หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาให้การสนับสนุนการดาเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
ภายใต้ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ 2556
คาชี้แจง
สานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาเนินงาน
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การสัมมนา การฝึกอบรม การประชุม
เชิงปฏิบัติการ เป็นต้น ให้แก่กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตสาขาต่างๆ ของไทย
เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
โดย สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณดาเนินการ ทั้งนี้
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณดาเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว
สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยการจัดทาข้อเสนอโครงการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี มายัง

สานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555

>>> Email : Chotirak@most.go.th

<<<

เพื่อสานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จะนาไปพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณดาเนินการกิจกรรมต่อไป
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
1. หัวข้อ/ข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมควร เป็นเทคโนโลยีใหม่/นวัตกรรมใหม่จากต่างประเทศ หรือเทคโนโลยี
/นวัตกรรมที่สาคัญแต่ยังไม่แพร่หลายในประเทศไทย หรือเป็นองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวั ต กรรม กฎระเบี ย บ/ข้ อ บั ง คั บ / มาตรฐานสากล ที่ ผู้ ป ระกอบการไทยควรรั บ รู้ ตระหนั ก ปรั บ ตั ว และ
เตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนมีความสอดคล้องกับ 12 สาขาเทคโนโลยี ตาม Strategic Economic
Sectors ของ สวทน. ดังนี้
Rice & Rice products
Renewable Energy
Rubber &
Rubber products
Processed Food

Sustainable Economy
Electrical & Electronics
Automotive & Parts
Plastic & Petrochemicals
Fashion (Textiles,Jewelry
Leather)

Tourism
Logistics
Contruction &
Related Services
Creative & Digital

2. เป็นเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันให้สูงขึ้น และสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
3. ในการจั ดกิจ กรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ถ้ ามีวิท ยากรหรือผู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็ น
ชาวต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ในการดาเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หากผู้เสนอโครงการ มีส่วนร่วมในค่าใช้จ่าย และ/หรือมี
หน่วยงาน/ผู้ร่วมสนับสนุน ทั้งในรูปแบบที่เป็น in cash และ in kind จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-2เงื่อนไข การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
1. การขอรับการอุดหนุนหรือสนับสนุนงบประมาณ ต้องดาเนินการผ่าน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา
สถาบันที่ปรึกษา และ องค์การที่ไม่แสวงหากาไร
2. ผู้เสนอโครงการต้องมีความพร้อมในการดาเนินงานให้บรรลุตามแผนและวัตถุประสงค์ โดยมีระยะเวลา
ดาเนินงานโครงการ ภายในปีงบประมาณ 2556 ( ระหว่างเดือนมกราคม 2556 – กันยายน 2556 ) ทั้งนี้
ควรระบุช่วงเวลาการจัดกิจกรรม พร้อมเสนอแผนการดาเนินงานโครงการที่ชัดเจน
3. การสนับสนุนค่าใช้จ่าย สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เฉพาะค่าลงทะเบียน ค่าเอกสารประกอบกิจกรรม และค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ระหว่างกิจกรรม โดยไม่รวมถึง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอื่นใดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
4. การประมาณการ งบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เบิกจ่ายในอัตราที่ราชการกาหนด / ตามระเบียบของ
หน่วยงานรับการสนับสนุน

รายละเอียดข้อเสนอโครงการ
1. ชื่อข้อเสนอโครงการ / หัวข้อกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
(ควรระบุชื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่ชัดเจน และน่าสนใจ) เช่น การสัมมนาเรื่อง ………………………………..
2. ผู้เสนอโครงการ (ระบุชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้
พร้อมรายละเอียดและช่องทางการติดต่อประสานงาน )
3. หลักการ – เหตุผล (ความเป็นมา ความจาเป็นและความสอดคล้องตามอุตสาหกรรมรายสาขา)
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
5. แผนการดาเนินงาน–การติดตามประเมินผล พร้อม Gantt chart
6. กลุ่มเป้าหมาย (เป็นใคร – อุตสาหกรรมสาขาใด) / จานวนผู้เข้าร่วม (จานวน… คน)
7. ระยะเวลาดาเนินการ (จานวน …วัน และระบุช่วงเวลา เดือน….. 2556)
และสถานที่จัดกิจกรรม /พื้นที่ดาเนินการ (ระบุชื่อสถานที่ จังหวัด…)
8. รายละเอียดงบประมาณ (จาแนกให้ชัดเจน)
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ / output / outcome
10. หน่วยงานรับผิดชอบ / พันธมิตรร่วมดาเนินงาน (ระบุชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้)
11. กาหนดการ (เบื้องต้น) / วิทยากร (ระบุชื่อ-หน่วยงานของวิทยากร)
12. ข้อมูลประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ โทร 0 2333 3952 โชติรักษ์
โทรสาร 0 2333 3931 >>> Email : Chotirak@most.go.th <<<
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เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการจ ัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพือ
่ เพิม
่ ขีดความสามารถในการแข่งข ันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

ปี งบประมาณ 2556
่ โครงการ ……………………………………………………………………………………………………………………
ชือ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
หน่วยงานผู ้ดาเนินการ ……………………………………………………………………………………………………..
ความสอดคล ้องของหัวข ้อสาขาเทคโนโลยี กับกรอบยุทธศาสตร์ของประเทศ 12 สาขา (Strategic Economic Sectors)

O สอดคล ้อง
O ไม่สอดคล ้อง
สาขา : 1) Renewable Energy 2) Rubber & Rubber products 3) Rice & Rice products 4) Processed Food
5) Electrical & Electronics 6) Automotive & Parts 7) Plastic & Petrochemicals 8) Fashion (Textiles, Jewelry,
Leather) 9) Tourism 10) Logistics 11) Construction& Related Services 12) Creative & Digital
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หลักเกณฑ์/รายละเอียดประกอบการพิจารณา

ลาดับ

แนวโน ้มของเทคโนโลยี (Trend of Technology)

10

1.1 เป็ นเทคโนโลยีทใี่ หม่ ทันสมัย

5

1.2 สามารถนามาประยุกต์ใช ้งานในอนาคต

5

หัวข ้อเทคโนโลยีทน
ี่ าเสนอมีความเหมาะสมในการนาไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให ้แก่
กลุม
่ เป้ าหมาย เพือ
่ การนาความรู ้ไปประยุกต์ใช ้ต่อไป

20

2.1 เป็ นเทคโนโลยีทช
ี่ ว่ ยเพิม
่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน

10

2.2 ความเหมาะสมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี (พิจารณาจากกาหนดการ)

10

ประโยชน์/ผลทีจ
่ ะได ้รับจากกิจกรรม

20

3.1 การนาองค์ความรู ้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช ้ประโยชน์ / มี impact ทีเ่ กิดขึน
้ อย่างชัดเจน

10

3.2 มีแผนกิจกรรมต่อเนือ
่ ง เพือ
่ การขยายผล

10

กลุม
่ เป้ าหมายทีเ่ ข ้าร่วมกิจกรรม

10

4.1 กลุม
่ เป้ าหมาย ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรม นักวิชาการ ฯลฯ ทีเ่ ข ้าร่วมกิจกรรม มีความเกีย
่ วข ้อง สอดคล ้องกับหัวข ้อ
กิจกรรม สาขาเทคโนโลยีนัน
้ ๆ

10

ความเหมาะสมของวิทยากร

15

5.1 แหล่งของวิทยากร จากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทัง้ จากภายในประเทศและต่างประเทศ

5

่ วชาญไทยในสาขาเดียวกันร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยี (เป็ นวิทยากร, บรรยายสรุป)
5.2 มีนักวิชาการ ผู ้เชีย

5

5.3 รูปแบบ วิธก
ี ารถ่ายทอดเทคโนโลยี

5

ความพร ้อมของหน่วยงานผู ้เสนอโครงการ ในการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมให ้
บรรลุผล

15

่ วชาญในเทคโนโลยีทน
6.1 ศักยภาพของ หน่วยงานผู ้เสนอโครงการมีความเชีย
ี่ าเสนอ-มีความพร ้อมในการ
ดาเนินงานโครงการ

5

6.2 มีเครือข่ายพันธมิตรร่วมดาเนินงานหรือเป็ นเจ ้าภาพร่วม

5

6.3 มีการสมทบค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงาน

5

วิธก
ี ารประเมินผล

10

7.1 ระบุวธิ ก
ี ารประเมินผล : ผลผลิต (output) และ ผลลัพธ์ (outcome)
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