
1. ชื่อสถาบันการศึกษาที่เปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย   : มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร

2. ช่ือโครงการ   : โครงการบริการใหคําปรึกษาและบริการขอมูล

3. ผูรับผิดชอบและหรือผูรวมรับผิดชอบ   :
ดร.สาํเรจ็   คันธี ผูอํานวยการคลินิกเทคโนโลยี โทร. 081-260-3455
ผศ.ศิรชิาติ   ศรีวงษา รองผูอํานวยการคลินิกเทคโนโลยี โทร. 081-872-7835
ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ ผูจัดการคลินิกเทคโนโลยี โทร. 089-422-9875

ผูประสานงาน
1. ดร.กิตติชัย   โสพันนา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ผศ.น.สพ.ธราดล  จิตจักร รองคณบดคีณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. นายสิทธิรักษ   แจมใส รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. นายแสนสุรีย   เชื้อวังคํา นักวิจัย โทร. 081-055-8634

ท่ีต้ัง/ท่ีอยูหนวยงาน  ศูนยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  โทรศพัท 042-743886  โทรสาร  042-970029 e-mail : saensuree.c@hotmail.com

4. ความสอดคลองกับแผนงาน    : þ การบริการใหคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยี

5. ลักษณะโครงการ   :  โปรดใสเครือ่งหมาย P  ในo ท่ีตองการ
þ 5.1   เปนโครงการตอเน่ือง  (เร่ิมดําเนินการป 2553 )
o 5.2   เปนโครงการใหม  โดยเปนโครงการท่ีดําเนินเปนปแรก

6. หลักการและเหตุผล   :
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนสถาบันการศึกษาท่ีใหบรกิารดานการศึกษาในกลุมสนุก ประกอบดวย

จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุและจังหวัดใกลเคียง ที่มีประชาการสวนใหญประกอบอาชีพดาน
เกษตรกรรม เปนตน แตประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในการเขาถึงและนําเทคโนโลยีไปใชประโยชนในการพัฒนา
อาชีพ เพื่อลดรายจายและเพิ่มรายไดภารกิจของมหาวิทยาลัยนอกจากการจัดการเรียนการสอน ยังมีภารกิจทางดาน
การบรกิารวิชาการประกอบกับไดรวมลงเครือขายการถายทอดเทคโนโลยี “คลนิิกเทคโนโลยี” เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม
2552

ดังน้ันการบริการวิชาการใหคําปรึกษาและบรกิารขอมูลเทคโนโลยี จึงมีความสําคัญเพราะจะเปนจุดเร่ิมตนท่ี
จะดําเนินกิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งเพื่อสรางความเขาใจและความเช่ือมโยงการบริการงานคลินิกเทคโนโลยี แก
กลุมเปาหมาย หนวยงานตางๆ ทั้งในสถาบันการศึกษาที่เปนเครือขายคลินิกฯ ระหวางเครือขายและพื้นที่จังหวัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจึงไดจัดทําขอเสนอโครงการนี้ขึ้น ตลอดจนเปนแหลงรวบรวมและพัฒนาภูมิปญญา
ทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาและยกระดับการดํารงชีวิตของคนในชุมชนใหดีย่ิงข้ึนตอไปอยางย่ังยืน
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7. วัตถุประสงค   :
1) เพื่อเปนแหลงรวบรวมขอมูลทางเทคโนโลยีและภูมปิญญาทองถิ่น
2) เพ่ือเปนแหลงใหบริการคําปรึกษาและขอมูลทางเทคโนโลยี ท้ังภายในและนอกสถานท่ี
3) เพ่ือเปนตัวกลางและประสานการถายทอดความรูและเทคโนโลยีรวมกันระหวางเครือขาย
4) เพ่ือเปนหนวยงานกลางในการประสานความรวมมือระหวางคลินิกเทคโนโลยีและผูรับผิดชอบโครงการ
5) เพ่ือติดตาม ประเมินผลของโครงการและรายงานผลตลอดชวงระยะเวลาโครงการ
6) เพ่ือเปนปจจัยผลกัดันใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีตอเน่ืองในชุมชนและเสรมิสรางคุณภาพชีวิตในสังคมให

ดีข้ึน

8. กลุมเปาหมาย   : กลุมเปาหมาย ไดแก กลุมแมบาน กลุมเกษตรกร ชุมชนและทองถิ่น วิสาหกิจชุมชน SMEs
หนวยงานจังหวัด องคกรบริหารสวนทองถิ่น นักเรียน นักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไป

9. พื้นที่ดําเนินการ   : จังหวัดสกลนคร

10. ระยะเวลาดาํเนินการ   : วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555

11. การดําเนินโครงการ   :
 11.1 กิจกรรมและวิธีดําเนินงาน  ประกอบดวย

กิจกรรม 1) การใหบริการคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยี
þ ชองทางหรือวิธีการ
Ø ทางโทรศัพท ระบหุมายเลขโทรศพัท  042-743886 ,081-0558634

       ชวงเวลาทีใ่หบริการเวลา 08.30 .น. ถงึเวลา 16.30.น. (เวนวันเสาร-อาทิตย)
      ช่ือเจาหนาท่ีประจําท่ีใหบริการนายแสนสุรีย  เช้ือวังคํา,นายเทพกร  ลีลาแตม
Ø การบริการขอมูลผานอินเตอรเน็ต (การรับสงอเีมลเพ่ือรับขอมูล)
Ø การบริการนอกสถานที่ 4 ครั้งตอป

-งานรวมนํ้าใจไทสกลและงานกาชาด ประจําป พ.ศ. 2555
-งานสัปดาหวิชาการของกลุมโรงเรยีนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
-บริการรับติดต้ังระบบไฟฟาแสงสวางจากเซลลแสงอาทิตย
-คลินิกเทคโนโลยีสัญจร ตามโครงการจัดต้ังเครือขายหมูบานราชภัฏฯ
-จัดแสดงนิทรรศการในงานสัปดาหวิทยาศาสตร

Ø อื่นๆ(ถามี) โปรดระบุ ...................................................................
þ การรวมรวบขอมูลผลงานวิจัยและพัฒนาภายในคลินิกฯ

-ทําฐานขอมูลผลงานวิจัยทางเทคโนโลยี
-ทําฐานขอมูลผลงานส่ิงประดิษฐและงานสรางสรรค

þ การสํารวจความตองการทางเทคโนโลยีและจัดทําขอมูลความตองการ
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กิจกรรม  2)  การประสานงานและบริหารจัดการเครือขาย
þ การประสานงานภายในสถาบันการศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ท่ีเกีย่วของ

กับการดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี
þ การบริหารจัดการทางดานการเงิน งบประมาณ การติดตาม ประเมินผลและ

รายงานผล

กิจกรรม 3) การประสานงานและสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาจงัหวัดดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกับรองผูวาราชการจังหวัดทีเ่ปน PCSO
   -เขารวมประชุมเพ่ือรับทราบนโยบายและการบริหารงานตามโครงการพัฒนาจังหวัดดาน
                                วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
   -รวมจดัทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

11.2 แผนการดําเนินงาน

กิจกรรม

2554 2555
รวมเงิน
(บาท)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงาน

1. การใหบริการคําปรึกษาและ
ขอมูลเทคโนโลยี P P P P P P P P P P P P 25,000

2. สํารวจภูมปิญญาทองถิ่นและ
ความตองการเทคโนโลยี P P P P P P P 45,000

3. การบริการใหคําปรึกษาและ
บริการนอกสถานท่ีโดยการจัด
นิทรรศการ

P P P P 60,000

4. ทําฐานขอมูลผลงานวิจัยและ
ผลงานส่ิงประดิษฐสรางสรรค
ทางเทคโนโลยี

P P P P P 25,000

5. การประสานงานและบริหาร
จัดการภายในคลินิกเทคโนโลยี
และระหวางเครือขาย

P P P P P P P P P P P P 25,000

6. รวมประชุมและจัดทําแผน
ยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

P P P P 10,000

7. การติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผล P P 10,000

แผนงาน(ปริมาณงานผลผลิตท่ี
จะจัดสงในแตละไตรมาส)

10 คร้ัง 14 คร้ัง 11 คร้ัง 10 คร้ัง
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12. ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ
คาเปาหมาย
(หนวยนับ)

ขอมูลท่ีตองจัดเก็บ

1. จํานวนผูรบับริการคําปรึกษาทางเทคโนโลยี 80 แบบใบสมคัรของสํานักงานปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ

2. จํานวนผูรบับริการขอมูลเทคโนโลยี 80

3. รอยละการนําไปใชประโยชนของผูรับบริการฯ 20 แบบประเมินผลตามแบบฟอรม
ของสาํนักงาน
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ4. รอยละความพงึพอใจของผูรับบริการ 80

5. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ดวย วทน.
ระดับ 1 - 5 ดูในคูมือการ
ดําเนินงานฯ ป 55

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  (ผลกระทบ : ทีเ่กิดโดยตรงกับผูรับบริการและประชาชนที่อยูในพื้นที่ใหบรกิาร)
(โปรดใสเคร่ืองหมายüใน¨ และระบผุลกระทบทีเ่กิดขึน้จากโครงการมากทีสุ่ดเพียงขอเดียว)
þ   ทางเศรษฐกิจ   โปรดอธิบาย เพ่ิมความรูเพ่ือลดตนทุนการผลิต เพ่ิมรายไดลดรายจาย
o   ทางสังคม   โปรดอธิบาย

14. งบประมาณขอรับการสนับสนุน   จํานวน 200,000   บาท มีรายการดังน้ี

ลําดับท่ี กิจกรรม จํานวนเงิน
1 คาตอบแทน เชน คาจางรายเดือนผูปฏิบัติงานโครงการ (7,500 บาท X 12 เดือน) 90,000 บาท
2 คาบริหารจัดการ วัสดุสาํนักงานและคาสาธารณูปโภค (กระดาษ, หมึกพิมพ ฯลฯ) 10,000 บาท
3 คาใชสอย ไดแก คาจางเหมาผูชวยงาน คาเบ้ียเล้ียงเดินทางไปราชการ คาเชาท่ีพัก 15,000 บาท
4 คาจางจดัทําฐานขอมูลทางเทคโนโลยี (เว็บไซต) 25,000 บาท
5 คาใชจายในการจัดนิทรรศการท้ังในและนอกสถานท่ี ไดแก คาจัดทําปาย

ประชาสัมพันธ บอรด โปสเตอร คากระดาษ คาจางเหมาทําเอกสารเผยแพร
เอกสารวิชาการแบบสอบถามเพ่ือติดตามผล จํานวน 5 คร้ัง (12,000 บาทตอครัง้)

60,000 บาท

รวมเปนเงินท้ังส้ิน 200,000 บาท

หมายเหตุ ***ถัวเฉลี่ยทุกรายการ***
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15. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล   :
รายงานความกาวหนา ปละ 3 ครั้ง ครั้งที ่1 ภายในวันที่ 3 เมษายน 2555 ครั้งที ่2 ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2555

และครั้งที ่3 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 ในระบบติดตามโครงการคลินิกเทคโนโลยีออนไลน (Clinic Monitor Online :
CMO) พรอมสงขอมูลใบสมัคร แบบประเมิน แบบติดตาม ตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ กําหนดและสง
รายงานฉบับสมบูรณภายใน 30 วัน หลังสิ้นปงบประมาณ ท้ังน้ี หากไมดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ จะ
ดําเนินการมีหนังสือแจงสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ใหทราบภายใน 30 วันกอนส้ินปงบประมาณ พ.ศ.2555
พรอมกันเงินเหลื่อมปในระบบงบประมาณของสถาบันฯ

16. การเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ   :
ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมและมีการเผยแพรประชาสัมพันธ จะระบุวาไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี รวมทั้ง ยินดีใหความรวมมือเขารวมจัดแสดงผลงานคลินกิเทคโนโลยใีน
งานนิทรรศการตางๆ ที่เกี่ยวของ

17. ความรับผิดชอบของผูรับผิดชอบ และผูรวมรับผิดชอบ :
ผูรับผิดชอบ/ผูรวมรับผิดชอบ ที่มีรายนามขางตน ไดอานขอความขางตนแลวมีความเขาใจ และยินดีที่จะ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอเสนอโครงการ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ปรากฏอยูในคูมือดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2555 โดยถองแท จึงลงนามยืนยันการดําเนินงานไวทายโครงการน้ีแลว

                         ลงช่ือ.....................................ผูรับผิดชอบหลัก
(ดร.สําเร็จ    คันธ)ี

ตําแหนง คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี


