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รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ประจาเดือน กรกฎาคม 2560
หน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
ลาดับ
ที่

1

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข๎อสั่งการ

นโยบายรัฐบาล :
ข๎อ ๘ การพัฒนาและ
สํงเสริมการใช๎
ประโยชน์จากวิทยา
ศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
8.1 สนับสนุนการเพิม่
การจัดงาน Startup
คําใช๎จํายในการวิจัย และ Thailand 2017
พัฒนาของประเทศเพือ่
ครั้งที่ ๕ สํวนกลาง
มุํ งไปสูํเปูาหมายให๎ไมํตา่
กวํา ร๎อยละ 1 ของ
รายได๎ ประชาชาติและมี
สัดสํวนรัฐตํอเอกชน 30
: 70 ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคม
แหํงชาติ ทั้งนี้ เพือ่ ให๎
ประเทศมีความสามารถ
ในการแขํงขันและมี
ความก๎าวหน๎าทัดเทียม
กับประเทศอืน่ ที่มีระดับ
การพัฒนาใกล๎เคียงกัน
และจัดระบบบริหารงาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

(ใช้ ส่ง สลน .) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.ค.60) – 2 ส.ค.60

ผลการดาเนินงาน

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สานักงานนวัตกรรมแหํงชาติ (องค์การมหาชน ) ( สนช .) และ
หนํวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รํวมกับ หนํวยงานพันธมิตร ๑๔ หนํวยงาน ได๎จัดงาน
Startup Thailand 2017 ระดับภูมิภาคแล๎ว ๔ ครั้ง ในชํวงเดือน พ.ค.-มิ.ย. ๖๐ ใน ๔ จังหวัด
(ชลบุรี สงขลา ขอนแกํน และเชียงใหมํ) ซึ่งมีผู๎เข๎ารํวมงานรวมทั้งสิ้น ๕,๗๓๕ คน และได๎มีการจัด
งาน Startup Thailand 2017 ครั้งที่ ๕ สํวนกลาง ภายใต๎แนวคิด “Scale up Asia” ระหวํางวันที่
๖-๙ ก.ค. ๖๐ ณ ศูนย์การประชุมแหํงชาติสริ ิกติ ิ์ กรุงเทพฯ โดยภายในงานตลอด ๔ วัน มีการ
เสวนาและการบรรยายจากวิทยากรชั้นนาระดับโลกทั้งวิทยากรจากประเทศไทยและตํางประเทศ
กวํา ๒๐๐ คน จาก ๑๕ ประเทศที่มารํวมถํายทอดความรู๎ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพือ่ เปิดโอกาส
ทางธุรกิจให๎กบั นักลงทุนผู๎สนใจและเหลําสตาร์ทอัพในสาขาตํางๆ รวมทั้งยังมีกจิ กรรม Pitching
Challenge ค๎นหาสุดยอด Startup ปี 2017 ซึ่งมี ๒ เวที ได๎แกํ Startup Thailand Pitching
Challenge 2017 และ Startup Thailand League เป็นการจัดการแขํงขันรอบชิงชนะเลิศที่
คัดเลือกจากทีมที่ชนะเลิศในระดับภูมิภาคทั้ง ๔ ภูมิภาค และมีกจิ กรรมการมอบรางวัล Prime
Minister Award : National Startup 2017 ให๎แกํสตาร์ทอัพของไทยที่มีผลงานโดดเดํนในชํวง๑ ปี
ที่ผาํ นมา
ในการจัดงานในปี ๒๕๖๐ ได๎มีการตอบรับจาก Startup ทั้งไทยและตํางประเทศเข๎ารํวม
นาเสนอผลงานมากกวํา ๓๐๐ บูธ ใน ๙ กลุํมสาขาธุรกิจ ได๎แกํ กลุํมธุรกิจภาครัฐและการศึกษา
(GovTech & EdTech) กลุํมการเกษตรและอาหาร (AgTech & FoodTech) กลุํมนวัตกรรมเพือ่

ปัญหา/ ข๎อเสนอแนะ งปม.
ข๎อขัดข๎อง
(ล๎านบาท)

2
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ที่

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข๎อสั่งการ

วิจัย และนวัตกรรมให๎มี
เอกภาพและ
ประสิทธิภาพ โดยให๎มี
ความเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชน

การจัดงาน
INTERCARE ASIA
2017

(ใช้ ส่ง สลน .) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.ค.60) – 2 ส.ค.60

ผลการดาเนินงาน
สุขภาพ (HealthTech) กลุํมอุตสาหกรรมการผลิตแหํงอนาคต
(IndustryTech) กลุํมธุรกิจ
เทคโนโลยีบริการ (ServiceTech) กลุํมเทคโนโลยีการเงิ น (FinTech) กลุํมไลฟ์สไตล์และความ
บันเทิง (Lifestyle–Entertainment–Gaming) กลุํมเทคโนโลยีทอํ งเที่ยว (TravelTech) และกลุํม
เทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ (Propertytech-UrbanTech) ซึ่งคัดเลือกจากผู๎สมัครเข๎ามามากกวํา
๑,๐๐๐ ราย
นอกจากนี้ ยังได๎มีพธิ ลี งนามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือการพัฒนายํานนวัตกรรมประเทศไทย
(Thailand Innovation Districts) โดย สนช. รํวมกับพันธมิตรทุกภาคสํวน ภาครัฐ เอกชน
สถาบันการศึกษา และประชาคมสตาร์ทอัพรวมทั้งหมด 28 หนํวยงาน ซึ่งปัจจุบนั สนช. ได๎กาหนด
พืน้ ที่นารํองโครงการยํานนวัตกรรม ๑๕ ยําน ประกอบด๎วย
๑. ยํานนวัตกรรมในกรุงเทพฯ ๘ ยําน ได๎แกํ (๑) ยํานนวัตกรรมโยธี (๒) ยํานนวัตกรรมปทุม
วัน (๓) ยํานนวัตกรรมคลองสาน (๔) ยํานนวัตกรรมรัตนโกสินทร์ (๕) ยํานนวัตกรรมกล๎วยน้าไท
(๖) ยํานนวัตกรรมลาดกระบัง (๗) ยํานนวัตกรรมปุณญวิถี และ (๘) ยํานนวัตกรรมบางซื่อ
๒. ยํานนวัตกรรมในแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :
EEC) ๔ ยําน ได๎แกํ (๑) ยํานนวัตกรรมบางแสน (๒) ยํานนวัตกรรมศรีราชา (๓) ยํานนวัตก รรม
พัทยา และ (๔) ยํานนวัตกรรมอูตํ ะเภา-บ๎านฉาง
๓. กลุํมเครือขํายยํานนวัตกรรมในภูมิภาคตํางๆ ๓ ยําน ได๎แกํ (๑) จังหวัดเชียงใหมํ
(๒) จังหวัดขอนแกํน และ (๓) จังหวัดภูเก็ต โดยมีเปูาหมายเพือ่ มุํ งหวังให๎ยํานนวัตกรรมเหลํานี้เป็น
พืน้ ที่ที่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการพัฒนาโครงสร๎างพืน้ ฐานนวัตกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ (ITAP พว.) รํวมมือกับ บริษทั เอ็น .ซี . ซี . เอ็กซิบชิ ั่น
ออกาไนซ์เซอร์ จากัด จัดงาน INTERCARE ASIA 2017 ระหวํางวันที่ 6-8 ก.ค. 60 ณ ฮอลล์
102 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นงานโชว์มหกรรมสินค๎าและบริการสาหรับผู๎ สูงอายุที่ใหญํ
ที่สดุ ในประเทศ เพือ่ นาเสนอผลงานสินค๎านวัตกรรมและเทคโนโลยีสาหรับผู๎สงู อายุ โดยประกอบ
ด๎วยนิทรรศการที่รวบรวมสิ่งที่เกีย่ วข๎องกับผู๎สงู อายุไว๎ 4 โซน ได๎แกํ (1) อุปกรณ์ดา๎ นสุขภาพใน
บ๎าน (2) เวชศาสตร์ฟนื้ ฟู (3) บริการตํางๆ ที่เกีย่ วกับผู๎สงู อายุ (Service) และ (4) อาหารสุขภาพ
สาหรับผู๎สงู อายุ รวมทั้งมีการจัดสัมมนาและเสวนาเพือ่ รํวมเป็นสื่อกลางในการเตรียมความพร๎อมให๎
ประเทศก๎าวสูํสงั คมผู๎สงู อายุได๎อยํางสมบูรณ์แบบ
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การจัดกิจกรรม
ภูมิภาคสัญจร
โครงการพัฒนา
เกษตรกรด๎วย
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
(Innovative
Agriculture :
InnoAgri) ครั้งที่ 1

(ใช้ ส่ง สลน .) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.ค.60) – 2 ส.ค.60

ผลการดาเนินงาน
ทั้งนี้ สินค๎านวัตกรรมและเทคโนโลยีสาหรับผู๎สงู อายุที่ ITAP พว. ให๎การสนับสนุนผู๎ประกอบ
การในการพัฒนาที่ตอบโจทย์กลุํมผู๎สงู อายุ เพือ่ รองรับ Aging Society หรือยุคแหํงการก๎าวเข๎าสูํ
สังคมผู๎สงู วัย ประกอบด๎วยกลุํมอุตสาหกรรมหลายประเภท ได๎แกํ
1. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สาหรับผู๎สงู อายุ เชํน เฟอร์นิเจอร์ชั้นวางของสาหรับผู๎สงู อายุ
ครัวปูนสาหรับผู๎สงู อายุ ภาชนะยุคใหมํสาหรับผู๎สงู อายุ จักรยานเอนปั่นออกแบบมาเพือ่ ผู๎สงู วัย
เก๎าอีส้ าหรับผู๎สงู อายุและผู๎ที่ใช๎รถเข็น เป็นต๎น
2. อุตสาหกรรมสินค๎าไลฟ์สไตล์สาหรับผู๎สงู อายุ เชํน ผลิตภัณฑ์อโรมาเธอราปีจากน้ามันหอม
ระเหยแท๎ เพือ่ ผู๎สงู อายุและทุกวัยที่ใสํใจดูแลสุขภาพทางเลือก ยาสีฟนั สมุนไพร ดร.ดี เพือ่ ผู๎สงู อายุ
ผู๎ปวุ ยโรคเบาหวานและผู๎มีภาวะปริทนั ต์ (โรคอักเสบที่เกิดกับอวัยวะรอบๆ ฟัน) ผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากสมุนไพรตารับไทย เพือ่ ผู๎สงู อายุที่มีผวิ บอบบางแพ๎งํายและน้าเหลืองไมํดี เครื่องสาอางสมุนไพร
ไทยดูแลสุขภาพผม เพือ่ ผู๎สงู วัยทีร่ ักสุขภาพผม เป็นต๎น
3. อุตสาหกรรมเครื่องมือที่ใช๎ทางการแพทย์สาหรับผู๎สงู อายุ เชํน เตียงนอนผู๎ปวุ ย (เตียงผู๎ปวุ ย
ไฟฟูา) เครื่องยิงเลเซอร์ ความงาม BIOPlasma System เพือ่ สุขภาพผิวพรรณและความงามของ
ผู๎สงู อายุ เครื่องวัดสัญญาณชีพและติดตามสัญญาณชีพทางไกล เป็นต๎น
4. อุตสาหกรรมอาหาร เชํน เยลลี่สาหรับผู๎สงู อายุ ซุปข๎นกึง่ สาเร็จรูปสาหรับผู๎สงู อายุ เป็นต๎น
1. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบหมายให๎สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงประเทศ
ไทย (วว.) และหนํวยงานในสังกัด ได๎แกํ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ
(พว.) สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) สานักงาน
นวัตกรรมแหํงชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร
(องค์การมหาชน) (สสนก.) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) รํวมกับ สภาเกษตรกรแหํงชาติ
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกรมสํงเสริมการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ บูรณาการความรํวมมือในการดาเนินงานโครงการพัฒนาเกษต
รกรด๎วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative Agriculture : InnoAgri) โดยมีวตั ถุประสงค์
ในการนาผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการ
แขํงขันภาคการเกษตรของประเทศ ซึ่งสอดคล๎องกับทิศทางของประเทศไทย ๔.๐ ภายใต๎แนวทาง
การปรับเปลี่ยนการเกษตรแบบเดิม (Traditional Farming) ที่ใช๎แรงงานเป็นหลักไปสูํการพัฒนา
ด๎วยระบบบริหารจัดการและการใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํ (Smart Farming) เน๎นการเข๎าถึงและใช๎
ประโยชน์เทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรรายยํอยและกลุํมที่ไมํสามารถเข๎ารํวมตามหลักเกณฑ์
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การจัดกิจกรรม
ภูมิภาคสัญจร
โครงการพัฒนา
เกษตรกรด๎วย
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
(ใช้ ส่ง สลน .) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.ค.60) – 2 ส.ค.60

ผลการดาเนินงาน
และเงื่ อนไขของเกษตรแปลงใหญํ โดยโครงการ InnoAgri มีระยะเวลาดาเนินการตัง้ แตํปี ๒๕๖๐๒๕๖๔ (๔ ปี ๕ เดือน) ด๎วยงบประมาณ ๔๕๐ ล๎านบาท
2. เปูาหมายการดาเนินโครงการในปี ๒๕๖๐ มีดงั นี้ (๑) มีเกษตรกรรายยํอยและกลุํม
เกษตรกรได๎รับการพัฒนาให๎เป็นเกษตรกรสมัยใหมํ (Smart farmer) จานวน ๓,๐๐๐ ราย และ
นาไปใช๎ประโยชน์ ๑,๕๐๐ ราย สามารถลดต๎นทุนการผลิตได๎ร๎อยละ ๒๐ (๒) เกษตรกรสามารถ
พัฒนาและยกระดับเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจเกษตรจานวน ๒๐๐ ราย กํอให๎เกิดผลิตภัณฑ์ที่ได๎รับ
การยกระดับ/มีผลิตภัณฑ์ใหมํ ๒๐ ผลิตภัณฑ์ (๓) ชุมชนต๎นแบบเกษตรแบบครบวงจรที่ได๎นา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน .) มาประยุกต์ใช๎ในการพัฒนา ๒ ชุมชน และ
(๔) ฐานข๎อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบคลังความรู๎ (InnoAgri Datahub) ๑ ฐานข๎อมูล
3. ในเดือน ก.ค.60 วว. ได๎ดาเนินการจัดกิจกรรม 2 ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ ระหวํางวันที่ ๑๒-๑๖
ก.ค. ๖ ๐ ณ เทศบาลตาบลบึงบูรพ์ ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ โดยเปูาหมายเน๎นเกษตรกร
ผู๎ปลูกข๎าว ซึ่งมีเกษตรกรเข๎ารํวมโครงการ 2,955 ราย ซึ่งภายในงานประกอบด๎วยกิจกรรมตํางๆ
ที่เป็นประโยชน์ตอํ การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร อาทิ กิจกรรมห๎องเรียนเทคโนโลยี การจัด
นิทรรศการ การเสวนา การบรรยาย และการสาธิตเชิงปฏิบตั กิ ารในหัวข๎อตํางๆ จากวิทยากร
ผู๎ทรงคุณวุฒิ อาทิ โครงการ ABC Center การใช๎แอปพลิเคชั่นทางการเกษตรเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต InnoAgri ให๎อะไรกับคุณบ๎าง ติดปีกธุรกิจให๎กบั เกษตรกร เกษตรกรไทยก๎าว
ไกลด๎วยเทคโนโลยี การผลิตเมล็ดพันธุข์ า๎ วคุณภาพ การเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับข๎าวและ
ผลิตภัณฑ์จากข๎าว ใครจะชํวยเหลือเกษตรกรบ๎างยกมือขึ้น การบริหารจัดการน้าชุมชน ดาวเทียม
THEOS 2 กับการเกษตรไทย เครื่องลดความชื้นข๎าวเปลือกระดับชุมชน มาตรฐานข๎าวไทยฉบับ
ปรับปรุงใหมํ การตรวจสอบมาตรฐานข๎าวและผลิตภัณฑ์ การแปรรูปข๎าว ข๎าวฮางงอกกับข๎างกล๎อง
ตํางกันอยํางไร การทาแชมพูจากข๎าว การทาแพนเค๎กข๎าวกล๎อง ข๎าวเคลือบสมุนไพร การทา
ซาลาเปา/ขนมขาไกํจากข๎าว และการผลิตปุย๋ อินทรีย์คณ
ุ ภาพสูง เป็นต๎น
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงประเทศไทย (วว.) จัดกิจกรรมภูมิภาคสัญจรโครงการ
พัฒนาเกษตรกรด๎วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative Agriculture : InnoAgri)
ครั้งที่ 2 ระหวํางวันที่ ๒๖-๓๐ ก.ค. ๖๐ ณ โรงเรียนสา ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ .นําน โดยมี
เกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีเกษตรกรเข๎ารํวมโครงการ ๑,209 ราย ซึ่งภายในงานมีการ
จัดนิทรรศการ การสัมมนา การบรรยายและการสาธิตเชิงปฏิบตั กิ าร รวมทั้งกิจกรรมห๎องเรียน
เทคโนโลยีในหัวข๎อตํางๆ จากวิทยากรผู๎ทรงคุณวุฒทิ ี่นําสนใจและเป็นประโยชน์ตอํ เกษตรกร อาทิ

ปัญหา/ ข๎อเสนอแนะ งปม.
ข๎อขัดข๎อง
(ล๎านบาท)
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข๎อสั่งการ
นวัตกรรม
(Innovative
Agriculture :
InnoAgri) ครั้งที่ 2

ผลการดาเนินงาน

การสัมภาษณ์ตวั แทนเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประ เด็นแนวทางรอดเกษตรกรนําน
ปัญหาการปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์และแนวทางแก๎ไข ปลูกอะไรกันดีดว๎ ย G-Agro การบริหารจัดการ
น้าชุมชน การยืดอายุหลังการเก็บเกีย่ วลาไยและมะมํวง การปลูกสุคนธรสและการแปรรูป ทิศทาง
เศรษฐกิจจังหวัดนํานหากไมํมีการรับซื้อข๎าวโพด อาชีพใหมํใชํมีแตํปลูกพืช การเลือกบรรจุภัณฑ์
ที่เหมาะสมกับประเภทสินค๎า การแปรรูปพริก/ยางพารา การปลูกผักหวานปุา /ผักกูด การผลิต
อาหารหมักโคขุนจากข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ กลับบ๎านมาปลูกกาแฟกันเถอะ การพัฒนามาตรฐานสินค๎า
เกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป เป็นต๎น
พิธลี งนามความ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ (พว.) และ
รํวมมือทางวิชาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมพัฒนาที่ดนิ รํวมลงนามความรํวมมือทางวิชาการ โครงการ
โครงการแผนที่เกษตร แผนที่เกษตรเพือ่ การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 60 ณ ห๎องประชุม 115
เพือ่ การบริหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ ซึ่งการลงนามความรํวมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จะทาให๎
จัดการเชิงรุก
โครงการแผนที่เกษตรเพือ่ การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เดินหน๎าอยํางเต็มรูปแบบ โดยเป็น
(Agri-Map)
ความรํวมมือในการวิจัยและพัฒนาแผนที่การเกษตร (Agri-Map) ในระบบออนไลน์และโมบายด์
เพือ่ ให๎กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช๎ขอ๎ มูลในการวางแผน และจัดทานโยบายด๎านการเกษตร และ
ให๎บริการข๎อมูลแผนที่การเกษตรแกํเกษตรกร เจ๎าหน๎าที่ของกระทรวงเกษตรฯ และผู๎สนใจทั่วไปได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหํงชาติ (NECTEC พว.)
มีเทคโนโลยีที่พร๎อมสนับสนุนโครงการ Agri-Map โดยมีการดาเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใน
ด๎านการบูรณาการข๎อมูลเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช๎ประโยชน์ที่ดนิ ด๎านการเกษตรที่มีชื่อวํา
What2Grow ซึ่งเป็นระบบบูรณาการข๎อมูลเกีย่ วกับการกาหนดพืน้ ที่เพาะปลูกที่เหมาะสมจาก
หนํวยงานตํางๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ข๎อมูลแผนที่ ข๎อมูลการผลิต ผลผลิต สภาพ
พืน้ ดิน ข๎อมูลการใช๎ประโยชน์ที่ดนิ ในการเพาะปลูก ข๎อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์ดา๎ นราคา แหลํงรับซื้อ
และเครื่องมือสร๎างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ขอ๎ มูลขนาดใหญํ เพือ่
สร๎างโมเดลแนะนาพืชทดแทนให๎เกษตรกร สามารถวิเคราะห์และพัฒนาเป็นแบบจาลองในการโซน
นิ่งภาคการเกษตรที่เหมาะสม ให๎สามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและบริหารผลผลิตได๎ดี
ขึ้น ซึ่งเป็นผลให๎เกษตรกรมีรายได๎ที่สงู ขึ้น
พิธลี งนามบันทึก
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ (พว.) รํวมกับ
ข๎อตกลงความรํวมมือ กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมการแพทย์ กระทรวงศึกษาธิการ โดย สานักงานคณะกรรมการ
“ด๎านสุขภาพ ด๎าน
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (สพฐ.) และมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
(ใช้ ส่ง สลน .) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.ค.60) – 2 ส.ค.60
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข๎อสั่งการ
การศึกษา และด๎าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการให๎
ความชํวยเหลือเด็ก
เจ็บปุวยและเด็ก
พิการในโรงพยาบาล
แบบมีสวํ นรํวม”

ผลการดาเนินงาน

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงนามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ “ด๎านสุขภาพ ด๎านการ
ศึกษา และด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการให๎ความชํวยเหลือเด็กเจ็บปุวยและเด็กพิการ
ในโรงพยาบาลแบบมีสวํ นรํวม” เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 60 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจะรํวมกันดาเนินงานวิจัยและพัฒนาด๎านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพือ่ เด็กเจ็บปุวยและเด็กพิการในโรงพยาบาล ในรูปแบบตํางๆ รวมทั้งรํวมกันพัฒนา
บุคลากร สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี และให๎ความชํวยเหลือเด็กเจ็บปุวยและเด็กพิการในโรงพยาบาล
ในด๎านการแพทย์ การศึกษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพรํความรู๎แกํ
ผู๎ปกครองของเด็กเจ็บปุวยและเด็กพิการในโรงพยาบาล และผู๎ที่สนใจของทุกฝุาย เพือ่ เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนตํอไป
พิธลี งนามบันทึก
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน ) ( สซ.) และคณะ
ข๎อตกลงความรํวมมือ แพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือวิจัยพัฒนา
วิจัยพัฒนาทาง
ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 60 ณ ห๎องประชุมคณะแพทยศาสตร์ศริ ิ ราชพยาบาล
การแพทย์
ตึกอานวยการ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร๎างสรรค์
นวัตกรรมสาหรับวงการแพทย์ของไทย การนาองค์ความรู๎ที่ได๎ไปประยุกต์ใช๎กบั ผู๎ปวุ ยได๎จริง และ
เป็นการขยายฐานงานวิจัยของแสงซินโครตรอนให๎ครอบคลุมในทุกมิตขิ องงานวิจัย รวมทั้งเป็นการ
ยกระดับการวิจัยและพัฒนาทางด๎านการแพทย์ทั้งในด๎านคุณภาพ ความเข๎มแข็งทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของชาติ นาไปสูํการพัฒนาตํอยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให๎กบั ประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีความรํวมมือในด๎านการพัฒนากาลังคนทั้งด๎านการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนความรู๎
ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์เพือ่ ให๎คนไทยพร๎อมเข๎าสูํงานวิจัยในระดับสากล
โครงการพัฒนา
1. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได๎มีการลงนามข๎อตกลงบันทึกความรํวมมือ “ประชารัฐรํวมใจ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ยกระดับโอทอป ด๎วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ” ซึ่งมีหนํวยงาน 35 หนํวยงาน
ชุมชนสาหรับ
มารํวมเป็นพันธมิตรในการยกระดับโอทอป โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได๎โจทย์สองข๎อ คือ
ผู๎ประกอบการรุํนใหมํ (1) คูปองวิทย์เพือ่ โอทอป เพือ่ ชํวยแก๎ปญ
ั หาและตอบสนองความต๎องการของกลุํมโอทอป โดยเป็น
และการประกวด
การทางานในเชิงตัง้ รับ และ (2) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีพนั ธมิตรจาก MOU OTOP จึงได๎
MOST’s
ตํอยอดโดยการจัดตัง้ โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชมุ ชนสาหรับผู๎ประกอบการรุํนใหมํ และ
Innovation OTOP การประกวด MOST’s Innovation OTOP Awards : OTOP IGNITE
Awards 2560 :
2. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สานักงานนวัตกรรมแหํงชาติ (องค์การมหาชน ) ( สนช .)
(ใช้ ส่ง สลน .) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.ค.60) – 2 ส.ค.60

ปัญหา/ ข๎อเสนอแนะ งปม.
ข๎อขัดข๎อง
(ล๎านบาท)

7
ลาดับ
ที่

นโยบายรัฐบาล
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ข๎อสั่งการ
OTOP IGNITE”

ผลการดาเนินงาน

รํวมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และบริษทั สยามพิวรรธน์
จากัด แถลงขําวรํวมกันจัดทา “โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชมุ ชนสาหรับผู๎ประกอบการรุํน
ใหมํ และการประกวด MOST’s Innovation OTOP Awards 2560 : OTOP IGNITE” เมื่อวันที่
26 ก.ค. 60 ณ ห๎องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล๎า สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชนไทยสูํสากลและชํวยกระตุน๎ เศรษฐกิจฐาน
ราก และสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชมุ ชนไทยให๎ยั่งยืน โดยตัง้ เปูาหมายให๎มีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของแตํ
ละจังหวัดครบ 77 จังหวัด 77 ผลิตภัณฑ์ ใน 6 กลุํม OTOP คือ เครื่องดืม่ นวัตกรรมทางธุรกิจ
สมุนไพรที่ไมํใชํอาหาร อาหาร ของใช๎และของตกแตํง ผ๎าและเครื่องแตํงกาย ทั้งนี้ โครงการ
ดังกลําวจะเป็นแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชนรูปแบบใหมํ ด๎วยการผนวกหลักสูตรการอบรมสร๎าง
มุมมองใหมํให๎ผู๎ประกอบ การชุมชน ควบคูกํ บั การวางแผนงานพัฒนานวัตกรรม ทั้งรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การบริการ และรูปแบบธุรกิจ โดยใช๎ความ
เป็น Master of
Innovation เป็นการเปิดมิตใิ หมํของ OTOP ในโครงการ OTOP IGNITE
พิธลี งนามบันทึก
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ (พว.) และบริษทั
ข๎อตกลงความรํวมมือ ซัมมิท อาร์แอนดี เซ็นเตอร์ จากัด ลงนามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือด๎านการวิจัยและพัฒนา
ด๎านการวิจัยและ
“โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตชิ้นสํวนยานยนต์” เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 60
พัฒนา “โครงการวิจัย ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ รํวมกันดาเนินงานวิจัยและ
และพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชิ้นสํวนยานยนต์ รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมชิ้นงานกลุํมมีน้าหนักเบา
การออกแบบและ
กระบวนการขึ้นรูปร๎อนและระบบอัตโนมัตใิ นการทดสอบเพือ่ จาลองการสั่นสะเทือนชุดทํอไอเ สีย
ผลิตชิ้นสํวนยาน
เพือ่ ตอบสนองความต๎องการตลาดและสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให๎สามารถเติบโตได๎
ยนต์”
อยํางยั่งยืน ซึ่ง พว. มีองค์ความรู๎และเทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการผลิต เชํน การออกแบบ
ทางวิศวกรรมเพือ่ ขึ้นรูปและการออกแบบแมํพมิ พ์สาหรับชิ้นสํวนยานยนต์ประเภทพลาสติก ยาง
อะลูมิเนียม และโลหะตํางๆ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาต๎นแบบระบบและชิ้นสํวนในยานยนต์ไฟฟูา
เชํน แบตเตอรี่ลเิ ทียม ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ มอเตอร์ สถานีประจุไฟฟูา และการผลักดัน
ให๎เกิดโครงสร๎างพืน้ ฐาน มาตรฐานและการทดสอบที่เกีย่ วข๎องกับยานยนต์สมัยใหมํของประเทศ
ไทย ตลอดจนการวิจัยพัฒนาเพือ่ เตรียมความพร๎อมรองรับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต เชํน เซลล์เชื้อเพลิง Supercapacitor การรีไซเคิลแบตเตอรี่ กระบวนการผลิตแบบดิจิทลั
เป็นต๎น ทั้งนี้ โครงการที่จะดาเนินงานวิจัยและพัฒนารํวมกัน ประกอบด๎วย
(1) โครงการพัฒนาชิ้นงานกลุํมมีน้าหนักเบา (Light Weight) ซึ่งได๎รับความรํวมมือจากศูนย์
(ใช้ ส่ง สลน .) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.ค.60) – 2 ส.ค.60
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๘.๒ เรํงเสริมสร๎าง
สังคมนวัตกรรม โดย
สํงเสริมระบบการเรียน
การสอนที่เชื่อมโยง
ระหวํางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรม
ศาสตร์และคณิตศาสตร์
การผลิตกาลังคนในสาขา
ที่ขาดแคลนการเชื่อมโยง
ระหวํางการเรียนรู๎กบั การ
ทางาน การให๎บคุ ลากร
ด๎านวิจัยของภาครัฐ
สามารถไปทางานกับ
ภาคเอกชน และการให๎
อุตสาหกรรมขนาดกลาง

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข๎อสั่งการ

การแขํงขัน “นัก
วางแผนและพัฒนา
จังหวัดเขตระเบียง
เศรษฐกิจภาค
ตะวันออกระดับ
เยาวชน” (EEC
Junior City
Planner)

(ใช้ ส่ง สลน .) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.ค.60) – 2 ส.ค.60

ผลการดาเนินงาน
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหํงชาติ (MTEC พว.) ที่มีความเชี่ยวชาญด๎านโลหะและวัสดุศาสตร์ ทาให๎
บริษทั มีความก๎าวทันกับเทคโนโลยีใหมํๆ ที่เกิดขึ้นอยํางตํอเนื่อง โดยคาดวําโครงการนี้จะสามารถ
พัฒนาลดน้าหนักชิ้นสํวนได๎ 20%
(2) โครงการศึกษากระบ วนการขึ้นรูปร๎อน (Hot Stamping) ชิ้นสํวนยานยนต์ โดยใช๎
เหล็กกล๎าผสมโบรอน ซึ่งเป็นโครงการรํวมวิจัยระหวําง พว. บริษทั ซัมมิท อาร์แอนดี เซ็นเตอร์
จากัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี สาหรับโครงการนี้ จะศึกษาเพือ่ พัฒนาลด
น้าหนักชิ้นสํวน โดยหากระบวนการผลิตใหมํๆ
(3) โครงการศึกษาความเป็นไปได๎ในการพัฒนาระบบอัตโนมัตใิ นการทดสอบ เพือ่ จาลองการ
สั่นสะเทือนชุดทํอไอเสีย (Road Load Vibration) โดยบริษทั ได๎รับความรํวมมือจากโปรแกรม
ITAP พว. ในการจัดหาผู๎เชี่ยวชาญ และสนับสนุนทุนวิจัยใน
“โครงการพิเศษ ยกระดับ
ผู๎ประกอบการสูํ Industry 4.0”
นอกจากนี้ พว. ยังได๎ประสานอาจารย์จากโครงการ TAIST-Tokyo Tech ประเทศญี่ปุน ในการ
พัฒนาศึกษาวิธกี ารทดสอบ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) (สทอภ.) จัดโครงการแขํงขัน “นักวางแผนและพัฒนาจังหวัดเขตระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกระดับเยาวชน ” (EEC Junior City Planner) ระหวํางวันที่ 14- 16 ก.ค. 60
ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีกลุํมเปูาหมาย คือ นักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวัน
ออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพือ่ ให๎เยาวชนมีความรู๎
ความเข๎าใจในด๎านภูมิสารสนเทศ การวางแผนเมืองยุคใหมํ และเป็นกลไกลสาคัญในการนาไปสูํการ
พัฒนาพืน้ ที่ เพือ่ พัฒนาสมรรถนะด๎านนักคิดที่มีวสิ ยั ทัศน์ (Visionary Thinker) และนักพัฒนาและ
วางแผน (Developer & Planner) รวมทั้งเป็นเวทีในการรวบรวมและถํายทอดองค์ความรู๎ดา๎ นการ
บริหารและวางแผนเมืองยุคใหมํให๎กบั เยาวชนในจังหวัดเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ทั้งนี้
ทีมที่ชนะเลิศสูงสุดระดับจังหวัดจะได๎รับโลํเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรีและมีโอกาสได๎ไปศึกษา
ดูงานด๎านการพัฒนาเมืองยุคใหมํ ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต๎ ระหวํางวันที่ 9-13 ส.ค. 60
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และขนาดยํอมมีชอํ งทาง
ได๎เทคโนโลยี โดยความ
รํวมมือจากหนํวยงาน
และ สถานศึกษาภาครัฐ
๘.๓ ปฏิรูประบบการให๎
สิ่งจูงใจ ระเบียบและ
กฎหมายที่เป็นอุปสรรค
ตํอการดาเนินงานวิจัย
และพัฒนาตํอยอดหรือใช๎
ประโยชน์ รวมทั้งสํงเสริม
การจัดทาแผนพัฒนาการ
วิจัยและพัฒนาในระดับ
ภาคหรือกลุํมจังหวัด
เพือ่ ให๎ตรงกับความ
ต๎องการของท๎องถิ่น
ผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาไปสูํการใช๎
ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดย
สํงเสริมความรํวมมือ
ระหวํางมหาวิทยาลัย
หนํวยงาน วิจัยของรัฐ
และภาคเอกชน
๘.๔ สํงเสริมให๎โครงการ
ลงทุนขนาดใหญํของ
ประเทศ เชํน ด๎าน
พลังงานสะอาด ระบบ
ราง ยานยนต์ไฟฟูา
การจัดการน้าและขยะ

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข๎อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

บัญชีนวัตกรรม

ปัจจุบนั มีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นแบบคาขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย มายังสานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ (พว.) แล๎วทั้งสิ้น ๒25 ผลงาน และมีผลงานที่ผาํ นการรับรอง
จากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตผิ ลงานนวัตกรรม ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
จานวน 91 ผลงาน ทั้งนี้ สานักงบประมาณได๎ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเรียบร๎อยแล๎ว
จานวน 68 ผลงาน โดยสานักงบประมาณได๎จัดทาบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเดือนมกราคม (๑๖
ผลงาน) ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ (๑๐ ผลงาน) ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ (๘ ผลงาน ) และ
ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ (๑๒ ผลงาน) และฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ (๑๐ ผลงาน) และฉบับ
เดือนมิถนุ ายน ๒๕๖๐ (๑๒ ผลงาน)

การจัดกิจกรรม
“Food Innopolis
Open house:
Future Food Lab”

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สานักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน .) รํวมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และ
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรม “Food
Innopolis Open house: Future Food Lab” พร๎อมลงนามความรํวมมือพัฒนาผู๎ประกอบการ
อาหารแบบครบวงจร เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 60 ณ เมืองนวัตกรรมอาหาร อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยการจัดงานดังกลําวมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นการเปิดโอกาสให๎

(ใช้ ส่ง สลน .) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.ค.60) – 2 ส.ค.60

ปัญหา/ ข๎อเสนอแนะ งปม.
ข๎อขัดข๎อง
(ล๎านบาท)

10
ลาดับ
ที่

5

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข๎อสั่งการ

ใช๎ประโยชน์จากผลการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรมของไทย
ตามความเหมาะสม
ไมํเพียงแตํจะใช๎
เทคโนโลยีจากตําง
ประเทศ สํงเสริมการใช๎
เครื่องมือ วัสดุและสินค๎า
อืน่ ๆ ที่เป็นผลจากการ
วิจัยและพัฒนาภายใน
ประเทศในวงกว๎าง โดย
จัดให๎มีนโยบายจัดซื้อจัด
จ๎างของภาครัฐที่เอือ้
อานวย เพือ่ สร๎างโอกาส
การพัฒนาเทคโนโลยีของ
ประเทศ ในกรณีที่จาเป็น
จะต๎องซื้อวัสดุอปุ กรณ์
หรือเทคโนโลยีจาก
ตํางประเทศ จะให๎มี
เงื่ อนไขการถํายทอด
เทคโนโลยีเพือ่ ให๎สามารถ
พึง่ ตนเองได๎ในอนาคต
ด๎วย
๘.๕ ปรับปรุงและจัด
เตรียมให๎มีโครงสร๎าง
พืน้ ฐานด๎านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ด๎านการ
วิจัยและพัฒนา และด๎าน

(ใช้ ส่ง สลน .) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.ค.60) – 2 ส.ค.60

ผลการดาเนินงาน
ผู๎ประกอบการและหนํวยงานที่เกีย่ วข๎องได๎เข๎าเยี่ยมชมศูนย์วจิ ัยอาหารแหํงอนาคต (Future Food
Lab) เพือ่ เข๎าใจและมีความรํวมมือกับเมืองนวัตกรรมอาหารในอนาคต ซึ่งขณะนี้มีผู๎ประกอบการ
ด๎านอาหารสนใจเข๎ารํวมงานจานวน 500 คน ทั้งนี้ ความรํวมมือกันของทั้งสามหนํวยงานในครั้งนี้
เมืองนวัตกรรมอาหารได๎ให๎การสนับสนุนพืน้ ที่สาหรับดาเนินงาน อานวยความสะดวกในการทาวิจัย
ตลอดจนกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งได๎ตงั้ เปูาหมายจะให๎การสนับสนุนผู๎ประกอบการในภาคเอกชน
ได๎ไมํตากวํ
่ า 100 ราย ในระยะเวลา 5 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได๎ให๎การสนับสนุนทีมวิจัยและ
คณะทางานเพือ่ พัฒนาผู๎ประกอบการด๎านอาหาร และ สวก. ได๎ให๎การสนับสนุนทุนวิจัยสาหรับ
ผู๎ประกอบการ

ปัญหา/ ข๎อเสนอแนะ งปม.
ข๎อขัดข๎อง
(ล๎านบาท)

11
ลาดับ
ที่

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข๎อสั่งการ

นวัตกรรม ซึ่งเป็นโครง
สร๎างพืน้ ฐานทางปัญญาที่
สาคัญในการตํอยอดสูํ
การใช๎เชิงพาณิชย์ของ
ภาคอุตสาหกรรมให๎มี
ความพร๎อม ทันสมัย และ
กระจายในพืน้ ที่ตาํ งๆ
เชํน การพัฒนาระบบสาร
สนเทศ การตัง้ ศูนย์
วิเคราะห์หอ๎ งปฏิบตั กิ าร
สถาบัน และศูนย์วจิ ัย
เป็นต๎น

(ใช้ ส่ง สลน .) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.ค.60) – 2 ส.ค.60

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/ ข๎อเสนอแนะ งปม.
ข๎อขัดข๎อง
(ล๎านบาท)

