1. ชื่อสถาบันการศึกษาที่เปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. ชือ่ โครงการ : โครงการบริการใหคาํ ปรึกษาและบริการขอมูล
3. ผูร บั ผิดชอบและหรือผูร ว มรับผิดชอบ :
ดร.สําเร็จ คันธี
ผูอ าํ นวยการคลินกิ เทคโนโลยี โทร. 081-260-3455
ผศ.ศิรชิ าติ ศรีวงษา
รองผูอ าํ นวยการคลินกิ เทคโนโลยี โทร. 081-872-7835
ผศ.ปรีชาศาสตร มีเกาะ
ผูจัดการคลินิกเทคโนโลยี
โทร. 089-422-9875
ผูป ระสานงาน
1. ดร.กิตติชยั โสพันนา
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. นายสิทธิรักษ แจมใส
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
4. นายแสนสุรีย เชื้อวังคํา
นักวิจัย โทร. 081-055-8634
ทีต่ ง้ั /ทีอ่ ยูห นวยงาน ศูนยเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร โทรศัพท 042-743886 โทรสาร 042-970029 e-mail : saensuree.c@hotmail.com
4. ความสอดคลองกับแผนงาน :

þ การบริการใหคาํ ปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยี

5. ลักษณะโครงการ : โปรดใสเครือ่ งหมาย P ใน o ทีต่ อ งการ
þ 5.1 เปนโครงการตอเนือ่ ง (เริม่ ดําเนินการป 2553 )
o 5.2 เปนโครงการใหม โดยเปนโครงการทีด่ าํ เนินเปนปแรก
6. หลักการและเหตุผล :
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนสถาบันการศึกษาที่ใหบริการดานการศึกษาในกลุมสนุก ประกอบดวย
จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุและจังหวัดใกลเคียง ที่มีประชาการสวนใหญประกอบอาชีพดาน
เกษตรกรรม เปนตน แตประชาชนยังขาดความรูค วามเขาใจในการเขาถึงและนําเทคโนโลยีไปใชประโยชนในการพัฒนา
อาชีพ เพื่อลดรายจายและเพิ่มรายไดภารกิจของมหาวิทยาลัยนอกจากการจัดการเรียนการสอน ยัง มีภารกิจทางดาน
การบริการวิชาการประกอบกับไดรว มลงเครือขายการถายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม
2552
ดังนัน้ การบริการวิชาการใหคาํ ปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยี จึงมีความสําคัญเพราะจะเปนจุดเริ่มตนที่
จะดํ า เนิ น กิ จ กรรมอื่ น ๆ รวมทั้ ง เพื่ อ สร า งความเข า ใจและความเชื่ อ มโยงการบริ ก ารงานคลิ นิ ก เทคโนโลยี แก
กลุมเปาหมาย หนวยงานตางๆ ทั้งในสถาบันการศึกษาที่เปนเครือขายคลินิกฯ ระหวางเครือขายและพื้นที่จังหวัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจึงไดจัดทําขอ เสนอโครงการนี้ขึ้น ตลอดจนเปน แหลงรวบรวมและพัฒ นาภูมิปญญา
ทองถิน่ เพือ่ พัฒนาและยกระดับการดํารงชีวติ ของคนในชุมชนใหดยี ง่ิ ขึน้ ตอไปอยางยัง่ ยืน
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7. วัตถุประสงค :
1) เพื่อเปนแหลงรวบรวมขอมูลทางเทคโนโลยีและภูมปิ ญญาทองถิ่น
2) เพือ่ เปนแหลงใหบริการคําปรึกษาและขอมูลทางเทคโนโลยี ทัง้ ภายในและนอกสถานที่
3) เพือ่ เปนตัวกลางและประสานการถายทอดความรูแ ละเทคโนโลยีรว มกันระหวางเครือขาย
4) เพือ่ เปนหนวยงานกลางในการประสานความรวมมือระหวางคลินกิ เทคโนโลยีและผูร บั ผิดชอบโครงการ
5) เพือ่ ติดตาม ประเมินผลของโครงการและรายงานผลตลอดชวงระยะเวลาโครงการ
6) เพือ่ เปนปจจัยผลักดันใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจทีต่ อ เนือ่ งในชุมชนและเสริมสรางคุณภาพชีวติ ในสังคมให
ดีขน้ึ
8. กลุมเปาหมาย : กลุมเปาหมาย ไดแก กลุมแมบาน กลุมเกษตรกร ชุมชนและทองถิ่น วิสาหกิจชุมชน SMEs
หนวยงานจังหวัด องคกรบริหารสวนทองถิ่น นักเรียน นักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไป
9. พื้นที่ดําเนินการ : จังหวัดสกลนคร
10. ระยะเวลาดําเนินการ :

วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555

11. การดําเนินโครงการ :
11.1 กิจกรรมและวิธดี าํ เนินงาน ประกอบดวย
กิจกรรม 1) การใหบริการคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยี
þ ชองทางหรือวิธีการ
Ø ทางโทรศัพท ระบุหมายเลขโทรศัพท 042-743886 ,081-0558634
ชวงเวลาทีใ่ หบริการเวลา 08.30 .น. ถึงเวลา 16.30.น. (เวนวันเสาร-อาทิตย)
ชือ่ เจาหนาทีป่ ระจําทีใ่ หบริการนายแสนสุรยี  เชือ้ วังคํา,นายเทพกร ลีลาแตม
Ø การบริการขอมูลผานอินเตอรเน็ต (การรับสงอีเมลเพือ่ รับขอมูล)
Ø การบริการนอกสถานที่ 4 ครั้งตอป
-งานรวมน้าํ ใจไทสกลและงานกาชาด ประจําป พ.ศ. 2555
-งานสัปดาหวชิ าการของกลุม โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
-บริการรับติดตัง้ ระบบไฟฟาแสงสวางจากเซลลแสงอาทิตย
-คลินกิ เทคโนโลยีสญ
ั จร ตามโครงการจัดตัง้ เครือขายหมูบ า นราชภัฏฯ
-จัดแสดงนิทรรศการในงานสัปดาหวทิ ยาศาสตร
Ø อื่นๆ(ถามี) โปรดระบุ ...................................................................
þ การรวมรวบขอมูลผลงานวิจยั และพัฒนาภายในคลินกิ ฯ
-ทําฐานขอมูลผลงานวิจยั ทางเทคโนโลยี
-ทําฐานขอมูลผลงานสิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค
þ การสํารวจความตองการทางเทคโนโลยีและจัดทําขอมูลความตองการ
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กิจกรรม 2) การประสานงานและบริหารจัดการเครือขาย
þ การประสานงานภายในสถาบันการศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ทีเ่ กีย่ วของ
กับการดําเนินงานคลินกิ เทคโนโลยี
þ การบริหารจัดการทางดานการเงิน งบประมาณ การติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล
กิจกรรม 3) การประสานงานและสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาจังหวัดดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกับรองผูวาราชการจังหวัดทีเ่ ปน PCSO
-เขารวมประชุมเพือ่ รับทราบนโยบายและการบริหารงานตามโครงการพัฒนาจังหวัดดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
-รวมจัดทําแผนยุทธศาสตรพฒ
ั นาจังหวัดดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
11.2 แผนการดําเนินงาน
2554
กิจกรรม
แผนงาน
1. การใหบริการคําปรึกษาและ
ขอมูลเทคโนโลยี
2. สํารวจภูมปิ ญญาทองถิ่นและ
ความตองการเทคโนโลยี
3. การบริการใหคําปรึกษาและ
บริการนอกสถานทีโ่ ดยการจัด
นิทรรศการ
4. ทําฐานขอมูลผลงานวิจัยและ
ผลงานสิง่ ประดิษฐสรางสรรค
ทางเทคโนโลยี
5. การประสานงานและบริหาร
จัดการภายในคลินิกเทคโนโลยี
และระหวางเครือขาย
6. รวมประชุมและจัดทําแผน
ยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. การติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผล
แผนงาน(ปริมาณงานผลผลิตที่
จะจัดสงในแตละไตรมาส)

2555

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย ธ.ค.

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

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมเงิน
(บาท)

P P P P P P P P P P P P

25,000

P P P P P P P

45,000

P P

P

P

P P P P P

25,000

P P P P P P P P P P P P
P

P

P

P

14 ครัง้

11 ครัง้

25,000
10,000

P P
10 ครัง้

60,000

10 ครัง้

10,000
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12. ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ
ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ
1. จํานวนผูร บั บริการคําปรึกษาทางเทคโนโลยี
2. จํานวนผูร บั บริการขอมูลเทคโนโลยี
3. รอยละการนําไปใชประโยชนของผูรับบริการฯ
4. รอยละความพึงพอใจของผูร ับบริการ
5. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ดวย วทน.

คาเปาหมาย
ขอมูลทีต่ อ งจัดเก็บ
(หนวยนับ)
แบบใบสมัครของสํานักงานปลัด
80
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ
80
แบบประเมินผลตามแบบฟอรม
20
ของสํานักงาน
80
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ
ระดับ 1 - 5 ดูในคูม อื การ
ดําเนินงานฯ ป 55

13. ผลทีค่ าดวาจะไดรบั (ผลกระทบ : ทีเ่ กิดโดยตรงกับผูร ับบริการและประชาชนที่อยูในพื้นที่ใหบริการ)
(โปรดใสเครือ่ งหมาย üใน ¨ และระบุผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการมากทีส่ ุดเพียงขอเดียว)
þ ทางเศรษฐกิจ โปรดอธิบาย เพิม่ ความรูเ พือ่ ลดตนทุนการผลิต เพิม่ รายไดลดรายจาย
o ทางสังคม โปรดอธิบาย
14. งบประมาณขอรับการสนับสนุน จํานวน
ลําดับที่
1
2
3
4
5

200,000

บาท มีรายการดังนี้

กิจกรรม
คาตอบแทน เชน คาจางรายเดือนผูป ฏิบตั ิงานโครงการ (7,500 บาท X 12 เดือน)
คาบริหารจัดการ วัสดุสาํ นักงานและคาสาธารณูปโภค (กระดาษ, หมึกพิมพ ฯลฯ)
คาใชสอย ไดแก คาจางเหมาผูช ว ยงาน คาเบีย้ เลีย้ งเดินทางไปราชการ คาเชาทีพ่ กั
คาจางจัดทําฐานขอมูลทางเทคโนโลยี (เว็บไซต)
คาใชจา ยในการจัดนิทรรศการทัง้ ในและนอกสถานที่ ไดแก คาจัดทําปาย
ประชาสัมพันธ บอรด โปสเตอร คากระดาษ คาจางเหมาทําเอกสารเผยแพร
เอกสารวิชาการแบบสอบถามเพือ่ ติดตามผล จํานวน 5 ครัง้ (12,000 บาทตอครัง้ )
รวมเปนเงินทัง้ สิน้

หมายเหตุ ***ถัวเฉลี่ยทุกรายการ***

จํานวนเงิน
90,000 บาท
10,000 บาท
15,000 บาท
25,000 บาท
60,000 บาท
200,000 บาท
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15. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล :
รายงานความกาวหนา ปละ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 3 เมษายน 2555 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2555
และครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 ในระบบติดตามโครงการคลินิกเทคโนโลยีออนไลน (Clinic Monitor Online :
CMO) พรอมสงขอมูลใบสมัคร แบบประเมิน แบบติดตาม ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ กําหนดและสง
รายงานฉบับสมบูรณภายใน 30 วัน หลังสิ้นปงบประมาณ ทั้งนี้ หากไมดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ จะ
ดําเนินการมีหนังสือแจงสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ใหทราบภายใน 30 วันกอนสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2555
พรอมกันเงินเหลื่อมปในระบบงบประมาณของสถาบันฯ
16. การเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ :
ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมและมีการเผยแพรประชาสัมพันธ จะระบุวาไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้ง ยินดีใหความรวมมือเขารวมจัดแสดงผลงานคลินกิ เทคโนโลยีใน
งานนิทรรศการตางๆ ที่เกี่ยวของ
17. ความรับผิดชอบของผูร บั ผิดชอบ และผูร ว มรับผิดชอบ :
ผูรับผิดชอบ/ผูรวมรับผิดชอบ ที่มีรายนามขางตน ไดอานขอความขางตนแลวมีความเขาใจ และยินดีที่จะ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอเสนอโครงการ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ปรากฏอยูในคูมือดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2555 โดยถองแท จึงลงนามยืนยันการดําเนินงานไวทา ยโครงการนีแ้ ลว

ลงชือ่ .....................................ผูรับผิดชอบหลัก
(ดร.สําเร็จ คันธี)
ตําแหนง คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

