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บทนำ
1. หลักกำรเหตุผล
สำนั กงำนปลั ดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) โดยส ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอด
เทคโนโลยี (สส.สป.) ดำเนินภำรกิจในกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
ส่งเสริมกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ในทั่วทุกภูมิภำคของประเทศ เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชน
ให้ดีขึ้น โดยที่ผ่ำนมำ กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ ได้บูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรพัฒนำพื้นที่ จังหวัดและท้องถิ่น
ร่ ว มกั บ กระทรวงมหำดไทยอย่ ำ งต่อ เนื่ อ ง ภำยใต้ บั น ทึ กข้ อ ตกลงควำมร่ ว มมื อ “กำรพั ฒ นำจั ง หวั ด ด้ ว ย
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือกำรทำงำนเชิงบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ
ทั้ง ภำครั ฐ ภำคเอกชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยมีศู น ย์ป ระสำนงำนกระทรวงวิ ทยำศำสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ป ระจ ำภู มิภ ำค (ศวภ.) ปั จ จุ บั น มีจ ำนวน 5 ภู มิ ภ ำค ท ำหน้ ำ ที่เ ป็น หน่ว ยประสำนระดั บพื้ น ที่
เชื่อมโยงนโยบำยและองค์ควำมรู้ด้ำน วทน.ของกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ แปลงสู่กำรปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมทั้ง
ในเชิงคุณภำพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
กำรขั บ เคลื่ อ นภำรกิ จ วทน. สู่ พื้ น ที่ ต่ ำ งๆ สป.วท. อำศั ย กลไกกำรท ำงำนในลั ก ษณะเครื อ ข่ ำ ย
ประกอบด้วย สถำบันกำรศึกษำในพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งมีควำมร่วมมือเป็น “คลินิกเทคโนโลยี” นับเป็นกลไกทำง
วิชำกำรที่สำคัญในกำรนำองค์ควำมรู้ด้ำน วทน.ไปถ่ำยทอดให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น นอกจำกนี้ กลไกที่เป็นภำค
สั งคมและภำคประชำชนนั้ น ได้มี กำรสนั บสนุน ส่ งเสริมชุ มชนให้ เกิดควำมเข้ มแข็ง ในรูปแบบ “หมู่บ้ำ น
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี” และ “อำสำสมัครวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)” ทำหน้ำที่เป็นสื่อกลำง
ในกำรสื่อสำรข้อมูลควำมต้องกำรเชิงพื้นที่ โดยปัจจุบันมีเครือข่ำยคลินิกเทคโนโลยีทั่วประเทศ จำนวน 148 แห่ง
ใน 65 จังหวัด มีสมำชิก อสวท. มำกกว่ำ 14,000 คน และหมู่บ้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 387 แห่ง
ครอบคลุมพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่ำ 68 จังหวัดทั่วประเทศ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-2564สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี สป.วท. ได้วำงกรอบแนวทำงกำร
นำวทน. เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรผลิตและเศรษฐกิจชุมชน โดยมุ่งเน้นที่กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในระดับ เครือข่ำย
และกำรผลักดันงำนด้ำน วทน. ให้เกิดผลเชิงธุรกิจอย่ำงเป็นรูปธรรม ผ่ำนกระบวนกำรคิดวิเครำะห์วำงแผน
วิทยำศำสตร์ และแผนธุรกิจของคนในชุมชน และเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนของกระบวนกำรทำงำน สำนัก
ส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี สป.วท. ได้แบ่งกรอบแนวทำงกำรดำเนินงำนเป็น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่
1.
2.
3.
4.

Technology Consulting Services (TCS): บริกำรให้คำปรึกษำและข้อมูลเทคโนโลยี
Network Capacity Building (NCB): พัฒนำศักยภำพเครือข่ำยให้เข้มแข็ง
Building Community Enterprise (BCE): บ่มเพำะนักธุรกิจชุมชน
VC Community Incubator (VCCI) (Sci Village): พัฒนำสู่หมู่บ้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี

ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ควรจั ด ท ำคู่ มื อ กำรด ำเนิ น งำนเพื่ อ ใช้ เ ป็ น รู ป แบบแนวทำงในกำรปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ ง
เหมำะสมตำมบริบทของกิจกรรมส่งเสริมกำรนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี
2562-2564
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2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกรอบแนวทำงสำหรับกำรนำไปใช้ในกำรปฏิบัติภำรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ในแนวทำงเดียวกัน
ทั้งผู้รับผิดชอบโครงกำร ผู้ประสำนงำนโครงกำร และผู้ปฏิบัติสำมำรถดำเนินกำรได้ตรงตำมเป้ำหมำยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีแหล่งข้อมูลอ้ำงอิงที่ถูกต้องชัดเจนภำยใต้กรอบแนวทำงที่ได้ กำหนดไว้ในคู่มือ
เรียบร้อยแล้ว

3. ขอบเขต

 แนวทำงกำรปฏิบั ติงำนนี้ ครอบคลุ มตั้งแต่กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในเรื่อง ที่มำ/หลั กกำรเหตุผ ล
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิตผลลัพธ์ตัวชี้วัดของกิจกรรม พื้นที่กำรดำเนินงำน สัดส่วนงบประมำณที่ใช้
ในกำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆแผนกำรดำเนินงำนและผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมย่อย
 รูปแบบกำรดำเนินกิจกรรมของแต่ละงำน และกำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อดำเนินงำน(คลินิก
เทคโนโลยี หมู่บ้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และอำสำสมัครวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี)
 กำรติดตำมและประเมินผล ได้แก่ รูปแบบกลไกและเครื่องมือในกำรติดตำมและประเมินผล
 แบบฟอร์มต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรดำเนินงำน
โดยมีรำยละเอียดในเล่มดังนี้

เรื่อง
บ ท ที่ 1 แ น ว ท ำง ก ำร น ำ
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
นวั ตกรรม เพื่ อเพิ่ มศั กยภำพ
กำรผลิตและเศรษฐกิจชุมชน

บทที่ 2 รำยละเอียดกิจกรรม
ส่ ง เสริ ม กำรน ำวิ ท ยำศำสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่ ม ศั ก ยภำพกำรผลิ ต และ
เศรษฐกิจชุมชน

รำยละเอียด
เพื่ อ เป็ น กรอบแนวทำงส ำหรั บ กำรน ำไปใช้ ใ นกำรปฏิ บั ติ ง ำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562-2564 จำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องอธิบำยกรอบ
แนวทำงกำรด ำเนิ น งำน โดยจะกล่ ำ วถึ ง ควำมมุ่ ง เน้ น และกลไกกำร
ขับเคลื่อนงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ชุมชน ตั้งแต่
กำรบริกำรให้คำปรึกษำและข้อมูลเทคโนโลยี กำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำย
ให้เข้มแข็ง กำรบ่มเพำะนักธุรกิจชุมชน และแนวทำงกำรพัฒนำสู่หมู่บ้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
บทนี้ ก ล่ ำ วถึ ง ควำมเชื่ อ มโยงของกิ จ กรรมกั บ แผนของชำติ
กระทรวงและหน่ ว ยงำน ที่ ม ำ/หลั ก กำรและเหตุ ผ ลวั ต ถุ ป ระสงค์
กลุ่ ม เป้ ำ หมำย ผลผลิ ต /ผลลั พ ธ์ แนวทำง/วิ ธี ด ำเนิ น กำรระยะเวลำ
ดำเนินกำร ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ปฏิทิน
และขั้นตอนกำรสนับสนุนงบประมำณฯ และหน่วยงำนที่รับผิดชอบ รวมทั้ง
ระบบ กลไกและเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ผู้ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณในแต่ละ
งำนต้องปฏิบัติ รวมทั้งกำรจัดเก็บข้อมูล ช่องทำง รูปแบบ และระยะเวลำใน
กำรจัดส่งผลงำนในภำพรวมของกิจกรรมฯ

ค

เรื่อง
บทที่ 3– 4 กำรสนับสนุนงำน
คลิ นิ ก เทคโนโลยี แ ละงำน
อำสำสมัครวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

รำยละเอียด
ในแต่ ล ะบทจะกล่ ำ วถึ ง หลั ก กำรและเหตุ ผ ล วั ต ถุ ป ระสงค์
กลุ่ มเป้ ำหมำย รู ปแบบของกิ จกรรมในกำรดำเนิน งำนคลิ นิ กเทคโนโลยี
เป้ำหมำยของงำนคลินิกเทคโนโลยีข้อกำหนดกำรสนับสนุนในแต่ละแผนงำน
ซึ่งจะประกอบด้วย ควำมหมำย ขอบเขตของงำนในแต่ละแผนงำนจุดเน้น
ลำดับควำมสำคัญในกำรให้กำรสนับสนุนงบประมำณ คุณสมบัติของผู้ ขอรับ
กำรสนับสนุน วงเงิน เกณฑ์กำรคัดเลือกและกำรตัดสิน แบบฟอร์มที่ใช้ใน
กำรขอรับกำรสนับสนุนฯ แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรติดตำม ประเมินผลและ
รำยงำนผลของงำนคลินิกเทคโนโลยี

กล่ ำ วถึ ง ควำมส ำคั ญ ของกำรพั ฒ นำหมู่ บ้ ำ นวิ ท ยำศำสตร์ แ ละ
บทที่ 5
กำรด ำเนิ น งำน
หมู่ บ้ำ นแม่ข่ ำยวิท ยำศำสตร์ เทคโนโลยี เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ โครงสร้ำงกำรบริหำร
ขั้ น ตอนกำรด ำเนิ น งำน กำรประเมิ น สถำนะ หลั ก เกณฑ์ ก ำรสนั บ สนุ น
และเทคโนโลยี
งบประมำณ ประกอบด้ ว ยแบบฟอร์ ม ที่ ใ ช้ ใ นกำรด ำเนิ น งำนรวมถึ ง
ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่มีควำมจำเป็น ในกำรพัฒนำชุมชนสู่ห มู่บ้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ภำคผนวก ก

ฐำนข้อมูลทำเนียบเครือข่ำยสถำบันกำรศึกษำ
ฐำนข้อมูลหน่วยงำนในสังกัด วท.
ฐำนข้อมูลข้อมูลเครือข่ำย อสวท.
ฐำนข้อมูลหมู่บ้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ภำคผนวก ข

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ระเบียบกำรเบิกจ่ำย และหลักกำรตั้งค่ำ
ตัวชี้วัดขั้นต่ำ)

ภำคผนวก ค

ตัวอย่ำงภำพสรุปควำมเข้ำใจของโครงกำร (Infographic)

ภำคผนวก ง

พื้นที่กำรให้บริกำรของศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีประจำภูมิภำค (ศวภ.)

ภำคผนวก จ

ตัวอย่ำงแนวคิดกำรจัดทำแผนธุรกิจชุมชน
ตัวอย่ำงแผนวิทยำศำสตร์ชุมชนและแผนธุรกิจชุมชน

บทที่
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แนวทางการนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน

1. กรอบแนวคิดการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
และเศรษฐกิจชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
รูปแบบของการดาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
และเศรษฐกิจชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 ประกอบด้วย 4 รูปแบบหลักที่มีความเชื่อมโยง
และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ลงสู่ชุมชนได้อย่างตรงเป้า
คัดกรองประเด็นความต้องการจากชุมชน ร่วมวางแผนและหาแนวทางที่เหมาะสม ควบคู่กับกระบวนการบ่มเพาะ
กลุ่มเป้าหมายให้มีศักยภาพจนสามารถอยู่รอดได้ด้วยตนเอง และสามารถปรับตัวกับสภาวะการแปรเปลี่ยน
ของสังคมโลกได้กรอบแนวคิดดังกล่าว แสดงดังรูปที่ 1.1

1) Technology Consulting Services (TCS): บริการให้คาปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี

กระบวนการนี้ เป็นการให้ความรู้ คาแนะนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าของ
เทคโนโลยีโดยตรง ซึ่งหลังจากการให้คาปรึกษา จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการคัดกรอง ประเด็นความต้องการที่
มีผลกระทบสูง และกลุ่มเป้าหมายที่มีความเข้มแข็ง เพื่อร่วมกันวางแผนการพัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยแผนการพัฒนาชุมชนดังกล่าว จะต้องมาจากความต้องการและการร่วมคิดร่วม
วางแผนจากชุมชน และคานึงถึงโอกาสความเป็นไปได้ที่จะประสบความสาเร็จ ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็ง
ให้เครือข่ายในระดับผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) และนักวิทย์ชุมชน

2) Network Capacity Building (NCB): พัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้เข้มแข็ง

กลุ่มเกษตรกร หรือชุมชน ที่ผ่านการคัดเลือกจากการบริการให้คาปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่งจะต้องเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพความตั้งใจ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มเหล่านี้ จะต้องถูกพัฒนาเป็นอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือนักวิทย์ชุมชนที่มีความสามารถ
และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อร่วมวางแผนการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ลงสู่ชุมชน โดยมี
เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีเป็นพี่เลี้ยง จนสามารถพัฒนาเป็น “แผนวิทยาศาสตร์ชุมชน”โดยแผนดังกล่าว
จะต้องเป็นแผนระยะยาวของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมองภาพการดาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปในทิศทางเดียวกันและตรงกับเป้าประสงค์มากที่สุด โดยแผนวิทยาศาสตร์ชุมชนนี้ จะต้องมุ่งเน้นที่
“แผนธุ รกิ จชุมชน” วิเคราะห์ ถึงโอกาสความเป็นไปได้และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดาเนินธุรกิจ ชุมชนซึ่ง
กระบวนการนี้เป็นการทางานประสานกันระหว่างชุมชน อสวท. นักวิทย์ชุมชน และคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย

3) Building Community Enterprise (BCE): บ่มเพาะนักธุรกิจชุมชน

หลังจากการคัดกรองประเด็นความต้องการของชุมชน และร่วมวางแผนพัฒนาชุมชน จนเกิดเป็นแผน
วิทยาศาสตร์ชุมชน ควบคู่กับแผนธุรกิจ กระบวนการระหว่างการดาเนินการตามแผน อสวท. และนักวิทย์
ชุมชน จะถูกบ่มเพาะในกระบวนการ จนเกิดความชานาญ และมีความเข้าใจถึงหลักการนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพัฒนาชุมชน ควบคู่กับแผนธุรกิจ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้ชุมชนมีความ
อยู่รอด และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน จนท้ายที่สุด จะสามารถพัฒนาอสวท. และนักวิทย์ชุมชน ให้เป็น “นักธุรกิจ
ชุมชน”และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงความรู้
ความสามารถด้านธุรกิจชุมชน แก่ชุมชนอื่นๆ ที่มีความสนใจ และมีศักยภาพและท้ายที่สุดจะนาไปสู่การพัฒนา
เป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน
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4) VC Community Incubator (VCCI) (Sci Village): พัฒนาสู่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สาหรับกลุ่มเกษตรกร หรือชุมชน ที่สามารถดาเนินการตามแผนวิทยาศาสตร์ชุมชน ได้อย่างเข้มแข็ง
และเป็นกลุ่มที่มีจานวนมาก อีกทั้งมีเทคโนโลยีหลายๆด้าน เข้าไปร่วมบูรณาการในแผนวิทยาศาสตร์ชุมชน
ชุมชนเหล่านี้จะสามารถต่อยอดพัฒนาเป็น “หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ”ที่มีศักยภาพเป็นต้นแบบ
ด้านการพัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จนถึงสามารถต่อยอดให้กับชุมชนอื่นๆและ
ยกระดับเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แม่ข่ายขยายลูก)

รูปที่ 1.1กรอบแนวคิดการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
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2.กลไกเพื่อขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่แผนธุรกิจชุมชน
จากกรอบแนวคิดการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิ ตและ
เศรษฐกิจชุมชนนั้น การที่จะพัฒนางานด้าน วทน. ในระดับชุมชนสู่การค้าการลงทุนเชิงธุรกิจ จาเป็นที่จะต้อง
อาศัยกลไกการพัฒนาร่วมกันตั้งแต่ระดับประชาชน ท้องถิ่น จังหวัด คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายและหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่จะต้องขับเคลื่อนไปอย่างเป็นองคาพยพเดียวกัน โดยมีกรอบกลไกการ
ดาเนินงานตามรูปที่ 1.2

1) การบริการให้คาปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลไกสาคัญที่จะผลักดันงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่แผนธุรกิจชุมชน จนเกิดมักผล
ในพื้นที่คือ อสวท. ซึ่งจะเป็นกลไกระดับย่อยที่สุด ที่จะสามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างลึกซึ้ง และสามารถเป็น
ตัวแทนของชุมชนเพื่อสื่อถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นการคัดกรองผู้ที่จะมาทา
หน้าที่ อสวท.จึงถือว่ามีความสาคัญเป็นอย่างมาก ในส่วนของกระบวนการบริ การให้คาปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากจะเป็นการบริการทางวิชาการและให้ข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีแก่ประชาชนแล้ว
คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายจาเป็นต้องเลือกเฟ้นบุคคลที่มีโอกาสหรือมีแนวโน้มที่จะสามารถพัฒนาเป็น อสวท.
ในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ร่วมกับชุมชน เพื่อร่วมวางแผนวิทยาศาสตร์ชุมชน
ควบคู่กับแผนธุรกิจชุมชน ก่อนที่จะนาแผนดังกล่าวพัฒนาต่อยอดสู่การบ่มเพาะนักธุรกิจระดับชุมชนต่อไป

2) การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระบวนการสร้างอสวท. นั้น นอกจากจะต้องสร้างอาสาสมัครให้มีความรู้และความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว จาเป็นอย่างยิ่งที่ อสวท. จะต้องมีทักษะด้านการวางแผนทั้ง
ทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านธุรกิจ ซึ่งทักษะดังกล่าวจะเป็นประโยชน์มากสาหรับการวางแผนวิทยาศาสตร์และ
แผนธุรกิจระดับชุมชนร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย หน่วยงานในสังกัด วท. และ ศวภ. ที่หน่วยงานดังกล่าว
เปรียบเสมือนเป็น“พี่เลี้ยง” ในการร่วมคิดร่วมวางแผนวิทยาศาสตร์และแผนธุรกิจระดับชุมชน สาหรับ อสวท.
ที่มีศักยภาพในระดับผู้นาหรือเป็นผู้นากลุ่ม ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนชุมชน และสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่สมาชิกอสวท. รายอื่นและคนในชุมชนได้อสวท. กลุ่มนี้จะถูกพัฒนาเป็น “นักวิทย์ชุมชน” เพื่อเป็น
สื่อกลางในการสื่อสารและประสานงานระหว่างกลุ่ม อสวท. และคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย

3) การบ่มเพาะนักธุรกิจชุมชน

จากกลไกการดาเนินงานในข้อ 1)และ 2)นั้น กลุ่มที่มีความเข้มแข็งของการทางานในระดับ อสวท.
และเป็นประเด็น/ความต้องการที่มาจากการบริการให้คาปรึกษาด้า นเทคโนโลยี มีแผนวิทยาศาสตร์ และแผน
ธุรกิจชุมชน ที่มีความชัดเจน มีโอกาสประสบความสาเร็จสูง จะถูกนาประเด็นดังกล่าวมาพัฒนาเป็นแผนบ่ม
เพาะนักธุรกิจชุมชน ซึ่ง ศวภ. จะมีบทบาทสาคัญในการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการเพื่อนาไปเชื่อมโยงแผน
ระดับชุมชน กับแผนในระดับท้องถิ่น จังหวัด และกลุ่มจังหวัด กระบวนการในระหว่างการดาเนินการตามแผน
บ่มเพาะนักธุรกิจชุมชน ผลสุดท้ายด้านบุคลากร จะเกิดเป็นนักธุรกิจชุมชน ที่มีทักษะความรู้ความสามารถใน
การนางานด้าน วทน. มาวางแผนด้านธุรกิจ รู้จักประยุกต์ใช้ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า จนสามารถผลักดัน
แผนงาน/โครงการให้ประสบความสาเร็จ

4) หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การสร้างนักธุรกิจชุมชน ถ้าเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ในระดับหมู่บ้าน และมีแผนวิทยาศาสตร์ และแผน
ธุรกิจชุมชน ที่มีการบูรณาการด้าน วทน. มีหลายภาคส่วนเข้าไปร่วมดาเนินการผลักดันให้แผนถึงเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ กลุ่มดังกล่าวจะถูกพัฒนาเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่ วนกลุ่มเป้าหมายในระดับกลุ่มหรือ
บุคคลที่มีศักยภาพจะถูกพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ และต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ OTOP และ Start up ต่อไป
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รูปที่ 1.2 กรอบกลไกเพื่อขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่แผนธุรกิจชุมชน

4

บทที่

2

รายละเอียดกิจกรรมส่งเสริมการนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน

1.แผนปฏิบัตกิ ารกิจกรรมฯ
1) ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมการส่งเสริมการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.)เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิต
และเศรษฐกิจชุมชนมีความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายบริการของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (วท.) ส านั กงานปลั ดกระทรวงวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (สป.วท.) และแนวทางการจั ดสรร
งบประมาณ ดังนี้
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี วท. (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด  มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
 จานวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วทน. เข้าไปช่วยพัฒนา
เป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์จัดสรรงปม. ที่ 4 การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
ข้อ 4.1 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
เป้าประสงค์  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
 ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
เป้าหมาย วท. ผลักดันเทคโนโลยีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจฐานราก
ตัวชี้วัด วท.  จานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์
ผลผลิต/กิจกรรม

การถ่ายทอดเทคโนโลยี/กิจกรรมส่งเสริมการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และเศรษฐกิจชุมชน
ตัวชี้วัดผลผลิต  จานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน)
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 ร้อยละของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนาไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดกิจกรรม  จานวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ส่งเสริมไปใช้ในการเพิ่ม
ศักยภาพ (เรื่อง)
 จานวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้ดาเนินงานฯ (โครงการ)
 ร้อยละของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้ดาเนินงานฯ บรรลุตามเป้าหมาย/แผน
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2) หลักการและเหตุผล

ประชาชน/ชุมชนในระดับฐานรากซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศยังขาดโอกาสในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) รวมทั้งยั งขาดขีดความสามารถทางด้าน วทน. เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิ ง
เศรษฐกิ จและเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิต ส านั กส่ งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.สป.) ส านักงานปลั ดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจประการหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ได้สร้างกลไกเพื่อนาผลงานวิจัยและพัฒนา(องค์ความรู้ เทคนิค/เทคโนโลยี นวัตกรรม/เครื่องมืออุปกรณ์/
สิ่งประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์) แพร่กระจายและถ่ายทอดไปยังชุมชน/ท้องถิ่นประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัด วท.และคลินิก
เทคโนโลยีเครือข่าย ที่เริ่มดาเนินการเมื่อปี 2546 โดยได้จัดทาบันทึกความร่วมมือเครือข่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับ
สถาบันการศึกษาในทุกภูมิภาค ซึ่งในปัจจุบันมีเครือข่ายความร่วมมือฯ กว่า76 เครือข่าย 148แห่งครอบคลุมพื้นที่ 65
จังหวัด มีฐานข้อมูลมีเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอดกว่า 1,000 รายการ รวมทั้งสร้างและเพิ่มขีดความสามารถด้าน วทน.
ให้แก่ประชาชนทั่วไป ที่เรียกว่า อาสาสมัครวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี (อสวท.) ที่จะเป็นสื่อกลางด้าน วทน. ในชุมชน
ปัจจุบันมีสมาชิก อสวท.จานวนมากกว่า 14,000 คนใน 67 จังหวัดต่อมาในปี พ.ศ.2552 มีนโยบายส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นต้นแบบในการนา วทน. ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพหลัก/รอง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สส.สป. มีแนวทางการพัฒนาบ่มเพาะนักธุรกิจชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีทักษะความรู้ ความสามารถด้านธุรกิจ การคาดการ
โอกาส และความเสี่ยงในการผลิต ซึ่งจะส่งผลให้การผลักดันงานด้าน วทน. สามารถก่อเกิดผลด้านการตลาดและการค้า
อย่างแท้จริง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการผลักดันงานดังกล่าวให้สามารถขับเคลื่อนสู่
เชิงธุรกิจได้ และปัจจุบันมีจานวนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการนา วทน. ไปใช้ประโยชน์
จานวน387แห่งครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 68 จังหวัดทั่วประเทศ
จากการประเมินผลการดาเนินโครงการในปีที่ผ่านมามีผู้รับประโยชน์จากการนา วทน. ไปใช้เฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า
20,000 คน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการมีรายได้ ลดรายจ่าย ลดต้นทุนการผลิต การลงทุนหรือการจ้างงานเพิ่มขึ้น
ปีละประมาณ 86.36 – 160.30 ล้านบาท หรือประมาณ 1.5- 2.0 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
จากรัฐบาลในแต่ละปีและจากการประเมินมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในปีล่าสุด (โครงการที่
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สป.วท. ในปี 2560) มีจานวนผู้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการนา วทน. ไปใช้
ประโยชน์ จานวน 27,986 คน ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200 ล้านบาทต่อปี และมีสัดส่วนความ
คุ้มค่าต่องบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน (B/C Ratio) เท่ากับ 3.55 เท่ารวมทั้งสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง
แหล่งข้อมูลเทคโนโลยีผ่านช่องทางต่างๆเช่น เวบไซต์โทรศัพท์ สื่อสิ่งพิมพ์ และการบริการเคลื่อนที่ ทั้งที่ระบุตัวตนได้
และระบุตัวตนไม่ได้ ปัจจุบันมีจานวนผู้รับบริการมากกว่า 3,000,000 ราย
ดังนั้ น เพื่อให้ ประชาชน/ชุ มชน และท้ องถิ่น ได้ รับโอกาสในการรั บการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่ มขี ด
ความสามารถทางด้าน วทน. และทักษะด้านธุรกิจชุมชน รวมถึงการได้รับบริการและเข้าถึงแหล่งข้อมูลเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่องและทั่วถึง จึงได้กาหนดให้มีกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 ขึ้นซึ่งประกอบด้วย
3 งาน ได้แก่งานคลินิกเทคโนโลยี งานหมู่บ้าน วท. และงาน อสวท.

3) วัตถุประสงค์

(1) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายฯให้เป็นตัวกลางการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี รวมถึง
ทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านการวางแผนธุรกิจชุมชน
(2) เพื่อส่งเสริมให้มีการนาผลงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
(3) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน/หมู่บ้าน เป็นต้นแบบในการนาวทน.ไปใช้ในการประกอบอาชีพและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
(4) เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งเทคโนโลยี มีความตระหนัก มีขีดความสามารถด้าน วทน.และ
บ่มเพาะสู่นักธุรกิจชุมชน
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4) กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มอาชีพ ที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์หรือเรียกชื่อ
อื่นๆ ที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย/สมาชิกอสวท.

5) แนวทาง/วิธีดาเนินการ
(1) กาหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมฯ โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายประเมินและ
คัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ชุมชน/ท้องถิ่น ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึง/เรียนรู้อย่างทั่วถึง
(2) จัดให้มีการส่งเสริมเชิดชูเกียรติชุมชนที่มีผลงานโดดเด่นด้านการพัฒนาและการประยุกต์
วทน. เพื่อเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้คนในพื้นที่ต่างๆ
(3) จัดทาฐานข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอดฯ พร้อมเชื่อมโยงการใช้งานร่วมกันรวมทั้งจัดให้มี
ช่องทางการให้บริการ การเผยแพร่เทคโนโลยี และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง ได้แก่
ทางโทรศัพท์ ทางเว็บไซต์ สิ่งพิมพ์ การจัดแสดงนิทรรศการ เป็นต้น
(4) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน 3 งาน ดังนี้
(4.1)การดาเนินงานคลินิกเทคโนโลยีใน 2 แผนงานหลัก ได้แก่ แผนงานบริการให้คาปรึกษาฯและ
แผนบ่มเพาะนักธุรกิจชุมชน
(4.2)การดาเนินงานหมู่บ้านแม่ข่าย วท. เพื่อการพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน วท. ให้เป็นหมู่บ้าน
แม่ข่ายหรือต้นแบบ ให้การสนับสนุน ระยะ 1 - 3 ปี
(4.3)การดาเนินงานอสวท. โดยการสรรหาสมาชิก อสวท.ใหม่จากการดาเนินงานแผนงานการ
ให้บริการคาปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีการเติมความรู้ด้าน วทน. และทักษะด้านธุรกิจให้แก่สมาชิก อสวท.เดิมการ
รวมพลสมาชิก อสวท. จากทั่วทุกภูมิภาค และการส่งเสริมโครงการบ่มเพาะนักธุรกิจชุมชนและโครงการหมู่บ้าน
วท. ที่ผลักดัน โดย อสวท.
(5) การติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลลัพธ์ที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการ
ดาเนินโครงการ

6) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
(1) ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีขีดความสามารถในการนา วทน.ไปใช้ประโยชน์ เกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้แก่ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิต มีการจ้างเพิ่มขึ้นเป็นต้น
(2) ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง สร้างโอกาสและ
ลดความเหลื่อมล้าให้แก่ประชาชนในระดับฐานราก
(3) ประชาชนมีทักษะ ความรู้ ความสามารถเชิงธุรกิจ ในระดับชุมชน สามารถเชื่อมโยงงานด้าน วทน.
ที่มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจชุมชน จนก่อเกิดมูลค่าทางการตลาดอย่างแท้จริง
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7) ร่าง-ปฏิทินการสนับสนุนงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

กิจกรรม
ประชุมจัดทาแผน/ทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน.
สู่ภูมิภาค (พ.ศ. 2561 – 2564) รายภูมิภาค
กาหนดส่ง Project Brief ฉบับสมบูรณ์
(โครงการบ่ ม เพาะนั ก ธุ ร กิ จ ชุ ม ชน/โครงการ
หมู่บ้าน วท. ใหม่/โครงการหมู่บ้าน วท. ต่อเนื่อง)
ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น
ทางเว็บไซต์
http://www.clinictech.most.go.th/online/in
dex.asp และทางอีเมล์ของแต่ละคลินิกเทคโนโลยี
เครือข่าย
หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาจัดส่งข้อเสนอโครงการ
มายัง สป.วท.รายละเอียดตามแบบฟอร์มทางเว็บไชต์
http://www.clinictech.most.go.th/online/in
dex.asp และทางอีเมล์ของแต่ละคลินิกเทคโนโลยี
เครือข่าย

กาหนดเวลา
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม
เดือนเมษายน-พฤษภาคม
เดือนมิถุนายน

แผนงานบริการให้คาปรึกษาฯ จัดส่ง :ภายในเดือน
มิถุน ายน โดยใช้วัน /เดือน/ปี ที่ล งรับในระบบสาร
บรรณของ สป.วท.
แผนงานบ่ ม เพาะนั ก ธุ ร กิ จ ชุ ม ชน/หมู่ บ้ า น วท.
ใหม่/หมู่บ้าน วท. ต่อเนื่องภายในเดือนกรกฎาคมโดย
ใช้วัน/เดือน/ปี ที่ลงรับในระบบสารบรรณของ สป.วท.
พิจารณาข้อเสนอโครงการ
แผนงานบริการให้คาปรึกษาฯ
ภายใน 30 วันหลังปิดรับข้อเสนอโครงการ
แผนงานบ่ ม เพาะนั ก ธุ ร กิ จ ชุ ม ชน/หมู่ บ้ า น วท.
ใหม่/หมู่บ้าน วท. ต่อเนื่อง
ภายใน 60 วันหลังปิดรับข้อเสนอโครงการ
ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมเพื่อน าเสนอขออนุมัติ ไม่เกิน 10 วันหลังได้รับผลการตัดสินจากคณะทางาน
ผู้บริหารหน่วยงาน
พิจารณาโครงการฯ
ผู้บริหารฯ อนุมัติและลงนามแจ้งผลการพิจารณา ไม่เกิน 5 วันหลั งจากฝ่ า ยเลขานุ การคณะทางานฯ
สป.วท.นาเสนอผลการพิจารณาฯ
หน่ ว ยงาน/สถาบั น การที่ไ ด้รั บ การสนับ สนุ นฯมี ไม่เกิน 15 วันหลังได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาฯ
หนั ง สื อ ตอบยื น ยั น /เบิ ก จ่ า ยงบประมาณ ส่ ง ให้ จาก สป.วท.
สป.วท.
สส.สป. ส่ งเรื่ องให้ ส่ ว นงานคลั ง เพื่อดาเนินการ ไม่เกิน 5 วันหลังจาก สป.วท. ได้รับหนังสือตอบยืนยัน/
เบิกจ่ายงบประมาณ
ขอเบิกฯจากหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาที่ได้รับการ
สนับสนุนฯ ครบทุกคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย
ส่วนงานคลัง สป.วท.โอนเงินไปยัง
ไม่เกิน 45 วันหลังได้รับหนังสือจาก สป.วท.
หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา

หมายเหตุ : กาหนดเวลาในปฏิทินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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8) หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทีอ่ ยู่ :เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2333 3917
0 2333 3947
0 2333 3951
หมายเลขโทรสาร :
0 2333 3932

2. ระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลของกิจกรรมฯ
หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนา วทน.เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน (งานคลินิกเทคโนโลยีและงาน
หมู่บ้าน วท.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564รวมถึงข้อเสนอโครงการที่ขอขยายเวลา ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561ต้องดาเนินการตามเงื่อนไข ดังนี้
ลา กลไกการติดตามฯ
งานคลินิกเทคโนโลยี
ดับ
1) ระบบติดตามของ สป.วท.
(1) การจัดเก็บข้อมูล
 แบบวัดความพึงพอใจ
(ใช้กั บแผนงานบริการให้ ค าปรึกษาฯ ของงานคลิ นิ ก
ตามแบบฟอร์มการ
เทคโนโลยี โดยต้ องมี รายชื่ อที่อยู่ และเรื่องที่ ผู้ ขอรั บ
ติดตามและ
บริการด้วย และหากนางบประมาณของแผนบ่มเพาะฯ
ประเมินผล
ไปใช้เพื่อการบ่มเพาะฯ ต้องเก็บข้อมูลตามแบบของแผน
บ่มเพาะฯ ด้วย)

(2) การรายงาน
ความก้าวหน้าและ
จัดส่งข้อมูล

งานหมู่บ้านแม่
ข่าย วท.

งาน อสวท.

 แบบใบสมัคร
 แบบประเมิน
 แบบติดตาม
 แบบรายงาน
สถานประกอบการ
ห รื อ ชุ ม ช น น า
ผลงานฯ ไปใช้
ประโยชน์

 บั น ทึ ก รายชื่ อ สมาชิ ก
อสวท. และนั ก วิ ท ย์ ชุ ม ชน
ในระบบฐานข้อมูลสมาชิก
(Clinic Monitor Online :
CMO)

 แบบใบสมัคร
 แบบประเมินผล
 แบบติดตามผล
 แบบรายงานสถานประกอบการหรือ
ชุมชนนาผลงานฯ ไปใช้ประโยชน์
รายงานความก้าวหน้าและจัดส่งข้อมูลตามที่กาหนดในข้อ 1) จัดทาข้อ (1) ภายใน 30 วัน
ในระบบติดตามโครงการคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ (Clinic หลังสิ้นสุดการจัดกิจกรรม
Monitor Online :CMO) ทุกไตรมาส โดยรายงานภายใน
วัน ที่ 5ของเดือ นแรกของไตรมาสถัด ไป (5 เมษายน/5
กรกฎาคม ยกเว้นไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 30 กันยายน) ทาง
เว็บไซต์http://www.clinictech.most.go.th
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ลา กลไกการติดตามฯ
งานคลินิกเทคโนโลยี
งานหมู่บ้านแม่
งาน อสวท.
ดับ
ข่าย วท.
(3) การจั ด ท ารายงาน ต้องจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาของ จั ดส่ งรายงานฉบั บสมบู รณ์
ฉบับสมบูรณ์
ผลการด าเนิ น การโดยสรุ ป (เช่ น เนื้ อ หาของเทคโนโลยี ประกอบด้ วย เนื้ อหาผลการ
รูปแบบของการบริการ/วิธีการ/กิจกรรม (ให้คาปรึกษา/บ่ม ด าเนิ นงานโดยสรุ ปตาม
เพาะฯ/หมู่ บ้ า น) หลั ก ฐานของผู้ รั บ บริ ก าร สรุ ป การ ข้อเสนอโครงการ(กาหนดการ
ประเมินผลจากเครื่องมือที่ใช้ตามข้อ 1) รายการค่าใช้จ่ายจริง เนื้อหาการให้ความรู้ การศึกษา
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน รูปภาพกิจกรรม ปัญหา ดู งาน ประเด็ นปั ญหาความ
อุ ป สรรค พร้ อ มรู ป ภาพ ซึ่ ง ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ เสนอ ต้ อ งการ รายชื่ อ รู ปภาพ
โครงการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ส นั บ สนุ น โดยจั ด ท าในรู ป เอกสาร กิจกรรม ผลการประเมินความ
ขนาด A4 ส่ งรายงานฉบั บสมบู รณ์ ในรู ปเอกสารพร้ อม CD พึงพอใจ เป็นต้น ) จัดส่งภายใน
ดิจิทัลไฟล์และไฟล์ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จานวนอย่างละ 2 45 วั นหลั งสิ้ นสุ ดการจั ด
ชุดพร้ อ มไฟล์ เอกสารจานวน 2 ชุด และจัด ส่ ง ให้ สป.วท. กิจกรรม
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ (เดือนตุลาคม)
(4) การฝึ ก อบรมระบบ ต้องให้ความร่วมมือจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมระบบติดตามโครงการคลินิกเทคโนโลยี
ติ ด ต า ม ค ลิ นิ ก ออนไลน์ตามที่ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณกาหนด ให้ข้อมูลแก่คณะทางานฯ หรือที่ปรึกษา
เทคโนโลยีออนไลน์/ จากภายนอก หรื อผู้ ตรวจราชการทั้ งภายในและภายนอก ในการตรวจติ ดตามหรื อเพื่ อ
การตรวจติ ด ตาม ประเมิ นผลในพื้ นที่ ปฏิ บั ติ รวมทั้ งให้ ข้ อมูล และร่ วมกิจกรรมในการเผยแพร่ เทคโนโลยี และ
ของคณะประเมิ น ฯ ประชาสัมพันธ์ผลงานของกิจกรรมฯ
คณะผู้ ต รวจฯ และ
ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์
(5) การขยายเวลา การ  การเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย การปรับแผนการดาเนินงานหรือผู้รับผิดชอบ ภายหลังการตอบ
ปรับ เปลี่ยน
ยืนยันและขอเบิกเงินแล้ว ต้องทาหนังสือแจ้งหน่วยงานเจ้าของงบประมาณเป็นลายลักษณ์
กลุ่มเป้าหมาย
อักษร โดยจานวนกลุ่มเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงานต้องไม่เปลี่ยนแปลงและงบประมาณยังอยู่
แผนการดาเนินงาน ในวงเงินที่ได้รับการจัดสรรทั้งนี้ ในกรณีงานหมู่บ้าน วท.กลุ่มเป้าหมายสามารถเปลี่ยนได้ในปีที่
หรือผู้รับผิดชอบ
1 เท่านั้น
โครงการ
งบประมาณคงเหลือ  ส าหรั บ ปี งบประมาณ 2561-2564หากผู้ ได้ รั บการสนั บสนุ นงบประมาณ ไม่ ส ามารถ
และการรายงานการ ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ สามารถขอขยายเวลาการดาเนินการไปได้ 3 เดือน
ในปี งบประมาณถัดไป/(ภายในเดื อนธั นวาคมของปี งบประมาณถั ดไป)โดยท าหนั งสื อแจ้ ง
ใช้จ่ายเงิน
งบประมาณแทนกัน หน่วยงานเจ้ าของงบประมาณเป็นลายลั กษณ์อักษร ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ
(ภายในเดือนกรกฎาคม)พร้อมจัดทาแผนงาน/แผนเงินที่เหลืออยู่ ตามระยะเวลาที่ขยายเวลา
 งบประมาณคงเหลื อ ภายหลั ง จากด าเนิ น โครงการแล้ ว เสร็ จ ต้ อ งส่ ง กลั บ คื น
กระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินทันที
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ลา
ดับ

กลไกการติดตามฯ

2) ระบบติดตามของ
กรมบัญชีกลาง
- แบบรายงานผลการดาเนิน
โครงการ

งานคลินิกเทคโนโลยี

งานหมู่บ้านแม่
งาน อสวท.
ข่าย วท.
 ผู้เสนอโครงการ เมื่อตอบแบบยืนยันและขอเบิกเงินไปแล้ว ไม่สามารถดาเนินโครงการได้
ต้องชี้แจงเหตุผล ความจาเป็นและแนวทางแก้ไข พร้อมแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร มิฉะนั้นอาจจะถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงาน
 หน่ ว ยงาน/สถาบั น การศึ ก ษาที่ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากส านั ก งานปลั ด
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยวิธีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน ให้รายงานการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณแทนกันแก่สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นรายเดือน ภายในวันที่ 15
ของเดือนถัดไป ตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว 355 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2550 ปรากฏในหน้าที่ 1-7
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แบบรายงานผลการดาเนินโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ........................
1. หน่วยงาน .............................................................................................................................
2. โครงการ ............................................................................................................................. ..
3. วงเงินที่ได้รับอนุมัติและงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงณวันที่ ...........................................................
ได้รับอนุมัติ
................................................... บาท
ใช้จ่ายไป
................................................... บาท
เหลือจ่าย
................................................... บาท
4. สถานะการดาเนินโครงการดาเนินโครงการแล้วเสร็จหรือขอขยายระยะเวลาดาเนินโครงการ
5. ผลการดาเนินโครงการ
กิจกรรม (ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ)

งบประมาณที่ใช้ไป

หน่วยงาน
ผู้ดาเนินการ

5.1.1 ชื่อกิจกรรม
5.1.2 วิธีการดาเนินการ
5.1.3 ผลการดาเนินการ
5.2.1 ชื่อกิจกรรม
5.2.2 วิธีการดาเนินการ
5.2.3 ผลการดาเนินการ
6. การประเมินผลสาเร็จของโครงการ
ประเมินผลโดย



หน่วยงานผู้ดาเนินโครงการ

 ผู้รับบริการ
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
มีแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือไม่มีไม่มี
7. ปัญหาและอุปสรรคการดาเนินโครงการ
8. ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ / และประเด็นที่ต้องติดตาม
9. ผู้รายงานผล
ชื่อผู้รายงาน …………………………………………
สังกัด …………………………………………………….
หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร …………………………….

ตาแหน่ง ……………………………………….
อีเมล์ ……………………………………………
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บทที่

3
-

ขอบเขตการสนับสนุนการดาเนินงาน
คลินิกเทคโนโลยี

1.หลักการและเหตุผล
ผลงานวิจัยและพัฒนา (องค์ความรู้ เทคนิค เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ) มี จุ ด มุ่ ง หมายส าคั ญ คื อ การที่ ส ามารถน าไปใช้ ง านได้ จ ริ ง ทั้ ง ในเชิ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม จากการที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้กาหนดให้มีกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเมื่อเดือนมกราคม 2546 ได้จัดทาบันทึก
ความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี“คลินิกเทคโนโลยี” และในเวลาต่อมากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีการลงนาม
ความร่วมมือ “การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” กับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552
โดยในบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ให้มีการแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง
(Provincial Chief Science Officer : PCSO) และมอบหมายให้สถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย
ทาหน้าที่เป็นผู้แทนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดที่ได้รั บการแต่งตั้งเป็น ผู้บริ หารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูงอีกบทบาทหนึ่งด้วย ซึ่งในปั จจุบันมี
หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย จานวน 76 เครือข่าย 148 แห่งครอบคลุมพื้นที่ 65จังหวัด
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงการนาผลงานวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และเกิดผล
ทางด้านธุรกิจอย่างแท้จริงผ่านการวางแผนวิทยาศาสตร์และแผนธุรกิจในระดับชุมชน รวมถึงมีการแพร่กระจายและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องและอย่างทั่วถึง จึงได้จัดทาข้อกาหนดและขอบเขตงาน
การสนับสนุนงบประมาณภายใต้ดาเนินการงานคลินิกเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 ขึ้น

2.วัตถุประสงค์
(1) เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีครือข่ายเป็นตัวกลางการถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยี นาความเชี่ยวชาญให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
(2) เพื่อผลักดันให้เกิดแผนวิทยาศาสตร์ชุมชน ที่มุ่งเน้นความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ จนสามารถผลักดันงาน
ด้าน วทน. สู่เชิงการค้าอย่างแท้จริง เกิดผลลัพธ์ที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

3.กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนและประชาชน (เกษตรกร แม่บ้าน กลุ่มอาชีพรายเดียวหรือรวมเป็นกลุ่ม )วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์
(กรณีขอรับบริการในแผนบ่มเพาะฯ) ต้องรวมตัวเป็นกลุ่ม
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4.รูปแบบการจัดตั้งและกิจกรรมภายใต้กิจกรรม:งานคลินิกเทคโนโลยี

รูปที่ 3.1 รูปแบบการจัดตั้งและกิจกรรมภายใต้กิจกรรม :งานคลินิกเทคโนโลยี

5.ข้อกาหนดการสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน
5.1 แผนงานการให้บริการคาปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
5.1.1 นิยาม
คาปรึกษาหมายถึงการให้ความรู้ คาแนะนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญหรือ
เจ้าของเทคโนโลยีโดยตรง เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้ อมู ลเทคโนโลยี หมายถึ ง ความเชี่ ย วชาญของคลิ นิ ก เทคโนโลยี ที่ พ ร้ อ มถ่ า ยทอดและ
เทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นความรู้ที่ให้บริการในรูปแบบของ เอกสารสิ่งพิมพ์เว็บไซต์ วิดิทัศน์ ฯลฯ
5.1.2 ขอบเขตงาน
1) การให้ บ ริ ก ารค าปรึ ก ษาและข้ อ มู ล เทคโนโลยี ต้ อ งก าหนดสถานที่ วิ ธี ก ารรายชื่ อ /
เทคโนโลยี พ ร้ อมชื่ อผู้ เชี่ย วชาญหรื อเจ้ าของเทคโนโลยี ไ ม่น้อ ยกว่า 3 เรื่ องโดยมีการบริการให้ ค าปรึก ษาทาง
เทคโนโลยีไม่ต่ากว่า 50 ราย/ปีรวมทั้งช่องทางการให้บริการไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง และเจ้าหน้าที่ประจาประสาน
การให้บริการที่เชื่อมโยงกับการบริการของคลินิกฯ ส่วนกลาง (สป.วท.) และ ศวภ.ใน 5 ภูมิภาค(ภาคเหนือ:เชียงใหม่
/ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดขอนแก่น / ภาคตะวันออก: จังหวัดชลบุรี/ ภาคใต้: อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา / ภาคกลาง: จังหวัดกรุงเทพมหานคร)
2) การลงพื้นที่เชิงลึก เพื่อร่วมวางแผนกับกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน ผู้ขอรับบริการ สาหรับจัดทา
แผนวิทยาศาสตร์ชุมชน แผนวิทยาศาสตร์กลุ่ม ที่มุ่งเน้นการนา วทน.ไปพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับทิศทางการ
วางแผนงานด้านธุรกิจชุมชนเพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานในโครงการบ่มเพาะนักธุรกิจชุมชนและโครงการ
หมู่บ้าน วท. ต่อไป
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3) การสรรหากลุ่มเป้าหมาย ชุมชน หรือผู้รับบริการ ที่มีศักยภาพพร้อมที่จะถูกพัฒนาเป็น อสวท.
4) การประสานงานและบริ ห ารจั ด การเครื อ ข่ า ยทั้ ง ภายในสถาบั น การศึ ก ษา ระหว่ า ง
หน่วยงานในสังกัด วท./สถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่าย และคลินิกเทคโนโลยีส่วนกลาง (สป.วท.) ในเรื่องต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานคลินิกเทคโนโลยีหมู่บ้านวท.และเครือข่ายสมาชิกอสวท. รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หรือหน่วยงานเครือข่ายจัดขึ้น
5) การบริหารจัดการทางด้านการเงิน การงบประมาณ การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
ตามเงื่อนไขที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณของแผนงานนี้และแผนงานอื่นๆที่เครือข่ายได้รับการสนับสนุนฯ
6) ประสานการดาเนินงานร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์ระดับสูง(PCSO)
7) ประสานการดาเนินงานร่วมกับศูนย์ประสานงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาภูมิภาค (ศวภ.)ในการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพื้นที่บริการตามภาคผนวก ง
5.1.3 คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับการสนับสนุนฯ
1) เป็นคณะผู้บริหารคลินิกเทคโนโลยี (ผู้อานวยการ/ผู้จัดการ)ที่สถาบันการศึกษาแต่งตั้งอย่าง
เป็นทางการ โดยเสนอขอรับการสนับสนุนได้ จานวน1 โครงการ/คลินิกเทคโนโลยี (ไม่สนับสนุนคลินิกเทคโนโลยีที่เป็น
หน่วยงานในสังกัดวท.)อยู่ในพื้นที่จังหวัดหรือเป็นพื้นที่ที่ วท.มอบหมายให้บริการฯ
2) มีความพร้อม/ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี บุคลากรและการบริหารจัดการทั้งด้านโครงสร้าง
องค์กรและงบประมาณ
3) มีผลการดาเนินงาน ผลสาเร็จของงาน ในภาพรวมของงานคลินิกฯ ของสถาบัน ตั้งแต่เริ่ม
ดาเนิ นการจนถึงปี ปัจจุ บันมีการเข้าร่ วมกิจกรรมกับ วท.อย่างต่อเนื่องและมี ผลสัมฤทธิ์ ของการดาเนินโครงการใน
แผนงานนี้ในปีที่ผ่านมาหรือปีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณครบถ้วนทุกประการ
4) ผู้เสนอโครงการฯ ไม่เป็นผู้อยู่ในข่ายทิ้งงาน
5.1.4 วงเงินเสนอขอรับการสนับสนุนฯ
วงเงินที่ได้รับการพิจารณาขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ และ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
5.1.5 เกณฑ์การตัดสิน
1) มีคะแนนเฉลี่ยผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา หรือปีสุดท้ายที่ดาเนินงาน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
2) มีความเหมาะสมของข้อเสนอโครงการ สอดคล้องกับขอบเขตของงาน กิจกรรม/เป้าหมายที่
เสนอ มีผลกระทบเชิงบวกกับเป้าหมายของงานคลินิกเทคโนโลยี (โดยนาผลของข้อ 1) มารวมด้วยร้อยละ 30)
3) มีการดาเนินงานเครือข่าย อสวท. หมู่บ้าน วท. คูปองวิทย์ ปี 61 เครือข่าย Biogas และอยู่
ในพื้นที่บริการของ ศวภ.1-5 จะได้รับการพิจารณาเป็นลาดับแรกโดยต้องผ่านในข้อ 1) จึงจะพิจารณาในข้อ 2) และ
3) ตามลาดับ
5.1.6 แบบฟอร์มที่ใช้ในการเสนอโครงการ:แบบฟอร์มการบริการให้คาปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี

5.2 แผนงานบ่มเพาะนักธุรกิจชุมชน
5.2.1 นิยาม
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แผนธุรกิจชุมชนหมายถึง แผนการวิเคราะห์เชิงธุรกิจของปัญหา อุปสรรค โอกาส และความ
เสี่ยงของการดาเนินธุรกิจ ทั้งทางด้านมหภาค (Macro Analysis) และจุลภาค (Micro Analysis) การวิเคราะห์
ธุรกิจ ของโครงการในแง่มุมต่างๆ ทั้งทางด้านการตลาด อุปสงค์ อุปทานช่องทางการตลาด และจุดคุ้มทุน การ
ดาเนินงาน บุคคลากร และทางด้านการเงิน เพื่อเป็นการประเมินความเป็นไปได้ของแผนงาน และเป็นกรอบในการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ และเมื่ อ ได้ แ ผนธุ ร กิ จ ที่ ชั ด เจนแล้ ว จะสามารถวางแผนการน า วทน . ไปตอบโจทย์ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนธุรกิจให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
แผนวิทยาศาสตร์ชุมชน หมายถึง การวางแนวทางการดาเนินการด้าน วทน. ในระดับชุมชน
โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยง ของชุมชน จากการวิเคราะห์และตัดสินใจของชุมชนเอง
จนมีความชัดเจนของแนวทางการนา วทน. ไปพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดเป็นอัต ลักษณ์ของชุมชน โดยแนวการนา
วทน. ไปพัฒนาชุมชนนั้น จะต้องสอดคล้องกับแผนธุรกิจชุมชนอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน มีการกาหนดเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์ที่จะทาให้ไปถึงเป้าหมายจนถึงรายละเอียดในระดับโครงการและผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
การถ่ายทอดเทคโนโลยีหมายถึงกระบวนการที่นาเอาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น(หรือพัฒนาขึ้น)ในที่
หนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งไปใช้ในที่อื่นเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป โดย
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้
(1)องค์ความรู้หรือประสบการณ์ความเชี่ยวชาญต่างๆ ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา โดยผู้ที่มี
ความรู้ ความชานาญในเรื่องนั้นๆ โดยตรง
(2)ข้อมูลคาแนะนาต่างๆ ที่ช่วยในการใช้องค์ความรู้(มีเอกสารคู่มือ มีการสาธิต ฝึกปฏิบัติ)
(3)การนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์
5.2.2 ขอบเขตของงาน
1) เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ใช้ในการบ่มเพาะนักธุรกิจชุมชน
 เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯหรือ
ของสถาบั น การศึ ก ษาีท่ เ ป็ น คลินิ ก เทคโนโลยเครื อข่ า ยีที่ ไ ด้รั บ ทุ น
สนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หรือได้รับทุนภายในสถาบันการศึกษา/
หน่วยงาน หรือแหล่งทุนอื่นๆ
 องค์ความรู้ด้านธุรกิจ และการตลาด ของสถาบันการศึกษาท่เป็นคลินิก
เทคโนโลยเครือข่าย
 มีความพร้อมและสามารถใช้งานได้จริง
 มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับเทคโนโลยี
2) ผู้ ถ่ า ยทอดเทคโนโล ยี เป็ น เจ้ า ของผลงานวิ จั ย ฯ หรื อ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะถ่ายทอดฯ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้รับได้เรียนรู้เทคโนโลยีและนาไปใช้ได้จริง ต้อง
ประกอบด้วย
 การฝึกอบรม ต้องประกอบด้วยการให้ให้ความรู้ผ่านภาพ เสียง หรือสื่อ
อื่ น ๆ จากเจ้ า ขององค์ ค วามรู้ ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ความช านาญใน
เทคโนโลยีเรื่องนั้นๆ
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 เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี (เช่น แบบแปลน พิมพ์เขียว การ
ออกแบบและวิธีการประกอบผลิตภัณฑ์ ข้อกาหนดทางเทคนิค รายการ
วัสดุต่างๆ ที่ใช้ทาผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ สูตรและผังกระบวนการ
ผลิต คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการเดินเครื่องจักรและบารุงรักษา ฯลฯ
 การให้คาปรึกษาเพิ่มเติม /ความช่วยเหลือทั้งทางด้านการตลาด และทาง
เทคนิค ภายหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียง
พอที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
5.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้การสนับสนุน
กลุ่มเทคโนโลยีที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้การสนับสนุน แบ่งตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)ซึง่
เป็นงานด้าน วทน. เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ตามอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด ดังนี้
ภูมภิ าค
กรอบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain: VC)
กลางและ CE01 :นวัตกรรมการผลิตเกษตรปลอดภัยครบวงจร (พืชและสัตว์)
ตะวันออก CE02 :การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพด้านสมุนไพร
CE03 :การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ
เหนือ
NO01 :นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลไม้ (สับปะรด ลิ้นจี่ ลาไย)
NO02 :การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการ พื้นที่ภาคเหนือ
NO03 :นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา
CE01 :นวัตกรรมเพื่อการเกษตรปลอดภัย พื้นที่ภาคเหนือ
ตะวันออก NE01 :นวัตกรรมผ้าทออีสาน
เฉียงเหนือ NE02 : การพัฒนาข้าว ด้วย วทน. พื้นที่ภาคอีสาน
NE03 : การพัฒนาสมุนไพร ด้วย วทน. พื้นที่ภาคอีสาน
CE01 :นวัตกรรมการผลิตเกษตรปลอดภัยครบวงจร (พืชและสัตว์) พื้นที่ภาคอีสาน
ใต้
SO01 :การบริหารจัดการแพะครบวงจรด้วย วทน.เพื่อการท่องเที่ยวภาคใต้ ฝั่งอันดามัน
SO02 :การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการพื้นที่ภาคใต้
SO03 : การพัฒนาผลไม้แบบครบวงจร ด้วย วทน. ในพื้นที่ภาคใต้
SO04 : การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพด้านสมุนไพร พื้นที่ภาคใต้
SO05 : การเพิ่มมูลค่าข้าว ด้วย วทน. ในพื้นที่ภาคใต้
DS01 : การใช้ วทน. เพิ่มมูลค่าเกษตรอัตลักษณ์ชายแดนใต้

5.2.4 การบูรณาการหรือการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย
1) มีการบูรณาการงบประมาณหรือทรัพยากรอื่นๆ เช่น วัตถุดิบ แรงงาน เครื่องมือ/อุปกรณ์
สถานที่ เป็นต้น
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2) มีการบู ร ณาการในเชิงแผนงาน/โครงการของหน่ว ยงานที่เป็นผู้ ส นับสนุน ในพื้นที่
(หน่วยงานในจังหวัด/ส่วนท้องถิ่น)เช่น มีโครงการจัดหาตลาดฯ โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ โครงการกองทุนตั้งตัว
จากการนาความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดฯ ไปประกอบอาชีพ เป็นต้น
5.2.5 โอกาสความเป็นไปได้
1) กลุ่มเป้าหมายมาจากการให้บริการคาปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
2) มีแผนวิทยาศาสตร์ชุมชน และแผนธุรกิจชุมชนในระยะ 3 ปี
5.2.6 ความคุ้มค่า
1) มีต้นทุนต่อหน่วยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเหมาะสมอยู่ในอัตราตามระเบียบของทางราชการ
2) มีการแสดงผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจหรือสังคมที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการที่เป็นตัวเงิน
5.2.7 คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับการสนับสนุนฯ
1) หน่วยงาน ในสังกัด วท.และสถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย
2) ผู้เสนอโครงการ/ผู้ร่วมโครงการ/ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี(รวมกันไม่เกิน 3 คน) เป็นเจ้าของผล
งานวิจัยฯ /เทคโนโลยี หรือมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะถ่ายทอดฯ ที่ระบุ
ไว้ในข้อเสนอโครงการ รวมทั้งเป็นบุคลากรตามคุณสมบัติข้อ 1)
3) ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2) ต้องดาเนินโครงการปีที่ผ่านมาแล้วเสร็จทุกโครงการ (โดยมีการ
ดาเนินการ/จัดส่งผลงานตามข้อกาหนดฯ ยกเว้นเฉพาะการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์)
4) ผู้เสนอโครงการไม่อยู่ในข่ายทิ้ง
5) ผู้เสนอโครงการตามคุณสมบัติข้อ 1) สามารถเสนอโครงการได้ไม่เกิน 5 โครงการ/คลินิก
เทคโนโลยี
5.2.8 วงเงินที่เสนอขอรับการสนับสนุนฯ
วงเงินที่ได้รับการพิจารณาขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ
และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
5.2.9 เกณฑ์การตัดสิน
- ผ่านคุณสมบัติตามข้อ 5.2.7 ทุกข้อ
- สอดคล้องตามขอบเขตของงาน 5.2.2มีผลคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70โดย
พิจารณาตามลาดับความสาคัญของกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
(2.9.1) เป็นโจทย์/ความต้องการ ที่ตรงกับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)การพัฒนา
ภูมิภาค ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2.9.2) กลุ่มเป้าหมายมาจากการให้บริการคาปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีมีแผน
วิทยาศาสตร์ชุมชน และแผนธุรกิจชุมชนในระยะ 3 ปี
(2.9.3) ดาเนินงานร่วมกับ ศวภ.1 – 5
(2.9.4) เป็นข้อเสนอ/ความต้องการจาก สมาชิกอสวท.
5.2.10 แบบฟอร์มที่ใช้ในการเสนอโครงการ: แบบฟอร์มบ่มเพาะนักธุรกิจชุมชน
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6.การจัดส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
6.1 จัดทาข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กาหนดในแต่ละแผนงานพร้อมหลักฐานประกอบ และไฟล์
เอกสารจานวนี1ีชุดีและจัดทาสาเนาีโครงการละี4ชุด
6.2 จัดส่งข้อเสนอโครงการ ต้องมีหนังสือนาส่งพร้อมสรุปรายชื่อข้อเสนอโครงการ จานวนงบประมาณในแต่ละ
โครงการ รวมยอดจานวนโครงการและจานวนงบประมาณ หากมิได้จัดส่งมาพร้อมกันทั้งหมด หนังสือนาส่งฉบับต่อไปต้อง
อ้างอิงฉบับเดิมและยังคงต้องมีรายชื่อข้อเสนอโครงการพร้อมจานวนงบประมาณ และวงเล็บว่าเพิ่มเติมเรียนปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามโดยผู้บริหารหน่วยงาน จัดส่งทางไปรษณีย์หรือจัดส่งด้วยตนเอง โดยจ่าหน้าซองถึง
สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งานคลินิกเทคโนโลยี) สานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 6
อาคารพระจอมเกล้า ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม. 10400 ภายในเวลาที่กาหนดไว้ในปฏิทินการสนับสนุน
งบประมาณฯ (ไม่รับข้อเสนอโครงการทางอีเมล์หรือทางโทรสาร)

7.ข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่นๆ
 การตรวจสอบและคัดกรองเบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่ของสานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
**สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯขอสงวนสิทธิ์ที่อาจจะไม่นาข้อเสนอโครงการเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะทางานฯ หากผู้เสนอโครงการไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและคัดกรองคุณสมบัตเิ บื้องต้น**
 การพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยคณะกรรมการฯ
 องค์ประกอบ:ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานคณะทางาน
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ข้าราชการของสานักส่งเสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีได้แก่ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ เป็นคณะทางาน
และเลขานุการคณะทางาน
 อานาจหน้าที่: กาหนดเกณฑ์การคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน วิเคราะห์ความเหมาะสมของ
เทคโนโลยีและค่าใช้จ่าย จัดลาดับความสาคัญของโครงการ
 การพิจารณาค่าใช้จ่าย: พิจารณาเหตุผลความจาเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับ เปรียบเทียบกับความคุ้มค่า
ของการใช้จ่ายงบประมาณ ตามระเบียบและอัตราของทางราชการที่มีอยู่โดยอนุโลม ได้แก่ พ.ร.ฎ. เกี่ยวกับเงินเดือน
และค่าจ้างของข้าราชการพ.ร.ฎ. การเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาฯ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุ การจัดงานและมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลและของหน่วยงาน
 ค่าธรรมเนีย มที่หักเข้าสถาบัน การศึกษา ให้ หักได้ไม่เกินร้อยละ 10 และหากไม่ระบุไว้ตั้งแต่เสนอ
โครงการ หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จะนามากล่าวอ้างว่างบประมาณไม่เพียงพอหรือเป็นอุปสรรคต่อ
ความสาเร็จของโครงการมิได้
 หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา และผู้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ต้องศึกษาเงื่อนไข ข้อกาหนด
ขอบเขตของงาน ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล ให้ชัดเจน หากได้รับการสนับสนุน จะนาเหตุ ผล
ภาระงานมาอ้างว่าเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินโครงการมิได้
การเปลี่ยนแปลงขอบเขต เงื่อนไข หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณฯ ในคู่มือนี้ เป็นสิทธิของหน่วยงานผู้ให้เงิน
อุดหนุน ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะนาไปอ้างอิง เพื่อใช้ในการฟ้อง/ร้องเรียน/เรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้
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แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
งานคลินิกเทคโนโลยี
แผนงานบริการให้คาปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
แผนงานบ่มเพาะนักธุรกิจชุมชน
แบบสารวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี
หนังสือขอความช่วยเหลือทางวิชาการหรือเทคโนโลยี
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1. ชื่อสถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย :
2. ชื่อโครงการ :
3. ผู้รับผิดชอบและหรือผู้ร่วมรับผิดชอบ :
(คำอธิบำย : โปรดระบุ ชื่อ – นำมสกุล / ตำแหน่ง /สถำนที่ติดต่อ / หมำยเลขโทรศัพท์ / โทรสำร / e-mail ให้ครบถ้วนโดยเป็น
ชื่อทีมบริหำรที่มีกำรแต่งตั้งคลินิกฯอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร): สาหรับประวัติ/ประสบการณ์ ให้ใส่แต่ผลงานที่เกีย่ วข้องกับโครงการ
เป็นเอกสารแนบท้าย

4.ลักษณะโครงการ : โปรดใส่เครื่องหมาย  ใน  ที่ต้องการ
 เป็นโครงการต่อเนื่อง (เริ่มดาเนินการปี

)

5. หลักการและเหตุผล :
(คำอธิบำยชี้แจงเหตุผลควำมจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงกำรดังกล่ำว)
6. วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและให้บริการคาปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยี
2) เพื่อเป็นตัวกลางและประสานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างเครือข่าย
3) เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในพื้นที่จังหวัด

(คำอธิบำย : โปรดระบุ วัตถุประสงค์หลักข้อใด ข้อหนึ่งหรือทั้ง 3 ข้อข้ำงต้น และหำกมีวตั ถุประสงค์มำกกว่ำนี้โปรดระบุเพิ่มเติม)

7. กลุ่มเป้าหมาย :
(คำอธิบำย :โปรดระบุ กลุม่ เป้ำหมำยที่ให้บริกำร)

8. พื้นที่ดาเนินการ :
(อธิบำย :โปรดระบุ จังหวัดทีส่ ถำบันฯทีเ่ ป็นคลินิกฯตั้งอยู่และจังหวัดทีม่ อบหมำยให้รบ
ั ผิดชอบ (ถ้ำมี)

9. ระยะเวลาดาเนินการ :

เดือนที่เริ่มต้น-จนถึงสิ้นสุด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
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10. การดาเนินโครงการ :
10.1 กิจกรรมและวิธีดาเนินงาน ประกอบด้วย
กิจกรรม1) กิจกรรมการให้บริการคาปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
ช่องทาง/
วิธีการให้บริการ

คาปรึกษาด้านเทคโนโลยีที่
มีความเชี่ยวชาญ

รายละเอียดเทคโนโลยี
ที่จะให้บริการ (แบบย่อ)

เจ้าของเทคโนโลยี
(ชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์/
อีเมล์)

(ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง)

1.
 โทรศัพท์
หมายเลข : …………………………. 2.
วัน เวลาทาการ : ………………… 3.
ชื่อเจ้าหน้าที่ : .…………………….
เว็บไซด์ : ………………………
การบริการนอกสถานที่ (ระบุ
สถานที่/เรื่องที่ให้บริการ ไม่น้อย
กว่า 3 เรื่อง) :
1………………………………………….
2………………………………………….
3………………………………………….
การประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การรับบริการ (โปรดระบุ) :
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

1.
2.
3.

1.
2.
3.

กิจกรรม 2) การประสานงานและบริหารจัดการเครือข่าย
โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่จะให้บริการ
การประสานงานภายในสถาบันการศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานคลินิกเทคโนโลยี
 การประสานงานภายในสถาบันการศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน หมู่บ้านวท. และสมาชิก อสวท.
 การบริหารจัดการทางด้านการเงิน งบประมาณ การติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล
กิจกรรม 3) การประสานการดาเนินงาน พัฒนาจังหวัดด้าน วทน. ร่วมกัน
โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่จะดาเนินการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็น PCSO
(โปรดระบุเรื่อง...................................)
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาภูมิภาค
(โปรดระบุเรื่อง...................................)
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10.2

แผนการดาเนินงาน
(นำกิจกรรมที่จะดำเนินงำนใน ข้อ 10.1 มำใส่ไว้ในแผนว่ำจะดำเนินกำรเมื่อไร ใช้เงินเท่ำใด)
( โปรดระบุค่ำเป้ำหมำยรำยละเอียดตำมภำคผนวก ข)
2561

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย ธ.ค.

2562
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม

แผนเงิน
1.
2.
3.
แผนงาน (โปรดแยกจำนวนผู้รับบริกำรคำปรึกษำฯ ผู้รับบริกำรข้อมูลเทคโนโลยีฯ และร้อยละควำมพึงพอใจ ในแต่ละไตรมำส)
จานวนผู้รับบริการคาปรึกษา
ทางเทคโนโลยี(คน)
จานวนผู้รับบริการข้อมูล
เทคโนโลยี (คน)
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

11. ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ( โปรดระบุค่ำเป้ำหมำยรำยละเอียดตำมภำคผนวก ข)
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ
1. จานวนผู้รับบริการคาปรึกษาทางเทคโนโลยี(คน)
2. จานวนผู้รับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (คน)
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)

ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
1. แบบใบสมั ค รของส ำนั ก งำนปลั ด
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ
2. บันทึกข้อมูลผู้รับบริกำรคำปรึกษำฯ
และผู้รับบริกำรข้อมูลเทคโนโลยีฯ ลงใน
ระบบ Call Center ของเวบไซต์CMO
แบบวั ด ควำมพึ งพอใจและประเมิ น ผล
ตำมแบบฟอร์ ม ของส ำนั ก งำน ปลั ด
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลกระทบ : ที่เกิดโดยตรงกับผู้รับบริการและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ)
(โปรดใส่เครื่องหมาย  และระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการมากที่สุดเพียงข้อเดียว)
 ทางเศรษฐกิจ (ระบุเป็นตัวเลขให้ชัดเจน) : โปรดอธิบาย
 ทางสังคม : โปรดอธิบาย

23

13. งบประมาณขอรับการสนับสนุนจาก วท. จานวน

บาท มีรายการดังนี้

(คาอธิบายี: ให้แจกแจงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยที่จะใช้ในกำรดำเนินโครงกำรทุกขั้นตอนเป็นงบตัวคูณ
[ราคาต่อหน่วย:จานวนคน/ครั้ง/วัน/ชิ้น]โดยใช้ระเบียบและอัตรำของทำงรำชกำร ตำมตัวอย่ำงด้ำนล่ำง)

รายการ (ตัวอย่าง)
1. ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ช่วยงาน
วุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์หรือสาขา
ใกล้เคียง
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง

วัน/ครั้ง
12 เดือน

คน
1 คน

อัตรา
15,000

รวมเงิน (บาท)
180,000

(รวมประกันสังคม
และอื่นๆ)

10 วัน

2 คน

4,800
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14. งบประมาณการบริการทางวิชาการของหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา ที่นามาร่วมดาเนินงาน(ถ้ามี)
โปรดระบุ.........................................................................บาท
15. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล :
รายงานความก้าวหน้ากับสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยรายงานผลการดาเนินงานและจัดส่ง
ข้อมูลตามแบบฟอร์มฯ ที่กาหนด เป็นรายไตรมาส รวมไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ปี โดยรายงานในระบบติดตามโครงการ
คลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ (Clinic Monitor Online : CMO) ที่เวบไซต์www.clinictech.most.go.th และส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ในรูปเอกสารพร้อม CD ดิจิทัลไฟล์และไฟล์ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จานวนอย่างละ 2 ชุดพร้อม
ทั้งแนบดิจิทัลไฟล์ดังกล่าวในระบบ CMO ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

(
ตาแหน่ง**

ผู้เสนอโครงการ

)

(** ตำแหน่งในสถำบันกำรศึกษำและตำแหน่งในกำรบริหำรงำนคลินกิ เทคโนโลยี)
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1.ชื่อสถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย :
2.ชื่อโครงการ :
3.ชื่อผู้เสนอโครงการและผู้ร่วมโครงการ(ไม่เกิน 3 คน) :
(คำอธิบำย : โปรดระบุ ชื่อ – นำมสกุล / ตำแหน่ง /สถำนที่ติดต่อ / หมำยเลขโทรศัพท์ / โทรสำร / e-mail)
(ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรทำงำน ผลงำน ประสบกำรณ์กำรทำงำนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรที่เสนอ ของผู้เสนอโครงกำรที่
เป็นหัวหน้ำโครงกำรและผู้ร่วมโครงกำรให้แนบเป็นเอกสำรแนบท้ำย)

4. ความสอดคล้องกับแผนงาน:โปรดใส่เครื่องหมาย  ใน  ที่ต้องการและกรอกข้อมูลในช่องว่าง
 4.1 การบ่มเพาะนักธุรกิจชุมชน
 4.2 กรอบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain: VC)ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตามภูมิภาคที่ดาเนินการ
โปรดระบุ
5. ลักษณะโครงการ : โปรดใส่เครื่องหมาย  ใน  ที่ต้องการและกรอกข้อมูลพร้อมหลักฐานตามที่ระบุ
 5.1 เป็นโครงการที่กลุ่มเป้าหมายอยู่ในฐานข้อมูลแผนงานการให้บริการคาปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
(ปีที่ให้คาปรึกษา
)
 5.2 เป็นโครงการที่มีผู้ร่วมโครงการ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และแผนธุรกิจเข้ามาร่วมวางแผนธุรกิจชุมชน
(ปรากฎในชื่อผู้เสนอโครงการและผู้ร่วมโครงการหรือแผนการดาเนินโครงการ)
 5.3 เป็นโครงการต่อเนื่องที่เคยได้รับการสนับสนุนฯจากโครงการคลินิกฯหรือโครงการที่เคยดาเนินการ
มาแล้วจากแหล่งทุนอื่น (ปีที่ดาเนินการ
)
แนบผลกำรดำเนินงำนและผลสำเร็จที่ผ่ำนมำประกอบด้วย
 5.4 เป็นโครงการใหม่ (ไม่เคยดาเนินการหรือรับงบประมาณจากแหล่งใด) โดยเป็นโครงการที่............
 1) เป็นความต้องการของชุมชน (เกษตรกร แม่บ้านเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม หรือ วิสาหกิจ
ชุมชน หรือ SMEs โดยได้แนบหลักฐานตามแบบสารวจความต้องการ (แบบสารวจข้อมูล
ความต้องการเทคโนโลยี)
 2) มาจากสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โปรดระบุชื่อผู้นา) .โดยได้แนบหนังสือ
ขอความช่ ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการ (แบบหนั งสื อ ขอความช่ ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการหรื อ
เทคโนโลยี)
 3) กลุ่มเป้าหมายมาจากสมาชิกของกองทุนหมู่บ้าน (โปรดระบุชื่อผู้นา) .โดยได้แนบหนังสือ
ขอความช่ ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการ (แบบหนั งสื อ ขอความช่ ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการหรื อ
เทคโนโลยี)
 4) เป็นข้อเสนอความต้องการของ  จังหวัด /ท้องถิ่น (ผ่าน ศวภ.1-5)
 5.5 เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีพร้อมในการนามาดาเนินการจริงตามแผนธุรกิจชุมชน
โปรดระบุแหล่งทุน
หมายเลขโทรศัพท์แหล่งทุน

โดย

ปีที่ได้รับทุน
 ไม่เคยดาเนินการ
 เคยดาเนินการ ให้ระบุไว้ในข้อ 5.3
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6.หลักการและเหตุผล :
(คำอธิบำย:ชี้แจงเหตุผลควำมจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงกำร เช่น ระบุประเด็นหรือที่มำของปัญหำ แนวคิดกำรแก้ไขหรือพัฒนำ
มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่นๆ หรือไม่อย่ำงไร เป็นต้น)

7. วัตถุประสงค์ :(ระบุว่ำโครงกำรมุ่งหวังให้บรรลุอะไร หลัก ๆ ไม่เกิน 3 ข้อ)
1.
2.
3.

.
.
.

8.กลุ่มเป้าหมาย :
(โปรดระบุ ชื่อกลุ่มเป้ำหมำยพร้อมชื่อ/นำมสกุล ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ที่เป็นประธำน/ผู้นำกลุ่ม-ชุมชน ที่จะดำเนินกำรให้ชัดเจนเชื่อมโยงกับข้อ 5.2 1)

9.พื้นที่ดาเนินการ :
(โปรดระบุ หมู่บ้ำน ตำบล อำเภอ จังหวัด ที่กลุ่มเป้ำหมำยอำศัยอยู่)

10.ระยะเวลาดาเนินการ :(วันเริ่มต้น -สิ้นสุดโครงกำรจำกกำรวำงแผนระยะยำว 3 ปี)
11.ภาพสรุปความเข้าใจ (Infographics): (สรุปโครงกำรเป็น Infographics เข้ำใจง่ำย 1 ภำพ ที่แสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหำ
ควำมต้องกำรในพื้นที่ เป้ำหมำยของกำรพัฒนำที่แสดงถึงควำมโดดเด่น หรืออัตลักษณ์ของชุมชน เทคโนโลยีที่นำไปใช้ และ
ผลลัพธ์ทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ตัวอย่ำงดังภำคผนวก จ)

12.แผนวิทยาศาสตร์ชุมชนและแผนธุรกิจชุมชน :(แสดงแผน 3 ปี กำรนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพัฒนำ
ชุมชน ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจชุมชน โดยต้องแสดงเป้ำหมำยของแผน และอุปสงค์ อุปทำน ที่ชัดเจน รวมถึงแสดงให้เห็นถึง
กลยุทธ์ที่จะนำพำชุมชนไปถึงเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ไม่เกินครึ่งหน้ำ A4)

13.การดาเนินโครงการ :
13.1 กิจกรรมและวิธีดาเนินงาน ประกอบด้วย

.

คาอธิบายต้องให้ข้อมูล
บทสรุปของเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดฯ และมีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจชุมชน
คุณสมบัติของผูร้ ับการถ่ายทอดฯ
วิธีการถ่ายทอดที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ตามแผนวิทยาศาสตร์ชุมชน [หัวข้อความรู้ที่จะให้โดยการบรรยาย การสาธิต
การศึกษาดูงาน][หัวข้อทักษะ/ความเชี่ยวชาญ ที่จะฝึกปฏิบัติแต่ละเรื่อง ให้ระบุจานวนชั่วโมง/ จานวนวัน/ จานวนครั้ง
พร้อมชื่อวิทยากรและหน่วยงานของวิทยากร]
 สื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดฯ เช่น เอกสารประกอบการบรรยาย เครื่องมือเครื่องจักรในการสาธิต เป็นต้น
 การทดสอบการได้รับความรู้ก่อนและหลัง แผนการติดตาม ให้คาปรึกษา และการติดตามประเมินผลภายหลังการ
ถ่ายทอดฯ

26

13.2 แผนการดาเนินงาน (ระบุให้สอดคล้องกับข้อ 13.1)
** ปีที่ดำเนินกำร คือ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562–2564 **
2561
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย ธ.ค.

2562
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม

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

2562
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย ธ.ค.

2563
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม

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

2563
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย ธ.ค.

2564
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม

แผนเงิน
1.
2.
3.
4.
5.
ผลงาน; (จานวนผู้รับการถ่ายทอด)
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14. ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ( โปรดระบุค่ำเป้ำหมำยรำยละเอียดตำมภำคผนวก ข)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ/ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ)
1)จานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน)
2)ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดฯ
3)ร้อยละผู้รับการถ่ายทอดฯ มีการนาไปใช้ประโยชน์
4) จ านวนสถานประกอบการที่ น าผลงานวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์ (แห่ง/ราย)จำนวนสถำนประกอบกำร/ชุมชน นำ

ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
แบบใบสมัคร
แบบประเมินผลฯ
แบบติดตามฯ
แบบฟอร์ ม การน าไปใช้
ประโยชน์

5) สัดส่วนผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการ
ด าเนิ น งานคลิ นิ ก เทคโนโลยี เ ปรี ย บเที ย บกั บ
งบประมาณที่ได้รับ

(เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 1)

การประเมิ น จากคณะที่
ปรึกษาจากภายนอก

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ/ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ)
1) จานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน)
2)ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดฯ
3) ร้อยละผู้รับการถ่ายทอดฯ มีการนาไปใช้ประโยชน์
4) จ านวนสถานประกอบการที่ น าผลงานวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์ (แห่ง/ราย)จำนวนสถำนประกอบกำร/ชุมชน นำ

ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
แบบใบสมัคร
แบบประเมินผลฯ
แบบติดตามฯ
แบบฟอร์ ม การน าไปใช้
ประโยชน์

5) สัดส่วนผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการ (เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 1)
ด าเนิ น งานคลิ นิ ก เทคโนโลยี เ ปรี ย บเที ย บกั บ
งบประมาณที่ได้รับ

การประเมิ น จากคณะที่
ปรึกษาจากภายนอก

ผลงำนฯไปใช้ประโยชน์ (ผู้รับกำรถ่ำยทอดฯ นำผลงำนไปใช้ตั้งแต่ 10
รำยขึ้นไป ที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลงำนฯไปใช้ประโยชน์(ผู้รับกำรถ่ำยทอดฯ นำผลงำนไปใช้ตั้งแต่ 10
รำยขึ้นไป ที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ/ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ)
1) จานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน)
2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดฯ
3) ร้อยละผู้รับการถ่ายทอดฯ มีการนาไปใช้ประโยชน์
4) จ านวนสถานประกอบการที่ น าผลงานวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์(แห่ง/ราย)จำนวนสถำนประกอบกำร/ชุมชน นำ

ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
แบบใบสมัคร
แบบประเมินผลฯ
แบบติดตามฯ
แบบฟอร์ ม การน าไปใช้
ประโยชน์

5) สัดส่วนผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการ (เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 1)
ด าเนิ น งานคลิ นิ ก เทคโนโลยี เ ปรี ย บเที ย บกั บ
งบประมาณที่ได้รับ

การประเมิ น จากคณะที่
ปรึกษาจากภายนอก

ผลงำนฯไปใช้ประโยชน์ (ผู้รับกำรถ่ำยทอดฯ นำผลงำนไปใช้ตั้งแต่ 10
รำยขึ้นไป ที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน)
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15.ผลที่คาดว่าจะได้รับ**(ผลกระทบ : ที่เกิดโดยตรงกับผู้รับบริการและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ)
(แสดงผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกโครงกำรทั้งที่ระบุเป็นตัวเงินและไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเงินได้ ศึกษำขอบเขตในคู่มือฯ พร้อม
อธิบำยให้เข้ำใจว่ำเกิดอย่ำงไร)

□ เศรษฐกิจ (เช่น เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เพิม่ ผลผลิตจากเดิม ได้มาตรฐาน มูลค่าที่เกิดจากการนาองค์ความรู้ไปใช้ การเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น) โปรดระบุ.................................................................................................................................

□ สังคม (เช่น เกิดการจ้างงาน ลดการย้ายถิ่นฐาน ครอบครัวเป็นสุข เป็นต้น) โปรดระบุ...............................................
□ สิ่งแวดล้อม (เช่น การลดปัญหามลพิษ การเพิ่มพื้นที่ป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น) โปรดระบุ...........
** จะสัมพันธ์กับข้อ 13

16. งบประมาณขอรับการสนับสนุน
จานวนทั้งสิ้น
(รวมงบประมำณ 3 ปี)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีรายการ ดังนี้(เฉพำะปีงบประมำณ พ.ศ. 2562)

บาท
บาท
บาท
บาท

(คำอธิบำย :แจกแจงเฉพำะปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยให้แจกแจงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยที่จะใช้ในกำรดำเนินโครงกำรทุก
ขั้นตอนเป็นงบตัวคูณี[ราคาต่อหน่วย:ีจานวนคน/ครั้ง/วัน/ชิ้น] โดยใช้ระเบียบและอัตรำของทำงรำชกำรรำยละเอียดตำม
ภำคผนวก ข)

17. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล :
รายงานความก้าวหน้ากับสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยรายงานผลการดาเนินงาน และจัดส่ง
ข้อมูลตามแบบฟอร์มฯ ที่กาหนด เป็นรายไตรมาส รวมไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ปี โดยรายงานในระบบติดตามโครงการ
คลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ (Clinic Monitor Online : CMO) ที่เว็บไซต์www.clinictech.most.go.th และส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ในรูปเอกสารพร้อม CD ดิจิทัลไฟล์และไฟล์ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จานวนอย่างละ 2 ชุดภายใน
15 วันหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ(โปรดศึกษาในคู่มือฯ)
18.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ :
ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเช่น
แผ่ น พั บ ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ จดหมายข่ า ว วารสาร และสื่ อ อื่ น ใด จะต้ อ งมี ข้ อ ความและสั ญ ลั ก ษณ์ ข อง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณปรากฏด้วยทุกครั้ง และยินดีให้ความ
ร่วมมือเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในกิจกรรมต่างๆ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้จัดขึ้น พร้อมทั้งทาตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุในคู่มือการดาเนินงานฯ ทุกประการ

(
ตาแหน่ง**

ผู้เสนอโครงการ

)

(** ตำแหน่งในสถำบันกำรศึกษำ)
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แบบสารวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี
คลินิกเทคโนโลยี

โดย
ส่วนที่ 1ข้อมูลชุมชน
1.1
1.2
1.3
1.4

ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน
หมู่ที่ ตาบล
ชื่อผู้นา
จานวนสมาชิกในชุมชน
อาชีพของสมาชิก
- อาชีพหลัก
- อาชีพรอง
- อาชีพเสริม
1.5 รายได้เฉลี่ย/ เดือน ของสมาชิกและครัวเรือน
 น้อยกว่า 5,000 บาท
 มากกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
 เกินกว่า 10,000 บาท
1.6 ปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีพของชุมชน
 น้าเพื่อการอุปโภคบริโภคมี  ไม่มี
 ไฟฟ้า
มี  ไม่มี
1.7 อธิบายลักษณะทรัพยากรของชุมชน
1.8 หน่วยราชการทีด่ ูแลชุมชนในปัจจุบัน
1.9 ผลิตภัณฑ์ของชุมชน(ถ้ามี)

อาเภอ

จังหวัด

ครัวเรือน/คน
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

ส่วนที่ 2ความต้องการเทคโนโลยี

2.1 ชื่อกลุ่ม (ใส่เครื่องหมาย  ให้ตรงตามสถานภาพของกลุ่มพร้อมชื่อ)
 ชื่อชุมชน
 ชื่อวิสาหกิจชุมชน
 อุตสาหกรรมในครัวเรือน/ขนาดกลาง/ย่อม
ที่อยู่
2.2 ชื่อหัวหน้ากลุ่ม/ผู้นา
หมายเลขโทรศัพท์
2.3 จานวนสมาชิกในกลุ่มที่ต้องการเทคโนโลยี
คน
(แนบรำยชื่อสมำชิกพร้อมที่อยูแ่ ละหมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ)

2.4 ประเด็นปัญหา/ ความจาเป็นที่ต้องการเทคโนโลยี หรือความช่วยเหลือทางเทคโนโลยี
2.5 เทคโนโลยีที่ต้องการ หรือปัญหาทางเทคโนโลยีที่ต้องการให้ชว่ ยเหลือ
ก) ต้องการคาปรึกษา เรื่อง
ข) ต้องการให้ฝึกอบรม เรื่อง
ค) อื่นๆ(ระบุ)
2.6 ความต้องการหรือปัญหาฯตามข้อ 2.5 เคยขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน (ระบุชื่อ)
แต่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ
ลงชื่อ
หมายเลขโทรศัพท์
วันที่

(ตัวบรรจง)
ผู้สารวจข้อมูล
/
/

.

ลงชื่อ
หมายเลขโทรศัพท์
วันที่

(ตัวบรรจง)
ผู้ให้ข้อมูล
/
/
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หนังสือขอความช่วยเหลือทางวิชาการหรือเทคโนโลยี
ชื่อหน่วยงาน/ชุมชน
ที่อยู่
วันที่
เรื่อง

เดือน

พ.ศ.

ขอความช่วยเหลือทางวิชาการหรือเทคโนโลยี

เรียน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.หลักฐานการประชุม การจัดเวทีเสวนา ที่แสดงถึงการได้มาถึงประเด็นที่ต้องการขอความช่วยเหลือ
(เฉพาะกรณีเป็นความต้องการของสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ด้วย (นาย/นาง/นางสาว)

มี ความประสงค์ ให้ กระทรวงวิ ทยาศาสตร์ ฯ
. (ระบุ ป ระเด็ น ปั ญ หา/พื้ น ที่ / จ านวนผู้ ไ ด้ รั บ ความ

ช่วยเหลือในเรื่อง
เดือดร้อน)
และเคยขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน (ระบุชื่อ)
เมื่อปี พ.ศ.
แ ต่ ยั ง
ไม่ได้รับความช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาโดยชุมชน/จังหวัด/หน่วยงานในท้องถิ่น (ระบุชื่อ)
ยิ น ดี จ ะให้ ค วาม
ร่วมมือและการสนับสนุน
 สมทบงบประมาณบางส่วน จานวน
.บาท
 สร้างโรงเรือน
 จัดหาเครื่องมือ/เครื่องจักร
 สถานที่อบรม
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
โดยหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ(ชื่อ – สกุล)
หมายเลขโทรศัพท์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(
)
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
/สมาชิก อสวท./นักวิทย์ชุมชน
โทร. ................................................

**ให้ขีดฆ่าข้อความ
ที่ไม่ต้องการ
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แบบฟอร์มที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลคลินกิ เทคโนโลยี
แบบประเมินความพึงพอใจ (แผนงานบริการคาปรึกษาฯ)
แบบใบสมัคร
แบบประเมินผลเมือ่ จบการถ่ายทอดฯ ทันที (แผนงานบ่มเพาะนักธุรกิจชุมชน)
แบบติดตามประเมินผล
แบบการนาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์
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IDProject= ……………………
IDPersonal= ……………………
(Autonumber)

แบบประเมินความพึงพอใจ
เพื่อประโยชน์การประเมินความพึงพอใจและการปรับปรุงการให้บริก ารคาปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
ของงานคลินิกเทคโนโลยีจึงใคร่ขอให้ท่านให้ความเห็นตามที่เป็นจริง
ชื่อ
นามสกุล
เลขบัตรประจาตัวประชาชน  (เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ)
ท่านเคยใช้บริการของคลิกเทคโนโลยี
คาถาม
วัน/เดือน/ปี (ของคาถาม)
รายการ
1. ท่านมีความพึงพอใจในคาถามต่อไปนี้เพียงใด
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
1.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
1.2 การให้บริการขั้นตอน ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
1.3 การให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว
2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ เต็มใจ ยินดี
2.2 ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
2.3 ให้บริการตอบข้อซักถามปัญหาได้
น่าเชื่อถือ
3. ด้านข้อมูล
3.1 ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
3.2 ข้อมูลมีความถูกต้องตรงความต้องการ
3.3 ข้อมูลที่ได้รับมีประโยชน์
4. ภาพรวมความพึงพอใจในการให้บริการ

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ระดับความคิดเห็น
ปาน
น้อย
กลาง น้อย ที่สดุ
(3)
(2)
(1)

ไม่พึง
พอใจ
(0)

5. ท่านคาดว่าสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่
1  ใช้ประโยชน์ได้ (ตอบข้อ 6 ด้วย) 2  ใช้ประโยชน์ไม่ได้ (ไม่ต้องตอบข้อ 6)
6. การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ
1  เพิ่มรายได้
3  คุณภาพชีวิต

2  ลดรายจ่าย
4  แก้ปัญหาเทคโนโลยี
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ใบสมัคร
เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

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

ชื่อโครงการ
วันเวลา
สถานที่
คลินิกเทคโนโลยี
เพื่อก่อเกิดประโยชน์ทั้งผู้สมัครที่จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและผู้รับสมัครที่จะให้บริการอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลต่อไปนี้หากท่าน
ยินยอมให้ข้อมูลขอให้ท่านกรอกให้ครบถ้วนทุกข้อและลงชื่อโดยคลินิกเทคโนโลยี จะรักษาข้อมูลเป็น ความลับแต่หากท่านไม่
ประสงค์จะให้ข้อมูลเลขบัตรประจาตัวประชาชนท่านสามารถไม่กรอกในใบสมัครได้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ชื่อ 1  นาย 2  นาง 3  นางสาว ชื่อ
นามสกุล
เลขบัตรประจาตัวประชาชน  (เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ)
2. สถานที่ติดต่อ
(ระบุบ้านเลขที่ หมู่ที่ หมู่บ้าน ถนน)
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
3. อายุ
ปี เต็ม
4. หมายเลขโทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์มือถือ
5. อาชีพหลัก(เลือกเพียง 1 ข้อ)
1  รับราชการ
2  พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3  เกษตรกร 4  โอทอป
5  แม่บ้าน
6  พนักงานธุรกิจเอกชน
7 รับจ้าง
8  วิสาหกิจชุมชน
9  ค้าขาย
10  อื่นฯ
6. ระดับการศึกษาสูงสุด(เลือกเพียง 1 ข้อ)
1  ประถม
2  มัธยมต้น
3  มัธยมปลาย /ปวช.3 4  ปวส./อนุปริญญา
5  ปริญญาตรี
6  สูงกว่าปริญญาตรี 7  อื่นๆ
7. รายได้ต่อเดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ)
1  น้อยกว่า 1,000บาท
2  1,001 – 2,000 บาท
3  2,001 – 3,000 บาท
4  3,001 – 4,000 บาท
5  4,001 – 5,000 บาท
6  5,001 – 6,000 บาท
7  6,001 – 7,000 บาท
8  7,001 – 8,000 บาท
9  8,001 – 9,000 บาท
10  9,001 – 10,000 บาท
11  มากกว่า 10,000 บาท(โปรดระบุจานวน
บาท)
8.ทราบข่าวครั้งแรกจากแหล่งใด (เลือกเพียง 1 ข้อ)
1  จดหมายเชิญ
2  ทางอินเตอร์เน็ต
3  การแนะนา / คนรู้จัก
4  ป้ายประกาศโฆษณา
5  สื่อสารมวลชน
6  หน่วยงานในท้องถิ่น
7  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
8  อื่น ๆ
9. ท่านเคยได้รับการอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี จาก ทางคลินิกเทคโนโลยีนี้หรือไม่
1  เคย
2  ไม่เคย
10. ท่านเคยลงทะเบียนคนจนประเภทขาดการอาชีพหรือไม่
1  เคย
2  ไม่เคย
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเฉพาะบุคคลที่เกีย่ วข้องกับหลักสูตร
คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย เป็นผู้พจิ ารณาสอบถามคุณลักษณะที่เฉพาะต้องการทราบเพิ่มในโครงการดังกล่าว (ถ้าจาเป็น)
ลงชื่อ
วันที่

ผู้ให้ข้อมูล
เดือน

พ.ศ.
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IDProject= ……………………
IDPersonal= ……………………
(Autonumber)

แบบประเมินผลเมือ่ จบการถ่ายทอดฯ ทันที
เพื่อประโยชน์การวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร จึงใคร่ขอให้ท่านให้ความเห็นตามที่
เป็นจริง อย่างตรงไปตรงมา โดยจะไม่มีการระบุชื่อผู้ประเมินแต่อย่างใด
ข้อมูลวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร
รายการ
ท่านมีความพอใจในคาถามต่อไปนี้ระดับใด

ระดับ
มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

ไม่พึงพอใจ
(0)

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ
1.
ด้ า นกระบวนการ ขั้ น ตอนการ
ให้บริการ(เช่น การประกาศรับสมัคร การติดต่อ
เชิญอบรม การประสานงานและให้ข้อมูล การดูแล
และการทางานอย่างมีขั้นตอน ฯลฯ)

2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ(เช่น อัธยาศัยดียิ้มแย้ม
แจ่มใส มีใจในการให้บริการ ฯลฯ)

3. สิ่งอานวยความสะดวก(สถานที่อบรม
อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรม ฯลฯ)

ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
4. การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ใช้ประกอบ
อาชีพหรือใช้ในชีวติ ประจาวัน)

5. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร
6. ความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู้
ความสามารถ เทคนิคการสอน)
7. ระยะเวลาการอบรม (จานวนวัน)
8. ช่วงเวลาการอบรม (วัน/เดือน/ฤดูที่อบรม)

9. ความคุ้ ม ค่ า เมื่ อ เที ย บกั บ เวลาและ
ค่าใช้จ่า ย(ประโยชน์ที่ ได้รับมากกว่าเวลาและ
ค่าใช้จ่ายที่เสียไป)

10. ท่านคาดว่าสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่.
1  นาไปใช้ใช้ประโยชน์ได้
2  นาไปใช้ใช้ประโยชน์ไม่ได้
11. ท่าน คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นกี่บาทรายได้ต่อเดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ)
1  น้อยกว่า 1,000 บาท
2  1,001 – 2,000 บาท
3  2,001 – 3,000 บาท
4  3,001 – 4,000 บาท
5  4,001 – 5,000 บาท
6  5,001 – 6,000 บาท
7  6,001 – 7,000 บาท
8  7,001 – 8,000 บาท
9  8,001 – 9,000 บาท
10  9,001 – 10,000 บาท
11  มากกว่า 10,000 บาท(โปรดระบุจานวน ....................... บาท)
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แบบติดตามประเมินผล
เพื่อสามารถประมวลผลแสดงความสาเร็จของโครงการ ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมกรุณากรอกข้อมูลให้
ครบถ้วนด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ชื่อ
นามสกุล
เนื้อหา
1. การนาไปใช้ประโยชน์
1  สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
2  ไม่สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพราะ
(หากเลือกตอบข้อ 2 ไม่ต้องตอบข้ออื่นๆ)
2. ความรู้ที่ได้รับสามารถนาไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้กี่บาทต่อเดือน
คาอธิบาย
ประเมินเป็น รายได้หลัก (รายได้จากอาชีพประจาและใช้เวลาส่วนใหญ่) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน
ประเมินเป็น รายได้เสริม (รายได้เพิ่มนอกจากอาชีพประจาและใช้เวลาว่าง) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน
2.1 รายได้ที่ท่านได้รับเป็นแบบไหน (เลือกเพียง 1 ข้อ)
1  รายได้หลัก
2  รายได้เสริม
2.2 กรุณาเลือกระบุจานวนเงิน (เลือกเพียง 1ข้อ)
1  น้อยกว่า 1,000บาท
2  1,001 – 2,000 บาท
3  2,001 – 3,000 บาท
4  3,001 – 4,000 บาท
5  4,001 – 5,000 บาท
6  5,001 – 6,000 บาท
7  6,001 – 7,000 บาท
8  7,001 – 8,000 บาท
9  8,001 – 9,000 บาท
10  9,001 – 10,000 บาท
11  มากกว่า 10,000 บาท(โปรดระบุจานวน
บาท)
หรือ (ถ้าไม่สามารถตอบข้อ 2.1 หรือ 2.2 ได้ให้ไปตอบใน ข้อ 3 หรือ ข้อ 4)
3. ท่านสามารถนาความรู้ไปลดรายจ่ายได้กี่บาทต่อเดือน (ในกรณีที่ไม่สามารถตอบได้ให้ข้ามไปข้อ 4)
1  น้อยกว่า 1,000 บาท
2  1,001 – 2,000 บาท
3  2,001 – 3,000 บาท
4  3,001 – 4,000 บาท
5  4,001 – 5,000 บาท
6  5,001 – 6,000 บาท
7  6,001 – 7,000 บาท
8  7,001 – 8,000 บาท
9  8,001 – 9,000 บาท
10  9,001 – 10,000 บาท
11  มากกว่า 10,000 บาท(โปรดระบุจานวน
บาท)
4. ในด้านคุณภาพชีวิต (ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินได้ให้ข้ามไปข้อ 5)
1  สามารถระบุเป็นเงินจานวน
บาทต่อเดือน
2  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นการนาความรู้ไปใช้ พัฒนาอาชีพ
3  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นเรื่องความจาเป็นของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมส่วนรวม
4  ไม่เป็นตัวเงิน แต่สามารถประเมินในด้าน
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5. ท่านเริ่มนาความรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อใด
1  หลังการอบรมทันที
3  หลังการอบรมภายใน 3 เดือน

2  หลังการอบรมภายใน 1 เดือน
4  หลังการอบรมภายใน 6 เดือน

6. ท่านนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ที่ไหน
1  ใช้ในครอบครัว
3  ใช้ในที่ทางาน

2  ใช้ในชุมชน/กลุม่
4  ใช้เมื่อมีโอกาส

7. ท่านนาความรู้ไปขยายผลต่อในด้านใด
1  ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่
3  ให้บริการ / คาปรึกษา

2  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อ
4  อื่นๆ (โปรดระบุ
)

ส่วนที่ 3 การประเมินผลทั้งโครงการทางเศรษฐศาสตร์โดยเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี
ประเมินทางเศรษฐศาสตร์ทั้งโครงการ(เทียบกับการลงทุนโครงการ)
สูตรคานวณผลตอบแทนโครงการ (เท่า) = รวมรายได้แต่ละคนหารด้วยจานวนคน(ทั้งโครงการ) X 12 เดือน
ต้นทุนโครงการต่อคน

ลงชื่อ
วันที่

ผู้ประเมิน
เดือน

พ.ศ.
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แบบการนาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์
ชื่อกลุ่ม
ที่อยู่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรื่อง การนาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์
เรียน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามที่ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ร่ ว มกั บ สถาบั น การศึ ก ษา/
หน่วยงานที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ดาเนินการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและพัฒนา
ให้แก่ชุมชน วิสาหกิจชุมชน และอุตสาหกรรมในครัวเรือน/ขนาดเล็กหรือย่อม นั้น
ข้าพเจ้า
ประธานกลุ่ม/ผู้นาชุมชน
และสมาชิกกลุ่ม/ชุมชน จานวนคน
(จานวน ......... คน) ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
จากมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน.
ซึ่งกลุ่มสามารถนาความรู้ /เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ เช่น เพิ่มรายได้ ลด
ค่าใช้จ่าย ได้มาตรฐาน)
.
กลุ่ม/ชุมชน
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(

)

ประธานกลุ่ม / ตัวแทนกลุ่ม
หมายเลขโทรศัพท์..............................................
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บทที่

4

ขอบเขตการสนับสนุน
งานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการดาเนินงานการคัดเลือกหมู่บ้านที่มีศักยภาพและความพร้อมจัดตั้งเป็น
หมู่บ้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ภายใต้ชื่อ “หมู่ บ้านเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ ” ซึ่ง มี
จานวน 9 แห่ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 จากแนวนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้หมู่บ้านและชุมชนนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีการแพร่กระจายสู่ชุมชนมากยิ่งขึ้น จึงได้นาแนวคิด
หมู่บ้านเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ ผสมผสานกับการดาเนินงานเครือข่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คลินิกเทคโนโลยี)
มาพัฒนาเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้าน วท.) และสร้างกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านด้วย วทน.
อย่ างต่อ เนื่ องโดยให้ ชื่ อหมู่บ้ านที่ได้รั บการยกระดับการพั ฒนาว่ า “หมู่บ้ านแม่ ข่ายวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(หมู่บ้านแม่ข่าย วท.)”
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งานหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในการขยายกรอบ
ความคิด ของการน า วทน. ไปถ่า ยทอดสู่ ชุม ชนโดยความร่ว มมื อกั บภาคีทั้ ง 4 ได้ แ ก่ ภาคราชการและท้ องถิ่ น
(ผู้สนับสนุน) ภาควิชาการ (ผู้ให้เทคโนโลยี เช่น หน่วยงานในสังกัด วท. และสถาบันการศึกษา) ภาคประชาชน (ผู้รับ
เทคโนโลยี) และภาคเอกชน (ผู้สนับสนุน) โดยการพัฒนาหมู่บ้านด้วย วทน. มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างหมู่บ้านแม่ข่ายที่
สามารถเป็นต้นแบบและขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) โดยสานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้วางกรอบ
แนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน วท. ให้สามารถมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกยุคปัจจุบัน โดยมุ่งเน้น
การวางรากฐานของแผนวิทยาศาสตร์ และแผนธุรกิจในระดับชุมชนระยะยาว 3 ปี เพื่อให้ชุมชนมีแนวทางการนา
วทน. ไปพัฒนาพื้นที่ของตนได้อย่างตรงเป้า และมีโอกาสประสบความสาเร็จเชิงธุรกิจ รวมถึงการสร้างความเข้มแข็ง
ระดับเครือข่ายทั้งในระดับ อสวท. นักวิทย์ชุมชน และคลินิกเทคโนโลยี ให้สามารถดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
และเชื่อมโยงกัน

2. นิยาม
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง หมู่บ้านที่นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาต่อยอดและ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ให้เกิดอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและอาชีพอื่น ๆ ในชุมชนเพื่อสร้างงาน สร้างเงิน สร้าง
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จนสามารถเป็นต้นแบบสาหรับชุมชนอื่น ๆ

3. แนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน วท.
สาหรับแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน วท. แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
- ระยะที่ 1(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) มุ่งเน้นการพัฒนาหมู่บ้าน วท. ใหม่ ให้มีแผนวิทยาศาสตร์ และแผน
ธุร กิจ ในระดับ ชุ มชน ที่ เกิ ดการการคิ ดวิ เคราะห์ ข องสมาชิ กในชุ ม ชน จากการช่ ว ยเหลื อของคลิ นิ กเทคโนโลยี
หน่วยงานในสังกัด วท. และ ศวภ. ที่จะสามารถนางานด้าน วทน. ไปผลักดันให้ตรงกับเป้าของแผนวิทยาศาสตร์ และ
แผนธุรกิจชุมชน สาหรับในระยะเริ่มต้นนี้ในระหว่างกระบวนการดาเนินงาน สมาชิกในชุมชนจะเริ่มมีความ “เข้าใจ”
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ถึงความสาคัญของการวางแผน กระบวนการที่จะนาไปจนถึงเป้าหมายของแผน เข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกใน
ชุมชน คลินิกเทคโนโลยี หน่วยงานในสังกัด วท. และผู้ร่วมดาเนินการอื่นๆ กระทั่งเมื่อเกิดความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้ง
กระบวนการเหล่านี้จะนาพาหมู่บ้าน วท. ในปีที่ 1 สู่ความ “อยู่รอด”
- ระยะที่ 2(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)หลังจากการดาเนินงานตามแผนในปีที่ 1 จนเกิดเป็นผลงานหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจาหน่าย ในช่วงปีนี้จะเป็นช่วงทดลองตลาดตามแผนธุรกิจที่วางไว้ ซึ่งในกระบวนการนี้ สมาชิกใน
ชุมชน นาโดย อสวท. และนักวิทย์ชุมชน จะได้ทดลองการผลิต และการขายอย่างจริงจัง โดยการช่วยเหลือและการ
เป็นที่ปรึกษาของคลินิกเทคโนโลยี จนเกิดการ “เข้าถึง” ซึ่งกระบวนการตามแผนธุรกิจ สาหรับแผนวิทยาศาสตร์และ
แผนธุรกิจในช่วงปีนี้ หลังจากได้ทดลองตลาดแล้ว สมาชิกในชุมชนจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงแผน ให้เป็นไป
ตามความเป็นจริง จากประสบการณ์จริงทางการตลาด แผนในระยะนี้จะเป็นแผนที่มีความ “ปลอดภัย”และมีโอกาส
ประสบความสาเร็จสูง
- ระยะที่ 3(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)ในกระบวนการของปีที่ 3 นี้ หลังจากสมาชิกในชุมชนมีความเข้าใจ
และเข้าถึงอย่างลึกซึ้งในกระบวนการนา วทน. ไปพัฒนาชุมชนตามแผนธุรกิจที่ได้วางไว้ รวมถึงมีทักษะในการแก้ไข
ปัญหาและการปรับปรุงแผนให้สามารถดาเนินงานให้บรรลุเป้าที่ตั้งไว้ จนเกิดผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความพร้อม
ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย พร้อมที่จะขยายตลาดและพัฒนาต่อยอด ตามแผนธุรกิจที่วางไว้จนประสบ
ความสาเร็จ ในกระบวนการของปีที่ 3 นี้ สมาชิกในชุมชนจะมีศักยภาพ “พัฒนา” ไปถึง “นักธุรกิจชุมชน” ที่จะทา
ให้ชุมชนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อสภาวะปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป จนในที่สุดจะเป็นชุมชนที่ “หายห่วง”และ
พร้อมจะเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ที่จะสามารถเป็นแม่แบบทั้งทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการวางแผน
วิทยาศาสตร์ และแผนธุรกิจระดับชุมชน ให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป

แนวคิดการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

รูปที่ 4.1 แนวคิดการพัฒนาหมู่บ้าน วท.
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4.วัตถุประสงค์
(1) เพื่อ ส่ งเสริ มให้ ห มู่บ้ านหรื อชุมชนน าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามวิถีชีวิตในแต่ละชุมชนและท้องถิ่น
(2) เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้านหรือชุมชนเป็นต้นแบบ/ตัวอย่างในการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ และมีการขยายผลไปยังชุมชนใกล้เคียง

5. เป้าหมาย
(1) สถานภาพ
หมู่บ้านแม่ข่าย วท. กาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน 878 อาเภอ 878 หมู่บ้านทั่วประเทศ (ยกเว้น กทม.)
ปัจจุบัน(ปีงบประมาณ 2561) มีหมู่บ้าน วท. รวม 400 หมู่บา้ น ครอบคลุมพื้นที6่ 9 จังหวัด แบ่งตามภูมิภาค ดังนี้
ภาค

จังหวัดทั้งหมด

จังหวัดที่มหี มู่บา้ น จังหวัดที่ไม่มีหมูบ่ ้าน จานวนหมู่บ้าน

เหนือ

17

15

2

119

กลาง

22

16

6

47

ตะวันออก
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
ใต้
รวม

4

4

0

10

20

20

0

135

14
77

14
69

0
8

89
400

รายชื่อจังหวัดที่ไม่มีหมูบ่ ้าน
1. อุทัยธานี
2. เพชรบูรณ์
3. ชัยนาท
4. ปราจีนบุรี
5. ลพบุรี
6. สมุทรสงคราม
7. สระแก้ว
8. กทม.
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(2) เป้าหมายการสนับสนุนหมู่บ้านฯ
(2.1) หมู่บ้านต่อเนื่อง/ปี2562-2564
(2.2) หมู่ บ้ า น วท.ใหม่ ( ในจั ง หวั ด /อ าเภอที่ ไ ม่ มี ห มู่ บ้ า น วท.)ไม่ น้ อ ยกว่ า 20 หมู่ บ้ า นภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564

6. โครงสร้างการบริหาร
งานหมู่บ้าน วท. มีการบริหารจัดการภายใต้คณะกรรมการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชุน พิ จารณาและคัดเลือกหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่ ง เป็ น ประกอบด้ ว ย ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของ วท. นั ก วิ ช าการ และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อื่ น ๆ เข้ า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการมีเจ้าหน้าที่สานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการซึ่งคณะกรรมการมีอานาจ
หน้าที่ ดังนี้
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(1) ทบทวน จัดทาหลักเกณฑ์ และแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2) พิจารณา คัดเลือก และจัดลาดับความสาคัญของโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สมควร
ได้รับการสนับสนุน
(3) กากับ ดูแล ติดตาม รวมถึงให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะ การดาเนินงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อปฏิบัติงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตามความจาเป็นและเหมาะสม
(5) ปฏิบัติการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหมู่บ้านวท.
หลักเกณฑ์ที่สาคัญสาหรับการคัดเลือกหมู่บ้าน วท. มีดังนี้
(1) เป็นหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีศักยภาพและความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ มีความตั้งใจ พร้อมที่จะพัฒนา
และยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มีความเข้มแข็ง และเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
(2) อยู่ในพื้นที่ของอาเภอที่ยังไม่มีโครงการหมู่บ้าน วท. อยู่ หรือในพื้นที่เดิมแต่มีเทคโนโลยีที่มีแตกต่างจาก
หมู่บ้าน วท. เดิม เพื่อพัฒนาเป็นหมู่บ้าน วท. (ใหม่)
(3) เกิดจากประเด็นความต้องการด้าน วทน. ที่ผ่านการบริการให้คาปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(4) สมาชิกในชุมชนมีการพัฒนาเป็น อสวท. หรือนักวิทย์ชุมชน ที่มีทักษะด้านกระบวนการวางแผน
วิทยาศาสตร์ และแผนธุรกิจในระดับชุมชน
(5) มีการร่วมกันคิดวิเคราะห์ และจัดทาแผนวิทยาศาสตร์ชุมชน และแผนธุรกิจชุมชน ที่เกิดจากคนในชุมชน
เอง โดยความช่วยเหลือจากคลินิกเทคโนโลยี หน่วยงานในสังกัด วท. และ ศวภ. ซึ่งกระบวนการในขั้นตอนนี้อาจมา
จากกระบวนการระหว่างการบริการให้คาปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(6) มีการกาหนดลูกข่าย วท. ไว้ล่วงหน้า ที่คาดว่าจะสามารถดาเนินการได้อย่างน้อย 3 ลูกข่าย

8. บทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมโครงการ
(1) ผู้สนับสนุนงบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีหน้าที่
 จัดทาแผนงาน/โครงการเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล
 จัดทาแผนดาเนินงานประจาปี เพื่อกาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลงานที่ต้องนาส่งรัฐบาล
 บริหารโครงการและสนับสนุนงบประมาณ
 ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินโครงการ
 ประเมินผลและรายงานผลต่อผู้บริหารและรัฐบาล
(2) ผู้ให้การถ่ายทอดเทคโนโลยี หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาที่รับงบประมาณมีหน้าที่
 มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด ฯ
 มีความพร้อมในการดาเนินงานร่วมกับหมู่บ้าน/ชุมชน
 ดาเนินการตามแนวคิดการพัฒนา แผนวิทยาศาสตร์ชุมชน และแผนวิทยาศาสตร์ชุมชน
 รายงานผลการดาเนินงาน รายไตรมาส/รายปี และจัดส่งผลงานตามตัวชี้วัด เช่น ข้อมูล
ผู้รับบริการ (ใบสมัคร แบบประเมิน แบบติดตาม) รายงานฉบับสมบูรณ์
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 ให้ความร่วมมือในการรับตรวจประเมินจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สานักงบประมาณ สานัก
ผู้ตรวจราชการของกระทรวงฯ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจากระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (คตป.) คณะที่ปรึกษาที่ว่าจ้างเพื่อประเมินผลประจาปี เป็นต้น
 ผลักดันแผนวิทยาศาสตร์ชุมชน และแผนธุรกิจชุมชน เข้าสู่แผนการพัฒนาหมู่บ้านและสู่
ท้องถิ่น อาเภอจังหวัด เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
(3) ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่บ้านและชุมชน มีหน้าที่
 แสดงเจตจานงเข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้าน วท. โครงการไม่น้อยกว่า 50 คน
 ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนแผนวิทยาศาสตร์ชุมชน และแผน
ธุรกิจชุมชน
 เรียนรู้และพร้อมที่จะปรับกระบวนทัศน์ เพื่อนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในชุมชน
และผสมผสานการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
 ร่วมสร้างจิตอาสา มีพร้อมที่จะเป็นอสวท. และนักวิทย์ชุมชน รวมถึงการเป็นวิทยากรท้องถิ่น
เพื่อขยายผลไปยังหมู่บ้านและชุมชนอื่นๆ
(4) ผู้ให้การสนับสนุน อื่น ๆ เช่น หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียน วัด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กศน.
ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจาตาบล เป็นต้น
 สนับสนุนงบประมาณสมทบในกรณีที่ วท. ไม่สามารถดาเนินการได้ทั้งหมด
 สนับสนุนสถานที่ อาคาร โรงเรือน ในการจัดกิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์เรียนรู้
หรือศูนย์สาธิต

9.การติดตามและประเมินผลหมู่บ้านแม่ข่าย วท.
(1) การประเมินสถานะระดับการพัฒนาหมู่บ้าน วท.
ในการยกระดับหมู่บ้าน วท. เป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท.กาหนดให้ผ่านการประเมินผลการดาเนินงานและการ
ประเมินสถานะหมู่บ้านในแต่ละปีงบประมาณซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่งในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่อง
และบ่งบอกสถานะของหมู่บ้าน โดยการประเมินทั้ง 2 ส่วนจะเป็นเครื่องบ่งชี้กระบวนการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้านว่า
อยู่ในสถานะอยู่รอด เข้มแข็งเติบโต หรือยั่งยืนดังนั้นเพื่อให้การคัดเลือกและยกระดับจากหมู่บ้าน วท. ไปสู่หมู่บ้านแม่
ข่าย วท. มีความชัดเจนในการพิจารณาคัดเลือกจึงได้มีการวางกรอบ แนวทางของการประเมินและคัดเลือกหมู่บ้านแม่
ข่าย วท.โดยได้กาหนดระดับของการพัฒนาหมู่บ้าน องค์ประกอบของการพิจารณา และแบบประเมินและหลักเกณฑ์
ในการให้คะแนน ดังนี้
1.1) ระดับของการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อให้การพัฒนาหมู่บ้านตามกรอบการพัฒนา (3 ปี) เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ คณะทางานคัดเลือกฯ จึงได้แบ่งระดับการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อใช้ในการบ่ง
บอกสถานะหมู่บ้านเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
(1) ระดับอยู่รอดหมายถึง หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับ
ของการนาองค์ความรู้ด้า นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจาวัน คะแนนประเมินเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30
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(2) ระดับเข้มแข็ง-เติบโต (ปลอดภัย)หมายถึง หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
และมีการบริหารจัดการหมู่บ้าน/ชุมชน มีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกแต่ยังไม่สามารถ
ขยายผลไปยังหมู่บ้าน/ชุมชน อื่น ๆ ได้ คะแนนประเมินเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ60
(3) ระดับยั่งยืน (หายห่วง)หมายถึง หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้และสามารถเป็นต้นแบบหรือสามารถขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่นๆ คะแนนประเมินเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1.2) แบบประเมินและหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน เพื่อใช้ในการวัดระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน วท. มีการ
กาหนดให้ใช้แบบประเมิน ๕ ด้าน จานวน 22 ตัวชี้วัด รวม 100 คะแนน ดังนี้
(1) ด้านความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีหลักที่กาหนด
20 คะแนน
(2) ด้านความพร้อมของหมู่บ้านในการเป็นต้นแบบ
20 คะแนน
(3) ด้านการมีส่วนร่วมและการจัดสรรผลประโยชน์
20 คะแนน
ของคนในชุมชนจากการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
(4) ด้านการการบูรณาของหมู่บ้านกับหน่วยงานต่างๆ
20 คะแนน
ทั้งภายในและภายนอก
(5) ด้านความสามารถในการขยายผลสู่ลูกข่าย 20 คะแนน
รายละเอียดแบบประเมินฯ ตามเอกสารประกอบด้านล่างบท
1.3) ข้อกาหนดการประเมิน
(1) การประเมิน โดยจะเริ่มทาการประเมินในไตรมาสสุดท้าย หรือหลังจากเสร็จสิ้นการดาเนินงานของ
ทุกปีงบประมาณโดยประเมินผลการดาเนินงานจากการรายงานในระบบ CMO (Clinic Monitor Online) ทางเว็บไซด์
http://www.clinictech.most.go.th
(2) การประเมิน โดยคณะกรรมการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนของหมู่บ้าน วท. และคณะที่ปรึกษา ที่เป็นหน่วยงานภาคีที่
๓ ซึ่งจะดาเนินการประเมินใน 2 ประเด็น คือ
 ประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
 ประเมินสถานะหมู่บ้านตามกรอบแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน 3 ปี
(2) การติดตามและประเมินผลระหว่างการดาเนินงานหมู่บ้าน วท.
หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาผู้รับการสนับสนุนงบประมาณ จะต้องติดตามและประเมิน
ผู้รับบริการตามแบบฟอร์มที่ผู้ให้การสนับสนุนกาหนด ทั้งก่อนให้บริการและหลังให้บริการเพื่อประโยชน์
ในการประเมินผลความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และการนาไปใช้ประโยชน์ของโครงการ (แบบฟอร์มที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลโครงการหมู่บ้าน วท.)
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10. หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณหมูบ่ ้าน วท.
ประเภทหมู่บ้าน
1. หมู่บ้าน วท.
(ใหม่): เพื่อ
พัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชนที่มี
ศักยภาพและ
พร้อมเข้าสู่
กระบวนการ
พัฒนาด้วย วทน.

2. หมู่บ้านวท.
(ต่อเนื่อง):เพื่อ
ผลักดันไปสู่การ
เป็นหมู่บ้านแม่
ข่าย วท.

กรอบ
วงเงินสนับสนุน
วงเงิ
นที่ได้รับการ
 หมู่บ้านที่อยู่ใน
พิจารณาขึ้นกับดุลย
อาเภอที่ไม่มีหมู่บ้าน
วท. หรือเป็นหมู่บ้านที่มี พินิจของ
คณะกรรมการ
เทคโนโลยีที่แตกต่าง
จากเทคโนโลยีเดิมที่เคย พิจารณาข้อเสนอ
โครงการฯ และอาจมี
ได้รับการสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงได้
งบประมาณ
ตามความเหมาะสม

เงื่อนไขการสนับสนุน
ต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ ดังนี้
1) เป็นหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีศักยภาพและความ
พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ มีความตั้งใจ พร้อมที่
จะพัฒนาและยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มี
ความเข้มแข็ง และเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
2) อยู่ในพื้นที่ของอาเภอที่ยังไม่มีโครงการ
หมู่บ้าน วท. อยู่ หรือในพื้นที่เดิมแต่มีเทคโนโลยีที่
มีแตกต่างจากหมู่บ้าน วท. เดิม เพื่อพัฒนาเป็น
หมู่บ้าน วท. (ใหม่) (ตรวจสอบรายชื่อหมู่บ้านตาม
ภาคผนวก ก)
3) เกิดจากประเด็นความต้องการด้าน วทน. ที่
ผ่านการบริการให้คาปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
4) สมาชิกในชุมชนมีการพัฒนาเป็น อสวท. หรือ
นักวิทย์ชุมชน ที่มีทักษะด้านกระบวนการวางแผน
วิทยาศาสตร์ และแผนธุรกิจในระดับชุมชน
5) มีการร่วมกันคิดวิเคราะห์ และจัดทาแผน
วิทยาศาสตร์ชุมชน และแผนธุรกิจชุมชน ที่เกิด
จากคนในชุมชนเอง โดยความช่วยเหลือจากคลินิก
เทคโนโลยี หน่วยงานในสังกัด วท. และ ศวภ. ซึ่ง
กระบวนการในขั้นตอนนี้อาจมาจากกระบวนการ
ระหว่างการบริการให้คาปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
6) มีการกาหนดลูกข่าย วท. ไว้ล่วงหน้า ที่คาดว่า
จะสามารถดาเนินการได้อย่างน้อย 3 ลูกข่าย
7) เป็นหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เคยอยู่ในโครงการบ่ม
เพาะนักธุรกิจชุมชน
8) ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามเกณฑ์ของ
คณะกรรมการพิจารณาโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
70

 หมู่บ้านที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ
มาแล้ว 1 หรือ 2 ปี
นับตั้งแต่ปี -ปัจจุบัน และ
ต้องการพัฒนาเป็นปีที่ 2
หรือปีที่ 3 เพื่อก้าวไปสู่
การเป็นแม่ข่ายวท.

1) มีผลสัมฤทธิ์ของงาน/พร้อมจัดส่งผลงานของปี
ที่ได้รับการสนับสนุนฯ ครบถ้วนตามข้อกาหนด
2) มีคะแนนประเมินสถานะหมู่บ้านตามระดับ
การพัฒนาในปีที่ผ่านมา
(ปีที่ 1 :ไม่ต่ากว่า 30 และปีที่ 2 ไม่ต่ากว่า 60)
3) มีผลคะแนนข้อเสนอโครงการฯ ของ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70

เป้าหมาย

วงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ การ
พิจ ารณาขึ้น กั บดุ ล ย
พิ นิ จ ข อ ง
คณะกรรมการ
พิ จ ารณาข้ อ เสน อ
โครงการฯ และอาจมี
การเปลี่ ย นแปลงได้
ตามความเหมาะสม

แบบฟอร์มที่ใช้
 แบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ
หมู่บ้าน ใหม่/
ต่อเนื่อง
 แบบแสดง
เจตจานง เข้าร่วม
เป็นหมู่บ้านวท.

 แบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการ
หมู่บ้าน ใหม่ /
ต่อเนื่อง (โดย
เนื้อหาเป็นไปตาม
แนวทางที่เคยเสนอ
ไว้แล้วในปีที่ 1 หรือ
ปีที่ 2)
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11. คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ
 ผู้เสนอโครงการหมู่บ้าน วท.ใหม่ อยู่ในหน่วยงานในสังกัด วท. หรือ สถาบันการศึกษาที่เป็น
เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี
 ผู้เสนอโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการหมู่บ้าน วท. ต่อเนื่อง (ปี 2 หรือ
3) และหมู่บ้านแม่ข่าย วท.
 ไม่เป็นผู้อยู่ในข่ายทิ้งงานหรือ ไม่รับงานซ้าซ้อนมากกว่า 2 งาน(งานหมู่บ้านแม่ข่าย วท.และ
คลินิกเทคโนโลยี)

12. การรับและเสนอข้อเสนอโครงการ
 จัดทาข้อเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์มที่กาหนดในแต่ละประเภท หมู่บ้าน วท. (ใหม่) และหมู่บ้าน
วท. (ต่อเนื่อง)พร้อมไฟล์เอกสาร โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตามช่วงเวลาปฏิทินการสนับสนุนงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564รายละเอียดตามบทที่ 2
 จัดส่งข้อเสนอโครงการ โดยมีหนังสือ เรียน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงนามโดย
ผู้บริหารหน่วยงาน พร้อมจัดทาสาเนา 4 ชุด (รวมต้นฉบับ) จัดส่งทางไปรษณีย์หรือจัดส่งด้วยตนเอง โดยจ่าหน้าซอง ดังนี้

สานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (หมู่บ้าน วท.)
สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
ผู้ประสานงาน : คุณเทียรทอง คุณปวีณา คุณศุภรัตน์ คุณภูมินันท์
โทร. 02-333-3951 ,02-333-3947,02-333-3917

13. ข้อกาหนดและเงือ่ นไขอื่นๆ
เงื่อนไขเพิ่ มเติ ม เนื่ องจากพัฒนาหมู่บ้ าน วท. เพื่อยกระดับเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ต้องทุ่มเท
ทรั พยากรจ านวนมากในการด าเนิ น งานทั้ ง งบประมาณ บุ คลากร สถานที่ องค์ ความรู้ ซึ่ งกิ จกรรมนี้ จะประสบ
ความสาเร็จได้ยากยิ่งหากทั้ง 4 ฝ่ายไม่ร่วมมือกัน คือ ฝ่ายผู้สนับสนุนงบประมาณ (กระทรวงวิทย์ฯ) ฝ่ายผู้รับงบประมาณ
(เครือข่าย) ฝ่ายผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ชุมชน) และฝ่ายสนับสนุนในพื้นที่ (หน่วยงานท้องถิ่น) ดังนั้นเพื่อให้การวาง
แผนการดาเนินงานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ จึงกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้
1) เครือข่ายหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมต้องสร้างกระบวนการในการวิเคราะห์ความพร้อม ศักยภาพ
ชุมชนและดาเนินการตามแผนการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นไปตามเป้าหมายและต้องร่วมดาเนินการให้ครบ 3 ปีงบประมาณ
เพื่อให้กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่าย วท. มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน
2) เครือข่ายหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมต้องจัดส่งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมระบบ
ติดตามกิจกรรมคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ตามที่ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณกาหนด
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3) เครือข่ายหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมต้องให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลแก่คณะทางานฯ หรือที่ปรึ กษา
จากภายนอก หรือคณะผู้ตรวจราชการทั้งภายในและภายนอกกระทรวงฯ ในการตรวจติดตามหรือเพื่อประเมินผลในพื้นที่
ปฏิบัติจริง
4) ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและร่วมกิจกรรมในการเผยแพร่เทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์ผลงาน
หมู่บ้านแม่ข่ายวท.
5) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในข้อเสนอโครงการหมู่บ้าน วท.ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
เช่น การเปลี่ยนพื้นที่ การปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย การปรับแผนการดาเนินงาน การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ การคืนเงิน
งบประมาณ เป็นต้น
(1) การเปลี่ ยนกลุ่ มเป้ าหมาย การปรั บแผนการด าเนิ นงานหรื อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ภายหลังการตอบยืนยันและขอเบิกเงินแล้ว ต้องทาหนังสือแจ้งหน่วยงานเจ้าของงบประมาณเป็นลายลักษณ์อักษร
ทั้งนี้จานวนกลุ่มเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงานต้องไม่เปลี่ยนแปลงและงบประมาณยังอยู่ในวงเงินที่ได้รับการจัดสรร
(2) หากผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ สามารถขอขยายเวลาการด าเนินการไปได้อีกครั้งละ3 เดือนในปีงบประมาณถัดไปโดยทาหนังสื อ
แจ้งหน่วยงานเจ้าของงบประมาณเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ (ภายในเดือนกรกฎาคม)
(3) งบประมาณคงเหลือภายหลังจากดาเนินกิจกรรมแล้วเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค์
แล้ว ต้องส่งกลับคืนกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินทันที
(4) ผู้เสนอโครงการ เมื่อตอบยืนยันและขอเบิกเงินไปแล้ว ไม่สามารถดาเนินโครงการ
ได้ ต้องชี้แจงเหตุผล ความจาเป็นและแนวทางแก้ไข พร้อมแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร มิฉะนั้นอาจจะถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงาน
**การเปลี่ยนแปลงขอบเขต เงื่อนไข หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณฯ ในคู่มือนี้ เป็นสิทธิของหน่วยงานผู้ให้เงิน
อุดหนุน ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะนาไปอ้างอิง เพื่อใช้ในการฟ้อง/ร้องเรียน/เรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้
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แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณหมูบ่ ้าน วท.
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
แบบฟอร์มแสดงเจตจานงเข้าร่วมเป็นหมู่บ้าน วท.
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1. ชื่อหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา :
2. ชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:
(ตั้งชื่อหมู่บ้านให้สื่อต่อการนาองค์ความรู้ด้าน วทน. หลักไปพัฒนาหมูบ่ ้าน สั้นกระชับ ได้ใจความ/หมู่บา้ นต่อเนื่อง/หรือแม่ข่ายฯใช้ชื่อเดิม)

3. ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมโครงการ
(หากเป็นหมู่บา้ น วท.ใหม่ ต้องแนบประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทางานและความเชี่ยวชาญของหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมรับผิดชอบ)

3.1 หัวหน้าโครงการ
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์(มือถือ/ที่ทางาน)
อีเมล์
3.2 ผู้รับผิดชอบร่วมคนที่ 1
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์(มือถือ/ที่ทางาน)
อีเมล์
3.3 ผู้รับผิดชอบร่วมคนที่ 2
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์(มือถือ/ที่ทางาน)
อีเมล์
3.4 ผู้นา/แกนนา/ชุมชนหรือประธานกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์(มือถือ/ที่ทางาน)
อีเมล์
3.5 เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
สถานที่ติดต่อ
โทรศัพท์(มือถือ/ที่ทางาน)
อีเมล์
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4. ลักษณะโครงการ : โปรดใส่เครื่องหมาย  ใน  ที่ต้องการและให้ข้อมูลให้ครบถ้วน
1) หมู่บ้าน วท.(ใหม่) (แนบแบบฟอร์มแสดงเจตจานงฯ)
2) หมู่บ้าน วท. (ต่อเนื่องปีท.ี่ .. ) ให้ระบุปีที่เริ่มดาเนินการ
5. หลักการและเหตุผล
คาอธิบาย : หมู่บ้าน วท. (ใหม่) ให้กรอกข้อมูลข้อ 5.1-5.2
หมู่บ้าน วท.(ต่อเนื่อง) ที่ดาเนินการเป็นปีที่ 2 หรือปีที่ 3 ให้กรอกข้อมูล ข้อ 5.1-5.2 ที่เคยให้ไว้ตั้งแต่เริ่มดาเนินการ

5.1 ความเป็นมาหมู่บ้าน
(ให้ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บา้ น ที่เข้าร่วมโครงการ (ข้อมูลระดับตาบล/อาเภอ) เช่น ภูมิประเทศ จานวนประชากร อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้
ประชากร การศึกษา การได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ และข้อมูลที่จาเป็นอื่น ๆ)

5.2 เหตุผล ความต้องการหรือประเด็นปัญหาที่ต้องการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปแก้ไขหรือ
พัฒนาหมู่บ้าน

5.3 รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานหมู่บ้านตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มดาเนินการจนถึงปีล่าสุดที่รับ
งบประมาณ
(ได้แก้ไขปัญหา พัฒนาและสร้างความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีให้กับหมู่บ้านฯ ในเรื่องใดบ้าง มีผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ
สังคมที่เกิดขึ้นจากผลทากิจกรรมต่าง ๆ เท่าไหร่ อย่างไร และมีเหตุผลความจาเป็นและเรื่องใดที่ต้องดาเนินการต่อไปเพื่อการพัฒนา)

6. วัตถุประสงค์
คาอธิบาย - หมู่บ้าน วท.(ใหม่) ให้ระบุการนา วทน. ไปพัฒนาหมู่บ้านฯ (ใหม่) หรือลูกข่ายที่จะขยาย แล้วมีจุดมุ่งหมายจะให้เกิดประโยชน์อะไร
หมู่บ้าน วท.(ต่อเนื่อง) ระบุวัตถุประสงค์เดิมที่เคยให้ไว้

6.1
6.2
6.3
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7. ลักษณะโครงการ : โปรดใส่เครื่องหมาย  ใน  ที่ต้องการและกรอกข้อมูลพร้อมหลักฐานตามที่ระบุ
 7.1 เป็นโครงการที่กลุ่มเป้าหมายอยู่ในฐานข้อมูลแผนงานการให้บริการคาปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
(ปีที่ให้คาปรึกษา
)
 7.2 เป็นโครงการที่มีผู้ร่วมโครงการ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และแผนธุรกิจเข้ามาร่วมวางแผนธุรกิจชุมชน
(ปรากฎในชื่อผู้เสนอโครงการและผู้ร่วมโครงการหรือแผนการดาเนินโครงการ)
7.3 เป็นโครงการต่อเนื่องที่เคยได้รับการสนับสนุนฯจากโครงการคลินิกฯหรือโครงการที่เคยดาเนินการ มาแล้ว
จากแหล่งทุนอื่น (ปีที่ดาเนินการ
)
แนบผลการดาเนินงานและผลสาเร็จที่ผ่านมาประกอบด้วย
7.4 เป็นโครงการใหม่ (ไม่เคยดาเนินการหรือรับงบประมาณจากแหล่งใด) โดยเป็นโครงการที่...
 1) มาจากสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โปรดระบุชื่อผู้นา)
 2) กลุ่มเป้าหมายมาจากสมาชิกของกองทุนหมู่บ้าน (โปรดระบุชื่อผู้นา)
 3) เป็นข้อเสนอความต้องการของ  จังหวัด /ท้องถิ่น (ผ่าน ศวภ.1-5)
8.ภาพสรุปความเข้าใจ (Infographics):
(สรุปโครงการเป็น Infographics เข้าใจง่าย 1 ภาพ ที่แสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหา ความต้องการในพื้นที่ เป้าหมายของการ
พัฒนาที่แสดงถึงความโดดเด่นหรืออัตลักษณ์ของชุมชน เทคโนโลยีที่นาไปใช้ และผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นของโครงการ ตัวอย่างดังภาคผนวก ค)

9. แผนวิทยาศาสตร์ชุมชนและแผนธุรกิจชุมชน : (แสดงแผน 3 ปี การนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพัฒนา
ชุมชน ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจชุมชน โดยต้องแสดงเป้าหมายของแผน และอุปสงค์ อุปทาน ที่ชัดเจน รวมถึงแสดงให้เห็นถึงกล
ยุทธ์ที่จะนาพาชุมชนไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่เกินครึ่งหน้า A4 ตัวอย่างดังภาคผนวก จ)

10. พื้นที่ดาเนินการ(ระบุชื่อ หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด ของพื้นที่เป้าหมายหลักพื้นที่เดียว)
หมู่บ้าน วท.(ใหม่)
ระบุหมู่บ้าน วท. ลูกข่ายที่วางแผนจะขยายในอนาคต อย่างน้อย 3 พื้นที่
1.
2.
3.
หมู่บ้าน วท. (ต่อเนื่อง) ระบุ
11. ระยะเวลาดาเนินการ:(ใส่เครื่องหมายตามประเภทของหมูบ่ ้าน วท.)
 หมู่บ้าน วท. (ใหม่) ระบุปีเริ่มต้น และปีสิ้นสุด
 หมู่บ้าน วท.(ต่อเนื่อง) ระบุปีที่ภายใต้กรอบ 3 ปี(ระบุปีที่เริ่มต้น-ถึงปีที่สิ้นสุดโครงการ)
12. หน่วยงานสนับสนุน(ทรัพยากร) :
หน่วยงานที่จะให้การสนับสนุนการดาเนินงานทั้งในส่วนของ วท. หน่วยงานท้องถิ่น สถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายและ
รูปแบบของการสนับสนุน เช่น งบประมาณสมทบ(ระบุจานวน) อาคาร สถานที่ โรงเรือน วิทยากร(ไม่มีค่าใช้จ่าย) ฯลฯ หากมี
หลักฐาน เช่น หนังสือราชการ เอกสารอื่น ๆ ให้แนบมาด้วย

ชื่อหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา

รูปแบบการสนับสนุน

1.
2.
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13. แผนการดาเนินงาน
ระบุแผนการพัฒนาหมู่บา้ นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หมู่บ้าน วท.(ใหม่) ระบุแผนการดาเนินงาน 3 ปี ให้สอดคล้องกับข้อ 9
หมู่บ้าน วท.(ต่อเนื่อง) ระบุแผนการดาเนินงานของปีที่เหลือ จนครบ 3 ปี

ปีที่ 1ปีงบประมาณ พ.ศ. 25……..
กิจกรรม

2561
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2562
ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมเงิน
(บาท)

1.
2.
3.
แผนเงิน : ตามไตรมาส
ปีที่ 2ปีงบประมาณ พ.ศ. 25……..
กิจกรรม

2562
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2563
ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมเงิน
(บาท)

1.
2.
3.
แผนเงิน : ตามไตรมาส
ปีที่ 3ปีงบประมาณ พ.ศ. 25……..
กิจกรรม

2563
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

2564
ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมเงิน
(บาท)

1.
2.
3.
แผนเงิน : ตามไตรมาส
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14. เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. (ระยะ 3 ปี ของแต่ละหมู่บ้าน วท.)
ผลผลิต/ผลลัพธ์
(สอดคล้องกับข้อ ๑๐)

หน่วย

1. จานวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่นาเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้
ประโยชน์

หมู่บ้าน/
ชุมชน

2. จานวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด ระบุชื่อ(เทคโนโลยีหลัก/รอง)
๒.๑ เทคโนโลยี........................................(ระบุว่าถ่ายทอดปีใด)
๒.๒ เทคโนโลยี.........................................(ระบุว่าถ่ายทอดปีใด)
๒.๓ เทคโนโลยี.........................................(ระบุว่าถ่ายทอดปีใด)

เรื่อง

3. จานวนวิทยากรชุมชนที่สร้างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด(แต่
ละเทคโนโลยีตามข้อ 2)

คน

4. จานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
(ไม่นับซ้า) ***

คน

๕. ร้อยละ ๕๐ ผูร้ ับการถ่ายทอดนาไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

๖. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในหมู่บ้าน/ชุมชนที่ดาเนินการใน
ระดับดี-ดีมาก

ร้อยละ

**ผลการ *ค่าเป้าหมายแต่ละปี
ดาเนินงานที่ ปีท่ี ปีที่ ปีที่
ผ่านมา
1
2
3

หมายเหตุ

* ระบุในช่องหมายเหตุวา่ ค่าเป้าหมายในแต่ละปีเป็นค่าสะสมหรือไม่สะสม(ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นคนเดิม)
** ผลการดาเนินงานทีผ่านมาตั้งแต่ปแี รกที่เริ่มโครงการ ของหมู่บ้าน วท.(ต่อเนือ่ ง)
*** ไม่นับซ้ากรณีกลุ่มเป้าหมายเดิม ถ่ายทอดเทคโนโลยีเดิม / นับซ้าได้กรณี กลุ่มเป้าหมายเดิม ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่

15.ผลกระทบ(ผลกระทบ หมายถึง สิ่งที่ได้จากการที่ผลลัพธ์เกิดขึ้นแล้ว โดยผ่านผู้รับบริการโดยตรง หรือสังคม ชุมชน ที่ไม่ได้รับ
บริการโดยตรง แต่ได้รับผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งระบุตัวเงินได้และไม่ได้)

□เศรษฐกิจ (เช่น เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มผลผลิตจากเดิม ได้มาตรฐาน มูลค่าที่เกิดจากการนาองค์ความรู้ไปใช้ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น) โปรดระบุ.................................................................................................................................

□สังคม(เช่น เกิดการจ้างงาน ลดการย้ายถิ่นฐาน ครอบครัวเป็นสุข เป็นต้น) โปรดระบุ...........................................................
□สิ่งแวดล้อม(เช่น การลดปัญหามลพิษ การเพิ่มพื้นที่ป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น) โปรดระบุ.....................
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16. รายละเอียดงบประมาณที่ขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(คาอธิบาย :แจกแจงเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้แจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการดาเนินโครงการทุกขั้นตอน
เป็นงบตัวคูณ [ราคาต่อหน่วย: จานวนคน/ครั้ง/วัน/ชิ้น] โดยใช้ระเบียบและอัตราของทางราชการรายละเอียดตามภาคผนวก ข)

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ....................................... บาท
ตัวอย่างรายการค่าใช้จ่าย ตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในข้อ 10
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผน ประสานแผนและการสารวจพื้นที่
จัดเวที เสวนา ร่วมกับชุมชน
เพื่อนาผลงานวิจัยฯ มาใช้พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
2) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา/หรือค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ
3) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเทคโนโลยี (อบรม สาธิต ดูงาน)
4) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประเมินผล
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทารายงานผล
6) ค่าใช้จ่ายที่หักเข้าหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
ไม่เกิน 10% ของค่าใช้จ่ายรวมของโครงการ(ถ้ามี)

จานวนเงิน
ระบุรายการค่าใช้จ่าย
เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
ค่าเครื่องดื่มอาหารว่าง
ค่าจัดซื้อวัสดุโดยระบุ
จานวนคน จานวนครั้ง
จานวนชิ้น ฯลฯ

17. การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล :
รายงานความก้าวหน้ากับสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยรายงานผลการดาเนินงาน และจัดส่ง
ข้อมูลตามแบบฟอร์มฯ ที่กาหนด เป็นรายไตรมาส รวมไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ปี โดยรายงานในระบบติดตามโครงการ
คลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ (Clinic Monitor Online : CMO) ที่เว็บไซต์www.clinictech.most.go.th และส่งรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ในรูปเอกสารพร้อม CD ดิจิทัลไฟล์และไฟล์ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จานวนอย่างละ 2 ชุดภายใน 15 วัน
หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ(โปรดศึกษาในคู่มือฯ)
18. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ :
ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเช่น แผ่น
พั บ ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ จดหมายข่ า ว วารสาร และสื่ อ อื่ น ใด จะต้ อ งมี ข้ อ ความและสั ญ ลั ก ษณ์ ข อง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณปรากฏด้วยทุกครั้ง และยินดีให้ความ
ร่วมมือเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในกิจกรรมต่างๆ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้จัดขึ้น พร้อมทั้งทาตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุในคู่มือการดาเนินงานฯ ทุกประการ

(
ตาแหน่ง**

ผู้เสนอโครงการ

)

(** ตาแหน่งในสถาบันการศึกษา)

54

สาหรับหมู่บ้าน วท.(ใหม่)

แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงเข้ำร่วมเป็นหมู่บ้ำน วท.
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
โครงกำรหมู่บ้ำนแม่ข่ำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เขียนที่
ที่อยู่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรื่อง ขอเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรียน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อ/ที่อยู่ของสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ด้วยข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว) ...................................ตาแหน่งในหมู่บ้าน.....................................
และสมาชิก..........คน มีความต้องการจะนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแก้ปัญหาและพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้ (ระบุปัญหา ความต้องการที่จะนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในหมู่บ้าน/ชุมชน)
1. ........................................................................................................
2. ........................................................................................................
3. ........................................................................................................
ทั้งนี้ทางหมู่บ้าน/ชุมชน/กลุ่ม ได้ ประสานงานในเบื้องต้นกับหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น (โปรดระบุชื่อ
หน่วยงานและผู้ประสานงาน) ที่จะร่วมสนับสนุนฯ ในการดาเนินการ หากได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1
1. หน่วยงาน.............................................................ชื่อผู้ประสานงาน..........................................
2. หน่วยงาน.............................................................ชื่อผู้ประสานงาน..........................................
3. หน่วยงาน.............................................................ชื่อผู้ประสานงาน..........................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(

)
ผู้แสดงเจตจานง

มือถือประธานกลุ่ม/ผู้นาชุมชนของผู้เสนอ) โทร …………………………..
หมายเหตุ :กรุณาแนบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมระบุอาชีพของแต่ละคน ไม่ต่ากว่า 50 คนต่อหมู่บ้าน โดยให้ใส่
ข้อมูลลงในตารางที่แนบ
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ตารางแนบ (1)
ตัวอย่าง
คานาหน้า
นาย

ชื่อ/สกุล
ชุมพล ศิริภักดิ์

ที่อยู่ (หมู่ที่/ตาบล/อาเภอ/จังหวัด)
บ้านโคกล่าม ต.ดงลิง อ.กมลไสย
จ.กาฬสินธุ์

อาชีพ
เกษตร

ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์
ทานาข้าว
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แบบสารวจความพร้อมและความต้องการของหมูบ่ ้าน วท. (ใหม่)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แบบสารวจความพร้อมและความต้องการเบื้องต้นของหมู่บ้านลูกข่ายที่จะเข้าร่วมโครงการหมู่บา้ นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลชุมชน
1.1
1.2
1.3
1.4

ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่ ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
ชื่อผู้นา
อายุ ปี หมายเลขโทรศัพท์
จานวนสมาชิกในหมู่บา้ นที่คาดว่าจะเข้าร่วมโครงการ
คนตามรายชื่อที่แนบ (ถ้ามีก็ดี)
รายได้เฉลี่ย/ เดือน ของสมาชิกและครัวเรือน
 น้อยกว่า 5,000 บาท
 มากกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
 เกินกว่า 10,000 บาท
1.5 ปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีพของชุมชน
 น้าเพื่อการอุปโภคบริโภค  มี  ไม่มี
 ไฟฟ้า
 มี  ไม่มี
1.6 ทรัพยากรภายในหมู่บ้าน
1.7 หน่วยราชการทีด่ ูแลหมู่บ้านในปัจจุบัน
1.8 ผลิตภัณฑ์เด่นของหมู่บ้าน(ถ้ามี)
ส่วนที่ 2 ความพร้อมของหมู่บ้านลูกข่าย
2.1 หมู่บ้านเคยได้รับรางวัลระดับหมู่บ้านมาบ้างหรือไม่ ชื่อรางวัลอะไร และได้รับเมื่อไหร่โปรดระบุ
2.2 หมู่บ้านมีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านหรือไม่ และมีแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือไม่โปรดระบุ
2.3 หมู่บ้านมีการรวมกลุ่มในการผลิตสินค้าหรือบริการอะไรบ้าง โปรดระบุ
2.4 ในหมู่บ้านมีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านหรือไม่ และมีแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือไม่โปรดระบุ

ส่วนที่ 3 ความต้องการเทคโนโลยี

3.1ชื่อกลุ่ม (ใส่เครื่องหมาย  ให้ตรงตามสถานภาพของกลุ่มพร้อมชื่อ)
 ชื่อชุมชน
/กลุ่มอาชีพ
 มี การจดแจ้งกับหน่วยราชการ  ไม่มี การจดแจ้งกับหน่วยราชการ
 ชื่อวิสาหกิจชุมชน
3.2ประเด็นปัญหา/ ความจาเป็นที่ต้องการเทคโนโลยี หรือความช่วยเหลือทางเทคโนโลยี
3.3 เทคโนโลยีที่ต้องการหรือปัญหาทางเทคโนโลยีที่ต้องการให้ช่วยเหลือ
ก) ต้องการคาปรึกษา เรื่อง
ข) ต้องการให้ถ่ายทอด เรื่อง
ค) อื่นๆ(ระบุ)
3.4 ความต้องการหรือปัญหาฯ ในข้อ 2.5 เคยขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นหรือไม่ ถ้ามีระบุชื่อระบุชื่อหน่วยงาน
ลงชื่อ
(ตัวบรรจง)
หมายเลขโทรศัพท์
ผูส้ ารวจข้อมูล(หมู่บ้านแม่ข่าย)
วันที่
/
/
.

ลงชื่อ
(ตัวบรรจง)
หมายเลขโทรศัพท์
ผู้ให้ข้อมูล(หมู่บ้านลูกข่าย)
วันที่
/
/

รับรองโดย
ลงชื่อ
วันที่

(ตัวบรรจง)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
/
/
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แบบฟอร์มที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
โครงการหมู่บ้าน วท.
แบบประเมินผู้รับบริการ (ใบสมัคร แบบประเมิน แบบติดตาม)
แบบการนาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์
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แบบประเมินผู้รับบริการ
(ใบสมัคร แบบประเมิน แบบติดตามผล)

ใบสมัครผู้รับบริการ

IDProject= ……………………
IDPersonal= ……………………
(ลาดับที่)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1.
ชื่อ 1  นาย 2  นาง 3  นางสาว ชื่อ
นามสกุล
2.
สถานที่ติดต่อ
(ระบุบ้านเลขที่ หมู่ที่ หมู่บ้าน ถนน)
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
3.
อายุ
ปี เต็ม
4.
หมายเลขโทรศัพท์(บ้าน/มือถือ)
5.
อาชีพหลัก(เลือกเพียง 1 ข้อ)
1  รับราชการ
2  พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3  เกษตรกร 4  โอทอป
5  แม่บ้าน
6  พนักงานธุรกิจเอกชน
7  รับจ้าง
8  วิสาหกิจชุมชน
9  ค้าขาย
10  อื่นฯ
6.
ระดับการศึกษาสูงสุด(เลือกเพียง 1 ข้อ)
1  ประถม
2  มัธยมต้น
3  มัธยมปลาย /ปวช. 4  ปวส./อนุปริญญา
5  ปริญญาตรี
6  สูงกว่าปริญญาตรี 7  อื่นๆ
7.
รายได้ต่อเดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ)
1  น้อยกว่า 1,000 บาท
2  1,001 – 2,000 บาท
3  2,001 – 3,000 บาท
4  3,001 – 4,000 บาท
5  4,001 – 5,000 บาท
6  5,001 – 6,000 บาท
7  6,001 – 7,000 บาท
8  7,001 – 8,000 บาท
9  8,001 – 9,000 บาท
10  9,001 – 10,000 บาท
11  มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจานวน
บาท)
8.
ทราบข่าวครั้งแรกจากแหล่งใด (เลือกเพียง 1 ข้อ)
1  จดหมายเชิญ
2  ทางอินเตอร์เน็ต
3  การแนะนา / คนรู้จัก
4  ป้ายประกาศโฆษณา
5  สื่อสารมวลชน
6  หน่วยงานในท้องถิ่น
7  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
8  อื่น ๆ
9.
ท่านเคยได้รับการอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี จาก ทางคลินิกเทคโนโลยีนี้หรือไม่
1  เคย
2  ไม่เคย

ลงชื่อ
วันที่

ผู้ให้ข้อมูล
เดือน
พ.ศ.
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แบบประเมินผลเมื่อจบการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อประโยชน์การวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร จึงใคร่ขอให้ท่านให้ความเห็นตามที่เป็น
จริง อย่างตรงไปตรงมา โดยจะไม่มีการระบุชื่อผู้ประเมินแต่อย่างใด
รายการ
ท่านมีความพอใจในคาถามต่อไปนี้ระดับใด

ระดับ
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ
1. มีขั้นตอนการให้บริการเช่น การแจ้งให้ทราบก่อนอบรม การ
ประสานงานและให้ข้อมูล ทาให้ท่านได้รับความสะดวกแค่ไหน
2. วิทยากร เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง
3. สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรม มีพร้อมในการ
อบรม

ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
4. ความรูท้ ี่ได้รับสามารถนาไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบอาชีพ หรือ
ใช้ในชีวิตประจาวันได้มากน้อยแค่ไหน
5. เนื้อหาที่วิทยากรสอนท่านสามารถเข้าใจได้น้อยแค่ไหน
6. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทาให้ท่านเข้าใจและได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
7. เวลาการอบรมเหมาะสมหรือไม่
8. ช่วงเวลาของการจัดการอบรมมีความเหมาะสม
9. ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย
10. ท่านคาดว่าสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่.
1  นาไปใช้ใช้ประโยชน์ได้
2  นาไปใช้ใช้ประโยชน์ไม่ได้
11. ท่าน คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นกี่บาทรายได้ต่อเดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ)
1  น้อยกว่า 1,000 บาท
2  1,001 – 2,000 บาท
3  2,001 – 3,000 บาท
4  3,001 – 4,000 บาท
5  4,001 – 5,000 บาท
6  5,001 – 6,000 บาท
7  6,001 – 7,000 บาท
8  7,001 – 8,000 บาท
9  8,001 – 9,000 บาท
10  9,001 – 10,000 บาท
11  มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจานวน ....................... บาท)

หมายเหตุ
1. นาข้อมูลจากแบบประเมินฯ ในแต่ละกิจกรรมที่ดาเนินการถ่ายทอดฯ มาสรุปลงในไฟล์ Excel ในแต่ละ sheet ให้ระบุชื่อกิจกรรมที่
ดาเนินการถ่ายทอด/วันที่ดาเนินการ ตามตัวอย่าง (โดยให้แนบไฟล์ Excel เข้าในระบบ CMO ที่ดาเนินการถ่ายทอดฯ ในแต่ละไตร
มาส ถ้ามีกิจกรรมที่ดาเนินการถ่ายทอดฯ เพิ่มเติม ให้สรุปผลการประเมินฯ ในไฟล์ Excel เดิม แต่เพิ่ม sheet พร้อมทั้งระบุชื่อ
กิจกรรม/วันที่ดาเนินการ)
2. เมื่อดาเนินการถ่ายทอดฯ ครบถ้วนทุกกิจกรรมตามแผน ให้นาไฟล์ Excel เดิม มาสรุปผลการประเมินร้อยละความพึงพอใจของทุก
กิจกรรม
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แบบติดตามการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
เพื่อสามารถประมวลผลแสดงความสาเร็จของโครงการ ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมกรุณากรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย จะขอบคุณยิ่ง
1. การนาไปใช้ประโยชน์ (หากเลือกตอบข้อ 2 ไม่ต้องตอบข้ออื่นๆ)
1  สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
2  ไม่สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพราะ
2. ความรู้ที่ได้รับสามารถนาไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้กี่บาทต่อเดือน
คาอธิบาย
ประเมินเป็น รายได้หลัก (รายได้จากอาชีพประจาและใช้เวลาส่วนใหญ่)
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน
ประเมินเป็น รายได้เสริม(รายได้เพิ่มนอกจากอาชีพประจาและใช้เวลาว่าง) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน
 รายได้ที่ท่านได้รับเป็นแบบไหน (เลือกเพียง 1 ข้อ)
1  รายได้หลัก
2  รายได้เสริม
 ท่านสามารถนาความรู้ไปลดรายจ่ายได้กี่บาทต่อเดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ)
1  น้อยกว่า 1,000 บาท
2  1,001 – 2,000 บาท
3  2,001 – 3,000 บาท
4  3,001 – 4,000 บาท
5  4,001 – 5,000 บาท
6  5,001 – 6,000 บาท
7  6,001 – 7,000 บาท
8  7,001 – 8,000 บาท
9  8,001 – 9,000 บาท
10  9,001 – 10,000 บาท
11  มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจานวน
บาท)
3. ท่านเริ่มนาความรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อใด(เลือก 1 ข้อ)
1  หลังการอบรมทันที
2  หลังการอบรมภายใน 1 เดือน
3  หลังการอบรมภายใน 3เดือน
4  หลังการอบรมภายใน 6 เดือน
4. ท่านนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ที่ไหน(เลือก 1 ข้อ)
1  ใช้ในครอบครัว 2  ในชุมชน/กลุม่
3  ใช้ในที่ทางาน
4  ใช้เมื่อมีโอกาส
5. ท่านนาความรู้ไปขยายผลต่อในด้านใด
1  ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่
2  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อ
3  ให้บริการ / คาปรึกษา
4  อื่นๆ (โปรดระบุ
)
ลงชื่อ
หมายเหตุ
1.กรอกข้อมูลจากแบบติดตามการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ลงในไฟล์ Excel
โดยขอให้กรอกรายชื่อ/นามสกุล ผู้ทาแบบติดตามฯ ด้วย

วันที่

ผู้ให้ข้อมูล
เดือน
พ.ศ.
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แบบกำรนำผลงำนวิจัยและพัฒนำไปใช้ประโยชน์
ชื่อกลุ่ม
ที่อยู่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรื่อง การนาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์
เรียน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามที่ สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่เป็น
คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ดาเนินการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและพัฒนา ให้แก่ชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชน และอุตสาหกรรมในครัวเรือน/ขนาดเล็กหรือย่อม นั้น
ข้าพเจ้า
ประธานกลุ่ม/ผู้นาชุมชน
และสมาชิกกลุ่ม/ชุมชน จานวนคน
(จานวน ......... คน) ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
จากมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน..
ซึ่งกลุ่มสามารถนาความรู้/เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดไป
ใช้ประโยชน์ เช่น เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย ได้มาตรฐาน)

กลุ่ม/ชุมชน

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(

)
ประธานกลุ่ม / ตัวแทนกลุ่ม

หมายเลขโทรศัพท์..............................................
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แบบฟอร์มประเมินสถำนะ
ระดับกำรพัฒนำหมู่บ้ำน วท.
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แบบสอบถำมกำรประเมินสถำนะกำรพัฒนำหมู่บ้ำน วท.
ภำยใต้โครงกำรหมู่บ้ำนแม่ข่ำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อหมู่บ้ำน_______________________________________________________________________________________รหัสหมู่บ้ำน__________
ที่ตั้งหมู่บ้ำน_________________________________________________________________________________________________________
วันเดือนปีที่ได้รับกำรประเมิน ____________________________________________________________________________________________
ประเภทหมู่บ้ำน

 หมู่บ้ำน วท. ต่อเนื่อง (ปีที่ ๓)
 หมู่บ้ำน วท. ต่อเนื่อง (ปีที่ ๒)
 หมู่บ้ำน วท. ใหม่ (ปีที่ ๑)

คำชี้แจง
แบบสอบถามนี้จัดทาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมิน ตรวจวัดสถานภาพของการพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อยู่รอด
เข้มแข็งเติบโต ยั่งยืน) และเพื่อคัดเลือกหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยให้ผู้ประเมินทาเครื่องหมาย  หน้าหัวข้อที่ท่านคิดว่ามีหรือเกิดขึ้น
จริงในหมู่บ้าน และให้ข้อมูลหรือหลักฐานที่สามารถแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ได้และทาเครื่องหมาย  หน้าหัวข้อที่ไม่สามารถแสดงผลการดาเนินงานหรือ
ข้อเท็จจริงได้
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหมู่บ้ำนวท.
จานวนสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชน…………………………. คน จานวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ....................คน
รำยชื่อผู้ร่วมตอบแบบสอบถำมส่วนนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรและผู้นำชุมชน/ประธำนกลุ่มเป็นผู้ตอบ
ประเภทผู้ร่วมตอบแบบประเมิน
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ร่วมรับผิดชอบ
๒. คณะกรรมการหมู่บ้านหรือผู้นาชุมชนหรือประธานกลุ่ม(ที่ระบุไว้ในโครงการ)
๓. สมาชิกที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จานวน..........คนหรือตามรายชื่อที่แนบ
๔. ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น/ท้องที่ (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่)

ชื่อ – นำมสกุล ตำแหน่ง(ถ้ำมี)

เทคโนโลยีที่เข้ำไปส่งเสริมและถ่ำยทอดให้กับหมู่บ้ำน วท. ในปีที่ดำเนินงำน (ระบุปีงบประมำณ พ.ศ.) .
ปีที่
เทคโนโลยี/องค์ควำมรู้
หน่วยงำน
(๑)
(๒)
(๓)
(เจ้ำของเทคโนโลยี/องค์ควำมรู้)
จำนวน
จำนวนผู้นำไป
มูลค่ำที่คำดว่ำ
ผู้รับบริกำร
ปฏิบัติได้จริง
จะเกิดขึ้น
๑.
๒.
๓.
๔
หลักฐำนประกอบ (๑) แบบใบสมัคร (๒) แบบประเมินผลเพื่อจบกำรถ่ำยทอดฯ(๓) แบบติดตำมกำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
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๑. ชุมชน/หมู่บ้ำนมีควำมเชี่ยวชำญในเทคโนโลยีที่ได้รับกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีหลัก คือเทคโนโลยีที่มีควำมเป็นไปได้ในการดาเนินการ มีความสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนและชุมชนมีควำมพร้อมของ
ชุมชนในการรับเทคโนโลยี โดยเกิดจากการระดมความคิดเห็นของคนในชุมชน
ควำมเชีย่ วชำญ คือมีควำมรู้ ปฏิบัติได้ ถ่ำยทอดและพัฒนำต่อยอดได้
พิจารณาจากการนาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง หรือสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันอย่างสม่าเสมอ
จนเกิดทักษะในความรู้นั้น ๆโดยมีรายละเอียดในการพิจารณา ดังนี้
ตัวชี้วัด

ประเด็นในกำรพิจำรณำ

ประเด็นในกำรซักถำมหรือหลักฐำนที่ต้องแสดง

กำรพิจำรณำ
ใช่/มี

๑. กระบวนการ
สร้างการมีส่วน
ร่วมของคนที่เข้า
ร่วมโครงการ

ไม่ใช่/ไม่มี

คะแนน
เต็ม

การจัดเวทีระดมความคิดเห็นของคนใน
ชุมชนเพื่อค้นหาความต้องการ
เทคโนโลยีและมีการสรุปความต้องการ
ของชุมชนและนาเสนอความต้องการใน
ที่ประชุมของชุมชนเพื่อให้ทุกคน
รับทราบ

1. หมู่บ้าน/ชุมชนหรือกลุ่ม มีการประชุม/จัดเวที
๕
ประชาคมอย่างน้อย ๑-๒ครั้งต่อปีก่อนการ
ดาเนินงาน
2. สมาชิกในหมู่บา้ น/ชุมชนหรือกลุ่มมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆของหมู่บ้าน
3. มีรายงานการประชุม รายงานความต้องการ
เทคโนโลยีมติที่ประชุม
การให้คะแนน : ดาเนินการครบ 3 ข้อ ได้ 5 คะแนน 2 ข้อ ได้ 4 คะแนน และ 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน ไม่ได้ดาเนินการเลย ได้ 0 คะแนน
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
๒. ผู้นาชุมชน
ผู้นาชุมชนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
1. ผู้นาชุมชนหรือประธานกลุ่มมีภาวะผู้นา ใฝ่เรียนรู้
๕
และกระบวนการ และมีการสร้างวิทยากรในชุมชนที่
2. มีการจัดถ่ายทอด ให้ความรู้ภายในชุมชนอย่าง
สร้างวิทยากร
สามารถให้ความรู้บรรยายให้กับคน
สม่าเสมอ
ท้องถิ่น
ภายในชุมชนหรือนอกชุมชนใน
3. แสดงรายชื่อวิทยากรท้องถิ่นที่สามารถถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ในเรื่องที่ได้รับการถ่ายทอดได้
การให้คะแนน : ดาเนินการครบ 3 ข้อ ได้ 5 คะแนน 2 ข้อ ได้ 4 คะแนน และ 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน ไม่ได้ดาเนินการเลย ได้ 0 คะแนน
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๓. เทคโนโลยีที่ เทคโนโลยีที่ลงไปถ่ายทอดเป็น
๑. เทคโนโลยีที่ลงไปถ่ายทอด ผู้รับการถ่ายทอด
๕
เหมาะสม
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
สามารถนาไปปฏิบัติได้
ชุมชนและผู้รับการถ่ายทอดสามารถนา ๒. ผู้นาหรือสมาชิกสามารถอธิบายขั้นตอน วิธีการ
ความรู้ไปปฏิบัติได้จริง
ทางานของเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดได้
๓. มีการนาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
การให้คะแนน : ดาเนินการครบ 3 ข้อ ได้ 5 คะแนน 2 ข้อ ได้ 4 คะแนน และ 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน ไม่ได้ดาเนินการเลย ได้ 0 คะแนน
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๔. กระบวนการ มีการนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ๑. มีการสังเกตและจดบันทึกข้อมูลในด้านต่าง ๆ
๕
ทางวิทยาศาสตร์ มาปรับใช้ โดยเฉพาะการจดบันทึก การ ๒. มีการนาข้อมูลในข้อ ๑ มาประชุม วิเคราะห์
จัดทาเอกสารเพื่อการเผยแพร่ เพื่อให้
สรุปผล
ผู้อื่นได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ได้และมีการ ๓. มีการจัดทาเอกสารเผยแพร่เพื่อให้สมาชิกในชุมชน
ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น
ได้เข้ามาเรียนรู้
การให้คะแนน : ดาเนินการครบ 3 ข้อ ได้ 5 คะแนน 2 ข้อ ได้ 4 คะแนน และ 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน ไม่ได้ดาเนินการเลย ได้ 0 คะแนน
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
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๒. ควำมพร้อมในกำรเป็นต้นแบบ คือความพร้อมของหมู่บ้านแม่ข่ายในการบริหารจัดการทั้ง ๖ ด้าน(6M) ได้แก่
(1) ด้านคน (2) ด้านวัตถุดิบ(3) ด้านเครื่องมือ (4) ด้านงบประมาณ (5) ด้านการบริหารจัดการ และ(6) ด้านการตลาดดังนี้
ตัวชี้วัด
ประเด็นในกำรพิจำรณำ
ประเด็นในกำรซักถำมหรือหลักฐำนที่ต้องแสดง
๑.ความพร้อมด้าน
คน (Man)

กำรพิจำรณำ
ใช่/มี
ไม่ใช่/ไม่มี

การเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วม ๑. มีบุคลากรของหน่วยงานในพื้นที่คอยให้ความช่วยเหลือให้
โครงการ ทั้ง ผู้นาและผู้ตามทีอ่ ยู่ใน
คาปรึกษา และมีการประสานความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
กระบวนการผลิต

คะแนน
เต็ม
๔

๒. มีการวางแผนจัดเตรียมวิทยากรในแต่ละเรื่องที่ได้รับ
การถ่ายทอด
๓. ผู้นาชุมชนกรรมการ รวมถึงสมาชิกยินดีเข้าร่วมเข้าร่วม
ทากิจกรรมต่างๆ
การให้คะแนน : ดาเนินการครบ 3 ข้อ ได้ ๔ คะแนน 2 ข้อ ได้ ๓ คะแนน และ 1 ข้อ ได้ ๒ คะแนน ไม่ได้ดาเนินการเลย ได้ 0 คะแนน
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๒.ความพร้อมด้าน การบริหารจัดการวัตถุดบิ ที่ใช้ใน
๑. ชุมชนมีแผนการจัดการวัตถุดบิ ให้เพียงพอกับความต้องการ
วัตถุดิบ
กระบวนการผลิต การวางแผน
๒. มีการหาแหล่งวัตถุดิบจากทีอ่ ื่น หากเกิดกรณีวัตถุดิบไม่
(Material)
จัดหา การจัดการความเสี่ยงหาก
เพียงพอหรือมีแหล่งวัตถุดิบสารอง
เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ
๓. มีเอกสารแสดงการจัดหาหรือได้มาซึง่ วัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิต

๓

การให้คะแนน : ดาเนินการครบ 3 ข้อ ได้ ๓ คะแนน 2 ข้อ ได้ ๒ คะแนน และ 1 ข้อ ได้ ๑ คะแนน ไม่ได้ดาเนินการเลย ได้ 0 คะแนน
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๓.ความพร้อมด้าน ความสามารถในการใช้เครื่องมือ
๑. ชุมชนมีเครือ่ งมืออุปกรณ์ ทีใ่ ช้ในการผลิตอย่างเพียงพอและ
เครื่องมืออุปกรณ์ อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต การ
ใช้งานอยู่ตลอดเวลา
(Machine)
บารุงรักษา
๒. สถานที่ในการผลิต และการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

๓

๓. มีการวางแผนการใช้เครือ่ งมืออย่างมีประสิทธิภาพ
การให้คะแนน : ดาเนินการครบ 3 ข้อ ได้ ๓ คะแนน 2 ข้อ ได้ ๒ คะแนน และ 1 ข้อ ได้ ๑ คะแนน ไม่ได้ดาเนินการเลย ได้ 0 คะแนน
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๔. ความพร้อม
๑. มีการทาบัญชีที่ถูกต้อง ชัดเจน ตรวจสอบได้เช่น บัญชี
ด้านงบประมาณ
ครัวเรือน บัญชีต้นทุน บัญชีรายรับ รายจ่าย เป็นต้น
(Money)
๒. มีการระดมทุนภายในชุมชนเพื่อนามาใช้ในการผลิต

๓

๓. มีการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ท้องถิ่น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ
การให้คะแนน : ดาเนินการครบ 3 ข้อ ได้ ๓ คะแนน 2 ข้อ ได้ ๒ คะแนน และ 1 ข้อ ได้ ๑ คะแนน ไม่ได้ดาเนินการเลย ได้ 0 คะแนน
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
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ตัวชี้วัด
๕.ความพร้อมด้าน
การบริหารจัดการ
หมู่บ้าน
(Management)

ประเด็นในกำรพิจำรณำ

ประเด็นในกำรซักถำมหรือหลักฐำนที่ต้องแสดง

กำรพิจำรณำ
ใช่/มี
ไม่ใช่/ไม่มี

การผสมผสานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารจัดการ
หมู่บ้านที่สามารถพึ่งพอตนเองได้

๑. มีเอกสารการจดทะเบียน หรือมีโครงสร้างการบริหารกลุ่ม มี
การแบ่งหน้าที่และผู้รับผิดชอบมีการรวมกลุ่ม หรือมีการ
ดาเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน
๒. มีการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการ
ดาเนินกิจการ หรือใช้กับสมาชิกในหมู่บา้ น
๓. มีการจัดทาแผนพัฒนาหมูบ่ ้าน หรือมีการร่วมกัน
ทางานร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)
การให้คะแนน : ดาเนินการครบ 3 ข้อ ได้ ๔ คะแนน 2 ข้อ ได้ ๓ คะแนน และ 1 ข้อ ได้ ๒ คะแนน ไม่ได้ดาเนินการเลย ได้ 0 คะแนน
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๖. ความพร้อม
การวางแผนพัฒนาชุมชนหรือแผน ๑. ระบุแหล่งจาหน่ายสินค้า
ด้านการตลาด
ธุรกิจในระยะสั้น
๒. มีการวางแผนเพื่อพัฒนาด้านการตลาด
(Market)
๓. มีบุคลากรที่ทาหน้าที่ด้านการตลาดโดยเฉพาะ
การให้คะแนน : ดาเนินการครบ 3 ข้อ ได้ ๓ คะแนน 2 ข้อ ได้ ๒ คะแนน และ 1 ข้อ ได้ ๑ คะแนน ไม่ได้ดาเนินการเลย ได้ 0 คะแนน
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

คะแนน
เต็ม
๔

๓

๓) การมีส่วนร่วมและการจัดสรรผลประโยชน์ของชุมชนในเทคโนโลยีที่ได้รบั การถ่ายทอด
มี ๔ ตัวชี้วัด๒๐ คะแนน
การมีส่วนร่วมคือ กระบวนการที่คนในชุมชนเข้าร่วมดาเนินงาน และร่วมตัดสินใจในกระบวนการพัฒนาหมูบ่ ้านด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ
การจัดสรรผลประโยชน์คือ การแบ่งบันผลประโยชน์ร่วมกันภายในชุมชน/หมู่บ้านเพื่อความเท่าเทียม เสมอภาคกันของคนในชุมชน
ตัวชี้
ประเด็นในกำรพิจำรณำ
ตัวอย่ำงประเด็นในกำรซักถำมหรือหลักฐำนที่ต้องแสดง
กำรพิจำรณำ
คะแนน
วัด
ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่มี เต็ม
๑
การจัดประชุมจัดเวทีในการแลกเปลีย่ น ๑. มีการจัดเวทีพูดคุยระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการและประชาชนใน
๕
เรียนรู้ร่วมกัน ก่อนตัดสินใจในการ
พื้นที่ เพื่อกาหนด เป้าหมาย ของหมู่บ้าน
ดาเนินงาน
๒. นาผลการประชุมมาใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านในปีต่อไป
๓.มีการจดบันทึก การจัดเก็บข้อมูล ตามประเด็นความต้องการ
การให้คะแนน : ดาเนินการครบ 3 ข้อ ได้ 5 คะแนน 2 ข้อ ได้ 4 คะแนน และ 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน ไม่ได้ดาเนินการเลย ได้ 0 คะแนน
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๒
การนารายได้บางส่วนที่เกิดจากการ
๑. มีระบบการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างมีระบบ เช่น กาไรบางส่วน
ดาเนินงานของกลุ่มไปเพื่อนามาใช้ใน
ใช้ในกระบวนการผลิต
ชุมชนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
๒. มีการนาผลกาไรที่ได้มาแบ่งปันให้สมาชิกอย่างเป็นธรรม

๕

๓. มีการนาเงินบางส่วนไปใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน เช่น สงเคราะห์
การทาศพ การบริจาคให้วัด โรงเรียน หรือทาสาธารณะประโยชน์
อื่น ๆ
การให้คะแนน : ดาเนินการครบ 3 ข้อ ได้ 5 คะแนน 2 ข้อ ได้ 4 คะแนน และ 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน ไม่ได้ดาเนินการเลย ได้ 0 คะแนน
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

67

ตัวชี้
วัด
๓

ประเด็นในกำรพิจำรณำ

ตัวอย่ำงประเด็นในกำรซักถำมหรือหลักฐำนที่ต้องแสดง

กำรพิจำรณำ
ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่มี

การดาเนินงานของกลุ่มเป็นการร่วมมือ
กันระหว่างผู้นากลุ่ม สมาชิก และคนใน
ชุมชน

๑. ผู้นากลุ่มมีภาวะผู้นา มีความซื่อสัตย์ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมโดย
รับฟังความคิดเห็นสมาชิกภายในกลุ่มก่อนการตัดสินใจลงมือทากิจกรรม
ใดๆ ภายในกลุ่มเสมอ
๒. สมาชิกมีส่วนร่วมในการผลิต ออกความคิดเห็น และได้รับการจัดสรรผล
กาไร
๓. มีกิจกรรมประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อคนในหมู่บ้าน
การให้คะแนน : ดาเนินการครบ 3 ข้อ ได้ 5 คะแนน 2 ข้อ ได้ 4 คะแนน และ 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน ไม่ได้ดาเนินการเลย ได้ 0 คะแนน
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๔
การกาหนดหลักเกณฑ์ในการแบ่งปัน
๑. มีการชีแ้ จง ทาความตกลงหลักเกณฑ์ในการแบ่งปันผลประโยชน์
ผลประโยชน์และการช่วยเหลือคนใน
ให้กับสมาชิกทราบก่อนการดาเนินงาน
ชุมชนให้ดารงชีวิตอยู่ได้
๒. มีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้ให้กับสมาชิกอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียมกัน
๓. มีเอกสารการกาหนดหลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์
การให้คะแนน : ดาเนินการครบ 3 ข้อ ได้ 5 คะแนน 2 ข้อ ได้ 4 คะแนน และ 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน ไม่ได้ดาเนินการเลย ได้ 0 คะแนน
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

คะแนน
เต็ม
๕

๕

๔) ชุมชนมีกำรบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกชุมชน/หมู่บ้ำน
มี ๔ ตัวชี้วัด ๒๐ คะแนน
กำรบูรณำกำรคือ ความร่วมมือ ความช่วยเหลือ การสนับสนุน ทั้งด้านนโยบาย งบประมาณบางส่วนองค์ความรู้ การอานวยความสะดวกจาก
หน่วยงานท้องถิ่น อาทิเช่น ผู้ใหญ่บ้าน กานัน อบต. จังหวัดและเครือข่ายความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี(เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี)
ตัวชี้
วัด
๑

ประเด็นในกำรพิจำรณำ
หน่วยงานในท้องถิ่น/ท้องที่ เช่น อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน กานัน อบต. เทศบาล รับรู้
และยินดีให้การสนับสนุนการดาเนิน
โครงการ

ตัวอย่ำงประเด็นในกำรซักถำมหรือหลักฐำนที่ต้องแสดง

กำรพิจำรณำ
คะแนน
ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่มี เต็ม
๕

๑. มีการแจ้งให้หน่วยงานในท้องถิ่นได้รับรู้กิจกรรมของโครงการ ทั้ง
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
๒. หน่วยงานในท้องถิ่นเข้ามาช่วยเหลือ อานวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรม
๓. หน่วยงานในท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณบางส่วนในการ
ทากิจกรรม
การให้คะแนน : ดาเนินการครบ 3 ข้อ ได้ 5 คะแนน 2 ข้อ ได้ 4 คะแนน และ 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน ไม่ได้ดาเนินการเลย ได้ 0 คะแนน
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๒
หน่วยงานระดับอาเภอ หรือจังหวัดให้ ๑. มีการแจ้งให้หน่วยงานในระดับอาเภอ หรือจังหวัดได้รับรู้กิจกรรม
การสนับสนุน อานวยความสะดวก
ของโครงการ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
๒. หน่วยงานระดับอาเภอช่วยเหลือ อานวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรม
๓. หมู่บ้านสามารถผลักดันแผนชุมชน/แผนหมู่บ้านไปสู่ระดับอาเภอ
จังหวัด
การให้คะแนน : ดาเนินการครบ 3 ข้อ ได้ 5 คะแนน 2 ข้อ ได้ 4 คะแนน และ 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน ไม่ได้ดาเนินการเลย ได้ 0 คะแนน
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

๕
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ตัวชี้
วัด
๓

ประเด็นในกำรพิจำรณำ
การนาองค์ความรู้ของเครือข่ายคลินิก
เทคโนโลยี/หน่วยงานอื่นๆ ถ่ายทอดสู่
ชุมชน

ตัวอย่ำงประเด็นในกำรซักถำมหรือหลักฐำนที่ต้องแสดง

กำรพิจำรณำ
คะแนน
ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่มี เต็ม
๕

๑. มีการประสานความร่วมมือกับคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย
๒. มีการนาเทคโนโลยีของเครือข่ายอื่น ๆ มาร่วมถ่ายทอดในชุมชน
เพื่อให้เกิดการทางานแบบบูรณาการ
๓. เกิดการแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ วัตถุดิบ วิทยากร ระหว่างหมู่บ้าน
ที่อยู่ภายใต้โครงการคลินิกเทคโนโลยี โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย
วท. หรือโครงการอื่น ๆ ในหน่วยงานของ วท.
การให้คะแนน : ดาเนินการครบ 3 ข้อ ได้ 5 คะแนน 2 ข้อ ได้ 4 คะแนน และ 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน ไม่ได้ดาเนินการเลย ได้ 0 คะแนน
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๔
รูปแบบของให้ความช่วยเหลือ เช่น
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการหรือประธานกลุ่ม ได้มีการประสานกับ
งบประมาณสมทบบางส่วน การอานวย
หน่วยงานอื่น ๆ เพือ่ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสมทบ
ความสะดวกของหน่วยงานท้องถิ่น
เพิ่มเติม

๕

๒. มีหน่วยงานอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ ๑-๓ ให้ความช่วยเหลือ เช่น
การช่วยเหลือด้าน CSR
๓. หน่วยงานในท้องถิ่น/ท้องที่ มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง
การให้คะแนน : ดาเนินการครบ 3 ข้อ ได้ 5 คะแนน 2 ข้อ ได้ 4 คะแนน และ 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน ไม่ได้ดาเนินการเลย ได้ 0 คะแนน
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๕) ชุมชนมีควำมสำมำรถในกำรขยำยผลสู่ลูกข่ำยมี ๔ ตัวชี้วัด ๒๐ คะแนน
กำรขยำยผลพิจารณาจากการมีวิทยากรท้องถิ่นที่สามารถไปถ่ายทอดยังหมู่บ้านอื่น ๆ และความสามารถในการชักชวนหมู่บ้านอื่นเข้ามาเป็นลูกข่าย
ของตนเองได้
ตัวชี้วัด
ประเด็นในกำรพิจำรณำ
ตัวอย่ำงประเด็นในกำรซักถำมหรือหลักฐำนที่ต้องแสดง
กำรพิจำรณำ
คะแนน
เต็ม
ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่มี
๑. การสร้างวิทยากรใน การสร้างวิทยากรในท้องถิ่นและ ๑. มีการคัดเลือกคนที่จะมาเป็นวิทยากรในแต่ละด้าน
๕
ท้องถิ่น
ถ่ายทอดองค์ความรู้อย่าง
๒. วิทยากรที่ได้รับการคัดเลือกได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ต่อเนื่อง
คนในชุมชนและนอกชุมชน
๓. วิทยากรสามารถนาเสนอเทคโนโลยีที่ได้รับการ
ถ่ายทอดได้อย่างชานาญ
กำรให้คะแนน :ดาเนินการครบ 3 ข้อ ได้ 5 คะแนน 2 ข้อ ได้ 4 คะแนน และ 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน ไม่ได้ดาเนินการเลย ได้ 0 คะแนน
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
๒. การจัดทาสือ่
สื่อและช่องทางในการถ่ายทอด
๑. มีการจัดทาเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่ม
๕
ประชาสัมพันธ์ และการ และการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
เช่น แผ่นพับ คู่มือเทคโนโลยี
ให้บริการข้อมูลใน
ของหมู่บ้าน
๒. นาสื่อที่จัดทาในข้อ ๑ ไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ
ชุมชน
เช่น หอกระจายข่าว ออกงาน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
social network
๓. มีหมู่บ้านอื่น ๆ นาข้อมูลที่จัดทาไปใช้ประโยชน์ต่อ
กำรให้คะแนน :ดาเนินการครบ 3 ข้อ ได้ 5 คะแนน 2 ข้อ ได้ 4 คะแนน และ 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน ไม่ได้ดาเนินการเลย ได้ 0 คะแนน
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
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ตัวชี้วัด

ประเด็นในกำรพิจำรณำ

ตัวอย่ำงประเด็นในกำรซักถำมหรือหลักฐำนที่ต้องแสดง

กำรพิจำรณำ

ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่มี
๑. มีการจดบันทึกกลุ่มที่เข้าศึกษาดูงาน
๒. ในชุมชนมีจานวนผู้รับบริการเพิ่มขึ้นจากแผนทีว่ างไว้
๓. มีการขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ และมีการติดต่อ
ประสานงานเพื่อให้เข้ามาเป็นลูกข่ายในอนาคต
กำรให้คะแนน :ดาเนินการครบ 3 ข้อ ได้ 5 คะแนน 2 ข้อ ได้ 4 คะแนน และ 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน ไม่ได้ดาเนินการเลย ได้ 0 คะแนน
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
.........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
๔. การวิเคราะห์ลูกข่าย กระบวนการวิเคราะห์ลูกข่ายที่
๑. มีการเก็บรวมรวมข้อมูลหมูบ่ ้านที่ต้องการมาเป็นลูก
จะเข้ามารับการถ่ายทอด
ข่าย
๒. มีการนาข้อมูลในข้อ ๑ มาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อ
คัดเลือกลูกข่าย
๓. มีการลงพื้นที่ในหมู่บา้ นที่ผ่านการพิจารณาในข้อ ๒ ที่
จะมาเป็นลูกข่ายและรวบรวมข้อมูลศักยภาพและความ
พร้อมของลูกข่าย
กำรให้คะแนน : ดาเนินการครบ 3 ข้อ ได้ 5 คะแนน 2 ข้อ ได้ 4 คะแนน และ 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน ไม่ได้ดาเนินการเลย ได้ 0 คะแนน
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
๓. การสร้างเครือข่าย
ทั้งภายในภายนอก
ชุมชน/หมู่บ้าน

คะแนน
เต็ม

กระบวนการสร้างเครือข่าย
การศึกษาดูงานจากหมู่บ้านต่างๆ

๕

๕

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
ข้อสรุป
กรณีหมู่บา้ นต่อเนื่อง(ปีที่ ๑ หรือปีที่ ๒) เห็นควรพิจารณาสนับสนุนการดาเนินงานในปีงบประมาณต่อไป
กรณีหมู่บา้ นที่ดาเนินการเป็นปีที่ ๓ เห็นควรให้ยกระดับเป็นหมูบ่ ้านแม่ขา่ ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลงชื่อ..........................................
(..................................................)
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บทที่

5
-

ขอบเขตการสนับสนุนงาน
อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)

1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ ได้ริเริ่มกำรดำเนินงำนอำสำสมัครวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(อสวท.) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557โดยดำเนินงำนคู่ขนำนไปกับงำนคลินิก เทคโนโลยีโดยมีกำรสรรหำสมำชิก อสวท.ใหม่
เป็นประจำ และบุคคลที่เป็น อสวท.จะได้รับกำรเติมควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำรทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี อย่ำง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ นับเป็นกำรสร้ำงผู้ นำชุมชนไปสู่กำรคิดแบบวิทยำศำสตร์ใ นเชิงหำสำเหตุและอธิบำยเหตุ
และผลมีแนวคิดในกำรนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์เกิดสังคมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
ควบคู่กับกำรดำเนิ นชีวิตประจำวัน ซึ่งจะนำไปสู่ กำรพัฒนำและช่วยให้ สังคมก้ำวทันต่อกำรเปลี่ ยนแปลงของ
เทคโนโลยี
กระบวนกำรสร้ำง อสวท. นั้น นอกจำกจะต้องสร้ำงอำสำสมัครให้มีควำมรู้ และควำมตระหนักด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จำเป็นอย่ำงยิ่งที่ อสวท. จะต้องมีทักษะด้ำนกำรวำงแผนทั้งทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์ และด้ำนธุรกิจ ซึ่งทักษะดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์มำกสำหรับกำรวำงแผนวิทยำศำสตร์ และแผน
ธุรกิจ ระดับชุมชน ร่ วมกับเครือข่ำยคลิ นิกเทคโนโลยี หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ และ ศวภ.
ที่เปรียบเสมือน “พี่เลี้ยง” ในกำรร่วมคิดร่วมวำงแผนวิทยำศำสตร์ และแผนธุรกิจระดับชุมชน สำหรับ อสวท.
ที่มีศักยภำพในระดับผู้นำ หรือเป็นผู้นำกลุ่ม ที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรวำงแผนชุมชน และสำมำรถถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ สู่ อสวท. และคนในชุมชน บุคคลเหล่ำนี้จะถูกพัฒนำเป็น นักวิทย์ชุมชน เพื่อเป็นสื่อกลำงในกำรสื่อสำร
และประสำนงำนระหว่ำงกลุ่ม อสวท. และคลินิกเทคโนโลยี

2. วัตถุประสงค์
(1) ได้บุคลำกรผู้ปฏิบัติหน้ำที่อำสำสมัครวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) และนักวิทย์ชุมชน
ปฏิบัติงำนทำงด้ำนกำรเผยแพร่ และกำรสื่อสำรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีให้ชุมชนที่กระจำยตำมพื้นที่
ต่ำงๆ
(2) ได้รับทรำบควำมต้องกำร ประเด็นปัญหำ และส่งเสริมให้มีกำรนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ไปประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมในชุมชนและท้องถิ่น ผ่ำนกำรจัดทำแผนวิทยำศำสตร์และแผนธุรกิจในระดับชุมชน

3. ความหมาย บทบาท หน้าที่ ของสมาชิก อสวท. และนักวิทย์ชุมชน
อสวท. หมำยถึงบุคคลที่อำสำมำทำหน้ำที่เป็นสื่อกลำงในกำรนำควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ไปเผยแพร่สู่ชุมชน และเป็นสะพำนนำควำมต้องกำรของชุมชนมำสู่สถำบันกำรศึกษำที่เป็นเครือข่ำยอสวท.
นักวิทย์ชุมชน หมำยถึง อสวท. ที่มีศักยภำพในระดับผู้นำ หรือเป็นผู้นำกลุ่ม ที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำร
วำงแผนชุมชน และสำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ สู่ อสวท. และคนในชุมชน เพื่อเป็นสื่อกลำงในกำรสื่อสำรและ
ประสำนงำนระหว่ำงกลุ่ม อสวท. และเครือข่ำยคลินิกเทคโนโลยี
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บทบาทสมาชิก อสวท. เป็นผู้นำควำมรู้ควำมต้องกำรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่ชุมชนในท้องถิ่น
ต้องกำรเพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชุมชน
หน้าที่ของสมาชิกอสวท.
(1) ติดตำมข่ำวสำรควำมรู้และให้ควำมสนใจในงำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอย่ำงต่อเนื่อง
(2) พบปะ/พูดคุย/แนะนำเพื่อนบ้ำนในชุมชนและรับฟังควำมคิดปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชนแจ้ง
ให้สถำบันกำรศึกษำที่เป็นเครือข่ำยอสวท. เพื่อนำไปแก้ไขและให้คำตอบกับชุมชน
(3) รับรู้เรื่องรำวปัญหำควำมต้องกำรเทคโนโลยีของชุมชนที่ต้องกำรได้รับควำมช่วยเหลือ
(4) จัดกิจกรรมกำรเผยแพร่ข่ำวสำรข้อมูลเพื่อกระตุ้นให้ชุมชนได้รับประโยชน์
(5) เป็นผู้ประสำนเชื่อมโยงกำรสื่อสำรข้อมูลระหว่ำงชุมชนกับสถำบันกำรศึกษำที่เป็นเครือข่ำย อสวท.
และ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(6) นำสมำชิกของชุมชน/กลุ่ม ร่วมกันจัดทำแผนวิทยำศำสตร์ และแผนธุรกิจในระดับชุมชนโดยกำร
ประสำนงำนร่วมกับเครือข่ำยคลินิกเทคโนโลยี และ ศวภ. ในพื้นที่

4. เป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564)
(1) พัฒนำศักยภำพสมำชิก อสวท. ทั้งสมำชิกเดิม และสมำชิกใหม่ จำนวน 1,500 คน ให้มีทักษะด้ำน
กำรวำงแผนวิทยำศำสตร์ชุมชน และแผนธุรกิจชุมชน
(2) เกิดนักวิทย์ชุมชนที่คัดเลือกจำก อสวท. จำนวน 300 คน
(3) โครงกำรที่ผลักดันสู่กระบวนกำรเสนอของบประมำณของกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ โดย อสวท.
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 40 โครงกำร/ปี

5. กิจกรรมหลักของการดาเนินงาน อสวท.
(1)การสรรหาสมาชิกอสวท.กำรสรรหำสมำชิก อสวท. มำจำกกำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยที่มีศักยภำพ และมี
ควำมพร้อมที่จะพัฒนำเป็น อสวท. จำกกระบวนกำรกำรให้บริกำรคำปรึกษำและข้อมูลเทคโนโลยี ของเครือข่ำยคลินิก
เทคโนโลยี โดยเครือข่ำยคลินิกเทคโนโลยี ที่มีควำมสนใจจะต้องรวบรวมรำยชื่อ และข้อมูลกำรติดต่อของกลุ่มเป้ำหมำย
ที่คัดเลือกแล้ว และให้กลุ่มเป้ำหมำยกรอกใบสมัครสมำชิก อสวท. ให้เรียบร้อย สำหรับใช้เป็นฐำนข้อมูลและรวบรวมให้
ศวภ. หรือสถำบันกำรศึกษำเครือข่ำยที่เข้ำร่วมกำรของบประมำณจัดกิจกรรม เพื่อดำเนินกำรจัดกิจกรรมเติมควำมรู้
ให้กับสมำชิก อสวท. ต่อไป โดยกำหนดเป้ำหมำยในกำรสรรหำสมำชิก อสวท. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-2564 จำนวน
1,500 คน จำกทั่วประเทศและมีนักวิทย์ชุมชนที่คัดเลือกจำก อสวท. จำนวน 300 คน
(2)การจัดกิจกรรมเติมความรู้ให้กับสมาชิกอสวท.กิจกรรมเติมควำมรู้ตำมควำมสนใจแก่สมำชิก อสวท.
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง/ภูมิภำค รวมประมำณปีละ 4 ครั้งทั่วประเทศ (ภำคเหนือ 1 ครั้ง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
ครั้ง ภำคกลำงและภำคตะวันออก 1 ครั้ง และภำคใต้ 1 ครั้ง) ซึ่งสำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ โดย ศวภ.1-5
หรือสถำบันกำรศึกษำเครือข่ำยที่เข้ำร่วมกำรของบประมำณจัดกิจกรรม จะเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม เพื่อให้สมำชิก อสวท.
ได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ ควำมรู้ใหม่เกี่ยวกับวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเข้ำใจในพันธกิจของ
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ และมีทักษะด้ำนกำรวำงแผนทั้งทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ และด้ำนธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
กับสมำชิก อสวท.ในเพิ่มควำมรู้ พัฒนำตนเอง และกำรสื่ อสำรกับชุมชน รวมทั้งเพื่อนำเสนอประเด็นปัญหำทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มำหำแนวทำงกำรแก้ไข ด้วยกำรจัดทำแผนวิทยำศำสตร์ชุมชน ควบคู่กับแผนธุรกิจ ผ่ำน
สถำบั นกำรศึกษำที่เป็นเครือข่ำย อสวท.และ ศวภ.เพื่อผลักดันสู่แผนท้องถิ่น จั งหวัด กลุ่มจังหวัด และขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณจำกสำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
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(3)การจัดทาจดหมายข่าวอสวท.เพื่อเป็นช่องทำงสำหรับกำรแบ่งปันควำมรู้กำรเผยแพร่ควำมรู้ทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงสมำชิกอสวท. และเครือข่ำย โดยจัดทำจำนวน 3 ฉบับต่อ
ปีงบประมำณ ส่งให้แก่สมำชิก อสวท.ทั่วประเทศ
(4)การประชุมรวมพลคน อสวท. จัดปีละ ๑ ครั้งเพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี สร้ำงควำมสัมพันธ์ ควำมร่วมมือในกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงเครือข่ำย อสวท. ทั่วประเทศโดยมี
รู ป แบบกำรประชุ ม กำรน ำเสนอผลงำนของสมำชิ ก อสวท. กำรศึ กษำดู งำนผลงำนของสถำบัน กำรศึ ก ษำ
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ และผลงำนของสมำชิก อสวท. ที่ประสบควำมสำเร็จ ในพื้นที่

6. การขอรับการสนับสนุนภายใต้การดาเนินงาน อสวท.
สถำบันกำรศึกษำที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ำยที่ประสงค์จะเป็นเจ้ำภำพในกำรดำเนินกิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น
ให้มีหนังสือพร้อมแบบแสดงแสดงควำมจำนงมำยัง สป.วท. (ยังไม่ต้องจัดทำข้อเสนอโครงกำร)โดยรำยละเอียดสำหรับกำรจัด
กิจกรรม ดังนี้
(1)การจั ด กิจ กรรมเติ ม ความรู้ ใ ห้ กับสมาชิ กอสวท.โดยในปีงบประมำณ พ.ศ.2562-2564 กำรจั ด
กิจกรรมเติมควำมรู้ฯ ประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ ดังนี้
 กำรให้ ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจ/สร้ ำ งควำมตระหนั ก ทำงด้ ำ น วทน. กำรประเมิ น และคั ด เลื อ ก
เทคโนโลยีที่เหมำะสม
 กำรฝึกทักษะด้ำนกำรวำงแผนทั้งทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ด้ำนธุรกิจและทักษะกำรเขียนข้อเสนอ
โครงกำรด้ำน วทน. ในระดับชุมชน
 กำรคัดเลือกนักวิทย์ชุมชน
 กำรศึกษำดูงำนด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชน
(2) การประชุมรวมพลคน อสวท.
 กำรนำเสนอผลกำรดำเนินงำนด้ำน วทน. จำกแผนวิทยำศำสตร์ชุมชน ที่ประสบควำมสำเร็จ
โดย อสวท.
 กำรมอบรำงวัลเชิดชูเกียรติ ให้กับ อสวท. และนักวิทย์ชุมชน ที่เป็นต้นแบบ มีควำมเสียสละ
และทุ่มเท สำมำรถดำเนินงำนตำมแผนวิทยำศำสตร์ชุมชนจนประสบควำมสำเร็จ
 กำรศึกษำดูงำนด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชน

7. คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นสมาชิก อสวท.

 มีควำมประสงค์จะสมัคร อสวท.ด้วยควำมสมัครใจและยินดีที่จะเสียสละเพื่อควำมช่วยเหลือกำร
ดำเนินงำนของกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีพัฒนำชุมชน
 สำมำรถเสียสละเวลำในกำรทำงำนในบทบำท อสวท. และต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมขยัน อดทน
เต็มใจ ตั้งใจ เชื่อมั่น ศรัทธำ เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต ตำมบทบำทหน้ำที่ที่กำหนด
 ไม่เรียกร้องหรือแสวงหำประโยชน์ส่วนตน โดยอำศัยตำแหน่งหรือบทบำทหน้ำที่ฯ
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8. คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นนักวิทย์ชุมชน
นั กวิ ทย์ ชุ มชนต้องผ่ ำนกระบวนกำรคัดเลื อกจำกโครงกำร อสวท. หรือ โครงกำรบู รณำกำรระหว่ำง
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ และสำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ หรือสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) ดังนี้
นักวิทย์ชุมชน จากโครงการ อสวท.
 ต้องผ่ำนกำรเป็น อสวท. มำแล้ว
 ได้รับกำรคัดเลือกจำก อสวท. ในแต่ละกลุ่ม เพื่อเป็นผู้นำหลักในกำรติดต่อประสำนงำนกับเครือข่ำย
คลินิกเทคโนโลยี และกระทรวงวิทยำศำสตร์
 มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรวำงแผนชุมชน และสำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ สู่ อสวท. และคนในชุมชน
 สำมำรถเป็ นผู้แทน อสวท. ในกำรเข้ำร่วมประชุมในระดับจังหวัด และกำรประชุมเครือข่ำยต่ำงๆ
ที่กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ จัดขึ้น
นักวิทย์ชุมชน จากโครงการบูรณาการกับสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 ได้รับกำรคัดเลือกจำกสมำชิกกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ในแต่ละกลุ่ม เพื่อเป็นผู้นำหลัก
ในกำรติดต่อประสำนงำนกับเครือข่ำยคลินิกเทคโนโลยี และกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ
 ต้องผ่ำนกำรกิจกรรมกำรเติมควำมรู้นักวิทย์ชุมชนของกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ ร่วมกับสำนักงำน
กองทุนหมูบ่ ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ มำแล้ว
 มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรวำงแผนชุมชน และสำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ สู่สมำชิกสำนักงำนกองทุน
หมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ และคนในชุมชน
 สำมำรถเป็นผู้แทนของกลุ่มสมำชิกสำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ในกำรเข้ำร่วม
ประชุมในระดับจังหวัด และกำรประชุมเครือข่ำยต่ำงๆ ที่กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ จัดขึ้น
นักวิทย์ชุมชน จากโครงการบูรณาการกับสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.)
 ได้รับกำรคัดเลือกจำก กศน. จังหวัด เพื่อเป็นผู้นำหลักของแต่ละพื้นที่ในกำรติดต่อประสำนงำนกับ
เครือข่ำยคลินิกเทคโนโลยี และกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ
 ต้องผ่ำนกำรกิจกรรมกำรเติมควำมรู้นักวิทย์ชุมชนของกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ ร่วมกับ กศน. มำแล้ว
 มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรวำงแผนชุมชน และสำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ สู่สมำชิกในชุมชน
 สำมำรถเป็นผู้แทนของครู กศน. ในกำรเข้ำร่วมประชุมในระดับจังหวัด และกำรประชุมเครือข่ำยต่ำงๆ
ที่กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ จัดขึ้น

9. คุณสมบัติของสถาบันการศึกษาที่จะเข้าร่วมเป็นเครือข่าย อสวท.
(1) เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ำยที่มีกำรดำเนินร่วมกับกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ
(2) มีกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แก่ชุมชน
(3) มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง หรือสำมำรถจัดหำเทคโนโลยี และมีควำมพร้อมในกำรสนับสนุนกำรให้
บริกำรแก้ไขปัญหำ หรือสนองควำมต้องกำรของชุมชน หรือผู้เข้ำมำติดต่อขอรับบริกำรได้
(4) มีควำมสำมำรถในกำรประสำน/สร้ำงควำมร่วมมือของคนในชุมชน และ/หรือหน่วยงำนในพื้นที่
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10. เป้าหมายการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
(1) จัดกิจกรรมเติมควำมรู้ให้แก่ สมำชิกอสวท. ในแต่ละภูมิภำค อย่ำงน้อยปีงบประมำณละ4 ครั้งๆละ
150 คน/ปีงบประมำณ รวม 600 คน/ปีงบประมำณ และมีนักวิทย์ชุมชนที่คัดเลือกจำก อสวท. จำนวน 100คน/ปี
(2) จัดทำจดหมำยข่ำว อสวท.จำนวน3 ครั้ง รวม 30,000 เล่ม
(3) จัดกำรประชุมรวมพลคน อสวท. 1 ครั้ง จำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมในทุกภูมิภำค รวมไม่น้อยกว่ำ 300 คน
(4) มีโครงกำรที่ผลักดันให้เกิดกำรดำเนินงำนทั้งในระดับท้องถิ่น จังหวัด และกลุ่มจังหวัด และโครงกำรที่
ผลั กดันสู่ กระบวนกำรเสนอของบประมำณของกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ โดย อสวท. จำนวนไม่น้อยกว่ำ 40
โครงกำร/ปี ทั่วทั้งประเทศ
**การเปลี่ ยนแปลงขอบเขต เงื่ อนไข หลั กเกณฑ์ การสนั บสนุ นงบประมาณฯ ในคู่ มื อนี้ เป็ นสิ ทธิ ของ
หน่วยงำนผู้ให้เงินอุดหนุน ผู้ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจะนำไปอ้ำงอิง เพื่อใช้ในกำรฟ้อง/ร้องเรียน/เรียกร้อง
ค่ำเสียหำยไม่ได้
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แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
อสวท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
 แบบแสดงควำมจำนงเข้ำร่วมโครงกำรอสวท.
 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงกำรเพือ่ ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ

(เติมควำมรู้ฯ)
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แบบแสดงความจานงเข้าร่วมโครงการอาสาสมัคร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)ประจาปี พ.ศ.25...
1. ชื่อคลินิกเทคโนโลยี............................................................................................................................. ......
2. ที่อยู่..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
3.1 ผู้รับผิดชอบหลัก
ชื่อ – นำมสกุล ............................................................. ตำแหน่ง ..........................................................
โทรศัพท์มือถือ .................................................... โทรศัพท์สำนักงำน ...................................................
โทรสำร ........................................................... อีเมล์ ............................................................................
3.2 ผู้ร่วมรับผิดชอบ
ชื่อ – นำมสกุล ............................................................. ตำแหน่ง ..........................................................
โทรศัพท์มือถือ .................................................... โทรศัพท์สำนักงำน ...................................................
โทรสำร ........................................................... อีเมล์ ............................................................................
3.3 ผู้ร่วมรับผิดชอบ
ชื่อ – นำมสกุล ............................................................. ตำแหน่ง ..........................................................
โทรศัพท์มือถือ .................................................... โทรศัพท์สำนักงำน ...................................................
โทรสำร ........................................................... อีเมล์ ............................................................................
4. พื้นที่จังหวัดที่ขอรับผิดชอบ......................................................................................................................
ลงชื่อ ...........................................................
(..........................................................)
ตำแหน่ง ...........................................................
วันที่ ...........................................................

สำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
สำนักส่งเสริมแลถ่ำยทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 023333947 (ภูมินันท์)
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ข้อเสนอโครงการเติมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ………………..
ภาค....................................
****************************************************************
1. ชื่อคลินิกเทคโนโลยีที่เสนอ..........................................................................................
2. ชื่อรับผิดชอบโครงการ
2.1 หัวหน้ำโครงกำร
ชื่อ- นำมสกุล...............................................................................ตำแหน่ง.............................................
โทรศัพท์สำนักงำน...........................................................โทรสำร...........................................................
โทรศัพท์มือถือ.............................................อีเมล์ที่สำมำรถติดต่อได้.....................................................
2.2 ผู้ร่วมดำเนินโครงกำร
ชื่อ- นำมสกุล...............................................................................ตำแหน่ง.............................................
โทรศัพท์สำนักงำน...........................................................โทรสำร...........................................................
โทรศัพท์มือถือ.............................................อีเมล์ที่สำมำรถติดต่อได้.....................................................
2.3 ผู้ร่วมดำเนินโครงกำร
ชื่อ- นำมสกุล...............................................................................ตำแหน่ง.............................................
โทรศัพท์สำนักงำน...........................................................โทรสำร...........................................................
โทรศัพท์มือถือ.............................................อีเมล์ที่สำมำรถติดต่อได้.....................................................
3. หลักการและเหตุผล
ส ำนั ก งำนกระทรวงวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ ด ำเนิ น โครงกำรอำสำสมั ค รวิ ท ยำศำสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี (อสวท.) ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ำย อสวท. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมกำรนำวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี และนวั ตกรรม ในกำรเพิ่มศักยภำพภำคกำรผลิตและเศรษฐกิจชุมชน โดยอำศัยควำมร่วมมือของ
สมำชิก อสวท. ทำหน้ำที่เป็นสื่อกลำงในกำรนำควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปเผยแพร่สู่
ชุมชน และเชื่อมโยงน ำปั ญหำ/ควำมต้ องกำรด้ ำนวิ ทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัต กรรม ของชุ มชนมำสู่
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ ผ่ำนทำงคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ำย อสวท. เพื่อดำเนินกำรแก้ไขปัญหำหรือตอบสนอง
ควำมต้องกำรของชุมชนต่อไป ปัจจุบันมีสมำชิก อสวท. จำนวนกว่ำ 14,000 คน กระจำยอยู่ใน 67 จังหวัดทุก
ภูมิภำคทั่วประเทศ
กำรที่ อสวท. จะทำหน้ำที่เป็นสื่อกลำงในกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อสวท. จำเป็นต้องมีกำรเพิ่มเติมควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมรวมไป
ถึงควำมรู้รอบตัวด้ำนอื่นๆ ที่ทันสมัย และทักษะที่จำเป็นในกำรเป็น อสวท. เช่น กำรสื่อสำรวิธีกำรเข้ำถึง แหล่ง
ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ของกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ และจำกแหล่ งข้อมูล อื่นๆกำร
วิเครำะห์ ป ระเด็นปั ญหำ/ควำมต้องกำรของชุมชนที่จะใช้ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เป็นแนวทำง
แก้ปัญหำ กำรศึกษำดูงำนในเรื่องที่มีกำรนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมไปใช้และประสบควำมสำเร็จ
รวมทั้ง เพื่อเปิดโลกทัศน์และกระตุ้นให้ อสวท. นำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ไปพัฒนำต่อยอดให้เกิด
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ประโยชน์กับชุมชน และจำเป็นอย่ำงยิ่งที่ อสวท. จะต้องมีทักษะด้ำนกำรวำงแผนทั้งทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ และ
ด้ำนธุรกิจ ซึ่งทักษะดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์มำกสำหรับกำรวำงแผนวิทยำศำสตร์ และแผนธุรกิจระดับชุมชน
ร่วมกับเครือข่ำยคลินิกเทคโนโลยี หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ และ ศวภ. ที่จะเปรียบเสมือน “พี่เลี้ยง”
ในกำรร่วมคิดร่วมวำงแผนวิทยำศำสตร์ และแผนธุรกิจระดับชุมชน สำหรับ อสวท. ที่มีศักยภำพในระดับผู้นำ
หรือเป็นผู้นำกลุ่ม ที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรวำงแผนชุมชน และสำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ อสวท. และคน
ในชุมชน บุคคลเหล่ำนี้จะถูกพัฒนำเป็น นักวิทย์ชุมชน เพื่อเป็นสื่อกลำงในกำรสื่อสำรและประสำนงำนระหว่ำง
กลุ่ม อสวท. และคลินิกเทคโนโลยี
ดังนั้นในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ ในฐำนะหน่วยงำนรับผิดชอบกำรดำเนินงำน
อสวท. ภำยใต้กิจกรรมส่งเสริมกำรนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรผลิตและเศรษฐกิจชุมชน เห็นควรให้มีกำรเติม
ควำมรู้อสวท. ทั้งที่เป็นสมำชิกเดิม และสมำชิกใหม่ เพื่อให้ได้สมำชิก อสวท. ที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน
กำรวำงแผนวิทยำศำสตร์ชุมชน และแผนธุรกิจชุมชน จำนวนไม่น้อยกว่ำ 500 คน และมีนักวิทย์ชุมชนที่คัดเลือก
จำก อสวท. จำนวน 100 คนมำทำหน้ำที่เป็นอำสมัครเพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ และรองรับกำรบริกำร
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรทำงด้ำน วทน. ของคนในชุมชนอย่ำงทั่วถึงต่อไป
คลิ นิ กเทคโนโลยี . ... ชื่ อสถำบั น กำรศึกษำ...... จึงขอเสนอเป็นเจ้ำภำพจั ดกิจ กรรมเติ มควำมรู้ ด้ำ น
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนำศักยภำพ อสวท. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 25..... ในพื้นที่
ภำค................................................ ซึ่ ง มี ส มำชิ ก อสวท. ใน............จั ง หวั ด ประกอบด้ ว ย
..................................................................................................(รำยละเอียดเอกสำรแนบ 1)เพื่อเพิ่มเติมควำมรู้
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และทักษะด้ำนกำรวำงแผนทั้งทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ และด้ำนธุรกิจ
ที่จะทำหน้ำที่เป็นสื่อกลำงในกำรนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งยังเป็นกำร
สร้ ำงควำมสั มพัน ธ์และควำมร่ว มมือในกำรทำงำนระหว่ำงเครือข่ำย อสวท. ในภูมิภ ำค และวำงแผนเตรียม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับถ่ำยทอดเทคโนโลยีในชุมชน ที่เกิดจำกผลักดันของสมำชิก อสวท. ด้วย
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อพั ฒ นำควำมรู้ เกี่ย วกับ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และทักษะด้ำนกำรวำงแผนทั้ ง
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ และด้ำนธุรกิจ กับสมำชิก อสวท.เพื่อให้สำมำรถทำหน้ำที่สื่อกลำงในกำรนำวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี นวัตกรรม ไปสู่ชุมชน และนำปัญหำ/ควำมต้องกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ
ชุมชนมำสู่กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ ผ่ำนทำงคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ำย อสวท. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4.2 เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ ควำมร่วมมือคืนควำมสุขให้กับประชำชน ( สมำชิก อสวท. และชุมชนที่มี
สมำชิก อสวท. อำศัยอยู่) ในกำรเข้ำถึงและรับบริกำรงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในพื้นที่
ภำค...................ใน............จังหวัด ประกอบด้วย..................................................................................................
5. เป้าหมายและตัวชี้วัด
5.1 จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร (สมำชิก อสวท. และพี่เลี้ยง อสวท.-เจ้ำหน้ำที่คลินิกเทคโนโลยีที่ดูแล
รับผิดชอบโครงกำร อสวท. ในจังหวัดนั้นๆ-) ในพื้นที่ภำค......................... จำนวน.......... จังหวัดๆละ..........คน
รวม ...........คน(จำนวนตำมตำรำงด้ำนล่ำง)
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ภาค
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้
กลำง+ตะวันออก
รวม

จานวนจังหวัด
17
20
14
26
77

จานวนอสวท.
150
150
150
150
600

จานวนพี่เลี้ยง อสวท.
50
50
50
50
200

รวม
200
200
200
200
800

5.2 ผู้เข้ำร่ว มโครงกำรมีควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึง ทักษะด้ำนกำร
วำงแผนทั้งทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ และด้ำนธุรกิจ ของหน่ว ยงำนในสังกัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ และคลิ นิก
เทคโนโลยี จำกกำรบรรยำย นิทรรศกำร กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี และกำรศึกษำดูงำน
5.3 ร้อยละควำมพึงพอใจของสมำชิก อสวท. ที่เข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 (แบบประเมินควำมพึงพอใจ)
5.4 จำนวนข้อเสนอโครงกำรที่ผลักดันโดยสมำชิก อสวท. และนักวิทย์ชุมชนไม่น้อยกว่ำ 10 โครงกำร
ต่อภูมภิ ำค
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
6.1 สมำชิก อสวท. ในพื้นที่ภำค......................... จำนวน.......... จังหวัด(จะต้องเป็น อสวท. ที่มีรำยชื่ออยู่
ในฐำนข้อมูล อสวท. ก่อนดำเนินโครงกำร และต้องเพิ่มเติมรำยชื่อ นักวิทย์ชุมชน หลังจำกจบโครงกำรไม่เกิน
30 วันทำกำร ตรวจสอบรำยชื่อได้จำกระบบ CMO)
ลิ้งระบบ: http://www.clinictech.most.go.th/online/pages/scivol_province.asp
6.2 เจ้ำหน้ำที่คลินิกเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบโครงกำร อสวท. และคลินิกเทคโนโลยีที่คัดเลือกสมำชิก
อสวท. เข้ำร่วมโครงกำร ในพื้นที่ภำค......................... จำนวน.......... แห่งๆ ละ 2 คน รวม ............คนระบุชื่อ
คลินิกเทคโนโลยี.....................
6.3 วิทยำกรของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ หรือ สถำบันกำรศึกษำที่เป็นเครือข่ำยคลินิก
เทคโนโลยี จำนวน....คนระบุชื่อ................หน่วยงำนของวิทยำกร..........เรื่องที่เป็นวิทยำกร.....................
6.4 เจ้ำหน้ำที่สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี และพนั กงำนจ้ำงเหมำบริกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงกำร อสวท. จำนวน 2-6 คน โดยสำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีจะส่งรำยชื่อให้
7. ขอบเขตการดาเนินงาน
7.1 คัดเลือกสมำชิก อสวท. ที่มีศักยภำพในแต่ละจังหวัดจำกฐำนข้อมูล อสวท. และประสำนงำนกำรเข้ำ
ร่วมโครงกำรของอสวท. ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกของแต่ล ะคลินิกเทคโนโลยีที่อยู่ในพื้นที่เป้ำหมำย และส่งรำยชื่อ
อสวท. ที่เข้ำร่วมโครงกำรให้สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีก่อนวันจัดงำน 1 สัปดำห์
7.2 ประสำนงำน นัดหมำยกับวิทยำกรที่จะเข้ำร่วมโครงกำร
7.3 ประสำนงำนกับส ำนั กส่ งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีในเรื่องรำยละเอียดของกำรจัดงำนก่อน
วันจัดงำน 1 สัปดำห์
7.4 พิธีเปิดและกำรบรรยำยเรื่อง “กระทรวงวิทย์ฯ ใกล้ชิดชุมชน”
7.5 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมและกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ในกลุ่มสมำชิก
7.6 กำรนำเสนอเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ำยทอดในรูปแบบของกำรสำธิตหรือเสวนำแบบมีตัวอย่ำงให้ดู
จำนวนอย่ำงน้อย 3 เรื่อง ได้แก่
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(1) เรื่อง............................................................หน่วยงำนเจ้ำของเทคโนโลยี..........................
(2) เรื่อง............................................................หน่วยงำนเจ้ำของเทคโนโลยี..........................
(3) เรื่อง............................................................หน่วยงำนเจ้ำของเทคโนโลยี..........................
(จะต้องมีเทคโนโลยีของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ ที่เหมำะสมและตรงควำมต้องกำร
ของ อสวท. ในพื้นที่ ร่วมด้วย)
7.7 กำรบรรยำยให้ควำมรู้เรื่อง กำรจัดทำแผนวิทยำศำสตร์ และแผนธุรกิจระดับชุมชน (จะต้องเป็น
วิทยำกรจำกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ หรือคลินิกเทคโนโลยี ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ)
7.8 กำรศึกษำดูงำนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่ประสบควำมสำเร็จในพื้นที่ 2 เรื่อง / แห่ง
(1) เรื่อง......................................................สถำนที.่ ...............................................................
(2) เรื่อง......................................................สถำนที.่ ...............................................................
7.9 กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง ทักษะกำรสื่อสำรด้ำนวิทยำศำสตร์
7.10 กำรจัดนิทรรศกำรจำนวน..............เรื่อง
(1) เรื่อง............................................................
(2) เรื่อง............................................................
(3) เรื่อง............................................................
(จะต้องมีเทคโนโลยีของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ ที่เหมำะสมและตรงควำมต้องกำร
ของ อสวท. ในพื้นที่ ร่วมด้วย)
7.11กำรฝึกภำคปฏิบัติ และระดมควำมคิดเห็น เรื่อง กำรจัดทำแผนวิทยำศำสตร์ และแผนธุรกิจระดับ
ชุมชนและกำรจัดทำข้อเสนอโครงกำรจำกกำรผลักดันของ อสวท. ในแต่ละจังหวัด
7.12 กิจกรรมกำรคัดเลือกนักวิทย์ชุมชน โดยมำจำกกำรลงคะแนนคัดเลือกของ อสวท. แต่ละกลุ่ม (ต้อง
ให้นักวิทย์ชุมชนกรอกแบบฟอร์มกำรสมัครเป็นนักวิทย์ชุมชน)
7.13 ดำเนินกำรจัดกิจกรรมให้เป็นไปตำมกำหนดกำรอย่ำงเรียบร้อย
7.14 รำยงำนผลกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมส่งสำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ ภำยใน 4 สัปดำห์
(ระบุวันที่ชัดเจน) หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม โดยส่งเป็นรูปเล่ม จำนวน 2 เล่ม พร้อมข้อเสนอโครงกำรที่เกิดจำก
อสวท. ตำมแบบฟอร์มข้อเสนอโครงกำรคลินิกเทคโนโลยี อย่ำงน้อย 10 โครงกำร และข้อมูลทั้งหมดที่กล่ำวมำ
ในรูปแบบของCD จำนวน 2 แผ่น
7.15 รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรรม ในระบบคลินิกออนไลน์ (Clinic Mornitoring Online; CMO) ภำยใน
15 วันหลังเสร็จสิ้นกำรจัดกิจกรรม (ระบุวันที่ชัดเจน)
8. พื้นที่ดาเนินการระบุโรงแรม หรือ สถานที่ในสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานราชการ และสถานที่ดูงาน
9. ระยะเวลาดาเนินการ ระบุวันที่ที่จะจัดงานพร้อมแนบร่างกาหนดการ
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10. แผนการดาเนินงานระบุวันที่ หรือช่วงเวลา
กิจกรรม

มีค.

25……..
เมย.

พค.

๑. ส่งข้อเสนอโครงกำร
๒. ประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้องและเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดงำน
3. ดำเนินกำรจัดกิจกรรม
4. ส่งรำยงำนและข้อเสนอโครงกำร
11. งบประมาณ(ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
งบประมาณ (บาท)

รายการ
1.

ค่ำตอบแทนวิทยำกร จำนวน..........คนๆละ.........ชม.ๆละ 600 บำท
(ให้สอดคล้องกับร่ำงกำหนดกำร)
2. ค่ำเดินทำงวิทยำกร
เป็นค่ำเครื่องบินและค่ำ taxi บ้ำนพัก-สนำมบิน-บ้ำนพัก หรือ บ้ำนพัก-สถำนที่จัดงำน-บ้ำนพัก ของวิทยำกร
จำนวน..........คนๆละ.........บำท
3. ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรครบมื้อ ( 3 มื้อ และ อำหำรว่ำง 2 มื้อ ) จำนวน..............วันๆ ละ................บำท จำนวน .....คน
๔. ค่ำพำหนะของผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรม
เป็นค่ำเดินทำงตำมอัตรำค่ำรถโดยสำรประจำทำงจำกอำเภอ-จังหวัดที่อยู่ของผู้เข้ำร่วมถึงอำเภอเมือง จังหวัด
..........ที่จัดกิจกรรม เฉลีย่ คนละ............บำท จำนวน.............คน
๕. ค่ำที่พัก
- เป็นค่ำห้องพักของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมพักห้องละ 2 คน จำนวน...........คน รวม.....ห้องจำนวน......คืนๆละ
..............บำท
- เป็นค่ำห้องพักของวิทยำกร จำนวน.....ห้อง จำนวน.......คืนๆละ ................บำท
6. ค่ำเช่ำรถในกำรศึกษำดูงำน จำนวน........คันๆ ละ .........บำท
๖. ค่ำวัสดุเพื่อกำรสำธิตและจัดนิทรรศกำร จำนวน...........คนๆ ละ ...............บำท
๗. ค่ำใช้จ่ำยในกำรประสำนงำน อำนวยกำร ประเมิน และรำยงำนสรุปผล

ภำคละ 5,000 บำท

๘. ค่ำบริหำรโครงกำรร้อยละ ..... (ถ้ำมี)
รวมเป็นเงิน(............................................................บาทถ้วน)
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หมำยเหตุ :
1. ค่ำใช้จ่ำยที่เป็นค่ำเดินทำงและค่ำที่พักของพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
จำนวน 2-6 คนต่อพื้นที่ ให้รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยข้ำงต้น
2. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี จะพิจำรณำปรับงบประมำณตำมควำมเหมำะสม ประหยัด คุ้มค่ำ และ
เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยของทำงรำชกำร
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 สมำชิก อสวท.ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำน วทน. จนสำมำรถทำหน้ำที่ในกำรสนับสนุนกิจกรรม
กำรนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภำพภำคกำรผลิตและเศรษฐกิจชุมชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
12.2เครือข่ำย อสวท. มีควำมสัมพันธ์อันดีและเกิดควำมร่วมมือในกำรทำงำนร่วมกันเพิ่มมำกขึ้น
12.3 สมำชิก อสวท. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนวิทยำศำสตร์ และแผนธุรกิจ ระดับชุมชน ก่อน
นำทักษะและองค์ควำมรู้ดังกล่ำวไปจัดทำแผนวิทยำศำสตร์ชุมชน และแผนธุรกิจชุมชน ในพื้นที่ของตน
12.4 ข้อเสนอโครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและโครงกำรหมู่บ้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ที่เกิดจำก
กำรผลักดันของ อสวท. เพื่อเสนอขอรับงบประมำณดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-2564
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ ประกอบด้วย หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมดาเนินโครงการ จานวน..........คน ดังมี
รายนามข้างต้น ได้อ่านข้อความในข้อเสนอโครงการข้อ 1-12 ครบถ้วนทั้งหมดแล้ว มีความเข้าใจและยินดีที่จะ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทุกประการ จึงลงนามยืนยันการดาเนินงานไว้ท้ายโครงการนี้

ลงชื่อ……………………………………………………………หัวหน้ำโครงกำร
(
)
ตำแหน่ง..........................................................
วันที่............................................................

83

แบบฟอร์มที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
โครงการ: อสวท.
ใบสมัครสมาชิก อสวท.
 ใบสมัคร นักวิทย์ชุมชน
แบบประเมินความพึงพอใจ
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ติดรูปถ่าย

เลขที่สมาชิก ………….…
(สาหรับเจ้าหน้าที)่

ใบสมัคร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พื้นที่จังหวัด...............................................
ข้ำพเจ้ำชื่อ นำย/นำง/นำงสำว/…………..…..………….……..………... นำมสกุล ……………………………………....….…..เพศ .…….…..…..
รหัสประจำตัวประชำชน.......................................................อำยุ ….… ปี เชื้อชำติ …………..…….……….....สัญชำติ.........................…
ศำสนำ.........................ระดับกำรศึกษำขั้นสูงสุด.........................................................อำชีพหลัก..................................................
สถำนที่ติดต่อ บ้ำนเลขที.่ ……...หมูท่ .ี่ ..……ตำบล…..…………………………...……..…..……....อำเภอ……………………….……………....……..
จังหวัด.....…..……………..………………………………..….……รหัสไปรษณีย์ ………………………..…………….….สมำชิกในครอบครัว.....................คน
โทรศัพท์ (บ้ำน/มือถือ).................................................................E-mail…………………………………...............................................................
บทบำทในชุมชน
 ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น  กลุ่มเกษตรกร/วิสำหกิจชุมชน/ผู้ประกอบกำร OTOP/SME
 ข้ำรำชกำรหน่วยงำนส่วนท้องถิ่น โปรดระบุ (หน่วยงำน) ..........................................................
 ครู/อำจำรย์
 นักเรียน/นักศึกษำ/เยำวชน
 ประชำชนทั่วไป
ควำมเชี่ยวชำญ/ควำมถนัด...........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
 ได้แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (หำกไม่สำมำรถแนบได้ ให้นำไปในวันจัดกิจกรรม) และรูปถ่ำย

ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะสมัครเป็นอำสำสมัครวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ด้วยควำมสมัครใจ
และยิ น ดีที่จ ะเสีย สละเพื่อควำมช่ว ยเหลื อกำรดำเนินงำนของกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีพัฒนำชุมชนของข้ำพเจ้ำ โดยข้ำพเจ้ำจะเสียสละเวลำในกำรทำงำนในบทบำท อสวท.
และจะปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมขยัน อดทน เต็มใจ ตั้งใจ เชื่อมั่น ศรัทธำ เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต ตำมบทบำท
หน้ำที่ที่กำหนด ไม่เรียกร้องหรือแสวงหำประโยชน์ส่วนตน โดยอำศัยตำแหน่งหรือบทบำทหน้ำที่ฯ
ลงชื่อ………………..……………..…………….ผู้สมัคร อสวท.
(……….……………………….…………)
วันที่ …...……………..……..…..…………

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คลินิกเทคโนโลยี....................................................................... โทร. .......................
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ติดรูปถ่าย

เลขที่สมาชิก ………….…
(สาหรับเจ้าหน้าที)่

ใบสมัคร
“นักวิทย์ชุมชน”
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พื้นที่จังหวัด...............................................
ข้ำพเจ้ำชื่อ นำย/นำง/นำงสำว/…………..…..………………....………... นำมสกุล ………………….………………....….…..เพศ .…………..…..
รหัสประจำตัวประชำชน...................................................อำยุ ………………… ปี เชื้อชำติ ……………….……….....สัญชำติ...................…
ศำสนำ.........................ระดับกำรศึกษำขั้นสูงสุด.......................................................อำชีพหลัก...................................................
สถำนที่ติดต่อ บ้ำนเลขที.่ ……...หมูท่ .ี่ ..……ตำบล…..……..…………………………...…..……....อำเภอ……….……………...……..………………..
จังหวัด.....…..……………..…………………...….……รหัสไปรษณีย์ ………………..….…………….….สมำชิกในครอบครัว.....................................คน
โทรศัพท์ (บ้ำน/มือถือ)..............................................................E-mail……………………………….……...............................................................
บทบาทในชุมชน
 ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น  กลุ่มเกษตรกร/วิสำหกิจชุมชน/ผู้ประกอบกำร OTOP/SME
 ข้ำรำชกำรหน่วยงำนส่วนท้องถิ่น โปรดระบุ (หน่วยงำน) .............................................................................................
 ครู/อำจำรย์
 นักเรียน/นักศึกษำ/เยำวชน
 ประชำชนทั่วไป
ควำมเชี่ยวชำญ/ควำมถนัด..........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
 ได้แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (หำกไม่สำมำรถแนบได้ ให้นำไปในวันจัดกิจกรรม) และรูปถ่ำย
ข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกเป็นนักวิทย์ชุมชนจาก
 สำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ
 สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
 อสวท. ที่เสนอชื่อข้ำพเจ้ำให้เป็นนักวิทย์ชุมชน มีดังนี้
1. ชื่อ.....................................นำมสกุล..............................เบอร์ติดต่อ..........................ลงชื่อ............................
2. ชื่อ.....................................นำมสกุล..............................เบอร์ติดต่อ..........................ลงชื่อ............................
3. ชื่อ.....................................นำมสกุล..............................เบอร์ติดต่อ..........................ลงชื่อ............................
4. ชื่อ.....................................นำมสกุล..............................เบอร์ติดต่อ..........................ลงชื่อ............................
5. ชื่อ.....................................นำมสกุล..............................เบอร์ติดต่อ..........................ลงชื่อ............................
6. ชื่อ.....................................นำมสกุล..............................เบอร์ติดต่อ..........................ลงชื่อ............................
1/2
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ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะสมัครเป็น นักวิทย์ชุมชนด้วยควำมสมัครใจและยินดีที่จะเสียสละเพื่อควำม
ช่วยเหลือกำรดำเนินงำนของกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีพัฒนำ
ชุมชนของข้ำพเจ้ำ โดยข้ำพเจ้ำจะเสียสละเวลำในกำรทำงำนในบทบำท อสวท. และจะปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมขยัน
อดทน เต็มใจ ตั้งใจ เชื่อมั่น ศรัทธำ เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต ตำมบทบำทหน้ำที่ที่กำหนด ไม่เรียกร้องหรือแสวงหำ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอำศัยตำแหน่งหรือบทบำทหน้ำที่ฯ
ลงชื่อ………………..……………..…………….ผู้สมัคร นักวิทย์ชุมชน
(……….……………………….…………)
วันที่ …...……………..……..…..…………

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คลินิกเทคโนโลยี....................................................................... โทร. .......................
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แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของ
โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ปี ..............
คาชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้จดั ทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำร โดยแบ่งแบบประเมินออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องว่าง  ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่านตามความเป็นจริง)
1. เพศ
 ชำย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ำกว่ำ 21 ปี  21-30 ปี  31-40 ปี  41-50 ปี  51-60 ปี  มำกกว่ำ 60 ปี
3. การศึกษา ประถม  มัธยมต้น  มัธยมปลำย/ปวช.  อนุปริญญำ/ปวส.  ปริญญำตรี  สูงกว่ำปริญญำตรี
4. อาชีพ
 นักเรียน/นักศึกษำ
 ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ  ผู้ประกอบกำร/ธุรกิจส่วนตัว  พนักงำนเอกชน
 เกษตรกร
 กลุ่มแม่บ้ำน
 อื่นๆ(ระบุ)………………
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)
ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
ประเด็นความพึงพอใจ

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ปาน
มาก
น้อย น้อยที่สุด
กลาง

ไม่พึง
พอใจ

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่และสิ่งอานวยความสะดวก
1 ควำมสุภำพ ควำมเอำใจใส่ของเจ้ำหน้ำที่
2 เจ้ำหน้ำที่บริกำรด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว
3 อุปกรณ์/เครื่องมือ/เอกสำร ที่ใช้ในกิจกรรมมีควำม
พร้อม
ด้านกระบวนการและขั้นตอน
4 กำรได้รับแจ้งข่ำวสำร/กำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรจัด
กิจกรรม
5 ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม
6 หลักสูตรภำคทฤษฎีมีควำมเหมำะสม
7 หลักสูตรภำคปฏิบตั ิมีควำมเหมำะสม
8 เนื้อหำ/กิจกรรมทีไ่ ด้รบั ประโยชน์
9 วิทยำกรสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ และตอบคำถำมได้
ชัดเจน
10 ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรม
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
……………………...…………………………...……...................................................……………………...…………………………...……......................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณในการตอบแบบประเมินฯ
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คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย “มหาวิทยาลัย”
มหาวิทยาลัยของรัฐ จานวน 22 เครือข่าย
รวม 22 เครือข่าย (27 แห่ง)
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
และ ม.แม่โจ้ – ชุมพร
3. มหาวิทยาลัยพะเยา
4. มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
11. มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12. มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
13. มหาวิทยาลัยนครพนม
14. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
17. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
18. มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี , มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ,
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
19. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
20. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
21. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย “หน่วยงานเอกชน”
หน่วยงานเอกชน จานวน 1 เครือข่าย
รวม
1 เครือข่าย (1 แห่ง)
1. สถาบันพัฒนาอาชีพวังรี
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คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 23 เครือข่าย
รวม
23 เครือข่าย (23 แห่ง)
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 9 เครือข่าย
รวม 23 เครือข่าย (23 แห่ง)
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่
เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลาปาง , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เขตพื้นที่เชียงราย , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพี้นที่น่าน , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เขตพื้นที่พษิ ณุโลก , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ตาก และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ลาปาง)
2. มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ประกอบด้ ว ย มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร
ศูนย์สถาบันวิจัย และพัฒนา , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ศูนย์ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (นครปฐม)
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
นครราชสีมา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยา
เขตบางพระ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง
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คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย “สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน 1 เครือข่ายวิทยาลัย
สังกัด สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน 50 แห่ง
รวม 1 เครือข่าย (50แห่ง)

1. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2. วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
4. วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
5. วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
7. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
9. วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
10. วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
11. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร
12. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13. วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
14. วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
15. วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี (ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร)
16. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
17. วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
18. วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
19. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
20. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
21. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
22. วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
23. วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
24. วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
25. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
26. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
27. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
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28. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
29. วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
30. วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
31. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
32. วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
33. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
34. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
35. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
36. วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
37. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
38. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
39. วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
40. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
41. วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
42. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
43. วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
44. วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
45. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
46. วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
47. วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
48. วิทยาลัยเทคนิคสตูล
49. วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
50. วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

.
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คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย “วิทยาลัยชุมชน”
วิทยาลัยชุมชน

จานวน 3 เครือข่าย
รวม 3 เครือข่าย (3 แห่ง)

1. วิทยาลัยชุมชนตราด
2. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลาภู
3. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
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“หน่วยงานในสังกัด”
หน่วยงานในสังกัด

จานวน 15 เครือข่าย
รวม 15 เครือข่าย (15 แห่ง)

1. สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.)
- สานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
- ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาภูมิภาค ภาคเหนือ ศวภ.1
- ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศวภ.2
- ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาภูมิภาค ภาคใต้ ศวภ.3
- ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาภูมิภาค ภาคตะวันออก ศวภ.4
- ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาภูมิภาค ภาคกลาง ศวภ.5
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
3. สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
4. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
5. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
6. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
7. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)
8. สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)
9. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.)
10. สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
11. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.)
12. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)
13. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (สสนก.)
14. สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
15. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.)
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คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายจาแนกตามรายภาค
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
หน่วยงานในสังกัด

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

10
16
19
6
10
15

เครือข่าย
เครือข่าย
เครือข่าย
เครือข่าย
เครือข่าย
แห่ง

(28 แห่ง)
(36 แห่ง)
(36 แห่ง)
(12 แห่ง)
(20 แห่ง)

รวมทั้งหมด จานวน 76 เครือข่าย (147 แห่ง)
จานวน 61 เครือข่าย (132 แห่ง) (ไม่รวมหน่วยงานในสังกัด)
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สถานภาพเครือข่าย อสวท. ทั่วประเทศ
ภาค
แบ่งพื้นที่
ตาม ศวภ.
เหนือ
ตอนบน
( 8 จังหวัด )

เหนือ
ตอนล่าง
( 9 จังหวัด)

กลาง
( 18
จังหวัด)

ลาดับ
จังหวัด

ลาดับ
(แยก
ภาค)

ลาดับ
จังหวัด
ที่เป็น
อสวท.

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

เชียงใหม่
ลาปาง
น่าน
ลาพูน
เชียงราย
พะเยา
แม่ฮ่องสอน
แพร่

/
/
/

9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

9
10
11
12
13
14
15
16

พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
ตาก
นครสวรรค์
อุทัยธานี
สุโขทัย
พิจิตร
กาแพงเพชร
เพชรบูรณ์

/
/
/
/
/
/

จังหวัด

คลินิก หมู่บ้าน อสวท.

/
/
/
/

/
/

18

1

17

กทม.

/

19
20
21
22
23
24
25
26

2
3
4
5
6
7
8
9

18
19
20
21
22
23
24
25

ปทุมธานี
ราชบุรี
ลพบุรี
พระนครศรีอยุธยา
นครนายก
เพชรบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสงคราม

/
/
/
/
/
/
/

คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย

เติม
รวมพล
ความรู้
(อสวท.)
(อสวท.)

ปีงบฯ
ที่จัด
สรรหา

จานวน
สมาชิก
อสวท.

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

มทร. ล้านนา
มทร. ล้านนา สถาบันวิจัยฯ
มทร. ล้านนา น่าน
ม.เชียงใหม่
มทร. ล้านนา เชียงราย
ม.พะเยา
ม.เชียงใหม่
ม.แม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

2558

2547
2551
2552
2556
2556
2556
2557
2558

/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

ม.นเรศวร
มรภ.อุตรดิตถ์
มทร. ล้านนา ตาก
มรภ.นครสวรรค์
มรภ.นครสวรรค์
ม.นเรศวร
ม.นเรศวร
มรภ.พิบูลสงคราม

2558

2549
2549
2550
2555
2557
2557
2558
2558

420
184
194
232
187
164
118
196
1695
408
238
152
183
47
158
218
154

2550
2554
2554
2551
2551
2552
2553
2553
2556
2557
2558

1558
437
223
130
188
207
267
178
217
225
250
120

/
/
/

/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

มทร. พระนคร
มทร. กรุงเทพ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ม.ธรรมศาสตร์
มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
มรภ.เทพสตรี
วทอ. การต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
วกท. เพชรบุรี
ม.มหิดล ว.กาญจนบุรี
มทร.กรุงเทพ
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ภาค
แบ่งพื้นที่
ตาม ศวภ.

ตะวันออก
( 8 จังหวัด )

อีสาน
ตอนบน
( 12
จังหวัด)

ลาดับ
จังหวัด

ลาดับ
(แยก
ภาค)

ลาดับ
จังหวัด
ที่เป็น
อสวท.

27
28

10
11

26
27

29

12

28

30
31
32
33
34
35

13
14
15
16
17
18

29

36

1

30

37

2

31

38
39
40
41
42
43

3
4
5
6
7
8

32
33

44
45
46
47
48
49

1
2
3
4
5
6

34
35
36
37
38
39

50
51
52
53
54

7
8
9
10
11

40
41
42
43
44

จังหวัด

คลินิก หมู่บ้าน อสวท.

ชัยนาท
นครปฐม
สมุทรสาคร

/

นนทบุรี
สระบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
สุพรรณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์

/
/
/
/
/
/

ชลบุรี
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ตราด
ระยอง
ปราจีนบุรี
สระแก้ว
สมุทรปราการ

/

/
/

/

/

ปีงบฯ
ที่จัด
สรรหา

จานวน
สมาชิก
อสวท.

มรภ.นครสวรรค์
ม.มหิดล
มทร.พระนคร (ศูนย์ชุมพรเขตรอุดม
ศักดิ)์

2558
2558

252
106

2558

125

ม.เกษตรศาสตร์กาแพงแสน

2560

142

2549

3067
143

2549

487

2555
2558

130
240

2547
2550
2551
2552
2552
2554
2556
2555
2558
2558
2558
2560

1000
321
180
442
334
211
155
292
155
161
125
195
148

คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย

เติม
รวมพล
ความรู้
(อสวท.)
(อสวท.)

/
/
/
/
/
/

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/
/

/
/

ม.บูรพา
ม.บูรพา ว.จันทบุรี / มรภ.ราไพพรรณี
มรภ.ราชนครินทร์
มรภ.ราไพพรรณี

2558

/
/

ขอนแก่น
อุดรธานี
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
เลย
นครพนม

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

สกลนคร
ร้อยเอ็ด
มุกดาหาร
หนองบัวลาภู
หนองคาย

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ม.ขอนแก่น
มรภ.อุดรธานี
มรภ.มหาสารคาม
ม.กาฬสินธุ์
มรภ.เลย
ม.รามคาแหง ว. จังหวัดนครพนม
ม.นครพนม
มทร. อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
มรภ.ร้อยเอ็ด
ม.นครพนม
มรภ.เลย
มรภ.อุดรธานี

2558
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ภาค
แบ่งพื้นที่
ตาม ศวภ.

อีสาน
ตอนล่าง
(8 จังหวัด)

ใต้
( 14
จังหวัด)

ลาดับ
จังหวัด

ลาดับ
(แยก
ภาค)

ลาดับ
จังหวัด
ที่เป็น
อสวท.

55

12

45

บึงกาฬ

56
57
58
59
60

1
2
3
4
5

46
47
48
49
50

อุบลราชธานี
นครราชสีมา
ยโสธร
บุรีรัมย์
สุรินทร์

61

6

51

62
63

7
8

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

จังหวัด

คลินิก หมู่บ้าน อสวท.

คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย

เติม
รวมพล
ความรู้
(อสวท.)
(อสวท.)

ปีงบฯ
ที่จัด
สรรหา

จานวน
สมาชิก
อสวท.

/

/

มรภ.อุดรธานี

2560

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

2548
2550
2556
2556
2556

/

/

/

2558

199

52
53

อานาจเจริญ
ศรีสะเกษ
ชัยภูมิ

ม.อุบลราชธานี / มรภ.อุบลราชธานี
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
มรภ.บุรีรัมย์
มทร. อีสาน สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน *จัดแต่ในระบบไม่พอ

156
2875
324
160
176
174
149

/
/

/
/

/
/

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.เทคโนโลยีสุรนารี

2558
2559

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

นครศรีธรรมราช
ยะลา
สงขลา
ภูเก็ต
ตรัง
ชุมพร
พัทลุง
กระบี่
พังงา
ปัตตานี
ระนอง
สตูล
สุราษฎร์ธานี
นราธิวาส

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ม.วลัยลักษณ์
มรภ.ยะลา
ม.สงขลานครินทร์
มรภ.ภูเก็ต
มทร. ศรีวิชัย ตรัง
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ม.เกษตรศาสตร์ จ.กระบี่
ม.เกษตรศาสตร์ จ.กระบี่
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
มทร. ศรีวิชัย ตรัง
มทร. ศรีวิชัย ตรัง
มรภ.สุราษฎร์ธานี
ม.นราธิวาสราชนครินทร์

2559
2550
2551
2551
2552
2552
2554
2555
2556
2556
2557
2557
2558
2558

153
154
1489
113
293
154
189
235
115
217
249
170
123
146
158
135
150
2447

จานวนสมาชิก อสวท ณ ปัจจุบัน 14,131 คน
**ยึด จังหวัด ตามพื้นที่ ที่จัด สรรหา อสวท.

2558

ข้อมูล

2558

2557

up date 2/05/2561
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จานวนหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ที่ดาเนินงาน ปี พ.ศ. 2553 - 2561 : 387 หมูบ่ ้าน

1

สสนก.

เหนือ

กำแพงเพชร

2

สสนก.

เหนือ

เชียงใหม่

3

สสนก.

เหนือ

เชียงใหม่

4

สสนก.

เหนือ

เชียงรำย

5

สสนก.

เหนือ

ตำก

6

สสนก.

เหนือ

ตำก

7

สสนก.

บุรีรัมย์

8

สสนก.

ตะวัน
ออก
เฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

บุรีรัมย์

หมู่บ้ำนต้นนำ (ชุมชน
หนองปิ้งไก่)
หมู่บ้ำนต้นนำ (ป่ำสัก
งำม)

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

บ้ำนหนองปิ้งไก่ อ.เมือง

นำงรอยบุญ รัศมีเทศ

บ้ำนป่ำสักงำม ต.ลวง
เหนือ อ.ดอยสะเก็ด

นำงรอยบุญ รัศมีเทศ

หมู่บ้ำนต้นนำ (เครือข่ำย เครือข่ำยแม่นำละอุป
ลุ่มนำแม่ละอุป)
ต.แจ่มหลวง
อ.แม่แจ่ม
หมู่บ้ำนต้นนำ (ชุมชน
ชุมชนรักษ์ป่ำบ้ำนต้น
รักษ์ป่ำต้นนำแม่ลำว)
แม่นำลำว
อ.เวียงป่ำเป้ำ
หมู่บ้ำนต้นนำ (ห้วยปลำ บ้ำนห้วยปลำหลด ต.ด่ำน
หลด)
แม่ละเมำ อ.แม่สอด

นำงรอยบุญ รัศมีเทศ

หมู่บ้ำนต้นนำ (ชุมชน
บ้ำนโป่งแดง)
หมู่บ้ำนนำแล้ง (บ้ำนลิ่ม
ทอง)

บ้ำนโป่งแดง อ.เมือง

นำงรอยบุญ รัศมีเทศ

บ้ำนลิ่มทอง ต.หนอง
โบสถ์
อ.นำงรอง

นำงรอยบุญ รัศมีเทศ

หมู่บ้ำนนำแล้ง
(บ้ำนโนนขวำง)

บ้ำนโนนขวำง อ.บ้ำนด่ำน

นำงรอยบุญ รัศมีเทศ

นำงรอยบุญ รัศมีเทศ
นำงรอยบุญ รัศมีเทศ

102

หมูบ่ ้ำนนำแล้ง
(ชุมชนบ้ำนตูม)

บ้ำนตูม อ.ค้อวัง

นำงรอยบุญ รัศมีเทศ

อุบลรำชธำนี

หมู่บ้ำนนำแล้ง
(บ้ำนผำชัน)

บ้ำนผำชัน ต.สำโรง อ.
โพธิ์ไทร

นำงรอยบุญ รัศมีเทศ

ตรำด

หมู่บ้ำนนำกร่อย
(บ้ำนเปร็ดใน)
หมู่บ้ำนต้นนำ
(บ้ำนทรำยนวล)

บ้ำนเปร็ดใน ต.ห้วงนำ
ขำว อ.เมือง
บ้ำนบำงทรำยนวล ต.
คลองชะอุ่น อ.พนม

นำงรอยบุญ รัศมีเทศ

หมู่บ้ำนต้นนำ
(ชุมชนบ้ำนลีเล็ด)
หมู่บ้ำนต้นนำ
ชุมชนเขำพระ)

บ้ำนลีเล็ด อ.พุนพิน

นำงรอยบุญ รัศมีเทศ

ชุมชนบ้ำนเขำพระ ต.เขำ
พระ
อ.รัตภูมิ
กลุ่มเครื่องปั้นดินเผำ
บ้ำนกลำง หมู่ 1
ต.โนนกลำง อ.ท่ำอุเทน

นำงรอยบุญ รัศมีเทศ

11

สสนก.

12

สสนก.

13

สสนก.

14

สสนก.

ใต้

สุรำษฎร์ธำนี

15

สสนก.

ใต้

สงขลำ

16

วศ.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

นครพนม

สุรำษฎร์ธำนี

หมู่บ้ำนเครื่องปั้นดินเผำ
บ้ำนกลำง

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ยโสธร

สสนก.

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

นำงรอยบุญ รัศมีเทศ

10

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

บ้ำนโนนรัง ต.ตลำดไทร
อ.ชุมพวง

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออก
ใต้

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้ำนนำแล้ง
(บ้ำนโนนรัง)

สสนก.

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

นครรำชสีมำ

9

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

นำงรอยบุญ รัศมีเทศ

นำงวรรณำ ต.แสงจันทร์
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17

วศ.

กลำง

พระนครศรี
อยุธยำ

18

วศ.

กลำง

19

วศ.

20

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

หมู่บ้ำนแปรรูปข้ำวหอม ต.ผักไห่ อ.ผักไห่
นิลพระนครศรีอยุธยำ
(หมู่บ้ำนแปรรูปข้ำวหอม
นิล)

นำงสุบงกช ทรัพย์แตง

อ่ำงทอง

หมู่บ้ำนข้ำวหอมนิล

นำยชัยวัฒน์ ธำนีรัตน์

กลำง

อ่ำงทอง

หมู่บ้ำนข้ำวหอมนิล (2)

วศ.

กลำง

สุพรรณบุรี

หมู่บ้ำนแปรรูปข้ำวทุ่ง
ทองยั่งยืน อำเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี

21

วศ.

ใต้

ชุมพร

หมู่บ้ำนผลิตภัณฑ์กล้วย
แปรรูป

22

วศ.

ใต้

ตรัง

หมู่บ้ำนนำใสสะอำด

บ้ำนไผ่จำศีล 1.หมู่บ้ำน
ศำลเจ้ำโรงทอง ต.ศำล
เจ้ำโรงทอง อ.วิเศษชัย
ชำญ 2.หมู่บ้ำนยี่ล้น ต.ยี่
ล้น อ.วิเศษชัยชำญ 3.
หมู่บ้ำนแสวงหำ ต.
แสวงหำ อ.วิเศษชัยชำญ
ต.ศำลเจ้ำโรงทอง อ.วิเศษ
ชัยชำญ
ชุมชนจรเข้สำมพัน
อำเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี
ชุมชนหมู่บ้ำนในพืนที่ อ.
เมือง
อ.ท่ำแซะ และ อ. ละแม
บ้ำนตวบขัน ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง

นำยจรวย ธงไชย


นำงวรรณดี มหรรณพกุล

นำงวรรณดี มหรรณพกุล
นำยชัยวัฒน์ ธำนีรัตน์
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23

วศ.

ใต้

นรำธิวำส

24

วศ.

ใต้

ระนอง

25

วศ.

ใต้

ระนอง

26

วศ.

ใต้

ระนอง

27

วศ.

ใต้

ชุมพร

28

วศ.

ใต้

ชุมพร

29

วว.

เหนือ

เชียงรำย

หมู่บ้ำนเครื่องปั้นดิน
บ้ำนรอตันบำตู
เผำรอตันบำตู
ต.กะลุวอ อ.เมือง
หมู่บ้ำนสมุนไพรพืนบ้ำน หมู่ 3 และ หมู่ 7 ต.บ้ำน
นำ
อ.กะเปอร์
หมู่บ้ำนเซรำมิกบ้ำนหำด บ้ำนหำดส้มแป้น
ส้มแป้น
ต.หำดส้มแป้น
อ.เมือง
หมู่บ้ำนนำแร่พรรัง
หมู่ที่2 และหมู่ที่ 3 ต.บำง
ริน
อ.เมือง จ.ระนอง
หมู่บ้ำนแปรรูปกล้วย
ชุมชนหมู่บ้ำน ในพืนที่
เล็บมือนำง
อ.ท่ำแซะ
จ.ชุมพร
หมู่บ้ำนผลไม้แปรรูป
ชุมชนหมู่บ้ำน ในพืนที่ อ.
หลังสวน
จ.ชุมพร
หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สำย
ผลิตปุ๋ยชีวภำพ
(เครือข่ำยยั่งยืน)
(หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (แม่ข่ำย
ปุ๋ยชีวภำพเครือข่ำย
ยั่งยืน)

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

นำงสำวอรุณศรี เตปิน
สุบงกช ทรัพย์แตง
นำงชลัย ศรีสุข




นำงสุบงกช ทรัพย์แตง
นำงวรรณดี มหรรณพกุล



นำงวรรณดี มหรรณพกุล
นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์
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กลุ่มแม่บ้ำนห้วยเม หมู่ที่
6 ต.เวียง
อ.เชียงของ จ.เชียงรำย
อ.เมือง อ.ลอง อ.สูงเม่น
อ.สอง

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

30

วว.

เหนือ

เชียงรำย

หมู่บ้ำนแปรรูปผลไม้
บ้ำนทุ่งนำน้อย

นำยณัฐพล อำษำ

31

วว.

เหนือ

แพร่

หมู่บ้ำนผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้ำวหอมมะลิ 105
(ข้ำวคำหอม)

32

วว.

เหนือ

แพร่

นำยกุศล เอี่ยมทรัพย์

33

วว.

เหนือ

แพร่

หมู่บ้ำนผลิตพุทรำนมสด อ.เมือง อ.ลอง อ.สูงเม่น
อ.สอง
หมู่บ้ำนปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่ม บ้ำนปำกบำน ต.ไทรย้อย
ออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต อ.เด่นชัย
บ้ำนปำกบำน

34

วว.

เหนือ

แพร่

หมู่บ้ำนอบผลไม้ด้วยไอ
นำ (หมู่บ้ำนเทคโนโลยี
กำรอบไอนำผลไม้)

โรงงำนอบไอนำผลไม้เพื่อ
กำรส่งออก สถำนที่ตัง
หมู่ 10 ต.แม่จั๊วะ
อ.สูงแม่น

นำยพิศุทธิ์ อำคม

35

วว.

เหนือ

แพร่

หมู่บ้ำนส้มเขียวหวำน
(*) (หมู่บ้ำนถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรแปร
รูปกำรผลิตนำผลไม้
ระดับชุมชน)

กลุ่มเกษตรกรปลูก
ส้มเขียวหวำน และ
มะละกอบ้ำนดอนกว้ำง
อ.วังชิน

นำยอินทรำวุธ ฉัตรเกษ

นำยกุศล เอี่ยมทรัพย์

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

106

36

วว.

เหนือ

พะเยำ

37

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

ขอนแก่น

38

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

ขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยชีวภำพ (กลุ่ม
เกษตรกรกองทุนข้ำวฯ)
(หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่ม
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
บ้ำนดงบุญนำค)
หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่ม
วิสำหกิจอัดเม็ดปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภำพ ตำบล
หนองเม็ก) (หมู่บ้ำน
เทคโนโลยีกำรผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ กลุ่มวิสำหกิจ
อัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภำพ)
หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่ม
เกษตรเลียงไหม ต.บ้ำน
หว้ำ) (หมู่บ้ำนเทคโนโลยี
กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่ม
วิสำหกิจชุมชนผลิตปุ๋ย
อินทรีย์คุณภำพสูง)

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

บ้ำนดงบุญนำค ม.7
ต.บ้ำนเหล่ำ อ.แม่ใจ

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

บ้ำนหนองบัวแดง หมู่ 5
ต.หนองเม็ก
อ.หนองสองห้อง

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

กลุ่มวิสำหกิจชุมชนผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภำพสูง
หมู่ 2 ต.บ้ำนหว้ำ
อ.เมือง

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์
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39

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

ขอนแก่น

40

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

ชัยภูมิ

41

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

ชัยภูมิ

42

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

นครรำชสีมำ

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่ม
ปลูกผักปลอดสำรพิษ
ตำบลสีชมพู)
หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่ม
เกษตรทำนำบ้ำนนำ
เสียว) (หมู่บ้ำน
เทคโนโลยีกำรผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ย
อินทรีย์คุณภำพสูง บ้ำน
นำเสียว)
หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยหมักชีวภำพ
(บ้ำนผำเบียด) (หมู่บ้ำน
เทคโนโลยีกำรผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ย
อินทรีย์คุณภำพสูง
บ้ำนผำเบียด
หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่ม
ผู้ผลิตปุ๋ยบ้ำนโนนขุย

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

บ้ำนโนนไผ่งำม หมู่ 12
ต. สีชมพู อ.สีชมพู

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

บ้ำนนำเสียว หมู่ 5
ต.คอนสวรรค์
อ.คอนสวรรค์

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

บ้ำนผำเบียด หมู่ 2
ต.ห้วยยำง อ.คอนสำร

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

บ้ำนโนนขุย หมู่ 1
ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์
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นครรำชสีมำ

44

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

นครพนม

45

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

นครพนม

46

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

บุรีรัมย์

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

ต.หนองตะครอง
อ.ละหำนทรำย

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต
ฯ ต.หนองตะครอง)

วว.

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

บ้ำนโนนปีบ หมู่ 3
ต. โนนอุดม
อ.เมืองยำง

43

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ดฯ)
(หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่ม
ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
คุณภำพสูง บ้ำนโนนปีบ)
หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มไร่
นำสวนผสม) (หมู่บ้ำน
เทคโนโลยีกำรผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ บ้ำนหนองบัว)
หมู่บ้ำนปุ๋ยอินทรีย์
คุณภำพสูงบ้ำนดอนสมอ
ต.ท่ำบ่อสงครำม อ.ศรี
สงครำม จ.นครพนม

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

บ้ำนดอนสมอ
ต.ท่ำบ่อสงครำม
อ.ศรีสงครำม จ.นครพนม





นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์
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47

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

บุรีรัมย์

48

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

บุรีรัมย์

49

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

บุรีรัมย์

50

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

บึงกำฬ

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่ม
โรงงำนผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภำพอัดเม็ด ตำบล
หนองแวง) (หมู่บ้ำน
เทคโนโลยีกำรผลิตปุ๋ย
อินทรีย์-เคมีคุณภำพสูง
บ้ำนหนองแวง)
หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่ม
เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์
คุณภำพสูง บ้ำนนำรำ
ใหญ่
หมู่บ้ำนปุ๋ยอินทรีย์
คุณภำพสูง บ้ำนหนอง
บอน
ต.ท่ำโพธิ์ชัย อ.หนองกี่
จ.บุรีรัมย์
หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่ม
เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์
บ้ำนโคกสำรำญรุ่งเรือง

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

บ้ำนหนองแวง หมู่ 5
ต.หนองแวง
อ.บ้ำนใหม่ไชยพจน์

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

บ้ำนนำรำใหญ่ หมู่ 14
ตำบลสองชัน อ.กระสัง

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

บ้ำนหนองบอน
ต.ท่ำโพธิ์ชัย
อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
บ้ำนโคกสำรำญรุ่งเรือง
ม.13 ต.ชุมภูพร
อ.ศรีวิไล





นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์
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51

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

บึงกำฬ

52

วว.

บึงกำฬ

53

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

54

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

มหำสำรคำม

หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อ
กำรเกษตรบ้ำนอีเม้ง)

มหำสำรคำม

หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพ
(บ้ำนม่วงใหญ่) (หมู่บ้ำน
เทคโนโลยีกำรผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภำพบ้ำนม่วงใหญ่)

บ้ำนบัวโคก ม.4
ต.โพธิ์หมำกแข้ง
อ.บึงโขงหลง

บ้ำนบูรพำ ม.7
ต.โนนสว่ำง
อ.เมือง จ.บึงกำฬ
บ้ำนอีเม้ง
ต.รำษฎร์พัฒนำ
อ.พยัดภูมิพิสัย
บ้ำนม่วงใหญ่ หมู่ 6
ต. โพนงำม อ.โกสุมพิสัย

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่ม
วิสำหกิจชุมชน ต.โพธิ์
หมำกแข้ง) (หมู่บ้ำน
เทคโนโลยีกำรผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ กลุ่มศูนย์
ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้ำว
บ้ำนบัวโคก
หมู่บ้ำนปุ๋ยอินทรีย์ บ้ำน
บูรพำ

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์







นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

111

บ้ำนหนองยำง ม.3
ต.แวงดง อ.ยำงสีสุรำช

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

55

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

มหำสำรคำม

หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่ม
ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้ำน
หนองยำง

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

56

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

มหำสำรคำม

หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
บ้ำนบัวแก้ว ม.3
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่ม
ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง
ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้ำนบัว
แก้ว

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

57

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

มุกดำหำร

บ้ำนก้ำนเหลืองดง ม.1
ต.หนองแคน อ.ดงหลวง

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

58

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

มุกดำหำร

บ้ำนป่ำแสด ม.4
ต.บ้ำนเป้ำ อ.หนองสูง

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

59

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

ร้อยเอ็ด

หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภำพบ้ำน
ก้ำนเหลืองดง
หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่ม
ผลิตปุ๋ยหมักชีวภำพ
ชุมชนป่ำแสด)
หมู่บ้ำนปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่ม
เลียงโคและกลุ่มผลิตปุ๋ย

ต.สำวแห อ.หนองฮี

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

112

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

60

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

ร้อยเอ็ด

หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต
บ้ำนโนนสวรรค์)
(หมู่บ้ำนเทคโนโลยี
กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ดบ้ำนดูน)

บ้ำนดูน หมู่ 9
ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

61

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

ยโสธร

หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่ม
วิสำหกิจชุมชนปุ๋ย)
(หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่ม
วิสำหกิจชุมชนปุ๋ย
อินทรีย์ห้องแซง)

บ้ำนห้องแซง หมู่ 3
ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทำ

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

62

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

ยโสธร

หมู่บ้ำนปุ๋ยอินทรีย์
คุณภำพสูงบ้ำนศรีฐำน
หมู่ที่ 1 ต.ศรีฐำน
อ.ป่ำติว จ.ยโสธร

บ้ำนศรีฐำน หมู่ที่ 1
ต.ศรีฐำน อ.ป่ำติว
จ.ยโสธร

63

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

ยโสธร

หมู่บ้ำนแปรรูป
158 หมู่ 4 ถนนอรุณ
ผลิตภัณฑ์นำปลำร้ำและ ประเสริฐ ต.ตำดทอง
ปลำร้ำผงอบแห้ง
อ.เมือง จ.ยโสธร





นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์





นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์
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64

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

เลย

65

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

ศรีสะเกษ

66

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

ศรีสะเกษ

67

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

ศรีสะเกษ

68

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

ศรีสะเกษ

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่ม
วิสำหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บ้ำนเกษตร
บ้ำนหัวด่ำน)
หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
(บ้ำนทับทิมสยำม 07)
(หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่ม
ผู้ผลิตปุ๋ยชุมชน
บ้ำนทับทิมสยำม07)
หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่ม
เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์
บ้ำนเป๊ำะ
หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่ม
ผู้ผลิตปุ๋ยชุมชน
บ้ำนสำมขำ
หมู่บ้ำนแม่ข่ำย
เทคโนโลยีบล็อก
ประสำน วว.

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

บ้ำนหัวด่ำน หมู่ที่ 3
ต.นำมำลำ อ.นำแห้ว
จ.เลย

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

บ้ำนทับทิมสยำม 07
ม.15 ต.บักดอง
อ.ขุนหำญ

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

บ้ำนเป๊ำะ ม.7 ต.บึงบูรพ์
อ.บึงบูรพ์

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

บ้ำนสำมขำ ม.6 ต.เสียว
อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

บ้ำนดิน ต.หนองไฮ
อ.อุทุมพรพิสัย



นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

114

69

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

ศรีสะเกษ

70

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

สกลนคร

71

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

สกลนคร

72

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

สกลนคร

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่ม
ผู้ผลิตปุ๋ยเคมีชีวภำพ
เบญจลักษณ์) (หมู่บ้ำน
เทคโนโลยีกำรผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ย
ชุมชนบ้ำนโนนสำโรง
เหนือ)
หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่ม
แม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำน
โนนประดู)่ (หมู่บ้ำน
เทคโนโลยีกำรผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ กลุ่มผลิตปุ๋ย
อินทรีย์บ้ำนโนนประดู่)
หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่ม
เกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ยตำบล
ม่วง
หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ข้ำวหอมมะลิ

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

บ้ำนโนนสำโรงเหนือ
ม.10 ต.ท่ำคล้อ
อ.เบญจลักษ์

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

บ้ำนโนนประดู่ ม.7
ต.เชียงสือ อ.โพนนำแก้ว

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

บ้ำนจำร ม.5 ต.ม่วง
อ.บ้ำนม่วง

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

ต.นำม่อง อ.กุดบำก

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์
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73

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

สกลนคร

74

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

สกลนคร

75

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

สุรินทร์

76

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

สุรินทร์

77

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

หนองบัวลำภู

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพ
(บ้ำนชุมพล) (หมู่บ้ำน
เทคโนโลยีกำรผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ กลุ่มผลิตปุ๋ย
อินทรีย์บ้ำนชุมพล)
หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่ม
เกษตรยั่งยืนตำบล
สุวรรณคำม
บ้ำนดงภูทอง
หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่ม
ผู้ผลิตปุ๋ยชุมชน
บ้ำนตะโนน
หมู่บ้ำนปุ๋ยอินทรีย์
คุณภำพสูงบ้ำนกระออม
หมู่1 ต.กระออม อ.
สำโรงทำบ จ.สุรินทร์
หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ชีวภำพ
ตำบลนำมะเฟือง (บ้ำน
กุดเต่ำ)

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

บ้ำนชุมพล ม.4
ต.ค้อใต้ อ.สว่ำงแดนดิน

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

บ้ำนดงภูทอง ม.7
ต.สุวรรณคำม
อ.นิคมนำอูน

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

บ้ำนตะโนน หมู่ 11
ต. แจนแวน อ.ศรีณรงค์

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

บ้ำนกระออม ม.1
ต.กระออม อ.สำโรงทำบ
จ.สุรินทร์
บ้ำนกุดเต่ำ ม.7
ต.นำมะเฟือง
อ.เมือง





นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

116

วว.

79

วว.

80

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

อำนำจเจริญ

81

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

อำนำจเจริญ

82

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

อุดรธำนี

83

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

อุดรธำนี

อำนำจเจริญ

บ้ำนแบงใหม่ ม.20
ต.หนองหลวง อ.เฝ้ำไร่
จ.หนองคำย
หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
บ้ำนนำผำง ม.2
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่ม
ต.ห้วย
เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อ.ปทุมรำชวงศำ
บ้ำนนำผำง
หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
บ้ำนเสำรีก ม.5
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่ม
ต.พระเหลำ
เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อ.พนำ จ.อำนำจเจริญ
บ้ำนนำผำง
หมู่บ้ำนปุ๋ยอินทรีย์
บ้ำนหนองทิง ม.9
คุณภำพสูง บ้ำนหนอง ต.อำนำจ
ทิง
อ.ลืออำนำจ
จ.อำนำจเจริญ
หมูบ่ ้ำนเทคโนโลยีกำร
บ้ำนขัวล้อ ม.9
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่ม
ต.จำปำโมง
ส่งเสริมผลิตข้ำวชุมชน อ.บ้ำนผือ
บ้ำนขัวล้อ
หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มเกษตรกรทำนำ
บ้ำนหมูม่น

บ้ำนหมูม่น ต.หมูม่น
อ.เมือง





ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

หมู่บ้ำนปุ๋ยอินทรีย์ บ้ำน
แบงใหม่

78

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หนองคำย

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์









นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

117

84

วว.

85

วว.

86

วว.

หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
บ้ำนพังคี
หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้ำน
บุกลำง
หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่ม
เกษตรกรทำนำ
บ้ำนนำทุ่ง
หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพ
(บ้ำนสมพรรัตน์)

บ้ำนพังคี ม.2
ต.หนองอ้อ-โนนหวำย
อ.หนองวัวซอ

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

บ้ำนบุกลำง หมู่ 10
ต.บุเปือย อ.นำยืน

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

87

วว.

บ้ำนกุดประทำย ต.กุด
ประทำย
อ.เดชอุดม

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

88

วว.

บ้ำนสมพรรัตน์ ต.หนอง
สะโน
อ.บุญฑริก

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

อุบลรำชธำนี

อุบลรำชธำนี

อุบลรำชธำนี

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

อุดรธำนี

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

บ้ำนพังคี ม.2
ต.หนองอ้อ-โนนหวำย
อ.หนองวัวซอ



สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้ำนเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์จำกนำ
ยำงพำรำบ้ำนโนนบก

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

อุดรธำนี

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

ตะวัน
ออก
เฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออก
เฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออก
เฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออก
เฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออก
เฉียง
เหนือ



สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

118

89

วว.

ตะวัน
ออก
เฉียง
เหนือ

อุบลรำชธำนี

90

วว.

สกลนคร

91

วว.

92

วว.

93

วว.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออก
เฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออก
เฉียง
เหนือ
กลำง

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
(กลุ่มเลียงโคพันธุ์
พืนเมืองและเกษตร
อินทรีย์)
(หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์)
(กลุ่มเลียงโคพันธุ์
พืนเมืองและเกษตร
อินทรีย์)
หมู่บ้ำนแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จำกปลำ

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

ต.เกษม
อ.ตระกำรพืชผล

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์





นำงจิตตำ สำตร์เพ็ชร์

หมู่บ้ำนปุ๋ยอินทรีย์
คุณภำพสูงบ้ำนบุตำโสม

126 หมู่ 7
ต.เหล่ำปอแดง
อ.เมือง
หมู่ 11 ต.เมืองบัว อ.ชุม
พลบุรี





นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

หนองคำย

หมุ่บ้ำนปุ๋ยอินทรีย์
บ้ำนเทวี

หมู่ 7 ต.บ้ำนเดื่อ
อ.ท่ำบ่อ





นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

พระนครศรี
อยุธยำ

หมู่บ้ำนผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้ำวปลูก ลดต้นทุนกำร
ผลิต

หมู่ที่ 12 ต.บ้ำนโพธิ์
อ.เสนำ
จ.พระนครศรีอยุธยำ

สุรินทร์



นำยณัฐพล อำษำ

119

94

วว.

กลำง

สระบุรี

95

วว.

ตะวัน
ออก

จันทบุรี

96

วว.

ใต้

กระบี่

97

วว.

ใต้

ชุมพร

98

วว.

ใต้

หมู่บ้ำนเห็ดรำษฎร์เจริญ หมู่บ้ำนรำษฎร์เจริญ ต.
เจริญธรรม
อ.วิหำรแดง จ.สระบุรี
หมู่บ้ำนแปรรูป
กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร
ผลิตภัณฑ์ผลไม้
โป่งแรดสำมัคคี
ต.พลับพลำ อ.เมือง
จ.จันทบุรี
หมู่บ้ำนอิฐบล็อค
บ้ำนเกำะกลำง
ต.
ประสำนเกำะกลำง
คลองประสงค์
อ.
(หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร เมือง
สร้ำงบ้ำนด้วยบล็อก
ประสำน วว.)

หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มเกษตรกรทำสวน
พัฒนำปำกคลอง
นครศรีธรรมร หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ำช
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้ำน
ขุนพัง

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

นำยพิศุทธิ์ อำคม


นส.นริศำ เหละดุหวิ

ดร. ชุติมำ เอี่ยมโชติชวลิต

บ้ำนบนไร่ หมู่ 6 ตำบล
ปำกคลอง อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

บ้ำนขุนพัง หมู่ 11 ต.
หินตก
อ.ร่อนพิบูลย์

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

120

บ้ำนทุ่งเลียบ หมู่ 1
ต.ทุ่งตำเสำ
อ.หำดใหญ่

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

บ้ำนคลองศิลำ ม.9
ต.พ่วงพรมคร
อ.เคียนซำ

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

บ้ำนหำดกรวด ม.10
ต.ย่ำนยำว อ.คีรีรัฐนิคม

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

วว.

ใต้

พัทลุง

101

วว.

ใต้

สงขลำ

102

วว.

ใต้

สุรำษฎร์ธำนี

103

วว.

ใต้

สุรำษฎร์ธำนี

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3
นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

100

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

บ้ำนคลองใหญ่ใต้
หมู่ 3 ต.คลองเฉลิม
อ.กงหรำ

พัทลุง

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์

ใต้

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

บ้ำนบนลำน หมู่ 7 ต.
แหลมโตนด
อ.ควนขนุน

วว.

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำมวิถี
พอเพียง(หมู่บ้ำน
เทคโนโลยีกำรผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์
ตำมวิถีพอเพียงบ้ำนบน
ลำน)
หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่ม
ปลูกผักปลอดสำรพิษ
บ้ำนคลองใหญ่ใต้)
หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
(กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพ
บ้ำนทุ่งเลียบ)
หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่ม
ผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้ำน
คลองศิลำ
หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ย
อินทรีย์บ้ำนหำดกรวด

99

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

121

105

สวทช.

เหนือ

น่ำน

หมู่บ้ำนข้ำวสำลี

106

สวทช.

เหนือ

น่ำน

หมู่บ้ำนข้ำวไร่

107

สวทช.

ขอนแก่น

108

สวทช.

109

สวทช.

110

สวทช.

ตะวัน
ออก
เฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออก
เฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออก
เฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออก
เฉียง
เหนือ

หมู่บ้ำนเกษตรอินทรีย์
บ้ำนดอนเขียง

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

บ้ำนท่ำอู่ ต.ขุนทะเล
อ.เมือง
บ้ำนผำคับ
ต.บ่อเกลือใต้
อ.บ่อเกลือ
บ้ำนผำสุข ต. ภูฟ้ำ
อ.บ่อเกลือ
บ้ำนดอนเขียง ต.คำแมด
อ.ซำสูง
จ.ขอนแก่น

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้ำนปุ๋ยอินทรีย์ท่ำอู่

วว.

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สุรำษฎร์ธำนี

104

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ใต้

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์




นส.วิศรำ ไชยสำลร (คุณศักดิ์
ชัย วัฒนศรีรัง)
คุณศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกูล



นำงอุไรพรรณ ปรำงอุดม
ทรัพย์

เลย

หมู่บ้ำนสตรอเบอรี่
(บ่อเหมืองน้อย)

บ้ำนบ่อเหมืองน้อย
ต.แสงภำ
อ.นำแห้ว

คุณศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกูล

เลย

หมู่บ้ำนไหลสตรอเบอรี่
(ห้วยนำผัก)

บ้ำนห้วยนำผัก
ต.แสงภำ อ.นำแห้ว

คุณศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกูล

หมูบ่ ้ำนข้ำวอินทรีย์

บ้ำนนำงอย ต.เต่ำงอย
อ.เต่ำงอย

คุณศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกูล

สกลนคร

122

111

สวทช.

112

สวทช.

113

สวทช.

114

สวทช.

115

สวทช.

หมู่บ้ำนพลังงำน
ทดแทน 1

บ้ำนสมบูรณ์ ต.ชุมแสง
อ.จอมพระ

คุณศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกูล

สุรินทร์

หมู่บ้ำนพลังงำนทดแทน
2

บ้ำนอุดม ต.ชุมแสง
อ.จอมพระ

คุณศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกูล

อุดรธำนี

หมู่บ้ำนดินเค็ม (หมู่บ้ำน บ้ำนโพนงำม อ.บ้ำนดุง
ฟื้นฟูดินเค็ม)

116

สวทช.

หมู่บ้ำนเกษตรอินทรีย์
บ้ำนหนองมัง

บ้ำนหนองมัง
ต.โนนกลำง อ.สำโรง

พระนครศรี
อยุธยำ

หมู่บ้ำนบิวเวอเรีย

บ้ำนนำคู ต.นำคู
อ.ผักไห่
จ.พระนครศรีอยุธยำ

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สุรินทร์



หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

บ้ำนโพนงำมท่ำ
ต.นำแก้ว อ.โพนนำแก้ว
จ.สกลนคร



สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้ำนผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้ำวพันธุ์พืนเมือง
บ้ำนโพนงำมท่ำ

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

สกลนคร

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

ตะวัน
ออก
เฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ
ตะวันออ
ก
เฉียง
เหนือ
ตะวันออ
ก
เฉียง
เหนือ
ตะวันออ
ก
เฉียง
เหนือ
กลำง

อุบลรำชธำนี

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

นำงมำนิดำ เตชะกิตติโรจน์

คุณศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกูล





นำงอุไรพรรณ ปรำงอุดมทรัพย์
(คุณศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกูล)



นำงนุชรี ทองนวล

123





ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้ำนข้ำวหอมชลสิทธิ์

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

นำยสมศักดิ์ พลอยพำนิชเจริญ

117

สวทช.

ใต้

พัทลุง

118

สวทช.

ใต้

นรำธิวำส

หมู่บ้ำนดำหลำ 1

บ้ำนคอกวัว หมู่ที่ 1
ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.
พัทลุง
บ้ำนเจ๊ะเด็ง อ.แว้ง

119

สวทช.

ใต้

นรำธิวำส

หมู่บ้ำนดำหลำ 2

บ้ำนบำลำ อ.แว้ง

คุณศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกูล

120

สวทช.

ใต้

สตูล

หมู่บ้ำนปูไข่

คุณศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกูล

121

สวทช.

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

อุบลรำชธำนี

หมู่บ้ำนพลังงำนโซล่ำร์
เซลส์ (หมู่บ้ำนชุมชน
ต้นแบบพลังงำน
ทดแทน)

บ้ำนเกำะสำหร่ำย
อ.เมือง
บ้ำนโหง่นขำม
ต.หนำมแท่ง
อ.ศรีเมืองใหม่

122

สทน.

ตะวัน
ออก

จันทบุรี

หมู่บ้ำนมังคุดเพื่อกำร
ส่งออก(หมู่บ้ำนควบคุม
แมลงวันผลไม้)

ตำบลตรอกนอง ตำบล
สอยดำว
ตำบลเสม็ดงำม

นำยวณิช ลิ่มโอภำสมณี

123

สทน.

เลย

นำยสุรศักดิ์ สัจจบุตร

สทน.

หมู่บ้ำนแปรรูปเนือสัตว์
จ.เลย(หมู่บ้ำนเกษตรกร
แปรรูปเนือสัตว์ อ.ภู
หลวง จ.เลย)
หมู่บ้ำนพุทรำนมสด

อ.ภูหลวง

124

ตะวันออ
ก
เฉียง
เหนือ
เหนือ

อ.ลอง อ.เมือง อ.วังชิน
อ.เด่นชัย

นำยวณิช ลิ่มโอภำสมณี

แพร่

คุณศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกูล

น.ส.เมทินี ศิริไกร
(นำยสุภวัฒน์ โสวรรณี)

124

125

นว.

เหนือ

เชียงใหม่

หมู่บ้ำนวำนิลลำ

126

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

เหนือ

เชียงใหม่

หมู่บ้ำนข้ำวโพดลด
หมอกควัน

127

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

เหนือ

เชียงใหม่

หมู่บ้ำนต้นแบบแปรรูป
ลำไยระดับชุมชน

128

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

เหนือ

เชียงรำย

หมู่บ้ำนไก่ดำตุ๋นยำจีน
ดอยแม่สลอง

บ้ำนขุนวำง ต.แม่วิน
อ.แม่วำง
1.หมู่บ้ำนบนนำ หมู่ที่ 14
ต.ช่ำงเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
2.หมู่บ้ำนเจียง หมู่ที่ 18
เทศบำลตำบลแม่แจ่ม
อ.แม่แจ่ม
3.หมู่บ้ำนกองแขก
ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม
จ.เชียงใหม่
4.หมู่บ้ำนแม่วำก หมู่ที่ 6
ต.แม่นำจร อ.แม่แจ่ม
จ.เชียงใหม่
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทำง
กำรเกษตรบ้ำนแคว เลขที่
70/1 หมู่3
ตำบลท่ำกว้ำง
อำเภอสำรภี
หมู่ 4 บ้ำนธำตุ และหมู่ 8
บ้ำนป่ำคำสำมัคคี ต.
แม่สลองนอก
อ.แม่ฟ้ำหลวง
จ.เชียงรำย

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

นำยชำญวิทย์ รัตนรำตรี
รศ.ดร.สุชน ตังทวีวิวัฒน์

ผศ.ทวีชัย นิมำแสง





รศ.ดร.สุชน ตังทวีวิวัฒน์

125

129

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

เหนือ

เชียงใหม่

หมู่บ้ำนควำยนม

130

มหำวิทยำลัยนเรศวร

เหนือ

พิษณุโลก

131

มหำวิทยำลัยนเรศวร

เหนือ

พิษณุโลก

132

มหำวิทยำลัยนเรศวร

เหนือ

พิจิตร

133

มหำวิทยำลัยนเรศวร

เหนือ

พิจิตร

หมู่บ้ำนกำรพัฒนำกลุ่ม
หมู่บ้ำนต้นแบบด้ำน
เกษตรอินทรีย์และกำร
ใช้พลังงำนทดแทน
(หมู่บ้ำนต้นแบบด้ำน
กำรเกษตรอินทรีย์และ
กำรใช้พลังงำนทดแทน)
หมู่บ้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีกำรผลิต
ถ่ำนจำกเตำคุณภำพสูง
บ้ำนเขำน้อย
หมู่บ้ำนต้นแบบด้ำน
กำรเกษตรอินทรีย์และ
กำรใช้พลังงำนทดแทน
หมู่บ้ำนศูนย์กำรเรียนรู้
ต้นแบบกำรแปรรูปข้ำว
ปลอดสำรและนำมันรำ
ข้ำวบีบเย็น

บ้ำนใหม่ดอนแก้ว หมู่ 2
ต.ทำเหนือ อ .แม่ออน จ.
เชียงใหม่
ทุกหมู่บ้ำนใน ต.พันเสำ
อ.บำงระกำ

ชุมชนบ้ำนเขำน้อย ม.5
ต.ดงประคำ
อ.พรหมพิรำม
จ.พิษณุโลก
ต.บ้ำนนำ ต.บึงบัว
ต.หนองหลุม ต.วังโมกข์
อ.วชิรบำรมี จ.พิจิตร
กลุ่มวิสำหกิจชุมชนตำบล
หนองโสนหมู่ที่ 2
ต.หนองโสน อ.สำมง่ำม





ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

รศ.ดร.สุชน ตังทวีวิวัฒน์
รศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง/นำย
วิจตร อุดอ้ำย /ผู้ประสำนงำน
คุณออน ผู้ประสำนงำน







ดร.พิศิษฐ์ มณีโชติ





ผศ.ดร.วิจิตร อุดอ้ำย
ผศ.ดร.เหรียญทอง สิงห์จำนุ
สงค์

126

บ้ำนวังป้อง ต.เหมืองแก้ว
อ.แม่ริม
1.โรงเรียนร่มเกล้ำ
ปำงตอง อ.หมอกจำแป๋
2.ศูนย์บริกำรและพัฒนำ
ที่สูงปำงตอง
ต.หมอกจำแป๋ อ.เมือง

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี

มหำวิทยำลัยแม่โจ้

เหนือ

เชียงใหม่

136

มหำวิทยำลัยแม่โจ้

เหนือ

เชียงใหม่

137

มหำวิทยำลัยแม่โจ้

เหนือ

แม่ฮ่องสอน

138

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ - แพร่
เฉลิมพระเกียรติ

เหนือ

แพร่

หมู่บ้ำนกำรผลิตปุ๋ยหมัก 1.บ้ำนทุ่งศรี หมู่ 3
แบบเติมอำกำศ(หมู่บ้ำน ต.ทุง่ ศรี อ.ร้องกวำง
ปุ๋ยหมัก)
2.บ้ำนนำลัด หมู่ 5
ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวำง



ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้ำนแก๊สชีวมวลใน
ครัวเรือน
หมู่บ้ำนบุก

135



หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี

สุโขทัย

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่ที่6 บ้ำนแปกแซม
ต.เปียหลวง อ.เวียงแหง

เหนือ

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

ชุมชนบ้ำนเสำหิน ม.9
ต.ป่ำแฝก อ.กงไกรลำศ
จ.สุโขทัย

มหำวิทยำลัยนเรศวร

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

หมู่บ้ำนบริหำรจัดกำร
ด้ำนพลังงำนทดแทนใน
ฟำร์มเลียงสัตว์อย่ำงมี
ประสิทธิภำพควบคู่กับ
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของชุมชน
หมู่บ้ำนโสมตังกุย

134

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

ดร.พิสิษฎ์ มณีโชติ

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี



นำยประกิตต์ โกะสูงเนิน
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139

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ - แพร่
เฉลิมพระเกียรติ

เหนือ

แพร่

หมู่บ้ำนเพื่อกำรขยำย
เมล็ดพันธุ์ข้ำว

140

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ - แพร่
เฉลิมพระเกียรติ

เหนือ

แพร่

หมู่บ้ำนพลังงำนทดแทน
(ตำบลแม่หล่ำย)

หมู่ 1,2,3 และ 4
บ้ำนแม่ทรำย ต.แม่ทรำย
อ.ร้องกวำง จ.แพร่
หมู่ 1-8 ต.แม่หล่ำย
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

141

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ - แพร่
เฉลิมพระเกียรติ

เหนือ

แพร่

142

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ - แพร่
เฉลิมพระเกียรติ

เหนือ

แพร่

หมู่บ้ำนพลังงำนทดแทน
(เตำชีวมวลเชือเพลิง
แกลบ)
หมู่บ้ำนพลังงำนทดแทน
(ต.นำพูน)

ชุมชนบ้ำนม่อนป่ำก๋อย
หมู่ 11 ต.เด่นชัย
อ.เด่นชัย
หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9
ต.นำพูน อ.วังชิน

143

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ - แพร่
เฉลิมพระเกียรติ

เหนือ

น่ำน

หมู่บ้ำนเห็ดเศรษฐกิจ
เพื่อชุมชนบ้ำนอ่ำย

144

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

เหนือ

เชียงรำย

หมู่บ้ำนชำอินทรีย์

หมู่ 5 บ้ำนอ่ำย
ต.อ่ำยนำไลย
อ.เวียงสำ จ.น่ำน
หมู่บ้ำนวำวี ม.6
ต.วำวี อ.แม่สรวย

145

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

เหนือ

เชียงรำย

146

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

เหนือ

เชียงใหม่

หมู่บ้ำนผลิตภัณฑ์แปร
รูปผลิตภัณฑ์เมี่ยง
หมู่บ้ำนแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ชำเพื่อส่งเสริม
กำรท่องเที่ยว
ดอยม่อนล้ำน

ต.แม่ลอย อ.เทิ่ง
จ.เชียงรำย
บ้ำนห้วยกันใจ
(บ้ำนสำมลี)่
ตำบลแวน อำเภอพร้ำว



ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ



ดร.กฤษดำ พงษ์กำรัณยภำส
นำยประกิตต์ โกะสูงเนิน
นำยประกิตต์ โกะสูงเนิน
นำยประกิตต์ โกะสูงเนิน








ผศ.ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
ดร.ปิยำภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล

ดร.ปิยำภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล




ดร.ปิยำภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล

128

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

147

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

เหนือ

เชียงรำย

กำรพัฒนำและเพิ่ม
ผลผลิตแปลงชำเมี่ยง
ต.แม่พริก อ.แม่สรวย
จังหวัดเชียงรำย

อำเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงรำย



ดร.ปิยำภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล

148

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

เหนือ

พะเยำ

หมู่บ้ำนโคเนือเพื่อบริหำร
จัดกำรพืนที่กำรเกษตร
และกำรจัดกำรเศษเปลือก
ข้ำวโพด เพื่อนำมำหมัก
เป็นอำหำรโคและพัฒนำสู่
กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กลุ่มวิสำหกิจชุมชนผู้เลียง
โคเนือในพืนที่ในจังหวัด
พะเยำ อำเภอดอกคำใต้
อำเภอเมือง และ
อำเภอเชียงม่วน



นำยสัตวแพทย์สมชำติ ธนะ

149

มหำวิทยำแม่ฟ้ำหลวง

เหนือ

พะเยำ

เกษตรกรชำวสวนลินจี่
ในตำบลศรีถ้อย, ตำบล
เจริญรำษฎร์, ตำบลป่ำ
แฝก และตำบลแม่สุก
อ.แม่ใจ



น.สพ.สมชำติ ธนะ

150

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

เหนือ

น่ำน

กำรสร้ำงเครือข่ำย
เกษตรกรผู้ผลิตลินจี่
แม่ใจเพื่อพัฒนำผลผลิต
ลินจี่พรี- เมี่ยมและ
สินค้ำที่เป็นอัตลักษณ์
ของจังหวัดพะเยำ
หมู่บ้ำนมละบริวิธีวิทย์
แห่งกำรท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์ (เดิม :
หมู่บ้ำนกำรท่องเที่ยวภูมิ
ปัญญำวิถีวิทย์ในกำร
ผลิตดอกมละบริ
อำเภอบ่อเกลือ
จังหวัดน่ำน)

หมู่บ้ำนมละบริ
อ.บ่อเกลือ



อำจำรย์โอปอล์ รังสิมันตุชำติ

129

151

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

เหนือ

อุตรดิตถ์

หมู่บ้ำนถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรแปรรูป
และกำรเพิ่มมูลค่ำ
สับปะรดห้วยมุ่น
หมู่บ้ำนนำปูสันสลี

ตำบลห้วยมุ่น อ.นำปำด

152

มหำวิทยำลัยพะเยำ

เหนือ

พะเยำ

153

มหำวิทยำลัยพะเยำ

เหนือ

พะเยำ

หมู่บ้ำนทอผ้ำไทลือ
(บ้ำนทุ่งมอก)

หมู่บ้ำนทุ่งมอก
ต.เชียงบำน อ.เชียงคำ

154

มหำวิทยำลัยพะเยำ

เหนือ

พะเยำ

มหำวิทยำลัยพะเยำ

เหนือ

พะเยำ

156

มหำวิทยำลัยพะเยำ

เหนือ

พะเยำ

157

มหำวิทยำลัยพะเยำ

เหนือ

พะเยำ

หมู่บ้ำนต้นแบบ
บ้ำนบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 5
เทคโนโลยีพลังงำน
ต.แม่ใส อ.มือง จ.พะเยำ
ทดแทนตู้รมควันถูก
ลักษณะ
หมู่บ้ำนปลำนิลปลอดภัย สหกรณ์ผู้เลียงปลำ
บ้ำนต๊ำ บ้ำนต๊ำพระแล
ตำบลบ้ำนต๊ำ อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยำ
หมู่บำ้ นกระเทียม
หมู่บ้ำนทุ่งกระเทียม
(หมู่บ้ำนกระเทียมและ ต.ภูซำง
วิทยำศำสตร์กำรเกษตร อ.ภูซำง
ศูนย์เรียนรู้ห้วยไฟฯ)
หมู่บ้ำนโคขุนดอกคำใต้ สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้
จำกัด 69 หมู่ที่ 1
ต.บ้ำนถำ อ.ดอกคำใต้

155



หมู่บ้ำนสันสลี
ต.เจริญรำษฎร์ อ.แม่ใจ

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

นำงวิภำ ประพินอักษร

ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล


ดร.กัลยำ จำปำทอง
ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ

นำยสันธิวัฒน์ พิทักษ์พล

ผศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธำชำติ





นำยสัตวแพทย์สมชำติ ธนะ

130

มหำวิทยำลัยพะเยำ

เหนือ

พะเยำ

159

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ
เขตพืนที่เชียงรำย

เหนือ

เชียงรำย

160

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ เขตพืนที่น่ำน

เหนือ

น่ำน

161

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ เขตพืนที่น่ำน

เหนือ

น่ำน

162

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ เขตพืนที่น่ำน

เหนือ

น่ำน

163

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ เขตพืนที่น่ำน

เหนือ

น่ำน









ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

บ้ำนกว๊ำนใต้ ต.ดงเจน
อ.ภูกำมยำว

158

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้ำนกลุ่มผู้ผลิตผัก
ปลอดสำรพิษและ
อำหำรปลอดภัยเฉลิม
พระเกียรติในหลวง
หมู่บ้ำนวัฎจักรพลังงำน
ชีวภำพ (หมู่บ้ำนปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภำพจำกมูล
ไก่)
หมู่บ้ำนหัตถกรรมชำวไท
ลือ(หมู่บ้ำนหัตถกรรม
ชำวไทลือและผลิตภัณฑ์
จำกโรงสีข้ำว
พระรำชทำน)
หมู่บ้ำนมะไฟจีน

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

ผศ.ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ

หมู่บ้ำนดอยชัยมงคล
ต.สันติสุข อ.พำน
จ.เชียงรำย

นำงสำวอรสำ ธรรมสรำงกูร

ชุมชนบ้ำนดอนมูล
หมู่ที่ 2 ต.ศรีภูมิ
อ.ท่ำวังผำ

ผศ.มลิวรรณ์ กิจชัยเจริญ

บ้ำนกอก หมู่ที่1
ต.ท่ำน้ำว อ.ภูเพียง

ผศ.มลิวรรณ์ กิจชัยเจริญ

หมู่บ้ำนเพำะเลียงปลำ
พืนที่สูงบ้ำนนำบง

บ้ำนนำบง หมู่ที่ 14
ตำบลบ่อเกลือใต้
อำเภอบ่อเกลือ

นำยอมรชัย ล้อทองคำ

หมู่บ้ำนข้ำวนำโยน
พริกปลอดสำรพิษ

บ้ำนป่ำเหียง หมู่ที่ 7
ต.สถำน อ.ปัว จ.น่ำน



ผศ.สุภำพร รัตนำพันธุ์

131

บ้ำนสำมเส้ำ ต.คันโช้ง
อ.วัดโบสถ์

ผศ.พนอม ศรีวัฒนสมบัติ

เหนือ

พิษณุโลก

หมู่บ้ำนข้ำวปลอดภัย
แบบมีส่วนร่วม

ม. 1, 5, 7, 8, 9 และ 11
ต.บ้ำนกร่ำง อ.เมือง

ดร.ยรรยง เฉลิมแสน

เหนือ

พิษณุโลก

หมู่บ้ำนแม่ข่ำยกำรเลียง
สุกรระดับครัวเรือน

เหนือ

พิษณุโลก

หมู่บ้ำนนำโยนและ
เมล็ดพันธุ์ข้ำวชุมชน

168

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ เขตพืนที่
พิษณุโลก

เหนือ

พิษณุโลก

กลุ่มผู้เลียงสุกร หมู่ 1-12
ต.บ้ำนกร่ำง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก
บ้ำนใหม่เจริญผล และ
บ้ำนทุ่งใหญ่
หมู่ 2,8 ต.นิคมพัฒนำ
อ.บำงระกำ
บ้ำนแก่งเจ็ดแคว หมู่ 11
ต.บ้ำนยำง อ.วัดโบสถ์

169

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ เขตพืนที่
พิษณุโลก
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ เขตพืนที่
พิษณุโลก

เหนือ

พิษณุโลก

หมู่บ้ำนเลียงปลำบู่ใน
กระชังตำมกรอบ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติทำง
ประมงที่ดี(GAP)
บ้ำนแก่งเจ็ดแคว
หมู่บ้ำนปลูกผักปลอด
บ้ำนมะตูม ต.มะตูม
สำรพิษบ้ำนมะตูม
อ.พรหมพิรำม

เหนือ

พิษณุโลก

167

170

หมู่บ้ำนไก่เหลืองหำง
ขำว (ไก่ชนนเรศวร)

บ้ำนคลองตำล หมู่ 8
ต.หนองแขม
อ.พรหมพิรำม

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้ำนไก่พืนเมือง

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พิษณุโลก

166

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

เหนือ

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ
เขตพืนที่พิษณุโลก
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ
เขตพืนที่พิษณุโลก
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ เขตพืนที่
พิษณุโลก
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ เขตพืนที่
พิษณุโลก

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

164
165

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ





ดร.ณิฐิมำ เฉลิมแสน





รศ.ดร.สมชำติ หำญวงษำ

ผศ.ดร.มนัส แสวงทอง

นำยมนัส จูมี




ดร.ณิฐิมำ เฉลิมแสน

132

หมู่บ้ำนผลิตภัณฑ์ลูก
ประคบจำกเซรำมิกสู่กำร
ท่องเที่ยวเชิงคุณภำพ

หมู่บ้ำนศำลำบัวบก ม.8
ต.ท่ำผำ อ.เกำะคำ

172

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ เขตพืนที่ตำก

เหนือ

กำแพงเพชร

หมู่บ้ำนแพทย์แผนไทย
หมอพืนบ้ำน
วัดโขมงหัก

หมู่บ้ำนโขมงหัก ตำบล
เทพนคร อำเภอเมือง



ผศ.อำไพ สงวนแวว

173

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ เขตพืนที่ตำก

เหนือ

พิษณุโลก

หมู่บ้ำนผลิตลำไยและไม้ บ้ำนรักไทย หมู่ที่ 7
ผลปลอดภัย
ตำบลชมพู อำเภอเนิน
บ้ำนรักไทย
มะปรำง



รศ.ดร.สมชำติ หำญวงษำ

174

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ เขตพืนที่ตำก

เหนือ

พิษณุโลก

หมู่บ้ำนผลิตสับปะรด
ปลอดภัยนครไทย



ผศ.ดร.กฤษดำ กำวีวงศ์

175

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ เขตพืนที่ตำก

เหนือ

พะเยำ

หมู่บ้ำนเกษตร
สร้ำงสรรค์วิถีครัวเรือน
ตำมแนวทำงปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
บ้ำนป่ำส้ำน
อำเภอภูกำมยำว
จังหวัดพะเยำ



ผศ.ดร.รุ่งนภำ ช่ำงเจรจำ





ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ลำปำง

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

เหนือ

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ เขตพืนที่
ลำปำง

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

171

บ้ำนหนองหิน หมู่ที่ 10
ตำบลบ้ำนแยง
อำเภอนครไทย
บ้ำนสันป่ำส้ำน หมู่ที่ 12
ตำบลห้วยแก้ว
อำเภอภูกำมยำว

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

นำงเพียงพิมพ์ ชิดบุรี

133



ผศ.สันติ ช่ำงเจรจำ

177

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ เขตพืนที่ตำก

เหนือ

ลำปำง



นำยพยุงศักดิ์ มะโนชัย

178

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ เขตพืนที่ตำก

เหนือ

ลำปำง

หมู่บ้ำนนมแพะเพื่อ
ชุมชนทุ่งฝำย
จังหวัดลำปำง
หมู่บ้ำนสับปะรดบ้ำนสำ



ผศ.สันติ ช่ำงเจรจำ

179

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ เขตพืนที่ตำก

เหนือ

แพร่



ผศ. ดร.วรรณำ มังกิตะ

180

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ

เหนือ

ลำพูน

ต.เหมืองง่ำ และ
ต.ประตูป่ำ
อ.เมืองลำพูน

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้ำนฐำนข้อมูลภูมิ
บ้ำนแม่จั๊วะ หมู่ที่ 10
สำรสนเทศอนุรักษ์ต้นนำ อำเภอปง
ยมและกำรพัฒนำวิถี
เกษตรปลอดภัย
บ้ำนแม่จั๊วะ อำเภอปง
จังหวัดพะเยำ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พะเยำ

หมู่บ้ำนสมุนไพรเพื่อ
พัฒนำเศรษฐกิจชุมชน
บ้ำนหนองสุวรรณ
หมู่ที่ 8 ตำบลบ้ำนกลำง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่
หมู่บ้ำนต้นแบบ
นวัตกรรมลำไยไร้ของ
เสียและสร้ำงสรรค์
ผลิตภัณฑ์ใหม่เชิง
พำณิชย์

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

เหนือ

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ เขตพืนที่ตำก

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

176

บ้ำนแพะหนองแดง
หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝำย
อำเภอเมือง
บ้ำนสำมัคคี หมู่ที่ 5
ตำบลบ้ำนสำ
อำเภอแจ้ห่ม
บ้ำนหนองสุวรรณ หมู่ที่ 8
ตำบลบ้ำนกลำง
อำเภอสอง

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

ผศ.ประพัฒน์ เชือไทย
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เหนือ

เชียงใหม่

เหนือ

ลำพูน

184

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ

เหนือ

เชียงใหม่

185

สถำบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

เหนือ

ลำปำง

186

สถำบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

เหนือ

ลำปำง

183

บ้ำนหนองอำบช้ำง
หมู่ที่ 9 ต.สบเตี๊ยะ
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
หมู่บ้ำนปุ๋ยอินทรีย์บ้ำน บ้ำนสวนหลวง ม.3
สวนหลวง
ต.ทำขุมเงิน อ.แม่ทำ
จ.ลำพูน
หมู่บ้ำนท่องเที่ยวเชิง
1.ม.3 บ้ำนขอนม่วง/บ้ำน
อนุรักษ์ตำมวิถี
ป่ำพญำไทรบ้ำนอำแย/
ชุมชน"ม่อนล้ำนโมเดล" บ้ำนแม่งัดน้อย
2.ม.11 บ้ำนอำบอลำชำ/
บ้ำนอำบอเน
3 .ม.8 บ้ำนห้วยกันใจ
อำเภอพร้ำว
หมู่บ้ำนข้ำวอินทรีย์ บ้ำน บ้ำนำเวียง หมู่ 5
นำเวียง
ต.ท่ำผำ
อ.เกำะคำ
หมู่บ้ำนผักและสมุนไพร
อินทรีย์

อ.วังเหนือ

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ
(พว.)
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

บ้ำนบงตัน ม.3 ต.บงตัน
อ.ดอยเต่ำ จ.เชียงใหม่

182

หมู่บ้ำนผ้ำทอกะเหรี่ยง
ย้อมสีธรรมชำติ
บ้ำนหล่ำยแก้ว (หนองปู)
หมู่บ้ำนหัตถกรรมผ้ำทอ
ย้อมสีธรรมชำตินำโน

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

เชียงใหม่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

เหนือ

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

181

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ



นำยไพโรจน์ วรพจน์พรชัย



นำยไพโรจน์ วรพจน์พรชัย
(นำยชำยกร สินธุสัย)









ผศ.ดวงพร อ่อนหวำน


ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย

ผศ.สุมำฬี พรหมรุกขชำติ

ผศ.สุมำฬี พรหมรุกขชำติ
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188

สถำบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

เหนือ

ลำปำง

บ้ำนสำสบหก หมู่ที่ 2
อ.แจ้ห่ม

189

สถำบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

เหนือ

ลำปำง

หมู่บ้ำนบวบอินทรีย์ครบ
วงจร (หมู่บ้ำนบวบ
ฟักทองและฟักแม้ว
อินทรีย์ครบวงจร)
หมู่บ้ำนผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้ำวปลอดภัย
บ้ำนสำมขำ

190

สถำบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

เหนือ

ลำปำง

หมู่บ้ำนผลิตดินปลูก
ชุมชน บ้ำนแค่

บ้ำนแค่ ต.บ้ำนเป้ำ
อ.เมือง

191

สถำบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

เหนือ

ลำปำง

หมู่บ้ำนวนเกษตรพืนที่
สูงแม่คำหล้ำ

บ้ำนคำหล้ำ หมู่ 13
ต.บ้ำนร้อง
อ.งำว จ.ลำปำง

192

สถำบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

เหนือ

ลำพูน

หมู่บ้ำนผลิตลำไย
คุณภำพต้นทุนต่ำ
บ้ำนหนองสลิง

บ้ำนหนองสลิง หมู่ 4
ต.ศรีเตีย อ.บ้ำนโฮ่ง
จ.ลำพูน





นำยชิติ ศรีตนทิพย์



ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล



บ้ำนสำมขำ ม.6 ต.หัวเสือ
อ.แม่ทะ

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

บ้ำนใหม่นำแขม หมู่ 7
ต.แม่เมำะ อ.แม่เมำะ
จ.ลำปำง

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หมู่บ้ำนปลูกพืชไร้ดิน
ต้นทุนต่ำเชิงกำรค้ำใน
ชุมชน

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

ลำปำง

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

เหนือ

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สถำบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

187

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

ดร.กัญญณัช ศิริธัญญำ

ผศ.ดร.อภิชำติ ชิดบุรี







ผศ.ดร.สำวิตร มีจุ้ย

นำยยุทธนำ เขำสุเมรุ
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หมู่บ้ำนมะนำวในวงบ่อ
ซีเมนต์ครบวงจร

บ้ำนสำมหลัง หมู่ 7
ต.เขำแก้วศรีสมบูรณ์
อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

194

สถำบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

เหนือ

ตำก

หมู่บ้ำนมะเม่ำข้ำว
เหนียว

บ้ำนหม่องวำ ม.6
ต.ขะเนจือ
อ.แม่ระมำด จ.ตำก

195

สถำบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

เหนือ

ลำปำง

หมู่บ้ำนกำรอนุรักษ์และ บ้ำนหนองวัวแดง
ผลิตผักเชียงดำเพื่อสร้ำง ต.นำยำง อ.สบปรำบ
เอกลักษณ์ของชุมชน
จ.ลำปำง





นำงปริญญำวดี ศรีตนทิพย์

196

สถำบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

เหนือ

ลำปำง

หมู่บ้ำนผลิตและแปรรูป
เห็ดสู่ผลิตภัณฑ์อำหำร
เพื่อสุขภำพ

หมุ่บ้ำนเวียงหงส์ล้ำนนำ
หมู่ 8 ต.แม่เมำะ
อ.แม่เมำะ จ.ลำปำง





ดร.อภิชำต ชิดบุรี

197

สถำบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

เหนือ

กำแพงเพชร

หมู่บ้ำนข้ำวอินทรีย์วิถี
ภูมิปัญญำ อ.ไทรงำม

เทศบำลต.ไทรงำม
หมู่ที่ 4 ต.ไทรงำม
อ.ไทรงำม





ผศ.สุมำฬี พรหมรุกขชำติ

198

สถำบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

เหนือ

ลำปำง

หมู่บ้ำนมะนำวสบลี

บ้ำนสบลี หมู่ 6
ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปำน
จ.ลำปำง





นำยสันติ ช่ำงเจรจำ





ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สุโขทัย

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

เหนือ



สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

สถำบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

193

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

ดร.ภัทรำภรณ์ ศรีสรรถกำร



นำยสันติ ช่ำงเจรจำ
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงรำย

เหนือ

เชียงรำย

200

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์

เหนือ

นครสวรรค์

หมู่บ้ำนกล้วยกวน

201

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูล
สงครำม

เหนือ

พิษณุโลก

หมู่บ้ำนข้ำวปลอดสำร
อำหำรปลอดภัย

202

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูล
สงครำม

เหนือ

พิษณุโลก

203

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูล
สงครำม

เหนือ

พิจิตร

หมู่บ้ำนสืบสำนภูมิปัญำ
ผ้ำไหมย้อมครำม บ้ำน
ซำรัง
หมู่บำ้ นสมุนไพรหอม

204

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูล
สงครำม

เหนือ

พิจิตร

หมู่บ้ำนข้ำวหอม

205

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุตรดิตถ์

เหนือ

อุตรดิตถ์

หมู่บ้ำนเม็ดมะม่วง
หิมพำนต์



ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

บ้ำนแม่ปูคำ หมู่ 13
ต.นำงแล อ.เมือง
จ.เชียงรำย
บ้ำนเนินมะขำมงำมหมู่ 2
ต.หนองกระโดน อ.เมือง

199

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้ำนสับปะรดภูแล –
นำงแล

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

นำยธนูศักดิ์ ธนะสำร





นำยอนุสรณ์ สินสะอำด

หมู่บ้ำนบำงกระน้อย
ต.นครป่ำหมำก
อ.บำงกระทุ่ม
หมู่บ้ำนซำรัง ต.ชมพู
อ.เนินมะปรำง

ผศ.ดร.นำทิพย์ วงษ์ประทีป

หมู่ที่ 2 และ 3
บ้ำนป่ำเรไร ต.ทับคล้อ
อ.ทับคล้อ
หมู่ที่ 1 และ 2
ต.สำยคำให้ อ.เมือง

ดร.เฉลิมพร ทองพูน

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนแปรรูป
เม็ดมะม่วงหิมพำนต์
หมู่บ้ำนตีนดอย หมู่ 2
ต.หำดล้ำ อ.ท่ำปลำ

ผศ.สรำวุฒิ สิทธิกูล

ผศ.ดร.นำทิพย์ วงษ์ประทีป


นำยรัฐพล ดุลยะลำ
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206

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุตรดิตถ์

เหนือ

อุตรดิตถ์

207

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุตรดิตถ์

เหนือ

อุตรดิตถ์

208

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุตรดิตถ์

เหนือ

อุตรดิตถ์

209

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุตรดิตถ์

เหนือ

อุตรดิตถ์

210

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุตรดิตถ์

เหนือ

211

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุตรดิตถ์

212

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุตรดิตถ์

หมู่บ้ำนกล้วย (เบรก
แตก)

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

วิสำหกิจชุมชนกล้วย
กวนกล้วยฉำบ
เลขที่ 13 ขุนฝำง หมู่ 6
ต.ขุนฝำง อ.เมืองอุตรดิตถ์
หมู่บ้ำนเครื่องปั้นดิน
บ้ำนห้วยไร่ หมู่ 5
เผำบึงมำย
ตำบลทุ่งยัง
อ.ลับแล
หมู่บ้ำน ว และ ท กลุ่ม เลขที่ 50 หมู่ที่ 8
เกษตรกรอ้อย
หมู่บ้ำนปลำยรำง
ต.ข่อยสูง อ. ตรอน
หมู่บ้ำนวิทยำลัยวัววิทยำ บ้ำนห้วยบง หมู่ที่ 7
ต.ป่ำเซ่ำ อ.เมือง

นำยอดุลย์ พุกอินทร์

อุตรดิตถ์

หมู่บ้ำนสมุนไพรอินทรีย์

ผศ.รัชนี เพ็ชร์ช้ำง

เหนือ

อุตรดิตถ์

หมู่บ้ำนข้ำวปลอดสำร
(หมู่บ้ำนข้ำวอินทรีย์)

ชุมชนบ้ำนทรำยงำม
หมู่ 10 ต.นำหมัน
อ.ท่ำปลำ
หมู่ที่ 1 – 7
ต.หำดสองแคว อ.ตรอน

เหนือ

อุตรดิตถ์

หมู่บ้ำนกำรจัดกำรขยะ
แบบประชำชนมีส่วนร่วม

หมู่ที่ 4 ในเขตเทศบำล
ตำบลหำดกรวด อ.เมือง

อ.วิรัตน์ จำนงรัตนพัน

นำงสำวอนุตรำ เฉิดเจิม
นำยสิทธินันท์ ทองศิริ
ผศ.ดร.เจษฎำ มิ่งฉำย

นำยวิรัตน์ จำนงรัตนพัน

139

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

213

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุตรดิตถ์

เหนือ

อุตรดิตถ์

หมู่บ้ำนสมุนไพรชุมชน

ชุมชนบ้ำนห้วยไคร้
ต.แสนตอ อ.นำปำด

อ.รัชดำ คำจริง

214

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุตรดิตถ์

เหนือ

อุตรดิตถ์

หมู่ที่ 5 บ้ำนนำหมีน้อย
ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน

อ.จงรัก ดวงทอง

215

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุตรดิตถ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุตรดิตถ์

เหนือ

อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์

ชุมชนหมู่ที่ 4 ต.นำนกกก
อ.ลับแล
ศูนย์จำหน่ำยผลิตภัณฑ์
มัดหมี่ หมู่ที่ 1 ต.นำขุม
อ.บ้ำนโคก

อ.ไพโรจน์ นะเที่ยง

เหนือ

หมู่บ้ำนไผ่หวำน เพื่อ
กำรแปรรูปแบบครบ
วงจรทำงวิทยำศำสตร์
บ้ำนนำหมีน้อย
หมู่บ้ำนถั่วลิสงเพื่อกำร
ผลิตแบบครบวงจร
หมู่บ้ำนมัดหมี่กี่ล้ำนช้ำง

217

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุตรดิตถ์

เหนือ

อุตรดิตถ์

หมู่บ้ำนผ้ำทอพืนเมือง
เพื่อสุขภำพ

กลุ่มทอผ้ำชุมชน ต.ฟำกท่ำ
เทศบำล ต.ฟำกท่ำ
อ.ฟำกท่ำ

218

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุตรดิตถ์

เหนือ

อุตรดิตถ์

หมู่บ้ำนข้ำวอินทรีย์ บ้ำน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว
กองโค
อินทรีย์บ้ำนกองโค หมู่ที่
6 ต.คอรุม อ.พิชัย

ดร.ยุพิน เถื่อนศรี

219

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุตรดิตถ์

เหนือ

อุตรดิตถ์

หมู่บ้ำนข้ำวแคบอนุรักษ์ ชุมชนยำงกะไดใต้ ต.ศรี
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม พนมมำศ อ.ลับแล
จ.อุตรดิตถ์

อำจำรย์ปิยวรรณ ปำลำศ

216



นำงสินีนำถ วิกรมประสิทธิ

นำยธนัตถำ กรพิทักษ์
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ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

220

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุตรดิตถ์

เหนือ

อุตรดิตถ์

หมู่บ้ำนเหล็กนำพี

หมู่ 9 ต.นำพี อ.ทองแสนขัน

นำงชนทิรำ ไทยพยัคฆ์

221

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุตรดิตถ์

เหนือ

อุตรดิตถ์

หมู่บ้ำนไส้เดือน

บ้ำนไผ่ใหญ่ หมู่ 7
ต.หำดกรวด อ.เมือง

นำยพัฒนำ สมนิยำม

222

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุตรดิตถ์

เหนือ

สุโขทัย

ชุมชนหมู่ที่ 6 ต.ศรีนคร
อ.ศรีนคร

ผศ.ดร.รัชนี เพ็ชร์ช้ำง

223

วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนตำก

เหนือ

ตำก

วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนตำก

เหนือ

ตำก

บ้ำนวังไม้ส้ำน หมู่ที่ 11
ต.ตำกออก
อ.บ้ำนตำก
หมู่บ้ำนปำกวัง หมู่ที่ 10
ตำบลตำกออก อำเภอ
บ้ำนตำก

น.ส.รจนำ สกลรักษ์

224

225

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำธนบุรี

เหนือ

น่ำน

หมู่บ้ำนบริหำรจัดกำร
มะม่วงแบบครบวงจร
(เดิม) หมู่บ้ำนผลิตเห็ด
แบบครบวงจร
หมู่บ้ำนเตำเผำถ่ำน
(หมู่บ้ำนเทคโนโลยี
เตำเผำถ่ำน)
กำรเพิ่มมูลค่ำถั่วมะแฮะ
สมุนไพรพืนบ้ำน
อำเภอบ้ำนตำก จังหวัด
ตำก
หมู่บ้ำนพลังงำนทดแทน
สิ่งแวดล้อม
และเกษตรยั่งยืน

1.บ้ำนรำงบัว หมู่ที่ 6
2.บ้ำนหนองค่ำยหมู่ที่ 2
3.บ้ำนหนองนกกะเรียน
หมู่ที่ 4
4.หมู่บ้ำนหนองแร้ง
หมู่ที่ 15 ต.รำงบัว
อ.จอมบึง

นส.อรณัท ปฐพีจำรัสวงศ์

ดร.วัลลีย์ อำศัย
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231

มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

232

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

บ้ำนทุ่งกลำง-ทุ่งเอือง
ต.บ่อปลำทอง อ.ปักธงชัย

ผศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยำงกูร

นครรำชสีมำ

หมู่บ้ำนหมี่โครำช
อินทรีย์

บ้ำนสวนหอม ต.ตูม
อ.ปักธงชัย

ผศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยำงกูร

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

นครรำชสีมำ

หมู่บ้ำนโรงงำนไฟฟ้ำชีว
มวลชุมชน

ต.บ้ำนใหม่ อ.ครบุรี
จ.นครรำชสีมำ

ดร. วีรชัย อำจหำญ

นครรำชสีมำ

หมู่บ้ำนเมล็ดพันธุ์ผัก
สลัดอินทรีย์วังนำเขียว


บ้ำนคลองบงพัฒนำ
ต.วังนำเขียว อ.วังนำเขียว



นครรำชสีมำ

หมู่บ้ำนพริกปลอดสำรพิษ
วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร
อินทรีย์หัวยแถลงโมเดล

หมู่ 12 บ้ำนโนนฤำษี
ตำบลเมืองพลับพลำ
อำเภอห้วยแถลง
บ้ำนพิมำน อ.นำแก





ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

มหำสำรคำม

นครพนม

ชุมชนบ้ำนนำโสก
หมู่บ้ำนพันธุ์ข้ำวหอม
มะลิ(หมู่บ้ำนพันธุ์ข้ำว
หอมมะลิ บ้ำนพิมำน)
หมู่บ้ำนหอยเชอรี่

บ้ำนใคร่นุ่น ต.ท่ำขอนยำง
อ.กันทรวิชัย

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี สุร
นำรี

หมู่บ้ำนชุดต้มยำอินทรีย์

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

230

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
สุรนำรี

นครรำชสีมำ

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

229

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
สุรนำรี

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

228

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
สุรนำรี

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

227

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
สุรนำรี

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

226

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

ผศ.ดร.อำรักษ์ ธีรอำพน


ผศ.ดร.อำรักษ์ ธีรอำพน
รศ.ดร.รำณี สุรกำญจน์กุล

ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ มูลศรี
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บ้ำนเหล่ำจั่น ต.หนองคู
อ.นำดูน

เลย

หมู่บ้ำนนำอ้อเศรษฐกิจ
พอเพียง

235

มหำวิทยำลัยขอนแก่น

236

มหำวิทยำลัยนครพนม

237

มหำวิทยำลัยนครพนม

238

มหำวิทยำลัยนครพนม

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

นครพนม

239

มหำวิทยำลัยนครพนม

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

นครพนม

นครพนม
นครพนม

บ้ำนหนองมะผำง ม. 8
ต.นำอ้อ
อ.เมือง
หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
กลุ่มผลิตเห็ดเพื่อกำรค้ำ
ผลิตเห็ด
บ้ำนดงครำม หมู่ 12
บ้ำนดงครำม อ.ธำตุพนม
หมู่บ้ำนพลังงำน
บ้ำนยอดชำด หมู่ที่ 1
ทำงเลือกของเกษตรกรที่ และ 2 ตำบลยอดชำด
ยั่งยืนและเหมำะสม
อำเภอวังยำง
จังหวัดนครพนม
หมู่บ้ำนถ่ำยทอดองค์
บ้ำนกลำงใหญ่ ม.3
ควำมรู้เกษตรอินทรีย์
ต.บ้ำนกลำง อ.เมือง
เพื่อควำมปลอดภัยทำง
อำหำร
หมู่บ้ำนวิทยำศำสตร์ข้ำว หมู่ 1 บ้ำนเหิบ ต.นำขำม
อินทรีย์บ้ำนเหิบ
อ.เรณูนคร





ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้ำนเพำะเลียงกบ
บ้ำนเหล่ำจั่น

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

มหำสำรคำม

234



สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

บ้ำนยำงน้อย ต.ยำงน้อย
อ.โกสุมพิสัย

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้ำนเพำะพันธุ์ปลำ
นำจืด

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

มหำสำรคำม

233

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

ผศ.ดร.ปณรัตน์ ผำดี





ผศ.ดร.ปณรัตน์ ผำดี

ผศ.ดร.รัชดำภรณ์
เบญจวัฒนำนนท์




นำงกำญจนำ สุริยนต์
นำยธีระธนธร นนทะภำ





ดร.โสรัจจ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
นำยธนพัฒน์ สุรนรำกุล





ผศ.ดร.เสำวคนธ์ เหมวงษ์

143

หมู่บ้ำนวิทยำศำสตร์
สับปะรดท่ำอุเทน

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

243

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

244

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำนวิทยำเขต
กำฬสินธุ์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลอีสำน
วิทยำเขตกำฬสินธุ์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลอีสำน
วิทยำเขตกำฬสินธุ์

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

245

246

อุบลรำชธำนี

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

นครพนม

242

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ



หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

มหำวิทยำลัยนครพนม

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

241

กลุ่มผลิตเห็ดบ้ำนกลำง
หมู่ 8 บ้ำนกลำง
ต.โพนแพง
อ.อำกำศอำนวย
หมู่ 4 ต.โนนตำล
อ.ท่ำอุเทน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้ำนผลิตเห็ด
บ้ำนกลำง

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สกลนคร

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

มหำวิทยำลัยนครพนม

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

240

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

นส.พัชญทัฬห์ กิณเรศ



ดร.บัณฑิต บุญขำว

หมู่บ้ำนผลิตภัณฑ์ผ้ำฝ้ำย บ้ำนทุ่งนำเมือง
อินทรีย์ริมโขง
ตำบลนำโพธิ์กลำง
อำเภอโขงเจียม
หมู่บ้ำนผลิตภัณฑ์เสื่อ
บ้ำนโนนโพธิ์
ลำยขิด
ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม
หมู่บ้ำนครำม
บ้ำนโนนนคร ต.ขมิน
อ.เมือง

นำงอริยำภรณ์ พงษ์รัตน์

กำฬสินธุ์

หมู่บ้ำนหม่อนไหม
แพรวำ

บ้ำนหนองช้ำง หมู่ 3
ต.หนองช้ำง
อ.สำมชัย

ผศ.สุจิตรำ สรำวิช

กำฬสินธุ์

หมู่บ้ำนข้ำวเหลือง
อินทรีย์

บ้ำนโคกล่ำม ต.ดงลิง อ.
กมลำไสย

ผศ.วัชรินทร์ สรำวิช

อุบลรำชธำนี
กำฬสินธุ์

นำยสุภวัฒน์ โสวรรณี
ผศ.สุจิตรำ สรำวิช

144

248

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลอีสำน
วิทยำเขตขอนแก่น

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

ขอนแก่น

หมู่บ้ำนสะอำด หมู่ที่ 1
ต.เมืองเก่ำ
อ.เมือง

ผศ.วิทยำ ชื่นอุปกำรนันท์

249

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน
วิทยำเขตขอนแก่น
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน
วิทยำเขตนครรำชสีมำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน
วิทยำเขตนครรำชสีมำ

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

ขอนแก่น

หมู่บ้ำนบ้ำนสะอำด
(หมู่บ้ำนแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จำกปลำ
บ้ำนสะอำด)
หมู่บ้ำนจิงหรีดครบวงจร
โนนเชือก

หมู่บ้ำนโนนเชือก หมู่ที่ 7
ต.บ้ำนขำม อ.นำพอง

ผศ.กษิดิ์เดช สืบศิริ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครรำชสีมำ

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

นครรำชสีมำ

250
251

252

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

บ้ำนโพธิ์ชัย บ้ำนตูม
บ้ำนโพธิศ์ รี ต.บัวบำน
อ.ยำงตลำด บ้ำนนำเชือก
ต.นำเชือก อ.ยำงตลำด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หมู่บ้ำนวิทยำศำสตร์
ชุมชนกลุ่มเลียงกุ้ง
ก้ำมกรำมลำปำว บ้ำน
โพธิ์ชัย



สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

กำฬสินธุ์

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลอีสำน
วิทยำเขตกำฬสินธุ์



สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

247

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

ผศ.ดร.กีรวิชญ์ เพชรจุล

ชัยภูมิ

หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำรใช้ บ้ำนท่ำหว้ำ ต.กะฮำด
แก๊สชีวภำพ
อ.เนินสง่ำ

ผศ.มำโนช ริทินโย

ชัยภูมิ

หมู่บ้ำนเทคโนโลยี
กำรผลิตอ้อย (หมู่บ้ำน
เทคโนโลยีกำรใช้ปุ๋ย
ชีวภำพเพื่อกำรผลิต
อ้อย)
หมู่บ้ำนหม่อนไหมไร้
สำรเคมี

ผศ.มำโนช ริทินโย

บ้ำนโนนเจดีย์งำม
ต.โคกสะอำด
อ.เนินสง่ำ
บ้ำนห้วยทรำย ม.6
ต.หนองมะนำว อ.คง



ดร.บุษรำคัม ป้อมทอง

145

253
254
255
256
257
258
259
260

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครรำชสีมำ

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์
ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ตะวัน
มหำสำรคำม
ออกเฉียง
เหนือ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ตะวัน
อุบลรำชธำนี
ออกเฉียง
เหนือ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ตะวัน
อุบลรำชธำนี
ออกเฉียง
เหนือ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
ตะวัน
มงคลอีสำน
ออกเฉียง
วิทยำเขตสกลนคร
เหนือ

หมู่บ้ำนแปรรูปถั่วลิสง

ร้อยเอ็ด

หมุ่บ้ำนหม่อนไหมหมี่
โฮล

บ้ำนตำหยวก ต.ทุ่งหลวง
อ.สุวรรณภูมิ







ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์
นำยอำทิตย์ บุดดำดวง

ร้อยเอ็ด

หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตเห็ด (บ้ำนท่ำม่วง)







ดร.สุรชัย รัตนสุข



หมู่บ้ำนพริกปลอด
สำรพิษ

อุบลรำชธำนี

หมู่บ้ำนผ้ำย้อมครำมนำ
โน

บ้ำนทำงโค้ง ต.พะลำน อ.
นำตำล

หมู่บ้ำนหมำกเม่ำ

หมู่ 12 -17-20 และ
ตลำดกลำงดง
ต.สร้ำงค้อ อ.ภูพำน

สกลนคร

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ร้อยเอ็ด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หมู่บ้ำนทอผ้ำไหมนำ
ยำว-นำอุดม

อุบลรำชธำนี

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

บุรีรัมย์

บ้ำนแก่งโก บ้ำนฤทธิ์รักษำ
ต.แก้งสนำมนำง
อ.แก้งสนำมนำง
บ้ำนนำยำว-นำอุดม หมู่ที่
14
ต.เสำเดียว อ.หนองหงส์
บ้ำนป่ำน ม.17 ต.ดงสิงห์
อ.จังหำร

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้ำนเทคโนโลยีผลิต
สมุนไพร

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

นครรำชสีมำ

กลุ่มเพำะเห็ด บ้ำนท่ำ
ม่วง
ต.ท่ำม่วง อ.เสลภูมิ
บ้ำนดอนแดงใหญ่ ม.2 ต.
หนองเหล่ำ อ.ม่วงสำมสิบ

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

ดร.บุษรำคัม ป้อมทอง
นำยอุกฤษฎ์ นำจำปำ
ผศ.ดร.ปณรัตน์ ผำดี







ผศ.ดร.ภำสกร นันทพำนิช


ผศ.ดร.สุดำพร ตังควนิช
ดร.สุดำรัตน์ สกุลคู

146

บ้ำนโพนงำมท่ำ ต.บ้ำนแป้น
อ.โพนนำแก้ว

ดร.สุดำรัตน์ สกุลคู

สกลนคร

หมู่บ้ำนข้ำวหอมทอง

หมู่บ้ำนข้ำวหอมทอง
บ้ำนคำบ่อใต้
หมู่ที่ 11
เทศบำลตำบลคำบ่อ
อ.วำริชภูมิ

ดร.สุดำรัตน์ สกุลคู

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน
วิทยำเขตสกลนคร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน
วิทยำเขตสกลนคร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน
วิทยำเขตสุรินทร์

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

สกลนคร

หมู่บ้ำนส่งเสริมกำรใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพ

บ้ำนดอนย่ำนำง หมู่ที่ 6
ตำบลนำซอ อ.วำนรนิวำส

ดร.สุดำรัตน์ สกุลคู

สกลนคร

หมู่บ้ำน ทอ ถัก จัก สำน บ้ำนนำเชือก ม.9 ตำบล
แร่ อำเภอพังโคน

นำงสำวกรรณิกำร์ สมบุญ

สุรินทร์

หมู่บ้ำนปศุสัตว์อินทรีย์

ดร.สุทธิ์ศักดิ์ แก้วแกมจันทร์

264
265

1.บ้ำนทัพไทย ต.ทมอ
อ.ปรำสำท
2.บ้ำนโคกเพชร ต.ทมอ
อ.ปรำสำท
3.บ้ำนโคกทม ต.โคกทม
ต.โคกยำงอ.ปรำสำท

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้ำนพลังงำนทดแทน

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สกลนคร

263

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำนวิทยำเขต
สกลนคร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน
วิทยำเขตสกลนคร

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

261
262

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

147

ผู้รับผิดชอบ

หนองบัวลำภู

หมู่บ้ำนเกษตรอินทรีย์
บ้ำนผำน้อย

บ้ำนผำน้อย หมู่ 1
ต.ผำน้อย อ.วังสะพุง
จ.เลย (บ้ำนนำสมหวัง
ต.นำเหล่ำ อ.นำวัง
จ.หนองบัวลำภู-พืนที่เดิม )

ผศ.วิโรจน์ ปิยพิทยำนนท์

267

มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชภัฏ
เลย

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

เลย

หมู่บ้ำนพัฒนำนำใช้ผัก
ปลอดภัยไร้สำร
บ้ำนลำด

หมู่ที่ 6 บ้ำนลำด ต.นำพึง
อ.นำแห้ว

รศ.ดร. สมเจตน์ ดวงพิทักษ์

268

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุดรธำนี

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

หนองคำย

หมู่บ้ำนกำรผลิตเตำเผำ บ้ำนหนองแวง
ถ่ำนประสิทธิภำพสูงจำก ต.พำนพร้ำว
บล็อกประสำน
อ.ศรีเชียงใหม่

269

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุดรธำนี

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

อุดรธำนี

หมู่บ้ำนข้ำวและผัก
ปลอดภัยโนนสูง

บ้ำนโนนสูง ต.โนนสูง
อ.เมือง

270

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุดรธำนี

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

หนองบัวลำภู

หมู่บ้ำนพัฒนำนำใช้ผัก
ปลอดภัยไร้สำรพิษ
โนนตำล

ม.3 บ้ำนโนนตำล
ต.ฝั่งแดง
อ.นำกลำง

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชภัฏ
เลย

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

266

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

นำยอรุณศักดิ์ ไชยอุบล









นำยอรุณศักดิ์ ไชยอุบล



นำยอรุณศักดิ์ ไชยอุบล

148

274

มหำวิทยำลัยมหิดล

อุบลรำชธำนี

275

สถำบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง
มหำวิทยำลัยมหิดล

กลำง

276
277

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำธนบุรี

อุดรธำนี



นำยอดุลย์ พันธมำ

หมู่บ้ำนเพำะเห็ดนำงฟ้ำ- หมู่ 5 บ้ำนโนนธำตุ
นำงรม
ต.พนำ อ.พนำ
หมู่บ้ำนผักอินทรีย์
อัจฉริยะ (Organic
Smart Farm)
หมู่บ้ำนเตำเผำแบบเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

นำยพิชิตชัย เครือรัตน์


หมู่ที่ 1 บ้ำนโพธิ์ศรี
สำรำญ อ.เมือง

นำยสุวัชชัย หำชื่น

วัดน้อย อ.เขื่องใน

อุบลรำชธำนี

หมู่บ้ำนผ้ำไหมไทยนำโน หมู่บ้ำนเจียด ต.เจียด
อ.เขมรำฎ

กำญจนบุรี

หมู่บ้ำนสมุนไพรและ
เกษตรปลอดภัยไทรโยค

นครปฐม

หมู่บ้ำนพลังงำนทดแทน
และเกษตรยั่งยืน

ต.ลุ่มสุ่ม และ ต.วัง
กระแจะ
อ.ไทรโยค
เกษตรกร/ชำวบ้ำน ต.
หนองกระทุ่ม (โดยเฉพำะ
หมู่ 1 ,5 ,7 และ 10 ที่
ได้รับกำรสนับสนุนระบบ
บ่อก๊ำซชีวภำพ)

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

วิทยำลัยชุมชนหนองบัวลำภู

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

อำนำจเจริญ

273

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ
ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ
กลำง



สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

วิทยำลัยเทคนิคหัวตะพำน

หมุ่บ้ำนหัวฝำย หม. 2
ต.ปอแดง
อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

272

หมู่บ้ำนหม่อนไหม
สำยใยผ้ำไหมมัดหมี่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

ขอนแก่น

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

วิทยำลัยกำรอำชีพขอนแก่น

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

271

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

ผศ.แฉล้ม โพธิ์แดง
รศ.ดร.จิติ หนูแก้ว
 

  



ผศ.ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์

    

           

นำยจิระพันธุ์ เนื่องจำกนิล

149

280

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำธนบุรี

กลำง

รำชบุรี

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

นครปฐม

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

กลำง

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำธนบุรี

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

279

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

รำชบุรี

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

กลำง

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำธนบุรี

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

278

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

หมู่บ้ำนผึง

1. หมู่ 7 บ้ำนห้วยผำก
ดร.มนัญญำ เพียรเจริญ
ต.สวนผึง อ.สวนผึง
2. อุทยำนธรรมชำติวิทยำ
หมู่ 7 บ้ำนห้วยผำก
ต.สวนผึง อ.สวนผึง
3. หมู่ 2 บ้ำนท่ำมะกำ
ต.สวนผึง อ.สวนผึง
4. สถำนีอนุรักษ์พันธ์
สัตว์ป่ำห้วยอะนะ
ต.สวนผึง อ.สวนผึง
5. หมู่ 5 ต.บ้ำนคำ
อ.บ้ำนคำ
    
      นำงวำสนำ มำนิช

หมู่บ้ำนผลิตพืชปลอด
หมู่บ้ำนหนองหม้อแตก
สำร บ้ำนหนองหม้อแตก ต.หนองงูเหลืม อ.เมือง
หมู่บ้ำนพลังงำนทดแทน
สิ่งแวดล้อม
และเกษตรยั่งยืน

1.บ้ำนรำงบัว หมู่ที่ 6
2.บ้ำนหนองค่ำย หมู่ที่ 2
3.บ้ำนหนองนกกะเรียน
หมู่ที่ 4
4.หมู่บ้ำนหนองแร้ง
หมู่ที่ 15 ต.รำงบัว
อ.จอมบึง

 
 

 

      นส.อรณัท ปฐพีจำรัสวงศ์
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กลำง

นครปฐม

283

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
กำแพงแสน

กลำง

นครปฐม

หมู่บ้ำนดอนขุนวิเศษ
ต.ห้วยหมอนทอง
อ.กำแพงแสน

284

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
กำแพงแสน

กลำง

นนทบุรี

285

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
กำแพงแสน

กลำง

รำชบุรี

286

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
กำแพงแสน

กลำง

รำชบุรี

หมู่บ้ำนดอนขุนวิเศษ
ผลิตผักครบวงจรเพื่อ
อุตสำหกรรมสดและแปร
รูปเชิงพำณิชย์(หมู่บ้ำน
ผักครบวงจรเพื่อ
อุตสำหกรรมสดและ
แปรรูปเชิงพำณิชย์)
หมู่บ้ำนใบบัวบกเพื่อ
กำรเกษตรในเขต
ชำนเมืองใหญ่
หมู่บ้ำนรำงสีหมอกไม้ผล
ไทยเพื่อกำรท่องเที่ยว
เชิงนิเวศเกษตร
หมู่บ้ำนผักและผลไม้
อินทรีย์ปลอดสำรพิษ
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี
(หมู่บ้ำนผักและผลไม้

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
กำแพงแสน

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หมู่บ้ำนห้วยรำงเกตุ
ต.ทุ่งลูกนก
อ.กำแพงแสน

282

หมู่บ้ำนหน่อไม้ฝรั่งและ
ข้ำวโพดฝักอ่อน(หมู่บ้ำน
หน่อไม้ฝรั่งและข้ำวโพด
ฝักอ่อนเพื่อกำรส่งออก)
หมู่บ้ำนข้ำวสุขภำพ
ปลอดภัยจำกสำรพิษ

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

นครปฐม

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

กลำง

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
กำแพงแสน

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

281

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

นำยกฤษฎำ จำตุรัส

            นำยกฤษฎำ จำตุรัส
หมู่บ้ำนหนองจิก
ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน
            ดร.ปิยะณัฏฐ์ ผกำมำศ

บ้ำนคลองสอง ต.ไทรใหญ่             นำยคเชนทร์ ม้ำทอง
อ.ไทรน้อย
หมู่บ้ำนรำงสีหมอก
ต.ท่ำนัด
อ.ดำเนินสะดวก
หมู่บ้ำนหนองจอก
ตำบลหนองพันจันทร์
อำเภอบ้ำนคำ

            รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี
            ผศ.ดร.ปรำโมทย์ สฤษนิรันดร์

           

151

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

อินทรีย์)

287

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
กำแพงแสน

กลำง

กำญจนบุรี

หมู่บ้ำนไผ่ หัตถกรรม
พืนบ้ำน (โครงกำรใน
พระรำชดำริ) (หมู่บ้ำน
ไผ่ หัตถกรรมพืนบ้ำน)
หมู่บ้ำนเกษตรอินทรีย์
ผสมผสำนเพื่อควำม
มั่นคงทำงอำชีพ
หมู่บ้ำนอนุรักษ์ไก่ชน
และไก่พืนเมืองเชิง
พำณิชย์
หมู่บ้ำนไก่สวยงำมสร้ำง
อำชีพเสริมแก่เกษตรกร

288

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
กำแพงแสน

กลำง

นครปฐม

289

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
กำแพงแสน

กลำง

สิงห์บุรี

290

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
กำแพงแสน

กลำง

นครปฐม

291

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

กลำง

ปทุมธำนี

หมู่บ้ำนเกษตรอินทรีย์

292

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลธัญบุรี

กลำง

ปทุมธำนี

หมู่บ้ำนต้นแบบพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
เสริมสมุนไพร

หมู่บ้ำนวังเขมร ต.ท่ำเสำ
อ.ไทรโยค
บ้ำนฝั่งคลอง ม.1
ต.บ้ำนหลวง อ.ดอนตูม
จ.นครปฐม
บ้ำนบำงตำเพชร หมู่ 4
ต.บำงมัญ อ.เมือง

ผศ.ดร.ปรำโมทย์ สฤษนิรันดร์

     
 นำยกฤษฎำ จำตุรัส
    


        

  
บ้ำนหนองปำกง่ำม หมู่
23
ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน
ชุมชนคลองหก หมู่ 8 ต.   
บึงคำพร้อย
อ.ลำลูกกำ
  
กลุ่มพัฒนำสตรีชุมชน
เย็นฉ่ำ หมู่ 18 ต.คูคต
อ.ลำลูกกำ จ.ปทุมธำนี
  

 ผศ.ดร.ปรำโมทย์ สฤษนิรันดร์

       ผศ.ดร.ปรำโมทย์ สฤษนิรันดร์
    


  รศ.ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย

    น.ส.อัญชลินทร์ สิงห์คำ
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ปทุมธำนี

295

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลธัญบุรี

กลำง

สมุทรสำคร

296

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลธัญบุรี

กลำง

ปทุมธำนี

297

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคล
พระนคร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลพระนคร
วิทยำเขตโชติเวช

กลำง

สระบุรี

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

กลำง

298

299

กลำง

หมู่บ้ำนต้นแบบพัฒนำ
ลวดลำย และกำร
แปรรูปผลิตภัณฑ์จำก
ผ้ำขำวม้ำ
หมู่บ้ำนเผือกหอม

สมุทรปรำกำร หมู่บ้ำนปลำสลิด กลุ่ม
มุสลิมลำดหวำย
เพชรบุรี

หมู่บ้ำนพลังงำน
ทำงเลือกเพื่อวิถีชีวิต
เกษตรกร

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

กลำง

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลธัญบุรี

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

294

หมู่บ้ำนต้นแบบกำรแปร
รูปผลิตภัณฑ์อำหำรจำก
บัว
หมู่บ้ำนท่องเที่ยวตลำด
ชุมชนโบรำณระแหง
100 ปี
หมู่บ้ำนต้นแบบกำรแปร
รูปผลิตภัณฑ์จำกกะปิ
อนำมัยเพื่อเพิ่มมูลค่ำ

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

ปทุมธำนี

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

กลำง

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลธัญบุรี

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

293

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ



กลุ่มสตรีชุมชน หมู่ 6
น.ส.อัญชลินทร์ สิงห์คำ
ต.หลักหก อ.เมือง
จ.ปทุมธำนี
  
   
   นำยณัฐพงษ์ สีบุญเรือง
ชุมชนตลำดโบรำณ
ระแหง100ปี
ต.ระแหง อ.ลำดหลุมแก้ว
    
   น.ส.อัญชลินทร์ สิงห์คำ
วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแปร    
รูปอำหำรทะเลบ้ำน
กระซ้ำขำว หมู่ 9
ต.บ้ำนบ่อ อ.เมือง
  
  
   นำยกรณัท สุขสวัสดิ์

กลุ่มวิสำหกิจคอตตอน
ดีไซน์ 46/200 ต.บำงเตย
อ.สำมโคก

ต.หรเทพ ต.โคกใหญ่
ต.ตลำดน้อย อ.บ้ำนหมอ

     

     ผศ.จุฑำมำศ พีรพัชระ

โรงเรียนมุสลิม
สมุทรปรำกำร
กลุ่มมุสลิมลำดหวำย
ต.บำงเพลียง อ.บำงบ่อ
ต.ป่ำเด็ง อ.แก่งกระจำน
จ.เพชรบุรี

            ผศ.อภิรัติ โสฬศ

   
    
   ดร.ปำณิศำ แก้วสวัสดิ์
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กลำง

เพชรบุรี

302

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลสุวรรณภูมิ

กลำง

พระนครศรี
อยุธยำ

303

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลสุวรรณภูมิ

กลำง

พระนครศรี
อยุธยำ

หมู่บ้ำนแปรรูปนำนม
แพะ

304

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลสุวรรณภูมิ

กลำง

สุพรรณบุรี

หมู่บ้ำนกำรลดต้นทุน
กำรผลิตข้ำว

305

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลสุวรรณภูมิ

กลำง

พระนครศรี
อยุธยำ

หมู่บ้ำนพริกหอมและ
ผักปลอดสำรพิษ

306

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลสุวรรณภูมิ

กลำง

พระนครศรี
อยุธยำ

หมู่บ้ำนเห็ดตับเต่ำ
สำมเรีอน



ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

วิทยำลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเพชรบุรี

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หมู่บ้ำนโปงสลอด ต.
หนองกระปุก อ.บ้ำนลำด

301

หมู่บ้ำนข้ำวปลอดสำร
ชุมชนกำรเรียนรู้
โปงสลอด
หมู่บ้ำนต้นแบบกำรผลิต
ไก่เนือพันธุ์เมืองด้วย
เทคโนโลยีและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น
หมู่บ้ำนข้ำวโพดเทียน

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

เพชรบุรี

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

กลำง

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

300

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

อ.พนัส ชัยรัมย์

หมู่บ้ำนหนองเขื่อน
หมู่ที่ 4 ต.ไร่ใหม่พัฒนำ
อ. ชะอำ



          นำยสัตวแพทย์ธีระยุทธ ชำวุฒิ

ชุมชนหมู่บ้ำนโพธิ์
บ้ำนไผ่ บ้ำนเกำะ
ต.บ้ำนเกำะ
อ.พระนครศรีอยุธยำ
ต.ปำกกรำน
อ.พระนครศรีอยุธยำ

            นำยกิตติ บุญเลิศนิรันดร์

ชุมชนหมู่บ้ำน หมู่ที่ 7
ตำบลดอนปรู
อ.ศรีประจันต์
บ้ำนบำงนำ หมู่ที่ 1
ต.บำงนำ
อ.มหำรำช
ต.สมเรือน อ.บำงประอิน

            ผศ.ชำตรี วิระสิทธิ์

            นำงทศพร นำมโฮง

            รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
  
  

    
รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี
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ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้ำนแห้วปลอด
สำรพิษเพื่อสิ่งแวดล้อม

บ้ำนทุ่งชนะ ต.วังยำง
อ.ศรีประจันต์

308

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลสุวรรณภูมิ

กลำง

สุพรรณบุรี

หมู่บ้ำนรักษ์ธรรมชำติ
(ลดภำวะโลกร้อน)

1 กลุ่มนำหมักชีวภำพและ
ผลิตภัณฑ์จำกนำหมัก
ชีวภำพ หมู่ที่ 3
ต.รัวใหญ่ อ.เมืองฯ
2 กลุ่มคัดแยกขยะ
หมู่ที่ 3 ตำบลรัวใหญ่
อ.เมืองฯ
3 กลุ่มปุ๋ยชีวภำพ,
ปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ที่ 5
ตำบลรัวใหญ่ อำเภอเมืองฯ

            นำยกฤตย์ตนัย ธำรำรัตน
สุวรรณ

309

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลกรุงเทพ

กลำง

สุพรรณบุรี

หมู่ 13 ต.หนองโอ่ง
อ.อู่ทอง

         
  ผศ.ดร.วุฒิวัฒน์ คงรัตนประเส
ริฐ

310

วิทยำลัยกำรอำชีพ
บำงสะพำน

กลำง

        

311

วิทยำลัยชุมชนสมุทรสำคร

กลำง

สมุทรสำคร

หมู่บ้ำนต้นแบบผลิตภัณฑ์
กะลำมะพร้ำว Hi-Tech
บ้ำนกระโจมทอง

312

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ตะวัน
ออก

ระยอง

หมู่บ้ำนผลิตภัณฑ์แปร
รูปอำหำรทะเล

บ้ำนสำยเพชร หมู่ที่ 9
ต.ทองมงคล
อ.บำงสะพำน
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน
หมู่ที่ 5 บ้ำนกระโจมทอง
ต.หลักสอง อ.บ้ำนแพ้ว
บ้ำนแสมผู้ ม.7
ต.ปำกนำกระแส อ.แกลง

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สุพรรณบุรี

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

กลำง

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลสุวรรณภูมิ

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

307

หมู่บ้ำนต้นแบบแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จำกถั่วดำวอิน
คำ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ หมู่บ้ำนชุมชนคน
พอเพียงบ้ำนสำยเพชร

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

นำยธนวัฒน์ พงษ์สุวรรณ

  นำยสุรินทร์ นวลรอด

            นำงประภัสสร นิ่มพินิจ
            รศ.ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย
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ฉะเชิงเทรำ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลตะวันออก วิทยำเขต
บำงพระ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลตะวันออก วิทยำเขต
จันทบุรี

ตะวัน
ออก

ฉะเชิงเทรำ

ตะวัน
ออก

จันทบุรี

316
317

318
319

ฉะเชิงเทรำ

ชลบุรี

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ตะวัน
ออก
ตะวัน
ออก

315

ตรำด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
รำชนครินทร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลตะวันออก วิทยำเขต
บำงพระ

314

บ้ำนตำกแว้ง ต.บ่อพลอย
อ.บ่อไร่
 
หมู่บ้ำนเขำพลู วน
บ้ำนเขำพลู ต.ท่ำกุ่ม
เกษตรธนำคำรพันธุ์พืช อ.เมือง
 
หมู่บ้ำนพัฒนำผลิตภัณฑ์ ม1. ต.พนมสำรคำม
มะม่วงแปดริว(หมู่บ้ำน อ.พนมสำรคำม
พัฒนำผลิตภัณฑ์แปรรูป
มะม่วงแปดริว)
 
หมู่บ้ำนสมุนไพรอินทรีย์ 36 หมู1่ ต.สิบเอ็ดศอก
แปรรูปเชิงสร้ำงสรรค์
อ.บ้ำนโพธิ์
 
หมู่ 1, 3, 5, 6 และ 11
หมู่บ้ำนแม่ข่ำยอำหำร
ต.บำงพระ อ.ศรีรำชำ
สัตว์นำรำชมงคล
3. กลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
ตะวันออก (หมู่บ้ำน
ต้นแบบกำรผลิตอำหำร ที่อยู่ในภำคตะวันออก
(ระยองฉะเชิงเทรำ
สัตว์นำรำชมงคล
สมุทรปรำกำร)
ตะวันออก)
หมู่บ้ำนแม่ข่ำยกำร
บ้ำนหนองปลำตะเพียน  
เพำะพันธุ์ปลำหนอง
ต.หัวสำโรง อ.แปลงยำว
ปลำตะเพียน
 
หมู่บ้ำนเทคโนโลยีไฟฟ้ำ บ้ำนร้อยรู และหมู่บ้ำน
เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต ต่ำงๆ ใน ต.วังสรรพรส
อ.ขลุง
 

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้ำนไม้กฤษณำ

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

ตรำด

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

ตะวัน
ออก
ตะวัน
ออก
ตะวัน
ออก

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
กำแพงแสน
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
บำงเขน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
รำชนครินทร์

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

313

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
          นำยณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
          ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกำ

          ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกำ
          นำยมำนพ กำญจนบุรำงกูร

          นำยมำนพ กำญจนบุรำงกูร
          นำยประหยัด กองสุข
         

156

322

วิทยำลัยเทคนิคนครนำยก

ตะวันออ
ก

นครนำยก

323

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
กระบี่

ใต้

กระบี่

324

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
กระบี่

ใต้

กระบี่

หมู่บ้ำนภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นคนจันท์ชันโรง

อุตสำหกรรมปำล์มนำมัน
ชุมชนแบบไร้ของเสีย)
หมู่บ้ำนอุตสำหกรรมข้ำว
ชุมชนแบบไร้ของเสีย

บ้ำนเกำะกลำง
ต.คลองประสงค์ อ.เมือง

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

นครนำยก

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

ตะวันออ
ก

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

วิทยำลัยเทคนิคนครนำยก

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

321

1. หมู่บ้ำนพญำบน ม.3
ต.วังแซ้ม อ.มะขำม
2.หมู่บ้ำนท่ำหลวง
ต.ท่ำหลวง อ.มะขำม
3.หมู่บ้ำนปัถวี ต.ปัถวี
อ.มะขำม
4.หมู่บ้ำนฉมัน ม.1
ต.ฉมัน อ.มะขำม
หมู่บ้ำนวิทย์ฯข้ำว
ชุมชนบ้ำนเกำะไม้ลำย
ปลอดภัย ชุมชนเกำะไม้ หมู่ 9
ลอย
ต.พิกุลออก อ.บ้ำนนำ
โครงกำรหมู่บ้ำน วท.
ชุมชนหินตัง-ศรีนำวำ
ท่องเที่ยวชุมชน หินตัง - หมู่ 8 ตำบลศรีนำวำ
ศรีนำวำ จังหวัด
อำเภอเมือง
นครนำยก
หมู่บ้ำนต้นแบบ
หมู่ 1 ต.ห้วยยูง
อุตสำหกรรมปำล์มนำมัน อ.เหนือคลอง
ชุมชน แบบไร้ของเสีย
หมู่ 3 ต.ห้วยยูง
(หมู่บ้ำนกำรจัดกำร
อ.เหนือคลอง

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

จันทบุรี

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ตะวันออ
ก

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลตะวันออก
วิทยำเขตจันทบุรี

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

320

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

ผศ.เสวก พงษ์สำรำญ

    
      
 ว่ำที่ ร.ต.นภพล รัตนสุนทร
   

   

    


   

 ว่ำที่ ร.ต.นภพล รัตนสุนทร

  รศ.สมบัติ ชิณะวงศ์

            รศ.สมบัติ ชิณะวงศ์
           

157

327

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ - ชุมพร

ใต้

328

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ - ชุมพร

329

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

กระบี่

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

ใต้

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
กระบี่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

326

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

พังงำ

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ใต้

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
กระบี่

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

325

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

หมู่บ้ำนต้นแบบสมุนไพร หมู่ที่ 1 บ้ำนเขำตำหนอน
แปรรูป
ตำบลถำทองหลำง
อำเภอทับปุด
หมู่บ้ำนต้นแบบกำรแปร หมู่ที่ 4 บ้ำนทุ่งหยีเพ็ง ต.
รูปผลิตภัณฑ์จำกกะปิ
ศำลำด่ำน อ.เกำะลันตำ

ดร.ปิยภำคย์ ภูมิภมร
            ดร.ปิยภำคย์ ภูมิภมร
นส.เตือนใจ ปิยัง

ชุมพร

หมู่บ้ำนส้มจี๊ด


    
     
ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ

ใต้

ชุมพร

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ - ชุมพร

ใต้

สุรำษฎร์ธำนี

หมู่บ้ำนเห็ดฟำงจำก
ทะลำยปำล์ม
หมู่บ้ำนขมินอินทรีย์

บ้ำนทอน-อม ต.ช่องไม้
แก้ว
อ.ทุ่งตะโก
หมู่บำ้ นเขำหลวง ต.ทุ่ง
หลวง อ.ละแม
บ้ำนเขำนำใน อ.พนม

330

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

ใต้

นครศรีธรรมรำช

หมู่บ้ำนปลำดุกครบ
วงจรท่ำซัก

ชุมชนบ้ำนท่ำซัก หมู่ 1 ,2
และ 3 ต.ท่ำซัก อ.เมือง

331

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

ใต้

นครศรีธรรมรำช

332

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

ใต้

333

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

ใต้

   
     

  
   

   

  

ดร.มัลลิกำ จินดำซิงห์

 อ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ

  ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร

หมู่บ้ำนปูเล่ย์ เพื่อ
ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน
พอเพียง
นครศรีธรรมรำช หมู่บ้ำนสวนครัว
ปลอดภัย

ชุมชนบ้ำนนำบ่อ หมู่ 3 ,
4 ,7 และ 8 ต.แม
เจ้ำอยู่หัว อ.เชียรใหญ่
หมู่ที่ 1, 2, 3, 4 และ 5
ต.บ้ำนตูล อ.ชะอวด

            ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร

นครศรีธรรมรำช

หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลวังอ่ำง
อ.ชะอวด

          ผศ.ดร.นิวัต เมืองแก้ว

หมู่บ้ำนปศุสัตว์อินทรีย์

     ผศ.ดร.วำริน อินทนำ
  
    

 

   

   

158

336

มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำ
เขตพัทลุง

ใต้

337

มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำ
เขตพัทลุง

ใต้

พังงำ

338

มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำ
เขตพัทลุง

ใต้

339

มหำวิทยำลัยทักษิณ
วิทยำเขตพัทลุง

ใต้

หมู่บ้ำนจัดกำรนำเสีย
จำกกำรทำยำงแผ่น ด้วย
ก๊ำซชีวภำพ (หมู่บ้ำน
กำรจัดกำรนำเสียจำก
กำรทำยำงแผ่นและของ
เสียจำกครัวเรือน ด้วย
ระบบก๊ำซชีวภำพ)
นครศรีธรรมรำช หมู่บ้ำนแก๊สทำมือ..รักษ์
โลก

บ้ำนหัวคู หมู่ที่ 9 ต.
สระแก้ว อ.ท่ำศำลำ

 

ชุมชนบ้ำนหัวทรง
ต.เกำะเพชร
อ.หัวไทร
เกำะหมำกน้อย หมู่ที่ 4
ต.เกำะปันหยี อ.เมือง


 




  

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

นครศรีธรรมรำช

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

ใต้



สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

มหำวิทยำลัยทักษิณ
วิทยำเขตพัทลุง

หมู่ที่ 4,5,7 ตำบลบำงศำลำ
และหมู่ที่ 1,4
ตำบลบำงตะพง อ.ปำกพนัง

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

335

หมู่บ้ำนฟำร์มปลำนิล
คุณภำพสู่มำตรฐำน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

นครศรีธรรมรำช

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ใต้

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

334

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

ผศ.ดร.พ้วน เพ่นเซ้ง

    ผศ.ดร.อุษำ อ้นทอง

 
      ผศ.ดร.อุษำ อ้นทอง

   

      นำงสำววิกำญดำ ทองเนือแข็ง

พัทลุง

หมู่บ้ำนเทคโนโลยีก๊ำซ
ชีวภำพเพื่อจัดกำรนำ
เสียยำงแผ่นและขยะ
อินทรีย์(เกำะหมำกน้อย)
1.บ้ำนโล๊ะจังกระ อ.กงหรำ
หมู่บ้ำนไร้ของเสีย

            นำงสำวอนิศรำ เพ็ญสุข

พัทลุง

หมู่บ้ำนไผ่พัฒนำ

            ผศ.ประสงค์ สิริพุทไธวรรณ

2. หมู่ที่ 2 ต.ร่มเมือง
อ.เมือง
หมู่บ้ำนโตลดด้วน
ต.โตลดด้วน อ.ควนขนุน

           

159

340

มหำวิทยำลัยทักษิณ
วิทยำเขตพัทลุง

ใต้

สงขลำ

หมูบ่ ้ำนเทคโนโลยี
ชีวภำพเพื่อกำรเกษตร
และสิ่งแวดล้อม

บ้ำนเขำใน หมู่ที่1
ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์

341

มหำวิทยำลัยทักษิณ
วิทยำเขตพัทลุง

ใต้

นครศรีธรรมรำช

หมู่บ้ำนแปรรูป
ผลิตภัณฑ์มังคุดแปรรูป

หมู่ 14 ต.ร่อนพิบูลย์
อ.ร่อนพิบูลย์

342

มหำวิทยำลัยทักษิณ
วิทยำเขตพัทลุง

ใต้

พัทลุง

หมู่บ้ำนผลิตข้ำวสังข์
หยดแบบครบวงจรสู่
ควำมยั่งยืน

หมู่ 5 บ้ำนหนองสำมก้อน     
ต.แหนมโตนด
อ.ควนขนุน

343

มหำวิทยำลัยทักษิณ
วิทยำเขตพัทลุง

ใต้

พัทลุง

หมู่บ้ำนกำรผลิตไก่
พืนเมืองครบวงจร

หมู่ 2 ต.แพรกหำ
อ.ควนขนุน

344

มหำวิทยำลัยทักษิณ
วิทยำเขตพัทลุง

ใต้

พัทลุง


หมู่บ้ำนแปรรูป"ผลิตเห็ด หมู่ 5 บ้ำนหนองสำมก้อน 
แปรรูป"
ต.แหนมโตนด อ.ควน
ขนุน

345

มหำวิทยำลัยทักษิณ
วิทยำเขตพัทลุง

ใต้

พัทลุง

หมู่บ้ำนแปรรูป
"ผลิตภัณฑ์เครื่องแกง
ปลอดสำรพิษ"

กลุ่มเครื่องแกงปลอด
สำรพิษตำบลแพรกหำ 57
หมู่ 3 ม. 10 ต.แพรกหำ
อ.ควนขนุน

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

นส.วิกำญดำ ทองแข็ง

 
    
     อ.ดร.ถำวร จันท์โชติ
     ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว

           ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี
   
     
ดร.ถำวร จันทโชติ


    

  

    


    

ดร.ถำวร จันทโชติ
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ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

1. เทศบำล ต.เขำชัยสน
2. เทศบำล ต.โคกม่วง
3. เทศบำล ต.จองถนน
4. องค์กำรบริหำร
ส่วนต้ำบลเขำชัยสน
5. องค์กำรบริหำร
ส่วนต้ำบลควนขนุน
6. องค์กำรบริหำร
ส่วนต้ำบลหำนโพธิ
หมู่ที่ 7 หมู่บ้ำนท่ำหิน
ต.ท่ำหิน อ.สทิงพระ

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ



346

มหำวิทยำลัยทักษิณ
วิทยำเขตพัทลุง

ใต้

พัทลุง

หมู่บ้ำนเครือข่ำย
ท่องเที่ยววิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี - บ่อนำ
ร้อนเขำชัยสน จังหวัด
พัทลุง

347

มหำวิทยำลัยสงขลำ
นครินทร์

ใต้

สงขลำ

หมู่บ้ำนโหนดนำเลวิถี
วิทย์

348

มหำวิทยำลัยสงขลำ
นครินทร์

ใต้

สุรำษฎร์ธำนี

บ้ำนเขำป้อม ต.หน้ำเมือง
อ.เกำะสมุย

  

349

มหำวิทยำลัยสงขลำ
นครินทร์

ใต้

สงขลำ

หมู่บ้ำนเกษตรปลอด
สำรพิษสนับสนุน
กำรท่องเที่ยวภำคใต้ฝั่ง
อ่ำวไทย
หมู่บ้ำนเกษตรอินทรีย์
วิถีพอเพียงรัตภูมิ

หมู่ 3 บ้ำนคูหำใน
ต.คูหำใต้ อ.รัตภูมิ


    
     
รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้ำ
นำงอรอนงค์ สัตยำรักษ์

350

มหำวิทยำลัยสงขลำ
นครินทร์

ใต้

สงขลำ

หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ชุมชนบ้ำนกระอำน
อ.เทพำ

   
     


351

มหำวิทยำลัยสงขลำ
นครินทร์

ใต้

สงขลำ

หมู่บ้ำนท่องเที่ยววิถีนำ

บ้ำนหนองถ้วย หมู่ 2
ต.ตะเครียะ
อ.ระโนด

  

  


  

   


   

ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขำ

  ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ

   ดร.สุชำติ เชิงทอง

รศ.ดร.อัจฉรำ เพ็งหนู

      นำยธีรศักดิ์ จินดำบถ
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ตรัง

354

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลศรีวิชัย
วิทยำเขตตรัง
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลศรีวิชัย
วิทยำเขตตรัง
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลศรีวิชัย
วิทยำเขตตรัง
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลศรีวิชัย
วิทยำเขตตรัง
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลศรีวิชัย
วิทยำเขตสงขลำ

ใต้

ตรัง

ใต้

ตรัง

ใต้

สตูล

หมู่บ้ำนกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมชุมชน

ใต้

ตรัง

ใต้

พัทลุง

หมู่บ้ำนกำรท่องเที่ยว
เพื่อสุขภำพบ่อนำร้อน
กันตัง
หมู่บ้ำนพลังงำน
ทำงเลือก

355
356
357
358

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ใต้

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลศรีวิชัย
วิทยำเขตตรัง

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

353

หมุ๋บ้ำนกำรจัดกำรขยะ
แบบบูรณำกำร
(ศูนย์เรียนรู้ด้ำน ว และ
ท ต.เกำะมุก)
หมู่บ้ำนผลิตภัณฑ์อำหำร
ทำงกำรประมง(หมู่บ้ำน
เลียงปลำในกระชังและ
กำรแปรรูป)
หมู่บ้ำนรักษ์พลังงำน
และปุ๋ยอินทรีย์
(หมู่บ้ำนยำงและปำล์ม)
หมู่บ้ำนเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้ำนสวนป่ำ

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

ตรัง

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

ใต้

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลศรีวิชัย
วิทยำเขตตรัง

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

352

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

หมู่บ้ำนเกำะมุกด์ ม.2
ต.เกำะลิบง อ.กันตัง

ผศ.ว่ำที่พันตรีดำรงค์
โลหะลักษณำเดช

หมู่บ้ำนเกำะเคี่ยม ม.4
ต.กันตังใต้ อ.กันตัง

            ผศ.ว่ำที่พันตรีดำรงค์
โลหะลักษณำเดช

หมู่บ้ำนไสต้นวำ ม.4
ต.บ่อหิน
อ.สิเกำ
ชุมชนบ้ำนสวนป่ำ ม.6
ต.วังมะปรำงเหนือ
อ.วังวิเศษ
ชุมชนบ้ำนโคกพยอม
ม.18 ต.ละงู อ.ละงู

            ผศ.ว่ำที่พันตรีดำรงค์
โลหะลักษณำเดช

พืนที่บ้ำนบำงสัก
ต.บำงสัก อ.กันตัง

         
  ผศ.ว่ำที่พันตรีดำรงค์
โลหะลักษณำเดช

หมู่ที่ 9 บ้ำนป่ำพงศ์
ต.ตะโหมด
อ.ตะโหมด


    
  

            ผศ.ว่ำที่พันตรีดำรงค์
โลหะลักษณำเดช
            ผศ.ว่ำที่พันตรีดำรงค์
โลหะลักษณำเดช

   

 
ดร.นุชลี ทิพย์มณฑำ
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364

หมู่บ้ำนตำลโตนด

นครศรีธรรมรำช

หมู่บ้ำนธนำคำรโคเนือ
เพื่อชุมชน

หมู่ 3 บ้ำนควนยูง
ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่

     

ใต้

พัทลุง

หมู่บ้ำนสับปะรดป่ำบำก

ใต้

นครศรีธรรมรำช

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ

ใต้

สงขลำ

หมู่บ้ำนแป้งสำคู
บ้ำนสำกเหล็ก
หมู่ที่ 2 ต.อินคีรี
อ.พรหมคีรี
หมู่บ้ำนเครื่องแกง

365

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ

ใต้

สงขลำ

หมู่บ้ำนโคเนือ

บ้ำนสับปะรดป่ำบำก
ต.ทุ่งนำรี
อ.ป่ำบอน
หมู่บ้ำนแป้งสำคูอินคีรี
บ้ำนสำกเหล็ก
หมู่ที่ 2 ต.อินคีรี
อ.พรหมคีรี
หมู่ 2 บ้ำนทุ่งเอำะ ต.
สะพำนไม้แก่น
อ.จะนะ จ.สงขลำ
ต.ทุ่งลำน อ.คลองหอยโข่ง

366

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ

ใต้

สงขลำ

หมู่บ้ำนวิสำหกิจชุมชน
สวนหม่อมผลิต
เครื่องแกงสำเร็จรูปตรำ
ครก

360
361
362
363

กลุ่มเครื่องแกงตรำครก
เลขที่ 50 ม.5 ต.ปริก
อ.สะเดำ



นำยนภดล โพชกำเหนิด


   
   


  

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ใต้



หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สงขลำ

หมู่ที่ 12 บ้ำนโคกเมือง
ต.บำงเหนียง
อ.ควนเนียง
ต.บำงเขียด อ.สิงหนคร

359

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

ใต้

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้ำนแปรรูปปลำ
ท่องเที่ยว

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สงขลำ

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ใต้

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลศรีวิชัย
วิทยำเขตสงขลำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลศรีวิชัย
วิทยำเขตสงขลำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลศรีวิชัย
วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลศรีวิชัย
วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครศรีธรรมรำช

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

นำยนพดล โพชกำเหนิด

  นำยวรรษกร ขอพลอยกลำง

      รศ.ดร.สุนีย์รัตน์ ศรีเปำรยะ

 
    
     ผศ.ศุภมำตร อิสสระพันธุ์



   

     น.ส.เสำวนิตย์ ชอบบุญ


    
     
ดร.มงคล เทพรัตน์
 
 

 

    

        

ดร.สุวรรณี พรหมคีรี

163

มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ

ใต้

ยะลำ

หมู่บ้ำนเฟอร์นิเจอร์ปูนซิ บ้ำนกูแบอีเต๊ะ หมู่ที่3
เมนต์ (บ้ำนกูแบอีเต๊ะ)
ต.หน้ำถำ อ.เมือง
กศน.อำเภอเมืองยะลำ
(หมู่บ้ำนเฟอร์นิเจอร์ปูน
ซิเมนต์)

369

มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ

ใต้

ยะลำ

370

มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ

ใต้

ยะลำ

371

มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ

ใต้

ยะลำ

หมู่บ้ำนท่ำธงพัฒนำ
เทคโนโลยีสู้
ชีวิตประจำวัน
กศน.อำเภอรำมัน
หมู่บ้ำนหัตถกรรมงำนไม้
ตำบลบำโร๊ะ กศน.
อำเภอยะหำ (หมู่บ้ำน
หัตถกรรมงำนไม้ตำบล
บำโร๊ะ)
หมู่บ้ำนแปรรูปกล้วยหิน
ฉำบ กศน.อำเภอ
บันนังสตำ(หมู่บ้ำนแปร
รูปกล้วยหินฉำบ)

บ้ำนพรุและบ้ำนเจำะกำแต
ต.ท่ำธง อ.รำมัน

 

     

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

368



หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หมู่บ้ำนพัฒนำผลิตภัณฑ์ กลุ่มมุสลิมเบอกำรีหมู่ 1
ขนมจำกจำปำดะ
ต.ควนโดน
"ผลิตภัณฑ์จำปำดะแปร อ.ควนโดน
รูป"

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

สตูล

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

ใต้

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

367

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ



ดร.สุวรรณี พรหมศิริ

  นำยประยูร ดำรงรักษ์

            นำยประยูร ดำรงรักษ์

บ้ำนปูแล หมู่ที่ 1 ต.บำโร๊ะ             นำยประยูร ดำรงรักษ์
อ.ยะหำ

            นำงธนธรณ์ แก้วเป็นทอง
บ้ำนป่ำหวังใน หมู่ 1
ต.บันนังสตำ อ.บันนังสตำ
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372

มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ

ใต้

ยะลำ

373

มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ

ใต้

ยะลำ

374

มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ

ใต้

ยะลำ

375

มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ

ใต้

ยะลำ

376

มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ

ใต้

ยะลำ

377

มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ

ใต้

ยะลำ

บ้ำนคอรอกำเอ หมู5่
ต.บำเจำะ
อ.บันนังสตำ
บ้ำนสันติ2 หมู่ 6
ต.แม่หวำด อ.ธำรโต
บ้ำนนครธรรม หมู่ 6
ต.คีรีเขต อ.ธำรโต

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หมู่บ้ำนตัดเย็บเสือผ้ำ
กศน.อำเภอบันนังสตำ
(หมู่บ้ำนตัดเย็บเสือผ้ำ)
หมู่บ้ำนกล้วยหินฉำบ
กศน.อำเภอธำรโต
(หมู่บ้ำนกล้วยหินฉำบ)
หมู่บ้ำนเครื่องแกงคีรีเขต
กศน.อำเภอธำรโต
(หมู่บ้ำนเครื่องแกงคีรี
เขต)
หมู่บ้ำนกำรทำนำ
สมุนไพรเพื่อสุขภำพ
กศน.อำเภอเบตง
(หมู่บ้ำนกำรทำนำ
สมุนไพรเพื่อสุขภำพ)
หมู่บ้ำนผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภำพ กศน.อำเภอกำ
บัง(หมู่บ้ำนผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภำพ )
หมู่บ้ำนปลำส้ม กศน.
อำเภอกรงปินัง (หมู่บ้ำน
ปลำส้ม)**

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

นำยประยูร ดำรงรักษ์
            นำงวำสนำ อนุสรณ์ประเสริฐ
            นำยประยูร ดำรงรักษ์

ชุมชนแกรนวิลล่ำ 3 ซ.11             นำยประยูร ดำรงรักษ์
ต.เบตง อ.เบตง

123 หมู่บ้ำนยือนัง หมู่ 4
ต.กำบัง อ.กำบัง

            นำยประยูร ดำรงรักษ์

หมู่ที่ 6 บ้ำนดูซงกูญิ
ต.สะเอะ อ.กรงปินัง

            นำยประยูร ดำรงรักษ์
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378

มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต

ใต้

ภูเก็ต

หมู่บ้ำนผลิตเห็ดอินทรีย์

379

มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต

ใต้

ภูเก็ต

หมู่บ้ำนเศรษฐกิจ
พอเพียงเฉลิมพระเกียรติ
(วิถีแห่งอินทรีย์)

380

มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต

ใต้

พังงำ

หมู่บ้ำนท่องเที่ยววิถวี ิทย์ฯ
บ้ำนโคกไคร ต.มะรุ่ย
อ.ทับปุด จ.พังงำ

บ้ำนโคกไคร ต.มะรุ่ย
อ.ทับปุด

381

วิทยำลัยเทคนิคปัตตำนี

ใต้

ปัตตำนี

หมู่บ้ำนหยวกกล้วย

382

วิทยำลัยเทคนิคปัตตำนี

ใต้

ปัตตำนี

1.กลุ่มกัสลีฯ หมู่ที่ 2
ต.บำรำโหม อ.เมือง
2.ชมรมเตะกระป๋อง
บ้ำนยำมู อ.ยะหริ่ง
หมู่ที่4 ชุมชนบ้ำนรำวอ
ต.กระหวะ อ.มำยอ

383

วิทยำลัยเทคนิคปัตตำนี

ใต้

ปัตตำนี

หมู่บ้ำนวิถีชำวนำ
อนุรักษ์และกำรใช้
ประโยชน์จำกพันธุ์ข้ำว
พืนเมือง (ข้ำวมะจำนู)
อ.มำยอ จ.ปัตตำนี
หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำร
บ้ำนม่วงเงิน ต.ตรัง อ.
เพำะเห็ดแครงใน
มำย
ถุงพลำสติกสู่กำรแปรรูป
เห็ดแครงต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่ำง
ยั่งยืน





   

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หมู่บ้านใหม่

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61



  


   

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

หมู่บ้ำนลิพอนหัวหำร-บ่อ
แร่ ม.8
ต.ศรีสุทร อ.ถลำง
ม.6 ต.ฉลอง อ.เมือง

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

นำยรังสรรค์ พลสมัคร

   
ผศ.ดร.ประภำ กำหยี

   

  

ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช

  นำยประยูร ดำรงรักษ์

         
  นำยยอด สุขแก้ว

           นำยยอด สุขแก้ว
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385

วิทยำลัยเทคนิคปัตตำนี

ใต้

ปัตตำนี

386

มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำช
นครินทร์
มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำช
นครินทร์

ใต้

นรำธิวำส

ใต้

นรำธิวำส

หมู่บ้ำนส่งเสริมกำรปลูก
ข้ำวปลอดภัยด้วยพันธุ์
ข้ำวพืนเมือง
หมู่บ้ำนวิถีเกษตรแบบ
พอเพียง
หมุ่บ้ำนผลิตลองกอง
คุณภำพสูง

หมู่ 3 บ้ำนปิยำ
ต.ปิยำมุนัง
อ.ยะหริ่ง
หมู่ 4 ต.ตันหยงมัส
อ.ระแงะ
ม.3 ต.ตันหยงมัส
อ.ระแงะ

387

ผู้รับผิดชอบ

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

กลุ่มแม่บ้ำน งำนประดิษฐ์
ของใช้จำกกำบกล้วย.
1.เลขที่ 10/1 ม.8
ต.บำรำโหม อ.เมือง
2.เลขที่ 12/2 ม.6
ต.จะกว๊ะ อ.รำมัน

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หมู่บ้ำนศิลปะประดิษฐ์
จำกกำบกล้วย

สถานะภาพ
หมู่บ้าน วท.
ปี 61

หมู่บ้านใหม่

ปัตตำนี

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 2

ใต้

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1

วิทยำลัยเทคนิคปัตตำนี

สถานะภาพหมู่บ้าน วท.
ปี 60
หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

384

สถานะภาพหมู่บ้าน
วท.
ปี 59

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่

หมู่บ้านใหม่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1-2

จังหวัด

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 3

ภาค

หมู่บ้านต่อเนื่อง ปีที่ 2

หน่วยงาน/
สถาบันการศึกษา

หมู่บ้านใหม่

ลำดับ

นำยอิซฮำร์ สำและ


    
      นำยประมูล ทองขำว
นำยประกำย พรหมจันทร์
         
ผช.ทวี บุญภิรัมย์
   


    


อ.ทัศนีย์ รัดไว้


26 
29 
20 
20 17 
27 
24 
10 
12 
31 14 
21
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หมู่บ้าน วท. ที่ดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ2561 จานวน 68 หมู่บ้าน

จังหวัด

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ติดต่อ

ภาคเหนือ 22 หมู่บ้าน 10 เครือข่าย
1 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

เหนือ

บ้ำนขอนม่วง ม.3
บ้ำนป่ำพญำไทร ม.3
บ้ำนอำแย ม.3
บ้ำนแม่งัดน้อย ม.3
บ้ำนอำบอลำชำ ม.11
บ้ำนอำบอเน ม.11
บ้ำนห้วยกันใจ ม.8
อำเภอพร้ำว

หมู่บ้ำนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำมวิถีชุมชน
"ม่อนล้ำนโมเดล"

ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย
โทรศัพท์: 089-755-4269
phairot4543@yahoo.co.th



2

เหนือ

หมู่บ้ำนโขมงหัก
ตำบลเทพนคร
อำเภอเมือง

หมู่บ้ำนแพทย์แผนไทยหมอพืนบ้ำนวัดโขมงหัก

ผศ.อำไพ สงวนแวว
โทรศัพท์: 081-456-4286 / 055-515900



มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
ตำก

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 3

หน่วยงาน

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 2

ลาดับ

พื้นที่ดาเนินการ
(ตาบล อาเภอ
จังหวัด)

หมู่บ้านวท.ใหม่

ประเภทหมู่บ้าน

168

หน่วยงาน

จังหวัด

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ติดต่อ

3

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
พิษณุโลก

เหนือ

บ้ำนรักไทย หมู่ที่ 7
ตำบลชมพู
อำเภอเนินมะปรำง

หมู่บ้ำนผลิตลำไยและไม้ผลปลอดภัยบ้ำนรักไทย รศ.ดร.สมชำติ หำญวงษำ
โทรศัพท์: 055-298438 ต่อ1120
มือถือ 084-618-5733
somchath@hotmail.com



เหนือ

บ้ำนหนองหิน หมู่ที่ 10
ตำบลบ้ำนแยง
อำเภอนครไทย

หมู่บ้ำนผลิตสับปะรดปลอดภัยนครไทย



ผศ.ดร.กฤษดำ กำวีวงศ์
โทรศัพท์: 055-298438 ต่อ1102
มือถือ 085-050-2107
krikaweewong@hotmail.com

4

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
ลำปำง

เหนือ

หมู่บ้ำนศำลำบัวบก
หมู่บ้ำนผลิตภัณฑ์ลูกประคบจำกเซรำมิกสู่กำร
หมู่ 8 ต.ท่ำผำ อ.เกำะคำ ท่องเทีย่ วเชิงคุณภำพ
จ.ลำปำง

นำงเพียงพิมพ์ ชิดบุรี
โทรศัพท์: 093-6246953 / 054-342553
piengpim@rmutl.ac.th

5

สถำบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

เหนือ

บ้ำนสันป่ำส้ำน หมู่ที่ 12
ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภู
กำมยำว

ผศ.ดร.รุ่งนภำ ช่ำงเจรจำ
โทรศัพท์: 083-203-4040
Changjeraja@hotmail.com

หมู่บ้ำนเกษตรสร้ำงสรรค์วิถีครัวเรือนตำม
แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพิเพียงบ้ำนป่ำส้ำน
อำเภอภูกำมยำว จังหวัดพะเยำ

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 3

ลาดับ

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 2

พื้นที่ดาเนินการ
(ตาบล อาเภอ
จังหวัด)

หมู่บ้านวท.ใหม่

ประเภทหมู่บ้าน
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จังหวัด

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ติดต่อ

เหนือ

บ้ำนแม่จั๊วะ หมู่ที่ 10
อำเภอปง

หมู่บ้ำนฐำนข้อมูลภูมสิ ำรสนเทศอนุรักษ์ต้นนำ
ยมและกำรพัฒนำวิถีเกษตรปลอดภัย
บ้ำนแม่จั๊วะ อำเภอปง จังหวัดพะเยำ

ผศ.สันติ ช่ำงเจรจำ
โทรศัพท์: 086-730-4040
c_sunti@hotmail.com



เหนือ

บ้ำนแพะหนองแดง
หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝำย
อำเภอเมือง

หมู่บ้ำนนมแพะเพื่อชุมชนทุ่งฝำย จังหวัดลำปำง

นำยพยุงศักดิ์ มะโนชัย
โทรศัพท์: 084-609-7997
pkmanochai1972@gmail.com



เหนือ

บ้ำนสำมัคคี หมู่ที่ 5
ตำบลบ้ำนสำ
อำเภอแจ้ห่ม

หมู่บ้ำนสับปะรดบ้ำนสำ

ผศ.สันติ ช่ำงเจรจำ
โทรศัพท์: 086-730-4040
c_sunti@hotmail.com



เหนือ

บ้ำนสบดี หมู่ที่ 6
ตำบลแจ้ซอน
อำเภอเมือง

หมู่บ้ำนมะนำวสบลี

ผศ.สันติ ช่ำงเจรจำ
08-67304040
c_sunti@hotmail.com

เหนือ

บ้ำนแม่คำหล้ำ หมู่ที่ 13
ตำบลบ้ำนร้อง
อำเภองำว

หมู่บ้ำนวนเกษตรพืนที่สูงแม่คำหล้ำ

ผศ.ดร.สำวิตร มีจุ้ย
โทรศัพท์: 0-5434-2553
มือถือ 08-1568-8455
sawit.rmutl@gmail.com

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 3

หน่วยงาน

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 2

ลาดับ

พื้นที่ดาเนินการ
(ตาบล อาเภอ
จังหวัด)

หมู่บ้านวท.ใหม่

ประเภทหมู่บ้าน
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6

7

มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระ
เกียรติ

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

จังหวัด

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ติดต่อ

เหนือ

บ้ำนหนองสุวรรณ
หมู่ที่ 8 ตำบลบ้ำนกลำง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

หมู่บ้ำนสมุนไพรเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน
บ้ำนหนองสุวรรณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้ำนกลำง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่ (โครงกำรปีที่ 1)

ผศ. ดร.วรรณำ มังกิตะ
โทรศัพท์: 062-664-9949
wmangkita378@hotmail.com

เหนือ

หมู่ 5 อำเภอเวียงสำ
ตำบลอำยนำไลย
จังหวัดน่ำน

หมู่บ้ำนผลิตเห็ดเศรษฐกิจ เพื่อชุมชนบ้ำนอ่ำย
หมู่ 5 อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน

ผศ.ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
โทรศัพท์: 096-975-4005
Tawanphrae@hotmail.con

เหนือ

บ้ำนห้วยกันใจ
(บ้ำนสำมลี่) ตำบลแวน
อำเภอพร้ำว
จังหวัดเชียงใหม่

หมู่บ้ำนแปรรูปผลิตภัณฑ์ชำเพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวดอยม่อนล้ำน

ดร.ปิยำภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล
โทรศัพท์: 053-916253, 081-8848112
chueamchaitrakunp@gmail.com
มทร.ล้ำนนำ
ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย
โทรศัพท์: 099-8858547
นส.วัลภำ กันทะวงค์

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 3

หน่วยงาน

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 2

ลาดับ

พื้นที่ดาเนินการ
(ตาบล อาเภอ
จังหวัด)

หมู่บ้านวท.ใหม่

ประเภทหมู่บ้าน
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จังหวัด

ชื่อหมู่บ้าน

เหนือ

อำเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงรำย

เหนือ

ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง หมู่บ้ำนผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยง
จังหวัดเชียงรำย

เหนือ

อำเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงรำย

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ติดต่อ

กำรพั ฒ นำและเพิ่ ม ผลผลิ ต แปลงชำเมี่ ย ง ดร.ปิยำภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล
ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย โทรศัพท์: 081-8848112
053-916253





ดร.ปิยำภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล
โทรศัพท์: 081-884-8112/053-916253
chueamchaitrakunp@gmail.com

กำรพั ฒ นำและเพิ่ ม ผลผลิ ต แปลงชำเมี่ ย ง ดร.ปิยำภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล
ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย โทรศัพท์: 081-884-8112 /053-916253

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 3

หน่วยงาน

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 2

ลาดับ

พื้นที่ดาเนินการ
(ตาบล อาเภอ
จังหวัด)

หมู่บ้านวท.ใหม่

ประเภทหมู่บ้าน
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8

มหำวิทยำลัยพะเยำ

จังหวัด

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ติดต่อ

นำยสัตวแพทย์สมชำติ ธนะ
ตำแหน่ง อำจำรย์
โทรศัพท์: 054 466666 ต่อ 3273 ต่อ 3156
somchartvet@yahoo.com

เหนือ

ปั จ จุ บั น มี ก ลุ่ ม วิ ส ำหกิ จ
ชุมชนผู้เลียงโคเนือในพืนที่
ในจังหวัดพะเยำ ที่เข้ำใจ
กระบวนกำรผลิตแค่เพีย ง
๖-๙ กลุ่ ม ในอ ำเภอดอก
ค ำใต้ อ ำเภอเมื อ ง และ
อ ำเภอเชี ย งม่ ว น แต่
ปั จ จุ บั น ยั ง มี เ กษตรกรอี ก
เป็ น จ ำนวนมำกที่ น่ ำ จะมี
ศักยภำพในกำรเลียงโคขุน
แ ล ะ ร อ ที่ จ ะ รั บ ก ำ ร
สนับสนุนทำงวิชำกำร เช่น
อำเภอแม่ใจ อำเภอภูก ำม
ยำว อ ำเภอภูซ ำง และ
อำเภอปง เป็นต้น และใน
พืนที่อื่นๆใกล้เคียง

หมู่บ้ำนโคเนือเพื่อบริหำรจัดกำรพืนที่กำรเกษตร
และกำรจัดกำรเศษเปลือกข้ำวโพด เพื่อนำมำ
หมักเป็นอำหำรโคและพัฒนำสู่กำรท่องเที่ยวเชิง
เกษตร

เหนือ

บ้ำนกว๊ำนใต้ ต.ดงเจน
อ. ภูกำมยำว

หมู่บ้ำนแม่ข่ำยวิทยำศำสตร์เศรษฐกิจพอเพียง ผศ.ดร. สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ
กลุ่มผู้ ผลิต
ผักปลอดสำรพิษ และอำหำร โทรศัพท์: 086-429-1548
ปลอดภัยแบบมำตรฐำนรับรองตนเอง เฉลิมพระ อีเมล์ sukthai_p@hotmail.com
เกียรติในหลวง

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 3

หน่วยงาน

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 2

ลาดับ

พื้นที่ดาเนินการ
(ตาบล อาเภอ
จังหวัด)

หมู่บ้านวท.ใหม่

ประเภทหมู่บ้าน
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9

10

จังหวัด

มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์

วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนตำก

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ติดต่อ

เหนือ

หมู่บ้ำนมละบริ
อำเภอบ่อเกลือ

หมู่บ้ำนมละบริวิธีวิทย์ แห่งกำรท่องเที่ยวเชิง
อำจำรย์โอปอล์ รังสิมันตุชำติ
สร้ำงสรรค์ (ชื่อเดิม : หมู่บ้ำนกำรท่องเที่ยวภูมิ โทรศัพท์: 085 362 -5461
ปัญญำวิถีวิทย์ในกำรผลิตดอกมละบริ อำเภอบ่อ oolpo_opal@hotmail.com
เกลือ จังหวัดน่ำน)



เหนือ

ตำบลห้วยมุ่น
อำเภอนำปำด

หมู่บ้ำนถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรแปรรูปและกำร
เพิ่มมูลค่ำสับปะรดห้วยมุ่น

นำงวิภำ ประพินอักษร
โทรศัพท์: 089-643-4327
wipa.p@hotmail.com



เหนือ

หมู่บ้ำนปำกวัง หมู่ที่ 10
ตำบลตำกออก
อำเภอบ้ำนตำก

กำรเพิ่มมูลค่ำถั่วมะแฮะ สมุนไพรพืนบ้ำน
อำเภอบ้ำนตำก จังหวัดตำก

ดร.วัลลีย์ อำศัย
โทรศัพท์: 091-839-3426
Wanlee_asai@yahoo.com



หมู่บ้ำนเพำะเลียงกบบ้ำนเล่ำจั่น ตำบลหนองคู
อำเภอนำคูน จังหวัดมหำสำรคำม

ผศ.ดร. ปณรัตน์ ผำดี
โทรศัพท์ : 095 291 6536
panaratana@hotmail.com

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 3

หน่วยงาน

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 2

ลาดับ

พื้นที่ดาเนินการ
(ตาบล อาเภอ
จังหวัด)

หมู่บ้านวท.ใหม่

ประเภทหมู่บ้าน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 หมู่บ้าน 9 เครือข่าย
11

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

คะวันออก บ้ำนเหล่ำจั่น ต.หนองคู
เฉียงเหนือ อ.นำดูน
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จังหวัด

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ติดต่อ

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 3

หน่วยงาน

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 2

ลาดับ

พื้นที่ดาเนินการ
(ตาบล อาเภอ
จังหวัด)

หมู่บ้านวท.ใหม่

ประเภทหมู่บ้าน

12

มหำวิทยำลัยนครพนม

คะวันออก หมู่ 4 ต.โนนตำล
เฉียงเหนือ อ.ท่ำอุเทน

หมู่บ้ำนวิทยำศำสตร์สับปะรดท่ำอุเทน

ดร.บัณฑิต บุญขำว
โทรศัพท์ : 088-711-0619
bundit@npu.ac.th



13

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

คะวันออก หมู่ 12 บ้ำนโนนฤำษี
เฉียงเหนือ ตำบลเมืองพลับพลำ
อำเภอห้วยแถลง

หมู่บ้ำนพริกปลอดสำรพิษ วิสำหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรอินทรียห์ ัวยแถลงโมเดล

ผศ.ดร.อำรักษ์ ธีรอำพน
โทรศัพท์ : 092-828-2639
arak@sut.ac.th, arakkorat@gmail.com



14

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย

คะวันออก หมู่ที่ 6 บ้ำนลำด
หมู่บ้ำนพัฒนำนำใช้ผักปลอดภัยไร้สำรบ้ำนลำด
เฉียงเหนือ ต.นำพึง อ.นำแห้วจ.เลย

รศ.ดร. สมเจตน์ ดวงพิทักษ์
ผู้อำนวยกำรคลินิกเทคโนโลยี
โทรศัพท์ : 089-712-9932



15

มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี

คะวันออก หมู่ 13 บ้ำนทำงโค้ว
เฉียงเหนือ ต.พะลำน อ.นำตำล

หมู่บ้ำนผ้ำย้อมครำมนำโน

ผศ.ดร.สุดำพร ตังควนิช
โทรศัพท์: 098-016-8400
tangkawa@yahoo.com



16

มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี

คะวันออก ตำบลฝั่งแดง
เฉียงเหนือ อำเภอนำกลำง

หมู่บ้ำนพัฒนำนำใช้ผักปลอดภัยไร้สำรพิษ
โนนตำล

นำยอรุณศักดิ์ ไชยอุบล
โทรศัพท์ :086-899-6160
chaiubon@yahoo.com
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17

มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด

จังหวัด

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ติดต่อ

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 3

หน่วยงาน

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 2

ลาดับ

พื้นที่ดาเนินการ
(ตาบล อาเภอ
จังหวัด)

หมู่บ้านวท.ใหม่

ประเภทหมู่บ้าน

คะวันออก บ้ำนท่ำม่วง ตำบลท่ำม่วง หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตเห็ด (หมู่บ้ำนท่ำม่วง) ผศ.ดร.สุรชัย รัตนสุข
เฉียงเหนือ อำเภอเสลภูมิ
โทรศัพท์ : 081-790-1803
surachai_med@hotmail.com



คะวันออก บ้ำนตำหยวก ต.ทุ่งหลวง หมู่บ้ำนหม่อนไหมหมี่โฮล
เฉียงเหนือ อ.สุวรรณภูมิ

นำยอำทิตย์ บุดดำดวง
โทรศัพท์ : 098-153-6391
arthit144@gmail.com



นำยสุวัชชัย หำชื่น
โทรศัพท์ : 088-550-5272
suwatchaihachuen@hotmail.com



18

วิทยำลัยชุมชนหนองบัวลำภู

คะวันออก หมู่ที่ 1 บ้ำนโพธิ์ศรี
เฉียงเหนือ สำรำญ อ.เมือง

19

สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.)

คะวันออก บ้ำนเทวี หมู7่ ต.บ้ำนเดื่อ หมู่บ้ำนปุ๋ยอิทรีย์ บ้ำนเทวี หมู่ 7 ตำบลบ้ำนเดือ นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์
เฉียงเหนือ อ.ท่ำบ่อ
อำเภอท่ำบ่อ จังหวัดหนองคำย
โทรศัพท์ : 02-577-9280
จ.หนองคำย
ratana_k@tistr.or.th



คะวันออก บ้ำนบุตำโสม หมู่ 11
เฉียงเหนือ ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี
จ.สุรินทร์



หมู่บ้ำนผักอินทรีย์อัจอริยะ (Organic Smart Farm)

หมู่บ้ำนปุ๋ยอินทรีย์คุณภำพสูง บ้ำนบุตำโสม นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์
หมู่ 11 ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี
โทรศัพท์ : 02-577-9280
จังหวัดสุรินทร์
ratana_k@tistr.or.th
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จังหวัด

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ติดต่อ

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 3

หน่วยงาน

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 2

ลาดับ

พื้นที่ดาเนินการ
(ตาบล อาเภอ
จังหวัด)

หมู่บ้านวท.ใหม่

ประเภทหมู่บ้าน



คะวันออก 126 หมู่ 7 ต.เหล่ำปอ
เฉียงเหนือ แดง อ.เมือง

หมู่บ้ำนแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกปลำ จังหวัด
สกลนคร

นำงจิตตำ สำตร์เพ็ชร์
โทรศัพท์ : 089-4928627chitta@tistr.or.th

คะวันออก บ้ำนบูรพำ หมู่ 7 ต.โนน
เฉียงเหนือ สว่ำง อ.เมืองบึงกำฬ จ.
บึงกำฬ

หมู่บ้ำนปุ๋ยอินทรีย์ บ้ำนบูรพำ หมู่ 7 ตำบลโนน
สว่ำง อำเภอเมืองบึงกำฬ จังหวัดบึงกำฬ

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์
โทรศัพท์ : 02-577-9280
ratana_k@tistr.or.th



คะวันออก บ้ำนหนองหิง หมู่ 9 ต.
เฉียงเหนือ อำนำจ อ.ลืออำนำจ จ.
อำนำจเจริญ

หมู่บ้ำนปุ๋ยอินทรียค์ ุณภำพสูงบ้ำนหนองหิง
หมู่ 9 ตำบลอำนำจ อำเภอลืออำนำจ
จังหวัดอำนำจเจริญ

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์
โทรศัพท์ : 02-577-9280
ratana_k@tistr.or.th



คะวันออก บ้ำนแบงใหม่ หมู่ 20 ต.
เฉียงเหนือ หนองหลวง อ.เฝ้ำไร่ จ.
หนองคำย

หมู่บ้ำนปุ๋ยอินทรียค์ ุณภำพสูงบ้ำนแบงใหม่
หมู่ 20 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้ำไร่
จังหวัดหนองคำย

นำงรัตนำ ตันติศิริวิทย์
โทรศัพท์ : 02-577-9280
ratana_k@tistr.or.th



ดร.ศิริพร ลำภเกียนติถำวร
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยนวัตกรรมวัสดุ
โทรศัพท์ : 02-577-9425
siriporn@tistr.or.th



คะวันออก หมู่บ้ำนโนนบก ต.นำโสม หมู่บ้ำนเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จำกนำยำงพำรำ
เฉียงเหนือ อ.นำโสม
บ้ำนโนนบก
จ.อุดรธำนี

177

ภาคกลาง 7 หมู่บ้าน 5 เครือข่าย
20 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วิทยำเขตกำแพงแสน

21

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
สุวรรณภูมิ

จังหวัด

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ติดต่อ

กลำง

บ้ำนบำงตำเพชร หมู่ 4
ต.บำงมัญ อ.เมือง จ.
สิงห์บุรี

หมู่บ้ำนอนุรักษ์ไก่ชนและไก่พืนเมืองเชิงพำณิชย์ ผศ.ดร.ปรำโมทย์ สฤษนิรันดร์
โทรศัพท์: 034-281085



กลำง

บ้ำนหนองปำกง่ำม หมู่
23 ต.ทุ่งลูกนก อ.
กำแพงแสน จ.นครปฐม

หมู่บ้ำนไก่สวยงำมสร้ำงอำชีพเสริมแก่เกษตรกร



กลำง

บ้ำนฝั่งคลอง หมู่ 1
ต.บ้ำนหลวง อ.ดอนตูม
จ.นครปฐม

หมู่บ้ำนเกษตรอินทรียผ์ สมผสำนเพื่อควำมมั่นคง นำยกฤษฎำ จำตุรัส
ทำงอำชีพ
โทรศัพท์: 034-772267/088-459-5763
k.jaturat@gmail.com

กลำง

หมู่บ้ำนเห็ดตับเต่ำ ต.
สำมเรือน
อ.บำงปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยำ

หมู่บ้ำนเห็ดตับเต่ำสำมเรือน

ผศ.ดร.ปรำโมทย์ สฤษนิรันดร์
โทรศัพท์: 034-281085

รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี
โทรศัพท์: 089-9181159
d_raweewon@hotmail.com

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 3

หน่วยงาน

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 2

ลาดับ

พื้นที่ดาเนินการ
(ตาบล อาเภอ
จังหวัด)

หมู่บ้านวท.ใหม่

ประเภทหมู่บ้าน
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จังหวัด

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ติดต่อ

22

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
กรุงเทพ

กลำง

หมู่ 13 ต.หนองโอ่ง
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

หมู่บ้ำนต้นแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกถั่วดำว
อินคำ จังหวัดสุพรรณบุรี

ผศ.ดร.วุฒิวัฒน์ คงรัตนประเสริฐ
โทรศัพท์: 081-9052611
โทรศัพท์: 02-2879600 ต่อ 1076
wuttiwat@hotmail.com ,
ผศ.นพรัตน์ ภัยวิมตุ ิ
โทรศัพท์: 087-0601377/ 02-2879622
kaew_kaopakan@hotmail.com ,
น.ส.อัจฉรำ จินดำจำนงค์
โทรศัพท์: 089-6896658/02-2879622
b_om_zaa@hotmail.com

23

มหำวิทยำลัยมหิดล

กลำง

ต.ลุ่มสุ่ม ต.วังกระแจะอ.
ไทรโยค จ.กำญจนบุรี

โครงกำรหมู่บ้ำนสมุนไพรและเกษตรปลอดภัย
ไทรโยค (ต่อเนื่องปีที่ 3)

ผศ.ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์
โทรศัพท์: 083-635-6441
โทรศัพท์: 094-784-5878
nongnuchts@gmail.com

24

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร

กลำง

ชุมชนจรเข้สำมพัน
อำเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี

หมู่บ้ำนแปรรูปข้ำวทุ่งทองยั่งยืน
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำงวรรณดี มหรรณพกุล
โทรศัพท์: 02-2017420

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 3

หน่วยงาน

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 2

ลาดับ

พื้นที่ดาเนินการ
(ตาบล อาเภอ
จังหวัด)

หมู่บ้านวท.ใหม่

ประเภทหมู่บ้าน
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จังหวัด

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ติดต่อ

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 3

หน่วยงาน

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 2

ลาดับ

พื้นที่ดาเนินการ
(ตาบล อาเภอ
จังหวัด)

หมู่บ้านวท.ใหม่

ประเภทหมู่บ้าน

ภาคตะวันออก 2 หมู่บ้าน 1 เครือข่าย
25

วิทยำลัยเทคนิคนครนำยก

ตะวันออก ชุมชนหินตัง-ศรีนำวำ หมู่ โครงกำรหมู่บ้ำน วท. ท่องเที่ยวชุมชน หินตัง-ศรี ว่ำที่ ร.ต.นภพล รัตนสุนทร (ผจก.)
8 ตำบลศรีนำวำ อำเภอ นำวำ จังหวัดนครนำยก
โทรศัพท์: 086-0997755
เมือง จ.นครนำยก
น.ส.กมลชนก ช่วยจันทร์
โทรศัพท์: 087-7488331
nayok_c@hotmail.com

ตะวันออก ชุมชนเกำะไม้ลำย หมู่ 9
ต.พิกุลออก อ.บ้ำนนำ
จ.นครนำยก

หมู่บ้ำนแม่ข่ำย วท.: หมู่บ้ำนวิทย์ฯ ข้ำว
ปลอดภัย
ชุมชนเกำะไม้ลำย ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้ำน
นำ
จังหวัดนครนำยก

ว่ำที่ ร.ต.นภพล รัตนสุนทร (ผจก.)
โทรศัพท์: 086-0997755
น.ส.กมลชนก ช่วยจันทร์
โทรศัพท์: 087-7488331
nayok_c@hotmail.com
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ภาคใต้ 21 หมู่บ้าน 9 เครือข่าย
26 มหำวิทยำลัยทักษิณ

จังหวัด

ใต้

ชื่อหมู่บ้าน

กลุ่มเครื่องแกงปลอด
หมู่บ้ำนแปรรูป “ ผลิตภัณฑ์เครื่องแกง
สำรพิษตำบลแพรกหำ
ปลอดสำรพิษ ปีที่ 2”
57 หมู่ 3 ม.10
ต.แพรกหำ อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง 93110
หมำยเลขโทรศัพท์ :
061-2307593
พืนที่หมู่บ้ำนลูกข่ำย
1. กลุ่มวิสำหกิจ
เครื่องแกงบ้ำนจันนำตก
ต.ดอนทรำย
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
2. กลุ่มวิสำหกิจ
เครื่องแกงบ้ำนเขำปู่
ต.เขำปู่ อ.ศรีบรรพต
จ.พัทลุง
3. กลุ่มแปรรูปเครื่องแกง
บ้ำนถลุงทอง
อ.ร่อนพิบูลย์
จ.นครศรีธรรมรำช

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ติดต่อ

อ.ดร.ถำวร จันทโชติ
โทรศัพท์ : 085-080-3987
โทรสำร 074-693996t
juntachote@hotmail.com

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 3

หน่วยงาน

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 2

ลาดับ

พื้นที่ดาเนินการ
(ตาบล อาเภอ
จังหวัด)

หมู่บ้านวท.ใหม่

ประเภทหมู่บ้าน



181

จังหวัด

ใต้

ใต้

27

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

ใต้

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ติดต่อ

102 ม.7 ต.วังใหม่ อ.ป่ำ หมู่บ้ำนแปรรูป “ ผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป” ปี 3
บอน
จ.พัทลุง 93170 และ หมู่
ที่ 6 ตำบลหนองธง
อำเภอป่ำบอน จังหวัด
พัทลุง
1. เทศบำล ต.เขำชัยสน หมูบ่ ้ำนเครือข่ำยท่องเที่ยววิทยำศำสตร์และ
2. เทศบำล ต.โคกม่วง3. เทคโนโลยี - บ่อนำร้อนเขำชัยสน จังหวัดพัทลุง
เทศบำล ต.จองถนน 4.
องค์กำรบริหำร
ส่วนต้ำบลเขำชัยสน5.
องค์กำรบริหำร
ส่วนต้ำบลควนขนุน 6.
องค์กำรบริหำร
ส่วนต้ำบลหำนโพธิ
จังหวัดพัทลุง

อ.ดร.ถำวร จันทโชติ
โทรศัพท์ : 085-080-3987
โทรสำร 074-693996
tjuntachote@hotmail.com

บำนหนองถวย ต.ตะเครี
ยะ อ.ระโนด จังหวัด
สงขลำ

นำยธีรศักดิ์ จินดำบถ
โทรศัพท์ : 081-493-6771
teerasak@psu.ac.th

หมู่บ้ำนท่องเที่ยววิถีนำ

ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขำ
โทรศัพท์ : 086-598-1816
nugul@tsu.ac.th

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 3

หน่วยงาน

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 2

ลาดับ

พื้นที่ดาเนินการ
(ตาบล อาเภอ
จังหวัด)

หมู่บ้านวท.ใหม่

ประเภทหมู่บ้าน
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28

29

มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์

มหำวิทยำลัยแม่โจ้-ชุมพร

จังหวัด

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ติดต่อ

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 3

หน่วยงาน

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 2

ลาดับ

พื้นที่ดาเนินการ
(ตาบล อาเภอ
จังหวัด)

หมู่บ้านวท.ใหม่

ประเภทหมู่บ้าน

ใต้

บ้ำนคูหำใน ต.คูหำใต้ อ. หมู่บ้ำนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงรัตภูมิ
รัตภูมิ จังหวัดสงขลำ

นำยอรอนงค์ สัตนำรักษ์
โทรศัพท์ : 084-9248882
on-anong.s@psu.ac.th





ใต้

ชุนชนบำนกระอำน
อ.เทพำ จังหวัดสงขลำ

หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์

รศ.ดร.อัจฉรำ เพ็งหนู
โทรศัพท์ : 083-0193357
ashara.p@psu.ac.th

 

ใต้

ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ
จังหวัดนรำธิวำส

หมู่บ้ำนวิถีเกษตรแบบพอเพียง

ผศ.ทวี บุญภิรมย์
โทรศัพท์ : 086-2876905
taweebuonphirom@hotmail.com



ใต้

ต. ตันหยงมัส อ.ระแงะ
จังหวัดนรำธิวำส

หมู่บ้ำนผลิตลองกองคุณภำพสูง

น.ส.ทัศนีย์ รัดไว้
โทรศัพท์ : 086-2847455
t_ratwai@hotmail.com

 

ใต้

บ้ำนเขำนำใน อ.พนม
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

หมู่บ้ำนขมินอินทรีย์

อ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
โทรศัพท์ : 089-4962216
plonjarean@hotmail.com

ใต้

ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม
จังหวัดชุมพร

หมู่บ้ำนเห็ดฟำงจำกทะลำยปำล์ม

ดร.มัลลิกำ จินดำซิงห์
โทรศัพท์ : 089-4962216
jindasing@hotmail.com
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30

31

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย
วิทยำเขตตรัง

จังหวัด

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ติดต่อ

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 3

หน่วยงาน

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 2

ลาดับ

พื้นที่ดาเนินการ
(ตาบล อาเภอ
จังหวัด)

หมู่บ้านวท.ใหม่

ประเภทหมู่บ้าน

ใต้

บ้ำนทอน-อม ต.ช่องไม้
แก้ว อ.ทุ่งตะโก จังหวัด
ชุมพร

หมู่บ้ำนส้มจี๊ด

อ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
โทรศัพท์ : 089-4962216
plonjarean@hotmail.com



ใต้

ต.บำงเขียด อ.สิงหนคร
จังหวัดสงขลำ

หมู่บ้ำนตำลโตนด

นำยนพดล โพชกำเหนิด
โทรศัพท์ : 086-6890920
podkumnerd@yahoo.co.th



ใต้

หมู่ที่ 9 บ้ำนป่ำพงศ์
ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด
จังหวัดพัทลุง

หมู่บ้ำนพลังงำนทำงเลือก

ดร.นุชลี ทิพย์มณฑำ
โทรศัพท์ : 088-7837275
leelanuch4@hotmail.com



ใต้

หมู่ที่ 12 บ้ำนโคกเมือง หมู่บ้ำนแปรรูปปลำท่องเที่ยว
ต.บำงเหรียง อ.ควนเนียง
จังหวัดสงขลำ

นำยนพดล โพชกำเหนิด
โทรศัพท์ : 086-6890920
podkumnerd@yahoo.co.th



ใต้

พืนที่บ้ำนบำงสัก
ต.บำงสัก อ.กันตัง
1. เทคโนโลยีกำรแปรรูป
สมุนไพร
2. เทคโนโลยีกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
3. เทคโนโลยีกำรผลิตสำร
สกัดจำกพืชธรรมชำติ

หมู่บ้ำนกำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพบ่อนำร้อน
กันตัง

ผศ. ว่ำที่พันตรี ดำรง โลหะลักษณำเดช
โทรศัพท์ 087-542-4141
dumronglo@yahoo.co.th
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32

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ

จังหวัด

ใต้

ใต้

กลุ่มมุสลิมเบอกำรีหมู1่
ต.ควนโดน อ.ควนโดน
จังหวัดสตูล
ต.ทุ่งลำน อ.คลองหอย
โข่ง จังหวัดสงขลำ

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่บ้ำนพัฒนำผลิตภัณฑ์ขนมจำกจำปำดะ
"ผลิตภัณฑ์จำปำดะแปรรูป"
หมู่บ้ำนโคเนือ ต.ทุ่งลำน อ.คลองหอยโข่ง
จ.สงขลำ

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ติดต่อ

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 3

หน่วยงาน

หมู่บ้านวท. ต่อเนื่อง ปีที่ 2

ลาดับ

พื้นที่ดาเนินการ
(ตาบล อาเภอ
จังหวัด)

หมู่บ้านวท.ใหม่

ประเภทหมู่บ้าน



ดร.สุวรรณี พรหมศิริ
โทรศัพท์ : 086-464-6915
Swnn_P@yahoo.com
อ.ดร.มงคล เทพรัตน์
โทรศัพท์ 081-542-6752



mongkol.th@skru.ac.th,mthepparat@gmail.com
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต

วิทยำลัยเทคนิคปัตตำนี



ใต้

ต.ฉลอง อ.เมือง
จังหวัดภูเก็ต

หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ
(วิถีแห่งอินทรีย์)

ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช
โทรศัพท์ : 084-3053335

ใต้

บ้ำนโคกไคร ต.มะรุ่ย อ.
ทับปุด จังหวัดพังงำ

หมู่บ้ำนท่องเที่ยววิถีวิทย์ฯ บ้ำนโคกไคร ต.มะรุย่ ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช
อ.ทับปุด จ.พังงำ
โทรศัพท์ : 084-3053335



ใต้

หมู่ท4ี่ ชุมชนบ้ำนรำวอ
ต.กระหวะ อ.มำยอ
จังหวัดปัตตำนี

หมู่บ้ำนวิถีชำวนำอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์ นำยยอด สุขแก้ว
จำกพันธุ์ข้ำวพืนเมือง (ข้ำวมะจำนู) อำเภอมำยอ โทรศัพท์ : 081-7676858
จังหวัดปัตตำนี
Yord-nik@hotmail.com



ใต้

บ้ำนม่วงเงิน ต.ตรัง
อ.มำยอ จังหวัดปัตตำนี

หมู่บ้ำนเทคโนโลยีกำรเพำะเห็ดแครงใน
ถุงพลำสติกสู่กำรแปรรูปเห็ดแครงต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงยั่งยืน



นำยยอด สุขแก้ว
โทรศัพท์ : 081-7676858
Yord-nik@hotmail.com
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ตัวอย่างภาพสรุปความเข้าใจ [Infographics] ของโครงการ
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194

พื้นที่การให้บริการของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาภูมิภาค
[ศวภ.]

195
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ตัวอย่างแนวคิดการพัฒนาหมู่บ้านด้าน วทน.

197

ตัวอย่างแผนวิทยาศาสตร์ชุมชนและแผนธุรกิจชุมชน
เหตุผลสาคัญในการเลอก Business Model Canvas เนื่องจากเปืนเคร่องมือสำเรืจรืปที่ไดืรืบ
ความนืยมอยืางแพรืหลายืซึ่ง การพืฒนาโดยืAlex Osterwalder เหมาะแกืการเร่มตืนลงทืนธืรกืจืืืืื
เพราะเขืาใจงืายและชืวยใหืผืประกอบการรายใหมืเร่ม ตืนธืรกืจอยืางม่น ใจรวมถืึงสามารถนำเคร่องมอ
ดงกลาวสรางโอกาสในการปรบปรงธืรกจที่มีอยใหเตบโตย่งขึ้น

รูปที่ 1 แสดงืBusiness Model Canvas 4ืองค์ประกอบใหญื(9ืองค์ประกอบยอย)
ความหมายื9ืองคื์ป ระกอบยือยชืวยทำใหืผ ืประกอบการรายใหมืเขืาใจโครงสรืางของืืื
การวางแผนธรกจใหเกดความชดเจนืและสามารถเร่มตนจากส่งใกลตวไดือยางไมยากืดงนี้

กลมเป้าหมาย
และการเขาถึงกลม

คณคาที่ไดรบจากื
สนคาและบรการ
198

กจกรรมเบ้องหลง
ในการขบเคล่อนธืรกจ

ต้นทุน & รายได้

โครงสร้างต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ในธุรกิจเราเป็นแบบใดบ้าง?

รายได้ของธุรกิจเรา
มาจากช่องทางใดบ้าง?

ที่มา :
1. https://www.marketingoops.com/news/biz-news/business-model-canvas/
2. http://thaimarketing.in.th/2015/01/29/business-model-canvas/

199

ตัวอย่างอีกรูปแบบหนึ่งของแผนวิทยาศาสตร์ชุมชนและแผนธุรกิจชุมชน

200

กลุมงานถายทอดเทคโนโลยีสชู ุมชน สวนสงเสริมการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี (สพถ.)
สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่อยู : เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกลา ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท : 0 2333 3917 – 8/0 2333 3941/0 2333 3951
หมายเลขโทรสาร : 0 2333 3932

