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รายงานผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ ของ วท.
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕60
ลําดับ
ที่

๑

นโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาล :
ขอ ๘ การพัฒนาและ
สงเสริมการใช
ประโยชนจากวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
๘.๑ สนับสนุนการ
เพิ่มคาใชจายในการ
วิจัย และพัฒนาของ
ประเทศเพื่อมุงไปสู
เปาหมายใหไมต่ํากวา
รอยละ ๑ ของรายได
ประชาชาติและมี
สัดสวนรัฐตอเอกชน
๓๐ : ๗๐ ตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแหงชาติ ทั้งนี้
เพื่อใหประเทศมี
ความสามารถในการ
แขงขันและมีความ
กาวหนาทัดเทียมกับ
ประเทศอื่นที่มีระดับ
การพัฒนาใกลเคียงกัน

โครงการ

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ

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

บทบาทรัฐ : กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแ หง ประเทศไทย (วว.) สํ า นั กส ง เสริ ม และถ ายทอดเทคโนโลยี
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร (สส.สป.) กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.)
และสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) รวมกับภาคเอกชน ผูประกอบการ
OTOP ในการสินคา OTOP เพื่อเปนรากฐานที่สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศและเศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งผูประกอบการ OTOP ของไทย
จําเปนตองพัฒนาให เขมแข็ งเพื่อรองรั บกับคูแขงขันจากตางประเทศ โดยการ
พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ พัฒนาระบบมาตรฐาน พัฒนาและออกแบบ
เครื่องจักร พัฒนาวัตถุดิบตนน้ําและกระบวนการผลิต

(ใช้ ส่ง สลน.) 9 ผลงานโครงการประชารัฐ (มี.ค. 60) – 4 เม.ย. 60

บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : ผลักดันใหเกิดการรวมกลุมสรางความ
เขมแข็งของผูประกอบการ ประชาชน และประชาสังคม เพื่อใหเกิดการพัฒนา
สินคา OTOP ที่เปนเอกลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งการมีสวนรวม
ประกอบด ว ยงบประมาณร ว มดํ า เนิ น งานกั บ หน ว ยงานภาครั ฐ และการ
สนับสนุนเชิงกิจกรรม เชน การสนับสนุนทุนการวิจัยพัฒนาวัตถุดิบ เปนตน
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการพัฒนาศักยภาพภาคประชาชน/ประชาสังคมในพื้นที่อยาง
ยั่งยืน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

วว./สป./
วศ./สนช.
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และจัดระบบบริหาร
งานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมใหมีเอกภาพ
และประสิทธิภาพ โดย
ใหมีความเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชน

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ
บทบาทเอกชน : ผลักดันการทํางานเปนเครือขายรวมกัน การมีสวนรวมใน
การดําเนินงานโครงการฯ เพื่อความยั่งยืนของผูประกอบการ OTOP โดย
ภาคเอกชนมีภารกิจในการเติมเต็มกิจกรรมตลอดจนวงจรธุรกิจ เชน การมี
สวนรวมดานลงทุน แหลงเงินทุน การขยายชองทางการตลาด การเปนพี่เลี้ยง
ธุรกิจ สหพันธ SME รวมดําเนินการผลักดันระบบพี่เลี้ยงและการเปนผล
สนับสนุนเชิงประสบการณและตัวอยางความสําเร็จที่ดี
ผลการดําเนินงาน
๑. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีแผนการดําเนินงาน ไดแ ก (1) สราง
ความรู ความเขาใจในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ดวย วทน.
11 ครั้ง ใน 11 จังหวัด ไดแก เชีย งใหม รอยเอ็ด อุบลราชธานี พิษณุโลก
เพชรบุ รี สระแก ว ชุ ม พร น า น แพร อุ ด รธานี และบุ รี รั ม ย (2) พั ฒ นา
ผลิตภัณฑดวย วทน. (3) ขยายผลการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ และ (4)
ประเมินผลลัพธทางเศรษฐกิจในการดําเนินโครงการ
ป จจุ บั น ได ดํ าเนิ น การจั ด กิ จกรรมสร า งความรู ความเข า ใจในการ
พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ดวย วทน. ไปแลว 11 ครั้ง ในพื้นที่
11 จังหวัด ไดแก
- วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม
- วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดรอยเอ็ด
- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
- วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดพิษณุโลก
- วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดเพชรบุรี
- วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดสระแกว
- วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดชุมพร
- วันที่ 10 มกราคม 2560 ณ จังหวัดแพร
- วันที่ 12 มกราคม 2560 ณ จังหวัดนาน
- วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ จังหวัดอุดรธานี
- วันที่ 31 มกราคม 2560 ณ จังหวัดบุรีรัมย

(ใช้ ส่ง สลน.) 9 ผลงานโครงการประชารัฐ (มี.ค. 60) – 4 เม.ย. 60
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2. โครงการดีแทค
ฟารมแมนยํา

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ
โดยมีจํานวนผูเ ขารวมงานทั้งสิ้น 1,218 ราย มีผปู ระกอบการสนใจยื่นใบ
สมั ค รคู ป องฯ จํ า นวน 619 ราย ผ า นคุ ณ สมบั ติ ขั้ น ต น 500 ราย และ
โครงการที่ผานการอนุมัติ 254 ราย (วว. 124 ราย และ วศ. 130 ราย) โดย
สามารถแบงตามประเภท OTOP คือ อาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 99 ราย
ของใชและของตกแตง จํานวน 74 ราย สมุนไพรที่ไมใชอาหาร จํานวน 36
ราย ผาและเครื่องแตงกาย จํานวน 44 ราย และอื่นๆ จํานวน 1 ราย ใน
ภูมิภาคตางๆ คือ ภาคเหนือ 43 ราย ภาคกลาง 40 ราย ภาคตะวันออก 7
ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 117 ราย และภาคใต 47 ราย
๒. อยู ระหว างจั บคู นั กวิ จั ยกั บผูประกอบการตามใบสมั ครคู ปองวิ ทย เพื่ อ
โอทอป ป ๒๕๕๙ จํานวน ๘๔ ราย และ ป ๒๕๖๐ จํานวน ๑๐๘ ราย เพื่อเร ง
จั ดทํ าข อเสนอโครงการพั ฒนาผู ประกอบการและยกระดั บผลิ ตภั ณฑ OTOP
ดวย วทน.
บทบาทรัฐ :
- สํานัก งานพัฒนาวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีแ หงชาติ (พว.) ไดพัฒนา
เทคโนโลยีดานเซนเซอร โดยสรางระบบควบคุมการเพาะปลูกแบบเครือขาย
เกษตรกร จําเพาะเจาะจงตามชนิดของพืช
- กรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งทําหนาที่พัฒนาความรูความเขาใจดานเกษตร
ครบวงจร ตั้งแต ก ารผลิต แปรรูป และการตลาดออนไลนเพื่อเพิ่มชอ งทาง
การตลาดและสรางเครือขายเกษตรกรเขมแข็ง
บทบาทประชาชน/ประชาสั ง คม : เกษตรกรประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี เ พื่ อ
พัฒนาการทําเกษตรของตนเอง และสามารถถายทอดความรูสูชุมชนเกษตรกร
ไดใชเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิต ควบคุมคุณภาพ และลดตนทุน
บทบาทเอกชน : สนับสนุนการเชื่อมตออินเทอรเน็ตและการวิเคราะหขอมูล
ผานระบบ dtac Cloud Intelligence

(ใช้ ส่ง สลน.) 9 ผลงานโครงการประชารัฐ (มี.ค. 60) – 4 เม.ย. 60
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งปม.
(ลานบาท)
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ศอ.พว.,
กรม
สงเสริม
การเกษตร
, ดีแทค
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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

โครงการ

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ

ผลการดําเนินงาน
โครงการดี แ ทคฟาร ม แมน ยํา ไดนําร อ งทดลองที่ฟ ารม แตะขอบฟ า
อ.ศรี ป ระจั น ต จ.สุ พรรณบุรี โดยจะเป ด ให เกษตรกรที่เ คยผ า นการอบรม
โครงการ Young Smart Farmer สมัครรวมทดลอง เพื่อหาสูตรที่ดีที่สุดใน
การปลูกพืชแตละชนิดในพื้นที่สภาพแวดลอมตางๆ ซึ่งจะคัดเลือกเกษตรกร
จํานวน ๓๐ ฟารม ที่มีความรูความเขาใจในการใชแอปพลิเคชันในระดับดี มี
ความตองการที่จะประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการทําเกษตรของตนเอง
และสามารถถายทอดความรูสูชุมชน โดยเปนเจาของฟารม และทําการเกษตร
ในโรงเรือน ตลอดจนทําการเกษตรแบบปลอดสารเคมี และพรอมที่จะรวม
ทดลองพืชที่เปนที่ตองการของตลาด ๓ ชนิด ไดแก มะเขือเทศ เมลอน และ
ผักปลอดสารพิษ
3. การจัดนิทรรศการ บทบาทรัฐ : องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพ.) สนับสนุนบุคลากร
วิทยาศาสตรเคลื่อนที่ และงบประมาณ เพื่อ ดําเนินการจัดนิท รรศการวิทยาศาสตร เคลื่ อนที่ หรือ
(คาราวานวิทยาศาสตร) คาราวานวิทยาศาสตร เพื่อสงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในรูปแบบตางๆ สําหรับเยาวชนและประชาชนที่อยูหางไกลในแตละภูมิภาค
ของประเทศ ซึ่งผูเขารวมกิจกรรมจะไดสัมผัสและเรียนรูวิทยาศาสตรดวย
ความสนุ ก สนานจากชิ้ น งานนิ ท รรศการ สื่ อ สั ม ผั ส การแสดงสาธิ ต ทาง
วิทยาศาสตร หองทดลองทางวิทยาศาสตร ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ

(ใช้ ส่ง สลน.) 9 ผลงานโครงการประชารัฐ (มี.ค. 60) – 4 เม.ย. 60

บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : ความรวมมือจากครู อาจารย และ ภาค
ประชาสังคมในพื้นที่ ในการสงเสริมผลักดันใหเด็ก เยาวชน ผูปกครอง ไดมี
ความรูความตระหนักในวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น
บทบาทเอกชน : สนับสนุนงบประมาณ และกระบวนการองคความรูจาก
๓ บริษัทเอกชน ดังนี้
(๑) บริษัท เชฟรอนประเทศไทย สํารวจและผลิต จํากัด และสถาบันคีนัน
แหงเอเชีย ไดสนับสนุนผลิตนิทรรศการ “Enjoy Science Careers Exhibition :
สนุกวิทย พลังคิด เพื่ออนาคต” นําเสนอ ๑๐ อาชีพ ในสายงานดานวิทยาศาสตร

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แผน
๓๐.๙

อพ.
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โครงการ

ให อุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาด
ยอมมีชอ งทางได
เทคโนโลยี โดยความ
รวมมือจากหนวยงาน
และ สถานศึกษา
ภาครัฐ

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ
และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ชุดนิทรรศการดังกลาวเปนสวนหนึ่งของโครงการของ
บริษัท เชฟรอนฯ ที่มุงสงเสริมศัก ยภาพทางการแขงขันของแตล ะประเทศ
อย า งยั่ ง ยื น ผ า นการพั ฒ นาการศึ ก ษาในสาขาวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี
วิศวกรรม และคณิตศาสตร หรือ สะเต็ม (STEM) ซึ่งเปนการปูพื้นฐานการ
พัฒนาบุคลากรของประเทศใหมีคุณภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ของโลกในศตวรรษที่ ๒๑
(๒) บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สนับสนุนคาน้ํามันสําหรับ
เปนคาใชจายในการเดินทางของคาราวานวิทยาศาสตร จํานวน ๒.๐ ลานบาท
ผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดําเนินการจัดงานคาราวานวิทยาศาสตร
โดยไดนําความรูดาน วทน. ไปเผยแพรใหแกนักเรียน/เยาวชนในจังหวัดตางๆ
ดังนี้
- วันที่ ๘ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย
- วันที่ ๑๕ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
จ.หนองบัวลําพู
- วันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
- วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร
จ.สุรินทร
- วันที่ ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย
- วันที่ ๑๙ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี
- วันที่ ๒๖ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
- วันที่ ๑๑ – ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม
- วันที่ ๑๘ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสระแกว จ.สระแกว
- วั น ที่ ๑๘ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ลํ า ปาง
จ.ลําปาง

(ใช้ ส่ง สลน.) 9 ผลงานโครงการประชารัฐ (มี.ค. 60) – 4 เม.ย. 60
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- วันที่ ๒๔ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี จ.จันทบุรี
- วั น ที่ ๗ – ๑๐ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๖๐ ณ โรงเรี ย นพิ ชั ย รั ต นาราม
จ.ระนอง
- วั น ที่ ๑๔ – ๑๗ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๖๐ ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
4. โครงการไอซีทีเพื่อ บทบาทรั ฐ : สํ านั ก งานพั ฒนาวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยีแ หงชาติ (พว.)
การเรียนรูตลอดชีวิต ดําเนินการออกแบบระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย เพื่อใหเหมาะสม
สําหรับชุมชนชายขอบ กับพื้นที่ และสนับสนุนดานเทคนิคตลอดจนใหความรูแกครูในพื้นที่ในการซอม
บํารุงระบบไฟฟาในเบื้องตน
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : นําความรูไปประกอบอาชีพจากการไดรับ
การถายทอดองคความรู
บทบาทเอกชน : สนับสนุนการติดตั้งระบบโทรคมนาคมของ AIS ใหรองรับ
ศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา (ศศช.) และโรงเรียน ตชด. ในโครงการฯ
และสนับสนุน ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยฯ ให แ ก ศศช. จํานวน
๒ แหง
ผลการดําเนินงาน
1. การนิเทศติดตามผลการจัดการอบรมวิชาภาษาไทยแบบแจกลูก
สะกดคํา จํานวน 5 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๑-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อเตรียมความ
พรอมในการสรางสื่อการเรียนรูภาษาไทย
- ครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อเตรียมความ
พรอมในการสรางสื่อการเรียนรูภาษาไทย
- ครั้งที่ ๓ ระหวางวันที่ ๑๓-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อเตรียมความ
พรอมในการสรางสื่อการเรียนรูภาษาไทย
(ใช้ ส่ง สลน.) 9 ผลงานโครงการประชารัฐ (มี.ค. 60) – 4 เม.ย. 60

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แผน
๗๒.๘๔

พว.

ผล
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5. โครงการไอซีที
สงเสริมการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ ๒๑

(ใช้ ส่ง สลน.) 9 ผลงานโครงการประชารัฐ (มี.ค. 60) – 4 เม.ย. 60

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ
- รว มรั บเสด็ จสมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุม ารี
ซึ่ งทรงเสร็ จติ ด ตามผลการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารสํ า หรั บ ครู ตํ ารวจตระเวน
ชายแดนในเขตพื้นที่ จ.ตาก และพื้นทีน่ ํารอง “การพัฒนาเทคนิคการสอนอาน
เขียนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคํา” ณ อ.แมสอด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐
ธันวาคม 25๕๙
- ครั้งที่ ๔ ระหวางวันที่ ๙-๑๓ มกราคม 25๕๙ ติดตามการจัดการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคํา เพื่อเตรียมความพรอมใน
การสรางสื่อการเรียนรูภาษาไทย
- ครั้งที่ 5 ระหวางวันที่ ๘-๑๐ มีนาคม 25๖๐ ติดตามการจัดการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคํา ณ โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนท า นผู ห ญิ ง ประไพ ศิ วะโกเศศ ต.สบโขง อ.อมก อ ย จ.เชี ย งใหม
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษพุทธศิลปไทยอนุสรณ บานแสน
คํา ลื อ ต.ถ้ํา ลอด อ.ปางมะผ า จ.แม ฮ อ งสอน และ ศู น ย ก ารเรี ย นตํ ารวจ
ตระเวนชายแดนบานแมเหลอ ต.แมเหลอ อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน
2. ดําเนินการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทิตย
ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานโปงลึก และฐานปฏิบัติก ารตํารวจ
ตระเวนชายแดนโปงลึก ต.หวยแมเพรียง อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่
๒๔-๒๗ มกราคม 25๖๐
3. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการบริหารจัดการและการดูแลรักษา
ระบบผลิตไฟฟาแบบบูรณาการสําหรับชุมชนชายขอบ ณ ศกร.ตชด.บานคีรี
ลอม อ.บางสะพานนอย จ.ประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ ๙– ๑๐ กุมภาพันธ 25๖๐
4. จัดอบรมการใชงาน Diesel Generator ณ หองประชุม STL ชั้น
๑ อาคาร NECTEC PILOT PLANT เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม 25๖๐
บทบาทรั ฐ : สํา นัก งานพั ฒนาวิ ทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีแ ห งชาติ (พว.)
พัฒนาศักยภาพของกลุมผูดอยโอกาสโดยเฉพาะโรงเรียนในชนบท ผานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอซีที (ICT: Information and Communication
Technology) เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูเพื่อใหมีโอกาส
ในการยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และเผยแพรผลงาน
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งปม.
(ลานบาท)
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หรือถายทอดสวนที่สําเร็จดวยดีแก หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของโดยตรงในเรื่อง
นั้นๆ เพื่อรับชวงตอในการขยายผลในวงกวาง
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : ครูในโรงเรียนสามารถประยุกตใชไอซีที
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิต เพื่อกาวสูการเปนพลเมืองใน
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยยกระดับการศึกษาของโรงเรียนในทองถิ่น เชน ใชเพื่อ
แกปญหาขาดแคลนครูในชนบท ใชเปนสื่อการเรียนรูเพิ่มเติมทั้งในและนอก
หองเรียน รวมทั้งใหนักศึกษาครูไดใชเปนตัวอยางกอนการสอน
บทบาทเอกชน :
๑. บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด สนับสนุน
การดําเนินงาน Innovation Space
๒. สถาบัน การจั ด การป ญ ญาภิ วัฒ น สนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาให แ ก
นักเรียนในโครงการฯ ไดศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
๓. สถาบั น กวดวิช า วี บาย เดอะเบรน ไดส นับ สนุน งบประมาณให
สามเณรไดจัดทําโครงงานคอมพิวเตอร
ผลการดําเนินงาน
๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "คายสิ่งประดิษฐสมองกลฝงตัว ๒ และ
สรางชิ้นงาน ๓ มิติ ดวย 3D-printer " ปการศึกษา ๒๕๕๙ คายที่ ๒ จํานวน
๓ ครั้ง ใหแ กครูนักเรียนจากโรงเรียนในชนบท ๒๒๑ คน (๒๐ แหง) และครู
สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ๑๐๓ คน (๑๗ แหง)
๒. สถาบันกวดวิชา วี บาย เดอะเบรนสนับสนุนงบประมาณใหนักเรียน
จากโรงเรียนในชนบท ภายใตโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ไดจัดทําโครงงานคอมพิวเตอร ป พ.ศ.๒๕๕๙
(ปที่ ๑) เปนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๓. สถาบัน การจั ด การป ญญาภิ วัฒ น สนั บ สนุ น ทุนการศึ ก ษาใหแ ก
นัก เรีย นในชนบทไดศึ ก ษาต อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะวิ ศ วกรรมศาสตร ป

(ใช้ ส่ง สลน.) 9 ผลงานโครงการประชารัฐ (มี.ค. 60) – 4 เม.ย. 60
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6. โครงการ ICT เพื่อ
พัฒนาการศึกษาของ
ผูดอ ยโอกาส
(กิจกรรมไอทีเพื่อ

การศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๑๐ คน
๔. โครงการฯ ร ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี จั ด กิ จ กรรม
ประชาสัมพันธและแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกวดเรื่องเลาดิจิทัล การเรียนรู
ดวยโครงการโดยใชไอซีที (Project-based Learning using ICT) ตามแนว
คอนสตรักชันนิซึม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนเจาภาพรวมจัดการ
ประกวดในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู แนวทางการใช
ไอซีทีจัดการเรียนรูดวยโครงการกับบุคลากรทางการศึกษา เชน บุคลากรจาก
สํานักงานเขตพื้นที่ ศึกษานิเทศก และตัวแทนครูเกี่ยวกับการใชไอซีทีจัดการ
เรีย นรูดวยโครงการ ตามแนวคอนสตรั ก ชั นนิ ซึ ม และประชาสัม พั นธก าร
ประกวดเรื่องเลาดิจิทัล การใชไอซีทีจัดการเรียนรูดวยโครงการตามแนวคอน
สตรักชันนิซึม ทั้งนี้ มีครูเครือขาย ตัวแทนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นัก ศึกษาและอาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขารวมกิจกรรมรวม จํานวน
ทั้งสิ้น ๕๐ คน
๕. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๒ จ.เลย เพื่อให
การสนับสนุนและติดตามความคืบหนา โครงการ “สงเสริมการใชไอซีทีสราง
รายไดในกลุมโรงเรียน ทสรช.” ตลอดจนใหคําปรึกษา ชวยแกปญหา และ
เสนอแนะแนวทางทําธุรกิจออนไลน ใหกับครูและนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
ทั้ง นี้ โรงเรี ย นศึก ษาราชประชานุ เคราะห ๕๒ จัง หวัด เลย ไดมี กิ จกรรมที่
สงเสริมงานอาชีพใหกับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติและนําสินคา
ไปจําหนายระหวางเรียน ตัวอยางสินคา เชน งานเครื่องเงิน ผลิตภัณฑจากผา
ฝาย ตะกราสานที่บูรณาการในวิชาคณิตศาสตร และมีบริการสนามกอลฟและ
บานพักรับรองในโรงเรียน เปนตน โรงเรียนไดสรางรานคาออนไลน เพื่อเพิ่ม
ชองทางการจําหนายสินคาและบริการ ภายใตชื่อราน Ingphu52 (รานอิงภู
๕๒-เลย)
บทบาทรัฐ : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)
พั ฒ นาครู แ ละสามเณรในโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม ในจั ง หวั ด แพร น า น
เชียงราย พะเยา ลําปาง ที่มีความสนใจและมีความพรอม โดยดําเนินกิจกรรม
ชุมนุมคอมพิวเตอรเพื่อสรางความเขมแข็งในการดูแลระบบคอมพิวเตอรใน

(ใช้ ส่ง สลน.) 9 ผลงานโครงการประชารัฐ (มี.ค. 60) – 4 เม.ย. 60

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

โรงเรียนที่
ดําเนินงาน
กิจกรรมในขอ
๓ มีพื้นฐาน

อบรมใหความรู
เพิ่มเติมในเรื่อง
ของ
กระบวนการ

แผน
๐.๓๘

พว.

ผล
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ลําดับ
ที่

นโยบายรัฐบาล

โครงการ

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ

การศึกษาของโรงเรียน โรงเรียน กิจกรรม Programming และกิจกรรมสงเสริมการใชสื่อ eDLTV
พระปริยัติธรรม)
จัดการเรียนการสอนเพื่อชวยแกปญหาใหกับโรงเรียนที่ขาดครูผูสอน โดยมี
หนว ยงานเครื อข ายเปน พี่เลี้ย งและประสานการดํ าเนิ นงานในพื้ นที่ ไดแ ก
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วิ ท ยาลั ย ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ปญหา/
ขอขัดของ
ดานการคิด
วิเคราะห
กระบวนการ
ทาง
วิทยาศาสตร
คอนขางนอย

ขอเสนอแนะ
ทาง
วิทยาศาสตร

งปม.
(ลานบาท)
๐.๓๓

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แผน
๐.๒๕๐

พว.

บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : ครูและสามเณร ของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมอยางนอย ๒๐๐ คน ใหสามารถซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร มีความรู
เรื่อง Programming และประยุกตใชสื่อ eDLTV ได
บทบาทเอกชน : สถาบันกวดวิชา วี บาย เดอะเบรนสนับสนุนงบประมาณให
สามเณรไดจัดทําโครงงานคอมพิวเตอร
ผลการดําเนินงาน
1. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิทยาศาสตรในวัด" สําหรับครูและ
สามเณรนั ก เรี ย นจากโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษาจาก
ภาคเหนือ ในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี จํานวน 29 โรงเรีย น เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2560 ณ
ศูนยวิปสสนาสากลไรเชิญตะวัน จ.เชียงราย
7. โครงการการใช
บทบาทรั ฐ : สํา นัก งานพั ฒนาวิ ทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีแ ห งชาติ (พว.)
Social media เพื่อ สงเสริมการใชสื่อสังคม (Social media) ในการสนับสนุนการเรียนการสอน
พัฒนาการ (กิจกรรม วิทยาศาสตร ใหแกครูแ ละนัก เรียน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะการเปนพลเมือง
เรียนรูระดับประถม
โลกในศตวรรษที่ ๒๑ คื อ มีทัก ษะการคิ ด แก ไ ขป ญหา การใชเทคโนโลยี
ศึกษา เรื่อง รูรับ… ภัย สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ผลิตงานที่สรางสรรค มีรากฐานขององค
พิบัติทางธรรมชาติ)
ความรูทางวิทยาศาสตร สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีจิตรับผิดชอบ
ตอสังคม

ครูนําชุด
กิจกรรมไปจัด
กิจกรรมได
เปนสวนใหญ
แตยังพบ
ปญหา ในบาง
โรงเรียนครูยัง
ไมสามารถ
บทบาทประชาชน/ประชาสัง คม : ครู /นั ก เรี ย น ไดรั บ การพัฒ นาความรู / นําไปจัด

(ใช้ ส่ง สลน.) 9 ผลงานโครงการประชารัฐ (มี.ค. 60) – 4 เม.ย. 60

เนื่องจากในป
การศึกษา
๒๕๕๙ ตอไปจะ
มีชั่วโมงลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู
ดังนั้น
คณะทํางานจึง
แนะนําใหครูนํา
ชั่วโมงดังกลาว

ผล
๐.๒๕๐
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ที่

นโยบายรัฐบาล

โครงการ

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ
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. พัฒนาความรู
๑.๑ มอบชุดกิจกรรมใหแกหนวยงาน และโรงเรียน ไดแก โรงเรียน
ทสรช. โรงเรีย ตชด. โรงเรียน สพฐ. โรงเรียนในพื้นที่ กทม. และโรงเรียนอื่นๆ
จํานวน ๑,๕๐๐ แหง (ประมาณ ๙,๕๐๐ ชุด) ทั่วประเทศไทย
๑.๒ อบรมให ค วามรูก ารใช ชุ ด กิจ กรรมฯ เพื่ อ การเรี ย นการสอน
จํานวน ๒๕๒ คน / โรงเรียน ๒๔๒ แหง
๒. สงเสริมการนําชุดกิจกรรมฯ ไปจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน
โดยสนับสนุนใหโรงเรียนที่ไดรับการอบรมฯ นําชุดกิจกรรมฯ ไปประยุกตใช
ในการเรียนการสอน ภายในชั้นเรียน เชน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
โดยที่ผานมามีโรงเรียน ตชด. และ ทสรช. จํานวนประมาณ ๑๖๐ แหง มีการ
นํ า ชุ ด กิ จ กรรมไปจั ด การเรี ย นการสอน ทั้ ง นี้ สามารถสรุ ป แนวทางการ
ประยุกตใชชุดกิจกรรมฯ ไดดังนี้
2.๑ ชุดกิจกรรมฯ สามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตรไดหลากหลายรูปแบบ เชน
- การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรในชั้นเรียน
- การจัดกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร
๒.2 ชุ ดกิ จกรรม สามารถนํา ไปประยุ ก ต ใ ชใ นการเรี ยนการสอนใน
โรงเรียนที่หลากหลาย ไดแก
- โรงเรียนนักเรียนปกติ

(ใช้ ส่ง สลน.) 9 ผลงานโครงการประชารัฐ (มี.ค. 60) – 4 เม.ย. 60

ปญหา/
ขอขัดของ
กิจกรรมได
เนื่องจาก การ
เรียนการสอน
ในโรงเรียน
คอนขางมี
กิจกรรมเยอะ
ระยะเวลา
จํากัด

ขอเสนอแนะ
มาจัดกิจกรรม
ในชุดกิจกรรมที่
ไดอบรมใหแก
คณะครูตอไป

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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ลําดับ
ที่

๓

นโยบายรัฐบาล

๘.๓ ปฏิรูประบบการ
ใหสิ่งจูงใจ ระเบียบ
และกฎหมายที่เปน
อุปสรรคตอการ
ดําเนินงานวิจัยและ
พัฒนาตอยอดหรือใช
ประโยชน รวมทั้ง
สงเสริมการจัดทํา
แผนพัฒนาการวิจัย
และพัฒนาในระดับ
ภาคหรือกลุมจังหวัด
เพื่อใหตรงกับความ
ตองการของทองถิ่น
ผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาไปสูการใช
ประโยชนเชิงพาณิชย
โดยสงเสริมความ
รวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย หนวย
งานวิจัยของรัฐและ
ภาคเอกชน

โครงการ

8. โครงการศึกษา
ความตองการดาน
นวัตกรรมของ
ผูประกอบการ
อุตสาหกรรมเกษตร
และอาหารในพื้นที่
ภาคเหนือ

(ใช้ ส่ง สลน.) 9 ผลงานโครงการประชารัฐ (มี.ค. 60) – 4 เม.ย. 60

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ
- โรงเรียนบกพรองทางสติปญญา
- โรงเรียนพิการทางรางกาย
2.๓ ชุดกิจกรรมฯ สามารถนําไปบูรณาการใชในการเรียนการสอนวิชา
ไดทั้ง ๘ สาระ ไดแก ๑. วิทยาศาสตร ๒. คณิตศาสตร ๓. ภาษาไทย ๔. สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕. สุขศึกษาและพลศึกษา ๖. ศิลปะ ๗. การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ๘. ภาษาตางประเทศ
บทบาทรัฐ : สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.) มีสวนรวม
ดานการศึกษาในฐานะแหลงขอมูลสําคัญดานความทิศทางและกลไกสนับสนุน
อุต สาหกรรม รวมถึ ง การนํ าผลการศึ ก ษาไปเป น แนวทางการทํ า งานเพื่ อ
สนับสนุนอุตสาหกรรม
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : มีสวนรวมในการศึกษา ในฐานะแหลงขอมูล
สําคัญดานความตองการของผูบริโภค
บทบาทเอกชน : มีสวนรวมในการศึกษา ในฐานะแหลงขอมูลสําคัญด าน
นวัตกรรมในอุตสาหกรรม รวมถึงการนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางการพัฒนา
ผลการดําเนินงาน
๑. โครงการไดดําเนินการจัดจางมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยศูนยความเปน
เลิศดานการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน (Excellence Center in Logistics
and Supply Chain Management : E-LSCM) คณะวิศวกรรมศาสตร เปนผูเขา
มาดําเนินการ
๒. ทีมวิจัยไดดําเนินการวางกรอบการศึกษา โดยแบงเปน ๓ สวน ไดแก
(๑) ความตองการดานนวัตกรรมของผูประกอบการ (๒) การมองอนาคต (foresight)
ของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพื้นที่ และ (๓) ขอเสนอแนะดานกลไกการ
สนับสนุน
๓. ทีมวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลทุติยภูมิในดานศักยภาพของพื้นที่ แตละ
จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สนช.
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๘.๔ สงเสริมให
โครงการลงทุนขนาด
ใหญของประเทศ เชน
ดานพลังงานสะอาด
ระบบราง ยานยนต
ไฟฟา การจัดการน้ํา
และขยะ ใชประโยชน
จากผลการศึกษาวิจัย
และพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทย
ตามความเหมาะสม
ไมเพียงแตจะใช
เทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ สงเสริม
การใชเครื่องมือ วัสดุ
และสินคาอื่นๆ ที่เปน

โครงการ

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

(ใช้ ส่ง สลน.) 9 ผลงานโครงการประชารัฐ (มี.ค. 60) – 4 เม.ย. 60

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ
4. ที ม วิ จั ย จั ด กิ จ กรรมการบ ง ชี้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมสํ า หรั บ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการประสบในการ
ดําเนินงานในภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารที่สําคัญใน
มิ ติ ต า งๆ ตลอดจนความต อ งการด า นกลไกการสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ ที่
ผูประกอบการตองการ โดยมีผูเขารวมกิจกรรมจากภาคสวนตางๆ
5. ที ม วิ จั ย จั ด กิ จ กรรมประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารระดมสมองเพื่ อ จั ด ทํ า
Scenario Analysis ประเด็น “ทิศทางอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในอีก
10-20 ป ขางหนา ในพื้นที่ภาคเหนือ” เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เพื่อ
ขอความคิดเห็นจากผูประกอบการในดานความตองการการชวยเหลือ การ
สนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อนําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากกิจกรรมดังกลาวมา
พัฒนากลไกสนับสนุนของ สนช. ใหมีความเหมาะสม
บทบาทรัฐ: สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.) ผลักดัน
ใหเกิดการสรางระบบนิเวศนวัตกรรม สําหรับผูประกอบการ Startup
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : กลุม Startup และผูสนใจใน Startup
เขามามีสวนรวมในระบบนิเวศ/กิจกรรม เกิดเปนเครือขาย Startup
บทบาทเอกชน : บริษัทเอกชนขนาดใหญ กลาง และเล็ก รวมถึงนักลงทุนที่
สนใจในธุรกิจ Startup เขามามีสวนรวมในระบบนิเวศ/กิจกรรม เพื่อใหเกิด
การสรางธุรกิจจากกลุม Startup
ผลการดําเนินงาน
๑. สนช. จัดพิธีมอบรางวัล Startup of the year of the year ภายในงาน
“วันนวัตกรรมแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๙” เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพราว กรุงเทพฯ เพื่อเปน
การประกาศเกียรติคุณและสรางแรงบัลดาลใหกับชาว Startup ที่จะนําไปสู
การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน Startup ตอไป

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)
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ผลจากการวิจัยและ
พัฒนาภายในประเทศ
ในวงกวาง โดยจัดให
มีนโยบายจัดซือ้ จัด
จางของภาครัฐที่เอื้อ
อํานวย เพื่อสราง
โอกาสการพัฒนา
เทคโนโลยีของ
ประเทศ ในกรณีที่
จําเปนจะตองซื้อวัสดุ
อุปกรณหรือ
เทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ จะใหมี
เงื่อนไขการถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อให
สามารถพึ่งตนเองได
ในอนาคตดวย

(ใช้ ส่ง สลน.) 9 ผลงานโครงการประชารัฐ (มี.ค. 60) – 4 เม.ย. 60

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ
๒. สนช. รวมกับ ศูนยเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสังคม สถาบันเชนจฟวชั่น
มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสํานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.) จัดกิจกรรม EDM Hackathon
ระหวางวันที่ ๘-๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม ซึ่งกิจกรรม
เนนการพัฒนาตนแบบนวัตกรรมอยางรวดเร็ว (Hackathon) ในดานการ
จัดการภัยพิบัติ (Emergency Disaster Mitigation - EDM) โดยใชขอมูลเปด
(Open Data) เปนฐาน ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมใหเกิดการนํา Open Data มาใช
พัฒนาเปนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อประโยชนทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม
๓. สนช. จัดงานสัมมนา Big Data and Hadoop with Spark Technology
Workshop เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ชั้น M อาคารอุทยานนวัตกรรม)
เพื่อเปดโอกาสใหผูสนใจงานดาน Open Data และ Big Data ไดเรียนรูลงมือ
ปฏิบัติ และทดลองใชเทคโนโลยี Hadoop และ Spark ซึ่งจะเปนเครื่องมือ
สําคัญที่ชวยขับเคลื่อนนวัตกรรมดวยขอมูล (Data-driven Innovation) และ
สนับสนุนโอกาสของ Startup ในประเทศไทย
๔. สนช. รวมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) หรือ CAT
สมาคมสมองกลฝงตัวไทย (TESA) และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) จัดงานสัมมนา “Mini Workshop on Topic Synchronous
Programming with mbed Platform” เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
โดยเนื้อหาเนน Programming Model ที่เรียกวา Synchronous Reactive
ที่ผสมผสาน Concurrency กับ Time-Triggered Architecture เขาดวยกัน
โดยเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมาบรรยาย
๕. เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รวท. (พิเชฐ) พรอมดวยทีม MOST
Startup เดินทางเขารวมงาน Startup Nations Summit 2016 ณ เมือง
Cork สาธารณรัฐไอรแลนด โดยภายในงาน รวท. (พิเชฐ) ไดขึ้นรับรางวัล
Startup Nations Award for National Policy Leadership ซึ่งถือเปนหนึ่ง
ในรางวัลของผูนําระดับนโยบายที่เปนที่ยอมรับมากที่สุดในวงการสตารทอัพ
นานาชาติ
๖. สนช. รวมกับ สทอภ. จัดโครงการคนหานวัตกรรมอากาศยานไรคนขับ

ปญหา/
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ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ
“UAV Startup 2017” เพื่อคนหาผูประกอบการไทยใหสามารถพัฒนา
ศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีดานอากาศยานไรคนขับในประเทศไทยที่
สามารถตอบโจทยค วามต องการจริง ในลั ก ษณะของ application and
solution design โดยมีระยะเวลาดําเนินการ ๖ เดือน
๗. สนช. รวมกับสมาคมสมองกลฝงตัวไทย (TESA) จัดงานสัมมนา “How
to make wearable device to global & Health tech” เมื่อวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม โดยเชิญวิทยากรจาก Above
Creation และ BAESLab มานําเสนอประสบการณในการทําอุ ปกรณ โดย
เนื้อหาเนนกระบวนการตามเฟสของ Product Development Lifecycle
๘. สนช. รวมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) หรือ CAT
สมาคมสมองกลฝงตัวไทย (TESA) และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) จัดงานสัมมนา “Future Connectivity in Smart Cities: LoRaWAN”
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม โดยเชิญ ดร.วรรณรัช
สันติอมรทัต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ม.สงขลานครินทร และอาจารย
อภิ เ นตร อู น ากุ ล กรรมการบริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จํ า กั ด (มหาชน)
ผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับโครงการ Smart City จังหวัดภูเก็ต รวมบรรยาย
เกี่ ย วกั บ กรอบแนวคิ ด และแนวทางของโครงการแก ผูส นใจได นํ าไปใช ใ น
เตรียมการเขาสูโครงการ Smart City ตอไป
๙. ทีมงาน MOST Startup รวมคณะรอง นรม. (สมคิด) และ รวท. (พิเชฐ)
เดินทางประชุมหารือความรวมมือดานการสงเสริม Startup รวมกับ บริษัท
อาลีบ าบากรุป จํากั ด และบริษั ท หัวเว ย เทคโนโลยี จํากั ด ระหว างวั น ที่
๖-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
๑๐. สนช. รวมกั บ สมาคมสมองกลฝง ตั วไทย (TESA) จัด งานสัม มนา
“Industrial Insights” เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารอุทยาน
นวัตกรรม โดยเชิญคุณสมบูรณ พิทยรังสฤษฎ สภาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย และประธานบริษัท ไทยเซ็นทรัล แมคคานิค จํากัด มาบรรยาย
เจาะลึกภาพใหญของภาคอุตสาหกรรมไทย และแนวทางในการมุงไปสู Thailand
& Industry 4.0 วา จะมีทิศทาง โอกาสและศักยภาพความพรอมอยางไร รวมถึง

(ใช้ ส่ง สลน.) 9 ผลงานโครงการประชารัฐ (มี.ค. 60) – 4 เม.ย. 60
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ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ
ขอเท็จจริงของภาคอุตสาหกรรมไทย
๑๑. สนช. รวมกับ สทอภ. จัด Workshop ครั้งที่ ๑ ภายใตโครงการคนหา
นวัตกรรมอากาศยานไรคนขับ “UAV Startup 2017” เพื่อชี้แจงขั้นตอนการ
ประกวด เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม
๑๒. ทีมงาน สนช. และ สอว. เขาพบหารือความรวมมือกับ University
of Tokyo ประเทศญี่ปุน เพื่อพัฒนาโครงการ Entrepreneurial University
ตามกรอบการพั ฒ นาระบบนิ เวศโครงการ Startup เมื่ อ วั น ที่ ๑๘-๒๑
ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ประเทศญี่ปุน
๑๓. สนช. รวมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) หรือ CAT
สมาคมสมองกลฝงตัวไทย (TESA) และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) จัดงานสัมมนา “Thailand Research & Innovation Fund” เมื่อ
วั น ที่ ๒๑ ธั น วาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารอุท ยานนวั ต กรรม โดยเนื้ อ หาเน น
บรรยายและตอบคํ า ถามเกี่ ย วกั บ การสนั บ สนุ น การสร า งนวั ต กรรมใน
ภาคอุตสาหกรรม
๑๔. สนช. รวมจัดกิจกรรม "เปดงาน UAV Startup 2017" เมื่อวันที่ ๗
มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เพื่อเปดโอกาสใหบุคคล
กลุมบุคคล รวมทั้งวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) เกิดการแลกเปลี่ยนองคความรู
เกี่ ย วกั บการพัฒ นานวัต กรรมดานอากาศยานไร คนขับ หรือ UAV และ
แนวโนมเทคโนโลยี UAV ทั้งในตลาดไทยและตลาดตางประเทศ เพื่อมุงสูการ
ใชงานเชิงพาณิชยอยางเปนรูปธรรม
๑๕. สนช. ร ว มเป น ส ว นหนึ่ ง ในการให ค วามรูใ นกิ จ กรรมการสั ม มนา
“Startup พลังธุรกิจ อนาคตเศรษฐกิจนราธิวาส” เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ
๒๕๖๐ ณ จังหวัดนราธิวาส เพื่อใหคนรุนใหม และผูสนใจที่อยูในพื้นที่จังหวัด
นราธิ วาสมี ค วามเข าใจวิ ถีส ตาร ท อั พมากขึ้ น รวมถึง บทบาท กลไก และ
แนวทางของภาครัฐในการขับเคลื่อนธุรกิจสตารทอัพของไทย เพื่อเสริมสราง
องคความรู กระตุน และสงเสริมใหเกิดการลงทุน ในพื้นที่ สรา งงาน สรา ง
รายไดใหกับคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมากขึ้น ซึ่งถือวาเปนหนึ่งในจังหวัด
เปาหมายในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการเมืองตนแบบ

(ใช้ ส่ง สลน.) 9 ผลงานโครงการประชารัฐ (มี.ค. 60) – 4 เม.ย. 60
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10. โครงการพัฒนา
แหลงน้ําเพื่อความ
มั่นคงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา
ชุมชน บานโปงไทร
บานโปงสนวน บาน
หนองกระทิง
ต.ลําสมพุง อ.มวกเหล็ก
จ.สระบุรี ระยะที่ 2
(ใช้ ส่ง สลน.) 9 ผลงานโครงการประชารัฐ (มี.ค. 60) – 4 เม.ย. 60

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ
“สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
๑๖. ทีมงาน MOST Startup เริ่มดําเนินโครงการ Agenda-based Startup
ที่ไดรับอนุมัติงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมุงเนนในการพัฒนาระบบนิเวศของ
Startup ประกอบด วย ๕ กิ จกรรมหลั ก ได แก ๑. Co-working Space
๒. Startup Thailand League ๓. Startup Curriculum ๔. Research Gap และ
๕. Startup Brotherhood โดยทํารวมกับมหาวิทยาลัยรัฐกวา 30 มหาวิทยาลัย
ซึ่งกิจกรรมไดเริ่มกระบวนการเปดรับสมัครแลว และอยูระหวางดําเนินการ
๑๗. กําหนดจัดงาน Startup Thailand 2017 ซึ่งจะจัดขึ้นระหวางวันที่
๖-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ โดยในครั้งนี้จะมีการ
จัดกิจกรรมในระดับภูมิภาคกอน ๕ ภูมิภาค ไดแก ศรีราชา หาดใหญ ขอนแกน
เชียงใหม และภูเก็ต
๑๘. สนช. รวมกับเอจีดับเบิลยู กรุป (AGW Group) ซึ่งเปนกลุมนักลงทุนจาก
ประเทศอิสราเอล เปดตัวโครงการบมเพาะและเรงสรางวิสาหกิจเริ่มตน “Global
Accelerator Program” ขึ้น ภายใตชื่อ “สปารค (SPARK)” เพื่อเรงสรางและ
พัฒนาสตารทอัพใหมีความพรอมและมีศักยภาพในเชิงพาณิชย รวมถึงเพิ่มความ
โอกาสการแขงขันในตลาดระดับสากลมากขึ้น โดยหวังวา “SPARK” จะเปนกลไก
ที่ ชวยส งเสริ มและเติ มเต็ มระบบนิเวศของธุ รกิ จสตาร ทอัพในประเทศไทยให
สมบูรณยิ่งขึ้น และสามารถขับเคลื่อนไปตามความคาดหมายของรัฐบาล โดยมีการ
จัดงานแถลงขาวเปดตัวโครงการ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
บทบาทรัฐ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน)
(สสนก.) ถายทอดงานวิจัยและพัฒนา การใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางถูกตองและเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศ
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : เกิดความรวมมือระหวาง ประชาชน และ
ทองถิ่น ในการลงมือทํา เรียนรูก ารใชวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี สํารวจ
จัดเก็บขอมูล ทําแผนที่น้ํา วิเคราะหแกไขปญหาน้ํา และพัฒนาแหลงน้ําใน
พื้นที่ เพื่อแกไขปญหาดวยตนเอง
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ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ
บทบาทเอกชน : บริษัท ทรูยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ จํากัด สนับสนุน
งบประมาณดําเนินงาน และเปนที่ปรึกษา ประสานความรวมมือระหวางรัฐ
และประชาชน
ผลการดําเนินงาน
1. สสนก. ไดลงนามในสัญญาความรวมมือ โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อ
ความมั่นคงในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน บานโปงไทร บานโปง
สนวน บานหนองกระทิง ต.ลําสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ระยะที่ 2 กั บ
บริ ษั ท ทรู ยู นิ เ วอร แ ซล คอนเวอรเ จ น ซ จํ า กั ด เมื่ อ วั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ
2559
2. พัฒนาศักยภาพดานการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อสํารวจพื้นที่
และบริหารจัดการขอมูลของชุมชน พรอมสรุปแนวทางและแผนการบริหาร
จัดการน้ํา สมดุลน้ํา และแผนการเพาะปลูกในพื้นที่โครงการพัฒนาแหลงน้ํา
เพื่อความมั่นคงในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนบานโปงไทร
3. ดําเนินงานสรางฝายชะลอและกักเก็บน้ํา โดย
3.1 หารื อคณะกรรมการเพื่อ วางแผนในการดํ า เนิน งานสร างฝาย
ชะลอน้ํา พื้นที่ปาตนน้ํา
3.2 ดําเนินงานกอสรางฝายแกนดินหินกอลําหวยโปงไทร กวางขวาง
ลําน้ํา 5.5 เมตร สูง 3 เมตร ยาว 20 เมตร แลวเสร็จ
3.๓ สรางขอกําหนด กฎระเบียบหรือขอปฏิบัติ เพื่อการบริหารจัดการ
น้ําของชุมชน ดังนี้
1) พิจารณาอนุญาตใหผูนําน้ําไปใชประโยชน ตองเปนการนําไปใช
เพื่อการเกษตรของผูรับอนุญาตในชุมชน หามมิใหผูใดอนุญาตนําไปขายใหผู
หนึ่งผูใด
2) จัดการประชุมรายไตรมาส (3 เดือน) เพื่อรับทราบปญหาน้ําใน
พื้ น ที่ ข องชุ ม ชน เช น ปริ ม าณน้ํ า คุ ณ ภาพน้ํ า การบริ ห ารจั ด การน้ํา และ
รายงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางการแกไขปญหา
3) จัดการประชุมเรงดวนกรณีก ารเกิด ปญ หาวิก ฤตเรื่อ งน้ํา ขอ

(ใช้ ส่ง สลน.) 9 ผลงานโครงการประชารัฐ (มี.ค. 60) – 4 เม.ย. 60
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ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ
ขอสรุปจากการหารือในที่ประชุม ถือเปนมติของที่ประชุม
4) พิจารณาคุณสมบัติ และหลักเกณฑของผูที่จะเขารวมโครงการ
ตอไป
5) ใหคณะกรรมการ ประชุมพิจารณาหาแนวทางดําเนินงานในการ
หางบประมาณตอหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิด
การดํ า เนิ น งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป น ระบบ และเหมาะสมต อ การ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตอไป
6) การนําน้ําไปใชประโยชน(นอกเหนือจากสมาชิก) ทําหนังสือยื่นตอ
คณะกรรมการกอน 7 วัน และใหประธานอนุมัติเพื่อดําเนินการแลวแตกรณี
ยกเวน กรณีวิกฤตเรื่องน้ําเรงดวน ใหอํานาจการพิจารณาของประธานและ
รองประธานอยางใดอยางหนึ่งตามความเหมาะสม

(ใช้ ส่ง สลน.) 9 ผลงานโครงการประชารัฐ (มี.ค. 60) – 4 เม.ย. 60
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