1
รายงานผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ ของ วท.
ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
ลําดับ
ที่

๑

นโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาล :
ขอ ๘ การพัฒนาและ
ส(งเสริมการใช
ประโยชน.จากวิทยา
ศาสตร.และเทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
๘.๑ สนับสนุนการ
เพิ่มค(าใชจ(ายในการ
วิจัย และพัฒนาของ
ประเทศเพื่อมุ(งไปสู(
เป6าหมายใหไม(ต่ํากว(า
รอยละ ๑ ของรายได
ประชาชาติและมี
สัดส(วนรัฐต(อเอกชน
๓๐ : ๗๐ ตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห(งชาติ ทั้งนี้
เพื่อใหประเทศมี
ความสามารถในการ
แข(งขันและมีความ
กาวหนาทัดเทียมกับ
ประเทศอื่นที่มีระดับ
การพัฒนาใกลเคียงกัน
และจัดระบบบริหาร

โครงการ

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ

๑. โครงการยกระดับ
OTOP ดวย
วิทยาศาสตร.
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (วทน.)

บทบาทรัฐ : สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี (สป.วท.)
สนั บ สนุ น ดานวิ ช าการในการใชวิ ท ยาศาสตร. เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
ยกระดั บโอทอปใน ๖ ดาน คื อ พัฒ นาคุณ ภาพวั ตถุ ดิบ กระบวนการผลิ ต
นวัตกรรมผลิตภัณฑ. มาตรฐาน บรรจุภัณฑ. และเครื่องจักร

(ใช้ ส่ง สลน.) 4 ผลงานโครงการประชารัฐ (ต.ค.59) – 4 พ.ย.59

บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : ผูประกอบการโอทอปที่มีศักยภาพและ
สามารถดําเนินงานตามแนวทางคูปองวิทย.เพื่อโอทอปใน ๖ ดาน ที่เขาร(วม
การพัฒนาโอทอปดวยวิทยาศาสตร. เทคโนโลยีและนวัตกรรม
บทบาทเอกชน : ภาคเอกชนที่ลงนามในบันทึกความร(วมมือประชารัฐร(วมใจ
ยกระดั บ โอทอปดวยวิ ท ยาศาสตร. เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม และบริ ษั ท
ประชารั ฐ รั ก สามั ค คี (ประเทศไทย) จํ า กั ด เปE น ช( อ งทางการตลาดใหกั บ
ผลิตภัณฑ.ที่ยกระดับดวย วทน.
ผลการดําเนินงาน
สป.วท. อยู( ร ะหว( า งจั ด เตรี ย มงานงานโอทอปสั ญ จร ทั้ ง นี้
ในปFงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีแผนการจัดงานโอทอปสัญจร จํานวน ๑๑ ครั้ง
ใน ๑๑ จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดเชียงใหม( รอยเอ็ด อุบลราชธานี แพร(

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หน(วยงาน
รับผิดชอบ

แผน
๔๘.๐

สป.วท.

ผล
-

2
ลําดับ
ที่

๒

นโยบายรัฐบาล

โครงการ

งานวิทยาศาสตร.
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมใหมีเอกภาพ
และประสิทธิภาพ โดย
ใหมีความเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชน
๒. การจัดนิทรรศการ
๘.๒ เร(งเสริมสราง
สังคมนวัตกรรม โดย วิทยาศาสตร.เคลื่อนที่
(คาราวานวิทยาศาสตร.)
ส(งเสริมระบบการ
เรียนการสอนที่
เชื่อมโยงระหว(าง
วิทยาศาสตร.
เทคโนโลยี วิศวกรรม
ศาสตร.และ
คณิตศาสตร. การผลิต
กําลังคนในสาขาที่
ขาดแคลนการ
เชื่อมโยงระหว(างการ
เรียนรูกับการทํางาน
การใหบุคลากรดาน
วิจัยของภาครัฐ
สามารถไปทํางานกับ
ภาค เอกชน และการ
ให อุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาด
ย(อมมีช(องทางได
เทคโนโลยี โดยความ
ร(วมมือจากหน(วยงาน
(ใช้ ส่ง สลน.) 4 ผลงานโครงการประชารัฐ (ต.ค.59) – 4 พ.ย.59

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หน(วยงาน
รับผิดชอบ

ชุมพร พิษณุโลก น(าน เพชรบุรี อุดรธานี บุรีรัมย. และสระแกว เพื่อสรางความ
ตระหนั ก ความรู และความเขาใจใหกั บ ผู ประกอบการโอทอป ในการใช
วิทยาศาสตร. เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งนี้ สป.วท. เปEนเจาภาพ ๕ จังหวัด
(เชี ย งใหม( รอยเอ็ ด อุ บ ลราชธานี แพร( ชุ ม พร) ในช( ว งระหว( า งเดื อ น
พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙
บทบาทรัฐ : องค.การพิ พิธ ภัณ ฑ.วิ ทยาศาสตร. แห( งชาติ (อพ.) สนับ สนุ น
บุคลากรและงบประมาณ เพื่อดําเนินการจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร.เคลื่อนที่
หรื อ คาราวานวิท ยาศาสตร. เพื่อ ส( ง เสริ ม การเรี ย นรูดานวิท ยาศาสตร. แ ละ
เทคโนโลยีในรูปแบบต(างๆ สําหรับเยาวชนและประชาชนที่อยู(ห(างไกลในแต(
ละภู มิ ภ าคของประเทศ ซึ่ ง ผู เขาร( ว มกิ จ กรรมจะไดสั ม ผั ส และเรี ย นรู
วิทยาศาสตร.ดวยความสนุกสนานจากชิ้นงานนิทรรศการ สื่อสัมผัส การแสดง
สาธิตทางวิทยาศาสตร. หองทดลองทางวิทยาศาสตร. ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : ความร(วมมือจากครู อาจารย. และ ภาค
ประชาสังคมในพื้นที่ ในการส(งเสริมผลักดันใหเด็ก เยาวชน ผูปกครอง ไดมี
ความรูความตระหนักในวิทยาศาสตร.เพิ่มขึ้น
บทบาทเอกชน : สนับสนุนงบประมาณ และกระบวนการองค.ความรูจาก ๓
บริษัทเอกชน ดังนี้
(๑) บริษัท เชฟรอนประเทศไทย สํารวจและผลิต จํากัด และสถาบันคีนัน
แห( ง เอเชี ย ไดสนั บสนุ น ผลิ ต นิ ท รรศการ “Enjoy Science Careers
Exhibition : สนุกวิทย. พลังคิด เพื่ออนาคต” นําเสนอ ๑๐ อาชีพ ในสายงาน
ดานวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ชุดนิทรรศการดังกล(าวเปEนส(วนหนึ่งของ
โครงการของบริษัท เชฟรอนฯ ที่มุ(งส(งเสริมศักยภาพทางการแข(งขันของแต(ละ
ประเทศอย(างยั่งยืน ผ(านการพัฒนาการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร. เทคโนโลยี
วิศวกรรม และคณิตศาสตร. หรือ สะเต็ม (STEM) ซึ่งเปEนการปูพื้นฐานการ
พัฒนาบุคลากรของประเทศใหมีคุณภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

แผน
๓๐.๙
ผล
-

อพ.

3
ลําดับ
ที่

นโยบายรัฐบาล

โครงการ

และ สถานศึกษา
ภาครัฐ

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หน(วยงาน
รับผิดชอบ

-

สนช.

ของโลกในศตวรรษที่ ๒๑
(๒) บริษัท เอสโซ( (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน) สนับสนุนค(า น้ํามั น
สําหรับเปEนค(าใชจ(ายในการเดินทางของคาราวานวิทยาศาสตร. จํานวน ๒.๐
ลานบาท
ผลการดําเนินงาน
๑. ในปFงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อพ. อยู(ระหว(างเตรียมการจัดกิจกรรม
คาราวานวิทยาศาสตร. ระยะที่ ๑ ในช(วงระหว(างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ –
กุมภาพันธ. ๒๕๖๐
๒. ในปFงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดําเนินการจัดงานคาราวานวิทยาศาสตร.
ไปแลวทั้งสิ้น ๑๓ ครั้ง ใน ๑๓ จังหวัด ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ไดแก( เลย
หนองบั วลําภู มหาสารคาม สุริ นทร. สุโขทัย กาญจนบุรี พะเยา เชี ยงใหม(
สระแกว ลําปาง จันทบุรี ระนอง และนครศรีธรรมราช มีผูเขาร(วมกิจกรรม
คาราวานวิทยาศาสตร. รวมมีผูเขาร(วมกิจกรรมประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน
๓. สําหรับการพัฒนาชุดนิทรรศการ “Enjoy Science : สนุกวิทย. พลังคิด
เพื่ออนาคต” ที่ดําเนินงานร(วมกับบริษัท เชฟรอนฯ และสถาบันคีนัน ปจจุบัน
อยู( ร ะหว( า งดํ า เนิ น การผลิ ต นิ ท รรศการ “Enjoy Science Careers
Exhibition” ผ(านการเรียนรูจากอาชีพที่น(าสนใจ ๑๐ อาชีพ ดานวิทยาศาสตร.
เทคโนโลยี วิศวกรรม และ ไดแก( อาชีพนักคิดคนยา อาชีพนักธรณีวิทยา
ปiโตรเลียม นักวิทยาศาสตร.การอาหาร นักวิทยาศาสตร.เครื่องสําอาง และนัก
นิติ วิ ท ยาศาสตร. เปE น ตน โดยนิ ท รรศการชุ ด นี้ นํ า ไปจั ด แสดงในคาราวาน
วิทยาศาสตร. ในระยะที่ ๑ ประจําปF ๒๕๖๐

๓

๘.๓ ปฏิรูประบบการ
ใหสิ่งจูงใจ ระเบียบ
และกฎหมายที่เปEน
อุปสรรคต(อการ
ดําเนินงานวิจัยและ

๓. โครงการศึกษา
ความตองการดาน
นวัตกรรมของ
ผูประกอบการ
อุตสาหกรรมเกษตร

(ใช้ ส่ง สลน.) 4 ผลงานโครงการประชารัฐ (ต.ค.59) – 4 พ.ย.59

บทบาทรัฐ : สํานักงานนวัตกรรมแห(งชาติ (องค.การมหาชน) (สนช.) มีส(วน
ร(วมดานการศึกษาในฐานะแหล(ง ขอมูล สํา คัญดานความทิศทางและกลไก
สนับสนุนอุตสาหกรรม รวมถึงการนําผลการศึกษาไปเปEนแนวทางการทํางาน
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม

4
ลําดับ
ที่

นโยบายรัฐบาล

โครงการ

พัฒนาต(อยอดหรือใช และอาหารในพื้นที่
ประโยชน. รวมทั้ง
ภาคเหนือ
ส(งเสริมการจัดทํา
แผนพัฒนาการวิจัย
และพัฒนาในระดับ
ภาคหรือกลุ(มจังหวัด
เพื่อใหตรงกับความ
ตองการของทองถิ่น
ผลักดันงานวิจยั และ
พัฒนาไปสู(การใช
ประโยชน.เชิงพาณิชย.
โดยส(งเสริมความ
ร(วมมือระหว(าง
มหาวิทยาลัย หน(วย
งานวิจัยของรัฐและ
ภาคเอกชน

๔

๘.๔ ส(งเสริมให
โครงการลงทุนขนาด
ใหญ(ของประเทศ เช(น
ดานพลังงานสะอาด
ระบบราง ยานยนต.
ไฟฟ6า การจัดการน้ํา
และขยะ ใชประโยชน.
จากผลการศึกษาวิจัย

๔. โครงการตาม
ยุทธศาสตร. วท.
(Agenda based) :
MOST Startup

(ใช้ ส่ง สลน.) 4 ผลงานโครงการประชารัฐ (ต.ค.59) – 4 พ.ย.59

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หน(วยงาน
รับผิดชอบ

-

สนช.

บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : มีส(วนร(วมในการศึกษา ในฐานะแหล(งขอมูล
สําคัญดานความตองการของผูบริโภค
บทบาทเอกชน : มีส(วนร(วมในการศึกษา ในฐานะแหล(งขอมูลสําคัญดาน
นวัตกรรมในอุตสาหกรรม รวมถึงการนําผลการศึกษาไปเปEนแนวทางการพัฒนา
ผลการดําเนินงาน
๑. โครงการไดดําเนินการจัดจางมหาวิทยาลัยเชียงใหม( โดยศูนย.ความเปEน
เลิศดานการจัดการโลจิสติกส.และโซ(อุปทาน (Excellence Center in Logistics
and Supply Chain Management : E-LSCM) คณะวิศวกรรมศาสตร. เปEนผูเขา
มาดําเนินการ
๒. ทีมวิจัยไดดําเนินการวางกรอบการศึกษา โดยแบ(งเปEน ๓ ส(วน ไดแก(
(๑) ความตองการดานนวัตกรรมของผูประกอบการ (๒) การมองอนาคต (foresight)
ของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพื้นที่ และ (๓) ขอเสนอแนะดานกลไกการ
สนับสนุน
๓. ทีมวิจัยไดเริ่มดําเนินการเก็บขอมูลทุติยภูมิในดานศักยภาพของพื้นที่
แต(ละจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ
๔. ทีมวิจัยไดเริ่มดําเนินการเก็บขอมูลปฐมภูมิ โดยอาศัยการสัมภาษณ.
เชิงลึก และการประชุมร(วมกับผูเชี่ยวชาญ ทั้งนี้อยู(ระหว(างการดําเนินการกับ
ผูมีส(วนเกี่ยวของภาครัฐ
บทบาทรัฐ: สํานักงานนวัตกรรมแห(งชาติ (องค.การมหาชน) (สนช.) ผลักดันให
เกิดการสรางระบบนิเวศนวัตกรรม สําหรับผูประกอบการ Startup
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : กลุ(ม Startup และผูสนใจใน Startup เขา
มามีส(วนร(วมในระบบนิเวศ/กิจกรรม เกิดเปEนเครือข(าย Startup
บทบาทเอกชน : บริษัทเอกชนขนาดใหญ( กลาง และเล็ก รวมถึงนักลงทุนที่
สนใจในธุรกิจ Startup เขามามีสว( นร(วมในระบบนิเวศ/กิจกรรม เพื่อใหเกิด

5
ลําดับ
ที่

นโยบายรัฐบาล

โครงการ

และพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทย
ตามความเหมาะสม
ไม(เพียงแต(จะใช
เทคโนโลยีจาก
ต(างประเทศ ส(งเสริม
การใชเครื่องมือ วัสดุ
และสินคาอื่นๆ ที่เปEน
ผลจากการวิจัยและ
พัฒนาภายในประเทศ
ในวงกวาง โดยจัดใหมี
นโยบายจัดซื้อจัดจาง
ของภาครัฐที่เอื้อ
อํานวย เพื่อสราง
โอกาสการพัฒนา
เทคโนโลยีของ
ประเทศ ในกรณีที่
จําเปEนจะตองซื้อวัสดุ
อุปกรณ.หรือ
เทคโนโลยีจาก
ต(างประเทศ จะใหมี
เงื่อนไขการถ(ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อให
สามารถพึ่งตนเองได
ในอนาคตดวย

(ใช้ ส่ง สลน.) 4 ผลงานโครงการประชารัฐ (ต.ค.59) – 4 พ.ย.59

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ
การสรางธุรกิจจากกลุ(ม Startup
ผลการดําเนินงาน
๑. สนช. จัดพิธีมอบรางวัล Startup of the year of the year ภายในงาน
“วันนวัตกรรมแห(งชาติ ประจําปF ๒๕๕๙” เพื่อเปEนการประกาศเกียรติคุณ
และสรางแรงบัลดาลใหกับชาว Startup ที่จะนําไปสู(การสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน Startup ต(อไป
๒. สนช. ร(วมกับ ศูนย.เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสังคม สถาบันเชนจ.ฟiวชั่น
มูลนิธิบูรณะชนบทแห(งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ. และสํานักงาน
รั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส. (องค. ก ารมหาชน) (สรอ.) จั ด กิ จ กรรม EDM
Hackathon ระหว(างวันที่ ๘-๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม
กิจกรรมนี้เนนการพัฒนาตนแบบนวัตกรรมอย(างรวดเร็ว (Hackathon) ใน
ดานการจัดการภัยพิบัติ (Emergency Disaster Mitigation - EDM) โดยใช
ขอมูลเปiด (Open Data) เปEนฐาน ทั้งนี้ เพื่อส(งเสริมใหเกิดการนํา Open
Data มาใชพัฒนาเปEนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อประโยชน.ทั้งเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม
๓. สนช. จัดงานสัมมนา Big Data and Hadoop with Spark
Technology Workshop (๒๗ ต.ค.๕๙ - ชั้น M อาคารอุทยานนวัตกรรม)
เพื่อเปiดโอกาสใหผูสนใจงานดาน Open Data และ Big Data ไดเรียนรู
ลงมือ ปฏิบัติ และทดลองใชเทคโนโลยี Hadoop และ Spark ซึ่ง จะเปE น
เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ที่ ช( ว ยขั บ เคลื่ อ นนวั ต กรรมดวยขอมู ล (Data-driven
Innovation) และสนับสนุนโอกาสของ Startup ในประเทศไทย

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ
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