
 

 ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับการสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมเพ่ือสังคม คร้ังที่ 2 
ภายใต้ โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit)  

ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 

ตามที่ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 (SID-N1) ได้ดำเนินการจัดเวที
การนำเสนอผลงานของผู้เสนอขอรับทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณปี 
2564 เมื่อในวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยผู้ขอรับทุนได้นำเสนอผลงานแบบบรรยายปากเปล่าต่อคณะกรรมการ
พิจารณาข้อเสนอผลงานนวัตกรรมนั้น บัดนี ้คณะกรรมการได้พิจารณาผลงานที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนเรียบร้อย
แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับการสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมเพ่ือสังคม ครั้งที่ 2 ภายใต้ โครงการหน่วย
ขับเคลื ่อนนวัตกรรมเพื ่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) ประจำพื้นที ่ภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี
งบประมาณ 2564 ดังรายชื่อต่อไปนี้  

ลำดับ 
รหัสสัญญา 

รับทุน 
ชื่อผลงาน ชื่อสถานประกอบการ 

พื้นที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ
สนับสนุน

จาก SID-N1 
1 SIDN1-64-12 การพัฒนาโปรแกรมและ

อุปกรณ์ตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกด้วยเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์แบบ
คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 

บริษัท สเตปโซล จำกัด เชียงใหม่ 287,500 

2 SIDN1-64-13 เครื่องรีดแครกเกอร์ข้าว
หอมล้านนาบ้านสามขา 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร
โรงเรียนบ้านสามขา 

ลำปาง 273,000 

3 SIDN1-64-14 เตาเผาสำหรับเผาวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้แล้ว 
จากการป้องกันเชื้อ Covid-
19 (แบบเคลื่อนที่ด้วย
พลังงานสูง) 

บริษัท โทเทิ่ล เวสท์ 
โซลูชั่น จำกัด 

ตาก 300,000 

4 SIDN1-64-15 กระบวนการผลิตปุ๋ยจากมูล
สัตว์และเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรชุมชนบ้าน
สองแคว อำเภอสามเงา 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรชุมชนบ้านสอง
แคว อำเภอสามเงา 

ตาก 275,000 

ทั้งนีข้อให้ผู้ที่ได้รับทุนผลงานนวัตกรรมเพ่ือสังคมดังกล่าว ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
1. ดำเนินการปรับแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลในข้อเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมฉบับเต็ม (Full proposal)  

ให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดังเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ชื่อผลงานและรายละเอียดที่
ปรากฏในสไลด์ประกอบการนำเสนอผลงานที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการต้องตรงกัน  



2. ดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับรับงบประมาณสนับสนุนทุนจาก SID-N1 โดยผู้รับทุนสามารถเลือก
ธนาคารและสาขาได้ตามความสะดวกในการติดต่อใช้บริการ ทั้งนี้ขอให้กำหนดชื่อบัญชีเป็นรหัสสัญญา
รับทุนและตามด้วยชื่อสถานประกอบการ ตัวอย่างเช่น ผลงานลำดับที่ 1 ชื่อบัญชี “SIDN1-64-12 
บริษัท สเตปโซล จำกัด” เป็นต้น (ดังเอกสารแนบท้าย) โดยกำหนดให้ผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินจาก
บัญชี ประกอบด้วย 
2.1 หัวหน้าโครงการ (ผลงาน) 
2.2 ที่ปรึกษาโครงการ (พ่ีเลี้ยง) 1 คน 
2.3 ผู้ร่วมโครงการ 1 คน 
โดยมีเงื่อนไขในการสั่งจ่ายคือ ผู้ที่มีรายชื่อในข้อ 2.1 - 2.3 ร่วมกัน จำนวน 2 ใน 3 คน โดยหนึ่งในนั้น
ต้องเป็นที่ปรึกษาโครงการ (พี่เลี้ยง) เมื่อดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว ให้สำเนาเอกสาร
หน้าสมุดบัญชี จำนวน 1 แผ่น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

3. ดำเนินการจัดทำเอกสารขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 1 (แบบ ง1.) จำนวน 1 ชุด  
4. กรณีที่ผลงานประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงชื่อผลงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการนั้น ขอให้ผู้ขอรับทุนจัดทำเอกสารขอเปลี่ยนแปลงชื่อผลงาน (แบบ ป1.) จำนวน 1 ชุด 
5. ทุกผลงานสามารถเริ่มดำเนินการผลงานได้นับตั้งแต่ประกาศนี้เป็นต้นไป (ระยะเวลาดำเนินงานผลงาน 

จำนวน 4 เดือน: ตั้งแต่ 21 เมษายน 2564 – 20 สิงหาคม 2564) 

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนจัดส่งเอกสาร ตามข้อที่ 1 – 3 และ 4 (ถ้ามี) มายังหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
ประจำพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 1 ทีต้ั่ง: วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 180 หมู่ 7 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 ภายในวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยหน่วย SID-N1 จักได้
ดำเนินการจัดทำสัญญารับทุนและโอนเงินสนับสนุนทุนให้กับผลงานที่ได้รับทุนต่อไป 

   ประกาศ ณ วันที่  21  เมษายน  พ.ศ. 2564 

 

 

       (ดร.วรจิตต์   เศรษฐพรรค์) 
    หัวหน้าหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสังคมประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 

                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
--------------------------------------------- 
หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 

ที่ตั้ง: วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เลขท่ี: 180 หมู่ที่ 7 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180  
โทรศัพท์ 091-0691189 มอืถือ 081-3867733 
Facebook: facebook.com/SIDCMRU (SID-CMRUหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม) 
Website: www.adicet.cmru.ac.th/SID/ 
Line: @SIDCMRU 

 
 

http://www.adicet.cmru.ac.th/SID


เอกสารแนบท้าย 
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม 
เวทีการนำเสนอผลงานของผู้เสนอขอรับทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม  

ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณปี 2564  
เมื่อในวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสภา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
--------------------------------------------------------------------- 

 
ลำดับ ชื่อบัญชีธนาคาร ชื่อผลงาน ข้อเสนอแนะ 

1 SIDN1-64-12 บริษัท สเตป
โซล จำกัด 

การพัฒนาโปรแกรมและ
อุปกรณ์ตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกด้วย
เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์แบบ
คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 

- ชื่อผลงานควรตัดคำว่า “การพัฒนา” ออก 
เป็น “โปรแกรมและอุปกรณ์ตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกด้วยเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์แบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์”  

- ปรับลดงบประมาณ เหลือ 287,500 บาท 

2 SIDN1-64-13 วิสาหกิจชุมชน
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
โรงเรียนบ้านสามขา 

เครื่องรีดแครกเกอร์ข้าว
หอมล้านนาบ้านสามขา 

- ปรับลดงบประมาณ เหลือ 273,000 บาท 

3 SIDN1-64-14 บริษัท โทเทิ่ล 
เวสท์ โซลูชั่น จำกัด 

เตาเผาสำหรับเผาวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้แล้ว 
จากการป้องกันเชื้อ 
Covid-19 (แบบ
เคลื่อนที่ด้วยพลังงานสูง) 

 

4 SIDN1-64-15 วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเกษตรชุมชนบ้านสอง
แคว อำเภอสามเงา 

กระบวนการผลิตปุ๋ยจาก
มูลสัตว์และเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร
ชุมชนบ้านสองแคว 
อำเภอสามเงา 

- ควรปรับชื่อผลงานเป็น “กระบวนการผลิต
ปุ๋ยจากมูลสัตว์และเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร ชุมชนบ้านสองแคว”  

- ปรับงบเหลือ 275,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แบบ ง1. 
          

เขียนที่ ………………………………………… 
         ……………………………………………………. 
         …………………………………………………….. 

      วันที่ …….. เมษายน  2564 
เรื่อง ขอเบิกเงินผลงานงวดที่ 1  

เรียน หัวหน้าหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสังคม ประจำพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 1 

ตามที่ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ได้อนุมัติผลงานและ
งบประมาณ ชื่อผลงาน “……………(ระบุชื่อผลงาน)…………………… ………..” รหัสผลงาน ……(ระบุSIDN1-64-..)…….. 
งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจาก SID-N1 จำนวน …………………………… บาท (..สามแสนบาทถ้วน..) โดยมีหัวหน้า
ผลงาน คือ......(ระบุชื่อหัวหน้าโครงการ).............. สังกัด …………… (ระบุชื่อสถานประกอบการ)………….. 

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้  ข้าพเจ้า.......(ชื่อหัวหน้าโครงการ)........  
จึงขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 1 (30%) จาก SID-N1 จำนวน.....(ระบุจำนวนเงิน)…………… (……ตัวอักษร………บาทถ้วน) 
โดยมีรายละเอียดบัญชีธนาคารดังเอกสารแนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

  (…………………………………………) 
                                            หัวหน้าโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มขอเบิกเงินงวดที่ 1 



 
 

แบบ ป1. 
          

เขียนที่ ………………………………………… 
         ……………………………………………………. 
         …………………………………………………….. 

      วันที่ …….. เมษายน  2564 
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผลงานนวัตกรรมเพ่ือสังคม  

เรียน หัวหน้าหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสังคม ประจำพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 1 

ตามที่ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ได้อนุมัติผลงานและ
งบประมาณ ชื่อผลงาน “……………(ระบุชื่อผลงาน)………………………..” รหัสผลงาน ……(ระบุSIDN1-64-..)…………….. 
งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจาก SID-N1 จำนวน …………………………… บาท (..สามแสนบาทถ้วน..) โดยมีหัวหน้า
ผลงาน คือ......(ระบุชื่อหัวหน้าโครงการ).............. สังกัด …………… (ระบุชื่อสถานประกอบการ)………….. 

ในการนี้ เพื่อให้ชื่อผลงานสอดคล้องกับการดำเนินงาน ข้าพเจ้า.......(ชื่อหัวหน้าโครงการ)........  จึง
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อผลงาน เดิมชื่อ ………(ระบุชื่อผลงานเดิมตามประกาศที่ได้รับทุน)……… เปลี่ยนเป็น …………
(ระบุชื่อผลงานใหม)่……………………………โดยมีรายละเอียดดังข้อเสนอผลงานนวัตกรรมฉบับเต็มแนบ (Full proposal) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

  (…………………………………………) 
                                            หัวหน้าโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มขอเปลีย่นช่ือผลงาน 


