
ข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Tech transfer to Community)  

ภายใต้โครงการ  แผนงานการส่งเสริมการน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 ข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ทั้งหมด 18 โครงการ นักวิจัย 18 ท่าน สามารถจ าแนกตามหน่วยงาน/สังกัดได้ 4 หน่วยงาน คือ คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรแม่สอด 

ที ่ ชื่อโครงการ นักวิจัย สังกัด ชุมชน 
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอแบบมีส่วนร่วม

ของชุมชน กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าบ้านใหม่
ศรีอุบล ต. นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.
ก าแพงเพชร 

ผศ. ณฐัธิกานต ์ ป่ินจไุร 

สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กราฟิก คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล   
ต. นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมด้วยเศษ
วัสดุอ้อยหลังการแปรรูปและหลังการเก็บ
เกี่ยวสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ส าหรับ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนก้าวกล้าตามตะวัน 
ต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง จังหวัด
ก าแพงเพชร 

รศ. สฤษณ์  พรมสายใจ 

 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนก้าวกล้าตามตะวัน  

ต. วังแขม อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 

3 การพัฒนานวัตกรรมการหั่นแท่งข้าว
เกรียบเห็ดแปรรูปส าหรับกลุ่มไฮเทคนาโน 
(GK mushroom) จังหวัดก าแพงเพชร 

ผศ. อานนท์  วงษ์มณี 
 
คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 

กลุ่มวิสาหกิจไฮเทคนาโน (GK mushroom) 
ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

เอกสารแนบท่ี 2 



ที ่ ชื่อโครงการ นักวิจัย สังกัด ชุมชน 

4 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีตั้งแต่กระบวนการ
ผลิตจนถึงขัน้ตอนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ข้าวเกรียบมะม่วงมันปูนา 

ผศ. กนกวรรณ เขียววัน คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่คณฑี
พัฒนา ที่ตั้ง หมู่ 8  ต.คณฑี   อ.เมือง 
จ.ก าแพงเพชร 

5 ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการแปรรูปแป้ง
กล้วยอัดเม็ดสร้างมาตรฐานเพ่ือขยายฐาน
การตลาด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิต
และพัฒนาการแปรรูปกล้วยต าบลระหาน 
อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร 

อ. นิวดี  คลังสีดา คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 
วิสาหกิจกลุ่มผลิตและพัฒนาการแปรรูป
กล้วยต าบลระหาน  ที่ตั้ง 72 หมู่ที่ 1 ต าบล
ระหาน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร 

6 เทคโนโลยีนวัตกรรมการสลัดน้ าและน้ ามัน
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้
ให้กับผู้ประกอบการ 

ผศ. วรวุฒิ  บุตรดี คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 
วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรพืชผักปลอดภัย 
ที่ตั้ง บ้านคลองด้วน ต าบลคลองน้ าไหล 
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

7 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีตั้งแต่กระบวนการ
ผลิตจนถึงขั้นตอนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
เห็ดสวรรค์เจ 

ผศ. นรุตม์ บุตรพลอย คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนรักเห็ด 
บ้านสัมฤทธิ์ ที่ตั้ง เลขที่ 267 หมู่ที่ 6 
ต าบลคลองสมบูรณ์ อ าเภอคลองขลุง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

8 การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล การแปรรูป
หน่อไม้ฝรั่งด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แบบแม่นย า ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก

หน่อไม้ฝรั่งแบบปลอดสารพิษในจังหวัด
ก าแพงเพชร 

ผศ. อนัน หยวกวัด คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 
ศูนย์การเรียนรู้ผลิตหน่อไม้ฝรั่งปลอดสารพิษ
เพ่ือการส่งออก ต.ทรงธรรม 
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 



ที ่ ชื่อโครงการ นักวิจัย สังกัด ชุมชน 
9 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีอบแห้ง

ผลโกโก้ที่เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรกรพัฒนาแบบยั่งยืน 

อ. ภาคิณ มณีโชติ 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรพัฒนาแบบ
ยั่งยืน ทีต่ั้งเลขที่ 3 ม.21 ต าบลคลองน้ าไหล 
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

10 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้อบแห้ง
อินฟาเรดระยะไกลส าหรับการอบข้าวแต๋น
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแม่บ้านโนนใน 

อ. ภาคิณ มณีโชติ 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 

กลุ่มวิสาหกิจข้าวแต๋น แม่บุญนาค 
ที่ตั้ง  45 หมู่ 8 ต าบล ลานกระบือ 
จังหวัดก าแพงเพชร 

11 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีพาสเจอ
ไรซ์พลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมกับ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ 

ผศ. จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว
สร้อยสุวรรณ เลขที่ 341 ม.22 ต.นาบ่อค า 
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 62000 

12 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการกลั่น
น้ ามันหอมระเหยจากต้นเปปเปอร์มินท์                    
กลุ่มชุมชนวิสาหกิจชุมชนสวนเกษตร

สมุนไพรและพืชผักปลอดภัย ต าบลปาง
มะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด

ก าแพงเพชร 

อ.ดร. สุรเชษฐ์ ตุ้มมี 
โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 

วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรสมุนไพรและพืชผัก
ปลอดภัยต าบลปางมะค่า 
ที่ตั้ง เลขที่ 405 หมู่ที่ 6 ต าบลปางมะค่า 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 

13 โครงการเกษตรสัญจรและอาหารท้องถิ่นสู่
ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
บ้านคลองเรือ ต าบลเทพนคร อ.เมือง จ.
ก าแพงเพชร 

อ. ประพล จิตคติ 
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม คณะวิทยาการ
จัดการ 

ศูนย์เรียนรู้ดาวล้อมเดือนก าแพงเพชร 
ที่ตั้ง 888 หมู่ 11 ต าบลเทพนคร อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 



ที ่ ชื่อโครงการ นักวิจัย สังกัด ชุมชน 

14 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง กลุ่ม
โอท็อปวิลเลจ ม.4 บ้านวังพระธาตุ 

อ. ประภัสสร  กลึบประ
ทุม 

อ. พัตราภรณ์  อารีเอ้ือ 
คณะวิทยาการจัดการ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอท็อปวิลเลจ ที่ตั้ง 27 
ม.4 บ้านวังพระธาตุ ต าบลไตรตรึงษ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

15 
พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าส้มสายชูพร้อมดื่มจาก
น้ าอ้อยผสมกระชายขาว 

อ. เอนก หาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และการแปรรูป 
ที่ตั้ง 136 หมู่ 5 ต าบลป่าพุทรา             
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
62130 

16 
การถ่ายทอดนวัตกรรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงินชาวเขาสู่อัต
ลักษณ์ร่วมสมัย บ้านคลองเตย ต าบล
คลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร 

ผศ.ดร. โอกามา  จ่าแกะ 
อ.ดร. โชคธ ารง  จงจอหอ 

สาขาการพัฒนาสังคม  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
สาขาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศึกษา  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา 
ที่ตั้ง  เลขท่ี 60 หมู่ที่ 9 บ้านคลองเตย 
ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน 

17 
การเพ่ิมศักยภาพการผลิตกาแฟอินทรีย์
บ้านมอโก้คี อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
แม่สอด 

วิสาหกิจชุมชนกาแฟมอโก้คี เลขทะเบียน   
6-63-05-06/1-0016 ที่ตั้ง 102 หมู่ที่ 1 
ต าบลแม่อุสุ อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

18 
การเพ่ิมมูลค่าบุกแห้งด้วยเครื่องจักร ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
แม่สอด 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรอินทรีย์
อ าเภอพบพระ เลขท่ี 32 หมู่ 2 ต าบลพบพระ 
อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160 

 


