คํานํา
โครงการอาสาสมัครวิท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี (อสวท.) เปนโครงการที่สาํ นักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตรเรื่องการสรางความตระหนักและสนับสนุนการ
สรางองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนัน้ การสรางสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(อสวท.) เพื่อจะทําหนาที่เปนสื่อกลางนําความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปเผยแพรสูชุมชนและเปนสะพาน
นําความตองการของชุมชน มาสูคลินิกเทคโนโลยีที่เปนเครือขายอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.)
รวมทัง้ การสรางและพัฒนาองคความรูใหม ๆ
การสรางอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.) เพื่อเปนตัวแทนในชุมชน เปนขัน้ ตอนสําคัญที่
จะไดสมาชิก อสวท. มาทําหนาที่ดังที่กลาวมา โดยวิธีการปฏิบัติงาน และเทคนิคแตเพียงอยางเดียว มิอาจทําให
งานสําเร็จได หากขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณการทํางาน ของบุคลากรที่เกี่ยวของ ภายในและ
ภายนอกหนวยงาน ดังนัน้ การจัดทําคูมอื แนวทางการสรางอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อรวบรวมองค
ความรูใหเปนระบบ และหวังวาคูมือเลมนี้ จะเปนแนวทางที่เปนประโยชนแกผูปฏิบตั ิงาน ตามสมควร

สวนสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี
สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี
สิงหาคม 2551

สารบัญ
หนา
สวนที่ 1 ความเปนมาของโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร
1
และเทคโนโลยี (อสวท.)
สวนที่ 2 คลินิกเทคโนโลยี เครือขาย อสวท.
3
และจํานวนสมาชิก อสวท. ตั้งแตป 2547 – 2551
สวนที่ 3 วิธกี ารสรางอาสาสมัครวิทยาศาสตร
5
และเทคโนโลยี (อสวท.).
ภาคผนวก ตัวอยางหนังสือและแบบฟอรมตางๆ ที่ใชในโครงการ
1. ตัวอยางหนังสือเชิญเขารวมโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.)
2. ตัวอยางหนังสือตอบรับ (รับเช็ค/โอนผานบัญชี)
3. ตัวอยางหนังสือยินยอมใหหกั เงินคาธรรมเนียมในการโอนเงิน
4. ตัวอยางหนังสือตอบรับ (ระบบ GFMIS)
5. ตัวอยางแบบตอบยืนยันเพือ่ ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
6. ตัวอยางแบบฟอรมแผนการเบิกจายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
7. ตัวอยางแบบฟอรมขอเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
8. ตัวอยางใบสมัครสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.)
9. ตัวอยางแบบฟอรมกิจกรรมแบงกลุมยอย
10. แบบประเมินความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมของอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(อสวท.)
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โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.)
ความเปนมาของโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.)
อาสาสมั ครวิ ท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี (อสวท.) เป น กิจกรรมที่ ริเ ริ่ มโดย สํา นั ก งานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสรางความตระหนักและการรับรูขอมูลขาวสารทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นําไปสูการคิดแบบวิทยาศาสตร ในเชิงหาสาเหตุและอธิบายเหตุและผลได สรางสังคมที่มีแนวคิดในการนํา
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ไ ปใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน เกิ ด สั ง คมการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร ค วบคู กั บ การดํ า เนิ น
ชีวิตประจําวัน ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาและชวยใหสังคมกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยดําเนินงาน
คูขนานไปกับโครงการคลินิกเทคโนโลยี ตั้งแตป พ.ศ. 2547 เปนตนมา
อาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.) หมายถึงบุคคลที่อาสามาทําหนาที่เปนสื่อกลางนํา
ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปเผยแพรสูชุมชนและเปนสะพานนําความตองการของชุมชนมาสูคลินกิ
เทคโนโลยีที่เปนเครือขาย อสวท.
คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท. หมายถึง สถาบันการศึกษาที่เปนคลินิกเทคโนโลยีเขารวม
โครงการ อสวท.
บทบาทของสมาชิก อสวท. เปนผูนาํ ความรูความตองการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ชุมชนใน
ทองถิน่ ตองการเพื่อนําไปใชใหเปนประโยชนในชุมชน
หนาที่ของ สมาชิก อสวท.
1) ติดตามขาวสารความรูและใหความสนใจในงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง
2) พบปะ/พูดคุย/แนะนํา เพื่อนบานในชุมชนและรับฟงความคิด ปญหาและความตองการของชุมชน
แจงใหคลินกิ เทคโนโลยีทเี่ ปนเครือขาย อสวท.เพื่อนําไปแกไขและใหคําตอบกับชุมชน
3) รับรูเรื่องราว ปญหาความตองการเทคโนโลยีของชุมชน ที่ตองการไดรับความชวยเหลือ
4) จัดกิจกรรมการเผยแพรขาวสาร ขอมูลเพือ่ กระตุนใหชมุ ชนไดรับประโยชน
5) เปนผูประสานเชื่อมโยง การสื่อสารขอมูลระหวางชุมชน กับคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท. และ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประโยชนที่มสี มาชิก อสวท. การมี อสวท. จะกอใหเกิดประโยชนในมิติตางๆ รวมถึงกลุม ที่ไดรับ
ผลประโยชน คือ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1) ไดบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่อาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.) ที่มีความพรอมจะปฏิบัติงาน
ทางดานการเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหชมุ ชนทองถิ่นทีก่ ระจายตามพืน้ ที่ตาง ๆ
2) ไดมีการกระตุน ใหสงั คมไทยตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันจะนําไป
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สูการเรียนรูอยางมีเหตุผลของประชากรในทองถิน่ อยางตอเนื่องในอนาคต
3) ไดรับรูความตองการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของชุมชน ทําใหสามารถนํามาจัดทําแผนในการ
ดําเนินงาน
4) ไดประสานประโยชนระหวางคลินิกเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตรและคลินิกเทคโนโลยีเครือขายทัว่ ประเทศ
คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย
1) ไดชวยเหลือชุมชนในทองถิน่ ซึง่ เปนภารกิจของมหาวิทยาลัยในทองถิ่น
2) ไดรบั ความรวมมือจากคลินกิ เทคโนโลยีเครือขาย อสวท.และสมาชิก อสวท.ในการทํางานในพืน้ ที่
3) ไดรับรูความตองการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของชุมชนในพื้นที่ เพื่อจะไดประสานงานในหา
เทคโนโลยีและงบประมาณมาชวยเหลือชุมชน
4) เกิดกิจกรรมใหมรวมกับคลินิกเทคโนโลยีเครือขายอื่น ๆ
5) ไดรับการยกยองและไดรับความเชื่อถือจากชุมชนและหนวยงานในทองถิน่
สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และชุมชนทองถิ่น
1) สามารถสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนทองถิน่ โดยมีสมาชิก อสวท. เปนผูป ระสานงานกับคลินิกเทคโนโลยี
เครือขาย อสวท.ในพื้นที่เพื่อรับทราบความตองการ/แกไขปญหาและถายทอดเทคโนโลยี ทีเ่ ปน
ประโยชนใหแกชุมชน
2) ชุมชนในทองถิ่นไดรับความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากสื่อที่ไดรับเชน จดหมายขาว
“อสวท. ขอบอก” ขอมูลทางอินเตอรเน็ตของเว็บไซด อสวท. และเสียงตามสายในชุมชน
3) มีโอกาสในการเพิ่มความรูและพัฒนาตัวเอง
4) มีโอกาสทําประโยชนใหแกสงั คมสวนรวมในชุมชน
การดําเนินงาน ประกอบดวยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนโครงการที่ผลักดันโดย อสวท. คือโครงการที่นําเสนอโดยสมาชิก อสวท. ซึ่ง
เปนความตองการของ อสวท.และชุมชน โดยมีคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท. ในพื้นที่เปนผูรับโครงการ และใน
ปงบประมาณ 2551 ไดใหการสนับสนุนโครงการที่ผลักดันโดย สมาชิก อสวท. จํานวน 13 โครงการ
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการสรรหา สมาชิก อสวท. โดยรวมกับคลินิกเทคโนโลยีที่เปนเครือขาย อสวท.
6 แหง ไดสมาชิก อสวท. จํานวน 966 คน
การสรรหาสมาชิก อสวท. ใหมขึ้นทุกป เพื่อตองการหาสมาชิกมาทําหนาที่เผยแพรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหเขาถึงชุมชนมากที่สุด และใหสามารถนําวิทยาศาสตรไปแกปญหาในชุมชนได
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กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการจัดทําจดหมายขาว “อสวท. ขอบอก” เพื่อเปนชองทางสําหรับการแบงปน
ความรู การเผยแพรผลงานของคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท. พรอมทั้งเปนการทํางานแบบบูรณาการรวมกัน
คลินิกเทคโนโลยี เครือขาย อสวท.และจํานวนสมาชิก อสวท. ตัง้ แตป 2547 – 2551
ตั้งแตป พ.ศ.2547 – พ.ศ. 2551 มีคลินกิ เทคโนโลยีเครือขาย อสวท. จํานวน 20 แหง และมีสมาชิก อสวท.
จํานวน 3,854 คน กระจายอยูในจังหวัดที่มีคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท.และจังหวัดใกลเคียงทั่วประเทศ
ประมาณ 54 จังหวัด

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท.
มหาวิทยาลัยขอนแกน
สถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคลล า นนา
วิทยาเขตภาคพายัพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ านจอมบึง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง
(สถาบันวิจยั และฝกอบรมการเกษตรลําปาง)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
รวม

ปที่เปน
เครือขาย
อสวท.
2547
2547
2548

จํานวน อสวท. (คน)
321
331

2549
2549
2549
2549

180
185
113
126
185
287

2549
2550
2550
2550
2550
2550
2551
2551
2551
2551

193
178
272
126
137
217
110
131
186
217

2551

186

2551

173
3,854

แผนที่ประเทศไทยแสดงจังหวัดที่มีคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท.

4

สวนที่ 3

5

วิธีการสราง อสวท.
เชิญชวนคลินิกเทคโนโลยีเขารวมเปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท. เปนแกนในการสรรหา
บุคคลหลากหลายอาชีพ ทั้งในระดับชุมชนเมือง และชุมชนชนบท โดยไมจํากัดเพศและวัย เชน ผูนําชุมชน ผูนํา
ทองถิ่น ปราชญชาวบาน นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เขาอบรมเปน อสวท. เมื่อผานการอบรมใน
เบื้องตนจะเปนสมาชิก อสวท. โดยการทําหนาที่เปนสื่อกลาง นําความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสูชุมชน
และเปนผูนําความตองการของชุมชนมาสูคลิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท. เพื่อดําเนินการตอไปและเพื่อนําโครงการ
เขาสูชุมชนของตน ซึ่งวิธีการสราง อสวท. ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. เชิญชวนคลินกิ เทคโนโลยี (สถาบันการศึกษา)ทัว่ ประเทศ เขารวมเปนคลินิก
เทคโนโลยีเครือขาย อสวท.
2. พิจารณาเลือกคลินิกเทคโนโลยี (สถาบันการศึกษา) เพื่อจัดตัง้ เปนคลินิกฯ
เครือขาย อสวท. (ไดคลินิกเทคโนโลยีที่เปนเครือขาย อสวท.)

3. การสนับสนุนงบประมาณใหกับคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท. เพื่อดําเนินการตามโครงการ

4. คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท. จัดอบรมเพื่อสราง อสวท.

y
y
y
y
y
y

y

กิจกรรมในการจัดอบรมเพื่อสราง อสวท.
การบรรยายเรือ่ ง “วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของใกลตัว”
การสาธิต “ชีวติ กับวิทยาศาสตร”
การบรรยายแนะนํากระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การบรรยายความเปนมาโครงการ อสวท.
การทํากิจกรรม “ตางที่มาแตจดุ มุงหมายเดียวกัน”
การจัดกิจกรรม 4 กลุมยอย เพื่อใหสมาชิกนําเสนอองคความรูทตี่ องการ หรือโครงการ
ทีต่ องการ การผลักดันจากกระทรวงวิทยาศาสตรฯ และคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท.
กลุมที่1 การจัดบรรยายความรูดา นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมที่ 2 การถายทอดเทคโนโลยี
กลุมที่ 3 การใหคําปรึกษาและการแกไขปญหาเทคโนโลยี
กลุมที่ 4 การเผยแพรและบริการขอมูลความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การนําเสนอผลที่ไดจากการแบงกลุม โดยตัวแทนของแตละกลุมกิจกรรม

5. ไดสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.)

6. สรุปผลการดําเนินการ
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1. การเชิญชวนคลินกิ เทคโนโลยี (สถาบันการศึกษา) ทั่วประเทศ เขารวมเปนคลินิกเทคโนโลโลยี
เครือขาย อสวท.
การเชิญคลินิกเทคโนโลยีเขารวมเปนคลินิกฯ เครือขาย อสวท. สามารถเริ่มกระบวนการไดหลายวิธีไดแก
 จะพิจารณาคัดเลือกคลินิกเทคโนโลยีเพื่อเชิญเขารวมเปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท. ในเบื้องตน
โดยคํานึงถึงความพรอมและ ความครอบคลุมในดานการใหบริการและดานพื้นที่และความสะดวกของสมาชิกที่เขา
รับบริการ
 การเจรจาอยางไมเปนทางการในเรื่องวัตถุประสงคและขอบเขตของโครงการ อสวท. กับผูจัดการคลินิก
เทคโนโลยีหรือผูแทน ในการประชุมใหญประจําป โดยจะมีคลินิกเทคโนโลยีทั่วประเทศเขารวมประชุม ซึ่งการประชุม
ดังกลาวจะจัดขึ้นประมาณเดือน กันยายน ของทุกป
 ภายหลังการพิจารณาและการเจรจาในเบื้องตนแลว กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสํานัก
สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี จะจัดทําหนังสือเชิญคลินิกเทคโนโลยีเขารวมเปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท.
อยางเปนทางการ พรอมทั้งสงเอกสารประกอบ ซึ่งไดแก หลักการของโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (อสวท.) และแบบฟอรมขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการอาสาสมัคร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.) โดยใหคลินิกเทคโนโลยีดําเนินการตอบกลับมายังสํานักสงเสริมและถายทอด
เทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภายในระยะเวลา 30-45 วัน (แลวแตกรณี)
2. พิจารณาเลือกคลินกิ เทคโนโลยี (สถาบันการศึกษา) เพื่อจัดตั้งเปนคลินกิ ฯ เครือขาย อสวท.
เมื่อคลินิกเทคโนโลยี ตอบรับพรอมจัดสงขอเสนอโครงการ และพิจารณาจากขอเสนอโครงการวาเปนไปได
สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะดําเนินการแจงพรอม
สนับสนุนงบประมาณ ซึ่งการพิจารณาดังกลาวประกอบดวย
 ชื่อคลินิกเทคโนโลยี
 ชื่อโครงการ
 ผูรับผิดชอบ (ผูจัดการคลินิกฯ)
 หลักการและเหตุผล
 วัตถุประสงค
 กลุมเปาหมาย (จํานวน, ประเภทของกลุมเปาหมายเชน ครู ผูนําชุมชน แมบาน เกษตรกร นักเรียน ฯลฯ)
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ
 วิธีการดําเนินโครงการเพื่อสราง อสวท. (การจัดกิจกรรม)
 แผนการใชจายงบประมาณ และ
 รูปแบบการประเมินผล
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อนึ่ง การดําเนินการในขั้นตอนนี้อาจจะมีการปรับแกรายละเอียดบางสวน ถาหากพิจารณาแลวยังขาดความ
เหมาะสม เชนจํานวนกลุมเปาหมายกับจํานวนงบประมาณที่ขอไมสมดุลกัน หลังจาการพิจารณาดังกลาวและการ
สรุปเลือกคลินิกเทคโนโลยีเปนที่เรียบรอยแลว (ไดคลินิกเทคโนโลยีที่เปนเครือขาย อสวท.) จะดําเนินการใน
ขั้นตอนตอไป
3. การสนับสนุนงบประมาณใหกบั คลินกิ เทคโนโลยีเครือขาย อสวท. เพื่อดําเนินการตามโครงการ
ในขั้นตอนที่ 3 จะดําเนินการแจงคลินิกเทคโนโลยีที่ผานการพิจารณาพรอมทั้งจัดสงเอกสารประกอบการ
เบิกจายงบประมาณ ประกอบดวย
 แผนการเบิกจายงบประมาณ
 แบบฟอรมยินยอมใหหักเงินคาทําเนียมการโอนเงิน (แลวแตกรณี)
 คําชี้แจงดานเอกสารและการเบิกจายงบประมาณ
ในขั้นตอนนี้ใหคลินิกเทคโนโลยีที่เปนเครือขาย อสวท. ดําเนินการตอบกลับมาสํานักสงเสริมฯ ภายใน
ระยะเวลา 20-30 วัน (แลวแตกรณี) เพื่อดําเนินการนําเสนอขออนุมัติงบประมานสนับสนุนตามโครงการ ทั้งนี้
เนื่องจากแตละคลินิกฯ จะดําเนินการในระยะเวลาที่แตกตางกัน ดังนั้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ
ดําเนินการเสนอขออนุมัติงบประมาณ จะดําเนินการเปนสวนยอยก็ได เชน 1-2 แหง ตามที่ไดรับการตอบกลับ โดย
ไมตองรอการตอบกลับจนครบจากทุกแหง
การเบิกจายงบประมาณตาม สส.สป.วท. จะแจงใหคลินิกเทคโนโลยีที่เปนเครือขาย อสวท. จัดเตรียม
เอกสารการรับเงิน โดยที่ตั้งแตเริ่มโครงการ อสวท. ปงบประมาณ (2547-2551) มี 2 รูปแบบ ดังนี้
(1) โอนเงินเขาบัญชี โดยเช็คจะสั่งจายในนามของสถาบันการศึกษาที่คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท.
ตั้งอยู ดังนั้นชือ่ บัญชีจะตองตรงกับชื่อเช็คที่สั่งจาย โดยที่การโอนจะมีคาทําเนียม ซึง่ สถาบันฯ (คลินิกฯ เครือขาย
อสวท. ) จะเปนผูรับภาระคาใชจาย หลังจากที่ดําเนินการโอนเงินแลว สส.สป.วท. จะสงใบโอนเงินที่หักคาทําเนียม
การโอนแลวไปยังสถาบันฯ (คลินิกฯ เครือขาย อสวท. ตั้งอยู) เพื่อที่จะไดออกใบเสร็จรับเงินแลวจัดสงมาใหสวนงาน
คลัง สป.วท. ตอไป
(2) การรับเช็คดวยตนเอง กรณีที่คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท. สะดวกที่จะรับเช็คดวยตัวเองจะตอง
เตรียมเอกสารดังนี้
 ใบเสร็จรับเงินตามจํานวนที่ไดรับการสนับสนุน
 สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ ของผูมอบอํานาจ (ผูมีอํานาจของสถาบันฯ) พรอมลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ชุด
 สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ ของผูรับมอบอํานาจ พรอมลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 1 ชุด
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ปงบประมาณ 2552 กรมบัญชีกลาง กําหนดใหดําเนินการงบประมาณผานระบบ GFMIS: Government Fiscal
Management Information System หรือระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ดู
ภาคผนวก) โดยหนังสือตอบยืนยันโครงการและขอเบิกจายงบประมาณ จะมีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงใน
สาระสําคัญคือ
 รูปแบบการเบิกจายงบประมาณเปนระบบ GFMIS
 รหัสหนวยงาน
 รหัสพื้นที่
 ประเภทเงินงบประมาณ
ภายหลังที่คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท.(สถาบันฯ) สงแบบตอบรับมา สส.สป.วท. จะดําเนินการขอ
อนุมัติงบประมาณตามโครงการ
 สวนงานคลัง สป.วท. ดําเนินการสงเรื่องไปยังสวนงานคลังสถาบันการศึกษา ที่คลินกิ เทคโนโลยี ตั้งอยู
เพื่อลงนามในเอกสาร 3 ฉบับ
 ลําดับตอมาสวนงานคลังของสถาบันการศึกษาฯ จะตองจัดสงเอกสาร ดังกลาวไปยัง 2 สวนคือ สวน
งานคลังเจาของงบประมาณ (สป.วท.) สวนที่ 2 จัดสงไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขอรับรหัสงบประมาณ
และสวนสุดทายสวนงานคลังของสถาบันการศึกษาฯ จะเปนผูจัดเก็บไวเปนหลักฐาน
 กรมบัญชีกลางจะดําเนินการออกรหัสงบประมาณ พรอมทั้งแจงไปยังสวนงานคลังของ
สถาบันการศึกษาโดยตรง
 คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท. สามารถนํารหัสที่ไดรับแจงไปประกอบการเบิกจายยังสวนงานคลัง
ของสถาบันฯ ที่คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท. ตั้งอยู
4. คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท. จัดอบรมเพือ่ สราง อสวท. การจัดฝกอบรมเพื่อสราง อสวท. เปน
ขั้นตอนรับสมัคร อสวท. ซึง่ หลังจากการฝกอบรมฯ จะได อสวท. ที่มีคลินิกเทคโนโลยีเครือขายนัน้ ๆ เปนกํากับดูแล
โดยในขั้นตอนการจัดฝกอบรมฯ จะมีผูรับผิดชอบดวยกัน 3 สวน คือ
 คลินกิ เทคโนโลยีเครือขาย อสวท. ซึ่งจะเปนผูดําเนินหลัก ทัง้ ดานสถานที่ อาหาร ที่พกั และอืน่ ๆ รวมถึง
คาใชจายตางๆ เชน คาวิทยากร คาเดินทางวิทยากร และคาอื่นๆ ที่จาํ เปน
 สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีเปนผูรวมสังเกตการณและใหการแนะในบางสวนเพื่อใหการ
อบรมเปนไปตามวัตถุประสงค
 วิทยากรจากหนวยงานอืน่ วัตถุประสงคเพือ่ ใหเนื้อหาของการอบรมเพือ่ สราง อสวท.มีความ
หลากหลายพรอมกับใหมีกจิ กรรมอื่นๆ ระหวางการฝกอบรม เชน กิจกรรมตางที่มาแตจุดมุงหมาย
เดียวกันทีเ่ ปนกิจกรรมสรางบรรยากาศการฝกอบรมใหผอ ยคลายความเครียด เปนตน โดยในป 2550
ไดเชิญวิทยากรจากองคการพิพิธภัณฑวทิ ยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) เนื่องจากเปนหนวยงานในสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทมี่ ปี ระสบการณในการจัดกิจกรรมการอบรม
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สิ่งสําคัญของการจัดกิจกรรมฝกอบรมฯ คือขอมูลและเอกสารที่จาํ เปนสําหรับกิจกรรมดังกลาว ซึง่ จะตองมี
การประสานงานลวงหนาระหวางสวนกลาง (สํานักสงเสริมฯ) กับคลินกิ เทคโนโลยีเครือขาย อสวท. ที่จะจัด
ฝกอบรมฯ อยางนอย 45 วัน เพื่อการเตรียมความพรอม ซึ่งเอกสาร ขอมูลที่จําเปนโดยที่สวนกลาง (สํานักสงเสริม
ฯ) จะตองจัดสงใหกับกับคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท และคลินิกเทคโนโลยีฯ เปนผูจัดทําประกอบดวย
 ตัวอยางกําหนดการฝกอบรม
 ตนฉบับแบบฟอรมใบสมัคร อสวท.
 ตนฉบับแบบฟอรมแบงกลุม ยอย
 ตนฉบับแบบฟอรมประเมินความพึงพอใจ
 รูปถายหรือไฟลตัวอยางของที่ระลึก (เสื้อ อสวท. สีฟา )
 ตนฉบับเอกสารประกอบการบรรยาย (การบรรยายแนะนํากระทรวงวิทยาศาสตรฯ และความเปนมา
ของโครงการ อสวท.)
 ตัวอยางบัตรสมาชิก อสวท.
 อื่นๆ ที่จาํ เปน
กิจกรรมในการจัดอบรมเพื่อสราง อสวท.
 การลงทะเบียนผูเขารับการฝกอบรมเพือ่ สราง อสวท.พรอมทัง้ เอกสารที่ใชสําหรับการฝกอบรมฯ
ประกอบดวย
- ใบสมัคร อสวท.
- แบบฟอรมแบงกลุมยอย
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- ของที่ระลึก (มอบใหผูเขารับการฝกอบรม ภายหลังการจบฝกอบรมโดยใหสงใบสมัคร อสวท. และ
แบบประเมินฯ คืนพรอมกันดวย)
- เอกสารอื่นๆ เชนโบรชัวร เปนตน
ภายหลังการลงทะเบียนจะตองมีการถายรูปเพื่อประกอบกับใบสมัคร อสวท. และจัดทําบัตรสมาชิก อสวท.
หรืออาจจะใชเวลาชวงอืน่ ทีส่ ามารถดําเนินการไดขึ้นอยูก ับความสะดวกของแตละคลินิกฯ
 พิธีเปดโดยอธิการบดีสถาบันการศึกษาที่คลินิกเทคโนโลยีฯ ตัง้ อยู หรือผูอํานวยการคลินิกเทคโนโลยีฯ
เปนผูกลาวเปดการฝกอบรมฯ
 การบรรยายเรื่อง “วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของใกลตัว” โดยคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท. ที่จะ
จัดฝกอบรมเพื่อสราง อสวท. แตละแหงเปนผูรับผิดชอบดานขอมูลและวิทยาการ
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 การสาธิต “ชีวิตกับวิทยาศาสตร” คลินกิ เทคโนโลยีเปนผูรับผิดชอบเชนกัน หรือเชิญวิทยากรจาก
หนวยงานอื่น (องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) โดยทําเปนหนังสือเชิญเพื่อเปนวิทยากรรวมจัด
ฝกอบรมการสราง อสวท.
 พักรับประทานอาหารวาง
 การบรรยายแนะนํากระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนผูรับผิดชอบดานวิทยากร และขอมูล โดยคลินิกเทคโนโลยี
เครือขาย อสวท. ที่จะจัดฝกอบรมเพื่อสราง อสวท. แตละแหงเปนผูรับผิดชอบคาใชจายสําหรับวิทยากรเชนกัน
 การบรรยายความเปนมาโครงการ อสวท.โดยสํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนผูรับผิดชอบดานวิทยากร และขอมูล เชนเดียวกัน
 พักรับประทานอาหารกลางวัน
 การทํากิจกรรม “ตางที่มาแตจุดมุงหมายเดียวกัน” เปนกิจกรรมเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดผอน
คลายและไดทาํ ความรูจักกัน
 การจัดกิจกรรม 4 กลุมยอย เพื่อใหสมาชิกที่เขารับการฝกอบรมนําเสนอองคความรูที่ตองการ หรือ
โครงการที่ตองการ การผลักดันจากกระทรวงวิทยาศาสตรฯ และคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท. โดย
ผูแทนจากสํานักสงเสริมฯ และผูแทนจากคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท. เขารวมเปนเลขาธิการกลุม
พรอมใหการแนะนําขอมูลทีจ่ ําเปนของแตละกลุม
กลุมที่1 การจัดบรรยายความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมที่ 2 การถายทอดเทคโนโลยี
กลุมที่ 3 การใหคําปรึกษาและการแกไขปญหาเทคโนโลยี
กลุมที่ 4 การเผยแพรและบริการขอมูลความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 พักรับประทานอาหารวาง
 การนําเสนอผลที่ไดจากการแบงกลุม โดยตัวแทนของแตละกลุมกิจกรรม โดยขอมูลที่ไดคลินกิ
เทคโนโลยีเครือขาย อสวท.จะจัดเก็บเปนฐานขอมูลเพื่อใชประกอบการจัดทําขอเสนอโครงการในปงบประมาณ
ถัดไป
ภายหลังการแลวเสร็จการนําเสนอผลที่ไดจากการแบงกลุม จะเปนการมอบของที่ระลึกใหกับผูรับการ
ฝกอบรม พรอมรับใบสมัครและแบบสอบถามจากผูเขารับการฝกอบรม ดังกลาวขางตน
 ปดการฝกอบรม หลังจากแลวเสร็จกิจกรรม คลินิกเทคโนโลยีฯ จะเปนผูกลาวรายงานสรุปผลการ
ฝกอบรมฯ
ดังที่กลาวขางตนเมื่อแลวเสร็จกิจกรรมการฝกอบรมจะไดสมาชิก อสวท. โดยคลินกิ เทคโนโลยีฯ จะตอง
จัดเก็บรายละเอียดของสมาชิกไวเปนฐานขอมูล เพื่อจะไดจัดกิจกรรมตอไปในปงบประมาณถัดไป

11
5. การไดสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.)
เมื่อผูเขารับการฝกอบรมเรียบรอยแลว หากตัดสินใจเปนสมาชิก อสวท. จะตองกรอกใบสมัครพรอมรับบัตร
สมาชิก อสวท. (ในกรณีที่คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท.ดําเนินการไดทันในวันฝกอบรม หากไมทันอาจจะสงไป
ตามที่อยูของสมาชิก อสวท. ที่กรอกในใบสมัคร ในภายหลัง) และของที่ระลึก (เสื้อ อสวท.) จะมอบใหสมาชิก อสวท.
ในชวงเวลานี้เชนกัน โดยเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้สมาชิกพรอมเริ่มบทบาทของอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(อสวท.) อยางสมบูรณ
6. สรุปผลการดําเนินการ คลินิกเทคโนโลยีฯ จะตองดําเนินการรายงานผลการฝกอบรมฯ ไปยังสวนกลาง(สํานัก
สงเสริมฯ ) เพือ่ การจัดทําสรุปผลการสราง อสวท. ภาพรวมของปงบประมาณ โดยการรายงานปยังสวนกลาง
จะตองดําเนินการใน 2 รูปแบบ คือ
 การรายงานผลออนไลน วิธกี ารและขั้นตอนในการรายงานผลของโครงการ อสวท. มี 2 สวนคือ
สวนที่ 1. การรายงานผลการฝกอบรม ทําตามขั้นตอนดังนี้
1.1 เขาสูระบบที่ คลินิกเทคโนโลยีออนไลน http://www.ttc.most.go.th/online/index.htm
Username และ password ตัวเดียวกับของคลินิกฯ สถาบันที่มีอยูแลวตามโครงการคลินิกเทคโนโลยี
1.2 เลือกที่เมนูหลัก stouter คลิกที่เมนูยอ ย รายงานความกาวหนา คุณจะเห็นโครงการที่ทางเราเพิ่มไวให
1.3 การรายงานผล ใหดูตัวอยางการรายงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ตามลิงคดานลาง
http://www.ttc.most.go.th/online/stvolunteer/show_report_detail.asp?IP=69&AP=1&Y=2008
สวนที่ 2. การเพิ่มขอมูลสมาชิก อสวท. ลงฐานขอมูลสมาชิก อสวท. ใหทําดังนี้
2.1 เขาไปที่เว็บไซต อสวท. ที่ http://www.ttc.most.go.th/stvolunteer/default.asp
2.2 เขาสูระบบ username และ password ของสถาบันที่มีอยูแลวตามโครงการคลินิกเทคโนโลยี
2.3 เลือกที่เมนู สมาชิก อสวท.
2.4 คลิกที่ปมุ เพิ่มสมาชิก และกรอกขอมูลตามรายละเอียดที่กาํ หนด
2.5 สําหรับการอับโหลดรูปภาพสมาชิก อสวท. ใหทาํ การ Resize รูปของสมาชิกใหเหลือ 150*200 pixels
แลวจึงอับโหลดขึ้น
 การรายงานผลฉบับสมบูรณ คลินิกเทคโนโลยีฯ จะตองดําเนินการรายงานผลฉบับสมบูรณ ที่มี
องคประกอบหลัก คือ ขอเสนอโครงการที่ไดรับการอนุมตั ิ ผลการดําเนินงาน (รายชือ่ สมาชิก การดําเนิน
กิจกรรม สรุปผลการประเมินวัดความพึงพอใจ) งบประมาณที่ใชจาย ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
รูปภาพกิจกรรม ภาคผนวก และอื่นๆ ถามี จัดสงไปทีส่ ํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
การรายงานผลออนไลนจะตองดําเนินการภายใน 60 วันหลังจากแลวเสร็จกิจกรรมฝกอบรมฯ สวนการ
รายงานผลฉบับสมบูรณจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคมของทุกปงบประมาณ

ภาคผนวก

ตัวอยางหนังสือเชิญ
(ครุฑ)

ที่ วท 0204.2/

สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ถนนพระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
เดือน.................พ.ศ.............

เรื่อง

การสนับสนุนงบประมาณตามโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เรียน ผูอํานวยการคลินิกเทคโนโลยี............................................................
สิ่งที่สง มาดวย 1. โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.)
2. แบบฟอรมขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (อสวท.)
สํ า นั ก ส ง เสริ ม และถ า ยทอดเทคโนโลยี ในฐานะผู พิ จ ารณาและรั บ ผิ ด ชอบโครงการ อสวท.
พิจารณาเห็นวาคลินิกเทคโนโลยีของทาน อยูในเขตพื้นที่ที่ยังไมเคยจัดกิจกรรมโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (อสวท.) ดังแนวทางโครงการสิ่งที่สงมาดวย 1 นี้มากอน
ดังนั้น หากทานสนใจที่จะเขารวมโครงการไดโปรดจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 พรอมกับจัดเตรียมกิจกรรมที่เขาลักษณะโครงการอาสาสมัคร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.) ซึ่งสามารถดําเนินการในชวงปงบประมาณ 2551 สงใหกับสํานักสงเสริม
และถายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายในวันที่.... เดือน.... พ.ศ......
ตามแบบฟอรมขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังสิ่งที่สงมาดวย 2
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

ปกท.วท.
สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี
โทรศัพท 0-2354-4466 ตอ.....
โทรสาร 0-2354-3712

ตัวอยางหนังสือตอบรับ (รับเช็ค/โอนผานบัญชี)
ที่ ……………

ชื่อ/ที่อยูของสถาบันการศึกษา
วันที่ ............เดือน......................พ.ศ...........

เรื่อง
เรียน

โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2551
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อางถึง หนังสือกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ วท 0204.2/ว………..ลงวันที…
่ …………………..
สิ่งที่สง มาดวย 1. แผนการเบิกจายเงินงบประมาณเงินสนับหนุน ประจําป 2551
2. หนังสือยินยอมใหหกั เงินคาธรรมเนียมในการโอนเงิน
ตามหนังสือที่อา งถึง สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดให ………………..(ชื่อ
สถาบันการศึกษา)...ซึง่ มีความพรอมในการดําเนินโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2551
ความละเอียดแจงแลว นั้น
(ชื่อสถาบันการศึกษาฯ)…….........ความยินดีจัดกิจกรรมในโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และขอเบิกเงินสนับสนุน โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2551 จํานวน
.............บาท โดยรับเช็คหรือโอนเงินเขาบัญชี ของ………....……(ชื่อสถาบันฯ หรือคณะฯ).... พรอมทั้งได
จัดสงรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่สง มาดวย 1 และ 2 มาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ……………………………………..
อธิการบดีหรือรองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
ที่อยู…
 ……………………………….
หมายเหตุ : บัญชีธนาคารตองมีสถาบันการศึกษาฯ ดวย

ตัวอยางหนังสือยินยอมใหหักเงินคาธรรมเนียมในการโอนเงิน

ที่ ……

ที่อยู…
 ……………………………..
วันที.่ ........เดือน....................พ.ศ...........

เรื่อง การหักเงินคาธรรมเนียมในการโอนเงิน
เรียน ผูจัดการธนาคาร (ที่จะโอนเงิน)
(ชื่อสถาบันการศึกษา)…......................................ไดรับเงินสนับสนุนเพื่อโครงการอาสาสมัคร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2551 จากสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวน .................. .........บาท โดยใหโอนเงินเขาบัญชี
ชื่อธนาคาร………………………………………………………………
ชื่อบัญชี………………………………………………………………………………………………………….
เลขที่บัญชี…………………..…………………………………………………………………………………..
ประเภทบัญชี………………………………………………………………………………………………………...
และยินยอมใหธนาคารหักเงินคาธรรมเนียมในการโอนเงินดังกลาว จากจํานวนเงินที่โอนให……………………..
……..(ชื่อสถาบันการศึกษา)………………………………………………………
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและดําเนินการตอไปดวย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) …………………………………….
(......................................................)
อธิการบดีหรือรองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

ตัวอยางหนังสือตอบรับ (ระบบ GFMIS)
ที่ ……………

ชื่อ/ที่อยูของสถาบันการศึกษา
วันที่ ............เดือน......................พ.ศ...........

เรื่อง

โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2551

เรียน

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อางถึง หนังสือกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ วท 0204.2/ว……… ลงวันที…
่ …………………..
สิ่งที่สง มาดวย 1. แผนการเบิกจายเงินงบประมาณเงินสนับหนุน ประจําป 2551
2. แบบตอบยืนยันเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ตามหนั ง สื อ ที่ อ า งถึ ง สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดให …... (ชื่อ
สถาบันการศึกษา).....
.ซึ่งมีความพรอมในการดําเนินโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําป 2551 ความละเอียดแจงแลว นัน้
(ชื่อสถาบันการศึกษาฯ)……..............มีความยินดีจัดกิจกรรมในโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และขอเบิกเงินสนับสนุน โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป ..........จํานวน
.....................บาท โดยรับโอนงบประมาณสนับสนุนผานระบบ GFMIS พรอมทั้งไดจัดสงรายละเอียด
ตามเอกสารสิง่ ที่สง มาดวย 1 และ 2 มาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ……………………………………..
อธิการบดีหรือรองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

ที่อยู…
 ……………………………….

ตัวอยางแบบตอบยืนยันเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ตามโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.)
ประจําป งบประมาณ 2551
1. ชื่อหนวยงาน......................................................................................
2. ชื่อโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ชื่อโครงการ

งบประมาณ
............................................................................................................................................ ............................
............................................................................................................................................ ............................
............................................................................................................................................ ............................
รวมทั้งสิ้น
..............................
(...................................................................................................)
3. การแสดงคํายืนยัน
ยืนยันการดําเนินโครงการตามขอ 2 ตามเงื่อนไขและงบประมาณที่จัดสรร
และไดปรับแกไขโครงการดังกลาวเรียบรอยแลว
ไมสามารถดําเนินโครงการตามเงื่อนไขและงบประมาณที่จัดสรร ตามขอ 2
4. การรับโอนงบประมาณ ดวยกรมบัญชีกลางใหโอนเงินสนับสนุนผานระบบ GFMIS**
จึงขอใหหนวยรับโอนแจงขอมูลดังนี้
รหัสหนวยงาน........................................................................
รหัสพืน้ ที.่ ................................................................................
ประเภทงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอืน่
อื่นๆ ระบุ
...............................................................
ลงชื่อ..................................................................ผูบริหารหนวยงาน
(
)
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
** ทั้งนีห้ ากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดตอที่ คุณบุษรา แยมเกษร หมายเลขโทรศัพท 0 2354 4466 ตอ 249

ตัวอยางแบบฟอรมแผนการเบิกจายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
แผนการเบิกจายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจําป 2551
หนวยงาน / สวนราชการเจาของงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี องคกรที่
ไดรับเงินสนับสนุน
(ชือ่ สถาบันการศึกษา)
จํานวนเงิน .................................... บาท จากงบรายจายอื่น/ โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
รายการ

งบบุคลากร

วงเงินงบ(8)
ประมาณ

ตุลาคม
2550

พฤศจิกาย
น
2550

ธันวาคม
2550

มกราคม
2551

กุมภาพันธ
2551

มีนาคม
2551

เมษายน
2551

พฤษภาคม
2551

มิถุนายน
2551

กรกฎาคม
2551

สิงหาคม
2551

กันยายน
2551

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบดําเนินการ
งบลงทุน

-

รวมเงิน

หมายเหตุ

ลงชื่อ

ลงชื่อ ……………………………………………….ผูขอเบิก
(

)

ตําแหนง ………………………………………………….
วันที่ ……………………………..

……………………….……….ผูเบิก
(

)

ตําแหนง ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วันที่………………………..…..

ตัวอยางแบบฟอรมขอเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. ชื่อคลินิกเทคโนโลยีเครือขายที่เสนอโครงการ :

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย............................

2. ชื่อโครงการ :

โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : (ชื่อคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย)

3. ผูรับผิดชอบ

(ระบุ ชื่อ - นามสกุล / หมายเลขโทรศัพท / โทรสาร / e-mail ใหครบถวน)

4. หลักการและเหตุผล
:

5. วัตถุประสงค :

6. กลุมเปาหมาย :
(ระบุกลุมเปาหมายที่ชัดเจน)

7. พื้นที่ดําเนินการ :
(ระบุหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด)
8. ระยะเวลาดําเนินการ :

9. การดําเนินโครงการ :
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ

11. งบประมาณ : (คาใชจายโดยละเอียด)

12. การติดตามประเมินผล :( โปรดระบุวิธีการ / เครื่องมือ และระยะเวลา)

ตัวอยางใบสมัครสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.)

รูปถาย 1
นิ้ว

ประวัติ
อาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.)

เลขที่สมาชิก ………….…
(สําหรับเจาหนาที่)

ขาพเจา ชื่อ………………..…... นามสกุล ……………...….…… เพศ ……………
อายุ …………… ป เกิดเมื่อ ….….. / ….….. / ……… เชื้อชาติ …………… สัญชาติ …………..
อาชีพ ................................................ อาศัยอยู บานเลขที่ .…........……… หมูที่ ……….………ตําบล
…………………......... อําเภอ ………………..….……..…. จังหวัด …………..……….……รหัสไปรษณีย
……………. หมายเลขโทรศัพท ……………..…………..…
มีความประสงคจะสมัครเปนอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.) เพื่อทําหนาที่เปนตัวแทนของ
ชุมชนในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย และชุมชน เพื่อใหชุมชนไดรับประโยชนสูงสุดจากองคความรูทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ลงนาม ………………..…………………
(……….……………………….…………)
เจาหนาที่
วันที่ …..… / ……… / ………

ลงนาม ………………..…………………
(……….……………………….…………)
อาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วันที่ …..… / ……… / ………

กรุณาสงใบสมัครไดที่
• อาจารย........................................................โทรศัพท ..................................โทรสาร ......................................
• ไปรษณีย สงคลินิกเทคโนโลยี .........................................................................................................................
ตัวอยางแบบฟอรมมหาวิ
กิจกรรมแบ
งกลุม ยอย ในวัน.........ที่ ................ 2551
• สมัครดวยตนเองที่ .........................................
ทยาลัย.........................

ขอเสนอกิจกรรม อสวท. เรื่อง ……………………………………………….…
กลุมที่ 1 กิจกรรม การจัดบรรยายความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมที่ 2 การถายทอดเทคโนโลยี
กลุมที่ 3 การใหคําปรึกษาและแกไขปญหาเทคโนโลยี
กลุมที่ 4 เผยแพรและกระจายขาวความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. อสวท.

ชื่อ – สกุล ………………………………………………………………………………….
ที่อยู
………………………………………………………………………………….
โทรศัพท …………………………………………………………………………….. ......

2. วัตถุประสงค
1……………………………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………………………..
3……………………………………………………………………………………………...
3. กลุม เปาหมาย (จํานวน/อาชีพ)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. พื้นที่ดาํ เนินการ (อยูที่ไหน)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5. การประเมินผล (จํานวนคน/ ประโยชนทนี่ ําไปใชจริง เปนรอยละ/ที่เปนมูลคาหรือจํานวนเงิน)
………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………..........
6. คลินิกเทคโนโลยีที่รับผิดชอบ……………………………………………………………………….....
บุคคลที่รับผิดชอบ……………………………. โทรศัพท ………………….……….........
โทรสาร ………………………………………… E-mail ………………….…………......
7. หมายเหตุ 1. ………………………………………………………………………………………......
2. ……………………………………………………………………………………….....
3……………………………………………………………………………………….......

แบบประเมินความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมของอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ป 2551 (อสวท. ป 51)
เก็บขอมูลวันที่ ….............................

คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนเครื่องหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบการแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 2 ตอน ดังนี้
1. ขอมูลสวนตัว
2. ประเด็นวัดความพึงพอใจ
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัว (ใหใสเครื่องหมาย 9 ในชองที่ตรงกับขอมูลสวนตัวของทาน ตามความเปนจริง)
1. เพศ
{ ชาย
{ หญิง
2. อายุ
{ ต่ํากวา 20 ป { 20 - 30 ป
{ 31 - 40 ป
{ 41 - 60 ป { มากกวา 60 ป
3. การศึกษา { ประถม
{ มัธยมตน / ปวช. { มัธยมปลาย / ปวส { ปริญญาตรี { สูงกวาปริญญาตรี
4. อาชีพ
{ นักเรียน/นักศึกษา
{ ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ
{ คาขาย / ธุรกิจสวนตัว
{ กลุมแมบาน { เกษตร / หรือปศุสัตว / หรือประมง { อื่นๆ(ระบุ)....................................................
5. ทานเคยเขารวมกิจกรรมกับ คลีนิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท.
{ ไมเคย
{ เคย จํานวน…………ครั้ง
ตอนที่ 2 ประเด็นวัดความพึงพอใจ
ทานมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมของ “อาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” ประจําป 2551 ในประเด็นตอไปนี้
(ใหใสเครือ่ งหมาย 9 ในชองที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทานมากที่สุดตอประเด็นความพึงพอใจ)
ประเด็นวัดความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

1. การไดรับจดหมายหรือขาวสารแจงใหทราบลวงหนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
2. เนื้อหา/กิจกรรมที่ไดรับประโยชน
3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
4. สถานที่จัดอบรม (สะอาด สะดวก)
5. อุปกรณ / เครื่องมือ / เอกสาร ที่ใชในกิจกรรม
6. ความสุภาพ ความเอาใจใสและความพรอมใหบริการของเจาหนาที่
7. วิทยากรมีความรูความสามารถในเรื่องที่บรรยาย
8. วิทยากรสามารถถายทอดความรู และตอบคําถามไดชัดเจน
9. ความประทับใจตอกิจกรรมในภาพรวม
10. ของที่ระลึกมีความเหมาะสม
ขอคิดเห็นอื่นๆ ตอการจัดกิจกรรม (ขอดี และขอควรปรับปรุง) คือ
ขอดี ...............................................................................................................….……………….......................................
...............................................................................................................….……………….......................................
ขอควรปรับปรุง......................................................................................…...…………....................................................
...............................................................................................................….……………….......................................
ขอคิดเห็นอื่นๆ .............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณ

