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บทนํา
1. หลักการและเหตุผล

เม่ือเดือนมกราคม 2546กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(วท.) ไดเล็งเห็นศักยภาพของ
สถาบันการศึกษาซึ่งมีกระจายอยูในทุกภูมิภาค จึงตกลงจัดทําบันทึกความรวมมือเครือขายถายทอดเทคโนโลยี
“คลินิกเทคโนโลยี” ข้ึน เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม2552 มีการยกเลิกบันทึกความรวมมือเดิมฯ และมีการจัดทํา
บันทึกความรวมมือใหม เพ่ือเพ่ิมเติมประเด็นในเรื่องการพัฒนาจังหวัดดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามท่ี
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีความรวมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยใหสถาบันการศึกษาท่ีเปน
คลินิกเทคโนโลยีเครือขายในพ้ืนท่ีทําหนาท่ีเปนหนวยสนับสนุนงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูบริหาร
วิทยาศาสตรจังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science Officer : PCSO) นอกจากนี้ไดสรางกลไกเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.)ใหแกประชาชนท่ัวไป ท่ีเรียกวา อาสาสมัคร
วิทยาศาสตรแลเทคโนโลยี (อสวท.) ท่ีจะเปนสื่อกลางดาน วทน.ในชุมชน ไปพรอมกับการดําเนินงานคลินิก
เทคโนโลยีและเม่ือป พ.ศ.2552 ไดมีแนวนโยบายสงเสริมใหมีการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน เปนตนแบบในการ
นํา วทน. ไปใชในการพัฒนาอาชีพหลัก/รอง ท้ังนี้ท้ัง 3 กลไกมีจุดมุงหมายสําคัญคือการท่ีสามารถนํา
ผลงานวิจัยและพัฒนา(องคความรู เทคนิค เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ สิ่งประดิษฐ ผลิตภัณฑ)
ท่ีมีอยูในกระทรวงวิทยาศาสตรฯและในสถาบันการศึกษาแพรกระจายและประยุกตใชประโยชน ในสูชุมชน
ทองถ่ิน ท้ังในเชิงเศรษฐกิจและเสริมสรางคุณภาพชีวิตแกประชาชนในสังคม อยางตอเนื่องและยั่งยืน ภายใต
กิจกรรมสงเสริมการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
(ชื่อในการจัดทําคําของบประมาณ)ดังนั้น ในการดําเนินงานรวมกันท้ังสองฝาย จึงมีความจําเปน ตองจัดทํา
คูมือการดําเนินงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560โดยแบงเปน 2 กลุม เลมท่ี 1 จะเปนคูมือฯการ
ดําเนินการของงานคลินิกเทคโนโลยีและงานอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเลมท่ี 2 เปนงาน
หมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2. วัตถุประสงค
เพ่ือสรางความเขาใจ ความม่ันใจ  และแนวทางการปฏิบัติ ของผูปฏิบัติงาน ไปในทิศทางเดียวกัน

เพ่ือใหการดําเนินงานของกิจกรรมฯ เปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงคและเปาหมาย  เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแกประชาชนกลุมเปาหมาย

3. ขอบเขต
 แนวทางการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมตั้งแตการสรางความเขาใจในเรื่อง ท่ีมา/หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ผลผลิตผลลัพธตัวชี้วัดของกิจกรรม พ้ืนท่ีการดําเนินงาน สัดสวนงบประมาณท่ีใช
ในการดําเนินกิจกรรมตางๆแผนการดําเนินงานและผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมยอย

 รูปแบบการดําเนินกิจกรรมของแตละงาน  และการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินงาน(คลินิก
เทคโนโลยี หมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

 การติดตามและประเมินผล ไดแก รูปแบบกลไกและเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
 แบบฟอรมตางๆ ท่ีใชในการดําเนินงาน

โดยมีรายละเอียดในบทตาง ๆในเลมท่ี 2 ดังนี้
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บทนํา
1. หลักการและเหตุผล

เม่ือเดือนมกราคม 2546กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(วท.) ไดเล็งเห็นศักยภาพของ
สถาบันการศึกษาซึ่งมีกระจายอยูในทุกภูมิภาค จึงตกลงจัดทําบันทึกความรวมมือเครือขายถายทอดเทคโนโลยี
“คลินิกเทคโนโลยี” ข้ึน เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม2552 มีการยกเลิกบันทึกความรวมมือเดิมฯ และมีการจัดทํา
บันทึกความรวมมือใหม เพ่ือเพ่ิมเติมประเด็นในเรื่องการพัฒนาจังหวัดดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามท่ี
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีความรวมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยใหสถาบันการศึกษาท่ีเปน
คลินิกเทคโนโลยีเครือขายในพ้ืนท่ีทําหนาท่ีเปนหนวยสนับสนุนงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับ
รองผูวาราชการท่ีเปนผูบริหารวิทยาศาสตรจังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science Officer : PCSO)
นอกจากนี้ไดสรางกลไกเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.)ใหแก
ประชาชนท่ัวไป ท่ีเรียกวา อาสาสมัครวิทยาศาสตรแลเทคโนโลยี (อสวท.) ท่ีจะเปนสื่อกลางดาน วทน.ใน
ชุมชน ไปพรอมกับการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยีและเม่ือป พ.ศ.2552 ไดมีแนวนโยบายสงเสริมใหมีการ
พัฒนาหมูบาน/ชุมชน เปนตนแบบในการนํา วทน. ไปใชในการพัฒนาอาชีพหลัก/รอง ท้ังนี้ท้ัง 3 กลไกมี
จุดมุงหมายสําคัญคือการท่ีสามารถนําผลงานวิจัยและพัฒนา(องคความรู เทคนิค เทคโนโลยี เครื่องมือ
เครื่องจักร อุปกรณ สิ่งประดิษฐ ผลิตภัณฑ) ท่ีมีอยูในกระทรวงวิทยาศาสตรฯและในสถาบันการศึกษา
แพรกระจายและประยุกตใชประโยชน ในสูชุมชนทองถ่ิน ท้ังในเชิงเศรษฐกิจและเสริมสรางคุณภาพชีวิตแก
ประชาชนในสังคม อยางตอเนื่องและยั่งยืน ภายใตกิจกรรมสงเสริมการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน (ชื่อในการจัดทําคําของบประมาณ)ดังนั้น เพ่ือสราง
ความเขาใจและกําหนดแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ไดจัดทําคูมือการดําเนินงานฯ เปนประจําทุกป
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2560 แบงคูมือเปน 2 เลม เลมท่ี 1 จะเปนคูมือฯการดําเนินการของงานคลินิก
เทคโนโลยีและงานอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเลมท่ี 2 เปนงานหมูบานแมขายวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

2. วัตถุประสงค
เพ่ือสรางความเขาใจ ความม่ันใจ  และแนวทางการปฏิบัติ ของผูปฏิบัติงาน ไปในทิศทางเดียวกัน

เพ่ือใหการดําเนินงานของกิจกรรมฯ เปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงคและเปาหมาย  เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแกประชาชนกลุมเปาหมาย

3. ขอบเขต
 แนวทางการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมตั้งแตการสรางความเขาใจในเรื่อง ท่ีมา/หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ผลผลิตผลลัพธตัวชี้วัดของกิจกรรม พ้ืนท่ีการดําเนินงาน สัดสวนงบประมาณท่ีใช
ในการดําเนินกิจกรรมตางๆแผนการดําเนินงานและผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมยอย

 รูปแบบการดําเนินกิจกรรมของแตละงาน  และการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินงาน(คลินิก
เทคโนโลยี หมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

 การติดตามและประเมินผล ไดแก รูปแบบกลไกและเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
 แบบฟอรมตางๆ ท่ีใชในการดําเนินงาน
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บทท่ี 1 รายละเอียดกิจกรรมสงเสริมการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

บทนี้กลาวถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมกับแผนของชาติ กระทรวงและหนวยงาน ท่ีมา/
หลักการและเหตุผลวัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ แนวทาง/วิธีดําเนินการระยะเวลาดําเนินการ
สัดสวนงบประมาณ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
รวมท้ังระบบ กลไกและเงื่อนไขตางๆ ท่ีผูไดรับการสนับสนุนงบประมาณในแตละงานตองปฏิบัติ รวมท้ังการ
จัดเก็บขอมูล  ชองทาง รูปแบบ และระยะเวลาในการจัดสงผลงานในภาพรวมของกิจกรรมฯ

บทท่ี 2 – 3การสนับสนุนงบประมาณ(ดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยีและงานอาสาสมัคร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

ในแตละบทจะกลาวถึงหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย รูปแบบของ
กิจกรรมในการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี เปาหมายของงานคลินิกเทคโนโลยีขอกําหนดการสนับสนุนในแต
ละแผนงาน ซึ่งจะประกอบดวย ความหมาย ขอบเขตของงานในแตละแผนงาน จุดเนน ลําดับความสําคัญใน
การใหการสนับสนุนงบประมาณ คุณสมบัติของผูขอรับการสนับสนุน วงเงิน เกณฑการคัดเลือกและการตัดสิน
ปฏิทินและข้ันตอนการสนับสนุนงบประมาณฯ แบบฟอรมท่ีใชในการขอรับการสนับสนุนฯ แบบฟอรมท่ีใชใน
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รายละเอียดรายละเอียดกิจกรรมสงเสริมการนํากิจกรรมสงเสริมการนํา
วิทยาศาสตรวิทยาศาสตร เทคโนโลยีเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การผลิตและเศรษฐกิจชุมชนการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจําปงบประมาณประจําปงบประมาณ พพ..ศศ..25602560

11..11 แผนปฏิบัติการกิจกรรมฯแผนปฏิบัติการกิจกรรมฯ
11)) ความเช่ือมโยงกับแผนของชาติ กระทรวงและหนวยงานความเช่ือมโยงกับแผนของชาติ กระทรวงและหนวยงาน
กิจกรรมสงเสริมการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพภาคการ

ผลิตและเศรษฐกิจชุมชน  มีความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร เปาหมายบริการของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ
(วท.) สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ (สป.วท.) และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

เปาหมายการใหบริการกระทรวง
ท่ี 7

การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเปนพื้นฐานรองรับ
งานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนนําผลงานวิจัยและพัฒนา หรือเทคโนโลยี
ไปใชประโยชนท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม

เปาหมายการใหบริการ ผูประกอบการและชุมชนไดนําเทคโนโลยีไปใช เพิ่มมูลคา ลดรายจาย
เพิ่มรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิต

หนวยงาน ที่ 7 1. จํานวนสถานประกอบการ/ชุมชน ท่ีนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช
ประโยชน (ราย)

2. จํานวนมูลคาเพ่ิมจากการนําผลงานวิจัยฯ ไปใชประโยชน ท่ีมีใหแก
เศรษฐกิจ (บาท)

ผลผลิต/กิจกรรม : การถายทอดเทคโนโลยี/กิจกรรมสงเสริมการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต และเศรษฐกิจชุมชน

ตัวช้ีวัดผลผลิต : 1. จํานวนผูรับการถายทอดเทคโนโลยี (คน)
2. รอยละความพึงพอใจของผูรับการถายทอดเทคโนโลยี
3. รอยละของผูรับการถายทอดเทคโนโลยีนําไปใชประโยชน

ตัวช้ีวัดกิจกรรม : 1. จํานวนผลงานวิจัยฯ หรือเทคโนโลยีท่ี สป.วท. ไดสงเสริมใหดําเนินงาน
ภายใตกิจกรรมฯ
2. จํานวนโครงการท่ี สป.วท.ฯ ไดสงเสริมใหดําเนินงานภายใตกิจกรรมฯ
3. รอยละของโครงการท่ีใหการสงเสริมฯ บรรลุผลตามเปาหมายแผน

1บทที่บทที่
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22)) หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล
ประชาชน/ชุมชนในระดับฐานรากซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ ยังขาดโอกาสในการเขาถึง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) รวมท้ังยังขาดขีดความสามารถทางดาน วทน. เพ่ือนําไปใช
ประโยชนท้ังในเชิงเศรษฐกิจและเสริมสรางคุณภาพชีวิต สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สส.สป.วท.) เปนหนวยงานท่ีมีพันธกิจประการหนึ่งในการสงเสริมการ
พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี  ไดสรางกลไกเพ่ือนําผลงานวิจัยและพัฒนา(องคความรู เทคนิค/เทคโนโลยี
นวัตกรรม/เครื่องมืออุปกรณ/สิ่งประดิษฐ/ผลิตภัณฑ) แพรกระจายและถายทอดฯ ไปยังชุมชน/ทองถ่ิน
ประกอบดวยคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย เริ่มดําเนินการ เม่ือป 2546 โดยไดจัดทําบันทึกความรวมมือเครือขาย
การถายทอดเทคโนโลยีกับสถาบันการศึกษาในทุกภูมิภาค ซึ่งรวมถึงหนวยงานในสังกัด วท.ก็รวมเปนคลินิก
เทคโนโลยีเครือขายดวย ปจจุบันมีเครือขายความรวมมือฯ กวา 70 เครือขาย ครอบคลุมพ้ืนท่ี 69 จังหวัด มีฐานมูลมี
เทคโนโลยีพรอมถายทอดฯ กวา 1,391 รายการ รวมท้ังสรางและเพ่ิมขีดความสามารถดาน วทน. ใหแก
ประชาชนท่ัวไป ท่ีเรียกวา อาสาสมัครวิทยาศาสตรแลเทคโนโลยี (อสวท.) ท่ีจะเปนสื่อกลางดาน วทน. ในชุมชน
ปจจุบันมีสมาชิก อสวท. จํานวนมากกวา 12,800 คน ใน 63 จังหวัด ตอมาเม่ือป พ.ศ.2552 ไดมีแนวนโยบาย
สงเสริมใหมีการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน เปนตนแบบในการนํา วทน. ไปใชในการพัฒนาอาชีพหลัก/รอง ปจจุบันมี
หมูบาน/ชุมชน ท่ีไดรับการสงเสริมและสนับสนุนในการนํา วทน. ไปใชประโยชน จํานวน 337 หมูบาน ใน 276
อําเภอ 67 จังหวัด จากการประเมินผลทุกป มีผูรับประโยชนจากการนํา วทน. ไปใชปละไมนอยกวา 20,000 คน
เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจจากการมีรายได ลดรายจาย ลดตนทุนการผลิต การลงทุนหรือการจางงานเพ่ิมข้ึน ปละ
ประมาณ 86.36 – 160.30 ลานบาท หรือประมาณ 1.5- 2.0 เทา เม่ือเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีไดรับการ
จัดสรรจากรัฐบาลในแตละป รวมท้ังสรางโอกาสใหประชาชนเขาถึงแหลงขอมูลเทคโนโลยีผานชองทางตางๆ (ทาง
เวบไซต ทางโทรศัพท สิ่งพิมพ การบริการเคลื่อนท่ี) ท้ังท่ีระบุตัวตนไดและระบุตัวตนไมได ปจจุบันมีจํานวน
ผูรับบริการกวา 3,000,000 ราย

ดังนั้น เพ่ือใหประชาชน/ชุมชน และทองถ่ิน ไดรับโอกาสในการรับการถายทอดเทคโนโลยี การเพ่ิม
ขีดความสามารถทางดาน วทน. และการไดรับบริการและเขาถึงแหลงขอมูลเทคโนโลยีอยางตอเนื่องและท่ัวถึง จึง
ไดกําหนดใหมีกิจกรรมดังกลาวขางตน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ข้ึน ซึ่งประกอบดวย 3 งาน ไดแก
งานคลินิกเทคโนโลยี งานหมูบานแมขาย วท. และงาน อสวท.

33)) วัตถุประสงควัตถุประสงค
3.1) เพ่ือสงเสริมการพัฒนาเครือขายฯใหเปนตัวกลางการถายทอดความรูและเทคโนโลยี
3.2) เพ่ือสงเสริมใหมีการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกตใชประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม
3.3) เพ่ือสงเสริมใหชุมชน/หมูบาน เปนตนแบบในการนํา วทน. ไปใชในการประกอบอาชีพและการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน
3.4) เพ่ือสนับสนุนใหชุมชนเขาถึงแหลงเทคโนโลย ีมีความตระหนัก และมีขีดความสามารถดาน วทน.

44)) กลุมเปาหมายกลุมเปาหมาย
ไดแก กลุมเกษตรกร กลุมแมบาน หรือกลุมอาชีพ ท่ีมีการรวมตัวกันเปนกลุม วิสาหกิจชุมชน สหกรณ

หรือเรียกชื่ออ่ืนๆ ท่ีมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย /สมาชิก อสวท.
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22)) หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล
ประชาชน/ชุมชนในระดับฐานรากซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ ยังขาดโอกาสในการเขาถึง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) รวมท้ังยังขาดขีดความสามารถทางดาน วทน. เพ่ือนําไปใช
ประโยชนท้ังในเชิงเศรษฐกิจและเสริมสรางคุณภาพชีวิต สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สส.สป.วท.) เปนหนวยงานท่ีมีพันธกิจประการหนึ่งในการสงเสริมการ
พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี  ไดสรางกลไกเพ่ือนําผลงานวิจัยและพัฒนา(องคความรู เทคนิค/เทคโนโลยี
นวัตกรรม/เครื่องมืออุปกรณ/สิ่งประดิษฐ/ผลิตภัณฑ) แพรกระจายและถายทอดฯ ไปยังชุมชน/ทองถ่ิน
ประกอบดวยคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย เริ่มดําเนินการ เม่ือป 2546 โดยไดจัดทําบันทึกความรวมมือเครือขาย
การถายทอดเทคโนโลยีกับสถาบันการศึกษาในทุกภูมิภาค ซึ่งรวมถึงหนวยงานในสังกัด วท.ก็รวมเปนคลินิก
เทคโนโลยีเครือขายดวย ปจจุบันมีเครือขายความรวมมือฯ กวา 70 เครือขาย ครอบคลุมพ้ืนท่ี 69 จังหวัด มีฐานมูลมี
เทคโนโลยีพรอมถายทอดฯ กวา 1,391 รายการ รวมท้ังสรางและเพ่ิมขีดความสามารถดาน วทน. ใหแก
ประชาชนท่ัวไป ท่ีเรียกวา อาสาสมัครวิทยาศาสตรแลเทคโนโลยี (อสวท.) ท่ีจะเปนสื่อกลางดาน วทน. ในชุมชน
ปจจุบันมีสมาชิก อสวท. จํานวนมากกวา 12,800 คน ใน 63 จังหวัด ตอมาเม่ือป พ.ศ.2552 ไดมีแนวนโยบาย
สงเสริมใหมีการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน เปนตนแบบในการนํา วทน. ไปใชในการพัฒนาอาชีพหลัก/รอง ปจจุบันมี
หมูบาน/ชุมชน ท่ีไดรับการสงเสริมและสนับสนุนในการนํา วทน. ไปใชประโยชน จํานวน 337 หมูบาน ใน 276
อําเภอ 67 จังหวัด จากการประเมินผลทุกป มีผูรับประโยชนจากการนํา วทน. ไปใชปละไมนอยกวา 20,000 คน
เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจจากการมีรายได ลดรายจาย ลดตนทุนการผลิต การลงทุนหรือการจางงานเพ่ิมข้ึน ปละ
ประมาณ 86.36 – 160.30 ลานบาท หรือประมาณ 1.5- 2.0 เทา เม่ือเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีไดรับการ
จัดสรรจากรัฐบาลในแตละป รวมท้ังสรางโอกาสใหประชาชนเขาถึงแหลงขอมูลเทคโนโลยีผานชองทางตางๆ (ทาง
เวบไซต ทางโทรศัพท สิ่งพิมพ การบริการเคลื่อนท่ี) ท้ังท่ีระบุตัวตนไดและระบุตัวตนไมได ปจจุบันมีจํานวน
ผูรับบริการกวา 3,000,000 ราย

ดังนั้น เพ่ือใหประชาชน/ชุมชน และทองถ่ิน ไดรับโอกาสในการรับการถายทอดเทคโนโลยี การเพ่ิม
ขีดความสามารถทางดาน วทน. และการไดรับบริการและเขาถึงแหลงขอมูลเทคโนโลยีอยางตอเนื่องและท่ัวถึง จึง
ไดกําหนดใหมีกิจกรรมดังกลาวขางตน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ข้ึน ซึ่งประกอบดวย 3 งาน ไดแก
งานคลินิกเทคโนโลยี งานหมูบานแมขาย วท. และงาน อสวท.

33)) วัตถุประสงควัตถุประสงค
3.1) เพ่ือสงเสริมการพัฒนาเครือขายฯใหเปนตัวกลางการถายทอดความรูและเทคโนโลยี
3.2) เพ่ือสงเสริมใหมีการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกตใชประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม
3.3) เพ่ือสงเสริมใหชุมชน/หมูบาน เปนตนแบบในการนํา วทน. ไปใชในการประกอบอาชีพและการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน
3.4) เพ่ือสนับสนุนใหชุมชนเขาถึงแหลงเทคโนโลย ีมีความตระหนัก และมีขีดความสามารถดาน วทน.

44)) กลุมเปาหมายกลุมเปาหมาย
ไดแก กลุมเกษตรกร กลุมแมบาน หรือกลุมอาชีพ ท่ีมีการรวมตัวกันเปนกลุม วิสาหกิจชุมชน สหกรณ

หรือเรียกชื่ออ่ืนๆ ท่ีมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย /สมาชิก อสวท.
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22)) หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล
ประชาชน/ชุมชนในระดับฐานรากซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ ยังขาดโอกาสในการเขาถึง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) รวมท้ังยังขาดขีดความสามารถทางดาน วทน. เพ่ือนําไปใช
ประโยชนท้ังในเชิงเศรษฐกิจและเสริมสรางคุณภาพชีวิต สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สส.สป.วท.) เปนหนวยงานท่ีมีพันธกิจประการหนึ่งในการสงเสริมการ
พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี  ไดสรางกลไกเพ่ือนําผลงานวิจัยและพัฒนา(องคความรู เทคนิค/เทคโนโลยี
นวัตกรรม/เครื่องมืออุปกรณ/สิ่งประดิษฐ/ผลิตภัณฑ) แพรกระจายและถายทอดฯ ไปยังชุมชน/ทองถ่ิน
ประกอบดวยคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย เริ่มดําเนินการ เม่ือป 2546 โดยไดจัดทําบันทึกความรวมมือเครือขาย
การถายทอดเทคโนโลยีกับสถาบันการศึกษาในทุกภูมิภาค ซึ่งรวมถึงหนวยงานในสังกัด วท.ก็รวมเปนคลินิก
เทคโนโลยีเครือขายดวย ปจจุบันมีเครือขายความรวมมือฯ กวา 70 เครือขาย ครอบคลุมพ้ืนท่ี 69 จังหวัด มีฐานมูลมี
เทคโนโลยีพรอมถายทอดฯ กวา 1,391 รายการ รวมท้ังสรางและเพ่ิมขีดความสามารถดาน วทน. ใหแก
ประชาชนท่ัวไป ท่ีเรียกวา อาสาสมัครวิทยาศาสตรแลเทคโนโลยี (อสวท.) ท่ีจะเปนสื่อกลางดาน วทน. ในชุมชน
ปจจุบันมีสมาชิก อสวท. จํานวนมากกวา 12,800 คน ใน 63 จังหวัด ตอมาเม่ือป พ.ศ.2552 ไดมีแนวนโยบาย
สงเสริมใหมีการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน เปนตนแบบในการนํา วทน. ไปใชในการพัฒนาอาชีพหลัก/รอง ปจจุบันมี
หมูบาน/ชุมชน ท่ีไดรับการสงเสริมและสนับสนุนในการนํา วทน. ไปใชประโยชน จํานวน 337 หมูบาน ใน 276
อําเภอ 67 จังหวัด จากการประเมินผลทุกป มีผูรับประโยชนจากการนํา วทน. ไปใชปละไมนอยกวา 20,000 คน
เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจจากการมีรายได ลดรายจาย ลดตนทุนการผลิต การลงทุนหรือการจางงานเพ่ิมข้ึน ปละ
ประมาณ 86.36 – 160.30 ลานบาท หรือประมาณ 1.5- 2.0 เทา เม่ือเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีไดรับการ
จัดสรรจากรัฐบาลในแตละป รวมท้ังสรางโอกาสใหประชาชนเขาถึงแหลงขอมูลเทคโนโลยีผานชองทางตางๆ (ทาง
เวบไซต ทางโทรศัพท สิ่งพิมพ การบริการเคลื่อนท่ี) ท้ังท่ีระบุตัวตนไดและระบุตัวตนไมได ปจจุบันมีจํานวน
ผูรับบริการกวา 3,000,000 ราย

ดังนั้น เพ่ือใหประชาชน/ชุมชน และทองถ่ิน ไดรับโอกาสในการรับการถายทอดเทคโนโลยี การเพ่ิม
ขีดความสามารถทางดาน วทน. และการไดรับบริการและเขาถึงแหลงขอมูลเทคโนโลยีอยางตอเนื่องและท่ัวถึง จึง
ไดกําหนดใหมีกิจกรรมดังกลาวขางตน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ข้ึน ซึ่งประกอบดวย 3 งาน ไดแก
งานคลินิกเทคโนโลยี งานหมูบานแมขาย วท. และงาน อสวท.

33)) วัตถุประสงควัตถุประสงค
3.1) เพ่ือสงเสริมการพัฒนาเครือขายฯใหเปนตัวกลางการถายทอดความรูและเทคโนโลยี
3.2) เพ่ือสงเสริมใหมีการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกตใชประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม
3.3) เพ่ือสงเสริมใหชุมชน/หมูบาน เปนตนแบบในการนํา วทน. ไปใชในการประกอบอาชีพและการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน
3.4) เพ่ือสนับสนุนใหชุมชนเขาถึงแหลงเทคโนโลย ีมีความตระหนัก และมีขีดความสามารถดาน วทน.

44)) กลุมเปาหมายกลุมเปาหมาย
ไดแก กลุมเกษตรกร กลุมแมบาน หรือกลุมอาชีพ ท่ีมีการรวมตัวกันเปนกลุม วิสาหกิจชุมชน สหกรณ

หรือเรียกชื่ออ่ืนๆ ท่ีมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย /สมาชิก อสวท.
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55)) ตัวช้ีวัดตัวช้ีวัดเปาหมายเปาหมายและคาเปาหมายและคาเปาหมาย

เปาหมายบริการของ สป.วท./ผลลิต/กจิกรรม หนวย คาเปาหมายแตละงาน หนวย
รับผิดชอบคลินิกฯ หมูบานฯ อสวท.

5.1) จํานวนผลงานดาน วทน. ที่ สป.วท.สงเสริมฯ เร่ือง 22 สป.วท.

5.2) จํานวนโครงการดาน วทน. ที่ สป.วท. สงเสริมฯ ไม
นอยกวา

โครงการ 120 100 5 สป.วท.

5.3) จํานวนผูรับการถายทอดเทคโนโลยี ไมนอยกวา คน 4,000 5,000 - เครือขาย
9,000

5.4) จํานวนผูรับบริการคําปรึกษา/ขอมูลทาง
เทคโนโลยี ไมนอยกวา

คน 4,000/
2,000

- - เครือขาย

5.5) จํานวนผูรับบริการขอมูลเทคโนโลยี ผานชอง
ตางๆที่ สป.วท.กําหนดไมนอยกวา

ชองทาง/
คน

4 / 400,000 สป.วท.

5.6) รอยละของโครงการที่ไดรับการสงเสริมฯ บรรลุ
สัมฤทธิผลตามเปาหมายแผน

รอยละ 80 สป.วท.

5.7) รอยละผูรับการถายทอดเทคโนโลยีนาํความรูไป
ใชประโยชน

รอยละ 40 40 40 เครือขาย

5.8) ผูรับบริการ (ถายทอดเทคโนโลยี/คําปรึกษา/
ขอมูลเทคโนโลยี) มีความพึงพอใจในระดับดี – ดีมาก
เฉลี่ยไมนอยกวา

รอยละ 80 สป.วท./
เครือขาย

5.9) จํานวนชุมชนทีไ่ดรับการเชิดชูเกียรติ (หมูบาน
แมขาย วท./ชุมชนนวัตกรรม)ไมนอยกวา

แหง - 20 - สป.วท./
เครือขาย

5.10) จํานวนสถานประกอบการ(ชุมชน/หมูบานมี
จํานวนสมาชิกที่ไดรับการถายทอดฯไมนอยกวา 10 คน/
ถาเปนนิติบุคคลมีการจางแรงงานไมนอยกวา 5 คน)
นําผลงานวิจัยและพฒันา /เทคโนโลยไีปใชประโยชน

แหง/ราย 25 25 - สป.วท./
เครือขาย

5.11) จํานวนหมูบาน วท.ใหม ในอําเภอที่ยังไมมี
หมูบาน วท.

แหง - 20 - สป.วท./
เครือขาย

5.12) สัดสวนผลลัพธทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิด
จากการดําเนนิกิจกรรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่
ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล

เทา เทากับ 1
หรือมากกวา1

สป.วท./
เครือขาย

หมายเหตุหมายเหตุ :: ((11)) สปสป..วทวท.. หมายถึงหมายถึง สํานักสงเสรมิและถายทอดเทคโนโลยีสํานักสงเสรมิและถายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ
((22)) เครือขาย หมายถึง หนวยงานเครือขาย หมายถึง หนวยงาน//สถาบันการศึกษาท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุนฯ จาก สปสถาบันการศึกษาท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุนฯ จาก สป..วทวท..
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55)) ตัวช้ีวัดตัวช้ีวัดเปาหมายเปาหมายและคาเปาหมายและคาเปาหมาย

เปาหมายบริการของ สป.วท./ผลลิต/กจิกรรม หนวย คาเปาหมายแตละงาน หนวย
รับผิดชอบคลินิกฯ หมูบานฯ อสวท.

5.1) จํานวนผลงานดาน วทน. ที่ สป.วท.สงเสริมฯ เร่ือง 22 สป.วท.

5.2) จํานวนโครงการดาน วทน. ที่ สป.วท. สงเสริมฯ ไม
นอยกวา

โครงการ 120 100 5 สป.วท.

5.3) จํานวนผูรับการถายทอดเทคโนโลยี ไมนอยกวา คน 4,000 5,000 - เครือขาย
9,000

5.4) จํานวนผูรับบริการคําปรึกษา/ขอมูลทาง
เทคโนโลยี ไมนอยกวา

คน 4,000/
2,000

- - เครือขาย

5.5) จํานวนผูรับบริการขอมูลเทคโนโลยี ผานชอง
ตางๆที่ สป.วท.กําหนดไมนอยกวา

ชองทาง/
คน

4 / 400,000 สป.วท.

5.6) รอยละของโครงการที่ไดรับการสงเสริมฯ บรรลุ
สัมฤทธิผลตามเปาหมายแผน

รอยละ 80 สป.วท.

5.7) รอยละผูรับการถายทอดเทคโนโลยีนาํความรูไป
ใชประโยชน

รอยละ 40 40 40 เครือขาย
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ขอมูลเทคโนโลยี) มีความพึงพอใจในระดับดี – ดีมาก
เฉลี่ยไมนอยกวา

รอยละ 80 สป.วท./
เครือขาย
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66)) แนวแนวทางทาง//วิธีดําเนินการวิธีดําเนินการ
6.1) กําหนดกลยุทธในการสงเสริมฯ โดยศึกษาความตองการของกลุมเปาหมาย ประเมินและ

คัดเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ีชุมชน/ทองถ่ิน ใหประชาชนมีโอกาสเขาถึง/เรียนรูอยางท่ัวถึง
6.2) จัดใหมีการสงเสริมเชิดชูเกียรติชุมชนท่ีมีผลงานโดดเดนดานการพัฒนาและการประยุกต

วทน. เพ่ือเปนตนแบบและแรงบันดาลใจใหคนในพ้ืนท่ีตางๆ
6.3) จัดทําฐานขอมูลเทคโนโลยีพรอมถายทอดฯ พรอมเชื่อมโยงการใชงานรวมกัน รวมท้ังจัดให

มีชองทางการใหบริการ การเผยแพรเทคโนโลยี และการเขาถึงแหลงขอมูลเทคโนโลยี ไมนอยกวา 4 ชองทาง
ไดแก ทางโทรศัพท ทางเวบไซต  สิ่งพิมพ การจัดแสดงนิทรรศการ  เปนตน

6.4) การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน 3 งาน ดังนี้
(1) การดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี 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. ใหมในพ้ืนท่ีท่ียังไมมีสมาชิก อสวท.

การเติมความรูใหแกสมาชิก อสวท.เดิม การรวมพลสมาชิก อสวท. จากท่ัวทุกภูมิภาค และการสงเสริมโครงการ
ถายทอดเทคโนโลยีผลักดัน โดย อสวท.

6.5) การติดตามความกาวหนาและการประเมินผลลัพธท่ีเปนมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการ
ดําเนินโครงการ

77)) งบประมาณงบประมาณ : จํานวน 79.80 ลานบาท ประกอบดวย
 งบดําเนินงาน จํานวน 9.80 ลานบาท
 งบอุดหนุน จํานวน 70.00 ลานบาท

88)) ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8.1) ประชาชนกลุมเปาหมาย มีขีดความสามารถในการนํา วทน.ไปใชประโยชน เกิดมูลคาทาง

เศรษฐกิจ ไดแก สรางอาชีพ เพ่ิมรายได ลดคาใชจาย ลดตนทุนการผลิต มีการจางเพ่ิมข้ึน เปนตน
8.2) ประชาชนสามารถเขาถึงแหลงความรูและเทคโนโลยีอยางตอเนื่องและท่ัวถึง สรางโอกาส

และ ลดความเหลื่อมล้ําใหแกประชาชนในระดับฐานราก

99) หนวยงานรับผิดชอบหนวยงานรับผิดชอบ

กลุมงานถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน สวนสงเสริมการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี (สพถ.)
สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ท่ีอยู : เลขท่ี 75/47 อาคารพระจอมเกลา ชั้น 6 ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400

หมายเลขโทรศัพท : 0 2333 3917 – 8
0 2333 3941
0 2333 3951

หมายเลขโทรสาร : 0 2333 3931
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แมขายหรือตนแบบ ใหการสนับสนุน ระยะ 1 - 3 ป และสนับสนุนหมูบานแมขายฯ ขยายลูกอีก จํานวน 2 ป
(3) การดําเนินงาน อสวท. โดยการสรรหาสมาชิก อสวท. ใหมในพ้ืนท่ีท่ียังไมมีสมาชิก อสวท.

การเติมความรูใหแกสมาชิก อสวท.เดิม การรวมพลสมาชิก อสวท. จากท่ัวทุกภูมิภาค และการสงเสริมโครงการ
ถายทอดเทคโนโลยีผลักดัน โดย อสวท.

6.5) การติดตามความกาวหนาและการประเมินผลลัพธท่ีเปนมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการ
ดําเนินโครงการ

77)) งบประมาณงบประมาณ : จํานวน 79.80 ลานบาท ประกอบดวย
 งบดําเนินงาน จํานวน 9.80 ลานบาท
 งบอุดหนุน จํานวน 70.00 ลานบาท

88)) ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8.1) ประชาชนกลุมเปาหมาย มีขีดความสามารถในการนํา วทน.ไปใชประโยชน เกิดมูลคาทาง

เศรษฐกิจ ไดแก สรางอาชีพ เพ่ิมรายได ลดคาใชจาย ลดตนทุนการผลิต มีการจางเพ่ิมข้ึน เปนตน
8.2) ประชาชนสามารถเขาถึงแหลงความรูและเทคโนโลยีอยางตอเนื่องและท่ัวถึง สรางโอกาส

และ ลดความเหลื่อมล้ําใหแกประชาชนในระดับฐานราก

99) หนวยงานรับผิดชอบหนวยงานรับผิดชอบ

กลุมงานถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน สวนสงเสริมการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี (สพถ.)
สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ท่ีอยู : เลขท่ี 75/47 อาคารพระจอมเกลา ชั้น 6 ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400

หมายเลขโทรศัพท : 0 2333 3917 – 8
0 2333 3941
0 2333 3951

หมายเลขโทรสาร : 0 2333 3931
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11..22 ระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลของกิจกรรมฯระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลของกิจกรรมฯ
หนวยงาน/สถาบันการศึกษาท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ

ภายใตกิจกรรมสงเสริมการนํา วทน. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน (งานคลินิกเทคโนโลยีและงาน
หมูบานแมขาย วท.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 รวมถึงขอเสนอโครงการท่ีขอขยายเวลา ในปงบประมาณ พ.ศ.
2559 ตองดําเนินการตามเงื่อนไข ดังนี้

ลํา
ดับ

กลไกการติดตามฯ งานคลินิกเทคโนโลยี งานหมูบานแม
ขาย วท.

งาน อสวท.

1) ระบบติตามของ สป.วท.
(1) การจัดเก็บขอมูล

ตามแบบฟอรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

 แบบวัดความพึงพอใจ
(ใชกับแผนงานบริการใหคําปรึกษาฯ ของงาน
คลินิกเทคโนโลยี โดยตองมีรายช่ือ ท่ีอยู และเรื่อง
ท่ีผูขอรับบริการดวย และหากนํางบประมาณของ
แผนถายทอดฯ ไปใชเพ่ือการถายทอดฯ ตองเก็บ
ขอมูลตามแบบของแผนถายทอดฯ ดวย)
 แบบใบสมัคร
 แบบประเมินผล
 แบบติดตามผล
 แบบรายงานสถานประกอบหรือชุมชน
นําผลงานฯ ไปใชประโยชน

 แบบใบสมัคร
 แบบประเมิน
 แบบติดตาม
 แบบรายงาน
สถานประกอบการ
หรือชุมชน นํา
ผลงานฯ ไปใช
ประโยชน

 บันทึกรายชื่อสมาชิก
อสวท. ในระบบฐานขอมูล
สมาชิก

(2) การรายงาน
ความกาวหนาและ
จัดสงขอมูล

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

จัดทําขอ (1) ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดการจัดกิจกรรม

(3) การจัดทํารายงาน
ฉบับสมบูรณ

ตองจัดทํารายงานฉบบัสมบรูณ ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาของผล
การดําเนินการโดยสรุป (เชน เนือ้หาของเทคโนโลยี รูปแบบของ
การบริการ/วิธีการ/กิจกรรม (ใหคําปรึกษา/ถายทอดฯ/หมูบาน)
หลักฐานของผูรับบริการ สรุปการประเมินผลจากเครื่องมือท่ีใช
ตามขอ 1) รายการคาใชจายจริง ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
รูปภาพกิจกรรม หากเปนการวจิัยและพัฒนาตอยอดเทคโนโลยี
ตองใหรายละเอียดของผลการวจิัยฯ และแนวทางในการถายทอด
ฯ ปญหาอุปสรรค พรอมรูปภาพ ซึ่งตองสอดคลองกับขอเสนอ
โครงการท่ีไดรับอนุมัติสนับสนนุ โดยจัดทําในรูปเอกสาร ขนาด
เอ 4 พรอมไฟลเอกสาร จํานวน 2 ชุด และจัดสงให สป.วท.
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นปงบประมาณ (เดือนตุลาคม)

จัดสงรายงานฉบับสมบูรณ
ประกอบดวย เนื้อหาผลการ
ดําเนินงานโดยสรุปตาม
ขอเสนอโครงการ
(กําหนดการ เนื้อหาการให
ความรู การศึกษาดูงาน
ประเด็นปญหาความ
ตองการ รายชื่อ รูปภาพ
กิจกรรม ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ เปนตน )
จัดสงภายใน 45 วันหลัง
สิ้นสุดการจัดกิจกรรม
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รูปภาพกิจกรรม หากเปนการวจิัยและพัฒนาตอยอดเทคโนโลยี
ตองใหรายละเอียดของผลการวจิัยฯ และแนวทางในการถายทอด
ฯ ปญหาอุปสรรค พรอมรูปภาพ ซึ่งตองสอดคลองกับขอเสนอ
โครงการท่ีไดรับอนุมัติสนับสนนุ โดยจัดทําในรูปเอกสาร ขนาด
เอ 4 พรอมไฟลเอกสาร จํานวน 2 ชุด และจัดสงให สป.วท.
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นปงบประมาณ (เดือนตุลาคม)

จัดสงรายงานฉบับสมบูรณ
ประกอบดวย เนื้อหาผลการ
ดําเนินงานโดยสรุปตาม
ขอเสนอโครงการ
(กําหนดการ เนื้อหาการให
ความรู การศึกษาดูงาน
ประเด็นปญหาความ
ตองการ รายชื่อ รูปภาพ
กิจกรรม ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ เปนตน )
จัดสงภายใน 45 วันหลัง
สิ้นสุดการจัดกิจกรรม
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ดับ
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ลํา
ดับ

กลไกการติดตามฯ งานคลินิกเทคโนโลยี งานหมูบานแม
ขาย วท.

งาน อสวท.

(4) การฝกอบรมระบบ
ติดตามคลินิก
เทคโนโลยีออนไลน/
การตรวจติดตามของ
คณะประเมินฯ คณะ
ผูตรวจฯ และการ
เผยแพร
ประชาสัมพันธ

ตองใหความรวมมือจัดสงเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรมระบบติดตามโครงการคลินิกเทคโนโลยี
ออนไลนตามท่ีผูใหการสนับสนุนงบประมาณกําหนด ใหขอมูลแกคณะทํางานฯ หรือท่ีปรึกษา
จากภายนอก หรือผูตรวจราชการท้ังภายในและภายนอก ในการตรวจติดตามหรือเพ่ือ
ประเมินผลในพ้ืนท่ีปฏิบัติ รวมท้ังใหขอมูลและรวมกิจกรรมในการเผยแพรเทคโนโลยีและ
ประชาสัมพันธผลงานของกิจกรรมฯ

(5) การขยายเวลา การ
ปรับ เปลี่ยน
กลุมเปาหมาย
แผนการดําเนินงาน
หรือผูรับผิดชอบ
โครงการ
งบประมาณคงเหลือ
และการรายงานการ
ใชจายเงิน
งบประมาณแทนกัน

 การเปลี่ยนกลุมเปาหมาย การปรับแผนการดําเนินงานหรือผูรับผิดชอบ ภายหลังการตอบ
ยืนยันและขอเบิกเงินแลว ตองทําหนังสือแจงหนวยงานเจาของงบประมาณเปนลายลักษณ
อักษร ท้ังนี้จํานวนกลุมเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงานตองไมเปลี่ยนแปลงและงบประมาณยังอยู
ในวงเงินท่ีไดรับการจัดสรร ท้ังนี้ ในกรณีงานหมูบานแมขาย วท.กลุมเปาหมายสามารถเปลี่ยน
ไดในปท่ี 1 เทานั้น

 สําหรับปงบประมาณ 2560 หากผูไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ไมสามารถดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ สามารถขอขยายเวลาการดําเนินการไปได 3 เดือนใน
ปงบประมาณถัดไป/(ภายในเดือนธันวาคม 2560) โดยทําหนังสือแจงหนวยงานเจาของ
งบประมาณเปนลายลักษณอักษร ภายในไตรมาสท่ี 3 ของปงบประมาณ (ภายในเดือน
กรกฎาคม)พรอมจัดทําแผนงาน/แผนเงินท่ีเหลืออยู ตามระยะเวลาท่ีขยายเวลา

 งบประมาณคงเหลือภายหลังจากดําเนินโครงการแลวเสร็จ ตองสงกลับคืนกระทรวงการคลังเปน
รายไดแผนดินทันที
 ผูเสนอโครงการ เม่ือตอบยืนยันและขอเบิกเงินไปแลว ไมสามารถดําเนินโครงการได ตองชี้แจง
เหตุผล ความจําเปนและแนวทางแกไข พรอมแจงใหหนวยงานเจาของงบประมาณทราบเปนลาย
ลักษณอักษร มิฉะนั้นอาจจะถูกข้ึนบัญชีเปนผูท้ิงงาน

2) ระบบตดิตามของ
กรมบัญชีกลาง
- แบบรายงานผลการดําเนิน
โครงการ

 หนวยงาน/สถาบันการศึกษาท่ีรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดยวิธีการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกัน ใหรายงานการใชจายเงิน
งบประมาณแทนกันแกสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ เปนรายเดือน ภายในวันท่ี 15
ของเดือนถัดไป ตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค 0409.7/ว
355 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2550 ปรากฏในหนาท่ี 1-7
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งบประมาณเปนลายลักษณอักษร ภายในไตรมาสท่ี 3 ของปงบประมาณ (ภายในเดือน
กรกฎาคม)พรอมจัดทําแผนงาน/แผนเงินท่ีเหลืออยู ตามระยะเวลาท่ีขยายเวลา
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โครงการ
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ของเดือนถัดไป ตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค 0409.7/ว
355 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2550 ปรากฏในหนาท่ี 1-7



1 - 7

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

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

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

3. วงเงินท่ีไดรับอนุมัติและงบประมาณท่ีใชจายจริง ณ วันท่ี ...........................................................
ไดรับอนุมัติ ................................................... บาท
ใชจายไป ................................................... บาท
เหลือจาย ................................................... บาท

4. สถานะการดําเนินโครงการ ดําเนินโครงการแลวเสร็จ หรือ ขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการ

5. ผลการดําเนินโครงการ

กิจกรรม (ตามโครงการท่ีไดรับอนุมัต)ิ งบประมาณท่ีใชไป 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. การประเมินผลสําเร็จของโครงการ

ประเมินผลโดย  หนวยงานผูดําเนินโครงการ

 ผูรับบริการ

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)

มีแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการหรือไม  มี  ไมมี
7. ปญหาและอุปสรรคการดําเนินโครงการ
8. ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ / และประเด็นท่ีตองติดตาม
9. ผูรายงานผล

ชื่อผูรายงาน ………………………………………… ตําแหนง ……………………………………….
สังกัด …………………………………………………….

หมายเลขโทรศัพท / โทรสาร ……………………………. อีเมล ……………………………………………
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การสนับสนุนงบประมาณการสนับสนุนงบประมาณภายใตการดําเนินภายใตการดําเนินการการ

งานงานคลินิกเทคโนโลยีคลินิกเทคโนโลยี
ประจําปงบประมาณประจําปงบประมาณ พพ..ศศ..๒๕๒๕6060

22..11 หลักการและเหตผุลหลักการและเหตผุล
ผลงานวิจัยและพัฒนา (องคความรู เทคนิค เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ สิ่งประดิษฐ

ผลิตภัณฑ)มีจุดมุงหมายสําคัญคือการท่ีสามารถนําไปใชงานไดจริงท้ังในเชิงเศรษฐกิจและสังคม จากการท่ี
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดกําหนดใหมีกลไกการถายทอดเทคโนโลยี โดยเม่ือเดือนมกราคม 2546 ไดจัดทําบันทึก
ความรวมมือในการถายทอดเทคโนโลย“ีคลินิกเทคโนโลย”ีรวมท้ัง ตอมากระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดมีการลงนามความ
รวมมือ “การพัฒนาจังหวัดดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” กับกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2552โดย
ในบันทึกความรวมมือดังกลาว ใหมีการแตงตั้งรองผูวาราชการจังหวัดเปนผูบริหารวิทยาศาสตรจังหวัดระดับสูง
(Provincial Chief  Science Officer : PCSO) และมอบหมายใหสถาบันการศึกษาท่ีเปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย ทํา
หนาท่ีเปนผูแทนของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ สนับสนุนงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับรองผูวาราชการ
จังหวัดท่ีไดรับการแตงตั้งเปนผูบริหารวิทยาศาสตรจังหวัดระดับสูง อีกบทบาทหนึ่งดวยปจจุบันมีหนวยงาน/
สถาบันการศึกษาท่ีเปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย จํานวน 70 เครือขาย (140 แหง)ครอบคลุมพ้ืนท่ี 69 จังหวัด
ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยงการนําผลงานวิจัยและพัฒนา ใหสอดคลองกับความตองการของผูใชมีการแพรกระจาย
และถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพตอเนื่องและอยางท่ัวถึง จึงไดจัดทําขอกําหนดและ
ขอบเขตงานการสนับสนุนงบประมาณภายใตดําเนินการงานคลินิกเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ข้ึน

22..22 วัตถุประสงควัตถุประสงค
(1) เพ่ือสงเสริมใหหนวยงาน/สถาบันการศึกษาท่ีเปนคลินิกเทคโนโลยีครือขายเปนตัวกลางการ

ถายทอดความรูและเทคโนโลยี นําความเชี่ยวชาญใหบริการแกกลุมเปาหมายอยางตอเนื่องและท่ัวถึง
(2) เพ่ือสงเสริมใหมีการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกตใชประโยชนรวมท้ังสงเสริมใหเกิดการ

พัฒนาตอยอดเทคโนโลยี ท่ีมีศักยภาพเหมาะสมตอการใชงานในแตละชุมชนทองถ่ิน เกิดผลลัพธท่ีเปนมูลคาทาง
เศรษฐกิจและสังคม

22..33 กลุมเปาหมายกลุมเปาหมาย
ชุมชนและประชาชน (เกษตรกร แมบาน กลุมอาชีพ  รายเดียวหรือรวมเปนกลุม)วิสาหกิจชุมชน

สหกรณ(กรณีขอรับบริการในแผนถายทอดฯ/วิจัยและพัฒนาตอยอด) ตองรวมตัวเปนกลุม

บทที่บทที่2
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ในบันทึกความรวมมือดังกลาว ใหมีการแตงตั้งรองผูวาราชการจังหวัดเปนผูบริหารวิทยาศาสตรจังหวัดระดับสูง
(Provincial Chief  Science Officer : PCSO) และมอบหมายใหสถาบันการศึกษาท่ีเปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย ทํา
หนาท่ีเปนผูแทนของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ สนับสนุนงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับรองผูวาราชการ
จังหวัดท่ีไดรับการแตงตั้งเปนผูบริหารวิทยาศาสตรจังหวัดระดับสูง อีกบทบาทหนึ่งดวยปจจุบันมีหนวยงาน/
สถาบันการศึกษาท่ีเปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย จํานวน 70 เครือขาย (140 แหง)ครอบคลุมพ้ืนท่ี 69 จังหวัด
ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยงการนําผลงานวิจัยและพัฒนา ใหสอดคลองกับความตองการของผูใชมีการแพรกระจาย
และถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพตอเนื่องและอยางท่ัวถึง จึงไดจัดทําขอกําหนดและ
ขอบเขตงานการสนับสนุนงบประมาณภายใตดําเนินการงานคลินิกเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ข้ึน

22..22 วัตถุประสงควัตถุประสงค
(1) เพ่ือสงเสริมใหหนวยงาน/สถาบันการศึกษาท่ีเปนคลินิกเทคโนโลยีครือขายเปนตัวกลางการ

ถายทอดความรูและเทคโนโลยี นําความเชี่ยวชาญใหบริการแกกลุมเปาหมายอยางตอเนื่องและท่ัวถึง
(2) เพ่ือสงเสริมใหมีการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกตใชประโยชนรวมท้ังสงเสริมใหเกิดการ

พัฒนาตอยอดเทคโนโลยี ท่ีมีศักยภาพเหมาะสมตอการใชงานในแตละชุมชนทองถ่ิน เกิดผลลัพธท่ีเปนมูลคาทาง
เศรษฐกิจและสังคม

22..33 กลุมเปาหมายกลุมเปาหมาย
ชุมชนและประชาชน (เกษตรกร แมบาน กลุมอาชีพ  รายเดียวหรือรวมเปนกลุม)วิสาหกิจชุมชน

สหกรณ(กรณีขอรับบริการในแผนถายทอดฯ/วิจัยและพัฒนาตอยอด) ตองรวมตัวเปนกลุม

บทที่บทที่2

2-1

การสนับสนุนงบประมาณการสนับสนุนงบประมาณภายใตการดําเนินภายใตการดําเนินการการ

งานงานคลินิกเทคโนโลยีคลินิกเทคโนโลยี
ประจําปงบประมาณประจําปงบประมาณ พพ..ศศ..๒๕๒๕6060

22..11 หลักการและเหตผุลหลักการและเหตผุล
ผลงานวิจัยและพัฒนา (องคความรู เทคนิค เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ สิ่งประดิษฐ

ผลิตภัณฑ)มีจุดมุงหมายสําคัญคือการท่ีสามารถนําไปใชงานไดจริงท้ังในเชิงเศรษฐกิจและสังคม จากการท่ี
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดกําหนดใหมีกลไกการถายทอดเทคโนโลยี โดยเม่ือเดือนมกราคม 2546 ไดจัดทําบันทึก
ความรวมมือในการถายทอดเทคโนโลย“ีคลินิกเทคโนโลย”ีรวมท้ัง ตอมากระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดมีการลงนามความ
รวมมือ “การพัฒนาจังหวัดดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” กับกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2552โดย
ในบันทึกความรวมมือดังกลาว ใหมีการแตงตั้งรองผูวาราชการจังหวัดเปนผูบริหารวิทยาศาสตรจังหวัดระดับสูง
(Provincial Chief  Science Officer : PCSO) และมอบหมายใหสถาบันการศึกษาท่ีเปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย ทํา
หนาท่ีเปนผูแทนของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ สนับสนุนงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับรองผูวาราชการ
จังหวัดท่ีไดรับการแตงตั้งเปนผูบริหารวิทยาศาสตรจังหวัดระดับสูง อีกบทบาทหนึ่งดวยปจจุบันมีหนวยงาน/
สถาบันการศึกษาท่ีเปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย จํานวน 70 เครือขาย (140 แหง)ครอบคลุมพ้ืนท่ี 69 จังหวัด
ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยงการนําผลงานวิจัยและพัฒนา ใหสอดคลองกับความตองการของผูใชมีการแพรกระจาย
และถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพตอเนื่องและอยางท่ัวถึง จึงไดจัดทําขอกําหนดและ
ขอบเขตงานการสนับสนุนงบประมาณภายใตดําเนินการงานคลินิกเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ข้ึน

22..22 วัตถุประสงควัตถุประสงค
(1) เพ่ือสงเสริมใหหนวยงาน/สถาบันการศึกษาท่ีเปนคลินิกเทคโนโลยีครือขายเปนตัวกลางการ

ถายทอดความรูและเทคโนโลยี นําความเชี่ยวชาญใหบริการแกกลุมเปาหมายอยางตอเนื่องและท่ัวถึง
(2) เพ่ือสงเสริมใหมีการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกตใชประโยชนรวมท้ังสงเสริมใหเกิดการ

พัฒนาตอยอดเทคโนโลยี ท่ีมีศักยภาพเหมาะสมตอการใชงานในแตละชุมชนทองถ่ิน เกิดผลลัพธท่ีเปนมูลคาทาง
เศรษฐกิจและสังคม

22..33 กลุมเปาหมายกลุมเปาหมาย
ชุมชนและประชาชน (เกษตรกร แมบาน กลุมอาชีพ  รายเดียวหรือรวมเปนกลุม)วิสาหกิจชุมชน

สหกรณ(กรณีขอรับบริการในแผนถายทอดฯ/วิจัยและพัฒนาตอยอด) ตองรวมตัวเปนกลุม

บทที่บทที่2
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22..44 รูปแบบรูปแบบการจัดตั้การจัดตั้งและกิจกรรมภายใตการดําเนินการงและกิจกรรมภายใตการดําเนินการ::งานคงานคลินิกเทคโนโลยีลินิกเทคโนโลยี

22..55 เปาหมาเปาหมายยปป 25602560

เปาหมาย คาเปาหมาย(หนวย) วงเงิน
(ลบ.)

(1) จํานวนเทคโนโลยี(เรื่อง) ท่ี สป.วท.ใหการสนับสนุนงบประมาณภายใต
การดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี/ผลผลิต/ผลลัพธ/จํานวนผูรับบริการ(คน)
ไมนอยกวา

(1.1) บริการใหคําปรึกษาฯ
(1.2) วิจัยและพัฒนาตอยอดเทคโนโลยี
(1.3) ถ่ายทอดเทคโนโลยี

25/10,000 คน

25 เรื่อง/6,000 คน
10 โครงการ

25 เรื่อง/4,000 คน

40.00

20.00
2.50

17.50
ผลลัพธ
(2) จํานวนผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชน (สรางรายได ลดคาใชจาย
เพ่ิมผลิตภาพ)

รอยละ 45

(3) ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 80
(4) จํานวนสถานประกอบการ/ชุมชน นําผลงานฯไปใชประโยชน (ผูรับการ
ถายทอดฯ นําผลงานไปใชตั้งแต 10 รายข้ึนไป ท่ีอยูในชุมชนเดียวกัน)

60 ราย/แหง
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22..44 รูปแบบรูปแบบการจัดตั้การจัดตั้งและกิจกรรมภายใตการดําเนินการงและกิจกรรมภายใตการดําเนินการ::งานคงานคลินิกเทคโนโลยีลินิกเทคโนโลยี
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(1) จํานวนเทคโนโลยี(เรื่อง) ท่ี สป.วท.ใหการสนับสนุนงบประมาณภายใต
การดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี/ผลผลิต/ผลลัพธ/จํานวนผูรับบริการ(คน)
ไมนอยกวา

(1.1) บริการใหคําปรึกษาฯ
(1.2) วิจัยและพัฒนาตอยอดเทคโนโลยี
(1.3) ถ่ายทอดเทคโนโลยี

25/10,000 คน

25 เรื่อง/6,000 คน
10 โครงการ

25 เรื่อง/4,000 คน

40.00

20.00
2.50

17.50
ผลลัพธ
(2) จํานวนผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชน (สรางรายได ลดคาใชจาย
เพ่ิมผลิตภาพ)

รอยละ 45

(3) ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 80
(4) จํานวนสถานประกอบการ/ชุมชน นําผลงานฯไปใชประโยชน (ผูรับการ
ถายทอดฯ นําผลงานไปใชตั้งแต 10 รายข้ึนไป ท่ีอยูในชุมชนเดียวกัน)

60 ราย/แหง
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เปาหมาย คาเปาหมาย(หนวย) วงเงิน
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(1) จํานวนเทคโนโลยี(เรื่อง) ท่ี สป.วท.ใหการสนับสนุนงบประมาณภายใต
การดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี/ผลผลิต/ผลลัพธ/จํานวนผูรับบริการ(คน)
ไมนอยกวา

(1.1) บริการใหคําปรึกษาฯ
(1.2) วิจัยและพัฒนาตอยอดเทคโนโลยี
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(2) จํานวนผูรับบริการนําความรูไปใชประโยชน (สรางรายได ลดคาใชจาย
เพ่ิมผลิตภาพ)
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(3) ผูรับบริการมีความพึงพอใจ รอยละ 80
(4) จํานวนสถานประกอบการ/ชุมชน นําผลงานฯไปใชประโยชน (ผูรับการ
ถายทอดฯ นําผลงานไปใชตั้งแต 10 รายข้ึนไป ท่ีอยูในชุมชนเดียวกัน)

60 ราย/แหง
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22..66 ขอกําหนดขอกําหนดการสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานการสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน
1) แผนงานการใหบริการคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลย ี

1.1) ความหมาย
คําปรึกษาหมายถึงการใหความรู คําแนะนําเก่ียวกับเทคโนโลยีเบื้องตนจากผูเชี่ยวชาญ

หรือจาของเทคโนโลยีโดยตรง
ขอมูลเทคโนโลยี หมายถึงความรูท่ีใหบริการในรูปแบบของ เอกสารสิ่งพิมพเวบไซต วีดี

ทัศน เปนตน
1.2) ขอบเขตงาน

(1) การใหบริการคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยี ตองกําหนดสถานท่ีวิธีการ
รายชื่อ/เทคโนโลยี พรอมชื่อผูเชี่ยวชาญหรือเจาของเทคโนโลยีไมนอยกวา 3 เรื่องโดยมีการบริการใหคําปรึกษาทาง
เทคโนโลยี ไมต่ํากวา 50 ราย/ป รวมท้ังชองทางการใหบริการไมนอยกวา 2 ชองทาง และเจาหนาท่ีประจําประสาน
การใหบริการท่ีเชื่อมโยงกับการบริการของคลินิกฯ สวนกลาง (สป.วท.) และ ศวภ.ใน 5 ภูมิภาค(ภาคเหนือท่ี
เชียงใหม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีจังหวัดขอนแกน ภาคตะวันออกท่ีจังหวัดชลบุรีภาคใตท่ีอําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา)และภาคกลางท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร

(2) การประสานงานและบริหารจัดการเครือขายท้ังภายในสถาบันการศึกษา
ระหวางหนวยงานในสังกัด วท./สถาบันการศึกษาท่ีเปนเครือขาย และคลินิกเทคโนโลยีสวนกลาง (สป.วท.) ในรื่องตาง  ๆท่ี
เก่ียวของกับการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยีหมูบานแมขายวท.และเครือขายสมาชิกอสวท. รวมถึงการเขารวมกิจกรรมตางๆ  ท่ี วท.
หรือเครือขายจัดข้ึน

(3)การบริหารจัดการทางดานการเงิน การงบประมาณ การติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล ตามเงื่อนไขท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ของแผนงานนี้และแผนงานอ่ืนๆท่ีเครือขายไดรับการสนับสนุนฯ

(4) ประสานการดําเนินงานรวมกับรองผูวาราชการจังหวัดท่ีเปนผูบริหาร
วิทยาศาสตรระดับสูง(PCSO)

(5) ประสานการดําเนินงานรวมกับศูนยประสานงานของกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีประจําภูมิภาค (ศวภ.) ในการพัฒนาจังหวัดดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในพ้ืนท่ีบริการ
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1.3) คุณสมบัติของผูเสนอขอรับการสนับสนุนฯ
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สถาบันการศึกษาแตงตั้งอยางเปนทางการ โดยเสนอขอรับการสนับสนุนได คลินิกฯเครือขายละ 1 โครงการ(ไม
สนับสนุนคลินิกเทคโนโลยีท่ีเปนหนวยงานในสังกัดวท.)อยูในพ้ืนท่ีจังหวัดหรือเปนพ้ืนท่ีท่ี วท.มอบหมายใหบริการฯ
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สถาบัน ตั้งแตเริ่มดําเนินการจนถึงปปจจุบันมีการเขารวมกิจกรรมกับ วท.อยางตอเนื่องและมีสัมฤทธิผลของการดําเนิน
โครงการในแผนงานนี้ในปท่ีผานมาหรือปท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณครบถวนทุกประการ

(4) ผูเสนอโครงการฯ ไมเปนผูอยูในขายท้ิงงาน
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22..66 ขอกําหนดขอกําหนดการสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานการสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน
1) แผนงานการใหบริการคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลย ี

1.1) ความหมาย
คําปรึกษาหมายถึงการใหความรู คําแนะนําเก่ียวกับเทคโนโลยีเบื้องตนจากผูเชี่ยวชาญ

หรือจาของเทคโนโลยีโดยตรง
ขอมูลเทคโนโลยี หมายถึงความรูท่ีใหบริการในรูปแบบของ เอกสารสิ่งพิมพเวบไซต วีดี

ทัศน เปนตน
1.2) ขอบเขตงาน

(1) การใหบริการคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยี ตองกําหนดสถานท่ีวิธีการ
รายชื่อ/เทคโนโลยี พรอมชื่อผูเชี่ยวชาญหรือเจาของเทคโนโลยีไมนอยกวา 3 เรื่องโดยมีการบริการใหคําปรึกษาทาง
เทคโนโลยี ไมต่ํากวา 50 ราย/ป รวมท้ังชองทางการใหบริการไมนอยกวา 2 ชองทาง และเจาหนาท่ีประจําประสาน
การใหบริการท่ีเชื่อมโยงกับการบริการของคลินิกฯ สวนกลาง (สป.วท.) และ ศวภ.ใน 5 ภูมิภาค(ภาคเหนือท่ี
เชียงใหม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีจังหวัดขอนแกน ภาคตะวันออกท่ีจังหวัดชลบุรีภาคใตท่ีอําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา)และภาคกลางท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร

(2) การประสานงานและบริหารจัดการเครือขายท้ังภายในสถาบันการศึกษา
ระหวางหนวยงานในสังกัด วท./สถาบันการศึกษาท่ีเปนเครือขาย และคลินิกเทคโนโลยีสวนกลาง (สป.วท.) ในรื่องตาง  ๆท่ี
เก่ียวของกับการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยีหมูบานแมขายวท.และเครือขายสมาชิกอสวท. รวมถึงการเขารวมกิจกรรมตางๆ  ท่ี วท.
หรือเครือขายจัดข้ึน

(3)การบริหารจัดการทางดานการเงิน การงบประมาณ การติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล ตามเงื่อนไขท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ของแผนงานนี้และแผนงานอ่ืนๆท่ีเครือขายไดรับการสนับสนุนฯ

(4) ประสานการดําเนินงานรวมกับรองผูวาราชการจังหวัดท่ีเปนผูบริหาร
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(5) ประสานการดําเนินงานรวมกับศูนยประสานงานของกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีประจําภูมิภาค (ศวภ.) ในการพัฒนาจังหวัดดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในพ้ืนท่ีบริการ
ตามภาคผนวก2

1.3) คุณสมบัติของผูเสนอขอรับการสนับสนุนฯ
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สถาบันการศึกษาแตงตั้งอยางเปนทางการ โดยเสนอขอรับการสนับสนุนได คลินิกฯเครือขายละ 1 โครงการ(ไม
สนับสนุนคลินิกเทคโนโลยีท่ีเปนหนวยงานในสังกัดวท.)อยูในพ้ืนท่ีจังหวัดหรือเปนพ้ืนท่ีท่ี วท.มอบหมายใหบริการฯ

(2) มีความพรอม/ศักยภาพทางดานเทคโนโลยี บุคลากรและการบริหารจัดการท้ัง
ดานโครงสรางองคกรและงบประมาณ

(3) มีผลการดําเนินงาน ผลสําเร็จของงาน ในภาพรวมของงานคลินิกฯ ของ
สถาบัน ตั้งแตเริ่มดําเนินการจนถึงปปจจุบันมีการเขารวมกิจกรรมกับ วท.อยางตอเนื่องและมีสัมฤทธิผลของการดําเนิน
โครงการในแผนงานนี้ในปท่ีผานมาหรือปท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณครบถวนทุกประการ
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1.4) วงเงินเสนอขอรับการสนับสนุนฯ
ไมเกิน300,000 บาท/โครงการสําหรับเครือขายท่ีดําเนินโครงการตอเนื่อง
ไมเกิน200,000 บาท/โครงการสําหรับเครือขายท่ีดําเนินงานเปนปแรก

หรือเครือขายฯ ท่ีเวนระยะการดําเนินโครงการฯ ตั้งแต 2 ปข้ึนไป

1.5) เกณฑการตัดสิน
(1) มีคะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานของปท่ีผานมา หรือปสุดทายท่ีดําเนินงาน

ไมต่ํากวารอยละ 70
(2) มีความเหมาะสมของขอเสนอโครงการ สอดคลองกับขอบเขตของงาน

กิจกรรม/เปาหมายท่ีเสนอ มีผลกระทบเชิงบวกกับเปาหมายของงานคลินิกเทคโนโลยี (โดยนําผลของขอ 1 มารวม
ดวยรอยละ 30)

(3) มีการดําเนินงานเครือขาย อสวท. หมูบานแมขาย วท. คูปองวิทย ป59
เครือขาย Biogas และอยูในพ้ืนท่ีบริการของ ศวภ.1-5 จะไดรับการพิจารณาเปนลําดับแรก
โดยตองผานในขอ (1) จึงจะพิจารณาในขอ (2) และ (3) ตามลําดับ

1.6) แบบฟอรมที่ใชในการเสนอโครงการ:แบบ สส.002-1(แบบของป 2560)

2) แผนงานถายทอดเทคโนโลยี

2.1) ความหมายการถายทอดเทคโนโลยี : หมายถึงกระบวนการท่ีนําเอาเทคโนโลยีท่ี
เกิดข้ึน(หรือพัฒนาข้ึน)ในท่ีหนึ่ง เพ่ือวัตถุประสงคอยางหนึ่งไปใชในท่ีอ่ืนเพ่ือวัตถุประสงคเดียวกันหรือเพ่ือ
วัตถุประสงคท่ีแตกตางกันออกไป โดยครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี้

(1) องคความรูหรือประสบการณความเชี่ยวชาญตางๆ ท่ีเกิดจากการวิจัยและ
พัฒนา โดยผูท่ีมีความรู ความชํานาญในเรื่องนั้นๆ โดยตรง

(2) ขอมูลคําแนะนําตางๆ ท่ีชวยในการใชองคความรู(มีเอกสารคูมือ มีการสาธิต
ฝกปฏิบัติ)

(3) การนําองคความรูท่ีไดรับไปใชใหเกิดประโยชน

2.2) ขอบเขตของงาน
(1) เทคโนโลยี

(1.1) เปนผลงานวิจัยและพัฒนาของหนวยงานในกระทรวงวิทยาศาสตรฯหรือของ
สถาบันการศึกษา ท่ีเปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย ท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตรฯ หรือไดรับทุน
ภายในสถาบันการศึกษา/หนวยงาน หรือแหลงทุนอ่ืนๆ

(1.2) มีความพรอมและสามารถใชงานไดจริง
(1.3) มีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวะแวดลอมของกลุมเปาหมายท่ีไดรับ

เทคโนโลยี
(2) ผูถายทอดเทคโนโลยี เปนเจาของผลงานวิจัยฯ หรือมีความรู ความเชี่ยวชาญ

ประสบการณท่ีเก่ียวของโดยตรงกับเรื่องท่ีจะถายทอดฯ ไมนอยกวา 2 ป
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1.4) วงเงินเสนอขอรับการสนับสนุนฯ
ไมเกิน300,000 บาท/โครงการสําหรับเครือขายท่ีดําเนินโครงการตอเนื่อง
ไมเกิน200,000 บาท/โครงการสําหรับเครือขายท่ีดําเนินงานเปนปแรก

หรือเครือขายฯ ท่ีเวนระยะการดําเนินโครงการฯ ตั้งแต 2 ปข้ึนไป

1.5) เกณฑการตัดสิน
(1) มีคะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานของปท่ีผานมา หรือปสุดทายท่ีดําเนินงาน

ไมต่ํากวารอยละ 70
(2) มีความเหมาะสมของขอเสนอโครงการ สอดคลองกับขอบเขตของงาน

กิจกรรม/เปาหมายท่ีเสนอ มีผลกระทบเชิงบวกกับเปาหมายของงานคลินิกเทคโนโลยี (โดยนําผลของขอ 1 มารวม
ดวยรอยละ 30)

(3) มีการดําเนินงานเครือขาย อสวท. หมูบานแมขาย วท. คูปองวิทย ป59
เครือขาย Biogas และอยูในพ้ืนท่ีบริการของ ศวภ.1-5 จะไดรับการพิจารณาเปนลําดับแรก
โดยตองผานในขอ (1) จึงจะพิจารณาในขอ (2) และ (3) ตามลําดับ

1.6) แบบฟอรมที่ใชในการเสนอโครงการ:แบบ สส.002-1(แบบของป 2560)

2) แผนงานถายทอดเทคโนโลยี

2.1) ความหมายการถายทอดเทคโนโลยี : หมายถึงกระบวนการท่ีนําเอาเทคโนโลยีท่ี
เกิดข้ึน(หรือพัฒนาข้ึน)ในท่ีหนึ่ง เพ่ือวัตถุประสงคอยางหนึ่งไปใชในท่ีอ่ืนเพ่ือวัตถุประสงคเดียวกันหรือเพ่ือ
วัตถุประสงคท่ีแตกตางกันออกไป โดยครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี้

(1) องคความรูหรือประสบการณความเชี่ยวชาญตางๆ ท่ีเกิดจากการวิจัยและ
พัฒนา โดยผูท่ีมีความรู ความชํานาญในเรื่องนั้นๆ โดยตรง

(2) ขอมูลคําแนะนําตางๆ ท่ีชวยในการใชองคความรู(มีเอกสารคูมือ มีการสาธิต
ฝกปฏิบัติ)

(3) การนําองคความรูท่ีไดรับไปใชใหเกิดประโยชน

2.2) ขอบเขตของงาน
(1) เทคโนโลยี

(1.1) เปนผลงานวิจัยและพัฒนาของหนวยงานในกระทรวงวิทยาศาสตรฯหรือของ
สถาบันการศึกษา ท่ีเปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย ท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตรฯ หรือไดรับทุน
ภายในสถาบันการศึกษา/หนวยงาน หรือแหลงทุนอ่ืนๆ

(1.2) มีความพรอมและสามารถใชงานไดจริง
(1.3) มีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวะแวดลอมของกลุมเปาหมายท่ีไดรับ

เทคโนโลยี
(2) ผูถายทอดเทคโนโลยี เปนเจาของผลงานวิจัยฯ หรือมีความรู ความเชี่ยวชาญ

ประสบการณท่ีเก่ียวของโดยตรงกับเรื่องท่ีจะถายทอดฯ ไมนอยกวา 2 ป

2 - 4

1.4) วงเงินเสนอขอรับการสนับสนุนฯ
ไมเกิน300,000 บาท/โครงการสําหรับเครือขายท่ีดําเนินโครงการตอเนื่อง
ไมเกิน200,000 บาท/โครงการสําหรับเครือขายท่ีดําเนินงานเปนปแรก

หรือเครือขายฯ ท่ีเวนระยะการดําเนินโครงการฯ ตั้งแต 2 ปข้ึนไป

1.5) เกณฑการตัดสิน
(1) มีคะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานของปท่ีผานมา หรือปสุดทายท่ีดําเนินงาน

ไมต่ํากวารอยละ 70
(2) มีความเหมาะสมของขอเสนอโครงการ สอดคลองกับขอบเขตของงาน

กิจกรรม/เปาหมายท่ีเสนอ มีผลกระทบเชิงบวกกับเปาหมายของงานคลินิกเทคโนโลยี (โดยนําผลของขอ 1 มารวม
ดวยรอยละ 30)

(3) มีการดําเนินงานเครือขาย อสวท. หมูบานแมขาย วท. คูปองวิทย ป59
เครือขาย Biogas และอยูในพ้ืนท่ีบริการของ ศวภ.1-5 จะไดรับการพิจารณาเปนลําดับแรก
โดยตองผานในขอ (1) จึงจะพิจารณาในขอ (2) และ (3) ตามลําดับ

1.6) แบบฟอรมที่ใชในการเสนอโครงการ:แบบ สส.002-1(แบบของป 2560)

2) แผนงานถายทอดเทคโนโลยี

2.1) ความหมายการถายทอดเทคโนโลยี : หมายถึงกระบวนการท่ีนําเอาเทคโนโลยีท่ี
เกิดข้ึน(หรือพัฒนาข้ึน)ในท่ีหนึ่ง เพ่ือวัตถุประสงคอยางหนึ่งไปใชในท่ีอ่ืนเพ่ือวัตถุประสงคเดียวกันหรือเพ่ือ
วัตถุประสงคท่ีแตกตางกันออกไป โดยครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี้

(1) องคความรูหรือประสบการณความเชี่ยวชาญตางๆ ท่ีเกิดจากการวิจัยและ
พัฒนา โดยผูท่ีมีความรู ความชํานาญในเรื่องนั้นๆ โดยตรง

(2) ขอมูลคําแนะนําตางๆ ท่ีชวยในการใชองคความรู(มีเอกสารคูมือ มีการสาธิต
ฝกปฏิบัติ)

(3) การนําองคความรูท่ีไดรับไปใชใหเกิดประโยชน

2.2) ขอบเขตของงาน
(1) เทคโนโลยี

(1.1) เปนผลงานวิจัยและพัฒนาของหนวยงานในกระทรวงวิทยาศาสตรฯหรือของ
สถาบันการศึกษา ท่ีเปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย ท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตรฯ หรือไดรับทุน
ภายในสถาบันการศึกษา/หนวยงาน หรือแหลงทุนอ่ืนๆ

(1.2) มีความพรอมและสามารถใชงานไดจริง
(1.3) มีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวะแวดลอมของกลุมเปาหมายท่ีไดรับ

เทคโนโลยี
(2) ผูถายทอดเทคโนโลยี เปนเจาของผลงานวิจัยฯ หรือมีความรู ความเชี่ยวชาญ

ประสบการณท่ีเก่ียวของโดยตรงกับเรื่องท่ีจะถายทอดฯ ไมนอยกวา 2 ป
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(3) วิธีการถายทอดเทคโนโลยี (เพ่ือใหผูรับไดเรียนรูเทคโนโลยีและนําไปใชไดจริง
ตองประกอบดวย

(3.1) การฝกอบรม ตองประกอบดวยการใหใหความรูผานภาพ เสียง หรือสื่ออ่ืนๆ
จากเจาขององคความรูการฝกปฏิบัติใหเกิดความชํานาญในเทคโนโลยีเรื่องนั้นๆ

(3.2) เอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยี (เชน แบบแปลน พิมพเขียว การ
ออกแบบและวิธีการประกอบผลิตภัณฑ ขอกําหนดทางเทคนิค รายการวัสดุตางๆ ท่ีใชทําผลิตภัณฑ การควบคุม
คุณภาพ สูตรและผังกระบวนการผลิต คูมือการปฏิบัติงาน คูมือการเดินเครื่องจักรและบํารุงรักษา ฯลฯ

(3.3) การใหคําปรึกษาเพ่ิมเติม/ความชวยเหลือทางเทคนิค ภายหลังการถายทอด
เทคโนโลยี เพ่ือใหมีความรูและทักษะเพียงพอท่ีจะนําไปใชประโยชนไดจริง

2.3) กลุมเทคโนโลยีท่ีใหการสนับสนุนฯโดยผูเสนอตองมีการวิเคราะหหรือแสดงวา
เทคโนโลยีท่ีนําไปถายทอดฯ มีความเหมาะสม กลุมเปาหมายมีขีดความสามารถในการรับและนําไปใชประโยชนไดจริง

กลุมเทคโนโลยี แนวทาง เปาหมาย
พลังงานทดแทน
- การผลิตกาซชีวภาพ

จากมูลสัตวและขยะ
ในครัวเรือน

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

- เครือขาย BIOGAS เดิมจํานวน 25
แหง

1.ถายทอดเทคโนโลย/ีสรางวิทยากรตวัคูณ 600 บอ/คน
2.ผลลัพธทางเศรษฐกิจ(ลดคาใชจาย เพ่ิมรายได) 6.588 ลานบาท
3.ระยะคืนทุน 18 เดือน

วงเงิน 5.295 ลบ.

เกษตร
การแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร (อาหาร
และท่ีไมใชอาหาร(รวม
สมุนไพรท่ีไมใชยา)

ภาคเหนือ : ผลไม(ลําไยสับปะรด
กลวย)ขาวผักสมุนไพรโคเน้ือ
ภาคกลาง : ขาว ผัก ผลไม(มะมวง
มะนาว มะพราว) ปลานํ้าจดืแพะนม
ภาคตะวันออก : ผลไม (มังคุด ลองกอง
ทุเรียน สละ) สมุนไพร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขาว
ยางพารา ผัก(พริก หอม กระเทียม)
เห็ด สมุนไพร โคเน้ือ
ภาคใต : ขาว ยางพารา ปาลมนํ้ามัน
ผลไม (มังคุด ลองกอง ทุเรียน สละ สม
โอ) สมุนไพร แพะนม

1.จํานวนผลงานวิจัยฯ/เทคโนโลยีท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน ไมนอย
กวา 20เรื่อง
2. จํานวนผูรับการถายทอดฯ 2,500 คน
3.ผูรับการถายทอดฯ/ชุมชนนําผลงานฯ ไปใชประโยชนไมนอยกวา รอยละ 40
 เพ่ิมผลิตภาพการผลติ
 ลดตนทุนการผลติ
 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวัตถุดิบ ตนนํ้า
 เพ่ิมมูลคา ไดผลิตภัณฑใหม
4.สรางรายได ลดคาใชจาย

วงเงิน 8.625ลานบาท

 สิ่งทอ นํา วทน. ไปพัฒนากระบวนการผลิตสิ่ง
ทอในพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาคอีสาน
(ตองไมใชผูประกอบการ OTOP)

1.จํานวนผลงานวิจัยฯ/เทคโนโลยท่ีีตอบสนองความตองการของชุมชน ไมนอย
กวา 5เรื่อง
2. จํานวนผูรับการถายทอดฯ 1,000 คน
3.ผูรับการถายทอดฯ/ชุมชนนําผลงานฯ ไปใชประโยชนไมนอยกวา รอยละ 40
 เพ่ิมผลิตภาพการผลติ
 ลดตนทุนการผลติ
 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวัตถุดิบ ตนนํ้า
 เพ่ิมมูลคา ไดผลิตภัณฑใหม
4.สรางรายได ลดคาใชจาย

วงเงิน 3.580 ลานบาท
รวม วงเงิน 17.500 ลานบาท
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(3) วิธีการถายทอดเทคโนโลยี (เพ่ือใหผูรับไดเรียนรูเทคโนโลยีและนําไปใชไดจริง
ตองประกอบดวย

(3.1) การฝกอบรม ตองประกอบดวยการใหใหความรูผานภาพ เสียง หรือสื่ออ่ืนๆ
จากเจาขององคความรูการฝกปฏิบัติใหเกิดความชํานาญในเทคโนโลยีเรื่องนั้นๆ

(3.2) เอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยี (เชน แบบแปลน พิมพเขียว การ
ออกแบบและวิธีการประกอบผลิตภัณฑ ขอกําหนดทางเทคนิค รายการวัสดุตางๆ ท่ีใชทําผลิตภัณฑ การควบคุม
คุณภาพ สูตรและผังกระบวนการผลิต คูมือการปฏิบัติงาน คูมือการเดินเครื่องจักรและบํารุงรักษา ฯลฯ

(3.3) การใหคําปรึกษาเพ่ิมเติม/ความชวยเหลือทางเทคนิค ภายหลังการถายทอด
เทคโนโลยี เพ่ือใหมีความรูและทักษะเพียงพอท่ีจะนําไปใชประโยชนไดจริง

2.3) กลุมเทคโนโลยีท่ีใหการสนับสนุนฯโดยผูเสนอตองมีการวิเคราะหหรือแสดงวา
เทคโนโลยีท่ีนําไปถายทอดฯ มีความเหมาะสม กลุมเปาหมายมีขีดความสามารถในการรับและนําไปใชประโยชนไดจริง

กลุมเทคโนโลยี แนวทาง เปาหมาย
พลังงานทดแทน
- การผลิตกาซชีวภาพ

จากมูลสัตวและขยะ
ในครัวเรือน

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

- เครือขาย BIOGAS เดิมจํานวน 25
แหง

1.ถายทอดเทคโนโลย/ีสรางวิทยากรตวัคูณ 600 บอ/คน
2.ผลลัพธทางเศรษฐกิจ(ลดคาใชจาย เพ่ิมรายได) 6.588 ลานบาท
3.ระยะคืนทุน 18 เดือน

วงเงิน 5.295 ลบ.

เกษตร
การแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร (อาหาร
และท่ีไมใชอาหาร(รวม
สมุนไพรท่ีไมใชยา)

ภาคเหนือ : ผลไม(ลําไยสับปะรด
กลวย)ขาวผักสมุนไพรโคเน้ือ
ภาคกลาง : ขาว ผัก ผลไม(มะมวง
มะนาว มะพราว) ปลานํ้าจดืแพะนม
ภาคตะวันออก : ผลไม (มังคุด ลองกอง
ทุเรียน สละ) สมุนไพร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขาว
ยางพารา ผัก(พริก หอม กระเทียม)
เห็ด สมุนไพร โคเน้ือ
ภาคใต : ขาว ยางพารา ปาลมนํ้ามัน
ผลไม (มังคุด ลองกอง ทุเรียน สละ สม
โอ) สมุนไพร แพะนม

1.จํานวนผลงานวิจัยฯ/เทคโนโลยีท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน ไมนอย
กวา 20เรื่อง
2. จํานวนผูรับการถายทอดฯ 2,500 คน
3.ผูรับการถายทอดฯ/ชุมชนนําผลงานฯ ไปใชประโยชนไมนอยกวา รอยละ 40
 เพ่ิมผลิตภาพการผลติ
 ลดตนทุนการผลติ
 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวัตถุดิบ ตนนํ้า
 เพ่ิมมูลคา ไดผลิตภัณฑใหม
4.สรางรายได ลดคาใชจาย

วงเงิน 8.625ลานบาท

 สิ่งทอ นํา วทน. ไปพัฒนากระบวนการผลิตสิ่ง
ทอในพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาคอีสาน
(ตองไมใชผูประกอบการ OTOP)

1.จํานวนผลงานวิจัยฯ/เทคโนโลยท่ีีตอบสนองความตองการของชุมชน ไมนอย
กวา 5เรื่อง
2. จํานวนผูรับการถายทอดฯ 1,000 คน
3.ผูรับการถายทอดฯ/ชุมชนนําผลงานฯ ไปใชประโยชนไมนอยกวา รอยละ 40
 เพ่ิมผลิตภาพการผลติ
 ลดตนทุนการผลติ
 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวัตถุดิบ ตนนํ้า
 เพ่ิมมูลคา ไดผลิตภัณฑใหม
4.สรางรายได ลดคาใชจาย

วงเงิน 3.580 ลานบาท
รวม วงเงิน 17.500 ลานบาท
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2.4) การบูรณาการหรือการมีสวนรวมของกลุมเปาหมาย
 มีการบูรณาการงบประมาณหรือทรัพยากรอ่ืนๆ เชน วัตถุดิบ แรงงาน

เครื่องมือ/อุปกรณ สถานท่ี เปนตน
 มีการบูรณาการในเชิงแผนงาน/โครงการของหนวยงานท่ีเปนผูสนับสนุนในพ้ืนท่ี

(หนวยงานใน จังหวัด /สวนทองถ่ิน)เชน มีโครงการจัดหาตลาดฯ โครงการจัดตั้งศูนยเรียนรู โครงการกองทุนตั้งตัว
จากการนําความรูท่ีไดรับการถายทอดฯ ไปประกอบอาชีพ เปนตน

2.5) ความคุมคา
มีตนทุนตอหนวยในการถายทอดเทคโนโลยีเหมาะสมอยูในอัตราตามระเบียบของ

ทางราชการ
 มีการแสดงผลลัพธทางเศรษฐกิจหรือสังคมท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการท่ีเปนตัวเงิน

2.6) คุณสมบัติของผูเสนอขอรับการสนับสนุนฯ
 หนวยงาน ในสังกัด วท.และสถาบันการศึกษาท่ีเปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย
 ผูเสนอโครงการ/ผูรวมโครงการ/ผูถายทอดเทคโนโลยี(รวมกันไมเกิน 3 คน) เปน

เจาของผลงานวิจัยฯ /เทคโนโลยี หรือมีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณท่ีเก่ียวของโดยตรงกับเรื่องท่ีจะ
ถายทอดฯ ท่ีระบุไวในขอเสนอโครงการ รวมท้ังเปนบุคลากรตามคุณสมบัติขอ

 ผูมีคุณสมบัติตามขอตองดําเนินโครงการปท่ีผานมาแลวเสร็จทุกโครงการ (โดย
มีการดําเนินการ/จัดสงผลงานตามขอกําหนดฯ ยกเวนเฉพาะการสงรายงานฉบับสมบูรณ)

 ผูเสนอโครงการไมอยูในขายท้ิง
 ผูเสนอโครงการตามคุณสมบัติขอ สามารถเสนอโครงการไดแหงละ ไมเกิน

5 โครงการ
2.7) วงเงินที่เสนอขอรับการสนับสนุนฯไมเกิน 300,000 บาท/โครงการ
2.8) เกณฑการตัดสิน

- ผานคุณสมบัติตามขอ (8) ทุกขอ
- สอดคลองตามขอบเขตของงงาน (1) – (7 )มีผลคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา รอย

ละ 70 โดยพิจารณาตามลําดับความสําคัญของกลุมเปาหมาย ดังนี้
 เปนโจทย/ความตองการ จากจังหวัด/กลุมจังหวัด ท่ีรวมดําเนินงานกับ ศวภ.1 - 5
 เปนขอเสนอ/ความตองการจาก สมาชิกอสวท.
 เปนความตองการของกลุมเปาหมายอ่ืนๆ ท่ีไมไดอยูในขอและ

2.9) แบบฟอรมที่ใชในการเสนอโครงการ แบบสส.002-2
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3) แผนงานวิจัยและพัฒนาตอยอดเทคโนโลยี

(1) ความหมายการวิจัยพัฒนาและตอยอดเทคโนโลยีหมายถึง การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนเพื่อเกื้อหนุนหรือปรับปรุงเทคโนโลยีเดิม (ท่ีมีการถายทอดฯ ไปแลว ภายใตการสนับสนุน
งบประมาณของ วท.) เพ่ือใหมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลดกีวาของเดิม หรือเหมาะสมกับสภาวะของชุมชนทองถ่ิน

(2) ขอบเขตของงาน
 แสดงรายละเอียดสถานภาพและปญหาของผลงานวิจัยฯ หรือเทคโนโลยีเดิมท่ีมี

การนําไปใชหรือถายทอดฯพรอมแสดงขอมูลหลักฐาน
 มีกระบวนการ/วิธีการท่ีจะตอยอดฯ ท่ีชัดเจน วา มีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงอะไรบาง

และนําเสนอความคาดหวังจากการวิจัยและตอยอดฯ นั้น จะทําใหเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือเหมาะสม
อยางไรบาง โดยเทคโนโลยีท่ีเสนอวิจัยตอยอดฯ เปนกลุมเทคโนโลยีท่ีกําหนดไวในแผนงานถายทอดเทคโนโลยี

 มีการระบกุลุมเปาหมาย/จํานวนของกลุมเปาหมาย ท่ีจะเปนผูใชเทคโนโลยีท่ีตอ
ยอดนั้นอยางชัดเจน

 มีขอมูลการแสดงผลประโยชน/ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับจากการตอยอดฯและ
วิธีการประเมินความคุมคาเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีรัฐใชไปในโครงการ

 มีแผนการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาตอยอดเทคโนโลยี และแผนการถายทอด
เทคโนโลยีใหแกกลุมเปาหมายชัดเจนสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดภายในปงบประมาณ 2560

(3) คุณสมบัติของผูเสนอขอรับการสนับสนุน
 ผูเสนอโครงการ/ผูรวมโครงการ ท่ีเสนอโครงการ (รวมกันไมเกิน 3 คน)อยูใน

หนวยงานสังกัด วท.หรือสถาบันการศึกษาท่ีเปนคลินิกเทคโนโลยี ไมอยูระหวางการลาศึกษาตอหรือมีแผนหรืออยู
ระหวางการรับทุน

 มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทในสาขาหรือความเชี่ยวชาญตรงกับเรื่องท่ีจะ
วิจัยตอยอดฯ

 ไมอยูในขายเปนผูท้ิงงาน
 ผู มีคุณสมบัติตามขอ ตองดําเนินโครงการวิจัยฯ ปท่ีผานมาแลวเสร็จทุก

โครงการ และมีการนําผลงานฯ มาขอรับทุนการถายทอดฯ
 ไมเปนผลงานวิจัยฯท่ีเคยขอเสนอวิจัยตอยอดฯและไดรับการสนับสนุนไปแลว โดย

ยังไมมีการถายทอดฯ
(4) วงเงินเสนอขอรับการสนับสนุนฯโครงการละไมเกิน250,000 บาท
(5) เกณฑการตัดสินมีคุณสมบัติตามขอ (3) ทุกขอ สอดคลองตามขอบเขตของงาน และ

มีผลคะแนนเฉลี่ย ไมต่ํากวารอยละ 70ขอเสนอโครงการท่ีมีคะแนนสูงสุดจะไดรับการพิจารณาใหการสนับสนุนเปน
ลําดับแรก

(6) แบบฟอรมที่ใชในการเสนอโครงการแบบสส.002-3

2 - 7

3) แผนงานวิจัยและพัฒนาตอยอดเทคโนโลยี

(1) ความหมายการวิจัยพัฒนาและตอยอดเทคโนโลยีหมายถึง การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนเพื่อเกื้อหนุนหรือปรับปรุงเทคโนโลยีเดิม (ท่ีมีการถายทอดฯ ไปแลว ภายใตการสนับสนุน
งบประมาณของ วท.) เพ่ือใหมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลดกีวาของเดิม หรือเหมาะสมกับสภาวะของชุมชนทองถ่ิน

(2) ขอบเขตของงาน
 แสดงรายละเอียดสถานภาพและปญหาของผลงานวิจัยฯ หรือเทคโนโลยีเดิมท่ีมี

การนําไปใชหรือถายทอดฯพรอมแสดงขอมูลหลักฐาน
 มีกระบวนการ/วิธีการท่ีจะตอยอดฯ ท่ีชัดเจน วา มีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงอะไรบาง

และนําเสนอความคาดหวังจากการวิจัยและตอยอดฯ นั้น จะทําใหเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือเหมาะสม
อยางไรบาง โดยเทคโนโลยีท่ีเสนอวิจัยตอยอดฯ เปนกลุมเทคโนโลยีท่ีกําหนดไวในแผนงานถายทอดเทคโนโลยี

 มีการระบกุลุมเปาหมาย/จํานวนของกลุมเปาหมาย ท่ีจะเปนผูใชเทคโนโลยีท่ีตอ
ยอดนั้นอยางชัดเจน

 มีขอมูลการแสดงผลประโยชน/ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับจากการตอยอดฯและ
วิธีการประเมินความคุมคาเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีรัฐใชไปในโครงการ

 มีแผนการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาตอยอดเทคโนโลยี และแผนการถายทอด
เทคโนโลยีใหแกกลุมเปาหมายชัดเจนสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดภายในปงบประมาณ 2560

(3) คุณสมบัติของผูเสนอขอรับการสนับสนุน
 ผูเสนอโครงการ/ผูรวมโครงการ ท่ีเสนอโครงการ (รวมกันไมเกิน 3 คน)อยูใน

หนวยงานสังกัด วท.หรือสถาบันการศึกษาท่ีเปนคลินิกเทคโนโลยี ไมอยูระหวางการลาศึกษาตอหรือมีแผนหรืออยู
ระหวางการรับทุน

 มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทในสาขาหรือความเชี่ยวชาญตรงกับเรื่องท่ีจะ
วิจัยตอยอดฯ

 ไมอยูในขายเปนผูท้ิงงาน
 ผู มีคุณสมบัติตามขอ ตองดําเนินโครงการวิจัยฯ ปท่ีผานมาแลวเสร็จทุก

โครงการ และมีการนําผลงานฯ มาขอรับทุนการถายทอดฯ
 ไมเปนผลงานวิจัยฯท่ีเคยขอเสนอวิจัยตอยอดฯและไดรับการสนับสนุนไปแลว โดย

ยังไมมีการถายทอดฯ
(4) วงเงินเสนอขอรับการสนับสนุนฯโครงการละไมเกิน250,000 บาท
(5) เกณฑการตัดสินมีคุณสมบัติตามขอ (3) ทุกขอ สอดคลองตามขอบเขตของงาน และ

มีผลคะแนนเฉลี่ย ไมต่ํากวารอยละ 70ขอเสนอโครงการท่ีมีคะแนนสูงสุดจะไดรับการพิจารณาใหการสนับสนุนเปน
ลําดับแรก

(6) แบบฟอรมที่ใชในการเสนอโครงการแบบสส.002-3

2 - 7

3) แผนงานวิจัยและพัฒนาตอยอดเทคโนโลยี

(1) ความหมายการวิจัยพัฒนาและตอยอดเทคโนโลยีหมายถึง การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนเพื่อเกื้อหนุนหรือปรับปรุงเทคโนโลยีเดิม (ท่ีมีการถายทอดฯ ไปแลว ภายใตการสนับสนุน
งบประมาณของ วท.) เพ่ือใหมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลดกีวาของเดิม หรือเหมาะสมกับสภาวะของชุมชนทองถ่ิน

(2) ขอบเขตของงาน
 แสดงรายละเอียดสถานภาพและปญหาของผลงานวิจัยฯ หรือเทคโนโลยีเดิมท่ีมี

การนําไปใชหรือถายทอดฯพรอมแสดงขอมูลหลักฐาน
 มีกระบวนการ/วิธีการท่ีจะตอยอดฯ ท่ีชัดเจน วา มีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงอะไรบาง

และนําเสนอความคาดหวังจากการวิจัยและตอยอดฯ นั้น จะทําใหเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือเหมาะสม
อยางไรบาง โดยเทคโนโลยีท่ีเสนอวิจัยตอยอดฯ เปนกลุมเทคโนโลยีท่ีกําหนดไวในแผนงานถายทอดเทคโนโลยี

 มีการระบกุลุมเปาหมาย/จํานวนของกลุมเปาหมาย ท่ีจะเปนผูใชเทคโนโลยีท่ีตอ
ยอดนั้นอยางชัดเจน

 มีขอมูลการแสดงผลประโยชน/ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับจากการตอยอดฯและ
วิธีการประเมินความคุมคาเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีรัฐใชไปในโครงการ

 มีแผนการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาตอยอดเทคโนโลยี และแผนการถายทอด
เทคโนโลยีใหแกกลุมเปาหมายชัดเจนสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดภายในปงบประมาณ 2560

(3) คุณสมบัติของผูเสนอขอรับการสนับสนุน
 ผูเสนอโครงการ/ผูรวมโครงการ ท่ีเสนอโครงการ (รวมกันไมเกิน 3 คน)อยูใน

หนวยงานสังกัด วท.หรือสถาบันการศึกษาท่ีเปนคลินิกเทคโนโลยี ไมอยูระหวางการลาศึกษาตอหรือมีแผนหรืออยู
ระหวางการรับทุน

 มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทในสาขาหรือความเชี่ยวชาญตรงกับเรื่องท่ีจะ
วิจัยตอยอดฯ

 ไมอยูในขายเปนผูท้ิงงาน
 ผู มีคุณสมบัติตามขอ ตองดําเนินโครงการวิจัยฯ ปท่ีผานมาแลวเสร็จทุก

โครงการ และมีการนําผลงานฯ มาขอรับทุนการถายทอดฯ
 ไมเปนผลงานวิจัยฯท่ีเคยขอเสนอวิจัยตอยอดฯและไดรับการสนับสนุนไปแลว โดย

ยังไมมีการถายทอดฯ
(4) วงเงินเสนอขอรับการสนับสนุนฯโครงการละไมเกิน250,000 บาท
(5) เกณฑการตัดสินมีคุณสมบัติตามขอ (3) ทุกขอ สอดคลองตามขอบเขตของงาน และ

มีผลคะแนนเฉลี่ย ไมต่ํากวารอยละ 70ขอเสนอโครงการท่ีมีคะแนนสูงสุดจะไดรับการพิจารณาใหการสนับสนุนเปน
ลําดับแรก

(6) แบบฟอรมที่ใชในการเสนอโครงการแบบสส.002-3



2-8

2.7 การจัดสงเอกสารเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําป 2560

 จัดทําขอเสนอโครงการตามแบบฟอรมท่ีกําหนดในแตละแผนงาน ในขอ 2.2 พรอม
หลักฐานประกอบ และไฟลเอกสาร 1 ชุด และจัดทําสําเนา โครงการละ 4ชุด

 จัดสงขอเสนอโครงการ ตองมีหนังสือนําสงพรอมสรุปรายชื่อขอเสนอโครงการ จํานวน
งบประมาณในแตละโครงการ รวมยอดจํานวนโครงการและจํานวนงบประมาณ หากมิไดจัดสงมาพรอมกันท้ังหมด หนังสือ
นําสงฉบับตอไปตองอางอิงฉบับเดิมและยังคงตองมีรายชื่อขอเสนอโครงการพรอมจํานวนงบประมาณ และวงเล็บวาเพ่ิมเติม
เรียนปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลงนามโดยผูบริหารหนวยงาน จัดสงทางไปรษณียหรือจัดสงดวยตนเอง โดย
จาหนาซองถึงสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(งานคลินิกเทคโนโลยี) สํานักสงเสริมและถายทอด
เทคโนโลยี ชั้น 6 อาคารพระจอมเกลา ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี กทม. 10400 ภายในเวลาท่ีกําหนดไวในปฏิทินการ
สนับสนุนงบประมาณฯ (ไมรับขอเสนอโครงการทางอีเมลหรือทางโทรสาร)

2.8 ปฏิทินการสนับสนุนงบประมาณ

กิจกรรม กําหนดเวลา
1. ประกาศรับขอเสนอโครงการฯ ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน – 30 ตุลาคม 2559
2. หนวยงาน/สถาบันการศึกษาจัดสง
ขอเสนอโครงการมายัง สป.วท.

แผนงานบริการใหคําปรึกษาฯ จัดสง :ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559
โดยใชวัน/เดือน/ป ที่ลงรับในระบบสารบรรณของ สป.วท.
แผนงานวิจัยและพัฒนาตอยอดฯ และแผนงานถายทอดเทคโนโลยี ภายใน
วันที่30 ตุลาคม 2558 (หมายเหตุ:ขอเสนอโครงการภายใต Value chain
จัดสงให ศวภ.1-5 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559)

2. พิจารณาขอเสนอโครงการ แผนงานบริการใหคําปรึกษาฯ ภายใน 20 วนัหลังปดรับขอเสนอโครงการ
แผนงานวิจัยและพัฒนาตอยอดฯ และแผนงานถายทอดเทคโนโลยี ภายใน
60 วันหลังปดรับขอเสนอโครงการ

3. ฝายเลขานุการฯ รวบรวมเ พ่ือ
นําเสนอขออนุมัติผูบริหารหนวยงาน

ไมเกิน 10 วันหลังไดรับผลการตัดสินจากคณะทาํงานพิจารณาโครงการฯ

3. ผูบริหารฯ อนุมัติและลงนามแจงผล
การพิจารณา

ไมเกิน 5 วันหลังจากฝายเลขานุการคณะทาํงานฯ สส.สป.วท.นําเสนอผลการ
พิจารณา

4. หนวยงาน/สถาบันการที่ไดรับการ
ส นับส นุนฯ มีห นั งสื อตอบ ยืน ยัน /
เบิกจายงบประมาณ สงให สป.วท.

ไมเกิน 15 วันหลังไดรับหนังสือแจงผลการพิจารณาฯ

6.สส.สป.วท. สงเร่ืองใหสวนงานคลัง
เพ่ือดําเนินการเบิกจายงบประมาณ

ไมเกิน 5 วันหลังไดรับหนังสือตอบยืนยัน/ขอเบิกฯจากหนวยงาน/
สถาบนัการศึกษาทีไ่ดรับการสนบัสนนุฯ

7. สวนงานคลัง สป.วท.โอนเงินไปยัง
หนวยงาน/สถาบันการศึกษา

ไมเกิน 45 วันหลังไดรับหนังสอืจาก สส.สป.วท.
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หลักฐานประกอบ และไฟลเอกสาร 1 ชุด และจัดทําสําเนา โครงการละ 4ชุด
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ประกาศรับ
ขอเสนอโครงการภายใตการดําเนินงานคลินิก

เทคโนโลยี

ไดรับความเห็นชอบแผนและวงเงินในการสนับสนุน
งบประมาณภายใตการดําเนนิงานคลินิกฯ

ตรวจสอบเอกสาร/คุณสมบัติ
คัดกรองโครงการ

ผานเกณฑคัดกรองเบ้ืองตน

คณะทํางาน
พิจาณาขอเสนอโครงการ

(1) แผนงานบริการคําปรึกษา

(2) แผนงานถายทอดฯ(3)แผนงานวิจัยตอยอดฯ

ผาน/ไมผาน

ภายในวันท่ี 30 ต.ค.59

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

นําเสนอและขอความ
เห็นชอบจากผูบริหาร

แจงผลการพิจารณา
ผูไดรับการสนับสนุน
มีหนังสือตอบยืนยัน

/ ขอเบิกเงิน

สํานักสงเสริมและถายทอด
เทคโนโลยี สงเร่ืองให

สวนงานคลังของสํานักงานปลดั
กระทรวงฯ ดําเนินการเบิกจาย

ภายใน10วัน ภายใน 5 วัน ภายใน 15วัน ภายใน 5 วัน

ข้ันตอนของ
หนวยงานเบิกจาย

และหนวยงานท่ีรับโอน

สวนงานคลังของสํานักงานปลัด
กระทรวงฯ ดําเนินการสํารอง

เงินในระบบ GFMIS / เขาบัญชี
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ

วางฎีกาไปยังกรมบัญชีกลาง

สวนงานคลังของ
สํานักงานปลัด

กระทรวงฯ เสนอ
ผูบริหารลงนามในเช็ค

สวนงานคลังฯ นําเช็ค
โอนเงินเขาบัญชี หรือ

แจงหนวยงาน/
สถาบันการศึกษา มารับ

ดวยตนเอง

ประมาณ 10 วันประมาณ 15 วัน ประมาณ 15 วัน

ตั้งแตวันท่ี 1 ก.ย. 60
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พิจาณาขอเสนอโครงการ

(1) แผนงานบริการคําปรึกษา

(2) แผนงานถายทอดฯ(3)แผนงานวิจัยตอยอดฯ

ผาน/ไมผาน

ภายในวันท่ี 30 ต.ค.59

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

นําเสนอและขอความ
เห็นชอบจากผูบริหาร

แจงผลการพิจารณา
ผูไดรับการสนับสนุน
มีหนังสือตอบยืนยัน

/ ขอเบิกเงิน

สํานักสงเสริมและถายทอด
เทคโนโลยี สงเร่ืองให

สวนงานคลังของสํานักงานปลดั
กระทรวงฯ ดําเนินการเบิกจาย

ภายใน10วัน ภายใน 5 วัน ภายใน 15วัน ภายใน 5 วัน

ข้ันตอนของ
หนวยงานเบิกจาย

และหนวยงานท่ีรับโอน

สวนงานคลังของสํานักงานปลัด
กระทรวงฯ ดําเนินการสํารอง

เงินในระบบ GFMIS / เขาบัญชี
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ

วางฎีกาไปยังกรมบัญชีกลาง

สวนงานคลังของ
สํานักงานปลัด

กระทรวงฯ เสนอ
ผูบริหารลงนามในเช็ค

สวนงานคลังฯ นําเช็ค
โอนเงินเขาบัญชี หรือ

แจงหนวยงาน/
สถาบันการศึกษา มารับ

ดวยตนเอง

ประมาณ 10 วันประมาณ 15 วัน ประมาณ 15 วัน

ตั้งแตวันท่ี 1 ก.ย. 60
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2.9 ขอกําหนดและเงื่อนไขอื่นๆประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
การตรวจสอบและคัดกรองเบื้องตน โดยเจาหนาท่ีของสํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี

**หนวยงานเจาของงบประมาณฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีอาจจะไมนําขอเสนอโครงการเขาสู
การพิจารณาของคณะทํางานฯ หากผูเสนอโครงการไมผานเกณฑการตรวจสอบและคัดกรองเบ้ืองตน**

การพิจารณาขอเสนอโครงการโดยคณะทํางานฯ
องคประกอบ:ประกอบดวย รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ เปนประธานคณะทํางาน

ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนบุคคลภายนอกสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ขาราชการของสํานักสงเสริมและถายทอด
เทคโนโลยีไดแก ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี ผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี
ผูอํานวยการสวนถายทอดเทคโนโลยี และมีเจาหนาท่ีของสวนถายทอดเทคโนโลยี เปนฝายเลขานุการคณะทํางาน

อํานาจหนาท่ี: กําหนดเกณฑการคัดเลือก เกณฑการตัดสิน วิเคราะหความเหมาะสม
ของเทคโนโลยีและคาใชจาย จัดลําดับความสําคัญของโครงการ

การพิจารณาคาใชจาย: พิจารณาเหตุผลความจําเปนและประโยชนท่ีจะไดรับ เปรียบเทียบกับ
ความคุมคาของการใชจายงบประมาณ ตามระเบียบและอัตราของทางราชการท่ีมีอยูโดยอนุโลม ไดแก พ.ร.ฎ. เก่ียวกับเงินเดือน
และคาจางของขาราชการ, พ.ร.ฎ. การเดินทางไปราชการ(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2548, ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิก
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550,ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการประชุม การฝกอบรม การสัมมนาฯ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัสดุ การจัดงานและมาตรการประหยัดคาใชจายของรัฐบาลและของหนวยงาน

คาธรรมเนียมท่ีหักเขาสถาบันการศึกษา ใหหักไดไมเกินรอยละ 10 และหากไมระบุไว
ตั้งแตเสนอโครงการ หากไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จะนํามากลาวอางวางบประมาณไมเพียงพอหรือเปนอุปสรรค
ตอความสําเร็จของโครงการมิได

หนวยงาน/สถาบันการศึกษา และผูเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตองศึกษา
เงื่อนไข ขอกําหนด ขอบเขตของงาน ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล ใหชัดเจน หากไดรับการสนับสนุน
จะนําเหตุผลภาระงานมาอางวาเปนอุปสรรคตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินโครงการมิได

**การเปลี่ยนแปลงขอบเขต เง่ือนไข หลักเกณฑการสนับสนุนงบประมาณฯ ในคูมือนี้ เปนสิทธิของหนวยงานผูใหเงิน
อุดหนุน ผูขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะนําไปอางอิง เพ่ือใชในการฟอง/รองเรียน/เรียกรองคาเสียหายไมได
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แบบฟอรมที่ใชในการขอรับการสนับสนุนงแบบฟอรมที่ใชในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณบประมาณ
งานคลินิกเทคโนโลยีประจําปงบประมาณ พงานคลินิกเทคโนโลยีประจําปงบประมาณ พ..ศศ..25256600
แผนงานบริการใหคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยี (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. ช่ือสถาบันการศึกษาท่ีเปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย :

2. ช่ือโครงการ :

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

ช่ือทีมบริหารท่ีมีการแตงตั้งคลินิกฯอยางเปนลายลักษณอักษร): สําหรับประวัต/ิประสบการณ ใหใสแตผลงานท่ีเก่ียวของกับโครงการ
เปนเอกสารแนบทาย

4.ความสอดคลองกับแผนงาน :  การบริการใหคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยี

5.ลักษณะโครงการ : โปรดใสเครื่องหมาย  ใน  ท่ีตองการ
เปนโครงการตอเนื่อง (เริ่มดําเนินการป )

6. หลักการและเหตุผล :
(คําอธิบายชี้แจงเหตุผลความจําเปนท่ีตองดําเนินโครงการดังกลาว)

7.วัตถุประสงค : 1) เพ่ือเปนแหลงรวบรวมขอมูลและใหบริการคําปรึกษาและขอมูลทางเทคโนโลยี
2) เพ่ือเปนตัวกลางและประสานการถายทอดความรูและเทคโนโลยีรวมกันระหวางเครือขาย
3) เพ่ือเปนศูนยประสานงานและสนับสนุนงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในพ้ืนท่ีจังหวัด
(คําอธิบาย : โปรดระบุ วัตถุประสงคหลักขอใด ขอหน่ึงหรือท้ัง 3 ขอขางตน และหากมีวัตถุประสงคมากกวาน้ีโปรดระบเุพ่ิมเตมิ)

8. กลุมเปาหมาย :
(คําอธิบาย :โปรดระบุ กลุมเปาหมายท่ีใหบริการ)

9. พื้นท่ีดําเนินการ :
(อธิบาย :โปรดระบุ จังหวัดท่ีสถาบนัฯท่ีเปนคลินิกฯตั้งอยูและจังหวัดท่ีมอบหมายใหรบัผดิชอบ (ถาม)ี

10. ระยะเวลาดําเนินการ : เดือนท่ีเริ่มตน-จนถึงสิ้นสุด ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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11. การดําเนินโครงการ :
11.1 กิจกรรมและวิธีดําเนินงาน  ประกอบดวย

กิจกรรม1) กิจกรรมการใหบริการคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยี
การใหบริการ
 คําปรึกษา พรอมชื่อเจาของเทคโนโลยี/ความเชี่ยวชาญ

ไมนอยกวา 3 เรื่อง โปรดระบุ
 ขอมูลเทคโนโลยี โปรดระบุ

ชองทางหรือวิธีการโปรดใสเครื่องหมาย ลงในชองทางท่ีจะใหบริการ
ทางโทรศัพท ระบุหมายเลขโทรศัพท

ชวงเวลาท่ีใหบริการเวลา .น. ถึงเวลา .น. (เวนวันเสาร - อาทิตย)
ชื่อเจาหนาท่ีประจําท่ีใหบริการ
ทางเวบไซต โปรดระบุ URL …………………………………………………………….
การบริการนอกสถานท่ี โปรดระบุ ..................................................................
เรื่องท่ีจะใหบริการ พรอมชื่อเจาของเทคโนโลยี/ความเชี่ยวชาญ ไมนอยกวา3

เรื่อง โปรดระบุ
วิธีการประชาสัมพันธใหผูรับบริการรับทราบชองทางรับบริการ โปรดระบุ

กิจกรรม 2)การประสานงานและบริหารจัดการเครือขายโปรดใสเคร่ืองหมาย ลงในชองที่จะใหบริการ
การประสานงานภายในสถาบันการศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตรฯท่ี

เก่ียวของกับการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี
การประสานงานภายในสถาบันการศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตรฯท่ี

เก่ียวของกับการดําเนินงาน หมูบานแมขาย วท. และสมาชิก อสวท.
การบริหารจัดการทางดานการเงิน งบประมาณ การติดตาม ประเมินผลและ

รายงานผล
กิจกรรม3)การประสานการดําเนินงาน พัฒนาจังหวัดดาน วทน. รวมกัน
โปรดใสเครื่องหมาย ลงในชอง ท่ีจะดําเนินการ

รองผูวาราชการจังหวัดท่ีเปน PCSO
ศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค

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

กิจกรรม
2559 2560

รวมไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนเงิน
1.
2.
3.
แผนงาน (จํานวนผูรับบริการ
จะจัดสงในแตละไตรมาส)
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การใหบริการ
 คําปรึกษา พรอมชื่อเจาของเทคโนโลยี/ความเชี่ยวชาญ

ไมนอยกวา 3 เรื่อง โปรดระบุ
 ขอมูลเทคโนโลยี โปรดระบุ

ชองทางหรือวิธีการโปรดใสเครื่องหมาย ลงในชองทางท่ีจะใหบริการ
ทางโทรศัพท ระบุหมายเลขโทรศัพท

ชวงเวลาท่ีใหบริการเวลา .น. ถึงเวลา .น. (เวนวันเสาร - อาทิตย)
ชื่อเจาหนาท่ีประจําท่ีใหบริการ
ทางเวบไซต โปรดระบุ URL …………………………………………………………….
การบริการนอกสถานท่ี โปรดระบุ ..................................................................
เรื่องท่ีจะใหบริการ พรอมชื่อเจาของเทคโนโลยี/ความเชี่ยวชาญ ไมนอยกวา3

เรื่อง โปรดระบุ
วิธีการประชาสัมพันธใหผูรับบริการรับทราบชองทางรับบริการ โปรดระบุ

กิจกรรม 2)การประสานงานและบริหารจัดการเครือขายโปรดใสเคร่ืองหมาย ลงในชองที่จะใหบริการ
การประสานงานภายในสถาบันการศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตรฯท่ี

เก่ียวของกับการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี
การประสานงานภายในสถาบันการศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตรฯท่ี

เก่ียวของกับการดําเนินงาน หมูบานแมขาย วท. และสมาชิก อสวท.
การบริหารจัดการทางดานการเงิน งบประมาณ การติดตาม ประเมินผลและ

รายงานผล
กิจกรรม3)การประสานการดําเนินงาน พัฒนาจังหวัดดาน วทน. รวมกัน
โปรดใสเครื่องหมาย ลงในชอง ท่ีจะดําเนินการ

รองผูวาราชการจังหวัดท่ีเปน PCSO
ศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค

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

กิจกรรม
2559 2560

รวมไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนเงิน
1.
2.
3.
แผนงาน (จํานวนผูรับบริการ
จะจัดสงในแตละไตรมาส)
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12.ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ คาเปาหมาย
(หนวยนับ) ขอมูลท่ีตองจัดเก็บ

1. จํานวนผูรับบริการคําปรึกษาทางเทคโนโลยี(คน) แบบใบสมัครของสํานักงานปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ

2. จํานวนผูรับบริการขอมูลเทคโนโลยี (คน)

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
แบบวัดความพึงพอใจและ
ประเมินผลตามแบบฟอรมของ
สํานักงานกระทรวงวิทยาศาสตรฯ

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (ผลกระทบ : ท่ีเกิดโดยตรงกับผูรับบริการและประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีใหบริการ)
(โปรดใสเครื่องหมาย  และระบุผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากโครงการมากท่ีสุดเพียงขอเดียว)
 ทางเศรษฐกิจ   โปรดอธิบาย
 ทางสังคม   โปรดอธิบาย

14.งบประมาณขอรับการสนับสนุนจาก วท. จํานวน บาท มีรายการดังนี้
(คําอธิบาย : ใหแจกแจงรายละเอียดคาใชจายท่ีจะใชในการดําเนินโครงการทุกข้ันตอนเปนงบตัวคูณ [ราคาตอหนวย: จํานวน

คน/คร้ัง/วัน/ชิ้น] โดยใชระเบียบและอัตราของทางราชการ  ตามตัวอยางดานลาง)

รายการ (ตัวอยาง) วัน/ครั้ง คน อัตรา รวมเงิน (บาท)
1. คาจางเหมาบุคคลธรรมดา ชวยงาน
วุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตรหรือสาขา
ใกลเคียง
2. คาเบี้ยเลี้ยง

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 :
รายงานความกาวหนากับสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดยรายงานผลการดําเนินงานและจัดสง

ขอมูลตามแบบฟอรมฯ ท่ีกําหนด เปนรายไตรมาส รวมไมนอยกวา 3 ครั้ง/ป โดยรายงานในระบบติดตามโครงการ
คลินิกเทคโนโลยีออนไลน (Clinic Monitor Online : CMO)ท่ีเวบไซตwww.clinictech.most.go.th และรายงาน
ฉบับสมบูรณพรอมไฟลเอกสาร ภายใน 20 วัน หลังสิ้นสุดปงบประมาณ

( )
ผูเสนอโครงการ

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

2. ช่ือโครงการ :

3. ช่ือผูเสนอโครงการและผูรวมโครงการ(ไมเกิน 3 คน) :
(คําอธิบาย : โปรดระบุ ช่ือ – นามสกุล / ตําแหนง /สถานท่ีติดตอ / หมายเลขโทรศัพท / โทรสาร / e-mail)
(ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ผลงาน ประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับโครงการท่ีเสนอ ของผูเสนอโครงการท่ี

เปนหัวหนาโครงการและผูรวมโครงการใหแนบเปนเอกสารแนบทาย)

4.ความสอดคลองกับแผนงาน :  การถายทอดเทคโนโลยี

5.ลักษณะโครงการ : โปรดใสเครื่องหมาย  ใน  ท่ีตองการและกรอกขอมูลพรอมหลักฐานตามท่ีระบุ
5.1เปนโครงการตอเนื่องท่ีเคยไดรับการสนับสนุนฯจากโครงการคลินิกฯหรือโครงการท่ีเคยถายทอดฯ

มาแลวจากแหลงทุนอ่ืน (ปท่ีดําเนินการ )
แนบผลการดาํเนินงานและผลสําเรจ็ท่ีผานมาประกอบดวย

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

ชุมชน หรือ SMEs โดยไดแนบหลักฐานตามแบบสํารวจความตองการ (แบบ สส. 002 - 2 (1))
2) สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (โปรดระบุชื่อผูนํา) โดยไดแนบหนังสือ

ขอความชวยเหลือทางวชิาการ (แบบ สส. 002 - 2 (2))
3) เปนขอเสนอความตองการของ จังหวัด /ทองถ่ิน (ผาน ศวภ.1-5)

5.3 เปนผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีตองการและมีพรอมในการถายทอดฯ
โปรดระบุแหลงทุน ปท่ีไดรับทุน
หมายเลขโทรศัพทแหลงทุน โดย  ไมเคยถายทอดฯ

 ถาเคยถายทอดฯ ใหระบุไวในขอ 5.1

6. หลักการและเหตุผล :
(คําอธิบาย:ช้ีแจงเหตุผลความจาํเปนท่ีตองดําเนินโครงการ  เชน ระบุประเด็นหรือท่ีมาของปญหา  แนวคิดการแกไขหรือ

พัฒนา  มีความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ หรือไมอยางไร เปนตน)

7.วัตถุประสงค :(ระบุวาโครงการมุงหวังใหบรรลุอะไร หลัก ๆ ไมเกิน 3 ขอ)
1.
2.
3.
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8. กลุมเปาหมาย :
(คําอธิบาย : โปรดระบุ ช่ือกลุมเปาหมายพรอมช่ือ/นามสกุล ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทท่ีเปนประธาน/ผูนํากลุม-ชุมชน ท่ีจะดําเนินการให

ชัดเจนเช่ือมโยงกับขอ5.2 1) )

9. พื้นท่ีดําเนินการ :
(คําอธิบาย :โปรดระบุ หมูบาน ตาํบล อําเภอ จังหวัด ท่ีกลุมเปาหมายอาศัยอยู)

10. ระยะเวลาดําเนินการ : (วันเริม่ตน -สิ้นสุดโครงการตองอยูภายในปงบประมาณวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

11. การดําเนินโครงการ :
11.1 กิจกรรมและวิธีดําเนินงาน  ประกอบดวย

11.2 แผนการดําเนินงาน ( ตามตารางดานลาง) โดยสอดคลองกับ ขอ 11.1

กิจกรรม
2559 2560

รวมไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนเงิน
1.
2.
3.
4.
5.
ผลงาน; (จํานวนผูรับการถายทอด)

คําอธิบายตองใหขอมูล
 บทสรุปของเทคโนโลยีหรือองคความรูท่ีจะถายทอดฯ
คุณสมบัติของผูรับการถายทอดฯ
วิธีการถายทอด[หัวขอความรูท่ีจะใหโดยการบรรยาย การสาธิต การศึกษาดูงาน][หัวขอทักษะ/ความเช่ียวชาญ ท่ีจะ
ฝกปฏิบัติแตละเรื่อง ใหระบุจํานวนช่ัวโมง/ จํานวนวัน/ จํานวนครั้ง พรอมช่ือวิทยากรและหนวยงานของวิทยากร]
สื่อท่ีใชในการถายทอดฯ เชน เอกสารประกอบการบรรยาย เครือ่งมือเครื่องจักรในการสาธิต เปนตน
การทดสอบการไดรับความรูกอนและหลัง แผนการติดตาม ใหคําปรึกษา และการติดตามประเมินผลภายหลังการ
ถายทอดฯ
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ถายทอดฯ
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12.ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ โปรดระบคุาเปาหมาย
(โปรดศึกษาในคูมือฯ ในสวนของเปาหมาย / ตัวช้ีวัด)

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ/ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย (หนวยนับ) ขอมูลท่ีตองจัดเก็บ
1) จํานวนผูรับการถายทอดเทคโนโลยี (คน) แบบใบสมัคร
2) รอยละความพึงพอใจของผูรับการถายทอดฯ แบบประเมินผลฯ
3) รอยละผูรับการถายทอดฯ มีการนําไปใชประโยชน แบบติดตามฯ
4) จํานวนสถานประกอบการท่ีนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน (แหง/ราย)*ดูคําอธิบายในคูมือ

แบบฟอรมการนําไปใช
ประโยชน

5) สัดสวนผลลัพธทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดจาก
การดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยีโครงการเปรียบเทียบกับ
งบประมาณท่ีไดรับ

เทากับหรือมากกวา 1 การประเมินจากคณะท่ี
ปรึกษาจากภายนอก

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ**(ผลกระทบ : ท่ีเกิดโดยตรงกับผูรับบริการและประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีใหบริการ)
(คําอธิบาย : แสดงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากโครงการท้ังท่ีระบุเปนตัวเงินและไมสามารถระบุเปนตัวเงินได  ศึกษาขอบเขตใน

คูมือฯ พรอมอธิบายใหเขาใจวาเกิดอยางไร)
 ทางเศรษฐกิจ   โปรดอธิบาย
 ทางสังคม   โปรดอธิบาย
** จะสัมพันธกับขอ 12

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

คน/คร้ัง/วัน/ชิ้น] โดยใชระเบียบและอัตราของทางราชการ)
* หากมีงบสมทบหรือทรัพยากรอ่ืน ๆ จากหนวยงานในพ้ืนท่ีหรือจากกลุม/ชุมชน โปรดระบุไวดวย

15. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล :
รายงานความกาวหนากับสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ  โดยรายงานผลการดําเนินงาน และจัดสง

ขอมูลตามแบบฟอรมฯ ท่ีกําหนด เปนรายไตรมาส รวมไมนอยกวา 3 ครั้ง/ป  โดยรายงานในระบบติดตามโครงการ
คลินิกเทคโนโลยีออนไลน (Clinic Monitor Online : CMO)ท่ีเวบไซตwww.clinictech.most.go.th และสง
รายงานฉบับสมบูรณพรอมไฟลเอกสารภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดปงบประมาณ(โปรดศึกษาในคูมือฯ)

16. การเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ :
ทุกครั้งท่ีมีการจัดกิจกรรมและมีการเผยแพรประชาสัมพันธ จะระบุวาไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมท้ัง ยินดีใหความรวมมือเขารวมจัดแสดงผลงานคลินิก
เทคโนโลยีในงานนิทรรศการตางๆ ท่ีเก่ียวของ

( )
ผูเสนอโครงการ

ตําแหนง**
(** ตําแหนงในสถาบันการศึกษา)
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แบบสํารวจขอมูลความตองการเทคโนโลยี
โดย     คลินิกเทคโนโลยี

สวนที่ 1ขอมูลชุมชน
1.1 ช่ือชุมชน/หมูบาน หมูท่ี ตําบล อําเภอ จังหวัด
1.2 ช่ือผูนํา
1.3 จํานวนสมาชิกในชุมชน ครัวเรือน/คน
1.4 อาชีพของสมาชิก

- อาชีพหลัก คิดเปนรอยละ
- อาชีพรอง คิดเปนรอยละ
- อาชีพเสรมิ คิดเปนรอยละ

1.5 รายไดเฉลี่ย/ เดือน ของสมาชิกและครัวเรือน
นอยกวา 5,000 บาท
มากกวา 5,000 บาท แตไมเกิน 10,000 บาท
เกินกวา 10,000 บาท
1.6 ปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีพของชุมชน
นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคมี  ไมมี
ไฟฟา มี  ไมมี
1.7 อธิบายลกัษณะทรัพยากรของชุมชน
1.8 หนวยราชการท่ีดูแลชุมชนในปจจุบัน
1.9 ผลิตภณัฑของชุมชน(ถาม)ี
สวนที่ 2ความตองการเทคโนโลยี
2.1ช่ือกลุม (ใสเครื่องหมาย ใหตรงตามสถานภาพของกลุมพรอมช่ือ)
ช่ือชุมชน
ช่ือวิสาหกิจชุมชน
อุตสาหกรรมในครัวเรือน/ขนาดกลาง/ยอม
ท่ีอยู
2.2ช่ือหัวหนากลุม/ผูนํา หมายเลขโทรศัพท
2.3จํานวนสมาชิกในกลุมท่ีตองการเทคโนโลยี คน(แนบรายช่ือสมาชิกพรอมท่ีอยูและ
หมายเลขโทรศัพทตดิตอ)
2.4ประเด็นปญหา/ ความจําเปนท่ีตองการเทคโนโลยี  หรือความชวยเหลือทางเทคโนโลยี

2.5 เทคโนโลยีท่ีตองการ หรือปญหาทางเทคโนโลยีท่ีตองการใหชวยเหลือ
ก) ตองการคําปรึกษา เรื่อง
ข) ตองการใหฝกอบรม  เรื่อง
ค) อ่ืนๆ (ระบ)ุ

2.6 ความตองการหรือปญหาฯตามขอ 2.5 เคยขอรับความชวยเหลือจากหนวยงาน (ระบุช่ือ)
แตยังไมไดรับความชวยเหลือ

ลงชื่อ (ตัวบรรจง)
หมายเลขโทรศัพท

ผูสํารวจขอมูล
วันที่ / / .

ลงชื่อ (ตัวบรรจง)
หมายเลขโทรศัพท

ผูใหขอมูล
วันที่ / /
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ชื่อหนวยงาน/ชุมชน
ท่ีอยู

วันท่ี เดือน พ.ศ.

เรื่อง ขอความชวยเหลือทางวิชาการหรือเทคโนโลยี

เรียน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ่งท่ีสงมาดวย 1.หลักฐานการประชุม การจัดเวทีเสวนา ท่ีแสดงถึงการไดมาถึงประเด็น
ท่ีตองการขอความชวยเหลือ(เฉพาะกรณีเปนความตองการของสมาชิก
อาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

ดวย (นาย/นาง/นางสาว) มีความประสงคใหกระทรวงวิทยาศาสตรฯ
ชวยเหลือในเรื่อง . (ระบุประเด็นปญหา/พ้ืนท่ี/จํานวนผูไดรับความเดือดรอน)
และเคยขอรับความชวยเหลือจากหนวยงาน (ระบุชื่อ) เม่ือป พ.ศ. แ ต ยั ง
ไมไดรับความชวยเหลือ/แกไขปญหาโดยชุมชน/จังหวัด/หนวยงานในทองถ่ิน (ระบุชื่อ) ยินดีจะให
ความรวมมือและการสนับสนุน(โปรดระบุ สมทบงบประมาณบางสวน จํานวน บาท สรางโรงเรือน
 จัดหาเครื่องมือ/เครื่องจักร สถานท่ีอบรม อ่ืนๆ (โปรดระบุ)
โดยหากตองการขอมูลเพ่ิมเติมโปรดติดตอ(ชื่อ – สกุล) หมายเลขโทรศัพท

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

( )
ผูบริหารองคการบริหารสวนทองถ่ิน

/สมาชิกอสวท.
**ใหขีดฆาขอความ

ท่ีไมตองการ
โทร. ................................................
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1. ช่ือสถาบันการศึกษาท่ีเปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย :
2. ช่ือโครงการ :
3. ช่ือผูเสนอโครงการและผูรวมโครงการ :

(คําอธิบาย : โปรดระบุ ช่ือ – นามสกุล / ตาํแหนง /สถานท่ีตดิตอ / หมายเลขโทรศัพท / โทรสาร / e-mail)
(ประวัตกิารศึกษา ประวัตกิารทํางาน ผลงาน ประสบการณการทํางาน ของผูเสนอโครงกาท่ีเปนหัวหนาโครงการและผูรวมโครงการ

ใหเปนเอกสารแนบทายโครงการ)
4.ความสอดคลองกับแผนงาน :  การวิจัยและพัฒนาตอยอดเทคโนโลยี
5.ลักษณะโครงการ : โปรดใสเครื่องหมาย  ใน  ท่ีตองการและกรอกขอมูลใหครบถวน

 5.1 เปนความตองการของชุมชน (เกษตรกร แมบานเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม หรือ วิสาหกิจชุมชน
โดยไดแนบหลักฐานตามแบบสํารวจความตองการ (แบบ สส. 002 - 2 (1))

5.2 เปนขอเสนอความตองการของจังหวัด หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือสมาชิก อสวท. โดย
ไดแนบหนังสือขอความชวยเหลือทางวิชาการ (แบบ สส.002 - 2 (2))

5.3 อ่ืนๆ  โปรดระบุ
6. หลักการและเหตุผล :

(ช้ีแจงเหตุผลความจําเปนท่ีตองมีวิจัยและพัฒนาตอยอด โดยแสดงรายละเอียดและสถานภาพปญหาของเทคโนโลยเีดิม)

7.วัตถุประสงค :(ระบุวาโครงการมุงหวังใหบรรลุอะไร หลักๆ ไมเกิน 3 ขอ)
1.
2.
3.

8. กลุมเปาหมาย :
(อธิบาย :โปรดระบุ กลุมเปาหมายท่ีคาดวาจะเปนผูใช/รับการถายทอดฯ เมื่อผลงานวิจยัฯ แลวเสรจ็)

9. พื้นท่ีดําเนินการ :
(อธิบาย :โปรดระบุ พ้ืนท่ีตั้งท่ีจะดําเนินการวิจยัและพัฒนาตอยอดและพ้ืนท่ีของกลุมเปาหมายท่ีเปนผูใชเทคโนโลย)ี

10. ระยะเวลาดําเนินการ : (วันเริม่ตน -สิ้นสุดโครงการตองอยูภายในปงบประมาณวันท่ี 1 ตุลาคม 59 - 30 กันยายน 60)

11. การดําเนินโครงการ :
11.1 กระบวนการและวิธีการวิจัยและพัฒนาตอยอดฯ มีรายละเอียด ตามหัวขอ  ดังนี้
 ขอบเขตการวิจัยและพัฒนาตอยอดฯ

 ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนาตอยอดฯ
 ข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาตอยอดฯ
 ความคาดหวังและผลประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัยและพัฒนาตอยอดฯ
 แผนการถายทอดฯ
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1. ช่ือสถาบันการศึกษาท่ีเปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย :
2. ช่ือโครงการ :
3. ช่ือผูเสนอโครงการและผูรวมโครงการ :

(คําอธิบาย : โปรดระบุ ช่ือ – นามสกุล / ตาํแหนง /สถานท่ีตดิตอ / หมายเลขโทรศัพท / โทรสาร / e-mail)
(ประวัตกิารศึกษา ประวัตกิารทํางาน ผลงาน ประสบการณการทํางาน ของผูเสนอโครงกาท่ีเปนหัวหนาโครงการและผูรวมโครงการ

ใหเปนเอกสารแนบทายโครงการ)
4.ความสอดคลองกับแผนงาน :  การวิจัยและพัฒนาตอยอดเทคโนโลยี
5.ลักษณะโครงการ : โปรดใสเครื่องหมาย  ใน  ท่ีตองการและกรอกขอมูลใหครบถวน
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11.2 แผนการดําเนินการวิจัยฯ และแผนการถายทอดฯ (ตามตารางดานลาง) โดยสอดคลองกับ ขอ 11.1

12.ผลผลิต

ตัวช้ีวัดผลผลิต คาเปาหมาย (หนวยนับ) ขอมูลท่ีตองจัดเก็บ

1) ผลงานวิจัยและพัฒนาตอยอดเทคโนโลยี
แลวเสร็จตามแผน

แลวเสร็จตามแผน
ภายในปงบประมาณ

1) รายงานการวิจัยและพัฒนา
ตอยอดเทคโนโลยีฉบับสมบูรณ

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

ความพึงพอใจผลงานฯ

13. ผลกระทบ:(โปรดใสเครื่องหมาย และแสดงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากโครงการท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมสามารถระบุเปนตัวเงิน ขอ
ใดขอขอหน่ึง หรือท้ังสองขอ)

 ทางเศรษฐกิจ   โปรดอธิบาย
 ทางสังคม   โปรดอธิบาย

14.งบประมาณขอรับการสนับสนุน จํานวน บาท มีรายการ ดังนี้
(คําอธิบาย :ใหแจกแจงรายละเอียดคาใชจายท่ีจะใชในการดําเนินโครงการทุกข้ันตอนเปนงบตัวคูณ [ราคาตอหนวย: จํานวนคน/

คร้ัง/วัน/ชิ้น] โดยใชระเบียบและอัตราของทางราชการ)

15. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล :
รายงานความกาวหนากับสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ  โดยรายงานผลการดําเนินงานและจัดสง

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

กิจกรรม
2559 2560

รวมเงิน
(บาท)ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผนงาน
1.
2.
3.
4.
5.
แผนเงิน

( )
ผูเสนอโครงการ

ตําแหนง**
(** ตําแหนงในสถาบันการศึกษา)
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ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผนงาน
1.
2.
3.
4.
5.
แผนเงิน

( )
ผูเสนอโครงการ

ตําแหนง**
(** ตําแหนงในสถาบันการศึกษา)
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แบบฟอรมที่ใชในการแบบฟอรมที่ใชในการตดิตามและตดิตามและ
ประเมินผลคลนิกิเทคโนโลยีประเมินผลคลนิกิเทคโนโลยี

แบบวัดความพึงพอใจ (แผนงานบริการคําปรึกษาฯ)
แบบใบสมัคร
แบบประเมินผลเมือ่จบการถายทอดฯ ทันที (แผนงานถายทอดเทคโนโลยี)
แบบติดตามประเมนิผล
แบบการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน
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แบบวัดความพึงพอใจ
เพ่ือประโยชนการวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงการใหบริการคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยี

ของงานคลินิกเทคโนโลยีจึงใครขอใหทานใหความเห็นตามท่ีเปนจริง

ชื่อ นามสกุล
เลขบัตรประจําตัวประชาชน (เพ่ือประโยชนในการใหบริการ)
ทานเคยใชบริการของคลิกเทคโนโลยี
คําถาม
วัน/เดือน/ป (ของคําถาม)

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

6. การนําความรูไปใชประโยชนในลักษณะ

1เพ่ิมรายได 2 ลดรายจาย
3 คุณภาพชีวิต 4 แกปญหาเทคโนโลยี

รายการ
ระดับความคิดเห็น

มากท่ีสุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ท่ีสุด
(1)1. ทานมีความพึงพอใจในคําถามตอไปนี้เพียงใด

1. ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ
1.1 มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย
1.2 การใหบริการข้ันตอน ไมยุงยาก ซับซอน
1.3 การใหบริการมีความสะดวก รวดเร็ว

2. เจาหนาท่ีผูใหบริการ
2.1 ใหบริการดวยความสุภาพ เต็มใจ ยินดี
2.2 ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
2.3 ใหบริการตอบขอซักถามปญหาไดนาเชื่อถือ

3. ดานขอมูล
3.1 ไดรับความรูเพ่ิมข้ึน
3.2 ขอมูลมีความถูกตองตรงความตองการ
3.3 ขอมูลท่ีไดรับมีประโยชน

4. ภาพรวมความพึงพอใจในการใหบริการ

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

(Autonumber)

2 - 23

แบบวัดความพึงพอใจ
เพ่ือประโยชนการวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงการใหบริการคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยี

ของงานคลินิกเทคโนโลยีจึงใครขอใหทานใหความเห็นตามท่ีเปนจริง

ชื่อ นามสกุล
เลขบัตรประจําตัวประชาชน (เพ่ือประโยชนในการใหบริการ)
ทานเคยใชบริการของคลิกเทคโนโลยี
คําถาม
วัน/เดือน/ป (ของคําถาม)

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

6. การนําความรูไปใชประโยชนในลักษณะ

1เพ่ิมรายได 2 ลดรายจาย
3 คุณภาพชีวิต 4 แกปญหาเทคโนโลยี

รายการ
ระดับความคิดเห็น

มากท่ีสุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ท่ีสุด
(1)1. ทานมีความพึงพอใจในคําถามตอไปนี้เพียงใด

1. ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ
1.1 มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย
1.2 การใหบริการข้ันตอน ไมยุงยาก ซับซอน
1.3 การใหบริการมีความสะดวก รวดเร็ว

2. เจาหนาท่ีผูใหบริการ
2.1 ใหบริการดวยความสุภาพ เต็มใจ ยินดี
2.2 ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
2.3 ใหบริการตอบขอซักถามปญหาไดนาเชื่อถือ

3. ดานขอมูล
3.1 ไดรับความรูเพ่ิมข้ึน
3.2 ขอมูลมีความถูกตองตรงความตองการ
3.3 ขอมูลท่ีไดรับมีประโยชน

4. ภาพรวมความพึงพอใจในการใหบริการ

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

(Autonumber)

2 - 23

แบบวัดความพึงพอใจ
เพ่ือประโยชนการวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงการใหบริการคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยี

ของงานคลินิกเทคโนโลยีจึงใครขอใหทานใหความเห็นตามท่ีเปนจริง

ชื่อ นามสกุล
เลขบัตรประจําตัวประชาชน (เพ่ือประโยชนในการใหบริการ)
ทานเคยใชบริการของคลิกเทคโนโลยี
คําถาม
วัน/เดือน/ป (ของคําถาม)

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

6. การนําความรูไปใชประโยชนในลักษณะ

1เพ่ิมรายได 2 ลดรายจาย
3 คุณภาพชีวิต 4 แกปญหาเทคโนโลยี

รายการ
ระดับความคิดเห็น

มากท่ีสุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ท่ีสุด
(1)1. ทานมีความพึงพอใจในคําถามตอไปนี้เพียงใด

1. ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ
1.1 มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย
1.2 การใหบริการข้ันตอน ไมยุงยาก ซับซอน
1.3 การใหบริการมีความสะดวก รวดเร็ว

2. เจาหนาท่ีผูใหบริการ
2.1 ใหบริการดวยความสุภาพ เต็มใจ ยินดี
2.2 ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
2.3 ใหบริการตอบขอซักถามปญหาไดนาเชื่อถือ

3. ดานขอมูล
3.1 ไดรับความรูเพ่ิมข้ึน
3.2 ขอมูลมีความถูกตองตรงความตองการ
3.3 ขอมูลท่ีไดรับมีประโยชน

4. ภาพรวมความพึงพอใจในการใหบริการ

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

(Autonumber)



2 - 24

ใบสมัคร
ชื่อโครงการ
วันเวลา สถานท่ี
คลินิกเทคโนโลยี
เพ่ือกอเกิดประโยชนท้ังผูสมัครท่ีจะไดรับการดูแลเปนอยางดีและผูรับสมัครท่ีจะใหบริการอยางตอเน่ือง ขอมูลตอไปน้ีหากทาน
ยินยอมใหขอมูลขอใหทานกรอกใหครบถวนทุกขอและลงช่ือโดยคลินิกเทคโนโลยี จะรักษาขอมูลเปน ความลับ แตหากทานไม
ประสงคจะใหขอมูลเลขบัตรประจําตัวประชาชนทานสามารถไมกรอกในใบสมัครได

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล
1. ชื่อ 1 นาย 2 นาง 3 นางสาว   ชือ่ นามสกุล
เลขบัตรประจําตัวประชาชน (เพ่ือประโยชนในการใหบริการ)
2. สถานท่ีติดตอ (ระบุบานเลขท่ี หมูท่ี หมูบาน ถนน)
ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย
3. อายุ ป เต็ม
4. หมายเลขโทรศัพทบาน โทรศัพทมือถือ
5. อาชพีหลัก(เลือกเพียง 1 ขอ)

1 รับราชการ 2 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 เกษตรกร 4 โอทอป
5 แมบาน 6 พนักงานธุรกิจเอกชน 7รับจาง 8วิสาหกิจชุมชน
9 คาขาย 10 อื่นฯ

6. ระดับการศึกษาสูงสุด(เลือกเพียง 1 ขอ)
1 ประถม 2 มัธยมตน 3 มัธยมปลาย /ปวช.4ปวส./อนุปริญญา
5 ปริญญาตรี 6 สูงกวาปริญญาตรี 7 อื่นๆ

7. รายไดตอเดือน (เลือกเพียง 1 ขอ)
1นอยกวา 1,000บาท 21,001 – 2,000 บาท
32,001 – 3,000 บาท 4 3,001 – 4,000 บาท
54,001 – 5,000 บาท 6 5,001 – 6,000 บาท
7 6,001 – 7,000 บาท 87,001 – 8,000 บาท
98,001 – 9,000 บาท 109,001 – 10,000 บาท
11มากกวา 10,000 บาท(โปรดระบจุํานวน บาท)

8.ทราบขาวครั้งแรกจากแหลงใด (เลือกเพียง 1 ขอ)
1 จดหมายเชิญ 2 ทางอินเตอรเน็ต
3 การแนะนํา / คนรูจัก 4 ปายประกาศโฆษณา
5 สื่อสารมวลชน 6 หนวยงานในทองถิ่น
7 เจาหนาท่ีของรัฐ 8 อื่น ๆ

9. ทานเคยไดรับการอบรม ถายทอดเทคโนโลยี จาก ทางคลินิกเทคโนโลยีน้ีหรือไม
1เคย 2 ไมเคย

10. ทานเคยลงทะเบียนคนจนประเภทขาดการอาชีพหรือไม
1เคย 2 ไมเคย

สวนท่ี 2 ขอมูลเฉพาะบุคคลท่ีเกีย่วของกับหลักสูตร
คลินิกเทคโนโลยเีครือขาย เปนผูพิจารณาสอบถามคณุลักษณะท่ีเฉพาะตองการทราบเพ่ิมในโครงการดงักลาว (ถาจําเปน)

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

(Autonumber)

ลงช่ือ
ผูใหขอมูล

วันท่ี เดือน พ.ศ.
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2. สถานท่ีติดตอ (ระบุบานเลขท่ี หมูท่ี หมูบาน ถนน)
ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย
3. อายุ ป เต็ม
4. หมายเลขโทรศัพทบาน โทรศัพทมือถือ
5. อาชพีหลัก(เลือกเพียง 1 ขอ)

1 รับราชการ 2 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 เกษตรกร 4 โอทอป
5 แมบาน 6 พนักงานธุรกิจเอกชน 7รับจาง 8วิสาหกิจชุมชน
9 คาขาย 10 อื่นฯ

6. ระดับการศึกษาสูงสุด(เลือกเพียง 1 ขอ)
1 ประถม 2 มัธยมตน 3 มัธยมปลาย /ปวช.4ปวส./อนุปริญญา
5 ปริญญาตรี 6 สูงกวาปริญญาตรี 7 อื่นๆ

7. รายไดตอเดือน (เลือกเพียง 1 ขอ)
1นอยกวา 1,000บาท 21,001 – 2,000 บาท
32,001 – 3,000 บาท 4 3,001 – 4,000 บาท
54,001 – 5,000 บาท 6 5,001 – 6,000 บาท
7 6,001 – 7,000 บาท 87,001 – 8,000 บาท
98,001 – 9,000 บาท 109,001 – 10,000 บาท
11มากกวา 10,000 บาท(โปรดระบจุํานวน บาท)

8.ทราบขาวครั้งแรกจากแหลงใด (เลือกเพียง 1 ขอ)
1 จดหมายเชิญ 2 ทางอินเตอรเน็ต
3 การแนะนํา / คนรูจัก 4 ปายประกาศโฆษณา
5 สื่อสารมวลชน 6 หนวยงานในทองถิ่น
7 เจาหนาท่ีของรัฐ 8 อื่น ๆ

9. ทานเคยไดรับการอบรม ถายทอดเทคโนโลยี จาก ทางคลินิกเทคโนโลยีน้ีหรือไม
1เคย 2 ไมเคย

10. ทานเคยลงทะเบียนคนจนประเภทขาดการอาชีพหรือไม
1เคย 2 ไมเคย

สวนท่ี 2 ขอมูลเฉพาะบุคคลท่ีเกีย่วของกับหลักสูตร
คลินิกเทคโนโลยเีครือขาย เปนผูพิจารณาสอบถามคณุลักษณะท่ีเฉพาะตองการทราบเพ่ิมในโครงการดงักลาว (ถาจําเปน)

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

(Autonumber)

ลงช่ือ
ผูใหขอมูล

วันท่ี เดือน พ.ศ.
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แบบประเมินผลเม่ือจบการถายทอดฯ ทันที
เพ่ือประโยชนการวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร จึงใครขอใหทานใหความเห็นตามท่ี

เปนจริง อยางตรงไปตรงมา โดยจะไมมีการระบุชื่อผูประเมินแตอยางใด

ขอมูลวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร

รายการ
ระดับ

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)ทานมีความพอใจในคําถามตอไปน้ีระดบัใด

ขอมูลวัดความพึงพอใจ
1. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ(เชน การประกาศรับสมัคร การ
ติดตอเชิญอบรม การประสานงานและใหขอมูล  การดูแล และการทํางาน
อยางมีขั้นตอน ฯลฯ)
2. เจาหนาที่ผูใหบริการ (เชน อัธยาศัยดีย้ิมแยมแจมใส มีใจในการใหบริการ
ฯลฯ)
3. สิ่งอํานวยความสะดวก(สถานที่อบรม อาหาร เคร่ืองโสตฯ เอกสารอบรม
ฯลฯ)
ขอมูลเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร
4. การนําความรูไปใชประโยชน (ใชประกอบอาชีพ หรือใชในชีวิตประจําวัน)
5. ความเหมาะสมของเน้ือหาหลักสูตร
6. ความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู ความสามารถ เทคนิคการสอน)
7. ระยะเวลาการอบรม (จํานวนวัน)
8. ชวงเวลาการอบรม (วัน/เดือน/ฤดูที่อบรม)
9. ความคุมคาเม่ือเทียบกับเวลาและคาใชจาย(ประโยชนทีไ่ดรับมากกวา
เวลาและคาใชจายที่เสียไป)

10. ทานคาดวาสามารถนําความรูไปใชประโยชนไดหรือไม.
1นําไปใชใชประโยชนได 2 นําไปใชใชประโยชนไมได

11. ทาน คาดวาจะมีรายไดเพ่ิมขึ้นกี่บาทรายไดตอเดือน (เลือกเพียง 1 ขอ)
1นอยกวา 1,000บาท 21,001 – 2,000 บาท
32,001 – 3,000 บาท 4 3,001 – 4,000 บาท
54,001 – 5,000 บาท 6 5,001 – 6,000 บาท
7 6,001 – 7,000 บาท 8 7,001 – 8,000 บาท
98,001 – 9,000 บาท 109,001 – 10,000 บาท
11มากกวา 10,000 บาท(โปรดระบุจํานวน ....................... บาท)

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

(Autonumber)
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แบบติดตามประเมินผล
เพ่ือสามารถประมวลผลแสดงความสําเร็จของโครงการ ขอความรวมมือผูเขาอบรมกรุณากรอกขอมูลให

ครบถวนดวย จะขอบคุณยิ่ง

ชื่อ นามสกุล
เนื้อหา
1. การนําไปใชประโยชน

1 สามารถนําความรูไปใชประโยชนได
2 ไมสามารถนําความรูไปใชประโยชน เพราะ

(หากเลือกตอบขอ 2 ไมตองตอบขออ่ืนๆ)
2. ความรูท่ีไดรับสามารถนําไปใชประโยชนและประเมินเปนรายไดกี่บาทตอเดือน

คําอธิบาย
ประเมินเปน รายไดหลัก (รายไดจากอาชีพประจําและใชเวลาสวนใหญ) เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนตอเดือน
ประเมินเปน รายไดเสริม(รายไดเพ่ิมนอกจากอาชีพประจําและใชเวลาวาง) เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนตอเดือน
2.1 รายไดท่ีทานไดรับเปนแบบไหน (เลือกเพียง 1 ขอ)

1 รายไดหลัก 2 รายไดเสริม
2.2 กรุณาเลือกระบุจํานวนเงิน (เลือกเพียง 1 ขอ)

1นอยกวา 1,000บาท 21,001 – 2,000 บาท
32,001 – 3,000 บาท 4 3,001 – 4,000 บาท
54,001 – 5,000 บาท 6 5,001 – 6,000 บาท
7 6,001 – 7,000 บาท 87,001 – 8,000 บาท
98,001 – 9,000 บาท 109,001 – 10,000 บาท
11มากกวา 10,000 บาท(โปรดระบุจํานวน บาท)
หรือ (ถาไมสามารถตอบขอ 2.1 หรือ 2.2 ไดใหไปตอบใน ขอ 3 หรือ ขอ 4)

3. ทานสามารถนําความรูไปลดรายจายไดกี่บาทตอเดือน (ในกรณีท่ีไมสามารถตอบไดใหขามไปขอ 4)
1นอยกวา 1,000บาท 21,001 – 2,000 บาท
32,001 – 3,000 บาท 4 3,001 – 4,000 บาท
54,001 – 5,000 บาท 6 5,001 – 6,000 บาท
7 6,001 – 7,000 บาท 87,001 – 8,000 บาท
98,001 – 9,000 บาท 109,001 – 10,000 บาท
11มากกวา 10,000 บาท(โปรดระบุจํานวน บาท)

4. ในดานคุณภาพชีวิต (ในกรณีท่ีไมสามารถประเมินไดใหขามไปขอ 5)
1 สามารถระบุเปนเงินจํานวน บาทตอเดือน
2 ไมเปนตัวเงิน แตเปนการนําความรูไปใช  พัฒนาอาชีพ
3 ไมเปนตัวเงิน แตเปนเรื่องความจําเปนของสังคมหรือสิ่งแวดลอมสวนรวม
4ไมเปนตัวเงิน แตสามารถประเมินในดาน

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

(Autonumber)
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แบบติดตามประเมินผล
เพ่ือสามารถประมวลผลแสดงความสําเร็จของโครงการ ขอความรวมมือผูเขาอบรมกรุณากรอกขอมูลให

ครบถวนดวย จะขอบคุณยิ่ง

ชื่อ นามสกุล
เนื้อหา
1. การนําไปใชประโยชน
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5. ทานเริ่มนําความรูท่ีไดรับไปใชเม่ือใด
1 หลังการอบรมทันที 2 หลังการอบรมภายใน 1 เดือน
3 หลังการอบรมภายใน 3 เดือน 4 หลังการอบรมภายใน 6 เดือน

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

7. ทานนําความรูไปขยายผลตอในดานใด
1 ประยุกตเปนองคความรูใหม 2 เปนวิทยากรถายทอดเทคโนโลยี/

เผยแพรตอ
3 ใหบริการ / คําปรึกษา 4 อ่ืนๆ (โปรดระบุ )

สวนท่ี 3 การประเมินผลท้ังโครงการทางเศรษฐศาสตรโดยเจาหนาท่ีคลินิกเทคโนโลยี
ประเมินทางเศรษฐศาสตรท้ังโครงการ(เทียบกับการลงทุนโครงการ)

สูตรคํานวณผลตอบแทนโครงการ (เทา) = รวมรายไดแตละคนหารดวยจํานวนคน(ท้ังโครงการ) X 12 เดือน
ตนทุนโครงการตอคน

ลงชื่อ
ผูประเมิน

วันท่ี เดือน พ.ศ.
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แบบการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน

ชื่อกลุม
ท่ีอยู

วันท่ี เดือน พ.ศ.

เรื่อง การนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน
เรียน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตามท่ี สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานท่ี
เปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย ดําเนินการถายทอดความรูและเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและพัฒนา ใหแกชุมชน
วิสาหกิจชุมชน และอุตสาหกรรมในครัวเรือน/ขนาดเล็กหรือยอม นั้น

ขาพเจา
ประธานกลุม/ผูนําชุมชน และสมาชิกกลุม/ชุมชน จํานวนคน
(จํานวน ......... คน) ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี เรื่อง
เม่ือวันท่ี เดือน พ.ศ. จากมหาวิทยาลัย/หนวยงาน..

ซึ่งกลุมสามารถนําความรู/เทคโนโลยีท่ีไดรับการถายทอดไป
ใชประโยชน เชน เพ่ิมรายได ลดคาใชจาย ไดมาตรฐาน)

กลุม/ชุมชน ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( )
ประธานกลุม / ตัวแทนกลุม

หมายเลขโทรศัพท..............................................
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กลุม/ชุมชน ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( )
ประธานกลุม / ตัวแทนกลุม

หมายเลขโทรศัพท..............................................

2 - 28

แบบการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน

ชื่อกลุม
ท่ีอยู

วันท่ี เดือน พ.ศ.

เรื่อง การนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน
เรียน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตามท่ี สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานท่ี
เปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย ดําเนินการถายทอดความรูและเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและพัฒนา ใหแกชุมชน
วิสาหกิจชุมชน และอุตสาหกรรมในครัวเรือน/ขนาดเล็กหรือยอม นั้น

ขาพเจา
ประธานกลุม/ผูนําชุมชน และสมาชิกกลุม/ชุมชน จํานวนคน
(จํานวน ......... คน) ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี เรื่อง
เม่ือวันท่ี เดือน พ.ศ. จากมหาวิทยาลัย/หนวยงาน..

ซึ่งกลุมสามารถนําความรู/เทคโนโลยีท่ีไดรับการถายทอดไป
ใชประโยชน เชน เพ่ิมรายได ลดคาใชจาย ไดมาตรฐาน)

กลุม/ชุมชน ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( )
ประธานกลุม / ตัวแทนกลุม

หมายเลขโทรศัพท..............................................
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การสนับสนุนงบประมาณการสนับสนุนงบประมาณภายใตการดําเนินภายใตการดําเนินการการ
งานงานอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ((อสวทอสวท..))
ประจําปงบประมาณประจําปงบประมาณ พพ..ศศ..๒๕๒๕6060

33..11 การสนับสนุนงบประมาณการสนับสนุนงบประมาณ
11)) หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดริเริ่มการดําเนินงานอาสาสมัครวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (อสวท.) ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยดําเนินงานคูขนานไปกับงานคลินิกเทคโนโลยี โดยมีการสรรหา
สมาชิก อสวท.ใหมเปนประจําทุกป และบุคคลท่ีเปน อสวท. จะไดรับการเติมความรู ขอมูลขาวสารทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ นับเปนการสรางผูนําชุมชนไปสูการคิดแบบวิทยาศาสตร
ในเชิงหาสาเหตุและอธิบายเหตุและผล มีแนวคิดในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชน เกิด
สังคมการเรียนรูวิทยาศาสตรควบคูกับการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาและชวยใหสังคมกาวทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

22)) วัตถุประสงควัตถุประสงค
2.1 ไดบุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ีอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.) ปฏิบัติงาน

ทางดานการเผยแพรและการสื่อสารทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหชุมชนท่ีกระจายตามพ้ืนท่ีตาง ๆ
2.2 ไดรับทราบความตองการ ประเด็นปญหา และสงเสริมใหมีการนําวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีไปประยุกตใชใหเหมาะสมในชุมชนและทองถ่ิน

33)) ความหมาย บทบาท หนาที่ ของสมาชิก อสวทความหมาย บทบาท หนาที่ ของสมาชิก อสวท..
ความหมาย สมาชิก อสวท. หมายถึงบุคคลท่ีอาสามาทําหนาท่ีเปนสื่อกลางในการนําความรูดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปเผยแพรสูชุมชน และเปนสะพานนําความตองการของชุมชนมาสูสถาบันการศึกษา
ท่ีเปนเครือขาย อสวท.

บทบาท สมาชิก อสวท. เปนผูนําความรูความตองการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีชุมชน
ในทองถ่ินตองการเพ่ือนําไปใชใหเปนประโยชนในชุมชน

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

ของชุมชน แจงใหสถาบันการศึกษาท่ีเปนเครือขาย อสวท. เพ่ือนําไปแกไขและใหคําตอบกับชุมชน
3.3 รับรูเรื่องราว ปญหาความตองการเทคโนโลยีของชุมชน ท่ีตองการไดรับความชวยเหลือ
3.4 จัดกิจกรรมการเผยแพรขาวสาร ขอมูลเพ่ือกระตุนใหชุมชนไดรับประโยชน
3.5 เปนผูประสานเชื่อมโยง การสื่อสารขอมูลระหวางชุมชน กับสถาบันการศึกษาท่ีเปน

เครือขาย อสวท. และ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

๓บทที่บทที่
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44)) เปาหมายเปาหมาย
ใหมีสมาชิก อสวท. ครอบคลุมในทุกจังหวัด 77 จังหวัด ในป 2564 ปจจุบันมีสมาชิก อสวท.

จํานวนไมนอยกวา 11,754 คน ใน 63 จังหวัด

55)) กิจกรรมหลักของการดําเนินงาน อสวทกิจกรรมหลักของการดําเนินงาน อสวท..
(1) การสรรหาสมาชิก อสวท. สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ รวมกับสถาบันการศึกษาท่ี

แสดงความจํานงเขารวมเปนเครือขาย อสวท. กําหนดจัดกิจกรรมสรรหาสมาชิก อสวท. ใหมข้ึนทุกป เพ่ือตองการหา
บุคลากรมาทําหนาท่ีเผยแพรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเขาถึงชุมชน และแกไขปญหาในชุมชนไดมากท่ีสุด โดย
กําหนดเปาหมายในการสรรหาสมาชิก อสวท. แหงละประมาณ ๑๕๐ คน เปนสถาบันการศึกษาหลักท่ีอยูในพ้ืนท่ีจังหวัด

(2) การจัดกิจกรรมเติมความรูใหกับ สมาชิก อสวท. ภายหลังจากท่ีบุคคลใหความสนใจสมัคร
เขาเปนอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.) แลวนั้น สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ  จะจัด
กิจกรรมเติมความรูตามความสนใจแกสมาชิก อสวท. อยางนอยปละ ๑ ครั้ง/ภูมิภาค รวมประมาณปละ ๕ ครั้งท่ัว
ประเทศ เพ่ือใหสมาชิก อสวท. ไดมีความรู ความเขาใจ หลักการทางวิทยาศาสตร ความรูใหมเก่ียวกับวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และเขาใจในพันธกิจของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ซึ่งจะเปนประโยชนกับสมาชิก อสวท.ในเพ่ิมความรู
พัฒนาตนเอง และการสื่อสารกับชุมชน  รวมท้ังเพ่ือนําเสนอประเด็นปญหาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือหา
แนวทางแกไข ผานสถาบันการศึกษาท่ีเปนเครือขาย อสวท.และขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการตอไป
มีการใหบริการทางวิชาการ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม แกชุมชน

(3) การจัดทําจดหมายขาว อสวท. ขอบอก เพ่ือเปนชองทางสําหรับการแบงปนความรู การ
เผยแพรความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชองทางการสื่อสารระหวางสมาชิก อสวท. และเครือขาย โดย
จัดทําเปนราย ๖ เดือน สงใหแกสมาชิก อสวท.ท่ัวประเทศ

(4) การประชุมรวมพลคน อสวท. จัดปละ ๑ ครั้ง เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สรางความสัมพันธ ความรวมมือในการทํางานรวมกันระหวางเครือขาย อสวท. ท่ัว
ประเทศ โดยมีรูปแบบการประชุม การนําเสนอผลงานของสมาชิก อสวท. การศึกษาดูงานผลงานของ
สถาบันการศึกษา กระทรวงวิทยาศาสตรฯ และผลงานของสมาชิก อสวท. ท่ีประสบความสําเร็จ ในพ้ืนท่ี

66)) การขอรับการสนับสนุนภายใตการดําเนินการ งาน อสวทการขอรับการสนับสนุนภายใตการดําเนินการ งาน อสวท..
(1) การจัดกิจกรรมเติมความรูใหกับ สมาชิก อสวท. โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2559 การ

จัดกิจกรรมเติมความรูฯ ประกอบดวยกิจกรรมหลักๆ ดังนี้
 การใหความรูความเขาใจ/สรางความตระหนักทางดาน วทน. การประเมินและ

คัดเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
 การฝกเขียนขอเสนอโครงการดาน วทน. ในระดบัชุมชน
 การศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชน

(2) การประชุมรวมพลคน อสวท.

**โดย สถาบันการศึกษาท่ีเปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขายท่ีประสงคจะเปนเจาภาพในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว
ขางตน ใหมีหนังสือพรอมแบบแสดงแสดงความจํานง มายัง สป.วท. (ยังไมตองจัดทําขอเสนอโครงการ)
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77)) คุณสมบัติของสถาบันการศึกษาที่จะเขารวมเปนเครือขาย อสวทคุณสมบัติของสถาบันการศึกษาที่จะเขารวมเปนเครือขาย อสวท..
(1) เปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขายท่ีมีการดําเนนิรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไมนอยกวา 1 ป
(2) มีการใหบริการทางวิชาการ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม แกชุมชน
(3) มีเทคโนโลยีเปนของตัวเอง หรือสามารถจัดหาเทคโนโลยี และมีความพรอมในการ

สนับสนุนการให บริการแกไขปญหา หรือสนองความตองการของชุมชน หรือผูเขามาติดตอขอรับบริการได
(4) มีความสามารถในการประสาน/สรางความรวมมือของคนในชุมชน และ/หรือหนวยงานในพ้ืนท่ี

88)) เปาหมายเปาหมายกการดําเนินงาน ปงบประมาณ พารดําเนินงาน ปงบประมาณ พ..ศศ.. 25256060
(1) สรรรหา สมาชิก อสวท. ใหมในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ียังไมมี อสวท. จํานวน 4 จังหวัดๆละ

150 คน รวม 600 คน (ซึ่งใชงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ดําเนินการสรรหาในปงบประมาณ
พ.ศ.2560 จํานวน 4 จังหวัด และสรรหาในปงบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 2 จังหวัด)

(2) จัดกิจกรรมเติมความรูใหแก สมาชิก อสวท. ในแตละภูมิภาค อยางนอย 4 ครั้งๆละ
200 คน รวม 800 คน (อาจขอให ศวภ. รวมดําเนินงาน)

(3) จัดทําจดหมายขาว อสวท.ราย 6 เดือน 2 ครั้งๆละ 10,500 ฉบับ
(4) จัดการประชุมรวมพลคน อสวท. 1 ครั้ง จํานวนผูเขารวมประชุมในทุกภูมิภาค ไมนอย

กวา 300 คน
(5) มีโครงการท่ีผลักดันโดย อสวท. จํานวนไมนอยกวา 20 โครงการ

**การเปลี่ยนแปลงขอบเขต เง่ือนไข หลักเกณฑการสนับสนุนงบประมาณฯ ในคูมือนี้ เปนสิทธิของ
หนวยงานผูใหเงินอุดหนุน ผูขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะนําไปอางอิง เพ่ือใชในการฟอง/รองเรียน/เรียกรอง
คาเสียหายไมได
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แบบฟอรมที่ใชในการขอรับการสนับสนนุงบประมาณแบบฟอรมที่ใชในการขอรับการสนับสนนุงบประมาณ
อสวทอสวท.. ประจําปงบประมาณ พประจําปงบประมาณ พ..ศศ..25256060

 แบบแสดงความจํานงเขารวมโครงการ อสวท.
 แบบฟอรมขอเสนอโครงการเพือ่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

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

๒. ท่ีอยู..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

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. พ้ืนท่ีจังหวัดท่ีขอรับผิดชอบ......................................................................................................................

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

ตําแหนง ...........................................................
วันท่ี ...........................................................

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักสงเสริมแลถายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท ๐ ๒๓๓๓ ๓๙18 (อัญชลี)

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

๑. ช่ือคลินิกเทคโนโลยี ...........................................................................................................................................
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. เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน โดยอาศัยความรวมมือของสมาชิก อสวท.
ทําหนาท่ีเปนสื่อกลางในการนําความรูดาน วทน. ไปเผยแพรสูชุมชน และเชื่อมโยงปญหา/ความตองการ ดาน
วทน. ของชุมชน มาสูกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ผานคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท. เพ่ือดําเนินการแกไขปญหา
หรือตอบสนองความตองการของชุมชนตอไป

ปจจุบันมีสมาชิก อสวท. จํานวนกวา 10,0๐๐ คน กระจายอยูในพ้ืนท่ี 51 จังหวัดท่ัวประเทศ
โดยมีจังหวัดท่ียังไมไดเขารวมเปนเครือขาย อสวท. จํานวน 26 จังหวัด ดังนั้นในปงบประมาณ พ.ศ.2558
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ในฐานะหนวยงานรับผิดชอบการดําเนินงาน อสวท. ภายใตกิจกรรมสงเสริมการนํา วทน.
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน เห็นควรใหมีการสรรหา อสวท. เพ่ิมเติมข้ึนในพ้ืนท่ีท่ียังไมไดเขา
รวมเปนเครือขาย อสวท. จํานวน 11 จังหวัด ไดแก แพร กําแพงเพชร ชัยนาท สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
นครปฐม มุกดาหาร หนองบัวลําภู ศรีสะเกษ ตราด  และสุราษฎรธานี และในพ้ืนท่ีท่ีเปนเครือขาย อสวท. ตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ.2547 – 2549 จํานวน 3 จังหวัด ไดแก เชียงใหม พิษณุโลก และนครศรีธรรมราช เพ่ือให
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ไดสมาชิก อสวท. จํานวน ไมนอยกวา 1,400 คน มาทําหนาท่ีเปนอาสมัครเพ่ือสรางเครือขายความรวมมือ และ
รองรับการบริการท่ีสอดคลองกับความตองการทางดาน วทน. ของคนในชุมชนอยางท่ัวถึงตอไป

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย ...................................................................... มีความพรอมในการ
ดําเนินโครงการสรรหา อสวท. จึงไดแสดงความจํานงเขารวมเปนเครือขาย อสวท. เพ่ือสรรหาสมาชิก อสวท. ใน
พ้ืนท่ีจังหวัด ........................................

๔. วัตถุประสงค
เพ่ือสรางเครือขายมวลชนสัมพันธทางดาน วท. ในรูปของอาสาสมัคร ใหสามารถรองรับการ

บริการท่ีสอดคลองกับความตองการทางดาน วท. ในแตละพ้ืนท่ีใหครอบคลุมพ้ืนท่ีระดับตําบลในจังหวัด

๕. เปาหมายและตัวช้ีวัด
๕.๑ จํานวนผูเขารวมโครงการสรรหาสมาชิก อสวท. ไมนอยกวาจังหวัดละ ๑๕๐ คน/จังหวัด
๕.๒ จํานวนผูเขารวมโครงการสมัครเปนสมาชิก อสวท. ไมนอยกวาจังหวัดละ ๑๐๐ คน/จังหวัด
๕.๓ ผูท่ีเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 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/เกษตรจังหวัด เปนตน) รอยละ 30
6.4 ครู/อาจารย  รอยละ 5
6.5 นักเรียน/นักศึกษา/เยาวชน/ประชาชนท่ัวไป  รอยละ 5
6.6 ไมกําหนดวุฒิการศึกษา แตอยางนอยตองพูด อาน เขียน ภาษาไทย ได

๗. กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
๗.๑ การประชาสัมพันธและเชิญผูเขารวมโครงการ มีหนังสือเชิญถึงกลุมเปาหมาย (หรือมี

วิธีการอ่ืนๆ โปรดระบุ ........................................................) ชี้แจงรายละเอียดโครงการ พรอมท้ังแนบคูมือการ
ดําเนินงาน อสวท. กําหนดการ แผนท่ีจัดกิจกรรม และใบสมัคร เพ่ือใหผูสนใจกรอกขอมูลในใบสมัครไวกอน วึ่ง
ในการเชิญผูเขารวมโครงการ จะกระจายตัวท้ังในเชิงผูสมัคร (ตามคุณสมบัติขอ 6) และเชิงพ้ืนท่ี (โดยครอบคลุม
พ้ืนท่ีในระดับตําบลของในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีเปนเครือขาย อสวท.) โดยแบบใบสมัครของผูเขารวมโครงใหมีการกรอก
รายละเอียดขอมูล (ชื่อ – นามสกุล ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท และอีเมล) ของผูสมัครใหชัดเจน เพ่ือนําขอมูล
เหลานั้นมาพิมพเตรียมไวสําหรับข้ันตอนการลงทะเบียนเขารวมโครงการ (ซึ่งผูเขารวมโครงการสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองไดเลย) และข้ันตอนการเบิกคาพาหนะ (ใบสําคัญรับเงิน)

7.2 การประชุมหารือเพ่ือเตรียมความพรอม ผูรับผิดชอบโครงการของคลินิกเทคโนโลยี
เครือขาย อสวท. (อยางนอย 2 คน) ตองเขารวมประชุมหารือกับกระทรวงวิทยาศาสตรฯ เพ่ือเตรียมความพรอม
ดานตางๆ (วัน/สถานท่ี/ผูเขารวม/อ่ืนๆ) กอนการดําเนินโครงการอยางนอย 20 วัน

7.3 จัดเตรียมความพรอมดานตางๆ ไดแก สถานท่ี วิทยากร การจัดนิทรรศการ อาหารและการ
เดินทางของผูเขารวมโครงการ รวมท้ังประสานงานกับกระทรวงวิทยาศาสตรฯ เพ่ือกําหนดวันดําเนินโครงการ
ตามขอบเขตและเงื่อนไข ท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรฯ กําหนด
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๗.4 วิทยากร
1) กระทรวงวิทยาศาสตรฯ รับผิดชอบในการประสานและเชิญวิทยากรเขารวมโครงการ

ในกรณีท่ีเปนวิทยากรจากหนวยงานของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ
2) คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท. รับผิดชอบในการประสานและเชิญวิทยากรเขารวม

โครงการ ในกรณีท่ีเปนวิทยากรจากหนวยงานท่ีเปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย
๗.5 ดําเนินโครงการ ตามแผนท่ีกําหนดไว
7.6 จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ ตามแบบฟอรมของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ และสรุปผล

การดําเนินโครงการ

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

๙. ระยะเวลาดําเนินการ
...................................................................................................

(ระบุวันท่ีคาดวาจะดําเนินโครงการสรรหาฯ พรอมรางกําหนดการ ตามตัวอยางท่ีแนบ)

๑๐. แผนการดําเนินงาน

กิจกรรม 25…… ๒๕...... หมายเหตุ
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

๑. การประชาสัมพันธและเชิญผูเขารวม
โครงการ (คัดเลือกและรับสมัครบคุคลซึ่ง
เปนตัวแทนจังหวัดท่ีเปนพ้ืนท่ีดําเนินการเพ่ือ
เขารวมเปนสมาชิก อสวท.)
๒. ประชุมหารือรวมกับ สํานักงานปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ เพ่ือวางแผน
และกําหนดวัน/สถานท่ีดําเนินโครงการ
๓. จัดเตรียมความพรอมดาน สถานท่ี
วิทยากร การจัดนิทรรศการอาหาร
และการเดินทางของผูเขารวมโครงการ
รวมท้ังประสานกับกระทรวงวิทยา
ศาสตรฯ เพ่ือกําหนดวันดําเนิน
โครงการ

๔. ดําเนินโครงการ/ประเมินผล และ
รายงานผล
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๑๑. งบประมาณ
จํานวน..................................................บาท ประกอบดวยรายการดังนี้

รายการ งบประมาณ
1. คาตอบแทนวิทยากร และผูชวยวิทยากร …… คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ ……… บาท บาท
2. คาพาหนะของวิทยากรและผูชวยวิทยากร (คาเครื่องบิน และรถรับจางสาธารณะ)
ไมเกินจํานวน ……… คนๆละ ................... บาท

บาท

3. คาท่ีพักของวิทยากรและผูชวยวิทยากร 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 ประเมินผลและรายงานสรุปผล บาท

รวม บาท
หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการ

๑2. ผลงานท่ีตองจัดสงกระทรวงวิทยาศาสตร
12.1 ขอมูลสมาชิก อสวท. ประกอบดวย ชื่อ – นามสกุล ท่ีอยู หมายเลขโทรสัพท อีเมล และ

อาชีพ ลงในฐานขอมูลสมาชิก อสวท. ในระบบคลินิกออนไลน (Clinic Monitoring Online; CMO) ภายใน 20
วันหลังเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ

12.2 รายงานฉบับสมบูรณ ประกอบดวยเนื้อหาหลัก คือ ผลการดําเนินงาน (การดําเนิน
โครงการ สรุปรายชื่อผูเขารวมโครงการ สรุปประเด็นความตองการในการประชุมกลุมยอย (นําขอมูลประเด็น
ความตองการและผูเสนอประเด็นความตองการ ลงใน Excel) และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ) รายชื่อ
ผูสมัครเปนสมาชิก อสวท. (ขอมูลผูสมัครพรอมรูปภาพ) งบประมาณท่ีใชจาย ความคาดหวังของผูเขารวม
โครงการ ปญหาอุปสรรค และขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงาน โดยจัดสงรายงานฉบับ
สมบูรณ จํานวน 1 เลม พรอมซีดีขอมูล จํานวน 1 แผน มาใหสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ภายใน 30
วันหลังเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ

13. หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ ท่ีมีรายนามขางตน ไดอานขอความขางตนแลว มีความเขาใจ และยินดีท่ีจะปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขในขอเสนอโครงการโดยถองแท จึงลงนามยืนยันการดําเนินงานไวทายโครงการนี้แลว

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

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

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ………………..
ภาค....................................

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

1. ช่ือคลินิกเทคโนโลยีท่ีเสนอ..........................................................................................
2. ช่ือรับผิดชอบโครงการ

2.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ- นามสกุล...............................................................................ตําแหนง.............................................
โทรศัพทสํานักงาน...........................................................โทรสาร...........................................................
โทรศัพทมือถือ.............................................อีเมลท่ีสามารถติดตอได.....................................................
2.2 ผูรวมดําเนินโครงการ
ชื่อ- นามสกุล...............................................................................ตําแหนง.............................................
โทรศัพทสํานักงาน...........................................................โทรสาร...........................................................
โทรศัพทมือถือ.............................................อีเมลท่ีสามารถติดตอได.....................................................
2.3 ผูรวมดําเนินโครงการ
ชื่อ- นามสกุล...............................................................................ตําแหนง.............................................
โทรศัพทสํานักงาน...........................................................โทรสาร...........................................................
โทรศัพทมือถือ.............................................อีเมลท่ีสามารถติดตอได.....................................................

3. หลักการและเหตุผล
สํานักงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตรและ

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

การท่ี อสวท. จะทําหนาท่ีเปนสื่อกลางในการเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ อสวท. จําเปนตองมีการเพ่ิมเติมความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม รวม
ไปถึงความรูรอบตัวดานอ่ืนๆ ท่ีทันสมัย และทักษะท่ีจําเปนในการเปน อสวท. เชน การสื่อสาร  วิธีการเขาถึง
แหลงความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม ของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ และจากแหลงขอมูลอ่ืนๆ การ
วิเคราะหประเด็นปญหา/ความตองการของชุมชนท่ีจะใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม เปนแนวทาง
แกปญหา รวมท้ังการศึกษาดูงานในเรื่องท่ีมีการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมไปใชและประสบ
ความสําเร็จ เพ่ือเปดโลกทัศนและกระตุนให อสวท. นําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม ไปพัฒนาตอยอดให
เกิดประโยชนกับชุมชน
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คลินิกเทคโนโลยี.... ชื่อสถาบันการศึกษา...... จึงขอเสนอเปนเจาภาพจัดกิจกรรมเติมความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสวท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในพ้ืนท่ี
ภาค. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ซึ่ ง มีสมาชิก อสวท. ใน. . . . . . . . . . . .จั งหวัด ประกอบดวย
.................................................................................................. (รายละเอียดเอกสารแนบ 1) เพ่ือเพ่ิมเติมความรู
ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และทักษะท่ีจําเปนในการเปน อสวท. ท่ีจะทําหนาท่ีเปนสื่อกลางใน
การนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังยังเปนการสรางความสัมพันธและความ
รวมมือในการทํางานระหวางเครือขาย อสวท. ในภูมิภาค และวางแผนเตรียมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับถายทอด
เทคโนโลยีในชุมชน ท่ีเกิดจากผลักดันของสมาชิก อสวท. ดวย
4. วัตถุประสงค

4.๑ เพ่ือพัฒนาความรูเก่ียวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และทักษะท่ีจําเปนใหกับสมาชิก
อสวท. เพ่ือใหสามารถทําหนาท่ีสื่อกลางในการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม ไปสูชุมชน และนําปญหา/
ความตองการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของชุมชนมาสูกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ผานทาง
คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท. ไดอยางมีประสิทธิภาพ

4.๒ เพ่ือสรางความสัมพันธ ความรวมมือคืนความสุขใหกับประชาชน ( สมาชิก อสวท. และชุมชนท่ีมี
สมาชิก อสวท. อาศัยอยู) ในการเขาถึงและรับบริการงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในพ้ืนท่ี
ภาค...................ใน............จังหวัด ประกอบดวย..................................................................................................

5. เปาหมายและตัวช้ีวัด
๕.๑ จํานวนผูเขารวมโครงการ (สมาชิก อสวท. และพ่ีเลี้ยง อสวท.-เจาหนาท่ีคลินิกเทคโนโลยีท่ีดูแล

รับผิดชอบโครงการ อสวท. ในจังหวัดนั้นๆ-) ในพ้ืนท่ีภาค......................... จํานวน.......... จังหวัดๆละ..........คน
รวม ...........คน (จํานวนตามตารางดานลาง)

ภาค จํานวนจังหวัด จํานวนอสวท. จํานวนพ่ีเลี้ยง 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. ท่ีเขารวมกิจกรรม รอยละ ๘๐ (แบบประเมินความพึงพอใจ)
5.4 จํานวนขอเสนอโครงการท่ีผลักดันโดยสมาชิก อสวท. ไมนอยกวา 5 โครงการตอภาค
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6. ผูเขารวมกิจกรรม
6.๑ สมาชิก อสวท. ในพ้ืนท่ีภาค......................... จํานวน.......... จังหวัด (จะตองเปน อสวท. ท่ีมีรายชื่อ

อยู ในฐานขอมูล  อสวท. กอนวันดํ า เนิน โครงการ  ตรวจสอบรายชื่ อ ไดจากระบบ CMO -
http://www.clinictech.most.go.th/online/pages/scivol_province.asp )

6.2 เจาหนาท่ีคลินิกเทคโนโลยี ผูรับผิดชอบโครงการ อสวท. ในพ้ืนท่ีภาค......................... จํานวน..........
แหงๆ ละ 2 คน รวม ............คน ระบุชื่อคลินิกเทคโนโลยี.....................

6.3 วิทยากรของหนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ หรือ สถาบันการศึกษาท่ีเปนเครือขาย
คลินิกเทคโนโลยี จํานวน....คน ระบุชื่อ................หนวยงานของวิทยากร..........เรื่องท่ีเปนวิทยากร.....................

6.4 เจาหนาท่ีสํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี และพนักงานจางเหมาบริการท่ีมีสวนเก่ียวของกับ
โครงการ อสวท. จํานวน 2-6 คน โดยสํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีจะสงรายชื่อให

7. ขอบเขตการดําเนินงาน
7.1 คัดเลือกสมาชิก อสวท. ท่ีมีศักยภาพในแตละจังหวัดจากฐานขอมูล อสวท. ประสานงานการเขา

รวมโครงการกับ อสวท. ท่ีคัดเลือก คลินิกเทคโนโลยีในจังหวัดของ อสวท. และสงรายชื่อ อสวท. ท่ีเขารวม
โครงการใหสํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีกอนวันจัดงาน 1 สัปดาห

7.2 ประสานงาน นัดหมายกับวิทยากรท่ีจะเขารวมโครงการ
7.3 ประสานงานกับสํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีในเรื่องรายละเอียดของการจัดงานกอนวันจัด

งาน 1 สัปดาห
7.4 พิธีเปดและการบรรยายเรื่อง “กระทรวงวิทยฯ ใกลชิดชุมชน”
7.5 กิจกรรมกลุมสัมพันธเพ่ือเรียนรูพฤติกรรมและการสรางความสัมพันธในกลุมสมาชิก
7.6 การนําเสนอเทคโนโลยีท่ีพรอมถายทอดในรูปแบบของการสาธิตหรือเสวนาแบบมีตัวอยางใหดู

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

(จะตองมีเทคโนโลยีของหนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ท่ีเหมาะสมและตรงความตองการ
ของ อสวท. ในพ้ืนท่ี รวมดวย)

7.7 การศึกษาดูงานการถายทอดเทคโนโลยีท่ีประสบความสําเร็จในพ้ืนท่ี 2 เรื่อง / แหง
(1) เรื่อง......................................................สถานท่ี................................................................
(2) เรื่อง......................................................สถานท่ี................................................................

7.8 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการสื่อสารดานวิทยาศาสตร
7.9 การจัดนิทรรศการจํานวน..............เรื่อง

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

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

7.11 ดําเนินการจัดกิจกรรมใหเปนไปตามกําหนดการอยางเรียบรอย
7.12 รายงานผลการดําเนินการจัดกิจกรรมสงสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ภายใน 4 สัปดาห

(ระบุวันท่ีชัดเจน) หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม โดยสงเปนรูปเลม จํานวน 2 เลม พรอมขอเสนอโครงการตามแบบฟอรม
ขอเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี อยางนอย 5 โครงการ และขอมูลใน CD รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

7.13 รายงานผลการจัดกิจกรรรม ในระบบคลินิกออนไลน (Clinic Mornitoring Online; CMO) ภายใน
๑๕ วันหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม (ระบุวันท่ีชัดเจน)

8. พื้นท่ีดําเนินการ ระบุโรงแรม หรือ สถานท่ีในสถาบันการศึกษา หรือหนวยงานราชการ และสถานท่ีดูงาน

9. ระยะเวลาดําเนินการ ระบุวันท่ีท่ีจะจัดงาน พรอมแนบรางกําหนดการ

10. แผนการดําเนินงาน ระบุวันท่ี หรือชวงเวลา

กิจกรรม
2558

มีค. เมย. พค.
๑. สงขอเสนอโครงการ
๒. ประสานงานกับผูเก่ียวของและเตรียมความพรอมในการจัดงาน
3. ดําเนินการจัดกิจกรรม
4. สงรายงานและขอเสนอโครงการ
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11. งบประมาณ (ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ)
รายการ งบประมาณ

(บาท)

๑. คาตอบแทนวิทยากร จํานวน..........คนๆละ.........ชม.ๆละ 600 บาท
(ใหสอดคลองกับรางกําหนดการ)
2. คาเดินทางวิทยากร
เปนคาเครื่องบินและคา taxi บานพัก-สนามบิน-บานพัก หรือ บานพัก-สถานท่ีจัดงาน-บานพัก
ของวิทยากรจํานวน..........คนๆละ.........บาท
3. คาอาหาร
คาอาหารครบม้ือ ( 3 ม้ือ และ อาหารวาง 2 ม้ือ ) จํานวน..............วันๆ ละ................บาท
จํานวน .....คน
๔. คาพาหนะของผูเขารวมกิจกรรม
เปนคาเดินทางตามอัตราคารถโดยสารประจําทางจากอําเภอ-จังหวัดท่ีอยูของผูเขารวมถึง
อําเภอเมือง จังหวัด..........ท่ีจดักิจกรรม เฉลี่ยคนละ............บาท จํานวน.............คน
๕. คาท่ีพัก
- เปนคาหองพักของผูเขารวมกิจกรรม พักหองละ 2 คน จํานวน...........คน รวม.....หอง จํานวน
......คืนๆละ..............บาท
- เปนคาหองพักของวิทยากร จํานวน.....หอง จํานวน.......คืนๆละ ................บาท
6. คาเชารถในการศึกษาดูงาน จํานวน........คันๆ ละ .........บาท

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

๗. คาใชจายในการประสานงาน อํานวยการ ประเมิน และรายงานสรุปผล ภาคละ
5,000 บาท
๘. คาบริหารโครงการรอยละ ..... (ถามี)

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

หมายเหตุ :
1. คาใชจายท่ีเปนคาเดินทางและคาท่ีพักของพนักงานจางเหมาบริการ สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี
จํานวน 2-6 คนตอพ้ืนท่ี ใหรวมอยูในคาใชจายขางตน
2. สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี จะพิจารณาปรับงบประมาณตามความเหมาะสม ประหยัด คุมคา และ
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายของทางราชการ
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12. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
12.๑ สมาชิก อสวท. ไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน วทน. จนสามารถทําหนาท่ีในการสนับสนุนกิจกรรม

การนํา วทน. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
12.๒ เครือขาย อสวท. มีความสัมพันธอันดแีละเกิดความรวมมือในการทํางานรวมกันเพ่ิมมากข้ึน
12.3 ขอเสนอโครงการถายทอดเทคโนโลยีและโครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีเกิดจาก

การผลักดันของ อสวท. เพ่ือเสนอขอรับงบประมาณดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559

13. ผูรับผิดชอบโครงการ ประกอบดวย หัวหนาโครงการและผูรวมดําเนินโครงการ จํานวน..........คน ดังมี
รายนามขางตน ไดอานขอความในขอเสนอโครงการขอ 1-12 ครบถวนท้ังหมดแลว มีความเขาใจและยินดีท่ีจะ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทุกประการ จึงลงนามยืนยันการดําเนินงานไวทายโครงการนี้

ลงชื่อ……………………………………………………………หัวหนาโครงการ
(                                        )

ตําแหนง..........................................................
วันท่ี............................................................
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แบบฟอรมที่ใชในการตดิตามและประเมินผลแบบฟอรมที่ใชในการตดิตามและประเมินผล
โครงการโครงการ:: อสวทอสวท..

 แบบประเมินผูรับบริการ (ใบสมัคร และแบบประเมิน)
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ใบสมัคร

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พ้ืนท่ีจังหวัด...............................................

ขาพเจาช่ือ  นาย/นาง/นางสาว/…………..…..………..………... นามสกุล ………………………………....….…..เพศ .…..….. รหัสประจําตัว
ประชาชน....................................อายุ ….… ป  เช้ือชาติ ……….....สัญชาต.ิ...........…
ศาสนา.........................ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด...........................................อาชีพหลัก.....................................

สถานท่ีติดตอ บานเลขท่ี.……...หมูท่ี...……ตําบล…..……..……..…..……....อําเภอ……….……………...……..…จังหวัด
.....…..……………..…………..….……รหัสไปรษณีย …………….…………….….สมาชิกในครอบครัว.............คน
โทรศัพท (บาน/มือถือ).......................................E-mail……………………...............................................................
บทบาทในชุมชน
 ปราชญชาวบาน/ผูนําชุมชน/ผูนําทองถ่ิน  กลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการ OTOP/SME
 ขาราชการหนวยงานสวนทองถ่ิน โปรดระบุ (หนวยงาน) ..........................................................
 ครู/อาจารย  นักเรียน/นักศึกษา/เยาวชน  ประชาชนท่ัวไป

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

 ไดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (หากไมสามารถแนบได ใหนําไปในวันจัดกิจกรรม) และรูปถาย

ขาพเจามีความประสงคจะสมัครเปนอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.) ดวยความสมัครใจ
และยินดีท่ีจะเสียสละเพ่ือความชวยเหลือการดําเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือนํา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาชุมชนของขาพเจา โดยขาพเจาจะเสียสละเวลาในการทํางานในบทบาท อสวท.
และจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความขยัน อดทน เต็มใจ ตั้งใจ เชื่อม่ัน ศรัทธา เสียสละ ซื่อสัตย สุจริต ตามบทบาท
หนาท่ีท่ีกําหนด ไมเรียกรองหรือแสวงหาประโยชนสวนตน โดยอาศัยตําแหนงหรือบทบาทหนาท่ีฯ

หากทานมีขอสงสยัสามารถตดิตอสอบถามไดท่ีคลินิกเทคโนโลย.ี...................................................................... โทร. .......................

เลขท่ีสมาชิก ………….…
(สําหรับเจาหนาที)่

ลงช่ือ………………..……………..…………….ผูสมคัร อสวท.
(……….……………………….…………)

วันท่ี …...……………..……..…..…………

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

คําชี้แจง แบบประเมินฉบับน้ีจดัทําข้ึนเพ่ือเปนเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยแบง
แบบประเมินออกเปน ๓ สวน ดังน้ี

สวนท่ี ๑ ขอมูลสวนบุคคล (ใหใสเครื่องหมาย ในชองวาง ตรงกับขอมลูสวนตัวของทานตามความเปนจริง)
๑. เพศ  ชาย  หญิง
๒. อายุ  ต่ํากวา 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  นักเรียน/นักศึกษา  ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ผูประกอบการ/ธุรกิจสวนตัว พนักงานเอกชน

 เกษตรกร  กลุมแมบาน  อ่ืนๆ (ระบุ)………………

สวนท่ี ๒ ความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมของโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.)
ใหใสเครื่องหมาย ในชองวางท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน

ประเด็นความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ

มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ท่ีสุด

ดานการใหบริการของเจาหนาท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก
๑ ความสุภาพ ความเอาใจใสของเจาหนาท่ี
2 เจาหนาท่ีบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว
3 อุปกรณ/เครื่องมือ/เอกสาร ท่ีใชในกิจกรรมมีความพรอม

ดานกระบวนการและขั้นตอน
4 การไดรับแจงขาวสาร/การประชาสัมพันธเก่ียวกับการจัดกิจกรรม
5 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
6 หลักสตูรภาคทฤษฎีมีความเหมาะสม
7 หลักสตูรภาคปฏิบตัิมีความเหมาะสม
8 เน้ือหา/กิจกรรมท่ีไดรบัประโยชน
9 วิทยากรสามารถถายทอดความรู และตอบคําถามไดชัดเจน

10 ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกจิกรรม

สวนท่ี ๓ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

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

 ขอขอบคุณในการตอบแบบประเมินฯ
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คูมือการดําเนินงานกิจกรรม
สงเสริมการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน(คลินิกเทคโนโลยี)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ทําเนียบเครือขาย

คลินิกเทคโนโลยี
ป ๒๕๕๙
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คูมือการดําเนินงานกิจกรรม
สงเสริมการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน(คลินิกเทคโนโลยี)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ทําเนียบเครือขาย

คลินิกเทคโนโลยี
ป ๒๕๕๙
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คูมือการดําเนินงานกิจกรรม
สงเสริมการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน(คลินิกเทคโนโลยี)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ทําเนียบเครือขาย

คลินิกเทคโนโลยี
ป ๒๕๕๙



1.ภาคเหนือ จํานวน 10 เครือขาย ( 28 แหง)
2.ภาคกลาง จํานวน 17 เครือขาย ( 36 แหง)
3.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 16 เครือขาย ( 36 แหง)
4.ภาคตะวันออก จํานวน 4 เครือขาย ( 6 แหง)
5.ภาคใต จํานวน 9 เครือขาย ( 19 แหง)
6.หนวยงานในสังกัด จํานวน 15 แหง

รวมท้ังหมด จํานวน 70 เครือขาย (140 แหง)
จํานวน 56 เครือขาย (125 แหง) (ไมรวมหนวยงานในสังกัด)

คลินิกเทคโนโลยีเครือขายจําแนกตามภาค

อัพเดตขอมูล  เดือนกรกฎาคม 2559

4-2
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คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย “มหาวิทยาลัย”

มหาวิทยาลัยของรัฐ  จํานวน 22 เครือขาย
รวม 22 เครือขาย (27 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 ศาลายา และ **ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
12. มหาวิทยาลัยขอนแกน และ ม.ขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย
13. มหาวิทยาลัยนครพนม
14. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ หนวยการจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี
17. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
18. มหาวิทยาลัยบูรพา และ ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
19. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
20. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
21. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
22. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

หมายเหตุ
11.ม.มหิดล สงหนังสือขอแจงยกเลิกการจัดต้ังคลินิกฯ ม.มหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี 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. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ



4 - ๖
อัพเดตขอมูล เดือนกรกฎาคม 2559

คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 9 เครือขาย
รวม 9 เครือขาย (22 แหง)

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ประกอบดวย เขตพ้ืนท่ีเชียงใหม, เขตพ้ืนท่ี ลําปาง, สถาบันวิจัย
และฝกอบรมการเกษตรลําปาง, เขตพ้ืนท่ีเชียงราย, เขตพ้ืนท่ีนาน, เขตพ้ืนท่ีพิษณุโลกและเขตพ้ืนท่ีตาก
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (5 ศูนย ประกอบดวย ศูนยคลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและ
พัฒนา, ศูนยคลินิกเทคโนโลยีโชติเวช, ศูนยเทคโนโลยีชุมพรเขตอุดมศักดิ์, ศูนยคลินิกเทคโนโลยีพณิชยการ
พระนคร และศูนยคลินิกเทคโนโลยีพระนครเหนือ)
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ประกอบดวย พ้ืนท่ีศาลายา นครปฐม และพ้ืนท่ี

วังไกลกังวล
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบดวย วิทยาเขตนครราชสีมา, วิทยาเขตสกลนคร,

วิทยาเขตขอนแกน และวิทยาเขตสุรินทร
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบดวย วิทยาเขตบางพระ และวิทยาเขตจันทบุรี
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบดวย วิทยาเขตสงขลา, วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

และวิทยาเขตตรัง
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คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย “สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 1 เครอืขายวิทยาลัย
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. ศูนยฝกอบรมวิศวกรรมเกษตร
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. วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
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คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย “วิทยาลัยชุมชน”

วิทยาลัยชุมชน จํานวน 2 แหง

1. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู
2. วิทยาลัยชุมชนตราด
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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. กรมวทิยาศาสตรบริการ (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. สํานักงานนวัตกรรมแหงชาต(ิองคการมหาชน) (สนช.)
11. สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) (สดร.)
12. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลยีรแหงชาติ(องคการมหาชน) (สทน.)
13. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร(องคการมหาชน) (สสนก.)
14. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)
15. ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) (ศลช.)



ที่ คลินิกเทคโนโลยี
เครือขาย ผูอํานวยการคลินิกฯ รองผูอํานวยการคลินิกฯ ผูจัดการ

คลินิกฯ ประสาน 1 ประสาน 2 ประสาน 3 ที่อยู โทรศัทพ/โทรสาร ความเชี่ยวชาญ

1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(update 08/01/2559)

ดร.อาวรณ  โอภาสพัฒนกิจ นายเวชยันต  รางศรี
(อาจารย ระดับ 7)
(084-172-1004)
(w.rangsri@gmail.com)

- นายคติวัฒน  กันธา
(089-191-3840)
(clinictech@cmu.ac.
th)

- สํานักงานอธิการบดี 2 ช้ัน 1
ศูนยบริหารงานวิจัย
239 ถ.หวยแกว ต.สุเทพ อ.
เมือง จ.เชียงใหม 50200

โทร.
053-943-615
fax.053-943-616

1.เคร่ืองจักรสําหรับผลิตภัณฑชุมชน
2.เคร่ืองจักรกลเกษตร
3.ถุงหมักแกสชีวภาพ
4.เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
5.เทคโนโลยีส่ิงทอ

2 มหาวิทยาลัยแมโจ
(Update 3/11/2557)

รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล
(รองอธิการบดีฝายวิจัย)
(084-42885364)
kiratikrankuls@gmail.com

ผศ.ดร.จีราภรณ อินทสาร
(รองผอ.ฝายวิจัย)
(084-9483915)
inthasan@mju.ac.th

รศ.ดร.ยงยุทธ์ิ ขามส่ี (ผอ.
สํานักวิจัยและสงเสริม
วิชาการเกษตร)
(081-531-0030)
(yongyut@mju.ac.th)

น.ส.พิมลสิริ  แสงสุวรรณ
(ผูปฏิบัติงานบริหาร)
(081-884-9099)
pimonsiri_s@mju.ac.t
h

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

นายประสิทธ์ิ กาบจันทร
(นักวิชาการเกษตรชํานาญ
การ)
(083-152-
0095)(prasit@mju.ac.th)

สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการ
การเกษตร ฝายนวัตกรรมและ
ถายทอดเทคโนโลยี ช้ัน3
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ
อ.สันทราย จ.เชียงใหม
50290

โทร.
053-873-863
fax.053-873-856

1.เกษตรอินทรีย
2.การพัฒนาคุณภาพนํ้า
3.พืชไมใชดิน

3 มหาวิทยาลัยแมโจ-
แพร เฉลิมพระเกียรติ
update 28/09/2558

ผศ.ชูชีพ  ชีพอุดม
(ผอ. ม.แมโจ-แพร เฉลิม
พระเกียรติ)
(081-951-9260)
(zuzy@phrae.mju.ac.th)

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

วาท่ี พ.ต.ดร.ประเทือง โชค
ประเสริฐ
081-594-2158
pratheung@phrae.mju.ac
.th,
mjucm501@hotmail.co
m

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

ดร.อนุวัฒน จรัสรัตน
ไพบูลย
อาจารย
081-5318492
(anuwat@phrae.mju.ac
.th)
นายกิติพงษ วุฒิญาณ
นักวิชาการเกษตร
084-0488477
(wuthiyan@phrae.mju.
ac.th

นายศุภชัย เพชรธารวดี
(เจาหนาท่ีประจําคลินิก
เทคโนโลย)ี
082-193-9495
supachai9359@hotmail.
com และ
clinic@phrae.mju.ac.th

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิม
พระเกียรติ 17 หมู 3 ต.แม
ทราย อ.รองกวาง จ.แพร
54140

โทร.
0-5464-8593-5
fax.0-5464-8596

1.เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ขาวกลองงอกไรมอด
2.เทคโนโลยีการเกษตร มะนาววงบอ ไมเศรษฐกิจ
ปลูปขาวผลิตเมล็ดพันธุ
3.เทคโนโลยีทางปศุสัตว การผสมเทียมสุกร โคเน้ือ โค
นม
4.เทคโนโลยีดานพลังงานทดแทน การออกแบบระบบ
เซลลแสงอาทิตย แกสชีวภาพ และเตาชีวมวล

4 มหาวิทยาลัยพะเยา
(Update

21/04/2558)

ศ. พิเศษ ดร.มณฑล สงวน
เสริมศรี (อธิการบดี)

ผศ.ดร.วิบูลย  วัฒนาธร
(รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
ประกันคุณภาพ)

1. นายชํานาญ แสงแกว
(ผอ.กองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพ)
2. ผศ.ดร.ตอพงศ  กรีธา
ชาติ (รองคณบดี วิทยาลัย
วิชาพลังงานและ
ส่ิงแวดลอม)
(083-633-3371)
(torpong.envi@gmail.co
m)

น.ส.อัญชลี  เทียมคีรี
(เจาหนาท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป)
(085-049-5585)
(anchalee_girl@hotm
ail.com)

นายนันทปรีชา ศรีเกิดครืน
(เจาหนาท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป)
(082-7816685)
jarmkazz@gmail.com

กองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพ อาคาร
สํานักงานอธิการบดี ช้ัน 2
มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู 2
 ต.แมกา อ.เมือง จ.พะเยา
56000

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

1.ดานการเกษตร
2.ดานพลังงานทดแทนและส่ิงแวดลอม
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5 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Update 31/05/2558

นายปริญญา  ปานทอง
(รองอธิการบดีฝายจัดการ
ทรัพยสิน)
(089-264-1853)
(prinyap@nu.ac.th)

ผศ.อัษฎางค พลนอก
ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร
ภาคเหนือตอนลาง)
(086-932-6026)
    E-mail :
(assadangp@yahoo.com)
(assadangp@nu.ac.th)

ผศ.ดร.นิติพงศ จิตรีโภชน
(อาจารยประจําภาควิชา
อุตสาหกรรมเกษตร)
โทร.081-375-6054
    E-mail :
nitipongj@nu.ac.th

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

พี่เมจิ
เอมอร สารเถื่อนแกว
aemorns9@gmail.com

- อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ
ตอนลาง (งานคลินิกเทคโนโลยี
) ช้ัน 1 อาคารมหาธรรมราชา

 C
มหาวิทยาลัยนเรศวร  ต.ทาโพธ์ิ
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทร.055-968719
  fax.055-
968724

1.เทคโนโลยีการเกษตร
2.เทคโนโลยีสมุนไพรและเภสัช
3.เทคโนโลยีส่ิงทอและแฟช่ัน
4.เทคโนโลยีพลังงาน
5.เทคโนโลยีอาหารแปรรูป
6.เทคโนโลยี OTOP
7.เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม

6 มหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง
(update
22/06/2559)

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.พันธสิริ สุทธิ
ลักษณ (อาจารย)
(091-8534941)
(Phunsiri.s@mfu.ac.th)

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

นส.ช่ืนจิต ขัติทะเสมา
(ผูชวยผูประสานงาน)
092-559-2649
churnjit.k@gmail.com)

สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
อาคารสํานักวิชา 1 ช้ัน 3
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
333 หมู 1 ต.ทาสุด อ.เมือง
จ.เชียงราย 57100
http://clinictechnology.mfu
.ac.th

โทร.
0-5391-6737
fax.0-5391-6739

1.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแปรรูปอาหาร

7 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม update
 2557
ผูใหขอมูล 05/2558
 : น.ส.วิภาวี เกรียง
ศักด์ิศรี

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

ผศ.ดร.นํ้าทิพย วงษประทีป
(อาจารย)
(086-446-4696)
(wnamthip@yahoo.com)
รองผอ.คลินิกฯ *แกไข รอ
หนังสือนํา

ดร.ชุติมา เลิศลักษมี น.ส.จุติญาณี จิตร
สุวรรณ (เจาหนาท่ี
คลินิกฯ)
(089-858-2965)
(jutiyanee_2@hotmail
.com)

น.ส.วิภาวี เกรียงศักด์ิศรี
(เจาหนาท่ีคลินิกฯ)
(082-395-1278)
(pickykae_29@hotmail
.com)

นางจิตรา มีคํา
(นักวิชาการศึกษา)
(081-973-3343)
jittra_m@hotmail.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม อาคารสถาบันวิจัย
และพัฒนา ช้ัน 1
156 ม.5 ต.พลายชุมพล
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
http://clinic.psru.ac.th

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

1.เทคโนโลยีเคร่ืองจักรในการผลิต
2.การแปรรูปอาหาร
3.การยกระดับสินคา
4.การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑท้ังทางอาหาร
สมุนไพรและสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร

8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ
update 2557
ผูใหขอมูล 05/2558
 : นายสมเดช  ศิริ
โสภณ (2558)

รศ.ดร.เปร่ือง จันดา
(อธิการบดี)
(081-962-6596)
(prueng2493@gmail.co
m)

ผช.ศันสนีย อุตมอาง (รอง
อธิการบดีฝายวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา)
(081-7278003)
(sunsanee-
uttamaang@hotmail.co
m)

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

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

นายอมรรัตน  ฉิมพลีนภา
นนท
(อาจารย)
(089-708-3795)
(camornrut@yahoo.co
m)

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

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ
83 หมู 11 ต.สะเดียง อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ 67000

โทร.
0-5671-7151
fax.0-5671-7151

-

9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ
update 14/07/2558
ผูใหขอมูล :
05/11/2558 น.ส.ดล
ฤดี โพธ์ิพา

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

- ดร.จันทรเพ็ญ     ชุมแสง
e-mail
chanphen_ch@hotmail.c
om เบอรโทรศัพท
086-5295596

น.ส.ดลฤดี โพธ์ิพา
(089-839-2849)
(fangza55589@hotm
ail.com)

- - อาคาร 13 (ศูนยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย)ี มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุตรดิตถ 27 ถ.อินใจมี
 ต.ทาอิฐ
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 53000

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

1.การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกําจัดกาซ
ไฮโดรเจนซัลไฟดในกาซชีวภาพสําหรับชุมชน
2.การแปรรูปขาวแบบครบวงจร
3.การสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑผาทอเพื่อพัฒนาชอง
ทางการจัดจําหนาย
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10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค (update
 21/04/2558)

ผศ.ดร.บุญแสน  เตียวนุกูล
ธรรม
(ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา)
(081-962-3453)

(choo2500@hotmail.co
m)

นายอนุสรณ สินสะอาด
(ผูชวย ผอ.สถาบันวิจัยและ
พัฒนา)
(081-475-9912)
(081-596-6607)
(power_on@windows
live.com,anu_bird@hot
mail.com)

นายสมภพ จุลพันธ
087-7354138
newmanu2527@hot
mail.com

น.ส.ณัฐกานต  รักษาศรี
(เจาหนาท่ีฯ)
084-707-9445
pornattakan27@gmail.
com

- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อาคาร 11 ช้ัน 4
398 ม.9 ถ.สวรรควิถี ต.
นครสวรรคตก อ.เมือง จ.
นครสวรรค 60000

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

1.ดานดิน ปุย
2.ดานพลังงานทดแทน
3.เคร่ืองจักร
4.ออกแบบผลิตภัณฑ

11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา

(Update 08/01/2559)

นายภาสวรรธน วัชรดํารงค
ศักด์ิ (รองอธิการบดีดาน
วิจัยและถายทอดเทคโนโลยี)
092-351-5465
wao_narong@yahoo.co
m

นายภฤศพงศ เพชรบุล
(ผอ.สถาบันถายทอด
เทคโนโลยีสูชุมชน)
084-885-5903
prusapong@gmail.com

นายไพโรจน  วรพจนพรชัย
(อาจารย คณะศิลปกรรม
และสถาปตยกรรมศาสตร)
(089-755-4269)
(phairot4543@yahoo.co
.th

นส.วัลภา กันททะวงศ
(นุย)
(เจาหนาท่ีคลินิกฯ)
wanlapa199033@g
mail.com
082-9385332

น.ส.ฉัตวณัฐ มโนพฤกษ
(เจาหนาท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป)
088-912-8745
ummcha_cm84@hot
mail.com

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา เขตพื้นท่ี
เชียงใหม
งานคลินิกเทคโนโลยี อาคาร
เรียนรวม ช้ัน3 เลขท่ี128 ถ.
หวยแกว ต.ชางเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300

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

1.ดานส่ิงทอ
2.ดานการออกแบบบรรจุภัณฑ
3.ดานเซรามิก
4.ดานวิศวกรรรมเคร่ืองกล
5.ดานวิศวกรรมไฟฟา
6.ดานการบริหารจัดการ

12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา
ลําปาง
(update 28/10/2558)

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

ผศ.วิทยา  วนาภิชิต
(ผอ.กองการศึกษา

ลําปาง)  (084-8856622)

นายพรหมมินทร  สายนาคํา
(อาจารย ระดับ 7)
(081-702-9544)
(prom_sa@hotmail.co.th
)

น.ส.สุนิสา ต๊ิบคํา
(086-656-4174)
E-mail :
cliniclampangna@gma
il.com

- - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา เขตพื้นท่ีลําปาง
200 หมู 17 ต.พิชัย อ.เมือง
จ.ลําปาง 52000

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

1.ดานการแปรรูปอาหาร
2.ดานการเกษตร
3.ดานการแปรรูปสมุนไพร

13 สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา (update
22/10/2558)

ผศ.ดร.อรุณ  โสตถิกุล
(ผอ.สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร) (0877861244)
(sottikul@hotmail.com)

รศ.ชิติ ศรีตนทิพย
(รองผูอํานวยการฝายวิจัย
และบริการวิชาการ)
081-386-9954
chiti_s@hotmail.com

ผศ.สุมาฬี  พรหมรุกขชาติ
(อาจารยงานอารักขาพืช)
(0830863097)
(sumaleejoy97@gmail.c
om)

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

นายสราวุธ พรหมรุกข
ชาติ
(เจาหนาท่ีคลินิก
เทคโนโลย)ี
095-607-3202
ziepno@gmail.com

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล
ลานนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร 202 ม.17 ต.พิชัย อ.
เมือง
จ.ลําปาง 5200

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

1.ดานการเกษตร
2.อุตสาหกรรมการเกษตร
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14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา
เชียงราย
update
06/06/2559)

ผศ.ดร.อุดม  สุธาคํา
(รองอธิการบดี)
(081-950-2929)
(sutakcom@rmutl.ac.th)

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

ผศ.ดร.นพพร  พัชรประ
กิตติ 083-009-4349
pnopporn@hotmail.c
om
นายจําเริญ เกตุแกว
(อาจารย)
087-6606979
k_jaboo@hotmail.co
m

น.ส.วรินยา อุโมงค
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
(087-579-1077)
(warinya_u@hotmail.com)
นางธีราพร ราชคมน
(เจาหนาท่ีงานวิจัย)
(081-022-8650)
(koy_teerapon@hotma
il.com)

คุณพรพิมล  ยอดสุวรรณ
090-893-6840
rmutlcr.cli@gmail.com
littleyoseohyun@gmail.c
om

สํานักงานคลินิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา เขตพื้นท่ีเชียงราย
99 หมู 10 ต.ทรายขาว อ.
พาน
จ.เชียงราย 57120

โทร.
053-723-971
หรือ 997 ตอ
1131 fax.0-
5372-9606-7

1.แกสชีวภาพ

15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา นาน
(ผูใหขอมูล: น.ส.นันทนา
เตชนันท update 2558)

รศ.ดร.คมสัน  อํานวยสิทธ์ิ *
(รองอธิการบดี)
(081-870-8902)
(komsanamn@hotmail.c
om)

ผศ.แสงแกว  คํากวน
(หัวหนาสาขาพืชศาสตร)
(089-632-8363)
(saengkaew53@gmail.co
m)

ผศ.มลิวรรณ  กิจชัยเจริญ
(อาจารย)
(084-172-3714)
(maliwankit@hotmail.co
m)

ผศ.กาญจนา รุจิพจน
(หัวหนาฝายวิจัย)
(081-792-0315)
(k_rujiphot@hotmail.c
om)

นางปยะนุช  รสเครือ
(อาจารย)
(082-165-8141)
(piyanuch_ros@hotmai
l.com)

น.ส.นันทนา  เตชนันท
(เจาหนาท่ีคลินิกฯ)
(087-303-6649)
084-9494395
(jim290525@hotmail.c
om)

สํานักงานรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา เขตพื้นท่ีนาน
59 หมู 13 ต.ฝายแกว
อ.ภูเพียง จ.นาน 55000

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

1.ปญหาดานการประกอบอาชีพการเกษตร
2.การแปรรูปอาหาร
3.ปญหาเคร่ืองจักรกลการเกษตร
4.สงเสริมความรูทางดานวิทยาศาตรและเทคโนโลยี

16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา
พิษณุโลก
18/05/2558

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

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

ดร.สิรินทร  สิมารักษ
091-0289899
ssirin_m@yahoo.com

ดร.ณิฐิมา  เฉลิมแสน
(หัวหนาสาขาสัตว
ศาสตรและประมง)
(086-896-7325)
(nokgapood@gmail.co
m)

 นายดํารงคศักด์ิ สุวรรณ
ศรี (เจาหนาท่ีคลินิกฯ)
(085-271-6619)
(damrongsak55@hotm
ail.co.th)

เลขท่ี 52 หมู 7 อาคาร
อํานวยการ ช้ัน 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา เขตพื้นท่ี
พิษณุโลก
 ต.บานกราง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

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

1.การผลิตพืช
2.การเล้ียงสัตว
3.ดานเคร่ืองจักรกลการเกษตร

17 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ตาก
update 03/12/2558

ผศ.ประพันธ  เช้ือไทย
(รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา
 ตาก)  (081-960-1458)
(prapat_ch@gmail.com)

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

ผศ.ดร.อัจฉรา  ดลวิทยาคุณ
(รอง ผอ.กองการศึกษา

ตาก งานวิจัยและบริการ
วิชาการ)
(085-9108165)
(achara2518@yahoo.co.
th)

น.ส.วิรัตนันท  อัครารักษ
(เจาหนาท่ีคลินิกฯ)
(094-7394012)
(clinic.tak@gmail.com)

นางเกศสุดา  อั๋งสกุล
(นักวิชาการศึกษา)
(086-901-8290)
(vijai_tak@hotmail.com
)

นางอรอุมา  คําปอง
(ผูปฏิบัติงานบริหาร)
(088-408-8046)
(vijai_tak@hotmail.com)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล
ลานนา เขตพื้นท่ีตาก 41 ม.7
ต.ไมงาม อ.เมือง จ.ตาก
63000

โทร.
0-5551-5496
fax.0-5551-1833

1.การแปรรูปอาหาร
2.ทําสบู
3.ออกแบบบรรจุภัณฑ

18 วิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม
ผูใหขอมูล 05/2558
 : นายถาวร  บุญธีรา
รักษ

นายไพบูลย วงศยิ้มยอง
(ผอ.วิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม)

นายอรัญ พวงพันธุ (รอง
ผอ.ฝายวิชาการ)
(081-998-3179)

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

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

นางอภิญญา มีสุข
(พนักงานบริหารท่ัวไป)
(086-913-5668)
(apinyamee@hotmail.c
om)

- วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
9 ถ.เวียงแกว ต.ศรีภูมิ
อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200
http://www.cmtc.ac.th

โทร.
0-5321-7708-9
fax.0-5322-1599

-
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19 วิทยาลัยการอาชีพแม
สะเรียง (update
21/04/2558)

นายศักด์ิสิทธ์ิ แสงกลับ
(ผอ.วิทยาลัยการอาชีพแม
สะเรียง)
093-1989773
saengklab2497@gmail.c
om

นายศรียนต  สาริกานนท
(รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ
แมสะเรียง)
(082-760-6295)
(sriyou_sa@yahoo.co.th)

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

นางศรัณยา ศิรินันท
พนักงานราชการ
086-1782869
tokkajai2011@hotma
il.com *เมลมีปญหา

นางสุภาพร ธรรมขันธ
(ครู)
088-4304553
krunoi_17@hotmail.co
.th
nay_ton@hotmail.com

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

วิทยาลัยการอาชีพแมสะเรียง
111 หมู 7 บานหนอง
ผักหนาม
ถ.แมสะเรียง-แมสอด ต.แมสะ
เรียง อ.แมสะเรียง จ.
แมฮองสอน 58110

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

1.ดานประหยัดพลังงาน
2.ดานงานประดิษฐและหัตถกรรม

20 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงราย
(29/12/57)
ผูใหขอมูล 05/2558
 : นายสาธิต โรจน
แพทย

นางเทพชัย  รมโพธ์ิ
(ผอ.วิทยาลัย)

(0828922211)
(rompho11@yahoo.co.t
h)

นายสุกิจ มาลัยรุงสกุล (ผอ.
ฝายแผนงานและความ
รวมมือ)
(0861810578)
(sukit6898@gmail.com)

นายสาธิต โรจนแพทย (ครู)
(0894348050)

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

- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เชียงราย 51 หมู 6 ต.ริมกก
อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

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

-

21 วิทยาลัยสารพัดชาง
พิษณุโลก

นายพิษณุ รัตนเลิศลบ
(ผอ.วิทยาลัยสารพัดชาง
พิษณุโลก)

- -  นายรชต  สิงคทองชัย
(ครู คศ.2)

นายสินอมร  แกวเหล่ียม
(ครูอัตราจาง)

- วิทยาลัยสารพัดชางพิษณุโลก
99 หมู1 ต.บานคลอง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

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

22 วิทยาลัยการอาชีพ
บานตาก
(update
06/06/2559)

นายโสภณวิทญ ยิ้มขาว
(รอง ผอ.ฝายวิชาการ
วิทยาลัยการอาชีพบานตาก
(089-8228544)
(061-4056411)
Zoponwiz@gmail.com

นายโสภณวิทญ ยิ้มขาว
(รอง ผอ.ฝายวิชาการ
วิทยาลัยการอาชีพบานตาก
(089-8228544)
(061-4056411)

นางสาวสมพิศ  จันทรคง
(093-221-3239)
(kungkingkik@hotmail.
com)
bantakicec@gmail.co
m

วิทยาลัยการอาชีพบานตาก
116 หมู 4 ต.ตากออก อ.
บานตาก จ.ตาก 63120

โทร.
0-5559-1426
fax.0-5551-9912

1.ปุยอัดเม็ดคุณภาพสูง
2.นํ้ายาทําความสะอาดเอนกประสงคผสมวัสดุธรรมชาติ
3.ผลิตภัณฑชีวภาพ
4.ไปโอแกสพลังงานทดแทน
5.เตาเผาถาน 200 ลิตรและเก็บนํ้าสมควันไม
6.เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

23 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเพชรบูรณ
(update
05/11/2558)

นายสมศักด์ิ  บัวโทน
(รอง ผอ.วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีเพชรบูรณ )
(093-235-8971)

นายประดิษฐ  ยอดสุรินทร
(รอง ผอ.ฝายแผนงานและ
ความรวมมือ)
(099-298-9229)

นางโสภิกุล มัทวานุกุล
(หัวหนางานแผนงานและ
งบประมาณ/หัวหนาแผนก
วิชาสัตวศาสตร)
(085-7335014)
uh_49@hotmail.com

นางสุภาพร  อวรัญ
(ครู)
(089-960-1938)
(supaporn_auuarun@
yahoo.co.th)
นายจตุภูมิ เคลือบคณไท
(ครู)

(081-995-5703)
(jatuhom_puna@hot
mail.com)

นายปรเมศวร นอยหมอ
(พนักงานราชการ)
(082-3828776)
(poramatpetbun@hot
mail.com)
น.ส.ดอกไม  ชุมสุข
(ครู) 082-850-7677

น.ส.มัทณา ยังคลัง
(085-543-1972
(badbadgirl_2009@hot
mail.com)
นายสราวุฒิ  คําประสาร
(ครู) 082-850-7677

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบูรณ 157 หมู 5 ต.บุง
คลา
อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ
67110

www.pbcat.ac.th
pbcat2009@gmail.com

โทร.
0-5691-3076
fax.0-5691-3077

1.ดานปศุสัตว ประมง
2.ดานดิน ปุยชีวภาพและจุลินทรียืท่ีมีประสิทธิภาพ
3.ดานจุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพ
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24 วิทยาลัยสารพัดชาง
เพชรบูรณ (update
02/06/2558)
ผูใหขอมูล : นาย
นิพนธ  เชาวลิตตระกูล

นายจักรภพ เนวะมาตย นายณรงคศักด์ิ
บุญกอน
(รอง ผอ.วิทยาลัยสารพัด
ชางเพชรบูรณ)
(081-675-0778)

นายนิพนธ  เชาวลิตตระกูล
(รอง ผอ.วิทยาลัยสารพัด
ชางเพชรบูรณ)
(086-737-
1996)(nit182116@gma
il.com)

นางจิรัชญา  ชัชวาลย
(ธุรการฝายวิชาการ)

น.ส.พิราภรณ  พรหม
เศรณีย
(เจาหนาท่ีฝายพัฒนาการ
ฯ)

- วิทยาลัยสารพัดชางเพชรบูรณ
60 ถ.นิกรบํารุง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ 67000

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

-

25 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุโขทัย
(update
02/06/2558)
ผูใหขอมูล : นาย
ปราสาท  จุลพวก

นายฉัตราวัฒน ยาละ
(ผอ.วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุโขทัย)

นายเมธี  ภุมมาพันธุ
(รอง ผูอํานวยการ)
(081-886-1724)
(stcat2520@hotmail.co
m)

นายปราสาท  จุลพวก
(ครู คศ.2)
(087-843-1754)
(prasat_2510@hotmail.
com)

นายณรงคเดช  ณ พิโรจน
(084-226-4546)

น.ส.อุดมลักษณ  การะเกษ
(086-440-0106)

- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุโขทัย 16 หมู 7 ต.ยานยาว
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110

โทร.
0-5564-1076
fax.0-5564-1080

-

26 วิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค (update
 02/06/2558)
ผูใหขอมูล : นายธีรชัย
  คุมเขต

นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน นายธีรชัย  คุมเขต (รอง
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค)
(081-532-8929, 088-
278-6584)
(thirachai.kk@gmail.com)

นายณัฐพล กัญญากาน นายธีรชัย  คุมเขต (รอง
 ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค)
(081-532-8929,
088-278-6584)
(thirachai.kk@gmail.co
m)

- - วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค
155 หมู 1 ต.นครสวรรคออก
 อ.เมือง จ.นครสวรรค 60000

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

-

27 วิทยาลัยการอาชีพ
บรรพตพิสัย (update
 29/12/57)

นายวรวัฒน มัคเจริญ
(ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ
บรรพตพิสัย)

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

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

น.ส.พรทิพย
เพ็ญจันทร (เจาหนาท่ี
วิทยาลัยฯ)

**ติดตอ
คุณปทมา เนินพลับ
093-317-4011
bice.ac.th@hotmail.com

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพสัย
ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค 60180

โทร.
0-5635-0606
fax.0-5635-0603

-

28 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกําแพงเพชร
update
01/05/2558

นายสุภาพ  มณีรัตน
081-962-1961

นางรุงนภา  เจือโรง
(086-445-9804)

นางสุชนีย ทรัพยสมบูรณ
(ครู) (087-041-8749)
(suchanee_1@hotmail.c
om)

นายทวี  ปงสุแสน
(ผูประสานงาน)
084-480-4649

นางสาวจันทรทิพย  ใจ
แสน
(เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล
คลินิกเทคโนโลย)ี
087-573-1387

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กําแพงเพชร 104 หมู 7 ต.
นิคมฯ อ.เมือง จ.กําแพงเพชร
62000

โทร.
0-5573-6164
fax.0-5573-6244

1. เทคโนโลยีการผลิตจุลินทรียชีวภาพ
2. เทคโนโลยีการผลิตเห็ด
3. เทคโนโลยีการผลิตการผสมเทียมสุกร
4. เทคโนโลยีการผลิตดินผสมปลูกตนไม
5. เทคโนโลยีการผลิตนํ้านมขาวโพด
6. เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑจากเน้ือสัตว
7. เทคโนโลยีการผลิตไกไข
8. เทคโนโลยีการซอมเคร่ืองจักรกลการเกษตร
9. เทคโนโลยีการจัดการระบบบัญชี
10. การบริการเช็คอินเตอรเน็ตภายใน
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ที่ คลินิกเทคโนโลยี
เครือขาย

ผูอํานวยการ
คลินิกฯ รองผูอํานวยการคลินิกฯ ผูจัดการ

คลินิกฯ ประสาน 1 ประสาน 2 ประสาน 3 ที่อยู โทรศัทพ/โทรสาร ความเชี่ยวชาญ

1 จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
(update 06/06/2559)

ผูใหขอมูล : คุณสิริมา นิล
ทวม

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

- ผศ.ดร.ปรีชา  เลิศปรัชญา
(อาจารย)
(preecha.l@chula.ac.th)

นายศักด์ิชาย  จันทร
หงษ (เจาหนาท่ีบริการ
วิทยาศาสตร)
นายโกแวลน  ตะกรุด
โฉม (ผูปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร)
(089-056-6500)

 น.ส.ภาวีณา  จันทรแยม
(เจาหนาท่ีบริการ
วิทยาศาสตร)
(086-015-4578)
น.ส.จิตตราพร จันทรหงษ
(081-0185974)

(jittra13@gmail.com)

น.ส.สุพรรษษา โกมินทร
02-218-2880 ตอ 251
bg.chulaunisearch@gmai
l.com
คุณสิริมา นิลทวม
sirima.nin@gmail.com
02-218-2880 ตอ 568

ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
แขวงวังใหม  เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทร.
0-2218-7566,0-
2218-7574
fax.0-2218-7598
fax : 02-218-
4173

1. การสกัดและการใชสมุนไพร เพื่อผลิตผลิตภัณฑใชใน
ครัวเรือนและเคร่ืองสําอาง
โดย ศ.ดร.โสภณ เริงสําราญ
2. การวิเคราะห ตรวจสอบสารอาหารทางโภชนาการ
เพื่อจัดทําฉลากโภชนาการ

2 มหาวิทยาลัย
รามคําแหง (update
02/06/2558)
ผูใหขอมูล : นายอธิปรัตน
 อมรปญญานันท

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

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

นายอธิปรัตน อมร
ปญญานันท (อาจารย)
(089-523-9240)
(atipwach@gmail.com
)

ดร.หฤษฎ น่ิมรักษา
(081-1706729)
(n_harit@yahoo.com)

- มหาวิทยาลัยรามคําแหง
คณะวิทยาศาสตร อาคารคีรี
มาศ ช้ัน 4
 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะป กรุงเทพฯ
10240

โทร.02-3108380
 fax.0-2310-
8381

-
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ม.มหิดล สงหนังสือขอแจงยกเลิกการดําเนินงานของ ม.มหิดล วิทยา
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2 มหาวิทยาลัย
รามคําแหง (update
02/06/2558)
ผูใหขอมูล : นายอธิปรัตน
 อมรปญญานันท

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

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

นายอธิปรัตน อมร
ปญญานันท (อาจารย)
(089-523-9240)
(atipwach@gmail.com
)

ดร.หฤษฎ น่ิมรักษา
(081-1706729)
(n_harit@yahoo.com)

- มหาวิทยาลัยรามคําแหง
คณะวิทยาศาสตร อาคารคีรี
มาศ ช้ัน 4
 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะป กรุงเทพฯ
10240

โทร.02-3108380
 fax.0-2310-
8381

-

3 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี
update 29/12/2558

ผศ.นิธิ บรุณจันทร
(ผอ.สํานักวิจัยและบริการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย)ี
nithi.bur@kmutt.ac.th

นายวรรณภพ  กลอมเกล้ียง
(ผอ.ศูนยบูรณาการ
เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
ไทย)
086-508-7890
wannaphop.klo@kmutt.a
c.th

นายวรรณภพ  กลอมเกล้ียง
(ผอ.ศูนยบูรณาการ
เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
ไทย)
086-508-7890
wannaphop.klo@kmutt.a
c.th

น.ส.ปณฑารีย อมร
เกียรติขจร
(เจาหนาท่ีสํานักงาน
เทคโนโลยี SMEs)
( 090-983-9544)
(pantaree.amorn@gm
ail.com)

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

นางสาวชนากานต  รัมมิตร
(ผูประสานงาน)
02-470-9297
092-253-7172
Chanakarn.rum@kmutt.a
c.th
นางสาวจุฑาทิพย  ศรีนอย
แดง
02-470-9297
081-053-9277
Chuthathip.sri@kmutt.ac.
th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี  เลขท่ี 126
 ถ. ประชาอุทิศ เขตบางมด
แขวงทุงครุ กรุงเทพฯ
10140

โทร.
0-2470-8326-
30 fax.0-2872-
8711

1.การปลูกผักสวนครวแนวด่ิง (Vertical Farm)
 2.การเพาะปลูกดวยระบบนํ้าหยดอัตโนมัติ และแบบ
Solar cell
 3.บรรจุภัณฑ

4 มหาวิทยาลัยธรรมศาส
ตร (update
01/05/2558)

รศ.ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย
(ผอ.สํานักทรัพยสินทาง
ปญญาและบมเพาะวิสาหกิจ)
(081-911-7181)
(lekuthai024@yahoo.co
m)

ผศ.ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล
089-024-7437
noinansth@hotmail.com

ผศ.ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล
089-024-7437
noinansth@hotmail.com

น.ส.ชนาภา พานทอง
(เจาหนาท่ีคลินิกฯ)
086-804-2334
tu_tubi@hotmail.com
(สวนกลาง)

น.ส.พิมพพรรณ อโณทัย
นาท (นักวิชาการ
ทรัพยสินทางปญญา)
082-220-7028
tu_tubi@hotmail.com
(สวนกลาง)

- สํานักทรัพยสินทางปญญา
และบมเพาะวิสาหกิจ หอง
114 ช้ัน 1 อาคารโดมบริหา
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต 99 หมู 18 ถ.
พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.
คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12121

โทร.
02-564-4440ตอ
 1664-5
fax.0-2564-
2887 website:
www.tuipi.tu.ac.th

1.สารเคมีในภาคการเกษตร
2.เทคโนโลยีการอาหาร
3.พลังงาน
4.การเพาะเห็ด

ม.มหิดล สงหนังสือขอแจงยกเลิกการดําเนินงานของ ม.มหิดล วิทยา
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ที่ คลินิกเทคโนโลยี
เครือขาย

ผูอํานวยการ
คลินิกฯ รองผูอํานวยการคลินิกฯ ผูจัดการ

คลินิกฯ ประสาน 1 ประสาน 2 ประสาน 3 ที่อยู โทรศัทพ/โทรสาร ความเชี่ยวชาญ
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ม.มหิดล สงหนังสือขอแจงยกเลิกการดําเนินงานของ ม.มหิดล วิทยา

5 มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร
(กําแพงแสน)
update
21/03/2559

รศ.ดร.ตฤณ  แสงสุวรรณ
(รักษาราชการแทนรอง
อธิการบดี)

ดร.ปราโมทย สฤษด์ินิรันดร
(รักษาการแทนผูชวย
อธิการบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ)
081-846-0061
agrprsa@ku.ac.th

นางสาววรรณีย  เล็กมณี
(รักษาการแทน
ผูอํานวยการกองบริหารการ
วิจัยและบริการวิชาการ)

นายสิทธิศักด์ิ  กี้เจริญ
(แวน)
090-446-3627
034-352-074
vanzaaf11@gmail.co
m

- - อาคารการเรียนรู ช้ัน 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
เลขท่ี 1 ม.6
ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน
จ.นครปฐม 73140
http://clinictech.kps.ku.ac.
th

โทร.
0-3435-2074,0-
3428-1053-5
ตอ3122
fax.0-3435-2074

1.การแปรรูปผลิตภัณฑ
2.ดานดิน
3.เคร่ืองจักรกลการเกษตร

6 มหาวิทยาลัยมหิดล
(update
31/05/2558)

ศาสตราจารย ดร.ศันสนีย
ไชยโรจน
(รักษาการ ผอ.สถาบัน
วิวัฒนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล)
02-849-6050 ตอ 3
sansanee.cha@mahidol.
ac.th **อยูระหวางการ
แตงต้ัง

- ศาสตราจารย ดร.ศันสนีย
ไชยโรจน
(รักษาการ ผอ.สถาบัน
วิวัฒนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล)
02-849-6050 ตอ 3
sansanee.cha@mahidol.
ac.th

น.ส.จิตติมา ปนจาด
(เจาหนาท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป)
(086-406-8387)
(jittima.pan@mahidol.
ac.th)

น.ส.จิรวรรณ ประภานาวิน
(ผูประสานงาน)
02-849-6050 ตอ 3
jirawan.pra@mahidol.a
c.th

- สถาบันวิวัฒนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล 999
ตึกสํานักอธิการบดี ช้ัน 2
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.
ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.
นครปฐม 73170

โทร.
02-849-6053
fax.02-849-6054

1.การแพทยและสาธารณสุข
2.สมุนไพร
3..โภชนาการ
4.ส่ิงแวดลอมและพลังงาน
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6 มหาวิทยาลัยมหิดล
(update
31/05/2558)

ศาสตราจารย ดร.ศันสนีย
ไชยโรจน
(รักษาการ ผอ.สถาบัน
วิวัฒนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล)
02-849-6050 ตอ 3
sansanee.cha@mahidol.
ac.th **อยูระหวางการ
แตงต้ัง

- ศาสตราจารย ดร.ศันสนีย
ไชยโรจน
(รักษาการ ผอ.สถาบัน
วิวัฒนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล)
02-849-6050 ตอ 3
sansanee.cha@mahidol.
ac.th

น.ส.จิตติมา ปนจาด
(เจาหนาท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป)
(086-406-8387)
(jittima.pan@mahidol.
ac.th)

น.ส.จิรวรรณ ประภานาวิน
(ผูประสานงาน)
02-849-6050 ตอ 3
jirawan.pra@mahidol.a
c.th

- สถาบันวิวัฒนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหง
มหาวิทยาลัยมหิดล 999
ตึกสํานักอธิการบดี ช้ัน 2
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.
ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.
นครปฐม 73170

โทร.
02-849-6053
fax.02-849-6054

1.การแพทยและสาธารณสุข
2.สมุนไพร
3..โภชนาการ
4.ส่ิงแวดลอมและพลังงาน

มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี
update 29/12/57)

ดร.เปรมศิริ สมพรเสริม
(ผูชวยรองอธิการบดีฝาย
วิทยาเขตกาญจนบุรี)
081-659-9625
E-mail :
premsiri.som@mahidol.a
c.th

อาจารยธนากร  เท่ียงนอย
(ผูชวยอาจารย)
089-522-2714
E-mail :
thanakorn.thi@mahidol.a
c.th

ดร.วราภรณ  ตรีพรหม
(อาจารย)
(083-778-4445)
(waraporn.the@mahidol.
ac.th)

น.ส.นิละชา  ปรางค
จันทร (เจาหนาท่ี
บริหารงานท่ัวไป)

(085-8662-
7536)
(nilacha_etc@hotmail.
com)

น.ส.กรรณิการ ภาสดา
(เจาหนาท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป)
(084-122-7130)
(apple_kp01@hotmail.
com)

- มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา
เขตกาญจนบุรี 199 หมู 9
ต.ลุมสุม
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
71150

โทร.
0-3458-5060-70
ตอ1213
fax.0-3458-5069

1.การแพทยและสาธารณสุข
2.สมุนไพร
3..โภชนาการ

7 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
Update
06/05/2558

รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล
(อธิการบดี)
081-875-4309
president.chandra@gmai
l.com

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

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

ผศ.สุเมธี กิตติพงศไพศาล
(รองคณบดีคณะเกษตร
และชีวภาพ)
086-527-5072
sumeteeooy@gmail.c
om

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

นายอาทิตย ศรีประไพ
(นักวิทยาศาสตรการอาหาร)
086-543-4502
torzaa22@gmail.com

อาคารบริการวิชาการเกษตร
และชีวภาพมหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม 39/1 ถ.
รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900

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

1.เทคโนโลยีระบบการผลิตแพะนม
2.การแปรรูปนํ้านมแพะ
3.ปศุสัตวอินทรีย
4.เกษตรเพื่อชุมชนเมือง
5.การทองเท่ียวเชิงเกษตร
6.การผลิตสัตวปลอดภัย

ม.มหิดล สงหนังสือขอแจงยกเลิกการดําเนินงานของ ม.มหิดล วิทยา
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ม.มหิดล สงหนังสือขอแจงยกเลิกการดําเนินงานของ ม.มหิดล วิทยา

8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
(Update
24/04/58)

ผศ.เพียงใจ เจียรวิชญกุล
(รองอธิการบดี)
(089-538-9679)

ดร.กันตพัฒน กิตติอัชวาลย
(ผอ.ศูนยวิทยาศาสตร)
(086-708-4224)
(k_treedej@hotmail.com
)

ผศ.ธรณี   เพ็ชรเสนา(รอง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย)ี
(083-060-0282)
(thoraanee@yahoo.co.th
)

ผศ.ผลวัฒน  เกิดศิริ
(อาจารย)
(086-812-6383)
(k.hiran_2013@hotm
ail.co.th)
นายไชยพล กล่ินจันทร
(รองคณบดีคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
(081-852-2839)
(yod_chaiyapol@hot
mail.com)

นางพิณรัตน  กอนทอง
(หัวหนาสํานักงาน ผอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา)
(089-782-9502)
(p.ding@hotmail.com)
นายสุชาติ  เหลาหอม
(เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ
ศูนยวิทยาศาสตร)
(089-188-7122)
meehiran1624@gmail.co
m

อ.อรอนงค เสนาะจิต
(อาจารย)
(087-933-8169)
duk_dik89@hotmail.co
m
อ.อรนวล หาญแมง
(อาจารย)
(089-634-3828)
อ.กัลยสุดา ดวงศรีแกว
(อาจารย)
(089-036-1925)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
321 ถ.นารายณมหาราช ต.
ทะเลชุบศร อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000

โทร.
0-3642-7384
fax.0-3642-7384

1.สารเคมีท่ีใชในบานเรือน
2.การพัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกส
3.เคร่ืองกรองนํ้าเพื่อการบริโภค

9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง
(update
01/05/2558)

ผศ.ดร.ทองแทง ทองล่ิม
(คณะบดีคณะวิทยาศาสตร)
089-880-8118
tonglim1234@hotmail.c
om

- นายครองศักดา ภัคธนกนก
(รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี)
(krongsakda@gmail.com)

น.ส.สิริรัตน  จิตรดี
(เจาหนาท่ีคลินิกฯ)
(084-736-2507)
(nattie_sirirat@hotmai
l.com)

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

นางวันทนา  นาคีสินธ
(พนักงานหองปฏิบัติการ)
(089-019-3285)
(wantananksn@gmail.co
m)

ศูนยวิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรประยุกต
อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมูบานจอมบึง  ต.จอมบึง
 อ.จอมบึง
จ.ราชบุรี 70150

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

1.เทคโนโลยีการผลิตเห็ด และการแปรรูป พัฒนา
ผลิตภัณฑจากเห็ด

ขอมูล ณ 2/8/2016 4-19

9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง
(update
01/05/2558)

ผศ.ดร.ทองแทง ทองล่ิม
(คณะบดีคณะวิทยาศาสตร)
089-880-8118
tonglim1234@hotmail.c
om

- นายครองศักดา ภัคธนกนก
(รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี)
(krongsakda@gmail.com)

น.ส.สิริรัตน  จิตรดี
(เจาหนาท่ีคลินิกฯ)
(084-736-2507)
(nattie_sirirat@hotmai
l.com)

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

นางวันทนา  นาคีสินธ
(พนักงานหองปฏิบัติการ)
(089-019-3285)
(wantananksn@gmail.co
m)

ศูนยวิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรประยุกต
อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมูบานจอมบึง  ต.จอมบึง
 อ.จอมบึง
จ.ราชบุรี 70150

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

1.เทคโนโลยีการผลิตเห็ด และการแปรรูป พัฒนา
ผลิตภัณฑจากเห็ด

10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร
(update 29/12/57)

ผศ.ดร.อุทัย ศิริภักด์ิ
(อธิการบดี)

- ผศ.ดร.ดวงพร  ภูผะกา
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย)ี
(089-499-9015)
(daungpornpupaka@gma
il.com)

น.ส.สุกัญญา บัวผัน
(เจาหนาท่ี)
(084-130-6161)
(jamajae@hotmail.co
m)

น.ส.แสงเทียน นามนิตย
(เจาหนาท่ีปฏิบัติการเคมี)
(081-051-6669)

(namnits_01@hotmail.
com)

 นายสมพงศ ฆองหลวง
(เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร)
(086-993-7142)
(khongluang@gmail.com)

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร 422
ถ.มรุพงษ ต.หนาเมือง
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
24000

โทร.
0-3851-5828
fax.0-3851-5828

-

11 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ
(Update
29/12/57)

ผศ.รท.หญิงวิภาวี เกียรติศิริ
(รองอธิการบดี)
(089-816-6163)

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

นายปณณรภัส ถกลภักดี
(รอง ผอ.สํานักสงเสริมการ
เรียนรูและบริการวิชาการ)
(085-505-8668)
(pannrapha@gmail.com)

ผศ.ดร.ศศมล ผาสุก
(รองคณบดีคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย)ี
(081-697-9053)
(psasuk_ss@yahoo.co
m)
น.ส.กันภา สุขล้ิม (รอง
คณะบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร)
(089-453-4622)
(kannapha@hotmail.com)

นายกฤฎางค ศุกระมูล
(กรรมการศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง)
(089-171-6397)
(krissadangs@gmail.co
m) ผศ.
ดร.สิตา ทิศาดลดิลก (รอง
 ผอ.สํานักสงเสริมการ
เรียนรูและบริการ
วิชาการ)
(085-150-1699)
(pintatong@hotmail.com)

น.ส.สายพิณ ทาทอง
(หัวหนาสํานักงาน,
ผูอํานวยการสํานักสงเสริม
การเรียนรูและบริการ
วิชาการ)
(089-492-6112)
(pintatong@hotmail.com
)

สํานักสงเสริมการเรียนรูและ
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ ถนน
พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.
คลองหลวง จ.ปทุมธานี
13180

โทร.
0-2909-3026
fax.0-2909-3026

-
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ม.มหิดล สงหนังสือขอแจงยกเลิกการดําเนินงานของ ม.มหิดล วิทยา

12 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
(ศูนยคลินิกเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา)
update 25/04/58

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท
(อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร)

ผศ.รัมภา  สุวรรณพฤกษ
(รองอธิการบดีฝายบริการ
วิชาการ)

ดร.สิงหแกว  ปอกเท่ิง
(ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา)
(089-138-1874)
singkaew.p@rmutp.ac.th

ผศ.วาท่ีเรือตรี ทรงวุฒิ
มงคลเลิศมณี
(รองผูอํานวยการสถาบัย
วิจัยและพัฒนา ฝาย
บริการวิชาการ)
085-923-8669
songwut.m@rmutp.ac
.th

น.ส.ชนิดา  ประจักษจิตร
(เจาหนาท่ีวิจัย)
(086-972-9259)
(notejaja30@gmail.co
m,
chinida.p@rmutp.ac.th)

น.ส.ดวงฤทัย แกวคํา
(หัวหนางานคลินิก
เทคโนโลย)ี
098-507-8270
doungrouthai_9hotmail.
com

สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร (ศูนยคลินิก
เทคโนโลยีสถาบันวิจัยและ
พัฒนา) 399 ถ.สามเสน
แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300

โทร.
0-2281-0492
fax.0-2282-0423

1.ดานเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
2.การบริหารธุรกิจ
3.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.ส่ือสารมวลชน
5.ผาและส่ิงทอ
6.ออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
7.ดานอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
(ศูนยคลินิกเทคโนโลยี
โชติเวช)
update 25/04/58

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท
(อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร)

ผศ.รัมภา  สุวรรณพฤกษ
(รองอธิการบดีฝายบริการ
วิชาการ)

ผศ.ชญาภัทร  กี่อาริโย
(คณบดีคณะเทคโนโลยีค
หกรรมศาสตร)
(081-726-5290)
(chayapat2009@hotmai
l.com)
ผศ.อภิรัติ  โสฬศ
(รองผูจัดการคลินิกฯและ
รองคณบดีฝายบริหารและ
วางแผน)
(081-494-8802)
(apirat_so@hotmail.com)

น.ส.วิไล สุทธิจิตรทิวา
(นักวิชาการศึกษาปฎิบัติ
การ)
089-042-3727
wilai_suti@yahoo.co
m

น.ส.ภิญญาพร  เตชะวรวิ
ทยากูร
(เจาหนาท่ีคลินิกฯ)
(080-088-4668)
(yung_jung123@hotm
ail.com)

- คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร (ศูนยคลินิก
เทคโนโลยีโชติเวช) 168 ถ.
ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร.
0-2281-9756-8
ตอ2209
fax.0-2281-9759

1.ส่ิงทอ
2.การออกแบบ ตัดเย็บเส้ือผาเคร่ืองแตงกาย
3.ผลิตภัณฑจากผาอาหารโภชนาการ
4.พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
5.ศิลปะประยุกต การจัดดอกไม งานประดิษฐ
6.ออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ

ม.มหิดล สงหนังสือขอแจงยกเลิกการดําเนินงานของ ม.มหิดล วิทยา
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มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
(ศูนยคลินิกเทคโนโลยี
โชติเวช)
update 25/04/58

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท
(อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร)

ผศ.รัมภา  สุวรรณพฤกษ
(รองอธิการบดีฝายบริการ
วิชาการ)

ผศ.ชญาภัทร  กี่อาริโย
(คณบดีคณะเทคโนโลยีค
หกรรมศาสตร)
(081-726-5290)
(chayapat2009@hotmai
l.com)
ผศ.อภิรัติ  โสฬศ
(รองผูจัดการคลินิกฯและ
รองคณบดีฝายบริหารและ
วางแผน)
(081-494-8802)
(apirat_so@hotmail.com)

น.ส.วิไล สุทธิจิตรทิวา
(นักวิชาการศึกษาปฎิบัติ
การ)
089-042-3727
wilai_suti@yahoo.co
m

น.ส.ภิญญาพร  เตชะวรวิ
ทยากูร
(เจาหนาท่ีคลินิกฯ)
(080-088-4668)
(yung_jung123@hotm
ail.com)

- คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร (ศูนยคลินิก
เทคโนโลยีโชติเวช) 168 ถ.
ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร.
0-2281-9756-8
ตอ2209
fax.0-2281-9759

1.ส่ิงทอ
2.การออกแบบ ตัดเย็บเส้ือผาเคร่ืองแตงกาย
3.ผลิตภัณฑจากผาอาหารโภชนาการ
4.พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
5.ศิลปะประยุกต การจัดดอกไม งานประดิษฐ
6.ออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
(ศูนยคลินิกเทคโนโลยี
ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ)
update 25/04/58

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท
(อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร)

ผศ.รัมภา  สุวรรณพฤกษ
(รองอธิการบดีฝายบริการ
วิชาการ)

ผศ.อาภาพรรณ  ยุเหล็ก
(คณบดีคณะอุตสาหกรรม
ส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน)

(089-994-5959)
kanchana.l@rmutp.ac.th

ดร.กาญจนา ลือพงษ
(อาจารย)
(089-994-5959)
(kanchana.l@rmutp.ac
.th)

นางสาวพจนา  นาควัชระ
(เจาหนาท่ีบริหารงาน
ท่ัวไปคลินิกเทคโนโลย)ี
088-495-8784)
(pui_noon_ja@hotmail.
com)

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและ
ออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(ศูนยคลินิกเทคโนโลยีชุมพร
เขตรอุดมศักด์ิ) 517 ถ.
นครสวรรค แขวงสวน
จิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ
 10300

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

1.นวัตกรรมดานเทคโนโลยีส่ิงทอ
2.ออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
(ศูนยคลินิกเทคโนโลยี
พณิชยการพระนคร)
update 25/04/2558

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท
(อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร)

ผศ.รัมภา  สุวรรณพฤกษ
(รองอธิการบดีฝายบริการ
วิชาการ)

ผศ.วาท่ี ร.ต. วัชระ  โพธิ
สรณ
(คณบดีคณะศิลปศาสตร)
091-881-1091
watchara.p@rmutp.ac.th

อาจารยอรจิรา  ธรรมไช
ยางกูร
(หัวหนางานบริการ
วิชาการแกสังคม)
(099-229-1595)
(orm.ormeko@gmail.c
om)

อาจารยศรีนาย  คุเณนท
ราศัย
(หัวหนางานบริการ
วิชาการแกสังคม)
081-829-9692
srinai_k@hotmail.com

- คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร (ศูนยคลินิก
เทคโนโลยีพณิชยการพระ
นคร) 86 ถ.พิษณุโลก  แขวง
สวนจิตรลดา  เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300

โทร.
0-2282-9702
fax.0-2281-0093

1.ภาษาตางประเทศ
2.การบัญชี

ม.มหิดล สงหนังสือขอแจงยกเลิกการดําเนินงานของ ม.มหิดล วิทยา
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ม.มหิดล สงหนังสือขอแจงยกเลิกการดําเนินงานของ ม.มหิดล วิทยา

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร (ศูนยคลินิก
เทคโนโลยีพระนคร
เหนือ)
update
16/07/2558

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท
(อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร)

ผศ.รัมภา  สุวรรณพฤกษ
(รองอธิการบดีฝายบริการ
วิชาการ)

ผศ.ดร.วิโรจน  ฤทธ์ิทอง
(คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร)
097-131-1180
wrritthong@gmail.com

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

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

ดร.ปยะพงษ  ปานแกว
(อาจารย)
087-893-4457
piyapong.phtisics@hotm
ail.com
ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล
(อาจารย)
089-266-2485
leenakulw@gmail.com

คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร (ศูนยคลินิก
เทคโนโลยีพระนครเหนือ)
1381 ถ.พิบูลสงคราม แขวง
วงษสวาง เขตบางซ่ือ
กรุงเทพฯ 10800

โทร.
0-2913-2424
ตอ181
fax.0-2585-9185

1.ดานวิศวกรรมศาสตร

13 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ (update
02/06/2558)
ผูใหขอมูล : นาง
นพรัตน ภัยวิมุติ

ผศ.ดร.วุฒิวัฒน   คงรัตนป
ระเสริฐ
(081-905-2611)
wuttiwat.k@rmutk.ac.th

- นางนพรัตน ภัยวิมุติ
(รอง ผอ.สถาบันวิจัยและ
พัฒนาฝายอบรม)
(087-060-1377)
(kaew_kaopakan@hotma
il.com)

น.ส.อัจฉรา  จินดาจํานง
(เจาหนาท่ีคลินิกฯ)
(089-689-6658)
(b_om_zaa@hotmail.c
om)

- - สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ  เลขท่ี 2 ถ.
นางล้ินจ่ี  แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร.
0-2287-9600
ตอ1177
fax.0-2287-
9684 e-mail:
rdi@rmutk.ac.th
website:
www.clinictech.rm
utk.ac.th

1.ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ (อาหาร/เกษตรแปรรูป/
ของใชในครัวเรือน)
2.ดานเทคโนโลยีออกแบบบรรจุภัณฑและตราสินคา
3.ดานเทคโนโลยีการผลิต (อุตสาหการส่ิงทอ/เคมีส่ิงทอ)
4.ดานพลังานและส่ิงแวดลอม
5.ส่ิงทอ เสนใย การฟอกยอม ตกแตงสําเร็จ(เนนสี
ธรรมชาติ)
7.ดานการตลาด
8.เทคโนโลยีดานความงามและสุขภาพ

ม.มหิดล สงหนังสือขอแจงยกเลิกการดําเนินงานของ ม.มหิดล วิทยา
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13 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ (update
02/06/2558)
ผูใหขอมูล : นาง
นพรัตน ภัยวิมุติ

ผศ.ดร.วุฒิวัฒน   คงรัตนป
ระเสริฐ
(081-905-2611)
wuttiwat.k@rmutk.ac.th

- นางนพรัตน ภัยวิมุติ
(รอง ผอ.สถาบันวิจัยและ
พัฒนาฝายอบรม)
(087-060-1377)
(kaew_kaopakan@hotma
il.com)

น.ส.อัจฉรา  จินดาจํานง
(เจาหนาท่ีคลินิกฯ)
(089-689-6658)
(b_om_zaa@hotmail.c
om)

- - สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ  เลขท่ี 2 ถ.
นางล้ินจ่ี  แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร.
0-2287-9600
ตอ1177
fax.0-2287-
9684 e-mail:
rdi@rmutk.ac.th
website:
www.clinictech.rm
utk.ac.th

1.ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ (อาหาร/เกษตรแปรรูป/
ของใชในครัวเรือน)
2.ดานเทคโนโลยีออกแบบบรรจุภัณฑและตราสินคา
3.ดานเทคโนโลยีการผลิต (อุตสาหการส่ิงทอ/เคมีส่ิงทอ)
4.ดานพลังานและส่ิงแวดลอม
5.ส่ิงทอ เสนใย การฟอกยอม ตกแตงสําเร็จ(เนนสี
ธรรมชาติ)
7.ดานการตลาด
8.เทคโนโลยีดานความงามและสุขภาพ

14 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
Update
10/03/2559

ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท
(ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา)

ดร.เกียรติศักด์ิ  แสงประดิษฐ
(รอง ผอ.สถาบันวิจัย
และพัฒา)
081-493-2489
k.sangpradit@gmail.com

น.ส.คณธวัลย  ศุภรัตนาภิ
รักษ
(087-760-6139)
(malangpu@hotmail.co
m)

น.ส.ขวัญรัตน  เปารัมย
(นักวิชาการศึกษา)
(085-324-8230)
(oum_khwanrat@hot
mail.com)

น.ส.สุนันทา  หรุมเรือง
วงษ (นักวิชาการศึกษา)
(081-190-4491)
(tonkar_j@hotmail.com
)
นางสุนันทา  ทองพูล
(นักวิชาการศึกษา)

น.ส.นพวรรณ พิพัฒนานุกุล
(เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป)
087-585-1052

อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา
  ช้ัน 5 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู 1 ต.คลองหก
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12110

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

1.ดานคหกรรมและศิลปะ (อาหาร ส่ิงทอ งานประดิษฐ
ฯลฯ)
2.ดานวิศกรรม (ไฟฟา เคมี เคร่ืองกล ฯลฯ)
3.ดานการเกษตรและวิทยาศาสตร (ผลิตพืช ผลิตสัตว
อุตสาหกรรมเกษตร ฯลฯ)

15 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ update
04/02/2559

รศ.นภัทร  วัจนเทพินทร
(ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา)
(081-947-8880)
(watianatepin@yahoo)

ผศ.ทวีศักด์ิ  ศรีจันทรอินทร
(รอง ผอ.ฝายบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา)
(081-551-3648)
(thaveesak@msn.com)

นายวิชัย  มาแสง
(รอง ผอ.ฝายบริการ
วิชาการและถายทอด
เทคโนโลย)ี
(081-835-9242)
(wichss2796@hotmail.c
om)

นายบํารุง  ฉิมชนะ
(เจาหนาท่ีคลินิกฯ)
(089-086-6579)
(bamjovy2499@hotmail.
com)
วาท่ี ร.ต.สุวินัย โสดา
เจริญ
(087-061-7442)
(Suvinaisodajaroen@gmail
.com)

น.ส.พนิดา เฟองขจร
(นักวิชาการศึกษา)
086-804-9525
top_panida@hotmail.c
om

นายอนันต เสียงแหลม
suvinaisodajaroen@gmail
.com
087-061-7442

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ 60 ม.3
ต.หันตรา
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร.
0-3570-9097
fax.0-3570-9097

1.เทคโนโลยีการเกษตร
2.วิทยาการคอมพิวเตอร
3.เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย
4.บริหารธุรกิจและสารสนเทศ
5.วิศวกรรมศาสตร
6.เทคโนโลยีแมพิมพ
วัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลยี

ม.มหิดล สงหนังสือขอแจงยกเลิกการดําเนินงานของ ม.มหิดล วิทยา
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ม.มหิดล สงหนังสือขอแจงยกเลิกการดําเนินงานของ ม.มหิดล วิทยา

16 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร
(update
21/04/2558)

ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒน ผศ.ดร.อุดมวิทย ไชยสกุล
เกียรติ

นายสําเนียง องสุพันธกุล
(ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา)
 081-901-5060
(samnieng@gmail.com)

ดร.สันติ ไทยยืนวงษ
รองผูอํานวยการฝาย
สงเสริมงานวิจัย
080-083-1133
santtha@yahoo.com

น.ส.เสาวลักษณ บุญโพธ์ิ
อภิชาติ
รองผูอํานวยการฝาย
บริหารและบริการวิชาการ
081-936-9620

น.ส.ญาณิศา ไพธไพชยนต
นักวิชาการศึกษา
084-130-3033
kat_pk@hotmail.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร 96 หมู
3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.
ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
73170

โทร.
0-2889-4585-7
ตอ2420-5
fax.0-2889-4585
-7ตอ2420-1

-

17 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร วิทยา
เขตวังไกลกังวล (มีการ
เปลี่ยนแปลงทุกตําแหนง
แตยังไมรูวาเปนใครบาง)

ผศ.สุภาวดี
พนัสอําพน
(ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา)
(081-874-6245)
(Supavadee_tech@yaho
o.com)

นายชาญดํารง  ณ นคร
(รองอธิการบดีวิทยาเขตวัง
ไกลกังวล)
(081-705-4499)
(Chandomrong.Nan@rm
utr.ac.th)

ผศ.เมธี  ฉายอรุณ (คณบดี
คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลย)ี
(081-844-4840)
(Mathee_chai@hotmail.c
om)

นายสมชาย  ทิพอาย
(รองคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ คณะ
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลย)ี

นายดนัย  วินัยรัตน
(รองคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ คณะ
อุตสาหกรรมการโรงแรม
และการทองเท่ียว)

ผศ.นภาพร  นาคทิม
(รองคณบดีบริการธุรกิจ
พื้นท่ีวิทยาเขตวังไกลกังวล)

*มีการเปลี่ยนแปลงใหม
หมดเลย

คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขต
วังไกลกังวล ต.หนองแก อ.
หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ 77110

โทร.
0-3261-8500
fax.0-3261-8570

-

ม.มหิดล สงหนังสือขอแจงยกเลิกการดําเนินงานของ ม.มหิดล วิทยา
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17 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร วิทยา
เขตวังไกลกังวล (มีการ
เปลี่ยนแปลงทุกตําแหนง
แตยังไมรูวาเปนใครบาง)

ผศ.สุภาวดี
พนัสอําพน
(ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา)
(081-874-6245)
(Supavadee_tech@yaho
o.com)

นายชาญดํารง  ณ นคร
(รองอธิการบดีวิทยาเขตวัง
ไกลกังวล)
(081-705-4499)
(Chandomrong.Nan@rm
utr.ac.th)

ผศ.เมธี  ฉายอรุณ (คณบดี
คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลย)ี
(081-844-4840)
(Mathee_chai@hotmail.c
om)

นายสมชาย  ทิพอาย
(รองคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ คณะ
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลย)ี

นายดนัย  วินัยรัตน
(รองคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ คณะ
อุตสาหกรรมการโรงแรม
และการทองเท่ียว)

ผศ.นภาพร  นาคทิม
(รองคณบดีบริการธุรกิจ
พื้นท่ีวิทยาเขตวังไกลกังวล)

*มีการเปลี่ยนแปลงใหม
หมดเลย

คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขต
วังไกลกังวล ต.หนองแก อ.
หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ 77110

โทร.
0-3261-8500
fax.0-3261-8570

-

18 สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายมงคลชัย สมอุดร
(ผอ.สํานักวิจัยและ
พัฒนาการอาชีวศึกษา)

นายชัยมงคล  เสนาสุ
(วิศวกรชํานาญการพิเศษ)
(081-825-0126)
(samnakwijai@yahoo.co.t
h)

นายเรวัฒน เอี่ยมจินตนาจิตร นายธนเรศ  ทิพยเจริญ
(วิศวกร ชํานาญการ)
(089-925-9024)
(tor9751@hotmail.co
m)

- - สํานักวิจัยและพัฒนาการ
อาชีวศึกษา ถ.รามอินทรา
กม.5-6 แขวงทาแรง เขต
บางเขน
กรุงเทพฯ 10230

โทร.
0-2510-9552-4
ตอ251,252
fax.0-2510-9552
-4ตอ170

-

19 วิทยาลัยสารพัดชาง
นครหลวง
update 02/06/2558
ผูใหขอมูล : นางจารุณีย
นาคพลั้ง

นางพัชราภรณ ไชยนาม
(ผอ.วิทยาลัยสารพัดชาง
นครหลวง)

นางพรเพ็ญ รัตนสงวน นางจารุณีย  นาคพล้ัง
(หัวหนางานวิจัยฯ)
(085-118-8249)
(N.jarune@gmail.com)

นายไพรรัตน  พรมมา
(หัวหนาแผนกวิชา
เทคนิคตัวถังและสี
รถยนต)
(089-481-7145)

นายเฉลิมชัย
สุขสมบูรณ (หัวหนา
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส)
นายชยพล  โพธิ (หัวหนา
งานปกครอง)

นายสัณหณัฐ  บุญชูสง
(หัวหนาแผนกวิชาเทคนิค
ยานยนต)

วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง
 332 ถ.จรัญสนิทวงศ 68
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10600

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

-

20 วิทยาลัยเทคนิค
นนทบุรี
(วิทยาลัยการอาชีพ
ไทรนอย) (ผูใหขอมูล:
นายจักรชัย
พรหมศรีสุข update
06/06/2559)

นายเจษฎา  ยิ้มพูลทรัพย
(ผอ.) 083-090-9460

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

นายประวัติ  เต็มรัตน
(ผูจัดการ)
081-985-0314
temrattt@gmail.com

นางจารุวรรณ  รัตนโภ
คา
(หัวหนางานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ)

นายจักรชัย
พรหมศรีสุข
(หัวหนาสาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส)
(081-743-6343)

นางสมพร  แจงแสง
(หัวหนาศูนยขอมูล)

วิทยาลัยการอาชีพไทรนอย
116 หมู 6 ต.ราษฎรนิยม
อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี
11150

โทร.
0-2985-5111
fax.0-2985-5111
ตอ111

1.การผลิตแก็สเช้ือเพลิงจากชีวมวลดวยเตาซิไฟเออร
แบบแก็สไหลลง
2.การทํากลวยแบบเกลียว
3.เคร่ืองปลาหมึก
4.เคร่ืองตียอยวัชพืช
5.การเผาไรควัน
6.เคร่ืองอัดกลีบดอกไมจันท

ม.มหิดล สงหนังสือขอแจงยกเลิกการดําเนินงานของ ม.มหิดล วิทยา
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ม.มหิดล สงหนังสือขอแจงยกเลิกการดําเนินงานของ ม.มหิดล วิทยา

21 วิทยาลัยการ
อาชีวศึกษาปทุมธานี
(ศูนยฝกอบรม
วิศวกรรมเกษตร)
(ผูใหขอมูล: นายชรินทร
เดชดํารงคปรีชา
update 02/06/2558)

นายวิทยา  พลศรี
(ผอ.วิทยาลัยการ
อาชีวศึกษาปทุมธานี)

ดร.เสนาะ กาศเกษม (รอง
ผอ.วิทยาลัยการ
อาชีวศึกษาปทุมธานี)
(089-926-1440)
(katkasame@hotmail.co
m)

นายชรินทร
เดชดํารงคปรีชา (หัวหนา
งานสํารวจวิเคราะหดิน)
(089-112-2414)
(charintorn_2010@hot
mail.com)

นางพันทิพา อินทรวิชัย
(หัวหนางานวิจัยและ
พัฒนา)
(086-976-9240)
(dao1955@hotmail.c
om)

นางศิริลักษณ  สนธิไทย
(หัวหนางาน
ประชาสัมพันธ)
(081-684-5037)
นางน่ิมนวล วาศนา
(หัวหนางานฟารม)
(089-881-
4888)(hydro8888@h
otmail.com)

นางอโณทัย  ทีฆะสวัสด์ิ
(หัวหนางานศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ)
(081-658-4152)
(teekasawat@gmail.com)

วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ปทุมธานี (ศูนยฝกอบรม
วิศวกรรมเกษตร )
2 หมู 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี
ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี
 12000

โทร.
0-2567-0784
fax.0-2567-0784
ตอ200

-

22 วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมการ
ตอเรือ
พระนครศรีอยุธยา
(update
02/06/2558)

นายพชร ศิลานอย
(089-449-7491)

นายอภิชาติ เกตุอราม (รอง
 ผอ.ฝายบริหารทรัพยากร)
(089-449-
7491)(apicharg@yahoo.
com)

นายสมบัติ เนียมหวาน
(081-852-8909)

1.นายรังสรรค ไกรไธสง
2.นายอนุสิษฐ ธัญญ
เจริญ
(080-662-7658)

3.นายอิศเรศ  เฮงสุขโข
(ครู) (หัวหนางานวิจัย
และพัฒนา)
(089-751-7700)
(poffle@hotmail.com)

4.นายณรงค สมประสงค
(084-166-7555)
5.นายนที คุมปยะผล
(เจาหนาท่ีคลินิกฯ)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการตอเรือ
พระนครศรีอยุธยา
25 หมู 2 ต.หัวรอ
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร.
0-3525-2376,0-
3525-1491
fax.0-3525-2376

-

ม.มหิดล สงหนังสือขอแจงยกเลิกการดําเนินงานของ ม.มหิดล วิทยา
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22 วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมการ
ตอเรือ
พระนครศรีอยุธยา
(update
02/06/2558)

นายพชร ศิลานอย
(089-449-7491)

นายอภิชาติ เกตุอราม (รอง
 ผอ.ฝายบริหารทรัพยากร)
(089-449-
7491)(apicharg@yahoo.
com)

นายสมบัติ เนียมหวาน
(081-852-8909)

1.นายรังสรรค ไกรไธสง
2.นายอนุสิษฐ ธัญญ
เจริญ
(080-662-7658)

3.นายอิศเรศ  เฮงสุขโข
(ครู) (หัวหนางานวิจัย
และพัฒนา)
(089-751-7700)
(poffle@hotmail.com)

4.นายณรงค สมประสงค
(084-166-7555)
5.นายนที คุมปยะผล
(เจาหนาท่ีคลินิกฯ)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการตอเรือ
พระนครศรีอยุธยา
25 หมู 2 ต.หัวรอ
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร.
0-3525-2376,0-
3525-1491
fax.0-3525-2376

-

23 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
 update 29/12/57)

นายนนทพงศ ยอดทอง
(ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี)

นายวิมล  สาระคํา นายเวชกร  วิรัชลาภ
(หัวหนาแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
(086-688-3088)
(mrwech@gmail.com)

- วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพียว อ.
เมือง
จ.สระบุรี 18001

โทร.
0-3622-0236
fax.0-3621-2096

-

24 วิทยาลัยการอาชีพ
วิเศษชัยชาญ update
02/06/2558
ผูใหขอมูล : นายรังสรรค
แสงนาค

นายรังสรรค แสงนาค (รอง
 ผอ. ฝายวิชาการ)
(084-107-3961)
(rungsun_angthong@hot
mail.com)

นางปราณี  ศรีสาสนรัต์ิ
(รอง ผอ.ฝายบริหาร
ทรัพยากร)
(089-188-2737)

นางพรวดี ชนะชัย (หัวหนา
แผนกวิสามัญสัมพันธ)
(085-131-0684)

นายปรีชา  มดแสง
(หัวหนางานวิทยบริการ
และหองสมุด)
(081-258-5142)

นายไพฑูรย วรรณบูรณ
(หัวหนางานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรม)
(089-167-7209)

- ศูนยวิทยบริการ
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัย
ชาญ 66 หมู 4 ถ.เสนา-ทา
ชาง ต.ศาลเจาโรงทอง อ.
วิเศษชัยชาญ
จ.อางทอง 14110

โทร.
0-3563-2123
fax.0-3562-2363

-

25 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สิงหบุรี
update 06/05/2558

ดร.พงษศักดิพล  ทาแกว
(ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สิงหบุรี)
(081-876-4470)
(pong3525@hotmail.co
m)

น.ส.ทองเปลว  ยอดขํา (รอง
 ผอ.ฝายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา)
(081-938-7565)
(plew007@hotmail.com
)

น.ส.สมฤดี มานิตย (หัวหนา
งานคลินิกฯ)
(085-171-2525)
(p_plesingtc2@hotmail.c
om)

นางสาวชรินทิพย  มั่น
สกุล (ผูชวยงาน
โครงการพิเศษและ
บริการชุมชน)
081-991-5046

นางเสาวคนธ อาทนิตย
(ผูชวยงานคลินิกฯ)
(086-916-6606)
earn2543@hotmail.co
m

น.ส.สัชฌุกร อินทริเศษ
(เจาหนาท่ีคลินิกฯ)
(091-8450608)
(m_bm_99@hotmail.co
m)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี
 643 ถ.นายจันทรหนวด
เขี้ยว
ต.บางพุทรา อ.เมือง  จ.
สิงหบุรี 16000

โทร.
0-3651-2515
ตอ 120
fax.036-511-244

1.เทคโนโลยีดานอาหาร
2.เทคโนโลยีดานผา

ม.มหิดล สงหนังสือขอแจงยกเลิกการดําเนินงานของ ม.มหิดล วิทยา
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26 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
(ผูใหขอมูล: นายธนาศักด์ิ

  กูสุจริต update
29/12/57)

เกษียณอายุ (รอแตงต้ัง) นายศรัณย  ไวยานิกรณ
(รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิค
ราชบุรี)
(081-641-5884)
(saran.884@hotmail.com)

นายธนาศักด์ิ  กูสุจริต
(ครู) (081-804-3212)

นายชนะ  วุฒิอําพล
(ครู)

นายวิโรจน  กิตติวรปรีดา
(ครู)

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
433 ถ.ศรีสุริยวงศ ต.หนา
เมือง
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทร.
0-3233-8544
fax.0-3233-7477

-

27 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุพรรณบุรี
(update 29/12/57)

นายสิทธิศักด์ิ รัตนพาณิชย
(ผูอํานวยการ)
(081-948-4841)
(suphanatc@hotmail.co
m)

นายสุรพรชัย อินพรหม
(รองผูอํานวยการ)
(081-704-2807)
(suphanatc@hotmail.co
m)

นางนํ้าออย  นํ้าดอกไม (ครู)
(081-944-5581)
(kalwalina@yahoo.com)

น.ส.อรวรรณ  รุงเรือง
ดวยบุญ
(ครู)
(081-165-2468)
(orawan2513@windo
wslive.com)

นางอณัญญา ปานสุวรรณ
(เจาหนาท่ี)
(081-347-4046)
(tukta_pc_4@hotmail.c
om)

- ฝายแผนงานและความ
รวมมือ อาคารอํานวยการ
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุพรรณบุรี 288
หมู 1 ต.ดานชาง อ.ดานชาง
จ.สุพรรณบุรี 72180

โทร.
0-3559-5056,0-
3559-5381
fax.0-3559-5055

-

28 วิทยาลัยการอาชีพ
บางแกวฟา
(หลวงพอเปนอุปถัมภ)
(ผูใหขอมูล: น.ส.สุธาทิพย

 ชื่นชมบุญ update
21/04/2558)

นายประทีป จุฬาเลิศ (ผอ.
วิทยาลัยการอาชีพ
บางแกวฟา
(หลวงพอเปนอุปถัมภ)
(086-339-3410)

นางเบญจมาศ ประสมศรี
รองผูอํานวยการคลินิก

นายประทีป จุฬาเลิศ (ผอ.
วิทยาลัยการอาชีพ
บางแกวฟา
(หลวงพอเปนอุปถัมภ)
(086-339-3410)

นายประจวบ แสงอรุณ
(พนักงานราชการ)
(083-588-4841)
(com.egon@hotmail.c
om

น.ส.สุธาทิพย ช่ืนชมบุญ
(พนักงานราชการ)
(087-171-5929)

น.ส.อภิรดี ช่ืนชมบุญ
(พนักงานราชการ)
(081-858-7066)
(kung_bk@hotmail.com)

วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา
(หลวงพอเปนอุปถัมภ) 18
หมู 2 ต.บางแกวฟา อ.นคร
ชัยศรี
จ.นครปฐม 73120

โทร.
0-3427-7081
fax.0-3427-7081

-

ม.มหิดล สงหนังสือขอแจงยกเลิกการดําเนินงานของ ม.มหิดล วิทยา
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28 วิทยาลัยการอาชีพ
บางแกวฟา
(หลวงพอเปนอุปถัมภ)
(ผูใหขอมูล: น.ส.สุธาทิพย

 ชื่นชมบุญ update
21/04/2558)

นายประทีป จุฬาเลิศ (ผอ.
วิทยาลัยการอาชีพ
บางแกวฟา
(หลวงพอเปนอุปถัมภ)
(086-339-3410)

นางเบญจมาศ ประสมศรี
รองผูอํานวยการคลินิก

นายประทีป จุฬาเลิศ (ผอ.
วิทยาลัยการอาชีพ
บางแกวฟา
(หลวงพอเปนอุปถัมภ)
(086-339-3410)

นายประจวบ แสงอรุณ
(พนักงานราชการ)
(083-588-4841)
(com.egon@hotmail.c
om

น.ส.สุธาทิพย ช่ืนชมบุญ
(พนักงานราชการ)
(087-171-5929)

น.ส.อภิรดี ช่ืนชมบุญ
(พนักงานราชการ)
(081-858-7066)
(kung_bk@hotmail.com)

วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา
(หลวงพอเปนอุปถัมภ) 18
หมู 2 ต.บางแกวฟา อ.นคร
ชัยศรี
จ.นครปฐม 73120

โทร.
0-3427-7081
fax.0-3427-7081

-

29 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
กาญจนบุรี ( update
13/08/2559)

นายสุคนธ  เทพหัสดิน ณ
อยุธยา
(ผอ.วิทยาลัย)
(087-0037007)

นายบรรเจิด คุมมณี
(รอง ผอ.วิทยาลัย)
084-012-1959

นายธีรโชติ ธรรมกิติ
086-198-5353

นายศรัณย  สวางอารมย
(ครู)
(081-526-2489)
(saranvanda@hotmail.
com)
kanvc@kanvc.ac.th

นางวันดี ชนะบูรณาศักด์ิ
(ครู)
นายสัญญลักษณ  สํารวม
จิตต (ครู)

นางทัศนีย อินแสน
(ครู)
นางอาฐิตา  เรศประดิษฐ
(ครูผูชวย)

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
กาญจนบุรี
7 ถ.แสงชูโต ต.บานเหนือ อ.
เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

โทร.034-511124
 ตอ
122,034-
516790
fax.034-512-446

-

30 วิทยาลัยการอาชีพ
เขายอย (update
29/12/57)

นายสุนทร  มหารัตนวงศ
(ผูอํานวยการ)

น.ส.เอมอร  อุปปะชีวะ
(รองผูอํานวยการ)

นางรุงฤดี  พรายมณี
(หัวหนางานวางแผนและ
งบประมาณ)
(082-293-
8594)(intanin_p@hotm
ail.co.th)

น.ส.ศรีสุดา  สุขเจริญ
ทรัพย
(หัวหนางานวางแผนประ
งบประมาณ)
(087-155-7121)

น.ส.อรุณรุง  ออนโอด
(ประจํางานบริหารท่ัวไป)
(name_ar@hotmail.co
m)

นายธีระ  มูลมงคล
(หัวหนางานความรวมมือ)

วิทยาลัยการอาชีพเขายอย
106 หมู 5 ต.หนองชุมพล
อ.เขายอย จ.เพชรบุรี
76140

โทร.
0-3244-7744
fax.

-

31 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเพชรบุรี
(ผูใหขอมูล: น.สพ.ธีระยุทธ
  ชาวุฒิ update
19/05/2559)

นายคัมภีร  สายะสนธิ
(ผอ.วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเพชรบุรี)
(081-736-5820)
(pkaset@thaimail.com)

- น.สพ.ธีระยุทธ  ชาวุฒิ
(086-666-
3133)(chawut98@gmail
.com)

นายภูริพงศ  จิตรมะโน
(ครูชํานาญการ)
(081-950-0533)
(jpuripong@yahoo.co
m)

 นายวิเชียร  ศิลปศร (ครู
 ชํานาญการ)
(081-705-1392)

 น.ส.เยาวลักษณ  ปานทอง
(ครู ชํานาญการ)
(086-660-0150)

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเพชรบุรี 59 หมู 3
 ต.สามพระยา
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 76120

โทร.
0-3259-4070-1
fax.0-3259-4070
-1ตอ111

-

ม.มหิดล สงหนังสือขอแจงยกเลิกการดําเนินงานของ ม.มหิดล วิทยา
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ที่ คลินิกเทคโนโลยี
เครือขาย

ผูอํานวยการ
คลินิกฯ รองผูอํานวยการคลินิกฯ ผูจัดการ
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ม.มหิดล สงหนังสือขอแจงยกเลิกการดําเนินงานของ ม.มหิดล วิทยา

32 วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน (update
 29/12/57)

นายบรรยงค วงศสกล นายนรินทร  แกวทอง
(รอง ผอ.วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน)
(089-664-4335)
(narin_kt@hotmail.com)

น.ส.สุวัฒนา คชพลายุกต
(ครู) (081-250-8260)
(suwattana_2006@hot
mail.com)

นายจิรพงษ  โลพิศ
(ครู)
(083-605-0186)
(lopit.j@hotmail.com)
นางบวรลักษณ  สูง
กิจลบูลย
(ครู)
(089-873-5742)

น.ส.ปวีณา  แกวไทรนันท
(ครู)
(087-159-5351)
นายธีรพล  แจงสวาง (ครู)
(087-667-1475)
(teeraphon-
lek@hotmail.com)

นางอุไรวรรณ  เจริญพร
(เจาหนาท่ี)
(082-291-5027)
(oil.oilsar@gmail.com)

วิทยาลัยการอาชีพบาง
สะพาน
อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ 77230

โทร.
0-3255-7323
fax.0-3255-7102

-

33 วิทยาลัยเทคนิค
นครนายก (update
29/12/57)

นายศิริ  จันบํารุง
(ผอ.วิทยาลัยเทคนิค
นครนายก)
(081-406-4721)

นายอดิศักด์ิ ปาลโฉม (รอง
ผอ. ผายบริหารทรัพยากร)
(089-894-9161)

นายนภพล  รัตนสุนทร (ครู)
(086-099-7755)
(nayok_c@hotmail.com)

น.ส.ประนอม กรองสี
(ครูจางสอน)
(087-131-9137)

น.ส.พันธุทิพย  สิงหปาน
(เจาหนาท่ีคลินิกฯ)
(085-389-
8992)(nayok_c@hotm
ail.com)

นางสาวกมลชนก ชวยจันทร
(ตุกตา)

เจาหนาท่ีงานความรวมมือ
และคลินิกเทคโนโลยีฯ
โทร.087-748-8331,
086-0997755
nayok_c@hotmail.com

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
เลขท่ี 116 หมู 1 ต.ทาชาง
อ.เมือง จ.นครนายก 26000

โทร.
0-3731-5668
fax.0-3731-1025

1.เกษตรธรรมชาติ
2.การเพิ่มผลผลิตขาวและพืชอื่นๆดวยไคโตซานแตง
3.การปลูกมะนาวในกระถางแกมลิง
4.เคร่ืองบับนํ้ามันงาขนาดเล็ก

ม.มหิดล สงหนังสือขอแจงยกเลิกการดําเนินงานของ ม.มหิดล วิทยา
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33 วิทยาลัยเทคนิค
นครนายก (update
29/12/57)

นายศิริ  จันบํารุง
(ผอ.วิทยาลัยเทคนิค
นครนายก)
(081-406-4721)

นายอดิศักด์ิ ปาลโฉม (รอง
ผอ. ผายบริหารทรัพยากร)
(089-894-9161)

นายนภพล  รัตนสุนทร (ครู)
(086-099-7755)
(nayok_c@hotmail.com)

น.ส.ประนอม กรองสี
(ครูจางสอน)
(087-131-9137)

น.ส.พันธุทิพย  สิงหปาน
(เจาหนาท่ีคลินิกฯ)
(085-389-
8992)(nayok_c@hotm
ail.com)

นางสาวกมลชนก ชวยจันทร
(ตุกตา)

เจาหนาท่ีงานความรวมมือ
และคลินิกเทคโนโลยีฯ
โทร.087-748-8331,
086-0997755
nayok_c@hotmail.com

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
เลขท่ี 116 หมู 1 ต.ทาชาง
อ.เมือง จ.นครนายก 26000

โทร.
0-3731-5668
fax.0-3731-1025

1.เกษตรธรรมชาติ
2.การเพิ่มผลผลิตขาวและพืชอื่นๆดวยไคโตซานแตง
3.การปลูกมะนาวในกระถางแกมลิง
4.เคร่ืองบับนํ้ามันงาขนาดเล็ก

34 วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี (ผูใหขอมูล:
นายทัชพงษ  จันทรลี
update 29/12/57)

นายบุญลือ  ทองเกตุแกว
(ผอ.วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี)
(081-762-4311)
(clinictechnology.tnpc@g
maill.com)

นายสมศักด์ิ  เพชรพรหม นายทัชพงษ  จันทรลี
(หัวหนางานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ)
(087-091-7702)

น.ส.บงกช  พิทักษศิลป
(ผูชวยหัวหนางานวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ)
(086-848-6870)

น.ส.ศิริมา  ครองระวะ
(เจาหนาท่ีงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ)
(082-091-4330)

นายอุกฤษฏ  บุญสง
(เจาหนาท่ีคลินิกฯ)
(080-635-3490)

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ถ.ปราจีนอนุสรณ  ต.หนา
เมือง
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

โทร.
0-3721-1068
ตอ553
fax.0-3721-1068
ตอ200

-

35 วิทยาลัยสารพัดชาง
ปราจีนบุรี (update
29/12/57)

นางสาววินฑฎา วิเศษศิริกุล
(ผอ.วิทยาลัยสารพัดชาง
ปราจีนบุรี)
(081-4068515)
(artswork56@gmail.com)

นางสาวสุภาภรณ ปาลโฉม
(รอง ผอ.

วิทยาลัยสารพัดชาง
ปราจีนบุรี)
(081-7623505)
(palchome@hotmail.co
m)

นายหาญประชา พรหมมา
(หัวหนางานความรวมมือ)
(086-8390487)
(hanpracha@hotmail.co
m)

นางบงกช วิจบ (หัวหนา
งานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรม และ
ส่ิงประดิษฐ)
(084-5652612)
(kroobongkosh@gmail
.com)

นายสุพรรณพงษ       คู
เจริญถาวร (ครูพิเศษสอน)

(081-7741612)
(suphanphong@gmail.c
om)

- วิทยาลยสารพัดชางปราจีนบุรี
306/1 ถ.ราษฎรดําริ ต.หนา
เมือง
อ. เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

โทร.
0-3721-2220
fax.0-3721-2220
ตอ40

-

36 สถาบันพัฒนาอาชีพ
วังรี (update
02/06/2558
ผูใหขอมูล : นางรุงฤดี
 ตรีอรุณ )

นางกมลทิพ
พยัฆวิเชียร
(ผอ.สถาบันพัฒนาอาชีพวังรี)
(084-641-6777)

รศ.ดร.กนกวรรณ วรรธนะ
ศักด์ิ (ท่ีปรึกษาอาวุโส)
(089-631-2137)

รศ.ดร.กนกวรรณ วรรธนะ
ศักด์ิ
(ท่ีปรึกษาอาวุโส)
(089-631-2137)

นางรุงฤดี  ตรีอรุณ
(สมุหบัญชี)
(086-974-1333)
wangree_ac@yahoo.c
om

- - สถาบันพัฒนาอาชีพวังรี
143 หมู 12 ต.เขาพระ
อ.เมือง จ.นครนายก 26000

โทร.
0-2643-0696
fax.0-2643-0959

1.เทคโนโลยีดานอาหาร

ม.มหิดล สงหนังสือขอแจงยกเลิกการดําเนินงานของ ม.มหิดล วิทยา
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ที่ คลินิกเทคโนโลยี
เครือขาย ผูอํานวยการคลินิกฯ รองผูอํานวยการคลินิกฯ ผูจัดการ

คลินิกฯ ประสาน 1 ประสาน 2 ประสาน 3 ที่อยู โทรศัทพ/โทรสาร ความเชี่ยวชาญ

1 มหาวิทยาลัยบูรพา
(update
02/06/2558)
น.ส.ณัฏฐนิช  เรืองมล
ตรี

ศ.นพ.สมพล  พงศไทย
(อธิการบดี)

ผศ.เกรียงศักด์ิ พราหมณ
พันธุ (ผอ.สํานักบริการ
วิชาการ)
(Kriangsak@buu.ac.th)

ผศ.ดร.บุญรัตน ประทุมชาติ
(ผูจัดการทรัพยสินทาง
ปญญา)
(081-640-6345)
(boonyara@buu.ac.th)

น.ส.ณัฏฐนิช  เรืองมลตรี

(นักวิชาการศึกษา)
(081-590-9996)
(nuttanich@buu.ac.th)

 - สํานักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
www.uniserv.buu.ac.th/clini
ctech

โทร.
0-3810-2287
fax.0-3810-2287

1.สัตวนํ้าทะเลเชิงเศรษฐกิจ
2.ปูยหมักอินทรียชีวภาพ
3.แกสชีวภาพในครัวเรือน

2 มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี (ผูให
ขอมูล : วาท่ีเรือตรี นภดล
 ไทยประยูร ร.น. update
 29/12/57)

นายวสิน ยุวนะเตมีย (รอง
อธิการบดี ม.บูรพา วิทยา
เขต จันทบุรี)

 - น.ส.ชุติมันต  จันทรเมือง
(ผอ.โครงการจัดต้ังสํานัก
วิทยบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
(081-444-4386)
(chutimunta@hotmail.co
m)

 -  -  - มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี สํานักบริการวิชาการ
57 หมู 1 ถ.ชลประทาน  ต.
โขมง อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
22170

โทร.
0-3931-0000
ตอ1100
fax.0-3931-0128

 -

3 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี
(update 29/12/57)

รศ.ดร.ทรงศักด์ิ  มิ่มกระ
โทก (รองอธิการบดี)
(081-781-3054)
songsak_mim@hotmail.c
om

 - ผศ.เดือนรุง  เบญจมาศ
(คณะบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร)
(089-710-5435)
(duanrung@hotmail.com
)

นายคฑาวุธ สวางดี
(นักวิชาการ)
(084-564-8272)
(katawut.s@hotmail.c
om)

- - มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร หอง
 201 เลขท่ี 41 หมู 5 ต.ทา
ชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

โทร.
039-319-111
ตอ 2222
092-386-3323
fax.039-471-073

1.การแปรรูปผลไม
2.การแปรรูปอาหารทะเล
3.การแปรรูปสมุนไพรในชุมชน
4.การยกระดับมาตรฐานสินคาใหได GMP
5.การเพาะพันธุสัตวนํ้า
6.พลังงานทดแทน

4 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก
วิทยาเขตบางพระ
update
19/05/2559

ดร.ภทรพร  ยุทธาภรณพินิจ
(ผอ.สถาบันวิจัยละพัฒนา)
081-627-6961
visityut@gmail.com

ผศ.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
(เจาหนาท่ีวิจัย)
(088-873-4369)
(kamom-
28@hotmail.com)

 น.ส.สุวรรณา ปดทาบาล
(เจาหนาท่ีวิจัย)

(089-176-0879)
(r.rmutto@gmail.com)

- สถาบันวิจัยและพัฒนาอาคาร
สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขต
บางพระ
43 หมู 6 ต.บางพระ อ. ศรี
ราชา
จ.ชลบุรี 20110

โทร.038-358142
 fax.038-358142

1.เกษตร
2.อุตสาหกรรม
3.โลจิสติกส
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5 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุรี update
03/02/2559

ผศ.เอกชัย  ปริญโญกุล
081-686-7354

ดร.ชัยวัฒน  มครเพศ
(รอง ผอ.สถาบันวิจัยและ
พัฒนาฝายวิชาการ)
(089-934-9344, 089-
9218920)
(cmakhonpas@gmail.co
m

ผศ.สุภร พงษสําราญ
(อาจารยประจําสาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร)
081-863-9969
boonsumana@hotmail.c
om

น.ส.กานดา  ทองนพคุณ

(เจาหนาท่ีบริหารงาน
ท่ัวไปฯ)
(084-566-9796)
(Kanda_30813000@
hotmail.com)

น.ส.ศิริจันทร ตาใจ
ผูชวยคณบดีคณะ

เทคโนโลยีฯ
081-908-7073

(chemistrychan@gmail.
com)

น.ส.ประกาย  ขวัญหลาย
(นักวิชาการศึกษา)
081-437-3410

pkhuanlai@hotmail.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุรี
อาคารบริการวิชาการและ
ถายทอดเทคโนโลยี (คลินิก
เทคโนโลย)ี
131 หมู 10 ต.พลวง อ.
เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210

โทร.
084-566-9796
 fax.039-307-
274

1.พืชไรดิน
2.การเพาะเห็ด
3.เทคโนโลยีการอบขนมไทย
4.การแปรรูปผักผลไม
5.การแปรรูปชันดรง
6.การเล้ียงชันโรง

6 วิทยาลัยชุมชนตราด
update
04/12/2558

ดร.กรรณิกา  สุภาภา
(ผอ.วิทยาลัยชุมชน)
(081-761-4115)
(Kannika4115@hotmail.
com)

นายณัฐวุฒิ  โพธ์ิทักษิณ
(รอง ผอ. วิทยาลัยชุน)
(083-032-0984)
(kengnko4@gmail.com)

ดร.กุณฑล  งาเจือ
(ครูวิทยาะฐานะชํานาญ
การพิเศษ)
(095-741-8258)
(ngajua55@hotmail.com
)

นางสาวเพราเพ็ญ  รัตนดี
(ครูผูชวย)
(091-436-3151)
(praopen_r@hotmail.c
o.th)
นายพชร  แกวดี
(ครู คศ.2)
(085-417-6909)
(phacharakaewdee@h
otmail.co.th)

นางสาวสุดารัตน  ตัณฑะ
อาริยะ
(ครู คศ.2)
(089-767-6640)
(jubjang44@hotmail.c
om)
นางสาวอมร  ไชยแสน
(ครู คศ.2)
(081-873-2734)
(mornmeena@gmail.co
m)

นายกิตติวัฒน  ขัณฑชลา
(ครูผูชวย)
(095-168-0853)
(k.khanchala@gmail.com
)

เลขท่ี 64/1 หมู 2
ถนน ตราด-คลองใหญ
ต.เนินทราย
อ.เมืองตราด
จ.ตราด 23000

โทร.
039-671-887
ตอ 889
fax.
039-671-888
ตอ 889

www.tratcc.ac.th

การแปรรูปอาหาร
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1 มหาวิทยาลัยขอนแกน
( ผูใหขอมูล: นางรุงทิพย
สารวงษupdate
02/06/2558)

ผศ.ดร.เสรี  วงสพิเชษฐ
(อาจารย)
(085-926-3126)
(serwon@kku.ac.th)
(อาจารยลาออกแลวรอพี่
ธัญจําหนังสือมาแจง)

- นางรุงทิพย  สารวงษ
(เจาหนาท่ีคลินิกฯ)
(085-000-4995)
(roongpeh@hotmail.com
)

น.ส.ธัญรดา
ศรีเศรษฐา
(เจาหนาท่ีคลินิกฯ)
(086-293-9217)
(wannasit_a@hotmail.
com)

- - 123 ช้ัน 4 อาคารพิมลกล
กิจ
ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน 40002

โทร.
0-4336-2214,0-
4320-2697
fax.0-4336-
2214,0-4320-
2697

1. เทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองปลูกสับปะรด
2. การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ
3. การเพิ่มมูลคาผาไหมผาฝายโดยการใชสะรรมชาติ

2 มหาวิทยาลัยขอนแกน
 วิทยาเขตหนองคาย
(update 30/12/57)

ผศ.ดร.อนุชา นิลประพันธ
(รองอธิการบดีวิทยาเขต
หนองคาย)
(081-739-9232)
(anuchar@kku.ac.th)

รศ.ดร.วิรัช จ๋ิวแหยม
(รักษาราชการแทนคณบดี
คณะวิทยาศาสตรประยุกต
และวิศวกรรมศาสตร)
(081-7085701)
(wirjiw@kku.ac.th)

ดร.วิชัย เสริมผล
(รักษาราชการแทนผูชวย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
ประยุกตและ
วิศวกรรมศาสตร)
(088-532-1202)
(wichai.s@nkc.kku.ac.th)

นายสุพีระ วรแสน
(พนักงานวิทยาศาสตร)
(082-106-1073)
(supeera.w@nkc.kku.a
c.th)

น.ส.สุนาฎตรา ฤทธ์ิฤาดี
(เจาหนาท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป)
(087-643-4003)
(sunattra.r@nkc.kku.ac.
th)

- มหาวิทยาลัยขอนแกน
วิทยาเขตหนองคาย 112
หมู 7 ถ.มิตรภาพ ต.หนอง
กอมเกาะ อ.เมือง
จ.หนองคาย 43100

โทร.
0-4241-5600
ตอ46634
fax.0-4241-5699

-
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2 มหาวิทยาลัยขอนแกน
 วิทยาเขตหนองคาย
(update 30/12/57)

ผศ.ดร.อนุชา นิลประพันธ
(รองอธิการบดีวิทยาเขต
หนองคาย)
(081-739-9232)
(anuchar@kku.ac.th)

รศ.ดร.วิรัช จ๋ิวแหยม
(รักษาราชการแทนคณบดี
คณะวิทยาศาสตรประยุกต
และวิศวกรรมศาสตร)
(081-7085701)
(wirjiw@kku.ac.th)

ดร.วิชัย เสริมผล
(รักษาราชการแทนผูชวย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
ประยุกตและ
วิศวกรรมศาสตร)
(088-532-1202)
(wichai.s@nkc.kku.ac.th)

นายสุพีระ วรแสน
(พนักงานวิทยาศาสตร)
(082-106-1073)
(supeera.w@nkc.kku.a
c.th)

น.ส.สุนาฎตรา ฤทธ์ิฤาดี
(เจาหนาท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป)
(087-643-4003)
(sunattra.r@nkc.kku.ac.
th)

- มหาวิทยาลัยขอนแกน
วิทยาเขตหนองคาย 112
หมู 7 ถ.มิตรภาพ ต.หนอง
กอมเกาะ อ.เมือง
จ.หนองคาย 43100

โทร.
0-4241-5600
ตอ46634
fax.0-4241-5699

-

3 มหาวิทยาลัยนครพนม
 update
16/05/2559

ดร.ปรีชา อุยตระกูล
(ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา)
(081-877-9015)

น.ส.สําเภาว งามเชย
(หัวหนาคณะวิจัย)
081-999-7068
pao_licd@hotmail.com

นางสาวพัชญทัฬห  กิณเรศ
042-587-291 ตอ 2
089-673-6565
make_alist@hotmail.co
m

นายสมพร  กงนะ
095-668-4825
093-4388556
s.somporn2534@gm
ail.com

 -  - สถาบันวิจัยและพัฒนา
อาคารสาธิตและวิจัย
พลังงานแสงอาทิตย
มหาวิทยาลัยนครพนม
167 หมู 8 ต.นาราชควาย
 อ.เมือง จ.นครพนม
48000

โทร.
042-587291-2
fax.0-4258-7290

1.ดานพลังงานทดแทน
2.ดานการเกษตร
3.ดานอาหาร
4.ดานอนามัยส่ิงแวดลอม

4 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
update 06/05/58

รศ.ดร.ศุภชัย  สมัปปโต
(อธิการบดี)
(supachai.s@msu.ac.th)
(080-7427979)

นายปรีชา ประเทพา
(รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
พัฒนา)
087-224-6699
preecha.p@msu.ac.th

นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง
(ผอ.กองสงเสริมการวิจัย
และบริการวิชาการ)
084-686-7807
chaweewan.a@msu.ac.th

นายสถาพร  กินณรินทร
(เจาหนาท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป)
091-805-0285

นส.วัชญา ออนนางใย
(นักวิชาการศึกษา)
(087-9474982)
watch.msu@gmail.com

 - กองสงเสริมการวิจัยและ
บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม 44150

โทร.
0-4375-
4416(085-596-
9967) fax.0-
4375-4416

1.การจัดการหอยเชอร่ี
2.กาซชีวภาพ
3.เคร่ืองจักรกลการเกษตร

5 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี update
 05/04/58

ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร
(รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
นวัตกรรม)
(081-531-1577)
(Insahee@yahoo.com)

น.ส.นาวินี  สุตัญต้ังใจ
(หัวหนาสํานักงานสงเสริม
บริหารงานวิจัยฯ)
(089-627-3926)
(tangjai_n@yahoo.com)

นายสุภวัฒน  โสวรรณี
(เจาหนาท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป)
(081-360-9510)
(ssowanni@yahoo.co
m)

น.ส.โฉมสอางค  ไชยยงค
(นักวิชาการศึกษา)
(089-546-1732)
(chaiyang_1@hotmail.c
om)

 - สํานักสงเสริมงานวิจัย
บริการวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ช้ัน 3
สํานักงานอธิการบดี อาคาร
บริหาร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ต.เมืองศรีไค อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี 34190

โทร.
0-4535-3035,0-
4535-3042
fax.0-4528-8508

1.การเพาะเห็ด
2.เคร่ืองสําองสมุนไพร
3.อาหาร/ขนมเบเกอร่ี
4.ปุยชีวภาพ
5.แปรรูปผลิตภัณฑ
6.พลังงานทดแทน
7.เกษตรอินทรีย
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6 หนวยการจัดการเรียน
การสอนจังหวัด
มุกดาหาร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
update
16/07/2558

ผศ.ดร.กุลภา โภคสวัสด์ิ
(ผูชวยอธิการบดีฝายจัด
การศึกษานอกท่ีต้ัง)
081-877-8270
kulapaubon@hotmail.co
m

นางสาวปวีณา ทองบุญยัง
(หัวหนาฝายบริการวิชาการ
 การวิจัยและทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรม)
085-579-5914
kruboom.pt@gmail.com

นายเกียรติกุล  กุลตังวัฒนา
(หัวหนาฝายวิชาการ)
089-147-0696
kiattikul.k@gmail.com

นายวรยุทธ  วงศนิล
(อาจารยสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
084-011-2230
w.wongnin@mail.com
นายอาทิตย  บุญเริง
(อาจารยสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
082-588-0022

นายธวัชชัย  สลางสิงห
(อาจารยสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
085-661-1912
tawatchai.s@ubu.ac.th
นายสัจวัฒน วรโยธา
(อาจารยวิชาการบัญชี)
087-231-0098
vorayta2528@hotmail
.com

นางสาวรัชนี นอยเส่ียงสี
(เจาหนาท่ีคลินิกฯ)
082-141-5951
tukky280@gmail.com

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาเขตมุกดาหาร
อาคารเทพรัตนคุรุปการ
ตําบลมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร 49000

โทรศัพท
042-615-177
โทรสาร
042-615-177

1.ดานการบัญชี
2.ดานบริหารธุรกิจ
3.ดานระบบสารสนเทศ

7 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
update 30/04/2558

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ
(ผอ.เทคโนธานี )
(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
ผูจัดการสํานักงานบริการ
วิชาการและโครงการพิเศษ
เทคโนธานี
091-830-3933
pansa@sut.ac.th

น.ส.อรสา  นาจําเริญ
(เจาหนาท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป)
(081-264-8099)
(orasa@sut.ac.th)

 น.ส.ลําดวน   ศรีมาน
(เจาหนาท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป)
(086-252-5052)
(lsriman@sut.ac.th,
lamdaunxyz@hotmail.
com)

 - สํานักงานบริการและ
โครงการพิเศษ เทคโนธานี
111  ถ.มหาวิทยาลัย
ต.สุรนารี อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 30000

โทร.
0-4422-4820,0-
4422-4920
fax.0-4422-4814

1.การจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร
2.การผลิตปุยอินทรีย
3.พลังงานชุมชน
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7 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
update 30/04/2558

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ
(ผอ.เทคโนธานี )
(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
ผูจัดการสํานักงานบริการ
วิชาการและโครงการพิเศษ
เทคโนธานี
091-830-3933
pansa@sut.ac.th

น.ส.อรสา  นาจําเริญ
(เจาหนาท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป)
(081-264-8099)
(orasa@sut.ac.th)

 น.ส.ลําดวน   ศรีมาน
(เจาหนาท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป)
(086-252-5052)
(lsriman@sut.ac.th,
lamdaunxyz@hotmail.
com)

 - สํานักงานบริการและ
โครงการพิเศษ เทคโนธานี
111  ถ.มหาวิทยาลัย
ต.สุรนารี อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 30000

โทร.
0-4422-4820,0-
4422-4920
fax.0-4422-4814

1.การจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร
2.การผลิตปุยอินทรีย
3.พลังงานชุมชน

8 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี
(update 30/12/57)

รศ.สมชาย  ช่ืนวัฒนา
ประณิธิ
(รองอธิการบดี)
(089-842-1444)

นางโสภิตา เลิศสุบิน (รอง
ผอ.สถาบันวิจัยฯ/หัวหนา
ศูนยวิทยาศาสตรฯ)
(081-899-1286)
(sopita_khanom@yahoo.
com)

นายอรุณศักด์ิ
ไชยอุบล (นักวิชาการ)
(086-889-6160)
(chaiubon@yahoo.com)

นายอัศวิน บุญชัย
(ผูปฏิบัติงานคลินิกฯ)
(080-462-2658)
(boo_1996_@hotmai
l.com)

- - ตึก 14 อาคารศูนย
วิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถ.ทหาร ต.หมากแชง อ.
 เมือง
จ. อุดรธานี 41000

โทร.
0-4221-1040
ตอ
203,0-4224-
0448 fax.0-
4224-0448

1.พลังาน
2.การเกษตร
3.ปรับปรุงคุณภาพนํ้า

9 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย (ผูใหขอมูล:
 นายสมิง  ศรีกา
update 02/06/2558)

ผศ.สนิท  เหลืองบุตรนาค
(อธิการบดี)
(089-622-2197)

 - รศ.สมเจตน ดวงพิทักษ
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย)ี
(089-712-9932)

นายสมิง  ศรีกา
(เจาหนาท่ีคลินิกฯ)
(080-174-2742)
(ming_seeka@live.co
m)

น.ส.จารุวัลย  รักษมณี
(089-417-0949)
(charuwan_l@hotmail.
com)
 นายวิสุทธ์ิ กิจชัยนุกูล
(084-128-4774)

 - อาคารศูนยวิทยาศาสตร ช้ัน
 1 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเลย
234 ถ.เลย-เชียงคาน
อ.เมือง จ.เลย 42000

โทร.
0-4281-4674
fax.0-4283-5238

1.การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
คุณภาพสูงสูตร วว.
2.การแปรรูปผลิตภัณรฑทางเกษตร
3.การผลิตแกสในครัวเรือน

ขอมูล ณ 2/8/2016 4-29



ที่ คลินิกเทคโนโลยี
เครือขาย ผูอํานวยการคลินิกฯ รองผูอํานวยการคลินิกฯ ผูจัดการ

คลินิกฯ ประสาน 1 ประสาน 2 ประสาน 3 ที่อยู โทรศัทพ/โทรสาร ความเชี่ยวชาญ

¤ÅÔ¹Ô¡à·¤â¹âÅÂÕà¤Ã×Í¢�ÒÂ : ÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í

10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร update
30/04/2558

ดร.มาลี ศรีพรหม
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย)ี
(087-802-7679)
(scms@snru.ac.th)

ผศ.ชุมพล ทรงวิชา
(คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร)
(081-975-9697)

ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ
(คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)
(081-768-7299)
(Non_fer@hotmail.com)

1.ผศ.ดร.ทศวรรษ สี
ตะวัน(รองคณบดีคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย)ี
(085-861-7815)
(t_seetawan@snru.ac.
th)
2. นายเรืองฤทธ์ิ หาญ
มนตรี
(รองคณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร)
(0862266407)
(h.rueangrit@gmail.co
m)

3. นายแสนสุรีย เช้ือวังคํา
(นักวิจัย)
(081-055-8634)
(saensuree.c@hotmail.
com)
4. อ.ดร.วิจิตรา สุจริต
(ผูชวยคณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
(0841284421)
(wichidtra.snru@gmail.
com)

5. นายสมบัติ บุญกอง
(หัวหนาสํานักงานคณบดี
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย)ี
(081-260-1878)
(Scioff.2547@gmail.com
)
6.นายวีระยุทธ  คําปาน
082-496-2101
099-204-0310
weerayut.kampan@gmail
.com

อาคารศูนยวิทยาศาสตร
อาคาร 9 ช้ัน 1 สํานักงาน
คณะบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 680 ถ.นิต
โย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.
สกลนคร 47000

โทร.
042-970-030
fax.0-4297-0029

1.พลังงานทดแทน
2.เกษตร
3.ผายอมคราม
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10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร update
30/04/2558

ดร.มาลี ศรีพรหม
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย)ี
(087-802-7679)
(scms@snru.ac.th)

ผศ.ชุมพล ทรงวิชา
(คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร)
(081-975-9697)

ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ
(คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)
(081-768-7299)
(Non_fer@hotmail.com)

1.ผศ.ดร.ทศวรรษ สี
ตะวัน(รองคณบดีคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย)ี
(085-861-7815)
(t_seetawan@snru.ac.
th)
2. นายเรืองฤทธ์ิ หาญ
มนตรี
(รองคณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร)
(0862266407)
(h.rueangrit@gmail.co
m)

3. นายแสนสุรีย เช้ือวังคํา
(นักวิจัย)
(081-055-8634)
(saensuree.c@hotmail.
com)
4. อ.ดร.วิจิตรา สุจริต
(ผูชวยคณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
(0841284421)
(wichidtra.snru@gmail.
com)

5. นายสมบัติ บุญกอง
(หัวหนาสํานักงานคณบดี
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย)ี
(081-260-1878)
(Scioff.2547@gmail.com
)
6.นายวีระยุทธ  คําปาน
082-496-2101
099-204-0310
weerayut.kampan@gmail
.com

อาคารศูนยวิทยาศาสตร
อาคาร 9 ช้ัน 1 สํานักงาน
คณะบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 680 ถ.นิต
โย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.
สกลนคร 47000

โทร.
042-970-030
fax.0-4297-0029

1.พลังงานทดแทน
2.เกษตร
3.ผายอมคราม

11 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎมหาสารคาม
(ผูใหขอมูล: นายอุทัย
สระแกว update
17/06/2558)

ผศ. วาท่ี ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย
จันทชุม (ผอ.สํานักบริการ
วิชาการ)
(085-306-6603)
(asc.rmu@gmail.com)

- ดร.เนตรชนก  จันทรสวาง
(รองอธิการบดีฝายวิชาการ)
(089-944-3132)
(jansawangn@yahoo.co
m)

นางเมตตา  เกงชูวงศ
(รอง ผอ.สํานักบริการ
วิชาการ)
(089-619-2800)
(metta_kengchuwong
@yahoo.com)
ผศ.กรรณิการ  ทองดอน
เปรียง (รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ)
088-065-8909
asc.rmu@gmail.com

ดร.กัญชลิกา  รัตนเชิด
ฉาย (ผูชวยผูอํานวยการ
สํานักบริการวิชาการ)
082-120-3042
kan_cha_lika@yahoo.c
om น.ส.ชมภู  เหนือศรี
(อาจารย)
(086-857-1427)
(chompooenvi@hotma
il.com)

นางสาวรุจิราภรณ สินโสภา
(อิ๋ว)
087-840-4907
aiwaiw98389@gmail.co
m
(นักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี)

อาคาร 35 ช้ัน 6 สํานัก
บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 80 ถ.
นครสวรรค ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
(asc.rmu@gmail.com )

โทร.
0-4372-2118
ตอ6555
fax.0-4372-1445

1.ดานดิน
2.ผลิตภัณฑดานการเกษตร
3.การแปรรูปผลิตภัณฑ

12 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด
 update 26/04/2558

ดร.อรัทยา ถนอมเมฆ
(คณบดีคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร)
089-861-6116
saiya49@hotmail.com

นายยุทธพันธ  คําวัน
(รองคณบดีฝายวิชาการ
และบัณฑิตศึกษา)
(jmetall@hotmail.com)
081-964-9889

นายกองเกียรติ  สุขเกษม
(หัวหนาภาควิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย)ี
086-312-2694
kongkeit_s@hotmail.com

นายกองเกียรติ  สุข
เกษม (หัวหนาภาควิชา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย)ี
086-312-2694
kongkeit_s@hotmail.c
om

นายยุทธเดช  ฤทธ์ิแพลง
yutta0028@hotmail.c
om
089-769-1214

- คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร อาคาร 50
พรรษา มหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
 ต.เกาะแกว อ.เสลภูมิ จ.
รอยเอ็ด 45120

โทร.
043-556-111
fax.0-4355-6009

1.เทคโนโลยีการแปรรูปปรารา
2.เทคโนโลยีไบโอดีเซล
3.เทคโนโลยีอาหารสัตว

ขอมูล ณ 2/8/2016 4-30



ที่ คลินิกเทคโนโลยี
เครือขาย ผูอํานวยการคลินิกฯ รองผูอํานวยการคลินิกฯ ผูจัดการ
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13 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี
update 18/12/2558

ผศ.เสริฐ  เขียนนอก
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร)
(081-879-1598)
(ohm_Kie@hotmail.com)

- ผศ.ดร.ภาสกร
นันทพานิช (ผูชวยศาสตร
จารย)
(087-691-7958)
(pnuntapanich@yahoo.c
om)
(pnuntapanich@hotmail.
.com)

ผศ.ดร.หทัยชนก  นันท
พานิช
(รองคณบดีฝายวิชาการ)
(089-949-9277)

(nhathaichanok@yaho
o.com)

นายออด  ศรีมณี
เจาหนาท่ีคลินิกฯ
083-7497805
aod_sriman@hotmail.c
om

นางสาวสุมีนา  บุญประสม
เจาหนาท่ีคลินิกฯ
088-5819902
sumeeai@hotmail.com

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี ถ.ราชธานี
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000

โทร.
0-4535-2000
ตอ1400,1426
fax.0-4535-2070

1.เกษตรปลอดภัย
2.ส่ิงทอ
3.แปรรูปอาหารสัตว
4.เคร่ืองสําอาง

14 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
(update
05/11/2557)

ผศ.รุจิรา  อุปวานิช (คณบดี
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย)ี
(089-917-9754)

น.ส.บุษราคัม ปอมทอง
(รองคณบดีฝายบรการ
ชุมชนและวิเทศสัมพันธ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย)ี
(081-966-9609)
(busarakum_p@yahoo.c
om)

นายยุทธนา ตอสกุล
(ผูปฏิบัติงานบริหาร)
(yutgis@hotmail.com
094-3692556

น.ส.พิชญานิน ปล้ืมสุด
(นักวิชาการศึกษา)
(081-938-2980)
(junemt46@hotmail.c
om)

นางอมรรัตน สมิตินทุ
(ผูปฏิบัติงานบริหาร)
(087-868-7312)
(amorn_jeab@hotmail.
com)

น.ส.ณัฐนพิน ศรีราชเลา
(นักวิชาการเงินและบัญชี)
(087-443-5992)
(nutna_pin@hotmail.co
m)

ศูนยวิทยาศาสตร คณะ
วิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ ต.ใน
เมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
30000

โทร.
0-4424-7390
fax.0-4424-7390

1.การยอมสีไหมดวยวัสดุธรรมชาติ
2.การแปรรูปอาหารและสมุนไพร
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14 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
(update
05/11/2557)

ผศ.รุจิรา  อุปวานิช (คณบดี
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย)ี
(089-917-9754)

น.ส.บุษราคัม ปอมทอง
(รองคณบดีฝายบรการ
ชุมชนและวิเทศสัมพันธ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย)ี
(081-966-9609)
(busarakum_p@yahoo.c
om)

นายยุทธนา ตอสกุล
(ผูปฏิบัติงานบริหาร)
(yutgis@hotmail.com
094-3692556

น.ส.พิชญานิน ปล้ืมสุด
(นักวิชาการศึกษา)
(081-938-2980)
(junemt46@hotmail.c
om)

นางอมรรัตน สมิตินทุ
(ผูปฏิบัติงานบริหาร)
(087-868-7312)
(amorn_jeab@hotmail.
com)

น.ส.ณัฐนพิน ศรีราชเลา
(นักวิชาการเงินและบัญชี)
(087-443-5992)
(nutna_pin@hotmail.co
m)

ศูนยวิทยาศาสตร คณะ
วิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ ต.ใน
เมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
30000

โทร.
0-4424-7390
fax.0-4424-7390

1.การยอมสีไหมดวยวัสดุธรรมชาติ
2.การแปรรูปอาหารและสมุนไพร

15 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย (update
30/12/57)

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา
(0818785265)
(อธิการบดี)

ผศ.บุญสง  ทรัพยเวชการกิจ
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร)
(boons1953@hotmail.c
om)

นายอุกฤษฎ  นาจําปา
(ผอ.ศูนยวิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรประยุกต)
(081-621-8051)
(boompeak@hotmail.co
m)

ผศ.ปฏิมา จันทรนวล
(หัวหนาภาควิชา
วิทยาศาสตร)
นายสําคัญ  ฮอบรรทัด
(อาจารย)
(081-877-9965)
(samkhanhobuntud1
80@hotmail.com

ผศ.สุเทพ เทียนวรรณ
(รองคณบดีคณะ
วิทยาศาสตรฯ)
อ.คณิตตา ธรรมจริยวงศา
(หัวหนาสํานักงานคณบดี)

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
 439 ถ.จิระ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย
 31000

โทร.
0-4461-1221
ตอ
130,135,08-
1621-8051
fax.0-4461-2858

1.การตรวจวิเคราะหนํ้าและอาหาร ระบบบําบัดนํ้าเสีย
 ระบบผลิตนํ้าประปา
2.การกําจัดขยะ
3.การแปรรูปอาหาร
4.ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม
5.การจัดการพลังงาน
6..การแปรรูปสมุนไพร

16 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร (update
30/12/57)

รศ.ดร.อัจฉรา  ภานุรันต
(รักษาการอธิการบดี)

ดร.พานชัย เกษฎา
(รองอธิการบดีฝายวิชาการ )

นายจักราวุทธ  สิทธิพรมมา
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย)ี
(081-879-8399)

นางดวงตา  โนวาเชค
(ผูประสานงานหลัก)
(รองคณะบดี)
081-393-4355
duangnovacek@gmail.
com

ดร.นองนุช  สารภี (รอง
คณบดี)
088-582-9397

- คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสุรินทร 186 ถ.
สุรินทร-ปราสาท ม.1 ต.
นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร
 32000

โทร.
0-4452-1393
fax.0-4452-1393

-
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17 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ
(update
19/08/2558)

ดร.ไพรัตน  แกวสาร
(รองอธิการบดีฝายวิชาการ)
089-844-3707
p_kaesarn@hotmail.com

ดร.สิริศักด์ิ อาจวิชัย
(ผูอํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา)
088-2207-893
sisisak.q@hotmail.com

อาจารยวรเชษฐ  แสงสีดา
(รองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา)
088-594-3031
w.sangsida@hotmail.co
m

นายสิทธิพงษ   สุขบัว
(เจาหนาท่ีบริการงาน
ท่ัวไปปฏิบัติการ)
087-454-4171
sittipong1728@hotm
ail.com

นายภาณุพันธุ  อาสายุทธ
(นักวิจัย)
091-830-5707
maxtunya@gmail.com

นางสาวกุสุมา  สุพรรณ
(เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป)
093-145-5663
mizz_marky@hotmail.co
m

เลขท่ี 167 ต.นาฝาย อ.
เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

โทร.
044-815-111
ตอ 212
fax.044-815-111
 ตอ 212

1.พลังงานทดแทน
2.วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม
3.วิทยาศาสตรสุขภาพ

18 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน (update
08/01/2558)

ดร.อนิวรรต  หาสุข - ผศ.ดร.ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ
081-601-9168
kraisit@rit.ac.th

นายพงษศักด์ิ  นาใจคง
(อาจารย)
(081-997-8910)
(pongsak@rmuti.ac.th)

นางสาวศิรินภา  ขันติ
โกมล
(นักวิชาการ)
086-250-9508
rd_clinic_rmuti@hotm
ail.com

นางสาวนันทวันทน  ดู
สันเทียะ
(นักวิชาการศึกษา)
094-542-5868
rd_clinic_rmuti@hotm
ail.com
นางสาวรัตนา ยี่จอหอ
(เจาหนาท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป)
094-525-1268

ผศ.พิสิฐ คลังกูล
(อาจารย)
(081-264-7594)
นางศิรินภา  ขันติโกมล
(นักวิชาการศึกษา)
(086-2509508)
rd_clinic_rmuti@hotmail.
com

อาคาร 3 ช้ัน 3
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน นครราชสีมา
744 ถ.สุรนารายณ  ต.ใน
เมือง อ.เมือง  จ.
นครราชสีมา 30000

โทร.
0-4423-3063,0-
4423-3000ตอ
2550 fax.0-
4423-3064

กาซชีวภาพ
การแปรรูปอาหาร
เคร่ืองจักร
เคร่ืองมือสําหรับการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร
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18 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน (update
08/01/2558)

ดร.อนิวรรต  หาสุข - ผศ.ดร.ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ
081-601-9168
kraisit@rit.ac.th

นายพงษศักด์ิ  นาใจคง
(อาจารย)
(081-997-8910)
(pongsak@rmuti.ac.th)

นางสาวศิรินภา  ขันติ
โกมล
(นักวิชาการ)
086-250-9508
rd_clinic_rmuti@hotm
ail.com

นางสาวนันทวันทน  ดู
สันเทียะ
(นักวิชาการศึกษา)
094-542-5868
rd_clinic_rmuti@hotm
ail.com
นางสาวรัตนา ยี่จอหอ
(เจาหนาท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป)
094-525-1268

ผศ.พิสิฐ คลังกูล
(อาจารย)
(081-264-7594)
นางศิรินภา  ขันติโกมล
(นักวิชาการศึกษา)
(086-2509508)
rd_clinic_rmuti@hotmail.
com

อาคาร 3 ช้ัน 3
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน นครราชสีมา
744 ถ.สุรนารายณ  ต.ใน
เมือง อ.เมือง  จ.
นครราชสีมา 30000

โทร.
0-4423-3063,0-
4423-3000ตอ
2550 fax.0-
4423-3064

กาซชีวภาพ
การแปรรูปอาหาร
เคร่ืองจักร
เคร่ืองมือสําหรับการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร

19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร (ผูให
ขอมูล: นายวทัญู วรรณ
วงค update
02/06/2558)

ผศ.ณรงค ผลวงษ(รอง
อธิการบดี)
(087-227-4185)

ดร.สุดารัตน  สกุลคู
(หัวหนางานวิจัยและพัฒนา)
(081-964-2793)
(thomaskhu@gmail.com)

ดร.ดารัตน  สกุลคู
(หัวหนางานวิจัยและพัฒนา)
(081-964-2793)
(thomaskhu@gmail.com)

ผศ.ดร.โฆษิต  ศรีภูธร
(คณบดีคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ)
(081-878-8565)
(kosit_fish@yahoo.co
m)
น.ส.กรรณิการ  สมบุญ
(อาจารย)
(085-480-4218)
(kannika_aec@hotmai
l.com) อาจารยเดือนรุง
 อุบาลี
duenrung_su@hotmai
l.com

นายณรงค  หูชัยภูมิ
(อาจารย)
(089-277-9991)
(mechanical_rmuti@ho
tmail.com)
ผศ.ดร.ไกรสิทธ์ิ วสุเพ็ง
(อาจารย)
(088-319-0087)
นางศิริพร  สารคลอง
(อาจารย)
(089-937-3681)
นางภัทรวรรธน  ถาวร
ไพศาลชีวะ (อาจารย)
(084-428-3829)
(patha_aw@hotmail.co
m)

นส.ชลาลัย เหงานอย
(พี่ปูนา)
087-0568657
puena.ng@hotmail.com
นายวทัญู วรรณวงค (โนต)
080-197-0050
vathanu10@gmail.com

อาคารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร
199 หมู 3 ถนนพังโคน -
วาริชภูมิ  ต.พังโคน  อ.พัง
โคน  จ.สกลนคร 47160

โทร.
0-4277-2393
fax.0-4277-2939

1. เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกล
2. เทคโนโลยีดานการเกษตร
3.เทคโนโลยีดานพลังงาน
4. เทคโนโลยีการอาหารและแปรรูปผลิตภัณฑทาง
การเกษตร
5. เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.เทคโนโลยีดานการจัดการอุตสาหกรรม การ
ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ
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20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตขอนแกน
31/05/2558

ผศ.อาดา  รัยมธุรพงษ
(รองอธิการบดี วิทยาเขต
ขอนแกน)
081-7686246
adahers@gmail.com

- ผศ.กษิด์ิเดช  สิบศิริ
088-5733352
rmutikkc@gmail.com

นางจิดาภา  สงสอน
  เจาหนาท่ีคลินิก
เทคโนโลยี
099-4612695
som.s7174@gmail.co
m
นางสาวปทมเกสร  ราช
ธานีนักวิชาการศึกษา
   088-5621484
pattamakes@yahoo.c
o.th

นางสาวจงรัก  เทียงปา
       089-4224579

นางศันสนีย  ไชยเพีย
(หัวหนาแผนกงานวิจัย

และพัฒนา)
089-7105232
sansaneesocute@gmail.c
om

อาคาร 1 ช้ัน 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแกน
150 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง
 อ.เมือง จ.ขอนแกน
40000

โทร.
043-336-370
ตอ 1
099-461-1295
fax.043-237-483

1.ไบโอแกส
2.การแปรรูปอาหาร

21 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
(update 09/06/2559)

รศ.จิระพันธ หวยแสน
(รองอธิการบดี)
(081-261-6091)
yuksausage@yahoo.com

บรรจง จงรัก
(ผูชวยอธิการบดี)
(085-001-6768)
banchongchongrak@gma
il.com

ดร.ปยนันท ชมนาวัง
(089-416-6129)
piyananchomnawang@y
ahoo.com

นางสาวจุฑารัตน  สุภีร
คํา (093-327-9252)

ponsin2553@gmail.c
om

นางปฎิมา บุษราคัม
(ผูอํานวยการสํานักงาน
วิทยาเขตกาฬสิ)

น.ส.เดือนเพ็ญ สุทธิชุม
(ผูปฏิบัติงานบริหาร)
(087-235-1364)
(no.beduan@hotmail.co
m)
น.ส.ยุภาพร วิชัยพรม
096-543-4667

คลินิคเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขต
กาฬสินธุ 62/1 ถ.เกษตร
สมบูรณ ต.กาฬสินธุ อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ 46000

โทร.
0-864584360,
043-811-128
fax.0-4381-3070

1.ดานเห็ด
2.ดานขาว
3.ผาพื้นเมืองผาไหมแพรวา
4.การยอมสีธรรมชาติ
5.ดานปุย
6.ดานไก
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21 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
(update 09/06/2559)

รศ.จิระพันธ หวยแสน
(รองอธิการบดี)
(081-261-6091)
yuksausage@yahoo.com

บรรจง จงรัก
(ผูชวยอธิการบดี)
(085-001-6768)
banchongchongrak@gma
il.com

ดร.ปยนันท ชมนาวัง
(089-416-6129)
piyananchomnawang@y
ahoo.com

นางสาวจุฑารัตน  สุภีร
คํา (093-327-9252)

ponsin2553@gmail.c
om

นางปฎิมา บุษราคัม
(ผูอํานวยการสํานักงาน
วิทยาเขตกาฬสิ)

น.ส.เดือนเพ็ญ สุทธิชุม
(ผูปฏิบัติงานบริหาร)
(087-235-1364)
(no.beduan@hotmail.co
m)
น.ส.ยุภาพร วิชัยพรม
096-543-4667

คลินิคเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขต
กาฬสินธุ 62/1 ถ.เกษตร
สมบูรณ ต.กาฬสินธุ อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ 46000

โทร.
0-864584360,
043-811-128
fax.0-4381-3070

1.ดานเห็ด
2.ดานขาว
3.ผาพื้นเมืองผาไหมแพรวา
4.การยอมสีธรรมชาติ
5.ดานปุย
6.ดานไก

22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสุรินทร (ผูใหขอมูล:
 นายศุภเดช แสนกลา
update 08/12/58)

ผศ.อนุรัตน ล่ิมสกุล (ผูชวย
อธิการบดี)
(081-5476226)

นางณิชาภา  สารธิยากุล
(พนักงานบริหารงานท่ัวไป)
(085-365-4990)
(dungrmut@hotmail.com
)

นายจักรินทร สนุกแสน
(พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา)
(087-778-1901)
(rad.sr.rmuti@hotmail.co
m)
ie_ed@hotmail.com

นายชัชวาลย ไทยยิ่ง
(เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
บริหาร)
(089-917-1107)
(peak_arse@hotmail.co
m)

นายธนภัทร นมัสไธสง
(พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา)
(081-101-6905)
(thanaphat2522@gmail.
com)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร งานวิจัยและพัฒนา
145 ถ.สุรินทร-ปราสาท
ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.
สุรินทร 32000

โทร.
044-153090ตอ
140 fax.044-
153064

1.เทคโนโลยีดานการประมง
2.เทคโนโลยีดานการแปรรูปอาหาร
3.เทคโนโลยีดานการผลิตพืช
4.เทคโนโลยการผลิตสัตว
5.เทคโนโลยีดานการปลูกมอนไหมและการฟอกยอสี
ไหม
6.เทคโนโลยีดานการเกษตรผสมผสาน
7.เทคโนโลยีดานเคร่ืองจักรกลการเกษตร
8.เทคโนโลยีดานการบริหารจัดการธุรกิจ/องคกร
9.ดานการออกแบบผลิตภัณฑ

23 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีอุดรธานี

นายธรรมชาติ คําตา นายนิศิษฐ  เช่ียวชาญ
(รอง ผอ.วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีอุดรธานี)
(081-600-0187)
(nis2553@hotmail.c
om)

นายสุจิตร  แพงกุล (ครู
ชํานาญการพิเศษ)
(083-131-2061)

นายจรูญ  นาคพันธุ (ครู
 คศ.3)

นายอดิศักด์ิ  สอนคุณแกว
(ครู คศ.3)

นายสมบัติ  แสงอรุณ
(ครู คศ.2)

แผนกวิชาพืชศาสตร
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีอุดรธานี ต.กุด
สระ อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000

โทร.
0-4226-6104
fax.0-4226-6103
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24 วิทยาลัยการอาชีพ
ดานซาย

นายเจริญ  ศิริวงศ(ผอ.
วิทยาลัยการอาชีพดานซาย)
(081-764-8013)

นายมณู  ดีตรุษ
(รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ
ดานซาย)

น.ส.สายสุณี
ศรีวิเชียร
(หัวหนาแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ)
(081-954-7726)

น.ส.สายสุณี
ศรีวิเชียร
(หัวหนาแผนกวิชา
สามัญสัมพันธ)
(081-954-7726)
น.ส.ดวงสมร
สุปญญา
(ครูผูชวย)

นางทัศนีย  กิติพงศพิทยา
(ครู ชํานาญการพิเศษ)
นายพิเชษฐ  แดงแสงทอง
(ครูผูชวย)

นางพัชรี  อุนแกว (หัวหนา
งานบริหารงานท่ัวไป)
นายฉัตรชัย  โกสุม
(ครูผูชวย)

วิทยาลัยการอาชีพดานซาย
231 ม.1 ต.โคกงาม อ.
อานซาย
จ.เลย 42120

โทร.
0-4207-8123
fax.0-4207-8124

25 วิทยาลัยการอาชีพ
ขอนแกน (update
04042559)

นายอดุลย พิมพทอง (ผอ.
วิทยาลัยการอาชีพ
ขอนแกน)
089-622-1265
Pimthong_@hotmail.co
m

นายจิตติ  เมืองโคตร (รอง
ผูอํานวยการ)
081-263-9573
khonsakon@thai.com

นายสุรักษ
สุทธิประภา
(รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ
ขอนแกน)
(098-104-3175)
(khonkaen06@gmail.co
m)

นายถิรหัส  มั่นคง (ครู)
(089-901-2540)
(mankong0212@gma
il.com)
น.ส.ศิริวรรณ ศรีสุธรรม
(ครู ค.ศ.1)
081-717-0144

นางณัฐรดา  ซาเหลา
(ครูพิเศษ)
(085-9270935)
นายวุฒิศักด์ิ  จโนรัตน
(ครูพิเศษ)
084-604-7996

นางสาววีรวรรณ  นามขวา
(เจาหนาท่ีคลินิคเทคโนโลย)ี
 081-793-2468
leknamkhwa99@gmail.c
om

วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน
172 หมู 3 ถ.แจงสนิท
ต.ชนบท อ.ชนบท จ.
ขอนแกน 40180

โทร.
0-4328-6160
fax.0-4328-6031

1.การออกแบบลายผาไหม
2.การแปรรูปผาไหม
3.การยอมเสนไหมดวยสีธรรมชาติ
4.การทําสบูโปรตีนไหม
5. ศูนยเคลือบผานาโน
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25 วิทยาลัยการอาชีพ
ขอนแกน (update
04042559)

นายอดุลย พิมพทอง (ผอ.
วิทยาลัยการอาชีพ
ขอนแกน)
089-622-1265
Pimthong_@hotmail.co
m

นายจิตติ  เมืองโคตร (รอง
ผูอํานวยการ)
081-263-9573
khonsakon@thai.com

นายสุรักษ
สุทธิประภา
(รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ
ขอนแกน)
(098-104-3175)
(khonkaen06@gmail.co
m)

นายถิรหัส  มั่นคง (ครู)
(089-901-2540)
(mankong0212@gma
il.com)
น.ส.ศิริวรรณ ศรีสุธรรม
(ครู ค.ศ.1)
081-717-0144

นางณัฐรดา  ซาเหลา
(ครูพิเศษ)
(085-9270935)
นายวุฒิศักด์ิ  จโนรัตน
(ครูพิเศษ)
084-604-7996

นางสาววีรวรรณ  นามขวา
(เจาหนาท่ีคลินิคเทคโนโลย)ี
 081-793-2468
leknamkhwa99@gmail.c
om

วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน
172 หมู 3 ถ.แจงสนิท
ต.ชนบท อ.ชนบท จ.
ขอนแกน 40180

โทร.
0-4328-6160
fax.0-4328-6031

1.การออกแบบลายผาไหม
2.การแปรรูปผาไหม
3.การยอมเสนไหมดวยสีธรรมชาติ
4.การทําสบูโปรตีนไหม
5. ศูนยเคลือบผานาโน

26 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีขอนแกน
(update 30/12/57)

นายพรณรงค วรศิลป (ผอ.
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีขอนแกน)
(081-729-5366)
(vorrasilp0809@hotmail
.com)

นายวันไชย นัยวินิจ (รอง
ผอ.วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีขอนแกน)
(086-861-7725)
(khonkaenatc@hotmail.c
om)

นายพิชิตเดช ขัตติยะ (รอง
ผอ.วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีขอนแกน)
(089-711-2181)
(pichitdej@gmail.com)

นายบุญเยี่ยม ประยูร
ชาญ (ครู.)
(083-289-0153)
(khonkaenatc@hotma
il.com)

นายบรรดาศักด์ิ รัตนวงศ
สวัสด์ิ (ครู)
(085-014-6284)
(khonkaenatc@hotmail
.com)

นางพรทิพย ภูมิบานคอ
(ครู) (083-140-8340)
(porntip313@gmail.com
)

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีขอนแกน วิทยา
เขตหนองเรือ ในศูนย
ราชการ อ.หนองเรือ
จ.ขอนแกน 40210

โทร.
043-289-472
fax.043-289-476

27 วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี
(04/08//59)

ดร.ชาญทนงค  บุญรักษา
089-622-2811

ดร.ประดิษฐ  พาช่ืน
(รอง ผอ.)
(081-876-1459)
(utcubon@hotmail.com)
นายธาตรี  พิบูลมณฑา
(รอง ผอ.)
089-427-6361
นายทรงศักด์ิ  ไชยพงศ
(รอง ผอ.)
084-709-0604
นายมนตรี  สุริยพันตรี
(รอง ผอ.)
096-593-9515

นายสุรวัฒนศักด์ิ  สุรําไพ
(ครู)
(089-627-5445)
(surawatanasak@gmail.c
om)

นายสุนันทน อินทรงาม
086-720-6697
นายอาคม ปาสีโล
083-454-7155
นายมานะ  สุยะรา
083-454-7155

น.ส.สุธาสิณี  หาญชนะ
(เจาหนาท่ีงานวิจัยและ
พัฒนา)
087-243-7965
jib.tha303@gmail.com

น.ส.ทิพยวรรณ  สายพิณ
(ครู)
นายสุพัฒน  แนวจําปา
(ครู) (089-424-4427)
น.ส.รัชฎาเนตร สุรําไพ
nu_fam31@hotmail.co
m

วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี
5 ถ.แจงสนิท ต.ในเมือง อ.
เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000

โทร.
0-4525-5047
fax.0-4526-1077

พลังงาน
พลังงานทางเลือก
พลังงานทดแทน
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28 วิทยาลัยเทคนิคหัว
ตะพาน
(ผูใหขอมูล: นายอดุลย
พันธมา update
30/12/57)

วาท่ีรอยตรี กิติพงษ บุตร
บุราณ

นายชาญชัย วงศหอม นายอดุลย  พันธมา (ครู)
(089-423-6625)

นายอํานาจ
โภคทรัพย (เจาหนาท่ี
ธุรการ)
(085-418-4514)
(a_nart2525@hotmai
l.com)

- - วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
51 ม.3 ถ.หัวตะพาน-บาน
ขมิ้น
ต.หนองแกว อ.หัวตะพาน
จ.อํานาจเจริญ 37240

โทร.
0-4554-9004
fax.0-4554-9001

29 วิทยาลัยการอาชีพศรี
สะเกษ (update
30/12/57)

นายปรัชญา  ประดับวิทย
(ผอ.วิทยาลัยการอาชีพศรี
สะเกษ)
(085-876-3535)

นางพิณทิพย กมลทิพย
รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ
ศรีสะเกษ
(086-651-9291)
นายศักด์ิชาญ สมสอางค
รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ
ศรีสะเกษ
(081-760-7678)
นายธิติวัฒน  กุลพิชัยจิราวุฒิ
(081-876-1911)

นายพศิน ปจฉิม(รอง ผอ.
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะ
เกษ) (087-956-8448)

นายชนะ สุทธิประภา
(รองผูจัดการคลินิกฯ
หัวหนางานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ)
045-611-991 ตอ
แผนกวิชาชางกลโรงงาน
089-862-0991
chana.s@hotmail.com

- วาท่ี ร.อ.รุงสวาง บุญหนา
ครู วิทยฐานะครูชํานาญ
การ
0862515245
นางสุภางค  อุปพงษ
0868759756
นายสุทัน  แกวมงคล
0898649427

นายภูวดล เปยมจาด
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ
0816865669
นายอรรถศร สุขทะเล
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ
0837379293

อาคารศูนยวิทยบริการ ช้ัน
1วิทยาลัยการอาชีพศรีสะ
เกษ
358 หมู 8 ถ.กสิกรรม ต.
หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะ
เกษ 33000

โทร.
0-4561-1991
fax.0-4561-3998

1.เคร่ืองออกกําลังกายไก
2.เคร่ืองเด็ดขั่วพริก
3.ระบบแจงเตือนการเขาเรียนผาน SMS
4.เคร่ืองฝานมัน
5.เคร่ืองอัดเมล็ดพันธุขาวเปลือก
6.แมมดค่ัวเพื่อสุขภาพ
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29 วิทยาลัยการอาชีพศรี
สะเกษ (update
30/12/57)

นายปรัชญา  ประดับวิทย
(ผอ.วิทยาลัยการอาชีพศรี
สะเกษ)
(085-876-3535)

นางพิณทิพย กมลทิพย
รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ
ศรีสะเกษ
(086-651-9291)
นายศักด์ิชาญ สมสอางค
รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ
ศรีสะเกษ
(081-760-7678)
นายธิติวัฒน  กุลพิชัยจิราวุฒิ
(081-876-1911)

นายพศิน ปจฉิม(รอง ผอ.
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะ
เกษ) (087-956-8448)

นายชนะ สุทธิประภา
(รองผูจัดการคลินิกฯ
หัวหนางานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ)
045-611-991 ตอ
แผนกวิชาชางกลโรงงาน
089-862-0991
chana.s@hotmail.com

- วาท่ี ร.อ.รุงสวาง บุญหนา
ครู วิทยฐานะครูชํานาญ
การ
0862515245
นางสุภางค  อุปพงษ
0868759756
นายสุทัน  แกวมงคล
0898649427

นายภูวดล เปยมจาด
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ
0816865669
นายอรรถศร สุขทะเล
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ
0837379293

อาคารศูนยวิทยบริการ ช้ัน
1วิทยาลัยการอาชีพศรีสะ
เกษ
358 หมู 8 ถ.กสิกรรม ต.
หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะ
เกษ 33000

โทร.
0-4561-1991
fax.0-4561-3998

1.เคร่ืองออกกําลังกายไก
2.เคร่ืองเด็ดขั่วพริก
3.ระบบแจงเตือนการเขาเรียนผาน SMS
4.เคร่ืองฝานมัน
5.เคร่ืองอัดเมล็ดพันธุขาวเปลือก
6.แมมดค่ัวเพื่อสุขภาพ

30 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ
เกษ (update
29/01/57)

นายอักษรศิลป แกว
มหาวงศ
081-876-8509

นายศักด์ิชาญ  สมสะอาง
087-956-8448
นางพิณทิพย  กมลทิพย
086-651-9291
นายธิติวัฒน  กุลพิชัยจิรา
วุฒิ 093-321-4744
นายพศิน  ปจฉิม
081-760-7678

นางวิไลลักษณ ราญสระนอย
หัวหนางานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ
085-4339988
wilailuk_ka@hotmail.co
m

วาท่ี ร.อ.รุงสวาง บุญ
หนา 086-251-5245

นางสุภางค  อุปพงษ
086-875-9756
          นายภูวดล
เปยมจาด
081-686-5669

นายอรรถศร  สุขทะเล
083-737-9293
            นายจักรภพ
บุญเย็น
086-871-1960

นายสุทัน  แกวมงคล
089-864-9427

นายอภิสิทธ์ิ  พรมดอน
085-610-4143

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
319 ถ.กสิกรรม ต.หนอง
ครก
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
33000

โทร.
045-611-991
fax.045-613-998

1.ปมโยกประหยัดนํ้ามัน
2.เคร่ืองสูบนํ้าพลังงานความรอน
3.เครองสับยอยวัชพืชเอนกประสงค
4.เคร่ืองซอยผักผลไมเอนกประสงค
5.เคร่ืองมือดัดทอ
6.ชุดออกกําลังกายกลามเน้ือขาผูสูงอายุบนรถเข็น
7.เคร่ืองผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล
8.เคร่ืองฉีดพนปุยพลังงานกล
9.ของท่ีระลึกจากยางพารา

31 วิทยาลัยการอาชีพเลิง
นกทา (ผูใหขอมูล: นาย
พูลศักด์ิ  ศรีวรมย
update 30/12/57)

นายสุริยะ  หินเธาว (ผอ.
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา)
(085-738-6886)
(suriya_3351@hotmail.c
om)

นายพูลศักด์ิ  ศรีวรมย
(รอง ผอ.ฝายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา)
(081-574-4647)
(poolsak_srivarom@hot
mail.com)

นายพูลศักด์ิ  ศรีวรมย
(รอง ผอ.ฝายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา)
(081-574-4647)
(poolsak_srivarom@h
otmail.com)

- อาคารอํานวยการ
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
285 หมู 1 ต.สวาท อ.เลิง
นกทา
จ.ยโสธร 35120

โทร.
0-4578-1804
fax.0-4578-1804
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ที่ คลินิกเทคโนโลยี
เครือขาย ผูอํานวยการคลินิกฯ รองผูอํานวยการคลินิกฯ ผูจัดการ

คลินิกฯ ประสาน 1 ประสาน 2 ประสาน 3 ที่อยู โทรศัทพ/โทรสาร ความเชี่ยวชาญ

¤ÅÔ¹Ô¡à·¤â¹âÅÂÕà¤Ã×Í¢�ÒÂ : ÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í

32 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยียโสธร
(ผูใหขอมูล: นายอํานาจ
ดีการกล update
21/04/2558)

นายสัญญา  ไชยประเสริฐ
(ผอ.วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยียโสธร)
(081-718-5056)

นายภาณุวัฒน  วิจรุณหลา
(รอง ผอ.ฝายวิชาการ)
(086-8743732)
(kroowat54@hotmail.co
m)

นายอํานาจ  ดีการกล
(หัวหนาแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ)
097-335-8101
(a.deekarnkol@gmail.co
m)

 นางปอมเพชร พันธ์ิ
พิพัฒน
(ครู)
(081-063-5431)
(kasetyaso2520@hot
mail.com)

นางปยะรัตน กุลแกว
(081-3892557)
(kulkaew@windowslive
.com) นายไมตรี บุญพร
(088-4684199) (ครู)

น.ส.ณัฏฐศศิ ติสองเมือง
(087-2265075)
(kun_fan@hotmail.com)
 น.ส.สุรียพร ปล้ืมจิต
(083-1006683)
(jibja_jung@hotmail.com
)

อาคารแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ (วิชาวิทยาศาสตร)
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยียโสธร  หมู 2 ต.
บากเรือ อ.มหาชนะชัย
จ.ยโสธร 35130

โทร.
0-4573-8016
fax.0-4573-8017

33 วิทยาลัยเทคนิค
สุรนารี (ผูใหขอมูล:
นางภาวิณี ศูนยกลาง
update 30/12/57)

นายสําราญ
หงษกลาง
(ผอ.วิทยาลัยเทคนิค
สุรนารี) (081-878-1121)
(technicsuranaree@hot
mail.com)

นายสุริยา  พงษศิริรักษ นางภาวิณี  ศูนยกลาง
(เจาหนาท่ีฝายแผนงานและ
ความรวมมือ)
(084-959-1139)
(pavinee12340@hotmai
l.com)

นายปรีชา  ศูนยกลาง
(หัวหนางานอาคารและ
สถานท่ี)
(081-709-9818)
(technicsuranaree@h
otmail.com)

- - วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
113 หมู 7 ถ.เฉลิมพระ
เกียรติ
ต.ทาอาง อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา 30190

โทร.
0-4493-5012
fax.0-4493-5014

ขอมูล ณ 2/8/2016 4-36

33 วิทยาลัยเทคนิค
สุรนารี (ผูใหขอมูล:
นางภาวิณี ศูนยกลาง
update 30/12/57)

นายสําราญ
หงษกลาง
(ผอ.วิทยาลัยเทคนิค
สุรนารี) (081-878-1121)
(technicsuranaree@hot
mail.com)

นายสุริยา  พงษศิริรักษ นางภาวิณี  ศูนยกลาง
(เจาหนาท่ีฝายแผนงานและ
ความรวมมือ)
(084-959-1139)
(pavinee12340@hotmai
l.com)

นายปรีชา  ศูนยกลาง
(หัวหนางานอาคารและ
สถานท่ี)
(081-709-9818)
(technicsuranaree@h
otmail.com)

- - วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
113 หมู 7 ถ.เฉลิมพระ
เกียรติ
ต.ทาอาง อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา 30190

โทร.
0-4493-5012
fax.0-4493-5014

34 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีชัยภูมิ (ผูให
ขอมูล: นายเกษม  ท่ังทอง
 update 30/12/57)

นายวิมล  วีระโจง นายวุฒินันท  จันทรทอง นายเกษม  ท่ังทอง (ครู
คศ.2) (089-420-1045)
(agchai7@hotmail.com)

นายลือชัย  ปริปุณนัง
(ครู คศ.3)
(089-626-6883)

นายสุรชัย  สัมพันธพานิช
(ครู คศ.2)
(089-625-6016)

นายสมยงค
จันทรงาม
(ครู คศ.2)
(089-718-6265)
(channgam04@gmail.co
m)

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีชัยภูมิ 115 ถ.
นิเวศรัตน ต.ในเมือง อ.เมือง
 จ.ชัยภูมิ 36000

โทร.
0-4481-1160
fax.0-4481-1583

35 วิทยาลัยการอาชีพ
ศีขรภูมิ (ผูใหขอมูล: นาย
เชาวลิต สารภี update
30/12/57)

นายชชวาลย  ธารารักษ
(ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ
ศรีขรภูมิ)
088-125-8144

นายชาลี สุรศร (รอง.ผอ.
วิทยาลัยการอาชีพศรีขรภูมิ)
 089-581-6187
surincity01@hotmail.com

นายสรยุทธ  พันธทอง
(หัวหนางานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ)
085-102-6335

นางสุรีรัตน  วัฒนาวิชัย
สกุล (เจาหนาท่ีงานวิจัย
พัฒนานวัตกรรมฯ)
087-452-5077

- - วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
20 หมู 1 ถ.สุรินทร-ศรีสะ
เกษ
ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.
สุรินทร 32110

โทร.
0-4456-0120
fax.0-4456-0489

1.ดานนวัตกรรมส่ิงประดิษฐและหุนยนตภัย

36 วิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลําภู
(update
01/08/2559)

นายพงษศักด์ิ  ศรีวรกุล
(ผูอํานวยการวิทยาลัย)
081-739-3454

นายสํารวย ศิริรัตนพงษ
(รองผูอํานวยการวิทยาลัย)
093-107-5417
sumrauy-
siri@hotmail.com

นางรัฐพร กล่ินบรรทม
(ผูอํานวยการศูนยวิจัยและ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต)
099-486-5641
rklin12@gmail.com

นายสุวัชชัย  หาช่ืน
(ผูอํานวยการกลุมงาน
การสงเสริมการเรียนรู)
088-5505272

นายประสิทธ์ิ กองแกว
088-339-5709
prasit2037@yahoo.co
m

นายสุทธิพงษ   สนสุวรรณ
(นักวิจัยองคกรและวิจัย
ชุมชน)
086-856-0821
iamkhai@hotmail.com
นายวสันต  บุญลน

เลขท่ี 199 หมู 1 บานพราว
ตําบลบานพราว
อําเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลําภู
39000

การพัฒนาผลิตภัณฑ
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ที่ คลินิกเทคโนโลยี
เครือขาย ผูอํานวยการคลินิกฯ รองผูอํานวยการคลินิกฯ ผูจัดการ

คลินิกฯ ประสาน 1 ประสาน 2 ประสาน 3 ที่อยู โทรศัทพ/โทรสาร ความเชี่ยวชาญ

1 มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
Update 25/04/58

ดร.วันสุรีย
พรหมภัทร
(ผอ.ศูนยบริการวิชาการ)
(081-958-7713)
(wpwansuree@gmail.co
m)

นายธนิต  สมพงศ (หัวหนา
ฝายโครงการและกิจกรรม
พิเศษ) (089-590-9630)
(stanit@wu.ac.th)

น.ส.กนตวรรณ  อึ้งสกุล
(นักจัดการความรู)
(089-738-7737)
(akanata@wu.ac.th)

น.ส.พุทธพร  ชุมแกว
(นักจัดการความรู)
(081-614-6277)
(cputta@wu.ac.th)
p_24praew@hotmail.
com

- - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80160

โทร.
0-7567-3503,0-
7567-3523
fax.0-7567-3525

1.การขยายเช้ือราไตรโคเดอรมาฯ
2.การแปรรูปยางพารา
3.การแปรรูปมังคุด/สมโอ
4.กระบวนการเล้ียงสัตวนํ้า/สัตวปก

2 มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง
(update
18/05/2558)

ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา
(รองอธิการบดีฝายพัฒนา
วิชาการ) (0865981816)
(nugul@tsu.ac.th)

ดร.ถาวร จันทโชติ
(คณบดีคณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน)
(0850803987)
(tjuntachote@hotmail.co
m)
(tjuntachote@yahoo.co
m)

ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ต๊ิบแกว
anisara.pensuk@gmail.co
m
clinictechnology.tsu@gm
ail.com

นางธมลพรรณ  จุลพูล
(ผูชวยผูจัดการศูนยบม
เพาะฯ)
(083-169-1126)
(clinictechnology.tsu
@gmail.com)

นางนิชมลกานต ขุนเพชร
(ผูชวยผูจัดการศูนยบม
เพาะฯ)
(089-294-2382)
(cheetket_sasamol25
54@hotmail.com)

นางสาวผการัตน  เกื้อทอง
(เจาหนาท่ีบมเพาะฯ)
(086-696-5296)
(phakarat2009@hotmail
.com) นางสาวพิชญสินี
 บุญเตโช (เจาหนาท่ี
การเงินและบัญชี)
(0898778404)
(tsi_nee@hotmail.com)

มหาวิทยาลัยทักษิณ 222
ม.2
ต.บานพราว อ.ปาพะยอม
จ.พัทลุง 93110
http://www.ubi.tsu.ac.th
/clinic/index.php

โทร.
0-7469-3971
fax.0-7469-3971

1.การผลิตกาซชีวภาพสําหรับครัวเรือน
2.การผลิตหองอบพลังงานแสงอาทิตย การผลิตถานจาก
เศษกระจูดและผลิตผลทางการเกษตร
3.เทคโนโลยีพลังงานลม
4.การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
5.การสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑโอทอป
6.การผลิตปุยชีวภาพจากเปลือกกลวยและวัสดุเหลือใช
ในชุมชน การพัฒนาแปลงขาวดวยระบบ GPA
7.การนําวัสดุเหลือใชจากเศษกระจูดผลิตกระดาษ
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2 มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง
(update
18/05/2558)

ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา
(รองอธิการบดีฝายพัฒนา
วิชาการ) (0865981816)
(nugul@tsu.ac.th)

ดร.ถาวร จันทโชติ
(คณบดีคณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน)
(0850803987)
(tjuntachote@hotmail.co
m)
(tjuntachote@yahoo.co
m)

ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ต๊ิบแกว
anisara.pensuk@gmail.co
m
clinictechnology.tsu@gm
ail.com

นางธมลพรรณ  จุลพูล
(ผูชวยผูจัดการศูนยบม
เพาะฯ)
(083-169-1126)
(clinictechnology.tsu
@gmail.com)

นางนิชมลกานต ขุนเพชร
(ผูชวยผูจัดการศูนยบม
เพาะฯ)
(089-294-2382)
(cheetket_sasamol25
54@hotmail.com)

นางสาวผการัตน  เกื้อทอง
(เจาหนาท่ีบมเพาะฯ)
(086-696-5296)
(phakarat2009@hotmail
.com) นางสาวพิชญสินี
 บุญเตโช (เจาหนาท่ี
การเงินและบัญชี)
(0898778404)
(tsi_nee@hotmail.com)

มหาวิทยาลัยทักษิณ 222
ม.2
ต.บานพราว อ.ปาพะยอม
จ.พัทลุง 93110
http://www.ubi.tsu.ac.th
/clinic/index.php

โทร.
0-7469-3971
fax.0-7469-3971

1.การผลิตกาซชีวภาพสําหรับครัวเรือน
2.การผลิตหองอบพลังงานแสงอาทิตย การผลิตถานจาก
เศษกระจูดและผลิตผลทางการเกษตร
3.เทคโนโลยีพลังงานลม
4.การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
5.การสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑโอทอป
6.การผลิตปุยชีวภาพจากเปลือกกลวยและวัสดุเหลือใช
ในชุมชน การพัฒนาแปลงขาวดวยระบบ GPA
7.การนําวัสดุเหลือใชจากเศษกระจูดผลิตกระดาษ

3 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
Update
14/12/2558

รศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส
(ผอ.สํานักวิจัยฯ)
084-858-5043
sutham.n@psu.ac.th

- น.ส.ศศิธร  คงทอง
(นักวิชาการศึกษา ชํานาญ
การ)
(086-694-3379)
(sasitorn.k@psu.ac.th)

นายธนทรัพย  ล่ิมปะรังษี
(074-286-943)
(tanasub.l@psu.ac.th)

- - ช้ัน 12 สํานักวิจัยและ
พัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 ต.คอหงส  อ.หาดใหญ
จ.สงขลา 90110

โทร.
0-7428-6943,0-
7428-6963
fax.0-7428-6963

1.การแปรรูปอาหาร/เคร่ืองด่ืม/ผักและผลไม
2.ผลิตภัณฑฮาลาน
3.การเพาะเห็ด
4.การผลิตไบโอดีเซลล
5.การผลิตแกวชีวภาพ
6.วิศวกรรมวัสดุและโลหะการ
7.การเล้ียงแกะ/แพะ
8.การเล้ียงโค
9.วนเกษตร
10.กระจูด
11.ยางพารา
12.ปาลมนํ้ามัน
13.การผลิตนํ้าสมควันไม

4 มหาวิทยาลัยแมโจ
-ชุมพร (Update
01/05/2558)

ดร.บุญศิลป จิตตะประพันธ
ผูอํานวยการมหาวิทยลัยแม
โจ
089-871-1186
boonsins@hotmail.com

- นายชัยวิชิต เพชรศิลา
(นักวิชาการเกษตร)
(081-271-8870,095-
036-1186)
(phetjo55@gmail.com)

น.ส.ศุจินธร    รัตนิพนธ
(นักวิชาการศึกษา)

(088-7683800,
089-5942843)
(noburajung@gmail.co
m,moodangnaruk@ho
tmail.com

- - มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร
99
หมู 5 ต.ละแม อ.ละแม จ.
ชุมพร 86170

โทร.077-544068
 fax.077-544068

1.ไสเดือน
2.ปาลมนํ้ามัน
3.ไบโอดีเซลล
4.การเพาะเล้ียงสัตวนํ้า

ไมมีสถานะเปนสถาบันการศึกษา อยูระหวางแตงต้ัง พรบ. มหาวิทยาลัย ผาน ครม.
เนื่องจากยกทรัพยสินใหจังหวัดกระบี่ (จัดต้ังเปน มหาวิทยาลัยอันดามัน)
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ที่ คลินิกเทคโนโลยี
เครือขาย ผูอํานวยการคลินิกฯ รองผูอํานวยการคลินิกฯ ผูจัดการ

คลินิกฯ ประสาน 1 ประสาน 2 ประสาน 3 ที่อยู โทรศัทพ/โทรสาร ความเชี่ยวชาญ
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ไมมีสถานะเปนสถาบันการศึกษา อยูระหวางแตงต้ัง พรบ. มหาวิทยาลัย ผาน ครม.
เนื่องจากยกทรัพยสินใหจังหวัดกระบี่ (จัดต้ังเปน มหาวิทยาลัยอันดามัน)

ศูนยวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร จังหวัดกระบ่ี
(ผูใหขอมูล: นางจรรต
กร รอดอยู
Update30/12/57)

รศ.ดร.สมบัติ  ชิณะวงศ
(ผอ.ศูนยวิทยบริการ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
 จังหวัดกระบ่ี)
(081-880-1465)
(agrsbc@yahoo.com)

นางปยภาคย  ภูมิภมร
(ผูชวย ผอ.ศูนยวิทยาบริการ
 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร จังหวัดกระบ่ี)
(089-225-9603)
(piyapak54@hotmail.co
m)

น.ส.เตือนใจ  ปยัง
(เจาหนาท่ีวิจัย)
(085-789-0394)
(tuanjai2527@gmail.co
m)

นางนันทนา  ชะนะพาล
(เจาหนาท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป)
(087-896-0084)
(oil41495@hotmail.c
om)
นางจรรตกร รอดอยู
(นักวิชาการเกษตร)
(085-470-4734)
(juntana987@hotmai
l.com)

นางเกศรินทร  รามณี
(นักวิจัย)
(089-723-1357)
(rammanee.k@gmail.co
m) นางป
ยะวัฒน พรหมรักษา
(นักวิจัย)
(080-622-5399)
(kbcpwp@ku.ac.th)

นางวิภาวดี เพชรหวน
(เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี)
(085-809-5579)

(whanret@gmail.com)

ศูนยวิทยบริการ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
 จังหวัดกระบ่ี
ต.หวยยูง อ.เหนือคลอง
จ.กระบ่ี 81130
หรือ (เร่ืองดวน)
ศูนยวิทยบริการ ม.
เกษตรศาสตร จ. กระบ่ี
ตูปณ. 7 ปณจ.เหนือคลอง
อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี
81130

โทร.
0-7566-6085-7
fax.0-7566-6086

5 มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร

(Update :
23/06/2558 )

ผศ.ดร.สุพัฒน ศรีสวัสด์ิ - นายสุพัฒน ศรีสวัสด์ิ
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย)ี
(086-490-8802)
(bipud@hotmail.com)

นายอาสลัน หิเล (รอง
คณบดีคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย)ี
(089-658-2914)
(aslant_h@hotmail.co
m)

นางสาวทัศนีย  รัดไว
(อาจารยคณะ
เกษตรศาสตร)
086-284-7455
t_ratwai@hotmail.com
นายนิรันดร หนักแดง
(อาจารย)
(087-296-5661)
(ncattle@hotmail.com)
(ลาศึกษาตอ ป.เอก)

นายสมนึก ล้ิมเจริญ
(อาจารย)
(089-976-1753)
นายสุพิพัฒน พานิชธนาคม
(อาจารย)
(081-698-8132)
(kanapacame@hotmail.c
om)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร 49 ถนนระแงะ
มรรคา ตําบลบางนาค
อําเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 96000

โทร.073-513886
 fax.073-513886

1. การเล้ียงโคเน้ือ
2. การเพาะเห็ด
3. การปลูกปาลมนํ้ามัน

ไมมีสถานะเปนสถาบันการศึกษา อยูระหวางแตงต้ัง พรบ. มหาวิทยาลัย ผาน ครม.
เนื่องจากยกทรัพยสินใหจังหวัดกระบี่ (จัดต้ังเปน มหาวิทยาลัยอันดามัน)
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5 มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร

(Update :
23/06/2558 )

ผศ.ดร.สุพัฒน ศรีสวัสด์ิ - นายสุพัฒน ศรีสวัสด์ิ
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย)ี
(086-490-8802)
(bipud@hotmail.com)

นายอาสลัน หิเล (รอง
คณบดีคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย)ี
(089-658-2914)
(aslant_h@hotmail.co
m)

นางสาวทัศนีย  รัดไว
(อาจารยคณะ
เกษตรศาสตร)
086-284-7455
t_ratwai@hotmail.com
นายนิรันดร หนักแดง
(อาจารย)
(087-296-5661)
(ncattle@hotmail.com)
(ลาศึกษาตอ ป.เอก)

นายสมนึก ล้ิมเจริญ
(อาจารย)
(089-976-1753)
นายสุพิพัฒน พานิชธนาคม
(อาจารย)
(081-698-8132)
(kanapacame@hotmail.c
om)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร 49 ถนนระแงะ
มรรคา ตําบลบางนาค
อําเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 96000

โทร.073-513886
 fax.073-513886

1. การเล้ียงโคเน้ือ
2. การเพาะเห็ด
3. การปลูกปาลมนํ้ามัน

6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎรธานี
update 25/04/58

ผศ.ดร.ประโยชน  คุปต
กาญจนากุล
(อธิการบดี)
(089-874-2297)

- ผศ.สมพร  โตใจ
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย)ี
(084-186-3549)
tojai2006@yahoo.com

นายสมชาย  สหนิบุตร
รองคณบดี
(081-891-3288)
(chai_putra@hotmail.
com)
ดร.สุพรรณิการณ ศรีบัว
ทอง
(รองคณบดีฝายประกัน
คุณภาพ)
081-891-3288
chai_putra@hotmail.com

ดร.พงษศักด์ิ นพรัตน
090-701-4012
อาจารยธรรมรัตน  วาจา
สัตย
084-308-7885
อาจารยกฤตภาส จินาภาค
081-099-9470
อาจารยกัญญารัตน  หนู
ชุม
083-592-2215

นางสาวอติกานต  วิชิต
(เจาหนาท่ีคลินิกฯ)
095-991-9450
opobla5@gmail.com

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี
272 หมู 9 ต.ขุนทะเล อ.
เมือง
จ.สุราษฎรธานี 84100
www.clinictech.sru.ac.th

โทร.
0-7735-5633
fax.0-7735-5636

1.เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงหนอนนก
2.การผลิตยาหมอง
3.เทคโนโลยีการผลิตสมุนไพร
4.ผลิตภัณฑเบเกอรร่ี
5.การผลิตไวนละนํ้าสมสายชูจากเงาะและลองกอง
6.การผลิตและแปรรูปดินเปนดอกไมประดับ
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ที่ คลินิกเทคโนโลยี
เครือขาย ผูอํานวยการคลินิกฯ รองผูอํานวยการคลินิกฯ ผูจัดการ

คลินิกฯ ประสาน 1 ประสาน 2 ประสาน 3 ที่อยู โทรศัทพ/โทรสาร ความเชี่ยวชาญ
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ไมมีสถานะเปนสถาบันการศึกษา อยูระหวางแตงต้ัง พรบ. มหาวิทยาลัย ผาน ครม.
เนื่องจากยกทรัพยสินใหจังหวัดกระบี่ (จัดต้ังเปน มหาวิทยาลัยอันดามัน)

7 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
(Update
17/05/2559)

รศ.วิมล ดําศรี (อธิการบดี)
(083-107-9644)
(info@nstru.ac.th)

ดร.นพรัตน  ชัยเรือง
(รองอธิการบดี)
08-1157-3557

ผศ.ศุภมาตร ปาลรังษี
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย)ี
(093-656-4848)
(issarapun@hotmail.com
)

ดร.มนิต พลหลา
(รองคณบดีคณะ
วิทยาศาสตรฯ)
(086-593-7973)
(m_pollar@hotmail.co
m)
ผศ.ไพโรจน  เสนา
(คณบดีคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย)ี
(089-432-8099)
(pairot_se@hotmail.com )

นางสุชีรา พูลสิน
(หัวหนาสํานักงานคณบดี
คณะวิทยาศาสตรฯ)

(085-790-5622)
(suchera.pool@hotmail
.com)

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 1 หมู 4
ต.ทาง้ิว อ.เมือง จ.
นครศรีธรรมราช 80140

โทร.
0-7537-7443
fax.0-7537-7443

1.ผลิตภัณฑสมุนไพร

8 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต
(update 30/12/57)

ผศ.ดร.ประภา
กาหยี
(อธิการบดี)
(089-470-2964)
(prapa_k@pkru.ac.th)

ผศ.ดรุณี  บุณยอุดมศาสตร
(รองอธิการบดี)
(081-273-3738)
ajdaruneeb@gmail.com

นายรังสรรค พลสมัคร
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย)ี
(089-195-7589)
(rangsan@pkru.ac.th)

นายอนันต สันติอมรทัต
(อาจารย)
(085-888-0352)
(anansunti@yahoo.co
m)

น.ส.มัญชุพร พรอมมูล
(นักวิชาการประจําคลินิก
เทคโนโลย)ี
(094-5916199)
feamillies@gmail.com

- อาคารศูนยวิทยาศาสตร
และวิทยาศาสตรประยุกต
(อาคาร10) คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
21 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี

ต.รัษฎา อ.เมือง  จ.ภูเก็ต
83000
http://science.pkru.ac.th

โทร.076-218806
 fax.076-218806

1.การตรวจสอบยอนกลับผลิตภัณฑดวย QRCode
2.การปลูกพืชไรดิน
3.การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
4.การใชจุลินทรียเพื่อการแปรรูปอาหาร
5.การถนอมอาหาร

ไมมีสถานะเปนสถาบันการศึกษา อยูระหวางแตงต้ัง พรบ. มหาวิทยาลัย ผาน ครม.
เนื่องจากยกทรัพยสินใหจังหวัดกระบี่ (จัดต้ังเปน มหาวิทยาลัยอันดามัน)
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7 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
(Update
17/05/2559)

รศ.วิมล ดําศรี (อธิการบดี)
(083-107-9644)
(info@nstru.ac.th)

ดร.นพรัตน  ชัยเรือง
(รองอธิการบดี)
08-1157-3557

ผศ.ศุภมาตร ปาลรังษี
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย)ี
(093-656-4848)
(issarapun@hotmail.com
)

ดร.มนิต พลหลา
(รองคณบดีคณะ
วิทยาศาสตรฯ)
(086-593-7973)
(m_pollar@hotmail.co
m)
ผศ.ไพโรจน  เสนา
(คณบดีคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย)ี
(089-432-8099)
(pairot_se@hotmail.com )

นางสุชีรา พูลสิน
(หัวหนาสํานักงานคณบดี
คณะวิทยาศาสตรฯ)

(085-790-5622)
(suchera.pool@hotmail
.com)

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 1 หมู 4
ต.ทาง้ิว อ.เมือง จ.
นครศรีธรรมราช 80140

โทร.
0-7537-7443
fax.0-7537-7443

1.ผลิตภัณฑสมุนไพร

8 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต
(update 30/12/57)

ผศ.ดร.ประภา
กาหยี
(อธิการบดี)
(089-470-2964)
(prapa_k@pkru.ac.th)

ผศ.ดรุณี  บุณยอุดมศาสตร
(รองอธิการบดี)
(081-273-3738)
ajdaruneeb@gmail.com

นายรังสรรค พลสมัคร
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย)ี
(089-195-7589)
(rangsan@pkru.ac.th)

นายอนันต สันติอมรทัต
(อาจารย)
(085-888-0352)
(anansunti@yahoo.co
m)

น.ส.มัญชุพร พรอมมูล
(นักวิชาการประจําคลินิก
เทคโนโลย)ี
(094-5916199)
feamillies@gmail.com

- อาคารศูนยวิทยาศาสตร
และวิทยาศาสตรประยุกต
(อาคาร10) คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
21 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี

ต.รัษฎา อ.เมือง  จ.ภูเก็ต
83000
http://science.pkru.ac.th

โทร.076-218806
 fax.076-218806

1.การตรวจสอบยอนกลับผลิตภัณฑดวย QRCode
2.การปลูกพืชไรดิน
3.การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
4.การใชจุลินทรียเพื่อการแปรรูปอาหาร
5.การถนอมอาหาร

9 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา
Update 01/05/2558

ดร.บุญสิทธ์ิ  ไชยชนะ
(รองอธิการบดี)
(089-465-2200)
(bunsit.c@yru.ac.th)

- ผศ.สมภพ เภาทอง
(ผอ.ศูนยวิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรประยุกต)
081-608-6506
somphop.p@yru.ac.th

นายเวคิน วุฒิวงศ (รอง
ผอ.สถาบันวิจัยและ
พัฒนาฯ)
(089-733-4799)
(vakinx@yahoo.com)

น.ส.พรกนิษฐ กระจางยศ
(เจาหนาท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป)
(089-467-0193)
(twenty_saturday@hot
mail.com)

นายมูฮําหมัดตายุดิน บาฮะ
คีรี (นักวิจัย)
(089-296-4252)
(bio_bry2004@hotmail.
com)

สํานักงานโครงการคลินิก
เทคโนโลยี อาคารศูนย
วิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรประยุกต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะ
เตง อ.เมือง  จ.ยะลา
95000

โทร.
0-7322-7150-16
1 ตอ 9902
fax.0-7322-
7128, 0-7322-
7164

1.การผลิตสารกรองสนิมและทําเคร่ืองกรองนํ้าฯ
2.การลดปริมาณขยะสดและการใชประโยชนจากขยะ
สดระดับครัวเรือน
3.การผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตว
4.การผลิตนํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิสกัดเย็นฯ
5.การพัฒนาผลิตภัณฑกลวยหินฉาบ
6.การพัฒนาและการแปรรูปผลิตภัณฑผาบาติกฯ

ไมมีสถานะเปนสถาบันการศึกษา อยูระหวางแตงต้ัง พรบ. มหาวิทยาลัย ผาน ครม.
เนื่องจากยกทรัพยสินใหจังหวัดกระบี่ (จัดต้ังเปน มหาวิทยาลัยอันดามัน)

ขอมูล ณ 2/8/2016 4-39



ที่ คลินิกเทคโนโลยี
เครือขาย ผูอํานวยการคลินิกฯ รองผูอํานวยการคลินิกฯ ผูจัดการ

คลินิกฯ ประสาน 1 ประสาน 2 ประสาน 3 ที่อยู โทรศัทพ/โทรสาร ความเชี่ยวชาญ
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ไมมีสถานะเปนสถาบันการศึกษา อยูระหวางแตงต้ัง พรบ. มหาวิทยาลัย ผาน ครม.
เนื่องจากยกทรัพยสินใหจังหวัดกระบี่ (จัดต้ังเปน มหาวิทยาลัยอันดามัน)

10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตสงขลา
(Update 26/07/2559)
**รอหนังสือนําตัวจริง

รศ.สุวัจน ธัญรส
(รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ)
098-0895129
stanyaros @ gmail.com

- นายไชยยะ ธนพัฒนศิริ
(ผูชวยอธิการบดี)
(086-994-9008)
(chaiya_32@yahoo.com)

นายวรพงค  บุญชวย
แทน(อาจารย)
081-5697303
worapong.b@rmutsv.
ac.th
นางสาวงามเพชร
(อาจารย)

นายณัฐวุฒิ จันทรศรีบุตร
(อาจารย)
   089-4625383
llm_beach067@hot
mail.com

นางณิชา  ประสงคจันทร
(อาจารย)
 080-5391323

ingoakaom@gmail.com
นางบุษราคัม  ทองเพชร

(อาจารย)
   089-6580474

bussarakam2521@gm
ail.com

นายภานุมาส  สุยบางดํา
(อาจารย)
086-9612216
panamas.s@rmutsv.ac.th
นายเอกชัย ซายศรี
(เจาหนาท่ีประจําคลินิก)
085-6715818

eakkachai.say57@gmail.
com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
เลขท่ี 1 ถ.ราชดําเนินนอก
ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา
 90000

โทร.074-317199
    fax.074-
317198

1. เทคโนโลยีการผลิตและการออกแบบอุตสาหกรรม
  2. เทคโนโลยีเคร่ืองกล เคร่ืองจักร
  3. เทคโนโลยีไฟฟา โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร
  4. เทคโนโลยีสถาปตยกรรมและศิลปกรรม
  5. เทคโนโลยีดานพลังงาน
  6. เทคโนโลยีส่ิงทอ และเคร่ืองนุงหม
  7. เทคโนโลยีการศึกษา
 8. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร และอาหาร
  9. การบริหารธุรกิจ และการจัดการ

ไมมีสถานะเปนสถาบันการศึกษา อยูระหวางแตงต้ัง พรบ. มหาวิทยาลัย ผาน ครม.
เนื่องจากยกทรัพยสินใหจังหวัดกระบี่ (จัดต้ังเปน มหาวิทยาลัยอันดามัน)

ขอมูล ณ 2/8/2016 4-40

10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตสงขลา
(Update 26/07/2559)
**รอหนังสือนําตัวจริง

รศ.สุวัจน ธัญรส
(รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ)
098-0895129
stanyaros @ gmail.com

- นายไชยยะ ธนพัฒนศิริ
(ผูชวยอธิการบดี)
(086-994-9008)
(chaiya_32@yahoo.com)

นายวรพงค  บุญชวย
แทน(อาจารย)
081-5697303
worapong.b@rmutsv.
ac.th
นางสาวงามเพชร
(อาจารย)

นายณัฐวุฒิ จันทรศรีบุตร
(อาจารย)
   089-4625383
llm_beach067@hot
mail.com

นางณิชา  ประสงคจันทร
(อาจารย)
 080-5391323

ingoakaom@gmail.com
นางบุษราคัม  ทองเพชร

(อาจารย)
   089-6580474

bussarakam2521@gm
ail.com

นายภานุมาส  สุยบางดํา
(อาจารย)
086-9612216
panamas.s@rmutsv.ac.th
นายเอกชัย ซายศรี
(เจาหนาท่ีประจําคลินิก)
085-6715818

eakkachai.say57@gmail.
com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
เลขท่ี 1 ถ.ราชดําเนินนอก
ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา
 90000

โทร.074-317199
    fax.074-
317198

1. เทคโนโลยีการผลิตและการออกแบบอุตสาหกรรม
  2. เทคโนโลยีเคร่ืองกล เคร่ืองจักร
  3. เทคโนโลยีไฟฟา โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร
  4. เทคโนโลยีสถาปตยกรรมและศิลปกรรม
  5. เทคโนโลยีดานพลังงาน
  6. เทคโนโลยีส่ิงทอ และเคร่ืองนุงหม
  7. เทคโนโลยีการศึกษา
 8. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร และอาหาร
  9. การบริหารธุรกิจ และการจัดการ

11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช
(Update
15/03/2559)

ดร.ยุทธนา พงษพิริยะเดชะ
(รองอธิการบดีวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช)
086-941-2338
(yutanap@hotmail.com)

- ผศ.ณรงคชัย ชูพล
081-892-5179
(narongchai.c@rmutsv.ac
.th)

ผศ.สําคัญ  รัตนบุรี
(ผูชวยอธิการบดี)
(082-810-9537)
(aksrat@hotmail.com)
ผศ.พงษพันธ  ราชภักดี
(081-798-0923)
(r_pongpun@hotmail.
com)
นายปยะ  เพชรสงค
(ผูชวยคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ)
(081-747-5119)
(p_piyal@hotmail.co
m)

ผศ.จรัญ  ทองเจือ
(รองคณบดีฝายวิชาการ)
(087-276-1618)
(.
jarun.rmutsv@gmail.co
m)
ผศ.ชไมพร เพ็งมาก
(089-658-0474)
(chamai0@hotmail.co
m)
น.ส.พิมล  เท่ียงธรรม
(อาจารย)
(086-800-8726)
(pimoltiengtum@gmail.co
m)

น.ส.วาสนา   ณ สุโหลง
(อาจารย)
(086-046-2630)
(nnkan_engs@yahoo.co
m)
นายสุไหลหมาน  หมาดโหยด
(อาจารย)
(091-035-4306)
(smadyod@gmail.com)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช
133 หมู 5 ต.ทุงใหญ อ.ทุง
ใหญ
จ.นครศรีธรรมราช 80240

โทร.
0-7548-9613,
0-7548-9616
ตอ 220
fax.0-7548-9612

1.เทคโนโลยีการผลิตดานเกษตรกรรม
2.ดานอาหารและผลิตภัณฑการเกษตร
3.สารสนเทศและคอมพิวเตอร
4.การจัดการระบบธุรกิจ
5.สุขภาพสัตว
6.การพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร

ไมมีสถานะเปนสถาบันการศึกษา อยูระหวางแตงต้ัง พรบ. มหาวิทยาลัย ผาน ครม.
เนื่องจากยกทรัพยสินใหจังหวัดกระบี่ (จัดต้ังเปน มหาวิทยาลัยอันดามัน)

ขอมูล ณ 2/8/2016 4-40



ที่ คลินิกเทคโนโลยี
เครือขาย ผูอํานวยการคลินิกฯ รองผูอํานวยการคลินิกฯ ผูจัดการ

คลินิกฯ ประสาน 1 ประสาน 2 ประสาน 3 ที่อยู โทรศัทพ/โทรสาร ความเชี่ยวชาญ
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ไมมีสถานะเปนสถาบันการศึกษา อยูระหวางแตงต้ัง พรบ. มหาวิทยาลัย ผาน ครม.
เนื่องจากยกทรัพยสินใหจังหวัดกระบี่ (จัดต้ังเปน มหาวิทยาลัยอันดามัน)

12 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
(update 30/12/57)

ผศ.กฤษฎา  พราหมณชูเอม
(รองอธิการบดี)

083-5143550
Kritsada@yahoo.com

ผศ. วาท่ี พ.ต.ดํารงค
โลหะลักษณาเดช (ผศ. /
ผูชวยอธิการบดีประจําวิทยา
เขตตรัง)
(081-448-4372)
(dumronglo@yahoo.co.t
h)

ผศ. วาท่ี พ.ต.ดํารงค
โลหะลักษณาเดช (ผศ. /
ผูชวยอธิการบดีประจําวิทยา
เขตตรัง)
(081-448-4372)
(dumronglo@yahoo.co.t
h)

นายสุวิทย อนันต
(เจาหนาท่ีคลินิกฯ)
(087-883-0554)
(su_n_k@hotmail.com
)

- - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง
 179 ม.3 ต.ไมฝาด อ.สิ
เกา จ.ตรัง 92150

โทร.
0-7520-4051-5
fax.0-7520-4059

1.การผลิต และการเล้ียงสัตวํ้าเศรษฐกิจ
2.การผลิตอาหารสัตวนํ้า เพื่อลดตนทุนการผลิต
3.การผลิตอาหารทะเลตากแหง เพื่อสงเสริมเปนสินคา
โอทอป
4.การบริการใหคําปรึกษา ดานการยกระดับมาตรฐาน
สินคาโอทอป
5.การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
6.การจัดการทรัพยากรประมงและการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร
7.เทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร
8.การพัฒนาขนมพื้นเมือง เพื่อยกระดับเปนสินคาโอทอป
9.การผลิตมีดใหไดมาตรฐาน
10.การเล้ียงสัตวนํ้าแบบอินทรีย
11.พลังงานทดแทนและอื่นๆ

ไมมีสถานะเปนสถาบันการศึกษา อยูระหวางแตงต้ัง พรบ. มหาวิทยาลัย ผาน ครม.
เนื่องจากยกทรัพยสินใหจังหวัดกระบี่ (จัดต้ังเปน มหาวิทยาลัยอันดามัน)
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12 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
(update 30/12/57)

ผศ.กฤษฎา  พราหมณชูเอม
(รองอธิการบดี)

083-5143550
Kritsada@yahoo.com

ผศ. วาท่ี พ.ต.ดํารงค
โลหะลักษณาเดช (ผศ. /
ผูชวยอธิการบดีประจําวิทยา
เขตตรัง)
(081-448-4372)
(dumronglo@yahoo.co.t
h)

ผศ. วาท่ี พ.ต.ดํารงค
โลหะลักษณาเดช (ผศ. /
ผูชวยอธิการบดีประจําวิทยา
เขตตรัง)
(081-448-4372)
(dumronglo@yahoo.co.t
h)

นายสุวิทย อนันต
(เจาหนาท่ีคลินิกฯ)
(087-883-0554)
(su_n_k@hotmail.com
)

- - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง
 179 ม.3 ต.ไมฝาด อ.สิ
เกา จ.ตรัง 92150

โทร.
0-7520-4051-5
fax.0-7520-4059

1.การผลิต และการเล้ียงสัตวํ้าเศรษฐกิจ
2.การผลิตอาหารสัตวนํ้า เพื่อลดตนทุนการผลิต
3.การผลิตอาหารทะเลตากแหง เพื่อสงเสริมเปนสินคา
โอทอป
4.การบริการใหคําปรึกษา ดานการยกระดับมาตรฐาน
สินคาโอทอป
5.การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
6.การจัดการทรัพยากรประมงและการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร
7.เทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร
8.การพัฒนาขนมพื้นเมือง เพื่อยกระดับเปนสินคาโอทอป
9.การผลิตมีดใหไดมาตรฐาน
10.การเล้ียงสัตวนํ้าแบบอินทรีย
11.พลังงานทดแทนและอื่นๆ

13 วิทยาลัยประมงชุมพร
เขตอุดมศักด์ิ
(update
18/05/2558)
วาท่ี พันตรีสมพงษ
สุดสวาท ใหขอมูล

นายณรงคชัย เจริญรุจิ
ทรัพย ( ผอ.วิทยาลัย
ประมงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ)
(081-271-2850)

นายปทวี บัวทอง (รอง ผอ.
วิทยาลัยประมงชุมพรเขต
อุดมศักด์ิ)
(083-175-8901)

- วาท่ี ร.ท.ธีระ  โสภณมณี
(ครู คศ.2)
(081-978-2477)

วาท่ี พันตรีสมพงษ
สุดสวาท (ครู)
(081-416-0332)

- วิทยาลัยประมงชุมพรเขตร
อุดมศักด์ิ 15 ม.4 ต.ปาก
ตะโก
อ.ทุงตะโก จ.ชุมพร 86220

โทร.
0-7750-5734-5
fax.0-7750-
5734-5

-

14 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี
สุราษฎรธานี (ผูให
ขอมูล: นางปณัสย  ดวง
จันทร update
18/05/2558)

นายบุญศักด์ิ ต้ังเกียรติ
กําจาย
(ผูอํานวยการวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสุ
ราษฎรธานี)
0935785949

นายพิมนศิลป  ทัพนันตกูล
(รอง ผอ.ฝายแผนและ
งบประมาณ)
pimonsin@gmail.com

นายบุญศักด์ิ ต้ังเกียรติ
กําจาย
086-683-4049
thunsak@gmail.com

นางปณัสย  ดวงจันทร
(ครู)
095-775-4120
suratatc@gmail.com

นายวิศิษฎ  สิงหการ (ครู) - อาคารพืชศาสตร วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี
สุราษฎรธานี 43 หมู 3
ต.พังกาญจน อ.พนม
จ.สุราษฎรธานี 84250

โทร.
0-7739-9079
fax.0-7739-9264

-

15 วิทยาลัยเทคนิค
ทุงสง (ผูใหขอมูล :
น.ส.ชวัลลักษณ
พรเจริญ 02/08/2558 )

นายสมนึก สุชาติพงษ
(ผอ.วิทยาลัยเทคนิค
ทุงสง)

นายสุรพล  บางวิจิตร
(หัวหนาแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ)
089-868-2451

นางเยาวลักษณ
ปนละมัย (พนักงาน
ราชการ)
098-038-2732

1. นางจุรีวรรณ
อรัญพฤกษ (ครูผูชวย)
2. นายมณเทียร มหินไชย
(ครูพิเศษ)

น.ส.ชวัลลักษณ
พรเจริญ
(ครูพิเศษ)
088-752-2097
088-382-9028
chawanluk_naul@hotma
il.com

วิทยาลัยทุงสง 119 หมูท่ี
7
ต.หนองหงส อ.ทุงสง
จ.นครศรีธรรมราช 80110

โทร.
0-7530-2027
fax.0-7530-2028

-

ไมมีสถานะเปนสถาบันการศึกษา อยูระหวางแตงต้ัง พรบ. มหาวิทยาลัย ผาน ครม.
เนื่องจากยกทรัพยสินใหจังหวัดกระบี่ (จัดต้ังเปน มหาวิทยาลัยอันดามัน)
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ที่ คลินิกเทคโนโลยี
เครือขาย ผูอํานวยการคลินิกฯ รองผูอํานวยการคลินิกฯ ผูจัดการ

คลินิกฯ ประสาน 1 ประสาน 2 ประสาน 3 ที่อยู โทรศัทพ/โทรสาร ความเชี่ยวชาญ

¤ÅÔ¹Ô¡à·¤â¹âÅÂÕà¤Ã×Í¢�ÒÂ : ÀÒ¤ãµ�

ไมมีสถานะเปนสถาบันการศึกษา อยูระหวางแตงต้ัง พรบ. มหาวิทยาลัย ผาน ครม.
เนื่องจากยกทรัพยสินใหจังหวัดกระบี่ (จัดต้ังเปน มหาวิทยาลัยอันดามัน)

16 วิทยาลัยการอาชีพปะ
เหลียน (update
05/05/2558)

นายชนสรณ   จิตภักดี
087-978-5992

นายเทียนชัย   ใหมทอง
089-577-1683

นายธีระ   นัคราบัณฑิตย
หัวหนางานวิจัยฯ
081-277-4486

นายวิสูตย   สีสุข
084-630-9562
wisootseesut@gmail.c
om

นายพิชัย   สุนทรเต็ม
นางรัตนา  คูหามุกข
087-882-3991

นางสาวศิรินาถ  หยงสตาร
089-452-0488

89 หมูท่ี 5 ตําบลทาขา
อําเภอปะเหลียน   จังหวัด
ตรัง 92120

โทร.
0-7528-8594
fax.0-7528-8594

-

17 วิทยาลัยเทคนิคสตูล
(update 30/12/57)

นายเหมพงศ  ทวีกาญจน (
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสตูล)
(๐๘๙-๒๙๔๘๒๕๐)

นายวิเชียร   บุญเต่ียว (รอง
 ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสตูล)
(๐๘๘-๕๗๘๘๔๙๐)

นายสุธา  บัวดํา (หัวหนา
งานโครงการพิเศษ)
(089-733-2712)
(suta1690@hotmail.co
m ,
tar_Buadam@hotmail.co
m)

นางสุนีย  เขียดสังข
(หัวหนางานวิจัยและ
พัฒนาฯ
(๐๘๙-๔๖๖๒๗๐๐)
(dada_9374@hotmai
l.com)
นายปยะพงค ชัยยะ
วิริยะ
(ครูชํานาญการ)
(๐๘๑-๙๖๙๙๓๙๙)
(piyapong_koxlai@hot
mail.com)

นายทวีสิน  ฉิมเกื้อ
(ครูชํานาญการพิเศษ)
(๐๘๙-๙๗๘๓๕๐๔)
(Taweesin.Chim@gmail
.com)
นายประวิทย เจริญวงศ
(ครูชํานาญการ)
(๐๘๑-๙๕๙๒๕๔๐)

นางจุฑารัตน นาปาเลน
(ครูชํานาญการพิเศษ)
(๐๘๖- ๒๙๑๒๙๘๙)
(krgomah@gmail.com)

วิทยาลัยเทคนิคสตูล 217
ถ.ศุลกานุกูล ต.พิมาน อ.
เมือง
จ.สตูล 91000

โทร.
0-7477-7107
fax.0-7471-1110

 -

ไมมีสถานะเปนสถาบันการศึกษา อยูระหวางแตงต้ัง พรบ. มหาวิทยาลัย ผาน ครม.
เนื่องจากยกทรัพยสินใหจังหวัดกระบี่ (จัดต้ังเปน มหาวิทยาลัยอันดามัน)
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17 วิทยาลัยเทคนิคสตูล
(update 30/12/57)

นายเหมพงศ  ทวีกาญจน (
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสตูล)
(๐๘๙-๒๙๔๘๒๕๐)

นายวิเชียร   บุญเต่ียว (รอง
 ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสตูล)
(๐๘๘-๕๗๘๘๔๙๐)

นายสุธา  บัวดํา (หัวหนา
งานโครงการพิเศษ)
(089-733-2712)
(suta1690@hotmail.co
m ,
tar_Buadam@hotmail.co
m)

นางสุนีย  เขียดสังข
(หัวหนางานวิจัยและ
พัฒนาฯ
(๐๘๙-๔๖๖๒๗๐๐)
(dada_9374@hotmai
l.com)
นายปยะพงค ชัยยะ
วิริยะ
(ครูชํานาญการ)
(๐๘๑-๙๖๙๙๓๙๙)
(piyapong_koxlai@hot
mail.com)

นายทวีสิน  ฉิมเกื้อ
(ครูชํานาญการพิเศษ)
(๐๘๙-๙๗๘๓๕๐๔)
(Taweesin.Chim@gmail
.com)
นายประวิทย เจริญวงศ
(ครูชํานาญการ)
(๐๘๑-๙๕๙๒๕๔๐)

นางจุฑารัตน นาปาเลน
(ครูชํานาญการพิเศษ)
(๐๘๖- ๒๙๑๒๙๘๙)
(krgomah@gmail.com)

วิทยาลัยเทคนิคสตูล 217
ถ.ศุลกานุกูล ต.พิมาน อ.
เมือง
จ.สตูล 91000

โทร.
0-7477-7107
fax.0-7471-1110

 -

18 วิทยาลัยเทคนิค
ปตตานี (update
18/05/2558)

นายสักรินทร
สันหมุด
(ผูอํานวยการ)
(081-896-1209)
(Ssunmood@gmail.com)

นายประมูล  ทองขาว
(รองผูอํานวยการ)
(081-388-9892)
(pramoon14@hotmail.c
om)

นายประยูร
แกวยอดจันทร
(ครู คศ.3 วิทยฐานะ
ชํานาญการ)
(081-690-7250)
(prayoonpn@hotmail.co
m)

นายยอด สุขแกว
(081-767-6858)
(yord-nik@hotmail.co
m)
นายฮิสฮาร สาและ
(081-897-5762)
นายอัสรอฟ  อาวัง
(081-381-0675)
(ASROF2484@hotmai
l.com

นายอิสฮา  สาและ
(ครู.คศ.3)
(081-897-5762)
(sing_la12@hotmail.co
m)

นายประกาย  พรหมจันทร
(086-962-0516)
(pkaypp@gmail.com)
นายนูรูดดีน  สะดี
(เจาหนาท่ีคลินิกฯ)
(087-297-4405)
(dengte@hotmail.com)

วิทยาลัยเทคนิคปตตานี
27 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง
อ.เมือง
จ.ปตตานี 94000

โทร.
0-7333-1853
fax.0-7333-1853

1.ไบโอดีเซลล
2.เคร่ืองจักรกลการเกษตร
3.ออกแบเคร่ืองจักร

19 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ยะลา (update
02/08/2558)

นายอิสมัน  อิสสะมะแอ
(ผูอํานวยการวิทยาลัย
อาชีวศึกษายะลา)
086-291-6969
(isman2418@gmail.com
)

นายเอกองค  หลงราม
(รอง ผอ.วิทยาลัย
อาชีวศึกษายะลา)
(081-272-5134)

นายสิปนนท   ชายแกว
061-838-9966
(sipa_sippa@hotmail.co
m)

นางสาวกชพรรณ
แซหยอง
081-584-4228
(kochapan_yong@hot
mail.com)

- - วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
100 หมู 5 ต.สะเตงนอก
อ.เมือง
จ.ยะลา 95000

โทร.
0-7327-4806
fax.0-7327-4803

1.ดานอาหาร

ไมมีสถานะเปนสถาบันการศึกษา อยูระหวางแตงต้ัง พรบ. มหาวิทยาลัย ผาน ครม.
เนื่องจากยกทรัพยสินใหจังหวัดกระบี่ (จัดต้ังเปน มหาวิทยาลัยอันดามัน)
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5 - 1

คูมือการดําเนินงานกิจกรรม
สงเสริมการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน(คลินิกเทคโนโลยี)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หนวยงานในสังกัด

วท.

5 - 1

คูมือการดําเนินงานกิจกรรม
สงเสริมการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน(คลินิกเทคโนโลยี)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หนวยงานในสังกัด

วท.

5 - 1

คูมือการดําเนินงานกิจกรรม
สงเสริมการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน(คลินิกเทคโนโลยี)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หนวยงานในสังกัด

วท.



ที่ หนวยงาน ที่อยู โทรศัพท โทรสาร
1 สํานักงานปลัด

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาคารพระจอมเกลา สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02 333 3700 02- 333-3833

สํานักสงเสริมการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ถ.
พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-333-3700 ตอ
3917-8

0-2333-3931

– ศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําภูมิภาค ภาคเหนือ ศวภ.1
(ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการ 8 จังหวัด ไดแก เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง
ลําพูน นาน พระเยา เชียงราย และแพร)

ศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค ภาคเหนือ ศวภ.1
ช้ัน 4 อาคารวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี (อาคาร 40 ป) คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม239 ถ.หวยแกว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

053-211-434 053-211-435

– ศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําภูมิภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ศวภ.2
(ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการ 12 จังหวัด ไดแก หนองคาย เลย อุดรธานี
หนองบังลําภู บึงกาฬ รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ นครพนม
มุกดาหารและสกลนคร)

ศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ศวภ.2
เลขที่ 123 ตึกพิมลกลกิจ ช้ัน 4 หอง KKUBI03 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ต.
ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

043-203-532 หรือ
043-203-533

043-203534

– ศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําภูมิภาค ภาคใต  ศวภ.3
(ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการ 14 จังหวัด ไดแก
ภาคใตฝงอาวไทย : ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง
ภาคใตชายแดน : สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา นราธิวาส
ภาคใตฝงอันดามัน : กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง และระนอง)

ศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค ภาคใต  ศวภ.3
หนวยงานราชการ ช้ัน 11 อาคารศูนยทรัพยากรการเรียนรู (LRC) อาคาร 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110

074-282-932 074-282-930

– ศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําภูมิภาค ภาคตะวันออก  ศวภ.4
(ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการ 9 จังหวัด ไดแก จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ตราด
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว นครนายก และ สมุทรปราการ)

ศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค
ภาคตะวันออก  ศวภ.4
ช้ัน 5 อาคาร 50 ป (ศาสตราจารยประยูร จินดาประดิษฐ) มหาวิทยาลัยบูรพา
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

038-394-791 038-394-792
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ที่ หนวยงาน ที่อยู โทรศัพท โทรสาร
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1
(ตอ)

– ศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําภูมิภาค ภาคกลาง   ศวภ.5
(ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการ 8 จังหวัด ไดแก นนทบุรี ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี และอางทอง)

ศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค ภาคกลาง   ศวภ.5
75/47 ช้ัน 6 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกลา
ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-333-3950 02-333-3931

2 กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) หอง 200 ช้ัน 2 อาคารต้ัวลพานุกรม สํานักเทคโนโลยีชุมชน
กรมวิทยาศาสตรบริการ 75/7
ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

0-2201-7101 0-2201-7102

3 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) 16 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

0-2596-7600
ตอ 1123-1127

0-2562-0085

4 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย (วว.)

35 หมู 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองหา ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 0-2577-9000 0-2577-9009

5 องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพ.) เทคโนธานี ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 0-2577-9999
ตอ 1850, 1852

0-2577-9990

6 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) หนวยบริการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
113 ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 12120

0-2564-6700
ตอ 3626-9

0-2564-6701

7 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ (มว.) 3/4 -5 หมูที่ 3 ต.คลองหา
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

0-2577-5100 0-2577-2823

8 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)(องคการ
มหาชน)

 ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมู 3 อาคารรวมหนวย
ราชการ (อาคาร B) ช้ัน 6 และช้ัน 7 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง
เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

0-2141-4470 0-2143-9586-87
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ที่ หนวยงาน ที่อยู โทรศัพท โทรสาร
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9 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) (องคการมหาชน) 111 ม.6 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4421-7040 ตอ
1607-1608

044-217040

10 สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) (องคการมหาชน) 73/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 0-2644-6000 0-2644-8444

11 สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (สดร.) (องคการมหาชน) 191 อาคารศิริพานิช ถ.หวยแกว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 0-5322-5569 0-5322-5524

12 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (สทน.) (องคการมหาชน) 9/9 หมูที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ จ.นครนายก 26120 0-3739-2901-6 0-3739-2913

13 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร (สสนก.) (องคการมหาชน)

108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร ช้ัน 8 ถนนรางน้ํา  แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400

02-642-7132 02-642-7133

14 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ัน 14 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 0-2160-5432 0-2160-5438

15 ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคกรมหาชน) ช้ัน 22 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 69 ถนนวิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท
กรุงเทพฯ 10400

0-2644-5499 0-2644-9538
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คูมือการดําเนินงานกิจกรรม
สงเสริมการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน(คลินิกเทคโนโลยี)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ขอมูลเครือขาย อสวท.
ป ๒๕๕๙
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ขอมูลเครือขาย อสวท.
ป ๒๕๕๙
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คูมือการดําเนินงานกิจกรรม
สงเสริมการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน(คลินิกเทคโนโลยี)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ขอมูลเครือขาย อสวท.
ป ๒๕๕๙



ภาค
แบงพ้ืนที่
ตาม ศวภ.

ลําดับ
จังหวัด

ลําดับ
(แยกภาค)

ลําดับ
จังหวัด
ที่เปน
อสวท.

จังหวัด คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย เติมความรู
(อสวท.)

รวมพล
(อสวท.)

ปงบฯ
ที่จัด
สรรหา

จํานวน
สมาชิก
 อสวท.

1 1 1 เชียงใหม มทร. ลานนา 2558 2547 417
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 233
5 5 5 เชียงราย มทร. ลานนา เชียงราย 2556 198
6 6 6 พะเยา ม.พะเยา 2556 164
7 7 7 แมฮองสอน ม.เชียงใหม 2557 119
8 8 8 แพร ม.แมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ 2558 197

1,706
9 1 9 พิษณุโลก ม.นเรศวร 2558 2549 569

10 2 10 อุตรดิตถ มรภ.อุตรดิตถ 2549 238
11 3 11 ตาก มทร. ลานนา ตาก 2550 152
12 4 12 นครสวรรค มรภ.นครสวรรค 2555 276
13 5 13 อุทัยธานี มรภ.นครสวรรค 2557 67
14 6 14 สุโขทัย ม.นเรศวร 2557 164
15 7 15 พิจิตร ม.นเรศวร 2558 237
16 8 16 กําแพงเพชร มรภ.พิบูลสงคราม 2558 154
17 9 เพชรบูรณ

1,857
18 1 17 กทม. มทร. พระนคร 2550 437

มทร. กรุงเทพ 2554 223
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2554 130

19 2 18 ปทุมธานี ม.ธรรมศาสตร 2551 188
20 3 19 ราชบุรี มรภ.หมูบานจอมบึง 2551 207
21 4 20 ลพบุรี มรภ.เทพสตรี 2552 167
22 5 21 พระนครศรีอยุธยา วทอ. การตอเรือพระนครศรีอยุธยา 2553 178
23 6 22 นครนายก วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 2553 217
24 7 23 เพชรบุรี วกท. เพชรบุรี 2556 225
25 8 24 กาญจนบุรี ม.มหิดล ว.กาญจนบุรี 2557 250
26 9 25 สมุทรสงคราม มทร.กรุงเทพ 2558 120
27 10 26 ชัยนาท มรภ.นครสวรรค 2558 151
28 11 27 นครปฐม ม.มหิดล 2558 106

ม.เกษตรศาสตรกําแพงแสน จัดแตยัง ไมสงรายช่ือสมาชิก

29 12 28 สมุทรสาคร มทร.พระนคร (ศูนยชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) จัดแตยัง ไมสงรายช่ือสมาชิก

สถานภาพเครือขาย อสวท. ทั่วประเทศ

เหนือตอนบน
( 8 จังหวัด )

เหนือตอนลาง
( 9 จังหวัด)

กลาง
( 18 จังหวัด)
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ภาค
แบงพ้ืนที่
ตาม ศวภ.

ลําดับ
จังหวัด

ลําดับ
(แยกภาค)

ลําดับ
จังหวัด
ที่เปน
อสวท.

จังหวัด คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย เติมความรู
(อสวท.)

รวมพล
(อสวท.)

ปงบฯ
ที่จัด
สรรหา

จํานวน
สมาชิก
 อสวท.

30 13 นนทบุรี
31 14 สระบุรี
32 15 สิงหบุรี
33 16 อางทอง
34 17 สุพรรณบุรี
35 18 ประจวบคีรีขันธ

2,599
36 1 29 ชลบุรี ม.บูรพา 2549 143
37 2 30 จันทบุรี ม.บูรพา ว.จันทบุรี / มรภ.รําไพพรรณี 2558 2549 186
38 3 31 ฉะเชิงเทรา มรภ.ราชนครินทร 2555 130
39 4 32 ตราด มรภ.รําไพพรรณี 2558 174
40 5 ระยอง
41 6 ปราจีนบุรี
42 7 สระแกว
43 8 สมุทรปราการ

633
44 1 33 ขอนแกน ม.ขอนแกน 2547 321
45 2 34 อุดรธานี มรภ.อุดรธานี 2550 180
46 3 35 มหาสารคาม มรภ.มหาสารคาม 2551 349
47 4 36 กาฬสินธุ ม.กาฬสินธุ 2552 334
48 5 37 เลย มรภ.เลย 2552 211
49 6 38 นครพนม ม.รามคําแหง ว. จังหวัดนครพนม 2554 151

ม.นครพนม 2556 192
50 7 39 สกลนคร มทร. อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 2555 155
51 8 40 รอยเอ็ด มรภ.รอยเอ็ด 2558 2558 161
52 9 41 มุกดาหาร ม.นครพนม จัดแตยัง ไมสงรายช่ือสมาชิก

53 10 42 หนองบัวลําภู มรภ.เลย 2558 195
54 11 หนองคาย **ม.ขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย จัดแตยัง ไมสงรายช่ือสมาชิก

55 12 บึงกาฬ
2,249

56 1 43 อุบลราชธานี ม.อุบลราชธานี / มรภ.อุบลราชธานี 2548 324
57 2 44 นครราชสีมา ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2558 2557 2550 160
58 3 45 ยโสธร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 2556 176
59 4 46 บุรีรัมย มรภ.บุรีรัมย 2556 174
60 5 47 สุรินทร มทร. อีสาน สุรินทร 2556 149
61 6 48 อํานาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน *ในระบบไมพอขอมูล 2558 199
62 7 49 ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 2558 153
63 8 ชัยภูมิ

1,335

อีสานตอนบน
( 12 จังหวัด)

อีสานตอนลาง
(8 จังหวัด)

ตะวันออก
( 8 จังหวัด )
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ภาค
แบงพ้ืนที่
ตาม ศวภ.

ลําดับ
จังหวัด

ลําดับ
(แยกภาค)

ลําดับ
จังหวัด
ที่เปน
อสวท.

จังหวัด คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย เติมความรู
(อสวท.)

รวมพล
(อสวท.)

ปงบฯ
ที่จัด
สรรหา

จํานวน
สมาชิก
 อสวท.

64 1 50 นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ (ขยายเวลา สรรหา ถึง มีนา 59) 2549 113
65 2 51 ยะลา มรภ.ยะลา 2550 293
66 3 52 สงขลา ม.สงขลานครินทร 2551 154
67 4 53 ภูเก็ต มรภ.ภูเก็ต 2551 189
68 5 54 ตรัง มทร. ศรีวิชัย ตรัง 2558 2552 235
69 6 55 ชุมพร วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 2552 115
70 7 56 พัทลุง ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 2554 217
71 8 57 กระบี่ ม.เกษตรศาสตร จ.กระบี่ 2555 249
72 9 58 พังงา ม.เกษตรศาสตร จ.กระบี่ 2556 170
73 10 59 ปตตานี วิทยาลัยเทคนิคปตตานี 2556 123
74 11 60 ระนอง มทร. ศรีวิชัย ตรัง 2557 146
75 12 61 สตูล มทร. ศรีวิชัย ตรัง 2557 158
76 13 62 สุราษฎรธานี มรภ.สุราษฎรธานี 2558 135
77 14 63 นราธิวาส ม.นราธิวาสราชนครินทร 2558 150

2,447

ใต
( 14 จังหวัด)

จํานวนสมาชิก อสวท ณ ปจจุบัน 12,826 คน up date 26/07/2559
**ยึด จังหวัด ตามพ้ืนที่ ที่จัด สรรหา อสวท.

 6- 4


