
 

 

 
 

 
 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี



 

 

ค ำน ำ 
 

 
คลินิกเทคโนโลยี คือ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับสถาบันการศึกษาทั่ว

ประเทศ เพ่ือเป็นกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน/ชุมชนในระดับฐานราก ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศมีความรู้
ความเข้าใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มากยิ่งขึ้น  ซึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ได้ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือร่ วมเป็นเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี และอยู่
ภายใต้การดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้อ านวยการคลินิก
เทคโนโลยี  ซึ่งมีพันธกิจเพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่ และถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
ตลอดจนนวัตกรรม และความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ให้แก่ชุมชน  โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้สนับสนุนงบประมาณในการผลักดันกลไกการด าเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี ซึ่งมีกิจกรรมหลักอยู่  
๒ กิจกรรม คือ งานคลินิกเทคโนโลยีและงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านแม่ข่าย วท.)  

ดังนั้น  คณะผู้จัดท าได้จัดท าคู่มือการของบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเนื้อหาประกอบไปด้วยข้อก าหนดและขอบเขตการสนับสนุนงบประมาณ
ภายใต้การด าเนินงาน “คลินิกเทคโนโลยี” ข้อก าหนดและขอบเขตการสนับสนุนงบประมาณภายใต้การด าเนินงาน 
“หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านแม่ข่าย วท.)” รวมทั้งแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ประกอบการ
เขียนข้อเสนอโครงการ โดยใช้เป็นแนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการ เพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยหรือผู้ที่สนใจในการขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือด าเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน หากคู่มือฉบับนี้  
มีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดท าขออภัยไว้ ณ ที่นี้ 

 
 
 

ฝบว. มทร.ธัญุบร ี
กันยายน ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สำรบญั 
 

 
                                                                                                                                     หน้ำ 
บทที่ ๑ ข้อก ำหนดและขอบเขตกำรสนับสนุนงบประมำณภำยใต้กำรด ำเนินงำน  “คลินิกเทคโนโลยี” 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๐..………......................................…………................………... 
 

๑-๑๘ 
 ๑) แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี............................................................................................................ ๑-๓ 
 ๒) แผนการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี...................................................................................... ๔ 
 ๓) ข้อก าหนดและเงื่อนไขอ่ืนๆ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕ 
 ๔) แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอรับการสนับสนนุงบประมาณงานคลนิิกเทคโนโลยปีระจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐.................................................................................................................................... 
 

๖-๑๓ 
 - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี) (สส. ๐๐๒-๒)............................... ๖-๘ 
 - แบบส ารวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี (สส. ๐๐๒-๒(๑)).................................................... ๙ 
 - หนังสือขอความช่วยเหลือทางราชการ หรือเทคโนโลยี (สส. ๐๐๒-๒(๒))................................. ๑๐ 
 - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (แผนงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี) (สส. ๐๒๒-๓) ๑๑-๑๓ 
 ๕)    แบบฟอร์มที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลคลินิกเทคโนโลยี....................................................... ๑๔-๑๘ 
 - แบบใบสมัคร.............................................................................................................................. ๑๔ 
 - แบบประเมินผลเมื่อจบการถ่ายทอดฯ ทันที.............................................................................. ๑๕ 
 - แบบติดตามประเมินผล............................................................................................................. ๑๖-๑๗ 
 - แบบการน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์..................................................................... ๑๘ 
บทที่ ๒ ข้อก ำหนดและขอบเขตกำรสนับสนุนงบประมำณภำยใต้กำรด ำเนินงำน “หมู่บ้ำนแม่ข่ำย

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้ำนแม่ข่ำย วท.)”  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖๐........ 
 

๑๙-๔๕ 
 ๑)   หลักการและเหตุผล.......................................................................................................................... ๑๙-๒๐ 
 ๒)   ข้อก าหนดและขอบเขตการสนับสนุนงบประมาณ............................................................................ ๒๐-๒๑ 
 ๓)   บทบาทหนา้ที่ของผู้ร่วมโครงการ...................................................................................................... ๒๑-๒๒ 
 ๔)   การประเมินสถานะระดับการพัฒนาหมู่บ้าน วท.............................................................................. ๒๒-๒๓ 
 ๕)   คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ.......................................................................................................... ๒๓ 
 ๖)   ข้อก าหนดและเงื่อนไขอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐...................................................... ๒๓-๒๔ 
 ๗)   แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอรับการสนบัสนุนงบประมาณหมูบ่้านแม่ข่าย วท.ประจ าปี  

      งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐................................................................................................................. 
 

๒๕-๓๓ 
 - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนนุงบประมาณ.............................................. ๒๕-๓๐ 
 - แบบฟอร์มแสดงเจตจ านงเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย................................................................ ๓๑-๓๒ 
 - แบบฟอร์มส ารวจความพร้อมและความต้องการของหมู่บ้านลูกข่ายประจ าปี       

    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐........................................................................................................... 
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 สำรบญั  (ต่อ) 
 

 

 

  หน้ำ 
บทที่ ๒ ข้อก ำหนดและขอบเขตกำรสนับสนุนงบประมำณภำยใต้กำรด ำเนินงำน “หมู่บ้ำนแม่ข่ำย

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้ำนแม่ข่ำย วท.)”  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ต่อ) 
 

๑๘-๔๕ 
 ๘)   แบบฟอร์มที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ..................................... ๓๔-๔๕ 
 - แบบประเมนิผู้รับบริการ (ใบสมคัร แบบประเมิน แบบติดตามผล)............................................... ๓๔-๓๖ 
 - แบบการน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชป้ระโยชน์........................................................................ ๓๗ 
 ๙)   แบบฟอร์มประเมินสถานะระดับการพัฒนาหมู่บา้น วท. ................................................................ ๓๘-๔๕ 
ภำคผนวก............................................................................................................................................. ๔๖-๕๓ 

 ๑) พื้นที่ของจังหวัด/อ าเภอที่ยังไมม่ีหมู่บ้าน วท. (ง-๙) ...................................................................... 
๒) รายละเอียดการจัดส่งเอกสาร  และปฏิทนิการขอรับการสนบัสนุนงบประมาณฯ.......................... 

๔๖-๕๐ 
๕๑ 

 ๓) ขั้นตอนการขอรับการสนับสนนุจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี..................................... ๕๒ 
 ๔) คณะท างานคลินิกเทคโนโลยี........................................................................................................... ๕๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 คลินิกเทคโนโลยี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
บทที่ ๑ : ข้อก ำหนดและขอบเขตกำรสนับสนุนงบประมำณภำยใต้กำรด ำเนินงำน 

“คลินิกเทคโนโลย”ี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

คลินิกเทคโนโลยี ที่พ่ึงของชุมชน 
คือ  กลไกส่งเสริมให้ประชาชน/ชุมชนในระดับฐานรากซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ  มีความรู้ความ

ความเข้าใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) รวมทั้งสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูล
เทคโนโลยีผ่านช่องทางต่างๆ  เพ่ือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  

ข้อก ำหนดและขอบเขตกำรสนับสนุนงบประมำณ 
๑.) แผนงำนถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

(๑) ควำมหมำย  กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี : หมายถึงกระบวนการที่น าเอาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น 
(หรือพัฒนาขึ้น) ในที่หนึ่ง เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งไปใช้ในที่อ่ืนเพ่ือวัตถุประสงค์เดียวกัน หรือเพ่ือวัตถุประสงค์
ที่แตกต่างกันออกไป โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

(๑.๑)  องค์ความรู้ หรืประสบการณ์ความเชี่ยวชาญต่างๆ ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา
โดยผู้ที่มีความรู้ ความช านาญในเรื่องนั้นๆ โดยตรง 

(๑.๒)  ข้อมูลค าแนะน าต่างๆ ที่ในการใช้องค์ความรู้ (มีเอกสารคู่มือ  มีการสาธิต ฝึกปฏิบัติ) 
(๑.๓)  การน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

(๒)  วิธีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี เพ่ือให้ผู้รับได้เรียนรู้เทคโนโลยีและน าไปใช้ได้จริง ประกอบด้วย 
 (๒.๑)  การฝึกอบรม ต้องประกอบด้วยการให้ความรู้ผ่านภาพ เสียง หรือสื่ออ่ืนๆ จากเจ้าของ
องค์ความรู้ การฝึกปฏิบัติ ให้เกิดความช านาญในเทคโนโลยีเรื่องนั้นๆ 
 (๒.๒)  เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี (เช่น แบบแปลน พิมพ์เขียว การออกแบบ
และวิธีการประกอบผลิตภัณฑ์ ข้อก าหนดทางเทคนิค รายการวัสดุต่างๆ ใช้ท าผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพสูตร 
และผังกระบวนการผลิต คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือการเดินเครื่องจักรและบ ารุงรักษา ฯลฯ 
 (๒.๓)  การให้ค าปรึกษาเพ่ิมเติม/ความช่วยเหลือทางเทคนิค ภายหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

(๓)  ผู้ถ่ำยทอดเทคโนโลยี  เป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ หรือมีความรู้ ความเชี่ยวชาญประสบการณ์
เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะถ่ายทอดฯ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

(๔)  เทคโนโลยี  
(๔.๑)  เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หรือของ

มหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หรือได้รับทุนภายในสถาบันศึกษา/หน่วยงาน 
หรือแหล่งทุนอื่นๆ 

(๔.๒)  มีความพร้อมและสามารถใช้งานได้จริง 
(๔.๓)  มีความเหมะสมและสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเทคโนโลยี 
 



 

 
 (๕)  กลุ่มเทคโนโลยีที่ให้กำรสนับสนุนฯ โดยผู้เสนอต้องมีการวิเคราะห์หรือแสดงว่าเทคโนโลยีที่
น าไปถ่ายทอดฯ มีความเหมาะสม กลุ่มเป้าหมายมีขีดความสามารถในการรับและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 

กลุ่มเทคโนโลยี แนวทำง เป้ำหมำย 

พลังงานทดแทน 
- การผลิตก๊าซชีวภาพ

จากมูลสัตว์และขยะใน
ครัวเรือน  

- แบบถุงหมัก PE หรือ LDPE 
ของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 
(ขนาด ๗-๑๐ ลบ.ม.) 
- เครือข่าย BIOGAS เดิม 
จ านวน ๒๕ แห่ง 

๑. การถ่ายทอดเทคโนโลยี/สร้างวิทยากรตัวคูณ ๖๐๐ 
บ่อ/คน 
๒. ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ (ลดค่าใช้จ่าย เพ่ิมรายได้) 
๖.๕๘๘ ล้านบาท 
๓. ระยะคืนทุน ๑๘ เดือน 

วงเงิน ๕.๒๙๕  ล้ำนบำท 
เกษตร 

การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร (อาหารและที่
ไม่ใช่อาหาร (รวมสมุน 
ไพรที่ไม่ใช่ยา) 

ภำคเหนือ : ผลไม้ (ล าไย 
สับปะรด กล้วย) ข้าว ผัก 
สมุนไพร  โคเนื้อ 
ภำคกลำง : ข้าว ผัก ผลไม้ 
(มะม่วง มะนาว มะพร้าว) 
ปลาน้ าจืด แพะนม 
ภำคตะวันออก : ผลไม้ (มังคุด 
ลองกอง ทุเรียน สละ) สุมนไพร 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ : 
ข้าว ยางพารา ผัก (พริก หอม 
กระเทียม เห็ด สมุนไพร โคเนื้อ) 
ภำคใต้ : ข้าว ยางพารา ปาล์ม
น้ ามัน ผลไม้ (มังคุด ลองกอง 
ทุเรียน สละ ส้มโอ) สมุนไพร 
แพะนม 

๑. จ านวนผลงานวิจัย/เทคโนโลยีที่ตอบ สนองความ
ต้องการของชุมชน ไม่น้อยกว่า ๒๐ เรื่อง 
๒. จ านวนผู้รับการถ่ายทอดฯ ๒,๕๐๐ คน 
๓. ผู้ รั บการถ่ ายทอด/ชุมชน น าผลงานฯไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐ 
๔. สร้างรายได้ ลดรายจ่าย 
 เพ่ิมผลิตภาพการผลิต 
 ลดต้นทุนการผลิต 
 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวัตถุดิบ ต้นน้ า 
 เพ่ิมมูลค่า ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

วงเงิน ๘.๖๒๕  ล้ำนบำท 

สิ่งทอ 
 

น า วทน. ไปพัฒนากระบวน 
การผลิตสิ่งทอในพื้นที่ภาค 
เหนือและภาคอีสาน (ต้อง
ไม่ใช่ผู้ประกอบการ OTOP) 

๑. จ านวนผลงานวิจัยฯ/เทคโนโลยีที่ตอบ สนองความ
ต้องการของชุมชน ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 
๒. จ านวนผู้รับการถ่ายทอดฯ ๑,๐๐๐ คน 
๓. ผู้รับการถ่ายทอดฯ/ชุมชน น าผลฯไปใช้ประโยชน์
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐ 
 เพ่ิมผลิตภาพการผลิต 
 ลดต้นทุนการผลิต 
 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวัตถุดิบ ต้นน้ า 
 เพ่ิมมูลค่า ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

๔. สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย 
วงเงิน ๓.๕๘๐  ล้ำนบำท 

 

  ๒ 



 

 
 (๖)  เกณฑ์กำรตัดสิน 

- ผ่านคุณสมบัติทุกข้อตามขอบเขตของงาน 
- สอดคล้องตามขอบเขตของงาน มีผลคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ โดยพิจารณา

ตามล าดับความส าคัญของกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
 (๖.๑)  เป็นโจทย์/ความต้องการ จากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ร่วมด าเนินงานกับ ศวภ.๑ – ๕ 
 (๖.๒)  เป็นข้อเสนอ/ความต้องการจาก สมาชิก อสวท. 

(๖.๓)  เป็นความต้องการของกลุ่มเป้าเหมายอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในข้อ (๖.๑) และ (๖.๒) 

(๗)  กำรบูรณำกำรหรือกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้ำหมำย 
  (๗.๑)  มีการบูรณาการงบประมาณหรือทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น วัตถุดิบ แรงงาน เครื่องมือ /
อุปกรณ์ สถานที่ เป็นต้น 

(๗.๒)  มีการบูรณาการในเชิงแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เป็นผู้สนับสนุนในพ้ืนที่ 
(หน่วยงานในจังหวัด/ส่วนท้องถิ่น) เช่น มีโครงการจัดหาตลาดฯ โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ โครงการกองทุนตั้งตัว
จากการน าความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดฯ ไปประกอบอาชีพ เป็นต้น 

  (๘)  ควำมคุ้มค่ำ 
   (๘.๑)  มีต้นทุนต่อหน่วยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเหมาะสมอยู่ในอัตราตามระเบียบของ
ทางราชการ 
  (๘.๒)  มีการแสดงผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจหรือสังคมที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการที่เป็น
ตัวเงิน 

  (๙)  คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับกำรสนับสนุนฯ 
  (๙.๑)  หน่วยงานในสังกัด วท. และสถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย 

(๙.๒)  ผู้เสนอโครงการ/ผู้ร่วมโครงการ/ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี  (รวมกันไม่เกิน ๓ คน)  เป็น
เจ้าของผลงานวิจัย/เทคโนโลยี หรือมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะถ่ายทอดฯ 
ที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ รวมทั้งเป็นบุคลากรตามคุณสมบัติข้อ (๙.๑) 
   (๙.๓)  ผู้เสนอโครงการตามข้อ ๙.๒ ต้องด าเนินโครงการปีที่ผ่านมาแล้วเสร็จทุกโครงการ 
(โดยมีการด าเนินการ/จัดส่งผลงานตามข้อก าหนด ยกเว้นเฉพาะการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์) 
 (๙.๔)  ผู้เสนอโครงการไม่อยู่ในข่ายทิ้งงาน 
 (๙.๕)  ผู้เสนอโครงการตามคุณสมบัติข้อ ๙.๑ สามารถเสนอโครงการได้แห่งละไม่เกิน ๕ 
โครงการ 

(๑๐) วงเงินที่เสนอขอรับกำรสนับสนุนฯ  ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท/โครงการ 

  (๑๑)  แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรเสนอโครงกำร แบบ สส.๐๐๒-๒ 

 
 

 

๓ 



 

 
๒.)   แผนกำรวิจัยและพัฒนำต่อยอดเทคโนโลยี 

  (๑)   ควำมหมำย กำรวิจัยพัฒนำและต่อยอดเทคโนโลยี  หมายถึง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ที่พัฒนาขึ้น เพ่ือเกื้อหนุนหรือปรับปรุงเทคโนโลยีเดิม (ที่มีการถ่ายทอดไปแล้ว) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ
ของ วท. เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลดีกว่าของเดิม หรือเหมาะสมกับสภาวะของชุมชนท้องถิ่น 

(๒) ข้อก ำหนดและขอบเขตงำน 
 (๒.๑)  แสดงรายละเอียดสถานภาพและปัญหาของผลงานวิจัยฯ หรือเทคโนโลยีเดิมที่มีการ

น าไปใช้ หรือถ่ายทอดฯ พร้อมแสดงข้อมูลหลักฐาน 
(๒.๒)  มีกระบวนการ/วิธีการที่จะต่อยอดฯ ที่ชัดเจนว่ามีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง 

และน าเสนอความคาดหวังจากการวิจัยและต่อยอดฯนั้น จะท าให้เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือเหมาะสม
อย่างไรบ้าง โดยเทคโนโลยีที่เสนอวิจัยต่อยอดฯ เป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่ก าหนดไว้ในแผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 (๒.๓)  มีการระบุกลุ่มเป้าหมาย/จ านวนของกลุ่มเป้าหมาย ที่จะเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีที่ต่อยอด
นั้นอย่างชัดเจน 

(๒.๔)  มีข้อมูลการแสดงผลประโยชน์/ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการต่อยอดฯ และวิธีการ
ประเมินความคุ้มค่าเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีรัฐใช้ในโครงการ 

 (๒.๕)  มีแผนการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี และแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้แก่กลุ่มเป้าหมายชัดเจน สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 (๓) คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับกำรสนับสนุน 
  (๓.๑)  ผู้เสนอโครงการ/ผู้ร่วมโครงการที่เสนอโครงการ  (รวมกันไม่เกิน ๓ คน)  หน่วยงาน
ในสังกัด วท. และสถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยี   ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ หรือมีแผน หรืออยู่
ระหว่างการรับทุน 

(๓.๒)  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโทในสาขา หรือความเชี่ยวชาญตรงกับเรื่องที่จะ
วิจัยต่อยอดฯ 
   (๓.๓)  ไม่อยู่ในข่ายเป็นผู้ทิ้งงาน 
 (๓.๔)  ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ (๒.๑) ต้องด าเนินโครงการวิจัยฯ ปีที่ผ่านมาแล้วเสร็จทุก
โครงการ และมีการน าผลงานฯ มาขอรับทุนการถ่ายทอดฯ 
 (๓.๕)  ไม่เป็นผลงานวิจัยฯ ที่เคยขอเสนอวิจัยต่อยอดฯ และได้รับการสนับสนุนไปแล้ว 
โดยยังไม่มีการถ่ายทอดฯ 

(๔) วงเงินเสนอขอรับกำรสนับสนุนฯ   โครงการละไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บำท 
 

(๕) เกณฑ์กำรตัดสิน   มีคุณสมบัติตามข้อ (๓) ทุกข้อ  สอดคล้องตามขอบเขตของงาน และมีผล
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐  ข้อเสนอโครงการที่มีคะแนนสูงสุดจะได้รับการพิจารณาให้การสนับสนุนเป็น
ล าดับแรก 

(๖)  แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรเสนอโครงกำร แบบ สส.๐๐๒-๓ 
 
 

๔ 



 

 

๓.)  ข้อก ำหนด และเงื่อนไขอ่ืนๆ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    การตรวจสอบและคัดกรองเบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่ของส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
   **  หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่อำจจะไม่น ำข้อเสนอโครงกำรเข้ำสู่
กำรพิจำรณำคณะท ำงำนฯ หำกผู้เสนอโครงกำรไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรตรวจสอบ และคัดกรองเบื้องต้น** 
    การพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยคณะท างานฯ 

 องค์ประกอบ  :  ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานคณะท างาน
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ข้าราชการของส านักส่งเสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ได้แก่ ผู้อ านวยการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ผู้อ านวยการส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี และมีเจ้าหน้าที่ของส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นฝ่ายเลขานุการคณะท างาน 

 อ านาจหน้าที่  :  ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน วิเคราะห์ความเหมาะสมของ
เทคโนโลยแีละค่าใช่จ่าย จัดล าดับความส าคัญของโครงการ 
   การพิจารณาค่าใช้จ่าย  :  พิจารณาเหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ที่ได้รับ เปรียบเทียบกับ
ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ ตามระเบียบและอัตราของทางราชการที่มีอยู่โดยอนุโลม ได้แก่ พ.ร.ฎ.   
เกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการ, พ.ร.ฎ. การเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘, ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการประชุม การฝึกอบรม การสัมมาฯ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยพัสดุ การจัดงานและมาตรการประหยัด
ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลและหน่วยงาน 
   ค่าธรรมเนียมที่หักเข้าสถาบันการศึกษา ให้หักได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ และหากไม่ระบุไว้ตั้งแต่
เสนอโครงการ หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จะน ามากล่าวอ้างว่างบประมาณไม่เพียงพอหรือเป็นอุปสรรค
ต่อความส าเร็จของโครงการมิได้ 
   หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาและผู้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ต้องศึกษาเงื่อนไข 
ข้อก าหนด ขอบเขตของงาน ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล ให้ชัดเจน หากได้รับการสนับสนุน จะ
น าเหตุผลภาระงานมาอ้างว่าเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินโครงการมิได้ 
    ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในปี ๒๕๕๙ แต่ยัง
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือมีการขอขยายเวลาด าเนินโครงการ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในปี ๒๕๖๐ เนื่องจากจะเป็นการเพ่ิมภาระงานให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
ตามเป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 

กำรเปลี่ยนแปลงขอบเขต  เงื่อนไข  หลักเกณฑ์กำรสนับสนุนงบประมำณฯ ในคู่มือนี้  
เป็นสิทธิของหน่วยงำนผู้ให้เงินอุดหนุน  ผู้ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจะน ำไปอ้ำงอิง  

เพื่อใช้ใช้ในกำรฟ้อง/ร้องเรียน/เรียกร้องค่ำเสียหำยไม่ได้ 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณงำนคลินิกเทคโนโลยี 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงกำร (แผนงำนถ่ำยทอดเทคโนโลยี) (สส. ๐๐๒-๒) 
  แบบส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรเทคโนโลยี (สส. ๐๐๒-๒(๑)) 
  หนังสือขอควำมช่วยเหลือทำงรำชกำร หรือเทคโนโลยี (สส. ๐๐๒-๒(๒)) 
  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงกำร (แผนงำนวิจัยและพัฒนำต่อยอดเทคโนโลยี) (สส. ๐๐๒-๓) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

๑. ชื่อสถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย   :        

 
๒. ชื่อโครงการ   :             

 
๓. ชื่อผู้เสนอโครงการและผู้ร่วมโครงการ(ไม่เกิน 3 คน)  :       

(ค ำอธิบำย : โปรดระบุ ช่ือ – นำมสกุล / ต ำแหน่ง  /สถำนที่ติดต่อ / หมำยเลขโทรศัพท์ / โทรสำร / e-mail) 
(ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน ผลงำน ประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรที่เสนอ ของผู้เสนอโครงกำรที่

เป็นหัวหน้ำโครงกำรและผูร้่วมโครงกำรให้แนบเป็นเอกสำรแนบท้ำย) 

 
๔. ความสอดคล้องกับแผนงาน    :       การถ่ายทอดเทคโนโลยี     

 
๕. ลักษณะโครงการ   :  โปรดใส่เครื่องหมาย    ใน   ที่ต้องการและกรอกข้อมูลพร้อมหลักฐานตามที่ระบุ 
 

  5.1  เป็นโครงการต่อเนื่องที่เคยได้รับการสนบัสนุนฯจากโครงการคลินิกฯหรือโครงการที่เคยถ่ายทอดฯ 
มาแล้วจากแหล่งทุนอ่ืน (ปีที่ด าเนินการ   ) 

  แนบผลกำรด ำเนินงำนและผลส ำเรจ็ที่ผ่ำนมำประกอบด้วย 
   5.2  เป็นโครงการใหม่ (ไม่เคยด าเนินการหรือรับงบประมาณจากแหล่งใด) โดยเป็นโครงการที่... 
       1)  เป็นความต้องการของชุมชน (เกษตรกร แม่บ้านเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม หรือ 
วิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs โดยได้แนบหลักฐานตามแบบส ารวจความต้องการ (แบบ สส. 002 - 2 (1)) 
       2)  สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โปรดระบุชื่อผู้น า)  โดยได้แนบ
หนังสือขอความช่วยเหลือทางวิชาการ (แบบ สส. 002 - 2 (2)) 
       3)  เป็นข้อเสนอความต้องการของ  จังหวัด /ท้องถิ่น (ผ่าน ศวภ.1-5) 
   5.3  เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาที่ต้องการและมีพร้อมในการถ่ายทอดฯ  
โปรดระบุแหล่งทุน       ปีที่ได้รับทุน   
หมายเลขโทรศัพท์แหล่งทุน   โดย  ไม่เคยถ่ายทอดฯ 
        ถ้าเคยถ่ายทอดฯ ให้ระบุไว้ในข้อ 5.1 
 
๖. หลักการและเหตุผล   :           

(ค ำอธิบำย:ช้ีแจงเหตุผลควำมจ ำเป็นท่ีต้องด ำเนินโครงกำร  เช่น ระบุประเด็นหรือท่ีมำของปัญหำ  แนวคิดกำรแก้ไขหรือ
พัฒนำ  มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่นๆ หรือไม่อย่ำงไร เป็นต้น) 
 
๗. วัตถุประสงค์   :(ระบุว่ำโครงกำรมุ่งหวังให้บรรลุอะไร หลัก ๆ ไมเ่กิน 3 ข้อ) 

1.            

2.          
3.            

๖ 



 

 
 

๘. กลุ่มเป้าหมาย   :           

(ค ำอธิบำย : โปรดระบุ ช่ือกลุ่มเป้ำหมำยพร้อมช่ือ/นำมสกุล ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ท่ีเป็นประธำน/ผู้น ำกลุ่ม-ชุมชน ที่จะด ำเนินกำรให้
ชัดเจนเช่ือมโยงกับข้อ 5.2 1) )  
 
๙. พื้นที่ด าเนินการ   :           

(ค ำอธิบำย :โปรดระบุ หมู่บำ้น ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ที่กลุม่เป้ำหมำยอำศัยอยู่) 
 
๑๐. ระยะเวลาด าเนินการ   : (วันเริ่มต้น -สิ้นสุดโครงการต้องอยู่ภายในปีงบประมาณวันที่ 1 ตลุาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 

 
๑๑. การด าเนินโครงการ   :            

11.1 กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน  ประกอบด้วย 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2 แผนการด าเนินงาน ( ตามตารางด้านล่าง) โดยสอดคล้องกับ ข้อ 11.1 
   

 

กิจกรรม 
2559 2560 

รวม 
 

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

แผนเงิน 
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
ผลงาน; (จ านวนผู้รับการถ่ายทอด)      

ค าอธิบายต้องให้ข้อมูล 

 บทสรุปของเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดฯ  

คุณสมบัติของผูร้ับการถ่ายทอดฯ  

วิธีการถ่ายทอด[หัวข้อความรู้ที่จะให้โดยการบรรยาย การสาธิต การศึกษาดูงาน][หัวข้อทักษะ/ความเช่ียวชาญ ที่จะ

ฝึกปฏิบัติแต่ละเรื่อง ให้ระบุจ านวนช่ัวโมง/ จ านวนวัน/ จ านวนครั้ง พร้อมช่ือวิทยากรและหน่วยงานของวิทยากร] 

สื่อท่ีใช้ในการถ่ายทอดฯ เช่น เอกสารประกอบการบรรยาย เครือ่งมือเครื่องจักรในการสาธิต เป็นต้น 

การทดสอบการได้รับความรู้ก่อนและหลัง แผนการติดตาม ให้ค าปรึกษา และการติดตามประเมินผลภายหลังการ
ถ่ายทอดฯ 

๗ 



 

 
๑๒. ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ  โปรดระบุค่ำเปำ้หมำย 

(โปรดศึกษำในคู่มือฯ ในส่วนของเป้ำหมำย / ตัวช้ีวัด)  
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ/ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ) ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ 
1)  จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน)  แบบใบสมัคร 
2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดฯ   แบบประเมินผลฯ 
3)  ร้อยละผู้รับการถ่ายทอดฯ มีการน าไปใช้ประโยชน์   แบบติดตามฯ 
4)  จ านวนสถานประกอบการที่น าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์  (แห่ง/ราย)*ดูค ำอธิบำยในคู่มือ 

 แบบฟอร์มการน าไปใช้
ประโยชน์ 

5)  สัดส่วนผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจาก
การด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยีโครงการเปรียบเทียบ
กับงบประมาณที่ได้รับ  

เท่ากับหรือมากกว่า 1 การประเมินจากคณะที่
ปรึกษาจากภายนอก 

 

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**(ผลกระทบ : ที่เกิดโดยตรงกับผู้รับบริการและประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีให้บริการ)  

(ค ำอธิบำย : แสดงผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกโครงกำรทั้งที่ระบุเป็นตัวเงินและไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเงินได้  ศึกษำขอบเขตใน
คู่มือฯ พร้อมอธิบำยให้เข้ำใจว่ำเกิดอย่ำงไร) 
    ทางเศรษฐกิจ   โปรดอธิบาย        
    ทางสังคม   โปรดอธิบาย          
 ** จะสัมพันธ์กับข้อ 12 

 

๑๔. งบประมาณขอรับการสนับสนุน   จ านวน      บาท มีรายการ ดังนี้ 
(ค ำอธิบำย  :ให้แจกแจงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยที่จะใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรทุกขั้นตอนเป็นงบตัวคูณ [ราคาต่อหน่วย: จ านวน

คน/คร้ัง/วัน/ชิ้น] โดยใช้ระเบียบและอัตรำของทำงรำชกำร) 
 * หำกมีงบสมทบหรือทรัพยำกรอืน่ ๆ จำกหน่วยงำนในพ้ืนท่ีหรือจำกกลุ่ม/ชุมชน โปรดระบุไวด้้วย 

 

๑๕. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล   :   

รายงานความก้าวหน้ากับส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  โดยรายงานผลการด าเนินงาน และ
จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มฯ ที่ก าหนด เป็นรายไตรมาส รวมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ปี  โดยรายงานในระบบติดตาม
โครงการคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ (Clinic Monitor Online : CMO)ที่เวบไซต์www.clinictech.most.go.th 
และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมไฟล์เอกสารภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ(โปรดศึกษาในคู่มือฯ) 

 

๑๖. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ   :   

ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จะระบุว่าได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้ง ยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมจัดแสดงผลงานคลินิก
เทคโนโลยีในงานนิทรรศการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 
 

 

      

(     ) 

ผู้เสนอโครงการ 
ต าแหน่ง**     

(** ต ำแหน่งในสถำบันกำรศึกษำ) 

 
 

 

๘ 



 

 

แบบส ารวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี 
โดย     คลินิกเทคโนโลยี          

 

ส่วนที่   ๑  ข้อมูลชุมชน  
๑.๑  ช่ือชุมชน/หมู่บ้าน  หมู่ที ่ ต าบล              อ าเภอ    จังหวัด   
๑.๒  ช่ือผู้น า            
๑.๓  จ านวนสมาชิกในชุมชน     ครัวเรือน/คน 
๑.๔  อาชีพของสมาชิก 

-  อาชีพหลัก                            คิดเป็นร้อยละ     
-  อาชีพรอง                 คิดเป็นร้อยละ     
-  อาชีพเสรมิ                 คิดเป็นร้อยละ     

๑.๕  รายได้เฉลี่ย / เดือน ของสมาชิกและครัวเรือน 
        น้อยกว่า  5,000 บาท 
        มากกว่า  5,000 บาท แต่ไมเ่กิน 10,000 บาท 
        เกินกว่า  10,000 บาท 
๑.๖  ปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีพของชุมชน     
        น้ าเพื่อการอุปโภคบรโิภค     มี  ไม่ม ี
        ไฟฟ้า             มี  ไม่ม ี
๑.๗  อธิบายลักษณะทรัพยากรของชุมชน         
๑.๘  หน่วยราชการที่ดูแลชุมชนในปัจจุบัน         
๑.๙  ผลิตภัณฑ์ของชุมชน(ถ้ามี)          
ส่วนที ่ ๒  ความต้องการเทคโนโลยี 
๒.๑  ช่ือกลุ่ม (ใสเ่ครื่องหมาย  ให้ตรงตามสถานภาพของกลุ่มพรอ้มช่ือ) 
        ช่ือชุมชน                               
        ช่ือวิสาหกิจชุมชน                        
        อุตสาหกรรมในครัวเรือน/ขนาดกลาง/ย่อม                        
       ที่อยู่            
๒.๒  ช่ือหัวหน้ากลุม่/ผู้น า     หมายเลขโทรศัพท์     
๒.๓   จ านวนสมาชิกในกลุ่มที่ต้องการเทคโนโลย ี     คน (แนบรายชื่อสมาชิกพร้อมท่ีอยูแ่ละ
หมายเลขโทรศัพท์ตดิต่อ) 
๒.๔  ประเด็นปัญหา / ความจ าเปน็ท่ีต้องการเทคโนโลยี  หรือความช่วยเหลือทางเทคโนโลยี                       
                    
๒.๕  เทคโนโลยีที่ต้องการ  หรือปัญหาทางเทคโนโลยีที่ต้องการให้ช่วยเหลือ 

ก)  ต้องการค าปรึกษา  เรื่อง                            
ข)  ต้องการให้ฝึกอบรม  เรื่อง                      
ค)  อื่นๆ (ระบ)ุ            

๒.๖  ความต้องการหรือปัญหาฯตามข้อ ๒.๕ เคยขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน (ระบุชื่อ)                          
แต่ยังไมไ่ดร้ับความช่วยเหลือ 
 
  
  
 

 
 

ลงช่ือ     (ตัวบรรจง) 

หมายเลขโทรศัพท์     

ผู้ส ารวจข้อมูล 
วันท่ี / / . 

 

 

ลงช่ือ     (ตัวบรรจง) 

หมายเลขโทรศัพท์     

ผู้ใหข้้อมูล 
วันท่ี / / . 

 ๙ 



 

 
 
 

                     ชื่อหน่วยงาน/ชุมชน        
          ที่อยู่                    
                  

 วันที่             เดือน  พ.ศ.  
 
เรื่อง ขอความช่วยเหลือทางวิชาการหรือเทคโนโลยี 
  

เรียน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักฐานการประชุม การจัดเวทีเสวนา ที่แสดงถึงการได้มาถึงประเด็น 
  ที่ต้องการขอความช่วยเหลือ (เฉพาะกรณีเป็นความต้องการของสมาชิก 
  อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 

ด้วย (นาย/นาง/นางสาว)...................................................มีความประสงค์ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
ช่วยเหลือในเรื่อง.......................................................................... (ระบุประเด็นปัญหา/พ้ืนที่/จ านวนผู้ได้รับความเดือดร้อน) 
และเคยขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน (ระบุชื่อ)...................................................................เมื่อปี พ.ศ. .............. 
แต่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาโดยชุมชน/จังหวัด/หน่วยงานในท้องถิ่น (ระบุชื่อ)....................................
ยินดีจะให้ความร่วมมือและการสนับสนุน(โปรดระบุ  สมทบงบประมาณบางส่วน จ านวน..............บาท  สร้างโรงเรือน 
 จัดหาเครื่องมือ/เครื่องจักร  สถานที่อบรม  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................................................
โดยหากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมโปรดติดต่อ(ชื่อ–สกุล).................................    หมายเลขโทรศัพท์..............................   
        
                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

**ให้ขีดฆ่ำข้อควำม

ที่ไม่ต้องกำร 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(   ) 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

/สมาชิก อสวท. 
โทร. ................................................ 

 

๑๐ 



 

 
 

๑. ชื่อสถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย   :        

 
๒. ชื่อโครงการ   :             

 
๓. ชื่อผู้เสนอโครงการและผู้ร่วมโครงการ(ไม่เกิน 3 คน)  :       

(ค ำอธิบำย : โปรดระบุ ช่ือ – นำมสกุล / ต ำแหน่ง  /สถำนที่ติดต่อ / หมำยเลขโทรศัพท์ / โทรสำร / e-mail) 
(ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน ผลงำน ประสบกำรณ์กำรท ำงำนของผู้เสนอโครงกำที่เป็นหัวหน้ำโครงกำรและผู้ร่วม

โครงกำรให้เป็นเอกสำรแนบท้ำยโครงกำร)) 

 
๔. ควำมสอดคล้องกับแผนงำน    :     การวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี    

 
๕. ลักษณะโครงกำร   :  โปรดใส่เครื่องหมาย    ใน   ที่ต้องการและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

   5.1  เป็นความต้องการของชุมชน (เกษตรกร แม่บ้านเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม หรือ วิสาหกิจชุมชน โดย
ได้แนบหลักฐานตามแบบส ารวจความต้องการ (แบบ สส. 002 - 2 (1)) 

  5.2  เป็นข้อเสนอความต้องการของจังหวัด หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสมาชิก อสวท. โดย
ได้แนบหนังสือขอความช่วยเหลือทางวิชาการ (แบบ สส.002 - 2 (2)) 
  5.3  อ่ืนๆ  โปรดระบุ          

 
๖. หลักกำรและเหตุผล   :           

(ช้ีแจงเหตุผลควำมจ ำเป็นท่ีต้องมีวิจัยและพัฒนำต่อยอด โดยแสดงรำยละเอียดและสถำนภำพปัญหำของเทคโนโลยเีดิม)  

 
๗. วัตถุประสงค์   :(ระบุว่ำโครงกำรมุ่งหวังให้บรรลุอะไร หลักๆ ไมเ่กนิ 3 ข้อ) 

1.             
2.             
3.             

 
๘. กลุ่มเป้ำหมำย   :           

(อธิบำย :โปรดระบุ กลุ่มเปำ้หมำยทีค่ำดว่ำจะเป็นผู้ใช้/รับกำรถ่ำยทอดฯ เมื่อผลงำนวิจยัฯ แลว้เสรจ็) 

 
๙. พื้นที่ด ำเนินกำร   :           

(อธิบำย :โปรดระบุ พื้นที่ตั้งทีจ่ะด ำเนินกำรวิจยัและพฒันำต่อยอดและพืน้ที่ของกลุม่เป้ำหมำยที่เป็นผู้ใช้เทคโนโลยี) 

 
๑๐. ระยะเวลำด ำเนินกำร   :  (วันเริ่มต้น -สิ้นสดุโครงการต้องอยู่ภายในปีงบประมาณวันท่ี 1 ตุลาคม 59 - 30 กันยายน 60)  

 

๑๑ 



 

๑๑. กำรด ำเนินโครงกำร   :   
11.1  กระบวนการและวิธีการวิจัยและพัฒนาต่อยอดฯ มีรายละเอียด ตามหัวข้อ  ดังนี้    

  ขอบเขตการวิจัยและพัฒนาต่อยอดฯ 
   ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนาต่อยอดฯ 
   ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาต่อยอดฯ 
   ความคาดหวังและผลประโยชนที่ได้รับจากการวิจัยและพัฒนาต่อยอดฯ 

 แผนการถ่ายทอดฯ 
 

11.2 แผนการด าเนินการวิจัยฯ และแผนการถ่ายทอดฯ (ตามตารางด้านล่าง) โดยสอดคล้องกับ ข้อ 11.1 

 
๑๒. ผลผลิต 

ตัวช้ีวัดผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย (หน่วยนับ) ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ 

1) ผลงานวิจัยและพัฒนาต่อยอด
เทคโนโลยีแล้วเสร็จตามแผน 

แล้วเสร็จตามแผน 
ภายในปีงบประมาณ 

1) รายงานการวิจัยและพัฒนา
ต่อยอดเทคโนโลยีฉบับสมบูรณ์ 

2) จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(คน) 

 2) การรายงานความก้าวหน้า
ในระบบ CMO 

3) ร้อยละผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมี
ความพึงพอใจผลงานฯ 

 

 
๑๓. ผลกระทบ  :  (โปรดใส่เครื่องหมำย  และแสดงผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกโครงกำรทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเงิน 

ข้อใดข้อข้อหนึ่ง หรือท้ังสองข้อ) 
   ทางเศรษฐกิจ   โปรดอธิบาย         
   ทางสังคม   โปรดอธิบาย          

 
๑๔. งบประมำณขอรับกำรสนับสนุน   จ านวน      บาท มีรายการ ดังนี้ 

(ค ำอธิบำย :ให้แจกแจงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยที่จะใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรทุกขั้นตอนเป็นงบตัวคูณ [ราคาต่อหน่วย: จ านวนคน/
คร้ัง/วัน/ชิ้น] โดยใช้ระเบียบและอัตรำของทำงรำชกำร)  

 

กิจกรรม 
2559 2560 

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

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

     

๑๒ 



 

๑๕. กำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผล   :   
รายงานความก้าวหน้ากับส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  โดยรายงานผลการด าเนินงานและจัดส่ง

ข้อมูลตามแบบฟอร์มฯ ที่ก าหนด เป็นรายไตรมาส รวมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ปี  โดยรายงานในระบบติดตามโครงการ
คลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ (Clinic Monitor Online : CMO)ที่เวบไซต์www.clinictech.most.go.th และส่งรายงาน
ฉบับสมบูรณ์พร้อมไฟล์เอกสาร ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

(     ) 

ผู้เสนอโครงการ 
ต าแหน่ง**     

(** ต ำแหน่งในสถำบันกำรศึกษำ) 

 

 

๑๓ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 

คลินิกเทคโนโลย ี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
    แบบใบสมัคร 
    แบบประเมินผลเมื่อจบกำรถ่ำยทอดฯ ทันที (แผนงำนถ่ำยทอดเทคโนโลยี) 
    แบบติดตำมประเมินผล 
    แบบกำรน ำผลงำนวิจัยและพัฒนำไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบสมัคร 

ชื่อโครงกำร              
วันเวลำ       สถำนที ่       
คลินิกเทคโนโลยี             
เพื่อก่อเกิดประโยชน์ทั้งผู้สมัครที่จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและผู้รับสมัครที่จะให้บริการอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลต่อไปนี้หากท่าน
ยินยอมให้ข้อมูลขอให้ท่านกรอกให้ครบถ้วนทุกข้อและลงช่ือโดยคลินิกเทคโนโลยี จะรักษาข้อมูลเป็น ควำมลับ  แต่หากท่านไม่
ประสงค์จะให้ข้อมูลเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ท่านสามารถไม่กรอกใบสมัครได้ 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลส่วนบุคคล 

๑. ช่ือ ๑    นาย    ๒    นาง   ๓    นางสาว   ช่ือ    นามสกุล    
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  (เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ) 

๒. สถานท่ีติดต่อ        (ระบุบ้านเลขท่ี หมู่ที่ หมู่บ้าน ถนน) 
ต าบล            อ าเภอ    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    
๓. อาย ุ    ปี เต็ม  
๔. หมายเลขโทรศัพท์บ้าน      โทรศัพท์มือถือ      
๕. อาชีพหลัก(เลือกเพียง ๑ ข้อ)     
 ๑    รับราชการ  ๒   พนักงานรัฐวิสาหกิจ     ๓   เกษตรกร      ๔   โอทอป      
 ๕   แม่บ้าน  ๖   พนักงานธุรกิจเอกชน    ๗   รับจ้าง         ๘   วิสาหกิจชุมชน 
 ๙   ค้าขาย  ๑๐ อื่นฯ       
๖. ระดับการศึกษาสูงสุด (เลือกเพียง ๑ ข้อ)      
 ๑   ประถม ๒   มัธยมต้น ๓   มัธยมปลาย /ปวช.      ๔   ปวส./อนุปริญญา  
 ๕   ปริญญาตร ี ๖   สูงกว่าปริญญาตร ี ๗   อื่นๆ     
๗. รายได้ต่อเดือน (เลือกเพียง ๑ ข้อ)   

๑   น้อยกว่า  ๑,๐๐๐ บาท    ๒   ๑,๐๐๑ – ๒,๐๐๐ บาท    
๓   ๒,๐๐๑ – ๓,๐๐๐ บาท      ๔   ๓,๐๐๑ – ๔,๐๐๐ บาท     
๕   ๔,๐๐๑ – ๕,๐๐๐ บาท      ๖   ๕,๐๐๑ – ๖,๐๐๐ บาท     
๗   ๖,๐๐๑ – ๗,๐๐๐ บาท      ๘   ๗,๐๐๑ – ๘,๐๐๐ บาท     
๙   ๘,๐๐๑ – ๙,๐๐๐ บาท      ๑๐ ๙,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท     

 ๑๑ มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท (โปรดระบุจ านวน     บาท) 
๘. ทราบข่าวครั้งแรกจากแหล่งใด  (เลือกเพียง ๑ ข้อ) 

๑    จดหมายเชิญ     ๒    ทางอินเตอร์เน็ต 
        ๓    การแนะน า / คนรู้จัก   ๔    ป้ายประกาศโฆษณา     
   ๕    สื่อสารมวลชน ๖    หน่วยงานในท้องถิ่น 
  ๗    เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ๘    อื่น ๆ       

๙. ท่านเคยได้รับการอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี จาก ทางคลินิกเทคโนโลยีนี้หรือไม่ 
 ๑    เคย ๒    ไม่เคย 
๑๐. ท่านเคยลงทะเบยีนคนจนประเภทขาดการอาชีพหรือไม ่
 ๑    เคย    ๒    ไม่เคย 

ส่วนที ่ ๒  ข้อมูลเฉพำะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหลกัสูตร    
คลินิกเทคโนโลยเีครือข่าย เป็นผู้พจิารณาสอบถามคณุลักษณะที่เฉพาะต้องการทราบเพิ่มในโครงการดงักล่าว (ถ้าจ าเป็น) 

 

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

     ลงช่ือ      
ผู้ให้ข้อมูล 

วันท่ี   เดือน   พ.ศ.  ๑๔ 



 

 
แบบประเมินผลเมือ่จบกำรถ่ำยทอดฯ ทันที 

 

เพ่ือประโยชน์การวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร จึงใคร่ขอให้ท่านให้ความเห็นตามที่เป็นจริง 
อย่างตรงไปตรงมา โดยจะไม่มีการระบุชื่อผู้ประเมินแต่อย่างใด 

 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร 
 

รำยกำร 
ระดับ 

มำก
ที่สุด 
(๕) 

มำก 
(๔) 

ปำน
กลำง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) ท่ำนมีควำมพอใจในค ำถำมต่อไปนี้ระดบัใด 

ข้อมูลวัดควำมพึงพอใจ 
๑. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (เช่น การประกาศรับสมคัร การติดต่อ
เชิญอบรม การประสานงานและให้ข้อมูล  การดูแล และการท างานอย่างมีขั้นตอน ฯลฯ) 

     

๒. เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ (เช่น อัธยาศัยด ียิ้มแยม้แจ่มใส มีใจในการให้บริการ ฯลฯ)      
๓. สิ่งอ านวยความสะดวก (สถานท่ีอบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรม ฯลฯ)         
ข้อมูลเพ่ือกำรปรับปรุงหลักสูตร 
๔. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจ าวัน)      
๕. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร      
๖. ความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ เทคนิคการสอน)      
๗. ระยะเวลาการอบรม (จ านวนวัน)      
๘. ช่วงเวลาการอบรม (วัน/เดือน/ฤดทูี่อบรม)      
๙. ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย(ประโยชน์ที่ได้รับมากกวา่เวลาและ
ค่าใช้จ่ายที่เสียไป) 

     

 

๑๐. ท่ำนคำดว่ำสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่. 
 ๑    น าไปใช้ใช้ประโยชนไ์ด้  ๒    น าไปใช้ใช้ประโยชนไ์มไ่ด้ 

 
๑๑. ท่ำน คำดว่ำ จะมีรำยได้เพิ่มขึ้นกี่บำทรำยได้ต่อเดือน (เลือกเพียง ๑ ข้อ)      

๑   น้อยกว่า  ๑,๐๐๐ บาท   ๒   ๑,๐๐๑ – ๒,๐๐๐ บาท    
๓   ๒,๐๐๑ – ๓,๐๐๐ บาท      ๔   ๓,๐๐๑ – ๔,๐๐๐ บาท     
๕   ๔,๐๐๑ – ๕,๐๐๐ บาท      ๖   ๕,๐๐๑ – ๖,๐๐๐ บาท     
๗   ๖,๐๐๑ – ๗,๐๐๐ บาท      ๘   ๗,๐๐๑ – ๘,๐๐๐ บาท     
๙   ๘,๐๐๑ – ๙,๐๐๐ บาท      ๑๐ ๙,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท     

 ๑๑ มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท  (โปรดระบุจ านวน     บาท) 
 

 
 
 

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

๑๕ 



 

 
แบบติดตำมประเมินผล 

 

 เพ่ือสามารถประมวลผลแสดงความส าเร็จของโครงการ ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมกรุณากรอกข้อมูลให้
ครบถ้วนด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 

 ชื่อ        นามสกุล       
เนื้อหำ 
๑. กำรน ำไปใช้ประโยชน์  

๑.๑    สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้  
๑.๒    ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพราะ      

             
(หากเลือกตอบข้อ ๒ ไม่ต้องตอบข้ออ่ืนๆ) 
 

๒. ควำมรู้ที่ได้รับสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรำยได้กี่บำทต่อเดือน 
ค ำอธิบำย 
ประเมินเป็น รายได้หลัก (รายได้จากอาชีพประจ าและใช้เวลาส่วนใหญ่)  เฉลี่ยเพิ่มข้ึนต่อเดือน  
ประเมินเป็น รายได้เสริม (รายได้เพ่ิมนอกจากอาชีพประจ าและใช้เวลาว่าง)  เฉลี่ยเพิ่มข้ึนต่อเดือน  

 ๒.๑  รายได้ที่ท่านได้รับเป็นแบบไหน (เลือกเพียง ๑ ข้อ) 
๑    รายได้หลัก   ๒    รายได้เสริม 
 

 ๒.๒  กรุณาเลือกระบุจ านวนเงิน (เลือกเพียง 1 ข้อ) 
๑   น้อยกว่า  ๑,๐๐๐ บาท   ๒   ๑,๐๐๑ – ๒,๐๐๐ บาท    

 ๓   ๒,๐๐๑ – ๓,๐๐๐ บาท     ๔   ๓,๐๐๑ – ๔,๐๐๐ บาท     
 ๕   ๔,๐๐๑ – ๕,๐๐๐ บาท     ๖   ๕,๐๐๑ – ๖,๐๐๐ บาท     
 ๗   ๖,๐๐๑ – ๗,๐๐๐ บาท     ๘   ๗,๐๐๑ – ๘,๐๐๐ บาท     
 ๙   ๘,๐๐๑ – ๙,๐๐๐ บาท     ๑๐ ๙,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท    

๑๑ มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท  (โปรดระบุจ านวน     บาท) 
 หรือ (ถ้าไม่สามารถตอบข้อ  ๒.๑  หรือ  ๒.๒  ได้ให้ไปตอบใน ข้อ ๓ หรือ ข้อ ๔) 
 

๓. ท่ำนสำมำรถน ำควำมรู้ไปลดรำยจ่ำยได้กี่บำทต่อเดือน (ในกรณีที่ไม่สำมำรถตอบได้ให้ข้ำมไปข้อ ๔) 
 ๑   น้อยกว่า  ๑,๐๐๐ บาท   ๒   ๑,๐๐๑ – ๒,๐๐๐ บาท    
 ๓   ๒,๐๐๑ – ๓,๐๐๐ บาท     ๔   ๓,๐๐๑ – ๔,๐๐๐ บาท     
 ๕   ๔,๐๐๑ – ๕,๐๐๐ บาท     ๖   ๕,๐๐๑ – ๖,๐๐๐ บาท     
 ๗   ๖,๐๐๑ – ๗,๐๐๐ บาท     ๘   ๗,๐๐๑ – ๘,๐๐๐ บาท     
 ๙   ๘,๐๐๑ – ๙,๐๐๐ บาท     ๑๐ ๙,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท     
 ๑๑ มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท  (โปรดระบุจ านวน     บาท)  
 

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

๑๖ 



 

๔. ในด้ำนคุณภำพชีวิต  (ในกรณีที่ไม่สำมำรถประเมินได้ให้ข้ำมไปข้อ ๕) 
๔.๑    สามารถระบุเป็นเงินจ านวน    บาทต่อเดือน  
๔.๒    ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นการน าความรู้ไปใช้  พัฒนาอาชีพ        

 ๔.๓    ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นเรื่องความจ าเป็นของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมส่วนรวม     
๔.๔    ไม่เป็นตัวเงิน แต่สามารถประเมินในด้าน       
 

๕. ท่ำนเริ่มน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อใด    
 ๕.๑    หลังการอบรมทันที                  ๕.๒    หลังการอบรมภายใน ๑ เดือน     

๕.๓    หลังการอบรมภายใน ๓ เดือน   ๕.๔    หลังการอบรมภายใน ๖ เดือน 
 

๖. ท่ำนน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ท่ีไหน 
 ๖.๑    ใช้ในครอบครัว                        ๖.๒    ใช้ในชุมชน/กลุ่ม 

๖.๓    ใช้ในที่ท างาน                          ๖.๔    ใช้เมื่อมีโอกาส 
 

๗. ท่ำนน ำควำมรู้ไปขยำยผลต่อในด้ำนใด 
๗.๑    ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่ ๗.๒    เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อ 
๗.๓    ให้บริการ / ค าปรึกษา   ๗.๔    อ่ืนๆ (โปรดระบุ  ) 

 
 

ส่วนที่ ๓  กำรประเมินผลทั้งโครงกำรทำงเศรษฐศำสตร์โดยเจ้ำหน้ำที่คลินิกเทคโนโลยี   
ประเมินทำงเศรษฐศำสตร์ทั้งโครงกำร (เทียบกับการลงทุนโครงการ) 

 
สูตรค ำนวณผลตอบแทนโครงกำร (เท่ำ) = รวมรำยได้แต่ละคนหำรด้วยจ ำนวนคน (ทั้งโครงกำร) X ๑๒ 

เดือน 
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ต้นทุนโครงกำรต่อคน 

 

     ลงชื่อ      
ผู้ประเมิน 

วันที่   เดือน   พ.ศ.  
 

๑๗ 



 

แบบการน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน ์

 
 

 
ชื่อกลุ่ม      
ที่อยู่     

             
            

วันที่ เดือน พ.ศ.   
 
เรื่อง การน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 
เรียน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
  ตามท่ี  ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน
ที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ด าเนินการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและพัฒนา ให้แก่ชุมชน 
วิสาหกิจชุมชน และอุตสาหกรรมในครัวเรือน/ขนาดเล็กหรือย่อม  นั้น 
 

  ข้าพเจ้า............................................................................................................................. ............... 
ประธานกลุ่ม/ผู้น าชุมชน.......................................................................และสมาชิกกลุ่ม/ชุมชน จ านวน................คน 
(จ านวน...............คน) ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง........................................................................................... 
เมื่อวันที่.................เดือน.........................พ.ศ...................จากมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน.............................................. 
...................................................................ซึ่งกลุ่มสามารถน าความรู้/เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ 
เช่น เพ่ิมรายได้ ลดค่าใช้จ่าย ได้มาตรฐาน).................................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
  กลุ่ม/ชุมชน....................................................................................ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี ้
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(    ) 
ประธานกลุ่ม / ตัวแทนกลุ่ม 

หมายเลขโทรศัพท์................................................ 

๑๘ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 หมู่บ้ำนแม่ข่ำย วท. 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บทที่ ๒ : ข้อก ำหนดและขอบเขตกำรสนับสนุนงบประมำณภำยใต้กำรด ำเนินงำน 
“หมู่บ้ำนแม่ข่ำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (หมูบ่ำ้นแม่ข่ำย วท.)”  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

 หมู่บ้ำนแม่ข่ำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้ำนแม่ข่ำย วท.)   
 คือ  กลไกส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนา ต่อยอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ ให้เกิด
อาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและอาชีพอ่ืน ๆ ในชุมชน เพ่ือสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
และ ด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จนสามารถเป็นต้นแบบส าหรับชุมชนอ่ืน ๆ  
 

๑)  หลักกำรและเหตุผล 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการด าเนินงานการคัดเลือกหมู่บ้านที่มีศักยภาพและความพร้อม

จัดตั้งเป็นหมู่บ้านกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ภายใต้ชื่อ “หมู่บ้านเทคโนโลยี
เฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งมีจ านวน ๙ แห่ง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จากแนวนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้หมู่บ้าน
และชุมชนน าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีการเผยแพร่กระจายสู่ชุมชน
มากยิ่งขึ้น จึงได้น าแนวคิดหมู่บ้านเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ ผสมผสานกับการด าเนินงานเครือข่ายการถ่ายทอด
เทคโนโลยี (คลินิกเทคโนโลยี) มาพัฒนาเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้าน วท.) และสร้าง
กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านด้วย วทน. อย่างต่อเนื่อง โดยให้ชื่อหมู่บ้านที่ได้รับการยกระดับการพัฒนาว่า “หมู่บ้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้ำนแม่ข่ำย วท.)” 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ งานหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในการขยาย
กรอบความคิดของการน า วทน. ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนโดยความร่วมมือกับภาคีทั้ง ๔ ได้แก่ ภาคราชการและท้องถิ่น 
(ผู้สนับสนุน) ภาควิชาการ (ผู้ให้เทคโนโลยี เช่น หน่วยงานในสังกัด วท. และสถาบันการศึกษา)ภาคประชาชน 
(ผู้รับเทคโนโลยี) และภาคเอกชน (ผู้สนับสนุน) โดยการพัฒนาหมู่บ้านด้วย วทน. มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างหมู่บ้านแม่
ข่ายที่สามารถเป็นต้นแบบและขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับไปยังหมู่บ้านอ่ืนๆ ด้วยวิทยากรท้องถิ่น มี
เป้าหมายในการสร้างหมู่บ้านต้นแบบเพ่ือน าไปสู่การขยายผล “๑ อ าเภอ ๑ หมู่บ้านแม่ข่าย”  โดยแบ่งระยะเวลา
ในการพัฒนาเป็น ๒ ระยะ  ดังนี้   

- ระยะที่ ๑  ใช้เวลาไม่เกิน ๓ ปี  เพ่ือพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้เป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท. โดยการถ่ายทอด 
(Knowledge) ใหม่ๆ ให้สมาชิกมีทักษะ (Skill) ความช านาญ  ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ  กระบวนการผลิต การเพ่ิม
ผลผลิตให้เพ่ิมขึ้น (Productivity) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development) การบริหารจัดการ (Management)  
กระบวนการคิดการพัฒนาแบบครบวงจรห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value chain) ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า การ
ลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ (Value added) รวมถึงการขยายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าของ
ชุมชนในชนบท การสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน/
ชุมชน เช่น  การแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ การสังเกต การระบุปัญหา การทดลอง การจดบันทึก การรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลและการสรุปผล เพ่ือการปรับเปลี่ยนทัศนคติ (Attitude) ให้เกิดกระบวนการ
คิดอย่างวิทยาศาสตร์ จนสามารถผ่านการประเมินและได้รับการยกระดับเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท. 

๑๙ 



 

- ระยะที่ ๒  ใช้เวลาไม่เกิน ๒ ปี  ส าหรับหมู่บ้านแม่ข่าย วท. เพ่ือท าหน้าที่ขยายองค์ความรู้ความ
เชี่ยวชาญของตนเองที่ได้รับการพัฒนาในช่วยที่ ๑ ไปสู่หมู่บ้าน/ชุมชนใหม่  ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/
ชุมชนอ่ืนต่อไป 

๒)  หลักเกณฑ์กำรสนับสนุนงบประมำณหมู่บ้ำน วท. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประเภทหมู่บ้ำน เป้ำหมำย 
กรอบวงเงิน
สนับสนุน 

เงื่อนไขกำรสนับสนุนต้องผ่ำน
เกณฑ์ทุกข้อ ดังนี้ 

แบบฟอร์มที่ใช้ 

๑.  หมู่บ้ำน วท.
(ต่อเนื่อง) :  
เพ่ือผลักดันไปสู่
การเป็นหมู่บ้าน
แม่ข่าย วท. 

 หมู่บ้านที่ได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณมาแล้ว 
๑ หรือ ๒ ปี นับ 
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ -
ปัจจุบัน และ
ต้องการพัฒนาเป็น
ปีที ่๒ หรือปีที่ ๓
เพ่ือก้าวไปสู่การ
เป็นแม่ข่าย 

ไม่เกินหมู่บ้ำนละ 
๒๕o,ooo บำท 

๑) มีผลสัมฤทธิ์ของงาน/พร้อมจัด 
ส่งผลงานของปีที่ได้รับการสนบัสนุน 
ครบถ้วนตามข้อก าหนด 
๒) มีคะแนนประเมินสถานะหมู่บ้าน 
ตามระดับการพัฒนาในปีที่ผ่านมา 
(ปีที่๑ : ไม่ต่ ากว่า ๓o และปีที่ ๒  
ไม่ต่ ากว่า ๖o 
๓) มีผลคะแนนข้อเสนอโครงการ 
ของคณะท างานพิจารณาโครงการ
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗o 

 แบบฟอร์มข้อ 
เ สนอ โคร งกา ร 
(โดยเนื้อหาเป็นไป
ตามแนวทางท่ีเคย
เสนอไว้แล้วในปีที่
๑ หรือปีที ่๒) 

๒.  หมู่บ้ำน วท. 
(แม่ข่ำย) :  
หมู่บ้านแม่ข่าย 
วท. ทึ่ต้องการ
ขยายลูกข่าย 

 หมู่บ้านที่ผ่านการ
ประเมินได้คะแนน
ไม่ น้ อ ยกว่ า  ๘๐ 
และ ได้รับการยก 
ระดับเป็นหมู่บ้าน
แม่ข่ าย  วท .  ( ไม่
เกิน ๒ ปี ) ที่ต้อง 
การขยายลูกข่าย 

ไม่เกินหมู่บ้ำนละ 
๓๖o,ooo บำท 
เป็นค่าใช้จ่าย 
ส าหรับการขยาย
ผลไปยังชุมชน/
หมู่บ้านอื่นๆ  ๓
ชุมชน/หมู่บ้าน   
เป็นเงิน  
๓oo,ooo บาท
และค่าบริหาร
จัดการและพัฒนา
ตนเอง (๒o%) 
เป็นเงิน ๖o,ooo 
บาท 

๑) มีผลกระทบประเมินสถานะการ
พัฒนาหมู่บ้านในระดับยั่งยืน เฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘o  
๒) มีผลสัมฤทธิ์ของงานของปีที่ได้ 
รับการสนับสนุนฯ ครบถ้วนตามข้อ 
ก าหนด 
๓) มีการระบุหมู่บ้านหรือชุมชนใกล้ 
เคียงที่จะไปขยายผลหรือถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้วยวิทยากรในชุมชน ไม่
น้อยกว่ำ ๓ ชุมชน/หมู่บ้ำน และมี
ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแต่ละ
ชุมชนไม่น้อยกว่า ๕o คน(หลัก) 
โดยชุมชน/หมู่บ้าน  ที่ขยายผลอยู่
ต่างอ าเภอ และเป็นอ าเภอที่ยังไม่มี
หมู่บ้าน วท. (ทั้งนี้สามารถซ้ าอ าเภอ
แม่ข่าย วท. ได้ ๑ แห่ง) 
๔) คณะท างานจะพิจารณาความ
เหมาะสมของข้อเสนอโครงการและ
งบประมาณ เมื่อผ่านเกณฑ์ข้อ ๑) - 
๒) และมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๗o 

 แบบฟอร์มข้อ 
เสนอโครงการ 
 แ บ บ ส า ร ว จ
ความพร้อมและ
ความต้องการของ
หมู่บ้านลูกข่าย 

๒๐ 



 

ประเภทหมู่บ้ำน เป้ำหมำย 
กรอบวงเงิน
สนับสนุน 

เงื่อนไขกำรสนับสนุนต้องผ่ำน
เกณฑ์ทุกข้อ ดังนี้ 

แบบฟอร์มที่ใช้ 

๓. หมู่บ้ำน วท. 
(ใหม่) :  
เ พ่ื อ พั ฒ น า ห มู่ 
บ้ าน/ชุมชนที่ มี
ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ
ความพร้อมเข้าสู่
ก ร ะ บ ว น ก า ร 
พัฒนาด้วย วทน. 
และ ด าเนินการ 
ปี ๒๕๖๐ เป็นปี
แรก 

 หมู่ บ้ านที่ อยู่ ใน
อ า เภอที่ ไ ม่ มี ห มู่ 
บ้าน วท. หรือเป็น
หมู่บ้านที่มีเทคโน 
โลยีที่แตกต่างจาก
เทคโนโลยีเดิมที่เคย
ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ 

ไม่เกินหมู่บ้ำนละ 
๓oo,ooo บำท 

๑) อยู่ในพ้ืนที่ของจังหวัด/อ าเภอที่
ยังไม่มีหมู่บ้าน วท.เป็นล าดับแรก
ตามรายชื่ออ าเภอที่ยังไม่มีหมู่บ้าน 
(เอกสารแนบ ง - ๑) 
๒) มีการก าหนดลูกข่าย วท. ไว้
ล่วงหน้าที่คาดว่าจะสามารถ
ด าเนินการได้อย่างน้อย ๓ ลูกข่าย 
๓) เป็นหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เคยได้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเครือข่าย
คลินิกเทคโนโลยี หรือเป็นหมู่บ้าน 
ลูกข่ายฯ (แสดงหลักฐาน) 
๔) ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามเกณฑ์
ของคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗o 

 แบบฟอร์มข้อ 
เสนอโครงการ 
 แบบแสดงเจต 
จ านงเข้าร่วมเป็น
หมู่ บ้ านแม่ข่ าย 
วท. 

 
 ๓)  บทบำทหน้ำที่ของผู้ร่วมโครงกำร 

(๑) ผู้สนับสนุนงบประมำณ  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีหน้าที่ 

 จัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล 
 จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี เพ่ือก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลงานที่ต้องน าส่งรัฐบาล 
 บริหารโครงการและสนับสนุนงบประมาณ 
 ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 ประเมินผลและรายงานผลต่อผู้บริหารและรัฐบาล 

(๒) ผู้ให้กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาท่ีรับงบประมาณ มีหน้าที่ 

 มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดฯ 
 มีความพร้อมในการด าเนินงานร่วมกับหมู่บ้าน/ชุมชน 
 ด าเนินการตามแนวคิดการพัฒนาและแผนพัฒนาหมู่บ้านด้วย วทน. 
 รายงานผลการด าเนินงาน รายไตรมาส/รายปี และจัดส่งผลงานตามตัวชี้วัด เช่น ข้อมูล

ผู้รับบริการ (ใบสมัคร แบบประเมิน แบบติดตาม) รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 ให้ความร่วมมือในการตรวจประเมินจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงบประมาณ ส านัก

ตรวจราชการของกระทรวงฯ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ ากระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (คตป.) คณะที่ปรึกษาที่ว่าจ้างเพื่อประเมินผลประจ าปี เป็นต้น 

 ผลักดันแผนพัฒนาหมู่บ้านด้วย วทน. เข้าสู่แผนการพัฒนาหมู่บ้านและสู่ท้องถิ่น อ าเภอ 
จังหวัด เพ่ือให้ด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
 

๒๑ 

๒๑ 



 

(๓) ผู้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี หมู่บ้านและชุมชน มีหน้าที่ 

 แสดงเจตจ านงเข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่าย วท. โครงการไม่น้อยกว่า ๕๐ คน 
 ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามแผนพัฒนาหมู่บ้านด้วย วทน. 
 เรียนรู้และพร้อมที่จะปรับกระบวนทัศน์ เพ่ือน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในชุมชน

และผสมผสานการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 
 ร่วมสร้างจิตอาสา มีพร้อมที่จะเป็นวิทยากรท้องถิ่น เพ่ือขยายผลไปยังหมู่บ้านและชุมชนอ่ืนๆ 
 

(๔) ผู้ให้กำรสนับสนุนอ่ืนๆ เช่น หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียน วัด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
กศน. ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจ าต าบล เป็นต้น 

 สนับสนุนงบประมาณสมทบในกรณีที่ วท. ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด 
 สนับสนุนสถานที่ อาคาร โรงเรือน ในการจัดกิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์เรียนรู้

หรือศูนย์สาธิต 
 
 ๔)  กำรติดตำม และประเมินผลหมู่บ้ำนแม่ข่ำย วท. 
 ในการยกระดับหมู่บ้าน วท. เป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท. นั้น การประเมินผลการด าเนินงานและการประเมิน
สถานะหมู่บ้านในแต่ละปีงบประมาณ มีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยการประเมินทั้ง ๒ ส่วนจะเป็นเครื่องบ่งชี้
กระบวนการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้านว่าอยู่ในสถานะอยู่รอด เข้มแข็งเติบโต หรือยั่งยืน ดังนั้นเพ่ือให้การคัดเลือก
และยกระดับจากหมู่บ้าน วท. ไปสู่หมู่บ้านแม่ข่าย วท. มีความชัดเจนในการพิจารณาคัดเลือก จึง ได้มีการแต่งตั้ง
คณะท างานคัดเลือกหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ขึ้น เพ่ือให้มีหน้าที่หลักในการวางกรอบ แนวทางของการประเมินและ
คัดเลือกหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ทั้งที่คณะท างานคัดเลือกฯ ดังกล่าว ได้ก าหนดระดับของการพัฒนาหมู่บ้าน 
องค์ประกอบของการพิจารณา และแบบประเมินและหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้ 

 ระดับของกำรพัฒนำหมู่บ้ำน เพ่ือให้การพัฒนาหมู่บ้านตามกรอบการพัฒนา (๓ ปี) เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ คณะท างานคัดเลือกฯ จึงได้แบ่งระดับการพัฒนาหมู่บ้านเพ่ือใช้ในการบ่ง
บอกสถานะหมู่บ้านเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 

(๑) ระดับอยู่รอด หมายถึง หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับของการน าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจ าวัน คณะประเมินเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๓๐ 

(๒) ระดับเข้มแข็ง-เติบโต หมายถึง หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และมีการ
บริหารจัดการหมู่บ้าน/ชุมชน มีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกแต่ยังไม่สามารถขยายผล
ไปยังหมู่บ้าน/ชุมชน อ่ืนๆ ได้ คะแนนประเมินเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ 

(๓) ระดับยั่งยืน หมายถึง หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้และ
สามารถเป็นต้นแบบหรือสามารถขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่นๆ คะแนนประเมินเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 

 
 แบประเมินและหลักเกณฑ์ในกำรให้คะแนน เพ่ือใช้ในการวัดระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน วท. 

มีการก าหนดให้ใช้แบบประเมิน ๕ ด้าน ๒๒ ตัวชี้วัด ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
(๑) ด้านความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีหลักท่ีก าหนด  ๒๐ คะแนน 
(๒) ด้านความพร้อมของหมู่บ้านในการเป็นต้นแบบ  ๒๐ คะแนน 

๒๒ 



 

(๓) ด้านการมีส่วนร่วมและการจัดสรรผลประโยชน์  ๒๐ คะแนน 
  ของคนในชุมชนจากการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

(๔) ด้านการบูรณาการของหมู่บ้านกับหน่วยงานต่างๆ  ๒๐ คะแนน 
  ทั้งภายในและภายนอก 

(๕) ด้านความสามารถในการขยายผลสู่ลูกข่าย   ๒๐ คะแนน 
 

 ข้อก ำหนดกำรประเมิน 
(๑) การประเมิน โดยจะท าการประเมินหลังจากเสร็จสิ้นการด าเนินงานของทุกปีงบประมาณ 

โดยประเมินผลการด าเนินงานจากการรายงานในระบบ CMO (Clinic Monitor Online) ทางเว็บไซต์
http://clinictech.most.go.th 

(๒) การประเมินโดยคณะท างานคัดเลือกหมู่บ้านแม่ข่าย วท. และคณะที่ปรึกษา ที่เป็นหน่วยงาน
ภาคีท่ี ๓ ซ่ึงด าเนนิการประเมินใน ๒ ประเด็น คือ 

- ประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 
- ประเมินสถานะหมู่บ้าน ตามกรอบแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน ๓ ปี 

 
 องค์ประกอบของกำรพิจำรณำคัดเลือกหมู่บ้ำนแม่ข่ำย วท. (แม่ข่ำยต้นแบบหรือแม่ข่ำย

ขยำยลูก) 
(๑) ผลการด าเนินงานและสัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงานที่ผ่านมาตามระยะเวลาของการพัฒนา 

(๓ ปี) 
(๒) คะแนนประเมินสถานะหมู่บ้าน จากคณะท างานคัดเลือกหมู่บ้านแม่ข่าย วท. 
(๓) คะแนนประเมินสถานะหมู่บ้าน จากคณะที่ปรึกษาภาคีที่ ๓ 

 
 ๕)  คุณสมบัติของผู้เสนอโครงกำร 

  ผู้เสนอโครงการหมู่บ้าน วท.ใหม่ อยู่ในหน่วยงานในสังกัด วท. หรือสถาบันการศึกษา 
  ผู้เสนอโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการหมู่บ้าน วท. ในปี ๒๕๕๘-

๒๕๕๙ เพ่ือด าเนินโครงการต่อเนื่อง (ปี ๒ หรือ ๓)และหมู่บ้านแม่ข่าย วท. (เป็นแม่ข่าย วท. ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙) 
และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการขยายลูกไม่เกิน ๒ ปี 

  ไม่เป็นผู้อยู่ในข่ายทิ้งงาน (ท้ังของงานหมู่บ้านแม่ข่าย วท. และงานคลินิกเทคโนโลยี) 
 

 ๖)  ข้อก ำหนดและเงื่อนไขอ่ืนๆ  
 เงื่อนไขเพิ่มเติม เนื่องจากพัฒนาหมู่บ้าน วท. เพ่ือยกระดับเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ต้องทุ่มเท
ทรัพยากรจ านวนมากในการด าเนินงานทั้งงบประมาณ บุคลากร สถานที่ องค์ความรู้ ซึ่งกิจกรรมนี้จะประสบ
ความส าเร็จได้ยากยิ่งหากทั้ง ๔ ฝ่ายไม่ร่วมมือกัน คือ ฝ่ายผู้สนับสนุนงบประมาณ (กระทรวงวิทย์ฯ) ฝ่ายผู้รับ
งบประมาณ (เครือข่าย) ฝ่ายผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ชุมชน) และฝ่ายสนับสนุนในพ้ืนที่ (หน่วยงานท้องถิ่น) 
ดังนั้นเพ่ือให้การวางแผนการด าเนินงานไม่สู่เป้าหมายที่วางไว้ จึงก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติม) ดังนี้ 
 
 
 

๒๓ 

http://clinictech.most.go.th/


 

(๑) เครือข่ายหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมต้องสร้างกระบวนการในการวิเคราะห์ความพร้อมศักยภาพ
ชุมชนและด าเนินการตามแผนการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นไปตามเป้าหมายและต้องร่วมด าเนินการให้ครบ  ๓ ป ี
งบประมาณ ในระยะแรก  รวมทั้งตั้งเป้าหมายชุมชน/หมู่บ้านที่ต้องการขยายลูกข่าย อีก ๒ ปีงบประมาณในระยะ
ที่ ๒    เพ่ือให้กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่าย วท. มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน 

(๒) เครือข่ายหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมต้องจัดส่งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมระบบ
ติดตามกิจกรรมคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ตามที่ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณก าหนด 

(๓) เครือข่ายหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมต้องให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลแก่คณะท างานฯ หรือที่
ปรึกษาจากภายนอก หรือคณะผู้ตรวจราชการทั้งภายในและภายนอกกระทรวงฯ ในการตรวจติดตามหรือประเมินผล
ในพ้ืนที่ปฏิบัติจริง 

(๔) ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและร่วมกิจกรรมในการเผยแพร่เทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์
ผลงานหมู่บ้านแม่ข่าย วท. 

(๕) กำรขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดในข้อเสนอโครงกำรหมู่บ้ำน วท. ท่ีได้รับควำมเห็นชอบแล้ว 
เช่น การเปลี่ยนพ้ืนที่ การปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย การปรับแผนการด าเนินงาน การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ การคืน
เงินงบประมาณ เป็นต้น 

(๕.๑)  การเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย การปรับแผนการด าเนินงานหรือผู้รับผิดชอบ ภายหลังการ
ตอบยืนยันและขอเบิกเงินแล้ว ต้องท าหนังสือแจ้งหน่วยงานเจ้าของงบประมาณเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงานต้องไม่เปลี่ยนแปลงและงบประมาณยังอยู่ในวงเงินที่ได้รับการจัดสรร 

(๕.๒)  หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
สามารถขอขยายเวลาการด าเนินการไปอีกครั้งละ ๓ เดือนในปีงบประมาณถัดไป โดยท าหนังสือ แจ้งหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในไตรมาสที่ ๓ ของงบประมาณ (ภายในเดือนกรกฎาคม) 

(๕.๓)  งบประมาณคงเหลือภายหลังจากด าเนินกิจกรรมแล้วเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว 
ต้องส่งกลับคนืกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินทันที 

(๕.๔)  ผู้เสนอโครงการ เมื่อตอบยืนยันและขอเบิกเงินไปแล้ว ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ ต้อง
ชี้แจงเหตุผล ความจ าเป็นและแนวทางแก้ไข พร้อมแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
มิฉะนั้นอาจจะถูกข้ึนบัญชีเป็นผู้ทิ้งงาน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔ 

** กำรเปลี่ยนแปลงขอบเขต เงื่อนไข หลักเกณฑ์กำรสนับสนุนงบประมำณ ในคู่มือนี้  เป็นสิทธิของหน่วยงำน

ผู้ให้เงินอุดหนุน  ผู้ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจะน ำไปอ้ำงอิง  เพื่อใช้ในกำรฟ้อง/ร้องเรียน/เรียกร้องค่ำ 

เสียหำยไม่ได้ 



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณหมู่บ้ำนแม่ข่ำย วท. 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงกำรเพ่ือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ 

  แบบฟอร์มแสดงเจตจ ำนงเข้ำร่วมเป็นหมู่บ้ำนแม่ข่ำย วท. 
แแบบฟอร์มส ำรวจควำมพร้อมและควำมต้องกำรของหมู่บ้ำนลูกข่ำย  
    ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  แบบสอบถามการประเมินสถานะหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
๑. ชื่อหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา   :           

๒. ชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :          \ 

 (ตั้งชื่อหมู่บ้านให้สื่อต่อการน าองค์ความรู้ด้าน วทน. หลกัไปพัฒนาหมูบ่้าน สั้นกระชับ ได้ใจความ/หมู่บา้นต่อเนื่อง/หรือแม่ข่ายฯใช้ชื่อเดิม) 

๓. ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมโครงการ 

(หากเป็นหมู่บา้น วท.ใหม่ ต้องแนบประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างานและความเชี่ยวชาญของหวัหนา้โครงการ ผู้ร่วมรับผิดชอบ) 
๓.๑  หัวหน้าโครงการ  

ชื่อ – นามสกุล          
ต าแหน่ง          
สถานที่ติดต่อ          
โทรศัพท์(มือถือ/ที่ท างาน)        
อีเมล์                              

๓.๒  ผู้รับผิดชอบร่วมคนที่ ๑ 
ชื่อ – นามสกุล          
ต าแหน่ง          
สถานที่ติดต่อ          
โทรศัพท์(มือถือ/ที่ท างาน)        
อีเมล์                              

 ๓.๓  ผู้รับผิดชอบร่วมคนที่ ๒ 
ชื่อ – นามสกุล          
ต าแหน่ง          
สถานที่ติดต่อ          
โทรศัพท์(มือถือ/ที่ท างาน)        
อีเมล์                              

๓.๔  ผู้น า/แกนน า/ ชุมชนหรือประธานกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ  
ชื่อ – นามสกุล          
ต าแหน่ง          
สถานที่ติดต่อ          
โทรศัพท์(มือถือ/ที่ท างาน)        
อีเมล์                              

๓.๕  เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ  
ชื่อ – นามสกุล          
ต าแหน่ง          
สถานที่ติดต่อ          
โทรศัพท์(มือถือ/ที่ท างาน)        
อีเมล์                              

 

๒๕ 



 

๔. ลักษณะโครงการ   :  โปรดใส่เครื่องหมาย    ใน  ที่ต้องการและให้ข้อมูลให้ครบถ้วน 

 

   ๑)  หมู่บ้าน วท. (ต่อเนื่อง)  ให้ระบุปีที่เริ่มด าเนินการ                                   

  ๒)  หมู่บ้าน วท. (แม่ข่ายขยายลูก ปีที่...) ระบุปีแรกที่เป็นแม่ข่าย                 (แนบแบบส ารวจ
ความพร้อมและความต้องการของหมู่บ้านลูกข่าย) 
  ๓)  หมู่บ้าน วท.(ใหม่) (แนบแบบฟอร์มแสดงเจตจ านงฯ) 

 
๕. หลักการและเหตุผล  

 ค าอธิบาย :  หมู่บ้าน วท. (ใหม่) ให้กรอกข้อมูลข้อ ๕.๑ – ๕.๒   
หมู่บ้าน วท.(ต่อเนื่อง) ที่ด าเนินการเป็นปีท่ี ๒ หรือปีที่ ๓ ให้กรอกข้อมูล ข้อ ๕.๑ – ๕.๒  ที่เคยให้ไว้ตั้งแต่เริ่ม

ด าเนินการ และหมู่บ้าน วท. (แม่ข่ายขยายลูก) ให้กรอกข้อมูล ข้อ ๕.๑ – ๕.๒  ของลูกข่าย 
 ๕.๑  ความเป็นมาหมู่บ้าน  

ให้ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ที่เข้าร่วมโครงการ(ข้อมูลระดับต าบล/อ าเภอ) เช่น ภูมิประเทศ จ านวนประชากร อาชีพหลัก 
อาชีพรอง รายได้ประชากร การศึกษา การได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ และข้อมูลที่จ าเป็นอ่ืน ๆ 

           
            
             

๕.๒  เหตุผล ความต้องการหรือประเด็นปัญหาที่ต้องการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปแก้ไขหรือ
พัฒนาหมู่บ้าน 

           
            
             

๕.๓  รายงานความก้าวหน้าในการด าเนนิงานหมู่บ้านตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มด าเนินการจนถึงปีล่าสุดที่รับ
งบประมาณ 
 (ได้แก้ไขปัญหา พัฒนาและสร้างความเช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีให้กับหมู่บ้านฯ ในเรื่องใดบ้าง มีผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ 
สังคมที่เกิดขึ้นจากผลท ากิจกรรมต่าง ๆ เท่าไหร่ อย่างไร และมีเหตุผลความจ าเป็นและเรื่องใดที่ต้องด าเนินการต่อไปเพื่อการพัฒนา) 
            
             
 
๖. วัตถุประสงค์ 
 

 ค าอธิบาย   -  หมู่บ้าน วท. (ใหม่)  และหมู่บา้น วท.แม่ข่ายขยายลูก ให้ระบุการน า วทน. ไปพัฒนาหมู่บ้านฯ (ใหม่) หรือ
ลูกข่ายที่จะขยาย แล้วจะเกิดประโยชน์อะไร 

 -  หมู่บ้าน วท. (ต่อเน่ือง)  ระบุวัตถุประสงค์เดมิที่เคยใหไ้ว้ 
 ๖.๑               
 ๖.๒               
 ๖.๓               
 
 
 
 
 
 

๒๖ 



 

๗. แนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้านด้าน วทน. 

 หมู่บ้าน วท. (ใหม่) น าเสนอแผนผัง กรอบความคิด เป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาหมู่บ้านโดยใช้องค์ความรู้ด้าน วทน. 
ส าหรับการพัฒนาหมู่บ้าน ๓ ปี บนพ้ืนฐานการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง(เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) และ ส าหรับหมู่บ้าน วท. 
(ต่อเน่ือง) ให้ใส่ข้อมูลเดมิมาด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘. พื้นที่ด าเนินการ  (ระบุพ้ืนท่ีเปำ้หมำยของกำรสร้ำงหมู่บำ้นต้นแบบ  พ้ืนท่ีเดียว)   

หมู่บ้าน วท.(ใหม่)   และลูกข่ายในอนาคต ๓ พื้นที่      
หมู่บ้าน วท.(ต่อเนื่อง) ระบุ      
หมู่บ้าน วท. (แม่ขา่ยขยายลูก) ระบุที่ของบประมาณ         ปีที่ ๑    ปีที่ ๒  
๑.             
๒.             
๓.             

 
๙. ระยะเวลาด าเนินการ : (ใส่เครื่องหมายตามประเภทของหมู่บ้าน วท.) 

 หมู่บ้าน วท. (ใหม่) ระบุปีเริ่มต้น และปีสิ้นสุด 
  หมู่บ้าน วท.(ต่อเนื่อง) ระบุปีที่ภายใต้กรอบ ๓ ปี (ระบุปีที่เริ่มต้น-ถึงปีท่ีสิ้นสุดโครงการ) 
  หมู่บ้าน วท.(แม่ข่ายขยายลูก) ระบุปีที่ของบประมาณ   ปีที่ ๑   ปีที่ ๒ 

                                    
 

๑๐. ข้อเสนอ/เป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้าน 

ระบุรายละเอียดขององค์ประกอบของการพัฒนาหมู่บ้าน ตามทฤษฎีระบบ(Systems theory) Input - Process – Output / 
Outcome  เพื่อการบริหารโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Result Base Management)  ที่เน้นผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาหมู่บ้านและ
มีการระบุตัวช้ีวัดผล(Indicators) ที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้ไปบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาหมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความหมาย ผลผลิต (Output) หมายถึง สิ่งที่ได้ออกมาเป็นรูปธรรม หรือรบัรู้ได้ ที่จัดท าข้ึนหรือผลติขึ้นโดยหน่วยงาน  เพื่อให้ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคลากร ได้ใช้ประโยชน์ หรือ คือ การตอบค าถามที่ว่าจะได้รับอะไรจากการด าเนินงานและหรือกิจกรรม นั้น ๆ  

ความหมาย ผลลัพธ์ (Outcomes) หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีได้จากผลผลติ และผลกระทบที่มตี่อผู้ทีเ่กี่ยวข้อง และสิ่งแวดล้อม  
จากการใช้ประโยชน์จากการจัดท าผลผลิตขึ้นมา  หรือ คือ การตอบค าถามที่ว่าท าไมจึงมีการด าเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต นั้น 

หมู่บ้าน วท. (ใหม่)  น าเสนอเป้าหมายในระยะเวลา ๓ ปี  
หมู่บ้าน วท. (ต่อเนื่อง) น าเสนอผลการด าเนินงานของทุกปีท่ีได้รับงบประมาณ และเป้าหมายของปีท่ีขอรับการสนับสนุน 
หมู่บ้าน วท. (แม่ข่ายขยายลูก) น าเสนอกระบวนการพัฒนาหมู่บา้นลกูข่ายของปีท่ีของบประมาณ (๒ปี)  

 

๒๗ 



 

 
 

ปีท่ี* 

ทรัพยากร 
(สิ่งท่ีต้องใช้ในการ
พัฒนาหมู่บ้าน) 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 
 

ผลผลติ 
(สิ่งท่ีได้ออกมา
เป็นรูปธรรม 
หรือรับรูไ้ด้) 

ผลลัพธ์ 
(ผลประโยชน์ที่ได้จาก

ผลผลติและผลกระทบที่มตี่อ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง) 

งบประมาณ
(บาท) 

ปีท่ี ๑ (พ.ศ.    ) - - - - - 
ปีท่ี ๒ (พ.ศ.    ) - - - - - 
ปีท่ี ๓ (พ.ศ.    ) - - - - - 
  
หมายเหตุ* : ระบุปีงบประมาณ พ.ศ.ในปีที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน 
 
 

๑๑. แผนการด าเนินงาน 

ระบุแผนการพัฒนาหมู่บา้นท่ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
หมู่บ้าน วท.(ใหม่) ระบุแผนการด าเนินงาน ๓ ปี ให้สอดคล้องกับข้อ ๑๐)  
หมู่บ้าน วท.(ต่อเนื่อง)  ระบุแผนการด าเนินงานของปีท่ีเหลือ จนครบ ๓ ปี 
หมู่บ้าน วท.(แม่ข่ายขยายลูก) ระบุแผนการด าเนินงานของปีท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา (ปี) 

ปีท่ี ๑ (พ.ศ.     ) ปีท่ี ๒ (พ.ศ.     ) ปีท่ี ๓ (พ.ศ.     ) 
Q๑ Q๒ Q๓ Q๔ Q๑ Q๒ Q๓ Q๔ Q๑ Q๒ Q๓ Q๔ 

๑.              
๒.              
๓.              

 
 
 
 

๑๒. หน่วยงานสนับสนุน (ทรัพยากร) 

หน่วยงานท่ีจะให้การสนับสนุนการด าเนินงานท้ังในส่วนของ วท. หน่วยงานท้องถิ่น สถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่าย    
และรูปแบบของการสนับสนุน เช่น งบประมาณสมทบ(ระบุจ านวน) อาคาร สถานที่ โรงเรือน วิทยากร (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ฯลฯ 

หากมีหลักฐาน เช่น หนังสือราชการ เอกสารอื่น ๆ ให้แนบมาด้วย 
 

ชื่อหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา รูปแบบการสนับสนุน  
๑.   

๒.   

 
๑๓. แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 
 
 
 

กิจกรรม 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ รวมเงิน 

(บาท) ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

๑.               
๒.               
๓.               
แผนเงิน : ตามไตรมาส      

๒๘ 



 

๑๔. เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. (ระยะ ๓ ปี ของแต่ละหมู่บ้าน วท.) 

 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ หน่วย ข้อมูล
พ้ืนฐาน** 

ค่าเป้าหมายแต่ละปี* หมายเหตุ 
ปีที่  
๑ 

ปีที่  
๒ 

ปีที่ 
๓ 

๑. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีน าเทคโนโลยีทีไ่ด้รับการถ่ายทอดไปใช้
ประโยชน์ (เฉพาะหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ขยายลูก) 

หมู่บ้าน/
ชุมชน 

     

๒. จ านวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด ระบุชื่อ (เทคโนโลยีหลัก/รอง) 
        ๒.๑  เทคโนโลยี............................. (ระบุว่าถ่ายทอดปีใด) 
        ๒.๒  เทคโนโลยี............................. (ระบุว่าถ่ายทอดปีใด) 
        ๒.๓  เทคโนโลยี............................. (ระบุว่าถ่ายทอดปีใด) 

เรื่อง      

๓. จ านวนวิทยากรชุมชนท่ีสร้างความเช่ียวชาญในเทคโนโลย ี
ที่ถ่ายทอด (แต่ละเทคโนโลยีตามข้อ ๒.) 

คน      

๔. จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี                         
(ไม่นับซ้ า) *** 

คน      

๕. ร้อยละ ๕๐ ของผูร้ับการถ่ายทอดน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ      
๖. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในหมู่บ้าน/ชุมชนที่ด าเนินการใน
ระดับดี - ดีมาก 

ร้อยละ      

 * ระบุในช่องหมายเหตุว่าค่าเป้าหมายในแตล่ะปีเป็นค่าสะสมหรือไม่สะสม (ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นคนเดมิ) 
** ข้อมูลพื้นฐาน คือ ผลการด าเนนิงานท่ีผ่านมาตั้งแต่ปีแรกที่เริม่โครงการ ของหมู่บ้าน วท. (ต่อเนื่อง) 
*** จ านวนชุมชนที่จะขยายผล เฉพาะหมู่บ้าน วท. (แม่ข่ายขยายลูก) ให้ข้อมูลในปีท่ีด าเนินการเท่านั้นและให้ระบุชื่อชุมชน 
 
๑๕. ผลกระทบ   (ผลกระทบ หมายถึง สิ่งที่ได้จากการที่ผลลัพธ์เกิดขึ้นแล้ว โดยผ่านผู้รับบริการโดยตรง หรือสังคม ชุมชน ที่ไม่ได้รับบริการ
โดยตรง แต่ได้รับผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งระบุตัวเงินได้และไม่ได้) 

□ เศรษฐกิจ (เช่น เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มผลผลิตจากเดิม ได้มาตรฐาน มูลค่าที่เกิดจากการน าองค์ความรู้ไปใช้  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น)  โปรดระบุ......................................................................................................................... 

□ สังคม (เช่น เกิดการจ้างงาน ลดการย้ายถิ่นฐาน ครอบครัวเปน็สุข เป็นต้น) โปรดระบุ........................................... 
 

๑๖. งบประมาณขอรับ 

 ให้แจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นงบตัวคูณ ให้สอดคล้องกับกิจกรรม ตามระเบียบและอัตราของทางราชการ  (ประหยัด คุ้มค่า) 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ.......................... บาท 

ตัวอย่างรายการค่าใช้จ่าย ตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในข้อ ๑๐ จ านวนเงิน 
๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผน ประสานแผนและการส ารวจพื้นที่  
    จัดเวที  เสวนา ร่วมกับชุมชน   
    เพ่ือน าผลงานวิจัยฯ มาใช้พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 

 

๒) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา/หรือค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ  
๓) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเทคโนโลยี (อบรม สาธิต ดูงาน)  
๔) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประเมินผล  
๕) ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงานผล  
๖) ค่าใช้จ่ายที่หักเข้าหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา  
    ไม่เกิน ๑๐% ของค่าใช้จ่ายรวมของโครงการ (ถ้ามี) 

 

 
 

 ระบุรายการค่าใช้จ่าย 
เช่น ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 
ค่าเครื่องดื่มอาหารว่าง 
ค่าจัดซื้อวัสดุ โดยระบุ 
จ านวนคน จ านวนครั้ง 
จ านวนชิ้น ฯลฯ 

๒๙ 



 

๑๗. การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล   :   

ผู้รับผิดชอบโครงการต้องรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์ทุกไตรมาสหลังจากยืนยันของรับการ
สนับสนุนงบประมาณ กับส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  โดยรายผลการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://www.clinictech.most.go.th/online/index.asp เมนู Sci 
& Tech Village และต้องจัดส่งผลงานและเอกสารตามที่ปรากฏในคู่มือฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑๘. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ   :   

ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่น
พับ ป้ายประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว วารสาร และสื่ออ่ืนใด จะต้องมีข้อความและสัญลักษณ์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณปรากฏด้วยทุกครั้ง และ ยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมจัดแสดงผล
งานในกิจกรรมต่าง ๆ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้จัดขึ้น  พร้อมทั้งท าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ระบุในคู่มือการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๐ ทุกประการ 

 
 

 
ลงชื่อ  ............................................................. 

                                                                        (                                                          ) 
                                                                                         ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 



 

 
 
 
 

 
เขียนที่                  
ที่อยู่      

            
วันที่    เดือน      พ.ศ.   

 
เรื่อง ขอเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เรียน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อ/ที่อยู่ของสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 
  

  ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ...................................ต าแหน่งในหมู่บ้าน................................  
และสมาชิก......คน มีความต้องการจะน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแก้ปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน ดังนี้ (ระบุปัญหา ความต้องการที่จะน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในหมู่บ้าน/ชุมชน) 

๑. ........................................................................................................  
๒. ........................................................................................................  
๓. ........................................................................................................ 
ทั้งนี้ทางหมู่บ้าน/ชุมชน/กลุ่ม ได้ ประสานงานในเบื้องต้นกับหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น (โปรดระบุชื่อ

หน่วยงานและผู้ประสานงาน) ที่จะร่วมสนับสนุนฯ ในการด าเนินการ หากได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 
๑. หน่วยงาน............................................................ชื่อผู้ประสานงาน......................................... 
๒. หน่วยงาน............................................................ชื่อผู้ประสานงาน......................................... 
๓. หน่วยงาน............................................................ชื่อผู้ประสานงาน......................................... 

 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด้วย   จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  

 

  (                                                 ) 
                            ผู้แสดงเจตจ านง 

 

 

มือถือประธานกลุ่ม/ผู้น าชุมชนของผู้เสนอ) โทร ………………………….. 

หมายเหตุ : กรุณาแนบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมระบุอาชีพของแต่ละคน ไม่ต่ ากว่า ๕๐ คนต่อหมู่บ้านโดยให้
ใส่ข้อมูลลงในตารางที่แนบ 

แบบฟอร์มแสดงเจตจ านงเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ส ำหรับหมู่บ้ำน วท. (ใหม่) 

๓๑ 



 

ตัวอย่าง 

 

ค าน าหน้า ชื่อ/สกุล ที่อยู่ (หมู่ที่/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด อาชีพ ผลิต/
ผลิตภัณฑ์ 

นาย ชุมพล  ศิริภักดิ์ บ้านโคกล่าม  ต.ดงลิง  อ.กมลไสย   

จ.กาฬสินธุ์ 

เกษตร ท านาข้าว 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

๓๒ 



 

 
  

แบบส ารวจความพร้อมและความต้องการเบื้องต้นของหมู่บ้านลูกข่ายที่จะเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส่วนที ่ ๑  ข้อมูลชุมชน  
๑.๑    หมู่บ้าน  หมู่ที ่ ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด     
๑.๒    ช่ือผู้น า    อาย ุ ปี  หมายเลขโทรศัพท ์     
๑.๓    จ านวนสมาชิกในหมู่บ้านที ่คำดว่ำ จะเข้าร่วมโครงการ  คน  ตามรายชื่อที่แนบ (ถ้ามีก็ดี) 
๑.๔    รายได้เฉลี่ย / เดือน ของสมาชิกและครัวเรือน 
         น้อยกว่า  ๕,๐๐๐ บาท 
        มากกว่า  ๕,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐ บาท 
         เกินกว่า  ๑๐,๐๐๐ บาท 
๑.๕    ปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีพของชุมชน     
         น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค      มี  ไม่ม ี
         ไฟฟ้า  มี  ไม่ม ี
๑.๖    ทรัพยากรภายในหมู่บ้าน          
๑.๗    หน่วยราชการที่ดูแลหมู่บา้นในปัจจุบัน         
๑.๘    ผลิตภณัฑ์เด่นของหมู่บา้น (ถ้ามี)         
ส่วนที่  ๒  ควำมพร้อมของหมู่บ้ำนลูกข่ำย 
๒.๑    หมู่บ้านเคยไดร้ับรางวลัระดับหมู่บา้นมาบ้างหรือไม่ ช่ือรางวัลอะไร และได้รับเมื่อไหร่ โปรดระบ ุ
                               
๒.๒    หมู่บ้านมีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านหรือไม่ และมแีผนพัฒนาหมู่บ้านหรือไม่ โปรดระบ ุ
                               
๒.๓   หมู่บ้านมีการรวมกลุ่มในการผลติสินค้าหรือบริการอะไรบ้าง  โปรดระบ ุ
                               
๒.๔    ในหมู่บ้านมีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านหรือไม่ และมีแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือไม่ โปรดระบ ุ
             
ส่วนที ่ ๓  ควำมต้องกำรเทคโนโลยี 
๓.๑    ช่ือกลุ่ม (ใส่เครื่องหมาย  ให้ตรงตามสถานภาพของกลุ่มพร้อมช่ือ) 
         ช่ือชุมชน/กลุ่มอาชีพ....................  มี การจดแจ้งกับหน่วยงานราชการ    ไม่มี การจดแจ้งกับหน่วยงานราชการ 
         ช่ือวิสาหกิจชุมชน          
๓.๒    ประเด็นปัญหา / ความจ าเป็นที่ตอ้งการเทคโนโลยี  หรือความช่วยเหลือทางเทคโนโลยี    
                     
                    
๓.๓    เทคโนโลยีที่ต้องการ  หรือปัญหาทางเทคโนโลยีทีต่้องการให้ช่วยเหลือ 

ก)  ต้องการค าปรึกษา  เรื่อง          
ข)  ต้องการใหถ้่ายทอด  เรื่อง          
ค)  อื่นๆ (ระบ)ุ            

๓.๔    ความต้องการหรือปัญหาฯ ในข้อ ๒.๕ เคยขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ ถ้ามรีะบุช่ือระบุชื่อหน่วยงาน 
 
 

  
 
 
 
 

ลงช่ือ.......................................(ตัวบรรจง) 

หมายเลขโทรศัพท์    

ผู้ส ำรวจข้อมูล (หมู่บ้ำนแม่ข่ำย) 

วันท่ี / / . 
 

ลงช่ือ......................................(ตัวบรรจง) 

หมายเลขโทรศัพท์    

ผู้ให้ข้อมูล (หมู่บ้ำนลูกข่ำย) 
วันท่ี / /  

แบบส ำรวจควำมพร้อมและควำมต้องกำรของหมูบ่้ำน วท. (ลกูข่ำย/ใหม่) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รับรองโดย 

ลงช่ือ.......................................(ตัวบรรจง) 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 วันท่ี / /  

๓๓ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
โครงกำรหมู่บ้ำนแม่ข่ำย วท. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

   แบบประเมินผู้รับบริกำร  (ใบสมัคร แบบประเมิน แบบติดตำม) 
   แบบกำรน ำผลงำนวิจัยและพัฒนำไปใช้ประโยชน์ 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ใบสมัครผู้รับบริกำร 

เพื่อก่อเกิดประโยชน์ท้ังผู้สมัครที่จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและผู้รับสมัครที่จะให้บริการอย่างต่อเนื่อง ข้อมูล
ต่อไปนี้หากท่านยินยอมให้ข้อมูลขอให้ท่านกรอกให้ครบถ้วนทุกข้อและลงช่ือโดยคลินิกเทคโนโลยี จะรักษาข้อมูลเป็น ควำมลับ  แต่
หากท่านไม่ประสงค์จะให้ข้อมูล  ท่านสามารถไม่กรอกใบสมัครได้ 
 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลส่วนบุคคล 
๑. ช่ือ ๑  นาย  ๒  นาง ๓  นางสาว   ช่ือ.................................................... นามสกุล....................................................... 
๒. สถานท่ีติดต่อ......................................................................................................................(ระบุบ้านเลขที่ หมู่ที่ หมู่บ้าน ถนน) 
ต าบล.................................................อ าเภอ..............................................จังหวัด........................................รหสัไปรษณยี์.................. 
๓. อาย.ุ................................... ปี เต็ม  
๔. หมายเลขโทรศัพท์(บ้าน/มือถือ)...........................................   
๕. อาชีพหลัก (เลือกเพียง ๑ ข้อ)     

๑    รับราชการ  ๒   พนักงานรัฐวิสาหกิจ     ๓   เกษตรกร      ๔   โอทอป      
๕   แม่บ้าน  ๖   พนักงานธุรกิจเอกชน    ๗   รับจ้าง         ๘   วิสาหกิจชุมชน 

 ๙   ค้าขาย  ๑๐ อื่นฯ       
๖. ระดับการศึกษาสูงสุด (เลือกเพียง ๑ ข้อ)    

๑   ประถม  ๒   มัธยมต้น   ๓   มัธยมปลาย /ปวช.       
๔   ปวส./อนุปริญญา   ๕   ปริญญาตร ี   ๖   สูงกว่าปริญญาตร ี  
๗   อื่นๆ     

๗. รายได้ต่อเดือน (เลือกเพียง ๑ ข้อ)   
๑   น้อยกว่า  ๑,๐๐๐ บาท   ๒   ๑,๐๐๑ – ๒,๐๐๐ บาท    
๓   ๒,๐๐๑ – ๓,๐๐๐ บาท      ๔   ๓,๐๐๑ – ๔,๐๐๐ บาท     
๕   ๔,๐๐๑ – ๕,๐๐๐ บาท      ๖   ๕,๐๐๑ – ๖,๐๐๐ บาท     
๗   ๖,๐๐๑ – ๗,๐๐๐ บาท      ๘   ๗,๐๐๑ – ๘,๐๐๐ บาท     
๙   ๘,๐๐๑ – ๙,๐๐๐ บาท      ๑๐ ๙,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท     
๑๑  มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท (โปรดระบุจ านวน     บาท) 

๘. ทราบข่าวครั้งแรกจากแหล่งใด  (เลือกเพียง ๑ ข้อ) 
๑    จดหมายเชิญ     ๒    ทางอินเตอร์เน็ต ๓    การแนะน า / คนรู้จ ั 
๔    ป้ายประกาศโฆษณา    ๕    สื่อสารมวลชน ๖    หน่วยงานในท้องถิ่น 
๗    เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ๘    อื่น ๆ       

๙. ท่านเคยได้รับการอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี จาก ทางคลินิกเทคโนโลยีนี้หรือไม่ 
๑    เคย    ๒    ไม่เคย 

 
 

 

     ลงชื่อ...................................................................... 
ผู้ให้ข้อมูล 

วันที่.............เดือน..............................พ.ศ............... 

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

                     (ล าดับที)่ 

 

แบบประเมินผู้รับบริกำร 

(ใบสมัคร แบบประเมนิ แบบติดตำมผล) 

๓๔ 



 

 
 

แบบประเมินผลเมื่อจบกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
 

เพ่ือประโยชน์การวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร จึงใคร่ขอให้ท่านให้ความเห็นตามที่
เป็นจริง อย่างตรงไปตรงมา โดยจะไม่มีการระบุชื่อผู้ประเมินแต่อย่างใด 

 

รำยกำร 
ระดับ 

มำก
ที่สุด 
(๕) 

มำก 
(๔) 

ปำน
กลำง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) ท่ำนมีควำมพอใจในค ำถำมต่อไปนี้ระดบัใด 

ข้อมูลวัดควำมพึงพอใจ 

๑.    มขีั้นตอนการให้บริการ เช่น การแจ้งให้ทราบก่อนอบรม การ
ประสานงานและให้ข้อมูล ท าให้ท่านได้รบัความสะดวกแค่ไหน 

     

๒.    วิทยากร เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เปน็กันเอง      

๓.    สถานที่อบรม อาหาร เคร่ืองโสตฯ เอกสารอบรม มีพร้อมในการอบรม         

ข้อมูลเพื่อกำรปรับปรุงหลักสูตร 

๔.    ความรูท้ี่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบอาชีพ หรือใช้
ในชีวิตประจ าวนัได้มากน้อยแคไ่หน 

     

๕.    เนื้อหาที่วิทยากรสอนท่านสามารถเข้าใจไดน้้อยแค่ไหน      

๖.    วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ท าให้ท่านเข้าใจและได้รบัความรู้เพิ่มขึ้น      

๗.    เวลาการอบรมเหมาะสมหรือไม่      

๘.    ช่วงเวลาของการจัดการอบรมมีความเหมาะสม      

๙.    ความคุ้มค่าหรือประโยชนท์ี่ได้รับเมื่อเทียบกับเวลาและคา่ใช้จ่าย      
  
 ๑๐.   ท่านคาดวา่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่. 

๑    น าไปใช้ใชป้ระโยชนไ์ด้  ๒    น าไปใช้ใชป้ระโยชนไ์ม่ได้ 
 

 ๑๑.   ท่าน คาดวา่ จะมีรายไดเ้พิ่มข้ึนกี่บาทรายได้ต่อเดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ)      
๑   น้อยกว่า  ๑,๐๐๐ บาท   ๒   ๑,๐๐๑ – ๒,๐๐๐ บาท    
๓   ๒,๐๐๑ – ๓,๐๐๐ บาท      ๔   ๓,๐๐๑ – ๔,๐๐๐ บาท     
๕   ๔,๐๐๑ – ๕,๐๐๐ บาท      ๖   ๕,๐๐๑ – ๖,๐๐๐ บาท     
๗   ๖,๐๐๑ – ๗,๐๐๐ บาท      ๘   ๗,๐๐๑ – ๘,๐๐๐ บาท     
๙   ๘,๐๐๑ – ๙,๐๐๐ บาท      ๑๐ ๙,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท     
๑๑ มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท  (โปรดระบุจ านวน     บาท)  

 
 
 
 

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

                     (ล าดับท่ี) 

 

๓๕ 

หมำยเหตุ 
1.  น าข้อมูลจากแบบประเมินฯ ในแต่ละกิจกรรมท่ีด าเนินการถ่ายทอดฯ มาสรุปลงในไฟล์ Excel ในแต่ละ Sheet ให้ระบุชื่อกิจกรรมท่ีน าเนิน
การถ่ายทอด/วันท่ีด าเนินการตามตัวอย่าง (โดยให้แนบไฟล์ Excel เข้าระบบ CMO ท่ีด าเนินการถ่ายทอดฯ ในแต่ละไตรมาส ถ้ามีกิจกรรมท่ี
ด าเนินการถ่ายทอดฯ เพิ่มเติม ให้สรุปผลการประเมินฯ ในไฟล์ Excel เดิม แต่เพิ่ม Sheet พร้อมท้ังระบุชื่อกิจกรรม/วันท่ีด าเนินการ 
2.  เมื่อด าเนินการถ่ายทอดฯ ครบถ้วนทุกกิจกรรมตามแผน ให้น าไฟล์ Excel เดิมมาสรุปผลการประเมินร้อยละความพึงพอใจของทุกกิจกรรม 



 

 
 

แบบติดตำมกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

  เพ่ือสามารถประมวลผลแสดงความส าเร็จของโครงการ ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมกรุณากรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
๑. กำรน ำไปใช้ประโยชน์ (หากเลือกตอบข้อ ๒ ไม่ต้องตอบข้ออ่ืนๆ) 

๑    สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้  
 ๒    ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพราะ      
              
๒. ควำมรู้ที่ได้รับสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรำยได้กี่บำทต่อเดือน 
 ค ำอธิบำย 

ประเมินเป็น รายได้หลัก (รายได้จากอาชีพประจ าและใช้เวลาส่วนใหญ่)  เฉลี่ยเพิ่มข้ึนต่อเดือน  
ประเมินเป็น รายได้เสริม (รายได้เพ่ิมนอกจากอาชีพประจ าและใช้เวลาว่าง)  เฉลี่ยเพิ่มข้ึนต่อเดือน  
 รายได้ที่ท่านได้รับเป็นแบบไหน (เลือกเพียง ๑ ข้อ) 

  ๑    รายได้หลัก   ๒    รายได้เสริม 
 ท่านสามารถน าความรู้ไปลดรายจ่ายได้ก่ีบาทต่อเดือน (เลือกเพียง ๑ ข้อ) 

๑   น้อยกว่า  ๑,๐๐๐ บาท  ๒   ๑,๐๐๑ – ๒,๐๐๐ บาท    
๓   ๒,๐๐๑ – ๓,๐๐๐ บาท    ๔   ๓,๐๐๑ – ๔,๐๐๐ บาท     
๕   ๔,๐๐๑ – ๕,๐๐๐ บาท    ๖   ๕,๐๐๑ – ๖,๐๐๐ บาท     
๗   ๖,๐๐๑ – ๗,๐๐๐ บาท    ๘   ๗,๐๐๑ – ๘,๐๐๐ บาท     
๙   ๘,๐๐๑ – ๙,๐๐๐ บาท    ๑๐ ๙,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท    
๑๑ มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท  (โปรดระบุจ านวน     บาท) 

๓. ท่ำนเริ่มน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อใด (เลือก  ๑ ข้อ)   
๑    หลังการอบรมทันที                  ๒    หลังการอบรมภายใน ๑ เดือน     
๓   หลังการอบรมภายใน ๓ เดือน   ๔   หลังการอบรมภายใน ๖ เดือน 

 
๔. ท่ำนน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ท่ีไหน (เลือก ๑ ข้อ) 

๑    ใช้ในครอบครัว                   ๒    ใช้ในชุมชน/กลุ่ม 
๓    ใช้ในที่ท างาน                     ๔    ใช้เมื่อมีโอกาส 

๕. ท่ำนน ำควำมรู้ไปขยำยผลต่อในด้ำนใด 
๑    ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่  ๒    เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อ 
๓    ให้บริการ / ค าปรึกษา   ๔    อ่ืนๆ (โปรดระบุ   ) 

 
 
 
 
 

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

                     (ล าดับท่ี) 

 

     ลงชื่อ...................................................................... 
ผู้ให้ข้อมูล 

วันที่.............เดือน..............................พ.ศ............... 

๓๖ 

หมำยเหตุ 

1.  กรอกข้อมูลจากแบบติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ลงใน
ไฟล์ Excel โดยขอให้กรอกรายชื่อ/นามสกลุ ผู้ท าแบบตดิตามฯ ด้วย 



 

แบบการน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน ์

 
 

 
ชื่อกลุ่ม      
ที่อยู่     

             
            

วันที่ เดือน พ.ศ.   
 
เรื่อง การน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 
เรียน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
  ตามท่ี  ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน
ที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ด าเนินการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและพัฒนา ให้แก่ชุมชน 
วิสาหกิจชุมชน และอุตสาหกรรมในครัวเรือน/ขนาดเล็กหรือย่อม  นั้น 
 

  ข้าพเจ้า............................................................................................................................. ............... 
ประธานกลุ่ม/ผู้น าชุมชน.......................................................................และสมาชิกกลุ่ม/ชุมชน จ านวน................คน 
(จ านวน...............คน) ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง........................................................................................... 
เมื่อวันที่.................เดือน.........................พ.ศ...................จากมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน.............................................. 
...................................................................ซึ่งกลุ่มสามารถน าความรู้/เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ 
เช่น เพ่ิมรายได้ ลดค่าใช้จ่าย ได้มาตรฐาน).................................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
  กลุ่ม/ชุมชน....................................................................................ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี ้
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(    ) 
ประธานกลุ่ม / ตัวแทนกลุ่ม 

หมายเลขโทรศัพท์................................................ 

๓๗ 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประเมินสถำนะ 
ระดับกำรพฒันำหมู่บ้ำน วท. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบสอบถามการประเมินสถานะหมู่บ้าน 
ภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ปีที่ประเมิน พ.ศ. .................... 
 
ชื่อหมู่บ้าน                                                                                      รหัสหมู่บ้าน                     . 
 

ที่ตั้งหมู่บ้าน................................................................................................................................................................  
 

ประเภทหมู่บ้าน.  หมู่บ้าน วท. ต่อเนื่อง (ปีที่ ๓) 
   หมู่บ้าน วท. ต่อเนื่อง (ปีที่ ๒) 
   หมู่บ้าน วท. ใหม่      (ปทีี่ ๑) 
ค าชี้แจง  

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน  ตรวจวัดสถานภาพของการพัฒนาหมู่บ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อยู่รอด เข้มแข็ง-เติบโต ยั่งยืน) และเพ่ือคัดเลือกหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  โดยให้ผู้ประเมินท าเครื่องหมาย  หน้าหัวข้อที่ท่านคิดว่ามีหรือเกิดขึ้นจริงในหมู่บ้าน และมีข้อมูล
หรือหลักฐานที่สามารถแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ได้ และท าเครื่องหมาย  หน้าหัวข้อที่ไม่สามารถแสดงผลการ
ด าเนินงานหรือข้อเท็จจริงได ้
 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้าน วท.  
จ านวนสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด                  คน  จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ                   คน 
 

รายช่ือผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม ส่วนนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้น าชุมชน/ประธานกลุ่มเป็นผู้ตอบ 
 

ประเภทผู้ร่วมตอบแบบประเมนิ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง (ถ้ามี) 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ร่วมรับผิดชอบ  
๒. คณะกรรมการหมู่บ้านหรือผู้น าชุมชนหรือประธานกลุ่ม (ที่ระบุไว้ในโครงการ)  
๓. สมาชิกที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน......คน หรือตามรายชื่อที่แนบ  
๔. ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน/ท้องที่ (ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียในพื้นที่)  

 
เทคโนโลยีที่เข้าไปส่งเสริมและถ่ายทอดให้กับหมู่บ้าน วท.ในปีท่ีรับการประมาณ (โปรดระบุ...........) 

เทคโนโลย/ีองค์ความรู้ 
หน่วยงาน 

(เจ้าของเทคโนโลยี/ 
องค์ความรู้) 

(๑) 
จ านวน 

ผู้รับบริการ 

(๒) 
จ านวนผู้น าไป
ปฏิบัติได้จริง 

(๓) 
มูลค่าที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้น 
๑.     
๒.     
๓.     
๔.     

หลักฐานประกอบการ  (๑) แบบใบสมัคร 
    (๒) แบบประเมินเม่ือจบการถ่ายทอดฯ 
   (๓) แบบติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

๓๘ 



 

๑. ชุมชน/หมู่บ้านมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด 
 เทคโนโลยีหลัก คือ เทคโนโลยีที่มีความเป็นไปได้ในการด าเนินการ มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและชุมชนมี
ความพร้อมของชุมชนในการรับเทคโนโลยี โดยเกิดจากการระดมความคิดเห็นของคนในชุมชน 
 ความเชี่ยวชาญ  คือ มีความรู้ ปฏิบัติได้ ถ่ายทอดและพัฒนาต่อยอดได้ 
 พิจารณาจากการน าความรู้ที่ได้รับไปปฏบิัติได้จรงิ หรือสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ จนเกิดทักษะในความรู้
นั้นๆ โดยมีรายละเอียดในการพิจารณา ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นในการพิจารณา ประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่ต้องแสดง 
การพิจารณา คะแนน

เต็ม ใช่/ม ี ไม่ใช่/ไม่ม ี

๑.  กระบวนการสร้าง
การมีส่วนร่วมของคน
ที่เข้าร่วมโครงการ 

การจัดเวทีระดมความคิดเห็นของคนใน
ชุมชนเพื่อค้นหาความต้องการเทคโนโลยี
และมีการสรุปความต้องการของชุมชน
และน าเสนอความต้องการในที่ประชุม
ของชุมชนเพื่อให้ทุกคนรับทราบ 

๑. หมู่บ้าน/ชุมชนหรือกลุ่ม มีการประชุม/ จัด
เวทีประชาคมอย่างน้อย ๑-๒ ครั้ง  ต่อปีก่อน
การด าเนินงาน  

  ๕ 
 

๒. สมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนหรือกลุ่มมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน 

  

๓. มีรายงานการประชุม รายงานความต้องการ
เทคโนโลยี มติที่ประชุม 

  

การให้คะแนน :  ด าเนินการครบ ๓ ขอ้ ได้ ๕ คะแนน  ๒ ข้อ ได้ ๔ คะแนน และ ๑ ขอ้ ได้ ๓ คะแนน ไม่ได้ด าเนินการเลย ได้ ๐ คะแนน 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม. 
...............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................... 

๒. ผู้น าชุมชนและ
กระบวนการสร้ า ง
วิทยากรท้องถิ่น 

ผู้น าชุมชนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
และมีการสร้างวิทยากรในชุมชนที่สามารถ
ให้ความรู้ บรรยายให้กับคนภายใน
ชุมชนหรือนอกชุมชนในเทคโนโลยีที่
ได้รับการถ่ายทอด 

๑. ผู้น าชุมชนหรือประธานกลุ่มมีภาวะผู้น า ใฝ่   
เรียนรู้  

  ๕ 
 

๒. มีการจัดถ่ายทอด ให้ความรู้ภายในชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอ  

  

๓. แสดงรายชื่อวิทยากรท้องถิ่นที่สามารถถ่ายทอด
ความรู้ในเร่ืองที่ได้รับการถ่ายทอดได้ 

  

การให้คะแนน :  ด าเนินการครบ ๓ ขอ้ ได้ ๕ คะแนน  ๒ ข้อ ได้ ๔ คะแนน และ ๑ ขอ้ ได้ ๓ คะแนน ไม่ได้ด าเนินการเลย ได้ ๐ คะแนน 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม. 
...............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................... 

๓. เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

เทคโนโลยีที่ลงไปถ่ายทอดเป็น
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัศักยภาพของ
ชุมชนและผู้รับการถา่ยทอดสามารถน า
ความรู้ไปปฏิบัติได้จริง 

๑. เทคโนโลยีที่ลงไปถ่ายทอด ผู้รับการถ่ายทอด
สามารถน าไปปฏิบัติได้  

  ๕ 
 

๒. ผู้น าหรือสมาชกิสามารถอธิบายขั้นตอน วธิีการ
ท างานของเทคโนโลยีที่ได้รับการถา่ยทอดได้ 

  

๓. มีการน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ   

การให้คะแนน :  ด าเนินการครบ ๓ ขอ้ ได้ ๕ คะแนน  ๒ ข้อ ได้ ๔ คะแนน และ ๑ ขอ้ ได้ ๓ คะแนน ไม่ได้ด าเนินการเลย ได้ ๐ คะแนน 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม. 
...............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................... 
๔. กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

มีการน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์
มาปรับใช้ โดยเฉพาะการจดบันทกึ การ
จัดท าเอกสารเพื่อการเผยแพร่ เพื่อให้
ผู้อื่นได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ได้และมกีาร
ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น 

๑. มีการสังเกตและจดบันทกึข้อมูลในดา้นต่าง ๆ    ๕ 

๒. มีการน าขอ้มูลในข้อ ๑ มาประชุม วิเคราะห์  
    สรุปผล 

  

๓. มีการจัดท าเอกสารเผยแพร่เพื่อให้สมาชิกใน 
    ชุมชนได้เข้ามาเรียนรู ้

  

การให้คะแนน :  ด าเนินการครบ ๓ ขอ้ ได้ ๕ คะแนน  ๒ ข้อ ได้ ๔ คะแนน และ ๑ ขอ้ ได้ ๓ คะแนน ไม่ได้ด าเนินการเลย ได้ ๐ คะแนน 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

๓๙ 



 

๒. ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ คือ ความพร้อมของหมู่บ้านแม่ข่ายในการบริหารจัดการ ๖ ด้าน (6M) ได้แก่  
(๑.) ด้านคน (๒.) ด้านวัตถุดิบ (๓.) ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ (๔.) ด้านงบประมาณ (๕.) ด้านการบริหารจัดการหมู่บ้าน (๖.) ด้าน
การตลาด ดังนี ้

ตัวชี้วัด ประเด็นในการพิจารณา 
ประเด็นในการซักถามหรือหลกัฐานที่

ต้องแสดง 
การพิจารณา คะแนน

เต็ม ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่มี 

๑. ความพร้อมด้านคน 
(Man) 

การเตรียมความพร้อมของผู้ เข้าร่วม
โครงการทั้ ง  ผู้น าและผู้ตามที่อยู่ ใน
กระบวนการผลิต 

๑. มีบุคลากรของหน่วยงานในพื้นที่คอยให้ความ
ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา และมีการประสานความ
ร่วมมือกันเป็นอย่างดี  

  ๔ 

๒. มีการวางแผนจัดเตรียมวิทยากรในแต่ละเรื่อง
ที่ได้รับการถ่ายทอด 

  

๓. ผู้น าชุมชน กรรมการ รวมถึงสมาชิกยินดีเข้า
ร่วมเข้าร่วมท ากิจกรรมต่างๆ 

  

การให้คะแนน :  ด าเนินการครบ ๓ ขอ้ ได้ ๔ คะแนน  ๒ ข้อ ได้ ๓ คะแนน และ ๑ ขอ้ ได้ ๒ คะแนน ไม่ได้ด าเนินการเลย ได้ ๐ คะแนน 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม. 
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................ 

๒.  ความพร้ อมด้ าน
วัตถุดิบ (Material) 

การบริหารจั ดก ารวั ตถุ ดิ บที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิต การวางแผนจัดหา 
การจัดการความเสี่ยงหากเกิดการขาด
แคลนวัตถุดิบ 

๑. ชุมชนมีแผนการจัดการวัตถุดิบ ให้เพียงพอกับ
ความต้องการ   

  ๓ 

๒. มีการหาแหล่งวัตถุดิบจากที่อื่น หากเกิดกรณี
วัตถุดิบไม่เพียงพอหรือมีแหล่งวัตถุดิบส ารอง 

  

๓. มีเอกสารแสดงการจัดหาหรือได้มาซ่ึงวัตถุดิบ
ที่ใช้ในการผลิต 

  

การให้คะแนน :  ด าเนินการครบ ๓ ขอ้ ได้ ๓ คะแนน  ๒ ข้อ ได้ ๒ คะแนน และ 1 ขอ้ ได้ ๑ คะแนน ไม่ได้ด าเนินการเลย ได้ ๐ คะแนน 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม. 
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................ 
๓. ความพร้อมดา้น
เครื่องมืออุปกรณ์ 
(Machine) 

ความสามารถในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์
ในกระบวนการผลิต การบ ารุงรักษา 

๑. ชุมชนมีเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิตอย่าง
เพียงพอและใช้งานอยู่ตลอดเวลา 

  ๓ 

๒.สถานที่ในการผลิต และการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม 

  

๓. มีการวางแผนการใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ   

การให้คะแนน :  ด าเนินการครบ ๓ ขอ้ ได้ ๕ คะแนน  ๒ ข้อ ได้ ๔ คะแนน และ ๑ ขอ้ ได้ ๓ คะแนน ไม่ได้ด าเนินการเลย ได้ ๐ คะแนน 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม. 
................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................... 

๔ .  ความพร้อมด้ าน
งบประมาณ (Money) 

 ๑. มีการท าบัญชีที่ถูกต้อง ชัดเจน ตรวจสอบได้ 
เช่น บัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุน บัญชีรายรับ 
รายจ่าย เป็นต้น 

  ๓ 

๒. มีการระดมทุนภายในชุมชนเพื่อน ามาใช้ใน 
การผลิต 

  

๓.มีการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานท้องถิ่น หรือการให้ความช่วยเหลือ
ด้านอื่น ๆ 

  

การให้คะแนน :  ด าเนินการครบ ๓ ขอ้ ได้ ๔ คะแนน  ๒ ข้อ ได้ ๓ คะแนน และ ๑ ขอ้ ได้ ๒ คะแนน ไม่ได้ด าเนินการเลย ได้ ๐ คะแนน 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม. 
............................................................................................................................................................................................................................................. 

๔๐ 



 

ตัวชี้วัด ประเด็นในการพิจารณา 
ประเด็นในการซักถามหรือหลกัฐานที่

ต้องแสดง 
การพิจารณา คะแนน

เต็ม ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่มี 

๕. ความพร้อมด้านการ
บริหารจัดการหมู่บ้าน 
(Management) 

การผสมผสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารจัดการหมู่บ้านที่สามารถ
พึ่งพอตนเองได้ 

๑. มีเอกสารการจดทะเบียน หรือมีโครงสร้างการ
บริหารกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่และผู้รับผิดชอบ มี
การรวมกลุ่ม หรือมีการด าเนินงานในรูปแบบ
วิสาหกิจชุมชน 

  ๔ 

๒. มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้
ในการด าเนินกิจการ หรือใช้กับสมาชิกใน
หมู่บ้าน 

  

๓. มีการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือมีการร่วม 
กันท างานร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 

  

การให้คะแนน :  ด าเนินการครบ ๓ ขอ้ ได้ ๕ คะแนน  ๒ ข้อ ได้ ๔ คะแนน และ ๑ ขอ้ ได้ ๓ คะแนน ไม่ได้ด าเนินการเลย ได้ ๐ คะแนน 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม. 
................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................... 

๖. ความพร้อมด้ าน
การตลาด (Market)   

การวางแผนพัฒนาชุมชนหรือแผนธุรกิจ
ในระยะสั้น 

๑. ระบุแหล่งจ าหน่ายสินค้า    ๓ 

๒. มีการวางแผนเพื่อพัฒนาดา้นการตลาด    

๓. มีบุคลากรที่ท าหนา้ที่ด้านการตลาดโดยเฉพาะ    

การให้คะแนน :  ด าเนินการครบ ๓ ขอ้ ได้ ๕ คะแนน  ๒ ข้อ ได้ ๔ คะแนน และ ๑ ขอ้ ได้ ๓ คะแนน ไม่ได้ด าเนินการเลย ได้ ๐ คะแนน 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม. 
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
๓. กำรมีส่วนร่วมและกำรจัดสรรผลประโยชน์ของชุมชนในเทคโนโลยีที่ได้รับกำรถ่ำยทอด  
    มี ๔ ตัวชี้วัด ๒๐ คะแนน 
  กำรมีส่วนร่วม คือ กระบวนการที่คนในชุมชนเข้าร่วมด าเนินงาน และร่วมตัดสินใจในกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ 

กำรจัดสรรผลประโยชน์ คือ การแบ่งบันผลประโยชน์ร่วมกันภายในชุมชน/หมู่บ้านเพื่อความเท่าเทียม เสมอภาคกันของ
คนในชุมชน 
ตัวชี้วัด ประเด็นในการพิจารณา ตัวอย่างประเด็นในการซักถามหรือ

หลักฐานที่ต้องแสดง 
การพิจารณา คะแน

นเต็ม 
ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่มี 

๑ การจัดประชุม จัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน กอ่นตัดสินใจในการด าเนินงาน  

๑.มีการจัด เวทีพูด คุยระหว่ างผู้ รับผิดชอบ
โครงการและประชาชนในพื้นที่ เพื่อก าหนด 
เป้าหมาย ของหมู่บ้าน 

  ๕ 

๒. น าผลการประชุมมาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้านในปีต่อไป 

  

๓. มีการจดบันทึก การจัดเก็บข้อมูล ตามประเด็น
ความต้องการ 

  

การให้คะแนน :  ด าเนินการครบ ๓ ขอ้ ได้ ๕ คะแนน  ๒ ข้อ ได้ ๔ คะแนน และ ๑ ขอ้ ได้ ๓ คะแนน ไม่ได้ด าเนินการเลย ได้ ๐ คะแนน 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม. 
..................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................. 

๔๑ 

๔๑ 



 

ตัวชี้วัด ประเด็นในการพิจารณา ตัวอย่างประเด็นในการซักถามหรือ
หลักฐานที่ต้องแสดง 

การพิจารณา คะแน
นเต็ม 

ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่มี 

๒ การน ารายได้บางส่วนที่เกิดจากการด าเนินงาน
ของกลุ่มไปเพื่อน ามาใชใ้นชุมชนเพื่อเปน็
ประโยชน์ต่อสว่นรวม 

๑. มีระบบการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างมีระบบ 
เช่น ก าไรบางส่วนใช้ในกระบวนการผลิต  

  ๕ 

๒. มีการน าผลก าไรที่ได้มาแบ่งปันให้สมาชิกอย่าง
เป็นธรรม 

  

๓. มีการน าเงินบางส่วนไปใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน 
เช่น สงเคราะห์การท าศพ การบริจาคให้วัด 
โรงเรียน หรือท าสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ 

  

การให้คะแนน :  ด าเนินการครบ ๓ ขอ้ ได้ ๕ คะแนน  ๒ ข้อ ได้ ๔ คะแนน และ ๑ ขอ้ ได้ ๓ คะแนน ไม่ได้ด าเนินการเลย ได้ ๐ คะแนน 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม. 
..................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................. 

๓ การด า เนินงานของกลุ่ม เป็นการร่วมมือกัน
ระหว่างผู้น ากลุ่ม สมาชิก และคนในชุมชน 

๑. ผู้น ากลุ่มมีภาวะผู้น า มีความซ่ือสัตย์ และเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมโดยรับฟังความคิดเห็นสมาชิก
ภายในกลุ่มก่อนการตัดสินใจลงมือท ากิจกรรมใด  ๆ
ภายในกลุ่มเสมอ 

  ๕ 

๒. สมาชิกมีส่วนร่วมในการผลิต ออกความคิดเห็น และ
ได้รับการจัดสรรผลก าไร 

  

๓. มีกิ จกรรมประกาศเกียรติ คุณบุคคลที่ มี
คุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีต่อคนใน
หมู่บ้าน 

  

การให้คะแนน :  ด าเนินการครบ ๓ ขอ้ ได้ ๕ คะแนน  ๒ ข้อ ได้ ๔ คะแนน และ ๑ ขอ้ ได้ ๓ คะแนน ไม่ได้ด าเนินการเลย ได้ ๐ คะแนน 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม. 
..................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................. 

๔ การก าหนดหลักเกณฑ์ในการแบ่งปันผลประโยชน์
และการช่วยเหลือคนในชุมชนให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ 

๑. มีการชี้แจง ท าความตกลงหลักเกณฑ์ในการ
แบ่งปันผลประโยชน์ให้กับสมาชิกทราบก่อน
การด าเนินงาน  

  ๕ 

๒. มีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้ให้กับสมาชิก
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

  

๓. มีเอกสารการก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งปัน
ผลประโยชน์ 

  

การให้คะแนน :  ด าเนินการครบ ๓ ขอ้ ได้ ๕ คะแนน  ๒ ข้อ ได้ ๔ คะแนน และ ๑ ขอ้ ได้ ๓ คะแนน ไม่ได้ด าเนินการเลย ได้ ๐ คะแนน 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม. 
..................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 

๔๒ 



 

๔. ชุมชนมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน/หมู่บ้าน  
มี ๔ ตัวช้ีวัด  ๒๐ คะแนน 
การบูรณาการ คือ ความร่วมมือ ความช่วยเหลือ การสนับสนุน ทั้งด้านนโยบาย งบประมาณบางส่วน  องค์ความรู้ การอ านวย

ความสะดวกจากหน่วยงานท้องถิ่น อาทิเช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน อบต.  จังหวัดและเครือข่ายความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
(เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี)  
ตัวชี้วัด ประเด็นในการพิจารณา ตัวอย่างประเด็นในการซักถามหรือ

หลักฐานที่ต้องแสดง 
การพิจารณา คะแนน

เต็ม ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่มี 

๑ หน่วยงานในท้องถิ่น/ท้องที่ เช่น อบต. ผู้ใหญ่บ้าน 
ก านัน อบต. เทศบาล รับรู้ และยินดีให้การ
สนับสนุนการด าเนินโครงการ 

๑.มีการแจ้งให้หน่วยงานในท้องถิ่นได้รับรู้กิจกรรม
ของโครงการ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 

  ๕ 

๒.หน่วยงานในท้องถิ่นเข้ามาช่วยเหลือ อ านวย
ความสะดวกในการจัดกิจกรรม 

  

๓.หน่วยงานในท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณ
บางส่วนในการท ากิจกรรม 

  

การให้คะแนน :  ด าเนินการครบ ๓ ขอ้ ได้ ๕ คะแนน  ๒ ข้อ ได้ ๔ คะแนน และ ๑ ขอ้ ได้ ๓ คะแนน ไม่ได้ด าเนินการเลย ได้ ๐ คะแนน 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม. 
..................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................. 

๒ หน่วยงานระดับอ าเภอ หรือจังหวัด ให้การสนับสนุน 
อ านวยความสะดวก 

๑. มีการแจ้งให้หน่วยงานในระดับอ าเภอ หรือ
จังหวัดได้รับรู้กิจกรรมของโครงการ ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 

  ๕ 

๒. หน่วยงานระดับอ าเภอช่วยเหลือ อ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรม 

  

๓.หมู่บ้ านสามารถผลักดันแผนชุมชน /แผน
หมู่บ้านไปสู่ระดับอ าเภอ จังหวัด 

  

การให้คะแนน :  ด าเนินการครบ ๓ ขอ้ ได้ ๕ คะแนน  ๒ ข้อ ได้ ๔ คะแนน และ ๑ ขอ้ ได้ ๓ คะแนน ไม่ได้ด าเนินการเลย ได้ ๐ คะแนน 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม. 
..................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................. 

๓ การน าองค์ความรู้ของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี/
หน่วยงานอื่น ๆ ถ่ายทอดสู่ชุมชน 

๑. มีการประสานความร่วมมือกับคลินิกเทคโนโลยี
เครือข่าย 

  ๕ 

๒. มีการน าเทคโนโลยีของเครือข่ายอื่น ๆ มาร่วม
ถ่ายทอดในชุมชนเพื่อให้เกิดการท างานแบบ
บูรณาการ 

  

๓. เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วัตถุดิบ วิทยากร 
ระหว่างหมู่บ้านที่อยู่ภายใต้โครงการคลินิก
เทคโนโลยี โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. หรือ
โครงการอื่น ๆ ในหน่วยงานของ วท. 

  

การให้คะแนน :  ด าเนินการครบ ๓ ขอ้ ได้ ๕ คะแนน  ๒ ข้อ ได้ ๔ คะแนน และ ๑ ขอ้ ได้ ๓ คะแนน ไม่ได้ด าเนินการเลย ได้ ๐ คะแนน 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม. 
.................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

๔๓ 



 

ตัวชี้วัด ประเด็นในการพิจารณา ตัวอย่างประเด็นในการซักถามหรือ
หลักฐานที่ต้องแสดง 

การพิจารณา คะแนน
เต็ม ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่มี 

๔ รูปแบบของให้ความชว่ยเหลอื เช่น งบประมาณ
สมทบบางส่วน การอ านวยความสะดวกของ
หน่วยงานทอ้งถิ่น 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการหรือประธานกลุ่ม ได้มี
การประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ  เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณสมทบ เพิ่มเติม  

  ๕ 

๒. มีหน่วยงานอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ  ๑-๓ ให้
ความช่วยเหลือ เช่นการช่วยเหลือด้าน CSR 

  

๓. หน่วยงานในท้องถิ่น/ท้องที่ มีความพร้อมที่จะ
ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

  

การให้คะแนน :  ด าเนินการครบ ๓ ขอ้ ได้ ๕ คะแนน  ๒ ข้อ ได้ ๔ คะแนน และ ๑ ขอ้ ได้ ๓ คะแนน ไม่ได้ด าเนินการเลย ได้ ๐ คะแนน 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม. 
.................................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
๕. ชุมชนมีความสามารถในการขยายผลสู่ลูกข่าย มี ๔ ตัวช้ีวัด ๒๐ คะแนน 
    การขยายผล  พิจารณาจากการมีวิทยากรท้องถิ่นที่สามารถไปถ่ายทอดยังหมู่บ้านอื่น ๆ และความสามารถในการชักชวน
หมู่บ้านอื่นเข้ามาเป็นลูกข่ายของตนเองได้  
 

ตัวชี้วัด ประเด็นในการพิจารณา ตัวอย่างประเด็นในการซักถามหรือ
หลักฐานที่ต้องแสดง 

การพิจารณา คะแนน
เต็ม ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่มี 

๑. การสร้ า งวิทยากรใน
ท้องถิ่น 

การสร้างวิทยากรในท้องถิ่นและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

๑. มีการคัดเลือกคนที่จะมาเป็นวิทยากรในแต่ละ
ด้าน 

  ๕ 

๒. วิทยากรที่ได้รับการคัดเลือกได้ถ่ายทอดความรู้
ให้กับคนในชุมชนและนอกชุมชน 

  

๓. วิทยากรสามารถน าเสนอเทคโนโลยีที่ได้รับการ
ถ่ายทอดได้อย่างช านาญ 

  

การให้คะแนน :  ด าเนินการครบ ๓ ขอ้ ได้ ๕ คะแนน  ๒ ข้อ ได้ ๔ คะแนน และ ๑ ขอ้ ได้ ๓ คะแนน ไม่ได้ด าเนินการเลย ได้ ๐ คะแนน 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม. 
..................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................. 
  
๒. การจัดท าสือ่
ประชาสัมพันธ ์และการ
ให้บริการข้อมูลในชุมชน 

สื่อและช่องทางในการถ่ายทอด 
และการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

๑.มีการจัดท าเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของกลุ่ม เช่น แผ่นพับ คู่มือเทคโนโลยี 

  ๕ 

๒.น าสื่อที่จัดท าในข้อ ๑ ไปเผยแพร่ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น หอกระจายข่าว ออกงาน เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ social network 

  

๓.มีหมู่บ้านอื่น ๆ น าข้อมูลที่จัดท าไปใช้ประโยชน์
ต่อ 

  

การให้คะแนน :  ด าเนินการครบ ๓ ขอ้ ได้ ๕ คะแนน  ๒ ข้อ ได้ ๔ คะแนน และ ๑ ขอ้ ได้ ๓ คะแนน ไม่ได้ด าเนินการเลย ได้ ๐ คะแนน 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม. 
..................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

๔๔ 



 

ตัวชี้วัด ประเด็นในการพิจารณา ตัวอย่างประเด็นในการซักถามหรือ
หลักฐานที่ต้องแสดง 

การพิจารณา คะแนน
เต็ม ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่มี 

๓. การสร้างเครือข่ายทั้ ง
ภายใน ภายนอก ชุมชน/
หมู่บ้าน  

ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย
การศึกษาดูงานจากหมู่บ้านต่าง ๆ  

๑. มีการจดบันทึกกลุ่มที่เข้าศึกษาดูงาน   ๕ 
๒. ในชุมชนมีจ านวนผู้รับบริการเพิ่มขึ้นจากแผน

ที่วางไว้ 
  

๓. มีการขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ และมีการ
ติดต่อ ประสานงานเพื่อให้เข้ามาเป็นลูกข่ายใน
อนาคต 

  

การให้คะแนน :  ด าเนินการครบ ๓ ขอ้ ได้ ๕ คะแนน  ๒ ข้อ ได้ ๔ คะแนน และ ๑ ขอ้ ได้ ๓ คะแนน ไม่ได้ด าเนินการเลย ได้ ๐ คะแนน 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม. 
..................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................. 

๔. การวิเคราะห์ลูกข่าย กระบวนการวิเคราะห์ลกูข่ายที่จะ
เข้ามารับการถา่ยทอด 

๑. มีการเก็บรวมรวมข้อมูลหมู่บ้านที่ต้องการมา
เป็นลูกข่าย 

  ๕ 

๒. มีการน าข้อมูลในข้อ ๑ มาวิเคราะห์ร่วมกัน 
เพื่อคัดเลือกลูกข่าย 

  

๓. มีการลงพื้นที่ในหมู่บ้านที่ผ่านการพิจารณาใน
ข้อ ๒ ที่จะมาเป็นลูกข่ายและรวบรวมข้อมูล
ศักยภาพและความพร้อมของลูกข่าย 

  

การให้คะแนน :  ด าเนินการครบ ๓ ขอ้ ได้ ๕ คะแนน  ๒ ข้อ ได้ ๔ คะแนน และ ๑ ขอ้ ได้ ๓ คะแนน ไม่ได้ด าเนินการเลย ได้ ๐ คะแนน 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม. 
..................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
ข้อสรุป 
   กรณีหมู่บ้ำนต่อเนื่อง(ปีที่ ๑ หรือปีท่ี ๒) เห็นควรพิจำรณำสนับสนุนกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณต่อไป 
            
   กรณีหมู่บ้ำนที่ด ำเนินกำรเป็นปีที่ ๓  เห็นควรให้ยกระดับเป็นหมู่บ้ำนแม่ข่ำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 
        ลงชื่อ............................................................ 

       
                           (............................................................) 

          ผู้ประเมิน                          
 

๔๕ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

พื้นที่ของจังหวัด/อ ำเภอที่ยังไม่มีหมู่บ้ำน 
วท. เป็นล ำดับแรกตำมรำยชื่ออ ำเภอ 

ที่ยังไม่มีหมู่บ้ำน   (ง - ๑) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๖ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๗ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๘ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๙ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดกำรจัดส่งเอกสำร   
ปฏิทิน และขั้นตอน 

กำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กำรจัดส่งเอกสำรเพ่ือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณฯ 
 

 จัดท าข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่ก าหนดในแต่ละแผนงาน  พร้อมหลักฐานประกอบ และ
ไฟล์เอกสาร ๑ ชุด  และจัดท าส าเนา โครงกำรละ ๕ ชุด 

 จัดส่งข้อเสนอโครงการ โดยหน่วยงานรวบรวมข้อเสนอโครงการและจัดท างบประมาณในแต่ละ
โครงการ พร้อมรวมยอดจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณ หากหน่วยงานมีข้อเสนอโครงการที่ตกหล่นที่มิได้
จัดส่งมาพร้อมกันทั้งหมดให้ท าหนังสือน าส่งฉบับต่อไปและวงเล็บเพ่ิมเติม โดยอ้างอิงฉบับเดิม เรียนผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงนามโดยผู้บริหารหน่วยงาน จัดส่งไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา  ชั้น ๕  อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ๔๘ พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการสนับสนุนงบประมาณฯ (ไม่รับข้อเสนอโครงการทางอีเมล์ หรือทางโทรสาร) 

 
ร่ำง ปฏิทินกำรสนับสนุนงบประมำณ 
 

กิจกรรม ก ำหนดเวลำ ผู้ปฏิบัติ 
๑. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สวพ. 
๒. หน่วยงานจัดส่งข้อเสนอโครงการมายัง สวพ. ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ หน่วยงาน 
๓. พิจารณาข้อเสนอโครงการ ภายใน ๖๐ วัน หลังปิดรับข้อเสนอโครงการ วท. 
๔. แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ พร้อม
ยืนยัน/เบิกจ่ายงบประมาณให้มหาวิทยาลัย ทราบ 

ประมาณ ๔๐ วัน  หลังจากท่ีคณะท างาน 
สส.สป.วท. น าเสนอผลการพิจารณา 

วท. 

๕. มหาวิทยาลัย ด าเนินการท าหนังสือตอบยืนยัน/
เบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับการสนับสนุนส่ง
ให้ สป. วท. 

ไม่เกิน ๑๕ วัน  หลังได้รับหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาฯ 

สวพ. 

๖. สส.ปป.วท. ส่งเรื่องให้ส่วนงานคลังเพื่อด าเนิน 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ประมาณ ๕ วัน  หลังได้รับหนังสือยืนยัน/
ขอเบิกฯ จากมหาวิทยาลัย 

วท. 

๗. ส่วนงานคลัง สป.วท. โอนเงินไปยัง
มหาวิทยาลัย 

ประมาณ ๔๕ วัน หลังได้รับหนังสือจาก 
สส.สป.วท. 

วท. 

๘. แจ้งหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ไม่เกิน ๗ วัน  หลังได้รับแจ้งการโอนเงิน
จาก สส.ปป.วท. 

สวพ. 

๙. หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองคลัง 

ขึ้นอยู่กับการด าเนินงานของหน่วยงาน หน่วยงานที่
ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

๕๑ 



 

ขั้นตอนกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ 
(ต้ังแต่บัดนี้ จนถึงวันศกุร์ท่ี  

๒๑ ตุลำคม ๒๕๕๙) 

ผู้เขียนโครงการเสนอเรื่อง
ผ่านหัวหน้าหน่วยงาน และ
ให้คณะของผู้เขยีนโครงการ
รวบรวมข้อเสนอโครงการส่ง 

สวพ.  (ภำยในวันศุกร์ที ่
๒๑ ตุลำคม ๒๕๕๙) 

ผู้เขียนโครงกำรจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรขอรับกำรสนับสนนุ งปม.  ดังนี้ 

 ข้อเสนอโครงกำรภำยใต้กำรด ำเนินงำนคลินิกเทคโนโลย ี
๑.  แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี  และ แผนงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลย ี

- แบบฟอร์มแผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี  (สส. ๐๐๒-๒) 
- แบบส ารวจข้อมลูความต้องการเทคโนโลยี (สส. ๐๐๒-๒ (๑)) 
- หนังสือขอความช่วยเหลือทางวิชาการ หรือเทคโนโลยี (สส. ๐๐๒-๒ (๒)) 
- แบบฟอร์มแผนงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ( สส. ๐๒๒-๓) 

 ข้อเสนอโครงกำรภำยใต้กำรด ำเนินงำนหมู่บ้ำนแมข่่ำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
๒.  หมู่บ้าน วท.  (ใหม่) , หมู่บ้าน วท.  (ต่อเนื่อง) และหมู่บ้าน วท.  (แม่ข่าย) 

- แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
- แบบฟอร์มแสดงเจตจ านงเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท. 
- แบบส ารวจความพร้อมและความต้องการของหมู่บ้านลูกข่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

กำรขออนุญำตหน่วยงำนต้นสังกัด 
๑. ผู้เขียนโครงการจะต้องท าหนังสือแจ้งความประสงค์ในการส่งข้อเสนอโครงการผ่าน
ตามขั้นตอนของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ผู้ประสานงานของคณะรวบรวมข้อเสนอ
โครงการส่ง สวพ. 
๒. หน่วยงานต้นสังกัดท าหนังสือแจ้งการส่งข้อเสนอโครงการ  โดยจะต้องสรุปจ านวน
ข้อเสนอโครงการ และจ านวนงบประมาณที่เสนอขอให้ชัดเจน  และจัดส่งไปยัง
สถาบันวิจัยและพัฒนา  

หมำยเหตุ  -   หากมีข้อเสนอโครงการใดที่ไม่ได้จัดส่งในคราวเดียวกัน  ให้คณะท าหนังสือ
ส่งมาที่ สวพ. แต่ให้วงเล็บว่าเพิ่มเติม) พร้อมสรุปจ านวนโครงการ และจ านวนงบประมาณ
ที่เสนอขอให้ชัดแจน เหมือนกับการส่งในครั้งแรก 

- ผู้เขียนโครงการส าเนาข้อเสนอโครงการ จ านวน 5 ชุด  พร้อมไฟล์ข้อมูล 

กำรตรวจเอกสำร 
-  หากข้อเสนอโครงการใดจะต้องการแก้ไข หรือมีเพิ่มเติมข้อมูล  ให้ผู้เขียนโครงการงเนินการให้
แล้วเสร็จก่อนวันก าหนดส่งข้อเสนอโครงการ ๗ วัน 
หมำยเหตุ  โปรดด าเนินงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด  เพราะอาจมีผลกระทบต่อการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ตรวจความถูกต้องของ

เอกสาร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
รวบรวมข้อเสนอโครงการ  และด าเนินการจดัส่งกระทรวงวิทยาศาสตรฯ์  

 
๕๒ 



 

 
คณะผู้จัดท ำ 

 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารณุี อริยวิริยะนันท์  ผู้อ านวยการคลินิกเทคโนโลยี 
๒. ดร. เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์  รองอ านวยการคลินิกเทคโนโลยี 
๓. นางสาวคณธวัลย์ ศุภรัตนาภิรักษ์  ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี 
๔. นางสาวขวัญรัตน์ เป่ารัมย์   ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี 
๕. นางสุนันทา ทองพูล   ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี 
๖. นางสาวสุพัชนินท์ เปลี่ยนข า   เจ้าหน้าทีค่ลินิกเทคโนโลยี 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ชั้น ๕ 
เลขที่ ๓๙ หมู่ ๑  ต าบลคลองหก  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ๑๒๑๑๐ 
เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๕๔๙๔๖๘๔, ๐๒-๕๔๙๔๖๘๗ 
เบอร์โทรสาร  ๐๒-๕๔๙๔๖๘๐, ๐๒-๕๗๗๕๐๓๘ 
เว็บไซต์   www.clinictech.rmutt.ac.th 
อีเมลล์  ird@rmutt.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๓ 



 

 
 


