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รายงานผลการดาเนินงานโดยใช้กลไกประชารัฐ ของ วท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจาเดือนมกราคม 2561
ลำดับ
ที่

1

นโยบำย
รัฐบำล
นโยบำย
รัฐบำล :
ข้อ ๘ กำร
พัฒนำและ
ส่งเสริมกำรใช้
ประโยชน์จำก
วิทยำ
ศำสตร์และ
เทคโนโลยี
กำรวิจัยและ
พัฒนำ
และนวัตกรรม
8.1 สนับสนุน
กำรเพิ่ม
ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรวิจัย และ
พัฒนำของ
ประเทศเพื่อมุ่ง
ไปสู่เป้ำหมำย
ให้ไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 1 ของ
รำยได้
ประชำชำติ
และมีสัดส่วน
รัฐต่อเอกชน

โครงกำร

ผลกำรดำเนินงำนโดยใช้กลไกประชำรัฐ

1. โครงกำรยกระดับ
OTOP ด้วยวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (วทน.)

บทบำทรัฐ : กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ โดย สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่ ง ประเทศไทย (วว.) ส ำนั ก ส่ ง เสริ ม และถ่ ำ ยทอดเทคโนโลยี ส ำนั ก งำน
ปลั ด กระทรวงวิ ท ยำศำสตร์ (สส.สป.) กรมวิ ท ยำศำสตร์ บ ริ ก ำร (วศ.) แ ละ
สำนั กงำนนวัตกรรมแห่ งชำติ (สนช.) และ สำนัก งำนพั ฒ นำวิท ยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ ร่วมกับภำคเอกชน ผู้ประกอบกำร OTOP ในกำรพัฒนำและ
ยกระดั บ สิ น ค้ ำ OTOP เพื่ อเป็ น รำกฐำนที่ ส ำคั ญ ต่ อ กำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศและเศรษฐกิจของอำเซียน ซึ่งผู้ประกอบกำร OTOP ของไทยจำเป็นต้อง
พัฒนำให้เข้มแข็งเพื่อรองรับกับคู่แข่งขันจำกต่ำงประเทศ โดยกำรพัฒ นำใน 6
ด้ำน คือ กำรพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ พัฒนำและออกแบบบรรจุภัณฑ์ พัฒนำ
ระบบมำตรฐำน พั ฒ นำและออกแบบเครื่ อ งจั ก ร พั ฒ นำวั ต ถุ ดิ บ ต้ น น ำและ
กระบวนกำรผลิต
บทบำทประชำชน/ประชำสังคม : เป็นกลุ่มผู้รับกำรพัฒนำจำกภำครัฐ ผ่ำนกลไก

ปัญหำ/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

งปม.
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผน: สป.
50 ล้ำนบำท
ผล: สป.
1.9124 ล้ำน
บำท (ณ วันที่ 3
ม.ค. 61)

สป./ วว./
วศ./สนช./
สทน./พว.
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ลำดับ
ที่

นโยบำย
รัฐบำล
30 : 70 ตำม
แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชำติ
ทังนี เพื่อให้
ประเทศมี
ควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน
และมีควำม
ก้ำวหน้ำ
ทัดเทียมกับ
ประเทศอื่นที่มี
ระดับ กำร
พัฒนำ
ใกล้เคียงกัน
และจัดระบบ
บริหำร งำน
วิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี
วิจัย และ
นวัตกรรมให้มี
เอกภำพและ
ประสิทธิภำพ
โดยให้มีควำม
เชื่อมโยงกับ
ภำคเอกชน

โครงกำร

ผลกำรดำเนินงำนโดยใช้กลไกประชำรัฐ
โครงกำรยกระดับ OTOP ด้วยวิท ยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
โดยกำรรวมกลุ่มของผู้ประกอบกำร ประชำชน และประชำสังคม ได้สร้ำงควำม
เข้มแข็งของเครือข่ำย ทำให้ กำรพั ฒ นำสินค้ำ OTOP ที่เป็นเอกลักษณ์ และภู มิ
ปัญญำท้องถิ่นเป็นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพและเป็นรูปธรรม รวมทังมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำ โดยกำรลงทุนงบประมำณดำเนินงำนในโครงกำรควบคู่กับกำรรับองค์
ควำมรู้จำกหน่วยงำนภำครัฐ ทังนี เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำศักยภำพภำคประชำชน/
ประชำสังคมในพืนที่อย่ำงยั่งยืน
บทบำทเอกชน : ผลักดันกำรทำงำนเป็นเครือข่ำยร่วมกั น กำรมีส่วนร่วมในกำร
ดำเนินงำนโครงกำรฯ เพื่อควำมยั่งยืนของผู้ประกอบกำร OTOP โดยภำคเอกชนมี
ภำรกิจในกำรเติมเต็มกิจกรรมตลอดจนวงจรธุรกิจ เช่น กำรมีส่วนร่วมด้ำนลงทุน
แหล่งเงินทุน กำรขยำยช่องทำงกำรตลำด กำรเป็นพี่เลียงธุรกิจ สหพันธ์ SMEs
ร่วมดำเนินกำรผลักดันระบบพี่ เลียงและกำรเป็นผลสนับสนุนเชิงประสบกำรณ์
และตัวอย่ำงควำมสำเร็จที่ดี
ผลกำรดำเนินงำน
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้ดำเนินกำร ดังนี
1) สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP
ด้วย วทน. 1๔ ครัง (กิจกรรม OTOP สัญ จร) ใน 1๔ จังหวัด ได้แก่ อุตรดิ ตถ์
แม่ฮ่องสอน ตำก นครศรีธรรมรำช มหำสำรคำม สกลนคร นรำธิวำส จันทบุรี พัทลุง
อยุธยำ นครปฐม นครสวรรค์ นครรำชสีมำ และเพชรบูรณ์
2) พัฒนำผลิตภัณฑ์ด้วย วทน.
(๑) คัดเลือกข้อเสนอโครงกำรจำกสถำบันกำรศึกษำที่มีผู้ประกอบกำร
แจ้งควำมประสงค์ขอดำเนินโครงกำร เพื่อให้กำรสนับสนุนงบประมำณสำหรับกำร
ยกระดับผลิตภัณ ฑ์ โดย ณ เดือนธันวำคม ๒๕๖๐ มีจำนวนข้อเสนอโครงกำรที่
ดำเนินกำรพิจำรณำทังหมด 55 ข้อเสนอ รวมผู้ประกอบกำร จำนวน 212 รำย
ทั งนี กระทรวงวิ ท ยำศำสตร์ ฯ ได้ อ นุ มั ติ ก ำรด ำเนิ น งำนโครงกำร
ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน. ให้แก่สถำบันกำรศึกษำที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

ปัญหำ/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

งปม.
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

3
ลำดับ
ที่

นโยบำย
รัฐบำล

โครงกำร

2. โครงกำรพัฒนำ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ชุมชนสำหรับ
ผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่
และกำรประกวด
MOST Innovation
OTOP Award พ.ศ.
2560

ผลกำรดำเนินงำนโดยใช้กลไกประชำรัฐ
จำนวน 8 แห่ง งบประมำณรวม 19,897,300 บำท รวมผู้ประกอบกำรจำนวน
143 รำย
(๒) ดำเนินกำรโครงกำรควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูร ณำ
กำรระหว่ ำ งเรี ย นรู้ ในสถำนศึ ก ษำกั บ กำรน ำ วทน. ไปพั ฒ นำและยกระดั บ
ผู้ ป ระกอบกำรผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนในพื นที่ ภ ำคเหนื อ (OTOP mentor) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกำรบูรณำกำรพัฒนำงำนวิจัยด้ำนกำรยกระดับผลิตภัณฑ์
โอทอประหว่ำ งนั ก ศึ ก ษำและอำจำรย์ จ ำกมหำวิท ยำลั ย เทคโนโลยี ร ำชมงคล
ล้ำ นนำ จ ำนวน 6 วิท ยำเขต ผู้ ป ระกอบกำรโอทอป จ ำนวน 200 รำย และ
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ ซึ่งขณะนีอยู่ระหว่ำงกำรจัดทำสัญญำ
3) ขยำยผลกำรพัฒนำและยกระดับผลิตภัณฑ์
- คัดเลือกผู้ประกอบกำร OTOP จำนวน ๓ รำย ได้แก่ ศรีบุ่งเลิศฝ้ำย
จังหวัดอุบลรำชธำนี กล้วยกรอบทองบ้ำนศำลำสำมหลัง จังหวัด นครศรีธรรมรำช
และสบู่สมุนไพรเปลือกมังคุด จังหวัดจันทบุรี เข้ำแสดงผลงำนในงำน OTOP City
2017 ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธำนี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่ำงวันที่ 17 - 25 ธันวำคม 2560 รวมยอดจำหน่ำยและยอดสั่งจองจำกงำน
จำนวน 174,900 บำท
4) ประเมินผลลัพธ์ทำงเศรษฐกิจในกำรดำเนินโครงกำร (กำรดำเนินงำน
ระยะที่ 2)
บทบำทรัฐ : กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ โดย สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
(สส.) สำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ได้ดำเนินงำน
โครงกำรฯ ในปี ง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มุ่ ง เน้ น กำรพั ฒ นำศั ก ยภำพของ
ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์ชุมชนรุ่นใหม่ ให้มีควำมรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม กำรเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมำะสม กำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด กำรทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่
กำรผลิตเชิงพำณิชย์ กำรตลำดยุคปัจจุบัน แผนธุรกิจ ที่จะบ่มเพำะผู้ประกอบกำรฯ
ให้พร้อมก้ำวไปสู่โลกธุรกิจ
ทังนี ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้ ดำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงวิทยำศำสตร์ ฯ สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ

ปัญหำ/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

งปม.
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

งปม. ปี 60 14.6840 ล้ำน
บำท
(ผูกพัน ปี 61 7.3420
ล้ำนบำท)
เบิกจ่ำยภำยใน
เดือน ก.พ. 61

สป.วท.
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โครงกำร

ผลกำรดำเนินงำนโดยใช้กลไกประชำรัฐ
(พว.) สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (สนช.) และสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง ทำกำรส่งเสริมและผลักดันกำรสร้ำงต้นแบบผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่มีนวัตกรรม ของผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ เพื่อนำไปสู่
กำรผลิตในเชิงพำณิชย์ และสร้ำงโอกำสทำงกำรตลำดและช่องทำงกำรจำหน่ำย
บทบำทประชำชน/ประชำสังคม:
1) กลุ่มผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ ได้นำเสนอแนวคิดกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของตน
กระตุ้ น ศั ก ยภำพกำรพั ฒ นำผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละกำรคิ ด ต่ อ ยอดในกลุ่ ม เป้ ำ หมำย
โครงกำร และได้ รับ โอกำสกำรพั ฒ นำผลิต ภั ณ ฑ์ ที่ เ หมำะสมด้ วยวิท ยำศำสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร
2) ประชำชน/ประชำสั ง คม ผู้ รั บ ประโยชน์ จ ำกกำรรั บ กำรบริ ก ำรด้ ว ย
ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภำพ และเกิดเครือข่ำยสินค้ำนวัตกรรมและช่องทำงกำรตลำด
ใหม่ เกิดกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
บทบำทเอกชน : บริษัท สยำมพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิง จำกัด ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรคั ดเลือ กกลุ่ม ผู้ป ระกอบกำรรุ่น ใหม่เข้ำร่วมโครงกำรฯ และขยำยช่ อ งทำง
กำรตลำดโดยกำรนำผลิตภัณฑ์ใหม่จำกโครงกำรวำงจำหน่ำยในห้ำง Iconsiam
และห้ำงสรรพสินค้ำในเครือสยำมพิวรรธน์
ผลกำรดำเนินงำน
โครงกำร OTOP IGNITE ได้ เปิดรับผู้ป ระกอบกำรรุ่นใหม่ไม่จำกัดอำยุ ที่ มี
ฐำนกำรผลิตสมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ โดยเสนอแนวทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่จะ
ทำในโครงกำรนี เมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน – 14 สิงหำคม 2560 ผู้ที่ได้รับคัดเลือก
เข้ำร่วมโครงกำร จะได้รับควำมรู้ในเรื่องนวัตกรรม ธุรกิจ กำรตลำด เพื่อพั ฒนำ
ผลิตภัณฑ์จริง โดยในรอบที่ 1 มีผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร
กำรฝึ ก อบรมจำกกรมพั ฒ นำธุ ร กิ จ กำรค้ ำ จ ำนวน 190 คน และรอบที่ 2
ผู้สมัครได้ทำกำรพัฒนำต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและเข้ำรับกำรตัดสินถูก
คัดเลือกให้เหลือ จำนวน 8๐ คน โดยจะมีกำรจัดงำนแข่งขันคัดเลือกในรอบที่ 3

ปัญหำ/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

งปม.
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
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3. แนวทำงส่งเสริม
กำรวิจัยและพัฒนำ
ด้ำน วทน. สำหรับ 5
อุตสำหกรรมหลัก
ภำยใต้โครงกำรสำน
พลังประชำรัฐ
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ในงำนกำรจัดแสดงผลงำนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่
และมอบรำงวัล MOST’s Innovation OTOP Awards 2017 ระหว่ำงวันที่ 11
– 13 มกรำคม 2561 ณ Siam Discovery กรุงเทพฯ เพื่อตัดสินผู้ได้รับรำงวัล
จำนวน 12 รำงวัล
ทังนี ผลงำนที่ได้รับรำงวัลจะได้รับโอกำสในกำรศึกษำและสร้ำงโอกำสทำง
กำรตลำดสินค้ำนวัตกรรมชุมชนในต่ำงประเทศ เงินรำงวัลจำกสยำมพิวรรธน์ และ
สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (สนช.) และกำรทดลองวำงจำหน่ำยผลิตภัณ ฑ์ใน
เครือสยำมพิวรรธน์ รวมทังโอกำสในกำรเข้ำร่วมงำน Business Matching จำกคู่ค้ำ
ทังในประเทศและต่ำงประเทศของกระทรวงพำณิชย์ และรำงวัลอื่นๆ อีกมำกมำย
บทบำทรั ฐ : ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิ ท ยำศำสตร์ เทคโนโลยี แ ละ
นวั ต กรรมแห่ งชำติ (สวทน.) ในฐำนะผ่ ำ ยเลขำนุ ก ำรคณะกรรมกำรสำนพลั ง
ประชำรัฐ กลุ่มกำรยกระดับนวัตกรรมและ digitalization (D1) ร่วมจัดทำแนว
ทำงกำรส่งเสริมฯ กำหนดขันตอน กระบวนกำร และเงื่อนไข ให้ สิทธิประโยชน์
ด้ำนภำษี 300% สำหรับกลุ่มบริษัทที่ลงทุนวิจัยและนวัตกรรมร่วมกันเพื่ออำนวย
ควำมสะดวกต่อกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชน
ทังนี หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำทิ กรมสรรพำกร สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
สำนั กงำนพั ฒ นำวิท ยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชำติ (พว.) ร่วมกัน พิ จ ำรณำ
ปรับปรุงพระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยกำรยกเว้น
รัษฎำกร ให้มีรองรับกำรดำเนินงำนและเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนมำกยิ่งขึน โดย
กระทรวง วิทยำศำสตร์ฯ ดำเนินกำรแต่งตังคณะกรรมกำรสำนพลังประชำรัฐ เพื่อ
ทำหน้ำที่พิจำรณำให้รับรองและอนุมัติตำมขันตอนและกระบวนกำร
บทบำทประชำชน/ประชำสั งคม : คณะกรรมกำรสำนพลั งประชำรัฐ 5 กลุ่ ม
อุ ต สำหกรรม มี อ งค์ ป ระกอบจำกภำครั ฐ ภำคเอกชน และภำคกำรศึ ก ษำ /
มหำวิทยำลัย รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำ
บทบำทเอกชน : บริษัทเอกชนที่มีควำมต้องกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มำกกว่ำ 1 บริษัท ร่วมกันกำหนด

ปัญหำ/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

งปม.
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
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ปัญหำ/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

งปม.
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

โจทย์ วิ จั ย ที่ ต้ อ งกำรแก้ ไ ข พั ฒ นำและยกระดั บ เทคโนโลยี ร่ ว มกั น ในกลุ่ ม
อุตสำหกรรม และดำเนินกำรจ้ำงผู้รับจ้ำงทำวิจัย โดยลงเงินในจำนวนเงินเท่ำกัน
และท ำควำมตกลงเรื่ อ งทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น อย่ ำ ง
เหมำะสม

2

ผลกำรดำเนินงำน
แนวทำงกำรส่ ง เสริ ม กำรวิ จั ย และพั ฒ นำด้ ำ น วทน. ส ำหรั บ 5 กลุ่ ม
อุตสำหกรรมหลักภำยใต้โครงกำรสำนพลังประชำรัฐ โดยกำรให้สิทธิ ประโยชน์
ยกเว้นภำษีนิติบุคคลจำนวน 3 เท่ำ ในระยะเวลำ 3 รอบบัญชี (ปี 59 - 62) ตำม
เงื่อนไขที่ ก ำหนด และจั ดตั งคณะกรรมกำรสำนพลั งประชำรัฐ ส ำหรับ 5 กลุ่ ม
อุตสำหกรรม เพื่อทำหน้ำที่รับรองโจทย์วิจัยและค่ำใช้จ่ำยเพื่อรับสิทธิประโยชน์
ตำมแนวทำงฯ ดังกล่ำว
๘.๒ เร่ง
4. กำรจัดนิทรรศกำร บทบำทรัฐ : องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ (อพ.) สนับสนุนบุคลำกร
เสริมสร้ำง
วิทยำศำสตร์เคลือ่ นที่ และงบประมำณ เพื่ อ ด ำเนิ น กำรจั ด นิ ท รรศกำรวิ ท ยำศำสตร์ เคลื่ อ นที่ ห รื อ
สังคม
(คำรำวำนวิทยำศำสตร์) คำรำวำนวิทยำศำสตร์ เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีใน
รูปแบบต่ำงๆ สำหรับเยำวชนและประชำชนที่อยู่ห่ำงไกลในแต่ละภูมิภำคของ
นวัตกรรม โดย
ประเทศ ซึ่ ง ผู้ เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมจะได้ สั ม ผั ส และเรี ย นรู้วิ ท ยำศำสตร์ด้ ว ยควำม
ส่งเสริมระบบ
สนุกสนำนจำกชิ้นงำนนิทรรศกำร สื่อสัมผัส กำรแสดง สำธิตทำงวิทยำศำสตร์
กำรเรียนกำร
ห้องทดลองทำงวิทยำศำสตร์ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ
สอนที่เชื่อมโยง
ระหว่ำง
บทบำทประชำชน/ประชำสังคม : ควำมร่วมมือจำกครู อำจำรย์ และภำคประชำ
วิทยำศำสตร์
สังคมในพื้นที่ ในกำรส่งเสริมผลักดันให้เด็ก เยำวชน ผู้ปกครอง ได้มีควำมรู้ควำม
เทคโนโลยี
ตระหนักในวิทยำศำสตร์เพิ่มขึ้น
วิศวกรรม
ศำสตร์และ
บทบำทเอกชน : สนับสนุนงบประมำณ และกระบวนกำรองค์ควำมรู้จำก ๓ บริษัท
คณิตศำสตร์
เอกชน ดังนี้
กำรผลิต
๑) บริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด และ สถำบันคีนัน
กำลังคนใน
แห่งเอเชีย ได้สนับสนุนผลิตนิทรรศกำร “Enjoy Science Careers Exhibition :
สำขำที่ขำด

อพ.
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เชื่อมโยง
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เรียนรู้กับกำร
ทำงำน กำรให้
บุคลำกรด้ำน
วิจัยของ
ภำครัฐสำมำรถ
ไปทำงำนกับ
ภำคเอกชน
และกำรให้
อุตสำหกรรม
ขนำดกลำง
และขนำดย่อม
มีช่องทำงได้
เทคโนโลยี โดย
ควำมร่วมมือ
จำกหน่วยงำน
และสถำนศึกษำ
ภำครัฐ
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สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนำคต” นำเสนอ ๑๐ อำชีพ ในสำยงำนด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ชุดนิทรรศกำรดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรของบริษัท
เชฟรอนฯ ที่มุ่งส่งเสริมศักยภำพทำงกำรแข่งขันของแต่ละประเทศอย่ำงยั่งยืน
ผ่ ำ นกำรพั ฒ นำกำรศึ ก ษำในสำขำวิ ท ยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรม และ
คณิตศำสตร์ หรือ สะเต็ม (STEM) ซึ่งเป็นกำรปูพื้นฐำนกำรพัฒนำบุคลำกรของ
ประเทศให้มีคุณภำพ เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโลกในศตวรรษที่ ๒๑
๒) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) สนับสนุนค่ำน้ำมันสำหรับ
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงของคำรำวำนวิทยำศำสตร์ จำนวน ๒.๐ ล้ำนบำท
ผลกำรดำเนินงำน
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดำเนินกำรจัดงำนคำรำวำนวิทยำศำสตร์โดยได้
นำควำมรู้ด้ำน วทน. ไปเผยแพร่ให้แก่นักเรียน/เยำวชน รวมทั้งสิ้น จำนวน 24
ครัง ครอบคลุม 24 จังหวัด อำทิ
- วันที่ ๑ – ๔ สิงหำคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนตะกั่วป่ำเสนำนุกูล จังหวัดพังงำ
- วันที่ ๘ – ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวิเชียรมำตุ จังหวัดตรัง
- วันที่ ๑ – ๕ กันยำยน ๒๕๖๐ ณ เซ็นทรัลพลำซ่ำ จังหวัดระยอง เป็นต้น
ทังนี ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ดำเนินกำรจัดงำนคำรำวำนวิทยำศำสตร์
โดยได้นำควำมรู้ด้ำน วทน. ไปเผยแพร่ให้แก่นักเรียน/เยำวชน ในระยะที่ 1 (เดือน
พฤศจิกำยน 2560 - กุมภำพันธ์ 2561) รวมทั้งสิ้น จำนวน 12 ครัง ครอบคลุม
12 จังหวัด อำทิ
- วันที่ 9 - 12 มกรำคม 256 ณ โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
- วันที่ 16 - 19 มกรำคม 256 ณ โรงเรียนชลรำษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี เป็นต้น
5. โครงกำรไอซีทีเพื่อ บทบำทรัฐ : สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (พว.) ดำเนินกำร
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ออกแบบระบบผลิตไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิ ตย์ เพื่ อให้เหมำะสมกับ พื้ นที่ และ
สำหรับชุมชนชำยขอบ สนับสนุนด้ำนเทคนิคตลอดจนให้ควำมรู้แก่ครูในพื้นที่ในกำรซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ำ
ในเบื้องต้น
บทบำทประชำชน/ประชำสังคม : นำควำมรู้ไปประกอบอำชีพ จำกกำรได้รับกำร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้

ปัญหำ/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

งปม.
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
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แผน
๗๒.๘๔

พว.

ผล
๔๕.๘๐
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ปัญหำ/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

งปม.
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผน
๑.๗๔

พว.

บทบำทเอกชน : สนับสนุนกำรติดตังระบบโทรคมนำคมของ AIS ให้รองรับศูนย์
กำรเรียนรู้ชุมชนชำวไทยภูเขำ (ศศช.) และโรงเรียนตระเวนชำยแดน (ตชด.) ใน
โครงกำรฯ และสนั บ สนุ น ระบบผลิต ไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิ ต ย์ ฯ ให้ แก่ ศศช.
จำนวน ๒ แห่ง

6. โครงกำรไอซีที
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑

ผลกำรดำเนินงำน
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีกำรดำเนินงำน ดังนี
1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้สื่อดิจิทัล เรื่อง เทคนิคกำรสอนภำษำไทย
แบบแจกลูกสะกดคำ ร่วมกับบริษัท กะทิกะลำ จำกัด เพื่อแก้ปัญหำเด็กอ่ำนไม่ออก
เขี ย นไม่ ไ ด้ ส ำหรั บ ครู แ ละบุ ค คลำกรทำงกำรศึ ก ษำส ำหรั บ ชุ ม ชนชำยขอบ
เมื่อวันที่ ๑ - ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ ณ กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่
๓๔ จังหวัดตำก
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรประเมินผลกำรพัฒนำศักยภำพครูโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชำยแดน เรื่อง “กำรพัฒนำเทคนิคกำรสอนอ่ำนเขียนภำษำไทยแบบแจก
ลูกสะกดคำ” ตำมแนวพระรำชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรีร่วมกับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ตำก เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกำยน
๒๕๖๐ ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ตำก อำเภอเมือง จังหวัดตำก
บทบำทรัฐ : สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชำติ (พว.)พัฒนำ
ศักยภำพของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสโดยเฉพำะโรงเรียนในชนบท ผ่ำนกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศหรือไอซีที (ICT: Information and Communication Technology)
เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้และแสวงหำควำมรู้เพื่อให้มีโอกำสในกำรยกระดับ
คุณภำพชีวิต เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำ และเผยแพร่ผลงำนหรือถ่ำยทอดส่วนที่
สำเร็จด้วยดีแก่หน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องนั้นๆ เพื่อรับช่วงต่อในกำร
ขยำยผลในวงกว้ำง
บทบำทประชำชน/ประชำสั ง คม : ครู ในโรงเรี ย นสำมำรถประยุ ก ต์ ใช้ ไอซี ที
ยกระดั บ คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ และคุ ณ ภำพชี วิต เพื่ อ ก้ ำ วสู่ ก ำรเป็ น พลเมื อ งใน
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยยกระดั บ กำรศึ ก ษำของโรงเรี ย นในท้ อ งถิ่ น เช่ น ใช้ เพื่ อ

ผล
๑.๗๔
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แก้ ปั ญ หำขำดแคลนครูในชนบท ใช้ เป็ น สื่ อ กำรเรีย นรู้เพิ่ ม เติ ม ทั้ ง ในและนอก
ห้องเรียน รวมทั้งให้นักศึกษำครูได้ใช้เป็นตัวอย่ำงก่อนกำรสอน
บทบำทเอกชน :
๑) บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนกำร
ดำเนินงำน Innovation Space
๒) สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ สนับสนุนทุนกำรศึกษำให้แก่นักเรียนใน
โครงกำรฯ ได้ศึกษำต่อระดับปริญญำตรี คณะวิศวกรรมศำสตร์
๓) สถำบันกวดวิชำ วี บำย เดอะเบรน ได้สนับสนุนงบประมำณให้สำมเณรได้
จัดทำโครงงำนคอมพิวเตอร์
ผลกำรดำเนินงำน
๑) จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง "ค่ำยสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ๒ และสร้ำง
ชินงำน ๓ มิติ ด้วย 3D-printer " ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ค่ำยที่ ๒ จำนวน ๓ ครัง
ให้แก่ ค รูนักเรียนจำกโรงเรียนในชนบท ๒๒๑ คน (๒๐ แห่ง) และครูสำมเณร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ๑๐๓ คน (๑๗ แห่ง)
๒) สถำบันกวดวิชำ วี บำย เดอะเบรน สนับสนุนงบประมำณให้นักเรียนจำก
โรงเรี ย นในชนบท ภำยใต้ โครงกำรเทคโนโลยี ส ำรสนเทศเพื่ อ กำรศึ ก ษำของ
โรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ได้จัดทำโครงงำนคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ปีที่ ๑)
เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บำท
๓) สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ สนับสนุนทุนกำรศึกษำให้แก่นักเรียนใน
ชนบทได้ศึกษำต่อระดับปริญญำตรี คณะวิศวกรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
จำนวน ๑๐ คน
๔) โครงกำรฯ ร่วมกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรประกวดเรื่องเล่ำดิจิทัล กำรเรียนรู้ด้ วยโครงกำรโดยใช้
ไอซีที (Project-based Learning using ICT) ตำมแนวคอนสตรักชั นนิ ซึม โดย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เป็นเจ้ำภำพร่วมจัดกำรประกวดในพืนที่ภำคกลำง
และภำคใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทำงกำรใช้ไอซีทีจัดกำรเรียนรู้ด้วยโครงกำร

ปัญหำ/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

งปม.
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
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ปัญหำ/ข้อขัดข้อง

กับบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เช่น บุคลำกรจำกสำนักงำนเขตพืนที่ ศึกษำนิเทศก์
และตัวแทนครูเกี่ยวกับกำรใช้ไอซีทีจัดกำรเรียนรู้ด้วยโครงกำรตำมแนวคอนสตรัก
ชันนิซึม และประชำสัมพันธ์กำรประกวดเรื่องเล่ำดิจิทัล กำรใช้ไอซีทีจัดกำรเรียนรู้
ด้วยโครงกำรตำมแนวคอนสตรักชันนิซึม ทังนี มีครูเครือข่ำย ตัวแทนจำกสำนักงำน
เขตพื นที่ ก ำรศึ ก ษำ นั ก ศึ ก ษำและอำจำรย์ จ ำกมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ เข้ ำ ร่ ว ม
กิจกรรมรวม จำนวนทังสิน ๕๐ คน
๕) ลงพืนที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๕๒ จังหวัดเลย เพื่อให้
กำรสนับสนุนและติดตำมควำมคืบหน้ำโครงกำร “ส่งเสริมกำรใช้ไอซีทีสร้ำงรำยได้
ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.” ตลอดจนให้คำปรึกษำ ช่วยแก้ปัญ หำ และเสนอแนะ
แนวทำงทำธุรกิจออนไลน์ ให้กับครูและนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม ทังนี โรงเรียน
ศึกษำรำชประชำนุเครำะห์ ๕๒ จังหวัดเลย ได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมงำนอำชีพให้กับ
นักเรียน เพื่ อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบั ติและนำสินค้ ำไปจ ำหน่ำยระหว่ำงเรียน
ตัวอย่ำงสินค้ำ เช่น งำนเครื่องเงิน ผลิตภัณฑ์จำกผ้ำฝ้ำย ตะกร้ำสำนที่บูรณำกำร
ในวิชำคณิตศำสตร์ และมีบริกำรสนำมกอล์ฟและบ้ำนพักรับรองในโรงเรียน เป็น
ต้น โรงเรียนได้สร้ำงร้ำนค้ ำออนไลน์ เพื่ อเพิ่ มช่ องทำงกำรจ ำหน่ ำยสิน ค้ ำและ
บริกำร ภำยใต้ชื่อร้ำน Ingphu52 (ร้ำนอิงภู๕๒ -เลย)
๖) พว. ร่วมกับบริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอกนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สร้ำ งควำมร่ว มมื อ กั บ มหำวิ ท ยำลั ย ๑๓ แห่ ง ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ เปิ ด พื นที่ ให้ กั บ
นักเรียน นักศึกษำ และครูอำจำรย์ได้ลองเรียนรู้ด้วยวิธีกำรใหม่ๆ ได้ออกแบบและ
ประดิ ษ ฐ์ อุ ป กรณ์ อั จ ฉริ ย ะ (smart device) ที่ ป ระยุ ก ต์ ใช้ ห น่ ว ยประมวลผล
คอมพิวเตอร์ เช่น ชุดอุปกรณ์ อินเทล กำลิเลโอ (Intel Galileo) สร้ำงอุปกรณ์ที่
สำมำรถรั บ ข้ อ มู ล จำกสภำพแวดล้ อ มตำมที่ นั ก เรี ย นออกแบบโปรแกรมไว้
นอกจำกนันยังสำมำรถเชื่อมโยงสู่ระบบอินเทอร์เน็ต เพื่ อบันทึก วิเครำะห์ และใช้
ประโยชน์จำกข้อมูลต่อไป ทักษะพืนฐำนเหล่ำนีจะมีคุณค่ำมำกในวันข้ำงหน้ำที่
โลกมุ่งเข้ำสู่ยุคของอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (Internet of Things - IoT)
7. โครงกำร ICT เพื่อ บทบำทรัฐ : สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (พว.) พัฒนำ โรงเรียนที่
พัฒนำกำรศึกษำของ ครูและสำมเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในจังหวัดแพร่ น่ำน เชียงรำย พะเยำ ดำเนินงำน
ผู้ด้อยโอกำส (กิจกรรม ลำปำง ที่มีควำมสนใจและมีควำมพร้อม โดยดำเนินกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมในข้อ ๓

ข้อเสนอแนะ

งปม.
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

อบรมให้ควำมรู้
เพิ่มเติมในเรื่อง
ของกระบวนกำร

แผน
๐.๓๘

พว.
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ไอทีเพื่อกำรศึกษำของ เพื่ อ สร้ ำ งควำมเข้ ม แข็ ง ในกำรดู แ ลระบบคอมพิ ว เตอร์ ในโรงเรี ย น กิ จ กรรม
Programming และกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้สื่อ eDLTV จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อ
โรงเรียนพระปริยัติ
ช่วยแก้ปัญหำให้กับโรงเรียนที่ขำดครูผู้สอน โดยมีหน่วยงำนเครือข่ำยเป็นพี่เลี้ยง
ธรรม)
และประสำนกำรดำเนินงำนในพื้นที่ ได้แก่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ วิทยำลัยในสังกัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
บทบำทประชำชน/ประชำสังคม : ครูและสำมเณร ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
อย่ ำ งน้ อ ย ๒๐๐ คน ให้ ส ำมำรถซ่ อ มบ ำรุง เครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ มี ค วำมรู้เรื่อ ง
Programming และประยุกต์ใช้สื่อ eDLTV ได้
บทบำทเอกชน : สถำบันกวดวิชำ วี บำย เดอะเบรน สนับสนุนงบประมำณให้
สำมเณรได้จัดทำโครงงำนคอมพิวเตอร์
ผลกำรดำเนินงำน
๑) จั ด กิ จ กรรมอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำร "วิ ท ยำศำสตร์ในวั ด " ส ำหรับ ครูแ ละ
สำมเณรนักเรียนจำกโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำจำกภำคเหนือ
ในโครงกำรตำมพระรำชดำริสมเด็ จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
จำนวน ๒๙ โรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิปัสสนำสำกล
ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงรำย
๒) จัดกิจกรรมอบรมกำรประยุกต์ใช้ eDLTV โดยมีครู (พระสงฆ์) เข้ำรับกำร
อบรมอบรม ๑๑๔ รู ป/คน เมื่ อวั นที่ ๖ - ๘ กุ มภำพั นธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้ องประชุ ม
โรงเรียนศรีเกษตรวิทยำ จังหวัดศรีสะเกษ
๓) จัดทำโครงงำนคอมพิวเตอร์ (สมองกลฝังตัว) จำนวน ๓๓ โครงงำน จำก
๑๖ โรงเรียน โดยมีสำมเณรเข้ำร่วมรับกำรอบรมจัดทำโครงงำน จำนวน ๘๗ รูป
โดยมีระยะเวลำกำรจัดทำโครงงำน ๔ เดือน (ตังแต่เมษำยน - กรกฎำคม ๒๕๖๐)
๔) จั ด กิ จ กรรม “Show & Share 2017 : สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ส มองกลฝั ง ตั ว ”
ระหว่ำงวันที่ ๑๕ – ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๖๐ ณ สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒ น์
เพื่อเปิดเวทีให้นักเรียนจำกโรงเรียนในโครงกำร สำมเณรจำกโรงเรียนพระปริยัติ

ปัญหำ/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

มีพืนฐำนด้ำนกำร ทำงวิทยำศำสตร์
คิดวิเครำะห์
กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์
ค่อนข้ำงน้อย

งปม.
(ล้ำนบำท)
ผล
๐.๓๘

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
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ธรรม ได้นำเสนอผลงำนสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว และสำมเณรเข้ำร่วมแข่งขัน
หุ่นยนต์ในรำยกำร Thailand Robofest Junior ๒๐๑๖ โดยมีสำมเณรและครู
จำกโรงเรียนพระปริยัติธรรม เข้ำร่วมจำนวน ๑๖ แห่ง
๕) จัดอบรม “กำรเขียนโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยสมองกลฝังตัว
สำหรับครูที่ปรึกษำโครงงำน” ภำยใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชดำริ
สมเด็ จ พระเทพรัต นรำชสุ ด ำฯ สยำมบรมรำชกุ ม ำรีวัน ที่ ๒๕ - ๒๗ มิ ถุ น ำยน
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ครม. อำคำร ICIT ชัน ๔ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีผู้เข้ำร่วมเป็นครูจำกโรงเรียนพระปริยัติธรรมทังสิน ๔๙
รูป /คน จำก ๒๕ โรงเรี ย น และนั ก ศึ ก ษำ มรภ. อุ ต รดิ ต ถ์ ที่ จ ะเป็ น พี่ เลี ยงท ำ
โครงงำนให้แก่สำมเณรประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ จำนวน ๒๙ คน รวมทังสิน ๗๘
รูป/คน
๖) จัดกิจกรรม “ค่ำยสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว และสร้ำงชินงำน ๓ มิติด้วย
3D Printer ณ จังหวัดศรีสะเกษ” ภำยใต้โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนอิเล็กทรอนิกส์
และกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเปิดโอกำสให้นักเรียนได้จัดทำโครงงำน
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดทักษะกำรคิด กำรแก้ปัญหำ และ
เรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรทำโครงงำน ระหว่ำงวันที่ ๒๕ – ๒๗ สิงหำคม ๒๕๖๐ ณ
โรงเรียนศรีเกษตรวิทยำ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีคณะครูและสำมเณรเข้ำรับกำร
อบรมจำนวนประมำณ ๑๐๐ คน จำก ๘ โรงเรียน
๗) จั ด กิ จ กรรมสั ม มนำสรุ ป ผลกำรด ำเนิ น งำน “กำรประยุ ก ต์ ใช้ eDLTV
จัดกำรเรียนรู้สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ” เมื่อวันที่ ๑๐
กันยำยน ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ และสรุป
บทเรีย นกำรประยุ ก ต์ ใช้ eDLTV จั ด กำรเรีย นรู้ มี ผู้ เข้ ำ ร่ว มกิ จ กรรมเป็ น คณะ
ผู้บริหำร พระครู/ครูสำระวิชำต่ำง ๆ จำนวน ๘๗ รูป/คน จำก ๙ โรงเรียน
๘) จัดงำนสัมมนำควำมร่วมมือกับวิทยำลัยในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยำยน ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ประชุ ม สรุป ผลกำรด ำเนิ น งำนในปี ที่ ผ่ำ นมำ และวำงแผนกำรด ำเนิ น งำน
กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ เปิดโอกำสให้วิทยำลัยพี่เลียง และโรงเรียนได้วำง
แผนกำรทำงำนร่วมกัน กิจกรรมดังกล่ำวมีครูจำกโรงเรียนพระปริยัติธรรม และ

ปัญหำ/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

งปม.
(ล้ำนบำท)
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อำจำรย์จ ำกวิทยำลัยพี่ เลียง รวมจำนวน ๔๑ รูป /คน จำก ๙ โรงเรียนและ ๘
วิทยำลัย
รำยชื่ อ วิ ท ยำลั ย ที่ เป็ น เครื อ ข่ ำ ยควำมร่ ว มมื อ ที่ ร่ ว มเป็ น พี่ เลี ยงให้ ค วำม
ช่วยเหลือด้ำนกำรพัฒนำบุคลกรและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ในจังหวัดศรีสะเกษ
จำนวน ๘ แห่ง ได้แก่
1) วิทยำลัยเทคนิคศรีสะเกษ
2) วิทยำลัยกำรอำชีพขุนหำญ
3) วิทยำลัยเทคนิคกันทรลักษ์
4) วิทยำลัยเทคโนโลยีและกำรจัดกำรกันทรำรมย์
5) วิทยำลัยเทคโนโลยีและกำรจัดกำรรำษีไศล
6) วิทยำลัยสำรพัดช่ำงศรีสะเกษ
7) วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
8) วิทยำลัยกำรอำชีพศรีสะเกษ
๘.๓ ปฏิรูป
8. ร่ำงพระรำชบัญญัติ บทบำทรัฐ :
ระบบกำรให้ แก้ไขเพิ่มเติมประมวล
1) จัดทำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
สิ่งจูงใจ
กฎหมำยแพ่งและ
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมให้บริษัทจำกัดดำเนินกำรได้ในประเด็นหุ้นกู้
ระเบียบและ พำณิชย์ (ฉบับที่ …)
แปลงสภำพ กำรทยอยให้หุ้น (Vesting) สิทธิที่จะซือหุ้นในรำคำที่กำหนด (ESOP)
กฎหมำยที่เป็น พ.ศ. ....
และหุ้นบุริมสิทธิ) ซึ่งเป็นกำรดำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำทิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ
อุปสรรคต่อ
(สวทน.) กรมพั ฒ นำธุ ร กิ จ กำรค้ ำ และส ำนั ก งำนเศรษฐกิ จ กำรคลั ง ภำยใต้
กำรดำเนิน
งำนวิจัยและ
คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจเริ่มต้นแห่งชำติ
2) จัดทำร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจเริ่มต้น (Startup) โดย สำนักงำน
พัฒนำต่อยอด
คณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.)
หรือใช้
ประโยชน์
และสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง ได้ร่วมกันเป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดทำร่ำง
รวมทังส่งเสริม
ดังกล่ำว รวมถึงได้มีกำรแต่งตังคณะทำงำนเพื่อศึกษำและจัดทำร่ำงพระรำชบัญญัติ
กำรจัดทำ
ส่งเสริมวิสำหกิจเริ่มต้น ที่มีองค์ประกอบจำกภำครัฐ ภำคเอกชน
แผนพัฒนำ
กำรวิจัยและ
บทบำทประชำชน/ประชำสังคม :

ปัญหำ/ข้อขัดข้อง
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งปม.
(ล้ำนบำท)
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รัฐบำล
พัฒนำในระดับ
ภำคหรือกลุ่ม
จังหวัดเพื่อให้
ตรงกับควำม
ต้องกำรของ
ท้องถิ่น
ผลักดัน
งำนวิจัยและ
พัฒนำไปสู่กำร
ใช้ประโยชน์
เชิงพำณิชย์
โดยส่งเสริม
ควำมร่วมมือ
ระหว่ำง
มหำวิทยำลัย
หน่วยงำน วิจัย
ของรัฐและ
ภำคเอกชน

๘.๔ ส่งเสริม
ให้โครงกำร
ลงทุนขนำด
ใหญ่ของ
ประเทศ เช่น

โครงกำร

ผลกำรดำเนินงำนโดยใช้กลไกประชำรัฐ
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งปม.
(ล้ำนบำท)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผน ๑๔๐.๐๐

พว.

1) คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจเริ่มต้นแห่งชำติ มีองค์ประกอบจำกภำครัฐ
ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ/มหำวิทยำลัย และผู้แทนสมำคมที่เกี่ยวข้อง
2) คณะท ำงำนเพื่ อ ศึ กษำและจั ด ท ำร่ำงพระรำชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริม วิส ำหกิ จ
เริ่มต้น มีองค์ประกอบจำกภำครัฐ ภำคเอกชน รวมถึงผู้แทนสมำคมต่ำงๆ อำทิ
สมำคมกำรค้ำเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีรำยใหม่ สมำคมไทย ผู้ประกอบ
ธุรกิจเงินร่วมลงทุน สมำคมฟินเทคประเทศไทย และสมำคมโปรแกรมเมอร์ไทย
บทบำทเอกชน :
1) สมำคมกำรค้ำเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีรำยใหม่ซึ่งเป็นสมำคม
ภำคเอกชน ได้จัดทำควำมเห็นต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเกี่ยวกับ ร่ำงพระรำชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
2) ผู้แทนจำกบริษัทเอกชนได้เข้ำร่ว มเป็นกรรมกำรในคณะทำงำนเพื่อศึกษำ
และจัดทำร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจเริ่มต้น
ผลกำรดำเนินงำน
1) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมให้บริษัทจำกัดดำเนินกำร
ได้ในประเด็นหุ้นกู้แปลงสภำพ กำรทยอยให้หุ้น (Vesting) สิทธิที่จะซือหุ้นในรำคำที่
กำหนด (ESOP) และหุ้นบุริมสิทธิ) เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2560
2) คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจเริ่มต้นแห่งชำติมีมติเห็นชอบหลักกำรร่ำง
พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจเริ่มต้น พ.ศ. … ตำมที่ สวทน. เสนอเมื่อวันที่ 4
กั น ยำยน 2560 และให้ ป รั บ แก้ ไขตำมควำมคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจำกที่
ประชุมก่อนนำเสนอเพื่อพิจำรณำอีกครัง
9. โครงกำรพัฒนำ
บทบำทรัฐ : สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (พว.) ดำเนิน
เมืองนวัตกรรมชีวภำพ โครงกำรกำรพัฒนำเมืองนวัตกรรมชีวภำพภำคตะวันออก (EECi Biopolis) สร้ำง
ภำคตะวันออก (EECi ระบบนิเวศนวัตกรรมที่เหมำะสมในกำรส่งเสริมให้เกิดกำรทำวิจัย พั ฒ นำและ
Biopolis)
นวัตกรรมเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจชีวภำพ และสร้ำงเครือข่ำยเชื่อมโยง ภำครัฐ ภำค
ธุรกิจทังในและต่ำงประเทศครอบคลุม SMEs และชุมชนในพืนที่ เพื่อช่วยยกระดับ

ผล ๑๓.๓๗
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ลำดับ
ที่

นโยบำย
รัฐบำล
ด้ำนพลังงำน
สะอำด ระบบ
รำง ยำนยนต์
ไฟฟ้ำ กำร
จัดกำรนำและ
ขยะ ใช้
ประโยชน์
จำกผลกำร
ศึกษำวิจัย
และพัฒนำ
และนวัตกรรม
ของไทยตำม
ควำม
เหมำะสม ไม่
เพียงแต่จะใช้
เทคโนโลยีจำก
ต่ำงประเทศ
ส่งเสริมกำรใช้
เครื่องมือ วัสดุ
และสินค้ำอื่นๆ
ที่เป็น
ผลจำกกำร
วิจัยและพัฒนำ
ภำยในประเทศ
ในวงกว้ำง โดย
จัดให้มี
นโยบำยจัดซือ
จัดจ้ำงของ

โครงกำร

ผลกำรดำเนินงำนโดยใช้กลไกประชำรัฐ
และพัฒนำอุตสำหกรรมเดิม รวมถึงสร้ำงให้เกิดอุตสำหกรรมใหม่ทำงด้ำนพลังงำน
ชีวภำพ (Bioenergy) ชีวเคมีภัณฑ์ (Biochemicals & Bioplastics) อุตสำหกรรม
ผลิตสำรที่ให้ประโยชน์เชิงหน้ำที่ (Functional Ingredient) อุตสำหกรรมอำหำร
เสริมและเวชสำอำง (Nutraceuticals) รองรับกำรค้ำและกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัย
และนวัตกรรมด้ำนชีวภำพจำกภำคเอกชนทังในและต่ำงประเทศ ควบคู่กับกำรให้
ควำมสำคัญในกำรวิจัยพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมในระบบเกษตร (Smart
Agriculture) เพื่อยกระดับควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีของชุมชนโดยกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีเพื่อเกษตรแม่นยำให้สำมำรถผลิตผลิตผลเกษตรที่มีคุณ ภำพ ควำม
ปลอดภัย ลดกำรใช้ทรัพยำกร และเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพืชเศรษฐกิจสำคัญ
ของพืนที่ด้วยชุดเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ำยทอด ซึ่งนำไปสู่กำรเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม
เพื่ อปรับเปลี่ยนไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ควบคู่กับกำรยกระดับคุณ ภำพชีวิตของ
ประชำชนในพืนที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนนำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ต่อไปในอนำคต
บทบำทประชำชน/ประชำสังคม :
๑) เกษตรกรสำมำรถผลิตวัตถุดิบทำงกำรเกษตรที่มีคุณภำพ ใช้ทรัพยำกร อย่ำง
ประหยัด ลดต้นทุนกำรผลิต มีค วำมปลอดภัยและเพิ่ มมูลค่ำผลิตภัณ ฑ์ ได้ด้วย
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2) เกษตรกรและชุมชนสำมำรถเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงโดยใช้องค์ควำมรู้
และภูมิปัญ ญำชุมชนรับมือได้ อีกทังเกษตรกรและชุมชนสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้
กำรนำควำมรู้ และเทคโนโลยีไปปรับใช้ ในกำรประกอบอำชีพ ส่งผลกระทบให้ขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสิ นค้ำเกษตรและอุตสำหกรรมเพิ่มขึน และลด
ควำมเหลื่อมลำทำงรำยได้ระหว่ำงผู้ที่อยู่ในภำคเกษตรและนอกภำคเกษตรมำกขึน
บทบำทเอกชน :
1) ลงทุนเพื่อเติมเต็มศักยภำพปัจจุบันด้วยกำรสร้ำงตลำดใหม่ในอุตสำหกรรม
ชีวภำพ
2) ก ำหนดพื นที่ เพื่ อ สร้ำง Biorefinery Complex เพื่ อลงทุ น เพิ่ ม และต่ อ
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นโยบำย
รัฐบำล
ภำครัฐที่เอือ
อำนวย เพื่อ
สร้ำงโอกำส
กำรพัฒนำ
เทคโนโลยีของ
ประเทศ ใน
กรณีที่จำเป็น
จะต้องซือวัสดุ
อุปกรณ์หรือ
เทคโนโลยีจำก
ต่ำงประเทศ
จะให้มีเงื่อนไข
กำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยี
เพื่อให้สำมำรถ
พึ่งตนเองได้
ในอนำคตด้วย

โครงกำร

ผลกำรดำเนินงำนโดยใช้กลไกประชำรัฐ
ยอดผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำเพิ่มในอุตสำหกรรมชีวภำพ
3) ลงทุน/สนับสนุนด้ำนกำรวิจัย พัฒนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่เชิง
พำณิชย์
แผนกำรดำเนินงำน
กิจกรรมหลักที่ ๑ : กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรแม่นยำ และเพิ่มมูลค่ำ
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพืช และพืชเศรษฐกิจสำคัญของพืนที่ ด้วยชุดเทคโนโลยีที่พร้อม
ถ่ำยทอด จำนวน ๓๕ ชุมชน
กิจกรรมหลักที่ ๒ : พัฒนำเมืองนวัตกรรมชีวภำพภำคตะวันออก (EECi Biopolis)
- ขับเคลื่อนกำรพัฒนำเมืองนวัตกรรมชีวภำพภำคตะวันออก (EECi Biopolis)
และศึกษำจัดทำแผนปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้อง
- ออกแบบกลุ่มอำคำรเมืองนวัตกรรมชีวภำพภำคตะวันออก (EECi Biopolis)
ระยะที่ 1A
กิจกรรมหลักที่ ๓ : ยกระดับควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีของผู้ประกอบกำร
ฐำนชีวภำพในภำคตะวันออก (จำนวน ๖๐ รำย) และบ่มเพำะผู้ประกอบกำรใหม่
(Startups) ด้ำนนวัตกรรมฐำนชีวภำพ (จำนวน ๑๐ รำย)
ผลกำรดำเนินงำน
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้ดำเนินกำร ดังนี
1) กำรออกแบบกลุ่มอำคำร EECi ระยะที่ 1A ได้ดำเนินกำรจัดทำสัญญำ
จ้ำง บริษัท ดีไซน์+ดีเวลลอป จำกัด
2) กำรถ่ ำ ยทอดเทคโนโลยี เพื่ อ เกษตรกรแม่ น ย ำได้ มี ก ำรหำรื อ ร่วมกั บ
เครื อ ข่ ำ ย อำทิ กรมส่ ง เสริ ม กำรเกษตร มหำวิ ท ยำลั ย บู ร พำ มหำวิ ท ยำลั ย
เกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ และชุมชนในพืนที่จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรำ
จันทบุรี ชลบุรี และระยอง เพื่อเตรียมดำเนินกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรผลิต
เทคโนโลยีสำรชีวภัฑ์ และเทคโนโลยีกำรจัดกำรดินและนำ เป็นต้น
3) พั ฒ นำเทคโนโลยี เชิ ง ลึ ก ให้ กั บ ผู้ ป ระกอบกำรเศรษฐกิ จ ฐำนชี ว ภำพ
จำนวน 6 รำย และได้ประสำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำยโปรแกรมสนับสนุนกำร
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๘.๕ ปรับปรุง 10. โครงกำรเมือง
และจัด เตรียม นวัตกรรมอำหำร
ให้มีโครงสร้ำง (Food Innopolis)
พืนฐำนด้ำน
วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี
ด้ำนกำร
วิจัยและพัฒนำ
และด้ำน
นวัตกรรม ซึ่ง
เป็นโครงสร้ำง
พืนฐำนทำง
ปัญญำที่สำคัญ
ในกำรต่อยอด
สู่กำรใช้เชิง
พำณิชย์ของ
ภำค
อุตสำหกรรม
ให้มีควำม
พร้อม ทันสมัย
และกระจำยใน
พืนที่ต่ำงๆ
เช่น กำร
พัฒนำระบบ
สำรสนเทศ

ผลกำรดำเนินงำนโดยใช้กลไกประชำรัฐ
พั ฒ นำเทคโนโลยี และนวั ต กรรม (ITAP) ในเขตพื นที่ EEC อำทิ มหำลั ยบู รพำ
มหำวิทยำลัย เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก มหำวิทยำลัยเกษตร วิทยำเขตศรี
รำชำ และ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ วิทยำเขตระยอง
บทบำทรัฐ :
1) น ำเอำโครงสร้ำ งพื นฐำนกำรวิจั ย พั ฒ นำและนวัต กรรม และบุ ค ลำกร
ผู้ เชี่ ย วชำญมำให้ บ ริ ก ำรแก่ บ ริ ษั ท เอกชนที่ เข้ ำ มำตั งหน่ ว ยวิ จั ย พั ฒ นำและ
นวัตกรรมใน Food Innopolis และบริษัทเอกชนที่ขอรับกำรสนับสนุนด้ำนกำร
วิจัยพัฒนำและนวัตกรรมแม้ไม่ได้อยู่ใน Food Innopolis เพื่อกำรผลิตสินค้ำและ
บริกำรที่มีมูลค่ำเพิ่มสูง
2) จัดสิทธิประโยชน์ทำงภำษีและกำรอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน อำทิ กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรขออนุญำตนำผู้เชี่ยวชำญต่ำงชำติเข้ำ
มำทำงำน เป็นต้น
3) กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรบริกำรด้ำนกำรตรวจวิเครำะห์ ทดสอบ
สอบเที ย บ และกำรจั ด กำรทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำแก่ ภ ำคอุ ต สำหกรรมและ
บริษัทเอกชน
บทบำทประชำชน/ประชำสังคม : ภำคมหำวิทยำลัยมีบทบำทในกำรสนับสนุน
องค์ควำมรู้และผู้เชี่ยวชำญ ในกำรให้คำปรึกษำ และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่
บริษัทเอกชน โดยกำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์
บทบำทเอกชน : ดำเนินกำรวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม และแบ่งปันองค์ควำมรู้ เพื่อ
นำไปสู่กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ในรูปแบบ Open Innovation
ผลกำรดำเนินงำน
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิ ท ยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรม
แห่งชำติ (สวทน.) ร่วมมือกับหน่วยงำนพันธมิตรทังภำครัฐ มหำวิทยำลั ย และ
สถำบันวิจัย ทังในประเทศและต่ำงประเทศ ในกำรขับเคลื่อนกำรจัดตังและดำเนิน
โครงกำรเมื องนวัต กรรมอำหำร (Food Innopolis) โดยมี ผลกำรด ำเนิ น งำนที่
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ผลกำรดำเนินงำนโดยใช้กลไกประชำรัฐ
สำคัญ ดังนี
1) จั ดตั ง Food Innopolis พื นที่ แรก ณ อุ ท ยำนวิ ท ยำศำสตร์ ป ระเทศไทย
จังหวัดปทุมธำนี ซึ่งมีควำมพร้อมรองรับกิจกรรมวิจัยพัฒนำและนวัตกรรมของ
ภำคเอกชน ทังโครงสร้ำงพืนฐำนและพืนที่ใช้สอย มีบุคลำกรวิจัย มีกำรเชื่อมโยง
ควำมร่วมมือกับสถำบันวิจัย มหำวิทยำลัย ภำคเอกชน และภำครัฐ โดย Food
Innopolis จะใช้ พื นที่ ป ระมำณ 20,000 ตำรำงเมตร ในอำคำร Innovation
Cluster 2 (INC 2) เป็นสำนักงำนใหญ่ (Headquarter) และรองรับกิจกรรมกำร
วิจัยพัฒนำและนวัตกรรมอำหำรของภำคเอกชน
2) บริษัทเอกชนมำตังหน่วยวิจัยพัฒนำและนวัตกรรมใน Food Innopolis
จำนวน 37 รำย
3) พัฒนำ service platform เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ กำรวิจัย
พัฒนำและนวัตกรรมสำหรับบริษัทเอกชน อำทิเช่น
(1) Food Innopolis Academy ร่ ว มกั บ เครื อ ข่ ำ ยมหำวิ ท ยำลั ย และ
หน่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้ อ งให้ บ ริ ก ำรฝึ ก อบรมและพั ฒ นำศั ก ยภำพบุ ค ลำกรด้ ำน
อุตสำหกรรมอำหำรและเพื่อเพิ่ มพูนทักษะและควำมรู้ที่ทันสมัยในระดับโลก เช่ น
หลักสูตรนักพัฒนำกลิ่นรส (Flavorist) เป็นต้น
(2) Food Safety service platform ร่วมกับ สำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ (อย.) สมำคมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทำงอำหำรแห่งประเทศไทย
จั ด ท ำ Capacity building ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในระบบกำรออกใบอนุ ญ ำตกำรขึ น
ทะเบียนอำหำร และจัดทำฐำนข้อมูลผู้เชี่ยวชำญในกำรพิจำรณำคำขอกำรขึ น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์อำหำร เพื่อลดอุปสรรคในกำรขึนทะเบียนล่ำช้ำ
(3) Talent Mobility service platform อ ำนวยควำมสะดวกในกำร
จัดหำผู้เชี่ยวชำญที่เหมำะสมในกำรให้คำปรึกษำภำคเอกชน
(4) Facillities service platform อำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร
อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ในกำรผลิ ต ระดั บ โรงงำนน ำร่ อ ง เพื่ อ พั ฒ นำและทดสอบ
ผลิตภัณฑ์อำหำรและกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรต้นแบบ โดยมุ่งเน้นที่กำร
เสริ ม ศั ก ยภำพของโรงงำนต้ น แบบที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว บำงส่ ว นในหน่ วยงำนต่ ำ งๆ ให้
สำมำรถใช้ประโยชน์และให้บริกำรแก่ภำคเอกชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
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19
ลำดับ
ที่

นโยบำย
รัฐบำล

โครงกำร

ผลกำรดำเนินงำนโดยใช้กลไกประชำรัฐ
กระจำยตัวอยู่ในพืนที่ที่สะดวกต่อกำรใช้บริกำรของภำคเอกชน
(5) Food Innopolis Sensory Evaluation ร่ วมมื อกั บเครื อข่ ำย Thailand
sensory Network ด้ำนกำรวิเครำะห์ คุ ณ ภำพทำงประสำทสัมผัส ประกอบด้วย
บุคลำกรผู้เชี่ยวชำญในกำรทดสอบรสชำติ คุณลักษณะสัมผัสและกลิ่นรสอำหำร
และส่ ว นผสม ซอฟท์ แ วร์ แ ละเครื่ อ งมื อ วิ ท ยำศำสตร์ ในกำรประเมิ น ทดสอบ
คุณภำพอำหำร ด้ำนรสชำติ กลิ่น เนือสัมผัส และลักษณะทำงกำยภำพ เช่น แก๊ซ
โครมำโตกรำฟฟี (GCMS) ลิควิดโครมำโตกรำฟี (LC) และฟิวเรียทรำนฟอร์มอิน
ฟำเรดสเปคโทรโฟโตมิเตอร์ (FTIR) เป็นต้น
(6) Food Innopolis Global Network เพื่อให้บริกำรเชื่อมประสำนให้
เกิดควำมร่วมมือในกำรถ่ำยทอดควำมรู้และกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรวิจัยพัฒนำ
และนวัตกรรมอำหำร รวมทังด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจและเทคโนโลยี จำกหน่วยงำน
ชันนำด้ำนนวัตกรรมอำหำรระดับโลก เช่น สถำบันวิจัย Fraunhofer ของประเทศ
เยอรมนี
4) ร่วมกับศูนย์สร้ำงผู้ประกอบกำรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มหำวิทยำลัย
หอกำรค้ำ (IDE center) เปิดตัวโครงกำรพัฒนำสตำร์ทอัพด้ำนนวัตกรรมอำหำร
(IDE Mindset Development Program : Hacking Food) พั ฒ นำสตำร์ท อั พ
ด้ำนนวัตกรรมอำหำรเพื่อผลักดัน นักรบสตำร์ทอัพไทยรุ่นใหม่ไปสู่เวทีโลก โดย
ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชำญจำกมหำวิทยำลัยชันนำของโลกด้ำนสตำร์ทอัพอย่ำงเอ็มไอที
(MIT) เพื่ อ มุ่ ง กำรสร้ ำ งจ ำนวนสตำร์ ท อั พ ที่ มี ค วำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขั น ใน
ตลำดโลกและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตแบบก้ำวกระโดด
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