
 

รายละเอียดตัวชีว้ัดด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตวข์องปศุสัตว์จังหวดั 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

เป้าหมาย : ระดับ 5 

น้ําหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 12 

ผูท้ี่ได้รบัการประเมิน : ปศุสัตว์จังหวัด 77 จังหวัด 

หน่วยงานรับผดิชอบหลกั : สํานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

จํานวนตัวชี้วัด : จํานวน 2 รอบ ได้แก่ 
รอบที่ 1 วัดผลเชิงปริมาณ (เดือนตุลาคม 2557 – เดือนมีนาคม 2558) 

1. จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี 
รอบที่ 2 วัดผลเชิงคณุภาพ (เดือนเมษายน – เดือนกนัยายน 2558) 

1. จํานวนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาความเข้มแข็ง 
2. จํานวนแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
3. การดําเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer 

รอบที่ 1 :- วัดผลงานเชงิปริมาณ (น้าํหนักร้อยละ 12) 
 

1. จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี (น้ําหนักร้อยละ 12)  

คําอธิบาย 
ระดับความสําเร็จของงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ หมายถึง จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาถ่ายทอด

ความรู้และเทคโนโลยี โดยการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/การจัดเวที ตามเป้าหมายโครงการที่กําหนด ประกอบด้วย 7 
โครงการ ได้แก่  โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร  โครงการพัฒนาอาชีพการเล้ียงสัตว์แบบผสมผสานใน
เกษตรกรรายย่อย  โครงการพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ  โครงการพัฒนาสัตว์เล็กและสัตว์ปีก  โครงการ
พัฒนาฟาร์มโคนม  โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์  โครงการพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ระดับความสําเร็จของงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ หมายถึง จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาถ่ายทอด

ความรู้และเทคโนโลยี โดยการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา การจัดเวที ตามเป้าหมายโครงการที่กําหนด โดยต้องมีความรู้
เพ่ิมขึ้นและสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ กําหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ 

 

ระดบั เกณฑ์การใหค้ะแนน 
หน่วย
ประเมิน 

ระดบั 1 จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย  
สนง.ปศจ. 
รายงานผล 
ในระบบ 

(e-
Operation) 

ระดบั 2 จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของเป้าหมาย 

ระดบั 3 จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 

ระดบั 4 จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเป้าหมาย 

ระดบั 5 จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 

 



  
เป้าหมายการประเมนิ รายละเอียดตามเป้าหมาย 7 โครงการ ประกอบด้วย 

 

ชื่อโครงการ เป้าหมาย (ราย) 
1. โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร 8,000 
2. โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย 8,140 
3. โครงการพัฒนาโคเน้ือ-กระบือ 2,286 
4. โครงการพัฒนาสัตว์เล็กและสัตว์ปีก 1,090 
5. โครงการพัฒนาฟาร์มโคนม 300 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ 5,000 
7. โครงการพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer 30,000 

รวมทั้งสิน้ 54,816 

เป้าหมายการประเมนิ รายละเอียดเป้าหมายรายโครงการแนบท้าย 

ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม : สําหรับโครงการพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer ดังน้ี 
1. เป็นเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ตามรายชนิดสัตว์แต่ละสาขา ตามยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ 

ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ โคนม สุกร แพะ-แกะ สัตว์ปีกที่เลี้ยงระบบฟาร์มและไก่พ้ืนเมืองและเป็ดไล่ทุ่ง โดยมีคุณสมบัติ
ครบ 6 ข้อ ตัวบ่งช้ีอย่างน้อย 1 ข้อในแต่ละคุณสมบัติ และมีรายได้ไม่น้อยกว่า 180,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี  

2. เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer โดยเกษตรกรต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ในเรื่องที่ทําอยู่ มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร 

แนวทางการประเมินผล 
1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ของกอง

แผนงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนตามแบบฟอร์มคู่มือปฏิบัติงานตามที่โครงการกําหนด 
2. สํานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระบบและสรุปผลเสนอกรมปศุสัตว์ 

ผู้ประเมิน 
1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดประเมินตนเองโดยการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
2. สํานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ประเมินผลตามเกณฑ์การให้คะแนน 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้รบัผดิชอบ เบอร์โทรศพัท ์/ E-mail 

1. น.ส.ประเทืองทิพย์  เสือเอก 
 

กลุ่มโครการพิเศษ 
 

 0 2653 4444 ต่อ 2271 - 73 
 

Transfer10@dld.go.th 
2. น.ส.รัตนาภร  เรพล 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

รอบที่ 2 :- วัดผลงานเชงิคุณภาพ (น้ําหนักร้อยละ 12) 
 

1. จํานวนกลุม่เกษตรกรผูเ้ลี้ยงสตัว์ที่ไดร้บัการพฒันาความเข้มแข็ง (น้ําหนักร้อยละ 4) 

คําอธิบาย 
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมายถึง กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขึ้น

ทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณดําเนินการประจําปีงบประมาณ 2558 ภายใต้โครงการพัฒนา
อาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย มีการพัฒนาความเข้มแข็งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กําหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน กําหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ 
 

ระดบั เกณฑ์การใหค้ะแนน 
หน่วย
ประเมิน 

ระดบั 1 
จัดส่งรายงานการวิเคราะห์สภาพปัญหา/ความต้องการในการพัฒนา เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตามเป้าหมาย และจัดทําแผนงาน/กิจกรรมที่สอดคล้องต่อ  
ผลการวิเคราะห์และส่งให้สํานักงานปศุสัตว์เขตภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 

 
 
 
 
 
 

สนง.ปศข. 

ระดบั 2 
จัดส่งผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์โดยใช้พืชอาหารสัตว์คุณภาพดีในกลุ่ม
เกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ตามเป้าหมายและส่งให้สํานักงานปศุสัตว์เขตภายในวันที่ 31 สิงหาคม 
2558 

ระดบั 3 จํานวนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี ้ยงสัตว์ที ่ได้ร ับพัฒนาความเข้มแข็งที ่ผ ่านเกณฑ์การประเมิน  
ที่กําหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 

ระดบั 4 
จํานวนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี ้ยงสัตว์ที ่ได้ร ับพัฒนาความเข้มแข็งที ่ผ ่านเกณฑ์การประเมิน  
ที่กําหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเป้าหมาย 

ระดบั 5 
จํานวนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี ้ยงสัตว์ที ่ได้ร ับพัฒนาความเข้มแข็งที ่ผ ่านเกณฑ์การประเมิน  
ที่กําหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 

เป้าหมายการประเมนิ รายละเอียดตามเป้าหมายโครงการ 

แนวทางการประเมินผล 
1. สํานักงานปศุสัตว์เขต แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหน้าที ่ตรวจสอบรายงาน ติดตามนิเทศงานและ

ประเมินผลกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตามเป้าหมาย 
2. คณะกรรมการระดับเขต ประเมินระดับความสําเร็จในการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง

สัตว์ ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
3. สํานักงานปศุสัตว์เขต รายงานผลการพิจารณาคะแนนและส่งให้สํานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
4. สํานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สรุปและรวบรวมผลการพิจารณาคะแนนเสนอกรมปศุสัตว์ 

ผู้ประเมินผล 
1. คณะกรรมการระดับเขต ประเมินตามหลักเกณฑ์ 
2. สํานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประเมินผลภาพรวมตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้รบัผดิชอบ เบอร์โทรศพัท ์/ E-mail 

1. นายวรกร  อินทแพทย์ 
 

กลุ่มโครการพิเศษ 
 

 0 2653 4444 ต่อ 2271 - 73 
 

Transfer10@dld.go.th 
2. น.ส.ประเทืองทิพย์  เสือเอก 



  

2. จํานวนแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสตัว์ที่ไดร้บัการพฒันาคณุภาพ (น้ําหนักร้อยละ 4) 

คําอธิบาย 
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับสนับสนุน

งบประมาณดําเนินการประจําปีงบประมาณ 2558 ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร ที่มีความพร้อมและ
คุณภาพผ่านเกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน กําหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ 
 

ระดบั เกณฑ์การใหค้ะแนน 
หน่วย
ประเมิน 

ระดบั 1 
จัดส่งรายงานข้อมูลแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามเป้าหมาย ให้สํานักงานปศุสัตว์
เขตภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 

 
 
 
 
 

สนง.ปศข. 

ระดบั 2 
จัดส่งรายงานผลการดําเนินการสร้างเครือข่ายเกษตรกรแหล่งเรียนรู้ 3 ราย/แหล่ง 
ให้สํานักงานปศุสัตว์เขต ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 

ระดบั 3 
จํานวนแหล่งเรียนรู ้ด้านการเลี ้ยงสัตว์ที ่ได้รับพัฒนาความเข้มแข็งที ่ผ่านเกณฑ์  
การประเมินที่กําหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 

ระดบั 4 
จํานวนแหล่งเรียนรู ้ด้านการเลี ้ยงสัตว์ที ่ได้รับพัฒนาความเข้มแข็งที ่ผ่านเกณฑ์  
การประเมินที่กําหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเป้าหมาย 

ระดบั 5 
จํานวนแหล่งเรียนรู ้ด้านการเลี ้ยงสัตว์ที ่ได้รับพัฒนาความเข้มแข็งที ่ผ่านเกณฑ์  
การประเมินที่กําหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 

เป้าหมายการประเมนิ รายละเอียดเป้าตามหมายโครงการ 

แนวทางการประเมินผล 
1. สํานักงานปศุสัตว์เขต แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหน้าที ่ตรวจสอบรายงาน ติดตามนิเทศงานและ

ประเมินผลแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามเป้าหมาย 
2. คณะกรรมการระดับเขต ประเมินระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพของแหล่งเรียนรู้การเลี้ยง

สัตว์ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
3. สํานักงานปศุสัตว์เขต รายงานผลการพิจารณาคะแนนและส่งให้สํานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
4. สํานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สรุปและรวบรวมผลการพิจารณาคะแนนเสนอกรมปศุสัตว์ 

ผู้ประเมินผล 
1. คณะกรรมการระดับเขตประเมินตามหลักเกณฑ์ 
2. สํานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ประเมินผลภาพรวมตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้รบัผดิชอบ เบอร์โทรศพัท ์/ E-mail 

1. นายวรกร  อินทแพทย์ 
 

กลุ่มโครการพิเศษ 
 

 0 2653 4444 ต่อ 2271 - 73 
 

Transfer10@dld.go.th 
2. น.ส.ประเทืองทิพย์  เสือเอก 

 
 
 
 



  
 
3. ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer (น้ําหนักร้อยละ 4) 

คําอธิบาย 
1. ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer หมายถึง กระบวนการ

ดําเนินการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ปีงบประมาณ 2558 มีโครงการท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี 
1) โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
2) โครงการเพ่ิมรายได้เกษตรกร 
3) โครงการพัฒนาและสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ 
4) โครงการพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ 

2. การคํานวณร้อยละของเกษตรกรที่พัฒนาเป็น Smart Farmer ของแต่ละจังหวัด ให้คํานวณจากจํานวน
เป้าหมายเกษตรกรในโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer  โครงการเพ่ิมรายได้เกษตรกรและโครงการพัฒนา 
Smart Farmer ต้นแบบ เท่าน้ัน ยกเว้นโครงการพัฒนาและสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ไม่นํามาคํานวณ 

เกณฑ์การให้คะแนน กําหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ 

ระดบัการ
ประเมิน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

 

หนว่ย
ประเมิน 

 

ระดับ
คะแนน 

ระดบั 1 
1) มีการแต่งตั้งคณะทํางานโครงการ Smart Farmer ระดับจังหวัด สนง. 

ปศข. 
0.5 2) มีการสํารวจเพื่อประเมินคุณสมบัติเกษตรกรตามแบบ SF1 ทั้ง 4 โครงการ 

ระดบั 2 

1) จัดทํารายงานตามแบบ SF2 ทั้ง 4 โครงการ ครั้งที่ 1 ส่งภายในเดือนธันวาคม 
2557 

ส.ส.ส. 

0.5 
2) จัดทํารายงานตามแบบ SF2 ทั้ง 4 โครงการ ครั้งที่ 2 ส่งภายในเดือนกรกฎาคม 

2558 

ระดบั 3 
1) ดําเนินการโครงการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer เสร็จทุกโครงการภายใน

เดือนมีนาคม 2558 และมีการติดตามประเมินผลเกษตรกร 1.0 
2) จัดทํารายงานตามแบบ SF3 ทั้ง 4 โครงการ และส่งภายในเดือนพฤษภาคม 2558 

ระดบั 4 

1)  จัดทํารายงานตามแบบ SF4 (Smart Farmer ต้นแบบดีเด่นอย่างน้อย 1 คนต่อ
จังหวัด) และส่งภายในเดือนพฤษภาคม 2558 

1.0 
2) จัดทํารายงานการถอดบทเรียนการดําเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart 

Farmer ของจังหวัด พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ระดบั 5 

พิจารณาจากผลลัพธ์ของตัวชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบ 

2 

 

สูตร 
การคํานวณ 

จํานวนเกษตรกรเป็น Smart Farmer x 100 
เป้าหมายเกษตรกรของจังหวัด (จํานวนราย) 

   
 

คะแนนที่ได ้ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
ร้อยละความสําเร็จ 

ในการพัฒนาเกษตรกรเป็น 
Smart Farmer 

ร้อยละ 
45 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
55 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

       

 

 



  
เป้าหมายการประเมนิ รายละเอียดตามเป้าหมายโครงการ 

หลกัฐานการประเมิน 
1. คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานโครงการ Smart Farmer ระดับจังหวัด  
2. แบบสํารวจ SF1 ทั้ง 4 โครงการ และสรุปตามแบบ SF2 ทั้ง 4 โครงการ ครั้งที่ 1 ส่งสํานัก-ส่งเสริมและ

พัฒนาการปศุสัตว์ภายในเดือนธันวาคม 2557 และคร้ังที่ 2 ส่งภายในเดือนกรกฎาคม 2558 
3. ดําเนินการพัฒนาเกษตรกร ทั้ง 4 โครงการ ให้เสร็จภายในเดือนมีนาคม 2558 
4. รายงานการติดตามการพัฒนาและประเมินผลเกษตรกรทั้ง 4 โครงการ 
5. รายงานตามแบบ SF3 ทั้ง 4 โครงการ ส่งสํานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ภายในเดือนพฤษภาคม 

2558 
6. รายงานตามแบบ SF4 (Smart Farmer ต้นแบบดีเด่นอย่างน้อย 1 คนต่อจังหวัด) ส่งสํานักส่งเสริมและพัฒนาการ

ปศุสัตว์ภายในเดือนพฤษภาคม 2558 
7. รายงานการถอดบทเรียนการดําเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer ของจังหวัดพร้อมปัญหา 

อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ส่งสํานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ภายในเดือนสิงหาคม 2558 

เงื่อนไข 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดส่งเอกสารให้สํานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตามกําหนดเวลา หากส่ง

ล่าช้ากว่ากําหนดปรับลดคะแนนวันละ 0.1 คะแนน จากคะแนนตัวช้ีวัด  

แนวทางการประเมิน 
1. สํานักงานปศุสัตว์เขตแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตว์

จังหวัด ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งคณะทํางานโครงการ Smart Farmer ระดับจังหวัด และการประเมิน
คุณสมบัติเกษตรกรตามแบบ SF1 ทั้ง 4 โครงการ 

2. สํานักงานปศุสัตว์เขตรายงานผลการพิจารณาคะแนนและส่งให้สํานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ภายใน
สิงหาคม 2558  

3. สํานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ทําหน้าที่รวบรวมผลการประเมินจากคณะกรรมการระดับเขตและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดและพิจารณาคะแนนในประเด็นที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ได้แก่ 

1) รายงานตามแบบ SF2,  SF3,  SF4 จากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
2) รายงาน Smart Farmer ต้นแบบดีเด่น อย่างน้อย 1 คนต่อจังหวัด  
3) รายงานการถอดบทเรียนการดําเนินงานโครงการของจังหวัดและพร้อมปัญหา อุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะ  

ผู้ประเมินผล 
1.  คณะกรรมการระดับเขตประเมินตามหลักเกณฑ์ 
2. สํานักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ประเมินผลภาพรวมตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

 ผู้รับผิดชอบ 
ผู้รบัผดิชอบ เบอร์โทรศพัท ์/ E-mail 

1. น.ส.อังคณา  บรูมินเหนทร์ 
กลุ่มวิจัยและพัฒนา 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

0 2653 4444 ต่อ 3361 
 

Transfer6@dld.go.th 2. น.ส.เครือวัลญดา  ลาภักด์ิ 0 2653 4444 ต่อ 3362 
3. น.ส.เย่ียมพร  ภิเศก 0 2653 4444 ต่อ 3365 
 


