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DescriptionAbstract 

การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติกระดาษจากแกนสบัปะรด และผลติภณัฑป์ระเภทบรรจุภณัฑแ์ละ

ของขวญัของทีร่ะลกึจากกระดาษแกนสบัปะรดสูช่มุชนและประชาชนทัว่ไปเป็นโครงการต่อเน่ืองของ

โครงการวจิยัการพฒันาผลติภณัฑก์ระดาษจากแกนสบัปะรด โดยมขี ัน้ตอนการดาํเนินงาน 7 ขัน้ตอน

ประกอบดว้ย 1. ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานดา้นการทาํกระดาษจากแกนสบัปะรด การออกแบบและการทาํ

ผลติภณัฑ ์2. สาํรวจความตอ้งการฝึกอบรมจากกลุ่มเป้าหมาย 3.จดัทาํหลกัสตูรฝึกอบรม 4. จดัทาํ

ผลติภณัฑต์น้แบบทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม 5. เตรยีมสือ่และเอกสารทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม  

6. ดาํเนินการฝึกอบรม และ 7. ประเมนิผลหลกัสตูรและกระบวนการฝึกอบรม การดาํเนินงานครัง้น้ี

ไดด้าํเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารทาํกระดาษจากแกนสบัปะรด และการทาํผลติภณัฑด์ว้ย

กระดาษจากแกนสบัปะรด โดยกาํหนดกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มชมุชนชาวไร่สบัปะรด พนกังาน

บรษิทัเอกชน และประชาชนทัว่ไปทีส่นใจ จาํนวน 90 คน โดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบไม่

เฉพาะเจาะจง เครือ่งมอืทีใ่ชป้ระกอบดว้ย หลกัสตูรการฝึกอบรมแบบประเมนิหลกัสตูรและ

กระบวนการฝึกอบรม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูในครัง้น้ี คอืสถติคิ่ารอ้ยละ และค่าเฉลีย่  

   

DescriptionAbstract 

Technology transferring project on manufacturing pare from pineapple cores and designing 

packages and making souvenirs from pineapple core paper to community and interested 

persons was a continued part of the project pineapple core paper development. There were 

7 steps of the project process. 1. Studying for basic information of paper manufacturing from 

pineapple cores, designing and making products from the paper. 2. Surveying training needs 

of the target group of populations. 3. Designing training course. 4. Making model products 

used in training. 5. Preparing training materials and handouts. 6. Training 7. Course and 

training process evaluation. The researchers followed the designed processes of transferring 

the study to 90 populations which were the target population group consisted of pineapple 

farmers, private company staff, and interested persons by using random population 

sampling. The statistics used were percentage and mean 
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http://dcms.thailis.or.th/dcupload/mainmetadata.php?option=subedit&bib=6621&metadocno=13405&element=09_1&scheme=IMT&addmenu=edit_creator&w2search=185340�
http://dcms.thailis.or.th/dcupload/mainmetadata.php?option=subdelete&bib=6621&metadocno=13405&element=09_1�


FormatExtent 73.798828125 KB 

   
IdentifierURL http://repository.rmutp.ac.th/handle/123456789/564 

   
SourceCallNumber 676.14 ส945ค       (ใสเ่ลขหมูแ่ละเลขผูแ้ต่ง) 

   

Language tha 
   

CoverageSpatial 
ไทย   (ใหล้งรายการทัง้ไทย และจงัหวดั ถา้มเีน้ือหาถงึตาํบล หมูบ่า้นใหแ้ยกบนัทกึเป็นคนละ 

Element ถา้มภีมูภิาคดว้ย ใหล้งรายการของภมูภิาคไวใ้น ( ) ต่อทา้ย)     

Rights มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   
เปลีย่นแปลง

ตามขอ้มลูภาษา 

     

RightsAccess สามารถเขา้ใชไ้ดเ้ฉพาะสมาชิกในกลุ่ม ThaiLIS 
เปลีย่นแปลง

ตามขอ้มลูภาษา 

อยา่ลมืบนัทกึขอ้มลูกาํหนดค่าสาํหรบั Metaname ดว้ยค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dcms.thailis.or.th/dcupload/73.798828125%20KB�
http://repository.rmutp.ac.th/handle/123456789/564�
http://dcms.thailis.or.th/dcupload/mainmetadata.php?option=subedit&bib=6621&metadocno=13441&element=09_2&scheme=&addmenu=edit_creator&w2search=185340�
http://dcms.thailis.or.th/dcupload/mainmetadata.php?option=subdelete&bib=6621&metadocno=13441&element=09_2�
http://dcms.thailis.or.th/dcupload/mainmetadata.php?option=subedit&bib=6621&metadocno=13402&element=07_1&scheme=%20ISO8601&lang=tha&addmenu=edit_creator&w2search=185340�
http://dcms.thailis.or.th/dcupload/mainmetadata.php?option=subedit&bib=6621&metadocno=15203&element=10_1&scheme=&addmenu=edit_creator&w2search=185340�
http://dcms.thailis.or.th/dcupload/mainmetadata.php?option=subdelete&bib=6621&metadocno=15203&element=10_1�
http://dcms.thailis.or.th/dcupload/mainmetadata.php?option=subedit&bib=6621&metadocno=16229&element=11_6&scheme=&lang=tha&addmenu=edit_creator&w2search=185340�
http://dcms.thailis.or.th/dcupload/mainmetadata.php?option=subdelete&bib=6621&metadocno=16229&element=11_6&old_data=676.14 ส945ค�
http://dcms.thailis.or.th/dcupload/mainmetadata.php?option=subinsert&bib=6621&metadocno=16229&element=11_6&seq=1�
http://dcms.thailis.or.th/dcupload/mainmetadata.php?option=subedit&bib=6621&metadocno=13407&element=12_1&scheme=ISO639-2&addmenu=edit_creator&w2search=185340�
http://dcms.thailis.or.th/dcupload/mainmetadata.php?option=subedit&bib=6621&metadocno=13408&element=14_2&scheme=&lang=tha&addmenu=edit_creator&w2search=185340�
http://dcms.thailis.or.th/dcupload/mainmetadata.php?option=subdelete&bib=6621&metadocno=13408&element=14_2&old_data=ไทย�
http://dcms.thailis.or.th/dcupload/mainmetadata.php?option=subinsert&bib=6621&metadocno=13408&element=14_2&seq=0�


ผลการตรวจของคณะกรรมการ แจ้งผล วนัท่ี 3 กนัยายน 2553 
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