
 
 
 
 
 

 
ประกาศผลการสนับสนนุงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ 

ตามแผนการดำเนินงานภายใตก้ิจกรรมส่งเสริมการนำ วทน.  
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

 
แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกจิชุมชน  

(Business Community Enterprise : BCE) 
แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์  

(Science Community Incubator : SCI) 
แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพเครือข่าย  

(Network Capacity Building : NCB) 
 



กระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ถนนพระรามที่ ๖ ราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐ 

 
 
 
 
ที ่ อว ๐๒๐๗.๔/ว๑๓๔๕                                                     
 
 

      

๒๔  มกราคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณโครงการภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำ วทน. เพื ่อเพิ ่มศักยภาพการผลิต 
และเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

เรียน ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ผลการพิจารณาสนบัสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕   จำนวน 1 ชุด 
  2. แบบตอบรับยืนยันเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ    จำนวน 1 ชุด 
 

  ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศ
ผลการคัดกรองข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทั้งแจ้งให้
คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าวจัดทำข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Project) : 
แพลตฟอร์มเพ่ิมศักยภาพธุรกิจชุมชน (BCE) แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (SCI) และแพลตฟอร์ม
เพิ่มศักยภาพเครือข่าย (NCB) ส่งกลับมายังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจ
ชุมชนไปแล้ว นั้น  

  ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการ
และความเหมาะสมของงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จ ึงขอแจ้งผลการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ ขอให้ผู ้รับผิดชอบโครงการที่มีโครงการผ่านเกณฑ์และได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
พร้อมตอบยืนยันการขอรับงบประมาณตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ ส่งกลับมายังสำนักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษาฯ ภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  ขอแสดงความนับถือ 
         
   

(นางวนิดา บุญนาคค้า) 
  ผู้อำนวยการ 

    กองส่งเสริมและประสานเพ่ือประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
  ประธานกรรมการ 

    คณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน 

 
 

สำนักงานปลัดกระทรวง 
กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
โทรศัพท์  ๐ ๒๓๓๓ ๓๙๔๗ (ภูมินันท์)  
โทรสาร   ๐ ๒๓๓๓ ๓๙๓1   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : bhuminan.t@mhesi.go.th  



 
 
แจ้งท้าย 3๒ ฉบับ 

ที่ อว ๐๒๐7.4/ว๑๓๔๕ 

1 ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
2 ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
3 ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
4 ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
5 ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
6 ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา 
7 ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
8 ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
9 ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

10 ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
11 ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
12 ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
13 ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 
14 ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
15 ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
16 ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
17 ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
18 ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
19 ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
20 ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
21 ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
22 ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
23 ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
24 ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 
25 ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
26 ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
27 ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
28 ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
๒๙ ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
๓๐ ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
๓๑ ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
๓๒ ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 



ลําดับ คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย
รหัส

Project Brief
ชื่อโครงการ แพลตฟอรม

งบประมาณท่ีสนับสนุน
(บาท)

ภาคเหนือ (23 โครงการ / 4,338,520 บาท)

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1156               เมืองคองโมเดล หมูบานนวัตกรรมเพ่ือการทองเท่ียวอยางสรางสรรค SCI1 191,940
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1162 ศูนยการเรียนรูเฮือนหลวงมหาวรรณ แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมรวมสมัย BCE1 166,600
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1135 การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบสรางสรรคดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ หมูบานสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม
(ช่ือเดิม : การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบสรางสรรคดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ หมูบานสันปูเลย)

SCI1 155,860

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1163 ศูนยบมเพาะผลิตภัณฑสงเสริมการทองเท่ียวดวยสีธรรมชาติ : ชุมชนบานกองกาน  ต.แมศึก อ.แมแจม  
จ.เชียงใหม

BCE1 180,000

5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 1121 โครงการหมูบานวิทยาศาสตร หมูบานปาเม่ียงชุมชนบานตาแวน นาน SCI2 211,400
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 1185 หมูบานผูเพาะเล้ียงกบปลอดภัยบานนํ้าปว SCI2 193,070
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 1131               ฟกทองอินทรียสรางอาชีพวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรียตําบลบัวใหญ : ผลิตภัณฑกาแฟผสมเมล็ดฟกทอง

อินทรีย
BCE1 180,750

8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 1132 การเพ่ิมมูลคาสินคาจากเห็ดของวิสาหกิจชุมชนเห็ดนานม่ันคง : ผลิตภัณฑเห็ดเปาฮ้ือทอดกรอบผสมสมุนไพร
ดวยการทอดสุญญากาศ
(ช่ือเดิม : การเพ่ิมมูลคาสินคาจากเห็ดของวิสาหกิจชุมชนเห็ดนานม่ันคง : ผลิตภัณฑเห็ดเปาฮ้ือทอดกรอบผสมสมุนไพร)

BCE1 208,500

9 มหาวิทยาลัยแมโจ 983               โครงการหมูบานผักหวานออรแกนิคเพ่ือการทองเท่ียวเชิงเกษตรอินทรียและแปรรูปผลิตภัณฑชุมชนในเขต
พ้ืนท่ีตําบลแมวะ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง

BCE3 179,500

10 มหาวิทยาลัยแมโจ 1116 การเพ่ิมมูลคาลําไยพันธุอีดอแบบครบวงจรของหมูบานแมกอน SCI1 169,000
11 มหาวิทยาลัยแมโจ 1049               โครงการการพัฒนาผูนําดานการถายทอดระบบผลิตกาซชีวภาพชุมชนผานดิจิทัลคอนเทนต NCB 205,930
12 มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ 1301 หมูบานขาวก่ําลืมผัว บานนํ้าปาก (ปท่ี 2) SCI2 198,620
13 มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ 1409 การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจากลําไยเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมูบานต๊ึดใหม ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงกลาง

 จังหวัดนาน (โครงการปท่ี 2)
BCE2 205,900

14 มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ 957 หมูบานจ้ิงหรีด GAP วังหงส SCI1 177,300
15 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 986 หมูบานผลิตกาแฟอะราบิกาท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย SCI1 194,900

สรุปผลการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน
ภายใตกิจกรรมสงเสริมการนํา วทน. เพ่ือเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แพลตฟอรมเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน (Business Community Enterprise : BCE) / แพลตฟอรมบมเพาะหมูบานวิทยาศาสตร (Science Community Incubator : SCI)  / 
แพลตฟอรมเพิ่มศักยภาพเครือขาย (Network Capacity Building : NCB) 
รวมจํานวนทั้งสิ้น 65 โครงการ งบประมาณท่ีสนับสนุน 11,996,880 บาท
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16 มหาวิทยาลัยพะเยา 1298               หมูบานโคเน้ือหนองสระ เพ่ือบริหารจัดการอาหารจากวัสดุเกษตรในทองถ่ินและพัฒนาเขาสูมาตรฐานการ
จัดการฟารมท่ีดี (Good Farm Management) ปท่ี 2

SCI2 175,500

17 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 1065               หมูบานขาวก่ําดอยสะเก็ดอินทรียพรีเมียม SCI1 190,500
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 1342               การพัฒนาผลิตภัณฑโกโกนาง่ัวดวยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางครบวงจร BCE1 211,750
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 1218               หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตพอ-แมพันธุแทไกแสมดําครบวงจร ณ. บานเพชรนํ้าผ้ึง ตําบล

ลานสัก อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
SCI1 187,000

20 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1394               หมูบานมะแขวน SCI3 195,600
21 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1395 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเห็ดเพ่ือขอรับรองมาตรฐานปลอดภัย ปท่ี 2 BCE2 191,000
22 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1387 การยกระดับหวงโซคุณคาผักกาดเขียวปลีตําบลปงดอนดวยนวัตกรรมเกษตรปลอดภัย BCE1 176,600
23 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1400               โครงการ Hug Green (ฮักกรีน) BCE1 191,300

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11 โครงการ / 1,896,910 บาท)

24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 1283 นครคึมชุมชนตนแบบนวัตกรรมการผลิตเส่ือดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                SCI1 142,660
25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 1520 หมอนอยประจําฟารมควายสู Young Smart Farmer ปท่ี 3 BCE3 163,550
26 มหาวิทยาลัยนครพนม 963 หมูบานหวงโซอุปทานการผลิตโคเน้ือและปุยอินทรียคุณภาพสูงเชิงพานิชย บานคําแมนาง – สามแยก ตําบล

หนองซน อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม (ปท่ี 2)
SCI2 186,700

27 มหาวิทยาลัยนครพนม 978               การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพจากขาวดวย วทน. เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ
ชุมชนสูเชิงพาณิชยอยางครบวงจร

BCE1 149,780

28 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1177 หมูบานแมพันธุควายนม                    SCI3 171,280
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1309               โครงการหมูบานผลิตและแปรรูปสมุนไพรดอกอัญชันออรแกนิคในเชิงพานิชย ป2 SCI2 176,400
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1517 โครงการการสงเสริมการผลิตขาวฮางงอกดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : บานหนองฮี (ป2) SCI2 160,560
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1374               โครงการหมูบานสมุนไพรบานโคกกลาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม               SCI1 169,900
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1511 หมูบานขาวอินทรียแบบมีสวนรวมบานโคกสะอาด SCI2 193,080
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1496               หมูบานมะเขือเทศปลอดภัยบานนางอย SCI1 189,200
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 1216               ยกระดับเกษตรกรสูผูประกอบการแปรรูปสมุนไพรเพ่ือความม่ันคงดานอาหารและยา จังหวัดชัยภูมิ BCE1 193,800

ภาคกลาง - ภาคตะวันออก (14 โครงการ / 2,523,750 บาท)

35 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 991 นํ้ามันหอมระเหยจากสมุนไพรสูผลิตภัณฑ Eco friendly BCE1 177,800
36 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1260 การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑกุงและพืชผักสูมาตรฐาน เพ่ือการทองเท่ียววิถีชุมชนกุงซ่ิงตําบลหวย

มวง
BCE1 163,800

37 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 1546 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปและสรางมูลคาจากเปลือก ใบ และตนสับปะรด BCE3 175,220
38 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 1543 การพัฒนาองคความรูดาน IOT และจัดเก็บขอมูลแบบอัตโนมัติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลแกเกษตรกรผูปลูกขาว

และผลผลิตทางการเกษตรอื่น ตําบลเดิมบาง จังหวัดสุพรรณบุรี
SCI1 173,600
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39 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 1448 การพัฒนาวิสาหกิจแปรรูปผักกาดหัวเปนอาหารปลอดภัย เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับเกษตรกรในชุมชน BCE1 182,800
40 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 1262 โครงการหมูบานวิถีวิทยกุงองครักษ  ปท่ี 3 SCI3 203,300
41 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 1042 หมูบานกลวยนํ้าวาปลอดภัยดวยนวัตกรรมดอนพุด SCI3 140,900
42 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 1045 หมูบานวิถีวิทย แหวอินทรียอําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี SCI3 186,320
43 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 1047 โครงการพัฒนาโมเดลหวงโซคุณคาผลิตภัณฑขาวดัชนีนํ้าตาลตํ่าของวิสาหกิจชุมชนทํานาบานหลวง อําเภอ

เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
BCE1 201,660

44 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1058 โครงการเพ่ิมศักยภาพการปลูกและการแปรรูปขม้ินชันกลุมเกษตรกรผูปลูกขม้ินชันจังหวัดลพบุรี (โครงการ
ตอเน่ืองปท่ี 2)

BCE2 183,000

45 มหาวิทยาลัยศิลปากร 1384 การใชกรดอินโดลแอซีติกจากจุลินทรียเพ่ือการผลิตพืชบานดอนมะขามยางเน้ือ-บานดอนพิงแดด SCI1 180,600
46 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 1495 การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑสมุนไพรจากใบยานางแดงของกลุมเขาสมพอเพียงจังหวัดราชบุรี ปท่ี 3 BCE3 173,550
47 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 1518 หมูบานกลวยปลอดภัย ชุมชนปวย อึ๊งภากรณ บางขุด จังหวัดชัยนาท SCI1 177,900
48 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 1017 การเพ่ิมคุณคาสมุนไพรวานสาวหลงและผักบุงทะเล เพ่ือพัฒนาเปนผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางวิสาหกิจชุมชนคน

รักษมะพราวตะเคียนเต้ีย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
BCE1 203,300

ภาคใต (17 โครงการ / 3,237,700 บาท)

49 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 1195 การเพ่ิมศักยภาพการผลิตและแปรรูปนํ้าผ้ึงสูมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนดวย วทน. BCE1 181,100
50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 1210 หมูบานเพาะเล้ียงเห็ดแครงชุมชนทาขาม

(ช่ือเดิม : หมูบานวิทยาศาสตรและนวัตกรรมการเพาะเล้ียงเห็ดแครงแบบครบวงจร ตําบลทาขาม อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา)

SCI1 209,700

51 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 1208 หมูบานสมุนไพรชุมชนตําบลคลองลุ ป 2 SCI2 181,600
52 มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 974 หมูบานอัตลักษณขาวไชยา SCI3 196,280
53 มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 972 หมูบานสมุนไพรทาฉาง SCI2 196,280
54 มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 975 หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การผลิตพืชกระทอม บานบางหมาก จังหวัดชุมพร SCI1 160,500
55 มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 971 หมูบานทุเรียนอินทรียแบบมีสวนรวม SCI1 184,800
56 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 1321 หมูบานเมล็ดพันธุดีปลีเหลืองพัทลุงเมืองชัยบุรี ปท่ี 2 SCI2 195,200
57 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 1010 หมูบานทองเท่ียวลําสินธุ พรอมเรียนรูถ่ินเกษตรอัตลักษณชายแดนใต ปท่ี 1 SCI1 154,200
58 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 1450 โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตนํ้าบูดูในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส BCE1 180,700
59 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 1491 หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หมูบานขาวพ้ืนเมือง จังหวัดนราธิวาส (ขาวหอมกระดังงาและขาวซีบู

กันตัง)
SCI2 194,700

60 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1529 หมูบานมังคุด Smart farming พรหมคีรี ปท่ี 2 SCI2 184,120
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1018 ผลิตและแปรรูปเห็ดแครงครบวงจร BCE1 196,340
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1190 หมูบานขาวพ้ืนเมืองทุงหวัง ปท่ี2 SCI2 198,770



ลําดับ คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย
รหัส

Project Brief
ชื่อโครงการ แพลตฟอรม

งบประมาณท่ีสนับสนุน
(บาท)

63 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 1500 หมูบานผลผลิตอินทรียแหงปารอน SCI2 200,710
64 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 1497 การพัฒนาและยกระดับสมุนไพรชุมชนดวยระบบคุณภาพ: หมบานเกษตรสมุนไพรคุณภาพบานเขานอย

(ช่ือเดิม : การพัฒนาและยกระดับสมุนไพรชุมชนดวยระบบคุณภาพ)
SCI1 211,600

65 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 1228 การผลิตอาหารสัตวจากเปลือกโกโกของวิสาหกิจชุมชน 9 ไร เกษตรอินทรีย BCE1 211,100



สิ่งท่ีส่งมาด้วย 
 
 
 
 
 
 

 
1. แพลตฟอร์มที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (Science Community Incubator Platform : SCI) 
 แพลตฟอร์มเพ่ิมศักยภาพธุรกิจชุมชน (Business Community Enterprise Platform : BCE) 
 แพลตฟอร์มเพ่ิมศักยภาพเครือข่าย (Network Capacity Building Platform : NCB) 

 

2. ชื่อหน่วยงาน :              
 

3. ชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ :  
โครงการ             

งบประมาณสนับสนุน       บาท 
  

4. พื้นที่ด าเนินโครงการ (ตามข้อเสนอโครงการเดิม)          
 

5. การแสดงค ายืนยัน : 
 

 ยืนยันการด าเนินโครงการตามข้อ 3 และมีพ้ืนที่ด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อ 4  
โดยรับทราบและยินดีจะปฏิบัติตามขอบเขต เงื่อนไข และงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนดังกล่าว  
ทั้งนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรรม จะด าเนินการ ดังนี้ 
 

 โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา                                . 
 ชื่อบัญชี                                                                                  ต้องมีชื่อหน่วยงาน 
 ประเภทบัญชี    เลขทีบ่ัญชี           โดยยินดีให้หักเงิน 
 ค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารเรียกเก็บจากงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน 
 

 ในกรณีที่ไม่รับการโอนเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online จะด าเนินการสั่งจ่ายเงินด้วยเช็คให้กับ
หน่วยงาน โดยมารับเช็คด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ นาย/นาง/น.ส.      
 เป็นผู้มารับเงินจ านวนดังกล่าว และได้แนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและรับมอบมาด้วยแล้ว 
 

 ไม่สามารถด าเนินโครงการ 
เนื่องจาก             

 
  

     

            แบบตอบรับยืนยันเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
                               จากงบอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนเพื่อการด าเนินการส่งเสริมการน า วทน.  

          เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 



 
 
 
 
 

  
ลงชื่อ            ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (       ) 

  ต าแหน่ง       

 
ลงชื่อ        ผู้อ านวยการคลินิกเทคโนโลยี 
        (       ) 

  ต าแหน่ง       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** กรุณาส่ง : ข้อเสนอโครงการฉบับแก้ไขและแบบตอบยืนยัน กลับมาภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 

รายละเอียดเพ่ิมเติม ติดต่อ: กองส่งเสริมและประสานเพ่ือประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

ทางโทรสาร 0 2333 3931  โทรศัพท์ 0 2333 3917   
เจ้าหน้าที่ประสานงาน : ภาคเหนือ - นางสาวณัฐธิดา สันติวบิูลย์ / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – นางสาวฑิตยา สุอินทร์ 

ภาคกลางและภาคตะวันออก – นางสาวลลิตา ไชยมงคล / ภาคใต้ - นางสาวศรกริชธาทิพย์ หนูมาน้อย 
*หมายเหตุ: 1. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการจัดส่งให้ทางเมลคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย 
      2. โครงการที่กลุ่มเดิมไม่พร้อมด าเนินงานให้จัดเป็น “ไม่สามารถด าเนินการได้” 
      3. บัญชี KTB Corporate Online ใช้บัญชีเดิมที่เบิก TCS 
 4. หากหน่วยงานใดยังไม่เคยแจ้งบัญชี KTB Corporate Online ให้แนบแบบ KTB Corporate Online 

กลับมายัง สป.อว. ด้วย 
  5. กรอกชื่อโครงการให้ตรงกับข้อเสนอโครงการฉบับแก้ไขแล้ว 



 
 
 
 

ประกาศผลการสนับสนนุงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ 
ตามแผนการดำเนินงานภายใตก้ิจกรรมส่งเสริมการนำ วทน.  

เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกจิชุมชน  
(Business Community Enterprise : BCE) 

แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์  
(Science Community Incubator : SCI) 

แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพเครือข่าย  
(Network Capacity Building : NCB) 

 
 
 

จำนวน 65 โครงการ  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  เพ่ือให้การดำเนินโครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมให้ชุมชน/หมู่บ้าน เป็นต้นแบบในการนำ วทน. ไปใช้ใน
การประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งเทคโนโลยี มีความ
ตระหนัก มีขีดความสามารถด้าน วทน. และบ่มเพาะสู่นักธุรกิจชุมชน ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
โดยการนำ วทน. ไปพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอประกาศผลการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการภายใต้แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน (BCE) แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้าน
วิทยาศาสตร์ (SCI) และแพลตฟอร์มเพ่ิมศักยภาพเครือข่าย (NCB) ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ
และความเหมาะสมของงบประมาณจากคณะกรรมการฯ โดยมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบฯ ทั้งสิ้น  
65 โครงการ (32 หน่วยงาน) งบประมาณท่ีสนับสนุนรวม 11,996,880 บาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

  ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่มีโครงการผ่านเกณฑ์และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ดังกล่าว ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ พร้อมตอบยืนยันกา รขอรับ
งบประมาณ ส่งกลับมายังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ภายในวันที ่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  
หากเกินกำหนดจากช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการ
รับงบประมาณสนับสนุน  

 

 

   

   
 

 
 
 

 

ภาคเหนือ :    นางสาวณัฐธิดา  สันติวิบูลย์  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :  นางสาวฑิตยา  สุอินทร์ 
ภาคกลางและตะวันออก :  นางสาวลลิตา  ไชยมงคล 
ภาคใต้ :    นางสาวศรกริชธาทิพย์  หนูมาน้อย 

 

       โทร 0 2333 3917 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การสนับสนุนงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ภายใตก้ิจกรรมส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต 
และเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มเพ่ิมศักยภาพธุรกิจชมุชน (Business Community Enterprise : BCE)  
แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (Science Community Incubator : SCI) 

แพลตฟอร์มเพ่ิมศักยภาพเครือข่าย (Network Capacity Building : NCB)  

สำหรับโครงการที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ท่านจะได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ จากผู้ประสานภาคส่วนกลาง ซึ่งผู้รับผิดชอบ
โครงการสามารถนำข้อเสนอแนะดังกล่าวนำไปปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการ เพื ่อส่งขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในปีต่อไป 



ข้อปฏิบัติสำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน (Business Community Enterprise : BCE) 
แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (Science Community Incubator : SCI) 

แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพเครือข่าย (Network Capacity Building : NCB) 
 

1. ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Project) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
ส่งกลับมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (โยธี)   
ภายในวันที ่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 หากพ้นจากช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ ์การรับ
งบประมาณสนับสนุน 

2. ปรับรายละเอียดข้อเสนอโครงการให้ตรงตามแพลตฟอร์มที่เสนอขอรับงบประมาณ หากโครงการใดที่
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะว่าให้เปลี ่ยนชื ่อโครงการหรือแพลตฟอร์ม ให้ดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าว 

3. ปรับรายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 
4. งบประมาณท่ีใช้ ต้องแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเป็นงบตัวคูณในทุกขั้นตอน 
5. ปรับรายละเอียดอื่น ๆ ตามความเหมาะ แต่ต้องอยู่ในขอบเขตของข้อเสนอโครงการที่เสนอขอมา 
6. การจัดส่งเอกสารให้ดำเนินการจัดส่งมายังผู้ประสานงานภาค ได้แก่ 

ภาคเหนือ : นางสาวณัฐธิดา  สันติวิบูลย์  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นางสาวฑิตยา  สุอินทร์ 
ภาคกลางและตะวันออก : นางสาวลลิตา  ไชยมงคล 
ภาคใต้ : นางสาวศรกริชธาทิพย์  หนูมาน้อย 

 
ที่อยู่ในการจัดส่ง : 
  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
  กองส่งเสริมและประสานเพ่ือประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 6 เลขที่ 75/47 ซอยโยธี ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 0 2333 3917 

 
เอกสารที่ต้องจัดส่งกลับมายัง สป.อว. : 

- หนังสือนำส่งเอกสาร พร้อมลงนาม 
- ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Project) (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) จำนวน 2 ฉบับ พร้อมลงนาม 
- แบบยืนยันการขอรับสนับสนุนงบประมาณฯ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงนาม 
- แบบตอบรับการขอยกเว้นการหักค่าธรรมเนียมเข้าสถาบันการศึกษาฯ จำนวน 1 ฉบับ 

พร้อมลงนาม 
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงนาม (สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่จัดส่ง) 
- แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online (เฉพาะสถาบันฯ  

ที่รับเงินผ่านธนาคารกรุงไทย) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงนาม (สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่จัดส่ง) 
หมายเหตุ :  

รายละเอียดข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ แบบยืนยันการขอรับสนับสนุนงบประมาณฯ 
และรายละเอียดอื ่น ๆ ผู ้ประสานงานภาค จะแจ้งกลับไปยังคลินิกเทคโนโลยี หรือ 
ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง  




