เป็ นถังขยะ
ด้ านสั งคม
- ส่ งเสริ ม ความเข้าใจ ท าให้เกิ ดความร่ วมมื อระหว่างคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิ ตภัณ ฑ์
การเกษตร และชุมชนโดยเฉพาะในจังหวัดนครนายก
- ลดความเหลื่ อ มล้ า และเป็ นตัว กลางในการเข้า ถึ ง เทคโนโลยี ใ นด้า นการแปรรู ป ผลิ ต ภัณ ฑ์
การเกษตร เพื่ อ กลุ่ ม ชุ ม ชน วิส าหกิ จ ชุ ม ชน นอกจากนี้ ยัง ช่ ว ยในการลดความเหลื่ อ มล้ า ในการเข้า ถึ ง
เทคโนโลยีในระดับอุตสาหกรรมชุมชน
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โครงการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
- สอดคล้อ งกับ นโยบายของคณะฯและมหาวิ ท ยาลัย ฯ ในการบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนรอบ
มหาวิทยาลัย และส่ งเสริ มจิตสานึกสาธารณะของบุคลากรและนิสิต
รู ปภาพประกอบ
กิจกรรมที่ 1
วิเคราะห์ คุณค่ าทางโภชนาการและการจัดทาฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์ ทไี่ ด้รับการคัดเลือก
ฉลากโภชนาการสาหรับผลิตภัณฑ์ มะดันแช่ อมิ่ อบแห้ ง
กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรแปรรู ปนา้ นมข้ าวโพด บ้ านหนองจิก อาเภอบ้ านนา จังหวัดนครนายก

กิจกรรมที่ 2
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากวัตถุดบิ ในท้ องถิ่นของจังหวัดนครนายก : กล้ วย จากความต้ องการของชุมชน
และถ่ ายทอดการดาเนินงานสู่ ชุมชนพร้ อมรับฟังแนวคิดข้ อเสนอแนะจากชุมชนเพือ่ ความร่ วมมือในอนาคต

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากวัตุดบิ ในท้องถิน่ ของจังหวัดนครนายก : มะดัน จากความต้ องการของชุมชนและ
ถ่ ายทอดการดาเนินงานสู่ ชุมชนพร้ อมรับฟังแนวคิดข้ อเสนอแนะจากชุมชนเพือ่ ความร่ วมมือในอนาคต

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากขยะด้ วยกระบวนการรีไซเคิลแล้ วนามาขึน้ รูปใหม่ เป็ นเครื่องใช้ ต่างๆจากความต้ องการของชุมชน

Page 4

