1
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ประจําเดือน มิถุนายน 2559
หนวยงาน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.)
ลําดับ
ที่

1

นโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาล :
ขอ ๘ การพัฒนาและ
สงเสริมการใช
ประโยชนจากวิทยา
ศาสตร เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
8.1 สนับสนุนการเพิ่ม
คาใชจายในการวิจัย และ
พัฒนาของประเทศเพื่อ
มุงไปสูเปาหมายใหไมต่ํา
กวา รอยละ 1 ของ
รายได ประชาชาติและมี
สัดสวนรัฐตอเอกชน 30
: 70 ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาติ ทั้งนี้ เพื่อให
ประเทศมีความ สามารถ
ในการแขงขันและมี
ความกาวหนาทัดเทียม
กับประเทศอื่นที่มรี ะดับ
การพัฒนาใกลเคียงกัน
และจัดระบบบริหารงาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

การสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรม
ไทย

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59

ผลการดําเนินงาน

ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไดใหการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
โดยนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผานโครงการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Innovation and Technology Assistance
Program: ITAP) จํานวน ๗๒๓ โครงการ (โครงการตอเนื่อง ๕๗๙ โครงการ และโครงการใหม
๑๔๔ (โครงการ) และดําเนินการแลวเสร็จ ๑๗๕ โครงการ ตัวอยางผลงาน อาทิ โครงการ
จัดสรางตนแบบเตาอบรมควันยางพาราแบบประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม โครงการ
พัฒนาจัดสรางเครื่องจักรทดแทนและปรับปรุงงานเพิ่มประสิทธิภาพหนวยผลิตในอุตสาหกรรม
ยา โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตยาอมแกไอ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑแชลแลคเหลือง
แบบเกล็ดจากครั่ง โครงการโลหะดามกระดูก สันหลัง เปนตน
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

วิจัย และนวัตกรรมใหมี
เอกภาพและ
ประสิทธิภาพ โดยใหมี
ความเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชน
คูปองวิทยเพื่อ
โอทอป

ความรวมมือ
“โครงการโทรเวช
กรรมดานพยาธิ
วิทยายาน
นวัตกรรมโยธี”

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59

ในป ๒๕๕๙ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร ฯ ได อนุ มั ติ การดํ าเนิ นการสนั บสนุ นคู ป องวิ ท ย เ พื่ อ
โอทอปแลว ๒22 ราย รวมเปนเงิน ๓๙.๖๗ ลานบาท เปนงบประมาณกระทรวง วิทยาศาสตร
ฯ ๒๗.๓๒ ลานบาท (๖๘.๘๗%) และผูประกอบการสมทบ ๑๒.๓๕ ลานบาท (๓๑.๑๓%) จาก
เปาหมาย ๒๐๐ ราย ซึ่งเปนผูประกอบการกลุมอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด จํานวน ๑๕๗
ราย (รอยละ ๗๑) รองลงมาคือ กลุมสมุนไพรที่ไมใชอาหาร จํานวน ๒๘ ราย กลุมของใช ของ
ตกแตงและของที่ระลึก จํานวน ๒๘ ราย และกลุมผาและเครื่องแตงกาย จํานวน ๙ ราย โดย
คาดวาจะกอใหเกิดรายไดเฉลี่ย ๕ ลานบาทตอรายในการประกอบธุรกิจ OTOP และจะทําใหมี
มูลคาการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากประมาณ ๑,๑๗๕ ลานบาทตอป และจะมี
การผลักดันการดําเนินงานตามนโยบายประชารัฐโดยจะเชิญเครือขายหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนเขารวมสนับสนุนการดําเนินงาน ไดแก ความรวมมือในการคัดเลือกผูประกอบการที่มี
ความพรอมในการใหบริการผานคูปองวิทยเพื่อ OTOP การสนับสนุนทางการเงินของสถาบัน
ทางการเงิน เพื่อการตอยอดขยายผลการดําเนินธุรกิจ การสนับสนุนดานการพัฒนามาตรฐาน
การสนับสนุนทางการตลาดและ
E-Commerce ในชวงเดือน ก.ค. ๕๙ และสรางความ
ตระหนักผานกิจกรรมการเผยแพรเทคโนโลยี และการเชิดชูตัวอยางที่ดีอยางตอเนื่องในงาน
SMART SME Expo งาน Industrial Expo งานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และงาน
TISTR and Friends
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.) รวมกับ
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท ดิจิติล เฮลท จํากัด จัด
แถลงขาวความรวมมือ “โครงการโทรเวชกรรมดานพยาธิวิทยายานนวัตกรรมโยธี” เมื่อวันที่
27 มิ.ย. 59 ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมาหชน)
(สนช.) โดยโครงการความรวมมือนี้จะมุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศดาน
พยาธิ วิ ท ยา (Tele-pathology)
และการให บ ริ ก ารทางการแพทย ร ะยะไกล
(Telemeddicine) ใหเกิดประสิทธิภาพ คุณภาพแกการบริการ งานวิชาการ และงานดาน
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

ผลงานนวัตกรรม
เฟอรนิเจอรเพื่อ
ผูสูงอายุ

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59

ผลการดําเนินงาน
การวิจัยของสถาบันพยาธิวิทยา ประกอบดวย
1. Digital pathology slide scanning การอานผลทางเซลลวิทยาชวยในการตรวจ
วินิจฉัยไดรวดเร็วและมีความถูกตองแมนยํามากยิ่งขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีการตรวจมะเร็งปาก
มดลูกดวยเทคนิค Liquid Based
2. Diagnostic services การใหบริการวินิจฉัยการตรวจทางพยาธิวิทยาอยางรวดเร็ว
3. Online consultations การใหคําปรึกษาดานพยาธิวิทยาแกหนวยงานดานสุขภาพ
ในฐานะผูเชี่ยวชาญดานพยาธิวิทยา
นอกจากนี้ ยังเปนการชวยใหผูปวยที่อยูในพื้นที่ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยให
สามารถเขารับการรักษาที่มีมาตรฐานไดอยางทั่วถึง โดยไมจําเปนตองสงตอผูปวยเขามายัง
โรงพยาบาลส ว นกลางในกรุ ง เทพฯ ซึ่ ง การพั ฒ นาระบบเครื อ ข า ยนี้ ส ามารถผลั ก ดั น ให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางทางการเชื่อมตอขอมูลและตนแบบบริการทางการแพทยในระดับ
ภูมิภาค
เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๙ มิ.ย. ๕๙ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) นํา
๔ ผูประกอบการในโครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคสําหรับ
ผูสูงอายุ” เสนอนวัตกรรมเฟอรนิเจอรเพื่อผูสูงอายุในงาน “Health Care ๒๐๑๖ สรางสุขผู
สูงวัย” ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ประกอบดวย เฟอรนิเจอรตูอเนกประสงคสําหรับ
ผูสูงอายุ เฟอรนิเจอรกลางแจง (outdoor) สําหรับผูสูงอายุ อุปกรณกลองขาวสําหรับ
ผูสูงอายุ และเครื่องออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ โดยทุกผลงานลวนตอบโจทยพฤติกรรมใน
แงการใชงานของผูสูงอายุ ดวยการออกแบบบนพื้นฐานขอมูลที่ไดจากการศึกษาของ ABLE
lab มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในเรื่องการศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรม
และความตองการการใชงานที่แทจริงของผูสูงอายุ
นอกจากนี้ พว. ร วมกับ มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร โดย สถาบั นคนควา และพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร และศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (TCDC)
ร ว มจั ด ทํ า โครงการ “การพั ฒ นาออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารสุ ข ภาพเพื่ อ สั ง คมผู สู ง อายุ
(SMART FOOD)” เพื่อสนับสนุนและเตรียมความพรอมของผูประกอบการอุตสาหกรรม
อาหารไทยใหมีความรู ความเขาใจ และเห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงและโอกาสทางการ
ตลาดกอนคูแขงขัน เพื่อนํามาวิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑใหมีความเหมาะสมกับ
ความต อ งการของผู สู ง อายุ ทั้ ง ในและต า งประเทศ โดยมี เ ป า หมายในการสนั บ สนุ น
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๘.๒ เรงเสริมสราง
สังคมนวัตกรรม โดย
สงเสริมระบบการเรียน
การสอนที่เชื่อมโยง
ระหวางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรม
ศาสตรและคณิตศาสตร
การผลิตกําลังคนในสาขา
ที่ขาดแคลนการเชื่อมโยง
ระหวางการเรียนรูกับ
การทํางาน การให
บุคลากรดานวิจัยของ
ภาครัฐสามารถไปทํางาน
กับภาคเอกชน และการ
ให อุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดยอมมี
ชองทางไดเทคโนโลยี
โดยความรวมมือจาก
หนวยงานและ
สถานศึกษาภาครัฐ

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
จัดกิจกรรม
คาราวาน
วิทยาศาสตรไทย –
สปป.ลาว

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59

ผลการดําเนินงาน
ผูประกอบการเพื่อพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑสุขภาพ อยางนอย ๒๕ ผลิตภัณฑ ปจจุบันมี
ผูประกอบการสนใจเขารวมโครงการแลว จํานวน ๑๒ บริษัท
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพ.) และสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) ไดรับความรวมมือจากหนวยงานพันธมิตร
ประกอบดวย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สสวท.) และ
สํานักงานสงเสริมสุขภาพแหงชาติ (สสส.) จัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตรไทย– สปป.ลาว
ระหวางวันที่ ๑-๓ มิ.ย. ๕๙ ณ มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว
โดยไดจัดแสดงนิทรรศการและมีกิจกรรมตางๆ ดังนี้
๑. อพ. ไดจัดแสดง ๒ นิทรรศการใหม ไดแก
๑) นิทรรศการ “Win in Case” เปนนิทรรศการแบบ Hand-on ซึ่งผูเขาชมจะได
เรียนรูพื้นฐานวิทยาศาสตรในเรื่องกลศาสตร แมเหล็กและไฟฟา ปฏิกิริยาตอบสนองและการ
มองเห็น คณิตศาสตร แสง สีและเสียง ดวยการเลนและทดลองจากชิ้นงาน จํานวนกวา ๖๐
ชิ้น
๒) นิทรรศการ “Enjoy Science careers : สนุกกับอาชีพวิทย” เปนนิทรรศ การที่
ตอบโจทยการเรียนรูดานสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยนําอาชีพที่นา สนใจ ๑๐
อาชีพที่มี STEM (วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร) เปนพื้นฐาน
สําคัญ อาทิ ๑) นักธรณีวิทยาปโตรเลียม ๒) นักคิดคนยา
๓) วิศวกรชีวการแพทย และ
๔) นักพัฒนาซอฟแวร มาใหเยาวชนไดเรียนรูและสรางแรงบันดาลใจในการเดินทางสูอาชีพ
เหลานั้น
๒. พว. ไดนํากิจกรรมมหัศจรรยพลาสติก ซึ่งเปนกิจกรรมที่เยาวชนจะไดเรียนรูเกี่ยวกับ
ชนิดของพลาสติกที่เราใชอยูในชีวิตประจําวัน การสังเกต และการแยกประเภทของพลาสติก
รวมทั้งเยาวชนยังไดสนุกกับกิจกรรมการทดลองประดิษฐพวงกุญแจจากพลาสติกรีไซเคิล
๓. สสวท. ไดนํากิจกรรม Workshop มาใหเยาวชนไดเรียนรูวิทยาศาสตร จํานวน ๗
เรื่อง ไดแก ๑) STEM– เกมถอดรหัส ๒) Reach for the sky สูงเสียดฟา ๓) Fun Math
with Game ๔) ดินแดนหลากสีและ KEN KEN ๕) รอนลงสูดวงจันทร
๖)
โครงสรางจากเยลลี่ และ ๗) การสรางเรือของเลน
๔. สสส. ไดนํานิทรรศการ “รูทันภัย แอลกอฮอล” ที่จะพาไปพบกับขอเท็จจริงและ
ปญหาตางๆ ที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล อาทิ ประสบการณเสมือนจริงจากแวนเมา จําลอง

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

5
ลําดับ
ที่

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

เทศกาลวันนัก
วิทยาศาสตรนอย
ประเทศไทย
ประจําป 2559

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59

ผลการดําเนินงาน
บรรยากาศของภัยที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รูเทาทันเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่
แฝงตัวมาในรูปแบบตางๆ และนิทรรศการอื่นๆ อีกมากมายที่จะชวนใหลด ละ เลิกการดื่ม
แอลกอฮอล
นอกจากนี้ อพ. ยังไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวขอ “How to Develop Science
Museum” หรือวิธีการพัฒนาพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรใหกับเจาหนาที่กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี สปป.ลาว เพื่อใหความรูและประสบการณเกี่ยวกับการจัดทําแผนแมบท การ
สํารวจกลุมลูกคาเปาหมาย รวมถึงการกําหนดเนื้อหาสาระที่จะจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ ซึ่ง
เปนประโยชนตอการนําไปจัดสรางพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงแรกของ สปป.ลาว ตอไป
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพ.) และสํานักงาน
พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง ชาติ (พว.) ร ว มกั บ สถาบั น ส ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ บริษัท นานมีบุคส จํากัด และกลุมบริษัท บี.กริม ไดจัดงาน “เทศกาลวัน
นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ประจําป 2559” ในโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย
ประเทศไทย ภายใตหัวขอ “โลกแหงการสื่อสาร” โดยจัดขึ้นตั้งแตวันที่ 24 มิ.ย. - 30 ส.ค.
59 ซึ่งโครงการดังกลาวไดจัดตอเนื่องเปนประจําทุกป ปจจุบันไดดําเนินโครงการเขาสูปที่ 6
โดยไดขยายผลพื้นที่จัดกิจกรรมกวา ๑๕,๐๐๐ โรงเรียนทั่วประเทศ ผานผูนําเครือขาย
ทองถิ่น ๒๒๐ แหง สําหรับในสวนของ วท. ไดจัดกิจกรรมดังกลาว ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร
อพ. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี ทั้งนี้ มีกิจกรรมภายใตหัวขอ “โลกแหงการสื่อสาร” เพื่อเปน
การเพิ่มสรางประสบการณดานการสื่อสารใหครูและเด็กไดตั้งคําถาม ฝกการสังเกตและหา
คําตอบ โดยแบงออกเปน 4 ฐาน ดังนี้
1. เรื่องการสื่อสาร การฟง การมองเห็น และการรับรูด วยความรูสกึ
2. เรื่องภาพวาด รหัสและสัญลักษณ
3. เรื่องจากที่นี่ถึงที่นั่น
4. เรื่องการติดตอสื่อสารยุคดิจิทัล
นอกจากนี้ ในปนี้ยังมีการจัดงานเปดตัวพรอมกันทั้ง 4 ภูมิภาค ไดแก 1) ภาคตะวัน ออก
เฉียงเหนือ ณ จ.บึงกาฬ ดําเนินงานโดย สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ภาค
ตะวันออก ณ จ.สระแกว ดํา เนินงานโดย มหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3)
ภาคเหนื อ ณ จ.น า น ดํ า เนิ น งานโดย มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ และ 4) ภาคใต
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ผลการดําเนินงาน

ณ จ.สตูล ดําเนินงานโดย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๘.๓ ปฏิรูประบบการให จัดกิจกรรม “วัน
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)
สิ่งจูงใจ ระเบียบและ
ถายทอดเทคโนโลยี รว มกั บกรมการข าว จั ด งาน “วัน ถ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารผลิ ตเมล็ ด พัน ธุ ข าว โครงการ
กฎหมายที่เปนอุปสรรค การผลิตเมล็ดพันธุ หมู บ า นส ง เสริ ม และผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ ข า วป ๒๕๕๙” เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ มิ . ย. ๕๙ ณ หมู ที่ ๖
ตอการดําเนินงานวิจัย
ขาว โครงการ
ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง ซึ่งเปนหมูบานสงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุขาวแหงที่ ๒๑ และเปน
และพัฒนาตอยอดหรือใช หมูบานสงเสริมและ แหงแรกในพื้นที่ภาคใต จากการดําเนินโครงการ “การสงเสริมระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาว
ประโยชน รวมทั้งสงเสริม ผลิตเมล็ดพันธุขาวป คุณภาพดี” ที่เริ่มตนตั้งแตการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมขาว ซึ่งเนนการวิจัยและ
การจัดทําแผนพัฒนาการ ๒๕๕๙”
พัฒนาตั้งแตตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา โดยใชเทคโนโลยีดานจีโนมในการพัฒนาพันธุขาว
วิจัยและพัฒนาในระดับ
นาน้ําฝน และนาชลประทานใหมีเสถียรภาพในการใหผลผลิต โดยเพิ่มความตานทานโรค
ภาคหรือกลุมจังหวัด
และแมลงที่สําคัญ และใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เพื่อใหตรงกับความ
ของภาคการเกษตร ไดแก
ตองการของทองถิ่น
๑. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรไทยแบบพกพา หรือ TAMIS เพื่อชวยใน
ผลักดันงานวิจยั และ
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการตรวจประเมินคุณภาพขาวไทยสําหรับใชติดตามผลการ
พัฒนาไปสูการใช
ปลูก การประมาณการชวงเวลาการผลิตที่พรอมเก็บเกี่ยว
ประโยชนเชิงพาณิชยโดย
๒. การบูรณาการขอมูลและสรางแบบจําลองการใชประโยชนที่ดินดานการเกษตร เพื่อ
สงเสริมความรวมมือ
ชวยสนับสนุนการทําโซนนิ่งภาคการเกษตรใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น โดยการ บูรณาการ
ระหวางมหาวิทยาลัย
ขอมูลการใชประโยชนที่ดินในการเพาะปลูก ขอมูลทางเศรษฐศาสตรดานราคา แหลงรับซื้อ
หนวยงาน วิจัยของรัฐ
มีการสรางโมเดลที่ชวยในการกําหนดพื้นที่เหมาะสมสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อทดแทน
และภาคเอกชน
พื้น ที่ ป ลู ก ข า วบริ เ วณที่ ดิ น ไม เ หมาะสมต อ การปลู ก ข า วและขาดทุ น อยู ใ นป จ จุ บั น และ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลกับ Agri-Map แผนที่บริหารจัดการเชิงรุกของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ
๓. การพัฒนาโปรแกรมตรวจวัดสีใบขาว แอปพลิเคชั่นบนสมารทโฟนสําหรับคํานวณหา
ปริมาณปุยไนโตรเจนและโพแทสเซียมที่เหมาะกับความตองการของตนขาว โดยโปรแกรม
การคํานวณการผสมปุยเคมีใหไดปุยผสมตามสูตรที่มีธาตุอาหารหลัก N, P, K ที่ตองการ
๔. การพัฒนาเครื่องมืออุปกรณและเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ และ
ลดตนทุนการผลิตในภาคเกษตร เชน เครื่องสีขาวชุมชน การพัฒนาสารชีวภัณฑเพื่อควบคุม
โรคและแมลงศัตรู เพื่อการผลิตทีป่ ลอดภัยเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีการแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ เปนตน

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
พิธีลงนามบันทึก
ความรวมมือดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สนับสนุน “การ
พัฒนาฐานขอมูล
เกษตรกรกลาง
(Farmer ONE)”

๘.๔ สงเสริมใหโครงการ จัดกิจกรรมคาย
ลงทุนขนาดใหญของ
วิทยาศาสตรระบบ
ประเทศ เชน ดาน
ราง
พลังงานสะอาด ระบบ
ราง
ยานยนต
ไฟฟา การจัดการน้ําและ

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59

ผลการดําเนินงาน
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) รวมกับ สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ และสํ า นัก งานรัฐ บาลอิ เล็ กทรอนิ ก ส
(องคการมหาชน) (สรอ.) จัดพิธีลงนามบันทึกความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สนับสนุน “การพัฒนาฐานขอมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)” เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๕๙ ณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย พว. จะเขามารวมพัฒนาฐานขอมูล ภายใตโครงการหลัก
๒ โครงการ คือ โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนเกษตรไทย และ
โครงการบูรณาการขอมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนที่ดินดานการเกษตร สวน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย กรมสงเสริมการเกษตร กรมประมงและกรมปศุสัตวจะให
การสนับสนุนดานขอมูลทะเบียนเกษตรกร สวน สศก. จะเปนหนวยงานดูแลและจัดการ
ระบบฐานขอมูลดังกลาว เพื่อรวบรวมขอมูลเกษตรกรทั้งดานพืช ปศุสัตว ประมงและอาชีพ
การเกษตรอื่นๆ ไวในฐานขอมูลเดียวกัน
โดยในป ๒๕๕๙ จะเรงเชื่อมโยงฐานขอมูลภายในกระทรวงฯ เนนขอมูลรายบุคคล สวนป
๒๕๖๐ จะมีการบูรณาการเชื่อมโยงฐานขอมูลรวมกันทั้งหนวยงานภายในและภายนอก
กระทรวงเกษตรฯ โดยเชื่อมฐานขอมูลเลขบัตรประชาชนกับกรมการปกครองดวย ซึ่งจะ
สามารถรายงานขอมูลไดแบบเรียลไทม และในสวน สรอ. จะเขามาวางโครงสรางพื้นฐานใน
รูปแบบของสาธารณูปโภคกลาง โดยใหกรมสงเสริมการเกษตรเปนแมขายที่จะรวบรวม
ฐานขอมูลจากกรมประมงและกรมปศุสัตว หลังจากนั้นทั้งสามหนวยงานจะสงผานขอมูล
ผานโครงสรางพื้นฐานที่ สรอ. เขามาวางระบบไว ซึ่งเปนระบบที่มีความรวดเร็วและปลอดภัย
ซึ่งในขณะเดียวกัน สรอ. จะทํางานคูขนานไปกับ สศก. ในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง
เกษตรกร พรอมกับผลักดันใหมีการใสขอมูลเสริม เชน ขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม เพื่อใหการสรางรายงานและระบบการใหบริการขอมูลเกษตรกรกลางทํางานได
แบบเรียลไทมหรือเสมือนจริงตลอดเวลา
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) ไดดําเนินโครงการจัดตั้งสถาบัน
พัฒนาเทคโนโลยีระบบขนสงทางรางแหงชาติ โดยจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตรระบบราง ใน
ระหวางวันที่ ๖-๑๑ มิ.ย. ๕๙ ณ บานวิทยาศาสตรสิรินธร อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
จ.ปทุมธานี โดยไดคัดเลือกเยาวชนระดับปริญญาตรีชั้นปที่ ๑-๓ จํานวน ๗๐ คน จาก ๑๔
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศมาเขารวมกิจกรรม เพื่อถายทอดองคความรูพื้นฐานดานระบบราง
สรางเครือขายระหวางภาคการศึกษา สถาบันวิจัยและภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนสงเสริมให

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

8
ลําดับ
ที่

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

ขยะ ใชประโยชน
จากผลการศึกษาวิจัย
และพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทยตาม
ความเหมาะสม ไม
เพียงแตจะใชเทคโนโลยี
จากตางประเทศ สงเสริม
การใชเครื่องมือ วัสดุและ
สินคาอื่นๆ ที่เปน
ผลจากการวิจัยและ
พัฒนา ภายในประเทศใน
วงกวาง โดยจัดใหมี
นโยบายจัดซื้อจัดจางของ
ภาครัฐที่เอื้อ อํานวย เพื่อ
สรางโอกาสการพัฒนา
เทคโนโลยีของประเทศ
ในกรณีที่จําเปนจะตอง
ซื้อวัสดุอุปกรณหรือ
เทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ จะใหมี
เงื่อนไขการถาย ทอด
เทคโนโลยีเพื่อใหสามารถ
พึ่งตนเองไดในอนาคต
ดวย

ผลการดําเนินงาน
เกิดการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย ความสนใจในการฝกงานและสหกิจศึกษาระบบราง
รวมถึงการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และความสนใจในการทํางานดานระบบราง อันจะ
นําไปสูการวิจัยและพัฒนาดานระบบขนสงทางรางอยางยั่งยืนของประเทศ

การสงเสริมให
ประเทศไทยเปน
ศูนยกลางยานยนต
ไฟฟาในอาเซียน
(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59

เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย. ๕๙ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) มอบ
รถยนตไฟฟาจากการดัดแปลงรถยนตใชแลว (Honda Jazz) จากโครงการรวมสนับสนุนทุน
วิ จั ย และพั ฒ นา กฟผ. และ พว. โดยดํ า เนิ น การดั ด แปลงชิ้ น ส ว นสํ า คั ญ เช น การวาง
แบตเตอรี่ ระบบระบายอากาศ ระบบจัดการแบตเตอรี่ การดัดแปลงตัวถังจากบางอุปกรณ

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

๘.๕ ปรับปรุงและจัด
จัดงาน NESP
เตรียมใหมีโครงสราง
Innovation Fair
พื้นฐานดานวิทยาศาสตร 2016
และเทคโนโลยี ดานการ
วิจัยและพัฒนา และดาน
นวัตกรรม ซึ่งเปนโครง
สรางพื้นฐานทางปญญาที่
สําคัญในการตอยอดสู
การใชเชิงพาณิชยของ
ภาค อุตสาหกรรมใหมี
ความพรอม ทันสมัย
และกระจายในพื้นที่
ตางๆ เชน การพัฒนา
ระบบสาร สนเทศ การตั้ง
ศูนยวิเคราะห
หองปฏิบัติการ
สถาบัน และศูนยวิจัย
เปนตน

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59

ผลการดําเนินงาน
รวมถึ ง จั ด ตั้ ง อุ ป กรณ ติ ด ตามข อ มู ล เป น ต น ทํ า ให ส ามารถใช ใ นการขั บ เคลื่ อ นได จ ริ ง
นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการจดทะเบียนเปนรถไฟฟาสําเร็จเรียบรอยแลว และทาง พว. จะ
เก็บขอมูลจากการใชงานจริงเพื่อนําผลทดสอบมาปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สอว.สป.วท.)
รวมกับ อุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงาน NESP Innovation Fair
2016: นวัตกรรมเพื่อธุรกิจ เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๕๙ ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา
จ.
ขอนแกน เพื่ อประชาสัม พันธ เผยแพรภารกิ จและบริ การของอุท ยานวิทยาศาสตร ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสูการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยภายในงานไดมีการประกาศ
ผลรางวัล Innovation Award 2016 จํานวน ๙ รางวัล ดังนี้
๑. สาขาธุรกิจนวัตกรรม
- รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๑ ได แ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ ทํ า ความสะอาดฮาร ด ดิ ส ไดร ฟ ที่ มี
ประสิทธิภาพ โดย คุณชินกร สมยา ไดรับการบริการจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- รางวัลรองชนะเลิ ศอันดับ ๒ ไดแก ผลิตภัณฑปลาราเพชรดํา โดย นางไพรัต น
บริหาร ไดรับการบริการจากมหาวิทยาลัยขอนแกน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ไดแก ผลิตภัณฑฟนฟูแบตเตอรี่ โดย คุณพินิจนันต
ชนะสะแบง ไดรับการบริการจากมหาวิทยาลัยขอนแกน
๒. สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย – กระบวนการนวัตกรรม
- รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก ระบบทําความเย็นจากน้ําลนของเครื่องผลิตน้ําแข็ง
กลั บ มาใช ใ นการผลิ ต น้ํ า แข็ ง โดย รศ.ดร.อนุ ส รณ ชิ น สุ ว รรณ ได รั บ การบริ ก ารจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดแก ชุดอุปกรณเปารูตะแกรง เพื่อลดการอุดตัน
สําหรับตะแกรงทรงกระบอกหมุนอัตโนมัติ โดย ผศ.ดร. สุพรรณ ยั่งยืน ไดรับการบริการจาก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ไดแก ชุดคัดแยกขยะเปยกสําหรับติดตั้งเขากับระบบ
คัดแยกขยะ โดย ผศ.ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน ไดรับการบริการจากมหาวิทยาลัยขอนแกน
๓. สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย – ผลิตภัณฑนวัตกรรม
- รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ไดแก การออกแบบสรางเครื่องฆามอดมะขามดวยคลื่น

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน
ความถี่วิทยุ โดย รศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา ไดรับการบริการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี
- รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๒ ได แ ก เครื่ อ งปรั บ อากาศสภาวะปลอดเชื้ อ แบบ
เบ็ดเสร็จ โดย คุณศุภฤกษ ใจสุดา ไดรับการบริการจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๓ ได แ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ ไ หมขั ด ฟ น โดย ผศ.ทพ.ดร.
สมเกียรติ เหลืองไพรินทร ไดรับการบริการจากมหาวิทยาลัยขอนแกน

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59
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