
 

ประวัติความเป็นมา 

 โครงการคลินิกเทคโนโลยี เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการน าผลงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายระดับชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชน ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และภาคอุตสาหกรรม ด าเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ ถึง
ปัจจุบัน บริหารโครงสร้างใหม่เป็นศูนย์คลินิกเทคโนโลยีประจ าพ้ืนที่ของวิทยาเขตเดิมรวม ๕ ศูนย ์  
  

ผลการด าเนินงานปี ๒๕๔๙-๒๕๕๕ จาก ๙๗ โครงการ งบประมาณ ๒๕,๔๓๗,๐๒๐ บาท 
๑. ให้ค าปรึกษา บริการข้อมูลเทคโนโลยีแก่ผู้รับบริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จ านวน 

๓๑,๖๓๗ คน 
๒. ผู้รับบริการพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ ๘๘.๑๘ หรือพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๔.๔๑ 
๓. ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีน าผลการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ร้อยละ ๖๙.๘๙ โดยใช้ประโยชน์ใน

ชุมชน พัฒนาอาชีพเดิม สร้างอาชีพใหม่ในครอบครัว และสามารถสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
 

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการคลินิกเทคโนโลยี 
๑. เป็นเรื่องเล่าความส าเร็จ (Success Story) ในเอกสารผลการด าเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน 
๒. เป็นตัวแทนของหน่วยงานในการด าเนินงานเรื่อง “อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 

กลุ่มภาคกลางของประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน 
๓. ได้รับเชิญเป็นกรรมการภาคประชาชนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีหน้าที่ในการ

ร่วมวางแผน ติดตามผลการด าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายทั่ว
ประเทศ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๒ – ปัจจุบัน 

๔. ได้รับเชิญจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นผู้ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสรรหาอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ และ 
๒๕๕๔ 
 ๕. ได้รับความไว้วางใจจากส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการเป็นผู้แทนกระทรวง บริหารจัดการโครงการจัดงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย 
ประจ าปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายทั่วประเทศ 

๖. ได้รับรางวัลจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเยี่ยม ซึ่งเป็นหนึ่งใน ๖ แห่งของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จากคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายทั่ว
ประเทศ จ านวน ๑๓๓ แห่ง 

๗. เป็นงานที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ ประเมินให้ “คลินิกเทคโนโลยี” และ “เทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด” เป็นศูนย์
ประสานงานในการถ่ายทอดงานวิจัยสู่การน าไปใช้จริงในชุมชน ซึ่งถือเป็น วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย 
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๘. ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๔ โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการประเมินผลการด าเนินงานโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่ผลักดันโดยสมาชิก อสวท. และการประชุมรวมพลคน อสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
และในปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ ในโครงการ “อบรมเพ่ือพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพภายใต้การด าเนินงานของ
คลินิกเทคโนโลยีในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจ าปี ๒๕๕๔ และปี ๒๕๕๕” โดยเป็นผู้บริหาร
โครงการของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายทั่วประเทศไทย 

 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
๑. รูปแบบโครงสร้างการบริหารงาน เอ้ือต่อการประสานงาน รวบรวม ติดตามประเมินผลงานที่ส่งผล

ต่อความรวดเร็ว ความถูกต้อง และความเป็นเอกภาพ 
๒. การสนับสนุนของผู้บริหารทุกระดับ ตั้งแต่ระดับรองคณบดี คณบดี ผู้อ านวยการ รองอธิการบดี 

และอธิการบดี ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด รวมทั้งความตระหนักในภารกิจของคลินิกเทคโนโลยีในสองบทบาท คือ
การวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม 

๓. เป็นศูนย์รวมของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาชีพ ที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ
และตลาดในปัจจุบัน 

๔. ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ ที่เป็นแรงผลักดันให้ทุกภารกิจมุ่งเป้าสู่การประกอบอาชีพ
ของบัณฑิต ซึ่งส่งผลกระทบที่ดีต่อภารกิจของคลินิกเทคโนโลยี 
 

ความส าเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน : กรณีคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร 
 
 

 
 
   

  

 

 

 

 

 

   o บริการข้อมูลและให้ค าปรึกษา   

   o วิจัยและพัฒนาต่อยอด 

   o ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

   o ให้ความรู้ด้าน ว & ท 

งานวิจัย/
สิ่งประดิษฐ์ 

/นวัตกรรม 

เทคโนโลยีที่พร้อม
ถ่ายทอด 

 

คลินิกเทคโนโลยี 

มทร.พระนคร 

• ศูนย์ฯ ชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์ 
• ศูนย์ฯ โชติเวช 

• ศูนย์ฯ พณิชยการ 

พระนคร 

• ศูนย์ฯ พระนครเหนือ 
• ศูนย์ฯ สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

ผลการด าเนินงาน 

ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๕ 

• โครงการ ๙๗ โครงการ 

• งบประมาณ 
๒๕,๔๓๗,๐๒๐ บาท 

• ผู้รับบริการ ๓๑,๖๓๗ คน 
 

ผลลัพธ์ 
• เรื่องเล่าความส าเร็จ  
(Success Story) 
• โครงการตัวอย่างของ
กระทรวงวิทย์ฯ 

• ตัวแทน โครงการอาสาสมัคร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(อสวท.) ภาคกลาง 

• กรรมการด าเนินงานภาค
ประชาชนของกระทรวงวิทย์ฯ 

• ผู้ประเมินโครงการ อสวท. 
• รับรางวัวหน่วยงาน
ปฏิบัติงานคลินิก 
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