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บทนํา

1.  หลักการและเหตุผล

 เม่ือเดือนมกราคม 2546 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(วท.) ไดเล็งเห็นศักยภาพของ
สถาบันการศึกษาซ่ึงมีกระจายอยูในทุกภูมิภาค จึงตกลงจัดทําบนัทึกความรวมมือเครือขายถายทอดเทคโนโลยี
“คลินิกเทคโนโลย”ี ขึ้น เมื่อวันที ่21 ธันวาคม2552 มีการยกเลิกบันทึกความรวมมือเดิมฯ และมีการจัดทํา
บันทึกความรวมมอืใหม เพือ่เพ่ิมเติมประเด็นในเร่ืองการพัฒนาจังหวัดดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามท่ี
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีความรวมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยใหสถาบันการศึกษาที่เปน
คลินิกเทคโนโลยีเครือขายในพ้ืนท่ีทําหนาท่ีเปนหนวยสนับสนุนงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูบริหาร
วิทยาศาสตรจังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science Officer : PCSO) นอกจากน้ีไดสรางกลไกเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)ใหแกประชาชนทั่วไป ท่ีเรียกวา
อาสาสมัครวิทยาศาสตรแลเทคโนโลยี (อสวท.) ที่จะเปนสื่อกลางดาน วทน. ในชุมชน ไปพรอมกับการ
ดําเนินงานคลนิิกเทคโนโลยี และเมื่อป พ.ศ.2552 ไดมีแนวนโยบายสงเสริมใหมีการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน
เปนตนแบบในการนํา วทน. ไปใชในการพัฒนาอาชีพหลกั/รอง ท้ังน้ี ท้ัง 3 กลไกมีจุดมุงหมายสําคัญคือการท่ี
สามารถนําผลงานวิจัยและพัฒนา (องคความรู เทคนิค เทคโนโลยี เคร่ืองมอื เครื่องจักร อุปกรณ ส่ิงประดิษฐ
ผลิตภัณฑ) ทีม่อียูในกระทรวงวิทยาศาสตรฯและในสถาบันการศึกษาแพรกระจายและประยุกตใชประโยชน
ในสูชุมชนทองถ่ิน ท้ังในเชิงเศรษฐกิจและเสริมสรางคุณภาพชีวิตแกประชาชนในสังคม อยางตอเน่ืองและย่ังยืน
ภายใตกิจกรรมสงเสริมการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจ
ชุมชน (ช่ือในการจดัทําคําของบประมาณ) ดังน้ัน ในการดําเนินงานรวมกันทั้งสองฝาย จึงมีความจําเปน ตอง
จัดทําคูมือการดําเนินงานฯ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2559 ข้ึน

2. วัตถุประสงค
     เพ่ือสรางความเขาใจ ความม่ันใจ  และแนวทางการปฏิบัติ  ของผูปฏิบัติงาน ไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให
การดําเนินงานของกิจกรรมฯ เปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงคและเปาหมาย   เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแกประชาชนกลุมเปาหมาย

3.  ขอบเขต

· แนวทางการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมต้ังแตการสรางความเขาใจในเรื่อง ท่ีมา/หลักการเหตุผล
วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ผลผลติผลลพัธตัวช้ีวัดของกิจกรรม พ้ืนท่ีการดําเนินงาน สัดสวนงบประมาณท่ีใช
ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ แผนการดําเนินงาน และผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมยอย

· รูปแบบการดําเนินกิจกรรมของแตละงาน   และการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินงาน
(คลินิกเทคโนโลยี หมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

· การติดตามและประเมินผล  ไดแก รูปแบบ กลไกและเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผล

· แบบฟอรมตางๆ ท่ีใชในการดําเนินงาน
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โดยมีรายละเอียดในบทตาง ๆ ดังน้ี

 บทท่ี 1  รายละเอียดกิจกรรมสงเสริมการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

  บทนี้กลาวถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมกับแผนของชาติ กระทรวงและหนวยงาน ท่ีมา/
หลักการและเหตุผลวัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ แนวทาง/วิธีดําเนินการ ระยะเวลา
ดําเนินการ สัดสวนงบประมาณ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และหนวยงานที่
รับผดิชอบ  รวมท้ังระบบ กลไกและเงือ่นไขตางๆ ท่ีผูไดรับการสนับสนุนงบประมาณในแตละงานตองปฏิบัติ
รวมทั้งการจัดเก็บขอมูล  ชองทาง รูปแบบ และระยะเวลาในการจัดสงผลงาน

บทท่ี 2 – 4  ขอกําหนดและขอบเขตงานการสนับสนุนงบประมาณ(ดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี
หมูบานแมขายวิทยาศาสตรละเทคโนโลยี และงานอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559

ในแตละบทจะกลาวถึงหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย รูปแบบของ
กิจกรรม ขอกําหนดและขอบเขตของการสนับสนุนในแตละงาน ซ่ึงจะประกอบดวย ความหมาย ขอบเขตของ
งานในแตละแผนงาน จุดเนน ลาํดับความสําคัญในการใหการสนับสนุนงบประมาณ คุณสมบัติของผูขอรับการ
สนับสนุนในแตละงาน วงเงิน เกณฑการคัดเลือกและการตัดสิน ปฏิทินและข้ันตอนการสนับสนุนงบประมาณฯ
แบบฟอรมท่ีใชในการขอรบัการสนับสนุนฯ แบบฟอรมท่ีใชในการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

ภาคผนวก 1 – 3

ประกอบดวยขอมูลทําเนียบเครือขายของหนวยงาน/สถาบันการศึกษาในพื้นที่กลุมจังหวัด/
จังหวัด ป 2558  ขอมูลหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ป 2553 – 2558  เฉพาะท่ีไดรับงบประมาณ
สนับสนุนในป 2557 – 2558 และขอมูลเครือขาย อสวท. ป 2558
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บทที่บทที่ 11  : รายละเอียดรายละเอียดกิจกรรมสงเสริมการนําวิทยาศาสตรกิจกรรมสงเสริมการนําวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตการผลิต
และเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน ประจําปงบประมาณประจําปงบประมาณ พพ..ศศ ..๒๕๕๒๕๕99

11..11 แผนปฏิบัติการกิจกรรมแผนปฏิบัติการกิจกรรมฯฯ
11)) ความเช่ือมโยงกับแผนของชาติ กระทรวงและหนวยงานความเช่ือมโยงกับแผนของชาติ กระทรวงและหนวยงาน

 กิจกรรมสงเสริมการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการ
ผลิตและเศรษฐกิจชุมชน  มีความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร เปาหมายบริการของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ
(วท.) สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ (สป.วท.) และแนวทางการจดัสรรงบประมาณ ดังน้ี

ยุทธศาสตรชาติ Ø การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม

     ขอ 6.1. การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร วท. Ø การเรงรัดการวิจัย พัฒนา และสรางนวัตกรรม เพื่อสรางงาน สราง

รายได พัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางฐานความรูในภาคอุตสาหกรรม

เกษตรกรรม บริการ และสังคม/ชมุชน

เปาหมายการใหบรกิาร Ø ผูประกอบการและชุมชนไดนําเทคโนโลยีผลงานวิจัยและพัฒนาไปเพิ่ม

ผลิตภาพการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ

ประเดน็ยทุธศาสตร สป.วท. Ø การถายทอดเทคโนโลยีสูสังคม ชุมชนและทองถ่ิน เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

เปาประสงค Ø ผูประกอบการและชุมชนมีการนําผลงานวิจัยฯ ไปใชประโยชน

ตัวชี้วัดเปาประสงค 1. จํานวนสถานประกอบการ/ชุมชน ท่ีนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช

ประโยชน (ราย)

2. จํานวนมูลคาเพ่ิมจากการนําผลงานวิจยัฯ ไปใชประโยชน ท่ีมีใหแก

เศรษฐกิจ (บาท)

ผลผลิต/กิจกรรม : การถายทอดเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดผลผลิต : 1. จํานวนผูรบัการถายทอดเทคโนโลยี (คน)

  2. รอยละความพึงพอใจของผูรับการถายทอดเทคโนโลยี

  3. รอยละของผูรับการถายทอดเทคโนโลยีนําไปใชประโยชน

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : 1. จํานวนโครงการที่ สป.วท.ฯ ไดสงเสริมใหดําเนินงานภายใตกิจกรรมฯ

  2. รอยละของโครงการที่ใหการสงเสริมฯ บรรลุผลตามเปาหมายแผน
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22)) หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล
ประชาชน/ชุมชนในระดับฐานรากซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ ยังขาดโอกาสในการเขาถึง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) รวมทั้งยังขาดขีดความสามารถทางดาน วทน. เพ่ือนําไปใช
ประโยชนทั้งในเชิงเศรษฐกิจและเสริมสรางคุณภาพชีวิต สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สส.สป.วท.) เปนหนวยงานที่มีพันธกิจประการหนึ่งในการสงเสริมการ
พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี  ไดสรางกลไกเพ่ือนําผลงานวิจัยและพัฒนา(องคความรู เทคนิค/เทคโนโลยี
นวัตกรรม/เครื่องมืออุปกรณ/สิ่งประดิษฐ/ผลิตภัณฑ) แพรกระจายและถายทอดฯ ไปยังชุมชน/ทองถิ่น
ประกอบดวยคลนิิกเทคโนโลยีเครอืขาย เริม่ดําเนินการ เมื่อป 2546 โดยไดจัดทําบันทึกความรวมมือเครือขาย
การถายทอดเทคโนโลยีกับสถาบันการศึกษาในทุกภูมิภาค ซ่ึงรวมถึงหนวยงานในสังกัด วท.ก็รวมเปนคลินิก
เทคโนโลยีเครือขายดวย ปจจุบันมีเครือขายความรวมมือฯ กวา 70 เครือขาย 137 แหง) ครอบคลุมพื้นที่ 67 จังหวัด
มีฐานมูลมีเทคโนโลยีพรอมถายทอดฯ กวา 1,391 รายการ รวมทั้งสรางและเพิ่มขีดความสามารถดาน วทน.
ใหแกประชาชนทั่วไป ที่เรียกวา อาสาสมัครวิทยาศาสตรแลเทคโนโลย ี(อสวท.) ที่จะเปนสื่อกลางดาน วทน. ในชุมชน
ปจจบัุนมีสมาชิก อสวท. จํานวนมากกวา 10,406 คนใน 62 จังหวัด (ซ่ึงอยูระหวางการสรรหาในปงบประมาณ
พ.ศ.2558 - 2559) ตอมาเม่ือป พ.ศ.2552 ไดมีแนวนโยบายสงเสรมิใหมีการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน เปนตนแบบ
ในการนํา วทน. ไปใชในการพัฒนาอาชีพหลัก/รอง ปจจุบันมีหมูบาน/ชุมชน ที่ไดรับการสงเสรมิและสนบัสนนุในการนาํ
วทน. ไปใชประโยชน จํานวน 310 หมูบาน ใน 249 อําเภอ 67 จังหวัด จากการประเมินผลทกุป มีผูรับ
ประโยชนจากการนํา วทน. ไปใชปละไมนอยกวา 20,000 คน เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจจากการมีรายได ลดรายจาย
ลดตนทุนการผลติ การลงทุนหรอืการจางงานเพ่ิมข้ึน ปละประมาณ 86.36 – 160.30 ลานบาท หรือประมาณ
1.5- 2 เทา เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลในแตละป รวมท้ังสรางโอกาสให
ประชาชนเขาถึงแหลงขอมูลเทคโนโลยีผานชองทางตางๆ (ทางเวบไซต ทางโทรศัพท ส่ิงพิมพ การบรกิารเคล่ือนท่ี)
ท้ังทีร่ะบตัุวตนไดและระบุตัวตนไมได ปจจุบนัมีจํานวนผูรบับรกิารกวา 2,106,618 ราย
 ดังน้ัน เพ่ือใหประชาชน/ชุมชน และทองถ่ิน ไดรับโอกาสในการรบัการถายทอดเทคโนโลยี การเพ่ิม
ขีดความสามารถทางดาน วทน. และการไดรับบริการและเขาถึงแหลงขอมูลเทคโนโลยีอยางตอเน่ืองและท่ัวถึง จึง
ไดกําหนดใหมีกจิกรรมดังกลาวขางตน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ข้ึน ซึ่งประกอบดวย 3 งาน ไดแก งาน
คลินิกเทคโนโลยี งานหมูบานแมขาย วท. และงาน อสวท.

33)) วัตถุประสงควัตถุประสงค
 3.1) เพื่อสงเสริมการพฒันาเครือขายฯใหเปนตัวกลางการถายทอดความรูและเทคโนโลยี
3.2) เพื่อสงเสริมใหมีการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกตใชประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม
3.3) เพื่อสงเสริมใหชุมชน/หมูบาน เปนตนแบบในการนํา วทน. ไปใชในการประกอบอาชีพและการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
3.4) เพื่อสนับสนุนใหชุมชนเขาถึงแหลงเทคโนโลยี มีความตระหนัก และมีขีดความสามารถดาน วทน.
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44)) กลุมเปาหมายกลุมเปาหมาย
ไดแก กลุมเกษตรกร กลุมแมบาน หรือกลุมอาชีพ ที่มีการรวมตัวกันเปนกลุม รวมถึงวิสาหกิจชุมชน

สหกรณ หรือเรียกช่ืออื่นๆ ที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย /ผูผลิต OTOP (เปนผูประกอบการรายเดียวหรือรวมกัน
เปนกลุม/สมาชิก อสวท.)

55)) ตัวช้ีวัดตัวช้ีวัดเปาหมายเปาหมายและคาเปาหมายและคาเปาหมาย

เปาหมายบริการของ สป.วท./ผลลิต/กิจกรรม หนวย
คาเปาหมายแตละงาน หนวย

รับผิดชอบคลินิกฯ หมูบานฯ อสวท.
5.1) จํานวนผลงานดาน วทน. ท่ี สป.วท.สงเสริมฯ เรื่อง 20 สป.วท.
5.2) จํานวนโครงการดาน วทน. ท่ี สป.วท. สงเสริมฯ ไม
นอยกวา

โครงการ 88 95 5 สป.วท.
188

5.3) จํานวนผูรับการถายทอดเทคโนโลยี ไมนอยกวา คน 4,200 6,000 - เครือขาย
10,200

5.4) จํานวนผูรับบริการคําปรึกษาทางเทคโนโลยี ไม
นอยกวา

คน 4,800 - - เครือขาย

5.5) จํานวนผูรับบริการขอมลูเทคโนโลยี ผานชอง
ตางๆท่ี สป.วท.กําหนดไมนอยกวา

ชองทาง/
คน

4 / 400,000 สป.วท.

5.6) รอยละของโครงการท่ีไดรับการสงเสริมฯ บรรลุ
สัมฤทธิผลตามเปาหมายแผน

รอยละ 80 สป.วท.

5.7) รอยละผูรับการถายทอดเทคโนโลยีนําความรูไป
ใชประโยชน

รอยละ 40 40 40 เครือขาย

5.8) ผูรับบริการ (ถายทอดเทคโนโลยี/คําปรึกษา/
ขอมูลเทคโนโลย)ี มีความพงึพอใจในระดับด ี– ดีมาก
เฉล่ียไมนอยกวา

รอยละ 80 สป.วท./
เครือขาย

5.9) จํานวนชุมชนที่ไดรับการเชิดชูเกียรติ (หมูบาน
วท.) ไมนอยกวา

แหง - 5 - สป.วท./
เครือขาย

5.10) จํานวนสถานประกอบการ(ชุมชน/หมูบานมี
จํานวนสมาชิกที่ไดรับการถายทอดฯไมนอยกวา 10 คน/
ถาเปนนิติบุคคลมีการจางแรงงานไมนอยกวา 5 คน)
นําผลงานวิจยัและพฒันา /เทคโนโลยีไปใชประโยชน

แหง/ราย 40 20 - สป.วท./
เครือขาย

5.11) จํานวนเครือขายท่ีไดรับการขยายผล(หมูบาน
แมขาย วท. ขยายลูก)

แหง - 20 - สป.วท./
เครือขาย

5.12) สัดสวนผลลัพธทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิด
จากการดําเนินกิจกรรมเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ี
ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล

เทา เทากับ 1
หรือมากกวา1

สป.วท./
เครือขาย

หมายเหตุหมายเหตุ :: ((11)) สปสป..วทวท .. หมายถงึหมายถงึ สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีสํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรฯสํานักงานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรฯ
((22)) เครือขาย หมายถึง หนวยงานเครือขาย หมายถึง หนวยงาน//สถาบันการศึกษาท่ีไดรบังบประมาณสนับสนุนฯ จาก สปสถาบันการศึกษาท่ีไดรบังบประมาณสนับสนุนฯ จาก สป..วทวท..



 1 - 4

66)) แนวแนวทางทาง//วิธีดําเนินการวิธีดําเนินการ
6.1) กาํหนดกลยุทธในการสงเสริมฯ โดยศึกษาความตองการของกลุมเปาหมาย ประเมินและ

คัดเลือกเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมในแตละพืน้ท่ีชุมชน/ทองถ่ิน ใหประชาชนมีโอกาสเขาถึง/เรยีนรูอยางทัว่ถึง
6.2) จดัใหมกีารสงเสรมิเชิดชูเกียรติชุมชนที่มีผลงานโดดเดนดานการพัฒนาและการประยุกต

วทน. เพ่ือเปนตนแบบและแรงบนัดาลใจใหคนในพ้ืนท่ีตางๆ
6.3) จัดทําฐานขอมูลเทคโนโลยีพรอมถายทอดฯ พรอมเช่ือมโยงการใชงานรวมกัน รวมท้ังจัดให

มีชองทางการใหบริการ การเผยแพรเทคโนโลยี และการเขาถึงแหลงขอมูลเทคโนโลยี ไมนอยกวา 4 ชองทาง
ไดแก ทางโทรศัพท ทางเวบไซต  ส่ิงพิมพ การจดัแสดงนิทรรศการ  เปนตน

6.4)  การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินงานฯ 3 งาน ดังน้ี
(1) การดําเนินงานคลนิิกเทคโนโลยี ใน 3 แผนงานหลัก ไดแก แผนงานบริการใหคําปรึกษาฯ

แผนงานถายทอดเทคโนโลยี และแผนงานวิจัยและพัฒนาตอยอดเทคโนโลยี
(2) การดําเนินงานหมูบานแมขาย วท. เพ่ือการพัฒนาชุมชน/หมูบาน วท. ใหเปน หมูบาน

แมขายหรือตนแบบ ใหการสนับสนุน ระยะ 1 - 3 ป และสนับสนุนหมูบานแมขายฯ ขยายลูกอีก จํานวน 2 ป
(3)  การดําเนินงาน อสวท. โดยการสรรหาสมาชิก อสวท. ใหมในพื้นที่ที่ยังไมมีสมาชิก อสวท.

และการเติมความรูใหแกสมาชิก อสวท.เดิม
6.5) การติดตามความกาวหนาและการประเมินผลลัพธที่เปนมูลคาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการ

ดําเนินโครงการ

77)) งบประมาณงบประมาณ      : จํานวน  79.80  ลานบาท  ประกอบดวย

v งบดําเนินงาน        จํานวน 9.80  ลานบาท
v งบอุดหนุน            จํานวน  70.00 ลานบาท
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88)) แผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงาน

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 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.

1) การอาํนวยการและบรหิารจดัการ
โครงการ

1.1) การจัดทํากลยุทธ เพื่อการ
สงเสริม ป 2560 – 2564

1.2) การประชุมประจําป
1.3) การพัฒนาบุคลากร

เครือขาย
2) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
การถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน
ประกอบดวย
   2.1) งานคลนิิกเทคโนโลยี
   2.2) งานหมูบานแมขาย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
   2.3) งานอาสาสมคัร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สรรหา 58 เติมความรู

3) การเผยแพรเทคโนโลยีเพ่ือ
ชุมชน

3.1) การจัดนิทรรศการมหกรรม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3.2) การสงเสริมเชิดชูเกียรติคุณ
ชุมชนที่มีผลงานโดดเดน
(หมูบาน วท.)

3.3) การจัดทําจดหมายขาว
อสวท. ขอบอก ราย 6 เดอืน

� �

4) การติดตามและประเมินความ
คุมคาของโครงการ

4.1) การติดตามความกาวหนา
4.2) การประเมินสถานะภาพ

หมูบาน

เตรียมป 59

4.3) การประเมินความคุมคาของ
โครงการ

เตรียมป 59

ป 58

ป 58
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99)) ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
9.1) ประชาชนกลุมเปาหมาย มีขีดความสามารถในการนํา วทน.ไปใชประโยชน เกิดมูลคาทาง

เศรษฐกิจ ไดแก สรางอาชีพ เพิ่มรายได ลดคาใชจาย ลดตนทุนการผลิต มีการจางเพิ่มข้ึน เปนตน

9.2) ประชาชนสามารถเขาถึงแหลงความรูและเทคโนโลยีอยางตอเนื่องและทั่วถึง สรางโอกาส
และ ลดความเหลือ่มล้าํใหแกประชาชนในระดบัฐานราก

1100) หนวยงานรับผิดชอบหนวยงานรับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบหลัก/รวม*
นางสวิุมล อินทะแสน ผูบรหิารโครงการ
นางกญัญา ศรนีวลชาติ ผูจดัการโครงการ�
นางสาวพสภุา ชินวรโสภาค ผูจดัการโครงการ�
นางสาวอัญชล ี งอยผาลา ผูประสานงานคลนิิกเทคโนโลยี
นางสาวปุณยชา บณัฑิตกลุ ผูประสานงานหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นางสาวกมลวรรณ สนุทรเกตุ ผูประสานแผนงาน โครงการ ติดตาม/ประเมนิและรายงานผล
นางสาวพรรณิศา สตัยารฐั ผูประสานแผนงาน โครงการ และขอมลูสารสนเทศ
นางสาวสจุติรา รอดหมวน ผูประสานงานโครงการคลนิิกเทคโนโลยีประจําภาคกลาง

ภาคตะวันออก และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
นางสาวอุบลรตัน ยุทธนา ผูประสานงานโครงการคลนิิกเทคโนโลยีประจําภาคเหนอื และภาคใต
นางสาวศจี สวางอมัพร ผูประสานงานโครงการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นางสาวชลธิชา มากบญุ ผูประสานงานโครงการ อสวท.

หมายเหตุ : *อาจมกีารเปล่ียนแปลง

กลุมงานถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน สวนสงเสริมการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี (สพถ.)
สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่อยู : เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกลา ช้ัน 6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400

หมายเลขโทรศัพท :  0 2333 3917 – 9
0 2333 3941
0 2333 3951

หมายเลขโทรสาร : 0 2333 3931
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11..22 ระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลของกิจกรรมฯระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลของกิจกรรมฯ

หนวยงาน/สถาบันการศึกษาท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ
ภายใตกิจกรรมสงเสริมการนํา วทน. เพ่ือเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน (งานคลินิกเทคโนโลยีและงาน
หมูบานแมขาย วท.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 รวมถึงขอเสนอโครงการที่ขอขยายเวลา ในปงบประมาณ พ.ศ.
2557 – 2558 ตองดาํเนนิการตามเงือ่นไข ดังนี้

ลําดับ กลไกการติดตามฯ งานคลนิิกเทคโนโลยี งานหมูบานแมขาย วท. งาน อสวท.
1) ระบบติตามของ สป.วท.

(1) การจัดเก็บขอมูล
ตามแบบฟอร มก า ร
ติดตามและประเมินผล

§ แบบวัดความพงึพอใจ
(ใชกับแผนงานบริการใหคําปรึกษาฯ ของ
งานคลินิกเทคโนโลย ีโดยตองมีรายช่ือ ที่
อยู และเรื่องที่ผูขอรับบริการดวย และ
หากนํางบประมาณของแผนถายทอดฯ ไป
ใชเพ่ือการถายทอดฯ ตองเก็บขอมูลตาม
แบบของแผนถายทอดฯ ดวย)

§ แบบใบสมคัร
§ แบบประเมินผล
§ แบบตดิตามผล
§ แบบรายงานสถานประกอบหรือ
ชุมชน นาํผลงานฯ ไปใชประโยชน

§ แบบใบสมคัร
§ แบบประเมิน
§ แบบตดิตาม
§ แบบรายงานสถาน
ประกอบการหรือชุมชน นํา
ผลงานฯ ไปใชประโยชน

§ บันทึกรายชื่อ
สมาชิก อสวท. ใน
ระบบฐานขอมูล
สมาชิก

(2) การรายงาน
ความกาวหนาและ
จัดสงขอมูล

รายงานความกาวหนาและจัดสงขอมลูตามท่ีกําหนดในขอ 1)
ในระบบติดตามโครงการคลินิกเทคโนโลยีออนไลน (Clinic
Monitor Online :CMO) ทุกไตรมาส โดยรายงานภายใน
วันที ่3 ของเดือนแรกของไตรมาสถัดไป (3 เมษายน, 3
กรกฎาคม, ยกเวนไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 30 กันยายน)
ทางเวบไซต http://www.clinictech.most.go.th

จัดทําขอ (1) ภายใน
30 วันหลังสิ้นสุดการ
จดักิจกรรม

(3) การจัดทํารายงานฉบับ
สมบูรณ

ตองจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาของผล
การดําเนินการโดยสรปุ (เชน เน้ือหาของเทคโนโลยี รูปแบบของ
การบริการ/วิธีการ/กิจกรรม (ใหคําปรึกษา/ถายทอดฯ/หมูบาน)
หลักฐานของผูรับบริการ สรุปการประเมินผลจากเครื่องมือที่ใช
ตามขอ 1) รายการคาใชจายจรงิ ปญหาอปุสรรคในการดําเนนิงาน
รูปภาพกิจกรรม หากเปนการวิจัยและพัฒนาตอยอดเทคโนโลยี
ตองใหรายละเอยีดของผลการวิจยัฯ และแนวทางในการถายทอด
ฯ ปญหาอุปสรรค พรอมรูปภาพ ซึ่งตองสอดคลองกับขอเสนอ
โครงการท่ีไดรับอนุมัติสนับสนุน โดยจัดทําในรูปเอกสาร ขนาด
เอ 4 พรอมไฟลเอกสาร จาํนวน 2 ชุด และจดัสงให สป.วท.
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นปงบประมาณ (เดือนตุลาคม)

จัดสงรายงานฉบับ
สมบรูณ ประกอบดวย
เน้ือหาผลการ
ดําเนินงานโดยสรุป
ตามขอเสนอโครงการ
(กําหนดการ เน้ือหา
การใหความรู
การศึกษาดูงาน
ประเด็นปญหาความ
ตองการ รายช่ือ
รูปภาพกจิกรรม ผล

http://www.clinictech.most.go.th/
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ลําดับ กลไกการติดตามฯ งานคลนิิกเทคโนโลยี งานหมูบานแมขาย วท. งาน อสวท.
การประเมินความพึง
พอใจ เปนตน )
จัดสงภายใน 45 วัน
หลังสิ้นสุดการจัด
กิจกรรม

(4) การฝกอบรมระบบ
ติดตามคลนิิกเทคโนโลยี
ออนไลน/การตรวจ
ติดตามของคณะ
ประเมินฯ คณะผูตรวจฯ
และการเผยแพร
ประชาสัมพันธ

ตองใหความรวมมือจัดสงเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรมระบบติดตามโครงการคลินิก
เทคโนโลยีออนไลนตามที่ผูใหการสนับสนุนงบประมาณกําหนด ใหขอมูลแกคณะทํางาน
ฯ หรือท่ีปรึกษาจากภายนอก หรือผูตรวจราชการทั้งภายในและภายนอก ในการตรวจ
ติดตามหรือเพ่ือประเมินผลในพื้นที่ปฏิบัติ รวมท้ังใหขอมูลและรวมกิจกรรมในการ
เผยแพรเทคโนโลยีและประชาสัมพันธผลงานของกิจกรรมฯ

(5) การขยายเวลา การ
ปรับ เปล่ียน
กลุมเปาหมาย
แผนการดําเนินงาน
หรือผูรับผิดชอบ
โครงการ งบประมาณ
คงเหลือ และการ
รายงานการใชจายเงิน
งบประมาณแทนกัน

§ การเปล่ียนกลุมเปาหมาย การปรับแผนการดําเนินงานหรือผูรับผิดชอบ ภายหลัง
การตอบยืนยันและขอเบิกเงินแลว ตองทําหนังสือแจงหนวยงานเจาของงบประมาณเปน
ลายลักษณอักษร ทั้งนี้จํานวนกลุมเปาหมาย ผลสัมฤทธ์ิของงานตองไมเปลี่ยนแปลงและ
งบประมาณยังอยูในวงเงินที่ไดรับการจัดสรร ทั้งนี้ ในกรณีงานหมูบานแมขาย วท.
กลุมเปาหมายสามารถเปลี่ยนไดในปที่ 1 เทานั้น

§ หากผูไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
ปงบประมาณ สามารถขอขยายเวลาการดําเนินการไปไดครั้ งละ 3 เ ดือนใน
ปงบประมาณถัดไป แตไมเกิน 2 ปงบประมาณ โดยทําหนังสือแจงหนวยงานเจาของ
งบประมาณเปนลายลักษณอักษร ภายในไตรมาสที่ 3 ของปงบประมาณ (ภายในเดือน
กรกฎาคม)พรอมจดัทาํแผนงาน/แผนเงนิ

§ งบประมาณคงเหลือภายหลังจากดําเนินโครงการแลวเสร็จ ตองสงกลับคืน
กระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดินทันที

§ ผูเสนอโครงการ เมื่อตอบยืนยันและขอเบิกเงินไปแลว ไมสามารถดําเนินโครงการได
ตองช้ีแจงเหตุผล ความจําเปนและแนวทางแกไข พรอมแจงใหหนวยงานเจาของ
งบประมาณทราบเปนลายลักษณอักษร มิฉะนั้นอาจจะถูกขึ้นบัญชีเปนผูทิ้งงาน

2) ระบบติดตามของ
กรมบัญชีกลาง
- แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ
(หนา 1 - 9)

§ หนวยงาน/สถาบันการศึกษาที่รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดยวิธีการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกัน ใหรายงานการใช
จายเงินงบประมาณแทนกันแกสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ เปนรายเดือน
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือดวน
ทีส่ดุ ท่ี กค 0409.7/ว 355 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2550
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แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ

ปงบประมาณ พ.ศ. ........................

1. หนวยงาน .............................................................................................................................

2. โครงการ ...............................................................................................................................

3. วงเงินที่ไดรับอนุมัติและงบประมาณที่ใชจายจริง  ณ  วันที ่...........................................................

ไดรับอนุมติั ................................................... บาท

ใชจายไป ................................................... บาท

เหลือจาย ................................................... บาท

4. สถานะการดําเนินโครงการ  ดําเนินโครงการแลวเสร็จ  หรอื  ขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการ

5. ผลการดําเนินโครงการ

กิจกรรม (ตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติ) งบประมาณที่ใชไป
หนวยงาน

ผูดําเนินการ
5.1.1 ชื่อกิจกรรม
5.1.2 วิธีการดําเนินการ
5.1.3 ผลการดําเนินการ
5.2.1 ชื่อกิจกรรม
5.2.2 วิธีการดําเนินการ
5.2.3 ผลการดําเนินการ

6. การประเมินผลสําเรจ็ของโครงการ

     ประเมินผลโดย r หนวยงานผูดําเนินโครงการ

r ผูรับบริการ

r อื่น ๆ (โปรดระบุ)

     มีแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรบับริการหรือไม r  มี r  ไมมี

7. ปญหาและอุปสรรคการดําเนินโครงการ

8. ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ / และประเด็นท่ีตองติดตาม

9. ผูรายงานผล

     ช่ือผูรายงาน  ………………………………………… ตําแหนง ……………………………………….

     สังกัด …………………………………………………….

    หมายเลขโทรศพัท / โทรสาร ……………………………. อีเมล ……………………………………………
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บทที่บทที่ 22 :: ขอกําหนดและขอบเขตขอกําหนดและขอบเขตงานงานการสนบัสนนุงบประมาณการสนบัสนนุงบประมาณ

ภายใตการภายใตการดําเนินดําเนินการการ ““งานงานคลินิกเทคโนโลยีคลินิกเทคโนโลยี””
ประจาํปงบประมาณประจาํปงบประมาณ พพ..ศศ..๒๕๕๒๕๕99

22..11)) ขอกําหนดและขอบเขตการสนับสนุนงบประมาณขอกําหนดและขอบเขตการสนับสนุนงบประมาณ

11)) หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล

ผลงานวิจัยและพัฒนา (องคความรู เทคนิค เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ สิ่งประดิษฐ
ผลิตภัณฑ) มีจุดมุงหมายสําคัญคือการที่สามารถนําไปใชงานไดจริงท้ังในเชิงเศรษฐกิจและสังคม จากการท่ี
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดกําหนดใหมีกลไกการถายทอดเทคโนโลยี โดยเมื่อเดือนมกราคม 2546  ไดจัดทําบันทึก
ความรวมมอืในการถายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” รวมทั้ง ตอมากระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดมีการลงนาม
ความรวมมือ “การพัฒนาจังหวัดดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” กับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552
โดยในบันทึกความรวมมือดังกลาว ใหมีการแตงต้ังรองผูวาราชการจังหวัดเปนผูบริหารวิทยาศาสตรจังหวัดระดับสูง
(Provincial Chief  Science Officer : PCSO) และมอบหมายใหสถาบันการศึกษาที่เปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย ทํา
หนาท่ีเปนผูแทนของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ สนับสนุนงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับรองผูวาราชการ
จังหวัดที่ไดรับการแตงต้ังเปนผูบริหารวิทยาศาสตรจังหวัดระดับสูง อีกบทบาทหนึ่งดวย ปจจุบันมีหนวยงาน/
สถาบันการศึกษาที่เปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย จํานวน 70 เครือขาย (137 แหง) ครอบคลุมพื้นที่ 67 จังหวัด  ดังน้ัน
เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงการนําผลงานวิจัยและพัฒนา ใหสอดคลองกับความตองการของผูใช มีการแพรกระจายและ
ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ ตอเน่ืองและอยางท่ัวถึง จึงไดจัดทําขอกําหนดและขอบเขต
งานการสนับสนุนงบประมาณภายใตดําเนินการงานคลินิกเทคโนโลยี ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2559 ข้ึน

22)) วัตถุประสงควัตถุประสงค

2.1)  เพือ่สงเสริมใหหนวยงาน/สถาบันการศึกษาที่เปนคลินิกเทคโนโลยีครือขายเปนตัวกลางการ
ถายทอดความรูและเทคโนโลยี นําความเช่ียวชาญใหบริการแกกลุมเปาหมายอยางตอเน่ืองและท่ัวถึง

2.2)  เพื่อสงเสริมใหมีการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกตใชประโยชน รวมทั้งสงเสริมใหเกิด
การพัฒนาตอยอดเทคโนโลยี ท่ีมีศักยภาพเหมาะสมตอการใชงานในแตละชุมชนทองถ่ิน เกิดผลลพัธท่ีเปนมูลคาทาง
เศรษฐกจิและสังคม

33)) กลุมเปาหมายกลุมเปาหมาย

v ชุมชนและประชาชน (เกษตรกร แมบาน กลุมอาชีพ  รายเดียวหรือรวมเปนกลุม)
v  วิสาหกิจชุมชน สหกรณ กลุม OTOP รายเดียวหรือมีการรวมตัวกันเปนกลุมนิติบุคคลมี

กฎหมายรองรับ
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44)) เปาหมาเปาหมายย

55)) รูปแบบรูปแบบการจัดต้ังและกิจกรรมภายใตการดําเนินการการจัดต้ังและกิจกรรมภายใตการดําเนินการ :: งานคลินิกเทคโนโลยีงานคลินิกเทคโนโลยี

เปาหมายตัวชีวั้ด ตัวช้ีวัด (หนวย)/คาเปาหมาย

4.1) จํานวนโครงการที่ สป.วท.ใหการสนับสนุนงบประมาณ
ภายใตการดําเนินงานคลนิิกเทคโนโลยี/จํานวนผูรบับริการ

(1) แผนงานบริการใหคําปรึกษาฯ
         (2) แผนงานวิจัยและพัฒนาตอยอดเทคโนโลยี
         (3) แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี

88 โครงการ (+12 โครงการ)
9,000 คน (+ 1,000 คน)

 50 โครงการ 6,000 คน
 10  โครงการ
 40  โครงการ 4,000 คน

4.2) จํานวนผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 80

4.3) ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 80

4.4) จํานวนสถานประกอบการ/ชุมชน นําผลงานฯไปใช
ประโยชน

40 ราย/แหง
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66)) การสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานการสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน

6.1)  แผนงานการใหบรกิารคาํปรึกษาและขอมูลเทคโนโลย ี

 (1) ความหมาย

คําปรึกษา  หมายถึง การใหความรู คําแนะนําเกี่ยวกับเทคโนโลยีเบ้ืองตนจาก
ผูเช่ียวชาญหรอืจาของเทคโนโลยีโดยตรง

ขอมลูเทคโนโลยี หมายถึง ความรูที่ใหบริการในรูปแบบของ เอกสาร สิ่งพิมพ  เวบไซต
วีดีทัศน เปนตน

 (2) ขอบเขตงาน
(2.1)  การใหบริการคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยี ตองกําหนด สถานที่ วิธีการ

เรื่อง/เทคโนโลยี พรอมช่ือผูเชี่ยวชาญหรือเจาของเทคโนโลยีไมนอยกวา 3 เรื่อง รวมทั้งชองทางไมนอยกวา 2 ชองทาง
และเจาหนาที่ประจําในการใหบริการที่เชื่อมโยงกับการบริการของคลินิกฯ สวนกลาง (สป.วท.) และ ศวภ.ใน 4
ภูมิภาค(ภาคเหนือที่เชียงใหม  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแกน ภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีและ
ภาคใตท่ีอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา)

 (2.2)  การประสานงานและบริหารจัดการเครือขาย ทั้งภายในสถาบันการศึกษา
ระหวางหนวยงานในสังกัด วท./สถาบันการศึกษาที่เปนเครือขาย และคลินิกเทคโนโลยีสวนกลาง (สป.วท.) ในรื่องตาง  ๆที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี หมูบานแมขาย วท.และเครือขายสมาชิก อสวท. รวมถึงการเขารวมกิจกรรมตางๆ  ที่ วท.
หรือเครือขายจัดขึ้น

(2. 3 )  การบรหิารจดัการทางดานการเงนิ การงบประมาณ การตดิตาม ประเมนิผลและ
รายงานผล ตามเงือ่นไขท่ีไดรบัการสนบัสนุนงบประมาณ ของแผนงานนีแ้ละแผนงานอ่ืนๆทีเ่ครอืขายไดรบัการสนับสนุนฯ

(2.4)  ประสานการดําเนินงานรวมกับรองผูวาราชการจังหวัดที่เปนผูบริหาร
วิทยาศาสตรระดับสงู (PCSO) และศูนยประสานงานของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําภูมิภาค (ศวภ.)
ในการพัฒนาจังหวัดดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

(3) คุณสมบัติของผูเสนอขอรับการสนับสนุนฯ

(3.1)  เปนคณะผูบริหารคลินิกฯ (ผูอํานวยการคลินิกฯ/ผูจัดการคลินิกฯ) ที่
สถาบันการศึกษาแตงต้ังอยางเปนทางการ โดยเสนอขอรับการสนับสนุนได คลินิกฯเครือขายละ 1 โครงการ (ไมสนับสนุน
คลินิกเทคโนโลยีท่ีเปนหนวยงานในสังกัด วท.) อยูในพ้ืนท่ีจังหวัดหรือเปนพ้ืนทีท่ี่ วท.มอบหมายใหบรกิารฯ

 (3.2)  มีความพรอม/ศักยภาพทางดานเทคโนโลยี บุคลากรและการบริหารจัดการทั้ง
ดานโครงสรางองคกรและงบประมาณ

(3.3)  มผีลการดาํเนนิงาน ผลสาํเรจ็ของงาน ในภาพรวมของงานคลนิิกฯ ของสถาบัน
ตัง้แตเริ่มดําเนินการจนถึงปปจจุบัน มีการเขารวมกิจกรรมกับ วท. อยางตอเนื่อง และมีสัมฤทธิผลของการดําเนิน
โครงการในแผนงานนี้ในปที่ผานมาหรือปที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณครบถวนทุกประการ

(3.4)  ผูเสนอโครงการฯ ไมเปนผูอยูในขายทิ้งงาน
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(4) วงเงินเสนอขอรับการสนับสนุนฯ

þ ไมเกิน 300,000 บาท/โครงการ

(5) เกณฑการตัดสิน  มีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 โดยพิจารณาจากผลการ
ดําเนินงาน ป2557 – 2558 ความเหมาะสมของขอเสนอโครงการ สอดคลองกับขอบเขตของงานและคุณสมบัติ
ของผูเสนอขอ โดยวงเงินงบประมาณท่ีสนับสนุนจะสอดคลองกับกิจกรรมที่เสนอจะดําเนินการหรือที่ วท .
มอบหมายดําเนินการ

6.2)  แผนงานถายทอดเทคโนโลยี

 (1)  ความหมาย การถายทอดเทคโนโลยี : หมายถึงกระบวนการท่ีนําเอาเทคโนโลยี
ที่เกิดข้ึน (หรือพัฒนาข้ึน) ในที่หน่ึง เพื่อวัตถุประสงคอยางหน่ึงไปใชในที่อ่ืนเพ่ือวัตถุประสงคเดียวกันหรือเพ่ือ
วัตถุประสงคท่ีแตกตางกนัออกไป โดยครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังน้ี

(1.1)  องคความรูหรือประสบการณความเชี่ยวชาญตางๆ ที่เกิดจากการวิจัยและ
พัฒนา โดยผูทีมี่ความรู ความชํานาญในเร่ืองน้ันๆ โดยตรง

(1.2)  ขอมูล คําแนะนําตางๆ ท่ีชวยในการใชองคความรู (มีเอกสารคูมือ มีการ
สาธิต ฝกปฏิบัติ)

(1.3)  การนําองคความรูทีไ่ดรับไปใชใหเกิดประโยชน

(2)  วิธีการถายทอดเทคโนโลยี (เพื่อใหผูรับไดเรียนรูเทคโนโลยีและนําไปใชไดจริง
ตองประกอบดวย

(2.1)  การฝกอบรม ตองประกอบดวยการใหใหความรู ผานภาพ เสียง หรือสื่อ
อ่ืนๆ จากเจาขององคความรู  การฝกปฏิบัติ ใหเกิดความชํานาญในเทคโนโลยีเร่ืองน้ันๆ

(2.2)  เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี (เชน แบบแปลน พิมพเขียว การ
ออกแบบและวิธีการประกอบผลิตภัณฑ ขอกําหนดทางเทคนิค รายการวัสดุตางๆ ที่ใชทําผลิตภัณฑ การควบคุม
คุณภาพ สูตรและผังกระบวนการผลติ คูมือการปฏิบัติงาน คูมือการเดินเคร่ืองจักรและบํารงุรักษา ฯลฯ

(2.3)  การใหคําปรึกษาเพิ่มเติม /ความชวยเหลือทางเทคนิค ภายหลังการ
ถายทอดเทคโนโลยี เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะนําไปใชประโยชนไดจริง

(3)  ผูถายทอดเทคโนโลยี เปนเจาของผลงานวิจัยฯ  หรือมีความรู ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณท่ีเกีย่วของโดยตรงกับเรือ่งท่ีจะถายทอดฯ ไมนอยกวา 2 ป

(4)  เทคโนโลยี
(4.1) เปนผลงานวิจยัและพฒันาของหนวยงานในกระทรวงวิทยาศาสตรฯ หรือของ

สถาบันการศึกษา ท่ีเปนคลินิกเทคโนโลยเีครือขาย ท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตรฯ หรือไดรับทุน
ภายในสถาบันการศึกษา/หนวยงาน หรอืแหลงทุนอืน่ๆ

(4.2) มีความพรอมและสามารถใชงานไดจริง
(4.3)  มีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวะแวดลอมของกลุมเปาหมายที่ไดรับ

เทคโนโลยี
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(5) กลุมเทคโนโลยีที่ใหการสนับสนุนฯ โดยผูเสนอตองมีการวิเคราะหหรือแสดงวา
เทคโนโลยีที่นําไปถายทอดฯ มีความเหมาะสม กลุมเปาหมายมีขีดความสามารถในการรับและนําไปใชประโยชนไดจริง

 กลุมเทคโนโลยี  การพจิารณาความเหมาะสม
� พลงังานทดแทน

- การผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตวและขยะใน
ครัวเรือน แบบถุงหมัก PE หรือ LDPE ของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม (ขนาด 7 – 10 ลบ.ม. /
หรอืตามความเหมาะสมของผูใชงาน)

- พลังงานแสงอาทิตย

wเปนเทคโนโลยีราคาไมแพง ผูรับเทคโนโลยีมีวัตถุดิบ
สามารถดําเนินการไดดวยตนเอง ดูแลและบํารุงรักษาให
ใชงานไดอยางตอเน่ือง
wลดคาใชจายในครัวเรือน
wคุณภาพชีวิต
wเพ่ิมผลิตภาพ

� เทคโนโลยีดานอาหาร
- สูตรอาหารทีเ่ปนผลิตภัณฑใหมหรือเพิ่มมูลคา

จากผลิตภัณฑเดิม
- กระบวนการผลติ
- เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทุนแรง
- มาตรฐาน

wขอมูลพ้ืนฐานอาชีพเดิม/ผลิตภัณฑเดิมของ
กลุมเปาหมาย ใชในการประกอบอาชีพ มิใชบริโภคใน
ครัวเรือน
wเทคโนโลยจีะไปเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ
หรือกระบวนการผลิตเดิม เชนมีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ิม
ผลติภาพ(ตนทุนลดลง ผลิตสนิคาไดมากและดีกวาเดิม)
เพิ่มมูลคา ไดผลิตภัณฑใหม
wขยายตลาด/การลงทุนเพ่ิม เพ่ิมยอดขาย มีรายได
เพ่ิมข้ึน

� สิ่งทอ
- เสนใย
- การฟอกยอม ตกแตงสําเร็จ(เนนสีธรรมชาต)ิ
- การออกแบบและแปรรูปผลติภัณฑ
- มาตรฐานผลติภัณฑ
- นวัตกรรมใหม
- เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทุนแรง

wขอมูลพ้ืนฐานอาชีพเดิม/ผลิตภัณฑเดิมของ
กลุมเปาหมาย ใชในการประกอบอาชีพ มิใชใชใน
ครัวเรือน
wมีคุณภาพมาตรฐาน มีรูปแบบเหมาะสมตอการใชงาน
ในยุคสมัยปจจุบัน(ภูมิปญญาทองถิ่นสูการทํามาหากิน)
wขยายตลาด เพ่ิมยอดขาย มีรายไดเพ่ิมข้ึน

� เกษตร รวมไปถงึการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่
ไมใชอาหาร(รวมสมุนไพรที่ไมใชอาหารและยา)

wเปนพืช สัตว หลักในทองถ่ินของกลุมเปาหมาย
wไมใชความรูหรือเทคโนโลยทีั่วๆ ไปที่หนวยงานที่มี
หนาท่ีหลัก(กระทรวงเกษตรฯ )ดําเนินการอยูแลว ควร
เปนความรูหรือเทคโนโลยีที่แตกตางหรือดีกวา
w เพ่ิมผลิตภาพ(ตนทุนลดลง ผลิตสินคาไดมากและดี
กวาเดิม) เพิ่มมลูคา ไดผลิตภัณฑใหม
wลดตนทุนการผลิต เพ่ิมผลผลติ มีรายไดเพ่ิมข้ึน
wมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งผูผลิตและผูบริโภค
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 (6)  ลําดับความสําคัญของกลุมเปาหมาย
� เปนโจทย/ความตองการ จากจังหวัด/กลุมจังหวัด ที่รวมดําเนินงานกับ ศวภ.

หรอืโครงการเรงดวน/นโยบาย วท.
� เปนขอเสนอ/ความตองการจาก สมาชกิ อสวท./กลุมเปาหมายที่อยูในพื้นที่เพื่อ

ความมัน่คงภาคใตชายแดน (ยะลา ปตตาน ีนราธวิาส สตูล และ สงขลา)
� เปนความตองการของกลุมเปาหมายอ่ืนๆ ท่ีไมไดอยูในขอ�และ�

(7) การบรูณาการหรอืการมีสวนรวมของกลุมเปาหมาย
� มีการบูรณาการงบประมาณหรือทรัพยากรอื่นๆ เชน วัตถุดิบ แรงงาน

เคร่ืองมือ/อุปกรณ สถานท่ี เปนตน
� มีการบรูณาการในเชิงแผนงาน/โครงการของหนวยงานท่ีเปนผูสนับสนุนในพ้ืนท่ี

(หนวยงานใน จังหวัด /สวนทองถ่ิน) เชน มีโครงการจดัหาตลาดฯ โครงการจดัต้ังศูนยเรยีนรู โครงการกองทุนต้ังตัว
จากการนําความรูท่ีไดรับการถายทอดฯ ไปประกอบอาชีพ เปนตน

(8) ความคุมคา
� มีตนทุนตอหนวยในการถายทอดเทคโนโลยีเหมาะสมอยูในอัตราตามระเบียบ

ของทางราชการ
� มีการแสดงผลลัพธทางเศรษฐกิจหรือสังคมที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการที่เปนตัวเงิน

(9) คุณสมบัติของผูเสนอขอรับการสนับสนุนฯ
� หนวยงาน ในสังกัด วท.และสถาบันการศึกษาที่เปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย
� ผูเสนอโครงการ/ผูรวมโครงการ/ผูถายทอดเทคโนโลยี เปนเจาของผลงานวิจัยฯ

/เทคโนโลยี หรือมีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณที่เกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องที่จะถายทอดฯ ที่ระบุไวใน
ขอเสนอโครงการ รวมทัง้เปนบุคลากรตามคุณสมบัติขอ� โดยผูถายทอดเทคโนโลยีที่ไมมีคุณสมบัติตามขอ�
ใหมีไดไมเกิน 25 %

� ผูเสนอโครงการตองดําเนินโครงการปท่ีผานมาแลวเสร็จทุกโครงการ (โดยมีการ
ดําเนนิการ/จดัสงผลงานตามขอกาํหนดฯ ยกเวนเฉพาะการสงรายงานฉบบัสมบรูณ)

� ผูเสนอโครงการไมอยูในขายท้ิงงาน

(10)  วงเงินที่เสนอขอรับการสนับสนุนฯ þ ไมเกนิ 300,000 บาท/โครงการ

(11) เกณฑการตัดสิน ผานคุณสมบัติตามขอ (9) ทุกขอและสอดคลองตามขอบเขต
ของงงาน (1) – (8) และมีผลคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 70 ขอเสนอโครงการที่มีคะแนนสูงสุดจะไดรับการ
พิจารณาใหการสนับสนุนเปนลําดับแรก
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6.3)  แผนงานวิจัยและพัฒนาตอยอดเทคโนโลยี

(1) ความหมาย การวิจัยพัฒนาและตอยอดเทคโนโลยี หมายถึง การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น เพื่อเกื้อหนุนหรือปรับปรุงเทคโนโลยีเดิม (ที่มีการถายทอดฯ ไปแลว ภายใตการสนับสนุน
งบประมาณของ วท.) เพื่อใหมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลดีกวาของเดิม หรือเหมาะสมกับสภาวะของชุมชนทองถิ่น

(2) ขอกําหนดและขอบเขตของงาน
� ผู เสนอโครงการและผูรวมโครงการ ตองเปนนักวิจัยที่มีประสบการณใน

เทคโนโลยีที่จะตอยอด
� มขีอมลูหลักฐานและแสดงรายละเอียดสถานภาพและปญหาของผลงานวิจัยฯ

หรือเทคโนโลยีเดิมทีมี่การนําไปใชหรือถายทอดฯ
� มีกระบวนการ/วิธีการที่จะตอยอดฯ ที่ชัดเจน วา มีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงอะไรบาง

และนําเสนอความคาดหวังจากการวิจัยและตอยอดฯ นั้น จะทําใหเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือเหมาะสม
อยางไรบาง โดยเทคโนโลยีท่ีเสนอวิจัยตอยอดฯ เปนกลุมเทคโนโลยีทีกํ่าหนดไวในแผนงานถายทอดเทคโนโลยี

� มีการระบุกลุมเปาหมาย/จํานวนของกลุมเปาหมาย ที่จะเปนผูใชเทคโนโลยีนั้น
อยางชัดเจน

� มีขอมูลการแสดงผลประโยชน/ผลลพัธที่คาดวาจะไดรับจากการตอยอดฯ และ
วิธีการประเมินความคุมคาเปรียบเทียบกับงบประมาณทีร่ัฐใชไปในโครงการ

� มแีผนการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาตอยอดเทคโนโลยี และแผนการถายทอด
เทคโนโลยีใหแกกลุมเปาหมายชัดเจน  สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดภายในปงบประมาณ 2559

(3) คุณสมบัตขิองผูเสนอขอรับการสนับสนนุ
�อยูในหนวยงานสงักัด วท.หรือสถาบันการศึกษาที่เปนคลินิกเทคโนโลยี ไมนอย

กวา 2 ป ไมอยูระหวางการลาศึกษาตอหรือมีแผนหรอือยูระหวางการรบัทุน
�มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโทในสาขาหรอืความเช่ียวชาญตรงกับเร่ืองท่ีจะ

วิจัยตอยอดฯ
�ไมอยูในขายเปนผูทิง้งาน

(4) มีคุณสมบติัเชนเดียวกับแผนงานถายทอดเทคโนโลยี

(5) วงเงินเสนอขอรับการสนับสนุนฯ þ โครงการละไมเกิน 250,000 บาท

(6) เกณฑการตัดสิน  สอดคลองตามขอกําหนดและขอบเขตของงาน และมีผลคะแนน
เฉลี่ย ไมต่ํากวารอยละ 70  ขอเสนอโครงการที่มีคะแนนสูงสุดจะไดรับการพิจารณาใหการสนับสนุนเปนลําดับแรก
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6.4) การจัดสงเอกสารเพื่อขอรับการสนบัสนุนงบประมาณฯ

¥ จัดทําขอเสนอโครงการตามแบบฟอรมที่กําหนดในแตละแผนงาน ในขอ 2.2 พรอม
หลักฐานประกอบ และไฟลเอกสาร 1 ชุด และจัดทําสาํเนา โครงการละ 4 ชดุ

¥ จัดสงขอเสนอโครงการ ตองมีหนังสือนําสงพรอมสรุปรายช่ือขอเสนอโครงการ จํานวน
งบประมาณในแตละโครงการ รวมยอดจาํนวนโครงการและจาํนวนงบประมาณ หากมิไดจัดสงมาพรอมกันทั้งหมด หนังสือ
นําสงฉบับตอไปตองอางอิงฉบับเดิมและยังคงตองมีรายชื่อขอเสนอโครงการพรอมจํานวนงบประมาณ และวงเล็บวาเพิ่มเติม
เรียนปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลงนามโดยผูบริหารหนวยงาน จัดสงทางไปรษณียหรือจัดสงดวยตนเอง โดย
จาหนาซองถึงสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (งานคลินิกเทคโนโลยี) สํานักสงเสริมและถายทอด
เทคโนโลยี ช้ัน 6 อาคารพระจอมเกลา ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม. 10400 ภายในเวลาที่กําหนดไวในปฏิทินการ
สนับสนุนงบประมาณฯ (ไมรบัขอเสนอโครงการทางอีเมลหรอืทางโทรสาร)

6.5) ราง ปฏิทินการสนับสนุนงบประมาณ

กิจกรรม กําหนดเวลา

1. ประกาศรับขอเสนอโครงการฯ ¥ ตัง้แตวันท่ี 1 กันยายน 2558
2. หนวยงาน/สถาบันการศึกษาจัดสง
ขอเสนอโครงการมายัง สป.วท.

¥ แผนงานบริการใหคําปรึกษาฯ จัดสง : ภายในวันที ่1 ตุลาคม 2558 โดย
ใชวัน/เดือน/ป ท่ีลงรับในระบบสารบรรณของ สป.วท.
¥  แผนงานวิจัยและพัฒนาตอยอดฯ และแผนงานถายทอดเทคโนโลยี
ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2558

2. พิจารณาขอเสนอโครงการ ¥ แผนงานบริการใหคําปรึกษาฯ ภายใน 20 วันหลังปดรับขอเสนอโครงการ
¥ แผนงานวิจัยและพัฒนาตอยอดฯ และแผนงานถายทอดเทคโนโลยี
ภายใน 60 วันหลงัปดรับขอเสนอโครงการ

3. ฝ าย เลข านุการฯ  รวบรวมเพื่ อ
นําเสนอขออนุมัติผูบริหารหนวยงาน

ไมเกิน 10 วันหลงัไดรับผลการตัดสินจากคณะทํางานพิจารณาโครงการฯ

3. ผูบริหารฯ อนุมัติและลงนามแจงผล
การพิจารณา

ไมเกิน 5 วันหลงัจากฝายเลขานุการคณะทาํงานฯ สส.สป.วท.นําเสนอผลการ
พิจารณา

4. หนวยงาน/สถาบันการท่ีไดรับการ
สนับสนนุฯมีหนังสือตอบยืนยัน/เบิกจาย
งบประมาณ สงให สป.วท.

ไมเกิน 15 วันหลงัไดรับหนงัสือแจงผลการพิจารณาฯ

6.สส.สป.วท. สงเร่ืองใหสวนงานคลัง
เพื่อดําเนินการเบิกจายงบประมาณ

ไมเกิน 5 วันหลงัไดรับหนงัสือตอบยืนยัน/ขอเบิกฯจากหนวยงาน/
สถาบันการศึกษาที่ไดรบัการสนับสนุนฯ

7. สวนงานคลัง สป.วท.โอนเงินไปยัง
หนวยงาน/สถาบันการศึกษา

ไมเกิน  45 วันหลงัไดรับหนังสือจาก สส.สป.วท.
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ประกาศรับ
ขอเสนอโครงการภายใตการดําเนินงานคลินิก

เทคโนโลยี

ไดรับความเห็นชอบแผนและวงเงินในการสนับสนุน
งบประมาณภายใตการดําเนินงานคลินิกฯ

ตรวจสอบเอกสาร/คุณสมบัติ
คัดกรองโครงการ

ผานเกณฑคัดกรองเบ้ืองตน

คณะทํางาน
พิจาณาขอเสนอโครงการ

(1) แผนงานบริการคําปรึกษา

(2) แผนงานถายทอดฯ(3)แผนงานวิจัยตอยอดฯ

ผาน/ไมผาน

ภายในวันท่ี 30 ต.ค.58

- แผน (1) ภาย 20 วันหลังปดรับขอเสนอโครงการ
- แผน (2)-(3) ภายใน 60 วันหลังปดรับขอเสนอโครงการฯ

นําเสนอและขอความ
เห็นชอบจากผูบริหาร

แจงผลการพิจารณา

ผูไดรับการสนับสนุน
มีหนังสือตอบยืนยัน

/ ขอเบิกเงิน

สํานักสงเสริมและถายทอด
เทคโนโลยี สงเร่ืองให

สวนงานคลังของสํานักงานปลัด
กระทรวงฯ ดําเนินการเบิกจาย

ภายใน 10 วัน ภายใน 5 วัน ภายใน  15 วัน ภายใน 5 วัน

ข้ันตอนของ
หนวยงานเบิกจาย

และหนวยงานท่ีรบัโอน

สวนงานคลังของสํานักงานปลัด
กระทรวงฯ ดําเนินการสํารอง

เงินในระบบ GFMIS / เขาบัญชี
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ

วางฎีกาไปยงักรมบญัชีกลาง

สวนงานคลังของ
สํานักงานปลัด

กระทรวงฯ เสนอ
ผูบริหารลงนามในเช็ค

สวนงานคลังฯ นําเช็ค
โอนเงินเขาบัญชี หรือ

แจงหนวยงาน/
สถาบันการศึกษา มารับ

ดวยตนเอง

ประมาณ 10 วันประมาณ 15 วัน ประมาณ 15 วัน

ตั้งแตวันที ่1 ก.ย. 58
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6.7) ขอกาํหนดและเงือ่นไขอื่นๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

þ  การตรวจสอบและคัดกรองเบื้องตน โดยเจาหนาที่ของสํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี
 **หนวยงานเจาของงบประมาณฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีอาจจะไมนําขอเสนอโครงการเขาสู

การพิจารณาของคณะทํางานฯ หากผูเสนอโครงการไมผานเกณฑการตรวจสอบและคัดกรองเบ้ืองตน**
þ  การพิจารณาขอเสนอโครงการโดยคณะทํางานฯ
w องคประกอบ: ประกอบดวย รองปลดักระทรวงวิทยาศาสตรฯ เปนประธานคณะทาํงาน

ผูทรงคุณวุฒิทีเ่ปนบุคคลภายนอกสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ขาราชการของสํานักสงเสริมและถายทอด
เทคโนโลยี ไดแก ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี ผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี
ผูอํานวยการสวนถายทอดเทคโนโลยี และมเีจาหนาทีข่องสวนถายทอดเทคโนโลยี เปนฝายเลขานุการคณะทาํงาน

w อํานาจหนาท่ี: กําหนดเกณฑการคัดเลือก เกณฑการตัดสิน วิเคราะหความ
เหมาะสมของเทคโนโลยีและคาใชจาย จัดลาํดับความสําคัญของโครงการ

þ   การพิจารณาคาใชจาย: พิจารณาเหตุผลความจําเปนและประโยชนที่จะไดรับ เปรียบเทียบกับ
ความคุมคาของการใชจายงบประมาณ ตามระเบยีบและอตัราของทางราชการทีม่อียูโดยอนุโลม ไดแก พ.ร.ฎ. เกี่ยวกับเงินเดือน
และคาจางของขาราชการ, พ.ร.ฎ. การเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548, ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิก
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550, ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการประชุม การฝกอบรม การสัมมนาฯ

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัสดุ การจัดงานและมาตรการประหยัดคาใชจายของรฐับาลและของหนวยงาน

þ  ใหตัดคาใชจายที่เปนคาธรรมเนียมเขาสถาบันการศึกษา (ไมวาจะเรียกชื่ออะไร) ซึ่ง วท.
ไดมีหนังสือขอการยกเวนและทางหนวยงาน/สถาบันการศึกษา มีหนังสือตอบใหการยกเวนคาธรรมเนียม  สําหรับ
หนวยงาน/สถาบันการศึกษาที่ไมสามารถใหการยกเวนได ใหหักไดไมเกินรอยละ 10 และหากไมระบุไวตั้งแตเสนอ
โครงการ หากไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จะนํามากลาวอางวางบประมาณไมเพียงพอหรือเปนอุปสรรคตอ
ความสําเรจ็ของโครงการมิได

þ กําหนดวงเงินในแตละภาคตามผลงาน ป 2557 – 2558 และการพิจารณา
ขอเสนอโครงการ จะพิจารณาเปนรายคลินิกฯ รายพ้ืนท่ี รายภาค ดังน้ัน แตละหนวยงาน/สถาบันการศึกษาท่ีเปน
คลินิกฯเครอืขาย ควรจะจัดสงขอเสนอโครงการมาพรอมกันทกุแผนงานฯ

þ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา และผูเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตองศึกษา
เงือ่นไข ขอกาํหนด ระบบการตดิตาม ประเมนิผลและรายงานผล ใหชัดเจน หากไดรบัการสนบัสนุน จะนําเหตุผลภาระ
งานมาอางวาเปนอุปสรรคตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินโครงการมิได

þ ผูรับผิดชอบโครงการหลัก โครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ในป 2558 แตยัง
ดําเนินการไมแลวเสร็จ หรือมีการขอขยายเวลาดําเนินโครงการ ขอสงวนสิทธ์ิในการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ ในป 2559 เนื่องจากจะเปนการเพิ่มภาระงานใหมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินงานไมบรรลุตามเปาหมาย
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þ ผูเสนอโครงการที่ประสงคจะเสนอโครงการตอเนื่องในป 2559 ตองแนบผลการ
ดําเนินงานของป 2558 (รายงานฉบับสมบูรณ) หากเปนปอื่นๆ ใหระบุดวยวาเคยดําเนินงานในปใด

þ สําหรับขอเสนอโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในป 2558 และไมไดรับ
การสนับสนุนฯ ไมตองเสนอโครงการเขามาในป 2559 เน่ืองจาก สป.วท. จะนําขอเสนอโครงการดังกลาว เขาสู
กระบวนการพิจารณาฯ ในป 2559 โดยใหผูรับผิดชอบเพิ่มเติม/หรือปรับแกไขขอเสนอโครงการ อีกครั้ง หรือหาก
ขอเสนอโครงการไมเขาขายขอรับ/ไดรับการสนับสนุนฯ ซึ่ง สป.วท. จะไดแจงใหคลินิกฯ เครือขาย ทราบตอไป

**การเปลี่ยนแปลงขอบเขต เง่ือนไข หลักเกณฑการสนับสนุนงบประมาณฯ ในคูมือนี้ เปนสิทธิของหนวยงานผูใหเงิน
อุดหนุน ผูขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะนําไปอางอิง เพื่อใชในการฟอง/รองเรียน/เรียกรองคาเสียหายไมได

MMMMMMMMM
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22..22 แบบฟอรมที่ใชในการขอรบัการสนับสนุนงบประมาณแบบฟอรมที่ใชในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
งานคลินิกเทคโนโลยีงานคลินิกเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ พประจําปงบประมาณ พ..ศศ..25592559

¤ แผนงานบริการใหคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลย ี(แบบ สส. 002-1)

¤ แผนงานถายทอดเทคโนโลยี (แบบ สส. 002-2)

- แบบสํารวจขอมูลความตองการเทคโนโลยี (แบบ สส. 002-2 (1))
- หนังสือขอความชวยเหลือทางวิชาการหรือเทคโนโลยี (แบบ สส. 002-2 (2))

¤ แผนงานวิจัยและพัฒนาตอยอดเทคโนโลยี (แบบ สส. 002-3)
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1. ชื่อสถาบันการศึกษาที่เปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย   :

2. ช่ือโครงการ   :

3. ผูรับผิดชอบและหรือผูรวมรับผิดชอบ   :
(คําอธิบาย : โปรดระบุ ช่ือ – นามสกุล / ตาํแหนง  /สถานทีต่ดิตอ / หมายเลขโทรศัพท / โทรสาร / e-mail ใหครบถวนโดยเปน

ชื่อทมีบริหารที่มีการแตงตั้งคลินิกฯอยางเปนลายลักษณอักษร) : สําหรับประวัติ/ประสบการณ ใหใสแตผลงานที่เกีย่วของกับโครงการ
เปนเอกสารแนบทาย

4. ความสอดคลองกับแผนงาน    : þ   การบริการใหคําปรึกษาและขอมลูเทคโนโลยี

5. ลักษณะโครงการ   :  โปรดใสเครือ่งหมาย P  ใน o ท่ีตองการ

o   เปนโครงการตอเน่ือง  (เร่ิมดําเนินการป )

6. หลักการและเหตุผล   :
(คําอธิบายช้ีแจงเหตุผลความจําเปนท่ีตองดําเนินโครงการดังกลาว)

7. วัตถุประสงค   : 1) เพื่อเปนแหลงรวบรวมขอมูลและใหบริการคําปรึกษาและขอมูลทางเทคโนโลยี
   2) เพื่อเปนตัวกลางและประสานการถายทอดความรูและเทคโนโลยีรวมกันระหวางเครือขาย
   3) เพือ่เปนศูนยประสานงานและสนับสนุนงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวตักรรม

ในพ้ืนท่ีจังหวัด
 (คําอธิบาย  : โปรดระบุ วัตถุประสงคหลักขอใด ขอหน่ึงหรือทั้ง 3 ขอขางตน และหากมีวัตถุประสงคมากกวานี้โปรดระบุเพิ่มเติม)

8. กลุมเปาหมาย   :
(คําอธิบาย : โปรดระบุ กลุมเปาหมายที่ใหบริการ)

9. พื้นที่ดําเนินการ   :
(อธิบาย : โปรดระบุ จังหวัดที่สถาบันฯที่เปนคลินิกฯตั้งอยูและจังหวัดที่มอบหมายใหรับผิดชอบ (ถาม)ี

10. ระยะเวลาดําเนินการ   : เดือนที่เริ่มตน-จนถึงสิ้นสุด ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2559

๒๕๕๙
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11. การดําเนินโครงการ   :
 11.1 กิจกรรมและวิธีดําเนินงาน  ประกอบดวย

กิจกรรม 1)  กิจกรรมการใหบรกิารคําปรึกษาและขอมลูเทคโนโลยี
þ  ชองทางหรือวิธีการ โปรดใสเคร่ืองหมายü ลงในชองทางที่จะใหบริการ
o ทางโทรศัพท ระบหุมายเลขโทรศัพท

 ชวงเวลาที่ใหบริการเวลา .น. ถึงเวลา .น. (เวนวันเสาร - อาทิตย)
 ช่ือเจาหนาท่ีประจําท่ีใหบริการ
o ทางเวบไซต โปรดระบุ URL …………………………………………………………….
o การบริการนอกสถานที่ โปรดระบุ ..................................................................
o เรื่องทีจ่ะใหบริการ พรอมชือ่เจาของเทคโนโลยี/ความเชี่ยวชาญ ไมนอยกวา

3 เรื่อง โปรดระบุ
o วิธีการประชาสัมพันธใหผูรบับริการรบัทราบชองทางรับบริการ โปรดระบุ

กิจกรรม 2)  การประสานงานและบริหารจัดการเครือขาย โปรดใสเคร่ืองหมายü ลงในชองo ที่จะใหบริการ

o การประสานงานภายในสถาบันการศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ท่ี
เก่ียวของกบัการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี

o การประสานงานภายในสถาบันการศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ท่ี
เกี่ยวของกับการดําเนินงาน หมูบานแมขาย วท. และสมาชกิ อสวท.

o การบริหารจัดการทางดานการเงิน งบประมาณ การติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล

กิจกรรม 3)  การประสานการดาํเนนิงานรวมกบั โปรดใสเครือ่งหมายü ลงในชองo ที่จะดําเนินการ
o รองผูวาราชการจังหวัดที่เปน PCSO
o ศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจาํภูมภิาค

 11.2 แผนการดําเนินงาน (ตามตารางดานลาง)
  (นํากิจกรรมท่ีจะดําเนินงานใน ขอ 11.1 มาใสไวในแผนวาจะดําเนินการเม่ือไร ใชเงินเทาใด)

กิจกรรม

2558 2559
รวม

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.

แผนเงิน

1.

2.

3.

แผนงาน (จํานวนผูรบับริการ
จะจดัสงในแตละไตรมาส)
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12. ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ
คาเปาหมาย
(หนวยนับ)

ขอมูลท่ีตองจัดเก็บ

1. จํานวนผูรบับริการคําปรึกษาทางเทคโนโลยี (คน) แบบใบสมคัรของสํานักงานปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ

2. จํานวนผูรบับริการขอมูลเทคโนโลยี (คน)

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
แบบวัดความพึงพอใจและ
ประเมนิผลตามแบบฟอรมของ
สํานักงานกระทรวงวิทยาศาสตรฯ

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  (ผลกระทบ : ที่เกิดโดยตรงกับผูรับบริการและประชาชนที่อยูในพื้นที่ใหบรกิาร)

(โปรดใสเคร่ืองหมาย P และระบุผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากโครงการมากท่ีสุดเพียงขอเดียว)

o   ทางเศรษฐกิจ   โปรดอธิบาย
o   ทางสังคม   โปรดอธิบาย

14. งบประมาณขอรับการสนับสนุนจาก วท.   จํานวน   บาท มีรายการดังน้ี
(คําอธบิาย : ใหแจกแจงรายละเอียดคาใชจายท่ีจะใชในการดําเนินโครงการทุกข้ันตอนเปนงบตัวคูณ [ราคาตอหนวย:  จาํนวน

คน/ครั้ง/วัน/ชิ้น] โดยใชระเบียบและอตัราของทางราชการ  ตามตัวอยางดานลาง)

รายการ (ตัวอยาง) วัน/คร้ัง คน อัตรา รวมเงิน (บาท)

1. คาจางเหมาบุคคลธรรมดา ชวยงาน
วุฒิปรญิญาตรีทางวิทยาศาสตรหรือสาขา
ใกลเคียง
2. คาเบ้ียเล้ียง

12 เดือน

10 วัน

1 คน

2 คน

15,000
(รวมประกันสังคม

และอ่ืนๆ)

240

180,000

4,800

15.  งบประมาณการบริการทางวิชาการของหนวยงาน/สถาบันการศึกษา ท่ีนํามารวมดําเนินงาน (ถามี)
โปรดระบุ.........................................................................บาท

16. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล   :
รายงานความกาวหนากบัสาํนักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดยรายงานผลการดําเนินงานและจัดสง

ขอมูลตามแบบฟอรมฯ ท่ีกําหนด เปนรายไตรมาส รวมไมนอยกวา 3 คร้ัง/ป โดยรายงานในระบบติดตามโครงการ
คลินิกเทคโนโลยีออนไลน (Clinic Monitor Online : CMO) ท่ีเวบไซต www.clinictech.most.go.th และรายงาน
ฉบับสมบูรณพรอมไฟลเอกสาร ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปงบประมาณ

( )
ผูเสนอโครงการ

ตําแหนง**
(** ตําแหนงในสถาบันการศึกษาและตําแหนงในการบริหารงานคลินิกเทคโนโลยี)
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1. ชื่อสถาบันการศึกษาที่เปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย   :

2. ช่ือโครงการ   :

3. ช่ือผูเสนอโครงการและผูรวมโครงการ   :
(คําอธิบาย : โปรดระบุ ช่ือ – นามสกุล / ตาํแหนง  /สถานทีต่ดิตอ / หมายเลขโทรศัพท / โทรสาร / e-mail)
(ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ผลงาน ประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับโครงการท่ีเสนอ ของผูเสนอโครงการท่ี

เปนหัวหนาโครงการและผูรวมโครงการใหแนบเปนเอกสารแนบทาย)

4. ความสอดคลองกับแผนงาน    : þ    การถายทอดเทคโนโลยี

5. ลักษณะโครงการ   :  โปรดใสเครือ่งหมาย P  ใน o ทีต่องการและกรอกขอมูลพรอมหลักฐานตามที่ระบุ

o   5.1   เปนโครงการตอเน่ืองทีเ่คยไดรับการสนับสนุนฯจากโครงการคลินิกฯหรือโครงการที่เคยถายทอดฯ
มาแลวจากแหลงทนุอ่ืน (ปท่ีดําเนินการ )

F แนบผลการดําเนนิงานและผลสําเร็จทีผ่านมาประกอบดวย

o   5.2   เปนโครงการใหม (ไมเคยดําเนินการหรือรับงบประมาณจากแหลงใด) โดยเปนโครงการท่ี...
o  1) เปนความตองการของชุมชน (เกษตรกร แมบานเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม หรือ

วิสาหกจิชุมชน หรอื SMEs โดยไดแนบหลกัฐานตามแบบสาํรวจความตองการ (แบบ สส. 002 - 2 (1))
o  2) เปนขอเสนอความตองการของ m จังหวัด (หนังสือจากรองผูวาราชการจังหวัด (PCSO))

m โจทยจากการประชุมบูรณาการที่ไดรับมอบหมาย หรือที่มอบหมาย m หนังสือจากนายกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินm สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(โปรดระบุชื่อผูนํา)
โดยไดแนบหนังสอืขอความชวยเหลอืทางวิชาการ (แบบ สส. 002 - 2 (2))

o   5.3   เปนผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีตองการและมีพรอมในการถายทอดฯ
 โปรดระบุแหลงทุน ปที่ไดรับทุน
หมายเลขโทรศัพทแหลงทุน โดย ¨ ไมเคยถายทอดฯ

¨ ถาเคยถายทอดฯ ใหระบุไวในขอ 5.1

6. หลักการและเหตุผล   :
(คําอธิบาย : ชี้แจงเหตุผลความจําเปนที่ตองดําเนินโครงการ  เชน ระบุประเด็นหรือทีม่าของปญหา  แนวคิดการแกไขหรือ

พัฒนา  มีความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ หรือไมอยางไร เปนตน)

7. วัตถุประสงค   : (ระบุวาโครงการมุงหวังใหบรรลุอะไร หลัก ๆ ไมเกิน 3 ขอ)

1.
2.
3.

๒๕๕๙
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8. กลุมเปาหมาย   :
(คาํอธิบาย : โปรดระบุ ช่ือกลุมเปาหมายพรอมช่ือ/นามสกุล ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทท่ีเปนประธาน/ผูนํากลุม-ชุมชน ท่ีจะดําเนินการให

ชัดเจนเช่ือมโยงกับขอ 5.2 1) )

9. พื้นที่ดําเนินการ   :
(คําอธิบาย : โปรดระบุ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ที่กลุมเปาหมายอาศัยอยู)

10. ระยะเวลาดําเนินการ   : (วันเริ่มตน - ส้ินสุดโครงการตองอยูภายในปงบประมาณวันท่ี 1 ตลุาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

11. การดําเนินโครงการ   :
 11.1 กิจกรรมและวิธีดําเนินงาน  ประกอบดวย

 11.2 แผนการดําเนินงาน ( ตามตารางดานลาง) โดยสอดคลองกบั ขอ 11.1

กิจกรรม

2558 2559
รวม

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.

แผนเงิน

1.

2.

3.

4.

5.

ผลงาน ; (จํานวนผูรับการถายทอด)

คําอธิบาย ตองใหขอมูล
Ø บทสรุปของเทคโนโลยีหรือองคความรูที่จะถายทอดฯ ใหขอมูล
Ø คุณสมบัติของผูรับการถายทอดฯ

Ø วิธีการถายทอด [หัวขอความรูที่จะใหโดยการบรรยาย การสาธิต การศึกษาดูงาน] [หัวขอทักษะ/ความเช่ียวชาญ ที่

จะฝกปฏิบัติแตละเรื่อง ใหระบุจํานวนชั่วโมง/ จํานวนวัน/ จํานวนครั้ง พรอมชื่อวิทยากรและหนวยงานของวิทยากร]
Ø สื่อที่ใชในการถายทอดฯ เชน เอกสารประกอบการบรรยาย เครื่องมือเครื่องจักรในการสาธิต เปนตน
Ø การทดสอบการไดรับความรูกอนและหลัง แผนการติดตาม ใหคําปรึกษา และการติดตามประเมินผลภายหลังการ
ถายทอดฯ
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12. ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ  โปรดระบุคาเปาหมาย
(โปรดศึกษาในคูมือฯ ในสวนของเปาหมาย / ตัวชี้วัด)

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ/ตัวชี้วัด คาเปาหมาย (หนวยนับ) ขอมูลท่ีตองจัดเก็บ

1)  จํานวนผูรบัการถายทอดเทคโนโลยี (คน) แบบใบสมัคร
2)  รอยละความพึงพอใจของผูรับการถายทอดฯ แบบประเมินผลฯ
3)  รอยละผูรับการถายทอดฯ มีการนําไปใชประโยชน แบบติดตามฯ
4)  จํานวนสถานประกอบการทีนํ่าผลงานวิจยัไปใช
ประโยชน  (แหง/ราย) * ดูคําอธิบายในคูมือ

แบบฟอรมการนําไปใช
ประโยชน

5)  สัดสวนผลลัพธทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจาก
การดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยีโครงการเปรียบเทียบกับ
งบประมาณที่ไดรับ

เทากับหรือมากกวา 1 การประเมินจากคณะที่
ปรึกษาจากภายนอก

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  **(ผลกระทบ : ทีเ่กิดโดยตรงกับผูรับบริการและประชาชนที่อยูในพื้นที่ใหบริการ)
(คําอธิบาย : แสดงผลกระทบทีเ่กิดขึ้นจากโครงการทั้งทีร่ะบุเปนตัวเงนิและไมสามารถระบุเปนตัวเงินได  ศึกษาขอบเขตใน

คูมือฯ พรอมอธิบายใหเขาใจวาเกิดอยางไร)

o   ทางเศรษฐกิจ   โปรดอธิบาย
o   ทางสังคม   โปรดอธิบาย

 ** จะสัมพันธกับขอ 12

14. งบประมาณขอรับการสนับสนุน   จํานวน   บาท มีรายการ ดังนี้
(คาํอธิบาย  : ใหแจกแจงรายละเอียดคาใชจายท่ีจะใชในการดําเนินโครงการทุกข้ันตอนเปนงบตัวคูณ [ราคาตอหนวย :

จํานวนคน/คร้ัง/วัน/ช้ิน] โดยใชระเบียบและอัตราของทางราชการ)
* หากมีงบสมทบหรือทรัพยากรอ่ืน ๆ จากหนวยงานในพ้ืนท่ีหรือจากกลุม/ชุมชน โปรดระบุไวดวย

15. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล   :
รายงานความกาวหนากับสาํนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ  โดยรายงานผลการดําเนินงาน และจัดสง

ขอมูลตามแบบฟอรมฯ ท่ีกําหนด เปนรายไตรมาส รวมไมนอยกวา 3 คร้ัง/ป  โดยรายงานในระบบติดตามโครงการ
คลินิกเทคโนโลยีออนไลน (Clinic Monitor Online : CMO) ที่เวบไซต www.clinictech.most.go.th และสง
รายงานฉบับสมบรูณพรอมไฟลเอกสารภายใน 30 วันหลังส้ินสดุปงบประมาณ (โปรดศึกษาในคูมือฯ)

16. การเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ   :
ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมและมีการเผยแพรประชาสัมพันธ จะระบุวาไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมท้ัง ยินดีใหความรวมมือเขารวมจัดแสดงผลงานคลินิก
เทคโนโลยีในงานนิทรรศการตางๆ ที่เกี่ยวของ

( )
ผูเสนอโครงการ

ตําแหนง**
(** ตําแหนงในสถาบันการศึกษา)
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แบบสํารวจขอมูลความตองการเทคโนโลยี
โดย     คลินิกเทคโนโลยี

สวนท่ี 1 ขอมูลชุมชน
1.1  ช่ือชุมชน/หมูบาน หมูที่ ตําบล อาํเภอ จังหวัด
1.2  ช่ือผูนํา
1.3  จํานวนสมาชิกในชุมชน ครัวเรือน/คน
1.4  อาชีพของสมาชิก

-  อาชีพหลัก คิดเปนรอยละ
-  อาชีพรอง คิดเปนรอยละ
-  อาชีพเสริม คิดเปนรอยละ

1.5  รายไดเฉลี่ย / เดือน ของสมาชิกและครัวเรือน
o  นอยกวา  5,000 บาท
o  มากกวา  5,000 บาท แตไมเกิน 10,000 บาท
o  เกินกวา  10,000 บาท

1.6  ปจจัยพ้ืนฐานในการดาํรงชีพของชุมชน
o  น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค m มี m ไมมี
o  ไฟฟา m มี m ไมมี

1.7  อธิบายลักษณะทรัพยากรของชุมชน
1.8  หนวยราชการท่ีดแูลชุมชนในปจจุบัน
1.9  ผลิตภัณฑของชุมชน(ถามี)
สวนท่ี 2  ความตองการเทคโนโลยี
2.1 ช่ือกลุม (ใสเคร่ืองหมายü ใหตรงตามสถานภาพของกลุมพรอมชื่อ)
o  ช่ือชุมชน
o  ช่ือวิสาหกิจชุมชน
o  อตุสาหกรรมในครัวเรือน/ขนาดกลาง/ยอม

       ที่อยู
2.2 ช่ือหัวหนากลุม/ผูนํา หมายเลขโทรศัพท
2.3 จํานวนสมาชิกในกลุมท่ีตองการเทคโนโลยี คน (แนบรายชื่อสมาชิกพรอมที่อยูและ
หมายเลขโทรศัพทติดตอ)
2.4 ประเด็นปญหา / ความจําเปนที่ตองการเทคโนโลยี  หรือความชวยเหลือทางเทคโนโลยี

2.5  เทคโนโลยีที่ตองการ  หรือปญหาทางเทคโนโลยีที่ตองการใหชวยเหลือ
ก)  ตองการคําปรึกษา  เรื่อง
ข)  ตองการใหฝกอบรม  เรื่อง
ค)  อื่นๆ (ระบุ)

2.6  ความตองการหรือปญหาฯตามขอ 2.5 เคยขอรับความชวยเหลือจากหนวยงาน (ระบุช่ือ)
แตยังไมไดรับความชวยเหลือ

ลงช่ือ  (ตัวบรรจง)
หมายเลขโทรศัพท

ผูสํารวจขอมูล
วันที่ / / .

ลงชื่อ (ตัวบรรจง)
หมายเลขโทรศัพท

ผูใหขอมูล
วันที่ / /
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ช่ือหนวยงาน/ชุมชน
ท่ีอยู

วันที่ เดือน พ.ศ.

เรื่อง ขอความชวยเหลือทางวิชาการหรือเทคโนโลยี

เรียน ปลัดกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ส่ิงท่ีสงมาดวย 1. หลกัฐานการประชุม การจัดเวทีเสวนา ท่ีแสดงถึงการไดมาถึงประเด็น
  ท่ีตองการขอความชวยเหลือ (เฉพาะกรณีเปนความตองการของสมาชิก
  อาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
  2. รายงานการประชุม และประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัดท่ีเกีย่วของ
  (จังหวัด/สวนทองถ่ิน)

ดวย (นาย/นาง/นางสาว)  มีความประสงคใหกระทรวงวิทยาศาสตรฯ
ชวยเหลือในเรื่อง . (ระบุประเด็นปญหา/พื้นที่/จํานวนผูไดรับความเดือดรอน)
และเคยขอรับความชวยเหลือจากหนวยงาน (ระบุชื่อ) เมื่อป พ.ศ.
แตยังไมไดรับความชวยเหลือ/แกไขปญหาโดยชุมชน/จังหวัด/หนวยงานในทองถ่ิน (ระบช่ืุอ)
ยินดีจะใหความรวมมือและการสนับสนุน(โปรดระบุr สมทบงบประมาณบางสวน จาํนวน บาทr สรางโรงเรือน
r จัดหาเครื่องมือ/เครื่องจักรr สถานท่ีอบรมr อืน่ๆ (โปรดระบุ)
โดยหากตองการขอมูลเพ่ิมเติมโปรดติดตอ(ช่ือ – สกุล) หมายเลขโทรศัพท

                    จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

  ( )
รองผูวาราชการ/ผูบริหารองคการบริหารสวนทองถ่ิน

/สมาชกิ อสวท.
**ใหขีดฆาขอความ

ที่ไมตองการ

โทร. ................................................

**เฉพาะขอท่ีเกีย่วของ
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1. ชื่อสถาบันการศึกษาที่เปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย   :

2. ช่ือโครงการ   :

3. ช่ือผูเสนอโครงการและผูรวมโครงการ   :
(คําอธิบาย : โปรดระบุ ช่ือ – นามสกุล / ตําแหนง  /สถานท่ีตดิตอ / หมายเลขโทรศพัท / โทรสาร / e-mail)
(ประวัตกิารศึกษา ประวตัิการทํางาน ผลงาน ประสบการณการทาํงาน ของผูเสนอโครงกาท่ีเปนหัวหนาโครงการและผูรวมโครงการ

ใหเปนเอกสารแนบทายโครงการ)

4. ความสอดคลองกับแผนงาน    : þ  การวิจัยและพัฒนาตอยอดเทคโนโลยี

5. ลักษณะโครงการ   :  โปรดใสเครือ่งหมาย P  ใน o ที่ตองการและกรอกขอมลูใหครบถวน
o  5.1 เปนความตองการของชุมชน (เกษตรกร แมบานเปนรายบุคคลหรอืเปนกลุม หรือ วสิาหกจิชุมชน

โดยไดแนบหลกัฐานตามแบบสาํรวจความตองการ (แบบ สส. 002 - 2 (1))
o  5.2 เปนขอเสนอความตองการของจังหวัด หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสมาชิก อสวท.

โดยไดแนบหนังสอืขอความชวยเหลอืทางวิชาการ (แบบ สส.002 - 2 (2))
o  5.3 อ่ืนๆ  โปรดระบุ

6. หลักการและเหตุผล   :
(ชี้แจงเหตุผลความจําเปนที่ตองมีวิจัยและพัฒนาตอยอด โดยแสดงรายละเอียดและสถานภาพปญหาของเทคโนโลยีเดิม)

7. วัตถุประสงค   : (ระบุวาโครงการมุงหวังใหบรรลุอะไร หลักๆ ไมเกิน 3 ขอ)

1.
2.
3.

8. กลุมเปาหมาย   :
(อธิบาย : โปรดระบุ กลุมเปาหมายท่ีคาดวาจะเปนผูใช/รับการถายทอดฯ เม่ือผลงานวิจัยฯ แลวเสร็จ)

9. พื้นที่ดําเนินการ   :
(อธิบาย : โปรดระบุ พื้นที่ตั้งที่จะดําเนินการวิจัยและพัฒนาตอยอดและพื้นที่ของกลุมเปาหมายที่เปนผูใชเทคโนโลยี)

10. ระยะเวลาดําเนินการ   : (วันเร่ิมตน - ส้ินสุดโครงการตองอยูภายในปงบประมาณวันท่ี 1 ตุลาคม 58 - 30 กันยายน 59)

11. การดําเนินโครงการ   :
11.1  กระบวนการและวิธีการวิจัยและพัฒนาตอยอดฯ มีรายละเอียด ตามหัวขอ  ดังน้ี

Ø ขอบเขตการวิจัยและพัฒนาตอยอดฯ
Ø ระเบยีบวิธีการวิจัยและพัฒนาตอยอดฯ
Ø ข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาตอยอดฯ
Ø ความคาดหวังและผลประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัยและพัฒนาตอยอดฯ
Ø แผนการถายทอดฯ

๒๕๕๙
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11.2 แผนการดาํเนินการวิจยัฯ และแผนการถายทอดฯ (ตามตารางดานลาง) โดยสอดคลองกับ ขอ 11.1

12. ผลผลิต

ตัวชี้วัดผลผลิต คาเปาหมาย (หนวยนับ) ขอมูลท่ีตองจัดเก็บ

1) ผลงานวิจัยและพัฒนาตอยอดเทคโนโลยี
แลวเสร็จตามแผน

แลวเสร็จตามแผน
ภายในปงบประมาณ

1) รายงานการวิจัยและพัฒนา
ตอยอดเทคโนโลยีฉบบัสมบรูณ

2) จํานวนผูรบัการถายทอดเทคโนโลยี (คน) 2) การรายงานความกาวหนา
ในระบบ CMO3) รอยละผูรับการถายทอดเทคโนโลยีมี

ความพึงพอใจผลงานฯ

13. ผลกระทบ  : (โปรดใสเครื่องหมาย ü และแสดงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากโครงการท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมสามารถระบุเปนตัวเงิน
ขอใดขอขอหน่ึง หรือท้ังสองขอ)

o   ทางเศรษฐกิจ   โปรดอธิบาย
o   ทางสังคม   โปรดอธิบาย

14. งบประมาณขอรับการสนับสนุน   จํานวน   บาท มีรายการ ดังนี้
(คาํอธิบาย : ใหแจกแจงรายละเอียดคาใชจายท่ีจะใชในการดําเนินโครงการทุกข้ันตอนเปนงบตัวคูณ [ราคาตอหนวย: จาํนวนคน/

คร้ัง/วัน/ช้ิน] โดยใชระเบียบและอตัราของทางราชการ)

15. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล   :
รายงานความกาวหนากับสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ  โดยรายงานผลการดําเนินงานและจัดสง

ขอมูลตามแบบฟอรมฯ ท่ีกําหนด เปนรายไตรมาส รวมไมนอยกวา 3 คร้ัง/ป  โดยรายงานในระบบติดตามโครงการ
คลินิกเทคโนโลยีออนไลน (Clinic Monitor Online : CMO) ที่เวบไซต www.clinictech.most.go.th และสงรายงาน
ฉบับสมบูรณพรอมไฟลเอกสาร ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดปงบประมาณ

กิจกรรม

2558 2559
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.

2.

3.

4.

5.

แผนเงิน

( )
ผูเสนอโครงการ

ตําแหนง**
(** ตําแหนงในสถาบันการศึกษา)
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22..33 แบบฟอรมท่ีใชในการแบบฟอรมท่ีใชในการติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล
คลินิกเทคโนโลยีคลินิกเทคโนโลยี

¤ แบบวัดความพึงพอใจ (แผนงานบริการคําปรึกษาฯ)

¤ แบบใบสมัคร

¤ แบบประเมินผลเม่ือจบการถายทอดฯ ทันที (แผนงานถายทอดเทคโนโลยี)

¤ แบบติดตามประเมนิผล

¤ แบบการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน
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แบบวัดความพึงพอใจ

เพื่อประโยชนการวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงการใหบริการคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยี
ของงานคลินกิเทคโนโลย ี จึงใครขอใหทานใหความเห็นตามที่เปนจริง

ชื่อ  นามสกุล
เลขบตัรประจําตวัประชาชน£££££££££££££ (เพื่อประโยชนในการใหบริการ)
ทานเคยใชบริการของคลิกเทคโนโลยี
คําถาม
วัน/เดือน/ป (ของคําถาม)

5. ทานคาดวาสามารถนําความรูไปใชประโยชนไดหรือไม
1£ ใชประโยชนได (ตอบขอ 6 ดวย) 2£ ใชประโยชนไมได (ไมตองตอบขอ 6)

6. การนําความรูไปใชประโยชนในลักษณะ
1£ เพ่ิมรายได    2£ ลดรายจาย
3£ คุณภาพชีวิต     4£ แกปญหาเทคโนโลยี

รายการ

ระดับความคิดเห็น

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)1. ทานมีความพึงพอใจในคําถามตอไปน้ีเพียงใด

1. ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ

1.1 มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย

1.2 การใหบริการข้ันตอน ไมยุงยาก ซับซอน

1.3 การใหบริการมีความสะดวก รวดเร็ว

2. เจาหนาที่ผูใหบริการ

2.1 ใหบรกิารดวยความสุภาพ เต็มใจ ยินดี

2.2 ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว

2.3 ใหบรกิารตอบขอซักถามปญหาไดนาเช่ือถือ

3. ดานขอมูล

3.1 ไดรับความรูเพิ่มขึ้น

3.2 ขอมูลมีความถูกตองตรงความตองการ

3.3 ขอมูลที่ไดรบัมีประโยชน

4. ภาพรวมความพึงพอใจในการใหบริการ

IDProject =  ……………………
IDPersonal =  ……………………
                     (Autonumber)
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ใบสมัคร
ช่ือโครงการ
วันเวลา สถานที่
คลินกิเทคโนโลยี
เพ่ือกอเกิดประโยชนทั้งผูสมัครท่ีจะไดรับการดูแลเปนอยางดีและผูรับสมัครที่จะใหบริการอยางตอเน่ือง ขอมูลตอไปน้ีหากทาน
ยินยอมใหขอมูลขอใหทานกรอกใหครบถวนทุกขอและลงช่ือโดยคลินิกเทคโนโลยี จะรักษาขอมูลเปน ความลับ  แตหากทานไม
ประสงคจะใหขอมูล  ทานสามารถไมกรอกใบสมัครได

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
1. ช่ือ 1 £ นาย  2 £ นาง 3 £ นางสาว   ช่ือ  นามสกุล
เลขบัตรประจําตวัประชาชน £££££££££££££ (เพ่ือประโยชนในการใหบริการ)
2. สถานที่ติดตอ (ระบุบานเลขที่ หมูที่ หมูบาน ถนน)
ตําบล  อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย
3. อายุ  ป เต็ม
4. หมายเลขโทรศัพทบาน   โทรศัพทมือถือ
5. อาชีพหลัก(เลือกเพียง 1 ขอ)
 1£ รับราชการ  2 £ พนกังานรัฐวิสาหกิจ        3£ เกษตรกร      4£ โอทอป
 5 £ แมบาน  6 £ พนกังานธรุกิจเอกชน       7£ รับจาง         8£ วิสาหกิจชุมชน
 9£ คาขาย  10£ อื่นฯ
6. ระดับการศึกษาสูงสุด(เลือกเพียง 1 ขอ)
 1£ ประถม 2 £ มัธยมตน  3£ มัธยมปลาย /ปวช.      4 £ ปวส./อนุปริญญา
 5£ ปริญญาตรี 6£ สูงกวาปริญญาตรี 7£ อื่นๆ
7. รายไดตอเดือน (เลือกเพียง 1 ขอ)

1£ นอยกวา  1,000 บาท   2 £ 1,001 – 2,000 บาท
3£ 2,001 – 3,000 บาท     4£ 3,001 – 4,000 บาท
5£ 4,001 – 5,000 บาท     6£ 5,001 – 6,000 บาท
7£ 6,001 – 7,000 บาท     8£ 7,001 – 8,000 บาท
9£ 8,001 – 9,000 บาท     10£ 9,001 – 10,000 บาท
11£ มากกวา 10,000 บาท (โปรดระบุจํานวน  บาท)

8.    ทราบขาวคร้ังแรกจากแหลงใด  (เลือกเพียง 1 ขอ)
1£ จดหมายเชิญ       2 £ ทางอินเตอรเนต็

        3 £ การแนะนํา / คนรูจัก    4£ ปายประกาศโฆษณา
  5£ ส่ือสารมวลชน   6£ หนวยงานในทองถิ่น
 7£ เจาหนาท่ีของรัฐ   8£ อ่ืน ๆ
9.    ทานเคยไดรับการอบรม ถายทอดเทคโนโลยี จาก ทางคลินิกเทคโนโลยีนีห้รือไม
 1£ เคย    2 £ ไมเคย
10.   ทานเคยลงทะเบยีนคนจนประเภทขาดการอาชีพหรือไม
 1£ เคย    2 £ ไมเคย

สวนท่ี 2 ขอมูลเฉพาะบุคคลท่ีเกีย่วของกับหลักสูตร
คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย เปนผูพิจารณาสอบถามคุณลักษณะที่เฉพาะตองการทราบเพิ่มในโครงการดังกลาว (ถาจําเปน)

IDProject   =  ……………………
IDPersonal =  ……………………
                     (Autonumber)

     ลงช่ือ
ผูใหขอมูล

วันที่  เดอืน พ.ศ.
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แบบประเมินผลเมื่อจบการถายทอดฯ ทันที

เพ่ือประโยชนการวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร จึงใครขอใหทานใหความเห็นตามท่ี
เปนจริง อยางตรงไปตรงมา โดยจะไมมีการระบุช่ือผูประเมนิแตอยางใด

ขอมูลวัดความพึงพอใจและการปรับปรงุหลักสูตร

รายการ
ระดับ

มาก
ท่ีสุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ท่ีสุด
(1)ทานมีความพอใจในคําถามตอไปน้ีระดับใด

ขอมูลวัดความพึงพอใจ
1. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ (เชน การประกาศรับสมัคร การ
ติดตอเชิญอบรม การประสานงานและใหขอมูล  การดูแล และการทํางาน
อยางมีข้ันตอน ฯลฯ)
2. เจาหนาท่ีผูใหบริการ (เชน อัธยาศัยดี ย้ิมแยมแจมใส มีใจในการ
ใหบริการ ฯลฯ)
3. ส่ิงอํานวยความสะดวก (สถานท่ีอบรม อาหาร เคร่ืองโสตฯ เอกสารอบรม
ฯลฯ)
ขอมูลเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร
4. การนําความรูไปใชประโยชน (ใชประกอบอาชีพ หรือใชในชีวิตประจําวัน)
5. ความเหมาะสมของเน้ือหาหลักสูตร
6. ความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู ความสามารถ เทคนิคการสอน)
7. ระยะเวลาการอบรม (จํานวนวัน)
8. ชวงเวลาการอบรม (วัน/เดือน/ฤดทูี่อบรม)
9. ความคุมคาเม่ือเทียบกับเวลาและคาใชจาย(ประโยชนท่ีไดรับมากกวา
เวลาและคาใชจายท่ีเสียไป)

     10.  ทานคาดวาสามารถนําความรูไปใชประโยชนไดหรือไม.
1£ นําไปใชใชประโยชนได  2£ นําไปใชใชประโยชนไมได

     11.  ทาน คาดวา จะมีรายไดเพ่ิมข้ึนก่ีบาทรายไดตอเดือน (เลือกเพียง 1 ขอ)
1£ นอยกวา  1,000 บาท  2£ 1,001 – 2,000 บาท
3£ 2,001 – 3,000 บาท     4£ 3,001 – 4,000 บาท
5£ 4,001 – 5,000 บาท     6£ 5,001 – 6,000 บาท
7£ 6,001 – 7,000 บาท     8 £ 7,001 – 8,000 บาท
9£ 8,001 – 9,000 บาท     10£ 9,001 – 10,000 บาท
11£ มากกวา 10,000 บาท (โปรดระบุจํานวน ....................... บาท)

IDProject   =  ……………………
IDPersonal =  ……………………
                     (Autonumber)
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แบบตดิตามประเมินผล

เพื่อสามารถประมวลผลแสดงความสําเร็จของโครงการ ขอความรวมมือผูเขาอบรมกรุณากรอกขอมูลให
ครบถวนดวย จะขอบคุณย่ิง

 ชื่อ  นามสกุล
เน้ือหา
1. การนาํไปใชประโยชน

1£ สามารถนําความรูไปใชประโยชนได
2£ ไมสามารถนําความรูไปใชประโยชน เพราะ

(หากเลอืกตอบขอ 2 ไมตองตอบขออ่ืนๆ)
2. ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชประโยชนและประเมินเปนรายไดกี่บาทตอเดือน

คําอธิบาย
ประเมินเปน รายไดหลัก (รายไดจากอาชีพประจําและใชเวลาสวนใหญ) เฉล่ียเพ่ิมข้ึนตอเดือน

ประเมินเปน รายไดเสริม (รายไดเพ่ิมนอกจากอาชีพประจําและใชเวลาวาง) เฉล่ียเพ่ิมข้ึนตอเดือน

2.1  รายไดท่ีทานไดรับเปนแบบไหน (เลือกเพียง 1 ขอ)
1£ รายไดหลัก   2£ รายไดเสริม

2.2  กรุณาเลือกระบุจํานวนเงิน (เลือกเพียง 1 ขอ)
1£ นอยกวา  1,000 บาท  2£ 1,001 – 2,000 บาท
3£ 2,001 – 3,000 บาท     4£ 3,001 – 4,000 บาท
5£ 4,001 – 5,000 บาท     6£ 5,001 – 6,000 บาท
7£ 6,001 – 7,000 บาท     8£ 7,001 – 8,000 บาท
9£ 8,001 – 9,000 บาท     10£ 9,001 – 10,000 บาท
11£ มากกวา 10,000 บาท (โปรดระบุจํานวน บาท)
หรอื (ถาไมสามารถตอบขอ 2.1 หรอื 2.2 ไดใหไปตอบใน ขอ 3 หรอื ขอ 4)

3.  ทานสามารถนําความรูไปลดรายจายไดก่ีบาทตอเดือน (ในกรณีท่ีไมสามารถตอบไดใหขามไปขอ 4)
1£ นอยกวา  1,000 บาท  2£ 1,001 – 2,000 บาท
3£ 2,001 – 3,000 บาท     4£ 3,001 – 4,000 บาท
5£ 4,001 – 5,000 บาท     6£ 5,001 – 6,000 บาท
7£ 6,001 – 7,000 บาท     8£ 7,001 – 8,000 บาท
9£ 8,001 – 9,000 บาท     10£ 9,001 – 10,000 บาท
11£ มากกวา 10,000 บาท (โปรดระบุจํานวน  บาท)

IDProject   =  ……………………
IDPersonal =  ……………………
                     (Autonumber)
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4.  ในดานคุณภาพชีวิต  (ในกรณีท่ีไมสามารถประเมินไดใหขามไปขอ 5)
1£ สามารถระบุเปนเงินจํานวน บาทตอเดือน
2£ ไมเปนตัวเงิน แตเปนการนําความรูไปใช  พัฒนาอาชีพ
3£  ไมเปนตัวเงิน แตเปนเร่ืองความจําเปนของสังคมหรือส่ิงแวดลอมสวนรวม
4£ ไมเปนตัวเงิน แตสามารถประเมินในดาน

5. ทานเร่ิมนําความรูท่ีไดรับไปใชเม่ือใด
1£ หลังการอบรมทันที                   2£ หลังการอบรมภายใน 1 เดือน
3£ หลังการอบรมภายใน 3 เดือน    4£ หลังการอบรมภายใน 6 เดือน

6.  ทานนําความรูท่ีไดรับไปใชท่ีไหน
1£ ใชในครอบครัว                         2£ ใชในชุมชน/กลุม
3£  ใชในท่ีทํางาน                           4£ ใชเม่ือมีโอกาส

7.  ทานนําความรูไปขยายผลตอในดานใด
1£ ประยุกตเปนองคความรูใหม   2£ เปนวิทยากรถายทอดเทคโนโลยี/

เผยแพรตอ
3£ ใหบริการ / คําปรึกษา    4£ อ่ืนๆ (โปรดระบุ )

สวนท่ี 3  การประเมินผลท้ังโครงการทางเศรษฐศาสตรโดยเจาหนาท่ีคลินิกเทคโนโลยี
ประเมินทางเศรษฐศาสตรทั้งโครงการ (เทียบกับการลงทุนโครงการ)

สตูรคํานวณผลตอบแทนโครงการ (เทา) = รวมรายไดแตละคนหารดวยจาํนวนคน (ท้ังโครงการ) X 12 เดอืน
   ตนทุนโครงการตอคน

     ลงช่ือ
ผูประเมิน

วันที่  เดือน พ.ศ.
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แบบการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน

ชื่อกลุม
ท่ีอยู

วันที่ เดือน พ.ศ.

เรือ่ง การนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน

เรียน ปลัดกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

  ตามที่  สาํนักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานที่

เปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย ดําเนินการถายทอดความรูและเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและพัฒนา ใหแกชุมชน

วิสาหกิจชุมชน และอุตสาหกรรมในครัวเรือน/ขนาดเล็กหรือยอม  นั้น

  ขาพเจา

ประธานกลุม/ผูนําชุมชน และสมาชิกกลุม/ชุมชน จํานวน คน

(จํานวน ......... คน) ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี เรื่อง

เมื่อวันที่  เดือน  พ.ศ. จากมหาวิทยาลยั/หนวยงาน..

ซ่ึงกลุมสามารถนําความรู/เทคโนโลยีท่ีไดรับการถายทอดไป

ใชประโยชน เชน เพ่ิมรายได ลดคาใชจาย ไดมาตรฐาน)

  กลุม/ชุมชน ขอขอบพระคุณเปนอยางสงูมา ณ โอกาสนี้

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( )
ประธานกลุม / ตัวแทนกลุม

หมายเลขโทรศัพท..............................................
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บทที่บทที่ ๓๓ :: ขอกําหนดและขอบเขตงานขอกําหนดและขอบเขตงานการสนับสนุนงบประมาณการสนับสนุนงบประมาณ

ภายใตการดําเนินภายใตการดําเนินการการ ““งานงานหมูบานแมขายหมูบานแมขาย วทวท..””
ประจําปงบประมาณประจําปงบประมาณ พพ..ศศ..25525599

33..11 ขอกําหนดและขอกําหนดและขอบเขตการสนับสนุนงบประมาณขอบเขตการสนับสนุนงบประมาณ

11)) หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการดําเนินงานการคัดเลือกหมูบานที่มีศักยภาพและความพรอม
จัดตั้งเปนหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาตั้งแตป พ.ศ. 2525 ภายใตชื่อ “หมูบานเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรต”ิ ซึ่ง
มีจํานวน 9 แหง ตอมาในป พ.ศ. 2552 จากแนวนโยบายของรฐับาล ท่ีตองการใหหมูบานและชุมชนนําวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีการแพรกระจายสูชุมชนมากย่ิงข้ึน จึงไดนําแนวคิดหมูบาน
เทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ ผสมผสานกับการดําเนินงานเครือขายการถายทอดเทคโนโลยี (คลินิกเทคโนโลยี) มาพัฒนา
เปนหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (หมูบาน วท.) และสรางกระบวนการพัฒนาหมูบานดวย วทน. อยางตอเน่ือง
โดยใหชื่อหมูบานที่ไดรับการยกระดับการพัฒนาวา “หมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (หมูบานแมขาย วท.)”

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 งานหมูบานแมขาย วท. ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในการ
ขยายกรอบความคิดของการนํา วทน. ไปถายทอดสูชุมชนโดยความรวมมือกับภาคีท้ัง 4 ไดแก ภาคราชการและ
ทองถ่ิน (ผูสนับสนุน ) ภาควิชาการ (ผู ให เทคโนโลยี เชน หนวยงานในสังกัด วท.และสถาบันการศึกษา)
ภาคประชาชน (ผูรับเทคโนโลยี) และภาคเอกชน (ผูสนับสนุน) โดยการพัฒนาหมูบานดวย วทน. มีจุดมุงหมายเพื่อ
สรางหมูบานแมขายท่ีสามารถเปนตนแบบและขยายผลถายทอดองคความรูที่ไดรับไปยังหมูบานอื่น ๆ ดวยวิทยากร
ทองถ่ิน โดยมีระยะเวลาในการพัฒนา 3 ป  โดยการ ถายทอดความรู (Knowledge) ใหม ๆ ใหสมาชิกมีทักษะ (Skill)
ความชํานาญ ใหเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การเพิ่มผลผลิตใหเพิ่มขึ้น (Productivity) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ (Product development) การบริหารจัดการ (Management) กระบวนการคิดการพัฒนาแบบครบวงจร
หวงโซแหงคุณคา (Value chain) ต้ังแตตนนํ้า กลางนํ้าและปลายนํ้า การลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ
(Value added) การขยายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําของชุมชนในชนบท การสรางพฤติกรรมการเรียนรูดวย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ผานการมสีวนรวมของคนในหมูบาน/ชุมชน เชน การแสวงหาความรูใหม ๆ การสังเกต
การระบุปญหา การทดลอง  การจดบนัทึก การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การตรวจสอบขอมูลและการสรุปผล เพื่อ
ปรับทศันคติ (Attitude) ใหเกิดกระบวนการความคิดอยางวิทยาศาสตร มีเปาหมายในการสรางหมูบานตนแบบเพื่อ

นําไปสูการขยายผล “1 อําเภอ 1 หมูบานแมขาย”
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  แนวคิดการพัฒนาหมูบานแมขาย วท. ปรากฏดังรูป

22)) นิยามและความหมายนิยามและความหมาย

33)) วัตถุประสงควัตถุประสงค
(1) เพ่ือสงเสริมใหหมูบานหรือชุมชนนําองคความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ไปประยุกตใชประโยชนในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามวิถีชีวิตในแตละชุมชนและทองถ่ิน
(2) เพ่ือสงเสริมใหหมูบานหรือชุมชนเปนตนแบบ/ตัวอยางในการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมไปประยุกตใชประโยชน และมีการขยายผลไปยังชุมชนใกลเคียง

“ เปนหมูบานที่นาํวิทยาศาสตรและเทคโนโลยไีปพฒันาตอยอดและประยุกตใช
ประโยชนใหเกิดอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและอาชีพอื่น ๆ ในชุมชนเพื่อ
สรางงาน สรางเงนิ สรางคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และดาํเนินงานไดอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืน จนสามารถเปนตนแบบสาํหรับชุมชนอื่น ๆ ”
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44)) เปาหมายเปาหมาย

มีจํานวนหมูบาน วท. ตนแบบหรอืแมขาย ๘๗๘ อําเภอ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยปจจบัุน
(ปงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕8) มหีมูบาน วท. รวม 310 หมูบาน ใน ๒49 อําเภอ ๖๗ จงัหวัด แบงตามภูมภิาค ดังนี้

ภาค
ทั่วประเทศ

ไมมีหมูบานแมขาย
วท.

มีหมูบานแมขาย วท. **จังหวัดท่ีไมมี
หมูบาน

อําเภอ จังหวัด อําเภอ จังหวัด อําเภอ จังหวัด หมูบาน

เหนือ ๑๙๕ ๑๗ ๑๒๙ ๒ ๖๖ ๑๕ ๙๔
1. อุทยัธานี
2. เพชรบูรณ

กลาง ๒๒๓ ๒๒ ๑๙๑ ๘ ๓๒ ๑๔ ๓๘

1. กรุงเทพมหานคร
2. ชัยนาท
3. นครนายก
4. ปราจนีบุรี
5. ลพบรีุ
6. สมุทรสงคราม
7. สระแกว
8. สิงหบุรี

ตะวนัออก ๓๖ ๔ ๒๙ ๐ ๗ ๔ ๙

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

๓๒๓ ๒๐ ๒๓๒ ๐ ๙๑ ๒๐ ๑๐๔

ใต ๑๕๑ ๑๔ ๙๘ ๐ ๕๓ ๑๔ ๖๕

รวม ๙๒๘ ๗๗ ๖๗๙ ๑๐ ๒๔๙ ๖๗ ๓๑๐ ๑๐
หมายเหตุ : 928 อําเภอ รวม 50 เขต ของ กทม. แลว

55)) โครงสรางการบริหารโครงสรางการบริหาร
งานหมูบานแมขาย วท. มีการบรหิารจดัการในรูปคณะกรรมการฯ และคณะทํางานฯ รวม 3 ชุด

ไดแก  (1) คณะกรรมการประสานงานหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2) คณะทํางานพิจารณาโครงการ
หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ (3) คณะทํางานคัดเลือกหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อให
การทํางานมีประสทิธิภาพมากท่ีสดุ คณะกรรมการฯ และคณะทํางานฯ แตละชุดจงึประกอบไปดวย ผูบริหารระดับสูง
ของ วท. นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และผูทรงคุณวุฒิอื่น ๆ เขารวมเปนคณะกรรมการฯ และคณะทํางานฯ
โดยมีเจาหนาท่ีสาํนักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี ทําหนาท่ีเปนฝายเลขานุการท้ัง 3 ชุด ดังรูป
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คณะกรรมการประสานงานหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี
(1) กํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินงานหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(2) พิจารณาดําเนินการใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในการจัดทําแผนปฏิบัติการและเรงรัดการ

ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการทีกํ่าหนดไว
(3) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร
(4) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีไดรบัมอบหมาย

คณะทํางานพิจารณาโครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีหนาทีดั่งตอไปน้ี
(1) พจิารณาขอเสนอโครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหสอดคลองกับหลักเกณฑของ

คณะกรรมการประสานงานหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกําหนด
(2)  คัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของโครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อพิจารณา

สนับสนุนงบประมาณ
(3)  ดําเนินการและประสานงานตาง ๆ  ไดตามที่เห็นสมควรที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณา

ขอเสนอโครงการ
(4) รายงานผลการพิจารณาใหคณะกรรมการประสานงานหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทราบ
(5) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

คณะทํางานคัดเลือกหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีหนาทีดั่งตอไปน้ี
(1) พจิารณา ทบทวน จดัทาํหลกัเกณฑการพิจารณาหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ให

สอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการประสานงานหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(2) พิจารณาคัดเลือกหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามหลักเกณฑการพิจารณาหมูบาน

แมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(3) ดําเนินการและประสานงานตาง ๆ  ไดตามท่ีเหน็สมควรทีจ่ะเปนประโยชนตอการดําเนินการใน

ขอ (1) และ (2)
(4) รายงานผลการพิจารณาตอคณะกรรมการประสานงานหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทราบ
(5) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย

66)) ข้ันตอนการพัฒนาหมูบานแมขาย วทข้ันตอนการพัฒนาหมูบานแมขาย วท..

กระบวนการพัฒนาหมูบานภายใตกรอบการดําเนินงานของโครงการหมูบานแมขาย วท. ประกอบดวย
3 ขั้นตอนหลัก ๆ คือ

ข้ันตอนท่ี 1  การคัดเลือกหมูบานที่มีศักยภาพและความพรอมที่จะเขารวมโครงการ และผานเกณฑ
การพิจารณาขอเสนอโครงการ  ในพื้นที่ของอําเภอที่ยังไมมีโครงการหมูบาน วท. อยู หรือในพื้นที่เดิมแตมีเทคโนโลยีที่มี
แตกตางจากหมูบาน วท. เดิม เพ่ือพัฒนาเปนหมูบาน วท. (ใหม)

ข้ันตอนท่ี 2  การพัฒนาหมูบาน วท.(ตอเน่ือง) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหมูบาน วท. ใน
ทุกดาน ภายใตระยะเวลา 3 ป เพ่ือใหสามารถเปนตนแบบและยกระดับเปนหมูบานแมขาย วท. (แมขายขยายลูก)

ขั้นตอนที ่3 การขยายผล หมูบาน วท.(แมขายขยายลูก) ขยายผลไปยังหมูบาน/ชุมชนอื่น ๆ (สราง
ลูกขาย) ภายใตความเช่ียวชาญท่ีไดรับและพัฒนาตนเองตลอดเวลา
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77)) บทบาทหนาท่ีของผูรวมโครงการบทบาทหนาท่ีของผูรวมโครงการ
(1) ผูสนับสนุนงบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตรฯ  มีหนาที่

· จัดทาํแผนงาน/โครงการเพ่ือรบัการจัดสรรงบประมาณจากรฐับาล

· จัดทําแผนดําเนินงานประจําป เพ่ือกําหนดเปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลงานท่ีตองนําสงรัฐบาล

· บรหิารโครงการและสนับสนุนงบประมาณ

· ติดตามความกาวหนา ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการ

· ประเมินผลและรายงานผลตอผูบรหิารและรัฐบาล
(2) ผูใหการถายทอดเทคโนโลยี หนวยงาน/สถาบันการศึกษาท่ีรับงบประมาณ มีหนาท่ี

· มีศักยภาพและความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีทีถ่ายทอด ฯ

· มีความพรอมในการดําเนินงานรวมกับหมูบาน/ชุมชน

· ดําเนินการตามแนวคิดการพัฒนาและแผนพัฒนาหมูบานดวย วทน.

· รายงานผลการดําเนินงาน รายไตรมาส/รายป และจัดสงผลงานตามตัวช้ีวัด เชน ขอมูล
ผูรับบริการ (ใบสมัคร แบบประเมิน แบบติดตาม) รายงานฉบับสมบูรณ

· ใหความรวมมือในการรบัตรวจประเมินจากหนวยงานตาง ๆ เชน สํานักงบประมาณ สํานัก
ผูตรวจราชการของกระทรวงฯ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการประจํากระทรวงวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี(คตป.) คณะท่ีปรกึษาท่ีวาจางเพือ่ประเมินผลประจําป เปนตน

· ผลักดันแผนพัฒนาหมูบานดวย วทน. เขาสูแผนการพัฒนาหมูบานและสูทองถิ่น อําเภอ
จังหวัด เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเน่ืองและย่ังยืน
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(3) ผูรับการถายทอดเทคโนโลยี หมูบานและชุมชน มีหนาท่ี

· แสดงเจตจํานงเขารวมโครงการพัฒนาหมูบานแมขาย วท.  โครงการไมนอยกวา 50 คน

· ใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนพัฒนาหมูบานดวย วทน.

· เรียนรูและพรอมท่ีจะปรับกระบวนทัศน เพ่ือนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชในชุมชน
และผสมผสานการนอมนําปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติอยางจริงจงั

· รวมสรางจิตอาสา มีพรอมท่ีจะเปนวิทยากรทองถ่ิน เพ่ือขยายผลไปยังหมูบานและชุมชนอ่ืนๆ
(4) ผูใหการสนับสนุนอ่ืน ๆ  เชน หนวยงานทองถิ่น โรงเรียน วัด ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

กศน. ศูนยการเรยีนรูไอซีทชุีมชน ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจาํตําบล เปนตน

· สนับสนุนงบประมาณสมทบในกรณีที่ วท. ไมสามารถดําเนินการไดทั้งหมด

·  สนับสนุนสถานที ่อาคาร โรงเรอืน ในการจัดกิจกรรม การถายทอดเทคโนโลยี ศูนยเรียนรู
หรือศูนยสาธิต

88)) การประเมินสถานะการประเมินสถานะระดัระดับการพัฒนาบการพัฒนาหมูบาน วทหมูบาน วท..

ในการยกระดับหมูบาน วท. เปนหมูบานแมขาย วท. น้ัน การประเมินผลการดําเนินงานและการ
ประเมินสถานะหมูบานในแตละปงบประมาณ มีความสําคัญอยางยิ่ง โดยการประเมินทั้ง 2 สวนจะเปนเครื่องบงชี้
กระบวนการพัฒนาของแตละหมูบานวาอยูในสถานะอยูรอด เขมแข็งเติบโต หรือย่ังยืน ดังน้ันเพ่ือใหการคัดเลือกและ
ยกระดับจากหมูบาน วท. ไปสูหมูบานแมขาย วท. มีความชัดเจนในการพิจารณาคัดเลอืก จึงไดมีการแตงต้ังคณะทํางาน
คัดเลอืกหมูบานแมขาย วท. ขึ้น เพื่อใหมีหนาที่หลักในการวางกรอบ แนวทางของการประเมินและคัดเลือกหมูบาน
แมขาย วท.  ทั้งนี้คณะทํางานคัดเลือกฯ ดังกลาว ไดกําหนดระดับของการพัฒนาหมูบาน องคประกอบของการ
พิจารณา และแบบประเมินและหลกัเกณฑในการใหคะแนน ดังน้ี

๘.๑) ระดับของการพัฒนาหมูบาน เพ่ือใหการพัฒนาหมูบานตามกรอบการพัฒนา(๓ ป) เปนไป
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ คณะทํางานคัดเลอืกฯ จึงไดแบงระดับการพัฒนาหมูบานเพ่ือใชในการบง
บอกสถานะหมูบานเปน ๓ ระดับ ไดแก

(1) ระดับอยูรอด หมายถึง หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทีมี่ผลการดําเนินงานอยูใน
ระดับของการนําองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชในชีวิตประจําวัน คะแนนประเมินเฉลี่ยไมนอยกวา
รอยละ 30

(2) ระดับเขมแข็ง-เติบโต หมายถึง หมูบานวิทยาศาสตรที่สามารถพึ่งพาตนเองได และมี
การบริหารจัดการหมูบาน/ชุมชน มีการบูรณาการกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกแตยังไมสามารถขยายผล
ไปยังหมูบาน/ชุมชน อ่ืน ๆ ได คะแนนประเมินเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 60

(3) ระดับยั่งยืน หมายถึง หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทีส่ามารถพ่ึงพาตนเองไดและ
สามารถเปนตนแบบหรือสามารถขยายผลไปยังหมูบานอ่ืนๆ คะแนนประเมินเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80
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๘.๒) แบบประเมินและหลักเกณฑในการใหคะแนน เพื่อใหการประเมินสถานะหมูบานเพื่อใชในการ
วัดระดับการพัฒนาของหมูบาน วท. นั้น คณะทํางานคัดเลือกฯ กําหนดใหใชแบบประเมิน ๕ ดาน 22 ตัวชี้วัด 100 คะแนน
ดังน้ี

(1) ดานความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีหลักท่ีกําหนด   20 คะแนน
(2) ดานความพรอมของหมูบานในการเปนตนแบบ   20 คะแนน
(3) ดานการมสีวนรวมและการจัดสรรผลประโยชน    20 คะแนน
    ของคนในชุมชนจากการไดรับการถายทอดเทคโนโลยี
(4) ดานการการบูรณาของหมูบานกับหนวยงานตางๆ  20 คะแนน
    ท้ังภายในและภายนอก
(5) ดานความสามารถในการขยายผลสูลูกขาย                  20 คะแนน

รายละเอียดแบบประเมินฯ ปรากฏในหัวขอ ๓.๓

8.3) ขอกําหนดการประเมิน
(1) การประเมิน โดยจะทําการประเมินหลังจากเสร็จสิ้นการดําเนินงานของทุกปงบประมาณ โดย

ประเมินผลการดําเนินงานจากการรายงานในระบบ CMO (Clinic Monitor Online) ทางเว็ปไซต http://www.clinictech.most.go.th
(2) การประเมินโดยคณะทํางานคัดเลือกหมูบานแมขาย วท. และคณะท่ีปรึกษา ที่เปน

หนวยงานภาคีท่ี ๓ ซ่ึงจะดําเนินการประเมินใน ๒ ประเด็น คือ

· ประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุมคาทางเศรษฐกิจและสังคม

· ประเมินสถานะหมูบาน ตามกรอบแนวทางการพัฒนาหมูบาน 3 ป

๘.๔) องคประกอบของการพิจารณาคัดเลือกหมูบานแมขาย วท. (แมขายตนแบบหรือแมขาย
ขยายลูก)

(1)  ผลการดําเนินงานและสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินงานที่ผานมาตามระยะเวลาของการพัฒนา (3 ป)
(2)  คะแนนประเมินสถานะหมูบาน จากคณะทํางานคัดเลือกหมูบานแมขาย วท.
(3)  คะแนนประเมินสถานะหมูบาน จากคณะท่ีปรึกษาภาคีท่ี 3

http://www.clinictech.most.go.th/
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99)) หลักเกณฑการสนับสนุนงบประมาณหลักเกณฑการสนับสนุนงบประมาณหมูบาน วท. ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเภทหมูบาน เปาหมาย กรอบ
วงเงินสนับสนุน

เงื่อนไขการสนับสนุน
ตองผานเกณฑทุกขอ ดังน้ี

แบบฟอรมท่ีใช

1. หมูบาน วท.
(ตอเน่ือง) :
เพื่อผลักดันไปสู
การเปนหมูบาน
แมขาย วท.

· หมูบานที่ไดรับ
การสนับสนุน
งบประมาณมาแลว 1
หรือ 2 ป นับต้ังแตป
255๗ -ปจจุบนั และ
ตองการพัฒนาเปนปที่
2 หรือปที่ 3 เพื่อกาว
ไปสูการเปนแมขาย

ไมเกินหมูบานละ
250,000 บาท

1) มีผลสัมฤทธ์ิของงาน/พรอม
จัดสงผลงานของปท่ีไดรบัการ
สนับสนุนฯ ครบถวนตาม
ขอกําหนด
2) มีคะแนนประเมินสถานะ
หมูบานตามระดับการพัฒนา
ในปที่ผานมา
(ปท่ี 1 :ไมตํ่ากวา 30 และปท่ี
2 ไมตํ่ากวา 60)
3) มีผลคะแนนขอเสนอ
โครงการฯ ของคณะทํางาน
พิจารณาโครงการฯ ไมนอย
กวารอยละ 70

§ แบบฟอรมขอเสนอ
โครงการในขอ ๓.๒ (โดย
เน้ือหาเปนไปตาม
แนวทางท่ีเคยเสนอไว
แลวในปที่ ๑ หรือปที่ ๒)

2. หมูบาน วท.
(แมขาย) :
ยกระดับเปน
หมูบานแมขาย
ในปที่ขอ
งบประมาณหรือ
เปนแมขายทีม่ี
ผลการประเมิน
สถานะหมูบาน
ไมเกนิ 2 ป

· หมูบานท่ีผาน
การประเมินสถานะ
หมูบานในป
งบประมาณที่ขอรบั
การสนับสนุน หรอื
หมูบานท่ีมีสถานะ
เปนหมูบานแมขาย
วท. (ขยายลกู)  โดย
มีผลการประเมิน
สถานะ หมูบานไม
เกิน 2 ป นับจากป
แรกที่ไดรบัการ
ยกระดับเปนหมูบาน
แมขาย วท.

ไมเกิน
360,000 บาท
เปนคาใชจาย
สาํหรบัการขยายผล
ไปยังชุมชน/หมูบาน
อ่ืนๆ 3 ชุมชน/
หมูบาน เปนเงิน
300,000 บาท
และคาบริหาร
จัดการและพัฒนา
ตนเอง (20%)
เปนเงิน 60,000
บาท

1) มีผลการประเมนิสถานะ
หมูบาน ในระดับย่ังยืน เฉล่ียไม
ตํ่ากวารอยละ 80
2) มีผลสัมฤทธ์ิของงานของปที่
ไดรับการสนับสนุนฯ ครบถวน
ตามขอกําหนด
3) มีการระบุหมูบานหรือชุมชน
ใกลเคียงท่ีจะไปขยายผลหรือ
ถายทอดองคความรูดวย
วิทยากรในชุมชน ไมนอยกวา
3 ชุมชน/หมูบาน และมีผูรับ
การถายทอดเทคโนโลยีแตละ
ชุมชนไมนอยกวา 50 คน
(หลัก) โดยมีผูรับผิดชอบ
โครงการเปนทีป่รึกษา และจะ
ไดรับการพิจารณาเปนกรณี
พิเศษหากชมุชน/หมูบาน ที่
ขยายผลอยูตางอําเภอ และเปน
อําเภอที่ยังไมมีหมูบาน วท.

§ แบบฟอรมขอเสนอ
โครงการในขอ ๓.๒
§ แบบสํารวจความ
พรอมและความตองการ
ของหมูบานลูกขาย
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ประเภทหมูบาน เปาหมาย กรอบ
วงเงินสนับสนุน

เงื่อนไขการสนับสนุน
ตองผานเกณฑทุกขอ ดังน้ี

แบบฟอรมท่ีใช

4) คณะทํางานจะพิจารณา
โครงการฯ จะพิจารณาความ
เหมาะสมของขอเสนอโครงการ
และงบประมาณ เมื่อผานเกณฑ
ขอ 1) - 2)  และมคีะแนนเฉลี่ย
ไมนอยกวารอยละ 70

3. หมูบาน วท.
(ใหม) : เพื่อ
พัฒนาหมูบานท่ี
มีศักยภาพและ
ความพรอมเขา
สูกระบวนการ
พัฒนาดวย วทน.
และดาํเนินการ ป
2559 เปนปแรก

· หมูบานที่อยูใน
อําเภอที่ไมมีหมูบาน
วท. หรือเปนหมูบาน
ที่มีเทคโนโลยีที่
แตกตางจาก
เทคโนโลยีเดิมที่เคย
ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ

ไมเกินหมูบานละ
300,000 บาท

1) เปนหมูบาน/ชุมชน ในพ้ืนท่ี
ของอําเภอ/จงัหวัด ที่ยังไมมี
หมูบาน วท. เปนลําดับแรก
ตามรายช่ืออําเภอที่ยงัไมมี
หมูบาน
2) เปนหมูบาน/ชุมชน ท่ีเคย
ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี
จากหนวยงาน/
สถาบันการศึกษาที่เปน
เครือขาย (แสดงหลักฐาน)
3) ผานเกณฑการคัดเลือกตาม
เกณฑของคณะทํางานพิจารณา
โครงการ ไมนอยกวารอยละ 70
4) ผานเกณฑการคัดเลือกตาม
เกณฑของคณะทํางานคัดเลอืกฯ
(ในการลงพ้ืนท่ีสํารวจความ
พรอม) ไมนอยกวารอยละ 70

§ แบบฟอรมขอเสนอ
โครงการ
§ แบบแสดงเจตจาํนง
เขารวมเปนหมูบานแมขาย
วท.
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1100)) คุณสมบัติของผูเสนอโครงการคุณสมบัติของผูเสนอโครงการ

R ผูเสนอโครงการหมูบาน วท.ใหม อยูในหนวยงานในสงักัด วท.  หรือ สถาบันการศึกษา
R ผูเสนอโครงการไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการหมูบาน วท. ในป 2557 - 2558

เพื่อดําเนินโครงการตอเนือ่ง (ป 2 หรือ 3) และหมูบานแมขาย วท. (เปนแมขาย วท. ป 2555 - 2557) และไดรับการ
สนบัสนุนงบประมาณในการขยายลกู ไมเกนิ 2 ป

R ไมเปนผูอยูในขายท้ิงงาน(ท้ังของงานหมูบานแมขาย วท.และงานคลินิกเทคโนโลยี)

1111)) การรับและเสนอขอเสนอโครงการการรับและเสนอขอเสนอโครงการ

Ä  จัดทําขอเสนอโครงการ ตามแบบฟอรมที่กําหนดในแตละประเภท หมูบาน วท. (ตอเนื่อง), หมูบาน
วท. (แมขาย) และ หมูบาน วท. (ใหม)  พรอมไฟลเอกสาร โดยสามารถสงขอเสนอโครงการไดตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2558
เปนตนไป และปดรบัขอเสนอโครงการ ในวันที ่30 ตุลาคม 2558

Ä  จัดสงขอเสนอโครงการ โดยมีหนังสือ เรียน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีลงนามโดย
ผูบริหารหนวยงาน พรอมจัดทําสําเนา 4 ชุด (รวมตนฉบับ) จัดสงทางไปรษณียหรือจัดสงดวยตนเอง โดยจาหนาซอง ดังนี้

 สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี(หมูบานแมขาย วท.)
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

       ช้ัน 6 อาคารพระจอมเกลา ถนนพระรามท่ี 6  เขตราชเทวี กทม. 10400



3 - 11

หมูบาน วท.ใหม : ไมเกิน 20 วันหลังรับผลการคัดกรอง

หมูบาน วท.ตอเนือ่ง/แมขาย วท. : ไมเกิน 30 วันหลัง
รับผลการคดักรอง

ไมเกิน 20 วันหลังปดรับ
ขอเสนอโครงการ

1 ก.ย. – 30 ต.ค. 58

ภายใน 30 ต.ค. 58

1122)) ขั้นตอนการสนับสนุนงบประมาณและการเบิกจายงบประมาณขั้นตอนการสนับสนุนงบประมาณและการเบิกจายงบประมาณ

           ไดรับความเห็นชอบแผนและวงเงินงบประมาณในการสนบัสนนุ
งานหมูบานแมขาย วท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

ประกาศและรับขอเสนอโครงการ
หมูบาน วท.(ตอเนื่อง) หมูบาน วท.(แมขายขยายลูก และหมูบาน วท.(ใหม)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตรวจสอบขอมูลและเอกสารตามหลักเกณฑในการสนบัสนนุงบประมาณ
เพื่อคัดกรองโครงการเบื้องตน

คณะทาํงาน
พิจารณาขอเสนอ

โครงการฯ

ผาน

ผานเกณฑคัดกรอง

สํานักสงเสริมและถายทอด
เทคโนโลยี สงเรื่องให
สวนงานคลังของ สป.

เพื่อ ดําเนินการเบิกจาย

นาํเสนอและขอความ
เห็นชอบจากผูบริหาร

หนวยงาน

แจงผลการ
พิจารณา

ผูไดรับการสนับสนุน
มีหนังสือตอบยืนยัน

ขอเบิกเงินฯ

ภายใน 15 วัน ภายใน  15 วันภายใน 10วัน ภายใน 5 วัน

สวนงานคลังของสํานักงานปลัด
กระทรวงฯ ดําเนินการสํารอง

เงินในระบบ GFMIS / เขาบัญชี
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ

วางฎีกาไปยังกรมบัญชีกลาง

สวนงานคลังฯ นาํเช็คโอนเงิน
เขาบัญชี หรือแจงหนวยงาน/
สถาบันการศึกษา มารับดวย

ตนเอง

สวนงานคลังของ
สํานักงานปลัด

กระทรวงฯ เสนอ
ผูบริหารลงนามในเช็ค

ข้ันตอน
ของหนวย

เบิกจาย
และหนวย

ที่รับโอน

โครงการ หมูบาน  วท.ใหม

 โครงการหมูบาน ตอเนื่อง (หมูบานปที่ 2 และ 3 หมูบานแมขาย)

ไมผาน

แจงผลการ
พิจารณา

ประมาณ 15 วัน ประมาณ 15 วัน ประมาณ 10 วัน
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1133)) ขอกําหนดและเงื่อนไขอื่นๆขอกําหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

เง่ือนไขเพิ่มเติม  เน่ืองจากพัฒนาหมูบาน วท. เพื่อยกระดับเปนหมูบานแมขาย วท. ตองทุมเท
ทรัพยากรจํานวนมากในการดําเนินงานทั้ง งบประมาณ บุคลากร สถานที่ องคความรู  ซึ่งกิจกรรมนี้จะประสบความสําเร็จ
ไดยากย่ิงหากทัง้ 4 ฝายไมรวมมือกัน คือ ฝายผูสนับสนุนงบประมาณ (กระทรวงวิทยฯ) ฝายผูรับงบประมาณ (เครือขาย)
ฝายผูรับการถายทอดเทคโนโลยี (ชุมชน) และฝายสนับสนุนในพ้ืนท่ี (หนวยงานทองถ่ิน)  ดังน้ันเพ่ือใหการวางแผนการ
ดําเนินงานไปสูเปาหมายที่วางไว จึงกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังน้ี

(1) เครือขายหรือผูรับผิดชอบกิจกรรมตองสรางกระบวนการในการวิเคราะหความพรอม
ศักยภาพชุมชนและดําเนินการตามแผนการพัฒนาหมูบานใหเปนไปตามเปาหมายและตองรวมดําเนินการใหครบ 3
ปงบประมาณ เพื่อใหกระบวนการพัฒนาหมูบานแมขาย วท. มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน

(2) เครือขายหรือผูรับผิดชอบกิจกรรมตองจัดสงหรือมอบหมายเจาหนาที่เขารับการฝกอบรม
ระบบติดตามกิจกรรมคลินิกเทคโนโลยีออนไลนตามที่ผูใหการสนับสนุนงบประมาณกําหนด

(3) เครือขายหรือผูรับผิดชอบกิจกรรมตองใหความรวมมือและใหขอมูลแกคณะทํางานฯ หรือที่
ปรกึษาจากภายนอก หรอืคณะผูตรวจราชการทัง้ภายในและภายนอกกระทรวงฯ ในการตรวจตดิตามหรอืเพือ่ประเมนิผลใน
พื้นที่ปฏิบัติจริง

(4) ใหความรวมมือในการใหขอมูลและรวมกิจกรรมในการเผยแพร เทคโนโลยีและ
ประชาสัมพันธผลงานหมูบานแมขาย วท.

(5) การขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดในขอเสนอโครงการหมูบาน วท.ท่ีไดรับความ
เห็นชอบแลว เชน การเปลีย่นพ้ืนท่ี การปรับเปลีย่นกลุมเปาหมาย การปรับแผนการดําเนินงาน การเปลีย่นผูรบัผดิชอบ
การคืนเงินงบประมาณ เปนตน

(5.1)  การเปลี่ยนกลุมเปาหมาย  การปรับแผนการดําเนินงานหรือผูรับผิดชอบ
ภายหลังการตอบยืนยันและขอเบิกเงินแลว  ตองทําหนังสือแจงหนวยงานเจาของงบประมาณเปนลายลักษณอักษร ท้ังน้ี
จํานวนกลุมเปาหมาย ผลสัมฤทธ์ิของงานตองไมเปลี่ยนแปลงและงบประมาณยังอยูในวงเงินที่ไดรับการจัดสรร

(5.2)  หากผูไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
ปงบประมาณ สามารถขอขยายเวลาการดําเนินการไปไดอีกคร้ังละ 3 เดือนในปงบประมาณถัดไป โดยทําหนังสือ  แจง
หนวยงานเจาของงบประมาณเปนลายลักษณอักษร ภายในไตรมาสท่ี 3 ของปงบประมาณ (ภายในเดือนกรกฎาคม) และ
การขอขยายเวลาดาํเนนิโครงการไมเกนิระยะ 2 ปงบประมาณ

(5.3)  งบประมาณคงเหลอืภายหลังจากดําเนินกจิกรรมแลวเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค
แลว  ตองสงกลับคืนกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดินทันที

(5.4)  ผูเสนอโครงการ เม่ือตอบยืนยันและขอเบิกเงินไปแลว ไมสามารถดําเนินโครงการ
ได ตองช้ีแจงเหตุผล ความจําเปนและแนวทางแกไข พรอมแจงใหหนวยงานเจาของงบประมาณทราบเปนลายลักษณอักษร
มิฉะน้ันอาจจะถูกข้ึนบัญชีเปนผูทิ้งงาน

**การเปลี่ยนแปลงขอบเขต เงื่อนไข หลักเกณฑการสนับสนุนงบประมาณฯ ในคูมือน้ี เปนสิทธิของหนวยงานผูใหเงิน
อุดหนุน ผูขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะนําไปอางอิง เพื่อใชในการฟอง/รองเรียน/เรียกรองคาเสียหายไมได

MMMMMMMMM
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33..22 แบบฟอรมท่ีใชในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณแบบฟอรมท่ีใชในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
หมูบานแมขาย วทหมูบานแมขาย วท.. ประจําปงบประมาณ พประจําปงบประมาณ พ..ศศ..25592559

¤ แบบฟอรมขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

¤ แบบฟอรมแสดงเจตจํานงเขารวมเปนหมูบานแมขาย วท.

¤ แบบสํารวจความพรอมและความตองการของหมูบานลูกขาย
 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2559
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แบบฟอรมขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กิจกรรมสงเสริมการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต
และเศรษฐกิจชุมชน : งานหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

1.  ช่ือหนวยงานหรือสถาบันการศึกษา   :
2.  ช่ือหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี :
(ต้ังช่ือหมูบานใหส่ือตอการนําองคความรูดาน วทน. หลักไปพัฒนาหมูบาน ส้ันกระชับ ไดใจความ/หมูบานตอเน่ือง/หรือแมขายฯใชช่ือเดิม)

3.  ผูรับผิดชอบและผูรวมโครงการ
(หากเปนหมูบาน วท.ใหม ตองแนบประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางานและความเชี่ยวชาญของหัวหนาโครงการ ผูรวมรับผิดชอบ)

3.1  หวัหนาโครงการ
ชื่อ – นามสกลุ
ตําแหนง
สถานท่ีติดตอ
โทรศัพท(มือถือ/ที่ทํางาน)
อีเมล

3.2  ผูรับผิดชอบรวมคนท่ี 1
ชื่อ – นามสกลุ
ตําแหนง
สถานท่ีติดตอ
โทรศัพท(มือถือ/ที่ทํางาน)
อีเมล

3.3  ผูรับผิดชอบรวมคนท่ี 2
ชื่อ – นามสกลุ
ตําแหนง
สถานท่ีติดตอ
โทรศัพท(มือถือ/ที่ทํางาน)
อีเมล

3.4  ผูนํา/แกนนํา/ ชุมชนหรือประธานกลุมที่เขารวมโครงการ
ชื่อ – นามสกลุ
ตําแหนง
สถานท่ีติดตอ
โทรศัพท(มือถือ/ที่ทํางาน)

3.5  เจาหนาท่ีในทองถ่ินที่เขารวมโครงการ
ชื่อ – นามสกลุ
ตําแหนง
สถานท่ีติดตอ
โทรศัพท(มือถือ/ที่ทํางาน)
อีเมล
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4.  ลักษณะโครงการ   :  โปรดใสเครือ่งหมาย P  ใน o ท่ีตองการและใหขอมูลใหครบถวน

o  1) หมูบาน วท. (ตอเน่ือง)  ใหระบุปท่ีเร่ิมดําเนินการ
o  2) หมูบาน วท. (แมขายขยายลูก) ระบุปแรกที่เปนแมขาย (แนบแบบสํารวจความ

พรอมและความตองการของหมูบานลูกขาย)
o  3) หมูบาน วท.(ใหม) (แนบแบบฟอรมแสดงเจตจาํนงฯ)

5.  หลักการและเหตุผล
 คาํอธิบาย : หมูบาน วท. (ใหม) ใหกรอกขอมูลขอ 5.1-5.2
 หมูบาน วท.(ตอเนื่อง) ที่ดําเนินการเปนปที่ 2 หรือปที่ 3 ใหกรอกขอมูล ขอ 5.1-5.2 ที่เคยใหไวต้ังแตเริ่ม

ดําเนินการและหมูบาน วท. (แมขายขยายลูก) ใหกรอกขอมูล ขอ 5.1-5.2 ของลูกขาย
5.1 ความเปนมาหมูบาน
ใหขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ที่เขารวมโครงการ (ขอมูลระดับตําบล/อําเภอ) เชน ภูมิประเทศ จํานวนประชากร อาชีพหลัก

อาชีพรอง รายไดประชากร การศึกษา การไดรับความชวยเหลือในดานตาง ๆ และขอมูลที่จําเปนอื่น ๆ

5.2 เหตุผล ความตองการหรือประเด็นปญหาท่ีตองการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขาไปแกไขหรือ
พัฒนาหมูบาน

5.3 รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานหมูบานตั้งแตปแรกที่เริ่มดําเนินการจนถึงปลาสุดที่รับ
งบประมาณ

(ไดแกไขปญหา พัฒนาและสรางความเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีใหกับหมูบานฯ ในเรื่องใดบาง มีผลลัพธทางเศรษฐกิจ
สังคมที่เกิดขึ้นจากผลทํากิจกรรมตาง ๆ เทาไหร อยางไร และมีเหตุผลความจําเปนและเรื่องใดที่ตองดําเนินการตอไปเพื่อการพัฒนา)

6.  วัตถุประสงค
คาํอธิบาย  - หมูบาน วท.(ใหม) และหมูบาน วท.แมขายขยายลูก ใหระบุการนํา วทน. ไปพัฒนาหมูบานฯ (ใหม)หรือลูกขายที่จะขยาย แลว

จะเกิดประโยชนอะไร
 - หมูบาน วท.(ตอเนื่อง) ระบุวัตถุประสงคเดิมที่เคยใหไว

6.1
 6.2
 6.3



3 - 16

7.  แนวคิดในการพัฒนาหมูบานดาน วทน.
หมูบาน วท. (ใหม) นําเสนอแผนผัง กรอบความคดิ เปาหมายสุดทายของการพัฒนาหมูบานโดยใชองคความรูดาน วทน. สําหรับ

การพัฒนาหมูบาน 3 ปบนพ้ืนฐานการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง(เขาใจ เขาถึง พัฒนา) และ สําหรับหมูบาน วท. (ตอเน่ือง) ให
ใสขอมูลเดิมมาดวย

8.  พ้ืนท่ีดําเนินการ (ระบุพื้นที่เปาหมายของการสรางหมูบานตนแบบ  พื้นที่เดียว)

หมูบาน วท.(ใหม) /หมูบาน วท. (ตอเนื่อง) ระบ(ุหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวดั)
หมูบาน วท. (แมขายขยายลกู) ระบุพื้นทีลู่กขาย 3 ลูกขาย(หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด)

1.
2.
3.

9.  ระยะเวลาดาํเนินการ : (ใสเครื่องหมายตามประเภทของหมูบาน วท.)
r หมูบาน วท. (ใหม) ระบปุเริ่มตน และปสิ้นสุด
r หมูบาน วท.(ตอเนื่อง) ระบุปที่ภายใตกรอบ 3 ป (ระบปุที่เริ่มตน-ถึงปที่สิ้นสุดโครงการ)
r หมูบาน วท.(แมขายขยายลูก) ระบุปที่ของบประมาณ r ปที่ 1 r ปที่ 2

10.  ขอเสนอ/เปาหมายการพัฒนาหมูบาน
ระบุรายละเอยีดขององคประกอบของการพัฒนาหมูบาน ตามทฤษฎีระบบ(Systems theory) Input - Process –

Output / Outcome  เพื่อการบริหารโครงการแบบมุงผลสัมฤทธิ(์Result Base Management)  ที่เนนผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาหมูบาน
และมีการระบุตัวชี้วัดผล(Indicators) ที่เปนรูปธรรม เพื่อใหไปบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการพัฒนาหมูบาน

ความหมาย ผลผลิต (Output) หมายถึง สิ่งที่ไดออกมาเปนรูปธรรม หรือรับรูได ที่จัดทําขึน้หรือผลิตขึ้นโดยหนวยงาน  เพื่อให
ผูที่เก่ียวของหรือบุคลากร ไดใชประโยชน  หรือ คือ การตอบคําถามที่วาจะไดรับอะไรจากการดําเนินงานและหรือกิจกรรม นั้น ๆ

ความหมาย ผลลัพธ (Outcomes) หมายถึง ผลประโยชนท่ีไดจากผลผลิต และผลกระทบท่ีมีตอผูท่ีเก่ียวของ และส่ิงแวดลอม
จากการใชประโยชนจากการจัดทําผลผลิตขึ้นมา  หรือ คือ การตอบคําถามที่วาทําไมจึงมีการดําเนินการเพื่อใหไดผลผลิต นั้น

หมูบาน วท. (ใหม)  นําเสนอเปาหมายในระยะเวลา 3 ป
หมูบาน วท. (ตอเน่ือง) นําเสนอผลการดําเนินงานของทุกปท่ีไดรบังบประมาณ และเปาหมายของปท่ีขอรับการสนับสนุน
หมูบาน วท. (แมขายขยายลูก) นําเสนอกระบวนการพัฒนาหมูบานลูกขายของปที่ของบประมาณ (2 ป)
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ปที่*

ทรัพยากร
(ส่ิงท่ีตองใชในการ
พัฒนาหมูบาน)

กิจกรรม/วิธีการดาํเนินงาน
ผลผลิต

(ส่ิงท่ีไดออกมา
เปนรูปธรรม หรือ

รับรูได)

ผลลัพธ
(ผลประโยชนที่ไดจาก

ผลผลิตและผลกระทบทีมี่ตอ
ผูท่ีเก่ียวของ)

งบประมาณ
(บาท)

ปที่ 1 (พ.ศ. )  - - - - -
ปที่ 2 (พ.ศ. ) - - - - -
ปที่ 3 (พ.ศ. )  - - - - -

หมายเหตุ* : ระบุปงบประมาณ พ.ศ.ในปที่ไดรับงบประมาณสนับสนุน

11.  แผนการดาํเนินงาน
ระบุแผนการพัฒนาหมูบานที่เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
หมูบาน วท.(ใหม) ระบุแผนการดําเนินงาน 3 ป ใหสอดคลองกับขอ 10)
หมูบาน วท.(ตอเนื่อง)  ระบุแผนการดําเนินงานของปที่เหลือ จนครบ 3 ป
หมูบาน วท.(แมขายขยายลูก) ระบุแผนการดําเนินงานของปท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา (ป)

ปท่ี 1 (พ.ศ. ) ปท่ี 2 (พ.ศ. ) ปท่ี 3 (พ.ศ. )
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1.
2.
3.

12.  หนวยงานสนับสนุน (ทรัพยากร)
หนวยงานท่ีจะใหการสนับสนุนการดําเนินงานท้ังในสวนของ วท. หนวยงานทองถ่ิน สถาบันการศึกษาท่ีเปนเครือขาย
และรูปแบบของการสนับสนุน เชน งบประมาณสมทบ(ระบุจํานวน) อาคาร สถานที่ โรงเรือน วิทยากร(ไมมีคาใชจาย) ฯลฯ

หากมีหลักฐาน เชน หนังสือราชการ เอกสารอ่ืน ๆ ใหแนบมาดวย

ช่ือหนวยงาน/สถาบันการศึกษา รูปแบบการสนับสนุน
1.
2.

13.  แผนการดาํเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 255๙

กิจกรรม
255๘ 255๙ รวมเงิน

(บาท)ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1.
2.
3.
แผนเงนิ : ตามไตรมาส
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14.  เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ และตัวช้ีวัด ปงบประมาณ พ.ศ. (ระยะ 3 ป ของแตละหมูบาน วท.)

ผลผลิต/ผลลัพธ
(สอดคลองกับขอ ๑๐)

หนวย ขอมูล
พื้นฐาน**

คาเปาหมายแตละป* หมายเหตุ
ปที่
1

ปที่
2

ปที่
3

1. จํานวนหมูบาน/ชุมชน ท่ีนําเทคโนโลยีท่ีไดรับการถายทอดไปใช
ประโยชน (เฉพาะหมูบานแมขาย วท. ขยายลูก)

หมูบาน/
ชุมชน

2. จํานวนเทคโนโลยีที่มีการถายทอด ระบุชื่อ(เทคโนโลยีหลัก/รอง)
    ๒.๑ เทคโนโลยี........................................(ระบุวาถายทอดปใด)
    ๒.๒ เทคโนโลยี.........................................(ระบุวาถายทอดปใด)
    ๒.๓ เทคโนโลยี.........................................(ระบุวาถายทอดปใด)

เรื่อง

3. จํานวนวิทยากรชุมชนท่ีสรางความเช่ียวชาญในเทคโนโลยี
ที่ถายทอด (แตละเทคโนโลยีตามขอ 2.)

คน

4. จํานวนผูรับการถายทอดเทคโนโลยี
(ไมนับซํ้า) ***

คน

๕. รอยละ ๕๐ ของผูรับการถายทอดนําไปใชประโยชน รอยละ

๖. ความพึงพอใจของผูรับบริการในหมูบาน/ชุมชนท่ีดําเนินการใน
ระดับด-ีดมีาก

รอยละ

 * ระบุในชองหมายเหตุวาคาเปาหมายในแตละปเปนคาสะสมหรือไมสะสม(ผูรับการถายทอดเทคโนโลยีเปนคนเดิม)
** ขอมูลพ้ืนฐาน คือ ผลการดําเนินงานทีผานมาตั้งแตปแรกที่เริ่มโครงการ ของหมูบาน วท.(ตอเนื่อง)
*** จํานวนชุมชนที่จะขยายผล เฉพาะหมูบาน วท.(แมขายขยายลูก) ใหขอมูลในปที่ดําเนินการเทานั้นและใหระบุชื่อชุมชน

15.  ผลกระทบ   (ผลกระทบ หมายถึง สิ่งที่ไดจากการที่ผลลัพธเกิดขึ้นแลว โดยผานผูรับบริการโดยตรง หรือสังคม ชุมชน ที่ไมไดรับ
บริการโดยตรง แตไดรับผลประโยชนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งระบุตัวเงนิไดและไมได)

□ เศรษฐกิจ (เชน เพิ่มรายได ลดรายจาย เพิ่มผลผลิตจากเดิม ไดมาตรฐาน มูลคาที่เกิดจากการนําองคความรูไปใช การเพิ่ม
ประสทิธิภาพการผลิต เปนตน)  โปรดระบุ.........................................................................................................................

□ สงัคม (เชน เกิดการจางงาน ลดการยายถิ่นฐาน ครอบครัวเปนสุข เปนตน)  โปรดระบุ...........................................
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16.  งบประมาณขอรับ
ใหแจกแจงรายละเอียดคาใชจายเปนงบตัวคูณ ใหสอดคลองกับกิจกรรม ตามระเบียบและอตัราของทางราชการ(ประหยัด

คุมคา)

คาใชจายในการดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ.255๙ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ................................ บาท
ตัวอยางรายการคาใชจาย ตามกิจกรรมท่ีระบุไวในขอ 10 จํานวนเงิน

1) คาใชจายในการจัดทําแผน ประสานแผนและการสํารวจพ้ืนท่ี
    จัดเวที  เสวนา รวมกับชุมชน
    เพ่ือนําผลงานวิจัยฯ มาใชพัฒนาหมูบาน/ชุมชน

2) คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา/หรอืคาตอบแทนหัวหนาโครงการ
3) คาใชจายในการถายทอดเทคโนโลยี (อบรม สาธิต ดูงาน)

4) คาใชจายในการติดตาม ประเมินผล
5) คาใชจายในการจัดทํารายงานผล

6) คาใชจายท่ีหักเขาหนวยงาน/สถาบันการศึกษา
    ไมเกิน 10% ของคาใชจายรวมของโครงการ (ถาม)ี

17.  การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล   :
ผูรบัผดิชอบโครงการตองรายงานความกาวหนาผานระบบออนไลนทกุไตรมาสหลงัจากยนืยันของรบัการสนบัสนุน

งบประมาณ กับสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ  โดยรายผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ผานระบบ
ออนไลนท่ีเว็บไซต http://www.clinictech.most.go.th/online/index.asp เมนู Sci & Tech Village และตองจัดสง
ผลงานและเอกสารตามทีป่รากฏในคูมอืฯ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

18. การเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ   :
ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีและมีการเผยแพรประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ  เชน แผนพับ

ปายประชาสมัพนัธ จดหมายขาว วารสาร และสื่ออื่นใด จะตองมีขอความและสัญลักษณของกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ซ่ึงเปนผูใหการสนับสนุนงบประมาณปรากฏดวยทุกคร้ัง และ ยินดีใหความรวมมือเขารวมจัดแสดงผลงานใน
กิจกรรมตาง ๆ  ที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผูจัดข้ึน  พรอมทั้งทําตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ระบุในคูมือ
การดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๙ ทุกประการ

ลงชื่อ  .............................................................
                                                                        (                                                          )

 ผูเสนอโครงการ

ระบรุายการคาใชจาย
เชน คาพาหนะ คาท่ีพัก
คาเคร่ืองด่ืมอาหารวาง
คาจัดซ้ือวัสดุ โดยระบุ
จํานวนคน จํานวนคร้ัง
จํานวนช้ิน ฯลฯ
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เขียนที่
ท่ีอยู

วันที่    เดอืน      พ.ศ.

เรือ่ง ขอเขารวมโครงการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เรียน ปลัดกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งที่สงมาดวย รายชื่อ/ที่อยูของสมาชิกในหมูบาน/ชุมชนทีเ่ขารวมโครงการ

  ดวยขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว) ...................................ตําแหนงในหมูบาน.....................................
และสมาชิก..........คน  มีความตองการจะนําความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปแกปญหาและพัฒนาหมูบาน/
ชุมชน ดังน้ี(ระบุปญหา ความตองการท่ีจะนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชในหมูบาน/ชุมชน)
  1. ........................................................................................................
  2. ........................................................................................................
  3. ........................................................................................................

ท้ังน้ีทางหมูบาน/ชุมชน/กลุม ได ประสานงานในเบ้ืองตนกับหนวยงานในทองถ่ิน เชน(โปรดระบุช่ือ
หนวยงานและผูประสานงาน) ท่ีจะรวมสนับสนุนฯ ในการดําเนินการ หากไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการ ดังน้ี
1  1. หนวยงาน.............................................................ชื่อผูประสานงาน..........................................
  2. หนวยงาน.............................................................ชื่อผูประสานงาน..........................................
  3. หนวยงาน.............................................................ชื่อผูประสานงาน..........................................

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดวย   จักเปนพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

 (                                                 )

          ผูแสดงเจตจํานง

มือถือประธานกลุม/ผูนําชุมชนของผูเสนอ) โทร …………………………..

หมายเหตุ : กรุณาแนบรายช่ือผูเขารวมโครงการพรอมระบุอาชีพของแตละคน ไมตํ่ากวา 50 คนตอหมูบาน โดยใหใส
ขอมูลลงในตารางท่ีแนบ

แบบฟอรมแสดงเจตจํานงเขารวมเปนหมูบานแมขาย วท.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๙

โครงการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สําหรับหมูบาน วท.(ใหม)
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ตัวอยาง

คํานําหนา ช่ือ/สกุล ท่ีอยู (หมูท่ี/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) อาชีพ ผลิตผล/ผลิตภัณฑ

นาย ชุมพล  ศิริภักด์ิ บานโคกลาม   ต.ดงลิง  อ.กมลไสย
จ.กาฬสินธุ

เกษตร ทํานาขาว

ตารางแนบ (1)
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แบบสํารวจความพรอมและความตองการเบื้องตนของหมูบานลกูขายที่จะเขารวมโครงการหมูบานแมขายวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
สวนท่ี 1 ขอมูลชุมชน
1.1  ช่ือหมูบาน หมูที่ ตําบล อาํเภอ จังหวัด
1.2  ช่ือผูนํา อายุ ป  หมายเลขโทรศัพท
1.3  จํานวนสมาชิกในหมูบานท่ีคาดวาจะเขารวมโครงการ คน ตามรายชื่อที่แนบ (ถามีก็ด)ี
1.4  รายไดเฉลี่ย / เดือน ของสมาชิกและครัวเรือน
o  นอยกวา  5,000 บาท
o  มากกวา  5,000 บาท แตไมเกิน 10,000 บาท
o  เกินกวา  10,000 บาท

1.5  ปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีพของชุมชน
o  น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค m มี m ไมมี
o  ไฟฟา m มี m ไมมี

1.6  ทรัพยากรภายในหมูบาน
1.7  หนวยราชการที่ดูแลหมูบานในปจจุบัน
1.8  ผลิตภัณฑเดนของหมูบาน(ถามี)
สวนที่ 2 ความพรอมของหมูบานลูกขาย
2.1  หมูบานเคยไดรับรางวัลระดับหมูบานมาบางหรือไม ชื่อรางวัลอะไร และไดรับเมื่อไหร โปรดระบุ

2.2  หมูบานมีการประชุมคณะกรรมการหมูบานหรือไม และมีแผนพัฒนาหมูบานหรือไม โปรดระบุ

2.3  หมูบานมีการรวมกลุมในการผลิตสินคาหรือบริการอะไรบาง  โปรดระบุ

2.4  ในหมูบานมีการประชุมคณะกรรมการหมูบานหรือไม และมีแผนพัฒนาหมูบานหรือไม โปรดระบุ

สวนท่ี 3  ความตองการเทคโนโลยี
3.1 ช่ือกลุม (ใสเคร่ืองหมายü ใหตรงตามสถานภาพของกลุมพรอมชื่อ)
o  ช่ือชุมชน /กลุมอาชีพ ¨ มี การจดแจงกับหนวยราชการ ¨ ไมมี การจดแจงกับหนวยราชการ
o  ช่ือวิสาหกิจชุมชน

3.2 ประเด็นปญหา / ความจําเปนที่ตองการเทคโนโลยี  หรือความชวยเหลือทางเทคโนโลยี

3.3  เทคโนโลยีที่ตองการ  หรือปญหาทางเทคโนโลยีที่ตองการใหชวยเหลือ
ก)  ตองการคําปรึกษา  เรื่อง
ข)  ตองการใหถายทอด  เรื่อง
ค)  อื่นๆ (ระบุ)

3.4  ความตองการหรือปญหาฯ ในขอ 2.5 เคยขอรับความชวยเหลือจากหนวยงานอ่ืนหรือไม ถามีระบุช่ือระบุช่ือหนวยงาน

ลงช่ือ  (ตัว
บรรจง)

หมายเลขโทรศัพท
ผูสํารวจขอมูล(หมูบานแมขาย)

วันที่ / / .

ลงช่ือ (ตัว
บรรจง)

หมายเลขโทรศัพท
ผูใหขอมูล(หมูบานลูกขาย)

วันที่ / /

แบบสํารวจความพรอมและความตองการของหมูบาน วท. (ลูกขาย/ใหม)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๙

รับรองโดย
ลงช่ือ (ตัวบรรจง)

ผูรับผิดชอบโครงการ
 วันที่ / /
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33..33 แบบฟอรมที่ใชในการติดตามและประเมินผลโครงการแบบฟอรมที่ใชในการติดตามและประเมินผลโครงการ::
หมูบานแมขาย วทหมูบานแมขาย วท..

¤ แบบประเมินผูรับบริการ (ใบสมคัร แบบประเมิน แบบติดตาม)

¤ แบบการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน
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ใบสมัคร
เพ่ือกอเกิดประโยชนทั้งผูสมัครที่จะไดรับการดูแลเปนอยางดีและผูรับสมัครที่จะใหบริการอยางตอเน่ือง ขอมูล

ตอไปน้ีหากทานยินยอมใหขอมูลขอใหทานกรอกใหครบถวนทุกขอและลงชื่อโดยคลินิกเทคโนโลยี จะรักษาขอมูลเปน ความลับ  แตหาก
ทานไมประสงคจะใหขอมูล  ทานสามารถไมกรอกใบสมัครได

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล

1. ช่ือ 1£ นาย  2£ นาง 3£ นางสาว   ช่ือ  นามสกุล
2. สถานที่ติดตอ (ระบุบานเลขที่ หมูที่ หมูบาน
ถนน) ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย
3. อายุ  ป เต็ม
4. หมายเลขโทรศัพท(บาน/มือถือ)

5. อาชีพหลัก(เลือกเพียง 1 ขอ)
1 £ รับราชการ  2 £ พนกังานรัฐวิสาหกิจ        3 £ เกษตรกร      4 £ โอทอป
5 £ แมบาน  6 £ พนกังานธรุกิจเอกชน       7 £ รับจาง         8 £ วิสาหกิจชุมชน
9 £ คาขาย  10£ อื่นฯ

6. ระดับการศึกษาสูงสุด(เลือกเพียง 1 ขอ)
1 £ ประถม 2 £ มัธยมตน        3 £ มัธยมปลาย /ปวช.      4 £ ปวส./

อนุปริญญา
5 £ ปริญญาตรี 6 £ สูงกวาปริญญาตรี  7 £ อื่นๆ

7. รายไดตอเดอืน (เลือกเพียง 1 ขอ)
1 £ นอยกวา  1,000 บาท   2 £ 1,001 – 2,000 บาท
3 £ 2,001 – 3,000 บาท      4 £ 3,001 – 4,000 บาท
5 £ 4,001 – 5,000 บาท      6 £ 5,001 – 6,000 บาท
7 £ 6,001 – 7,000 บาท      8 £ 7,001 – 8,000 บาท
9 £ 8,001 – 9,000 บาท      10 £ 9,001 – 10,000 บาท
11 £ มากกวา 10,000 บาท (โปรดระบุจํานวน  บาท)

8. ทราบขาวคร้ังแรกจากแหลงใด  (เลือกเพียง 1 ขอ)

1 £ จดหมายเชิญ 2 £ ทางอินเตอรเนต็        3£ การแนะนํา / คนรูจัก

4£ ปายประกาศโฆษณา      5 £ ส่ือสารมวลชน 6 £ หนวยงานในทองถิ่น

7£ เจาหนาท่ีของรัฐ  8£ อ่ืน ๆ
9. ทานเคยไดรับการอบรม ถายทอดเทคโนโลยี จาก ทางคลินิกเทคโนโลยีนีห้รือไม

1 £ เคย    2 £ ไมเคย

     ลงช่ือ
ผูใหขอมูล

วันที่  เดือน พ.ศ.

IDProject   =  ……………………
IDPersonal =  ……………………

(ลําดับที่)

แบบประเมินผูรับบริการ
(ใบสมัคร แบบประเมิน แบบติดตามผล)
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แบบประเมินผลเมื่อจบการถายทอดเทคโนโลยี

เพ่ือประโยชนการวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร จึงใครขอใหทานใหความเห็นตามท่ีเปน
จริง อยางตรงไปตรงมา โดยจะไมมีการระบุช่ือผูประเมินแตอยางใด

รายการ
ระดับ

มาก
ท่ีสุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ท่ีสุด
(1)

ทานมีความพอใจในคําถามตอไปน้ีระดับใด

ขอมูลวัดความพึงพอใจ
1. มีข้ันตอนการใหบริการ เชน การแจงใหทราบกอนอบรม การ
ประสานงานและใหขอมูล ทําใหทานไดรับความสะดวกแคไหน
2. วิทยากร เจาหนาที่ใหบริการดวยความย้ิมแยมแจมใส เปนกันเอง
3. สถานที่อบรม อาหาร เครือ่งโสตฯ เอกสารอบรม มีพรอมในการ
อบรม

ขอมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
4. ความรูท่ีไดรับสามารถนําไปใชประโยชน เชน ประกอบอาชีพ หรือ
ใชในชีวิตประจําวันไดมากนอยแคไหน
5. เน้ือหาท่ีวิทยากรสอนทานสามารถเขาใจไดนอยแคไหน
6. วิทยากรถายทอดความรู ทําใหทานเขาใจและไดรับความรูเพ่ิมข้ึน
7. เวลาการอบรมเหมาะสมหรือไม
8. ชวงเวลาของการจัดการอบรมมีความเหมาะสม
9. ความคุมคาหรือประโยชนท่ีไดรับเม่ือเทียบกับเวลาและคาใชจาย

     10.  ทานคาดวาสามารถนําความรูไปใชประโยชนไดหรือไม.
1£ นําไปใชใชประโยชนได  2£ นําไปใชใชประโยชนไมได

     11.  ทาน คาดวา จะมีรายไดเพ่ิมข้ึนก่ีบาทรายไดตอเดือน (เลือกเพียง 1 ขอ)
1£ นอยกวา  1,000 บาท  2£ 1,001 – 2,000 บาท
3£ 2,001 – 3,000 บาท     4£ 3,001 – 4,000 บาท
5£ 4,001 – 5,000 บาท     6£ 5,001 – 6,000 บาท
7£ 6,001 – 7,000 บาท     8 £ 7,001 – 8,000 บาท
9£ 8,001 – 9,000 บาท     10£ 9,001 – 10,000 บาท
11£ มากกวา 10,000 บาท (โปรดระบุจํานวน ....................... บาท)

IDProject   =  ……………………
IDPersonal =  ……………………

(ลําดับที่)
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แบบตดิตามการนําความรูไปใชประโยชน

เพื่อสามารถประมวลผลแสดงความสําเร็จของโครงการ ขอความรวมมือผูเขาอบรมกรุณากรอกขอมูล
ใหครบถวนดวย จะขอบคุณย่ิง
1. การนาํไปใชประโยชน (หากเลือกตอบขอ 2 ไมตองตอบขออ่ืนๆ)

1£ สามารถนําความรูไปใชประโยชนได
2£ ไมสามารถนําความรูไปใชประโยชน เพราะ

2. ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชประโยชนและประเมินเปนรายไดกี่บาทตอเดือน
คําอธิบาย
ประเมินเปน รายไดหลัก (รายไดจากอาชีพประจําและใชเวลาสวนใหญ) เฉล่ียเพ่ิมข้ึนตอเดือน
ประเมินเปน รายไดเสริม (รายไดเพ่ิมนอกจากอาชีพประจําและใชเวลาวาง) เฉล่ียเพ่ิมข้ึนตอเดือน

· รายไดท่ีทานไดรับเปนแบบไหน (เลือกเพียง 1 ขอ)
1£ รายไดหลัก   2£ รายไดเสริม

· ทานสามารถนําความรูไปลดรายจายไดก่ีบาทตอเดือน (เลือกเพียง 1 ขอ)
1£ นอยกวา  1,000 บาท  2£ 1,001 – 2,000 บาท
3£ 2,001 – 3,000 บาท     4£ 3,001 – 4,000 บาท
5£ 4,001 – 5,000 บาท     6£ 5,001 – 6,000 บาท
7£ 6,001 – 7,000 บาท     8£ 7,001 – 8,000 บาท
9£ 8,001 – 9,000 บาท     10£ 9,001 – 10,000 บาท
11£ มากกวา 10,000 บาท (โปรดระบุจํานวน บาท)

3. ทานเร่ิมนําความรูท่ีไดรับไปใชเม่ือใด(เลือก  1 ขอ)
1£ หลังการอบรมทันที                  2£ หลังการอบรมภายใน 1 เดือน
3£ หลังการอบรมภายใน 3 เดือน   4£ หลังการอบรมภายใน 6 เดือน

4.  ทานนําความรูท่ีไดรับไปใชท่ีไหน(เลือก 1 ขอ)
1£ ใชในครอบครัว                  2£ ใชในชุมชน/กลุม
3£  ใชในท่ีทํางาน                    4£ ใชเม่ือมีโอกาส

5.  ทานนําความรูไปขยายผลตอในดานใด
1£ ประยุกตเปนองคความรูใหม  2£ เปนวิทยากรถายทอดเทคโนโลยี/เผยแพรตอ
3£ ใหบริการ / คําปรึกษา   4£ อ่ืนๆ (โปรดระบุ )

IDProject   =  ……………………
IDPersonal =  ……………………

(ลําดับที่)

     ลงช่ือ
ผูใหขอมูล

วันที่  เดือน พ.ศ.
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แบบการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน

ชื่อกลุม
ท่ีอยู

วันที่ เดือน พ.ศ.

เรือ่ง การนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน

เรียน ปลัดกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

  ตามที ่  สาํนักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานที่เปน

คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย ดําเนินการถายทอดความรูและเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและพัฒนา ใหแกชุมชน วิสาหกิจชุมชน

และอุตสาหกรรมในครัวเรือน/ขนาดเล็กหรือยอม  นั้น

  ขาพเจา

ประธานกลุม/ผูนําชุมชน และสมาชิกกลุม/ชุมชน จํานวน คน

(จํานวน ......... คน) ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี เรื่อง

เมื่อวันที่  เดือน  พ.ศ. จากมหาวิทยาลยั/หนวยงาน..

ซ่ึงกลุมสามารถนําความรู/เทคโนโลยีท่ีไดรับการถายทอดไปใชประโยชน

เชน เพ่ิมรายได ลดคาใชจาย ไดมาตรฐาน)

  กลุม/ชุมชน ขอขอบพระคุณเปนอยางสงูมา ณ โอกาสนี้

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( )
ประธานกลุม / ตัวแทนกลุม

หมายเลขโทรศัพท..............................................
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33..44 แบบแบบฟอรมฟอรมประเมินสถานะประเมินสถานะระดับการพัฒนาระดับการพัฒนา :: หมูบาน วทหมูบาน วท..

¤ แบบสอบถามการประเมินสถานะหมูบาน
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ชือ่หมูบาน_____________________________________________________รหัสหมูบาน__________
ท่ีต้ังหมูบาน__________________________________________________________________________

ประเภทหมูบาน r หมูบาน วท. ตอเน่ือง (ปท่ี ๓)
r หมูบาน วท. ตอเน่ือง (ปท่ี ๒)
r หมูบาน วท.  ใหม  (ปท่ี ๑)

คําชี้แจง
แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน  ตรวจวัดสถานภาพของการพัฒนาหมูบาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อยูรอด เขมแข็งเติบโต ย่ังยืน) และเพือ่คัดเลือกหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยใหผูประเมินทําเครื่องหมาย ü หนาหัวขอที่ทานคิดวามีหรือเกิดขึ้นจริงในหมูบาน และใหขอมูลหรือหลักฐานที่
สามารถแสดงใหเห็นเปนที่ประจักษได และทําเครื่องหมาย û หนาหัวขอที่ไมสามารถแสดงผลการดําเนินงานหรือ
ขอเท็จจริงได

ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับหมูบาน วท.
จํานวนสมาชกิในหมูบาน/ชุมชน…………………………. คน    จํานวนสมาชกิที่เขารวมโครงการ ....................คน

รายชือ่ผูรวมตอบแบบสอบถาม สวนน้ีใหผูรับผิดชอบโครงการและผูนําชุมชน/ประธานกลุมเปนผูตอบ

ประเภทผูรวมตอบแบบประเมิน ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง(ถามี)
๑. ผูรับผิดชอบโครงการ/ผูรวมรับผิดชอบ
๒. คณะกรรมการหมูบานหรอืผูนําชุมชนหรอืประธานกลุม (ท่ีระบุไวในโครงการ)
๓. สมาชิกที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี จํานวน..........คน หรือตามรายชื่อที่แนบ
๔. ผูบรหิารหรือเจาหนาท่ีทองถ่ิน/ทองที่ (ผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ี)

เทคโนโลยีที่เขาไปสงเสริมและถายทอดใหกับหมูบาน วท. ในปท่ีรับการประเมิน (โปรดระบุ.....................)
เทคโนโลยี/องคความรู หนวยงาน

(เจาของเทคโนโลยี/
องคความรู

(๑)
จํานวน

ผูรับบริการ

(๒)
จํานวนผูนําไป
ปฏิบัติไดจริง

(๓)
มูลคาที่คาดวาจะ

เกิดข้ึน

๑.
๒.
๓.
๔
หลักฐานประกอบ (๑) แบบใบสมัคร
   (๒) แบบประเมินผลเพ่ือจบการถายทอดฯ
   (๓) แบบติดตามการนําความรูไปใชประโยชน

แบบสอบถามการประเมินสถานะหมูบาน
ภายใตโครงการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ปท่ีประเมิน พ.ศ. ...............................
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๑. ชุมชน/หมูบานมีความเชีย่วชาญในเทคโนโลยีท่ีไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีหลัก คือ เทคโนโลยีที่มคีวามเปนไปไดในการดําเนินการ มีความสอดคลองกับความตองการของ

ชุมชนและชมุชนมคีวามพรอมของชุมชนในการรับเทคโนโลยี โดยเกิดจากการระดมความคิดเห็นของคนในชุมชน

ความเชีย่วชาญ  คือ มีความรู ปฏิบัติได ถายทอดและพัฒนาตอยอดได
 พิจารณาจากการนําความรูทีไ่ดรับไปปฏิบัติไดจริง หรือสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางสมํ่าเสมอ

จนเกดิทักษะในความรูน้ัน ๆ   โดยมีรายละเอียดในการพิจารณา ดังน้ี

ตัวช้ีวัด ประเดน็ในการพิจารณา ประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่
ตองแสดง

การพิจารณา คะแนน
เต็มใช/มี ไมใช/ไมมี

๑.  กระบวนการ
สรางการมีสวนรวม
ของคนที่เขารวม
โครงการ

การจัดเวทีระดมความคิดเห็นของคน
ในชมุชนเพ่ือคนหาความตองการ
เทคโนโลยีและมกีารสรุปความ
ตองการของชุมชนและนําเสนอความ
ตองการในท่ีประชมุของชุมชนเพ่ือให
ทุกคนรับทราบ

1. หมูบาน/ชุมชนหรือกลุม มีการประชุม/
จัดเวทีประชาคมอยางนอย ๑-๒ คร้ัง  ตอ
ปกอนการดําเนินงาน

 ๕

2. สมาชกิในหมูบาน/ชมุชนหรือกลุมมีสวน
รวมในกิจกรรมตาง ๆ ของหมูบาน

3. มีรายงานการประชุม รายงานความ
ตองการเทคโนโลยี มติท่ีประชุม

การใหคะแนน :  ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน  2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดาํเนนิการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

๒. ผูนําชุมชนและ
กระบวนการสราง
วิทยากรทองถ่ิน

ผูนําชุมชนสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูและมีการสรางวิทยากรใน
ชุมชนท่ีสามารถใหความรู บรรยาย
ใหกับคนภายในชมุชนหรือนอก
ชุมชนในเทคโนโลยีท่ีไดรับการ
ถายทอด

1.  ผูนําชมุชนหรือประธานกลุมมีภาวะผูนํา
ใฝเรียนรู

  ๕

2.  มีการจัดถายทอด ใหความรูภายในชุมชน
อยางสม่าํเสมอ

3.  แสดงรายช่ือวิทยากรทองถ่ินท่ีสามารถ
ถายทอดความรูในเรื่องที่ไดรับการ
ถายทอดได

การใหคะแนน :  ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน  2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดาํเนนิการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

๓. เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม

เทคโนโลยีท่ีลงไปถายทอดเปน
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับศักยภาพ
ของชุมชนและผูรับการถายทอด
สามารถนําความรูไปปฏิบัติไดจริง

๑. เทคโนโลยีท่ีลงไปถายทอด ผูรับการ
ถายทอดสามารถนําไปปฏิบัติได

  ๕

๒. ผูนาํหรือสมาชกิสามารถอธิบายข้ันตอน
วิธีการทํางานของเทคโนโลยีท่ีไดรับการ
ถายทอดได

๓. มีการนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติอยาง
สม่าํเสมอ

การใหคะแนน :  ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน  2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดาํเนนิการเลย ได 0 คะแนน
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ตัวช้ีวัด ประเดน็ในการพิจารณา ประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่
ตองแสดง

การพิจารณา คะแนน
เต็มใช/มี ไมใช/ไมมี

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

๔. กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร

มีการนาํกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรมาปรับใช โดยเฉพาะ
การจดบันทึก การจัดทําเอกสารเพ่ือ
การเผยแพร เพื่อใหผูอื่นไดเขามา
ศึกษา เรียนรูไดและมีการถายทอด
ความรูจากรุนสูรุน

๑. มีการสังเกตและจดบันทึกขอมูลในดาน
ตาง ๆ

  ๕

๒. มีการนําขอมูลในขอ ๑ มาประชุม
วิเคราะห สรุปผล

๓. มีการจัดทําเอกสารเผยแพรเพ่ือใหสมาชิก
ในชุมชนไดเขามาเรียนรู

การใหคะแนน :  ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน  2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดาํเนนิการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................

๒. ความพรอมในการเปนตนแบบ คือ ความพรอมของหมูบานแมขายในการบรหิารจดัการท้ัง ๖ ดาน(6M) ไดแก
(1) ดานคน (2) ดานวัตถุดิบ (3) ดานเครื่องมือ (4) ดานงบประมาณ (5) ดานการบริหารจัดการ และ (6) ดาน
การตลาด ดังน้ี

ตัวช้ีวัด ประเดน็ในการพิจารณา ประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่
ตองแสดง

การพิจารณา คะแนน
เต็ม

ใช/มี ไมใช/ไมมี

๑. ความพรอมดาน
คน (Man)

การเตรียมความพรอมของผูเขารวม
โครงการ ท้ัง ผูนาํและผูตามท่ีอยูใน
กระบวนการผลิต

๑. มีบุคลากรของหนวยงานในพื้นที่คอยให
ความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา และมีการ
ประสานความรวมมือกันเปนอยางดี

๔

๒. มีการวางแผนจัดเตรียมวิทยากรในแตละ
เร่ืองท่ีไดรับการถายทอด

๓. ผูนําชุมชน กรรมการ รวมถึงสมาชิกยินดี
เขารวมเขารวมทํากิจกรรมตางๆ

การใหคะแนน :  ดําเนินการครบ 3 ขอ ได ๔ คะแนน  2 ขอ ได ๓ คะแนน และ 1 ขอ ได ๒ คะแนน ไมไดดาํเนนิการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
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ตัวช้ีวัด ประเดน็ในการพิจารณา ประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่
ตองแสดง

การพิจารณา คะแนน
เต็ม

ใช/มี ไมใช/ไมมี

๒. ความพรอมดาน
วตัถุดิบ (Material)

การบริหารจัดการวัตถุดิบท่ีใชใน
กระบวนการผลิต การวางแผนจัดหา
การจัดการความเสี่ยงหากเกิดการ
ขาดแคลนวัตถุดิบ

๑. ชุมชนมีแผนการจัดการวัตถุดิบ ใหเพียงพอ
กบัความตองการ

๓

๒. มีการหาแหลงวัตถุดิบจากท่ีอ่ืน หากเกิด
กรณีวัตถุดิบไมเพียงพอหรือมีแหลง
วัตถุดิบสํารอง

๓. มีเอกสารแสดงการจัดหาหรือไดมาซ่ึง
วัตถุดิบท่ีใชในการผลิต

การใหคะแนน :  ดําเนินการครบ 3 ขอ ได ๓ คะแนน  2 ขอ ได ๒ คะแนน และ 1 ขอ ได ๑ คะแนน ไมไดดาํเนนิการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

๓. ความพรอมดาน
เครื่องมืออุปกรณ
(Machine)

ความสามารถในการใชเคร่ืองมือ
อุปกรณในกระบวนการผลิต การ
บํารงุรักษา

๑. ชุมชนมีเครื่องมือ อุปกรณ ที่ใชในการผลิต
อยางเพียงพอและใชงานอยูตลอดเวลา

  ๓

๒. สถานท่ีในการผลิต และการจัดกิจกรรมมี
ความเหมาะสม

๓. มีการวางแผนการใชเครื่องมืออยางมี
ประสทิธิภาพ

การใหคะแนน :  ดําเนินการครบ 3 ขอ ได ๓ คะแนน  2 ขอ ได ๒ คะแนน และ 1 ขอ ได ๑ คะแนน ไมไดดาํเนนิการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
..........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

๔. ความพรอมดาน
งบประมาณ
(Money)

๑. มีการทําบัญชีท่ีถูกตอง ชัดเจน ตรวจสอบ
ได เชน บัญชีครัวเรือน บัญชีตนทุน บัญชี
รายรับ รายจาย เปนตน

  ๓

๒. มีการระดมทุนภายในชุมชนเพ่ือนํามาใชใน
การผลิต

๓. มีการไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หนวยงานทองถ่ิน หรือการใหความ
ชวยเหลือดานอ่ืน ๆ

การใหคะแนน :  ดําเนินการครบ 3 ขอ ได ๓ คะแนน  2 ขอ ได ๒ คะแนน และ 1 ขอ ได ๑ คะแนน ไมไดดาํเนนิการเลย ได 0 คะแนน
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ตัวช้ีวัด ประเดน็ในการพิจารณา ประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่
ตองแสดง

การพิจารณา คะแนน
เต็ม

ใช/มี ไมใช/ไมมี

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

๕. ความพรอมดาน
การบริหารจัดการ
หมูบาน
(Management)

การผสมผสานปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารจัดการหมูบาน
ท่ีสามารถพ่ึงพอตนเองได

๑. มเีอกสารการจดทะเบียน หรือมโีครงสรางการ
บริหารกลุม มีการแบงหนาที่และผูรับผิดชอบ
มีการรวมกลุม หรือมีการดําเนินงานในรูปแบบ
วิสาหกิจชุมชน

๔

๒.  มีการนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการดําเนินกิจการ หรือใชกับ
สมาชิกในหมูบาน

๓. มีการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน หรือมีการ
รวมกันทํางานรวมกับคณะกรรมการ
หมูบาน(กม.)

การใหคะแนน :  ดําเนินการครบ 3 ขอ ได ๔ คะแนน  2 ขอ ได ๓ คะแนน และ 1 ขอ ได ๒ คะแนน ไมไดดาํเนนิการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

๖. ความพรอมดาน
การตลาด (Market)

การวางแผนพัฒนาชมุชนหรือแผน
ธุรกิจในระยะส้ัน

๑. ระบุแหลงจําหนายสินคา   ๓

๒. มีการวางแผนเพ่ือพัฒนาดานการตลาด

๓. มีบุคลากรท่ีทําหนาท่ีดานการตลาด
โดยเฉพาะ

การใหคะแนน :  ดําเนินการครบ 3 ขอ ได ๓ คะแนน  2 ขอ ได ๒ คะแนน และ 1 ขอ ได ๑ คะแนน ไมไดดาํเนนิการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
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๓) การมีสวนรวมและการจัดสรรผลประโยชนของชุมชนในเทคโนโลยีท่ีไดรับการถายทอด
มี ๔ ตัวช้ีวัด ๒๐ คะแนน

การมีสวนรวม คือ กระบวนการท่ีคนในชุมชนเขารวมดําเนินงาน และรวมตัดสินใจในกระบวนการพัฒนา
หมูบานดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีต้ังแตเร่ิมจนจบกระบวนการ

การจัดสรรผลประโยชน คือ การแบงบันผลประโยชนรวมกนัภายในชุมชน/หมูบานเพื่อความเทาเทียม เสมอ
ภาคกันของคนในชุมชน

ตัวช้ีวัด ประเดน็ในการพิจารณา ตัวอยางประเด็นในการซักถามหรือ
หลักฐานที่ตองแสดง

การพิจารณา คะแนน
เต็ม

ใช/มี ไมใช/ไมมี

๑ การจัดประชุม จัดเวทีในการแลกเปล่ียน
เรียนรูรวมกัน กอนตัดสินใจในการดําเนินงาน

๑. มีการจัดเวทีพูดคุยระหวางผูรับผิดชอบ
โครงการและประชาชนในพื้นที่ เพื่อ
กําหนด เปาหมาย ของหมูบาน

  ๕

๒. นําผลการประชุมมาใชในการจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบานในปตอไป

๓. มีการจดบันทึก การจัดเก็บขอมลู ตาม
ประเด็นความตองการ

การใหคะแนน :  ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน  2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดาํเนนิการเลย ได 0 คะแนน

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

๒ การนํารายไดบางสวนท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานของกลุมไปเพ่ือนํามาใชในชุมชน
เพ่ือเปนประโยชนตอสวนรวม

๑. มีระบบการแบงปนผลประโยชนอยางมี
ระบบ เชน กําไรบางสวนใชใน
กระบวนการผลิต

๕

๒. มีการนําผลกําไรท่ีไดมาแบงปนใหสมาชิก
อยางเปนธรรม

๓. มีการนําเงนิบางสวนไปใชในการพัฒนา
หมูบาน เชน สงเคราะหการทําศพ การ
บริจาคใหวัด โรงเรียน หรือทําสาธารณะ
ประโยชนอื่น ๆ

การใหคะแนน :  ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน  2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดาํเนนิการเลย ได 0 คะแนน

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
..........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
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ตัวช้ีวัด ประเดน็ในการพิจารณา ตัวอยางประเด็นในการซักถามหรือ
หลักฐานที่ตองแสดง

การพิจารณา คะแนน
เต็ม

ใช/มี ไมใช/ไมมี

๓ การดําเนินงานของกลุมเปนการรวมมือกัน
ระหวางผูนํากลุม สมาชิก และคนในชุมชน

๑. ผูนํากลุมมีภาวะผูนํา มีความซื่อสัตย และเห็น
แกประโยชนสวนรวมโดยรับฟงความคิดเห็น
สมาชิกภายในกลุมกอนการตัดสินใจลงมือทํา
กิจกรรมใด  ๆภายในกลุมเสมอ

๕

๒. สมาชิกมีสวนรวมในการผลิต ออกความคิดเห็น
และไดรับการจัดสรรผลกําไร

๓. มีกจิกรรมประกาศเกียรติคุณบุคคลท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรมเปนแบบอยางท่ีดีตอ
คนในหมูบาน

การใหคะแนน :  ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน  2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดาํเนนิการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

๔ การกําหนดหลักเกณฑในการแบงปน
ผลประโยชนและการชวยเหลือคนในชมุชนให
ดํารงชีวิตอยูได

๑.  มีการช้ีแจง ทําความตกลงหลักเกณฑใน
การแบงปนผลประโยชนใหกับสมาชิก
ทราบกอนการดําเนินงาน

  ๕

๒. มีการแบงปนผลประโยชนท่ีไดใหกับ
สมาชิกอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน

๓. มีเอกสารการกําหนดหลักเกณฑการ
แบงปนผลประโยชน

การใหคะแนน :  ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน  2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดาํเนนิการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
.........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
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๔) ชุมชนมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน/หมูบาน
มี ๔ ตัวช้ีวัด  ๒๐ คะแนน

การบูรณาการ คือ ความรวมมือ ความชวยเหลือ การสนับสนุน ท้ังดานนโยบาย งบประมาณบางสวน
องคความรู การอํานวยความสะดวกจากหนวยงานทองถิ่น อาทิเชน ผูใหญบาน กํานัน อบต.  จังหวัดและเครือขาย
ความรวมมือดานการถายทอดเทคโนโลยี(เครอืขายคลินิกเทคโนโลยี)

ตัวช้ีวัด ประเดน็ในการพิจารณา ตัวอยางประเด็นในการซักถามหรือ
หลักฐานที่ตองแสดง

การพิจารณา คะแนน
เต็มใช/มี ไมใช/ไมมี

๑ หนวยงานในทองถิ่น/ทองที่ เชน อบต.
ผูใหญบาน กํานัน อบต. เทศบาล รับรู และ
ยินดีใหการสนับสนุนการดําเนินโครงการ

๑. มีการแจงใหหนวยงานในทองถ่ินไดรับรู
กิจกรรมของโครงการ ทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ

  ๕

๒. หนวยงานในทองถ่ินเขามาชวยเหลอื
อํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม

๓. หนวยงานในทองถ่ินใหการสนับสนุน
งบประมาณบางสวนในการทํากิจกรรม

การใหคะแนน :  ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน  2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดาํเนนิการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

๒ หนวยงานระดับอําเภอ หรือจังหวัด ใหการ
สนบัสนนุ อํานวยความสะดวก

๑. มีการแจงใหหนวยงานในระดับอําเภอ
หรือจังหวดัไดรับรูกิจกรรมของโครงการ
ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ

๕

๒. หนวยงานระดับอําเภอชวยเหลอื อํานวย
ความสะดวกในการจัดกิจกรรม

๓. หมูบานสามารถผลักดันแผนชมุชน/แผน
หมูบานไปสูระดับอําเภอ จังหวัด

การใหคะแนน :  ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน  2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดาํเนนิการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

๓ การนําองคความรูของเครือขายคลินิก
เทคโนโลยี/หนวยงานอ่ืน ๆ ถายทอดสูชมุชน

๑. มีการประสานความรวมมือกับคลินิก
เทคโนโลยีเครือขาย

๕

๒. มีการนําเทคโนโลยีของเครือขายอ่ืน ๆ
มารวมถายทอดในชุมชนเพ่ือใหเกิดการ
ทํางานแบบบูรณาการ

๓. เกิดการแลกเปล่ียนองคความรู วัตถุดิบ
วิทยากร ระหวางหมูบานท่ีอยูภายใต
โครงการคลินิกเทคโนโลยี โครงการ
หมูบานแมขาย วท. หรือโครงการอ่ืน ๆ
ในหนวยงานของ วท.

การใหคะแนน :  ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน  2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดาํเนนิการเลย ได 0 คะแนน
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ตัวช้ีวัด ประเดน็ในการพิจารณา ตัวอยางประเด็นในการซักถามหรือ
หลักฐานที่ตองแสดง

การพิจารณา คะแนน
เต็มใช/มี ไมใช/ไมมี

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
..........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

๔ รูปแบบของใหความชวยเหลือ เชน งบประมาณ
สมทบบางสวน การอํานวยความสะดวกของ
หนวยงานทองถ่ิน

๑. ผูรับผิดชอบโครงการหรือประธานกลุม ได
มีการประสานกับหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือ
ขอรับการสนบัสนนุงบประมาณสมทบ
เพ่ิมเติม

๕

๒. มีหนวยงานอ่ืน ๆ นอกเหนอืจากขอ  ๑-๓
ใหความชวยเหลอื เชนการชวยเหลอืดาน
CSR

๓. หนวยงานในทองถ่ิน/ทองท่ี มีความพรอม
ที่จะใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง

การใหคะแนน :  ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน  2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดาํเนนิการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
..........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

๕) ชุมชนมีความสามารถในการขยายผลสูลูกขาย มี ๔ ตัวช้ีวัด ๒๐ คะแนน
การขยายผล พิจารณาจากการมวิีทยากรทองถ่ินท่ีสามารถไปถายทอดยังหมูบานอ่ืน ๆ และความสามารถในการ
ชักชวนหมูบานอ่ืนเขามาเปนลกูขายของตนเองได

ตัวช้ีวัด ประเดน็ในการพิจารณา ตัวอยางประเด็นในการซักถามหรือ
หลักฐานที่ตองแสดง

การพิจารณา คะแนน
เต็มใช/มี ไมใช/ไมมี

๑. การสรางวิทยากรใน
ทองถิ่น

การสรางวิทยากรในทองถ่ินและ
ถายทอดองคความรูอยาง
ตอเนื่อง

๑. มีการคัดเลือกคนท่ีจะมาเปนวิทยากรใน
แตละดาน

๕

๒. วิทยากรท่ีไดรับการคัดเลือกไดถายทอด
ความรูใหกับคนในชมุชนและนอกชุมชน

๓. วิทยากรสามารถนาํเสนอเทคโนโลยีท่ี
ไดรับการถายทอดไดอยางชํานาญ

การใหคะแนน :  ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน  2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดาํเนนิการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
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ตัวช้ีวัด ประเดน็ในการพิจารณา ตัวอยางประเด็นในการซักถามหรือ
หลักฐานที่ตองแสดง

การพิจารณา คะแนน
เต็มใช/มี ไมใช/ไมมี

๒. การจัดทําส่ือ
ประชาสัมพันธ และการ
ใหบริการขอมูลในชมุชน

ส่ือและชองทางในการถายทอด
และการประชาสัมพันธกิจกรรม
ของหมูบาน

๑. มีการจัดทําเอกสารเพ่ือประชาสมัพันธ
กิจกรรมของกลุม เชน แผนพับ คูมือ
เทคโนโลยี

๕

๒. นําสือ่ท่ีจัดทําในขอ ๑ ไปเผยแพรผาน
ชองทางตาง ๆ เชน หอกระจายขาว ออก
งาน เผยแพรผานเว็บไซต social network

๓. มีหมูบานอืน่ ๆ  นําขอมูลที่จัดทําไปใช
ประโยชนตอ

การใหคะแนน :  ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน  2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดาํเนนิการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

๓. การสรางเครือขายท้ัง
ภายใน ภายนอก ชุมชน/
หมูบาน

กระบวนการสรางเครือขาย
การศึกษาดูงานจากหมูบานตาง ๆ

๑. มีการจดบันทึกกลุมที่เขาศึกษาดูงาน ๕
๒. ในชุมชนมีจํานวนผูรบับริการเพ่ิมขึ้นจาก

แผนท่ีวางไว
๓. มีการขยายผลไปยังหมูบานอื่น ๆ และมี

การติดตอ ประสานงานเพ่ือใหเขามาเปน
ลูกขายในอนาคต

การใหคะแนน :  ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน  2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดาํเนนิการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
.........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

๔. การวิเคราะหลูกขาย กระบวนการวิเคราะหลูกขายท่ี
จะเขามารับการถายทอด

๑. มีการเก็บรวมรวมขอมูลหมูบานท่ีตองการ
มาเปนลกูขาย

๕

๒.  มีการนําขอมูลในขอ ๑ มาวิเคราะห
รวมกัน เพื่อคัดเลือกลูกขาย

๓.  มีการลงพ้ืนท่ีในหมูบานท่ีผานการ
พิจารณาในขอ ๒ ท่ีจะมาเปนลกูขายและ
รวบรวมขอมลูศกัยภาพและความพรอมของ
ลูกขาย

การใหคะแนน :  ดําเนินการครบ 3 ขอ ได 5 คะแนน  2 ขอ ได 4 คะแนน และ 1 ขอ ได 3 คะแนน ไมไดดาํเนนิการเลย ได 0 คะแนน
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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ขอสรุป
 กรณีหมูบานตอเนื่อง(ปที่ ๑ หรือปที่ ๒) เห็นควรพิจารณาสนับสนุนการดําเนินงานใน
ปงบประมาณตอไป

        กรณีหมูบานที่ดําเนินการเปนปท่ี ๓  เห็นควรใหยกระดับเปนหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

         ลงชื่อ..........................................
         (..................................................)
          ผูประเมนิ



4 - ๑

บทที่บทที่ 44 :: ขอกําหนดและขอบเขตงานขอกําหนดและขอบเขตงานการสนับสนุนงบประมาณการสนับสนุนงบประมาณภายใตภายใต

การดําเนินการดําเนินการการ งานงานอาสาสมัครวิทยาศาสตรและอาสาสมัครวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเทคโนโลยี ((อสวทอสวท..)) ประจําปงบประมาณ พประจําปงบประมาณ พ..ศศ.. 25592559

44..11 ขอกําหนดและขอบเขตการสนับสนุนงบประมาณขอกําหนดและขอบเขตการสนับสนุนงบประมาณ
11)) หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดริเริ่มการดําเนินงานอาสาสมัครวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (อสวท.) ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยดําเนินงานคูขนานไปกับงานคลินิกเทคโนโลยี โดยมีการสรรหา
สมาชิก อสวท.ใหมเปนประจําทุกป และบุคคลท่ีเปน อสวท. จะไดรับการเติมความรู ขอมูลขาวสารทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อยางตอเน่ืองและสม่าํเสมอ นับเปนการสรางผูนําชุมชนไปสูการคิดแบบวิทยาศาสตร
ในเชิงหาสาเหตุและอธิบายเหตุและผล มีแนวคิดในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชน เกิด
สังคมการเรียนรูวิทยาศาสตรควบคูกับการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึง่จะนําไปสูการพัฒนาและชวยใหสังคมกาวทัน
ตอการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี

22)) วัตถุประสงควัตถุประสงค

2.1  ไดบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่อาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.) ปฏิบัติงาน
ทางดานการเผยแพรและการสือ่สารทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหชุมชนท่ีกระจายตามพ้ืนทีต่าง ๆ

2.2  ไดรับทราบความตองการ ประเด็นปญหา และสงเสริมใหมีการนําวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไปประยุกตใชใหเหมาะสมในชุมชนและทองถิ่น

33)) ความหมาย บทบาท หนาท่ี ของสมาชิก อสวทความหมาย บทบาท หนาท่ี ของสมาชิก อสวท..

ความหมาย สมาชิก อสวท. หมายถึงบุคคลท่ีอาสามาทําหนาทีเ่ปนส่ือกลางในการนําความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปเผยแพรสูชุมชน และเปนสะพานนําความตองการของชุมชนมาสูสถาบันการศึกษา
ที่เปนเครือขาย อสวท.

บทบาท  สมาชิก อสวท. เปนผูนําความรูความตองการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีชุมชน
ในทองถ่ินตองการเพ่ือนําไปใชใหเปนประโยชนในชุมชน

หนาท่ีของ สมาชิก อสวท.
3.1   ติดตามขาวสารความรูและใหความสนใจในงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง
3.2  พบปะ/พูดคุย/แนะนํา เพ่ือนบานในชุมชนและรบัฟงความคิด ปญหาและความตองการ

ของชุมชน แจงใหสถาบันการศึกษาท่ีเปนเครือขาย อสวท. เพ่ือนําไปแกไขและใหคําตอบกับชุมชน
3.3  รับรูเรือ่งราว ปญหาความตองการเทคโนโลยีของชุมชน ท่ีตองการไดรับความชวยเหลอื
3.4  จัดกิจกรรมการเผยแพรขาวสาร ขอมูลเพื่อกระตุนใหชุมชนไดรับประโยชน
3.5  เปนผูประสานเชื่อมโยง การสื่อสารขอมูลระหวางชุมชน กับสถาบันการศึกษาที่เปน

เครือขาย อสวท. และ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



4 - ๒

44)) เปาหมายเปาหมาย

ใหมสีมาชิก อสวท. ครอบคลุมในทุกจังหวัด 77 จังหวัด ในป 2564 ปจจุบันมีสมาชิก อสวท.
จํานวนไมนอยกวา 10,406 คน ใน 62 จังหวัด

55)) กิจกรรมหลักของการดําเนนิงาน อสวทกิจกรรมหลักของการดําเนนิงาน อสวท..

5.1) การสรรหาสมาชกิ อสวท. สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ รวมกับสถาบันการศึกษาที่
แสดงความจาํนงเขารวมเปนเครือขาย อสวท. กําหนดจัดกิจกรรมสรรหาสมาชิก อสวท. ใหมข้ึนทุกป  เพื่อตองการหา
บุคลากรมาทําหนาที่เผยแพรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเขาถึงชุมชน และแกไขปญหาในชุมชนไดมากที่สุด โดย
กําหนดเปาหมายในการสรรหาสมาชิก อสวท. แหงละประมาณ ๑๕๐ คน เปนสถาบันการศึกษาหลักที่อยูในพื้นที่จังหวัด

5.2) การจัดกิจกรรมเติมความรูใหกับ สมาชิก อสวท. ภายหลังจากที่บุคคลใหความสนใจสมัคร
เขาเปนอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.) แลวน้ัน  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ  จะจัด
กจิกรรมเติมความรูตามความสนใจแกสมาชิก อสวท. อยางนอยปละ ๑ ครั้ง/ภูมิภาค รวมประมาณปละ ๕ ครั้งทั่ว
ประเทศ เพ่ือใหสมาชิก อสวท. ไดมีความรู ความเขาใจ หลักการทางวิทยาศาสตร ความรูใหมเก่ียวกับวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และเขาใจในพันธกิจของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ซึ่งจะเปนประโยชนกับสมาชิก อสวท.ในเพิ่มความรู
พัฒนาตนเอง และการส่ือสารกับชุมชน  รวมท้ังเพ่ือนําเสนอประเด็นปญหาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือหา
แนวทางแกไข ผานสถาบนัการศกึษาทีเ่ปนเครอืขาย อสวท.และขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณในการดําเนินการตอไป
มกีารใหบรกิารทางวิชาการ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและนวัตกรรม แกชุมชน

5.3) การจดัทําจดหมายขาว อสวท. ขอบอก เพ่ือเปนชองทางสําหรับการแบงปนความรู การ
เผยแพรความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชองทางการสื่อสารระหวางสมาชิก อสวท. และเครือขาย โดย
จัดทําเปนราย ๖ เดือน สงใหแกสมาชิก อสวท.ทั่วประเทศ

5.4) การประชุมรวมพลคน อสวท.  จัดปละ ๑ ครั้ง เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สรางความสัมพนัธ ความรวมมือในการทํางานรวมกันระหวางเครือขาย อสวท. ทั่ว
ประเทศ โดยมีรูปแบบการประชุม การนําเสนอผลงานของสมาชิก อสวท . การศึกษาดูงานผลงานของ
สถาบันการศึกษา กระทรวงวิทยาศาสตรฯ และผลงานของสมาชิก อสวท. ท่ีประสบความสําเรจ็ ในพ้ืนท่ี

66)) การขอรับการสนับสนุนภายใตการดําเนินการ งาน อสวทการขอรับการสนับสนุนภายใตการดําเนินการ งาน อสวท..

6.1)  การจัดกิจกรรมเติมความรูใหกับ สมาชิก อสวท. โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2559
การจัดกิจกรรมเติมความรูฯ ประกอบดวยกิจกรรมหลักๆ ดังนี้

§ การใหความรูความเขาใจ/สรางความตระหนักทางดาน วทน. การประเมินและ
คัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม

§ การฝกเขียนขอเสนอโครงการดาน วทน. ในระดับชุมชน
§ การศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชน

6.2)  การประชุมรวมพลคน อสวท.

**โดย สถาบันการศึกษาท่ีเปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขายท่ีประสงคจะเปนเจาภาพในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว
ขางตน ใหมีหนังสือพรอมแบบแสดงแสดงความจํานง มายัง สป.วท. (ยังไมตองจัดทําขอเสนอโครงการ)
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77)) คุณสมบัติขอคุณสมบัติของสถาบันการศึกษาที่จะเขารวมเปนเครือขาย อสวทงสถาบันการศึกษาที่จะเขารวมเปนเครือขาย อสวท..

7.1)  เปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขายที่มีการดําเนินรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไมนอยกวา 1 ป
7.2)  มีการใหบริการทางวิชาการ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม แกชุมชน
7.3)  มีเทคโนโลยีเปนของตัวเอง หรือสามารถจัดหาเทคโนโลยี และมีความพรอมในการ

สนับสนุนการให บริการแกไขปญหา หรือสนองความตองการของชุมชน หรือผูเขามาติดตอขอรับบรกิารได
7.4)   มคีวามสามารถในการประสาน/สรางความรวมมอืของคนในชุมชน และ/หรอืหนวยงานในพ้ืนที่

88)) เปาหมายเปาหมายกการดําเนินงาน ปงบประมาณ พารดําเนินงาน ปงบประมาณ พ..ศศ.. 25592559

8.1)  สรรรหา สมาชิก อสวท. ใหมในพื้นที่จังหวัดที่ยังไมมี อสวท. จํานวน 11 จังหวัดๆละ
150 คน  รวม 1,650 คน (ซึง่ใชงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยสรรหาในปงบประมาณ พ.ศ.2558
จํานวน 9 จังหวัด และสรรหาในปงบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 2 จังหวัด)

8.2)  จัดกิจกรรมเติมความรูใหแก สมาชิก อสวท. ในแตละภูมิภาค อยางนอย 4 ครั้งๆละ
200 คน รวม 800 คน

8.3)  จัดทําจดหมายขาว อสวท.ราย 6 เดือน 2 คร้ังๆละ 10,500 ฉบับ
8.4)  จัดการประชุมรวมพลคน อสวท. 1 ครั้ง จํานวนผูเขารวมประชุมในทุกภูมิภาค ไมนอย

กวา 300 คน
8.5) มีโครงการที่ผลักดันโดย อสวท. จํานวนไมนอยกวา 30 โครงการ

**การเปลี่ยนแปลงขอบเขต เง่ือนไข หลักเกณฑการสนับสนุนงบประมาณฯ ในคูมือน้ี เปนสิทธิของ
หนวยงานผูใหเงินอุดหนุน ผูขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะนําไปอางอิง เพ่ือใชในการฟอง/รองเรียน/เรียกรอง
คาเสียหายไมได

|||||||
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44..22 แบบฟอรมท่ีใชในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณแบบฟอรมที่ใชในการขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ
อสวทอสวท .. ประจําปงบประมาณ พประจําปงบประมาณ พ..ศศ..25592559

¤ แบบแสดงความจํานงเขารวมโครงการ อสวท.

¤ แบบฟอรมขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

(สรรหาและเติมความรูฯ)
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๑. ชื่อคลินิกเทคโนโลยี...................................................................................................................................

๒. ที่อยู..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

๓. ผูรับผิดชอบโครงการ
    ๓.๑ ผูรับผิดชอบหลัก
          ชื่อ – นามสกุล ............................................................. ตําแหนง ..........................................................
          โทรศัพทมือถือ .................................................... โทรศัพทสํานักงาน ...................................................
          โทรสาร ........................................................... อีเมล ............................................................................
    ๓.๒ ผูรวมรับผิดชอบ
          ชื่อ – นามสกุล ............................................................. ตําแหนง ..........................................................
          โทรศัพทมือถือ .................................................... โทรศัพทสํานักงาน ...................................................
          โทรสาร ........................................................... อีเมล ............................................................................
    ๓.๓ ผูรวมรับผิดชอบ
          ชื่อ – นามสกุล ............................................................. ตําแหนง ..........................................................
          โทรศัพทมือถือ .................................................... โทรศัพทสํานักงาน ...................................................
          โทรสาร ........................................................... อีเมล ............................................................................

๔. พื้นที่จังหวัดทีข่อรบัผิดชอบ......................................................................................................................

ลงชื่อ ...........................................................
(..........................................................)

ตําแหนง ...........................................................
วันที ่...........................................................

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานกัสงเสรมิแลถายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท ๐ ๒๓๓๓ ๓๙18 (อัญชลี)

แบบแสดงความจํานงเขารวมโครงการอาสาสมัคร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.) ประจําป พ.ศ.25...
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โครงการสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ...........

๑. ชื่อคลินิกเทคโนโลย ี...........................................................................................................................................

๒. ผูรับผิดชอบโครงการ
 2.1 ผูรับผิดชอบหลัก

ชื่อ –สกุล………………………………………………………………….ตําแหนง............................................................
โทรศัพทสํานักงาน .............................................................โทรสาร............................................................
โทรศัพทมือถือ ....................................................................อีเมล...............................................................
ท่ีอยู  .....................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................

    2.2 ผูรวมรับผิดชอบ
ชื่อ –สกุล………………………………………………………………….ตําแหนง............................................................
โทรศัพทสํานักงาน .............................................................โทรสาร............................................................
โทรศัพทมือถือ ....................................................................อีเมล...............................................................
ท่ีอยู  .....................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................

2.3 ผูรวมรับผิดชอบ
ชื่อ –สกุล………………………………………………………………….ตําแหนง............................................................
โทรศัพทสํานักงาน .............................................................โทรสาร............................................................
โทรศัพทมือถือ ....................................................................อีเมล...............................................................
ท่ีอยู  .....................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................

๓. หลักการและเหตุผล
  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินงาน “อาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(อสวท.)” รวมกับคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน โดยอาศัยความรวมมือของสมาชิก อสวท.
ทาํหนาที่เปนสื่อกลางในการนําความรูดาน วทน. ไปเผยแพรสูชุมชน และเชื่อมโยงปญหา/ความตองการ ดาน
วทน. ของชุมชน มาสูกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ผานคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท. เพ่ือดําเนินการแกไขปญหา
หรือตอบสนองความตองการของชุมชนตอไป
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  ปจจุบันมีสมาชิก อสวท. จํานวนกวา 10,0๐๐ คน กระจายอยูในพื้นที่ 51 จังหวัดทั่วประเทศ
โดยมีจังหวัดที่ยังไมไดเขารวมเปนเครือขาย อสวท. จํานวน 26 จังหวัด ดังนั้นในปงบประมาณ พ.ศ.2558
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ในฐานะหนวยงานรบัผดิชอบการดําเนินงาน อสวท. ภายใตกิจกรรมสงเสรมิการนํา วทน.
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน เห็นควรใหมีการสรรหา อสวท. เพิ่มเติมขึ้นในพื้นที่ที่ยังไมไดเขา
รวมเปนเครือขาย อสวท. จํานวน 11 จังหวัด ไดแก แพร กําแพงเพชร ชัยนาท สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
นครปฐม มุกดาหาร หนองบัวลําภู ศรีสะเกษ ตราด  และสรุาษฎรธานี และในพ้ืนท่ีท่ีเปนเครอืขาย อสวท. ต้ังแต
ปงบประมาณ พ.ศ.2547 – 2549 จํานวน 3 จังหวัด ไดแก เชียงใหม พิษณุโลก และนครศรีธรรมราช เพ่ือให
ไดสมาชิก อสวท. จํานวน ไมนอยกวา 1,400 คน มาทําหนาท่ีเปนอาสมัครเพ่ือสรางเครือขายความรวมมือ และ
รองรับการบริการท่ีสอดคลองกับความตองการทางดาน วทน. ของคนในชุมชนอยางท่ัวถึงตอไป
  มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย ...................................................................... มีความพรอมในการ
ดําเนินโครงการสรรหา อสวท. จึงไดแสดงความจํานงเขารวมเปนเครือขาย อสวท. เพ่ือสรรหาสมาชิก อสวท. ใน
พื้นที่จังหวัด ........................................

๔. วัตถุประสงค
เพือ่สรางเครือขายมวลชนสัมพันธทางดาน วท. ในรูปของอาสาสมัคร ใหสามารถรองรับการ

บริการท่ีสอดคลองกบัความตองการทางดาน วท. ในแตละพ้ืนท่ีใหครอบคลมุพ้ืนท่ีระดับตําบลในจังหวัด

๕. เปาหมายและตัวชี้วัด
  ๕.๑ จํานวนผูเขารวมโครงการสรรหาสมาชิก อสวท. ไมนอยกวาจังหวัดละ ๑๕๐ คน/จังหวัด
  ๕.๒ จํานวนผูเขารวมโครงการสมัครเปนสมาชิก อสวท. ไมนอยกวาจังหวัดละ ๑๐๐ คน/จังหวัด
  ๕.๓ ผูที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ ๘0

๖. เกณฑการคัดเลือก
  ๖.1 ปราชญชาวบาน/ผูนําชุมชน/ผูนํากลุมแมบาน/ผูนําทองถ่ิน  รอยละ 30
  6.2 ผูนํากลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการ SMEs  รอยละ 30
  6.3 ขาราชการหนวยงานสวนทองถ่ิน (อบจ./อบต./พัฒนาชุมชน/พลังงานจังหวัด/เกษตร
อําเภอ/เกษตรจงัหวัด เปนตน)   รอยละ 30
  6.4 คร/ูอาจารย  รอยละ 5
  6.5 นักเรยีน/นักศึกษา/เยาวชน/ประชาชนท่ัวไป  รอยละ 5
  6.6 ไมกําหนดวุฒิการศึกษา แตอยางนอยตองพูด อาน เขียน ภาษาไทย ได
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๗. กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
๗.๑ การประชาสัมพันธและเชิญผูเขารวมโครงการ มีหนังสือเชิญถึงกลุมเปาหมาย (หรือมี

วิธีการอื่นๆ โปรดระบุ ........................................................) ชี้แจงรายละเอียดโครงการ พรอมทั้งแนบคูมือการ
ดําเนินงาน อสวท. กําหนดการ แผนที่จัดกิจกรรม และใบสมัคร เพื่อใหผูสนใจกรอกขอมูลในใบสมัครไวกอน วึ่ง
ในการเชิญผูเขารวมโครงการ จะกระจายตัวท้ังในเชิงผูสมัคร (ตามคุณสมบัติขอ 6) และเชิงพืน้ท่ี (โดยครอบคลุม
พ้ืนท่ีในระดับตําบลของในพ้ืนทีจั่งหวัดท่ีเปนเครือขาย อสวท.) โดยแบบใบสมัครของผูเขารวมโครงใหมีการกรอก
รายละเอียดขอมูล (ชื่อ – นามสกุล ที่อยู หมายเลขโทรศัพท และอีเมล) ของผูสมัครใหชัดเจน เพื่อนําขอมูล
เหลาน้ันมาพิมพเตรียมไวสําหรบัข้ันตอนการลงทะเบียนเขารวมโครงการ (ซ่ึงผูเขารวมโครงการสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองไดเลย) และข้ันตอนการเบิกคาพาหนะ (ใบสําคัญรบัเงนิ)
  7.2 การประชุมหารือเพื่อเตรียมความพรอม ผูรับผิดชอบโครงการของคลินิกเทคโนโลยี
เครือขาย อสวท. (อยางนอย 2 คน) ตองเขารวมประชุมหารือกับกระทรวงวิทยาศาสตรฯ เพ่ือเตรียมความพรอม
ดานตางๆ (วัน/สถานท่ี/ผูเขารวม/อืน่ๆ) กอนการดําเนินโครงการอยางนอย 20 วัน
  7.3 จัดเตรียมความพรอมดานตางๆ ไดแก สถานท่ี วิทยากร การจดันิทรรศการ อาหารและการ
เดินทางของผูเขารวมโครงการ รวมทั้งประสานงานกับกระทรวงวิทยาศาสตรฯ เพื่อกําหนดวันดําเนินโครงการ
ตามขอบเขตและเงือ่นไข ท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรฯ กําหนด

๗.4 วิทยากร
1) กระทรวงวิทยาศาสตรฯ รบัผิดชอบในการประสานและเชิญวิทยากรเขารวมโครงการ

ในกรณีท่ีเปนวิทยากรจากหนวยงานของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ
2) คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท. รับผิดชอบในการประสานและเชิญวิทยากรเขารวม

โครงการ ในกรณีท่ีเปนวิทยากรจากหนวยงานท่ีเปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย
  ๗.5 ดําเนินโครงการ ตามแผนท่ีกําหนดไว

7.6 จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ ตามแบบฟอรมของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ และสรุปผล
การดําเนินโครงการ

๘. พ้ืนท่ีดําเนินการ (สถานท่ี / จังหวัด) : ใหระบุวาจัดในสถานท่ีของราชการหรือเอกชน
 .....................................................................................................................................................

๙. ระยะเวลาดาํเนินการ
...................................................................................................

(ระบุวันท่ีคาดวาจะดําเนินโครงการสรรหาฯ พรอมรางกําหนดการ ตามตัวอยางท่ีแนบ)
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๑๐. แผนการดาํเนินงาน

กิจกรรม
25…… ๒๕...... หมายเหตุ

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

๑. การประชาสัมพันธและเชิญผูเขารวม

โครงการ (คัดเลือกและรับสมัครบุคคลซึ่ง

เปนตัวแทนจังหวัดที่เปนพื้นที่ดําเนินการ

เพื่อเขารวมเปนสมาชิก อสวท.)

๒. ประชุมหารือรวมกับ สํานักงานปลัด

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ เพ่ือวางแผน

และกําหนดวัน/สถานท่ีดําเนินโครงการ

๓. จัดเตรยีมความพรอมดาน

สถานท่ี วิทยากร การจัดนิทรรศการ

อาหารและการเดินทางของ

ผูเขารวมโครงการ รวมทั้งประสาน

กับกระทรวงวิทยา ศาสตรฯ เพ่ือ

กําหนดวันดําเนินโครงการ

๔. ดําเนินโครงการ/ประเมินผล และ

รายงานผล
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๑๑. งบประมาณ
จํานวน..................................................บาท ประกอบดวยรายการดังนี้

รายการ งบประมาณ

1. คาตอบแทนวิทยากร และผูชวยวิทยากร …… คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ ……… บาท  บาท

2. คาพาหนะของวิทยากรและผูชวยวิทยากร (คาเคร่ืองบิน และรถรับจางสาธารณะ)
ไมเกินจํานวน ……… คนๆละ ................... บาท

 บาท

3. คาที่พักของวิทยากรและผูชวยวิทยากร จํานวน ….. หอง ….. คืนๆละ ......... บาท  บาท

4. คาเดินทางผูเขารวมโครงการ 150 คนๆละ ………….. บาท  บาท

5. คาอาหารกลางวัน 150 คน จํานวน 1 ม้ือๆละ ……………… บาท  บาท

6. คาอาหารวาง  150 คน จํานวน 2 ม้ือๆละ ………… บาท  บาท

7. คาเชาสถานท่ี/อุปกรณ  บาท

8. คาวัสดุในการดําเนินโครงการ 150 คนๆละ ………………. บาท  บาท

9. คาใชจายในการประสานงาน อํานวยการ ติดตาม ประเมินผลและรายงานสรปุผล  บาท

รวม บาท

หมายเหตุ : สามารถถัวเฉล่ียไดทุกรายการ

๑2. ผลงานท่ีตองจัดสงกระทรวงวิทยาศาสตร
12.1 ขอมูลสมาชิก อสวท. ประกอบดวย ช่ือ – นามสกุล ที่อยู หมายเลขโทรสัพท อีเมล และ

อาชพี ลงในฐานขอมูลสมาชกิ อสวท. ในระบบคลินิกออนไลน (Clinic Monitoring Online; CMO) ภายใน 20
วันหลังเสร็จส้ินการดําเนินโครงการ

 12.2 รายงานฉบับสมบูรณ ประกอบดวยเน้ือหาหลัก คือ ผลการดําเนินงาน (การดําเนิน
โครงการ สรุปรายชื่อผูเขารวมโครงการ สรุปประเด็นความตองการในการประชุมกลุมยอย (นําขอมูลประเด็น
ความตองการและผูเสนอประเด็นความตองการ ลงใน Excel) และสรปุผลการประเมินความพึงพอใจ) รายช่ือ
ผูสมัครเปนสมาชิก อสวท. (ขอมูลผูสมัครพรอมรูปภาพ) งบประมาณที่ใชจาย ความคาดหวังของผูเขารวม
โครงการ ปญหาอปุสรรค และขอคิดเหน็/ขอเสนอแนะ เพือ่การปรับปรุงการดําเนินงาน โดยจัดสงรายงานฉบับ
สมบรูณ จํานวน 1 เลม พรอมซีดีขอมูล จํานวน 1 แผน มาใหสาํนักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรฯ ภายใน 30
วันหลังเสร็จส้ินการดําเนินโครงการ

13. หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรบัผดิชอบ ท่ีมีรายนามขางตน ไดอานขอความขางตนแลว มีความเขาใจ และยินดีท่ีจะปฏิบัติ

ตามเงือ่นไขในขอเสนอโครงการโดยถองแท จึงลงนามยืนยันการดําเนินงานไวทายโครงการน้ีแลว

ลงชื่อ ................................................................... ผูรับผิดชอบหลัก
          (.............................................................)

ตําแหนงในสถาบันการศึกษา .....................................................................
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ขอเสนอโครงการเติมความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.)

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ………………..
ภาค....................................

****************************************************************

1. ชื่อคลินิกเทคโนโลยีที่เสนอ..........................................................................................
2. ช่ือรับผิดชอบโครงการ

2.1 หัวหนาโครงการ
 ชื่อ- นามสกลุ...............................................................................ตําแหนง.............................................
 โทรศัพทสํานักงาน...........................................................โทรสาร...........................................................
 โทรศัพทมือถือ.............................................อเีมลทีส่ามารถติดตอได.....................................................

2.2 ผูรวมดําเนินโครงการ
ชื่อ- นามสกลุ...............................................................................ตําแหนง.............................................

 โทรศัพทสํานักงาน...........................................................โทรสาร...........................................................
 โทรศัพทมือถือ.............................................อเีมลทีส่ามารถติดตอได.....................................................

2.3 ผูรวมดําเนินโครงการ
ชื่อ- นามสกลุ...............................................................................ตําแหนง.............................................

 โทรศัพทสํานักงาน...........................................................โทรสาร...........................................................
 โทรศัพทมือถือ.............................................อเีมลทีส่ามารถติดตอได.....................................................

3. หลักการและเหตุผล
สํานักงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (อสวท.)  รวมกับคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมการนําวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการเพ่ิมศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน โดยอาศัยความรวมมือของ
สมาชิก อสวท. ทําหนาทีเ่ปนส่ือกลางในการนําความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปเผยแพรสู
ชุมชน และเชื่อมโยงนําปญหา/ความตองการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของชุมชนมาสู
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ผานทางคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท. เพื่อดําเนินการแกไขปญหาหรือตอบสนอง
ความตองการของชุมชนตอไป จากการดําเนินโครงการ อสวท. ครบ 10 ปเต็ม ปจจุบันมีสมาชิก อสวท. จํานวน
กวา ๙,๐๐๐ คน กระจายอยูใน 51 จังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

การท่ี อสวท. จะทําหนาท่ีเปนสือ่กลางในการเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ อสวท. จําเปนตองมีการเพิม่เติมความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม รวม
ไปถึงความรูรอบตัวดานอื่นๆ ที่ทันสมัย และทักษะที่จําเปนในการเปน อสวท.  เชน การสื่อสาร  วิธีการเขาถึง
แหลงความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม ของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ และจากแหลงขอมูลอืน่ๆ  การ
วิเคราะหประเด็นปญหา/ความตองการของชุมชนที่จะใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม เปนแนวทาง
แกปญหา รวมทั้งการศึกษาดูงานในเรื่องที่มีการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมไปใชและประสบ
ความสําเร็จ เพ่ือเปดโลกทศันและกระตุนให อสวท. นําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม ไปพัฒนาตอยอดให
เกิดประโยชนกับชุมชน
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คลินิกเทคโนโลยี.... ช่ือสถาบันการศึกษา...... จึงขอเสนอเปนเจาภาพจัดกิจกรรมเติมความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพือ่พัฒนาศักยภาพ อสวท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในพ้ืนที่
ภาค . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ซึ่ งมีสมาชิก อสวท .  ใน . . . . . . . . . . . .จังห วัด ประกอบดวย
..................................................................................................  (รายละเอียดเอกสารแนบ 1) เพื่อเพิ่มเติมความรู
ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และทกัษะท่ีจาํเปนในการเปน อสวท. ท่ีจะทําหนาที่เปนสื่อกลางใน
การนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังยังเปนการสรางความสัมพันธและความ
รวมมือในการทํางานระหวางเครือขาย อสวท. ในภูมิภาค และวางแผนเตรียมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับถายทอด
เทคโนโลยีในชุมชน ที่เกิดจากผลักดันของสมาชิก อสวท. ดวย
4. วัตถุประสงค
 4.๑ เพื่อพัฒนาความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และทักษะที่จําเปนใหกับสมาชิก
อสวท. เพ่ือใหสามารถทําหนาท่ีสือ่กลางในการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม ไปสูชุมชน และนําปญหา/
ความตองการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของชุมชนมาสูกระทรวงวิทยาศาสตรฯ  ผานทาง
คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท. ไดอยางมีประสิทธิภาพ
 4.๒ เพือ่สรางความสัมพนัธ ความรวมมือคืนความสุขใหกับประชาชน ( สมาชิก อสวท. และชุมชนที่มี
สมาชิก อสวท. อาศัยอยู) ในการเขาถึงและรับบริการงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในพื้นที่
ภาค...................ใน............จังหวัด ประกอบดวย..................................................................................................

5. เปาหมายและตัวชี้วัด
 ๕.๑ จํานวนผูเขารวมโครงการ (สมาชิก อสวท. และพี่เลี้ยง อสวท.-เจาหนาที่คลินิกเทคโนโลยีที่ดูแล
รับผดิชอบโครงการ อสวท. ในจังหวัดน้ันๆ-) ในพื้นที่ภาค......................... จํานวน.......... จังหวัดๆละ..........คน
รวม ...........คน  (จํานวนตามตารางดานลาง)

ภาค จํานวนจังหวัด จํานวนอสวท. จํานวนพ่ีเล้ียง อสวท. รวม
เหนือตอนบน 7 70 14 84
เหนือตอนลาง 6 60 10 70
อีสานตอนบน 8 80 16 96
อีสานตอนลาง 6 60 12 72

ใต 12 120 18 138
กลาง/ตะวันออก 12 120 20 140

 5.๒ ผูเขารวมโครงการมีความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ และคลินิกเทคโนโลยี จากการบรรยาย นิทรรศการ การถายทอดเทคโนโลยี และ
การศึกษาดูงาน  เพ่ิมข้ึนรอยละ ๘๐ (แบบวัดความรูกอนและหลังการเผยแพรความรู)
 5.๓ รอยละความพึงพอใจของสมาชิก อสวท. ที่เขารวมกิจกรรม รอยละ ๘๐ (แบบประเมนิความพงึพอใจ)
 5.4 จํานวนขอเสนอโครงการท่ีผลักดันโดยสมาชิก อสวท. ไมนอยกวา 5  โครงการตอภาค
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6. ผูเขารวมกิจกรรม
 6.๑ สมาชิก อสวท. ในพื้นที่ภาค......................... จํานวน.......... จังหวัด (จะตองเปน อสวท. ที่มีรายช่ือ
อ ยู ในฐานข อ มู ล  อสวท .  ก อน วัน ดํา เ นิน โคร ง การ  ตร วจส อบร าย ช่ือ ได จ า กระบ บ  CMO -
http://www.clinictech.most.go.th/online/pages/scivol_province.asp )
 6.2 เจาหนาท่ีคลินิกเทคโนโลยี ผูรับผดิชอบโครงการ อสวท. ในพื้นที่ภาค......................... จํานวน..........
แหงๆ ละ 2 คน รวม ............คน ระบุชื่อคลินิกเทคโนโลย.ี....................
 6.3 วิทยากรของหนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ หรือ สถาบันการศึกษาที่เปนเครือขาย
คลินิกเทคโนโลยี จํานวน....คน ระบุชื่อ................หนวยงานของวิทยากร..........เรื่องที่เปนวิทยากร.....................
 6.4 เจาหนาที่สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี และพนักงานจางเหมาบริการที่มีสวนเกี่ยวของกับ
โครงการ อสวท. จํานวน 2-6 คน โดยสํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีจะสงรายช่ือให

7. ขอบเขตการดําเนินงาน
 7.1 คัดเลือกสมาชิก อสวท. ท่ีมีศักยภาพในแตละจังหวัดจากฐานขอมูล อสวท.  ประสานงานการเขา
รวมโครงการกับ อสวท. ที่คัดเลอืก คลินิกเทคโนโลยีในจงัหวดัของ อสวท. และสงรายชื่อ อสวท. ที่เขารวม
โครงการใหสํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีกอนวันจัดงาน 1 สัปดาห
 7.2 ประสานงาน นัดหมายกับวิทยากรท่ีจะเขารวมโครงการ
 7.3 ประสานงานกบัสํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีในเรือ่งรายละเอียดของการจัดงานกอนวันจัด
งาน 1 สัปดาห

7.4 พิธีเปดและการบรรยายเรื่อง “กระทรวงวิทยฯ ใกลชิดชุมชน”
7.5 กิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อเรียนรูพฤติกรรมและการสรางความสัมพันธในกลุมสมาชิก
7.6 การนําเสนอเทคโนโลยีท่ีพรอมถายทอดในรูปแบบของการสาธิตหรือเสวนาแบบมีตัวอยางใหดู

จํานวนอยางนอย 3 เรือ่ง ไดแก
(1) เรื่อง............................................................หนวยงานเจาของเทคโนโลยี..........................
(2) เรื่อง............................................................หนวยงานเจาของเทคโนโลยี..........................
(3) เรื่อง............................................................หนวยงานเจาของเทคโนโลยี..........................

(จะตองมีเทคโนโลยีของหนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ท่ีเหมาะสมและตรงความตองการ
ของ อสวท. ในพื้นที่ รวมดวย)

7.7 การศึกษาดูงานการถายทอดเทคโนโลยีท่ีประสบความสําเร็จในพ้ืนท่ี 2 เรือ่ง / แหง
(1) เรื่อง......................................................สถานที.่...............................................................
(2) เรื่อง......................................................สถานที.่...............................................................

7.8 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ทักษะการส่ือสารดานวิทยาศาสตร
7.9 การจัดนิทรรศการจํานวน..............เรื่อง

(1) เรื่อง............................................................
(2) เรื่อง............................................................
(3) เรื่อง............................................................

(จะตองมีเทคโนโลยีของหนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ท่ีเหมาะสมและตรงความตองการ
ของ อสวท. ในพื้นที่ รวมดวย)
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7.10 การสรุปบทเรียน ระดมความคิดเห็นเรื่อง “กาวตอไปของ อสวท.” และการจัดทําขอเสนอ
โครงการจากการผลักดันของ อสวท. ในแตละจังหวัด
 7.11 ดําเนินการจัดกิจกรรมใหเปนไปตามกําหนดการอยางเรยีบรอย

7.12 รายงานผลการดําเนินการจัดกิจกรรมสงสาํนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ภายใน 4 สัปดาห
(ระบวัุนท่ีชัดเจน) หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม โดยสงเปนรูปเลม จํานวน 2 เลม พรอมขอเสนอโครงการตามแบบฟอรม
ขอเสนอโครงการคลนิิกเทคโนโลยี อยางนอย 5 โครงการ  และขอมูลใน CD รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

7.13 รายงานผลการจดักิจกรรรม ในระบบคลินกิออนไลน (Clinic Mornitoring Online; CMO) ภายใน
๑๕ วันหลังเสร็จสิ้นการจดักจิกรรม (ระบวัุนท่ีชัดเจน)

8. พื้นที่ดําเนินการ ระบโุรงแรม หรือ สถานท่ีในสถาบันการศึกษา หรือหนวยงานราชการ  และสถานท่ีดูงาน

9. ระยะเวลาดาํเนินการ ระบวัุนท่ีท่ีจะจัดงาน พรอมแนบรางกําหนดการ

10. แผนการดาํเนินงาน ระบุวันที่ หรือชวงเวลา

กิจกรรม
2558

มีค. เมย. พค.

๑. สงขอเสนอโครงการ

๒. ประสานงานกับผูเก่ียวของและเตรียมความพรอมในการจัดงาน

3. ดําเนินการจัดกิจกรรม

4. สงรายงานและขอเสนอโครงการ
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11. งบประมาณ (ถัวเฉล่ียจายทุกรายการ)

รายการ งบประมาณ (บาท)

๑. คาตอบแทนวิทยากร จํานวน..........คนๆละ.........ชม.ๆละ 600 บาท

(ใหสอดคลองกับรางกาํหนดการ)

2. คาเดินทางวิทยากร

เปนคาเคร่ืองบินและคา taxi บานพัก-สนามบิน-บานพัก หรือ บานพัก-สถานท่ีจดั

งาน-บานพัก ของวิทยากรจํานวน..........คนๆละ.........บาท

3. คาอาหาร

คาอาหารครบมื้อ ( 3 มื้อ และ อาหารวาง 2 มื้อ ) จํานวน..............วันๆ ละ

................บาท จํานวน .....คน

๔. คาพาหนะของผูเขารวมกิจกรรม

เปนคาเดินทางตามอัตราคารถโดยสารประจําทางจากอําเภอ-จังหวัดท่ีอยูของ

ผูเขารวมถงึอําเภอเมือง จังหวัด..........ที่จัดกจิกรรม เฉลี่ยคนละ............บาท

จํานวน.............คน

๕. คาที่พัก

- เปนคาหองพักของผูเขารวมกิจกรรม พักหองละ 2 คน จํานวน...........คน รวม.....

หอง จํานวน......คืนๆละ..............บาท

- เปนคาหองพักของวิทยากร จํานวน.....หอง จํานวน.......คนืๆละ ................บาท

6. คาเชารถในการศึกษาดูงาน จํานวน........คันๆ ละ .........บาท

๖. คาวัสดุเพ่ือการสาธิตและจัดนิทรรศการ จํานวน...........คนๆ ละ ...............บาท

๗. คาใชจายในการประสานงาน อํานวยการ ประเมิน และรายงานสรุปผล

ภาคละ 5,000 บาท

๘. คาบริหารโครงการรอยละ ..... (ถาม)ี

รวมเปนเงิน (............................................................บาทถวน)

หมายเหต ุ:

1. คาใชจายที่เปนคาเดินทางและคาที่พักของพนักงานจางเหมาบริการ สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี

จํานวน 2-6 คนตอพ้ืนท่ี ใหรวมอยูในคาใชจายขางตน

2. สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี จะพิจารณาปรับงบประมาณตามความเหมาะสม ประหยัด คุมคา และ

เปนไปตามระเบยีบการเบิกจายของทางราชการ
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12. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
 12.๑ สมาชิก อสวท. ไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน วทน. จนสามารถทําหนาท่ีในการสนับสนุนกิจกรรม
การนํา วทน. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนไดอยางมีประสทิธิภาพ
 12.๒ เครือขาย อสวท. มีความสัมพันธอันดีและเกิดความรวมมือในการทํางานรวมกันเพิ่มมากขึ้น

 12.3 ขอเสนอโครงการถายทอดเทคโนโลยีและโครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีเกิดจาก

การผลักดันของ อสวท. เพ่ือเสนอขอรบังบประมาณดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559

13.  ผูรับผิดชอบโครงการ ประกอบดวย หัวหนาโครงการและผูรวมดําเนินโครงการ จํานวน..........คน ดังมี
รายนามขางตน ไดอานขอความในขอเสนอโครงการขอ 1-12 ครบถวนทั้งหมดแลว มีความเขาใจและยินดีที่จะ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวทุกประการ จึงลงนามยืนยันการดําเนินงานไวทายโครงการน้ี

                                 ลงช่ือ……………………………………………………………หัวหนาโครงการ
                                              (                                        )
                                      ตําแหนง..........................................................

วันที.่...........................................................
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44..33 แบบฟอรมที่ใชในการติดตามและประเมินผลโครงการแบบฟอรมที่ใชในการติดตามและประเมินผลโครงการ::
อสวทอสวท..

¤ แบบประเมินผูรับบริการ (ใบสมคัร และแบบประเมิน)
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ใบสมัคร

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พื้นที่จังหวดั...............................................

ขาพเจาช่ือ  นาย/นาง/นางสาว/…………..…..………..………... นามสกุล ………………………………....….…..เพศ .…..….. รหัสประจําตัว
ประชาชน....................................อายุ ….… ป  เชื้อชาติ ……….....สัญชาติ............…
ศาสนา.........................ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด...........................................อาชีพหลกั.....................................
 สถานที่ติดตอ บานเลขที่.……...หมูที่...……ตําบล…..……..……..…..……....อําเภอ……….……………...……..…จังหวัด
.....…..……………..…………..….……รหัสไปรษณีย …………….…………….….สมาชิกในครอบครัว.............คน
โทรศพัท (บาน/มอืถือ).......................................E-mail……………………...............................................................

บทบาทในชุมชน
¨ ปราชญชาวบาน/ผูนําชุมชน/ผูนําทองถ่ิน o กลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการ OTOP/SME
¨ ขาราชการหนวยงานสวนทองถิ่น โปรดระบุ (หนวยงาน) ..........................................................
o ครู/อาจารย ¨ นักเรยีน/นักศึกษา/เยาวชน o ประชาชนทั่วไป

ความเช่ียวชาญ/ความถนัด................................................................................................... ................................
.............................................................................................................................................................................

¨ ไดแนบสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน (หากไมสามารถแนบได ใหนําไปในวันจัดกิจกรรม) และรูปถาย

 ขาพเจามคีวามประสงคจะสมัครเปนอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.) ดวยความสมัครใจ
และยินดีที่จะเสียสละเพ่ือความชวยเหลือการดําเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือนํา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาชุมชนของขาพเจา โดยขาพเจาจะเสยีสละเวลาในการทํางานในบทบาท อสวท.
และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความขยัน อดทน เต็มใจ ตั้งใจ เชื่อมั่น ศรัทธา เสียสละ ซื่อสัตย สุจริต ตามบทบาท
หนาท่ีทีกํ่าหนด ไมเรยีกรองหรือแสวงหาประโยชนสวนตน โดยอาศัยตําแหนงหรือบทบาทหนาท่ีฯ

หากทานมีขอสงสยัสามารถติดตอสอบถามไดทีค่ลินิกเทคโนโลยี....................................................................... โทร. .......................

เลขทีส่มาชิก ………….…
(สําหรับเจาหนาที)่

ลงช่ือ………………..……………..…………….ผูสมัคร อสวท.
        (……….……………………….…………)

  วันที่  …...……………..……..…..…………

ติดรูปถ่าย



4 - ๑๙

แบบประเมินความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมของ
โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.) ป ..............

คําชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยแบง
แบบประเมินออกเปน ๓ สวน ดังนี้

สวนที่ ๑ ขอมูลสวนบุคคล (ใหใสเครื่องหมายü  ในชองวาง¨ ตรงกับขอมูลสวนตัวของทานตามความเปนจริง)
   ๑. เพศ ¨ ชาย ¨ หญิง
   ๒. อายุ ¨ ตํ่ากวา ๒๑ ป ¨ ๒๑-๓๐ ป ¨ ๓๑-๔๐ ป ¨ ๔๑-๕๐ ป ¨ ๕๑-๖๐ ป ¨
มากกวา ๖๐ ป
   ๓. การศึกษา ¨ ประถม ¨ มัธยมตน ¨ มัธยมปลาย/ปวช. ¨ อนุปริญญา/ปวส. ¨
ปริญญาตรี ¨ สูงกวาปริญญาตรี
   ๔. อาชีพ ¨ นักเรยีน/นักศึกษา o ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ¨ ผูประกอบการ/ธรุกจิสวนตัว o พนักงาน
เอกชน ¨ เกษตรกร o กลุมแมบาน ¨ อื่นๆ  (ระบุ)………………

สวนที ่ ๒ ความพึงพอใจตอการเขารวมกจิกรรมของโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.)

 ใหใสเครื่องหมายü  ในชองวางที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน

ประเดน็ความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ

มาก
ท่ีสุด

มาก
ปาน
กลาง

นอย
นอย
ท่ีสุด

ดานการใหบริการของเจาหนาที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
๑ ความสุภาพ ความเอาใจใสของเจาหนาท่ี
2 เจาหนาที่บริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
3 อุปกรณ/เครื่องมือ/เอกสาร ที่ใชในกิจกรรมมีความพรอม

ดานกระบวนการและข้ันตอน
4 การไดรับแจงขาวสาร/การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
5 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
6 หลักสูตรภาคทฤษฎีมีความเหมาะสม
7 หลักสูตรภาคปฏิบัติมีความเหมาะสม
8 เนื้อหา/กิจกรรมที่ไดรับประโยชน
9 วิทยากรสามารถถายทอดความรู และตอบคําถามไดชัดเจน

10 ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรม

สวนท่ี ๓ ขอคดิเหน็และขอเสนอแนะ

……………………...…………………………...……...................................................……………………...…………………………...……......................

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

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

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

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

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

êê ขอขอบคุณในการตอบแบบประเมินฯêê



 

ภาคผนวก ภาคผนวก ๑๑  

ทําเนียบเครือขายคลินิกเทคโนโลยี   

ป ๒๕๕๘ 
 

 คูมือการดําเนินงานกิจกรรม 
สงเสริมการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.ภาคเหนือ        จํานวน 10  เครือขาย (28 แหง) 

2.ภาคกลาง        จํานวน 18   เครือขาย (36 แหง) 

3.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     จํานวน 15  เครือขาย (34 แหง) 

4.ภาคตะวันออก       จํานวน  3  เครือขาย (5 แหง) 

5.ภาคใต        จํานวน  9  เครือขาย (19 แหง) 

6.หนวยงานในสังกัด                           จํานวน 15  แหง 

รวมทั้งหมด จํานวน 70  เครือขาย (137 แหง) 

        จํานวน 55  เครือขาย (122 แหง) (ไมรวมหนวยงานในสังกัด) 

คลินิกเทคโนโลยีเครือขายจําแนกตามภาค 
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คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย “มหาวิทยาลัย” 

มหาวิทยาลัยของรัฐ  จํานวน   21 เครือขาย 

                          รวม  21 เครือขาย  (26 แหง) 

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2. มหาวิทยาลัยแมโจ ประกอบดวย ม.แมโจ เชียงใหม, ม.แมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ และ ม.แมโจ ชุมพร 

3. มหาวิทยาลัยพะเยา 

4. มหาวิทยาลัยนเรศวร 

5. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

6. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

7. มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

10 .มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  

11. มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบดวย ม.มหิดล นครปฐม และ **ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

12. มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวย ม.ขอนแกน ขอนแกน และ ม.ขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย  

13. มหาวิทยาลัยนครพนม 

14. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

15. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ หนวยการจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

17. มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบดวย ม.บูรพา ชลบุรี และ ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

18. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

19. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

20. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

21. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร  

    หมายเหตุ  
           11.ม.มหิดล สงหนังสือขอแจงยกเลิกการจัดตั้งคลินิกฯ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ีในพ้ืนที่ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 11/05/2558  

(วันที่หนังสือเขา)  
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คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย “หนวยงานเอกชน” 

หนวยงานเอกชน  จํานวน   1  เครือขาย 

                          รวม  1  เครือขาย  (1 แหง) 

1. สถาบันพัฒนาอาชีพวังรี 
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คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  จํานวน   23  เครือขาย 

                          รวม  23 เครือขาย  (23 แหง) 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

12. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

13. มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

15. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

16. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

17. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

18. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

19. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

20. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

21. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

22. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

23. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
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คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  จํานวน   9  เครือขาย 

                             รวม   9 เครือขาย  (23 แหง) 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ประกอบดวย มทร.ลานนา, เขตพ้ืนท่ี ลําปาง, สถาบันวิจัยและ

ฝกอบรมการเกษตรลําปาง, เขตพ้ืนท่ีเชียงราย, เขตพ้ืนท่ีนาน,เขตพ้ืนท่ีพิษณุโลกและเขตพ้ืนท่ีตาก 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (5 ศูนย ประกอบดวย ศูนยคลินิกเทคโนโลยีสภาบันวิจัยและ

พัฒนา, ศูนยคลิกนิกเทคโนโลยีโชติเวช,ศูนยเทคโนโลยีชุมพรเขตอุดมศักดิ์, ศูนยคลินิกเทคโนโลยีพณิชยการ

พระนคร และศูนยคลินิกเทคโนโลยีพระนครเหนือ) 

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา 

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ประกอบดวย มทร.รัตนโกสินทร นครปฐม และวิทยาเขต  

   วังไกลกังวล 

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบดวย มทร.อีสาน นครราชสีมา, วิทยาเขตสกลนคร,  

    วิทยาเขตขอนแกน, วิทยาเขตกาฬสินธุ และวิทยาเขตสุรินทร 

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบดวย มทร.ตะวันออก บางพระ และวิทยาเขตจันทบุรี 

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบดวย มทร.ศรีวิชัย สงขลา, วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

   และวิทยาเขตตรัง 

           อัพเดตขอมูล เดือนกรกฎาคม 2558 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย “สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จํานวน   1  เครือขายวิทยาลัย 

สังกัด สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา       จํานวน 49 แหง  

       รวม   1  เครือขาย  (49 แหง) 

1. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

2. วิทยาลัยเทคนิคแมสะเรียง 

3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 

4. วิทยาลัยสารพัดชางพิษณุโลก 

5. วิทยาลัยการอาชีพบานตาก 

6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ 

7. วิทยาลัยสารพัดชางเพชรบูรณ 

8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

9. วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค 

10. วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 

11. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 

12. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

13. วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง 

14. วิทยาลัยการอาชีพไทรนอย 

15. ศูนยฝกอบรมวิศวกกรรมเกษตร 

16. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยุธยา 

17. วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 

18. วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 

19. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี 

20. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

21. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 

22. วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา (หลวงพอเปนอุปถัมถ) 

23. วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 
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24. วิทยาลัยการอาชีพเขานอย 

25. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 

26. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

27. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 

28. วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 

29. วิทยาลัยสารพัดชางปราจีนบุรี 

30. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

31. วิทยาลัยการอาชีพดานซาย 

32. วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน 

33. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน 

34. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

35. วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน 

36. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 

37. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

38. วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 

39. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 

40. วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 

41. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 

42. วิทยาลัยการอาชีพศรีขรภูมิ 

43. วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

44. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี 

45. วิทยาลัยเทคนิคทุงสง 

46. วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 

47. วิทยาลัยเทคนิคสตูล 

48. วิทยาลัยเทคนิคปตตานี 

49. วิทยาลัยศึกษายะลา 
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 “หนวยงานในสังกัด” 

หนวยงานในสังกัด    จํานวน   15  เครือขาย 

                          รวม  15 เครือขาย  (15 แหง) 

1. สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สป.) 

    - สํานักสงเสริมการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 

           - ศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค ภาคเหนือ ศวภ.1 

           - ศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ศวภ.2 

           - ศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค ภาคใต  ศวภ.3 

           - ศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค ภาคตะวันออก  ศวภ.4 

           - ศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค ภาคกลาง  ศวภ.5 

2.  กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.)  

3.  สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.)  

4.  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)  

5.  องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพ.)  

6.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)  

7.  สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ (มว.)  

8.  สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องคการมหาชน) (สทอภ.)  

9.  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องคการมหาชน) (สซ.)  

10. สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ(องคการมหาชน) (สนช.)  

11. สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) (สดร.)  

12. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ(องคการมหาชน) (สทน.)  

13. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร(องคการมหาชน) (สสนก.)  

14. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)  

15. ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) (ศลช.)  

อัพเดตขอมูล เดือนกรกฎาคม 2558 

 



ที่ คลนิิกเทคโนโลยเีครือขา่ย ผู้อ านวยการคลนิิกฯ รองผู้อ านวยการคลนิิกฯ
ผู้จดัการ
คลนิิกฯ

ประสาน 1 ประสาน 2 ประสาน 3 ทีอ่ยู่ โทรศัทพ์/โทรสาร ความเชีย่วชาญ

1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่                
 (update 17/04/2558)

รศ.ดร.เสริมเกยีรติ  จอม
จนัทร์ยอง (รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ)
 (053-944101-2) 
(sermkiat@chiangmai.ac.t
h)

นายเวชยนัต์  รางศรี
(อาจารย ์ระดับ 7) 
(084-172-1004) 
(w.rangsri@gmail.com)

- นายคติวัฒน์  กนัธา  
(089-191-3840) 
(clinictech@cmu.ac.
th,mysmka@gmail.co
m)

- ศูนยบ์ริหารงานวิจยั 
239 ถ.หว้ยแกว้ ต.สุเทพ 
อ.เมอืง จ.เชียงใหม ่50200

โทร.0-5394-4146-8
 ต่อ 423 
fax.0-5322-5423

1.เคร่ืองจกัรส าหรับ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน
2.เคร่ืองจกัรกลเกษตร
3.ถงุหมกัแกส๊ชีวภาพ
4.เทคโนโลยหีลังการเกบ็
เกีย่ว
5.เทคโนโลยส่ิีงทอ

2 มหาวิทยาลัยแมโ่จ ้                
(Update 3/11/2557)

รศ.ดร.ศิริพร กริติการกลุ 
(รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั) 
(084-42885364) 
kiratikrankuls@gmail.com

ผศ.ดร.จรีาภรณ์ อนิทสาร
(รองผอ.ฝ่ายวิจยั) 
(084-9483915) 
inthasan@mju.ac.th

รศ.ดร.ยงยทุธิ์ ขา้มส่ี (ผอ.
ส านักวิจยัและส่งเสริม
วิชาการเกษตร) 
(081-531-0030) 
(yongyut@mju.ac.th)

น.ส.พิมลสิริ  แสง
สุวรรณ 
(ผู้ปฏบิัติงานบริหาร)
(081-884-9099)
pimonsiri_s@mju.ac.th

นางวิไล  เจริญอรุณวัฒนา 
(เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป)
(087-184-5331)
wilai-c@mju.ac.th

นายประสิทธิ์ กาบจนัทร์ 
(นักวิชาการเกษตรช านาญ
การ)
(083-152-
0095)(prasit@mju.ac.th)

ส านักวิจยัและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร ฝ่ายนวัตกรรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น3 
อาคารเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ อ.สัน
ทราย        จ.เชียงใหม่  50290

โทร.053-873-863 
fax.053-873-856

1.เกษตรอนิทรีย์
2.การพัฒนาคุณภาพน้ า
3.พืชไมใ่ช้ดิน

3 มหาวิทยาลัยแมโ่จ้-แพร่ เฉลิมพระ
เกยีรติ 
update 19/01/2558

ผศ.ชูชีพ  ชีพอดุม (ผอ. ม.
แมโ่จ้-แพร่ เฉลิมพระเกยีรติ)
 (081-951-9260)
(zuzy@phrae.mju.ac.th)

ดร.ศุกรี อยูสุ่ข (รอง ผอ.
ฝ่ายวิชาการและวิจยั)
091-0725919
sukree@phrae.mju.ac.th

ว่าที ่พ.ต.ดร.ประเทือง 
โชคประเสริฐ
081-594-2158
pratheung@phrae.mju.a
c.th,
mjucm501@hotmail.co
m

ดร.กฤษดา พงษ์การัณย
ภาส (082-761-3657) 
อาจารย์
(kritsada@phrae.mju.a
c.th)

ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
อาจารย์
081-5318492
(anuwat@phrae.mju.ac.t
h)
นายกติิพงษ์ วุฒิญาณ
นักวิชาการเกษตร
084-0488477
(wuthiyan@phrae.mju.ac
.th

นายอภรัิกษ์  ข าแจง 
(เจา้หน้าทีป่ระจ าคลินิก
เทคโนโลย)ี  
080-499-6466 
hallamoto@hotmail.co
m และ 
clinic@phrae.mju.ac.th

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้-แพร่ 
เฉลิมพระเกยีรติ 17 หมู ่3
 ต.แมท่ราย อ.ร้องกวาง 
จ.แพร่ 54140

โทร.0-5464-8593-5 
fax.0-5464-8596

1.เทคโนโลยกีารแปรรูป
อาหาร ขา้วกล้องงอกไร้มอด
2.เทคโนโลยกีารเกษตร 
มะนาววงบ่อ ไมเ้ศรษฐกจิ 
ปลูปขา้วผลิตเมล็ดพันธุ์
3.เทคโนโลยทีางปศุสัตว์ 
การผสมเทียมสุกร โคเนือ้ 
โคนม
4.เทคโนโลยด้ีานพลังงาน
ทดแทน การออกแบบระบบ
เซลล์แสงอาทิตย ์แกส๊
ชีวภาพ และเตาชีวมวล

คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย : ภาคเหนือ

ขอ้มลู ณ 07/08/2015



ที่ คลนิิกเทคโนโลยเีครือขา่ย ผู้อ านวยการคลนิิกฯ รองผู้อ านวยการคลนิิกฯ
ผู้จดัการ
คลนิิกฯ

ประสาน 1 ประสาน 2 ประสาน 3 ทีอ่ยู่ โทรศัทพ์/โทรสาร ความเชีย่วชาญ

คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย : ภาคเหนือ

4 มหาวิทยาลัยพะเยา                    
(Update 21/04/2558)

ศ. พิเศษ ดร.มณฑล สงวน
เสริมศรี (อธิการบดี)

ผศ.ดร.วิบูลย ์ วัฒนาธร 
(รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและ
ประกนัคุณภาพ)

1. นายช านาญ แสงแกว้ 
(ผอ.กองบริหารงานวิจยั
และประกนัคุณภาพ)
2. ผศ.ดร.ต่อพงศ์  กรีธา
ชาติ (รองคณบดี วิทยาลัย
วิชาพลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม)
(083-633-3371)
(torpong.envi@gmail.co
m)

น.ส.อญัชลี  เทียมคีรี 
(เจา้หน้าทีบ่ริหารงาน
ทัว่ไป)(085-049-5585)
(anchalee_girl@hotm
ail.com)

นายนันทปรีชา ศรีเกดิครืน
(เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป)
(082-7816685)
jarmkazz@gmail.com

กองบริหารงานวิจยัและ
ประกนัคุณภาพ อาคาร
ส านักงานอธิการบดี ชั้น 2
 มหาวิทยาลัยพะเยา 19 
หมู ่2 ต.แมก่า อ.เมอืง จ.
พะเยา 56000

โทร.0-5446-6666 
ต่อ 1047 
fax.054-466-714

1.ด้านการเกษตร
2.ด้านพลังงานทดแทนและ
ส่ิงแวดล้อม

5 มหาวิทยาลัยนเรศวร                  
Update 31/05/2558

นายปริญญา  ปานทอง 
(รองอธิการบดีฝ่ายจดัการ
ทรัพยสิ์น) (089-264-1853)
(prinyap@nu.ac.th)

ผศ.อษัฎางค์ พลนอก       
ผอ.อทุยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือตอนล่าง) 
(086-932-6026)             
E-mail : 
(assadangp@yahoo.com)(
assadangp@nu.ac.th)

ผศ.ดร.นิติพงศ์ จติรีโภชน์ 
(อาจารยป์ระจ าภาควิชา
อตุสาหกรรมเกษตร)     
โทร.081-375-6054        
 E-mail : 
nitipongj@nu.ac.th

น.ส.จริยา  จริยา 
088-2722055
jariya.jry14@gmail.co
m

- - อทุยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือตอนล่าง (งาน
คลินิกเทคโนโลย ี) ชั้น 1 
อาคารมหาธรรมราชา C
มหาวิทยาลัยนเรศวร  ต.
ท่าโพธิ์ 
อ.เมอืง จ.พิษณุโลก 65000

โทร.055-968719  
fax.055-968724

1.เทคโนโลยกีารเกษตร
2.เทคโนโลยสีมนุไพรและ
เภสัช
3.เทคโนโลยส่ิีงทอและแฟชั่น
4.เทคโนโลยพีลังงาน
5.เทคโนโลยอีาหารแปรรูป
6.เทคโนโลย ีOTOP
7.เทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม

6 มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง
(update 21/04/2558)

รศ.ดร.วันชัย  ศิริชนะ
(อธิการบดี) (053-916738)

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ 
(รองอธิการบดี)  
(053-916738)

ผศ.ดร.สุทธิวัลย ์สีทา 
(อาจารย)์ 
(053-916737)
084-6084706)
(sutthiwal.set@mfu.ac.th
)

ผศ.ดร.พันธ์สิริ สุทธิ
ลักษณ์ (อาจารย)์ 
(091-8534941)
(Phunsiri.s@mfu.ac.th)

ดร.ณัฏยา คนซ่ือ (อาจารย)์ 
(091-8512072)
(Nattaya.kon@mfu.ac.th

นส.ชื่นจติ ขติัทะเสมา
(ผู้ช่วยผู้ประสานงาน)
087-8409932
churnjit.k@gmail.com)

ส านักวิชาอตุสาหกรรม
เกษตร อาคารส านักวิชา 1
 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง 
333 หมู ่1 ต.ท่าสุด อ.
เมอืง 
จ.เชียงราย 57100
http://clinictechnology.
mfu.ac.th

โทร.0-5391-6737 
fax.0-5391-6739

1.วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีการแปรรูปอาหาร

ขอ้มลู ณ 07/08/2015



ที่ คลนิิกเทคโนโลยเีครือขา่ย ผู้อ านวยการคลนิิกฯ รองผู้อ านวยการคลนิิกฯ
ผู้จดัการ
คลนิิกฯ

ประสาน 1 ประสาน 2 ประสาน 3 ทีอ่ยู่ โทรศัทพ์/โทรสาร ความเชีย่วชาญ

คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย : ภาคเหนือ

7 มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
update 2557
ผู้ใหข้อ้มลู 05/2558 : น.ส.วิภาวี 
เกรียงศักด์ิศรี

ดร.สาคร  สร้อยสังวาลย์
(รักษาการแทนอธิการบดี)  
(081-971-6554)

ผศ.ดร.น้ าทิพย ์วงษ์ประทีป 
(อาจารย)์ (086-446-4696) 
(wnamthip@yahoo.com)

ดร.ชุติมา เลิศลักษมี น.ส.จติุญาณี จติร
สุวรรณ (เจา้หน้าที่
คลินิกฯ) 
(089-858-2965) 
(jutiyanee_2@hotmail
.com)

น.ส.วิภาวี เกรียงศักด์ิศรี 
(เจา้หน้าทีค่ลินิกฯ) 
(082-395-1278) 
(pickykae_29@hotmail.c
om)

นางจติรา มคี า 
(นักวิชาการศึกษา) 
(081-973-3343)
jittra_m@hotmail.com

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูล
สงคราม อาคาร
สถาบันวิจยัและพัฒนา 
ชั้น 1 
156 ม.5 ต.พลายชุมพล 
อ.เมอืง จ.พิษณุโลก 65000
http://clinic.psru.ac.th

โทร.0-5526-7000 
ต่อ 7226, 7737 
fax.0-5526-7038

-

8 มหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบูรณ์
update 2557
ผู้ใหข้อ้มลู 05/2558 : นายสมเดช  
ศิริโสภณ (2558)

รศ.ดร.เปร่ือง จนัดา 
(อธิการบดี) 
(081-962-6596) 
(prueng2493@gmail.com)

ผช.ศันสนีย ์อตุมอา่ง (รอง
อธิการบดีฝ่ายวิจยัและ
ประกนัคุณภาพการศึกษา) 
(081-7278003) (sunsanee-
uttamaang@hotmail.com
)

สิบโท ดร.พิศุทธิ์  บัวเปรม
(คณบดีคณะ
เทคโนโลยกีารเกษตร)
(081-371-6611)
(pisut2009@hotmail.co
m)

นายสมเดช  ศิริโสภณ 
(อาจารย)์ 
(089-565-5868)
นายพิพัฒน์ ชนาเทพา
พร (อาจารย)์ 
(081-888-2336) 
(agrppc@gmail.com)

นายอมรรัตน์  ฉมิพลีนภา
นนท์
(อาจารย)์ (089-708-3795)
 
(camornrut@yahoo.com)

นายมานะ  อนิพรมมี
(อาจารย)์ (089-907-7384)
 
(pitak_ren@hotmail.com
)

มหาวิทยาลัยราชภฎั
เพชรบูรณ์
83 หมู ่11 ต.สะเดียง อ.
เมอืง 
จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทร.0-5671-7151 
fax.0-5671-7151

-

9 มหาวิทยาลัยราชภฎัอตุรดิตถ์
update 14/07/2558
ผู้ใหข้้อมูล  : 14/07/2558 น.ส.ดลฤดี 
โพธิพ์า

ดร.เจษฎา  มิง่ฉาย
(รองอธิการบดี)
081-887-4448
chedsada@yahoo.com

- ผศ.รัชนี  เพ็ชร์ช้าง
(ผอ.ศูนยว์ิทยาศาตร์และ
เทคโนโลย)ี (091-0289030)
(rpetchang@hotmail.co
m)

น.ส.ดลฤดี โพธิ์พา 
(089-839-2849) 
(fangza55589@hotmai
l.com)

- - อาคาร 13 (ศูนย์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) มหาวิทยาลัย
ราชภฎัอตุรดิตถ์ 27 ถ.อนิ
ใจม ีต.ท่าอฐิ 
อ.เมอืง จ.อตุรดิตถ์ 53000

โทร.0-5541-1096 
ต่อ 1788 
fax.0-5541-1096 
ต่อ 1710

-

10 มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 
(update 21/04/2558)

ผศ.ดร.บุญแสน  เตียวนุกลู
ธรรม 
(ผอ.สถาบันวิจยัและพัฒนา) 
(081-962-3453)
(choo2500@hotmail.com
)

นายอนุสรณ์ สินสะอาด 
(ผู้ช่วย ผอ.สถาบันวิจยั
และพัฒนา)
(081-596-6607) 
(power_on@windows 
live.com,anu_bird@hot
mail.com)

นายสมภพ จลุพันธ์
087-7354138
newmanu2527@hotm
ail.com

น.ส.ณัฐกานต์  รักษาศรี 
(เจา้หน้าทีฯ่) 
084-707-9445
pornattakan27@gmail.co
m

- มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค์
อาคาร 11 ชั้น 4 
398 ม.9  ถ.สวรรค์วิถ ีต.
นครสวรรค์ตก อ.เมอืง จ.
นครสวรรค์ 60000

โทร.0-5621-9100 
ต่อ 2219 (update 
1/8/56) fax.056-
882731 (update 
1/8/56)

1.ด้านดิน ปุย๋
2.ด้านพลังงานทดแทน
3.เคร่ืองจกัร
4.ออกแบบผลิตภณัฑ์
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ที่ คลนิิกเทคโนโลยเีครือขา่ย ผู้อ านวยการคลนิิกฯ รองผู้อ านวยการคลนิิกฯ
ผู้จดัการ
คลนิิกฯ

ประสาน 1 ประสาน 2 ประสาน 3 ทีอ่ยู่ โทรศัทพ์/โทรสาร ความเชีย่วชาญ

คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย : ภาคเหนือ

11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา            
(Update 21/04/2558)

นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์
ศักด์ิ (รองอธิการบดีด้าน
วิจยัและถา่ยทอดเทคโนโลยี)
092-351-5465
wao_narong@yahoo.com

นายภฤศพงศ์ เพชรบุล
(ผอ.สถาบันถา่ยทอด
เทคโนโลยสู่ีชุมชน)
084-885-5903
prusapong@gmail.com

นายไพโรจน์  วรพจน์พรชัย 
(อาจารย ์คณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์)
(089-755-4269)
(phairot4543@yahoo.co.
th

นส.วัลภา กนัททะวงศ์
(นุย้)
(เจา้หน้าทีค่ลินิกฯ)
wanlapa199033@gma
il.com
082-9385332

น.ส.ฉตัวณัฐ มโนพฤกษ์
(เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป)
088-912-8745
ummcha_cm84@hotmai
l.com

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เขตพืน้ที่
เชียงใหม ่
งานคลินิกเทคโนโลย ี
อาคารเรียนรวม ชั้น3 
เลขที่128 ถ.หว้ยแกว้ ต.
ช้างเผือก 
อ.เมอืง จ.เชียงใหม ่50300

โทร.0-5392-1444 
ต่อ 1236, 1940 
fax.0-5321-3183

1.ด้านส่ิงทอ
2.ด้านการออกแบบบรรจุ
ภณัฑ์
3.ด้านเซรามกิ
4.ด้านวิศวกรรรมเคร่ืองกล
5.ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
6.ด้านการบริหารจดัการ

12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 
เขตพืน้ทีล่ าปาง   
(update 28/10/2558)

ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล
(รองอธิการบดี)  
(081-9733265)

ผศ.วิทยา  วนาภชิิต          
   (ผอ.กองการศึกษา 
ล าปาง)  (084-8856622)

นายพรหมมนิทร์  สายนา
ค า 
(อาจารย ์ระดับ 7) 
(081-702-9544) 
(prom_sa@hotmail.co.th
)

น.ส.สุนิสา ต๊ิบค า
(086-656-4174)
E-mail : 
clinic_lampang@hot
mail.com

- - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เขต
พืน้ทีล่ าปาง 200 หมู ่17 
ต.พิชัย อ.เมอืง จ.ล าปาง 
52000

โทร.0-5434-2547-8
 ต่อ 112 
fax.0-5434-2549

1.ด้านการแปรรูปอาหาร
2.ด้านการเกษตร
3.ด้านการแปรรูปสมนุไพร

13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา สถาบันวิจยัเทคโนโลยี
เกษตร(สถาบันวิจยัและฝึกอบรม
เกษตรล าปาง) (update 29/12/57)
ผู้ใหข้้อมูล : น.ส.มณีรัตน์  เกดิเวียงใหม่

ผศ.ดร.อรุณ  โสตถกิลุ  (ผอ.
สถาบันวิจยัเทคโนโลยี
เกษตร) (0877861244)
(sottikul@hotmail.com)

รศ.ดร.จนิันทนา จอมดวง 
(รอง ผอ.ฝ่ายวิจยัและ
วิชาการ)
(081-366-8282)
(jinantanaj2@yahoo.com)

ผศ.สุมาฬี  พรหมรุกขชาติ 
(ผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายวิจยัและ
วิชาการ) (0830863097)
(sumaleejoy97@gmail.c
om)

 นางปริญญาวดี ศรีตน
ทิพย ์
(อาจารย)์ 
(081-885-5147)
(parinyawadee@hotm
ail.com)
นายรัตนพล พนมวัน ณ
 อยธุยา (อาจารย)์ 
(0895545887)
(rattanapol_p@yahoo.
com)

น.ส.มณีรัตน์  เกดิเวียงใหม ่
(เจา้หน้าทีค่ลินิกฯ)
(084-172-8915)
(namepeeba@hotmail.c
om)

นายธีรภพ มาซา 
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 
(086-187-5756)
(benz_hero2@hotmail.c
om)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล
ล้านนา สถาบันวิจยั
เทคโนโลยเีกษตร 202 ม.
17 ต.พิชัย อ.เมอืง 
จ.ล าปาง 5200

โทร.0-5434-2553 
ต่อ 225, 
086-429-2804 fax.0-
5434-2550

-
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ที่ คลนิิกเทคโนโลยเีครือขา่ย ผู้อ านวยการคลนิิกฯ รองผู้อ านวยการคลนิิกฯ
ผู้จดัการ
คลนิิกฯ

ประสาน 1 ประสาน 2 ประสาน 3 ทีอ่ยู่ โทรศัทพ์/โทรสาร ความเชีย่วชาญ

คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย : ภาคเหนือ

14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เขตพืน้ทีเ่ชียงราย 
update 21/04/2558)

ผศ.ดร.อดุม  สุธาค า       
(รองอธิการบดี)    
(081-950-2929)   
(sutakcom@rmutl.ac.th)

- รศ.ดร.สิริโฉม  พิเชษฐบุญ
เกยีรติ (ผอ.กองการศึกษา
เชียงราย)(084-378-7289) 
(sirichom12@gmail.com)

น.ส.พัชรี  กวางคีรี
(เจา้หน้าทีค่ลินิกฯ)
(081-757-1476)
pikarainny@gmail.co
m)
น.ส.วรินยา อโุมงค์ 
(พนักงานมหาวิทยาลัย) 
(087-579-1077) 
(warinya_u@hotmail.c
om)

นางธีราพร ราชคมน์ 
(เจา้หน้าทีง่านวิจยั) 
(083-761-3362) 
(koy_teerapon@hotmail.
com) 
นายนพพร พัชรประกติ 
(อาจารย)์ (083-009-4349)
 
(pnopporn@hotmail.co
m)

นายจ าเริญ เกตุแกว้
(อาจารย)์ 087-6606979
k_jaboo@hotmail.com

ส านักงานคลินิกเทคโนโลยี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เขตพืน้ที่
เชียงราย
99 หมู ่10 ต.ทรายขาว 
อ.พาน 
จ.เชียงราย 57120

โทร.0-5372-9600 
ต่อ 1131 
fax.0-5372-9606-7

1.แกส๊ชีวภาพ

15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เขตพืน้ทีน่่าน 
(ผู้ใหข้้อมูล: น.ส.นันทนา  เตชนันท์ 
update 2558)

รศ.ดร.คมสัน  อ านวยสิทธิ์ *
(รองอธิการบดี) 
(081-870-8902) 
(komsanamn@hotmail.co
m)

ผศ.แสงแกว้  ค ากวน
(หวัหน้าสาขาพืชศาสตร์)
(089-632-8363)
(saengkaew53@gmail.co
m)

ผศ.มลวิรรณ์  กิจชยัเจริญ 
(อาจารย)์
(084-172-3714) 
(maliwankit@hotmail.c
om)

ผศ.กาญจนา รุจพิจน์ 
(หวัหน้าฝ่ายวิจยั) 
(081-792-0315) 
(k_rujiphot@hotmail.c
om)

นางปิยะนุช  รสเครือ 
(อาจารย)์
(082-165-8141)
(piyanuch_ros@hotmail.
com)

น.ส.นันทนา  เตชนันท์ 
(เจา้หน้าทีค่ลินิกฯ) 
(087-303-6649)
084-9494395
(jim290525@hotmail.co
m)

ส านักงานรองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เขต
พืน้ทีน่่าน
59 หมู ่13 ต.ฝ่ายแกว้ 
อ.ภเูพียง จ.น่าน 55000

โทร.0-5471-0259 
ต่อ 7120, 
086-428-7672 fax.0-
5477-1398

16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เขตพืน้ทีพ่ิษณุโลก
18/05/2558

ดร.ทินกร ทาตระกลู          
(รองอธิการบดี)
(081-887-9401)
(ttin15@rmutl.ac.th)

รศ.เดชา  นาวานุเคราะห ์
081-7279887
bean_nacha@hotmail.co
m

ดร.สิรินทร์  สิมารักษ์ 
091-0289899
ssirin_m@yahoo.com

       

ดร.ณิฐิมา  เฉลิมแสน 
(หวัหน้าสาขาสัตว
ศาสตร์และประมง)
(086-896-7325)
(nokgapood@gmail.co
m)

 นายด ารงค์ศักด์ิ สุวรรณศรี
 (เจา้หน้าทีค่ลินิกฯ)
(085-271-6619) 
(damrongsak55@hotmail
.co.th)

เลขที ่52 หมู ่7 อาคาร
อ านวยการ ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เขต
พืน้ทีพ่ิษณุโลก
 ต.บ้านกร่าง 
อ.เมอืง จ.พิษณุโลก 65000

โทร.0-5529-8438 
ต่อ 1120 
fax.0-5529-8440

1.การผลิตพืช
2.การเล้ียงสัตว์
3.ด้านเคร่ืองจกัรกล
การเกษตร

17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา เขตพืน้ทีต่าก 
update 01/05/2558

ผศ.ประสาร รุจริะศักด์ิ (รอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
ตาก)  (081-3239009)

ผศ.ดร.ทนงศักด์ิ  ยาทะเล 
(ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ตาก) (081-8882696) 
(naidoi@yahoo.com)

ผศ.ดร.อจัฉรา  ดลวิทยา
คุณ (รอง ผอ.กองการศึกษา
 ตาก งานวิจยัและบริการ
วิชาการ) (085-9108165) 
(achara2518@yahoo.co
m)

น.ส.วิรัตนันท์  อคัรา
รักษ์ 
(เจา้หน้าทีค่ลินิกฯ)
(088-280-9626) 
(clinic.tak@gmail.com 
, 
i_am_bambi@hotmail
.com)

- - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล
ล้านนา เขตพืน้ทีต่าก 41 
ม.7 
ต.ไมง้าม อ.เมอืง จ.ตาก 
63000


โทร.0-5551-5496 
fax.0-5551-1833

1.การแปรรูปอาหาร
2.ท าสบู่
3.ออกแบบบรรจภุณัฑ์
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ที่ คลนิิกเทคโนโลยเีครือขา่ย ผู้อ านวยการคลนิิกฯ รองผู้อ านวยการคลนิิกฯ
ผู้จดัการ
คลนิิกฯ

ประสาน 1 ประสาน 2 ประสาน 3 ทีอ่ยู่ โทรศัทพ์/โทรสาร ความเชีย่วชาญ

คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย : ภาคเหนือ

18 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ่
ผู้ใหข้อ้มลู 05/2558 :  นายถาวร  
บุญธีรารักษ์

นายไพบูลย ์วงศ์ยิม้ยอ่ง 
(ผอ.วิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่)

นายอรัญ พวงพันธุ์ (รอง 
ผอ.ฝ่ายวิชาการ) 
(081-998-3179)

 นายถาวร  บุญธีรารักษ์ 
(ครู คศ.2) (081-764-3959)

นายไพศาล จนัทร์ไชย 
(ครู คศ.)
(089-757-9406) 
(pisan_to@hotmail.co
m )

นางอภญิญา มสุีข 
(พนักงานบริหารทัว่ไป) 
(086-913-5668) 
(apinyamee@hotmail.co
m)

- วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ่
9  ถ.เวียงแกว้ ต.ศรีภมูิ
อ.เมอืง จ.เชียงใหม ่50200
http://www.cmtc.ac.th

โทร.0-5321-7708-9 
 fax.0-5322-1599

19 วิทยาลัยการอาชีพแมส่ะเรียง 
(update 21/04/2558)

นายศักด์ิสิทธิ์ แสงกลับ
(ผอ.วิทยาลัยการอาชีพแมส่ะ
เรียง)
093-1989773
saengklab2497@gmail.co
m

นายศรียนต์  สาริกานนท์ 
(รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ
แมส่ะเรียง)
(082-760-6295)
(sriyou_sa@yahoo.co.th)

นายสุชาติ วิลัยการ
(ครู)
088-4920559
chat_2hi@hotmail.com

นางศรัณยา ศิรินันท์
พนักงานราชการ
086-1782869
tokkajai2011@hotmail
.com

นางสุภาพร ธรรมขนัธ์
(ครู)
088-4304553
krunoi_17@hotmail.co.th

นายเจษฎาวุฒิ อกัษรเจริญ
ครูพิเศษ
080-7931601
Metrakrun_u@hotmail.c
om

วิทยาลัยการอาชีพแมส่ะ
เรียง 
111 หมู ่7 บ้านหนอง
ผักหนาม
ถ.แมส่ะเรียง-แมส่อด ต.
แมส่ะเรียง อ.แมส่ะเรียง 
จ.แมฮ่่องสอน 58110

โทร.0-5368-1576 
089-956-7077 fax.0-
5368-1576 E-mail : 
msr.iecc@gmail.co
m

1.ด้านประหยดัพลังงาน
2.ด้านงานประดิษฐ์และ
หตัถกรรม

20 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เชียงราย (29/12/57)
ผู้ใหข้อ้มลู 05/2558 : นายสาธิต โร
จนแพทย์

นางเทพชัย  ร่มโพธิ์
 (ผอ.วิทยาลัย) 
(0828922211)
(rompho11@yahoo.co.th)

นายสุกจิ มาลัยรุ่งสกลุ (ผอ.
ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมอื) 
(0861810578)
(sukit6898@gmail.com)

นายสาธิต โรจนแพทย ์(ครู)
      (0894348050)

นายสมชาติ  วิงวรรณ์ 
(ครู)    (081-8827087) 
 (somchat-
w1@hotmail.com)

- วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยเีชียงราย 51 
หมู ่6 ต.ริมกก 
อ.เมอืง จ.เชียงราย 57100

โทร.0-5367-4350 
fax.0-5367-4349 
ต่อ 113

-

21 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก นายพิษณุ รัตน์เลิศลบ 
(ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่าง
พิษณุโลก)

- -  นายรชต  สิงค์ทองชัย 
(ครู คศ.2)

นายสินอมร  แกว้เหล่ียม 
(ครูอตัราจา้ง)

- วิทยาลัยสารพัดช่าง
พิษณุโลก 
99 หมู1่ ต.บ้านคลอง 
อ.เมอืง จ.พิษณุโลก 65000

โทร.0-5525-2034 
fax.0-5525-2034 
ต่อ 201

22 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
(update 20/11/2557)

นายโสภณวิทญ์ ยิม้ขาว    
(รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก) 
(089-228544)

นายโสภณวิทญ์ ยิม้ขาว 
(รอง ผอ.วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก) 
(089-228544)

น.ส.สุจนิตนา  มัน่ใจ
(ครู)
(084-990-6532)
(bow.doraemon@hot
mail.com)

นส.รจนา สกลรักษ์
นักวิชาการคลินิก
089-8397878
ple.ata17@hotmail.com

- วิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ตาก  
116 หมู ่4 ต.ตากออก อ.
บ้านตาก จ.ตาก 63120

โทร.0-5559-1426 
fax.0-5551-9912

1.ปุย๋อดัเมด็คุณภาพสูง
2.น้ ายาท าความสะอาด
เอนกประสงค์ผสมวัสดุ
ธรรมชาติ
3.ผลิตภณัฑ์ชีวภาพ
4.ไปโอแกส๊พลังงานทดแทน
5.เตาเผาถา่น 200 ลิตรและ
เกบ็น้ าส้มควันไม้
6.เกษตรเศรษฐกจิพอเพียง

ขอ้มลู ณ 07/08/2015



ที่ คลนิิกเทคโนโลยเีครือขา่ย ผู้อ านวยการคลนิิกฯ รองผู้อ านวยการคลนิิกฯ
ผู้จดัการ
คลนิิกฯ

ประสาน 1 ประสาน 2 ประสาน 3 ทีอ่ยู่ โทรศัทพ์/โทรสาร ความเชีย่วชาญ

คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย : ภาคเหนือ

23 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบูรณ์ (update 24/11/2557)

นายสุรพล อรุณศิวกลุ     
(ผอ.วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยเีพชรบูรณ์ )  
(091-0287796)

- นางโสภกิลุ มทัวานุกลุ  
(หวัหน้างานแผนงานและ
งบประมาณ)
(085-7335014)
uh_49@hotmail.com

นางสุภาพร  อวรัญ 
(ครู) 
(089-960-1938) 
(supaporn_auuarun@
yahoo.co.th)
นายจตุภมู ิเคลือบคณไท
 (ครู) (081-995-5703) 
(jatuhom_puna@hot
mail.com)

นายปรเมศวร์ น้อยหมอ 
(พนักงานราชการ) 
(084-3828776)  
(poramatpetbun@hotma
il.com) 
นายพนม เทียมค า 
(พนักงานราชการ)  
(081-8527353)  
(panom_018@hotmail.c
om)

น.ส.มทัณา ยงัคลัง  
(085-543-1972  
(badbadgirl_2009@hotm
ail.com)

ศูนยว์ิทยบริการ
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี
เพชรบูรณ์ 157 หมู ่5 ต.
บุง่คล้า 
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  
67110

โทร.0-5691-3076 
fax.0-5691-3077

-

24 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 
(update 02/06/2558)
ผู้ใหข้อ้มลู : นายนิพนธ์  เชาวลิต
ตระกลู

นายจกัรภพ เนวะมาตย์ นายณรงค์ศักด์ิ  
บุญกอ่น 
(รอง ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่าง
เพชรบูรณ์)
(081-675-0778)

นายนิพนธ์  เชาวลิตตระกลู 
(รอง ผอ.วิทยาลัยสารพัด
ช่างเพชรบูรณ์)
(086-737-
1996)(nit182116@gmail.
com)

นางจรัิชญา  ชัชวาลย ์
(ธุรการฝ่ายวิชาการ)

น.ส.พิราภรณ์  พรหม
เศรณีย ์
(เจา้หน้าทีฝ่่ายพัฒนาการฯ)

- วิทยาลัยสารพัดช่าง
เพชรบูรณ์ 
60 ถ.นิกรบ ารุง ต.ในเมอืง 
อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 
67000

โทร.0-5672-0395 
fax.0-5672-1524 
ต่อ 124

-

25 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุโขทัย (update 02/06/2558)
ผู้ใหข้อ้มลู : นายปราสาท  จลุพวก

นายฉตัราวัฒน์ ยาละ
(ผอ.วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยสุีโขทัย) 

นายเมธี  ภมุมาพันธุ์ 
(รอง ผู้อ านวยการ)
(081-886-1724)
(stcat2520@hotmail.com)

นายปราสาท  จลุพวก 
(ครู คศ.2) 
(087-843-1754) 
(prasat_2510@hotmail.c
om)

นายณรงค์เดช  ณ พิโรจน์
(084-226-4546)

น.ส.อดุมลักษณ์  การะเกษ
(086-440-0106)

- วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยสุีโขทัย 16 หมู ่
7 ต.ยา่นยาว 
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 
64110

โทร.0-5564-1076 
fax.0-5564-1080

-

26 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 
(update 02/06/2558)
ผู้ใหข้อ้มลู : นายธีรชัย  คุ้มเขต

นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ นายธีรชัย  คุ้มเขต (รอง ผอ.
วิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค์)
(081-532-8929, 088-278-
6584)
(thirachai.kk@gmail.com)

นายณัฐพล กญัญากาน นายธีรชัย  คุ้มเขต (รอง
 ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค์)
(081-532-8929, 088-
278-6584)
(thirachai.kk@gmail.co
m)

- - วิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค์ 155 หมู ่1 ต.
นครสวรรค์ออก อ.เมอืง 
จ.นครสวรรค์ 60000

โทร.0-5625-5347 
ต่อ 109 
fax.0-5625-5395

-
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27 วิทยาลัยการอาชีพ
บรรพตพิสัย (update 29/12/57)

นายวรวัฒน์ มคัเจริญ
(ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ
บรรพตพิสัย)

- นายสมเจตน์ พรหมบุญตา
(รอง ผอ.วิทยาลัยการ
อาชีพบรรพตพิสัย)
(081-533-3888)

นายสุนทร  เส้ียวสกลุ 
(ครูพิเศษ)
(084-181-9324) 
(tome.so@hotmail.co
m)

น.ส.พรทิพย์
เพ็ญจนัทร์ (เจา้หน้าที่
วิทยาลัยฯ)

**ติดต่อ 
คุณปัทมา เนินพลับ
093-317-4011
bice.ac.th@hotmail.com

วิทยาลัยการอาชีพ
บรรพตพสัย 
ต.บางตาหงาย อ.บรรพต
พิสัย 
จ.นครสวรรค์ 60180

โทร.0-5635-0606 
fax.0-5635-0603

28 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ก าแพงเพชร 
update 01/05/2558

นายสุภาพ  มณีรัตน์ 
081-962-1961

นางรุ่งนภา  เจอืโร่ง  
(086-445-9804)

นายธานินทร์ สังขน์้อย   
(รองผู้อ านวยการฯ) 
(081-953-5865)  
(thanin02@yahoo.com)

นางสุชนี ทรัพยส์มบูรณ์ 
(ครู) (087-041-8749) 
(suchanee_1@hotmail
.com)
นางพันธ์ทวี  สุทรัตน์
081-324-3561
p_anta_vee@hotmail.
com

นายรณพีร์ สงขยั (ครู) 
(087-168-5572) 
(roonapee@hotmail.com
)
นายศิริศักด์ิ  ทรัพยม์ลู
086-094-3418
kasy13_05@hotmail.com

น.ส.สุขศิริ อนิจนัทร์
(หวัหน้าแผนกวิชา
อตุสาหกรรมเกษตร)
084-820-9641
injun_jun@hotmail.com

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยกี าแพงเพชร 
104 หมู ่7 ต.นิคมฯ อ.
เมอืง จ.ก าแพงเพชร 
62000

โทร.0-5573-6164 
fax.0-5573-6244

-
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ที่ คลินิกเทคโนโลยีเครอืข่าย
ผู้อ านวยการ

คลินิกฯ
รองผู้อ านวยการคลินิกฯ

ผู้จัดการ
คลินิกฯ

ประสาน 1 ประสาน 2 ประสาน 3 ทีอ่ยู่ โทรศัทพ์/โทรสาร ความเชีย่วชาญ

1 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 (update 02/06/2558)
ผู้ให้ขอ้มูล : คุณสิริมา นิลท้วม

รศ.ดร.สุรชัย  พรภคกุล 
(อาจารย์ ระดับ 8) 
(081-562-0555)
(psuracha@chula.ac.th)

- ผศ.ดร.ปรีชา  เลิศปรัชญา 
(อาจารย์ ระดับ  A4)
(preecha.l@chula.ac.th)

นายศักด์ิชาย  
จันทร์หงษ์  
(เจ้าหน้าทีบ่ริการ
วทิยาศาสตร์)
นายโกแวลน์  
ตะกรุดโฉม 
(ผู้ปฏิบัติงาน
วทิยาศาสตร์)
(089-056-6500)

 น.ส.ภาวณีา  จันทร์แย้ม 
(เจ้าหน้าทีบ่ริการ
วทิยาศาสตร์)
(086-015-4578)
น.ส.จิตตราพร จันทร์หงษ์ 
(081-0185974) 
(littra13@gmail.com)

น.ส.สุพรรษษา โกมินทร์ 
02-218-2880 ต่อ 251 
bg.chulaunisearch@gm
ail.com
คุณสิริมา นิลท้วม
sirima.nin@gmail.com
02-218-2880 ต่อ 568
fax : 02-218-4173

ภาควชิาเคมี คณะ
วทิยาศาสตร์   
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
แขวงวงัใหม่  เขตปทุมวนั
 กรุงเทพฯ 10330

โทร.
0-2218-7566,0-2218-
7574 fax.0-2218-7598

-

2 มหาวทิยาลัยรามค าแหง 
(update 02/06/2558)
ผู้ให้ขอ้มูล : นายอธิปรัตน์ 
อมรปัญญานันท์

รศ.ปรีชา พหลเทพ 
(คณบดีคณะวทิยาศาสตร์)
 (081-564-4951) 
(phahonthep@gmail.co
m)

- ดร.สัญญา  กุด่ัน  (รอง
คณบดีฝ่ายสวสัดิการและ
กิจการพิเศษ)  
(090-963-4275)  
(skudan@hotmail.com)

นายอธปิรัตน์ อมร
ปัญญานันท์ 
(อาจารย)์ 
(089-523-9240) 
(atipwach@gmail.c
om)

ดร.หฤษฎ์ นิม่รักษา  
(081-1706729)  
(n_harit@yahoo.com)

- มหาวทิยาลัยรามค าแหง 
คณะวทิยาศาสตร์ 
อาคารคีรีมาศ ชั้น 4 
 ถ.รามค าแหง แขวง
หัวหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
10240

โทร.02-3108380 
fax.0-2310-8381

-

3 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 
update 25/04/58

ผศ.นิธ ิบรุณจันทร์
(ผอ.ส านักวจิัยและบริการ
วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย)ี
nithi.bur@kmutt.ac.th

นายวรรณภพ  กล่อม
เกล้ียง
(ผอ.ศูนย์บูรณาการ
เทคโนโลยีเพือ่
อุตสาหกรรมไทย)
086-508-7890
wannaphop.klo@kmutt
.ac.th

นายวรรณภพ  กล่อม
เกล้ียง
(ผอ.ศูนย์บูรณาการ
เทคโนโลยีเพือ่
อุตสาหกรรมไทย)
086-508-7890
wannaphop.klo@kmutt
.ac.th

น.ส.ปัณฑารีย์ อมร
เกียรติขจร   
(เจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เทคโนโลยี SMEs)    
   
( 090-983-9544) 
(pantaree.amorn@
gmail.com)

น.ส.โสภา สมบูรณ์พัฒนา
กิจ
(นักบริหารจัดการ
เทคโนโลยีเชิงธรุกิจ)
083-914-2952
sopa.som@kmutt.ac.th

- มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี  
เลขที ่126 ถ. ประชา
อุทิศ เขตบางมด แขวง
ทุง่ครุ กรุงเทพฯ  10140

โทร.0-2470-8326-30 
fax.0-2872-8711

-
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4 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
(update 01/05/2558)

รศ.ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย
(ผอ.ส านักทรัพย์สินทาง
ปัญญาและบ่มเพาะ
วสิาหกิจ)
(081-911-7181)
(lekuthai024@yahoo.co
m)

ผศ.ดร.นันทิกา สุนทรไชย
กุล
089-024-7437
noinansth@hotmail.co
m

ผศ.ดร.นันทิกา สุนทรไชย
กุล
089-024-7437
noinansth@hotmail.co
m

น.ส.ชนาภา พานทอง
(เจ้าหน้าทีค่ลินิกฯ)
086-804-2334
tu_tubi@hotmail.c
om(ส่วนกลาง)

น.ส.พิมพ์พรรณ อโณทัย
นาท (นักวชิาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา)
082-220-7028
tu_tubi@hotmail.com
(ส่วนกลาง)

- ส านักทรัพย์สินทาง
ปัญญาและบ่มเพาะ
วสิาหกิจ ห้อง 114 ชั้น 1
 อาคารโดมบริหาร
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
 ศูนย์รังสิต 99 หมู ่18 
ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนึง่
 อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12121

โทร.02-564-4440ต่อ 
1664-5
fax.0-2564-2887 
website: 
www.tuipi.tu.ac.th
คุณสุภาพร
089-2257667

1.สารเคมีในภาค
การเกษตร
2.เทคโนโลยีการ
อาหาร
3.พลังงาน
4.การเพาะเห็ด

5 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
(ก าแพงแสน)
update 08/04/58

นายพูนพิภพ  เกษมทรัพย์
(รองอธกิารบดี)
iscppk@ku.ac.th

นายปราโมทย์ สฤาด์ินิ
รันดร์
(ผู้ช่วยอธกิารบดี)
081-846-0061
agrprsa@ku.ac.th

นางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
081-944-9664
agruwn@ku.ac.th

น.ส.ขนิษฐา ท่า
พิมาน 
087-154-2445
kiddy_ka_wao@liv
e.com

- - อาคารการเรียนรู้ ชั้น 1 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสต
ร์ 
วทิยาเขตก าแพงแสน 
เลขที ่1 ม.6 
ต.ก าแพงแสน อ.
ก าแพงแสน
จ.นครปฐม 73140
http://clinictech.kps.k
u.ac.th

โทร.
0-3435-2074,0-3428-105
3-5ต่อ3122 
fax.0-3435-2074

1.การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์
2.ด้านดิน
3.เคร่ืองจักรกล
การเกษตร

6 มหาวทิยาลัยมหิดล 
(update 31/05/2558)

ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์
  ไชยโรจน์
(รักษาการ ผอ.สถาบัน
ววิฒัน์เทคโนโลยีและ
นวตักรรมแห่ง
มหาวทิยาลัยมหิดล) 
02-849-6050 ต่อ 3
sansanee.cha@mahido
l.ac.th

- ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์
  ไชยโรจน์
(รักษาการ ผอ.สถาบัน
ววิฒัน์เทคโนโลยีและ
นวตักรรมแห่ง
มหาวทิยาลัยมหิดล) 
02-849-6050 ต่อ 3
sansanee.cha@mahido
l.ac.th

น.ส.จิตติมา ปัน้จาด 
(เจ้าหน้าที่
บริหารงานทัว่ไป) 
(086-406-8387) 
(jittima.pan@mahi
dol.ac.th)

น.ส.จิรวรรณ ประภานาวนิ
(ผู้ประสานงาน) 
02-849-6050 ต่อ 3
jirawan.pra@mahidol.a
c.th

- สถาบันววิฒัน์เทคโนโลยี
และนวตักรรมแห่ง
มหาวทิยาลัยมหิดล 999 
ตึกส านักอธกิารบดี ชั้น 2
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.
ศาลายา อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม 73170

โทร.02-849-6053 
fax.02-849-6054

1.การแพทย์และ
สาธารณสุข
2.สมุนไพร
3..โภชนาการ
4.ส่ิงแวดล้อมและ
พลังงาน
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มหาวทิยาลัยมหิดล วทิยา
เขตกาญจนบุรี 
update 29/12/57)

ดร.เปรมศิริ สมพรเสริม 
(ผู้ช่วยรองอธกิารบดีฝ่าย
วทิยาเขตกาญจนบุรี) 
081-659-9625 
E-mail : 
premsiri.som@mahidol
.ac.th

อาจารย์ธนากร  เทีย่ง
น้อย  (ผู้ช่วยอาจารย)์ 
089-522-2714           
E-mail : 
thanakorn.thi@mahidol
.ac.th

ดร.วราภรณ์  ตรีพรหม   
(อาจารย)์
(083-778-4445)
(waraporn.the@mahido
l.ac.th)

น.ส.นิละชา  ปรางค์
จันทร์ (เจ้าหน้าที่
บริหารงานทัว่ไป)    
            (085-
8662-7536)  
(nilacha_etc@hot
mail.com)

น.ส.กรรณิการ์ ภาสดา 
(เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน
ทัว่ไป)
(084-122-7130)
(apple_kp01@hotmail.c
om)

- มหาวทิยาลัยมหิดล วทิยา
เขตกาญจนบุรี 199 หมู ่
9 ต.ลุ่มสุ่ม 
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
71150

โทร.0-3458-5060-70ต่อ
1213 fax.0-3458-5069

1.การแพทย์และ
สาธารณสุข
2.สมุนไพร
3..โภชนาการ

7 มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม 
Update 06/05/2558

รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล
(อธกิารบดี)
081-875-4309
president.chandra@gm
ail.com

ดร.อเนก เทียนบูชา
(รองคณบดี)
099-495-1652
webthaitutor@hotmail.
com

น.สพ.ดร.สมเกียรติ  ศีล
สุทธิ์
(อาจารย)์
081-304-0500
seilsuth@gmail.com

ผศ.สุเมธ ีกิตติพงศ
ไพศาล
(รองคณบดีคณะ
เกษตรและชีวภาพ)
086-527-5072
sumeteeooy@gmai
l.com

ผศ.ดร.สุภาณี ด่านวริิยะกุล
081-582-0634
supaneed@yahoo.com

นายอาทิตย์ ศรีประไพ
(นักวทิยาศาสตร์การ
อาหาร)
086-543-4502
torzaa22@gmail.com

อาคารบริการวชิาการ
เกษตรและชีวภาพ
มหาวทิยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 39/1 ถ.
รัชดาภิเษก แขวงจันทร
เกษม เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900

โทร.02-942-6900 ต่อ 
6014
fax.0-2512-5192

1.เทคโนโลยีระบบ
การผลิตแพะนม
2.การแปรรูปน้ านม
แพะ
3.ปศุสัตวอ์ินทรีย์
4.เกษตรเพือ่ชุมชน
เมือง
5.การท่องเทีย่วเชิง
เกษตร
6.การผลิตสัตว์
ปลอดภัย

ม.มหิดล ส่งหนังสือขอแจ้งยกเลิกการด าเนินงานของ ม.มหดิล 
วิทยาเขตกาญจนบุรมีา วันที่ 11/05/2558 (วันที่หนังสือเขา้) 
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8 มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี 
(Update 24/04/58)

ผศ.เพียงใจ เจียรวชิญกุล 
(รองอธกิารบดี)
(089-538-9679)

ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัช
วาลย์ (ผอ.ศูนย์
วทิยาศาสตร์) 
(086-708-4224)
(k_treedej@hotmail.co
m)

ผศ.ธรณี   เพ็ชรเสนา
(รองคณบดีคณะ
วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย)ี
(083-060-0282) 
(thoraanee@yahoo.co.t
h)

ผศ.ผลวฒัน์  เกิดศิริ 
(อาจารย)์ 
(086-812-6383) 
(k.hiran_2013@hot
mail.co.th)
นายไชยพล กล่ิน
จันทร์ (รองคณบดี
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
(081-852-2839) 
(yod_chaiyapol@h
otmail.com)

นางพิณรัตน์  ก้อนทอง 
(หัวหน้าส านักงาน ผอ.
สถาบันวจิัยและพัฒนา) 
(089-782-9502) 
(p.ding@hotmail.com)
นายสุชาติ  เหลาหอม 
(เจ้าหน้าทีห่้องปฏิบัติการ
ศูนย์วทิยาศาสตร์)
(089-188-7122)

อ.อรอนงค์ เสนาะจิต
(อาจารย)์
(087-933-8169)
duk_dik89@hotmail.co
m
อ.อรนวล หาญแม่ง
(อาจารย)์
(089-634-3828)
อ.กัลย์สุดา ดวงศรีแก้ว
(อาจารย)์
(089-036-1925)

มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี
321 ถ.นารายณ์มหาราช
 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง 
จ.ลพบุรี 15000

โทร.0-3642-7384 
fax.0-3642-7384

-

9 มหาวทิยาลัยราชภัฎ
หมูบ่้านจอมบึง 
(update 01/05/2558)

ผศ.ดร.ทองแท่ง ทองล่ิม
(คณะบดีคณะ
วทิยาศาสตร์)
089-880-8118
tonglim1234@hotmail.
com

- นายครองศักดา ภัคธน
กนก
(รองคณบดีคณะ
วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย)ี
(krongsakda@gmail.co
m)

น.ส.สิริรัตน์  จิตรดี 
(เจ้าหน้าทีค่ลินิกฯ) 
(084-736-2507) 
(nattie_sirirat@hot
mail.com)

น.ส.กาญจนา สุราภา 
(นักวทิยาศาสตร์) 
(081-756-8659)

นางวนัทนา  นาคีสินธ ์
(พนักงานห้องปฏิบัติการ)
(089-019-3285) 
(wantananksn@gmail.c
om)

ศูนย์วทิยาศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ประยุกต์
อาคาร 9 มหาวทิยาลัย
ราชภัฏหมูบ่้านจอมบึง  
ต.จอมบึง อ.จอมบึง 
จ.ราชบุรี 70150

โทร.0-3226-1790-7 ต่อ 
2101 
fax.0-3226-1790 
ต่อ 2100

1.เทคโนโลยีการ
ผลิตเห็ด และการ
แปรรูป พัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากเห็ด

10 มหาวทิยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ 
(update 29/12/57)

ผศ.ดร.อุทัย ศิริภักด์ิ 
(อธกิารบดี)

- ผศ.ดร.ดวงพร  ภูผ่ะกา 
(คณบดีคณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี)
(089-499-9015) 
(daungpornpupaka@g
mail.com)

น.ส.สุกัญญา บัวผัน 
(เจ้าหน้าที)่ 
(084-130-6161) 
(jamajae@hotmail.
com)

น.ส.แสงเทียน นามนิตย์
(เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการเคม)ี 
(081-051-6669) 
(namnits_01@hotmail.c
om)

 นายสมพงศ์ ฆ้องหลวง 
(เจ้าหน้าทีค่อมพิวเตอร์) 
(086-993-7142) 
(khongluang@gmail.co
m)

คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  มหาวทิยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ 422
 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง 
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
24000

โทร.0-3851-5828 
fax.0-3851-5828

-
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11 มหาวทิยาลัยราชภัฏ
วไลอลงกรณ์ 
(Update 29/12/57)

ผศ.รท.หญงิวภิาว ีเกียรติ
ศิริ (รองอธกิารบดี) 
(089-816-6163)

น.ส.สุนทรี จีนธรรม      (
 ผอ.ส านักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการวชิาการ)
(081-286-1001) 
(ajsoon@hotmail.com)

นายปัณณ์รภัส ถกลภักดี 
(รอง ผอ.ส านักส่งเสริม
การเรียนรู้และบริการ
วชิาการ) 
(085-505-8668) 
(pannrapha@gmail.co
m)

ผศ.ดร.ศศมล ผาสุก 
(รองคณบดีคณะ
วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย)ี
(081-697-9053) 
(psasuk_ss@yahoo.
com)                  
  น.ส.กันภา สุขล้ิม 
(รองคณะบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร)
 (089-453-4622) 
(kannapha@hotmai
l.com)

นายกฤฎางค์ ศุกระมูล 
(กรรมการศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง)
(089-171-6397) 
(krissadangs@gmail.co
m)                     ผศ.
ดร.สิตา ทิศาดลดิลก (รอง
 ผอ.ส านักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการวชิาการ)
 (085-150-1699) 
(pintatong@hotmail.co
m)

น.ส.สายพิณ ทาทอง 
(หัวหน้าส านักงาน,
ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวชิาการ) 
(089-492-6112) 
(pintatong@hotmail.co
m)

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวชิาการ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ถนน
พหลโยธนิ ต.คลองหนึง่ 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 13180

โทร.0-2909-3026 
fax.0-2909-3026

-

12 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 
(ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
สถาบันวจิัยและพัฒนา) 
update 25/04/58

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์
(อธกิารบดีมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร)

ผศ.รัมภา  สุวรรณพฤกษ์
(รองอธกิารบดีฝ่ายบริการ
วชิาการ)

ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิง่
(ผอ.สถาบันวจิัยและ
พัฒนา)
(089-138-1874)
singkaew.p@rmutp.ac.t
h

ผศ.วา่ทีเ่รือตรี ทรง
วฒิุ มงคลเลิศมณี
(รองผู้อ านวยการส
ถาบัยวจิัยและพัฒนา
 ฝ่ายบริการวชิาการ)
085-923-8669
songwut.m@rmutp
.ac.th

น.ส.ชนิดา  ประจักษ์จิตร 
(เจ้าหน้าทีว่จิัย)
(086-972-9259)
(notejaja30@hotmail.c
om, 
chinida.p@rmutp.ac.th)

น.ส.ดวงฤทัย แก้วค า
(หัวหน้างานคลินิก
เทคโนโลย)ี
098-507-8270
doungrouthai_9hotmail
.com

ส านักงานอธกิารบดี 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร (ศูนย์
คลินิกเทคโนโลยี
สถาบันวจิัยและพัฒนา) 
399 ถ.สามเสน แขวงวชิ
รพยาบาล  เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300

โทร.0-2281-0492 
fax.0-2282-0423

1.ด้านเทคโนโลยีค
หกรรมศาสตร์
2.การบริหารธรุกิจ
3.วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
4.ส่ือสารมวลชน
5.ผ้าและส่ิงทอ
6.ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์
7.ด้านอุตสาหกรรม
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มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 
(ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติ
เวช) 
update 25/04/58

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์
(อธกิารบดีมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร)

ผศ.รัมภา  สุวรรณพฤกษ์
(รองอธกิารบดีฝ่ายบริการ
วชิาการ)

ผศ.ชญาภัทร์  กีอ่าริโย 
(คณบดีคณะเทคโนโลยีค
หกรรมศาสตร์)
(081-726-5290)
(chayapat2009@hotma
il.com)
ผศ.อภิรัติ  โสฬศ
(รองผู้จัดการคลินิกฯและ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน)
(081-494-8802)
(apirat_so@hotmail.co
m)

น.ส.วไิล สุทธจิิตร
ทิวา 
(นักวชิาการศึกษา
ปฎิบัติการ)
089-042-3727
wilai_suti@yahoo.c
om

น.ส.ภิญญาพร  เตชะวรวิ
ทยากูร
(เจ้าหน้าทีค่ลินิกฯ)
(080-088-4668)
(yung_jung123@hotmai
l.com)

- คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร (ศูนย์
คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช)
 168 ถ.ศรีอยุธยา 
แขวงวชิรพยาบาล เขต
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร.0-2281-9756-8ต่อ
2209 fax.0-2281-9759

1.ส่ิงทอ
2.การออกแบบ ตัด
เย็บเส้ือผ้าเคร่ือง
แต่งกาย
3.ผลิตภัณฑ์จากผ้า
อาหารโภชนาการ
4.พัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร
5.ศิลปะประยุกต์ 
การจัดดอกไม้ งาน
ประดิษฐ์
6.ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 
(ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ) 
update 25/04/58

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์
(อธกิารบดีมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร)

ผศ.รัมภา  สุวรรณพฤกษ์
(รองอธกิารบดีฝ่ายบริการ
วชิาการ)

ผศ.อาภาพรรณ  ยุเหล็ก 
(คณบดีคณะอุตสาหกรรม
ส่ิงทอและออกแบบ
แฟชั่น)     
(089-994-5959)      
kanchana.l@rmutp.ac.t
h

ดร.กาญจนา ลือพงษ์
 (อาจารย)์ 
(089-994-5959)    
(kanchana.l@rmut
p.ac.th)

นางสาวพจนา  นาควชัระ 
(เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน
ทัว่ไปคลินิกเทคโนโลย)ี 
088-495-8784)  
(pui_noon_ja@hotmail.
com)

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ
และออกแบบแฟชั่น 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร (ศูนย์
คลินิกเทคโนโลยีชุมพร
เขตรอุดมศักด์ิ) 517 ถ.
นครสวรรค์ แขวงสวน
จิตรลดา เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300

โทร.02-665-3555 ต่อ 
3028 fax.02-665-3543

1.นวตักรรมด้าน
เทคโนโลยีส่ิงทอ
2.ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์
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มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
(ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
พณิชยการพระนคร) 
update 25/04/2558

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์
(อธกิารบดีมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร)

ผศ.รัมภา  สุวรรณพฤกษ์
(รองอธกิารบดีฝ่ายบริการ
วชิาการ)

ผศ.วา่ที ่ร.ต. วชัระ  โพธิ
สรณ์
(คณบดีคณะศิลปศาสตร์)
091-881-1091
watchara.p@rmutp.ac.t
h

อาจารย์อรจิรา  
ธรรมไชยางกูร
(หัวหน้างานบริการ
วชิาการแก่สังคม)
(099-229-1595) 
(orm.ormeko@gma
il.com)

อาจารย์ศรีนาย  คุเณนท
ราศัย
(หัวหน้างานบริการ
วชิาการแก่สังคม)
081-829-9692
srinai_k@hotmail.com

- คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร (ศูนย์
คลินิกเทคโนโลยีพณิชย
การพระนคร) 86 ถ.
พิษณุโลก  แขวงสวน
จิตรลดา  เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ 10300

โทร.0-2282-9702 
fax.0-2281-0093

1.ภาษาต่างประเทศ
2.การบัญชี

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร (ศูนย์
คลินิกเทคโนโลยีพระนคร
เหนือ) 
update 16/07/2558

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์
(อธกิารบดีมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร)

ผศ.รัมภา  สุวรรณพฤกษ์
(รองอธกิารบดีฝ่ายบริการ
วชิาการ)

ผศ.ดร.วโิรจน์  ฤทธิท์อง  
(คณบดีคณะ
วศิวกรรมศาสตร์)
097-131-1180
wrritthong@gmail.com

ดร.พิษณุ  ทองขาว
(อาจารย)์
089-742-9377
pitsonoo@hotmail.
com

ดร.ประกอบ ชาติภุกต์
(อาจารย)์
086-408-3707
prakorb@hotmail.com
นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ
(อาจารย)์
089-777-1654

ดร.ปิยะพงษ์  ปานแก้ว
(อาจารย)์
087-893-4457
piyapong.phtisics@hot
mail.com
ดร.วไิลวรรณ ลีนะกุล
(อาจารย)์
089-266-2485
leenakulw@gmail.com

คณะวศิวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร (ศูนย์
คลินิกเทคโนโลยีพระนคร
เหนือ) 1381 ถ.พิบูล
สงคราม แขวงวงษ์สวา่ง 
เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 
10800

โทร.0-2913-2424ต่อ181 
fax.0-2585-9185

1.ด้าน
วศิวกรรมศาสตร์

13 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ 
(update 02/06/2558)
ผู้ให้ข้อมูล : นางนพรัตน์ 
ภัยวมิุติ

ดร.วฒิุวฒัน์   คงรัตนประ
เสริฐ  (081-905-2611)
wuttiwat.k@rmutk.ac.t
h

- นางนพรัตน์ ภัยวมิุติ 
(รอง ผอ.สถาบันวจิัยและ
พัฒนาฝ่ายอบรม) 
(087-060-1377) 
(kaew_kaopakan@hot
mail.com)

น.ส.อัจฉรา  จินดา
จ านง 
(เจ้าหน้าทีค่ลินิกฯ)
(089-689-6658)
(b_om_zaa@hotm
ail.com)

- - สถาบันวจิัยและพัฒนา
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ  เลขที่
 2 ถ.นางล้ินจี ่ แขวงทุง่
มหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120

โทร.0-2287-9600ต่อ
1177 fax.0-2287-9684 e-
mail: rdi@rmutk.ac.th  
website: 
www.clinictech.rmutk.a
c.th

-
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14 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธญับุรี 
Update 25/05/2558

ผศ.ดร.วารุณี วริิยะนันท์ 
(ผอ.สถาบันวจิัยและ
พัฒนา)

ดร.เกียรติศักด์ิ  แสง
ประดิษฐ์
(รอง ผอ.สถาบันวจิัย
และพัฒา)
081-493-2489
k.sangpradit@gmail.co
m

น.ส.คณธวลัย์  ศุภรัตนาภิ
รักษ์ 
(087-760-6139)
(malangpu@hotmail.co
m)

น.ส.ขวญัรัตน์  เป่า
รัมย์ (นักวชิาการ
ศึกษา) 
(085-324-8230)
(oum_khwanrat@h
otmail.com)

น.ส.สุนันทา  หรุ่มเรือง
วงษ์ (นักวชิาการศึกษา)
(081-190-4491)
(tonkar_j@hotmail.com
)

น.ส.นพวรรณ พิพัฒนานุ
กุล
(เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน
ทัว่ไป)
087-585-1052

อาคารสถาบันวจิัยและ
พัฒนา  ชั้น 5 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธญับุรี 39 หมู ่
1 ต.คลองหก 
อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี  
12110

โทร.0-2549-4684 
fax.0-2549-4680,0-2577-
5038

-

15 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 
update 5/03/58

รศ.นภัทร  วจันเทพินทร์
(ผอ.สถาบันวจิัยและ
พัฒนา) 
(081-947-8880) 
(watianatepin@yahoo)

ผศ.ทวศัีกด์ิ  ศรีจันทร์
อินทร์
(รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร 
สถาบันวจิัยและพัฒนา) 
(081-551-3648)
(thaveesak@msn.com)

นายวชิัย  มาแสง 
(รอง ผอ.ฝ่ายบริการ
วชิาการและถ่ายทอด
เทคโนโลย)ี
(081-835-9242)
(wichss2796@hotmail.c
om)

นายบ ารุง  ฉิมชนะ 
(เจ้าหน้าทีค่ลินิกฯ)
(089-086-6579)
(bamjovy2499@ho
tmail.com)

น.ส.พนิดา เฟือ่งขจร
(นักวชิาการศึกษา)
086-804-9525
top_panida@hotmail.c
om

- มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 
ม.3 
ต.หันตรา 
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 
13000

โทร.0-3570-9097 
fax.0-3570-9097

1.
เทคโนโลยีการเกษตร
2.วทิยาการ
คอมพิวเตอร์
3.เทคโนโลยี
พลังงานแสงอาทิตย์
4.บริหารธรุกิจและ
สารสนเทศ
5.วศิวกรรมศาสตร์
6.เทคโนโลยีแม่พิมพ์
วสัดุศาสตร์และนา
โนเทคโนโลยี

16 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  
(update 21/04/2558)

ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวฒัน์ ผศ.ดร.อุดมวทิย์ ไชยสกุล
เกียรติ

นายส าเนียง องสุพันธก์ุล 
(ผอ.สถาบันวจิัยและ
พัฒนา) 081-901-5060
(samnieng@gmail.com)

ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์
รองผู้อ านวยการฝ่าย
ส่งเสริมงานวจิัย
080-083-1133 
santtha@yahoo.co
m

น.ส.เสาวลักษณ์ บุญโพธิ์
อภิชาติ 
รองผู้อ านวยการฝ่าย
บริหารและบริการวชิาการ
081-936-9620

น.ส.ญาณิศา ไพธไ์พชยนต์
นักวชิาการศึกษา
084-130-3033 
kat_pk@hotmail.com

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  
96 หมู ่3 ถ.พุทธมณฑล
สาย 5 ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
 73170

โทร.0-2889-4585-7ต่อ
2420-5 
fax.0-2889-4585-7ต่อ
2420-1

-
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17 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วทิยาเขตวงัไกลกังวล 
(มีการเปล่ียนแปลงทุก
ต าแหน่งอยู่ระหว่างการแต่งต้ัง)

อยูร่ะหวา่งการแต่งต้ัง อยูร่ะหวา่งการแต่งต้ัง อยูร่ะหวา่งการแต่งต้ัง อยูร่ะหวา่งการแต่งต้ัง อยูร่ะหวา่งการแต่งต้ัง อยูร่ะหวา่งการแต่งต้ัง

คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วทิยาเขตวงัไกลกังวล ต.
หนองแก อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ ์77110

โทร.0-3261-8500 
fax.0-3261-8570

-

18 ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

นายมงคลชัย สมอุดร
(ผอ.ส านักวจิัยและ
พัฒนาการอาชีวศึกษา) 

นายชัยมงคล  เสนาสุ
(วศิวกรช านาญการพิเศษ)
(081-825-0126) 
(samnakwijai@yahoo.c
o.th)

นายเรวฒัน์ เอีย่มจินตนา
จิตร

นายธนเรศ  ทิพย์
เจริญ (วศิวกร 
ช านาญการ) 
(089-925-9024) 
(tor9751@hotmail.
com)

- - ส านักวจิัยและพัฒนาการ
อาชีวศึกษา ถ.รามอินทรา 
กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน
กรุงเทพฯ 10230

โทร.0-2510-9552-4ต่อ
251,252 
fax.0-2510-9552-4ต่อ170

-

19 วทิยาลัยสารพัดช่าง
นครหลวง 
update 02/06/2558
ผู้ให้ขอ้มูล : นางจารุณีย ์ นาค
พล้ัง

นางพัชราภรณ์ ไชยนาม 
(ผอ.วทิยาลัยสารพัดช่าง
นครหลวง) 

นางพรเพ็ญ รัตนสงวน นางจารุณีย์  นาคพล้ัง 
(หัวหน้างานวจิัยฯ)
(085-118-8249)
(N.jarune@gmail.com)

นายไพรรัตน์  พรม
มา (หัวหน้าแผนก
วชิาเทคนิคตัวถัง
และสีรถยนต์)
(089-481-7145)

นายเฉลิมชัย  
สุขสมบูรณ์ (หัวหน้า
แผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์)
นายชยพล  โพธ ิ(หัวหน้า
งานปกครอง)

นายสัณหณัฐ  บุญชูส่ง 
(หัวหน้าแผนกวชิาเทคนิค
ยานยนต์)

วทิยาลัยสารพัดช่างนคร
หลวง 332 ถ.จรัญสนิท
วงศ์ 68 แขวงบางพลัด 
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 
10600

โทร.
0-2424-1944,0-2424-
0776 fax.0-2433-1862,0-
2424-7430

-

20 วทิยาลัยเทคนิคนนทบุรี 
(วทิยาลัยการอาชีพ
ไทรน้อย) (ผู้ให้ขอ้มูล: นาย
จักรชัย 
พรหมศรีสุข update 
29/12/57)

นายเจษฎา  ยิม้พูลทรัพย์ 
(ผอ.) 083-090-9460

นางรุจิรา  ฟูเจริญ  รอง 
(รอง.ผอ.) 081-941-2571

นายประวติั  เต็มรัตน์ 
(ผู้จัดการ) 081-985-0314

นางจารุวรรณ  รัตน
โภคา 
(หัวหน้างานวจิัย
พัฒนานวตักรรม
และส่ิงประดิษฐ์)

นายจักรชัย 
พรหมศรีสุข 
(หัวหน้าสาขาวชิา
อิเล็กทรอนิกส์)
(081-743-6343)

นางสมพร  แจ้งแสง 
(หัวหน้าศูนย์ข้อมูล)

วทิยาลัยการอาชีพไทร
น้อย 
116 หมู ่6  ต.ราษฎร์
นิยม 
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 
11150

โทร.0-2985-5111 
fax.0-2985-5111ต่อ111

-
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21 วทิยาลัยการอาชีวศึกษา
ปทุมธานี (ศูนย์ฝึกอบรม
วศิวกรรมเกษตร) 
(ผู้ให้ขอ้มูล: นายชรินทร
เดชด ารงค์ปรีชา
update 02/06/2558)

นายวทิยา  พลศรี
(ผอ.วทิยาลัยการ
อาชีวศึกษาปทุมธาน)ี 

ดร.เสนาะ กาศเกษม (รอง
 ผอ.วทิยาลัยการ
อาชีวศึกษาปทุมธาน)ี 
(089-926-1440) 
(katkasame@hotmail.c
om)

นายชรินทร
เดชด ารงค์ปรีชา (หัวหน้า
งานส ารวจวเิคราะห์ดิน)
(089-112-2414)
(charintorn_2010@hot
mail.com)

นางพันทิพา อินทร
วชิัย (หัวหน้า
งานวจิัยและพัฒนา) 
(086-976-9240) 
(dao1955@hotmail
.com)

นางศิริลักษณ์  สนธไิทย 
(หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ)์ 
(081-684-5037)  นาง
นิม่นวล วาศนา (หัวหน้า
งานฟาร์ม) 
(089-881-
4888)(hydro8888@hot
mail.com)

นางอโณทัย  ทีฆะสวสัด์ิ 
(หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
และสารสนเทศ)
(081-658-4152) 
(teekasawat@gmail.co
m)

วทิยาลัยการอาชีวศึกษา
ปทุมธานี (ศูนย์ฝึกอบรม
วศิวกรรมเกษตร )
2 หมู ่6 ถ.รังสิต-
ปทุมธานี 
ต.บางพูน อ.เมือง จ.
ปทุมธานี 12000

โทร.0-2567-0784 
fax.0-2567-0784ต่อ200

-

22 วทิยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือ
พระนครศรีอยุธยา 
(update 02/06/2558)

นายพชร ศิลาน้อย
(089-449-7491)

นายอภิชาติ เกตุอร่าม 
(รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร)
(089-449-
7491)(apicharg@yahoo.
com)

นายสมบัติ เนียมหวาน
(081-852-8909)

1.นายรังสรรค์ ไกร
ไธสง 
2.นายอนุสิษฐ์ ธญัญ
เจริญ
(080-662-7658)

3.นายอิศเรศ  เฮงสุขโข 
(ครู) (หัวหน้างานวจิัย
และพัฒนา) 
(089-751-7700) 
(poffle@hotmail.com)

4.นายณรงค์ สมประสงค์ 
(084-166-7555) 
5.นายนที คุ้มปิยะผล 
(เจ้าหน้าทีค่ลินิกฯ)

วทิยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือ
พระนครศรีอยุธยา 
25 หมู ่2 ต.หัวรอ 
อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 
13000

โทร.
0-3525-2376,0-3525-
1491 fax.0-3525-2376

-

23 วทิยาลัยเทคนิคสระบุรี  
update 29/12/57)

นายนนทพงศ์ ยอดทอง 
(ผอ.วทิยาลัยเทคนิค
สระบุรี)  

นายวมิล  สาระค า นายเวชกร  วรัิชลาภ 
(หัวหน้าแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
(086-688-3088)
(mrwech@gmail.com)

- วทิยาลัยเทคนิคสระบุรี  
ถ.พหลโยธนิ ต.ปากเพียว
 อ.เมือง 
จ.สระบุรี 18001

โทร.0-3622-0236 
fax.0-3621-2096

-

24 วทิยาลัยการอาชีพวเิศษ
ชัยชาญ update 
02/06/2558
ผู้ให้ขอ้มูล : นายรังสรรค์ แสง
นาค

นายรังสรรค์ แสงนาค 
(รอง ผอ. ฝ่ายวชิาการ) 
(084-107-3961) 
(rungsun_angthong@ho
tmail.com)

นางปราณี  ศรีสาสน์รัต์ิ 
(รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร)
(089-188-2737)

นางพรวดี ชนะชัย 
(หัวหน้าแผนกวสิามัญ
สัมพันธ)์ (085-131-0684)

นายปรีชา  มดแสง 
(หัวหน้างานวทิย
บริการและห้องสมุด)
(081-258-5142)

นายไพฑูรย์ วรรณบูรณ์ 
(หัวหน้างานวจิัยพัฒนา
นวตักรรม) 
(089-167-7209)

- ศูนย์วทิยบริการ 
วทิยาลัยการอาชีพวเิศษ
ชัยชาญ 66 หมู ่4 ถ.
เสนา-ท่าช้าง ต.ศาลเจ้า
โรงทอง อ.วเิศษชัยชาญ  
จ.อ่างทอง 14110

โทร.0-3563-2123 
fax.0-3562-2363

-
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25 วทิยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
update 06/05/2558

ดร.พงษ์ศักดิพล  ทาแก้ว
(ผอ.วทิยาลัยอาชีวศึกษา
สิงห์บุรี)
(081-876-4470) 
(pong3525@hotmail.co
m)

น.ส.ทองเปลว  ยอดข า 
(รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา)
(081-938-7565)
(plew007@hotmail.co
m)

น.ส.สมฤดี มานิตย์ 
(หัวหน้างานคลินิกฯ) 
(085-171-2525) 
(p_plesingtc2@hotmail.
com)

นางสาวชรินทิพย์  
มัน่สกุล  (ผู้ช่วยงาน
โครงการพิเศษและ
บริการชุมชน) 
081-991-5046

นางเสาวคนธ ์อาทนิตย์ 
(ผู้ช่วยงานคลินิกฯ)
(086-916-6606)
earn2543@hotmail.co
m

น.ส.สัชฌกุร อินทริเศษ 
(เจ้าหน้าทีค่ลินิกฯ) 
(091-8450608) 
(m_bm_99@hotmail.co
m)

วทิยาลัยอาชีวศึกษา
สิงห์บุรี 
 643 ถ.นายจันทร์หนวด
เขีย้ว 
ต.บางพุทรา อ.เมือง  จ.
สิงห์บุรี 16000

โทร.0-3651-2515 ต่อ 
120 fax.036-511-244

1.เทคโนโลยีด้าน
อาหาร
2.เทคโนโลยีด้านผ้า

26 วทิยาลัยเทคนิคราชบุรี 
(ผู้ให้ขอ้มูล: นายธนาศักด์ิ  กู้
สุจริต update 29/12/57)

เกษียณอายุ (รอแต่งต้ัง) นายศรัณย์  ไวยานิกรณ์ 
(รอง ผอ.วทิยาลัยเทคนิค
ราชบุรี) 
(081-641-5884) 
(saran.884@hotmail.co
m)

นายธนาศักด์ิ  กูสุ้จริต 
(ครู)  (081-804-3212)

นายชนะ  วฒิุอ าพล 
(ครู)

นายวโิรจน์  กิตติวรปรีดา 
(ครู)

วทิยาลัยเทคนิคราชบุรี
433 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้า
เมือง 
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทร.0-3233-8544 
fax.0-3233-7477

-

27 วทิยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุพรรณบุรี 
(update 29/12/57)

นายสิทธศัิกด์ิ รัตนพาณิชย์
(ผู้อ านวยการ)
(081-948-4841)
(suphanatc@hotmail.c
om)

นายสุรพรชัย อินพรหม
(รองผู้อ านวยการ)
(081-704-2807)
(suphanatc@hotmail.c
om)

นางน้ าอ้อย  น้ าดอกไม้ 
(ครู)
(081-944-5581)
(kalwalina@yahoo.com
)

น.ส.อรวรรณ  
รุ่งเรืองด้วยบุญ 
(ครู)
(081-165-2468)
(orawan2513@win
dowslive.com)

นางอณัญญา ปานสุวรรณ
(เจ้าหน้าที)่
(081-347-4046)
(tukta_pc_4@hotmail.c
om)

- ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ อาคารอ านวยการ
 วทิยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุพรรณบุรี 
288 หมู ่1 ต.ด่านช้าง อ.
ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 
72180

โทร.
0-3559-5056,0-3559-
5381 fax.0-3559-5055

-

28 วทิยาลัยการอาชีพ
บางแก้วฟ้า
(หลวงพ่อเปิน่อุปถัมภ)์ 
(ผู้ให้ขอ้มูล: น.ส.สุธาทิพย ์ชื่น
ชมบุญ update 21/04/2558)

นายประทีป จุฬาเลิศ 
(ผอ.วทิยาลัยการอาชีพ
บางแก้วฟ้า
(หลวงพ่อเปิน่อุปถัมภ)์ 
(086-339-3410)

นางเบญจมาศ ประสมศรี
 รองผู้อ านวยการคลินิก

นายประทีป จุฬาเลิศ 
(ผอ.วทิยาลัยการอาชีพ
บางแก้วฟ้า
(หลวงพ่อเปิน่อุปถัมภ)์ 
(086-339-3410)

นายประจวบ แสง
อรุณ (พนักงาน
ราชการ) 
(083-588-4841) 
(com.egon@hotma
il.com

น.ส.สุธาทิพย์ ชื่นชมบุญ 
(พนักงานราชการ)
(087-171-5929)

น.ส.อภิรดี ชื่นชมบุญ 
(พนักงานราชการ)
(081-858-7066) 
(kung_bk@hotmail.com
)

วทิยาลัยการอาชีพบาง
แก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิน่
อุปถัมภ)์ 18 หมู ่2 ต.
บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี  
จ.นครปฐม 73120

โทร.0-3427-7081 
fax.0-3427-7081

-
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29 วทิยาลัยอาชีวศึกษา
กาญจนบุรี ( update 
29/12/57)

นายสุคนธ ์ เทพหัสดิน ณ
 อยุธยา (087-0037007)

น.ส.อรัญญา  สาหมี 
(081-5264331)

นายบรรเจิด  คุ้มมณี 
(084-0121959)

นายศรัณย์  สวา่ง
อารมย์ 
(ครู) 
(081-526-2489)  
(saranvanda@hotm
ail.com)

นางวนัดี  ชนะบูรณาศักด์ิ 
(ครู) (081-971-1387)   
 น.ส.อภิวนัท์  นิลกุล
(ครู)

นายณรงค์วทิย์ แก้วกัลยา 
(ครู)   นายสัญญลักษณ์  
ส ารวมจิตต์ (ครู)

วทิยาลัยอาชีวศึกษา
กาญจนบุรี
7 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ
 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
71000

โทร.0-3451-1124 ต่อ
122,0-3451-6790,0-
3451-6790 fax.0-3451-
2446

-

30 วทิยาลัยการอาชีพ
เขาย้อย (update 
29/12/57)

นายสุนทร  มหารัตนวงศ์ 
(ผู้อ านวยการ)

น.ส.เอมอร  อุปปะชีวะ
(รองผู้อ านวยการ)

นางรุ่งฤดี  พรายมณี 
(หัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณ)
(082-293-
8594)(intanin_p@hotm
ail.co.th)

น.ส.ศรีสุดา  สุข
เจริญทรัพย์
(หัวหน้างานวางแผน
ประงบประมาณ) 
(087-155-7121)

น.ส.อรุณรุ่ง  อ้อนโอด 
(ประจ างานบริหารทัว่ไป)
(name_ar@hotmail.co
m)

นายธรีะ  มูลมงคล
(หัวหน้างานความร่วมมือ)

วทิยาลัยการอาชีพเขา
ย้อย 
106 หมู ่5 ต.หนองชุมพล
 อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 
76140

โทร.0-3244-7744 fax. -

31 วทิยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเพชรบุรี  (ผู้ให้
ขอ้มูล: น.สพ.ธีระยทุธ  ชาวุฒิ
 update 29/12/57)

นายคัมภีร์  สายะสนธิ
(ผอ.วทิยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเพชรบุรี) 
(081-736-5820)
(pkaset@thaimail.com)

วา่ทีร้่อยตรี อมรินทร์ รูป
สวย (รอง ผอ.วทิยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี) (081-428-0442)

น.ส.คณธวลัย์  ศุภรัตนาภิ
รักษ์  (ครู) 
(086-666-
3133)(chawut98@gmail
.com)

นายภูริพงศ์  จิตรมะ
โน (ครูช านาญการ)
(081-950-0533)
(jpuripong@yahoo.
com)

 นายวเิชียร  ศิลปศร  (ครู
 ช านาญการ) 
(081-705-1392)

 น.ส.เยาวลักษณ์  ปาน
ทอง 
(ครู ช านาญการ) 
(086-660-0150)

วทิยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเพชรบุรี 59 
หมู ่3 ต.สามพระยา 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
76120

โทร.0-3259-4070-1 
fax.0-3259-4070-1ต่อ111

-

32 วทิยาลัยการอาชีพบาง
สะพาน (update 
29/12/57)

นายบรรยงค์ วงศ์สกล นายนรินทร์  แก้วทอง
(รอง ผอ.วทิยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน)
(089-664-4335)
(narin_kt@hotmail.com
)

น.ส.สุวฒันา คชพลายุกต์ 
(ครู) (081-250-8260) 
(suwattana_2006@hot
mail.com)

นายจิรพงษ์  โลพิศ 
(ครู) 
(083-605-0186)
(lopit.j@hotmail.co
m)
นางบวรลักษณ์  สูง
กิจลบูลย์ 
(ครู) 
(089-873-5742)

น.ส.ปวณีา  แก้วไทรนันท์ 
(ครู) 
(087-159-5351) นายธรี
พล  แจ้งสวา่ง (ครู)
(087-667-1475)
(teeraphon-
lek@hotmail.com)

นางอุไรวรรณ  เจริญพร 
(เจ้าหน้าที)่ 
(082-291-5027)
(oil.oilsar@gmail.com)

วทิยาลัยการอาชีพบาง
สะพาน 
อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ ์ 77230

โทร.0-3255-7323 
fax.0-3255-7102

-
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33 วทิยาลัยเทคนิคนครนายก
 (update 29/12/57)

นายศิริ  จันบ ารุง 
(ผอ.วทิยาลัยเทคนิค
นครนายก)
(081-406-4721)

นายอดิศักด์ิ ปาลโฉม 
(รอง ผอ. ผ่ายบริหาร
ทรัพยากร) 
(089-894-9161)

นายนภพล  รัตนสุนทร 
(ครู) 
(086-099-7755)
(nayok_c@hotmail.co
m)

น.ส.ประนอม กรองสี
 (ครูจ้างสอน) 
(087-131-9137)

น.ส.พันธุท์ิพย์  สิงห์ปาน
(เจ้าหน้าทีค่ลินิกฯ)
(085-389-
8992)(nayok_c@hotmai
l.com)

- วทิยาลัยเทคนิค
นครนายก  
เลขที ่116  หมู ่1 ต.ท่า
ช้าง 
อ.เมือง จ.นครนายก 
26000

โทร.0-3731-5668 
fax.0-3731-1025

1.เกษตรธรรมชาติ
2.การเพิม่ผลผลิต
ข้าวและพืชอืน่ๆด้วย
ไคโตซานแตง
3.การปลูกมะนาว
ในกระถางแก้มลิง
4.เคร่ืองบับน้ ามันงา
ขนาดเล็ก

34 วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
(ผู้ให้ขอ้มูล: นายทัชพงษ์  
จันทร์ลี update 29/12/57)

นายบุญลือ  ทองเกตุแก้ว
(ผอ.วทิยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี)
(081-762-4311) 
(clinictechnology.tnpc
@gmaill.com)

นายสมศักด์ิ  เพชรพรหม นายทัชพงษ์  จันทร์ลี 
(หัวหน้างานวจิัยและ
พัฒนานวตักรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์)
(087-091-7702)

น.ส.บงกช  พิทักษ์
ศิลป์
(ผู้ช่วยหัวหน้า
งานวจิัยและพัฒนา
นวตักรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์)
(086-848-6870)

น.ส.ศิริมา  ครองระวะ
(เจ้าหน้าทีง่านวจิัยและ
พัฒนานวตักรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์)
(082-091-4330)

นายอุกฤษฏ์  บุญส่ง
(เจ้าหน้าทีค่ลินิกฯ)
(080-635-3490)

วทิยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ถ.ปราจีนอนุสรณ์  ต.หน้า
เมือง 
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 
25000

โทร.0-3721-1068ต่อ553 
fax.0-3721-1068ต่อ200

-

35 วทิยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี (update 
29/12/57)

นางสาววนิฑฎา วเิศษศิริ
กุล           (ผอ.วทิยาลัย
สารพัดช่างปราจีนบุรี)
(081-4068515) 
(artswork56@gmail.co
m)

นางสาวสุภาภรณ์ ปาล
โฉม                   (รอง
 ผอ.วทิยาลัยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี)
(081-7623505) 
(palchome@hotmail.co
m)

นายหาญประชา พรหมมา
 (หัวหน้างานความร่วมมือ)
(086-8390487) 
(hanpracha@hotmail.c
om)

นางบงกช วจิบ 
(หัวหน้างานวจิัย 
พัฒนา นวตักรรม 
และส่ิงประดิษฐ์)
(084-5652612) 
(kroobongkosh@g
mail.com)

นายสุพรรณพงษ์       คู่
เจริญถาวร (ครูพิเศษสอน)
  (081-7741612) 
(suphanphong@gmail.c
om)

- วทิยาลยสารพัดช่าง
ปราจีนบุรี
306/1 ถ.ราษฎรด าริ ต.
หน้าเมือง 
อ. เมือง จ.ปราจีนบุรี 
25000

โทร.0-3721-2220 
fax.0-3721-2220ต่อ40

-

36 สถาบันพัฒนาอาชีพวงัรี  
(update 02/06/2558
ผู้ให้ข้อมูล : นางรุ่งฤดี  
ตรีอรุณ )

นางกมลทิพ 
พยัฆวเิชียร 
(ผอ.สถาบันพัฒนาอาชีพ
วงัรี)
(084-641-6777)

รศ.ดร.กนกวรรณ 
วรรธนะศักด์ิ (ทีป่รึกษา
อาวโุส)
(089-631-2137)

รศ.ดร.กนกวรรณ 
วรรธนะศักด์ิ 
(ทีป่รึกษาอาวโุส)
(089-631-2137)

นางรุ่งฤดี  ตรีอรุณ 
(สมุหบัญช)ี
(086-974-1333)
wangree_ac@yaho
o.com

- - สถาบันพัฒนาอาชีพวงัรี 
143 หมู ่12 ต.เขาพระ
อ.เมือง จ.นครนายก 
26000

โทร.0-2643-0696 
fax.0-2643-0959

-
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1 มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
( ผู้ใหข้้อมูล: นางรุ่งทพิย์  สารวงษ์
update 02/06/2558)

ผศ.ดร.เสรี  วงส์พิเชษฐ
(อาจารย)์
(085-926-3126)
(serwon@kku.ac.th)

- นางรุ่งทพิย ์ สารวงษ์
(เจ้าหนา้ทีค่ลินกิฯ) 
(085-000-4995)
(roongpeh@hotmail.com
)

น.ส.ธัญรดา  
ศรีเศรษฐา  
(เจ้าหนา้ทีค่ลินกิฯ) 
(086-293-9217)
(wannasit_a@hotmai
l.com)

- -

123 ชั้น 1 ตึกเพียรวิจิตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน่  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
ขอนแกน่  40002

โทร.
0-4336-2214,0-4320-
2697 fax.0-4336-2214,0-
4320-2697 -

2 มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
วิทยาเขตหนองคาย 
(update 30/12/57)

ผศ.ดร.อนชุา นลิประพันธ์
(รองอธิการบดีวิทยาเขต
หนองคาย) 
(081-739-9232)
(anuchar@kku.ac.th)

รศ.ดร.วิรัช จิ๋วแหยม
(รักษาราชการแทนคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ประยกุต์
และวิศวกรรมศาสตร์)
(081-7085701)
(wirjiw@kku.ac.th)

ดร.วิชัย เสริมผล 
(รักษาราชการแทนผู้ช่วย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ประยกุต์และ
วิศวกรรมศาสตร์)
(088-532-1202)
(wichai.s@nkc.kku.ac.th)

นายสุพีระ วรแสน
(พนกังานวิทยาศาสตร์)
(082-106-1073)
(supeera.w@nkc.kku.
ac.th)

น.ส.สุนาฎตรา ฤทธิ์ฤาดี
(เจ้าหนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป)
(087-643-4003)
(sunattra.r@nkc.kku.ac.th) -

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ วิทยา
เขตหนองคาย 112 หมู่ 7 ถ.
มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ
 อ.เมือง 
จ.หนองคาย 43100

โทร.0-4241-5600ต่อ
46634 fax.0-4241-5699

-

3 มหาวิทยาลัยนครพนม 
update 26/04/2558

ดร.ปรีชา อุยตระกลู 
(ผอ.สถาบนัวิจัยและพัฒนา)
(081-877-9015)

น.ส.ส าเภาว์ งามเชย
(หวัหนา้คณะวิจัย)
081-999-7068
pao_licd@hotmail.com

น.ส.กรองทอง  แกน่ค า
(นกัวิจัย)
081-717-0322

นายพงศธร ปาณะวงษ์
(เจ้าหนา้ทีค่ลินกิ)
081-266-4414
pongsatorn.panawo
ng@hotmail.com

นายอภรัิกษ์ วงศ์ค าจันทร์ 
(นกัวิจัย)
055-760-7804
w.apiruk@kkumail.com

 - สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
อาคารสาธิตและวิจัย
พลังงานแสงอาทติย์
มหาวิทยาลัยนครพนม 
167 หมู่ 8 ต.นาราชควาย อ.
เมือง จ.นครพนม 48000

โทร.042-587291-2 
fax.0-4258-7290

1.ด้านพลังงาน
ทดแทน
2.ด้านการเกษตร
3.ด้านอาหาร
4.ด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
update 06/05/58

รศ.ดร.ศุภชัย  สมัปปโิต
(อธิการบดี)
(supachai.s@msu.ac.th) 
(080-7427979)

นายปรีชา ประเทพา
(รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา)
087-224-6699
preecha.p@msu.ac.th

นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง
(ผอ.กองส่งเสริมการวิจัย
และบริการวิชาการ)
084-686-7807
chaweewan.a@msu.ac.th

นายสถาพร  กนิณ
รินทร์ 
(เจ้าหนา้ทีบ่ริหารงาน
ทัว่ไป)
091-805-0285

นส.วัชญา อ่อนนางใย
(นกัวิชาการศึกษา) 
(087-9474982) 
watch.msu@gmail.com

 - กองส่งเสริมการวิจัยและ
บริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ต.ขามเรียง อ.กนัทรวิชัย จ.
มหาสารคาม 44150

โทร.
0-4375-4416(085-596-
9967) fax.0-4375-4416

1.การจัดการหอย
เชอร่ี
2.กา๊ซชีวภาพ
3.เคร่ืองจักรกล
การเกษตร

คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
update 05/04/58

ผศ.ดร.อินทริา ซาฮีร์
(รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม)
(081-531-1577)
(Insahee@yahoo.com)

น.ส.นาวิน ี สุตัญต้ังใจ 
(หวัหนา้ส านกังานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ) 
(089-627-3926) 
(tangjai_n@yahoo.com)

นายสุภวัฒน ์ โสวรรณี
(เจ้าหนา้ทีบ่ริหารงาน
ทัว่ไป)(081-360-9510)
(ssowanni@yahoo.c
om)

น.ส.โฉมสอางค์  ไชยยงค์ 
(นกัวิชาการศึกษา)
(089-546-1732)
(chaiyang_1@hotmail.com)

 - ส านกัส่งเสริมงานวิจัย 
บริการวิชาการและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ชั้น 3 
ส านกังานอธิการบดี อาคาร
บริหาร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ต.เมืองศรีไค อ.วารินช าราบ 
จ.อุบลราชธาน ี 34190

โทร.
0-4535-3035,0-4535-
3042 fax.0-4528-8508

1.การเพาะเหด็
2.เคร่ืองส าอง
สมุนไพร
3.อาหาร/ขนมเบ
เกอร่ี
4.ปุย๋ชีวภาพ
5.แปรรูปผลิตภณัฑ์
6.พลังงานทดแทน
7.เกษตรอินทรีย์

6 หนว่ยการจัดการเรียนการ
สอนจังหวัดมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
update 16/07/2558

ผศ.กลุภา โภคสวัสด์ิ
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัด
การศึกษานอกทีต้ั่ง)
081-877-8270
kulapaubon@hotmail.co
m                                
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

นางสาวปวีณา ทองบญุยงั
(หวัหนา้ฝ่ายบริการวิชาการ
 การวิจัยและท านบุ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม)
085-579-5914
kruboom.pt@gmail.com

นายเกยีรติกลุ  กลุตังวัฒนา
(หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ)
089-147-0696
kiattikul.k@gmail.com

นายวรยทุธ  วงศ์นลิ 
(อาจารยส์าขา
เทคโนโลยสีารสนเทศ)
084-011-2230
w.wongnin@mail.co
m
นายอาทติย ์ บญุเริง
(อาจารยส์าขา
เทคโนโลยสีารสนเทศ)
082-588-0022

นายธวัชชัย  สลางสิงห์
(อาจารยส์าขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
085-661-1912
tawatchai.s@ubu.ac.th
นายสัจวัฒน ์วรโยธา
(อาจารยว์ิชาการบญัชี)
087-231-0098
vorayta2528@hotmail.com

นางสาวรัชน ีนอ้ยเส่ียงสี 
(เจ้าหนา้ทีค่ลินกิฯ)
082-141-5951
tukky280@gmail.com

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
วิทยาเขตมุกดาหาร
อาคารเทพรัตนคุ์รุปการ
ต าบลมุกดาหาร
อ าเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร  49000

โทรศัพท ์042-615-177
โทรสาร 042-615-177

1.ด้านการบญัชี
2.ด้านบริหารธุรกจิ
3.ด้านระบบ
สารสนเทศ

7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีร
นารี
update  30/04/2558

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ 
(ผอ.เทคโนธาน ี)
(044224811) 
(arjharh@sut.ac.th) 
(081-834-9347)

ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล 
(รอง ผอ.เทคโนธานี) 
(044224840) 
(paphakorn@sut.ac.th) 
(081-488-7446)

ดร.พรรษา  ลิบลับ
ผู้จัดการส านกังานบริการ
วิชาการและโครงการพิเศษ
เทคโนธานี
091-830-3933
pansa@sut.ac.th

น.ส.อรสา  นาจ าเริญ
(เจ้าหนา้ทีบ่ริหารงาน
ทัว่ไป)(081-264-8099) 
(orasa@sut.ac.th)

 น.ส.ล าดวน   ศรีมาน
(เจ้าหนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป)
(086-252-5052) 
(lsriman@sut.ac.th, 
lamdaunxyz@hotmail.com)

น.ส.มรกต   บวรภทัรกลุ
(เจ้าหนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป)
morakot@sut.ac.th
morakot_17@hotmail.com

ส านกังานบริการและ
โครงการพิเศษ เทคโนธานี
111  ถ.มหาวิทยาลัย  
ต.สุรนารี อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 30000

โทร.
0-4422-4820,0-4422-
4920 fax.0-4422-4814

1.การจัดการขยะ
ชุมชนแบบครบวงจร
2.การผลิตปุย๋อินทรีย์
3.พลังงานชุมชน
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8 มหาวิทยาลัย
ราชภฏัอุดรธาน ี(update 
30/12/57)

รศ.สมชาย  ชื่นวัฒนาประณิธิ
(รองอธิการบดี) 
(089-842-1444)

นางโสภติา เลิศสุบนิ (รอง 
ผอ.สถาบนัวิจัยฯ/หวัหนา้
ศูนยว์ิทยาศาสตร์ฯ)
(081-899-1286)
(sopita_khanom@yahoo.
com)

นายอรุณศักด์ิ   
ไชยอุบล (นกัวิชาการ)
(086-889-6160)
(chaiubon@yahoo.com)

นายอัศวิน บญุชัย 
(ผู้ปฏบิติังานคลินกิฯ) 
(080-462-2658) 
(boo_1996_@hotmai
l.com)

- - ตึก 14 อาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี
64 ถ.ทหาร ต.หมากแช้ง อ. 
เมือง
จ. อุดรธาน ี41000

โทร.0-4221-1040 ต่อ
203,0-4224-0448 fax.0-
4224-0448

9 มหาวิทยาลัย
ราชภฎัเลย (ผู้ให้ขอ้มูล: นาย
สมิง  ศรีกา
update 02/06/2558)

ผศ.สนทิ  เหลืองบตุรนาค 
(อธิการบดี)
(089-622-2197)

 - รศ.สมเจตน ์ดวงพิทกัษ์ 
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย)ี 
(089-712-9932)

นายสมิง  ศรีกา 
(เจ้าหนา้ทีค่ลินกิฯ)
(080-174-2742) 
(ming_seeka@live.co
m)

น.ส.จารุวัลย ์ รักษ์มณี
(089-417-0949)
(charuwan_l@hotmail.com)
 นายวิสุทธิ์ กจิชัยนกุลู  
(084-128-4774)

 - อาคารศูนยว์ิทยาศาสตร์ ชั้น
 1 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีมหาวิทยาลัย
ราชภฎัเลย
234 ถ.เลย-เชียงคาน 
อ.เมือง จ.เลย 42000

โทร.0-4281-4674 
fax.0-4283-5238

10 มหาวิทยาลัยราชภฏั
สกลนคร update 
30/04/2558

ดร.มาลี ศรีพรหม 
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย)ี 
(087-802-7679)
(scms@snru.ac.th)

ผศ.ชุมพล ทรงวิชา
(คณบดีคณะ
เทคโนโลยกีารเกษตร)
(081-975-9697)

ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ 
(คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)
(081-768-7299)
(Non_fer@hotmail.com)

1.ผศ.ดร.ทศวรรษ สี
ตะวัน(รองคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย)ี 
(085-861-7815) 
(t_seetawan@snru.a
c.th)
2. นายเรืองฤทธิ์ หาญ
มนตรี
(รองคณบดีคณะ
เทคโนโลยกีารเกษตร)
(0862266407)
(h.rueangrit@gmail.c
om)

3. นายแสนสุรีย ์เชื้อวังค า
(นกัวิจัย) 
(081-055-8634) 
(saensuree.c@hotmail.com)
4. อ.ดร.วิจิตรา สุจริต
(ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม) 
(0841284421) 
(wichidtra.snru@gmail.com)

5. นายสมบติั บญุกอง
(หวัหนา้ส านกังานคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี 
(081-260-1878) 
(Scioff.2547@gmail.com)
6.นายวีระยทุธ์  ค าปาน
082-496-2101
weerayut.kampan@gmail.co
m

ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยทีี่
เหมาะสม
มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร
680 ถ.นติโย ต.ธาตุเชิงชุม 
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

โทร.0-4274-3886 
fax.0-4297-0029

1.พลังงานทดแทน
2.เกษตร
3.ผ้ายอ้มคราม
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11 มหาวิทยาลัย
ราชภฎัมหาสารคาม (ผู้ให้
ขอ้มูล: นายอทุัย สระแกว้ 
update 17/06/2558)

ผศ. ว่าที ่ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย  
จันทชุม (ผอ.ส านกับริการ
วิชาการ) (085-306-6603) 
(asc.rmu@gmail.com)

- ดร.เนตรชนก  จันทร์สว่าง 
(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)
(089-944-3132) 
(jansawangn@yahoo.com
)

นางเมตตา  เกง่ชูวงศ์ 
(รอง ผอ.ส านกับริการ
วิชาการ)
(089-619-2800)
(metta_kengchuwon
g@yahoo.com)
ผศ.กรรณิการ์  ทองดอน
เปรียง     (รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ) 
088-065-8909 
asc.rmu@gmail.com

ดร.กญัชลิกา  รัตนเชิดฉาย  
(ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านกั
บริการวิชาการ) 082-120-3042
  kan_cha_lika@yahoo.com
  น.ส.ชมภู ่ เหนอืศรี (อาจารย)์ 
(086-857-1427)
(chompooenvi@hotmail.co
m)

นางสาวรุจิราภรณ์ สินโสภา (อิ๋ว)
087-840-4907 
aiwaiw98389@gmail.com
(นกัวิชาการคลินกิเทคโนโลยี)

อาคาร 35 ชั้น 6 ส านกั
บริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
มหาสารคาม 80 ถ.
นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง 
จ.มหาสารคาม 44000 
(asc.rmu@gmail.com )

โทร.0-4372-2118ต่อ6555
 fax.0-4372-1445

1.ด้านดิน
2.ผลิตภณัฑ์ด้าน
การเกษตร
3.การแปรรูป
ผลิตภณัฑ์

12 มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด
 update 26/04/2558

ดร.อรัทยา ถนอมเมฆ
(คณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์)
089-861-6116
saiya49@hotmail.com

นายยทุธพันธ์  ค าวัน 
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และบณัฑิตศึกษา)
(jmetall@hotmail.com)
081-964-9889

นายกอ้งเกยีรติ  สุขเกษม
(หวัหนา้ภาควิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี
086-312-2694
kongkeit_s@hotmail.com

นายกอ้งเกยีรติ  สุข
เกษม  (หวัหนา้
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย)ี
086-312-2694
kongkeit_s@hotmail.
com

- - คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ อาคาร 50 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด
 ต.เกาะแกว้ อ.เสลภมูิ จ.
ร้อยเอ็ด 45120

โทร.043-556-001-8 ต่อ
101 fax.0-4355-6009

1.เทคโนโลยกีาร
แปรรูปปราร้า
2.เทคโนโลยไีบโอ
ดีเซล
3.เทคโนโลยอีาหาร
สัตว์

13 มหาวิทยาลัย
ราชภฏัอุบลราชธาน ี
update 30/4/2558

ผศ.เสริฐ  เขียนนอก 
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์)
(081-879-1598) 
(ohm_Kie@hotmail.com)

- ผศ.ดร.ภาสกร
นนัทพานชินอก (ผู้ช่วย
ศาสตร์จารย์) 
(087-691-7958) 
(pnuntapanich@yahoo.c
om)

ผศ.ดร.หทยัชนก  
นนัทพานชิ 
(รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ) 
(089-949-9277) 
(nhathaichanok@ya
hoo.com)

นายอ๊อด  ศรีมณี 
เจ้าหนา้ทีค่ลินกิฯ
083-749-805
auaay.naja@hotmail.com

น.ส.สุมาน ี บญุประสม
เจ้าหนา้ทีค่ลินกิฯ
088-851-9902
sumeeai@hotmail.com

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฎั
อุบลราชธาน ีถ.ราชธาน ี
ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.อุบลราชธาน ี34000

โทร.0-4535-2000ต่อ
1400,1426 fax.0-4535-
2070

1.เกษตรปลอดภยั
2.ส่ิงทอ
3.แปรรูปอาหารสัตว์
4.เคร่ืองส าอาง

14 มหาวิทยาลัย
ราชภฏันครราชสีมา 
(update 05/11/2557)

ผศ.รุจิรา  อุปวานชิ (คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย)ี (089-917-9754)

น.ส.บษุราคัม ปอ้มทอง
(รองคณบดีฝ่ายบรการ
ชุมชนและวิเทศสัมพันธ์ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย)ี(081-966-9609)
 
(busarakum_p@yahool.c
om)

นายยทุธนา ตอสกลุ
(ผู้ปฏบิติังานบริหาร) 
(yutgis@hotmail.com  
094-3692556

น.ส.พิชญานนิ ปล้ืมสุด
 (นกัวิชาการศึกษา)
(081-938-2980) 
(junemt46@hotmail.
com)

นางอมรรัตน ์สมิตินทุ
(ผู้ปฏบิติังานบริหาร)
(087-868-7312)  
(amorn_jeab@hotmail.com)

น.ส.ณัฐนพิน ศรีราชเลา 
(นกัวิชาการเงินและบญัชี)
(087-443-5992) 
(nutna_pin@hotmail.com)

ศูนยว์ิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ใน
เมือง 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
30000 

โทร.0-4424-7390 
fax.0-4424-7390

1.การยอ้มสีไหม
ด้วยวัสดุธรรมชาติ
2.การแปรรูป
อาหารและสมุนไพร
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15 มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย์
 (update 30/12/57)

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา
(0818785265)
(อธิการบดี) 

ผศ.บญุส่ง  ทรัพยเ์วชการกจิ 
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์)
(boons1953@hotmail.co
m)

นายอุกฤษฎ ์ นาจ าปา 
(ผอ.ศูนยว์ิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยกุต์)
(081-621-8051)
(boompeak@hotmail.co
m)

ผศ.ปฏมิา จันทร์นวล
(หวัหนา้ภาควิชา
วิทยาศาสตร์)
นายส าคัญ  ฮ่อบรรทดั 
(อาจารย)์
(081-877-9965)
(samkhanhobuntud
180@hotmail.com

ผศ.สุเทพ เทยีนวรรณ
(รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
อ.คณิตตา ธรรมจริยวงศา
(หวัหนา้ส านกังานคณบดี)

นายพรเทพ ไขแสง
เจ้าหน้าทีคลินิก
084-4292559
porntep_k@yahoo.co.th

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏับรีุรัมย ์
439 ถ.จิระ 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บรีุรัมย์
 31000

โทร.0-4461-1221ต่อ
130,135,08-1621-8051 
fax.0-4461-2858

-

16 มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์
 (update 30/12/57)

รศ.ดร.อัจฉรา  ภานรัุนต์ 
(รักษาการอธิการบดี)

ดร.พานชัย เกษฎา
(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ )

นายจักราวุทธ  สิทธิพรมมา 
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย)ี
(081-879-8399)

นางดวงตา  โนวาเชค  
(ผู้ประสานงานหลัก) 
(รองคณะบดี) 
081-393-4355 
duangnovacek@gma
il.com

ดร.นอ้งนชุ  สารภ ี (รองคณบดี)
 088-582-9397

- คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีมหาวิทยาลัย
ราชภฎัสุรินทร์ 186 ถ.
สุรินทร์-ปราสาท ม.1 ต.นอก
เมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
32000

โทร.0-4452-1393 
fax.0-4452-1393

-

17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา (update 
21/04/2558)

นายอนวิรรต  หาสุข - นายพงษ์ศักด์ิ  นาใจคง 
(อาจารย)์(081-997-8910) 
(pongsak@rmuti.ac.th)

ดร.อุบล  สุริพล
(รอง ผอ.สถาบนัวิจัยฯ)
(089-1907679)
Ubon_su@msn.com
ผศ.สุทศัน ์ ยอดเพ็ชร 
(อาจารย)์ 
sutouchyman@hot
mail.com
(081-251-2020)
(suthad@rmuti.ac.th)
ผศ.มาโนช  ริทนิโย
(รอง ผอ.ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา)
(086-651-4669)
(Manote@rmuti.ac.t
h)

นายจิตติวัฒน ์นธิิกาญจนธาร 
(อาจารย)์ 
(081-547-0993) 
(jittiwat_ni@hotmail.com) 
น.ส.รจนา ธนาภาพงษ์ 
(พนกังาน) 
(088-548-8688) 
(oxygen28@hotmail.com)
ผศ.ดร.ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ 
081-601-9168
sasiphan_w@yahoo.com
นายทยาวีร์ หนบูญุ 
thayawee@rmuti.ac.th

ผศ.พิสิฐ คลังกลู 
(อาจารย)์ 
(081-264-7594)
นางศิรินภา  ขันติโกมล
(นกัวิชาการศึกษา)
(086-2509508)
Kh_sirinapa@hotmail.com

อาคาร 3 ชั้น 3 สถาบนัวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา 744 ถ.สุร
นารายณ์  ต.ในเมือง อ.เมือง
  จ.นครราชสีมา 30000 
rd_clinic_rmuti@hotmail.
com

โทร.
0-4423-3063,0-4423-300
0ต่อ2550 
fax.0-4423-3064

-
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18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร (ผู้ให้ขอ้มูล: นาย
วทัญญู วรรณวงค์  update 
02/06/2558)

ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์(รอง
อธิการบดี)     
(087-227-4185)

ดร.สุดารัตน ์ สกลุคู
(หวัหนา้งานวิจัยและพัฒนา)
(081-964-2793)
(thomaskhu@gmail.com)

ดร.ดารัตน ์ สกลุคู
(หวัหนา้งานวิจัยและพัฒนา)
(081-964-2793)
(thomaskhu@gmail.com)

ผศ.ดร.โฆษิต  ศรีภธูร
(คณบดีคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ)
(081-878-8565)
(kosit_fish@yahoo.c
om)
น.ส.กรรณิการ์  สมบญุ
(อาจารย)์ 
(085-480-4218)
(kannika_aec@hotm
ail.com) อาจารย์
เดือนรุ่ง อุบาลี 
duenrung_su@hotm
ail.com

นายณรงค์  หชูัยภมูิ
(อาจารย)์
(089-277-9991)
(mechanical_rmuti@hotmail
.com)
ผศ.ดร.ไกรสิทธิ์ วสุเพ็ง 
(อาจารย)์ (088-319-0087)
นางศิริพร  สารคล่อง (อาจารย)์
(089-937-3681) นางภทัร
วรรธน ์ ถาวรไพศาลชีวะ 
(อาจารย)์
(084-428-3829)
(patha_aw@hotmail.com)

นส.ชลาลัย เหง้านอ้ย
(พีป่นูา)
087-0568657
puena.ng@hotmail.com
นายวทญัญู วรรณวงค์ (โนต๊)
080-197-0050
vathanu10@gmail.com

อาคารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร
199  หมู่ 3 ถนนพังโคน - 
วาริชภมูิ  ต.พังโคน  อ.พัง
โคน  จ.สกลนคร 47160

โทร.0-4277-2393 
fax.0-4277-2939

-

19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแกน่ 31/05/2558

ผศ.อาดา  รัยมธุรพงษ์  
(รองอธิการบดี วิทยาเขต
ขอนแกน่)             
081-7686246
adahers@gmail.com

- ผศ.กษิด์ิเดช  สิบศิริ 
088-5733352
rmutikkc@gmail.com  

นางจิดาภา  สงสอน   
           เจ้าหนา้ที่
คลินกิเทคโนโลย ี    
099-4612695          
          
som.s7174@gmail.co
m 
นางสาวปทัมเกสร์  
ราชธานนีกัวิชาการ
ศึกษา                 
088-5621484           
      
pattamakes@yahoo.
co.th

นางสาวจงรัก  เทยีงปา          
089-4224579     
                                       
                               
                                       
          

นางศันสนยี ์ ไชยเพีย            
(หวัหนา้แผนกงานวิจัยและ
พัฒนา)
089-7105232         
sansaneesocute@gmail.com

อาคาร 1 ชั้น 3 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแกน่ 
150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแกน่ 40000

โทร.043-336-370 ต่อ 1
099-461-1295 fax.043-
237-483

1.ไบโอแกส๊
2.การแปรรูปอาหาร
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20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
กาฬสินธุ์ (update 24/04/58)

รศ.จิระพันธ์ หว้ยแสน 
(รองอธิการบดี) 
(081-261-6091) 
yuksausage@yahoo.com

บรรจง จงรัก 
(ผู้ช่วยอธิการบดี)   
(085-001-6768)
banchongchongrak@gma
il.com

ดร.ปยินนัท ์ชมนาวัง 
(089-416-6129) 
piyananchomnawang@y
ahoo.com

นางสาวจุฑารัตน ์ 
สุภร์ีค า 
(093-327-9252) 
ponsin2553@gmail.c
om

นางปฎมิา บษุราคัม
(ผู้อ านวยการส านกังานวิทยา
เขตกาฬสิ)

น.ส.เดือนเพ็ญ สุทธิชุม
(ผู้ปฏบิติังานบริหาร) 
(087-235-1364) 
(no.beduan@hotmail.com) 
น.ส.ยภุาพร วิชัยพรม 
096-543-4667

คลินคิเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลอีสาน วิทยาเขต
กาฬสินธุ์ 62/1 ถ.เกษตร
สมบรูณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์ 46000

โทร.0-864584360, 
043-811-128 fax.0-4381-
3070

1.ด้านเหด็
2.ด้านข้าว
3.ผ้าพืน้เมืองผ้า
ไหมแพรวา
4.การยอ้มสี
ธรรมชาติ
5.ด้านปุย๋
6.ด้านไก่

21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์  (ผู้ให้ขอ้มูล: นายศุภ
เดช แสนกล้า  update 
30/12/57)

ผศ.อนรัุตน ์ล่ิมสกลุ (ผู้ช่วย
อธิการบดี)  (081-5476226)

นางณิชาภา  สารธิยากลุ
(พนกังานบริหารงานทัว่ไป)
(085-365-4990)
(dungrmut@hotmail.com
)

นายจักรินทร์ สนกุแสน 
(พนกังานใน
สถาบนัอุดมศึกษา) 
(087-778-1901) 
(rad.sr.rmuti@hotmail.co
m)
ie_ed@hotmail.com

นายชัชวาลย ์ไทยยิง่ 
(เจ้าหนา้ทีป่ฏบิติังานบริหาร) 
(089-917-1107) 
(peak_arse@hotmail.com)

นายธนภทัร นมัสไธสง 
(พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา) 
(081-101-6905) 
(thanaphat2522@gmail.com
)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ งานวิจัยและพัฒนา
145 ถ.สุรินทร์-ปราสาท  
ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.
สุรินทร์ 32000

โทร.044-153090ต่อ140 
fax.044-153064

22 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยอีุดรธานี

นายธรรมชาติ ค าตา นายนศิิษฐ์  เชี่ยวชาญ 
(รอง ผอ.วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยอีุดรธานี) 
(081-600-0187)
(nis2553@hotmail.c om)

นายสุจิตร์  แพ่งกลุ (ครู
ช านาญการพิเศษ)
(083-131-2061)

นายจรูญ  นาคพันธุ์ 
(ครู คศ.3)

นายอดิศักด์ิ  สอนคุณแกว้ 
(ครู คศ.3)

นายสมบติั  แสงอรุณ 
(ครู คศ.2)

แผนกวิชาพืชศาสตร์
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยอีุดรธานี ต.กดุสระ
 อ.เมือง 
จ.อุดรธาน ี41000

โทร.0-4226-6104 
fax.0-4226-6103

23 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย นายเจริญ  ศิริวงศ์(ผอ.
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย)
(081-764-8013)

นายมณู  ดีตรุษ 
(รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ
ด่านซ้าย)

น.ส.สายสุณี
ศรีวิเชียร 
(หวัหนา้แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ)์
(081-954-7726)

น.ส.สายสุณี
ศรีวิเชียร 
(หวัหนา้แผนกวิชา
สามัญสัมพันธ)์
(081-954-7726)
น.ส.ดวงสมร  
สุปญัญา 
(ครูผู้ช่วย)

นางทศันยี ์ กติิพงศ์พิทยา 
(ครู ช านาญการพิเศษ)
นายพิเชษฐ์  แดงแสงทอง 
(ครูผู้ช่วย)

นางพัชรี  อุ่นแกว้ (หวัหนา้งาน
บริหารงานทัว่ไป)
นายฉัตรชัย  โกสุม
(ครูผู้ช่วย)

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย 
231 ม.1 ต.โคกงาม อ.อ่าน
ซ้าย
จ.เลย  42120

โทร.0-4207-8123 
fax.0-4207-8124
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24 วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน่
   (update 31/05/2558)

นายอดุลย ์พิมพ์ทอง (ผอ.
วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน่)
 089-622-1265 
Pimthong_a@hotmail.co
m

นายจิตติ  เมืองโคตร  (รอง
ผู้อ านวยการ) 
081-263-9573  
khonsakon@thai.com

นายสุรักษ์
สุทธิประภา 
(รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ
ขอนแกน่) (081-872-0434)
(surak2009@hotmail.com
)

นายถิรหสั  มั่นคง (ครู) 
(089-901-2540)
(mankong0212@gma
il.com)
น.ส.ศิริวรรณ ศรีสุ
ธรรม 
(ครู ค.ศ.1) 
081-717-0144

นางณัฐรดา  ซาเหลา (ครูพิเศษ)
 (085-9270935) 
นายวุฒิศักด์ิ  จโนรัตน์
(ครูพิเศษ) 084-604-7996

นางสาววีรวรรณ  นามขวา  
(เจ้าหนา้ทีค่ลินคิเทคโนโลยี) 
081-793-2468  
lek_namkhwa99@gmail.co
m

วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน่ 
172 หมู่ 3 ถ.แจ้งสนทิ
ต.ชนบท อ.ชนบท จ.
ขอนแกน่ 40180

โทร.0-4328-6160 
fax.0-4328-6031

1.การออกแบบลาย
ผ้าไหม
2.การแปรรูปผ้าไหม
3.การยอ้มเส้นไหม
ด้วยสีธรรมชาติ
4.การท าสบูโ่ปรตีน
ไหม

25 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยขีอนแกน่ 
(update 30/12/57)

นายพรณรงค์ วรศิลป ์(ผอ.
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยขีอนแกน่) 
(081-729-5366) 
(vorrasilp0809@hotmail.c
om)

นายวันไชย นยัวินจิ (รอง 
ผอ.วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยขีอนแกน่) 
(086-861-7725) 
(khonkaenatc@hotmail.c
om)

นายพิชิตเดช ขัตติยะ (รอง 
ผอ.วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยขีอนแกน่) 
(089-711-2181) 
(pichitdej@gmail.com)

นายบญุเยีย่ม ประยรู
ชาญ (ครู.) 
(083-289-0153) 
(khonkaenatc@hotm
ail.com)

นายบรรดาศักด์ิ รัตนวงศ์สวัสด์ิ 
(ครู) (085-014-6284) 
(khonkaenatc@hotmail.com
)

นางพรทพิย ์ภมูิบา้นค้อ (ครู) 
(083-140-8340) 
(porntip313@gmail.com)

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยขีอนแกน่ วิทยา
เขตหนองเรือ ในศูนย์
ราชการ อ.หนองเรือ 
จ.ขอนแกน่ 40210

โทร.043-289-472 
fax.043-289-476

26 วิทยาลัยเทคนคิ
อุบลราชธาน ี(ผู้ให้ขอ้มูล: 
นายสุรวัฒนศักด์ิ  สุร าไพ
update 30/12/57)

เกษียณอาย ุรอแต่งต้ัง นายประดิษฐ์  พาชื่น (รอง 
ผอ.วิทยาลัยเทคนคิ
อุบลราชธานี) 
(081-876-1459)
(utcubon@hotmail.com)

นายสุรวัฒนศักด์ิ  สุร าไพ 
(ครู)
(089-627-5445)
(surawatanasak@gmail.c
om)

นายสุพัฒน ์ แนวจ าปา 
(ครู) (089-424-4427)

น.ส.ทพิยว์รรณ  สายพิณ 
(ครู)

- วิทยาลัยเทคนคิอุบลราชธาน ี
5 ถ.แจ้งสนทิ ต.ในเมือง อ.
เมือง 
จ.อุบลราชธาน ี34000

โทร.0-4525-5047 
fax.0-4526-1077

27 วิทยาลัยเทคนคิหวัตะพาน
(ผู้ใหข้้อมูล: นายอดุลย์  พนัธมา 
update 30/12/57)

ว่าทีร้่อยตรี กติิพงษ์ บตุร
บรุาณ

นายชาญชัย วงศ์หอม นายอดุลย ์ พันธมา (ครู) 
(089-423-6625)

นายอ านาจ  
โภคทรัพย ์(เจ้าหนา้ที่
ธุรการ)
(085-418-4514)
(a_nart2525@hotmai
l.com)

- - วิทยาลัยเทคนคิหวัตะพาน 
51 ม.3 ถ.หวัตะพาน-บา้น
ขมิ้น 
ต.หนองแกว้ อ.หวัตะพาน 
จ.อ านาจเจริญ 37240

โทร.0-4554-9004 
fax.0-4554-9001
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28 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะ
เกษ (update 30/12/57)

นายปรัชญา  ประดับวิทย ์
(ผอ.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะ
เกษ) (085-876-3535)

นางพิณทพิย ์กมลทพิย ์
รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ
ศรีสะเกษ
(086-651-9291)
นายศักด์ิชาญ สมสอางค์
รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ
ศรีสะเกษ 
(081-760-7678)
นายธิติวัฒน ์ กลุพิชัยจิราวุฒิ
(081-876-1911)

นายพศิน ปจัฉิม(รอง ผอ.
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะ
เกษ) (087-956-8448)     
นายชนะ สุทธิประภา  (รอง
ผู้จัดการคลินิกฯหัวหนา้
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์) 
045-611-991 ต่อ แผนก
วิชาช่างกลโรงงาน
089-862-0991  
chana.s@hotmail.com

- ว่าที ่ร.อ.รุ่งสว่าง บญุหนา
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ
0862515245 
นางสุภางค์  อุปพงษ์
0868759756
นายสุทนั  แกว้มงคล
0898649427

นายภวูดล เปีย่มจาด
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ
0816865669
นายอรรถศร สุขทะเล
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ
0837379293

อาคารศูนยว์ิทยบริการ ชั้น 
1วิทยาลัยการอาชีพศรีสะ
เกษ 
358 หมู่ 8 ถ.กสิกรรม ต.
หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะ
เกษ 33000

โทร.0-4561-1991 
fax.0-4561-3998

-

29 วิทยาลัยเทคนคิศรีสะเกษ 
(update 29/01/57)

นายอักษรศิลป ์แกว้มหาวงศ์
  081-876-8509

นายศักด์ิชาญ  สมสะอาง 
087-956-8448                  
นางพณิทิพย ์ กมลทิพย ์
086-651-9291                   
 นายธิติวัฒน์  กลุพชิยัจริาวุฒิ 
093-321-4744                   
นายพศิน  ปัจฉมิ 081-760-7678

นางวิไลลักษณ์ ราญสระนอ้ย
หวัหนา้งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์
0854339988
wilailuk_ka@hotmail.co
m

ว่าที ่ร.อ.รุ่งสว่าง บญุ
หนา 086-251-5245  
                   
นางสุภางค์  อุปพงษ์  
086-875-9756         
       นายภวูดล  
เปีย่มจาด 
081-686-5669

นายอรรถศร  สุขทะเล  
083-737-9293                   
 นายจักรภพ  บญุเยน็ 
086-871-1960               
นายสุทนั  แกว้มงคล 
089-864-9427

นายอภสิิทธิ์  พรมดอน  
085-610-4143           
นางวิไลลักษณ์ ราญสระนอ้ย
หวัหนา้งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์
0854339988
wilailuk_ka@hotmail.com

วิทยาลัยเทคนคิศรีสะเกษ
319 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก 
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

โทร.045-611-991 
fax.045-613-998

30 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนก
ทา (ผู้ให้ขอ้มูล: นายพลูศักด์ิ  
ศรีวรมย ์ update 30/12/57)

นายสุริยะ  หนิเธาว์ (ผอ.
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา)
(085-738-6886) 
(suriya_3351@hotmail.co
m)

นายพูลศักด์ิ  ศรีวรมย ์
(รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนากจิการ
นกัเรียนนกัศึกษา)
(081-574-4647) 
(poolsak_srivarom@hot
mail.com)

- นายพูลศักด์ิ  ศรีวรมย ์
(รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนา
กจิการนกัเรียน
นกัศึกษา)
(081-574-4647) 
(poolsak_srivarom@
hotmail.com)

- - อาคารอ านวยการ
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 
285 หมู่ 1 ต.สวาท อ.เลิง
นกทา 
จ.ยโสธร 35120

โทร.0-4578-1804 
fax.0-4578-1804
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31 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยยีโสธร  (ผู้ให้
ขอ้มูล: นายอ านาจ  ดีการกล 
update 21/04/2558)

นายสัญญา  ไชยประเสริฐ
(ผอ.วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยยีโสธร) 
(081-718-5056)

นายภาณุวัฒน ์ วิจรุณหล้า 
(รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ) 
(086-8743732) 
(kroowat54@hotmail.co
m)

นายอ านาจ  ดีการกล 
(หวัหนา้แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ)์ 
087-440-0162
(a.deekarnkol@gmail.co
m)

 นางปอ้มเพชร พันธิ์
พิพัฒน ์
(ครู)   
(081-063-5431) 
(kasetyaso2520@hot
mail.com)

นางปยิะรัตน ์กลุแกว้ 
(081-3892557) 
(kulkaew@windowslive.com
)  นายไมตรี บญุพร 
(088-4684199) (ครู)

น.ส.ณัฏฐศศิ ติสองเมือง 
(087-2265075) 
(kun_fan@hotmail.com) 
น.ส.สุรียพ์ร ปล้ืมจิต 
(083-1006683) 
(jibja_jung@hotmail.com)

อาคารแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์ (วิชาวิทยาศาสตร์) 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยยีโสธร  หมู่ 2 ต.
บากเรือ อ.มหาชนะชัย 
จ.ยโสธร 35130

โทร.0-4573-8016 
fax.0-4573-8017

32 วิทยาลัยเทคนคิ
สุรนารี   (ผู้ให้ขอ้มูล: นางภา
วิณี ศูนยก์ลาง update 
30/12/57)

นายส าราญ
หงษ์กลาง
(ผอ.วิทยาลัยเทคนคิ
สุรนารี) (081-878-1121)
(technicsuranaree@hotm
ail.com)

นายสุริยา  พงษ์ศิริรักษ์ นางภาวิณี  ศูนยก์ลาง 
(เจ้าหนา้ทีฝ่่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ)
(084-959-1139)
(pavinee12340@hotmail.
com)

นายปรีชา  ศูนยก์ลาง
(หวัหนา้งานอาคาร
และสถานที)่ 
(081-709-9818) 
(technicsuranaree@
hotmail.com)

- - วิทยาลัยเทคนคิสุรนารี 
113 หมู่ 7 ถ.เฉลิมพระ
เกยีรติ 
ต.ทา่อ่าง อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา 30190

โทร.0-4493-5012 
fax.0-4493-5014

33 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยชีัยภมูิ (ผู้ให้ขอ้มูล:
 นายเกษม  ทั่งทอง update 
30/12/57)

นายวิมล  วีระโจง นายวุฒินนัท ์ จันทร์ทอง นายเกษม  ทัง่ทอง (ครู คศ.
2) (089-420-1045) 
(agchai7@hotmail.com)

นายลือชัย  ปริปณุนงั 
(ครู คศ.3) 
(089-626-6883)

นายสุรชัย  สัมพันธ์พานชิ 
(ครู คศ.2) (089-625-6016)

นายสมยงค์  
จันทร์งาม 
(ครู คศ.2) (089-718-6265)
(channgam04@gmail.com)

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยชีัยภมูิ 115 ถ.
นเิวศรัตน ์ต.ในเมือง อ.เมือง
 จ.ชัยภมูิ 36000

โทร.0-4481-1160 
fax.0-4481-1583

34 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภมูิ 
(ผู้ให้ขอ้มูล: นายเชาวลิต สารภี 
update 30/12/57)

นายชชวาลย ์ ธารารักษ์ 
(ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ
ศรีขรภมูิ) 088-125-8144

นายชาลี สุรศร  (รอง.ผอ.
วิทยาลัยการอาชีพศรีขรภมูิ)
 089-581-6187 
surincity01@hotmail.com

นายสรยทุธ  พันธ์ทอง 
(หวัหนา้งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์) 
085-102-6335

นางสุรีรัตน ์ วัฒนา
วิชัยสกลุ (เจ้าหนา้ที่
งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมฯ) 
087-452-5077

- - วิทยาลัยการอาชีพศีขรภมูิ
20 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์-ศรีสะ
เกษ 
ต.ระแงง อ.ศีขรภมูิ จ.
สุรินทร์ 32110

โทร.0-4456-0120 
fax.0-4456-0489

1.ด้านนวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ์และ
หุน่ยนต์ภยั

ข้อมูล ณ 07/08/2015



 ภาคตะวนัออก / 1

ที่ คลินิกเทคโนโลยเีครือข่าย ผู้อ านวยการคลินิกฯ รองผู้อ านวยการคลินิกฯ
ผู้จดัการ
คลินิกฯ

ประสาน 1 ประสาน 2 ประสาน 3 ทีอ่ยู่ โทรศัทพ์/โทรสาร ความเชีย่วชาญ

1 มหาวิทยาลัยบูรพา 
(update 02/06/2558)
น.ส.ณัฏฐนิช  เรืองมลตรี

ศ.นพ.สมพล  พงศ์ไทย 
(อธิการบดี)

ผศ.เกรียงศักด์ิ พราหมณ
พันธุ์ (ผอ.ส านักบริการ
วิชาการ) 
(Kriangsak@buu.ac.th)

ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
(ผู้จัดการทรัพยสิ์นทางปัญญา)  
(081-640-6345) 
(boonyara@buu.ac.th)

น.ส.ณัฏฐนิช  เรืองมลตรี  
(นักวิชาการศึกษา)
(081-590-9996)
(nuttanich@buu.ac.th)

 - ส านักบริการวิชาการ  
มหาวิทยาลัยบูรพา 169 
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสน
สุข 
อ.เมือง จ.ชลบุรี  20131 
www.uniserv.buu.ac.th/
clinictech

โทร.0-3810-2287 
fax.0-3810-2287

 -

2 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี (ผู้ให้ขอ้มูล : วา่ที่เรือตรี นภดล
 ไทยประยรู ร.น. update 29/12/57)

นายวสิน ยวุนะเตมีย ์(รอง
อธิการบดี ม.บูรพา วิทยาเขต 
จันทบุรี)

 - น.ส.ชุติมันต์  จันทร์เมือง 
(ผอ.โครงการจัดต้ังส านักวิทย
บริการเทคโนโลยสีารสนเทศ)
(081-444-4386)
(chutimunta@hotmail.com)

 -  -  - มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา
เขตจันทบุรี ส านักบริการ
วิชาการ  57 หมู่ 1 ถ.
ชลประทาน  ต.โขมง อ.ท่า
ใหม่ จ.จันทบุรี  22170

โทร.0-3931-0000 ต่อ1100 
fax.0-3931-0128

3 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี (update 
29/12/57)

รศ.ดร.ทรงศักด์ิ  มิ่มกระโทก 
(รองอธิการบดี)
(081-781-3054)
songsak_mim@hotmail.com

 - ผศ.เดือนรุ่ง  เบญจมาศ 
(คณะบดีคณะ
เทคโนโลยกีารเกษตร)
(089-710-5435) 
(duanrung@hotmail.com)

นายคฑาวุธ สว่างดี
(นักวิชาการ) 
(084-564-8272) 
(katawut.s@hotmail.com)

- - มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี
อาคารปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารอาหาร ห้อง
 201 เลขที่ 41 หมู่ 5 ต.
ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 
22000

โทร.039-319-111 ต่อ 2222 
 092-386-3323 fax.039-471-
073

1.การแปรรูปผลไม้ 
2.การแปรรูป
อาหารทะเล
3.การแปรรูป
สมุนไพรในชุมชน
4.การยกระดับ
มาตรฐานสินค้าให้
ได้ GMP
5.การเพาะพันธุ์
สัตว์น้ า
6.พลังงานทดแทน

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวันออก 
วิทยาเขตบางพระ 
update 25/04/58

ดร.ภทรพร  ยทุธาภรณ์พินิจ
(ผอ.สถาบันวิจัยละพัฒนา)
081-627-6961
visityut@gmail.com

ผศ.ดร.พรทิพย ์พรสุริยา
(รอง ผอ.สถาบันวิจัยและ
พัฒนา)
089-602-1971
pornsuriya@hotmail.com

น.ส.วรรณษา บาลโสง 
(086-718-1928) 
(andy25sa@gmail.com,
ird2rmutto@gmail.com)

- น.ส.ปุญณชา สุริยะสาร 
(เจ้าหน้าที่วิจัย)
(088-873-4369) (kamom-
28@hotmail.com)

 น.ส.สุวรรณา ปัดทาบาล 
(เจ้าหน้าที่วิจัย) 
(089-176-0879) 
(r.rmutto@gmail.com)

สถาบันวิจัยและพัฒนา
อาคารส านักงานอธิการบดี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยา
เขตบางพระ 
43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ. 
ศรีราชา 
จ.ชลบุรี 20110

โทร.038-358142 
fax.038-358142

1.เกษตร
2.อตุสาหกรรม
3.โลจิสติกส์

คลินิคเทคโนโลยีเครือข่าย : ภาคตะวันออก

ขอ้มูล ณ 07/08/2015



 ภาคตะวนัออก / 2

ที่ คลินิกเทคโนโลยเีครือข่าย ผู้อ านวยการคลินิกฯ รองผู้อ านวยการคลินิกฯ
ผู้จดัการ
คลินิกฯ

ประสาน 1 ประสาน 2 ประสาน 3 ทีอ่ยู่ โทรศัทพ์/โทรสาร ความเชีย่วชาญ

คลินิคเทคโนโลยีเครือข่าย : ภาคตะวันออก

5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
update 25/04/58

ดร.ภทรพร  ยทุธาภรณ์พินิจ
(ผอ.สถาบันวิจัยละพัฒนา)
081-627-6961
visityut@gmail.com

ดร.ชัยวัฒน์  มครเพศ 
(รอง ผอ.สถาบันวิจัยและ
พัฒนาฝ่ายวิชาการ)
(089-934-9344, 089-
9218920)
(cmakhonpas@gmail.com

ผศ.สุภร พงษ์ส าราญ 
(อาจารยป์ระจ าสาขาวิชา
เทคโนโลยกีารอาหาร)
081-863-9969
boonsumana@hotmail.com

น.ส.กานดา  ทองนพคุณ  
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฯ)
(084-566-9796)
(yada_da@hotmail.com)

น.ส.ศิริจันทร์ ตาใจ
ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยฯี
081-908-7073
(chemistrychan@gmail.com)

น.ส.ประกาย  ขวัญหลาย
(นักวิชาการศึกษา)
081-437-3410
pkhaunlai@hotmail.co
m

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยา
เขตจันทบุรี
อาคารบริการวิชาการและ
ถา่ยทอดเทคโนโลย ี(คลินิก
เทคโนโลย)ี
131 หมู่ 10 ต.พลวง อ.
เขาคิชฌกฏู จ.จันทบุรี 
22210

โทร.084-566-9796
 fax.039-307-274

1.พืชไร้ดิน
2.การเพาะเห็ด
3.เทคโนโลยกีารอบ
ขนมไทย
4.การแปรรูปผัก
ผลไม้
5.การแปรรูปชันดรง
6.การเล้ียงชันโรง

ขอ้มูล ณ 07/08/2015



ภาคใต ้/ 1

ที่
คลินิกเทคโนโลยี

เครือข่าย
ผู้อ านวยการคลินิกฯ รองผู้อ านวยการคลินิกฯ

ผู้จัดการ
คลินิกฯ

ประสาน 1 ประสาน 2 ประสาน 3 ที่อยู่ โทรศัทพ์/โทรสาร ความเชีย่วชาญ

1 มหาวทิยาลัย
วลัยลักษณ์ 
Update 25/04/58

ดร.วนัสุรีย์
พรหมภัทร 
(ผอ.ศูนย์บริการวชิาการ)
(081-958-7713)
(wpwansuree@gmail.co
m) 

นายธนิต  สมพงศ์ (หัวหน้า
ฝ่ายโครงการและกิจกรรม
พิเศษ) (089-590-9630)
(stanit@wu.ac.th)

น.ส.กนตวรรณ  อึง้สกุล 
(นักจดัการความรู้)
(089-738-7737)
(akanata@wu.ac.th)

น.ส.พุทธพร  ชุมแก้ว 
(นักจดัการความรู้)
(081-614-6277)
(cputta@wu.ac.th)  
p_24praew@hotmail.
com

- - มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์  
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช  80160

โทร.
0-7567-3503,0-
7567-3523 fax.0-
7567-3525

1.การขยายเชือ้ราไตรโค
เดอร์มาฯ
2.การแปรรูปยางพารา
3.การแปรรูปมังคุด/ส้มโอ
4.กระบวนการเล้ียงสัตวน์้า้/
สัตวป์ีก

2 มหาวทิยาลัยทักษิณ  
วทิยาเขตพัทลุง 
(update 18/05/2558)

ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา
(รองอธกิารบดีฝ่ายพัฒนา
วชิาการ) (0865981816)
(nugul@tsu.ac.th)

ดร.ถาวร จนัทโชติ 
(คณบดีคณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน)
(0850803987)  
(tjuntachate@hotmail.co
m)

อ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ  (รอง 
ผอ.ศูนย์พัฒนาพลังงานวจิยั
และส่ิงแวดล้อม)
(081-540-6768) 
(tanatecha@hotmail.co
m) มีการเปลีย่นแปลง

นางธมลพรรณ  จลุพูล
(ผู้ช่วยผู้จดัการศูนย์บ่ม
เพาะฯ)
(083-169-1126)
(clinictechnology.tsu
@gmail.com)

นางนิชมลกานต์ ขุนเพชร 
(ผู้ช่วยผู้จดัการศูนย์บ่ม
เพาะฯ)
(089-294-2382)
(cheetket_sasamol255
4@hotmail.com)

นางสาวผการัตน์  เกือ้ทอง
(เจา้หน้าที่บ่มเพาะฯ)
(086-696-5296)
(phakarat2009@hotmail.
com)      นางสาวพิชญ์สินี
 บุญเตโช  (เจา้หน้าที่
การเงินและบัญช)ี  
(0898778404) 
(tsi_nee@hotmail.com)

มหาวทิยาลัยทักษิณ 222 
ม.2 
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม 
จ.พัทลุง 93110 
http://www.ubi.tsu.ac.th
/clinic/index.php

โทร.0-7469-3971 
fax.0-7469-3971

-

3 มหาวทิยาลัย
สงขลานครินทร์
Update 06/05/2558

รศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส
(ผอ.ส้านักวจิยัฯ)
084-858-5043
sutham.n@psu.ac.th

- น.ส.ศศิธร  คงทอง 
(นักวชิาการศึกษา ช้านาญ
การ)
(086-694-3379)
(sasitorn.k@psu.ac.th)

น.ส.ณัฐฐา รัตนโกศล 
(นักวชิาการศึกษา) 
(084-858-5043) 
(elfar_graysia@hotmai
l.com)

- - ชัน้ 12 ส้านักวจิยัและ
พัฒนา 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
 ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่     
จ.สงขลา 90110

โทร.
0-7428-6943,0-
7428-6963 fax.0-
7428-6963

1.การแปรรูปอาหาร/
เคร่ืองด่ืม/ผักและผลไม้
2.ผลิตภัณฑ์ฮาลาน
3.การเพาะเห็ด
4.การผลิตไบโอดีเซลล์
5.การผลิตแก๊วชีวภาพ
6.วศิวกรรมวสัดุและโลหะ
การ
7.การเล้ียงแกะ/แพะ
8.การเล้ียงโค
9.วนเกษตร
10.กระจดู
11.ยางพารา
12.ปาล์มน้า้มัน
13.การผลิตน้า้ส้มควนัไม้

คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย : ภาคใต้

ข้อมูล ณ 07/08/2015



ภาคใต ้/ 2

ที่
คลินิกเทคโนโลยี

เครือข่าย
ผู้อ านวยการคลินิกฯ รองผู้อ านวยการคลินิกฯ

ผู้จัดการ
คลินิกฯ

ประสาน 1 ประสาน 2 ประสาน 3 ที่อยู่ โทรศัทพ์/โทรสาร ความเชีย่วชาญ

คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย : ภาคใต้

4 มหาวทิยาลัยแม่โจ้
-ชุมพร (Update 
01/05/2558)

ดร.บุญศิลป์ จติตะประพันธ ์
ผู้อ้านวยการมหาวทิยลัยแม่
โจ้
089-871-1186
boonsins@hotmail.com

- นายชัยวชิิต เพชรศิลา 
(นักวชิาการเกษตร) 
(081-271-8870,095-036-
1186)   
(phetjo55@gmail.com)

น.ส.ศุจนิธร    รัตนิพนธ ์
 (นักวชิาการศึกษา) 
(088-7683800, 
089-5942843)   
(noburajung@gmail.co
m,moodangnaruk@ho
tmail.com

- - มหาวทิยาลัยแม่โจ-้ชุมพร 
99 
หมู ่5 ต.ละแม อ.ละแม จ.
ชุมพร 86170

โทร.077-544068 
fax.077-544068

1.ไส้เดือน
2.ปาล์มน้า้มัน
3.ไบโอดีเซลล์
4.การเพาะเล้ียงสัตวน์้า้

5 มหาวทิยาลัยนราธวิาส
ราชนครินทร์          
(Update : 23/06/2558 )

ผศ.ดร.สุพัฒน์ ศรีสวสัด์ิ - นายสุพัฒน์ ศรีสวสัด์ิ 
(คณบดีคณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี) 
(086-490-8802) 
(bipud@hotmail.com)

นายอาสลัน หิเล (รอง
คณบดีคณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย)ี 
(089-658-2914) 
(aslant_h@hotmail.co
m)

นางสาวทัศนีย์  รัดไว ้
(อาจารย์คณะ
เกษตรศาสตร์) 
086-284-7455
t_ratwai@hotmail.com 
นายนิรันดร หนักแดง 
(อาจารย)์ 
(087-296-5661) 
(ncattle@hotmail.com)
 (ลาศึกษาต่อ ป.เอก)

นายสมนึก ล้ิมเจริญ 
(อาจารย)์ (089-976-1753) 
นายสุพิพัฒน์ พานิชธนาคม 
(อาจารย)์ (081-698-8132)
 
(kanapacame@hotmail.c
om)

มหาวทิยาลัยนราธวิาสราช
นครินทร์ 49 ถนนระแงะ
มรรคา ต้าบลบางนาค 
อ้าเภอเมือง จงัหวดั
นราธวิาส 96000

โทร.073-513886 
fax.073-513886

-

ข้อมูล ณ 07/08/2015



ภาคใต ้/ 3

ที่
คลินิกเทคโนโลยี

เครือข่าย
ผู้อ านวยการคลินิกฯ รองผู้อ านวยการคลินิกฯ

ผู้จัดการ
คลินิกฯ

ประสาน 1 ประสาน 2 ประสาน 3 ที่อยู่ โทรศัทพ์/โทรสาร ความเชีย่วชาญ

คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย : ภาคใต้

6 มหาวทิยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี 
update 25/04/58

ผศ.ดร.ประโยชน์  คุปต์
กาญจนากุล
(อธกิารบดี)
(089-874-2297)

- ผศ.สมพร  โตใจ
(คณบดีคณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี)
(084-186-3549)
tojai2006@yahoo.com

นายสมชาย  สหนิบุตร
รองคณบดี
(081-891-3288)
(chai_putra@hotmail.
com)
ดร.สุพรรณิการณ์ ศรีบัว
ทอง
(รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ)
081-891-3288
chai_putra@hotmail.c
om

ดร.พงษ์ศักด์ิ นพรัตน์
090-701-4012
อาจารย์ธรรมรัตน์  วาจา
สัตย์
084-308-7885
อาจารย์กฤตภาส จนิาภาค
081-099-9470
อาจารย์กัญญารัตน์  หนู
ชุม
083-592-2215

นางสาวอติกานต์  วชิิต
(เจา้หน้าที่คลินิกฯ)
095-991-9450
opobla5@gmail.com

คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวทิยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
272 หมู ่9 ต.ขุนทะเล อ.
เมือง 
จ.สุราษฎร์ธานี  84100 
www.clinictech.sru.ac.th

โทร.0-7735-5633 
fax.0-7735-5636

1.เทคโนโลยีการเพาะเล้ียง
หนอนนก
2.การผลิตยาหม่อง
3.เทคโนโลยีการผลิต
สมุนไพร
4.ผลิตภัณฑ์เบเกอรร่ี
5.การผลิตไวน์ละ
น้า้ส้มสายชูจากเงาะและ
ลองกอง
6.การผลิตและแปรรูปดิน
เป็นดอกไม้ประดับ

7 มหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 
(Update 
20/05/2558)

รศ.วมิล ด้าศรี (อธกิารบดี)
(083-107-9644) 
(info@nstru.ac.th)

ดร.นพรัตน์  ชัยเรือง  
(รองอธกิารบดี)
08-1157-3557               
                  

ผศ.ศุภมาตร ปาลรังษี 
(คณบดีคณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี) 
(084-242-2433) 
(issarapun@hotmail.com)

ดร.มนิต พลหลา 
(รองคณบดีคณะ
วทิยาศาสตร์ฯ)
(086-593-7973)
(m_pollar@hotmail.co
m)
ผศ.ไพโรจน์  เสนา 
(คณบดีคณะ
วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย)ี
(089-432-8099)
(pairot_se@hotmail.c
om )

นางสุชีรา พูลสิน
(หัวหน้าส้านักงานคณบดี
คณะวทิยาศาสตร์ฯ)       
    (085-790-5622)
(suchera.pool@hotmail
.com)

น.ส.เยาวเรศ เดชฤกษ์ปาน
(เจา้หน้าที่โครงการคลินิกฯ) 
 (088-398-0031)
(yaowared.d@gmail.com)

มหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 1 หมู ่4 
ต.ท่าง้ิว อ.เมือง จ.
นครศรีธรรมราช 80140

โทร.0-7537-7443 
fax.0-7537-7443

1.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ข้อมูล ณ 07/08/2015



ภาคใต ้/ 4

ที่
คลินิกเทคโนโลยี

เครือข่าย
ผู้อ านวยการคลินิกฯ รองผู้อ านวยการคลินิกฯ

ผู้จัดการ
คลินิกฯ

ประสาน 1 ประสาน 2 ประสาน 3 ที่อยู่ โทรศัทพ์/โทรสาร ความเชีย่วชาญ

คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย : ภาคใต้

8 มหาวทิยาลัย
ราชภัฎภูเก็ต (update
 30/12/57)

ผศ.ดร.ประภา  
กาหยี 
(อธกิารบดี) 
(089-470-2964)
(prapa_k@pkru.ac.th) 

ผศ.ดรุณี  บุณยอุดมศาสตร์
(รองอธกิารบดี)
(081-273-3738)
ajdaruneeb@gmail.com

นายรังสรรค์ พลสมัคร 
(คณบดีคณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี)
(089-195-7589) 
(rangsan@pkru.ac.th)

นายอนันต์ สันติอมรทัต 
(อาจารย)์ 
(085-888-0352) 
(anansunti@pkru.ac.th
)

น.ส.มัญชุพร พร้อมมูล 
(นักวชิาการประจ้าคลินิก
เทคโนโลย)ี
(094-5916199)
feamillies@gmail.com

- อาคารศูนย์วทิยาศาสตร์
และวทิยาศาสตร์ประยุกต์
(อาคาร10) คณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 มหาวทิยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
21 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี 
ต.รัษฎา อ.เมือง  จ.ภูเก็ต 
83000 
http://science.pkru.ac.th

โทร.076-218806 
fax.076-218806

-

9 มหาวทิยาลัย
ราชภัฏยะลา 
Update 01/05/2558

ดร.บุญสิทธิ ์ ไชยชนะ
(รองอธกิารบดี) 
(089-465-2200)
(bunsit.c@yru.ac.th)

- ผศ.สมภพ เภาทอง
(ผอ.ศูนย์วทิยาศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ประยุกต์)
081-608-6506
somphop.p@yru.ac.th

นายเวคิน วฒิุวงศ์ (รอง 
ผอ.สถาบันวจิยัและ
พัฒนาฯ) 
(089-733-4799)  
(vakinx@yahoo.com)

น.ส.พรกนิษฐ์ กระจา่งยศ
(เจา้หน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป)(089-467-0193) 
(twenty_saturday@hot
mail.com)

นายมูฮ้าหมัดตายุดิน บาฮะ
คีรี (นักวจิยั) 
(089-296-4252) 
(bio_bry2004@hotmail.c
om)

ส้านักงานโครงการคลินิก
เทคโนโลยี อาคารศูนย์
วทิยาศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ประยุกต์ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา 
133 ถ.เทศบาล 3  ต.สะเตง
 อ.เมือง  จ.ยะลา 95000

โทร.
0-7322-7150-161 
ต่อ 9902 
fax.0-7322-7128, 
0-7322-7164

-

10 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิัย 
วทิยาเขตสงขลา 
(Update 21/04/2558)

รศ.มุกดา  สุขสวสัด์ิ (รอง
อธกิารบดีฝ่ายวจิยัและ
บริการวชิาการ)
(088-398-2501)
(mookda12@gmail.com)

- นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ   
(ผู้ช่วยอธกิารบดี) 
(086-994-9008) 
(chaiya_32@yahoo.com)

นายนันทชัย ชูศิลป์ 
(อาจารย)์ 
081-979-6859 
nuntachai_chusilp@h
otmail.com             
    นายพลากร พันธม์ณี 
 (อาจารย)์       
081-895-1607 
wriojanee@hotmail.co
m

นายจตุพร จรัินดร  
(อาจารย)์ 
089-733-4952 
Jatuporn2523@gmail.com 
    นางจนิตนา  เจริญ
เนตรกุล (อาจารย)์ 
089-441-9540 
jimcha46@hotmail.co
m นายจรัญ ธรรมใจ 
(อาจารย)์ 
089-658-0474 
jaran.t@rmutsv.ac.th

นางภาวนา  พุ่มไสว 
(อาจารย)์ 089-916-1467 
pawana_poom@hotmail.com
                              
นายเอกชัย  ซ้ายศรี 
(เจา้หน้าที่ประจ้าคลินิก
เทคโนโลย)ี 085-671-5818
 eakkachai_s@hotmail.co.th
 และ 
eakkachai.say57@gmail.com

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล
ศรีวชิัย วทิยาเขตสงขลา 
เลขที่ 1 ถ.ราชด้าเนินนอก 
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 
90000

โทร.0-7431-7199 
fax.0-7431-7133

1.เทคโนโลยีการผลิตและ
การออกแบบอุตสาหกรรม
2.เทคโนโลยีเคร่ืองจกัร
3.เทคโนโลยีไฟฟ้า 
โทรคมนาคม 
4.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
5.เทคโนโลยีพลังงาน
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คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย : ภาคใต้

11 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิัย วทิยา
เขตนครศรีธรรมราช  
(Update 
18/05/2558)

ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ
(รองอธกิารบดีวทิยาเขต 
นครศรีธรรมราช)
086-941-2338
(yutanap@hotmail.com)

- ผศ.ณรงค์ชัย ชูพล 
081-892-5179
(cnarongpoo@hotmail.c
om)

ผศ.ส้าคัญ  รัตนบุรี 
(ผู้ช่วยอธกิารบดี)
(082-810-9537)
(aksrat@hotmail.com)
ผศ.พงษ์พันธ ์ ราชภักดี 
(081-798-0923)
(r_pongpun@hotmail.
com)
นายปิยะ  เพชรสงค์ 
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวจิยั
และบริการวชิาการ)
(081-747-5119)
(p_piyal@hotmail.co
m)

ผศ.จรัญ  ทองเจอื
(รองคณบดีฝ่ายวชิาการ)
(087-276-1618)
(.
jarun.rmutsv@gmail.co
m)
ผศ.ชไมพร เพ็งมาก 
(089-658-0474)
(chamai0@hotmail.co
m)
น.ส.พิมล  เที่ยงธรรม
(อาจารย)์
(086-800-8726)
(pimoltiengtum@gmail.
com)

น.ส.วาสนา   ณ สุโหลง
(อาจารย)์
(086-046-2630)
(nnkan_engs@yahoo.co
m)
นายสุไหลหมาน  หมาดโหยด
(อาจารย)์
(091-035-4306)
(smadyod@gmail.com)

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล
ศรีวชิัย วทิยาเขต
นครศรีธรรมราช 
133 หมู ่5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่ง
ใหญ่ 
จ.นครศรีธรรมราช 80240

โทร.0-7548-9613, 
0-7548-9616 ต่อ 
220 fax.0-7548-
9612

1.เทคโนโลยีการผลิตด้าน
เกษตรกรรม
2.ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์
การเกษตร
3.สารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์
4.การจดัการระบบธรุกิจ
5.สุขภาพสัตว์
6.การพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพร

12 มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วชิัย วทิยาเขตตรัง 
(update 30/12/57)

ผศ.กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม
 (รองอธกิารบดี)
083-5143550
Kritsada@yahoo.com

ผศ. วา่ที่ พ.ต.ด้ารงค์  โลหะ
ลักษณาเดช (ผศ. / ผู้ช่วย
อธกิารบดีประจ้าวทิยาเขต
ตรัง) (081-448-4372) 
(dumronglo@yahoo.co.t
h)

ผศ. วา่ที่ พ.ต.ด้ารงค์  โลหะ
ลักษณาเดช (ผศ. / ผู้ช่วย
อธกิารบดีประจ้าวทิยาเขต
ตรัง) (081-448-4372) 
(dumronglo@yahoo.co.t
h)

นายสุวทิย์ อนันต์
(เจา้หน้าที่คลินิกฯ)
(087-883-0554)
(su_n_k@hotmail.com
)

- - มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวชิัย  วทิยาเขตตรัง
 179 ม.3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา
 จ.ตรัง   92150

โทร.
0-7520-4051-5 
fax.0-7520-4059

-

13 วทิยาลัยประมงชุมพร
เขตอุดมศักด์ิ 
(update 18/05/2558)
วา่ที ่พนัตรีสมพงษ์ 
สุดสวาท ใหข้้อมูล

นายณรงค์ชัย เจริญรุจทิรัพย์
 ( ผอ.วทิยาลัยประมงชุมพร
เขตอุดมศักด์ิ) 
(081-271-2850)

นายปัทว ีบัวทอง (รอง ผอ.
วทิยาลัยประมงชุมพรเขต
อุดมศักด์ิ) (083-175-8901)

- วา่ที่ ร.ท.ธรีะ  โสภณมณี 
(ครู คศ.2)
(081-978-2477)

วา่ที่ พันตรีสมพงษ์ 
สุดสวาท   (ครู) 
(081-416-0332)

- วทิยาลัยประมงชุมพรเขตร
อุดมศักด์ิ 15 ม.4 ต.ปาก
ตะโก 
อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220

โทร.
0-7750-5734-5 
fax.0-7750-5734-5

-
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คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย : ภาคใต้

14 วทิยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี
สุราษฎร์ธานี (ผู้ใหข้้อมูล:
 นางปณัสย์  ดวงจันทร์  
update 18/05/2558)

นายบุญศักด์ิ ต้ังเกียรติ
ก้าจาย
(ผู้อ้านวยการวทิยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสุ
ราษฎร์ธาน)ี
0935785949

นายพิมนศิลป์  ทัพนันตกูล
(รอง ผอ.ฝ่ายแผนและ
งบประมาณ)
pimonsin@gmail.com

นายบุญศักด์ิ ต้ังเกียรติ
ก้าจาย
086-683-4049
thunsak@gmail.com

นางปณัสย์  ดวงจนัทร์ 
(ครู)
095-775-4120
suratatc@gmail.com

นายวศิิษฎ์  สิงหการ (ครู) - อาคารพืชศาสตร์ วทิยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี
สุราษฎร์ธานี 43 หมู ่3 
ต.พังกาญจน์ อ.พนม  
จ.สุราษฎร์ธานี  84250

โทร.0-7739-9079 
fax.0-7739-9264

-

15 วทิยาลัยเทคนิค
ทุ่งสง (ผู้ใหข้้อมูล : น.ส.ชวลั
ลักษณ์  
พรเจริญ 02/08/2558 )

นายสมนึก สุชาติพงษ์  
(ผอ.วทิยาลัยเทคนิค
ทุ่งสง)

- นายสุรพล  บ้างวจิติร 
(หัวหน้าแผนกวชิาสามัญ
สัมพันธ)์
089-868-2451

นางเยาวลักษณ์ 
ปิ่นละมัย (พนักงาน
ราชการ)
098-038-2732

1. นางจรีุวรรณ  
อรัญพฤกษ์ (ครูผู้ช่วย)
2. นายมณเทียร มหินไชย
 (ครูพิเศษ)

น.ส.ชวลัลักษณ์  
พรเจริญ 
(ครูพิเศษ)
088-752-2097
088-382-9028
chawanluk_naul@hotma
il.com

วทิยาลัยทุ่งสง 119 หมูท่ี่ 7 
ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง 
จ.นครศรีธรรมราช 80110

โทร.0-7530-2027 
fax.0-7530-2028

-

16 วทิยาลัยการอาชีพปะ
เหลียน (update 
30/12/57)

นายชนสรณ์   จติภักดี    
087-978-5992

นายเทียนชัย   ใหมทอง
089-577-1683

นายธรีะ   นัคราบัณฑิตย์
หัวหน้างานวจิยัฯ
081-277-4486

นายวสูิตย์   สีสุข 
084-630-9562 
wisootseesut@gmail.c
om

นายพิชัย   สุนทรเต็ม
นางรัตนา  คูหามุกข์  
087-882-3991

นางสาวศิรินาถ  หยงสตาร์
089-452-0488

89 หมูท่ี่ 5 ต้าบลท่าข้า    
อ้าเภอปะเหลียน   จงัหวดั
ตรัง   92120

โทร.0-7528-8594 
fax.0-7528-8594

-

17 วทิยาลัยเทคนิคสตูล 
(update 30/12/57)

นายเหมพงศ์  ทวกีาญจน์ ( 
ผอ.วทิยาลัยเทคนิคสตูล) 
(๐๘๙-๒๙๔๘๒๕๐)

นายวเิชียร   บุญเต่ียว (รอง
 ผอ.วทิยาลัยเทคนิคสตูล) 
(๐๘๘-๕๗๘๘๔๙๐)

นายสุธา  บัวด้า (หัวหน้า
งานโครงการพิเศษ)
(089-733-2712)
(suta1690@hotmail.com 
, 
tar_Buadam@hotmail.co
m)

นางสุนีย์  เขียดสังข์ 
(หัวหน้างานวจิยัและ
พัฒนาฯ
(๐๘๙-๔๖๖๒๗๐๐) 
(dada_9374@hotmail.
com)
นายปิยะพงค์ ชัยยะ
วริิยะ 
(ครูช้านาญการ)
(๐๘๑-๙๖๙๙๓๙๙) 
(piyapong_koxlai@hot

นายทวสิีน  ฉิมเกือ้ 
(ครูช้านาญการพิเศษ)
(๐๘๙-๙๗๘๓๕๐๔) 
(Taweesin.Chim@gmail.
com)
นายประวทิย์ เจริญวงศ์ 
(ครูช้านาญการ)
(๐๘๑-๙๕๙๒๕๔๐)

นางจฑุารัตน์ นาปาเลน
(ครูช้านาญการพิเศษ)
(๐๘๖- ๒๙๑๒๙๘๙) 
(krgomah@gmail.com)

วทิยาลัยเทคนิคสตูล 217 
ถ.ศุลกานุกูล ต.พิมาน อ.
เมือง 
จ.สตูล 91000

โทร.0-7477-7107 
fax.0-7471-1110

-
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18 วทิยาลัยเทคนิคปัตตานี
 (update 
18/05/2558)

นายสักรินทร์  
สันหมุด 
(ผู้อ้านวยการ) 
(081-896-1209)
(Ssunmood@gmail.com)

นายประมูล  ทองขาว
(รองผู้อ้านวยการ) 
(081-388-9892)
(pramoon14@hotmail.co
m)

นายประยูร  
แก้วยอดจนัทร์ 
(ครู คศ.3 วทิยฐานะ
ช้านาญการ) 
(081-690-7250)
(prayoonpn@hotmail.co
m)

นายยอด สุขแก้ว
(081-767-6858)
(yord-nik@hotmail.co
m)
นายฮิสฮาร์ สาและ 
(081-897-5762)
นายอัสรอฟ  อาวงั
(081-381-0675)
(ASROF2484@hotmail.
com

นายอิสฮา  สาและ
(ครู.คศ.3)
(081-897-5762)
(sing_la12@hotmail.co
m)

นายประกาย  พรหมจนัทร์
(086-962-0516)
(pkaypp@gmail.com)
นายนูรูดดีน  สะดี 
(เจา้หน้าที่คลินิกฯ)
(087-297-4405)
(dengte@hotmail.com)

วทิยาลัยเทคนิคปัตตานี  
27 ถ.หนองจกิ ต.สะบารัง 
อ.เมือง 
จ.ปัตตานี  94000

โทร.0-7333-1853 
fax.0-7333-1853

1.ไบโอดีเซลล์
2.เคร่ืองจกัรกลการเกษตร
3.ออกแบเคร่ืองจกัร

19 วทิยาลัยอาชีวศึกษา
ยะลา (update 
02/08/2558)

นายอิสมัน  อิสสะมะแอ
(ผู้อ้านวยการวทิยาลัย
อาชีวศึกษายะลา)
086-291-6969
(isman2418@gmail.com)

นายเอกองค์  หลงราม
(รอง ผอ.วทิยาลัย
อาชีวศึกษายะลา) 
(081-272-5134)

นายสิปนนท์   ชายแก้ว
061-838-9966 
(sipa_sippa@hotmail.co
m)

นางสาวกชพรรณ  
แซ่หย่อง
081-584-4228
(kodchapan_yong@ho
tmail.com)

- - วทิยาลัยอาชีวศึกษายะลา 
100 หมู ่5 ต.สะเตงนอก อ.
เมือง 
จ.ยะลา 95000

โทร.0-7327-4806 
fax.0-7327-4803

1.ด้านอาหาร
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ที่ หน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
ส ำนักงำนปลัด
กระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

อำคำรพระจอมเกล้ำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ถ.พระรำม 6 เขตรำชเทว ีกรุงเทพฯ 10400

02 333 3700 02- 333-3833

ส ำนักส่งเสริมกำรพฒันำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ส ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวทิยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ถ.พระรำมที่ 6 เขตรำชเทว ีกรุงเทพฯ 10400

02-333-3700 ต่อ 3917-8 0-2333-3931

– ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำภมูิภำค ภำคเหนือ ศวภ.1

ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภมูิภำคภำคเหนือ  ศวภ.1
ชั้น 4 อำคำรวจิัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี (อำคำร 40 ป)ี  คณะวศิวกรรมศำสตร์ 
มหำวทิยำลัยเชียงใหม่
239 ถ.หว้ยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

053-211-434 053-211-435

– ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำภมูิภำค  ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ศวภ.2

ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภมูิภำค 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ศวภ.2
เลขที่ 123 ตึกพมิลกลกิจ ชั้น 4 หอ้ง KKUBI03 คณะวศิวกรรมศำสตร์ 
มหำวทิยำลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40002

043-203-532 หรือ
043-320-3533

043-203534

– ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ประจ ำภมูิภำค ภำคใต้  ศวภ.3

ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภมูิภำค ภำคใต้  ศวภ.3
หน่วยงำนรำชกำร ชั้น 11 อำคำรศูนย์ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ (LRC) อำคำร 2 
มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์
อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110

074-282-932 074-282-930

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ที่ หน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
– ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำภมูิภำค ภำคตะวนัออก  ศวภ.4

ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภมูิภำค 
ภำคตะวนัออก  ศวภ.4
ชั้น 5 อำคำร 50 ป ี(ศำสตรำจำรย์ประยูร จินดำประดิษฐ์) มหำวทิยำลัยบรูพำ 
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบรีุ 20131

038-394-791 038-394-792

– ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ ำภมูิภำค ภำคกลำง   ศวภ.5

ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำภมูิภำค ภำคกลำง   
ศวภ.5
75/47 ชั้น 6 กระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี อำคำรพระจอมเกล้ำ  
ถ.พระรำม 6 เขตรำชเทว ีกรุงเทพฯ 10400

02-333-3950 02-333-3931

2 กรมวทิยำศำสตร์บริกำร (วศ.) หอ้ง 200 ชั้น 2 อำคำรต้ัวลพำนุกรม ส ำนักเทคโนโลยีชุมชน 
กรมวทิยำศำสตร์บริกำร 75/7 
ถ.พระรำมที่ 6 เขตรำชเทว ีกรุงเทพฯ 10400

0-2201-7101                                                                       0-2201-7102

3 ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ (ปส.) 16 ถ.วภิำวดีรังสิต 
แขวงลำดยำว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900

0-2596-7600 
ต่อ 1123-1127

0-2562-0085

4 สถำบนัวจิัยวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีแหง่
ประเทศไทย (วว.)

35 หมู่ 3 เทคโนธำนี ถ.เลียบคลองหำ้ ต.คลองหำ้ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธำนี 12120 0-2577-9000 0-2577-9009

5 องค์กำรพพิธิภณัฑ์วทิยำศำสตร์แหง่ชำติ (อพ.) เทคโนธำนี ต.คลองหำ้ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธำนี 12120 0-2577-9999 
ต่อ 1850, 1852

0-2577-9990

6 ส ำนักงำนพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชำติ (พว.) หน่วยบริกำรเทคโนโลยีเพื่อกำรพฒันำชนบท ส ำนักงำนพฒันำวทิยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแหง่ชำติ 113 ถ.พหลโยธนิ  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง  จ.ปทมุธำนี 12120

0-2564-6700 
ต่อ 3626-9

0-2564-6701
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ที่ หน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
7 สถำบนัมำตรวทิยำแหง่ชำติ (มว.) 3/4 -5 หมู่ที่ 3 ต.คลองหำ้ 

อ.คลองหลวง จ.ปทมุธำนี 12120
0-2577-5100 0-2577-2823

8 ส ำนักงำนพฒันำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิสำรสนเทศ (สทอภ.)
(องค์กำรมหำชน)

 ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2550 เลขที่ 120 หมู่ 3 อำคำร
รวมหน่วยรำชกำร (อำคำร B) ชั้น 6 และชั้น 7 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง 
เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

0-2141-4470 0-2143-9586-87

9 สถำบนัวจิัยแสงซินโครตรอน (สซ.) (องค์กำรมหำชน) 111 ม.6 ถ.มหำวทิยำลัย ต.สุรนำรี 
อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 30000

0-4421-7040 ต่อ 1607-1608 044-217040

10 ส ำนักงำนนวตักรรมแหง่ชำติ (สนช.) (องค์กำรมหำชน) 73/1 ถ.พระรำมที่ 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 0-2644-6000 
 0-2644-8444

11 สถำบนัวจิัยดำรำศำสตร์แหง่ชำติ (สดร.) (องค์กำรมหำชน) 191 อำคำรศิริพำนิช ถ.หว้ยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 0-5322-5569 0-5322-5524

12 สถำบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์แหง่ชำติ (สทน.) (องค์กำรมหำชน) 9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรำยมูล อ.องครักษ ์จ.นครนำยก 26120 0-3739-2901-6 0-3739-2913

13 สถำบนัสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำและ
กำรเกษตร (สสนก.) (องค์กำรมหำชน)

108 อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรำงน้ ำ  แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทว ี
กรุงเทพฯ 10400 

02-642-7132 02-642-7133

14 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวทิยำศำสตร์เทคโนโลยี และ
นวตักรรมแหง่ชำติ  (สวทน.)

319 อำคำรจัตุรัสจำมจุรี ชั้น 14 ถ.พญำไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 0-2160-5432 0-2160-5438

15 ศูนย์ควำมเปน็เลิศด้ำนชีววทิยำศำสตร์ (องค์กรมหำชน) ชั้น 22 อำคำรวทิยำลัยกำรจัดกำร มหำวทิยำลัยมหดิล 
เลขที่ 69 ถนนวภิำวดีรังสิต สำมเสนใน พญำไท 
กรุงเทพฯ 10400

0-2644-5499 0-2644-9538



 

ภาคผนวก ภาคผนวก ๒๒  

ขอมูลหมูบาน วท.   

ป ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ 
(เฉพาะที่ไดรับงบประมาณ ป ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘) 

 คูมือการดําเนินงานกิจกรรม 
สงเสริมการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 



เมือง
เชียงใหม่

จอมทอง แม่แจ่ม เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่แตง แม่ริม สะเมิง ฝาง แม่อาย พร้าว สันป่าตอง สัน
กําแพง

ดอยหล่อ กัลยาณิ
วัตนา

สารถี สันทราย หางดง แม่ออน แม่วาง

ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย เวียงแหง ไชย
 9 อําเภอ  10 หมู่บ้าน  16 อําเภอ

เมืองลําพูน แม่ทา บ้านโฮ่ง ลี้ ทุ่งหัวช้าง ป่าซาง บ้านธิ เวียง
หนองล่อง

 2 อําเภอ  2 หมู่บ้าน  6 อําเภอ

เมืองลําปาง แม่เมาะ เกาะคา เสริมงาม งาว แจ้ห่ม วังเหนือ เถิน แม่พริก แม่ทะ สบปราม ห้างฉัตร เมือง
ปาน

 7 อําเภอ  8 หมู่บ้าน  6 อําเภอ

เมือง
อุตรดิตถ์

ตรอน ท่าปลา นํ้าปาด ฟากท่า บ้านโคก พิชัย ลับแล ทอง
แสนขัน

 9 อําเภอ  17 หมู่บ้าน  0 อําเภอ

เมืองแพร่ ร้องกวาง ลอง สูงเม่น เด่นชัย สอง วังช้ิน หนองม่วง
ไข่

 5 อําเภอ  11 หมู่บ้าน  3 อําเภอ

เมืองน่าน แม่จริม บ้านหลวง นาน้อย ปัว ท่าวังผา เวียงสา ทุ่งช้าง เชียง
กลาง

นาหมื่น สันติสุข บ่อเกลือ สองแคว ภูเพียง เฉลิมพระ
เกียรติ

 4 อําเภอ  7 หมู่บ้าน  11 อําเภอ

เมืองพะเยา จูน เชียงคํา เชียงม่วน ดอกคําใต้ ปง แมใ่จ ภูซาง ภูกามยาว
 5 อําเภอ  7 หมู่บ้าน  4 อําเภอ

เมือง
เชียงราย

เวียงชัย เชียงของ เทิง พาน ป่าแดด แม่จัน เชียงแสน แม่สาย แม่สรวย เวียงป่า
เป้า

พญาเม็ง
ราย

เวียง
แก่น

ขุนตาล แม่ฟ้า
หลวง

แม่ลาว เวียงเชียงรุ้ง ดอยหลวง

 7 อําเภอ  7 หมู่บ้าน  11 อําเภอ

5.จังหวัดแพร่ จํานวน 8 อําเภอ

ภาคเหนือ 17 จังหวัด
1.จังหวัดเชียงใหม่  จํานวน 25 อําเภอ

2.จังหวัดลําพูน จํานวน 8 อําเภอ

3.จังหวัดลําปาง จํานวน 13 อําเภอ

4.จังหวัดอุตรดิตถ์  9 อําเภอ

6.จังหวัดน่าน จํานวน 15 อําเภอ

7.จังหวัดพะเยา จํานวน 9 อําเภอ

8.จังหวัดเชียงราย จํานวน 18 อําเภอ

9.จังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน 7 อําเภอ

อําเภอท่ีมีหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ในประเทศไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2558 หมายเหตุ             = อําเภอที่มหีมูบ่้าน 
                         = อําเภอที่ไมม่ีหมู่บ้าน

เมือง
แม่ฮ่องสอน

ขุนยวม ปาย แม่สะเรียง แม่ลาน้อย สบเมย ปางมะ
ผ้า

 1 อําเภอ  1 หมู่บ้าน  6 อําเภอ

เมือง
นครสวรรค์

โกรกพระ ชุมแสง หนองบัว บรรพต
พิสัย

เก้าเลี้ยว ตาคลี ท่าตะโก ไพศาลี ตากฟ้า แม่วงก์ แม่เปิน ชุมตาบง พยุหะคีรี ลาดยาว

 1 อําเภอ  1 หมู่บ้าน  14 อําเภอ

เมือง
อุทัยธานี

ทัพทัน สว่าง
อารมณ์

หนองฉาง หนองขา
หย่าง

บ้านไร่ ลานสัก ห้วยคต

 0 อําเภอ  0 หมู่บ้าน  8 อําเภอ

เมือง
กําแพงเพชร

ไทรงาม คลองลาน ขาณุวรลักษ
บุรี

คลองขลุง พรานกระต่าย ลาน
กระบือ

ทราย
ทองวัฒนา

ปางศิลา
ทอง

บึงสามัคคี โกสัมพี
นคร

 2 อําเภอ  2 หมู่บ้าน  9 อําเภอ

เมืองตาก บ้านตาก สามเงา แม่ระมาด ท่าสองยาง แม่สอด พบพระ อุ้มผาง วังเจ้า
 4 อําเภอ  4 หมู่บ้าน  5 อําเภอ

เมืองสุโขทัย บ้านด่าน
ลานหอย

คีรีมาศ กงไกรลาศ ศรีสัชนา
ลัย

ศรีสําโรง สวรรค
โลก

ศรีนคร ทุ่งเสลี่ยม

 2 อําเภอ  2 หมู่บ้าน  7 อําเภอ

เมือง
พิษณุโลก

นครไทย ชาติ
ตระการ

บางระกํา บาง
กระทุ่ม

พรหมพิราม วัดโบสถ์ วังทอง เนิน
มะปราง

 6 อําเภอ  11 หมู่บ้าน  3 อําเภอ

เมืองพิจิตร วังทรายพูน โพธ์ิ
ประทับ
ช้าง

ตะพานหิน บางมูล
นาถ

โพทะเล สามง่าม ทับคล้อ สากเหล็ก บึงนาราง ดงเจริญ วชิรบารมี

 4 อําเภอ  4 หมู่บ้าน  8 อําเภอ

เมือง
เพชรบูรณ์

ชนแดน หล่มสัก หล่มเก่า วิเชียรบุรี ศรีเทพ หนองไผ่ บึงสามพัน นํ้าหนาว วังโป่ง เขาค้อ

 0 อําเภอ  0 หมู่บ้าน  11 อําเภอ

11.จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 8 อําเภอ

10.จังหวัดนครสวรรค์ จํานวน 15 อําเภอ

12.จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 11 อําเภอ

13.จังหวัดตาก จํานวน 9 อําเภอ

14.จังหวัดสุโขทัย จํานวน 9 อําเภอ

15.จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 9 อําเภอ

16.จังหวัดพิจิตร จํานวน 12 อําเภอ

17.จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 11 อําเภอ
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เมืองชลบุรี บ้านบึง หนองใหญ่ บางละมุง พานทอง พนัสนิคม ศรีราชา เกาะสีชัง สัตหีบ บ่อทอง เกาะ
จันทร์

 1 อําเภอ  1 หมู่บ้าน  10 อําเภอ

เมืองระยอง บ้านฉาง แกลง วังจันทร์ บ้านค่าย ปลวกแดง เขาซะ
เมา

นิคม
พัฒนา

 1 อําเภอ  1 หมู่บ้าน  7 อําเภอ

เมืองจันทบุรี ขลุง ท่าใหม่ โป่งนํ้าร้อน มะขาม แหลมสิงห์ สอยดาว แก่งหาง
แมว

นายาย
อาม

เขาคิชฌกูฎ

 3 อําเภอ  4 หมู่บ้าน  7 อําเภอ

เมืองตราด คลองใหญ่ เขาสมิง บ่อไร่ แหลมงอบ เกาะกูด เกาะช้าง
 2 อาํเภอ  3 หมู่บ้าน  5 อําเภอ

เมือง
สมุทรปรากา

ร

บางบ่อ บางพลี พระประแดง พระ
สมุทร
เจดีย์

บางเสาธง

 1 อําเภอ  1 หมู่บ้าน  5 อําเภอ

เมืองนนทบุรี บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ไทรน้อย ปากเกร็ด
 1 อําเภอ  1 หมู่บ้าน  5 อําเภอ

เมือง
ปทุมธานี

คลองหลวง ธัญบุรี หนองเสือ ลาดหลุม
แก้ว

ลําลูกกา สามโคก

 4 อําเภอ  4 หมู่บ้าน  3 อําเภอ

พระนครศรีอ
ยุธยา

ท่าเรือ นครหลวง บางไทร บางบาล บางปะอิน บางปะ
หัน

ผักไห่ วังน้อย เสนา บางซ้าย อุทัย มหาราช บ้าน
แพรก

ภาชี ลาดบัว
หลวง

 5 อําเภอ  7 หมู่บ้าน  11 อําเภอ

1.จังหวัดชลบุรี จํานวน 11 อําเภอ

2.จังหวัดระยอง จํานวน 8 อําเภอ

3.จังหวัดจันทบุรี จํานวน 10 อําเภอ

4.จังหวัดตราด จํานวน 7 อําเภอ

ภาคกลาง 21 จังหวัด      ***ไม่รวมกรุงเทพมหานคร

2.จังหวัดนนทบุรี จํานวน 6 อําเภอ

3.จังหวัดปทุมธานี จํานวน 7 อําเภอ

4.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 16 อําเภอ

5.จังหวัดอ่างทอง จํานวน 7 อําเภอ

1.จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 6 อําเภอ

ภาคตะวันออก 4 จังหวัด

เมืองอ่างทอง ไชไย ป่าโมก โพธ์ิทอง แสวงหา วิเศษชัยชาญ สามโก้
 1 อําเภอ  2 หมู่บ้าน  6 อําเภอ

เมืองลพบุรี พัฒนานิคม โคกสําโรง ชัยบาดาล ท่าวุ้ง บ้านหมี่ ท่าหลวง สระโบสถ์ โคกเจริญ ลําสนธิ หนองม่วง
 0 อําเภอ  0 หมู่บ้าน  11 อําเภอ

เมืองสิงห์บุรี บางระจัน ค่าย
บางระจัน

พรหมบุรี ท่าช้าง อินทร์บุรี

 0 อําเภอ  0 หมู่บ้าน  6 อําเภอ

เมืองชัยนาท มโนรมย์ วัดสิงห์ สรรพยา สรรคบุรี หันคา หนอง
มะโมง

เนินขาม

 0 อําเภอ  0 หมู่บ้าน  8 อําเภอ

เมอืงสระบุรี แก่งคอย หนองแค วิหารแดง บ้านหมอ ดอนพุด หนอง
โดน

พระพุทธ
บาท

เสาไห้ มวกเหล็ก วังม่วง เฉลิมพระ
เกียรติ

หนอง
แซง

 2 อําเภอ  2 หมู่บ้าน  11 อําเภอ

เมือง
ฉะเชิงเทรา

บางคล้า บางนํ้า
เปรี้ยว

บางปะกง บ้านโพธ์ิ พนมสารคาม ราช
สาส์น

สนามชัย
เขต

แปลงยาว ท่าตะเกียบ คลอง
เข่ือน

 3 อําเภอ  3 หมู่บ้าน  8 อําเภอ

เมือง
ปราจีนบุรี

กบินทร์บุรี นาดี วังนํ้าเย็น บ้านสร้าง ประจันตคาม ศรีมหา
โพธ์ิ

ศรีมโหสถ

 0 อําเภอ  0 หมู่บ้าน  7 อําเภอ

เมือง
นครนายก

ปากพลี บ้วนนา องครักษ์

 0 อําเภอ  0 หมู่บ้าน  4 อําเภอ

เมือง
สระแก้ว

คลองหาด ตาพระยา วังนํ้าเย็น วัฒนานคร อรัญประเทศ เขา
ฉกรรจ์

โคกสูง วัง
สมบูรณ์

 0 อําเภอ  0 หมู่บ้าน  9 อําเภอ

เมืองราชบุรี จอมบึง สวนผึ้ง ดําเนินสะดวก บ้านโป่ง บางแพ โพธาราม ปากท่อ วัดเพลง บ้านคา

 4 อําเภอ  4 หมู่บ้าน  6 อําเภอ

7.จังหวัดสิงห์บุรี จํานวน 6 อําเภอ

6.จังหวัดลพบุรี จํานวน 11 อําเภอ

14.จังหวัดราชบุรี จํานวน 10 อําเภอ

13.จังหวัดสระแก้ว จํานวน 9 อําเภอ

8.จังหวัดชัยนาท จํานวน 8 อําเภอ

9.จังหวัดสระบุรี จํานวน 13 อําเภอ

10.จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 11 อําเภอ

11.จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 7 อําเภอ

12.จังหวัดนครนายก จํานวน 4 อําเภอ

ู



อําเภอท่ีมีหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ในประเทศไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2558 หมายเหตุ             = อําเภอที่มหีมูบ่้าน 
                         = อําเภอที่ไมม่ีหมู่บ้าน

เมือง
กาญจนบุรี

ไทรโยค บ่อพลอย ศรีสวัสด์ิ ท่ามะกา ท่าม่วง ทองผา
ภูมิ

สังขละบุรี พนมทวน เลาขวัญ ด่าน
มะขาม
เต้ีย

หนองปรือ ห้วย
กระเจา

 1 อําเภอ  1 หมู่บ้าน  12 อําเภอ

เมือง
สุพรรณบุรี

เดิมบาง
นางบวช

ด่านช้าง บางปลาม้า ศรี
ประจันต์

ดอนเจดีย์ สองพี่
น้อง

สามชุก อู่ทอง หนองหญ้า
ไช

 3 อําเภอ  3 หมู่บ้าน  7 อําเภอ

เมือง
นครปฐม

กําแพงแสน นครชัยศรี ดอมตูม บางเลน สามพราน พุทธ
มณฑล

 1 อําเภอ  4 หมู่บ้าน  6 อาํเภอ

เมือง
สมุทรสาคร

กระทุ่มแบน บ้านแพ้ว

 2 อําเภอ  2 หมู่บ้าน  1 อําเภอ

เมือง
สมุทรสงครา

ม

บางคนที อัมพวา

 0 อําเภอ  0 หมู่บ้าน  3 อําเภอ

เมืองเพชรบุรี เขาย้อย หนอง
หญ้าปล้อง

ชะอํา ท่ายาง บ้านลาด บ้าน
แหลม

แก่ง
กระจาน

 3 อําเภอ  3 หมู่บ้าน  5 อําเภอ

เมือง
ประจวบคีรีขั

นธ์

กุยบุรี บาง
สะพาน

บางสะพาน
น้อย

ปราณบุรี หัวหิน สาม
ร้อยยอด

ทับสะแก

 1 อําเภอ  1 หมู่บ้าน  7 อําเภอ

เมือง
นครราชสีมา

ครบุรี เสิงสาง คง บ้าน
เหลื่อม

จักราช โชคชัย ด่านขุนทด โนนไทย โนนสูง ขาม
สะแกแสง

บัวใหญ่ ประทาย ปักธงชัย พิมาย เฉลิมพระ
เกียรติ

ลําทะเมนชัย บัวลาย สีดา พระทองคํา

้ ิ ี ิ้ ป ่ ้ โ ั ้ํ ี ั ์ ื

ภาคอีสาน 20 จังหวัด
1.จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 32 อําเภอ

20.จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 8 อําเภอ

21.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จํานวน 8 อําเภอ

19.จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 3 อําเภอ

15.จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 13 อําเภอ

16.จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 10 อําเภอ

17.จังหวัดนครปฐม จํานวน 7 อําเภอ

18.จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 3 อําเภอ

ห้วยแถลง ชุมพวง สูงเนิน ขามทะเลสอ สีคิว ปากชอง หนอง
บุนมาก

แก้ง
สนามนาง

โนนแดง วังนําเขียว เทพารักษ์ เมืองยาง

 6 อําเภอ  8 หมู่บ้าน  26 อําเภอ

เมืองบุรีรัมย์ คูเมือง กระสัง นางรอง หนองกี่ ละหานทราย ประ
โคนชัย

บ้านกรวด พุทไธสง ลําปลาย
มาศ

สตึก ปะคํา บ้าน
ใหม่

ไ ์

โนนดิน
แดง

บ้านด่าน แคนดง เฉลิมพระ
เกียรติ

นาโพธ์ิ หนองหงส์ ซํานิ

พลับพลาชัย ห้วยราช โนน
สุวรรณ

 7 อําเภอ  7 หมู่บ้าน  16 อําเภอ

เมืองสุรินทร์ ชุมพลบุรี ท่าตูม จอมพระ ปราสาท กาบเชิง รัตนบุรี สนม ศีขรภูมิ สังขะ ลําดวน สําโรงทาน บัวเชด พนมดง
รัก

ศรีณรงค์ เขวาสินริ
นทร์

โนนนารายณ์

 4 อําเภอ  5 หมู่บ้าน  13 อําเภอ

เมืองศรีสะ
เกษ

ยางชุมน้อย กันทรา
รมย์

กันทรลักษ์ ขุขันธ์ ไพรบึง ปรางค์กู่ ขุนหาญ ราษีไศล อุทุมพร
พิสัย

บึงบูรพ์ พยุห์ โพธ์ิศรี
สุวรรณ

ศิลาลาด โนนคูณ ศรีรัตนะ ห้วยทับทัน เมืองจันทร์ เบญจลักษ์ ภูสิงห์

นํ้าเกลี้ยง วังหิน

 5 อําเภอ  5 หมู่บ้าน  17 อําเภอ

เมือง
อุบลราชธานี

ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม เข่ืองใน เขมราฐ นาจะหลวย เดชอุดม นํ้าขุ่น นํ้ายืน บุณฑริก ตระการ
พืชผล

กุดข้าวปุ้น พิบูลมัง
สาหาร

เหล่า
เสือโก้ก

ม่วง
สามสิบ

วารินชํา
ราบ

ตาลสุม ดอนมดแดง สิรนิธร นาตาล

ทุ่งศรีอุดม สว่างวีระ
วงศ์

โพธ์ิไทร สําโรง นาเยีย

 11 อําเภอ  12 หมู่บ้าน  14 อําเภอ

เมืองยโสธร ทรายมูล กุดชุม คําเข่ือนแก้ว ป่าต้ิว มหาชนะชัย ค้อวัง เลิงนกทา ไทยเจริญ

 4 อําเภอ  4 หมู่บ้าน  5 อําเภอ

เมืองชัยภูมิ บ้านเขว้า คอน
สวรรค์

เกษตร
สมบูรณ์

หนองบัว
แดง

จัตุรัส บําเหน็จ
ณรงค์

หนองบัว
ระเหว

เทพสถิต แก้งคร้อ ภักดีชุม
พล

เนินสง่า ซับใหญ่ คอนสาร ภูเขียว บ้านแท่น

 4 อําเภอ  4 หมู่บา้น  12 อําเภอ

เมือง
อํานาจเจริญ

ชานุมาน ปทุมราช
วงศา

พนา เสนางค
นิคม

หัวตะพาน ลือ
อํานาจ

2.จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 23 อําเภอ

8.จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 7 อําเภอ

6.จังหวัดยโสธร จํานวน 9 อําเภอ

7.จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 16 อําเภอ

3.จังหวัดสุรินทร์ จํานวน 17 อําเภอ

4.จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 22 อําเภอ

5.จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 25 อําเภอ

 2 อําเภอ  3 หมู่บ้าน  5 อําเภอ
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เมือง
หนองบัวลําภู

นากลาง โนนสัง ศรีบุญเรือง สุวรรณ
คูหา

นาวัง

 1 อําเภอ  1 หมู่บ้าน  5 อําเภอ

เมือง
ขอนแก่น

บ้านฝาง พระยืน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู นํ้าพอง อุบลรัตน์ กระนวน บ้านไผ่ เปือยน้อย พล แวงใหญ่ หนอง
นาคํา

บ้านแฮด โนนศิลา เวียงเก่า แวงน้อย หนองสอง
ห้อง

ภูเวียง มัญจาคีรี ชนบท เขาสวนกวาง ภูผาม่าน ซําสูง โคกโพธ์ิ
ไชย

 5 อําเภอ  6 หมู่บ้าน  21 อําเภอ

เมือง
อุดรธานี

กุดจับ หนองวัว
ซอ

กุมภวาปี โนน
สะอาด

หนองหาน ทุ่งฝน ไชยวาน ศรธีาตุ วังสามหมอ นายูง พิบูลย์รักษ์ กู่แก้ว ประจักษ์
ศิลปาคม

นํ้าโสม บ้านดุง สร้างคอม หนองแสง บ้านผือ เพ็ญ

 4 อําเภอ  5 หมู่บ้าน  16 อําเภอ

เมืองเลย นาด้วง เชียงคาน ปากชม ด่านซ้าย นาแห้ว ภูเรือ ท่าลี่ วังสะพุง ภูกระดึง ภูหลวง ผาขาว เอราวัณ หนองหิน

 4 อําเภอ  6 หมู่บ้าน  10 อําเภอ

เมือง
หนองคาย

ท่าบ่อ โพนพิสัย ศรีเชียงใหม่ สังคม สระใคร่ เฝ้าไร่ รัตนวาปี โพธ์ิตาก

 1 อําเภอ  1 หมู่บ้าน  8 อําเภอ

เมืองบึงกาฬ เซกา โซ่พสิัย ศรีวิไล บุ่งคล้า ปากคาด บึงโขง
หลง

พรเจริญ

 2 อําเภอ  2 หมู่บ้าน  6 อําเภอ

เมือง
มหาสารคาม

แกดํา โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ นาเชือก พยัคฆ
ภูมิพิสัย

วาปีปทุม ยางสีสุราช กุดรัง ช่ืนชม นาดูน

 5 อําเภอ  6 หมู่บ้าน  8 อําเภอ

เมืองร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย ปทุมรัตน์ จตุรพักตร์
พิมาน

ธวัชบุรี พนมไพร โพนทอง โพธ์ิชัย หนอง
พอก

เสลภูมิ จังหาร เชียงขวัญ หนองฮี เมือง
สรวง

โพนทราย สุวรรณภูมิ ทุ่งเขาหลวง ศรสีมเด็จ อาจ
สามารถ

เมยวดี

 3 อําเภอ  3 หมู่บ้าน  17 อําเภอ

เมือง นามน กมลาไสย ร่องคํา กฉิ เขาวง ยาง หว้ยเม็ก สหัสขันธ์ ท่าคันโท หนองกง สมเด็จ ห้วยผึ้ง สามชัย นาค ดอนจาน ฆ้องชัย คําม่วง

16.จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 20 อําเภอ

17.จังหวัดกาฬสินธ์ุ จํานวน 18 อําเภอ

13.จังหวัดหนองคาย จํานวน 9 อําเภอ

14.จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 8 อําเภอ

15.จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 13 อําเภอ

11.จังหวัดอุดรธานี จํานวน 20 อําเภอ

12.จังหวัดเลย จํานวน 14 อําเภอ

9.จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 6 อําเภอ

10.จังหวัดขอนแก่น จํานวน 26 อําเภอ

เมอ
กาฬสินธ์ุ

น มน มล ไสย รอ ุฉ
นารายณ์

เข ว ย
ตลาด

วยเม ส สขนธุ นโ นอ ุ
ศรี

สมเ จ วย ส มชย น ู อนจ น ฆอ ชย มว

 4 อําเภอ  4 หมู่บ้าน  14 อําเภอ

เมือง
สกลนคร

กุสุมาสย์ กุดบาก พรรณานิคม พังโคน วาริชภูมิ นิคมนํ้า
อูน

วานรนิวาส คําตากล้า สว่างแดน
ดิน

ส่องดาว เต่างอย โคกศรี
สุพรรณ

เจริญ
ศิลป์

โพนนาแก้ว ภูพาน บ้านม่วง อากาศ
อํานวย

 10 อําเภอ  12 หมู่บ้าน  8 อําเภอ

เมือง
นครพนม

ปลาปาก ท่าอุเทน บ้านแพง ธาตุพนม เรณูนคร นาแก ศรีสงคราม นาหว้า โพนสวรรค์ นาทม วังยาง

 8 อําเภอ  8 หมู่บ้าน  4 อําเภอ

เมือง
มุกดาหาร

นิคมคํา
สร้อย

ดอนตาล ดงหลวง คําชะอี หว้านใหญ่ หนองสูง

 2 อําเภอ  2 หมู่บ้าน  5 อําเภอ

เมืองชุมพร ท่าแซะ ละแม ทุ่งตะโก หลังสวน พะโต๊ะ ปะทิว สวี
 4 อําเภอ  4 หมู่บ้าน  4 อําเภอ

เมืองระนอง กะเปอร์ กระบุรี ละอุ่น สุขสําราญ
 2 อําเภอ  3 หมู่บ้าน  3 อําเภอ

เมืองสุ
ราษฎร์ธานี

กาญจนดิษฐ์ พนม พุนพิน เกาะพะงัน ชัยบุรี เคียนซา คีรีรัฐนิคม เกาะสมุย ไชยา ท่าชนะ บ้านตาขุน บ้านนา
เดิม

บ้านนา
สาร

พระแสง วิภาวดี เวียงสระ ดอนสัก ท่าฉาง

 6 อําเภอ  6 หมู่บ้าน  13 อําเภอ

เมืองพังงา กะปง ทับปุด เกาะยาว คุระบุรี ตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่า ท้าย
เหมือง

 2 อําเภอ  2 หมู่บ้าน  6 อําเภอ

เมืองภูเก็ต กะทู้ ถลาง

 1 อําเภอ  1 หมู่บ้าน  2 อําเภอ

เมือง
นครศรีธรรม

ราช

ร่อนพิบูลย์ ขนอม ฉวาง เชียรใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งสง ชะอวด พระ
พรหม

นาบอน ปากพนัง เฉลิมพระ
เกียรติ

บางขัน พิปูน ลานสะกา สิชล หัวไทร จุฬาภรณ์ นบพิตํา ช้างกลาง

ท่าศาลา พรหมคีรี ถํ้าพรรณ

2.จังหวัดระนอง จํานวน 5 อําเภอ

3.จังหวัดสรุาษฎร์ธานี จํานวน 19 อําเภอ

ภาคใต้ 14 จังหวัด
1.จังหวัดชุมพร จํานวน 8 อําเภอ

18.จังหวัดสกลนคร จํานวน 18 อําเภอ

19.จังหวัดนครพนม จํานวน 12 อําเภอ

20.จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 7 อําเภอ

4.จังหวัดพังงา จํานวน 8 อําเภอ

5.จังหวัดภูเก็ต จํานวน 3 อําเภอ

6.จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 23 อําเภอ

รา
 7 อําเภอ  9 หมู่บ้าน  16 อําเภอ



อําเภอท่ีมีหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ในประเทศไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2558 หมายเหตุ             = อําเภอที่มหีมูบ่้าน 
                         = อําเภอที่ไมม่ีหมู่บ้าน

เมืองกระบี่ เขาพนม คลองท่อม เหนือคลอง เกาะลันตา ปลายพระยา ลําทับ อ่าวลึก
 3 อําเภอ  4 หมู่บ้าน  5 อําเภอ

เมืองตรัง ปะเหลียน ย่านตาขาว รัษฎา กันตัง วังวิเศษ สิเกา ห้วยยอด หาด
สําราญ

นาโยง

 4 อําเภอ  5 หมู่บ้าน  6 อําเภอ

เมืองพัทลุง ป่าบอน เขาชัยสน ศรีนครินทร์ ตะโหมด ปากพะยูน ควนขนุน กงหรา ป่า
พะยอม

ศรีบรรพต บางแก้ว

 4 อําเภอ  8 หมู่บ้าน  7 อําเภอ

เมืองสตูล ละงู ควน
กาหลง

ควนโดน ท่าแพ ทุ่งหว้า มะนัง

 2 อําเภอ  2 หมู่บ้าน  5 อําเภอ

เมืองสงขลา ควนเนียง รัตภูมิ หาดใหญ่ เทพา นาทวี กระแส
สินธ์ุ

สทิงพระ นาหม่อม บางกล่ํา ระโนด สะบ้าย้อย สิงหนคร คลอง
หอยโข่ง

จะนะ สะเดา

 6 อําเภอ  6 หมู่บ้าน  10 อําเภอ

เมืองปัตตานี กะพ้อ โคกโพธ์ิ ทุ่งยางแดง ปะนาแระ มายอ ไม้แก่น ยะรัง ยะหริ่ง สายบุรี หนองจิก แม่ลาน
 1 อําเภอ  2 หมู่บ้าน  11 อําเภอ

เมืองยะลา รามัน ยะหา บันนังสตา ธารโต เบตง กาบัง กรงปินัง

 8 อําเภอ  10 หมู่บ้าน  0 อําเภอ

เมือง
นราธิวาส

แว้ง จะแนะ ตากใบ บาเจาะ ย่ีงอ ระแงะ รือเสาะ ศรีสาคร สุคิริน สุไหงโกลก สุไหงปาดี เจาะไอ
ร้อง

 2 อําเภอ  3 หมู่บ้าน  11 อําเภอ

7.จังหวัดกระบี่ จํานวน 8 อําเภอ

8.จังหวัดตรัง จํานวน 10 อําเภอ

14.จังหวัดนราธิวาส จํานวน 13 อําเภอ

12.จังหวัดปัตตานี จํานวน 12 อําเภอ

13.จังหวัดยะลา จํานวน 8 อําเภอ

9.จังหวัดพัทลุง จํานวน 11 อําเภอ

10.จังหวัดสตูล จํานวน 7 อําเภอ

11.จังหวัดสงขลา จํานวน 16 อําเภอ



รายชื่อหมูบานที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 100 หมูบาน(พ.ศ. 2553 - 2558)
จํานวนผูเขา

รับการอบรม

(ตามขอเสนอ)

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2558 2556 2557 2558

แมขายปที่ 2

แมขายปที่ 1

ตอเนื่อปที่ 3

ตอเนื่องปที่ 2

ใหม 58

วศ.  อีสาน - - - 250,000 250,000 250,000 50 2 

61.70 83.75

วศ.  ใต หมูบานผลไมแปรรูป ชุมชนหมูบาน ในพื้นที่ 

อ.หลังสวน จ.ชุมพร

- - - - 100,000 150,000 30 3 

90.00

วศ.  ใต หมูบานน้ําแรพรรั้ง หมูที2่ และหมูที่ 3 ต.

บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง

200,000 30 

พว.  เหนือ หมูบานขาวสาลี บานผาคับ ต. บอเกลือใต

 อ. บอเกลือ

1,050,000 339,400 NB NB 250,000 50 2 

73.33

พว.  กลาง หมูบานบิวเวอเรีย* บานนาคู ต.นาคู อ.ผักไห

 จ.พระนครศรีอยุธยา

279,950 50 

พว.  อีสาน หมูบานผลิตเมล็ดพันธุ

ขาวพันธุพื้นเมือง บาน

โพนงามทา*

บานโพนงามทา ต.นา

แกว อ.โพนนาแกว จ.

สกลนคร

277,750 10 

อีสาน หมูบานเกษตรอินทรีย 

บานหนองมัง
บานหนองมัง ต.โนน

กลาง อ. สําโรง

1,220,000 108,400 NB NB 360,000 50 1 เทคโนโลยีการเกษตร 1.เทคโนโลยีการเกษตร 2.

เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทาง

การเกษตร 3.เทคโนโลยีพลังงาน

ทดแทน

1.เทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง

เพื่อปลูกผัก

2.องคความรูเรื่องการปลูกผักในโรงเรือน

นางอุไรพรรณ  ปรางอุดมทรัพย

โทร. 

081-647-6014,02-564-7000 

ตอ1409

i @ td th



93.33

พว.  ใต หมูบานขาวหอมชลสิทธิ*์ บานคอกวัว หมูที่ 1 ต.

ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.

พัทลุง

289,410 10 

วว.  เหนือ - - - - 250,000 250,000 50 3 - 

50.00

วว.  กลาง หมูบานเห็ดราษฎรเจริญ - - - 170,000 210,000 210,000 15 2 

64.17

ชื่อหมูบาน พื้นที่

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  (บาท/ป)

สถานะหนวย ภาค

ประเภทหมูบาน 58

หมูบานเครื่องปนดินเผา

บานกลาง

กลุมเครื่องปนดินเผา

บานกลาง หมู 1 ต.โนน

กลาง อ.ทาอุเทน จ.

นครพนม

1.เทคโนโลยีการผลิต 2.เทคโนโลยี

การออกแบบและตกแตงผลิตภัณฑ

1.  การลดความสูญเสียจากการ

ควบคุมวัตถุดิบใหไดคุณภาพ

2. เทคนิคการขึ้นรูปเครื่องปนดินเผา

3. การพัฒนาผลิตภัณฑใหม

กิจกรรมสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรูกระบวนการผลิตใหกับชุมชนและ

ชุมชนใกลเคียง

เทคโนโลยี

ผูรับผิดชอบ

1.การผลิตเมล็ดพันธุขาวสาลีคุณภาพดี

2.การพัฒนาผลิตภัณฑของวางและซีเรียล

จากเมล็ดขาวสาลีและขาวโอต

3.การผลิตผลิตภัณฑจากตนออนขาวสาลี

4.การใชเครื่องผนึกสูญญากาศ

นส.วิศรา ไชยสาลร

โทร.02-5646700ตอ3626

1.เทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อและตรวจสอบ

คุณภาพเชื้อ Beauveria

2.การผลิตเชื้อ Beauveria แบบถุงพลาสติก

ระบบปดโดยใชขาวสารเปนsubstrate 

นางนุชรี ทองนวล

nucharee.ton@biotec.or.th

โทร.02-5646700ตอ3628

1.เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวพื้นเมือง

2.เทคโนโลยีการโยนกลา

3.เทคโนโลยีการผลิตขนมจีน

4.เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ

5.ขาว ตามมาตรฐาน GAP

นางมานิดา เตชะกิตติโรจน

manida.tec@biotec.or.th

โทร.02-5646700ตอ3629

นางวรรณา ต.แสงจันทร

wanna@dss.go.th

โทร.089-6839310/02-2017410

1. เทคโนโลยีการแปรรูปผลไมใน

ทองถิ่น เชน ทุเรียน มังคุด เงาะ 

กลวยเล็บมือนาง

2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ

1.การพัฒนาผลิตภัณฑและการแปรรูปผลไม

 (ทุเรียน มังคุด เงาะ และกลวยเล็บมือนาง

2.การพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อการขอรับรอง

คุณภาพ

นางวรรณดี  มหรรณพกุล

wannadee@dss.go.th,wannade

e@hotmail.com

โทร.089-2038950/02-2017420

1.ปรับปรุงคุณภาพน้ําแรใหเหมาะสม

2.การใชน้ําแรมาพัฒนาผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางสมุนไพร (การผลิตสบูกอน

สมุนไพร/สบูเหลวน้ําผึ้ง)

นางสุบงกช ทรัพยแตง

subongkoch@dss.go.th

โทร.085-2490971

พว.

1.เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี

2.การปลูกขาวหอมชลสิทธิ์

3.เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว

4.การตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ

นายสมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ

somsak@biotec.or.th

โทร.081-8231996

หมูบานแปรรูปผลไม

บานทุงนานอย

กลุมแมบานหวยเมหมูที่ 

6  ตําบลเวียง อ.เชียง

ของ  จ.เชียงราย

1. กระบวนการแปรรูปผลไม เชน 

เงาะแชอิ่ม เงาะอบแหง

2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ

3. การพัฒนาตราสินคา

1.สับปะรดแชอิ่มอบแหงในสูญญากาศ

2.แยมสับปะรด และสับปะรดกวน

3.สุขอนามัย Primary GMP

4.การบริหารการผลิตการตลาด

นายณัฐพล  อาษา

narongdej@tistr.or.th

โทร.08-1851-3710

หมูบานราษฎรเจริญ ต.

เจริญธรรม อ.วิหารแดง 

จ.สระบุรี

1.ใหความรู วิธีการปบูกเห็ดฟาง 2.

การนําเครื่องกําเนิดไอน้ําไปใชใน

การเพาะเลี้ยงเห็ดฟาง

1. การใชและการบํารุงรักษาเครื่อง

กําเนิดไอน้ําในกระบนการเพาะเห็ด

2. การจัดการโรงเรือยเพาะเห็ดให

ไดคุณภาพ

1.สํารวจจํานวนที่ลดลงของผูเพาะเลี้ยงเห็ด

2.ปรับปรุงโรงเพาะเลี้ยงฟาง

3.ทดลองเพาะเลี้ยงเห็ด

นายพิสุทธิ์  อาคม

pisuit@tistr.or.th

โทร.089-6681625



จํานวนผูเขา

รับการอบรม

(ตามขอเสนอ)

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2558 2556 2557 2558

แมขายปที่ 2

แมขายปที่ 1

ตอเนื่อปที่ 3

ตอเนื่องปที่ 2

ใหม 58

ชื่อหมูบาน พื้นที่

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  (บาท/ป)

สถานะหนวย ภาค

ประเภทหมูบาน 58เทคโนโลยี

ผูรับผิดชอบ

วว.  กลาง - - - - 220,000 250,000 75 3 

65.00

วว.  

ตะวันออก

- - - 289,000 250,000 250,000 50 2 

91.10 81.25

วว.  อีสาน 299,650 100 

วว.  อีสาน 299,650 100 

วว.  อีสาน 299,650 100 

วว.  อีสาน 299,650 100 

วว.  อีสาน 300,000 50 

วว.  อีสาน 299,650 100 

อีสาน หมูบานแมขาย

เทคโนโลยีบล็อกประสาน

 วว.

บานดิน ต.หนองไฮ อ.

อุทุมพรพิสัย

283,200 320,000 250,000 360,000 50 1 - - 1.การผลิตและการกอสรางดวยบลอก

ประสานใหกับหมูบานลูกขายโดยเนนการ

ควบคุมคุณภาพ, การแกไขปญหาการผลิต, 

การกอสรางอาคารบลอกประสาน และการ

บํารุงรักษาเครื่องมือกาสรผลิต

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต

โทร. 02-577-9425-7

chutima@tistr.or.th



96.00 93.00

นายณัฐพล  อาษา

narongdej@tistr.or.th

โทร.08-1851-3710

หมูบานแปรรูป

ผลิตภัณฑผลไม

กลุมแมบานเกษตรกร

โปงแรดสามัคคี ต.

พลับพลา อ.เมือง จ.

จันทบุรี

1.การแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจาก

เงาะ

1. การแปรรูปผลไม(เงาะ มังคุด) 

เปนผลิตภัณฑ

2. การออกแบบบรรจุภัณฑ

3. การควบคุมคุณภาพใน

กระบวนการผลิต

1.ชมพูพลาสติกหยีอบแหง

2.สบูเปลือกมังคุด

3.มังคุดกวน

4.การเลือกใชบรรจุภัณฑ

5.อบรมดานสุขอนามัย primary GMP 

HACCP

6.ดานการตลาดและการขนสง

นส.นริศา เหละดุหวิ

narisa@tiatr.or.th

โทร.085-1176587

หมูบานผลิตเมล็ดพันธุ

ขาวปลูก ลดตนทุนการ

ผลิต

หมูที่ 12 ต.บานโพธิ์ อ.

เสนา จ.

พระนครศรีอยุธยา

- 1.ชุดอบไลความชื้นเมล็ดขาวเปลือก

ราคาต่ํา

2.ขยายขนาดชุดไลความชื้นเมล็ด

ขาวเปลือกไดปริมาณมาก

1.การควบคุมและใชเครื่องอบไลความชื้น

เมล็ดขาวเปลือก /การใชเครื่องวัดความชื้น

เมล็ดขาวเปลือก

2.เกษตรอินทรียปลอดสารพิษ

3.การผลิตน้ําขาวกลองงอก

หมูบานปุยอินทรีย

คุณภาพสูงบานดอนสมอ

 ต.ทาบอสงคราม อ.ศรี

สงคราม จ.นครพนม

บานดอนสมอ ต.ทาบอ

สงคราม อ.ศรีสงคราม 

จ.นครพนม

1.การผลิตปุยคุณภาพสูง 

2.เมล็ดพันธุขาว 

3.การผลิตกาซชีวภาพ

นางรัตนา ตันติศิริวิทย

ratana_k@tistr.or.th

โทร.085-1176587

หมูบานปุยอินทรีย

คุณภาพสูง บานหนอง

บอน ต.ทาโพธิ์ชัย อ.

หนองกี่ จ.บุรีรัมย

บานหนองบอน ต.ทา

โพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.

บุรีรัมย

1.การผลิตปุยคุณภาพสูง

2.เมล็ดพันธุขาว 

3.การแปรรูปขาว (ขนม) 

4.การบริหารจัดการกลุม

นางรัตนา ตันติศิริวิทย

ratana_k@tistr.or.th

โทร.085-1176587

หมูบานปุยอินทรีย

คุณภาพสูงบานศรีฐาน 

หมูที่ 1 ต.ศรีฐาน อ.ปา

ติ้ว จ.ยโสธร

บานศรีฐาน หมูที่ 1 ต.

ศรีฐาน อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร

1.การผลิตปุยคุณภาพสูง 

2.การผลิตเมล็ดพันธุขาว 

3.การผลิตกาซชีวภาพ

นางรัตนา ตันติศิริวิทย

ratana_k@tistr.or.th

โทร.085-1176587

หมูบานปุยอินทรีย

คุณภาพสูงบานกระออม

 หมูที่ 1 ต.กระออม อ.

สําโรงทาน จ.สุรินทร

บานกระออม หมูที่ 1 ต.

กระออม อ.สําโรงทาน 

จ.สุรินทร

1.การผลิตปุยคุณภาพสูง 

2.การผลิตเมล็ดพันธุขาว 

3.การผลิตกาซชีวภาพ

นางรัตนา ตันติศิริวิทย

ratana_k@tistr.or.th

โทร.085-1176587

หมูบานปุยอินทรีย

คุณภาพสูง บานเสารีก 

หมู 5 ต.พระเหลา อ.

พนา จ.อํานาจเจริญ

บานเสารีก หมู 5 ต.พระ

เหลา อ.พนา จ.

อํานาจเจริญ

1.การผลิตปุย

2.เมล็ดพันธุขาว 

3.การผลิตกาซชีวภาพ

นางรัตนา ตันติศิริวิทย

ratana_k@tistr.or.th

โทร.085-1176587

หมูบานแปรรูป

ผลิตภัณฑน้ําปลาราปรุง

รส และปลาราผงอบแหง

158 หมูที่ 4 ถ.อรุณ

ประเสริฐ ต.ตาดทอง อ.

เมือง จ.ยโสธร

1.ผลิตภัณฑน้ําปลาราปรุงรส

2.ผลิตภัณฑปลาราผงอบแหง

3.บรรจุภัณฑ

4.มาตรฐาน GMP

5.การตลาดและการขนสง

นางจิตตา สาตรเพ็ชร

chitta@tistr.or.th

โทร.089-4928627

วว.



จํานวนผูเขา

รับการอบรม

(ตามขอเสนอ)

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2558 2556 2557 2558

แมขายปที่ 2

แมขายปที่ 1

ตอเนื่อปที่ 3

ตอเนื่องปที่ 2

ใหม 58

ชื่อหมูบาน พื้นที่

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  (บาท/ป)

สถานะหนวย ภาค

ประเภทหมูบาน 58เทคโนโลยี

ผูรับผิดชอบ

ม.เชียงใหม  เหนือ - - - 250,000 250,000 300,000 60 2 

54.90 68.10

ม.เชียงใหม  เหนือ - - - - 280,000 250,000 60 3 

71.25

ม.นเรศวร  เหนือ - - - - 250,000 250,000 50 3 

87.08

ม.นเรศวร  เหนือ 290,000 70 

ม.นเรศวร  เหนือ 281,600 30 

ม.แมโจ-แพร 

เฉลิมพระเกียรติ

 เหนือ - - - 166,760 250,000 250,000 100 2 

82.70 78.33

เหนือ หมูบานการผลิตปุยหมัก

แบบเติมอากาศ(หมูบาน

 ั

1.บานทุงศรี  หมู 3 ต.

ทุงศรี อ.รองกวาง 2.

 ้ํ ั     

- 192,500 N 194,700 250,000 250,000 80 1 เทคนิคการประสิทธิภาพการผลิต

ปุยหมัก, ตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชน,

ั ั   

1.การผลิตปุยหมักแบบกองเติม

อากาศ

 ี 

1.เทคโนโลยีการผลิตปุยหมัก

2.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปุยหมัก 

่

นายประกิตต  โกะสูงเนิน

โทร 086-671-6076

 



96.50 92.00 82.33

เหนือ หมูบานพลังงานทดแทน 

(ตําบลแมหลาย)

หมู 1-8 ต.แมหลาย อ..

เมืองแพร จ.แพร

- - - 250,000 250,000 360,000 160 2 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 1. การผลิตเตาแกลบชีวมวล

2. การจัดการขยะเหลือทิ้งเปน

1.เทคโนโลยีเตาแกสพลังงานแกลบ

2.เทคโนโลยีการผลิตแกสชีวภาพแบบถุงผา



61.00 65.00

ม.แมฟาหลวง  เหนือ - - - - 255,000 200,000 50 3 

75.00

1.พัฒนาผลิตภัณฑไกดําตุนยาจีนใหเปน 

OTOP ของชุมชน

2.แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑไกดํา 3 ชนิด 

3.ขึ้นทะเบียบผลิตภัณฑไกดําตุนยาจีนกับ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2 

ชนิด

รศ.ดร. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน

agani002@gmail.com,suchon.t

@cmu.ac.th

โทร.081-885-7929

หมูบานควายนม บานใหมดอนแกว หมู 2

 ต. ทาเหนือ อ .แมออน 

จ. เชียงใหม

1. การผลิตอาหารสัตวใหไดมาตรฐาน

2. การผลิตอาหารหมัก TMR

3. การผลิตแกสชีวภาพจากมูลควาย

4. การเลี้ยงควายนมในพื้นที่สูง

1.การทําแปลงหญาและการผลิตอาหารหมัก

2.การทําบอแกสชีวภาพ

3.การรีดนมควาย

4.ระบบการปองกันโรค

5.การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุควายนม

6.การแปรรูปนมควายเปนชีส

รศ.ดร. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน

agani002@gmail.com,suchon.t

@cmu.ac.th

โทร.081-885-7929

หมูบานไกดําตุนยาจีน

ดอยแมสลอง

หมู 4 บานธาตุ และหมู 

8 บานปาคาสามัคคี ต.

แมสลองนอก  อ.แมฟา

หลวง  จ.เชียงราย

1.การเลี้ยง การใหอาหารและการ

ปรับปรุงพันธุไกกระดูกดํา และการ

แปรรูป

2.การจัดทําฟารมมาตรฐานและ

การพัฒนาผลิตภัณฑ

1. การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ

ไกดําตุนยาจีน 

2.  การพัฒนาบรรจุภัณฑ retort 

pouch

3. การจัดการโรงเรือนเลี้ยงไกดําไห

ไดมาตรฐาน

4. การขยายพันธุไกดําดวยตูฟกไข

5. การผลิตอาหารไก การคัดเลือก 

และการปรับปรุงพันธุ

หมูบานตนแบบดาน

การเกษตรอินทรียและ

การใชพลังงานทดแทน

ต.บานา ต.บึงบัว ต.

หนองหลุม และต.วัง

โมกข อ.วชิรบารมี จ.

พิจิตร

1.การเพิ่มปริมาณ การพัฒนาประสิทธิภาพ

การผลิตปุยหมักอัดเม็ดและปุยน้ํา 

2.การปลูกแปรรูปพืชสมุนไพร เพื่อใชแทน

การใชสารเคมีกําจัดแมลง 

ผศ.ดร.วิจิตร อุดอาย

viijtru@nu.ac.th

โทร.081-8857929

หมูบานศูนยการเรียนรู

ตนแบบการแปรรูปขาว

ปลอดสารและน้ํามันรํา

ขาวบีบเย็น

กลุมวิสาหกิจชุมชน

ตําบลหนองโสนหมูที่ 2 

ต.หนองโสน อ.สามงาม 

จ.พิจิตร

1. การวิเคราะหคุณภาพและ

สารสําคัญในขาว

2. การยืดอายุการเก็บรักษา

ผลิตภัณฑขาวสาร 

3. การจัดการโรงเรือนใหไดมาตรฐาน

4. การผลิตน้ํามันรําขาว

1.การแปรรูปน้ํามันรําขาวบีบเย็นเปนไมใช

อาหาร เชน น้ํามันรําขาวบรรจุแคปซูล, 

เซรั่ม, น้ํามันนวด, สบู, แชมพ,ู โลชั่น และ

น้ํายาลางจาน

2.การแปรรูปรําที่ผานการสกัดน้ํามันขาวบีบ

เย็นเปนอาหาร เชนคุกกี/้ขนมอบ, เคก และ

อาหารสัตว

ผศ.ดร.เหรียญทอง สิงหจานุสงค

riantongs@nu.ac.th

โทร.089-6441918

1.การคัดเลือกเมล็ดพันธุขาว 

2.การผลิตปุยอินทรีย 

3.การขยายเชื้อราไตรโคเดอรมาและ

การใชเชื้อราบิวเวอรเรีย

ฝกอบรม เรื่อง

1.การผลิตปุยอินทรีย

2.การขยายเชื้อราไตรโคเดอรมาและการใช

เชื้อราขาวบิวเวอรเรีย

3.การบริหารจัดการกลุมเกษตร

ดร.กฤษดา  พงษการัณยภาส

kritsada@phrae.mju.ac.th

โทร.086-1909903

บานเขานอยหมุบานนํา

รองวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ชุมชนบานเขานอย ม.5 

ต.ดงประคํา อ.พรหม

พิราม จ.พิษณุโลก

1.การผลิตถานจากเตาเผาถานคุณภาพสูง

2.ออกแบบและสรางเตาเผาถาน

ประสิทธิภาพสูง

3.ทดสอบคุณภาพเตาเผาถาน

ดร.พิศิษฐ มณีโชติ

renewaboy@gmail.com, 

pisitm@nuac.th

โทร.089-6441918

ม.แมโจ-แพร 

เฉลิมพระเกียรติ

ม.แมโจ-แพร 

เฉลิมพระเกียรติ

หมูบานชาอินทรีย หมูบานวาวี ม.6 ต.วาวี 

อ.แมสรวย จ.เชียงราย

หมูบานเพื่อการขยาย

เมล็ดพันธุขาว

หมู 1,2,3 และ 4 บาน

แมทราย ต.แมทราย อ.

รองกวาง จ.แพร

1.การทํานาขาวตนเดียวเพื่อเปน

เมล็ดพันธุ 2.การทํานาแบบเกษตร

อินทรีย

1.มาตรฐานเกษตรอินทรีย 

2.การรับรองแบบกลุม ICS 

3.การจัดการศัตรูพืชในสวนชา

อินทรีย 

4.การทําปุยหมัก และน้ําหมักชีวภาพ

เพื่อใชในสวนชา

1.ผลิตชาเขียวบรรจุซอง

2.เครื่องดื่มชาพรอมดื่ม เชน ชาสับปะรด, 

ชาบวย,ชาลําไย,ชาขิง และชาผสมกาแฟ

3.ทําอาหารสวนผสมของชา เชน ถั่วกวนชา

เขียว,วุนชาเขียว,เยลลี่ชา

4.พัฒนาบรรจุภัณฑ

ดร.ปยาภรณ เชื่อมชัยตระกูล

chueamchaitrakunp@hotmail.

com

โทร.053-916253



จํานวนผูเขา

รับการอบรม

(ตามขอเสนอ)

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2558 2556 2557 2558

แมขายปที่ 2

แมขายปที่ 1

ตอเนื่อปที่ 3

ตอเนื่องปที่ 2

ใหม 58

ชื่อหมูบาน พื้นที่

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  (บาท/ป)

สถานะหนวย ภาค

ประเภทหมูบาน 58เทคโนโลยี

ผูรับผิดชอบ

ม.พะเยา  เหนือ - - 210,000 223,300 250,000 360,000 150 1 

92.00 93.85 95.13

ม.พะเยา  เหนือ - - - 220,000 240,000 200,000 60 2 

73.80 71.25

ม.พะเยา  เหนือ 300,000 88 

ม.พะเยา  เหนือ 600,000 NB 330,000 NB 250,000 50 2 

66.67

มทร.ลานนา นาน  เหนือ 230,000 20 

มทร.ลานนา  เขต

พื้นที่พิษณุโลก

 เหนือ - - - 200,000 240,000 300,000 40 2 

70.60 69.58

หมูบานตนแบบ

เทคโนโลยีพลังงาน

ทดแทนตูรมควันถูก

ลักษณะ

บานบอแฮว หมูที่ 5 ต.

แมใส อ.มือง จ.พะเยา

1.เทคโนโลยีการสรางตูรมควัน 1. การพัฒนาตูอบรมควันใหได

มาตรฐาน

2. การเพิ่มกลิ่น แปรรูปปลารมควัน

ปลอดภัย

1.วิธีการขยายตลาดสูระดับประเทศ

2.เผยแพรเทคโนโลยีการใชตูรมควันปลอดภัย

ดร.วัชระ  วงคปญโญ

wwatchra@hotmail.com

โทร.086-4319662

หมูบานทอผาไทลื้อ(บาน

ทุงมอก)

หมูบานทุงมอก ต.เชียง

บาน อ.เชียงคํา

1.การออกแบบลายผาทอ ดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอร

2.การสงเสริมการปลูกฝายสี

ธรรมชาติรวมกับน้ําหมักชีวภาพ

1. การยอมสีธรรมชาติ

2. การปลูกฝายสี

3. การออกแบบสิ่งทอรวมสมัย

4. การผลิตปุยเพื่อใชในการปลูกฝาย

1.การทําความสะอาดดายฝายดวยการลด

การใชสารเคมี

2.การยอมสีดายฝายดวยสียอมธรรมชาติ

3.การออกแบบลายผาทอ

ดร.กัลยา จําปาทอง

k_jumpatong@yahoo.com

โทร.081-9526025

หมูบานกระเทียม

(หมูบานกระเทียมและ

วิทยาศาสตรการเกษตร

ศูนยเรียนรูหวยไฟฯ)

หมูบานทุงกระเทียม ต.

ภูซาง อ.ภูซาง

1.เทคโนโลยีตูอบพลังงานแสงอาทิตย

2.การแปรรูปกระเทียมผลแคปซูล

3.ซอมแซม อุปกรณในการผลิตแปรรุป

ผลผลิตทางการเกษตร

ผศ.ดร.ตอพงศ  กรีธาชาติ

torpong.envi@gmail.com

โทร.054-466-666 ตอ 3412

หมูบานโคขุนดอกคําใต สหกรณโคขุนดอกคําใต

จํากัด 69 หมูที่ 1 ต.

บานถ้ํา อ.ดอกคําใต จ.

พะเยา

1.การจัดการดานอาหารสัตวแกโคแมพันธุ/

โคขุน (หญา/อาหารหยาบ/อาหารขน)เพื่อ

ลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม

2.การจัดการโรงเชือดมาตรฐาน GMP และ

ฮาลาล และสามารถตรวจสอบยอนกลับได

นายสัตวแพทยสมชาติ ธนะ

somchartvet@yahoo.com

โทร.054-466666ตอ3136

หมูบานแมขายการเลี้ยง

สุกรระดับครัวเรือน

กลุมผูเลี้ยงสุกร หมู 1-12

 ต.บานกราง อ.เมือง จ.

พิษณุโลก

1.การจัดการฟารม..(หลัก).2.การ

จัดการของ

เสียในฟารม

1. การคัดเลือกสุกรพอแมพันธุและ

สุกรขุนไดมาตรฐาน

2. การกําจัดของเสียจากฟารมได

อยางมีประสิทธิภาพ

3. การผลิตอาหารสุกรโดยใชวัตถุดิบ

ในทองถิ่น

1.การคัดเลือกพันธุสุกร,2.การจัดการแม

สุกรกอนผสมพันธุและหลังผสมพันธุ และ

ลูกสุกร,3.การสุขาภิบาลปองกันโรคและการ

ใชสมุนไพรในการเลี้ยงสุกร,4.การผลิต

อาหารจากวัสดุในทองถิ่นและการใหอาหาร,

5. การทําปุยหมักชีวภาพจากมูลสุกร,6.การ

ผลิตแกสชีวภาพ,7.การแปรรูปผลิตภัณฑ

จากเนื้อสุกร

ดร.ณิฐิมา  เฉลิมแสน

nokgapood@gmail.com

โทร.086-8967325

หมูบานขาวนาโยน พริก

ปลอดสารพิษ

บานปาเหียง หมูที่ 7 ต.

สถาน อ.ปว จ.นาน

1.การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน: การเก็บ

ตัวอยางดิน การวิเคราะหดินอยางงาย การ

ผสมปุยเคมีใชเอง การผลิตปุยอินทรียจาก

วัสดุเหลือใชในทองถิ่น

2.เทคนิคการทํานาโยน: การคัดเลือกเมล็ด

พันธุ  การเตรียมกลา  การเตรียมดิน 

เทคนิคการโยนกลา

3.การบริหารศัตรูขาวโดยชีววิธี: ความรู

เกี่ยวกับชนิดของศัตรูพืช แหลงที่มาของ

ศัตรูพืช สาเหตุการแพรระบาดของศัตรูพืช 

ปจจัยที่ควบคุมการแพรระบาด หลักการ

ควบคุมศัตรูพืช วิธีการควบคุมศัตรูพืชทาง

ชีววิธี

ผศ.สุภาพร รัตนาพันธุ

s_rattanapant@hotmail.com

โทร.086-1919247



จํานวนผูเขา

รับการอบรม

(ตามขอเสนอ)

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2558 2556 2557 2558

แมขายปที่ 2

แมขายปที่ 1

ตอเนื่อปที่ 3

ตอเนื่องปที่ 2

ใหม 58

ชื่อหมูบาน พื้นที่

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  (บาท/ป)

สถานะหนวย ภาค

ประเภทหมูบาน 58เทคโนโลยี

ผูรับผิดชอบ

มทร.ลานนา  เขต

พื้นที่พิษณุโลก

 เหนือ - - - 200,000 240,000 300,000 70 2 

90.50 78.75

มทร.ลานนา เขต

พิษณุโลก

 เหนือ 180,000 30 

มทร.ลานนา  

พายัพ

 เหนือ - - - - 236,000 253,000 80 3 

64.58

มทร.ลานนา  

พายัพ

 เหนือ - - - - 120,000 200,000 40 3 

80.00

สถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเกษตร 

มทร.ลานนา ลําปาง

 เหนือ - - - 200,000 240,000 240,000 50 2 

85.50 88.75

สถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเกษตร 

มทร.ลานนา ลําปาง

 เหนือ - - - - 240,000 250,000 60 3 

77.92

สถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเกษตร 

มทร.ลานนา ลําปาง

 เหนือ - - - 220,000 240,000 250,000 70 2 

78.00 78.33

หมูบานไกเหลืองหางขาว

(ไกชนนเรศวร)

บานคลองตาล หมู 8 ต.

หนองแขม อ.พรหม

พิราม จ.พิษณุโลก

1.การฟกไข การทําตูฟกไขและการกกไข

2.การกกลูกไก

3.การผลิตอาหารจากวัสดุในทองถิ่นและการ

ใหอาหาร

4.การสุขาภิบาลปองกันโรคระบาด

ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน

nokgapood@gmail.com

โทร.086-8967325

หมูบานนาโยนและเมล็ด

พันธุขาวชุมชน

บานใหมเจริญผล และ

บานทุงใหญ หมู 2,8 ต.

นิคมพัฒนา อ.บางระกํา 

จ.พิษณุโลก

1.การทํานาโยน

2.การผลิตเมล็ดพันธุขาว

1. การทํานาแบบโยนกลา

2. การผลิตเมล็ดพันธุขาว

3. การผลิตปุย

1.การผลิตเครื่องโรยเมล็ดพันธุ ,2.การ

ถายทอดเทคโนโลยีการทํานาแบบโยนกลา ,

3.การผลิตปุยชีวภาพและโปรแกรมปุยสั่งตัด

 ,4.การจัดการโรคและแมลง ศัตรูขาว ,5.

การเก็บเกี่ยวผลผลิตทําเมล็ดพันธุขาว,6.

การทดสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุขาว,7.

การบรรจุภัณฑจําหนาย,8.ความรูเรื่อง

การตลาดและการวางแผนวิสาหกิจชุมชน,9.

ความปลอดภัยและสารตกคางในผลิตภัณฑ

ขาว และการขอใบรับรอง

,10.การจัดทําศูนยการเรียนรูและ

หองปฎิบัติการ

รศ.ดร.สมชาติ  หาญวงษา

somchath@hotmail.com

โทร.084-6185733

หมูบานหัตถกรรมผาทอ

ยอมสีธรรมชาตินาโน

บานหนองอาบชาง หมูที่

 9 ต.สบเตี๊ยะ อ.

จอมทอง จ.เชียงใหม

1. การผลิตผาฝายยอมสีดวยวัสดุ

ธรรมชาติ

2. การยอมสีธรรมชาติ

1.การศึกษากระบวนการการผลิตผาฝาย

ยอมสีดวยวัสดุธรรมชาติ สําหรับการผลิตผา

ทอพื้นเมืองนาโน

2.การแปรรูปผาฝายยอมสีธรรมชาติ จากผา

ทอพื้นเมืองนาโน

นายไพโรจน วรพจนพรชัย

phairot4543@yahoo.com

โทร.089-7554269

หมูบานผาทอกะเหรี่ยง

ยอมสีธรรมชาติบานห

ลายแกว(หนองป)ู

บานบงตัน ม.3 ต.บงตัน

 อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม

1.การยอมสีสิ่งทอ/การออกแบบ

ลวดลายผาทอกะเหรี่ยง

2.การตกแตงสําเร็จ/การแปรรูปผา

3.เทคโนโลยีบรรจุภัณฑและการ

ผลิตสื่อประชาสัมพันธสูสากล

1.การพัฒนาผลิตภัณฑผาทอกะเหรี่ยง ยอม

สีธรรมชาติ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ

นายไพโรจน วรพจนพรชัย

phairot4543@yahoo.com

โทร.089-7554269

หมูบานผลิตเมล็ดพันธุ

ขาวปลอดภัยบานสามขา

บานสามขา ม.6 ต.หัว

เสือ อ.แมทะ จ.ลําปาง

1. การผลิตขาวปลอดภัย

2. การคัดเมล็ดพันธุ

3. การผลิตปุยอินทรีย

1.เทคโนโลยีการผลิตขาวปลอดภัยและการ

ผลิตเมล็ดพันธุดี

2.แปลงผลิตขาวไดรับรองแปลงตาม

มาตรฐาน GAP

3.ผลิตชีวภัณฑในการปองกันกําจัดโรคและ

แมลงศัตรูพืช

ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา

pattamasirithunya@yahoo.co

m

โทร.081-4847661

หมูบานปลูกพืชไรดิน

ตนทุนต่ําเชิงการคาใน

ชุมชน

บานใหมนาแขม หมู 7 

ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.

ลําปาง

การปลูกพืชแบบไรดิน 1. เทคนิคการปลูกผักไรดินใหได

คุณภาพ

2. การผลิตผักในระบบ GAP

3. การนําวัตถุดิบในทองถิ่นมาใช

เพื่อลดตนทุนสารอาหารในน้ํา

1.การสรางสัญลักษณรูปแบบการคาของ

กลุมและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ

2.การทําชุดปลูกและโรงเรือน

3.การเตรียมสารละลายธาตุอาหาร

4.มาตรฐานการผลิตในระบบ GAP

นายชิติ ศรีตนทิพย

chiti_s@hotmail.com

โทร.081-3869954

หมูบานมะนาวในวงบอซิ

เมนตครบวงจร

บานสามหลัง หมู 7 ต.

เขาแกวศรีสมบูรณ อ.ทุง

เสลี่ยม จ.สุโขทัย

1.การจัดการผลิตมะนาวในบอครบ

วงจร

2.การผลิตปุยหมักจากกอนเห็ด

1. การผลิตมะนาวนอกฤดู

2. การผลิตปุยคุณภาพ

1.การสรางสัญลักษณรูปแบบการคาของ

กลุมและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ

2.การทําชุดปลูกและโรงเรือน

3.การเตรียมสารละลายธาตุอาหาร

4.มาตรฐานการผลิตในระบบ GAP

นายสันติ ชางเจรจา

c_sunti@hotmail.com

โทร.086-7304040



จํานวนผูเขา

รับการอบรม

(ตามขอเสนอ)

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2558 2556 2557 2558

แมขายปที่ 2

แมขายปที่ 1

ตอเนื่อปที่ 3

ตอเนื่องปที่ 2

ใหม 58

ชื่อหมูบาน พื้นที่

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  (บาท/ป)

สถานะหนวย ภาค

ประเภทหมูบาน 58เทคโนโลยี

ผูรับผิดชอบ

สถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเกษตร 

มทร.ลานนา ลําปาง

 เหนือ - - - - 246,600 250,000 100 3 

95.63

สถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเกษตร 

มทร.ลานนา ลําปาง

 เหนือ 250,000 30 

สถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเกษตร 

มทร.ลานนา ลําปาง

 เหนือ 280,000 60 

สถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเกษตร 

มทร.ลานนา ลําปาง

 เหนือ 235,000 60 

มรภ.นครสวรรค  เหนือ - - - - 192,000 250,000 80 3 

83.13

มรภ.พิบูลสงคราม  เหนือ - - - - 270,000 260,000 100 3 

85.00

มรภ.อุตรดิตถ  เหนือ - - 250,000 240,000 250,000 260,000 50 1 

81.00 87.67

หมูบานมะเมาขาวเหนียว บานหมองวา ม.6 

ต.ขะเนจื้อ อ.แมระมาด 

จ.ตาก

การแปรรูปผลิตภัณฑมะเมาขาว

เหนียว เปนผลิตภัณฑอาหารและ

เครื่องดื่ม

1.สรางมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร

และเครื่องดื่ม ไดรับเครื่องหมาย อย. 

จําหนายอยางนอย 3 ผลิตภัณฑ

2.การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม จากมะ

เมาขาวเหนียว ผัก-ผลไม และสมุนไพรใน

ชุมชน

ดร.ภัทราภรณ ศรีสรรถการ

patr99@hotmail.com

โทร.085-0562339

หมูบานขาวอินทรียวิถี

ภูมิปญญา อ.ไทรงาม

เทศบาลต.ไทรงาม หมูที่

 4 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม 

จ.กําแพงเพชร

1.เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารปลอดภัย

และการผลิตเมล็ดพันธุดีตามมาตรฐาน เชน

 การผลิตปุยอินทรียและน้ําหมัก การผลิตหัว

เชื้อจุลินทรียตางๆ เชน เห็ด จุลินทรียที่มี

ประโยชน การปลูกพืชหมุนเวียน และการ

แปรรูปวัตถุดิบในทองถิ่น (ขาว, เห็ดฟาง)

2.แปลงผลิตพืชปลอดภัยและเมล็ดพันธุพืช

ที่ดีมีคุณภาพ

3.ชุมชนสามารถชวยตรวจแปลงและ

ผลิตภัณฑ เพื่อมุงสูการรับรองมาตรฐาน

ผศ.สุมาฬี พรหมรุกขชาติ

sumaleejoy97@gmail.com

โทร.083-0863097

หมูบานการอนุรักษและ

ผลิตผักเชียงดาเพื่อสราง

เอกลักษณของชุมชน

บานหนองวัวแดง ต.นา

ยาง อ.สบปราบ จ.ลําปาง

1.เทคโนโลยีการผลิตผักเชียงดาเหมาะสม

กับวิถีชีวิตของชุมชน

2.เรือนเพาะชําเพาะกลาผักเชียงดา และ

แปลงผลิตผักชียงดา

3.ชุมชนสามารถตรวจแปลงการผลิตใหได

มาตรฐาน GAP

นางปริญญาวดี ศรีตนทิพย

parinyawadee@mutl.ac.th

โทร.081-8855147

หมูบานกลวยกวน บานเนินมะขามงามหมู 2

 ต. หนองกระโดน อ. 

เมือง  จ. นครสวรรค

1.เทคโนโลยีหลักถายทอด

เทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑ 

2.มาตรฐานทางดานอาหาร

เทคโนโลยีรองการปรับปรุงดาน

คุณภาพและเครื่องจักร

1.เทคโนโลยีการทําปุยในการผลิตวัตถุดิบ

2.เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

3.มาตรฐานทางดานอาหาร

4.ปรับปรุงคุณภาพเครื่องจักรในการผลิต

กลวยกวน

นายอนุสรณ สินสะอาด

anu_bird@hotmail.com

โทร.081-5966607

หมูบานผลิตและแปรรูป

เห็ดสูผลิตภัณฑอาหาร

เพื่อสุขภาพ

หมุบานเวียงหงสลานนา

 หมู 8 ต.แมเมาะ อ.แม

เมาะ จ.ลําปาง

1.การผลิตเห็ดใหปลอดภัยและไดคุณภาพ

2.การเพิ่มผลผลิตเห็ดดวยการใชสารอินทรีย

จากธรรมชาติ 

3.การเพิ่มมูลคาเห็ดดวยการแปรรูปเปน

ผลิตภัณฑอาหาร

ดร.อภิชาต ชิดบุรี

chiaburee@rmutl.ac.th

โทร.086-1837244

หมูบานเม็ดมะมวงหิม

พานต

ศูนยเรียนรูชุมชนแปรรูป

เม็ดมะมวงหิมพานต 

หมูบานตีนดอย หมู 2 

ต.หาดลา อ.ทาปลา จ.

อุตรดิตถ

การกระเทาะเปลือกเม็ดมะมวงหิม

พานต, การแปรรูปเม็ดมะมวงหิม

พานต

1. การใชและการบํารุงรักษาเครื่อง

กะเทาะเปลือกเม็ดมะมวงหิมพานต

2. การแปรรูปเม็ดมะมวงหิมพานต

เปนผลิตภัณฑใหมๆ

อบรมเชิงปฏิบัติการ/ถายทอดเทคโนโลยี

1.การแปรรูปเม็ดมะมวงหิมพานต

2.อุปกรณในการแปรรูป

3.มาตรฐานผลิตภัณฑ

นายรัฐพล ดุลยะลา

Rattapon_d@hotmail.com

โทร.081-9724851

หมูบานขาวหอม หมูที่ 1 และ 2 ต.สายคํา

ให อ.เมือง จ.พิจิตร

1. การปลูกขาวปลอดสาร 

2. การผลิตปุย 

3.การแปรรูปขาวหอมมะลิและขาว

หอมนิล

เทคโนโลยีหลักเรื่อง

1.การปลูกข๎าวปลอดสาร

2.การผลิตปุย

3.การแปรรูปข๎าว 

4.บรรจุภัณฑข๎าวเพื่อ

5.การตลาดสูอาเซียน

ผศ.ดร.น้ําทิพย วงศประทีป

wnamthip@yahoo.com

โทร.086-4464946



จํานวนผูเขา

รับการอบรม

(ตามขอเสนอ)

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2558 2556 2557 2558

แมขายปที่ 2

แมขายปที่ 1

ตอเนื่อปที่ 3

ตอเนื่องปที่ 2

ใหม 58

ชื่อหมูบาน พื้นที่

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  (บาท/ป)

สถานะหนวย ภาค

ประเภทหมูบาน 58เทคโนโลยี

ผูรับผิดชอบ

มรภ.อุตรดิตถ  เหนือ - - - 220,000 250,000 250,000 50 2 

89.50 82.50

มรภ.อุตรดิตถ  เหนือ - - - 220,000 240,000 250,000 50 2 

67.30 85.63

มรภ.อุตรดิตถ  เหนือ - - - 220,000 250,000 250,000 40 2 

78.00 78.75

มรภ.อุตรดิตถ  เหนือ - - - 196,400 200,000 200,000 50 2 

73.00 88.75

มรภ.อุตรดิตถ  เหนือ - - - 200,000 240,000 200,000 40 2 

58.50 65.63

มรภ.อุตรดิตถ  เหนือ 217,954 40 

มจธ.  กลาง - - - - 200,000 200,000 70 3 

52.50

หมูบานผาทอพื้นเมือง

เพื่อสุขภาพ

กลุมทอผาชุมชน ต.ฟาก

ทา เทศบาล ต.ฟากทา 

อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ

1.การผลิตสียอมฝายและไหมดวย

วัสดุธรรมชาติ

2.การยอมฝานและไหมดวยวัสดุ

ธรรมชาติ

1. การพัฒนาผลิตภัณฑใหม เพื่อ

สรางเอกลักษณของชุมชน

2. การยอมสีธรรมชาติ

3. การพัฒนาบรรจุภัณฑ

1.การยอมสีธรรมชาติออกแบบลายผา 

รูปแบบผลิตภัณฑ

2.การตลาด

3.การออกแบบบรรจุภัณฑ

4.ผาทอนาโน

นายธนัตถา กรพิทักษ

tnuttha@uru.ac.th

โทร.081-7855922

หมูบานมัดหมี่กี่ลานชาง ศูนยจําหนายผลิตภัณฑ

มัดหมี่ หมูที่ 1 ต.นาขุม 

อ.บานโคก จ.อุตรดิตถ

1.กระบวนการผลิตเทคโนโลยี

สารสนเทศ

1. การยอมสีธรรมชาติ

2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ

3. การพัฒนาผลิตภัณฑใหม

1.แปรรูปผลิตภัณฑและเพิ่มความ

หลากหลายของผลิตภัณฑเพื่อสราง

มูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ

2.การจัดทําหลักสูตรการทอผามัดหมี่กี่ลาน

ชางและแคตตาล็อกลายผา

3.การอบรมการยอมสีธรรมชาติ

4.สรางเครือขายใหเกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู และสนับสนุนวัตถุดิบในทองถิ่น

รวมกัน

นางสินีนาถ  วิกรมประสิทธิ

bell_punya@hotmail.com

โทร.081-7462337

หมูบานขาวแคบอนุรักษ

พลังงานและสิ่งแวดลอม

ชุมชนยางกะไดใต ต.ศรี

พนมมาศ อ.ลับแล จ.

อุตรดิตถ

1.เทคโนโลยีการหมักแปง การ

อบแหง และการผลิตกาซชีวภาพ

1. การหมักแปง การอบแหง 

2. การนําของเสียจากกระบวนการ

ผลิตขาวแคปเปนกาซชีวภาพ

3. การจัดการโรงผลิตใหไดมาตรฐาน

1.การจัดการโรงผลิตใหไดมาตรฐาน การ

ออกแบบและสรางหองอบแหง

2.การผลิตกาซชีวภาพจากเศษอาหารและน้ํา

เสียจากกระบวนการหมักแปงขาวแคบ

3.การผลิตขาวแคบใหไดมาตรฐาน ประหยัด

4.ขอหมายเลขสารบบอาหาร (อย.) และ

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (ผมช.)

อาจารยปยวรรณ  ปาลาศ

nupiyawan@hotm

โทร.081-4313546

หมูบานขาวอินทรีย บาน

กองโค

กลุมเกษตรกรผูปลูกขาว

อินทรียบานกองโค หมูที่

 6 ต.คอรุม อ.พิชัย จ.

อุตรดิตถ

1.เทคโนโลยีการผลิตขาวอินทรีย 2.

เทคโนโลยีการลดใชสารเคมีในการ

ปลูกขาวอินทรียและการทําน้ําหมัก

ชีวภาพ

1. การปลูกขาใหไดมาตรฐานเกษตร

อินทรีย

2. การผลิตปุยอินทรีย

3. บรรจุภัณฑขาวอินทรีย

1.การตรวจวิเคราะหดิน

2.ผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี

3.ผลิตปุยอินทรีย

4.ผลิตสารชีวภัณฑ(บิวเวอรเรีย ไตโคเดอร

มา เชื้อ BT-BS)

5.โรงสีขนาดเล็ก

6.เครื่องบรรจุขาวระบบสูญญากาศ

7.เครื่องคัดเมล็ดขาวกลอง

8.การผลิตน้ํามันไบโอดีเซล

9.มาตรฐานGAP

ดร.ยุพิน  เถื่อนศรี

lala_yupin@yahoo.com

โทร.084-2284532

หมูบานผลิตเห็ดแบบ

ครบวงจร

ชุมชนหมูที่ 6 ต.ศรีนคร 

อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

1.การแยกเชื้อเห็ดลงสูอาหารเลี้ยงเชื้อ 

2.การขยายหัวเชื้อเห็ดโดยใชเมล็ดขาวฟาง 

3.การเพาะเห็ดในขอนไมเพื่อลดตนทุนการ

ผลิต

ผศ.ดร.รัชนี เพ็ชรชาง

rpetchang@hotmail.com

โทร.091-0289030

หมูบานเหล็กน้ําพี้ หมู 9 ต.น้ําพี้ อ.ทอง

แสนขัน จ.อุตรดิตถ

เทคโนโลยีกระบวนการผลิตลดการ

ใชสารเคมี 2.การจัดการกลุม 3.การ

บริหารจัดการบัญชี

1. การกําหนดเกณฑมาตรฐานของ

สินคา

2. การพัฒนาบรรจุภัณฑที่เหมาะสม 

3. การออกแบบตราสินคา

จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่ม

ชองทางการจัดจําหนายผานทางอินเทอรเน็ต

นางชนทิรา  ไทยพยัคฆ

chontira_econ@hotmail.com

โทร.081-6050313

หมูบานพลังงานทดแทน

 สิ่งแวดลอม และเกษตร

ยั่งยืน

1.บานรางบัว หมูที่ 6 /

2.บานหนองคาย หมูที่ 

2/  3.บานหนองนกกะ

เรียน หมูที่ 4/ 4.

หมูบานหนองแรง หมูที่ 

15 ต.รางบัว อ.จอมบึง 

จ.ราชบุรี

1.การติดตั้งและดูแลบอกาซชีวภาพ

 และบริการจัดระบบการผลิตและ

การตลาดกลุมเกษตรอินทรีย

1.การผลิตปุยหมักที่มีสวนผสมของ

กากมูลหมักจากบอแกสชีวภาพ รวม

กับวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในท

องถิ่น 

2.ผลิตเมล็ดพันธุขาว

1.การผลิตปุยหมักที่ มีสวนผสมของกากมูล

หมักจากบอแกสชีวภาพ รวมกับวัสดุเหลือใช

ทางการเกษตรในทองถิ่น 

2.ผลิตเมล็ดพันธุขาว

นางสาวอรณัท ปฐพีจํารัสวงศ

importrod@hotmail.com

โทร.081-5597454



จํานวนผูเขา

รับการอบรม

(ตามขอเสนอ)

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2558 2556 2557 2558

แมขายปที่ 2

แมขายปที่ 1

ตอเนื่อปที่ 3

ตอเนื่องปที่ 2

ใหม 58

ชื่อหมูบาน พื้นที่

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  (บาท/ป)

สถานะหนวย ภาค

ประเภทหมูบาน 58เทคโนโลยี

ผูรับผิดชอบ

มทร.ธัญบุรี  กลาง - - - 200,000 220,000 250,000 30 2 

58.40 67.19

มทร.ธัญบุรี  กลาง - - - 200,000 230,000 250,000 60 2 

63.20 77.81

มทร.ธัญบุรี  กลาง - - - 200,000 240,000 240,000 30 2 

80.80 81.25

กลาง หมูบานตนแบบพัฒนา

ลวดลาย และการแปร

กลุมวิสาหกิจคอตตอน

ดีไซน 46/200 ต.บาง

  

- - - - 200,000 250,000 35 3 นายกรณัท  สุขสวัสดิ์

โทร. 085-675-4415 ,



66.25

ตะวันออก หมูบานผลิตภัณฑแปร

รูปอาหารทะเล

บานแสมผู ม.7 ต.

ปากน้ํากระแส อ.แกลง 

จ.ระยอง

- - - - 240,000 250,000 30 3 รศ.ดร.เจียรนัย  เล็กอุทัย

โทร. 081-911-7181

lekuthai024@yahoo.com



61.25

มรภ.เพชรบุรี  กลาง 300,000 100 

วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยี

เพชรบุรี

 กลาง - - - 191,000 226,000 234,100 120 2 

76.80 80.00

หมูบานตนแบบพัฒนา

ผลิตภัณฑเบเกอรี่เสริม

สมุนไพร

กลุมพัฒนาสตรีชุมชน

เย็นฉ่ํา หมู 18 ต.คูคต 

อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี

เทคโนโลยีการผลิตเบเกอรี่ตางๆ 1. การแปรรูปผลิตภัณฑเบเกอรี่เส

ริมสมุนไพร 4-5 ผลิตภัณฑ

2. การพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อสราง

เอกลักษณ

1.การแปรรูปผลิตภัณฑเบเกอรี่ เสริม

สมุนไพร และมีจํานวนผลิตภัณฑใหมที่เปน

ผลิตภัณฑ เบเกอรี่เสริมสมุนไพรจํานวน 4-5

 ผลิตภัณฑ

- จัดทําตํารับอาหาร (ผลิตภัณฑ

เบเกอรี่เสริมสมุนไพร)

- ขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑเบเกอรี่เสริม

สมุนไพร(อย. และ มผช)

น.ส.อัญชลินทร  สิงหคํา

anchalins@yahoo.com,unchali

ns@hotmail.com

โทร.089-4847679

หมูบานตนแบบการแปร

รูปผลิตภัณฑจากกะป

อนามัยเพื่อเพิ่มมูลคา

วิสาหกิจชุมชนกลุมแปร

รูปอาหารทะเลบาน

กระซาขาว หมู 9 ต.

บานบอ อ.เมือง จ.

สมุทรสาคร

การแปรรูปผลิตภัณฑจากกะป 1. การพัฒนาผลิตภัณฑใหมจาก

กะปและเคยแหง

2. พัฒนาบรรจุภัณฑใหมีความ

เหมาะสมกับผลิตภัณฑ

3. การจัดการโรงเรือนใหได

มาตรฐาน GMP

1.การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากกะป และ

มีจํานวนผลิตภัณฑใหมที่พัฒนาจากกะปและ

เคยแหงจํานวน 4-5 ผลิตภัณฑ

2.จัดทําตํารับอาหารที่พัฒนาจากกะป

3.มาตรฐาน อย. และ มผช.

น.ส.อัญชลินทร  สิงหคํา

anchalins@yahoo.com,unchali

ns@hotmail.com

โทร.089-4847679

หมูบานตนแบบการแปร

รูปผลิตภัณฑอาหารจาก

บัว

กลุมสตรีชุมชน หมู 6 ต.

หลักหก อ.เมือง จ.

ปทุมธานี

เทคโนโลยีการแปรรูปน้ําผักและน้ํา

ผลไม

1.ผลิตภัณฑอาหารจากบัวเพื่อเพิ่ม

มูลคา

2.พัฒนาบรรจุภัณฑใหมีความ

เหมาะสมกับผลิตภัณฑ

1.พัฒนาผลิตภัณฑใหมจากบัว ไมนอยกวา 2

 ชนิด

2.จัดทําตํารับผลิตภัณฑจากบัวที่เคย

ถายทอดฯไปแลว(น้ําพริกจากรากบัว ไสอั่ว

ไหลบัว กุยชายไส(รากบัว/ไหลบัว,สายบัว) 

หอหมกไหลบัว แหนม ไสกรอกรากบัว/ไหล

บัว หมี่กรอบ ซอส ทอดมัน)

3.พัฒนาผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน

น.ส.อัญชลินทร  สิงหคํา

anchalins@yahoo.com,unchali

ns@hotmail.com

โทร.089-4847679

การพัฒนาลวดลายผาขาวมา 3 ลาย

 การเพิ่มมูลคาผาขาวมา การ

ออกแบบและการแปรรูปเสื้อผาสตรี

1.การออกแบบผลิตภัณฑจากผาขาวมา 

ลักษณะการทอ การยอม 

2.การออกแบบชุดผลิตภัณฑเคหะสิ่งทอ

ดวยผาขาวมา เชน กระเปา  กลองทิชช  
ม.ธรรมศาสตร 1. การแปรรูปอาหารทะเลใหได

มาตรฐาน

2. การจัดการวัตถุดิบ

1.การแปรรูปจากอาหารทะเลเปนผลิตภัณฑ

ใหมไมนอยกวา 4 ผลิตภัณฑ

2.มาตรฐานผลิตภัณฑ/การพัฒนาตราสินคา

และบรรจุภัณฑ

3.แผนธุรกิจ/การทําบัญชีเบื้องตน

มทร.ธัญบุรี

หมูบานขาวปลอดสาร 

ชุมชนการเรียนรูโปง

สลอด*

หมูบานโปงสลอด ต.

หนองกระปุก อ.บานลาด

 จ.เพชรบุรี

1.เทคโนโลยีการทําปุยและสารชีวภาพ

คุณภาพสูง

2.เทคโนโลยีการทําแกสชีวภาพจากมูลสัตว

ไวใชในครัวเรือน

3 เทคโนโลยีการปลกขาวปลอดสารพิษ(เนน

อ.พนัส ชัยรัมย

waramun@gmail.com

โทร.083-0258595

หมูบานตนแบบการผลิต

ไกเนื้อพันธุเมืองดวย

เทคโนโลยีและภูมิ

ปญญาทองถิ่น

หมูบานหนองเขื่อน  หมู

ที่  4  ตําบล  ไรใหม

พัฒนา  อําเภอ  ชะอํา  

จังหวัด  เพชรบุรี

1.การขยายพันธุไกพื้นเมืองโดยการ

ใชตูฟกไข

2.การผลิตอาหารไกเนื้อพื้นเมือง

ดวยวัสดุในทองถิ่น

1. การจัดการโรงเรือนใหไดคุณภาพ

2. การนําเศษวัสดุในทองถิ่นมาผลิต

เปนอาหารไก

3. การเลี้ยงไกเนื้อพื้นเมือง และการ

ขยายพอแมพันธุไก

4. การแปรรูปไกพื้นเมือง

1การจัดการฟารมเพื่อเขาสูระบบมาตรฐาน

ฟารมการเลี้ยงไกพื้นเมือง การจัดการอาหาร

 เพื่อการใชอาหารจากวัตถุดิบในทองถิ่น ลด

ตนทุนการผลิต

นายสัตวแพทยธีระยุทธ  ชาวุฒิ

chawut98@gmail.com

โทร.086-6663133



จํานวนผูเขา

รับการอบรม

(ตามขอเสนอ)

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2558 2556 2557 2558

แมขายปที่ 2

แมขายปที่ 1

ตอเนื่อปที่ 3

ตอเนื่องปที่ 2

ใหม 58

ชื่อหมูบาน พื้นที่

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  (บาท/ป)

สถานะหนวย ภาค

ประเภทหมูบาน 58เทคโนโลยี

ผูรับผิดชอบ

มทร.สุวรรณภูมิ  กลาง - - - 175,000 200,000 180,000 30 2 

70.70 72.08

กลาง หมูบานพริกหอมและผัก

ปลอดสารพิษ

บานบางนา หมูที่ 1 ต.

บางนา อ.มหาราช จ.

พระนครศรีอยุธยา

- - - - 200,000 200,000 30 3 รศ.ดร.กิตติ  บุญเลิศนิรันดร

โทร. 089-801-9597

kitti.b@rmutsb.ac.th, 

kittihuntra@hotmail.com



74.58

มทร.สุวรรณภูมิ  กลาง 200,000 50 

วิทยาลัยชุมชน

สมุทรสาคร

 กลาง - - - - 250,000 250,000 90 3 

69.17

มทร.ตะวันออก 

วิทยาเขตบางพระ

 กลาง - - - - 180,000 250,000 30 3 

52.50

ม.เกษตรศาสตร 

บางเขน

 

ตะวันออก

197,340 271,660 N 220,000 340,000 150 1 

44.00 83.30

มทร.ตะวันออก 

วิทยาเขตจันทบุรี

 

ตะวันออก

- 182,400 310,000 NB 250,000 40 

73.00 79.00

ม.มหาสารคาม  อีสาน 705,000 182,960 330,000 300,000 200,000 60 

1. มาตรฐาน GMP ของโรงเรือน

2. การแปรรูปผลิตภัณฑนมแพะ เชน

 ไอศกรีม นมเปรี้ยวพรอมดื่ม

1.การแปรรูปนมแพะทั้งที่เปนอาหารและ

ไมใชอาหาร

2.การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ การผลิต

อยางถูกตองในโรงงานตามเกณฑ GMP

3.การพัฒนาบรรจุภัณฑ  ฉลากผลิตภัณฑ  

การบริหารการผลิตอยางถูกตองและเปน

ระบบ

นางทศพร  นามโฮง

tnamhong@hotmail.com

โทร.081-2922056

มทร.สุวรรณภูมิ

หมูบานแปรรูปน้ํานมแพะ ต.ปากกราน อ.

พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา

1.การแปรรูปนมแพะ

หมูบานเห็ดตับเตาสาม

เรีอน

ต.สมเรือน อ.บางประอิน

 จ.พระนครศรีอยุธยา

1.พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบบผสมผสาน

รวมกับเกษตรกร (3 ครั้ง)

2.อบรมการเพาะเห็ดตับเตา

3.การจัดทําแปลงเรียนรูและสาธิตการผลิต

รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี

d_raweewon@hotmail.com

โทร.089-9181159

1. การผลิตผักปลอดสารพิษ

2. การผลิตปุย

3. การแปรรูปพริกหอม

1.การจัดการโรคและแมลงศัตรูผัก

2.มาตรฐานการผลิตผัก GAP

3.การสกัดสารจากสมุนไพรดวยไอน้ําเพื่อใช

ทดแทนสารเคมีเกษตร

หมูบานแมขายการ

เพาะพันธุปลาหนองปลา

ตะเพียน

บานหนองปลาตะเพียน 

ต.หัวสําโรง อ.แปลงยาว

 จ. ฉะเชิงเทรา

1.การเพาะพันธุปลาดวยวิธีฉีด

ฮอรโมนและผสมเทียม

2.การเพาะฟกไขปลาแบบตางๆ 

(แบบครึ่งจมครึ่งลอย, แบบจม)

3.การอนุบาลลูกปลาวัยออน/อาหาร

อนุบาลลูกปลา

1.การสืบพันธุวางไขของปลา

2.การเพาะพันธุปลา โดยวิธีฉีดฮอรโมนผสม

เทียม

3.การอนุบาลลูกปลาวัยออน

4.การเพาะเลี้ยงไรแดง สําหรับอนุบาลลูก

ปลาวัยออน

นายมานพ กาญจนบุรางกูร

manop@rmutto.ac.th,manopk

k@gmail.com

โทร.081-7825175

หมูบานตนแบบ

ผลิตภัณฑกะลามะพราว

 Hi-Tech บานกระโจม

ทอง

กลุมวิสาหกิจชุมชน หมูที่

 5 บานกระโจมทอง ต.

หลักสอง อ.บานแพว จ.

สมุทรสาคร

1. การพัฒนาผลิตภัณฑจาก

กะลามะพราว

2. การพัฒฯกระบวนการผลิตใหได

มาตรฐาน

3. การออกแบบผลิตภัณฑใหม

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ

กะลามะพราวประเภทตางๆ

นางประภัสสร นิ่มพินิจ

peak_power@hotmail.com

โทร.081-660784

หมูบานภูมิปญญา

ทองถิ่นคนจันทรชันโรง-

ผึ้ง

1.หมูบานพญาบน ม.3  

ต.วังแซม  อ.มะขาม  2.

หมูบานทาหลวง  ต.ทา

หลวง   อ.มะขาม3.

หมูบานปถวี  ต.ปถวี  อ.

มะขาม 4.หมูบานฉมัน  

ม.1  ต.ฉมัน  อ.มะขาม

1.การทําแชมพูชันโรง

2.การทําโลชั่นชันโรง

3.การทําขนมคอนแพ็กน้ําผึ้งชันโรง

ผศ.เสวก  พงษสําราญ

sawak_pong@hotmail.com

โทร.086-0996311

หมูบานเขาพลู วน

เกษตรธนาคารพันธุพืช

บานเขาพลู  ต.ทากุม  อ.

เมือง  จ.ตราด

การสรางเตาเผาถานขนาด 200 

ลิตร, การผลิตถานอัดแทงอนามัย, 

การผลิตน้ําสมควันไม, การผลิตกลา

ไมคุณภาพ

การทําวนเกษตร การเพาะชํากลาไม การ

สรางเตาถาน โดยใชถังน้ํามัน 20 ลิตร /การ

ผลิตน้ําสมควันไม และการผลิตถานอนามัย

นายณัฐวัฒน  คลังทรัพย

rdispk@ku.ac.th

โทร.089-9320657

หมูบานหอยเชอรี่ บานใครนุน ต.ทาขอน

ยาง อ.กันทรวิชัย

ถายทดความรูดานการจัดการและ

เพิ่มมูลคาหอยเชอรี่การพัฒนาตอ

ยอดเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพ

จากมูลสัตวและขยะอินทรียในชุมชน

อบรมและถายทอดเทคโนโลยี 

1.การทําอิฐบล็อกจากหอยเชอรี่ 

2.การทําอิฐปูนถนนรูปตางๆจากหอยเชอรี่ 

3.การทําปุยชีวภาพจากหอยเชอรี่ 

4.การทําน้ําหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ 

5.การทําอาหารปลาดุกจากหอยเชอรี่

6 การทําเซรามิกสจากหอยเชอรี่

ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ มูลศรี

tanongsak-moontree@hotmail.

com

โทร.086-5527493



จํานวนผูเขา

รับการอบรม

(ตามขอเสนอ)

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2558 2556 2557 2558

แมขายปที่ 2

แมขายปที่ 1

ตอเนื่อปที่ 3

ตอเนื่องปที่ 2

ใหม 58

ชื่อหมูบาน พื้นที่

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  (บาท/ป)

สถานะหนวย ภาค

ประเภทหมูบาน 58เทคโนโลยี

ผูรับผิดชอบ

83.00 95.00

ม.มหาสารคาม  อีสาน 300,000 150 

ม.อุบลราชธานี  อีสาน - - - 252,800 245,000 200,000 150 2 

75.00 82.92

มทร.อีสาน วิทยา

เขตกาฬสินธุ

 อีสาน - - - 270,000 250,000 360,000 120 1 

88.10 88.00

มทร.อีสาน วิทยา

เขตกาฬสินธุ

 อีสาน - - - - 240,000 250,000 50 3 

42.08

มทร.อีสาน วิทยา

เขตขอนแกน

 อีสาน 234,750 50 

มรภ.นครราชสีมา  อีสาน - - - 250,000 250,000 250,000 30 2 

90.00 85.00

มรภ.บุรีรัมย  อีสาน - - 239,240 220,000 250,000 250,000 60 1 

100.00 79.80 93.67

หมูบานเพาะพันธุปลาน้ํา

จืด

บานยางนอย ต.ยางนอย

 อ.โกสุมพิสัย จ.

มหาสารคาม

1.การพัฒนาการเลี้ยงและเพาะพันธุปลาน้ํา

จืดทั้งคุณภาพและปริมาณ 

2.การจัดการฟารมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน

3.การพัฒนาการตลาด และชองทางการจัด

จําหนาย

ผศ.ดร.ปณรัตน ผาดี

panaratana@hotmail.com

โทร.088-5729902

 

 

 

 

 

 

 

6.การทาเซรามกสจากหอยเชอร

 

หมูบานหมอนไหมแพรวา บานหนองชาง หมู 3 ต.

หนองชาง อ.สามชัย จ.

กาฬสินธุ

1.การจัดการหมอน การเลี้ยงไหม 

การผลิตผาไหมแพรวา การยอมสี

ธรรมชาติ

2.การผลิตปุยอินทรีย การผลิตชา

ใบหมอน ผลิตภัณฑจากหมอน

1.เลี้ยงไหม การสาวไหม การยอมเสนไหม 

ของหมูบานลูกขาย

2.การพัฒนาคุณภาพเสนไหมมาตรฐาน

ผลิตภัณฑของผาไหมแพรวาของหมูบานแม

ขายฯ บานหนองชาง

ผศ.สุจิตรา  สราวิช

sujittra3399@yahoo.com

โทร.089-9181159

หมูบานผลิตภัณฑเสื่อ

ลายขิด

บานโนนโพธิ์ ตเมืองเดช

 อ.เดชอุดม

1.การออกแบบการแปรูปผลิตภัณฑ

จากเสื่อ 2.การกําจัดเชื้อราในเสื่อ

1. การปลูกกกและพืชในทองถิ่นที่

เหมาะแกการแปรรูปเสื่อ 

2. การยอมสีเสื่อจากวัตถุดิบ

ธรรมชาติ 

3. การกําจัดเชื้อรา

4. การออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑใหม

1.การวางแผนการผลิตโดยใชหลักวิศวกรรม

2.การปลูก กก ผือ ไหล

3.การยอมสีเสื่อจากวัตถุดิบธรรมชาติ

4.การบริหารจัดการกลุม

5.ยุทธการการตลาดและการตลาดพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส(E-marketing)

6.การเขี่ยนเรื่องราวของผลิตภัณฑ (story 

telling)

7.การออกแบบผลิตภัณฑ

นายสุภวัฒน  โสวรรณี

ssowanni@yahoo.com

โทร.081-3609510

หมูบานจิ้งหรีดครบวงจร

โนนเชือก

หมูบานโนนเชือก หมูที่ 7

 ต.บานขาม อ.น้ําพอง 

จ.ขอนแกน

1.ถายทอดความรูสุขลักษณะในการเลี้ยง

จิ้งหรีด

2.การจัดการการผลิต อาหาร และพอแม

พันธุตามมาตรฐานสากล

3.แปรรูปผลิตภัณฑจากจิ้งหรีดตาม

มาตรฐาน GAP

ผศ.กษิดิ์เดช สืบศิริ

kazidech_s@hotmail.com

โทร.084-0307355

หมูบานวิทยาศาสตร

ชุมชนกลุมเลี้ยงกุง

กามกรามลําปาว บาน

โพธิ์ชัย

บานโพธิ์ชัย บานตูม 

บานโพธิ์ศรี ต.บัวบาน 

อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ

 บานนาเชือก ต.นาเชือก

  อ.ยางตลาด  จ.

กาฬสินธุ

1.เทคโนโลยีการเตรียมโปรไบโอติก

คุณภาพสูง

2.เทคโนโลยีการคัดเลือกจุลินทรียมี

ประโยชนมาใชปรับปรุงคุณภาพน้ํา

และพื้นบอเลี้ยงกุง

3.เทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพ

น้ํา/อัตราการเจริญเติบโตของกุงใน

บอ

4.เทคโนโลยีการวิเคราะห/ปองกัน

โรคกุงเบื้องตน

1.เทคโนโลยีการเลี้ยงกุงกามกรามอินทรีย

แบบพัฒนา

2.เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพน้ําและ

รักษาสิ่งแวดลอม

3.เทคโนโลยีการวิเคราะห/ปองกันโรคกุง

เบื้องตน

4.การวิเคราะหตนทุน กําไร/การทําบัญชี

ฟารม

ดร. กีรวิชญ  เพชรจุล

pkeravit@yahoo.com

โทร.087-2327465

หมูบานทอผาไหมนา

ยาว-นาอุดม

บานนายาว-นาอุดม หมู

ที่ 14 ต.เสาเดียว อ.

หนองหงส

การยอม ทอ แปรรูปผลิตภัณฑจาก

ผาไหม

1. การผลิตสีธรรมชาติใหไดคุณภาพ

2. การยอมสีธรรมชาติ

3. การออกแบบบรรจุภัณฑ

1.การยอมการทอแปรรูปผลิตภัณฑ

2.การเพิ่มมูลคาสิ่งทอดวยนาโนเทคโนโลยี

3.การพัฒนาผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน

นายอุกฤษฎ นาจําปา

boompeak@hotmail.com

โทร.081-6218051

หมูบานหมอนไหมไร

สารเคมี

บานหวยทราย ม.6 ต.

หนองมะนาว อ.คง จ.

นครราชสีมา

1.การยอมสีไหมดวยวัสดุธรรมชาติ 1.การออกแบบลายไหม

2.การทอผาไหม

3.การออกแบบบรรจุภัณฑ

การถายทอดเทคโนโลยีการตกแตง

ผลิตภัณฑผาไหม

-ถายทอดสงเสริมการตลาด

-ถายทอดสงเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

(มผช.)

-ถายทอดสงเสริมการขอรับใบรับรอง

ผลิตภัณฑผาไหมไทย“ตรานกยูง

พระราชทาน"

ดร.บุษราคัม  ปอมทอง

nouvarat_p@hotmail.com

โทร.081-9669609



จํานวนผูเขา

รับการอบรม

(ตามขอเสนอ)

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2558 2556 2557 2558

แมขายปที่ 2

แมขายปที่ 1

ตอเนื่อปที่ 3

ตอเนื่องปที่ 2

ใหม 58

ชื่อหมูบาน พื้นที่

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  (บาท/ป)

สถานะหนวย ภาค

ประเภทหมูบาน 58เทคโนโลยี

ผูรับผิดชอบ

มรภ.มหาสารคาม  อีสาน 200,000 N 270,000 220,000 330,000 250,000 50 

86.86

มทร.อีสาน  วิทยา

เขตสุรินทร

 อีสาน - 190,000 200,000 200,000 244,000 250,000 67 

88.00

วก.ขอนแกน  อีสาน 220,000 30 

อีสาน หมูบานเทคโนโลยีการ

ผลิตเห็ด

กลุมผลิตเห็ดเพื่อการคา

บานดงคราม หมู 12 

บานดงคราม อ.ธาตุพนม

 จ นครพนม

- - - 200,000 250,000 250,000 30 2 

84.00 83.75

ม.นครพนม อีสาน หมูบานวิทยาศาสตรขาว

อินทรียบานเหิบ**

250,000 10 1.การคัดเลือกเมล็ดพันธุขาว  การเก็บรักษา

2.สารชีวภาพในการปองกันโรคและกําจัด



อีสาน หมูบานพริกปลอดสารพิษ บานดอนแดงใหญ ม.2 

ต.หนองเหลา อ.มวง

ิ  ี

- - - - 200,000 210,000 50 3 

58.75

มรภ.อุดรธานี อีสาน หมูบานขาวอินทรียและ

ผักปลอดภัยบานโนนสูง**

300,000 50 1.ผลิตปุยอินทรีย

2.การแปรรูปผลิตภัณฑจากขาว



ม.เกษตรศาสตร 

กระบี่

 ใต - - - - 198,000 230,000 50 3 

84.58

ม.เกษตรศาสตร 

กระบี่

 ใต 250,000 50 

ม.วลัยลักษณ  ใต - - - - 250,000 244,350 30 3 

53.75

ดร.อดุลย พิมพทอง

โทร. 089-6221265

หมูบานปศุสัตวอินทรีย 1.บานทัพไทย  ต.ทมอ 

อ.ปราสาท   2.บานโคก

เพชร ต.ทมอ อ.ปราสาท

  3.บานโคกทม ต.โคก

ทม ต.โคกยาง อ.ปราสาท

การปลูกพืชหลังเก็บเกี่ยวขาว, การ

เพิ่มผลผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย, 

การชําแหละสุกร การแปรรูป

ผลิตภัณฑเนื้อสุกร และบรรจุภัณฑ

1.เทคโนโลยีการผลิตลูกสุกรขุนเพื่อ

เลี้ยงในระบบหมูหลุม

2.การทําอาหารสัตวอินทรีย

3.เทคโนโลยีการเพาะพันธุปลาและ

เลี้ยงปลาอินทรีย

อบรมและถายทอดเทคโนโลยี ดานการเลี้ยง

แมพันธุหมูหลุมอินทรีย การผสมเทียมสุกร 

การทําอาหารสัตวอินทรีย การเพาะเลี้ยง

ปลาและการเลี้ยงปลาอินทรีย การผลิตปุย

อินทรีย การทําผลิตภัณฑเนื้อสุกร และดาน

สารสนเทศในการบริหารจัดการน้ําเพื่อ

การเกษตร

ดร.สุทธิ์ศักดิ์  แกวแกมจันทร

pluakk@hotmail.com

โทร. 083-1245657,084-6630439

หมูบานแปรรูปถั่วลิสง บานปาน ม.17  ต.ดง

สิงห  อ.จังหาร  จ.

รอยเอ็ด

เทคโนโลยีการแปรรูปถั่วลิสง 1.การวางแผนการผลิต 

2.การแปรรูปถั่วลิสง 

3.การการจัดการของเสียจากการ

ผลิต 

4.การพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ 

ลดกลิ่นหืน การยืดอายุการเก็บ 

ระบบ GMP

การแปรรูปถึ่วลิสง การจัดการของเสียจาก

การแปรรูปถั่วลิสงมาใชใหเกิดประโยชน 

การพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ ลดกลิ่น

หืน การยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ ระบบ 

GMP ในโรงงาน

ผศ.วาที่ ร.ท.ดร.ณัฎฐชัย จันทชุม

thanapong@rmu.ac.th

โทร.081-1177448

1.การผลิตหัวเชื้อเห็ดดวยวิธีการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

2.การใชประโยชนจากกอนเชื้อเห็ด

เกา

หมูบานหมอนไหม

สายใยผาไหมมัดหมี่

บานหัวฝาย หมู 2 ต.ปอ

แดง อ.ชนบท จ.ขอนแกน

1.การจัดการหมอน 

2.การเลี้ยงไหม 

3.การผลิตผามัดหมี่ 

4.การยอมสีธรรมชาติ 

5.การยอมสีเคมีใหปลอดภัย 

6.ผลิตภัณฑจากใบหมอน

มรภ.อุบลราชธานี 1.การผลิตพริกปลอดสารพิษ 

2.การจัดการดินและปุย

1.การผลิตพริกปลอดภัย

2.การจัดการดินและปุย

3.การปองกันและกําจัดศัตรูพริกแบบ

ผสมผสาน

1.การแปรรูปเห็ดแบบครบวงจร

2.การจัดการโรงเรือนระบบปด

ถายทอดเทคโนโลยีใหกับชุมชน ตามความ

ตองการของชุมชน

1.การบริหารจัดการกลุมอยางมือ

ประสิทธิภาพ

2.การแปรรูปเห็ดแบบครบวงจร

ม.นครพนม

หมูบานตนแบบสมุนไพร

แปรรูป

หมูที่ 1 บานเขาตําหนอน

 ตําบลถ้ําทองหลาง 

อําเภอทับปุด จังหวัด

พังงา

1.การผลิตวัตถุดิบเขาสูระบบเกษตร

อินทรีย เชน

2.มาตรฐานเกษตรอินทรีย

3.มาตรฐาน GMP 

4.การพัฒนาบรรจุภัณฑ

1.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใน

กระบวนการผลิต การยืดอายุ การเก็บรักษา

  ที่เกี่ยวของกับการพัฒนากระบวนการผลิต

 ดานการตลาด การขนสงและเก็บรักษา 

ดานการเงิน และดานการบริหารการจัดการ

อ.ปยภาคย ภูมิภมร

piyapak54@hotmail.com, 

juntana987@hotmail.com

โทร.089-2259603

หมูบานสวนครัวปลอดภัย หมูที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 

ต.บานตูล อ.ชะอวด จ.

นครศรีธรรมราช

1. เทคโนโลยีการปรับปรุงดิน

2. เทคโนโลยีการขยายพันธุพืช

3. การวางแผนการผลิตพืชผักสวน

ครัว

4. การผลิตปุยใหไดคุณภาพ

1.การปรับปรุงดิน

2.การคัดเลือกและขยายพันธุ

3.การดูแลรักษาพืชผักสวนครัว

4.การบริหารจัดการกลุม,การตลาด,การเงิน

และการบัญชี

ผศ.ดร.วาริน อินทนา

akanata@wu.ac.th,pengsgu@w

u.ac.th

โทร.089-7387737

หมูบานตนแบบการแปร

รูปผลิตภัณฑจากกะป

หมูที่ 4 บานทุงหยีเพ็ง 

ต.ศาลาดาน อ.เกาะลัน

ตา จ.กระบี่

1.ในกระบวนการแปรรูปกะปสดเปน

ผลิตภัณฑใหม 

2.มาตรฐานของบรรจุภัณฑ 

3.การตลาด การขนสง และบริหารการ

จัดการ  

นส.เตือนใจ ปยัง

tuanjai2527@hotmail.com 

โทร.075-666085-7



จํานวนผูเขา

รับการอบรม

(ตามขอเสนอ)

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2558 2556 2557 2558

แมขายปที่ 2

แมขายปที่ 1

ตอเนื่อปที่ 3

ตอเนื่องปที่ 2

ใหม 58

ชื่อหมูบาน พื้นที่

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  (บาท/ป)

สถานะหนวย ภาค

ประเภทหมูบาน 58เทคโนโลยี

ผูรับผิดชอบ

ม.วลัยลักษณ  ใต - - - - 260,000 244,350 30 3 

85.00

ม.วลัยลักษณ  ใต - - - - 200,000 244,350 30 3 

90.42

ม.ทักษิณ  ใต 200,000 50 

ม.ทักษิณ  ใต 250,000 50 

ม.ทักษิณ  ใต 236,500 50 

ใต หมูบานจัดการน้ําเสีย

จากการทํายางแผน ดวย

กาซชีวภาพ (หมูบาน

การจัดการน้ําเสียจาก

การทํายางแผนและของ

เสียจากครัวเรือน ดวย

ระบบกาซชีวภาพ)

บานหัวคู  หมูที่ 9  ต.

สระแกว   อ.ทาศาลา

140,000 181,500 250,000 N 360,000 100 ผศ.ดร.อุษา  อนทอง

086-961-4556

usaonthong@hotmail.com



53.33 80.60

ม.สงขลานครินทร  ใต - - - 222,000 250,000 250,000 40 2 

76.60 92.92

มทร.ศรีวิชัย วิทยา

เขตตรัง

 ใต 245,000 225,000 N NB 250,000 50 3 

53.33

หมูบานฟารมปลานิล

คุณภาพสูมาตรฐาน

หมูที่ 4, 5, 7 ตําบลบาง

ศาลา และหมูที่ 1, 4 

ตําบลบางตะพง อ.ปาก

พนัง จ.นครศรีธรรมราช

1.เทคโนโลยีการเลี้ยงปลานิล

คุณภาพสูมาตรฐาน

2.เทคโนโลยีการผลิตอาหาร สัตวน้ํา

3.เทคโนโลยีการวางแผนการผลิต

ปลานิล

4.เทคโนโลยีการแปรรูปปลานิล

1.ผลิตภัณฑอาหารสัตวน้ํา

2.มาตรฐาน GAP

3.การแปรรูปจากปลานิล

4.การวางแผนการผลิต

5.การตลาดและการบริหารจัดการกลุม

ผศ.ดร.พวน เพนเซง

akanata@wu.ac.th,pengspu@w

u.ac.th

โทร. 089-7387737

หมูบานปศุสัตวอินทรีย หมูที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

 8 และ9 ตําบลวังอาง 

อ.ชะอวด จ.

นครศรีธรรมราช

1. เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวปกดวย

วิธีอินทรีย

2. เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตวปก

3. การวางแผนการผลิตสัตวปก

1.การปรับปรุงดิน

2.การคัดเลือกและขยายพันธุ

3.การดูแลรักษาพืชผักสวนครัว

4.การบริหารจัดการกลุม,การตลาด,การเงิน

และการบัญชี

ผศ.ดร.นิวัต เมืองแกว

anata@wu.ac.th,mniwat@wu.a

c.th

โทร.089-7387737

อ.ดร.ถาวร จันทโชติ

tjuntachote@hotmail.com

โทร. 085-0803987

หมูบานการผลิตไก

พื้นเมืองครบวงจร

หมู 2 ต.แพรกหา อ.

ควนขนุน จ.พัทลุง

1.การถายทอดและพัฒนาตูฟกไข การฟกไข

 และการผลิตลูกไก

2.การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตไก

พื้นเมือง อาหาร วงจรการผลิต

ดร.อัจฉรัตน สุวรรณภักดี

adcharatt@gmail.com 

โทร.096-8814353

หมูบานผลิตขาวสังข

หยดแบบครบวงจรสู

ความยั่งยืน

หมู 5 บานหนองสาม

กอน ต.แหนมโตนด อ.

ควนขนุน จ.พัทลุง

1.มาตรฐานการทําเกษตรที่ดี

2.การผลิตแปงจากขาวสังขหยด

3.การแปรรูปผลิตภัณฑจากขาวสังขหยด

4.การพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับการผลิต

ขาวสังหหยด

5.การจัดการดานการตลาด

ผศ.ดร.อมรรัตน ถนนแกว

amoratthanonkaew@hotmail.c

om

โทร.095-43016443

ม.ทักษิณ 1.การจัดทําและเดินระบบกาซ

ชีวภาพเพื่อจัดการของเสียในชุมชน 

รวมทั้งการดูแลระบบที่จัดทําขึ้น 2.

 ฝกอบรมหลักสูตรการเปนวิทยากร

ถายทอดความรูในการออกแบบ 

จัดทํา เดินระบบ และการนํากาซ

ชีวภาพไปใชประโยชน   3.การ

ประยุกตใชระบบกาซชีวภาพใหแก

ชุมชนที่สนใจโดยทีมชุมชนที่ไดรับ

1. การจัดทําและเดินระบบกาซ

ชีวภาพเพื่อจัดการของเสียในชุมชน 

รวมทั้งการดูแลระบบที่จัดทําขึ้น

2.สรางกลุมเสวนาภาษาพลังงาน

กาซชีวภาพ แลกเปลี่ยนในชุมชน 

“เปลี่ยนของเสียเปนพลังงานกาซหุง

ตม”

การจัดทําและเดินระบบกาซเพื่อจัดการของ

เสียในชุมชน

หมูบานแปรรูป 

ผลิตภัณฑมังคุดแปรรูป

หมู 14 ต.รอนพิบูลย อ.

รอนพิบูลย จ.

นครศรีธรรมราช

1.ถายทอดวิธีการใชเครื่องมือ/อุปกรณ

สําหรับกวนมังคุด

2.ถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ

จากมังคุด

3.ถายทอดเทคโนโลยีการยืดอายุและการ

เก็บรักษา

4.ถายทอดเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ

5.ถายทอดความรูดานการขอมาตรฐานเพื่อ

พัฒนาผลิตภัณฑ

หมุบานการจัดการขยะ

แบบบูรณาการ (ศูนย

เรียนรูดาน ว และ ท  ต.

เกาะมุก)(หมูบานการ

จัดการขยะแบบบูรณา

การ)*

หมูบานเกาะมุกด ม.2 ต.

เกาะลิบง อ.กันตัง

1.เทคโนโลยีการรวบรวมกาซชีวภาพที่

เกิดขึ้นในครัวเรือนโดยใชระบบถังดักและ

เพิ่มความดัน

2.การคัดแยกขยะเพื่อการบริหารจัดการให

เกิดประโยชน

ผศ.วาที่พันตรีดํารงค  โลหะ

ลักษณาเดช

dumronglo@yahoo.co.th

โทร.081 4484372

หมูบานโหนด นา เล วิถี

วิทย

หมูที่ 7 หมูบานทาหิน  

ต.ทาหิน  อ.สทิงพระ  จ.

สงขลา

1.การทําสบูกลีเซอรีน 1. การพัฒนาระบบการผลิตน้ําตาล

โตนดผง 

2. การเพาะเห็ดนางฟา 

3. บรรจุภัณฑสําหรับสบูตาลโตนด

พัฒนาสินคา ผลิตภัณฑตาลโตนดใหมี

คุณภาพมาก การเพาะเห็ด พัฒนา

กระบวนการผลิตและการเพาะพันธุพันธุ

เห็ดสายพันธุอื่นๆ และการวางแผนการตลาด

ดร.ประวิทย  โตวัฒนะ

prawit.t@psu.ac.th

โทร. 083-5196002



จํานวนผูเขา

รับการอบรม

(ตามขอเสนอ)

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2558 2556 2557 2558

แมขายปที่ 2

แมขายปที่ 1

ตอเนื่อปที่ 3

ตอเนื่องปที่ 2

ใหม 58

ชื่อหมูบาน พื้นที่

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  (บาท/ป)

สถานะหนวย ภาค

ประเภทหมูบาน 58เทคโนโลยี

ผูรับผิดชอบ

มรภ.ภูเก็ต  ใต - - - - 200,000 250,000 50 3 

90.00

มรภ.สงขลา  ใต - - - 200,000 240,000 200,000 70 2 

62.30 95.00

มรภ.สงขลา  ใต - - - - 200,000 250,000 70 3 

94.58

มรภ.

นครศรีธรรมราช

 ใต 255,000 50 

ใต หมูบานศิลปะประดิษฐ

จากกาบกลวย

กลุมแมบาน งาน

ประดิษฐของใชจากกาบ

กลวย.

   ี่    

150,000 125,000 N 220,000 322,000 322,300 150 1 

75.50 81.40 81.00

3,287,340 1,890,420 2,389,240 7,870,960 14,014,600 25,528,614 6,060 รวม 100 โครงการ 4 9 30 26 31

1,397,110 220 รวม 5 โครงการ 0 0 1 0 4

24,131,504 5,840 รวม 95 โครงการ 4 9 29 26 27

24,838,614 5,165 รวม 82 โครงการ 3 5 27 22 25

440,093 675 รวม 13 โครงการ 1 4 2 4 2

หมูบานเครื่องแกง หมู 2 บานทุงเอาะ ต.

สะพานไมแกน อ.จะนะ 

จ.สงขลา

1.การพัฒนาสูตรเครื่องแกง และ

การผลิตเครื่องแกงใหถูกตองตาม

หลัก GMP 2.การพัฒนาบรรจุภัณฑ

ในรูปแบบตางๆ

1. การจัดการโรงเรือยใหได

มาตรฐาน GMP

2. การจัดการวัตถุดิบใหไดมาตรฐาน

3. การยืดอายุผลิตภัณฑเครื่องแกง

4. การพัฒนาบรรจุภัณฑเครื่องแกง

1.จัดตั้งศูนยการเรียนรูการผลิตเครื่องแกง

บานทุงเอาะ

2.การถายทอดเทคโนโลยีใหกับชุมชนอื่นที่

สนใจและมีความพรอม ในจังหวัดสงขลา

และใกลเคียง จํานวน  3 ชุมชน

น.ส.เสาวนิตย  ชอบบุญ

chsaowanit@yahoo.com

โทร.086-9570362,074-336950

หมูบานผลิตเห็ดอินทรีย หมูบานลิพอนหัวหาร-

บอแร ม.8 ต.ศรีสุทร อ.

ถลาง จ.ภูเก็ต

1.โรงเพาะเห็ด

2.การทาเชื้อ-การผลิตหัวเชื้อและ

เพาะเห็ดเศรษฐกิจ

3.การเพาะเห็ดแบบครบวงจร

4.การผลิตพืชตามระบบเกษตรที่ดี 

(GAP)

5.การแปรรูปผลิตภัณฑเห็ด

6.การถนอมอาหาร

7.การจัดการ วิสาหกิจชุมชนเห็ด

8.การจัดการธุรกิจและการตลาดเห็ด

1.การผลิตพืชตามระบบเกษตรที่ดี(GAP)

2.โรงเพาะเห็ดแบบถอดประกอบได

3.การผลิตหัวเชื้อเห็ดที่มีคุณภาพ

4.การทําเชื้อและเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

5.การเพาะเห็ดแบบครบวงจร

6.การแปรรูปผลิตภัณฑเห็ด

7.การถนอมอาหาร

8.การจัดการวิสาหกิจชุมชนเห็ด

9.การจัดการธุรกิจและการตลาดเห็ด

นายรังสรรค พลสมัคร

rangsan@pkru.ac.th

โทร.089-1957589

หมูบานแปงสาคู บาน

สากเหล็ก หมูที่ 2 ต.อิน

คีรี อ.พรหมคีรี

หมูบานแปงสาคูอินคีรี 

บานสากเหล็ก หมูที่ 2 

ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.

นครศรีธรรมราช

1. การฝกอบรม ปฏิบัติการ บริการใหคํา

ปริกษา ดวยการนําเอาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเขาไปใชในการผลิตแปงสาคู การ

แปรรูปแปงสาคูเปนผลิตภัณฑอาหาร

ผศ.ศุภมาตร อิสสระพันธุ

issarapun@hotmail.com

โทร.093-6564848

หมูบานวิสาหกิจชุมชน

สวนหมอมผลิต

เครื่องแกงสําเร็จรูปตรา

ครก

กลุมเครื่องแกงตราครก 

เลขที่ 50 ม.5 ต.ปริก อ.

สะเดา จ.สงขลา

1.กระบวนการผลิตเครื่องแกงและ

ไกหยองใหถูกตองตาม GMP  และ

ตามหลักขอปฏิบัติการผลิตอาหาร

ฮาลาล

2.การผลิตไกหยองรสแกงปกษใต

ตาม GMP และขอปฎิบัติการผลิต

อาหารฮาลาล

3.ตรวจหาสารปนเปอนและปริมาณ

จุลินทรียในผลิตภัณฑ

4.การยืดอายุผลิตภัณฑเครื่องแกง

และไกหยอง

5.การผลิตสูตรแกงสม แกงกะทิ แกง

เผ็ด แกงเขียวหวาน แกงมัสมั่น และ

ไกหยองรสแกงปกษใต

ฝกอบรมการ

1.ผลิตเครื่องแกงและไกหยองใหได

มาตรฐานการผลิตภัณฑชุมชน

2.การออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ 

3.เรื่อง การตลาด “เทคนิค”การสงเสริม

การขายรูปแบบตางๆ และประเมินจุดแข็ง 

จุดออน โอกาสและอุปสรรค ในการทําธุรกิจ 

4.เทคโนโลยีการผลิตเครื่องคั่วไกหยอง

ดร.สุวรรณี พรหมคีรี

swnn_p@yahoo.com

โทร.086-7494961

นายอิซฮาร  สาและ

081-875-9762 

sing_la12@hotmail.com

วิทยาลัยเทคนิค

ปตตานี

ศิลปะประดิษฐจากกาบกลวย

1. โครงการหมูบานแมขาย วท. ที่ใชงบประมาณ(เหลือจาย ปงบประมาณ พ.ศ.2557) : อนุมัติ ณ วันที่ 15 ม.ค. 57

2. โครงการหมูบานแมขาย วท. ที่ใชงบประมาณ พ.ศ.2558

 - รอบที่ 1 : อนุมัติ ณ วันที่ 15 ม.ค. 58

 - รอบที่ 2 : อนุมัติ ณ วันที่ 21 เม.ย. 58

ขอมูล ณ วันที่ 9 ก.ค. 2558

รวมทั้งหมด

1.การออกแบบผลิตภัณฑ

2.การทํากระดาษจากวัสดุธรรมชาติ

ตางๆเชน สาหราย

3. การทําบรรจุภัณฑจากกาบกลวย

1.เทคโนโลยีเกี่ยวกับกาบกลวย

2.เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ

3.การออกแบบผลิตภัณฑจากกาบกลวย



ป

2553

ป

2554
ป 2555 ป 2556 ป 2557

1.ไมผานการประเมินสถานะการพัฒนาหมูบ านฯ ป 2557

1

ตอเน่ือง

 ปที่ 2

มรภ.พิบูลสงคราม หมูบานสมุนไพรหอม หมูที่ 2 และ 3

บานปาเรไร ต.ทับ

คลอ

ดร. เฉลมิพร  ทองพนู

089-554-4933

cthongpoon@gmail.co

m

200,000 250,000 1.ไมผานการ

ประเมินสถานะ

ฯ ป 2557

43.75

2

ตอเน่ือง

 ปที่ 2

มทร.ลานนา พิษณุโลก หมูบานเลี้ยงปลาบูใน

กระชงัตามกรอบ

มาตรฐานการปฏบิติั

ทางประมงที่ด ี(GAP)

บานแกงเจ็ดแคว

บานแกงเจ็ดแคว

หมู11 ต.บานยาง

ผศ.ดร.มนัส  แสวงทอง

084-915-4945

manus_clsu@hotmail.c

om

170,000 200,000 1.ไมผานการ

ประเมินสถานะ

ฯ ป 2557

46.70

3

ตอเน่ือง

 ปที่ 2

สถาบันวิจัยเทคโนโลยี

เกษตร มทร.ลานนา

ลําปาง

หมูบานผลิตลําไย

คุณภาพตนทุนต่ําบาน

หนองสลิง

บานหนองสลิง หมู

 4 ต.ศรีเต้ีย อ.บาน

โฮง จ.ลําพูน

นายยทุธนา  เขาสเุมรุ

081-716-6548, 084-

807-8008

k_yuttana@hotmail.co

m

200,000 240,000 1.ไมผานการ

ประเมินสถานะ

ฯ ป 2557

57.67

4

ตอเน่ือง

 ปที่ 3

มรภ.อุตรดิตถ หมูบานไสเดือน บานไผใหญ หมู 7

ต.หาดกรวด อ.เมือง

 จ.อุตรดิตถ

นายพฒันา สมนิยาม

081-955-9185

psomniyam@gmail.com

156,750 240,000 1.ไมผานการ

ประเมินสถานะ

ฯ ป 2557

50.63

5

ตอเน่ือง

 ปที่ 3

มรภ.อุตรดิตถ หมูบานกลวย(เบรกแตก) วิสาหกิจชุมชน

กลวยกวนกลวยฉาบ

 เลขที่ 13 ขุนฝาง

 หมู 6 ต.ขุนฝาง

นายอดุลย พุกอินทร

081-532-9569

adun999@gmail.com

####### 215,000 250,000 1.ไมผานการ

ประเมินสถานะ

ฯ ป 2557

69.06

6

ตอเน่ือง

 ปที่ 2

มรภ.เชียงราย หมูบานสับปะรดภูแล-

นางแล

บานแมปูคา หมู

13 ต.นางแล อ.

เมือง จ.เชียงราย

นายธนูศักด์ิ ธนะสาร

081-287-1289

Thanusak1@gmail.com

210,000 240,000 1.ไมผานการ

ประเมินสถานะ

ฯ ป 2557

55.33

7

ตอเน่ือง

 ปที่ 3

ม.อุบลราชธานี (ป

2553 - 2554)

พว. (ป 2557)

หมูบานพลังงานโซลาร

เซลส **(หมูบานชุมชน

ตนแบบพลงังานทดแทน)

หมูบานโหงนขาม

และหมูบานดงนา

ต.หนามแทง

นางสาวเมทินี  ศิริไกร

081-922-2340

methinee.sirikrai@nect

ec.or.th

###### ###### 250,000 1.ไมผานการ

ประเมินสถานะ

ฯ ป 2557

 -

8

ตอเน่ือง

 ปที่ 3

ม.อุบลราชธานี หมูบานผลิตภัณฑผา

ฝายอินทรียริมโขง

บานทุงนาเมือง ต.

นาโพธ์ิกลาง

นางอริยาภรณ พงษรัตน

045-353530

a_pongrat@hotmail.co

m

####### 200,000 192,560 1.ไมผานการ

ประเมินสถานะ

ฯ ป 2557

53.13

6 หมูบาน

2 หมูบาน

2.ไมมีคะแนนประเมนิสถานะการพฒันาหมูบ านฯ ป 2557

1

ตอเน่ือง

 ปที่ 2

ม.นครพนม หมูบานพลังงาน

ทางเลือกของเกษตรกร

ที่ยั่งยืนและเหมาะสม***

บานยอดชาด หมูที่

 1 และ 2 ต.ยอด

ชาด อ.วังยาง จ.

นครพนม

นายวุฒิศักดิ์ ทะนวนรัมย

wutthisak.tha@npu.acth

โทร. 089-6063469

220,000 240,000 2.ไมมีคะแนน

ประเมินสถานะ

ฯ ป 2557

รอประเมินฯ

2

ตอเน่ือง

 ปที่ 1

ม.นครพนม หมูบานถายทอดองค

ความรูเกษตรอินทรีย

เพื่อความปลอดภยัทาง

อาหาร***

บานกลางใหญ ม.3

 ต.บานกลาง อ.

เมือง จ.นครพนม

ดร.โสรัจจ ประวีณวงศวุฒ

dr.sorat@gmail.com

โทร.088-562-7192

220,000 2.ไมมีคะแนน

ประเมินสถานะ

ฯ ป 2557

รอประเมินฯ

 ๒   หมูบาน

โครงการหมูบานแมขาย วท. ท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
(1.ไมผานการประเมินสถานะฯ ป 2557 / 2.ไมมีคะแนนประเมินสถานะฯ ป 2557 / 3.ไมเสนอขอรับงบฯป 2558)

ที่

สถานะ

หมูบานฯ

ป

2557

หนวย ช่ือหมูบาน พื้นที่ ผ ูรับผิดชอบ หมายเหตุ
งบประมาณที่ได รับการอนุมัต ิ (บาท)

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาคอีสาน

mailto:cthongpoon:@gmail.co
mailto:manus_clsu:@hotmail.c
mailto:k_yuttana:@hotmail.co
mailto:psomniyam:@gmail.com
mailto:adun999:@gmail.com
mailto:Thanusak1:@gmail.com
mailto:a_pongrat:@hotmail.co
mailto:wutthisak.tha:@npu.acth


ป

2553

ป

2554
ป 2555 ป 2556 ป 2557

ที่

สถานะ

หมูบานฯ

ป

2557

หนวย ช่ือหมูบาน พื้นที่ ผ ูรับผิดชอบ หมายเหตุ
งบประมาณที่ได รับการอนุมัต ิ (บาท)

1 ตอเน่ือง

ปที่ 2

มรภ.เพชรบุรี หมูบานพลังงาน

ทางเลือกเพื่อวิถีชีวิต

เกษตรกร***

ต.ปาเด็ง อ.แกง

กระจาน จ.เพชรบรีุ

ดร.ปาณิศา แกวสวัสดิ์

080-250-0174

k_panisa@yahoo.com

200,000 230,000 3.ไมเสนอขอรับ

งบฯป 2558

78.33

2 ใหม วศ. หมูบานแปรรูปกลวย

เล็บมือนาง

ชุมชนหมูบาน ใน

พื้นที่ อ.ทาแซะ จ.

ชมุพร

นางวรรณดี มหรรณพคุณ

0-2201-7420

wannadee@dss.go.th

100,000 3.ไมเสนอขอรับ

งบฯป 2558

81.25

3

ตอเน่ือง

ปที่ 3

วศ. หมูบานสมุนไพรพื้นบาน หมูบาน 3 และหมู

 7 ต.บานนา อ.

กะเปอร

นางสุบงกช ทรัพยแตง

085-249-0971, 0-

2201-7179

subongkoch@dss.go.th

####### 252,000 250,000 3.ไมเสนอขอรับ

งบฯป 2558

(ขยายลกูขาย)

เปนแมขาย วท.

 ป2557

89.13

1  หมูบาน

1  หมูบาน

12  หมูบ าน ##### ##### 595,000 ###### 1,862,560

ภาคกลาง

ภาคใต 

รวมทัง้หมด

 3.ไมเสนอขอรับงบฯป 2558

mailto:k_panisa:@yahoo.com
mailto:wannadee:@dss.go.th
mailto:subongkoch:@dss.go.th


 

ภาคผนวก ภาคผนวก ๓๓  

ขอมูลเครือขาย อสวท.   

ป ๒๕๕๘ 
 

 คูมือการดําเนินงานกิจกรรม 
สงเสริมการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 



ภาค

ลําดับ

จังหวัด

ทั้งหมด

ลําดับ

จังหวัด

ที่มี 

อสวท.

ลําดับ

ภาค
จังหวัด คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย

ปที่เปน

เครือขาย

 อสวท.

จํานวนสมาชิก

 อสวท.

เหนือตอนบน 1 1 1 เชียงใหม มทร. ลานนาภาคพายัพ เชียงใหม 2547 274

2 2 2 ลําปาง มทร. ลานนา สถาบันวิจัยฯ 2551 184

3 3 3 นาน มทร. ลานนา นาน 2552 194

4 4 4 ลําพูน ม.เชียงใหม 2556 232

5 5 5 เชียงราย มทร. ลานนา เชียงราย 2556 166

6 6 6 พะเยา ม.พะเยา 2556 164

7 7 7 แมฮองสอน ม.เชียงใหม 2557 118

8 8 แพร ม.แมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ 9 ก.ย.58

เหนือตอนลาง 9 8 1 พิษณุโลก ม.นเรศวร 2549 197

10 9 2 อุตรดิตถ มรภ.อุตรดิตถ 2549 240

11 10 3 ตาก มทร. ลานนา ตาก 2550 146

12 11 4 นครสวรรค มรภ.นครสวรรค 2555 176

13 12 5 อุทัยธานี มรภ.นครสวรรค 2557 18

14 13 6 สุโขทัย ม.นเรศวร 2557 158

15 14 7 พิจิตร ม.นเรศวร 2558 217

16 เพชรบูรณ

17 8 กําแพงเพชร มรภ.พิบูลสงคราม 25 ส.ค.58

กลาง 18 15 1 กทม. มทร. พระนคร 2550 437

มทร. กรุงเทพ 2554 223

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2554 130

19 16 2 ปทุมธานี ม.ธรรมศาสตร 2551 188

20 17 3 ราชบุรี มรภ.หมูบานจอมบึง 2551 207

21 18 4 ลพบุรี มรภ.เทพสตรี 2552 167

22 19 5 พระนครศรีอยุธยา วทอ. การตอเรือพระนครศรีอยุธยา 2553 178

23 20 6 นครนายก วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 2553 217

24 21 7 เพชรบุรี วกท. เพชรบุรี 2556 225

25 22 8 กาญจนบุรี ม.มหิดล ว.กาญจนบุรี 2557 250

26 นนทบุรี

27 สระบุรี

28 9 ชัยนาท มรภ.นครสวรรค 2558 11 ก.ย.58

29 สิงหบุรี

30 อางทอง

สถานภาพเครือขาย อสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2558



ภาค

ลําดับ

จังหวัด

ทั้งหมด

ลําดับ

จังหวัด

ที่มี 

อสวท.

ลําดับ

ภาค
จังหวัด คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย

ปที่เปน

เครือขาย

 อสวท.

จํานวนสมาชิก

 อสวท.

31 สุพรรณบุรี

32 ประจวบคีรีขันธ

33 10 สมุทรสาคร มทร.พระนคร 25 ก.ย.58

34 11 สมุทรสงคราม มทร.กรุงเทพ 26 ส.ค.58

35 12 นครปฐม ม.เกษตรศาสตรกําแพงแสน**

ม.มหิดล 2558 2 ก.ย.58

ตะวันออก 36 23 1 ชลบุรี ม.บูรพา 2549 143

37 24 2 จันทบุรี ม.บูรพา ว.จันทบุรี / มรภ.รําไพพรรณี 2549 186

38 25 3 ฉะเชิงเทรา มรภ.ราชนครินทร 2555 130

39 ระยอง

40 4 ตราด มรภ.รําไพพรรณี 2558 20 พ.ย.58

41 ปราจีนบุรี

42 สระแกว

43 สมุทรปราการ

อีสานตอนบน 44 26 1 ขอนแกน ม.ขอนแกน 2547 321

45 27 2 อุดรธานี มรภ.อุดรธานี 2550 180

46 28 3 มหาสารคาม มรภ.มหาสารคาม 2551 192

47 29 4 กาฬสินธุ มทร. อีสาน กาฬสินธุ 2552 334

48 30 5 เลย มรภ.เลย 2552 211

49 31 6 นครพนม ม.รามคําแหง ว. จังหวัดนครพนม 2554 151

ม.นครพนม 2556 192

50 32 7 สกลนคร มทร. อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 2555 155

51 33 8 รอยเอ็ด มรภ.รอยเอ็ด 2558 161

52 9 หนองบัวลําภู มรภ.เลย 2558 30 ธ.ค.58

53 หนองคาย **ม.ขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย

54 บึงกาฬ

55 10 มุกดาหาร ม.นครพนม 2558 17 ส.ค.58

อีสานตอนลาง 56 34 1 อุบลราชธานี ม.อุบลราชธานี / มรภ.อุบลราชธานี 2548 324

57 35 2 นครราชสีมา ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2550 160

58 36 3 ยโสธร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 2556 176

59 37 4 บุรีรัมย มรภ.บุรีรัมย 2556 174

60 38 5 สุรินทร มทร. อีสาน สุรินทร 2556 149

61 39 6 อํานาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน *ในระบบไมพบขอมูล 2558 199

62 7 ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีษะเกษ 2558 5 ก.ย.58

63 ชัยภูมิ

จัดแตไมสงรายชื่อสมาชิก

จัดแตไมสงรายชื่อสมาชิก



ภาค

ลําดับ

จังหวัด

ทั้งหมด

ลําดับ

จังหวัด

ที่มี 

อสวท.

ลําดับ

ภาค
จังหวัด คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย

ปที่เปน

เครือขาย

 อสวท.

จํานวนสมาชิก

 อสวท.

ใต 64 40 1 นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ 2549 113

65 41 2 ยะลา มรภ.ยะลา 2550 293

66 42 3 สงขลา ม.สงขลานครินทร 2551 154

67 43 4 ภูเก็ต มรภ.ภูเก็ต 2551 189

68 44 5 ตรัง มทร. ศรีวิชัย ตรัง 2552 235

69 45 6 ชุมพร วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 2552 115

70 46 7 พัทลุง ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 2554 217

71 47 8 กระบี่ ม.เกษตรศาสตร วข.กําแพงแสน 2555 249

72 48 9 พังงา ม.เกษตรศาสตร จ.กระบี่ 2556 170

73 49 10 ปตตานี วิทยาลัยเทคนิคปตตานี 2556 123

74 50 11 ระนอง มทร. ศรีวิชัย ตรัง 2557 146

75 51 12 สตูล มทร. ศรีวิชัย ตรัง 2557 158

76 13 สุราษฎรธานี มรภ.สุราษฎรธานี 2558 22 ก.ค.58

77 นราธิวาส

มีสมาชิก อสวท. ครอบคลุมพื้นที่ 62 จังหวัด

1. สมาชิก อสวท. ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จํานวน 8 จังหวัด

2. สมาชิก อสวท. ในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง จํานวน 8 จังหวัด

3. สมาชิก อสวท. ในพื้นที่ภาคกลาง จํานวน 12 จังหวัด

4. สมาชิก อสวท. ในพื้นที่ภาคตะวันออก จํานวน 4 จังหวัด

5. สมาชิก อสวท. ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน จํานวน 10 จังหวัด

6. สมาชิก อสวท. ในพื้นที่ภาคอีสานตอนลาง จํานวน 7 จังหวัด

7. สมาชิก อสวท. ในพื้นที่ภาคใต จํานวน 13 จังหวัด

up date 1/07/2558จํานวนทั้งหมดกวา 10,406 คน
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