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รายงานผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ ของ วท.
ประจําเดือน มิถุนายน 2559
หนวยงาน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.)
ลําดับ
ที่

1

นโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาล :
ขอ ๘ การพัฒนาและ
สงเสริมการใช
ประโยชนจากวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
8.1 สนับสนุนการเพิ่ม
คาใชจายในการวิจัย
และพัฒนาของ
ประเทศเพื่อมุงไปสู
เปาหมายใหไมต่ํากวา
รอยละ 1 ของรายได
ประชาชาติและมี
สัดสวนรัฐตอเอกชน
30 : 70 ตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแหงชาติ ทั้งนี้
เพื่อใหประเทศมี
ความสามารถในการ
แขงขันและมีความ
กาวหนาทัดเทียมกับ
ประเทศอื่นที่มีระดับ
การพัฒนาใกลเคียงกัน

โครงการ

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ

1. โครงการสงเสริม
การนําวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.) เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการผลิต
และเศรษฐกิจชุมชน
(โครงการยกระดับ
ผลิตภัณฑ OTOP
ดวย วทน.)

บทบาทรัฐ : สนับสนุนงบประมาณพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ดวย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัต กรรม ในการพัฒนาวัต ถุดิ บ นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต มาตรฐาน บรรจุภัณฑ และเครื่องจักร เพื่อให
เปนสินคาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และขยายชองทางการจําหนายใหสามารถ
จําหนายไดทั้งในและตางประเทศ

(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59

บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : ประชาชนที่มีสวนเกี่ยวของประกอบดวย
1. ผูประกอบการรายใหม (Start up) ที่ตองการดําเนินงานกิจการ OTOP
2. ผูประกอบการ OTOP ปจจุบันที่มีการขึ้นทะเบียน
3. ผูประกอบการ OTOP กาวสู SMEs สงใบสมัครคูปองวิทยเพื่อโอทอป
เขารวมโครงการ โดยมีสวนรวมในการดําเนินงานคิดเปนคาใชจายอยางนอย
รอยละ 30 ของงบประมาณตามขอเสนอโครงการ
บทบาทเอกชน :
1. ดานชองทางการจําหนาย การจัดพื้นที่จําหนายสินคาโอทอป พรอม
ทั้งประชาสัมพันธการยกระดับโอทอปดวย วทน. เพื่อสรางความเชื่อมั่นและ
ความมั่ นใจให กับ ผูบ ริโภค ชอ งทางการจัดจํ าหนา ยสิน คา ในประเทศ เช น

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แผน
33.30 ลบ.
- งบภารกิจ
15.00 ลบ.
- งบจาก
ภายนอก
18.30 ลบ.
ผล
- งบภารกิจ
4.806 ลบ.

สป.วท.

2
ลําดับ
ที่

นโยบายรัฐบาล
และจัดระบบบริหาร
งานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมใหมีเอกภาพ
และประสิทธิภาพ โดย
ใหมีความเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชน

โครงการ

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผูประกอบการ
ไมใหความ
สําคัญในเรื่อง
มาตรฐาน และ
ขาดความรูใน
เรื่องการออกแบบ
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : ผูประกอบการไดรับองคความรูในเรื่องการ และการตลาด
พัฒนาคุณภาพสินคาใหไดมาตรฐาน และการออกแบบเพื่อใหไดรูปแบบที่
สามารถจําหนายได เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด

อบรมให
ความรูในเรื่อง
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ การ
ออกแบบและ
ชองทางการ
จําหนายสินคา

๓.๕0

วศ.

ปตท. บางจาก คิงพาวเวอร หางสรรพสินคา การทาอากาศยาน CP-All
(7-catalog)
2. ดานการเงิน เงิ นกูด อกเบี้ยต่ํ าเพื่ อยกระดั บโอทอป/พี่เ ลี้ยงธุรกิ จ
สําหรับ OTOP start-up และการขยายกิจการ เชน ธนาคารตางๆ
ผลการดําเนินงาน
1. อนุ มั ติ ข อเสนอโครงการคลิ นิ กเทคโนโลยี ตามแนวทางคู ปองวิ ทย
เพื่อ OTOP จํานวน 48 ขอเสนอโครงการ (งบภารกิจ)
2. คัดเลือกไดที่ปรึกษาดําเนินโครงการจํานวน 2 โครงการ อยูระหวาง
การเสนอขออนุมัติ
3. อยูระหวางการประกาศรับขอเสนอการจัดจางที่ปรึกษาฯ เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ OTOP จํานวน 7 ขอเสนอ
2. โครงการเพิ่มมูลคา บทบาทรัฐ : กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) ถายทอดองคความรูในเรื่องการ
ผลิตภัณฑเซรามิกใน พัฒนาคุณภาพสินคาใหไดมาตรฐาน การออกแบบใหมีรูปแบบตรงตามความ
กลุมจังหวัดภาคเหนือ ตองการของตลาด และการสรางชองทางในการจําหนายสินคา โดยรวมกับ
ตอนบน
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปางและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลานนา จังหวัด
เชียงใหม

บทบาทเอกชน : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปางสนับสนุนแหลงจําหนาย
สินคาของผูประกอบการที่เขารวมโครงการ และไดรับการพัฒนาศักยภาพใน
การผลิต และยกระดับมาตรฐาน (ศูนย Outlet ของภาคเอกชนจังหวัดลําปาง
(บริษัท อินทราเซรามิค จํากัด จ.ลําปาง) และรานคาในสนามบิน)

(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59
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ลําดับ
ที่

นโยบายรัฐบาล

โครงการ

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ
ผลการดําเนินงาน
1. มกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๕๙ กรมวิทยาศาสตรบริการ รวมกับ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงโครงการ
และคัดเลือกผูประกอบการที่ตองการพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
เขารวมโครงการ โดยเปนวิสาหกิจชุ มชนในจังหวั ดเชียงใหม ๒ กลุม และ
จั ง หวั ด ลํ า พู น ๑ กลุ ม เข า ร ว มโครงการ เพื่ อ ให ก ารอบรมความรู ใ นเรื่ อ ง
กระบวนการผลิต การออกแบบ และการตลาด
2. มีนาคม ๒๕๕๙ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวขอ “กาวล้ํา คิดทัน
ผูบริโภค กับ Trend 2016 – 2017” และหัวขอ “เพิ่มมูลคาและความ
แตกตางดวยอัตลักษณออกแบบ” ใหกับผูประกอบการในพื้นที่จังหวัดลําปาง
ลําพูน และเชียงใหม เพื่อใหความรูและแนวคิดแกผูประกอบการที่เขารวม
โครงการฯ จํานวน ๕๐ ราย
3. เมษายน 2559 ผูประกอบการ จํานวน 40 ราย ทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อสรางแรงจูงใจในการพัฒนาผลิตภัณฑจากบริษัทที่มีชื่อเสียง และสถานที่
สําคัญ ไดแก ดอยดินแดง ชัวรศิลปะ พิพิธภัณฑบานดํา ศูนยเครื่องปนดินเผา
เวียงกาหลง และวัดรองขุน จํานวน 1 ครั้ง และจัดประชุมวางแผนในการพัฒนา
คุณภาพสินคาและพัฒนารูปแบบผลิตภั ณฑใหม เพื่อใหผูประกอบการนําไป
ปรับปรุงกระบวนการผลิต และผลิตผลิตภัณฑรูปแบบใหมตามความตองการ
ของตลาด
4. พฤษภาคม 2559 อาจารยที่ปรึกษาดานการตลาดลงพื้นที่สํารวจ
ตลาดเพื่อเก็บขอมูลความตองการของผูบริโภค และนําผลจากการสํารวจสรุป
ขอมูลใหกับทีมที่ปรึกษาดานการออกแบบ และทีมที่ปรึกษาดานการออกแบบ
ลงพื้นที่ใหคําปรึกษาแนะนําเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑแกผูประกอบการ
ผลิตภัณฑเครื่องใชบนโตะอาหาร และผลิตภัณฑประดับตกแตง ที่เขารวม
โครงการ
5. มิถุนายน 2559 กรมวิทยาศาสตรบริการลงพื้นที่ตรวจติดตามการ
ดํ า เนิ น งานของโครงการฯ ระหว า งวั น ที่ 7 – 9 มิ ถุ น ายน 2559 ของ
ผู ป ระกอบการ จํ า นวน 9 ราย และร ว มประชุ ม สรุ ป ความก า วหน า ของ

(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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ลําดับ
ที่

นโยบายรัฐบาล

โครงการ

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ

โครงการฯ กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง และทีมที่ปรึกษามีการลงพื้นที่
ใหคําปรึกษาใหกับผูประกอบการและนําผลิตภัณฑสงเพื่อยื่นขอ มผช. ดังนี้
ผูประกอบการ จ.ลําปาง 8 ราย กลุมปาตาล 2 ราย กลุมเหมืองกุง 2 ราย
และกลุมซะปะดงหลวง 1 ราย
3. โครงการสงเสริม
บทบาทรัฐ : กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) บูรณาการความรวมมือกับสํานัก
ศักยภาพผูประกอบการ งานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง และ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ในการถายทอดองคความรูในเรื่องการ
ระนอง โดยความ
พัฒนาคุณภาพสินคา OTOP ประเภทเครื่องสําอางสมุนไพร เซรามิก อาหาร
รวมมือจากภาค
และเครื่องดื่ม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมและยกระดับมาตรฐาน เพื่อเพิ่มชอง
เอกชน
ทางการจําหนายสินคา
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : กลุมผูประกอบการ OTOP จ.ระนอง
ที่ตองการพัฒนาคุณภาพสินคา รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑใหมใหไดมาตรฐาน
บทบาทเอกชน :
1. สถานีบริการน้ํามัน ปตท. สาขา อ.เมือง และ อ.กระบุรี จ.ระนอง
สนับสนุนพื้นที่จําหนา ยสินคา OTOP ที่ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
(มผช.)
2. บริ ษั ท เอ็ ม อาร ดี -อี ซี ซี จํ า กั ด ต.หาดส ม แป น อ.เมื อ ง จ.ระนอง
(เปนบริษัทที่ไดรับสัมปทานเหมืองแรดินขาวในพื้นที)่
ผลการดําเนินงาน
1. พัฒนาศักยภาพผูประกอบการเซรามิก บานหาดสมแปน ในเรื่อง
แบบพิมพ โดยอบรมใหความรูเกี่ยวกับการทําแบบพิมพปูนปลาสเตอรสําหรับ
การขึ้นรูปดวย จิกเกอร และการเคลือบ เพื่อใหกลุมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต โดยไดผลิตภัณฑจํานวนมากขึ้น มีคุณภาพสม่ําเสมอและลดเวลาใน
การผลิต ซึ่งแตเดิม ใชการขึ้นรูปแบบหลอ
2. บํ า รุ ง และดู แ ลรั ก ษาเครื่ อ งกรองน้ํ า (เทคโนโลยี วศ.) ของกลุ ม
(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

๐.๖๐

วศ.
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ลําดับ
ที่

นโยบายรัฐบาล

โครงการ

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ

วิสาหกิจชุมชน กะปผง ระนอง ตําบลมวงกลวง อ.กะเปอร อยางตอเนื่อ ง
เพื่อใชในการผลิตกะปผง โดยกลุมฯ สามารถลดตนทุนการผลิตในการซื้อน้ํา
3. ผูประกอบการเซรามิกบานหาดสมแปน และผูประกอบการสบูกอน
เข า รว มงาน “อาบน้ํ า แร แลระนอง และงานกาชาดจั งหวั ดระนอง” เพื่ อ
จําหนายสินคาในวันที่ ๒๒ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
4. เมษายน 2559 กลุมเซรามิกบานหาดสมแปนประสบปญหาเตาเผา
เซรามิกไมสามารถควบคุมอุณหภูมิได ทางกลุมฯ จึงไดประสานงานกับบริษัท
เอ็ ม อาร ดี -อี ซี ซี จํ า กั ด โดยทางบริ ษั ท ฯ ได ส ง ช า งมาซ อ มเตาเผาเซรามิ ก
จนสามารถใชงานไดตามปกติ ซึ่งเปน CSR ของบริษัทฯ
5. สถานีบริการน้ํามัน ปตท.กระบุรี และหงาว ไดดําเนินการกอสราง
รานประชารัฐสุขใจ เพื่อใชเปนสถานที่จําหนายสินคา OTOP แลว ซึ่งขณะนี้
ทางจั ง หวั ด อยู ร ะหว า งการตรวจรั บ งานก อ สร า งดั ง กล า ว พร อ มกั น นี้ ท าง
จังหวัดระนองอยูระหวางการคัดเลือกผลิตภัณฑเพื่อจําหนายในรานประชารัฐ
สุขใจ
6. อยูระหวางการทบทวนการตรวจรับงานกอสรางรานประชารัฐสุขใจ
ของคณะทํางานจังหวัดระนอง เนื่องจากทําเลที่ตั้งของรานประชารัฐสุขใจใน
สถานีบริการน้ํามัน ปตท. หงาว (อ.เมือง) อยูในตําแหนงที่ไมเหมาะสม ใกล
กับแทงคขนถายน้ํามันขนาดใหญ และไมมีรถเขามาจอดในบริเวณนั้น ซึ่งหาก
ตั้งในตําแหนงดังกลาว คาดวาจะทําใหไมสามารถจําหนายสินคาได
4. โครงการยกระดับ บทบาทรัฐ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
ขีดความสามารถใน
สนับสนุนบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภาครัฐไปทํางานรวมกับ
การแขงขันของ
ภาคเอกชน ผู ประกอบการ OTOP ในการพั ฒ นาขีด ความสามารถของ
ผูประกอบการ OTOP ผูประกอบการ โดยนํา วทน. ไปใชพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ พัฒนาและ
ดวย วทน. 5 ภูมภิ าค ออกแบบบรรจุภัณฑ พัฒนาระบบมาตรฐาน พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร
พัฒ นาวั ต ถุ ดิ บ ต น น้ํ า และกระบวนการผลิ ต ผ า นกลไกและเครื อ ข า ยการ
ทํางานรวมกันระหวางหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน เพื่อให
เกิดการพัฒนาผลิตภาพการผลิต การยกระดับและการพัฒนาขีดความสามารถ
การแขงขันของผูประกอบการ OTOP
(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

๒๒.๙๒

วว.
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บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : ผลักดันใหเกิดการรวมกลุม สรางความ
เขมแข็งของผูประกอบการ ประชาชน ประชาสังคม เพื่อใหเกิดการพัฒนา
สินคา OTOP ที่เปนเอกลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น การมีสวนรวมดําเนิน
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ พัฒนาระบบ
มาตรฐาน พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร พัฒนาวัตถุดิบตนน้ํา และกระบวน
การผลิ ต อนึ่ ง การมีสว นรวมประกอบดวยงบประมาณรวมดํ าเนิน งานกั บ
หนวยงานภาครัฐ และการสนับสนุนเชิงกิจกรรม เชน การสนับสนุนทุนการ
วิจัยพัฒนา วัตถุดิบ วัสดุ เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการพัฒนาศักยภาพภาค
ประชาชน/ประชาสังคมในพื้นที่อยางยั่งยืน
บทบาทเอกชน : ยกระดับขีดความสามารถการแขงขันของผูประกอบการ
OTOP ผานการทํางานเปนเครือขายรวมกัน การมีสวนรวมในการดําเนินงาน
โครงการฯ เพื่อความยั่งยืนของประชาชน โดยภาคเอกชนมีภารกิจในการเติม
เต็มกิจกรรมตลอดจนวงจรธุรกิจ เชน การมีสวนรวมดานลงทุน แหลงเงินทุน
การขยายชองทางการตลาด การเปนพี่เลี้ยงธุรกิจ เปนตน อนึ่งมี บริษัท บาง
จาก, เซ็นทรัลพัฒนา, บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ เปนตน ที่เปนภาคเอกชน
รวมดําเนินการพัฒนาชองทางธุรกิจและการตลาด มีธนาคารพาณิชยเอกชน
(ธนาคารกสิกรไทย) สนับสนุนแหลงเงินทุน และสมาคมพัฒนาอุตสาหกรรม
และสหพัน ธ SME ร วมดํา เนิ นการผลั กดั นระบบพี่ เลี้ ยงและการเป นผล
สนับสนุนเชิงประสบการณและตัวอยางความสําเร็จที่ดี
ผลการดําเนินงาน
วว. ไดดําเนินการพัฒนา วทน. เพื่อการยกระดับผูประกอบการ OTOP
ใน 5 ภูมิภาค รวม 10 จังหวัด โดยผลการดําเนินงาน ณ เดือนพฤษภาคม
๒๕๕๙ ไดดําเนินการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร เชียงราย
อางทอง ตรัง สุราษฎธานี ปทุมธานี ตราด และลําปาง มีผูประกอบการเขา
รวมกิจกรรม รวม ๑,๐๖๘ ราย โดยมีผูประกอบการที่แสดงความจํานงรับการ
ถายทอดเทคโนโลยี จํานวน 997 ราย ทั้งนี้ มีผูประกอบการที่มีความพรอม

(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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และไดรับการคัดเลือกการถายทอดเทคโนโลยี จํานวน 127 ราย
5. โครงการการพัฒนา บทบาทรัฐ : สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
จังหวัดลําปาง ดวย
นวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี
1. สนับสนุนบุคลากรและงบประมาณ เพื่อดําเนินงานโครงการ
และนวัตกรรม (วทน.)
2. เสนอแนะในการพัฒนาแผนงาน/โครงการ ที่มีประเด็นดานวิทยาศาสตร
(Mini PMP Lampang) เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จั งหวัดลํ าปาง ตลอดจนการพัฒนาเอกสาร
เพื่อการขอเขารับการชวยเหลือ/รวมดําเนินการในกิจกรรมดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในโครงการตางๆ ของหนวยงานภาครัฐ
3. รวมจัดทําแผนงาน/โครงการที่มีประเด็นดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดลําปางที่สอดคลองกับนโยบายและ
แผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๕๕ –
๒๕๖๔) และพั ฒนากิจ กรรมอื่ นๆ อั นเป นประโยชนต อ การพั ฒนาจัง หวั ด
ลําปาง
4. ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เพื่อนําองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใชในการดําเนินโครงการ
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม :
1. รับการฝกอบรม
2. จัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาธุรกิจและแนวทางการลงทุน
ของกิจการ ดวยการใช วทน. เปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนินการในอนาคต
บทบาทเอกชน : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง และหอการคาจังหวัดลําปาง
1. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน การศึกษา
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อประชาสัมพันธและรับ
สมัครเขารวมโครงการฯ
2. จัดฝกอบรมเพื่อพัฒ นาและเสริมสรางทัก ษะการวิเคราะหสภาพ
ปญหาและความตอ งการดา นวิท ยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัต กรรมของ
(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

0.46

สวทน.
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องคกรใหแกผูเขารวมโครงการ
ผลการดําเนินงาน
1. จัดการฝกอบรมเพื่อพัฒนาและเสริมสรางทักษะการวิเคราะหสภาพ
ปญหาและความตอ งการดา นวิท ยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัต กรรมของ
องคกรใหแกผปู ระกอบการในจังหวัดลําปางจํานวน 50 ราย แลวเสร็จ
2. ผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
ลงพื้ นที่ สถานประกอบการของผู ประกอบการในจั งหวั ดลํ าปาง ที่ ผ านการ
คัดเลือกจํานวน 5 ราย เพื่อใหคําปรึกษาเชิงลึกสําหรับการแกไขปญหาสําคัญ
ของผูประกอบการ เพื่อพัฒนาแผนงาน/โครงการที่มีประเด็นดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาเอกสารเพื่ อการขอเขารับการ
ชวยเหลือ/รวมดําเนินการในกิจกรรมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในโครงการตางๆ ของหนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการ ที่ไดรับคําแนะนําจาก
ที่ปรึกษาไดจัดทําแผนงาน/โครงการที่มีประเด็นดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวั ต กรรม และพั ฒ นาเอกสารเพื่ อ ยื่ น ขอเข า รั บ การช ว ยเหลื อ /ร ว ม
ดําเนินการในกิจกรรมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในโครงการ
ตางๆ ของหนวยงานภาครัฐ แลวเสร็จ
3. ดําเนินกิจกรรมตาม MOU แลวเสร็จในทุกกิจกรรม
4. มีผูประกอบการเขารวมรับการฝกอบรมจํานวน 40 ราย โดยเขารับ
การฝก อบรมไดจั ด ทํา แผนงาน/โครงการที่ มีก ารประยุ ก ต ใช วิ ทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาสถานประกอบการ จํานวน 31
โครงการ โดยมี ผู ป ระกอบการจํ า นวน 5 ราย เข า รว มกิ จ กรรมการให คํ า
ปรึกษาเชิงลึกเพื่อการแกไขปญหาสําคัญของหนวยงาน/องคกร ดวย วทน.
โดยคณะทํางานไดจัดทีมที่ปรึกษาลงไปยังสถานประกอบการของผูผานการ
คัดเลือก เพื่อวินิจฉัยปญหาในเบื้องตนและพูดคุยใหคําปรึกษาเชิงลึก สําหรับ
ผูประกอบการบางรายที่จําเปนตองประเมินสภาพโรงงานและกระบวนการ
ผลิต และมีการใหคําปรึกษา แนะนําขอมูลในการทําวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
ซึ่งขณะนี้ผูประกอบการทั้ง 5 ราย อยูระหวางขั้นตอนการเตรียมยื่นเอกสาร

(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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ปญหา/ขอขัดของ

เพื่อขอรับความชวยเหลือในการพัฒนาธุรกิจดวย วทน. จากโครงการของ
หนวยงานภาครัฐที่ใหการสนับสนุนในปจจุบัน ตามประเด็นที่ไดรับคําแนะนํา
จากที่ปรึกษา
6. โครงการสราง
บทบาทรัฐ : สถาบันแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) (สซ.) พัฒนาตนแบบ จากการประสาน
เครื่องแสดงผลอักษร ใหเหมาะสมกับผูพิการทางสายตา ตลอดจนหาชองทางที่เปนกระบวนการ งานลงไปในราย
ละเอียดพบวาทาง
เบรลล 20 เซลล
ผลิต เพื่อนําไปสูการใชงานจริง
บริษัทจําเปน
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : ผูพิการทางสายตาไดรับประโยชนจากการ ตองสรางสายการ
ผลิตใหมซึ่งเปน
ใชอักษรเบลล ผานโรงเรียนสอนคนตาบอด
เงินจํานวนมาก
บทบาทเอกชน : มูลนิธิ และโรงเรียนสอนคนตาบอด มีสวนรวมในการออก และเกินกวางบ
ประมาณที่ตั้งไว
แบบเครื่องตนแบบใหเหมาะสมกับผูพิการ
จึงเปลี่ยนแผน
การดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
รวมกับโรงเรียนสอนคนตาบอดในการออกแบบเครื่องตนแบบใหเหมาะสม โดยจะทําการผลิต
กับการใชงาน ซึ่งป จจุบั นอยู ระหวางจัดจางบริ ษัทในการผลิ ตเครื่องตนแบบ เครื่องฯ ภายใต
จํานวน 2 เครื่อง ซึ่ งจั ดสร างเครื่ องต นแบบเสร็ จเรี ยบร อยแล ว ต อไปจึ งจะ ความรวมมือกับ
ดํ า เนิ น การให ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากโรงเรี ย นสอนคนตาบอดพิ จ ารณาอนุ มั ติ ศูนยเครื่องมือฯ
ตัวเครื่องตนแบบ และนําไปทดสอบกับผูพิการทางสายตา ทั้งนี้ หากการทดสอบ มหาวิทยาลัย
เครื่องต นแบบผ านเรี ยบร อย จึ งจะดําเนิ นการจั ดสรางเครื่องแสดงผลอักษร เทคโนโลยีสุรนารี
เบรลล จํานวน 200 เครื่องตอไป
7. เซ็นเซอรวัด
บทบาทรัฐ : สถาบันแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) (สซ.) พัฒนาอุปกรณ
ความชื้นและเซ็นเซอร ประมวลคาความชื้นและอุณหภูมิที่สามารถเชื่อมตอกับเซ็นเซอรไดทุกยี่หอ
วัดอุณหภูมิ ใน
อี ก ทั้ ง ยั ง เชื่ อ มต อ กั บ ระบบควบคุ ม การเลี้ ย งของโรงเรื อ นได อ ย า งมี
โรงเรือนเลี้ยงไก –เปด ประสิทธิภาพ
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : กลุมเกษตรกร ผูเลี้ยงไกและเปดทั้งในและ
ตางประเทศ
(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แผน 5.00
ผล 3.75

สซ.

แผน 0.8
ผล 0.77

สซ.
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โครงการ

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

๗๒.๐๐

พว.

บทบาทเอกชน : ภาคเอกชนนําโจทย และออกแบบอุปกรณ รวมกับนักวิจัย
ของ สซ.
ผลการดําเนินงาน
ได ดํา เนิ น การพั ฒ นาเซนเซอร วัด ความชื้ น และอุ ณหภู มิเ สร็ จ และได
ทดสอบการใชงานจริงเรียบรอยแลว
8. โครงการระบบผลิต บทบาทรั ฐ : สํา นั กงานพัฒ นาวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี แห งชาติ (พว.)
ดําเนินการออกแบบระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย เพื่อใหเหมาะสม
ไฟฟาพลังงาน
กับพื้นที่ และสนับสนุนดานเทคนิคตลอดจนใหความรูแกครูในพื้นทีใ่ นการซอม
แสงอาทิตยในศูนย
การเรียนรูชุมชนไทย บํารุงระบบไฟฟาในเบื้องตน
ภูเขา
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : นําความรูไปประกอบอาชีพจากการไดรับ
การถายทอดองคความรู
บทบาทเอกชน : สนับสนุนการติดตั้งระบบโทรคมนาคมของ AIS ใหรองรับ
ศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา (ศศช.) และโรงเรียน ตชด. ในโครงการฯ
และสนับสนุนระบบผลิตไฟฟา พลังงานแสงอาทิตย ฯ ใหแก ศศช. จํ านวน
2 แหง
ผลการดําเนินงาน
๑. จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง "ระบบผลิ ต ไฟฟ า ด ว ยพลั ง งาน
แสงอาทิตย" จํานวน ๑ ครั้ง โดยมีครูจากศูนยการเรียนชุมชนชายไทยภูเขา
ในพื้นที่โครงการตามพระราชดําริฯ เขารวม ๔๕ คน
๒. ติ ดตั้ งระบบผลิ ตไฟฟ าด วยพลั งงานแสงอาทิ ตย ขนาด ๗๖๕ วั ตต
ให แ ก ศู น ย ก ารเรี ย นชุ ม ชนชาวไทยภู เ ขาฯ จํ า นวน ๒ แห ง ณ อ.อมก อ ย
จ.เชียงใหม ไดแก ศศช. บานเหลาปลาทู และ ศศช. บานหวยกวางใหม
3. นํ าร องติ ดตั้ งและทดสอบใช เครื่ องมื อไอซี ที ติ ดต อสื่ อสารระหว าง
คณะทํ างาน ณ ศู นย การเรี ยนรู ตํ ารวจตระเวนชายแดนบ านคี รี ล อม อ.บาง
(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59
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๘.๒ เรงเสริมสราง
สังคมนวัตกรรม โดย
สงเสริมระบบการ
เรียนการสอนที่
เชื่อมโยงระหวาง
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรม
ศาสตรและ
คณิตศาสตร การผลิต
กําลังคนในสาขาที่
ขาดแคลนการ
เชื่อมโยงระหวางการ
เรียนรูกับการทํางาน
การใหบุคลากรดาน
วิจัยของภาครัฐ
สามารถไปทํางานกับ
ภาค เอกชน และการ
ให อุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาด
ยอมมีชองทางได
เทคโนโลยี โดยความ
รวมมือจากหนวยงาน
และ สถานศึกษา
ภาครัฐ

โครงการ

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ

สะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ
หมายเหตุ : การใชจายงบประมาณในระยะแรกในการนํารองใชงบประมาณ
จากภาคเอกชนที่สนับสนุนงบประมาณคาใชจาย
9. โครงการผลักดัน บทบาทรัฐ : สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นโยบายบูรณาการ
นวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)
การเรียนรูกับการ
๑. ดําเนินการดานนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนากําลังคนระดับชาง
ทํางาน เพื่อพัฒนา
เทคนิค วิศวกร และ นักเทคโนโลยีใหมีสมรรถนะตรงกับความตองการของ
กําลังคนทางเทคนิค ภาคอุตสาหกรรม การผลิตและบริการ
และนักเทคโนโลยี
๒. สนับสนุนและประสานงานใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานที่
อุตสาหกรรม สําหรับ เกี่ ย วข อ งในภาครั ฐ ภาคอุ ต สาหกรรม การผลิ ต และบริ ก าร รวมทั้ ง ภาค
อุตสาหกรรม
การศึกษา โดยผลักดันใหเกิดการพัฒนาและดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบการ
อิเล็กทรอนิกส ระยะที่ เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นตามกรอบของบันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี้
๑ : การสรางระบบ
๓. ศึกษาและวิจัยเชิงนโยบายที่เกี่ยวของ เพื่อใชจัดทําแนวทางการขยาย
การเรียนการสอนที่
ผลโครงการในวงกวางตอไป
บูรณาการกับภาค
อุตสาหกรรม
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : ผูปกครองและเด็กนักเรียน
๑. ทํางานในโรงเรียนหรือเรียนในโรงงาน
๒. เตรี ย มการสอน และสอนทฤษฎี ใ นรายวิ ช าที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ การ
ปฏิบัติงานจริง
๓. ดูแลทักษะความเปนอยูของนักเรียน เพราะตองอยูกับเด็กตลอด
๒๔ ช.ม. ทําโครงการภายใตหลักสูตรการเรียนของครูพี่เลี้ยง
๔. ปรับพื้นฐานทักษะวิชาชางกอนนํานักเรียนเขาปฏิบัติงานในโรงงาน
๕. ไดรับการฝกอบรมความรูอุตสาหกรรมสอนเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนและการถายทอดองคความรูใหกับครูพี่เลี้ยง
๖. สอนนักเรียนในโครงการที่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของครูพี่
เลี้ยง
๗. กํากับดูแลและประเมินผลการทํางานของครูพี่เลี้ยง ทั้งในเรื่องของ
การวางแผนการสอน การจัดการสอนโดยบูรณาการการเรียนกับการทํางาน

(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แตละฝาย คือ
สถานประกอบ
การและสถาบัน
การศึกษายังไม
เขาใจในบทบาท
หนาที่และความ
รับผิดชอบ รวม
ทั้งนักเรียน ครู
และผูปกครองที่ยัง
ไมเขาใจโครงการนี้
จึงตองใหเวลาทุก
ฝายในการปรับตัว

๑. สถาน
ประกอบการ
๑.๑
คัดเลือก
นักศึกษาที่ให
ความสําคัญกับ
การเรียนและ
การทํางาน
๑.๒ กําหนด
สิ่งอํานวย
ความสะดวก
ใหชัดเจน โดย
แจงให
นักศึกษาทราบ
ตั้งแตเริม่
คัดเลือก
๒. สถาบันการ
ศึกษา
๒.๑ เตรียม
อาจารยผูสอน
ที่มีความเขาใจ
WiL มีความรู
ในกระบวน
การผลิต และ
สามารถ

ภาคเอกชน
ลงทุน
- คาเทอม
การศึกษา
ของเด็ก
ปวส. ใน
โครงการ
จํานวน ๑๐๐
คน : ๑๐๐ *
๒๕,๐๐๐ =
๒,๕๐๐,๐๐๐
บาท
- คาเบี้ยเลีย้ ง
และคาที่พัก
= ๑๐๐ *
๐.๑๔ ลาน
บาท =
๑๔,๐๐๐,๐๐๐
บาท
รวม ๑๖.๕
ลานบาท

สวทน.

ภาครัฐ
ลงทุน:
- คาพัฒนา
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โครงการ

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ
๘. รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา รวมทั้งการลงทะเบียน
๙. เตรียมการเรื่องหลักสูตร ระยะเวลาการฝกงาน การจัดทําโครงงาน
และการประเมินผล
๑๐. เตรียมที่ปรึกษาและผูดูแลนักเรียนระหวางการปฏิบัติงานและเรียน
ทฤษฎี รวมถึงการนิเทศเตรียมสื่อและเอกสารที่ใชจัดการเรียนการสอน
๑๑. การเตรียมแผนการเรียนทฤษฏีใหกับนักเรียน และเตรียมครูผูสอน
ในบางรายวิชารวมกับโรงงาน และการพัฒนาครูผูดูแลโครงการ (Project
Manager) รวมทั้งการบริหารจัดการโครงการ
บทบาทเอกชน : บริษัท สตารส ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
๑. รวมดําเนินการจัดการเรียนการสอน เชน การจัดเตรียมสถานที่ฝก
ปฏิ บั ติ ง านของนั ก ศึ ก ษาในโครงการ และการเตรี ย มบุ ค ลากรผู ฝ ก อบรม
ภาคเอกชน
๒. รวมพัฒนาหลักสูตร และประเมินผลการพัฒนาบุคลากรระดับชาง
เทคนิคและนักเทคโนโลยี
๓. วางแผนการใชเครื่องมืออุปกรณที่จําเปนตอการจัดการเรียนการสอน
๔. รวมกําหนดหลักเกณฑการรับสมัคร และการคัดเลือกนักศึกษาที่จะ
เขารวมโครงการ
๕. รวมพัฒนาบุคลากรผูสอนและผูเรียนผานการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน
๖. จัดใหมีผูรับผิดชอบโครงการในการพัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการการ
เรียนรูกับการทํางาน ทั้งในสวนของการทํางานในภาคการผลิตและบริการ
และการพัฒนาในเชิงวิชาการ ผูดําเนินการจัดการเรียนการสอน และผูดูแล
นักศึกษาในโครงการในระหวางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการ
๗. รวมพัฒนาและสงเสริมกิจกรรมทั้งทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ
รวมถึงการอบรมคุ ณธรรม จริยธรรมใหแกนักศึกษาในโครงการ ตลอดจน

(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
หนวยงาน
(ลานบาท) รับผิดชอบ
เชื่อมโยง
ครูพี่เลีย้ ง
ความรูที่สอน - คาถอด
กับกระบวน
บทเรียนและ
การผลิตได
การพัฒนา
๒.๒ มีการ หลักสูตร
ปรับพื้นฐาน
- คาบริหาร
นักเรียนกอน จัดการ
เขาปฏิบัติ งาน โครงการทั้ง
และตองเนน ในสวนของ
เรื่องการปฏิบตั ิ โรงงานและ
งานและการ
สวนของ
เรียน ใหมี
โรงเรียน
ความมานะ
จํานวน
อดทน และ
๖,๕๐๐,๐๐๐
พยายาม
บาท
๒.๓ มีกฎ
(คิดที่
ระเบียบที่ใชใน ๖๕,๐๐๐
โครงการ ที่มี บาทตอหัว
ความคลองตัว นักเรียน
ในการ
ปวส.ตอคน)
ปฏิบัติงาน
และอํานวย
ความสะดวก
๓. ผูบริหาร
โครงการ
๓.๑ พัฒนาครู
พี่เลี้ยงใหมี
ความรูความ
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ทักษะการปฏิบัติงานในดานตางๆ อาทิ การนําเสนอผลงาน การทํางานเปนทีม
การอยูรวมกับผูอื่นหรือการฝกฝนภาษาอังกฤษเพื่อใชในการทํางาน เปนตน

10. คายนักวิทยา
ศาสตรนอยทองแดน
ซินโครตรอน

ผลการดําเนินงาน
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานโครงการ ครั้งที่ 1/2559 รวม
๔ ฝ าย เมื่ อ วั นที่ ๓-๔ พฤษภาคม 25๕๙ ได แก คณะทํ างานจาก สวทน.
คณะทํางานจาก มทร.ลานนา คณะครูพี่เลี้ยง ป.โท จาก มจพ. และหนวยบริหาร
จัดการโครงการ WiL เพื่อรวมถอดบทเรียนการวิจัยและขับเคลื่อนนโยบาย
การพัฒนากําลังคนทางเทคนิคระดับ ปวส. ในรูปแบบ WiL (โรงเรียนในโรงงาน)
ของบริ ษั ท SMT รวมทั้ งการ integrated หลักสู ตรระดั บ ปวส. เข ากั บ
กระบวนการทํางานจริงในโรงงาน ตลอดจนการวางแผนจัดการเรียนการสอน
รวมกัน (operation plan) ของคณะทํางาน มทร.ลานนา และ มจพ.
2. คณะทํางาน สวทน. และ มทร.ลานนา เตรียมการปรับพื้นฐานทักษะ
ทางดานชา งอิเล็กทรอนิกส และทักษะการใชชีวิตให กับนักเรีย นที่เขารว ม
โครงการในชวงระหวางเดือนมีนาคม - ตนเดือนพฤษภาคม 25๕๙
3. ประชุ มวางแผนการฝกทั กษะปฏิบัติ งานในโรงงานรว มกับบริษั ท
และคณะทํางานจาก สวทน.
4. นักเรียน ปวส. รุนที่ ๒ เริ่มฝกทักษะปฏิบัติงานและเขาทํางานจริง
ในโรงงาน SMT ในชวงเดือนพฤษภาคม 25๕๙ ตามตําแหนงงานและหนาที่
ที่ไดรบั มอบหมายโดยมีพี่เลี้ยงจากฝงโรงงานคอยดูแลใกลชิด
5. ประชุ มคณะทํ างานโครงการทุ กฝ าย (สวทน. มทร.ล านนา มจพ.
และบริษัท) อยางนอยเดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อติดตามความกาวหนาการดําเนิน
งานโครงการในดานตางๆ
บทบาทรัฐ : สถาบันแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) (สซ.) ใชความรูทาง
วทน. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ลงไปสูนักเรียนประถมทีม่ ีอายุ 8-13 ป
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : เยาวชน ผูปกครอง ไดรับประโยชนจากการ
เรียน การสอนแบบวิทยาศาสตรแบบมีปฏิสัมพันธ และขยายผลไปสูระบบ

(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

0.24

สซ.

เขาใจโครงการ
WiL
กระบวนการ
ผลิต สามารถ
สอนและ
ปกครอง
นักเรียนได
๓.๒ กําหนดสิ่ง
อํานวยความ
สะดวกขั้นต่าํ
ใหกับ
ผูเกี่ยวของใน
โครงการ
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ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แผน ๒๙.๗๐

อพ.

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทบาทเอกชน : ระดมสมอง (โรงเรียนจิตรลดา) ตั้งแตเริ่มดําเนินการจน
กระทั่งสิ้นสุดกิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
ประสานงาน วางแผนรวมกับโรงเรียนจิตรลดา ในการจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมระบบการเรียน การสอนทางวิทยาศาสตร โดยจะดําเนินกิจกรรมผาน
การเยี่ยมชม science show กิจกรรมกลุมสัมพันธ ฐานการทดลอง เมื่อวันที่
4 มีนาคม 2559 โดยมีนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาระดับประถมศึกษาเขารวม
จํานวน 119 คน ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
11. การจัดนิทรรศการ บทบาทรัฐ : องคการพิ พิธ ภัณ ฑวิ ทยาศาสตร แห งชาติ (อพ.) สนับ สนุ น
วิทยาศาสตรเคลื่อนที่ บุคลากรและงบประมาณ เพื่อดําเนินการจัดนิทรรศการวิทยาศาสตรเคลื่อนที่
(คาราวานวิทยาศาสตร) หรื อ คาราวานวิท ยาศาสตร เพื่อ ส ง เสริ ม การเรี ย นรูด า นวิท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีในรูปแบบตางๆ สําหรับเยาวชนและประชาชนที่อยูหางไกลในแต
ละภูมิภ าคของประเทศ ซึ่งผูเข ารวมกิจกรรมจะไดสัมผั สและเรียนรูวิทยา
ศาสตรดวยความสนุกสนานจากชิ้นงานนิทรรศการ สื่อสัมผัส การแสดงสาธิต
ทางวิทยาศาสตร หองทดลองทางวิทยาศาสตร ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : ความรวมมือจากครู อาจารย และ ภาค
ประชาสังคมในพื้นที่ ในการสงเสริมผลักดันใหเด็ก เยาวชน ผูปกครอง ไดมี
ความรูความตระหนักในวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น
บทบาทเอกชน : สนับสนุนงบประมาณ และกระบวนการองคความรูจาก ๓
บริษัทเอกชน ดังนี้
(๑) บริษัท เชฟรอนประเทศไทย สํารวจและผลิต จํากัด และสถาบันคีนัน
แห ง เอเชี ย ได ส นั บสนุ น ผลิ ต นิ ท รรศการ “Enjoy Science Careers
Exhibition : สนุกวิทย พลังคิด เพื่ออนาคต” นําเสนอ ๑๐ อาชีพ ในสายงาน
(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59

เริ่มดําเนินงาน
คาราวาน
วิทยาศาสตร
ชวงที่ 2 ในเดือน
มิถุนายน ถึง
สิงหาคม 2559
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ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งนี้ ชุดนิทรรศการดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ
โครงการของบริษัท เชฟรอนฯ ที่มุงสงเสริมศักยภาพทางการแขงขันของแตละ
ประเทศอยางยั่งยืน ผานการพัฒนาการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิศวกรรม และคณิตศาสตร หรือ สะเต็ม (STEM) ซึ่งเปนการปูพื้นฐานการ
พัฒนาบุคลากรของประเทศใหมีคุณภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ของโลกในศตวรรษที่ ๒๑
(๒) บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน) สนับสนุนคา น้ํามั น
สําหรับเปนคาใชจายในการเดินทางของคาราวานวิทยาศาสตร จํานวน ๑.๙๐
ลานบาท
ผลการดําเนินงาน
อพ. ไดมีเ ปาหมายผูเ ขารว มกิจ กรรมวิทยาศาสตรคาราวานวิทยา
ศาสตร จํ า นวน ๔๕๐,๐๐๐ คน ทั้ ง นี้ อพ. ได จั ดกิ จ กรรมคาราวานวิ ท ยา
ศาสตร ระยะที่ 1 (พฤศจิกายน 2558 – กุมภาพันธ 2559) ไปแลวทั้งสิ้น
๑6 ครั้ ง ใน ๑6 จั ง หวั ด ทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศ ได แ ก จ.บึ ง กาฬ
นครพนม กาฬสินธุ นครราชสีมา สระแกว สุรินทร มหาสารคาม นครปฐม
สุรินทร ลําพูน ลพบุรี นาน พิษณุโลก สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ และ สตูล
มีผูเขารวมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร จํานวนประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน
สําหรับการพัฒนาชุดนิทรรศการ “Enjoy Science : สนุกวิทย พลัง
คิด เพื่อ อนาคต” ที่ ดํา เนิ นงานรว มกั บ บริ ษัท เชฟรอนฯ และสถาบั นคี นั น
ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการผลิตนิทรรศการ “Enjoy Science Careers
Exhibition" ทั้ง ๑๐ อาชีพ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีตัวอยาง
อาชีพพรอมแสดงแลว จํานวน ๒ อาชีพ ไดแก อาชีพนักคิดคนยา และ อาชีพ
นักธรณีวิทยาปโตรเลียม อนึ่ง โดยนิทรรศการชุดนี้จะพรอมเปดตัวอยางเต็ม
รูป แบบในเดื อ นพฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยจะนํ า ไปจั ด แสดงในคาราวาน
วิทยาศาสตร ในระยะที่ 2 มีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้
1. วันที่ ๑ - ๓ มิ.ย.๕๙ ณ สปป.ลาว
2. วันที่ ๗ - ๑๐ มิ.ย.๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จ.อุดรธานี

(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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12. โครงการไอซีที
สงเสริมการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ ๒๑

3. วันที่ ๑๔ - ๑๗ มิ.ย.๕๙ ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
4. วันที่ ๒๑ - ๒๔ มิ.ย.๕๙ ณ โรงเรียนอางทองปทมโรจนวิทยาคม
จ.อางทอง
5. วันที่ ๒๘ มิ.ย. - ๑ ก.ค.๕๙ ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี
บทบาทรั ฐ : สํา นัก งานพั ฒนาวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยีแ หง ชาติ (พว.)
พัฒนาศักยภาพของกลุม ผูดอยโอกาสโดยเฉพาะโรงเรียนในชนบท ผานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอซีที (ICT: Information and Communication
Technology) เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูเพื่อใหมีโอกาส
ในการยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และเผยแพรผลงาน
หรือถายทอดสวนที่สําเร็จดวยดีแกหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของโดยตรงในเรื่อง
นั้นๆ เพื่อรับชวงตอในการขยายผลในวงกวาง
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : ครูในโรงเรียนสามารถประยุกตใชไอซีที
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิต เพื่อกาวสูการเปนพลเมืองใน
ศตวรรษที่ 21 โดยยกระดับการศึกษาของโรงเรียนในทองถิ่น เชน ใชเพื่อ
แกปญหาขาดแคลนครูในชนบท ใชเปนสื่อการเรียนรูเพิ่มเติมทั้งในและนอก
หองเรียน รวมทั้งใหนักศึกษาครูไดใชเปนตัวอยางกอนการสอน
บทบาทเอกชน :
1. บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด สนับสนุน
การดําเนินงาน Innovation Space
2. สถาบันจัดการปญญาภิวัฒน สนับสนุนทุนการศึกษาใหแกนักเรียน
ในโครงการฯ ไดศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
ผลการดําเนินงาน
๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สมองกลฝงตัว/โครงงานคอมพิวเตอร"
จํานวน ๕ ครั้ง ใหแกนักเรียนจากโรงเรียนในชนบทจํานวน ๔๑๐ คน จาก
๑๕ โรงเรียน

(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แผน ๑.๐๙๘
ผล ๐.338

พว.

17
ลําดับ
ที่

นโยบายรัฐบาล

โครงการ

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ

๒. นักเรียนและสามเณรที่เขารวมโครงการฯ ไดรับคัดเลือกเขาศึกษาตอ
มหาวิทยาลัยในโควตาพิเศษ จํานวน ๑๒ คน จากการเขาคาย 2B-KMUTT
ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํานวน ๕ คน และเขา
ศึกษาตอคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยปญญาภิวัฒน จํานวน ๗ คน
๓. เครื อ ข า ยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เข า ร ว มลงนามความร ว มมื อ
"เครื อ ข า ยมหาวิ ท ยาลั ย สนองพระราชดํ า ริ : ไอซี ที ส ง เสริ ม การเรี ย นรู ใ น
ศตวรรษที่ ๒๑” จํานวน ๑๑ แหง เพื่อขยายผลกิจกรรมสมองกลฝงตัวไปยัง
โรงเรียนในพื้นที่ฯ
บทบาทรัฐ : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)
13. โครงการ ICT
เพื่อพัฒนาการศึกษา พั ฒ นาครู แ ละสามเณรในโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม ในจั ง หวั ด แพร น า น
เชียงราย พะเยา ลําปาง ที่มีความสนใจและมีความพรอม โดยดําเนินกิจกรรม
ของผูดอยโอกาส
ชุมนุมคอมพิวเตอรเพื่อสรางความเขมแข็งในการดูแลระบบคอมพิวเตอรใน
(กิจกรรมไอทีเพื่อ
การศึกษาของโรงเรียน โรงเรียน กิจกรรม Programming และกิจกรรมสงเสริมการใชสื่อ eDLTV
จัดการเรียนการสอนเพื่อชวยแกปญหาใหกับโรงเรียนที่ขาดครูผูสอน โดยมี
พระปริยตั ิธรรม)
หนวยงานเครื อขา ยเป นพี่เลี้ ยงและประสานการดํา เนิน งานในพื้ นที่ ไดแ ก
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วิ ท ยาลั ย ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : ครูและสามเณร ของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมอยางนอย 200 คน ใหสามารถซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร มีความรู
เรื่อง Programming และประยุกตใชสื่อ eDLTV ได
บทบาทเอกชน : สถาบันกวดวิชา วี บาย เดอะเบรนสนับสนุนงบประมาณให
สามเณรไดจัดทําโครงงานคอมพิวเตอร
ผลการดําเนินงาน
1. กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร: มีวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยใหคําปรึกษา
โรงเรียน และไดสนับสนุนงบประมาณใหสามเณรชุมนุมคอมพิวเตอรซอ ม
(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

โรงเรียนที่
ดําเนินงาน
กิจกรรมในขอ ๓
มีพื้นฐานดานการ
คิดวิเคราะห
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
คอนขางนอย

อบรมให
ความรูเพิ่มเติม
ในเรื่องของ
กระบวนการ
ทาง
วิทยาศาสตร

แผน ๐.๓๘
ผล 0.067

พว.
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เครื่ องในโรงเรีย น ๕ แหง ไดแก วัด ดอนมงคลสันติ สุข วิทยา วัดบุ ญยื น
วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม โรงเรียนพระปริยัติศาสนาภิพัฒน วัดเมืองราม
มีนักเรียนทํากิจกรรมรวม ๗๐ คน
2. เครือขาย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทําบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สมองกลฝงตัว/โครงงานคอมพิวเตอร"
ใหกับสามเณร จํานวน ๗๐ รูป จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม ๑๕ แหง ซึ่งผล
จากการอบรมมีโครงงานสมองกลฝงตัว จํานวน ๑๘ โครงงาน
14. โครงการการใช บทบาทรั ฐ : สํา นัก งานพั ฒนาวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยีแ หง ชาติ (พว.)
Social media เพื่อ สงเสริมการใชสื่อสังคม (Social media) ในการสนับสนุนการเรียนการสอน
พัฒนาการ (กิจกรรม วิทยาศาสตร ใหแกครูและนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะการเปนพลเมือง
เรียนรูร ะดับประถม
โลกในศตวรรษที่ 21 คื อ มี ทั กษะการคิด แก ไ ขป ญ หา การใชเ ทคโนโลยี
ศึกษา เรื่อง รูรับ… ภัย สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ผลิตงานที่สรางสรรค มีรากฐานขององค
พิบัติทางธรรมชาติ)
ความรูทางวิทยาศาสตร สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีจิตรับผิดชอบ
ตอสังคม
บทบาทประชาชน/ประชาสัง คม : ครู/ นั กเรี ยน ได รับ การพัฒ นาความรู /
สนับสนุน/เพิ่มประสบการณการเขารวมกิจกรรมทางดานเนื้อหาวิทยาศาสตร
เชน สุขภาวะ สิ่งแวดลอม อนุรักษพันธุพืช ภัยพิบัติ ความปลอดภัยของระบบ
ไฟฟา และความเขาใจทางดานสายอาชีพวิทยาศาสตร ฯลฯ และสามารถนํา
Social media ไปพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ในโรงเรียน
บทบาทเอกชน : สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการฯ ไดแก จัดทํา
สื่อหนังสือ/วีดิทัศน, จัดอบรมและทํากิจกรรมขยายผลการนําไปใชในโรงเรียน
ผลการดําเนินงาน
๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ชุดกิจกรรมเรียนรูภัยพิบัติ" ใหแกครู
(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59

ปญหา/ขอขัดของ

ครูนําชุดกิจกรรม
ไปจัดกิจกรรมได
เปนสวนใหญ แต
ยังพบปญหา ใน
บางโรงเรียนครูยัง
ไมสามารถนําไป
จัดกิจกรรมได
เนื่องจาก การ
เรียนการสอนใน
โรงเรียนคอนขาง
มีกิจกรรมเยอะ
ระยะเวลาจํากัด

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

เนื่องจากในป แผน 0.250
การศึกษา
ผล 0.161
๒๕๕๙ ตอไป
จะมีชั่วโมงลด
เวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู ดังนั้น
คณะทํางานจึง
แนะนําใหครู
นําชั่วโมง
ดังกลาวมาจัด
กิจกรรมในชุด
กิจกรรมทีไ่ ด
อบรมใหแก
คณะครูตอไป

หนวยงาน
รับผิดชอบ

พว.
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จากโรงเรียน ตชด. และครูจากโรงเรียนในชนบท จํานวน ๒๔๔ คน
๒. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน "ชุ ด กิ จ กรรมภั ย พิ บั ติ " ในวิ ช า
วิทยาศาสตร ประถมศึกษาปที่ ๖ และมัธยมศึกษาปที่ ๔ โดยถายทอดสดผาน
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมไปยังโรงเรียนปลายทาง ประมาณ ๒๐,๐๐๐
แหง ทั่วประเทศ
๓. จากการเก็บขอมูลโรงเรียนในพื้นที่ที่ประยุกตใช "ชุดกิจกรรมภัย
พิบัติ" ในชั้นเรียน พบวามีจํานวนโรงเรียนประมาณ ๔๐ โรงเรียน ที่ใชชุด
กิจกรรมฯ ผานวิชาบูรณาการในวิชาวิทยาศาสตรสังคมศึกษา และกิจกรรม
ชมรมวิทยาศาสตร
๘.๓ ปฏิรูประบบการ 15. การผลักดัน
บทบาทรัฐ : สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ใหสิ่งจูงใจ ระเบียบ “โครงการสืบสาน
นวัตกรรม (สวทน.)
และกฎหมายที่เปน
ตํานานหมอดิน ถิ่นปน
1. สนับสนุนบุคลากรและงบประมาณ เพื่อดําเนินงานโครงการ
อุปสรรคตอการ
หมอทํามือ บานมอน
2. ติดตามและใหขอเสนอแนะการดําเนินงานโครงการ
ดําเนินงานวิจัยและ เขาแกว ตําบลพิชัย
3. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาแผนงาน/โครงการดานวิทยาศาสตร
พัฒนาตอยอดหรือใช อําเภอเมือง จังหวัด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการขยายผลเทคโนโลยีเตาเผาเครื่องปนดินเผา
ประโยชน รวมทั้ง
ลําปาง” ภายใต
แบบไรควันใชทดแทนเตาเผาแบบโบราณ เพื่อลดปญหาการเกิดหมอกควันอัน
สงเสริมการจัดทํา
หลักสูตร “การบริหาร เนื่องมาจากการใชเตาเผาแบบโบราณ ไปสูการปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดลําปาง
แผนพัฒนาการวิจัย จัดการดาน
4. เสนอแนะและประสานงานกับ หน วยงานภายในและภายนอก
และพัฒนาในระดับ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อนําองคความรูดานวิทยาศาสตร
ภาคหรือกลุมจังหวัด และนวัตกรรม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการดําเนินโครงการ
เพื่อใหตรงกับความ ประจําปงบประมาณ
5. รวมดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
ตองการของทองถิ่น พ.ศ. 2558 พื้นที่
ผลักดันงานวิจยั และ ภาคเหนือตอนบน”
เทศบาลเมืองพิชัย
พัฒนาไปสูก ารใช
ไปสูการปฏิบตั ิ
1. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน การศึกษา
ประโยชนเชิงพาณิชย
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินการโครงการฯ
โดยสงเสริมความ
2. จั ดประชุม ประชาชนในชุมชนเพื่อ ประชาสั มพัน ธและรับ สมัค ร
รวมมือระหวาง
ประชาชนเขารวมโครงการฯ
มหาวิทยาลัย
3. จัดประชุมประชาชนในชุมชนเพื่อหาแนวทางการพัฒนาตนแบบการ
(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

0.50

สวทน.
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หนวยงาน วิจัยของรัฐ
และภาคเอกชน

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ
รวมกลุมการผลิตเครื่องปนดินเผาชุมชนดวยระบบการใชเตาเผารวม
4. จัดฝกอบรมเพื่อขยายผลเทคโนโลยีเตาเผาเครื่องปนดินเผาแบบไร
ควันใหแกประชาชน
5. สงเสริมการใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดวยวิธีการ
ฝกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา
การออกแบบบรรจุภัณฑ และการพัฒนาชองทางการตลาดบนอินเตอรเน็ต
(Internet Marketing)
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม :
1. รวมการประชุมเพื่อหาแนวทางรวมกันในการพัฒนาตนแบบการ
รวมกลุมการผลิตเครื่องปนดินเผาชุมชนดวยการใชระบบเตาเผารวม
2. ร ว มเข า รั บ การฝ ก อบรมเพื่ อ รั บ การถ า ยทอดเทคโนโลยี และ
ดําเนินการจัดทําเตาเผาแบบไรควันใชทดแทนเตาเผาแบบโบราณ ตนแบบ
จํานวน 4 เตา
3. รวมเขารับการฝกอบรมเพื่อการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมการ
พัฒนาบรรจุภัณฑที่เหมาะสม และการทําตลาดผานชองทาง online
4. ดําเนินการกอตั้งกลุม และจัดทําระเบียบ ขอตกลงในการใชและ
บํารุงรักษา ตลอดจนการขยายผลเทคโนโลยีใหแกผูสนใจในระยะยาว
บทบาทเอกชน : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
1. รวมจัดประชุมประชาชนในชุมชนเพื่อประชาสัมพันธและรับสมัคร
ประชาชนเขารวมโครงการฯ
2. รวมจัดประชุมประชาชนในชุมชนเพื่อหาแนวทางการพัฒนาตนแบบ
การรวมกลุมการผลิตเครื่องปนดินเผาชุมชนดวยระบบการใชเตาเผารวม
3. จัดกิจกรรมฝกอบรมเพื่อขยายผลเทคโนโลยีเตาเผาเครื่องปนดินเผา
แบบไรควัน การพัฒนาผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑใหม ใหแกประชาชนใน
หมูบานมอนเขาแกว
4. ประสานเชื่อมโยงกับภาคสวนที่เกี่ยวของในพื้นที่จังหวัดลําปาง

(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59
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1. พัฒนาชองทางการจําหนายสินคาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การทํา
ตลาดบนอินเตอรเน็ต (Internet Marketing) 1 ระบบ เชื่อมโยงกับเทศบาล
เมืองพิชัย
2. พัฒนาเทคโนโลยีเตาเผาเครื่องปนดินเผาแบบไรควันใชทดแทนเตาเผา
แบบโบราณในพื้นที่บานมอนเขาแกว จํานวน 4 เตา
3. พัฒนาผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผารูปแบบใหม เพื่อใหตอบสนองความ
ตองการของตลาดมากยิ่งขึ้น
4. ดําเนินกิจกรรมตาม MOU แลวเสร็จในทุกกิจกรรม
5. ประชาชนในพื้นที่ ไดรับการพัฒนาและถ ายเทคโนโลยี เตาเผาพัฒนา
เทคโนโลยีเตาเผาเครื่องปนดินเผา ขึ้นจํานวน 2 รูปแบบ ประกอบดวยเตาเผา
แบบดักเขมาควัน จํานวน 2 เตา และเตาเผาแบบฟนลมรอนลง จํานวน 2 เตา
6. เกิดระบบการรวมกลุมการผลิตเครื่องปนดินเผาชุมชนดวยระบบการ
ใชเตาเผารวม โดย กําหนดใหมีเตาเผาสวนกลางจํานวน 4 เตา และให
ชาวบานในชุมชน จํานวน 28 ครัวเรือน ใชงานเตาเผารวมกัน
7. ประชาชนในชุ ม ชนได รั บ การพั ฒ นาองค ค วามรู ใ นการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา การออกแบบบรรจุภัณฑ และการพัฒนาชองทาง
การตลาดบนอินเตอรเน็ต (Internet Marketing) คณะทํางานไดจัดใหมีการ
ฝกอบรมใหแกกลุมผูผลิตเครื่องปนดินเผาในชุมชนบานมอนเขาแกว โดยได
พัฒนาผลิตภัณฑใหมใหมีขนาดเล็กลงเพื่อจําหนายเปนของที่ระลึก พรอมทั้ง
ฝกอบรมการสรางบรรจุภัณฑโดยใชกระดาษลูกฟูก และเทคนิคการรองกัน
กระแทกสินคาที่ทําใหเกิดการสวยงาม พรอมทั้งสงเสริมใหสรางแบรนดสินคา
และการโลโก ภายใตแบรนด “มอนเขาแกว” นอกจากนี้ ไดดําเนินการให
จัดทําคูมือเสนทางทองเที่ยวบานมอนเขาแกวดวยกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชน เพื่อเปนชองทางการจําหนายสินคาอีก 1 ชองทาง
8. เทศบาลเมืองพิชัย อยูระหวางกระบวนการจัดทําโครงการเพื่อการ
ขยายผลเทคโนโลยี เ ตาเผาสู พื้ น ที่ อื่ น ๆของจั ง หวั ด ลํ า ปาง โดยจะขอใช
งบประมาณจากงบพั ฒ นาจัง หวั ดลํ าปาง ป 2561 และขับ เคลื่อ นผ า น

(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59
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16. โครงการการ
พัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพผูประกอบ
การในพื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน ภายใต
โครงการการเพิ่ม
ศักยภาพเพื่อ
ตอบสนองความ
ตองการในพื้นที่ ดวย
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในพื้นที่
จังหวัดแมฮองสอน

คณะทํางานพัฒนาจังหวัดลําปางดวย วทน.
บทบาทรัฐ : สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (สวทน.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(พว.) และองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน
1. ขับเคลื่อนและพัฒนาแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่มีประเด็น
ดาน วทน. เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่
จ.แมฮองสอน ดวย วทน.
2. จัดฝกอบรมการใชประโยชน “การทําธุรกิจโดยใชสื่ออินเทอรเน็ต
สําหรับผูประกอบการในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน” และติดตามผลการดําเนิน
งานเพื่อเขาชวยเหลือแนะนําการแกปญหาอุปสรรค พรอมทั้งแนะนําแนวทาง
การพัฒนากิจกรรมตอยอดของผูประกอบการ
3. เปนที่ปรึกษาใหแกผูประกอบการเปาหมายในการรวมพัฒนาเอกสาร
เพื่ อ ขอรั บ ความช ว ยเหลื อ /ร ว มดํ า เนิ น การในกิ จ กรรมด า น วิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในโครงการตางๆ ของหนวยงานภาครัฐ
4. สนับสนุนบุคคลกรและงบประมาณในการดําเนินงาน
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : รวมการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการนํา
วทน. เข า มาช ว ยแก ป ญ หาในการประกอบกิ จ การ นํ า เสนอป ญ หาที่
ผูประกอบการไดรับ และนําเสนอโครงการเพื่อตอยอดการดําเนินธุรกิจใน
ปจจุบัน
บทบาทเอกชน : หอการคาจังหวัดแมฮองสอน
1. รวมสนับสนุนบุคคลากรรวมดําเนินงาน ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ในกลุมเครือขาย
2. รวบรวมความตองการของพื้นที่เพื่อวางแผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
สวทน. และ พว. รวมกับหอการคาจังหวัดแมฮองสอน และองคการ

(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59
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บริ ห ารส ว นจั ง หวั ด แม ฮ อ งสอน ได จั ด การอบรม “การทํ า ธุ ร กิ จ โดยใช สื่ อ
อิ น เทอร เ น็ ต สํ า หรั บ ผู ป ระกอบการในพื้ น ที่ จั ง หวั ด แม ฮ อ งสอน” ภายใต
โครงการยอย 1/2559 การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูประกอบการใน
พื้นที่จังหวัดแมฮองสอนการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูประกอบการใน
พื้นที่จังหวัดแมฮองสอน ระหวางวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2559 มีประชาชน
เขารวมอบรม จํานวนทั้งสิ้น 60 ราย แบงเปนผูประกอบการกลุมสินคา
พื้ น เมื อ ง กลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ก ารเกษตรผู ป ระกอบการกลุ ม โรงแรมและที่ พั ก
นักเรียนและขาราชการในพื้นที่ ซึ่งผูเขาอบรมสามารถนําความรูเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ไดมาประยุกตใชในการพัฒนาชองทางการจัดจําหนายสินคาและ
ประชาสัมพันธสินคาผานเว็บไซต จํานวน 20 เว็บไซต โดยคณะทํางานไดวาง
แผนการติ ดตามผลการอบรมจากผูเข าอบรมจํา นวน 20 กลุม ในเดือ น
สิงหาคม
17. โครงการยกระดับ บทบาทรัฐ : สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
คุณภาพ มาตรฐาน
นวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)
ใหแกสินคาและ
1. สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรในการดําเนินโครงการ โดยจัดทํา
ผลิตภัณฑทางการ
แผนงาน/โครงการ ประสานงาน เสนอแนะ และติดตามแนวทางการดําเนิน
เกษตรของจังหวัด
งาน รวมถึงการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงานไปสูแผนระดับจังหวัดอุตสาหกรรม
แมฮองสอน ดวย วทน. จังหวัดแมฮองสอน
ภายใตโครงการการ
2. สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรในการดําเนินโครงการ โดยดําเนิน
เพิ่มศักยภาพเพื่อ
การจัดหาผูเชี่ยวชาญและปญหาความตองการของผูประกอบการที่เหมาะสม
ตอบสนองความ
ตอการพัฒนา รวมถึงขับเคลื่อนแผน ขยายผลโครงการสูพื้นที่อื่นในจังหวัด
ตองการในพื้นที่ ดวย แมฮองสอนในปงบประมาณ 2560 โดยผานชองทางตาง ๆ
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและ
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม :
นวัตกรรมในพื้นที่
1. เข า รั บ การอบรมและทราบถึ ง เทคโนโลยี ที่ จ ะนํ า มาพั ฒ นาและ
จังหวัดแมฮองสอน
ประยุกตกระบวนการผลิต รวมถึงชองทางที่ภาครัฐไดจัดสรรไวให ที่จะเปน
ประโยชนตอการประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่ไดดําเนินงานอยูในปจจุบัน
และนําเสนอปญหาที่ผูประกอบการไดรับเพื่อขอแนวทางแกปญหาแกภาครัฐ
(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59
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ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

4.69 ลบ.
โดยเปน
งบประมาณ
ในสวนที่
เกี่ยวของ
จํานวน
0.57 ลบ.

ปส.

2. ผูประกอบการจํานวนอยางนอย 4 ราย ทํางานรวมกับที่ปรึกษาเพื่อ
จัดทําผลิตภัณฑตนแบบ ในการเตรียมพรอมขอตราสัญลักษณแมฮองสอนเพื่อ
เพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑนั้น ๆ
บทบาทเอกชน : หอการคาจังหวัดแมฮองสอนประสานงานกับภาคเอกชนใน
พื้นที่เพื่อรวมดําเนินกิจกรรม

18. โครงสรางความ
ตระหนักและเผยแพร
ประชาสัมพันธดาน
นิวเคลียรและรังสี

ผลการดําเนินงาน
1. ที่ปรึกษาไดสงตัวอยางผลิตภัณฑแปรรูปจากงาเปนเครื่องสําอาง
ได แ ก เซรั่ มทาผิ วหน า จากน้ํ ามั น งามอ น และสครั บ ขั ดผิ ว หนา จากกากงา
พร อ มยื่ น ขอมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารและยาแก ผู ป ระกอบการ โดยจะ
มีการเปดตัวผลิตภัณฑที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี ในงานลานนา เอ็กซโป
จ.เชียงใหม วันที่ 30 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2559
2. ที่ปรึกษาไดสงมอบเทคโนโลยีการผลิตเนยกระเทียมจากกระเทียม
พันธุพื้นเมืองของ จ.แมฮองสอน และดอกเกลือจาก จ.สมุทรสาคร ตามที่ได
หารือความตองการจากผูประกอบการ และอยูระหวางการพัฒนาบรรจุภัณฑ
บทบาทรัฐ : สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และหนวยงานรัฐอื่นที่เกี่ยวของ
ดําเนินการจัดกิจกรรม “นิทรรศการสัญจร” ใหแกหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ และถายความรู
ดานนิวเคลียรและรังสี ที่สอดคลองกับความตองการของหนวยงานที่ดําเนิน
การดวย
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : บุคลากรทั้งจากหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมถึง ประชาชนทั่ว ไป ไดรั บความรูด านนิว เคลี ยร และรั งสี ที่
สอดคลองและมีความเกี่ยวของกับการดําเนินงานในหน วยงานของตนเอง
รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรูกับหนวยงานอื่นที่รวมดําเนินการดวย
บทบาทเอกชน : หนวยงานภาคเอกชน เชน สถานประกอบการทางนิวเคลียร

(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59
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และรังสีในภาคอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงเรียน ฯลฯ รวมดําเนินงานกับ
ปส. ในการพิจารณาองคความรูที่ตองการเผยแพร เพื่อใหสามารถเผยแพร
ประชาสัมพันธองคความรูดานนิวเคลียรและรังสีไดอยางถูกตอง และตรงตาม
ความตองการใชประโยชนของหนวยงาน
ผลการดําเนินงาน
ปส. มี การประชาสัม พันธ และให ความรู ดา นนิว เคลียร และรัง สีอ ยา ง
ตอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจ ทัศนคติ
ที่ ดี และเชื่ อ มั่ น ต อ การบริ ห ารจั ด การด า นการกํ า กั บ ดู แ ลความปลอดภั ย
นอกจากนี้ ยังมี การตอยอดให กลุม เปาหมายเปน เครือ ขายแหลง เรีย นรูใ น
ระดับทองถิ่น เพื่อถายทอดความรูที่ถูกตองสูภาคประชาชนไดอยางแทจริง
โดยสรางความรูความเขาใจผานกิจกรรมตางๆ ดังนี้
1. กิ จ กรรมพั ฒ นาแหล ง เรี ย นรู ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
นิวเคลียร จํานวน 1 ครั้ง ผูเขารวม จํานวน 37 คน
2. จัดนิทรรศการสัญจร จํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
มีผูเขารวม จํานวน 550 คน
3. กิจกรรมการเยี่ยมชมสํานักงาน จํานวน 2 ครั้ง รวม 63 คน
3.1 ครั้ ง ที่ 1 วั น ที่ 24 พฤษภาคม 2559 มี ผู เ ข า ร ว มเยี่ ย มชม
สํ า นั ก งานปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา จั ง หวั ด ยะลา
จํานวน 28 คน
3.2 ครั้งที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 มีผูเขารวมเยี่ยมชม
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ จากศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบิน
และอวกาศกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานครฯ จํานวน 35 คน
4. กิจกรรมนิทรรศการสัญจร จํานวน 4 ครั้ง รวม 340 คน
4.1 แถลงขาว เหตุการณพบวัตถุบรรจุอิริเดียม-192 ณ พหลโยธิน
42 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 จํานวน 45 คน
4.2 ตรวจสถานปฏิ บั ติ การทางรั งสี วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
ภาคใต จํานวน 120 คน

(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59
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4.3 ฝ กอบรม เรื่ องการป องกั น อั นตรายจากรั งสี สํ าหรั บบุ คลากร
หองปฏิบัติการสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization Lab, Cath Lab) วันที่
19 พฤษภาคม 2559 จํานวน 100 คน
4.4 สื่อมวลชนสัญจร MSTQ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 จํานวน
75 คน
5. กิจกรรมนิทรรศการสัญจร จํานวน 5 ครั้ง รวม 4,900 คน
5.1 นิทรรศการสัญจร รวมกับ คาราวาน อพ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2559 จํานวน 1,200 คน
5.2 นิทรรศการสัญจร รวมกับ ศวภ.4 โรงเรียนสอยดาววิทยาคม
เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 จํานวน 250 คน
5.3 นิทรรศการสัญจร รวมกับ คาราวาน อพ. โรงเรียนชัยภูมิภักดี
ชุมพล จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2559 จํานวน 1,150 คน
5.4 นิทรรศการสัญจร รว มกับ คาราวาน อพ. โรงเรี ยนอา งทอง
ปทมโรจนวิทยาคม จ.อางทอง เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2559 จํานวน
1,100 คน
5.5 นิทรรศการสัญจร รวมกับ คาราวาน อพ. ร.ร.อุทัยวิทยาคม
จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2559 จํานวน 1,200 คน
19. โครงการ
บทบาทรั ฐ : เจ า หน า ที่ สํ า นั ก งานปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ (ปส.) เจ า หน า ที่ ก รม
เสริมสรางศักยภาพ
ศุลกากร เจาหนาที่การทาเรือ เจาหนาที่การทาอากาศยาน หนวยงานรัฐอื่นที่
การบริหารจัดการเหตุ เกี่ยวของ รวมดําเนินการฝกอบรมและฝกซอมระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร และรังสีแกหนวยงานภาคเอกชนและภาคประชาชน ในพื้นที่ จ.ระนอง และ
และรังสี
จ.นาน
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : ประชาชนในพื้นที่เขารับการฝกอบรมดาน
การระงั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ทางนิ ว เคลี ย ร แ ละรั ง สี ร ว มกั บ ภาคเอกชน พร อ มทั้ ง
รวมกันรับทราบและกําหนดแนวทางในการรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร
และรังสีที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่
(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59
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บทบาทเอกชน : หนวยงานภาคเอกชนเขารับการฝกอบรมและฝกซอมระงับ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี
ผลการดําเนินงาน
1. การจัดฝกอบรมและฝกซอมแผนปฏิบัติการ เรื่องการปฏิบัติงานใน
การระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี ระหวางวันที่ 11-14 มกราคม
๒559 ณ จ.ระนอง และเตรียมการจัดฝกอบรมฯ ครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ 2831 มีนาคม 2559 ณ จ.นาน โดยมุงเนนใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู
ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรและรังสี แนวปฏิบัติที่ถูกตอง
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ น รวมทั้ง มีการฝก ซอมการเผชิญสถานการณฉุ กเฉินทาง
นิ ว เคลี ย ร แ ละรั ง สี หากเกิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น ทางนิ ว เคลี ย ร แ ละรั ง สี ขึ้ น โดยมี
หนวยงานตา งๆ ที่เขาร วมอบรมและฝกซอม ได แก เจาหนา ที่ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เจาหนาที่ตํารวจและทหาร เจาหนาที่ทางการแพทย และ
เจาหนาที่ปกครองสวนทองถิ่น
2. ปส. รวมกับ Korea Trade and Investment Promotion
Agency (KOTRA) จากสาธารณรัฐเกาหลี จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
Regional Workshop on the Environment Radiation Monitoring and
Measurement เพื่ อส ง เสริ ม และพัฒ นาเครือ ข ายความรว มมือ ระหว า ง
ประเทศดานการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในอาเซียน
ระหวางวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2559
3. พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณในการสนับสนุนการระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียรและรังสี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินของประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ตรวจเหตุฉุกเฉินทางรังสี จํานวน 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 ตรวจคลังสินคา บริษัทการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559
- ครั้งที่ 2 ตรวจเหตุฉุกเฉินทางรังสี บริษัท N.T.S. Steel Group
public company limited อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59
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ปญหา/ขอขัดของ

บทบาทรัฐ : สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ดําเนินการสรางความรูความ
เขาใจดานกระบวนการออกใบอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียรและ
รังสี แกภาคเอกชน รวมถึงสงเสริม และปรับปรุงกระบวนการดานการออก
ใบอนุญาตรวมกับสถานประกอบการทางนิวเคลียรและรังสี ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

โครงการขาดการ
ดําเนินงานภาค
ประชาชน/ประชา
สังคม

บทบาทเอกชน : สถานประกอบการทางนิวเคลียรและรังสี ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เขารับการฝกอบรมดานกระบวนการออกใบอนุญาต พรอมทั้งรวม
กําหนดแนวทางและใหขอคิดเห็นตอ ปส. ในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ดานการออกใบอนุญาตใหมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอความตองการของ
ทั้งสองภาคสวนไดดียิ่งขึ้น

4

๘.๔ สงเสริมให
21. งาน Startup
โครงการลงทุนขนาด Thailand 2016
ใหญของประเทศ เชน
ดานพลังงานสะอาด
ระบบราง ยานยนต
ไฟฟา การจัดการน้ํา
และขยะ ใชประโยชน
จากผลการศึกษาวิจัย
(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59

ผลการดําเนินงาน
1. จัดสัมมนา เรื่อง คลินิกใบอนุญาต ครั้งที่ ๑ สําหรับผูขอรับใบอนุญาต
ในเขตภาคเหนื อ ระหว างวั นที่ 14-15 ธั นวาคม 2558 และจั ดสั มมนาฯ
ครั้งที่ 2 สําหรับผูขอรับใบอนุญาตในเขตภาคตะวันออก ระหวางวันที่ 14-15
มีนาคม 2559 ณ จ.ระยอง
2. จั ดสั มมนา เรื่ อง คลิ นิ กใบอนุ ญาต ครั้ งที่ ๓ สํ าหรั บข าราชการและ
เจ าหน าที่ ที่ เกี่ ยวข องกั บการออกใบอนุ ญาต ในวั นที่ 30 มิ ถุ นายน 255๙
ณ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
บทบาทรัฐ : สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.) ผลักดัน
ใหเกิดการสรางระบบนิเวศนวัตกรรม สําหรับผูประกอบการ Startup
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : กลุม Startup และผูสนใจใน Startup เขา
มามีสวนรวมในระบบนิเวศ/กิจกรรม เกิดเปนเครือขาย Startup
บทบาทเอกชน : บริษัทเอกชนขนาดใหญ กลาง และเล็ก รวมถึงนักลงทุนที่
สนใจในธุรกิจ Startup เขามามีสวนรวมในระบบนิเวศ/กิจกรรม เพื่อใหเกิด

ขอเสนอแนะ

งปม.
หนวยงาน
(ลานบาท) รับผิดชอบ
0.6928
ปส.
บาท โดยเปน
งบประมาณ
ในสวนที่
เกี่ยวของ
จํานวน
0.4233
บาท

สนช.
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และพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทย
ตามความเหมาะสม
ไมเพียงแตจะใช
เทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ สงเสริม
การใชเครื่องมือ วัสดุ
และสินคาอื่นๆ ที่เปน
ผลจากการวิจัยและ
พัฒนาภายในประเทศ
ในวงกวาง โดยจัดใหมี
นโยบายจัดซื้อจัดจาง
ของภาครัฐที่เอื้อ
อํานวย เพื่อสราง
โอกาสการพัฒนา
เทคโนโลยีของ
ประเทศ ในกรณีที่
จําเปนจะตองซื้อวัสดุ
อุปกรณหรือ
เทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ จะใหมี
เงื่อนไขการถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อให
สามารถพึ่งตนเองได
ในอนาคตดวย

(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ
การสรางธุรกิจจากกลุม Startup
ผลการดําเนินงาน
1. งาน Startup Thailand 2016 มี กําหนดจัด ขึ้นในวัน ที่ 28
เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ โดยมี
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเจาภาพหลัก
2. การจัดงานจะเปนความรวมมือของกระทรวง หนวยงาน และภาค
ส ว นต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ได แ ก กระทรวงพาณิ ช ย กระทรวงอุ ต สาหกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา กระทรวงการตางประเทศ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม รวมถึงตัวแทนจากภาคเอกชน อาทิ ธนาคารพาณิชย ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย
3. รู ป แบบของงานจะเป น การจั ด นิ ท รรศการ การจั ด สั ม มนาและ
กิจกรรมพิเศษตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความเขมแข็งของระบบ
นิเวศนวัตกรรมสําหรับ Startup ของประเทศ
4. กํ า หนดจั ด จั ด ให มี พิ ธี ก ารลงนามในบั น ทึ ก ข อ ตกลงความร ว มมื อ
(MOU) ระหวาง วท. และหนวยงานในกระทรวงตางๆ ในวันศุกรที่ 4 มีนาคม
2559
5. ภาพรวมแผนการดําเนินงานการจัดงาน Startup Thailand 2016
ประกอบด ว ยแผนกิ จ กรรมหลั ก จํ า นวน 6 แผน ได แ ก 1) การจั ด สรร
งบประมาณ 2) การจัดแสดงนิทรรศการ 3) การจัดงานสัมมนา 4) การจัด
กิจกรรมพิเศษ 5) การประชาสัมพันธ และ 6) การทํา pre-expo event และ
content ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการตามแผนที่วางไว
6. ดําเนินงานรวมกับ Thailand Technology Startup Association
เพื่อนําเสนอ Startup White Paper ตอที่ประชุมคณะทํางานประชารัฐ
กลุม 1 (การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559
7. จัดกิจกรรม “Startup Disrupts Thailand Workshop” เมื่อวันที่
23 มีนาคม 2559 เพื่อนําขอมูลไปใชประกอบการในจัดงาน Startup
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ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ
Thailand 2016 โดยเปาหมายของกิจกรรมตองการที่จะบงชี้สถานภาพ
ปจจุบันของ Startup แตละ sector ปญหาและความทาทายสําคัญที่ประเทศ
ไทยกําลังเผชิญ ตลอดจนแนวทางการยกระดับ Startup ในแตละสาขา โดย
ผูเขารวมงานจะแบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 Startup จากหลากหลาย
sector และกลุมที่ 2 ผูที่มีบทบาทสําคัญกับธุรกิจ Startup อาทิ นักนโยบาย
นักกฎหมาย นักเศรษฐศาสตร นักลงทุน และนักเทคโนโลยี
8. รวมกับเครือขายพันธมิตรจัด Workshop ระดมความคิดเห็นจาก
ผูประกอบการ Startup เพื่อรวบรวมเนื้อหาสําหรับการจัดงาน Property
Tech, AgriTech / Food Tech, Med Tech/Health Tech, GovTech /
EdTech, Industry Tech / RoboTech, Lifestyle Tech, E-commerce
Tech และ Fin Tech
9. รว มกับ เครือ ข ายพั น ธมิ ต รจั ด ทํ าข อ มูล การสนั บสนุ น ของภาครั ฐ
(government support) เพื่อเปนขอมูลในการประชาสัมพันธภายในงาน
10. กลุมงานตางๆ ดําเนินการตามแผนอยางตอเนื่อง ไดแก 1) การ
จั ด สรรงบประมาณ 2) การจั ด แสดงนิ ท รรศการ 3) การจั ด งานสั ม มนา
4) การจัดกิจกรรมพิเศษ 5) การประชาสัมพันธ และ 6) การทํา pre-expo
event และ content
11. ประชาสั ม พั น ธ อ ย า งต อ เนื่ อ งผ า นสื่ อ ออนไลน เ พื่ อ ให เ ข า ถึ ง
กลุ ม เ ป า ห มาย อาทิ เว็ บ ไซต (www.thailandstartup.org) เ ฟสบุ ค
(www.facebook.com/ThailandStartup) ยูทูป แซนแนล เปนตน
12. งาน Startup Thailand 2016 ในวั น ที่ 28 เมษายน - 1
พฤษภาคม 2559 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ โดยมี นายกรัฐมนตรี
และรองนายกรัฐมนตรี (สมคิด) เปนประธานในพิธีและปาฐกถาพิเศษ
13. งาน Startup Thailand 2016 ไดรับผลตอบรับจากภาคสวน
ตางๆ เปนอยางดี ผูเขารวมงานกวา 36,000 คน โดยงานประสบความสําเร็จ
ไดจากการประสานความรวมมือ 10 กระทรวง หนวยงานสนับสนุนในการจัด
งานกว า 50 องคกร วิทยากรกว า 200 ทาน ทั้งจากในและตางประเทศ
นิทรรศการจากภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลั ย และหนว ยงานต างประเทศ

(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59
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มากกวา 70 บูธ และกวา 180 Startup จากไทยและตางประเทศ
14. เพื่อสานตอความสําเร็จจากงาน Startup Thailand 2016 วท.
ไดมอบหมายใหทีม MOST@Startup ดําเนินการจัดงาน Startup Thailand
ใน 3 ภูมิภาคตอไป ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนเตรียมงาน
15. ทีม MOST@Startup ไดรับ มอบหมายใหดําเนินการขยายผลที่
เกี่ยวของกับมาตรการสงเสริมผูประกอบ Startup ตอไป โดยดําเนินการ
ประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
16. สนช. รวมกับ สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
อุทยานวิทยาศาสตร (สอว.) อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ หอการคาจังหวัด
เชียงใหมและกลุมจังหวัดภาคเหนือ เปดตัวโครงการ “Northern Innovative
Startup” เพื่อเรงกระตุนและสรางผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรุนใหมที่มี
การประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาเปนตัวขับเคลื่อน
ให ธุ ร กิ จ สามารถเติ บ โตได อ ย า งรวดเร็ ว และยั่ ง ยื น ซึ่ ง ได แ ถลงข า วเป ด ตั ว
โครงการเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 โดยอยูระหวางเปดรับสมัครผูสนใจ
เขารวมโครงการ
17. สนช. พร อ มด ว ยผู บ ริ ห ารจาก พว. (เนคเทค) เป น ผู แ ทน
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ในการลงนามเพื่อสรางความรวมมือระหวางประเทศ
ไทยและสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น โดยเป น บั น ทึ ก ความเข า ใจกั บ บริ ษั ท
หัวเหวย เทคโนโลยี จํากัด ภายใตกรอบความรวมมือการผลักดันโครงการ
ดิจิตอลและสมารทซิตี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพประเทศไทยสูเศรษฐกิจยุคดิจิตอล
และเมืองอัจฉริยะ รวมถึงการวางรากฐานดานการศึกษาและพัฒนาระบบ
นิเวศที่จะเอื้อตอการสงเสริมและสนับสนุนสตารทอัพของประเทศไทย
18. สนช. รวมเปนผูสนับสนุนโครงการ “Thai Women Entrepreneurs
Startup Competition 2016” ครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อคนหาและ
สนับสนุนนักธุรกิจหญิงหนาใหมในธุรกิจ Startup ใหมีโอกาสกาวไปสูระดับ
สากล
19. ทีม MOST@Startup เริ่มดําเนินการเตรียมจัดงาน Thailand
Regional 2016 โดยจัดขึ้นใน 3 ภูมิภาค ไดแก เชียงใหม (5-7 สิงหาคม

(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59
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2559) ขอนแกน (25-27 สิงหาคม 2559) และภูเก็ต (16-18 กันยายน
2559) ซึ่งขณะนี้ไดกําหนดชวงเวลาและสถานที่จัดงานแลว และอยูระหวาง
เตรียมดําเนินการดานอื่นๆ ตอไป
22. ความรวมมือการ บทบาทรัฐ : สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.) ผลักดัน
พัฒนาและสงเสริม
ใหเกิดการสรางธุรกิจนวัตกรรมดานเมืองอัจฉริยะ
ผูประกอบการ
นวัตกรรมดานการ
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : กลุมผูประกอบการและกลุม Startup ที่จะ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะ เขามาใชพื้นที่และบริการที่จัดใหโดยเครือขายความรวมมือ
บทบาทเอกชน : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) [CAT] และ
สมาคมสมองกลฝง ตัว ไทย [TESA] เปน เครือ ข ายความรว มมือ ที่จ ะใหก าร
สนับสนุนดานเทคโนโลยีและองคความรู
ผลการดําเนินงาน
1. จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวาง 1) สํานักงานนวัตกรรม
แห งชาติ (องคก ารมหาชน) [NIA] 2) บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จํา กั ด
(มหาชน) [CAT] และ 3) สมาคมสมองกลฝงตัวไทย [TESA] เมื่อวันที่ 21
มกราคม 2559
2. NIA ใหการสนับสนุนดานการเงินกับผูประกอบการและสนับสนุน
พื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ
3. CAT ใหการสนับสนุนดานโครงสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสําหรับศูนยนวัตกรรมฯ และผูประกอบการนวัตกรรม
4. TESA ใหการสนับสนุนดานกิจกรรมใหความรูเชิงวิชาการในการ
พัฒนาผลิตภัณฑและโซลูชั่น
5. รวมกับเครือขายพันธมิตรจัดงานสัมมนาใหความรูกับผูประกอบการ
ดาน IoT และผูสนใจ จํานวน 2 ครั้ง ไดแก
5.1 สัมมนา “IoT for Industry 4.0: Case Study from Japan
lead to opportunity in Thailand” (2 มีนาคม 2559) รวมกับ CAT TESA
(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59
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23. โครงการพัฒนา
แหลงน้ําเพื่อความ
มั่นคงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา
ชุมชน บานโปงไทร
(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59
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และ สกว.
5.2 สัมมนา “IoT Success Case in Thailand # Case Study:
Saijo-Denki” (24 มีนาคม 2559) รวมกับ CAT TESA สกว. และ บริษัท
Saijo-Denki จํากัด
6. ความคืบหนาการจัดตั้งศูนย IoT Smart City ณ ชั้น 2 อาคาร
อุทยานนวัตกรรม: CAT ไดเขามาดําเนินการติดตั้งระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ไรสาย (WiFi) เปนที่เรียบรอย และจะดําเนินการติดตั้งอุปกรณอื่นๆ เพิ่มเติม
ตอไป
7. รวมกับทีมงาน Data Science Thailand จัดงาน Preditive
Analytics and Data Science Conference (28 พฤษภาคม 2559) เพื่อ
เปนการสรางชุมชนนักปฏิบัติดาน Data Science และเปนการถายทอดองค
ความรูดาน Data Science ใหกับผูที่สนใจ
8. สนช. รวมกับเครือขาย Data Science Thailand จัดงานสัมมนา
“Predictive Analytics and Data Science Conference” เมื่อปลายเดือน
พฤษภาคม โดยจัดที่อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และอุทยาน
นวัตกรรม
9. สนช. พรอมดวยผูบริหารจาก พว. (เนคเทค) เปนผูแทนกระทรวง
วิทยาศาสตรฯ ในการลงนามเพื่อสรางความรวมมือระหวางประเทศไทยและ
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น โดยเป น บั น ทึ ก ความเข า ใจกั บ บริ ษั ท หั ว เหว ย
เทคโนโลยี จํากัด ภายใตกรอบความรวมมือการผลักดันโครงการดิจิตอลและ
สมารทซิตี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพประเทศไทยสูเศรษฐกิจยุคดิจิตอลและเมือง
อัจฉริยะ รวมถึงการวางรากฐานดานการศึกษาและพัฒนาระบบนิเวศที่จะเอื้อ
ตอการสงเสริมและสนับสนุนสตารทอัพของประเทศไทย
บทบาทรัฐ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน)
(สสนก.) ถายทอดงานวิจัยและพัฒนา การใชวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
เพื่ อ บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า อย า งถู ก ต อ งและเหมาะสมกั บ ลั ก ษณะ
ภูมิประเทศ

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ไมใช
งบประมาณ

สสนก.
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ลําดับ
ที่

นโยบายรัฐบาล

โครงการ

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ

บานโปงสนวน บาน
หนองกระทิง
ต.ลําสมพุง อ.มวกเหล็ก
จ.สระบุรี ระยะที่ 2

บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : เกิดความรวมมือระหวาง ประชาชน และ
ทองถิ่น ในการลงมือทํา เรียนรูการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํารวจ
จัดเก็บขอมูล ทําแผนที่น้ํา วิเคราะหแกไขปญหาน้ํา และพัฒนาแหลงน้ําใน
พื้นที่ เพื่อแกไขปญหาดวยตนเอง

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

3.00

สป.วท.

บทบาทเอกชน : บริษัท ทรูยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ จํากัด สนับสนุน
งบประมาณดําเนินงาน และเปนที่ปรึกษา ประสานความรวมมือระหวางรัฐ
และประชาชน

5

๘.๕ ปรับปรุงและจัด
เตรียมใหมีโครงสราง

ผลการดําเนินงาน
1. สสนก. ไดลงนามในสัญญาความรวมมือ โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อ
ความมั่นคงในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน บานโปงไทร บานโปง
สนวน บานหนองกระทิง ต.ลําสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ระยะที่ 2 กับ
บริ ษั ท ทรู ยู นิ เ วอร แ ซล คอนเวอร เ จ น ซ จํ า กั ด เมื่ อ วั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ
2559
2. พัฒนาศักยภาพดานการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อสํารวจ
พื้นที่และบริหารจัดการขอมูลของชุมชน
3. สรุปแนวทางและแผนการบริหารจัดการน้ํา สมดุลน้ํา และแผนการ
เพาะปลู ก ในพื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นาแหล ง น้ํ า เพื่ อ ความมั่ น คงในการบริ ห าร
จัดการทรัพยากรน้ําชุมชนบานโปงไทร
4. สรุ ป แนวทางการผลิ ต ตามแนวคิ ด ทฤษฎี ใ หม หรื อ ป า 3 อย า ง
ประโยชน 4 อยาง
5. สรุปรายละเอียดการดําเนินงานสรางฝายชะลอและกักเก็บน้ํา ดังนี้
5.1 หารือคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินงาน
สรางฝายชะลอน้ํา
5.2 อยูระหวางลงมือปฏิบัติสรางฝายชะลอน้ํา (20%)
24. โครงการบมเพาะ บทบาทรัฐ : สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สป.วท.) :
ธุรกิจวิทยาศาสตร
กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน

(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59
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ลําดับ
ที่

นโยบายรัฐบาล

โครงการ

พื้นฐานดาน
เทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตรและ
นวัตกรรม
เทคโนโลยี ดานการ
วิจัยและพัฒนา และ
ดานนวัตกรรม ซึ่งเปน
โครงสรางพื้นฐานทาง
ปญญาที่สาํ คัญในการ
ตอยอดสูการใชเชิง
พาณิชยของภาค
อุตสาหกรรมใหมี
ความพรอม ทันสมัย
และกระจายในพื้นที่
ตางๆ เชน การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ การ
ตั้งศูนยวิเคราะหหอง
ปฏิบัติ การ สถาบัน
และศูนยวิจยั เปนตน

25. การจัดหา
เครื่องมือในการตรวจ
รับสัญญาณ
(Detector)

(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แผน 17.84
ผล -

สซ.

มหาวิทยาลัย : ดําเนินกิจกรรมในการสรางผูประกอบการใหมที่ใชวิทยา
ศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนฐานอยางเปนระบบและครบวงจรผาน
กิ จ กรรมการบ ม เพาะธุ ร กิ จ และการบ ม เพาะเทคโนโลยี เพื่ อ ผลั ก ดั น ให
ผูประกอบการใหมสามารถดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จและยั่งยืน
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : เขารับการบมเพาะโดยอุทยานวิทยาศาสตร
ภูมิภาค เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการทําธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดย
มีวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนพื้นฐาน
บทบาทเอกชน : บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) สนับสนุน/จัดหาชองทาง
การจําหนายผลิตภัณฑ
ผลการดําเนินงาน
โดยทางบริ ษั ท ซี พี ออลล จํ า กั ด (มหาชน) ได นํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ จ าก
ผูประกอบการที่ใชบริการอุทยานวิทยาศาสตร ไปจําหนายในรานสะดวกซื้อ
seven-eleven ไดแก
1) ขาวกลองอบกรอบ ของหางหุนสวนจํากัด ขาวสรางสุข
2) ไหมขัดฟน เอ็มเพรส ของบริษัท ยิ้มละไม ไหมขัดฟน จํากัด
3) เครื่องดื่มปลีกกลวยสกัดพรอมดื่ม ของหางหุนสวน กาญจนวารินทร จํากัด
4) ครีมรังนก ไอโกะ ของหางหุนสวนจํากัด ไอโกะรังนกปตตานี
5) สเปรยกําจัดกลิ่นชนิดเอนไซม ของบริษัท ไบโอ เวย จํากัด
บทบาทรัฐ : สถาบันแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) (สซ.) จัดหาเครื่องมือ
ในการตรวจรับสัญญาณ(Detector) เพื่อการวิเคราะห WAXS ซึ่งออกแบบ
พิ เ ศษเพื่ อ การรั บ สั ญ ญาณที่ ไ ด จ ากการกระเจิ ง รั ง สี เ อกซ มุ ม กว า ง (Wide
Angle X-ray Scattering: WAXS) ไปพรอมๆ กับการรับสัญญาณที่ไดจาก
การกระเจิงรังสีเอกซมุมเล็ก (Small Angel X-ray Scattering: SAXS)
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ที่

นโยบายรัฐบาล

โครงการ

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แผน 42.83
ผล 38.83

สซ.

บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : ผูใชบริการแสงซินโครตรอน เชน นักเรียน
นั กศึ กษา นั กวิ ทยาศาสตร และนั กวิ จั ย ได ใช ประโยชน จากเครื่ องตรวจรั บ
สัญญาณ WAXS เพื่อใหงานวิจัยโดยใชแสงซินโครตรอน สามารถไดผลวิเคราะห
SAXS และ WAXS ไปพรอมกัน เพื่อไดผลที่สมบูรณ และใชประโยชนไดมากขึ้น
บทบาทเอกชน : บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด ใหการสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดหาเครื่องมือในการตรวจรับสัญญาณ (Detector) เพื่อการวิเคราะห
WAXS

26. โครงการพัฒนา
หองปฏิบัติการดาน
วัสดุศาสตรและ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ผลการดําเนินงาน
ไดเสนอขอรับความเห็นชอบ การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการระหวางสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) กับบริษัท
เอสซี จี เคมิ ค อลส จํ า กั ด ซึ่ ง เป น ความร ว มมื อ ทางวิ ช าการด า นพอลิ เ มอร
ตอคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ทั้งนี้ ไดจัดสงเอกสารลงนามความรวมมือ
(MOU) และสั ญ ญาให แ ก บ ริ ษั ท เอสซี จี เคมิ ค อลส จํ า กั ด เพื่ อ เสนอ
คณะกรรมการลงนามเรียบรอยแลว ในขั้นตอไป บริษัทฯ จึงจะดําเนินการ
มอบเงิ น สนั บ สนุ น งบประมาณสํ า หรั บ การจั ดหาเครื่ องมื อในการตรวจรั บ
สัญญาณ (Detector)
บทบาทรัฐ : สถาบันแสงซินโครตรอน (องคก ารมหาชน) (สซ.) จัดตั้งหอ ง
ปฏิบัติการสนับสนุน เพื่อรองรับงานบริการวิเคราะหทดสอบ บริการวิจัย และ
บริการแสงซินโครตรอนแบบเบ็ดเสร็จ (Synchrotron Solution) ใหแก
ภาคอุตสาหกรรม
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : รับคําปรึกษา และแกไขโจทยปญหาเรื่อง
ความเปนอยูที่ตองอาศัยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร
บทบาทเอกชน : รับคําปรึกษา และแกไขโจทยปญหากระบวนการผลิต และ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมใหแก SME และอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ

(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59
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โครงการ

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ
ผลการดําเนินงาน
หอ งปฏิบั ติก ารสนับ สนุ น เริ่ ม เป ดใหบ ริก าร และเครื่ อ งมื อวิ เคราะห
เพื่ อ สนั บ สนุ น การใช บ ริ ก ารแสงซิ น โครตรอน ได ท ยอยติ ด ตั้ง และเริ่ ม เป ด
ให บ ริ ก ารแก ภ าคอุ ต สาหกรรม โดยมี จํ า นวนโครงการที่ เ ข า มาทํ า วิ จั ย
(1 ตุลาคม 2558 – 31 พฤษภาคม 2559) จากภาคอุตสาหกรรม จํานวน
14 โครงการ และจากภาครัฐ จํานวน 32 โครงการ รวมทั้งสิ้นจํานวน 46
โครงการ

(ใช้ ส่ง สลน.) 27 ผลงานโครงการประชารัฐ (มิ.ย.59) – 4 ก.ค.59

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

