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รายงานผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ ของ วท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561
ลําดับ
ที่

1

นโยบาย
รัฐบาล
นโยบาย
รัฐบาล :
ขอ ๘ การ
พัฒนาและ
สงเสริมการใช
ประโยชนจาก
วิทยา
ศาสตรและ
เทคโนโลยี
การวิจัยและ
พัฒนา
และนวัตกรรม
8.1 สนับสนุน
การเพิ่ม
คาใชจายใน
การวิจัย และ
พัฒนาของ
ประเทศเพื่อมุง
ไปสูเปาหมาย
ใหไมต่ํากวา
รอยละ 1 ของ
รายได
ประชาชาติ
และมีสัดสวน
รัฐตอเอกชน

โครงการ

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ

1. โครงการยกระดับ
OTOP ดวยวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (วทน.)

บทบาทรัฐ : กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แห ง ประเทศไทย (วว.) สํ า นั ก ส ง เสริ ม และถ า ยทอดเทคโนโลยี สํ า นั ก งาน
ปลั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร (สส.สป.) กรมวิ ท ยาศาสตร บ ริ ก าร (วศ.) และ
สํานักงานนวัตกรรมแห งชาติ (สนช.) และ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ รวมกับภาคเอกชน ผูประกอบการ OTOP ในการพัฒนาและ
ยกระดับสินคา OTOP เพื่อเปนรากฐานที่สําคัญ ตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศและเศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งผูประกอบการ OTOP ของไทยจําเปนตอง
พัฒนาใหเขมแข็งเพื่อรองรับกับคูแขงขันจากตางประเทศ โดยการพัฒนาใน 6
ดาน คือ การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ พัฒนา
ระบบมาตรฐาน พั ฒ นาและออกแบบเครื่ อ งจั ก ร พั ฒ นาวั ต ถุ ดิ บ ต น น้ํ า และ
กระบวนการผลิต
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : เปนกลุมผูรับการพัฒนาจากภาครัฐ ผานกลไก

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แผน: สป.
50 ลานบาท
ผล: สป.
1.9124 ลาน
บาท (ณ วันที่ 3
ม.ค. 61)

สป./ วว./
วศ./สนช./
สทน./พว.

2
ลําดับ
ที่

นโยบาย
รัฐบาล
30 : 70 ตาม
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
สังคมแหงชาติ
ทั้งนี้ เพื่อให
ประเทศมี
ความสามารถ
ในการแขงขัน
และมีความ
กาวหนา
ทัดเทียมกับ
ประเทศอื่นที่มี
ระดับ การ
พัฒนา
ใกลเคียงกัน
และจัดระบบ
บริหาร งาน
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี
วิจัย และ
นวัตกรรมใหมี
เอกภาพและ
ประสิทธิภาพ
โดยใหมีความ
เชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชน

โครงการ

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ
โครงการยกระดับ OTOP ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
โดยการรวมกลุมของผูประกอบการ ประชาชน และประชาสังคม ไดสรางความ
เขมแข็งของเครือขาย ทําใหการพัฒนาสินคา OTOP ที่เปนเอกลักษณและภูมิ
ปญญาทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม รวมทั้งมีสวนรวมใน
การพัฒนา โดยการลงทุนงบประมาณดําเนินงานในโครงการควบคูกับการรับองค
ความรูจากหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการพัฒนาศักยภาพภาคประชาชน/
ประชาสังคมในพื้นที่อยางยั่งยืน
บทบาทเอกชน : ผลักดันการทํางานเปนเครือขายรวมกัน การมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานโครงการฯ เพื่อความยั่งยืนของผูประกอบการ OTOP โดยภาคเอกชนมี
ภารกิจในการเติมเต็มกิจกรรมตลอดจนวงจรธุรกิจ เชน การมีสวนรวมดานลงทุน
แหลงเงินทุน การขยายชองทางการตลาด การเปนพี่เลี้ยงธุรกิจ สหพันธ SMEs
รวมดําเนินการผลักดันระบบพี่เลี้ยงและการเปนผลสนับสนุนเชิงประสบการณ
และตัวอยางความสําเร็จที่ดี
ผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดดําเนินการ ดังนี้
1) สรางความรู ความเขาใจในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ OTOP
ดว ย วทน. จํ านวน 1๔ ครั้ ง (กิจ กรรม OTOP สัญ จร) ใน 1๔ จั งหวัด ได แ ก
อุตรดิตถ แมฮองสอน ตาก นครศรีธรรมราช มหาสารคาม สกลนคร นราธิวาส
จันทบุรี พัทลุง อยุธยา นครปฐม นครสวรรค นครราชสีมา และเพชรบูรณ โดยมี
ผูประกอบการเขารวมงานทั้งสิ้น จํานวน ๒,๑๐๗ ราย และมีผูประกอบการสนใจ
ยื่นใบสมัครคูปองวิทยเพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade) (ณ เดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๑) จํานวน ๙๘๑ ราย โดยกระจายในภูมิภาคตางๆ
2) พัฒนาผลิตภัณฑดวย วทน.
(๑) คัดเลือกขอเสนอโครงการจากสถาบันการศึกษาที่มีผูประกอบการ
แจงความประสงคขอดําเนินโครงการ เพื่อใหการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการ
ยกระดับผลิตภัณฑ โดย ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ มีจํานวนขอเสนอโครงการที่

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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ลําดับ
ที่

นโยบาย
รัฐบาล

โครงการ

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ

2. โครงการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ
ชุมชนสําหรับ
ผูประกอบการรุนใหม
และการประกวด
MOST Innovation
OTOP Award พ.ศ.

ดําเนินการพิจารณาทั้งหมด 55 ขอเสนอ รวมผูประกอบการ จํานวน 212 ราย
ทั้ งนี้ กระทรวงวิ ทยาศาสตร ฯ ได อ นุ มั ติ ก ารดํ า เนิ น งานโครงการ
ยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ดวย วทน. ใหแกสถาบันการศึกษาที่ผานการพิจารณา
จํานวน 8 แหง งบประมาณรวม 19,897,300 บาท รวมผูประกอบการ จํานวน
143 ราย
(๒) ดําเนินการโครงการความรวมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณา
การระหว า งเรี ย นรู ใ นสถานศึ ก ษากั บ การนํ า วทน. ไปพั ฒ นาและยกระดั บ
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ (OTOP mentor) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการบูรณาการพัฒนางานวิจัยดานการยกระดับผลิตภัณฑ
โอทอประหว า งนั ก ศึ ก ษาและอาจารย จ ากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ลานนา จํ านวน 6 วิ ทยาเขต ผู ประกอบการโอทอป จํา นวน 200 ราย และ
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการจัดทําสัญญา
3) ขยายผลการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ
- คัดเลือกผูประกอบการ OTOP จํานวน ๓ ราย ไดแก ศรีบุงเลิศฝาย
จังหวัดอุบลราชธานี กลวยกรอบทองบานศาลาสามหลัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
และสบูสมุนไพรเปลือกมังคุด จังหวัดจันทบุรี เขาแสดงผลงานในงาน OTOP City
2017 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหวางวันที่ 17 - 25 ธันวาคม 2560 รวมยอดจําหนายและยอดสั่งจองจากงาน
จํานวน 174,900 บาท
4) ประเมินผลลัพธทางเศรษฐกิจในการดําเนินโครงการ (การดําเนินงาน
ระยะที่ 2)
บทบาทรัฐ : กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี
(สส.) สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สป.วท.) ไดดําเนินงาน
โครงการฯ ในป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มุ ง เน น การพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนรุนใหม ใหมีความรูเรื่องวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม การเลือกใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม การออกแบบ
ผลิตภัณฑที่ตรงตามความตองการของตลาด การทําตนแบบผลิตภัณฑที่นําไปสู
การผลิตเชิงพาณิชย การตลาดยุคปจจุบัน แผนธุรกิจ ที่จะบมเพาะผูประกอบการฯ

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

งปม. ป 60 14.6840 ลาน
บาท
(ผูกพัน ป 61 7.3420
ลานบาท)
เบิกจายภายใน

สป.วท.

4
ลําดับ
ที่

นโยบาย
รัฐบาล

โครงการ
2560

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ
ใหพรอมกาวไปสูโลกธุรกิจ
ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดดําเนินงานรวมกับหนวยงานในสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(พว.) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง ทําการสงเสริมและผลักดันการสรางตนแบบผลิตภัณฑ
ชุมชนที่มีนวัตกรรม ของผูประกอบการรุนใหมที่เขารวมโครงการฯ เพื่อนําไปสู
การผลิตในเชิงพาณิชย และสรางโอกาสทางการตลาดและชองทางการจําหนาย
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม:
1) กลุมผูประกอบการรุนใหม ไดนําเสนอแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑของตน
กระตุ น ศั ก ยภาพการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละการคิ ด ต อ ยอดในกลุ ม เป า หมาย
โครงการ และได รับโอกาสการพั ฒนาผลิ ตภัณ ฑที่ เหมาะสมด วยวิ ทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) จากการเขารวมโครงการ
2) ประชาชน/ประชาสั ง คม ผู รั บ ประโยชน จ ากการรั บ การบริ ก ารด ว ย
ผลิตภัณฑที่ดี มีคุณภาพ และเกิดเครือขายสินคานวัตกรรมและชองทางการตลาด
ใหม เกิดการกระตุนเศรษฐกิจ
บทบาทเอกชน : บริษัท สยามพิวรรธน รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด ไดเขามามีสวนรวมใน
การคัด เลือกกลุมผูประกอบการรุนใหมเขา รวมโครงการฯ และขยายช องทาง
การตลาดโดยการนําผลิตภัณฑใหมจากโครงการวางจําหนายในหาง Iconsiam
และหางสรรพสินคาในเครือสยามพิวรรธน
ผลการดําเนินงาน
โครงการ OTOP IGNITE ไดเปดรับผูประกอบการรุนใหมไมจํากัดอายุ ที่มี
ฐานการผลิตสมัครเขารวมโครงการฯ โดยเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑที่จะ
ทําในโครงการนี้ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน – 14 สิงหาคม 2560 ผูที่ไดรับคัดเลือก
เขารวมโครงการ จะไดรับความรูในเรื่องนวัตกรรม ธุรกิจ การตลาด เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑจริง โดยในรอบที่ 1 มีผูสมัครเขารวมโครงการเขารับการอบรมหลักสูตร

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)
เดือน ก.พ. 61

หนวยงาน
รับผิดชอบ

5
ลําดับ
ที่

นโยบาย
รัฐบาล

โครงการ

3. แนวทางสงเสริม
การวิจัยและพัฒนา
ดาน วทน. สําหรับ 5
อุตสาหกรรมหลัก
ภายใตโครงการสาน
พลังประชารัฐ

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ
การฝก อบรมจากกรมพั ฒนาธุร กิ จการค า จํา นวน 190 คน และรอบที่ 2
ผูสมัครไดทําการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑที่มีนวัตกรรมและเขารับการตัดสินถูก
คัดเลือกใหเหลือ จํานวน 8๐ คน โดยจะมีการจัดงานแขงขันคัดเลือกในรอบที่ 3
ในงานการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑชุมชนสําหรับผูประกอบการรุนใหม
และมอบรางวัล MOST’s Innovation OTOP Awards 2017 ระหวางวันที่ 11
– 13 มกราคม 2561 ณ Siam Discovery กรุงเทพฯ เพื่อตัดสินผูไดรับรางวัล
จํานวน 12 รางวัล
ทั้งนี้ ผลงานที่ไดรับรางวัลจะไดรับโอกาสในการศึกษาและสรางโอกาสทาง
การตลาดสินคานวัตกรรมชุมชนในตางประเทศ เงินรางวัลจากสยามพิวรรธนและ
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) และการทดลองวางจําหนายผลิตภัณฑใน
เครือสยามพิวรรธน รวมทั้งโอกาสในการเขารวมงาน Business Matching จากคูคา
ทั้งในประเทศและตางประเทศของกระทรวงพาณิชย และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
บทบาทรัฐ : สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวั ตกรรมแห งชาติ (สวทน.) ในฐานะผา ยเลขานุก ารคณะกรรมการสานพลั ง
ประชารัฐ กลุมการยกระดับนวัตกรรมและ digitalization (D1) รวมจัดทําแนว
ทางการสงเสริมฯ กําหนดขั้นตอน กระบวนการ และเงื่อนไข ใหสิทธิประโยชน
ดานภาษี 300% สําหรับกลุมบริษัททีล่ งทุนวิจัยและนวัตกรรมรวมกันเพื่ออํานวย
ความสะดวกตอการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน
ทั้งนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กรมสรรพากร สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห งชาติ (พว.) รวมกันพิจารณา
ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวน
รัษฎากร ใหมีรองรับการดําเนินงานและเพื่อใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดย
กระทรวง วิทยาศาสตรฯ ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ เพื่อ
ทําหนาที่พิจารณาใหรับรองและอนุมัติตามขั้นตอนและกระบวนการ
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ 5 กลุม
อุ ตสาหกรรม มี อ งค ป ระกอบจากภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคการศึ ก ษา/
มหาวิทยาลัย รวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนา

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สวทน.
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(ลานบาท)

หนวยงาน
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บทบาทเอกชน : บริษัทเอกชนที่มีความตองการยกระดับขีดความสามารถดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มากกวา 1 บริษัท รวมกันกําหนด
โจทย วิ จั ย ที่ ต อ งการแก ไ ข พั ฒ นาและยกระดั บ เทคโนโลยี ร ว มกั น ในกลุ ม
อุตสาหกรรม และดําเนินการจางผูรับจางทําวิจัย โดยลงเงินในจํานวนเงินเทากัน
และทํ า ความตกลงเรื่ อ งทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาเพื่ อ ใช ป ระโยชน ร ว มกั น อย า ง
เหมาะสม

2

ผลการดําเนินงาน
แนวทางการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาดาน วทน. สําหรับ 5 กลุมอุตสาหกรรม
หลักภายใตโครงการสานพลังประชารัฐ โดยการใหสิทธิประโยชนยกเวนภาษี
นิติบุคคลจํานวน 3 เทา ในระยะเวลา 3 รอบบัญชี (ป 2559 - 2562) ตาม
เงื่อนไข ที่กําหนด และจัดตั้งคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ สําหรับ 5 กลุม
อุตสาหกรรม เพื่อทําหนาที่รับรองโจทยวิจัยและคาใชจายเพื่อรับสิทธิประโยชน
ตามแนวทางฯ ดังกลาว
๘.๒ เรง
4. การจัดนิทรรศการ บทบาทรัฐ : องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพ.) สนับสนุนบุคลากร
เสริมสราง
วิทยาศาสตรเคลื่อนที่ และงบประมาณ เพื่ อ ดํ า เนิ น การจั ด นิ ท รรศการวิ ท ยาศาสตร เ คลื่ อ นที่ ห รื อ
สังคม
(คาราวานวิทยาศาสตร) คาราวานวิทยาศาสตร เพื่อสงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
รูปแบบตางๆ สําหรับเยาวชนและประชาชนที่อยูหางไกลในแตละภูมิภาคของ
นวัตกรรม โดย
ประเทศ ซึ่ งผู เ ข า รว มกิ จ กรรมจะได สัม ผั ส และเรี ย นรู วิ ทยาศาสตร ด ว ยความ
สงเสริมระบบ
สนุกสนานจากชิ้นงานนิทรรศการ สื่อสัมผัส การแสดง สาธิตทางวิทยาศาสตร
การเรียนการ
หองทดลองทางวิทยาศาสตร ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ
สอนที่เชื่อมโยง
ระหวาง
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : ความรวมมือจากครู อาจารย และภาคประชา
วิทยาศาสตร
สังคมในพื้นที่ ในการสงเสริมผลักดันใหเด็ก เยาวชน ผูปกครอง ไดมีความรูความ
เทคโนโลยี
ตระหนักในวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น
วิศวกรรม
ศาสตรและ
บทบาทเอกชน : สนับสนุนงบประมาณ และกระบวนการองคความรูจาก ๓ บริษัท
คณิตศาสตร
เอกชน ดังนี้
การผลิต

อพ.
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๑) บริษัท เชฟรอนประเทศไทย สํารวจและผลิต จํากัด และ สถาบันคีนัน
แหงเอเชีย ไดสนับสนุนผลิตนิทรรศการ “Enjoy Science Careers Exhibition :
สนุกวิทย พลังคิด เพื่ออนาคต” นําเสนอ ๑๐ อาชีพ ในสายงานดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ชุดนิทรรศการดังกลาวเปนสวนหนึ่งของโครงการของบริษัท
เชฟรอนฯ ที่มุงสงเสริมศักยภาพทางการแขงขันของแตละประเทศอยางยั่งยืน
ผ า นการพั ฒ นาการศึ ก ษาในสาขาวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี วิ ศ วกรรม และ
คณิตศาสตร หรือ สะเต็ม (STEM) ซึ่งเปนการปูพื้นฐานการพัฒนาบุคลากรของ
ประเทศใหมีคุณภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโลกในศตวรรษที่ ๒๑
๒) บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สนับสนุนคาน้ํามันสําหรับ
เปนคาใชจายในการเดินทางของคาราวานวิทยาศาสตร จํานวน ๒.๐ ลานบาท
ผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดําเนินการจัดงานคาราวานวิทยาศาสตรโดยได
นํา ความรูด า น วทน. ไปเผยแพร ให แ ก นั ก เรีย น/เยาวชน ในระยะที่ 1 (เดื อ น
พฤศจิกายน 2560 - กุมภาพันธ 2561) รวมทั้งสิ้น จํานวน 12 ครั้ง ครอบคลุม
12 จังหวัด ดังนี้
- วันที่ ๗ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัด
สกลนคร
- วันที่ ๑๔ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัด
ยโสธร
- วันที่ ๒๑ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย จังหวัด
บุรีรัมย
- วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนนครสวรรค จังหวัด
นครสวรรค
- วันที่ ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยแมฮองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน
- วั น ที่ ๑๓ – ๑๕ ธั น วาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรี ย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ
พระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตาก

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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- วันที่ ๙ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี
- วันที่ ๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนชลราษฎรอํารุง จังหวัดชลบุรี
- วันที่ ๒๓ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
- วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
จังหวัดระยอง
- วันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
สุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
- วันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัด
สงขลา
5. การจัดงาน Maker บทบาทรัฐ : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) รวมกับ
Faire Bangkok 2018 องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพ.) และสํานักงานคณะกรรมการการ
: ลานอวดของ ประลอง อาชีวศึกษา (สอศ.) สงเสริมการแขงขันสรางสรรคสิ่งประดิษฐเพื่อสงเสริมคุณภาพ
ไอเดีย
ชีวิตในสังคม และเปนการสงเสริมการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร หรือสะเต็ม (STEM)
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : รวม Workshop สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู
รวมทั้งเชื่อมเครือขายวัฒนธรรมเมกเกอร
บทบาทเอกชน : บริ ษั ท เชฟรอนประเทศไทยสํ า รวจและผลิ ต จํ า กั ด และ
สถาบันคีนันแหงเอเชีย รวมกันผลักดันการทํางานเปนเครือขายสรางวัฒนธรรม
เมกเกอร โ ดยการลงมื อ ทํ า ลองผิ ด ลองถู ก จนออกมาเป น ผลงานเฉพาะตั ว ที่
แสดงออกถึงความสร างสรรค อยา งชัด เจน และผสมผสานระหว างศิ ลปะและ
เทคโนโลยีสมัยใหมอยางลงตัว
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) รวมกับองคการ
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพ.) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและ

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

พว./ อพ.

9
ลําดับ
ที่

นโยบาย
รัฐบาล

โครงการ

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ

ผลิต จํากัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถาบันคีนันแหง
เอเชีย จัดงาน Maker Faire Bangkok 2018 : ลานอวดของ ประลองไอเดีย
ระหวางวันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม 25๖๑ ณ ลานหนาศูนยการคาเดอะสตรีท รัชดา
กรุงเทพฯ โดยเปนมหกรรมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐของเหลาเมกเกอรหรือนัก
สรางสรรคนวัตกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต พรอมทั้งแบงปนความคิด
และประสบการณ ชวยจุดประกายความสนใจดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหกับเยาวชนและบุคคลทั่วไป รวมทั้งสงเสริมการเติบโตของวัฒนธรรมเมกเกอร
ในประเทศไทยอยางตอเนื่อง ตลอดจนวางรากฐานการสรางบุคลากรในสาขาสะ
เต็ม ทั้งนี้ ภายในงานมีบูธแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ ๘๐ บูธ รวมทั้งมีกิจกรรมตางๆ
อาทิ Electric Parade ขบวนพาเหรดแสงสีเสียง TukTuk Racing เกมสแขง
รถตุกตุกแบบ VR และการจัดแสดงผลงานสรางสรรคโดยเมกเกอรจากประเทศญี่ปุน
เปนตน ตลอดจนมีเวทีสรางสรรคสิ่งประดิษฐที่เปดโอกาสใหผูเยี่ยมชมไดรวมสนุก
กับการเปนเมกเกอร และมีการมอบรางวัลโครงการ Enjoy Science: Young
Makers Contest ป ๒ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการ Chevron Enjoy Science:
สนุกวิทย พลังคิด เพื่ออนาคต ในหัวขอสิ่งประดิษฐเพื่อเสริมสรางความปลอดภัย
ในชุมชน โดยผูชนะจะไดเขารวมงาน Maker Faire San Francisco Bay Arear
มหกรรมแสดงสิ่ ง ประดิ ษ ฐ ข องเหล า เมกเกอร ณ เมื อ งซานฟรานซิ ส โก
สหรัฐอเมริกา และไดรับรางวัลอื่นๆ รวมมูลคากวา ๑.๒ ลานบาท
6. โครงการไอซีทีเพื่อ บทบาทรัฐ : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) ดําเนินการ
การเรียนรูตลอดชีวิต ออกแบบระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย เพื่อ ใหเหมาะสมกับพื้นที่ และ
สําหรับชุมชนชายขอบ สนับสนุนดานเทคนิคตลอดจนใหความรูแกครูในพื้นที่ในการซอมบํารุงระบบไฟฟา
ในเบื้องตน
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : นําความรูไปประกอบอาชีพจากการไดรับการ
ถายทอดองคความรู
บทบาทเอกชน : สนับสนุนการติดตั้งระบบโทรคมนาคมของ AIS ใหรองรับศูนย
การเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา (ศศช.) และโรงเรียนตระเวนชายแดน (ตชด.) ใน

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แผน
๗๒.๘๔

พว.

ผล
๔๕.๘๐
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ที่

นโยบาย
รัฐบาล

โครงการ
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ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แผน
๑.๗๔

พว.

โครงการฯ และสนั บสนุน ระบบผลิต ไฟฟา พลั งงานแสงอาทิต ยฯ ให แก ศศช.
จํานวน ๒ แหง

7. โครงการไอซีที
สงเสริมการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ ๒๑

ผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการดําเนินงาน ดังนี้
1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใชสื่อดิจิทัล เรื่อง เทคนิคการสอนภาษาไทย
แบบแจกลูกสะกดคํา รวมกับบริษัท กะทิกะลา จํากัด เพื่อแกปญหาเด็กอานไมออก
เขี ย นไม ไ ด สํ า หรั บ ครู แ ละบุ ค คลากรทางการศึ ก ษาสํ า หรั บ ชุ ม ชนชายขอบ
เมื่อวันที่ ๑ - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่
๓๔ จังหวัดตาก
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน เรื่อง “การพัฒนาเทคนิคการสอนอานเขียนภาษาไทยแบบแจก
ลูกสะกดคํา” ตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก อําเภอเมือง จังหวัดตาก
บทบาทรัฐ : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)พัฒนา
ศักยภาพของกลุมผูดอยโอกาสโดยเฉพาะโรงเรียนในชนบท ผานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือไอซีที (ICT: Information and Communication Technology)
เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูเพื่อใหมีโอกาสในการยกระดับ
คุณภาพชีวิต เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และเผยแพรผลงานหรือถายทอดสวนที่
สําเร็จดวยดีแกหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของโดยตรงในเรื่องนั้นๆ เพื่อรับชวงตอในการ
ขยายผลในวงกวาง
บทบาทประชาชน/ประชาสั งคม : ครู ใ นโรงเรี ย นสามารถประยุ ก ต ใ ช ไ อซี ที
ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และคุ ณ ภาพชี วิ ต เพื่ อ ก า วสู ก ารเป น พลเมื อ งใน
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยยกระดั บ การศึ ก ษาของโรงเรี ย นในท อ งถิ่ น เช น ใช เ พื่ อ
แก ป ญหาขาดแคลนครู ใ นชนบท ใช เ ป นสื่ อ การเรี ย นรู เ พิ่ มเติ มทั้ งในและนอก
หองเรียน รวมทั้งใหนักศึกษาครูไดใชเปนตัวอยางกอนการสอน

ผล
๑.๗๔
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โครงการ
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บทบาทเอกชน :
๑) บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด สนับสนุนการ
ดําเนินงาน Innovation Space
๒) สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน สนับสนุนทุนการศึกษาใหแกนักเรียนใน
โครงการฯ ไดศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
๓) สถาบันกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน ไดสนับสนุนงบประมาณใหสามเณรได
จัดทําโครงงานคอมพิวเตอร
ผลการดําเนินงาน
๑) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "คายสิ่งประดิษฐสมองกลฝงตัว ๒ และสราง
ชิ้นงาน ๓ มิติ ดวย 3D-printer " ปการศึกษา ๒๕๕๙ คายที่ ๒ จํานวน ๓ ครั้ง
ใหแกครูนักเรียนจากโรงเรียนในชนบท ๒๒๑ คน (๒๐ แหง) และครูสามเณร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ๑๐๓ คน (๑๗ แหง)
๒) สถาบันกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน สนับสนุนงบประมาณใหนักเรียนจาก
โรงเรี ย นในชนบท ภายใต โ ครงการเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษาของ
โรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ไดจัดทําโครงงานคอมพิวเตอร ป พ.ศ. ๒๕๕๙ (ปที่ ๑)
เปนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๓) สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน สนับสนุนทุนการศึกษาใหแกนักเรียนใน
ชนบทไดศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๐
จํานวน ๑๐ คน
๔) โครงการฯ รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ
และแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกวดเรื่องเลาดิจิทัล การเรียนรูดวยโครงการโดยใช
ไอซีที (Project-based Learning using ICT) ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนเจาภาพรวมจัดการประกวดในพื้นที่ภาคกลาง
และภาคใต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู แนวทางการใชไอซีทีจัดการเรียนรูดวยโครงการ
กับบุคลากรทางการศึกษา เชน บุคลากรจากสํานักงานเขตพื้นที่ ศึกษานิเทศก
และตัวแทนครูเกี่ยวกับการใชไอซีทีจัดการเรียนรูดวยโครงการตามแนวคอนสตรัก
ชันนิซึม และประชาสัมพันธการประกวดเรื่องเลาดิจิทัล การใชไอซีทีจัดการเรียนรู

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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โครงการ
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ดวยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม ทั้งนี้ มีครูเครือขาย ตัวแทนจากสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาและอาจารย จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เข า ร ว ม
กิจกรรมรวม จํานวนทั้งสิ้น ๕๐ คน
๕) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๒ จังหวัดเลย เพื่อให
การสนับสนุนและติดตามความคืบหนาโครงการ “สงเสริมการใชไอซีทีสรางรายได
ในกลุมโรงเรียน ทสรช.” ตลอดจนใหคําปรึกษา ชวยแกปญหา และเสนอแนะ
แนวทางทําธุรกิจออนไลน ใหกับครูและนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม ทั้งนี้ โรงเรียน
ศึกษาราชประชานุเคราะห ๕๒ จังหวัดเลย ไดมีกิจกรรมที่สงเสริมงานอาชีพใหกับ
นักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติและนําสินคาไปจําหนายระหวางเรียน
ตัวอยางสินคา เชน งานเครื่องเงิน ผลิตภัณฑจากผาฝาย ตะกราสานที่บูรณาการ
ในวิชาคณิตศาสตร และมีบริการสนามกอลฟและบานพักรับรองในโรงเรียน เปน
ตน โรงเรียนไดสรางรานคาออนไลน เพื่อเพิ่มชองทางการจําหนายสินคาและ
บริการ ภายใตชื่อราน Ingphu52 (รานอิงภู๕๒ -เลย)
๖) พว. รวมกับบริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอกนิกส (ประเทศไทย) จํากัด
สร า งความร ว มมื อ กับ มหาวิ ท ยาลั ย ๑๓ แห งทั่ ว ประเทศ เพื่ อ เป ด พื้ น ที่ ให กั บ
นักเรียน นักศึกษา และครูอาจารยไดลองเรียนรูดวยวิธีการใหมๆ ไดออกแบบและ
ประดิษฐอุปกรณอัจฉริยะ (smart device) ที่ประยุกตใชหนวยประมวลผล
คอมพิวเตอร เชน ชุดอุปกรณ อินเทล กาลิเลโอ (Intel Galileo) สรางอุปกรณที่
สามารถรั บ ข อ มู ล จากสภาพแวดล อ มตามที่ นั ก เรี ย นออกแบบโปรแกรมไว
นอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมโยงสูระบบอินเทอรเน็ต เพื่อบันทึก วิเคราะห และใช
ประโยชนจากขอมูลตอไป ทักษะพื้นฐานเหลานี้จะมีคุณคามากในวันขางหนาที่
โลกมุงเขาสูยุคของอินเทอรเน็ต ออฟ ธิงส (Internet of Things - IoT)
8. โครงการ ICT เพื่อ บทบาทรัฐ : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) พัฒนา
พัฒนาการศึกษาของ ครูและสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในจังหวัดแพร นาน เชียงราย พะเยา
ผูดอยโอกาส (กิจกรรม ลําปาง ที่มีความสนใจและมีความพรอม โดยดําเนินกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร
ไอทีเพื่อการศึกษาของ เพื่ อ สร า งความเข ม แข็ ง ในการดู แ ลระบบคอมพิ ว เตอร ใ นโรงเรี ย น กิ จ กรรม
Programming และกิจกรรมสงเสริมการใชสื่อ eDLTV จัดการเรียนการสอนเพื่อ
โรงเรียนพระปริยัติ
ชวยแกปญหาใหกับโรงเรียนที่ขาดครูผูสอน โดยมีหนวยงานเครือขายเปนพี่เลี้ยง
ธรรม)

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

โรงเรียนที่
ดําเนินงาน
กิจกรรมในขอ ๓
มีพื้นฐานดานการ
คิดวิเคราะห
กระบวนการทาง

อบรมใหความรู
เพิ่มเติมในเรื่อง
ของกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

แผน
๐.๓๘

พว.

ผล
๐.๓๘
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ปญหา/ขอขัดของ

และประสานการดําเนินงานในพื้นที่ ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาลัยในสังกัด วิทยาศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คอนขางนอย
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : ครูและสามเณร ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
อยางนอย ๒๐๐ คน ใหสามารถซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร มีความรูเรื่อง
Programming และประยุกตใชสื่อ eDLTV ได
บทบาทเอกชน : สถาบันกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน สนับสนุนงบประมาณให
สามเณรไดจัดทําโครงงานคอมพิวเตอร
ผลการดําเนินงาน
๑) จั ดกิ จ กรรมอบรมเชิ งปฏิ บั ติก าร "วิ ท ยาศาสตร ใ นวัด " สํา หรั บครู แ ละ
สามเณรนักเรียนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจากภาคเหนือ
ในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จํานวน ๒๙ โรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศูนยวิปสสนาสากล
ไรเชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย
๒) จัดกิจกรรมอบรมการประยุกตใช eDLTV โดยมีครู (พระสงฆ) เขารับการ
อบรมอบรม ๑๑๔ รูป/คน เมื่อวันที่ ๖ - ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ หองประชุม
โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
๓) จัดทําโครงงานคอมพิวเตอร (สมองกลฝงตัว) จํานวน ๓๓ โครงงาน จาก
๑๖ โรงเรียน โดยมีสามเณรเขารวมรับการอบรมจัดทําโครงงาน จํานวน ๘๗ รูป
โดยมีระยะเวลาการจัดทําโครงงาน ๔ เดือน (ตั้งแตเมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๐)
๔) จัดกิจกรรม “Show & Share 2017 : สิ่งประดิษฐสมองกลฝงตัว”
ระหวางวันที่ ๑๕ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
เพื่อเปดเวทีใหนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการ สามเณรจากโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม ไดนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐสมองกลฝงตัว และสามเณรเขารวมแขงขัน
หุนยนตในรายการ Thailand Robofest Junior ๒๐๑๖ โดยมีสามเณรและครู
จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขารวมจํานวน ๑๖ แหง

ขอเสนอแนะ
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๕) จัดอบรม “การเขียนโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติดวยสมองกลฝงตัว
สําหรับครูที่ปรึกษาโครงงาน” ภายใตมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็ จพระเทพรัต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี วัน ที่ ๒๕ - ๒๗ มิถุ นายน
๒๕๖๐ ณ หองประชุม ครม. อาคาร ICIT ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
จังหวัดอุตรดิตถ โดยมีผูเขารวมเปนครูจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งสิ้น ๔๙
รู ป /คน จาก ๒๕ โรงเรี ย น และนั ก ศึ ก ษา มรภ. อุ ต รดิ ต ถ ที่ จ ะเป น พี่ เ ลี้ ย งทํ า
โครงงานใหแกสามเณรประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๒๙ คน รวมทั้งสิ้น ๗๘
รูป/คน
๖) จัดกิจกรรม “คายสิ่งประดิษฐสมองกลฝงตัว และสรางชิ้นงาน ๓ มิติดวย
3D Printer ณ จังหวัดศรีสะเกษ” ภายใตโครงการพัฒนาทักษะดานอิเล็กทรอนิกส
และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดจัดทําโครงงาน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงเสริมใหเกิดทักษะการคิด การแกปญหา และ
เรียนรูผานกระบวนการทําโครงงาน ระหวางวันที่ ๒๕ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ
โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีคณะครูและสามเณรเขารับการ
อบรมจํานวนประมาณ ๑๐๐ คน จาก ๘ โรงเรียน
๗) จั ด กิ จ กรรมสั ม มนาสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งาน “การประยุ ก ต ใ ช eDLTV
จัดการเรียนรูสําหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ” เมื่อวันที่ ๑๐
กันยายน ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ และสรุป
บทเรียนการประยุกตใช eDLTV จัดการเรียนรู มีผูเขารวมกิจกรรมเปนคณะ
ผูบริหาร พระครู/ครูสาระวิชาตาง ๆ จํานวน ๘๗ รูป/คน จาก ๙ โรงเรียน
๘) จัดงานสัมมนาความรวมมือกับวิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาประจําป ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค
เพื่ อประชุม สรุ ปผลการดํา เนิน งานในป ที่ผ านมา และวางแผนการดํา เนิ นงาน
กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร เปดโอกาสใหวิทยาลัยพี่เลี้ยง และโรงเรียนไดวาง
แผนการทํางานรวมกัน กิจกรรมดังกลาวมีครูจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม และ
อาจารยจากวิทยาลัยพี่เลี้ยง รวมจํานวน ๔๑ รูป/คน จาก ๙ โรงเรียนและ ๘
วิทยาลัย
รายชื่ อ วิ ท ยาลั ย ที่ เ ป น เครื อ ข า ยความร ว มมื อ ที่ ร ว มเป น พี่ เ ลี้ ย งให ค วาม
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ชวยเหลือดานการพัฒนาบุคลกรและซอมบํารุงคอมพิวเตอรในจังหวัดศรีสะเกษ
จํานวน ๘ แหง ไดแก
1) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
2) วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
3) วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ
4) วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย
5) วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล
6) วิทยาลัยสารพัดชางศรีสะเกษ
7) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
8) วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
๘.๓ ปฏิรูป
9. รางพระราชบัญญัติ บทบาทรัฐ :
ระบบการให แกไขเพิ่มเติมประมวล
1) จัดทํารางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
สิ่งจูงใจ
กฎหมายแพงและ
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (แกไขเพิ่มเติมใหบริษัทจํากัดดําเนินการไดในประเด็นหุนกู
ระเบียบและ พาณิชย (ฉบับที่ …)
แปลงสภาพ การทยอยใหหุน (Vesting) สิทธิที่จะซื้อหุนในราคาที่กําหนด (ESOP)
กฎหมายที่เปน พ.ศ. ....
และหุนบุริมสิทธิ) ซึ่งเปนการดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
อุปสรรคตอ
(สวทน.) กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า และสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง ภายใต
การดําเนิน
งานวิจัยและ
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตนแหงชาติ
2) จัดทํารางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) โดย สํานักงาน
พัฒนาตอยอด
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)
หรือใช
ประโยชน
และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ไดรวมกันเปนหนวยงานหลักในการจัดทําราง
รวมทั้งสงเสริม
ดังกลาว รวมถึงไดมีการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาและจัดทํารางพระราชบัญญัติ
การจัดทํา
สงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน ที่มีองคประกอบจากภาครัฐ ภาคเอกชน
แผนพัฒนา
การวิจัยและ
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม :
พัฒนาในระดับ
1) คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตนแหงชาติ มีองคประกอบจากภาครัฐ
ภาคหรือกลุม
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา/มหาวิทยาลัย และผูแทนสมาคมที่เกี่ยวของ
จังหวัดเพื่อให
2) คณะทํางานเพื่อศึกษาและจัดทํารางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจ

ปญหา/ขอขัดของ
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ตรงกับความ
ตองการของ
ทองถิ่น
ผลักดัน
งานวิจัยและ
พัฒนาไปสูการ
ใชประโยชน
เชิงพาณิชย
โดยสงเสริม
ความรวมมือ
ระหวาง
มหาวิทยาลัย
หนวยงาน วิจัย
ของรัฐและ
ภาคเอกชน

๘.๔ สงเสริม
ใหโครงการ
ลงทุนขนาด
ใหญของ
ประเทศ เชน
ดานพลังงาน
สะอาด ระบบ
ราง ยานยนต

โครงการ

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ
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แผน ๑๔๐.๐๐

พว.

เริ่มตน มีองคประกอบจากภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงผูแทนสมาคมตางๆ อาทิ
สมาคมการคาเพื่อสงเสริมผูประกอบการเทคโนโลยีรายใหม สมาคมไทย ผูประกอบ
ธุรกิจเงินรวมลงทุน สมาคมฟนเทคประเทศไทย และสมาคมโปรแกรมเมอรไทย
บทบาทเอกชน :
1) สมาคมการคาเพื่อสงเสริมผูประกอบการเทคโนโลยีรายใหมซึ่งเปนสมาคม
ภาคเอกชน ไดจัดทําความเห็นตอกรมพัฒนาธุรกิจการคาเกี่ยวกับ รางพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
2) ผูแทนจากบริษัทเอกชนไดเขารวมเปนกรรมการในคณะทํางานเพื่อศึกษา
และจัดทํารางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน
ผลการดําเนินงาน
1) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (แกไขเพิ่มเติมใหบริษัทจํากัดดําเนินการ
ไดในประเด็นหุนกูแปลงสภาพ การทยอยใหหุน(Vesting) สิทธิที่จะซื้อหุนในราคาที่
กําหนด (ESOP) และหุนบุริมสิทธิ) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560
2) คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตนแหงชาติมีมติเห็นชอบหลักการราง
พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน พ.ศ. … ตามที่ สวทน. เสนอเมื่อวันที่ 4
กันยายน 2560 และใหปรับแกไขตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากที่
ประชุมกอนนําเสนอเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
10. โครงการพัฒนา บทบาทรัฐ : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) ดําเนิน
เมืองนวัตกรรมชีวภาพ โครงการการพัฒนาเมืองนวัตกรรมชีวภาพภาคตะวันออก (EECi Biopolis) สราง
ภาคตะวันออก (EECi ระบบนิเวศนวัตกรรมที่เหมาะสมในการสงเสริมใหเกิดการทําวิจัย พัฒนาและ
Biopolis)
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ และสรางเครือขายเชื่อมโยง ภาครัฐ ภาค
ธุรกิจทั้งในและตางประเทศครอบคลุม SMEs และชุมชนในพื้นที่ เพื่อชวยยกระดับ
และพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม รวมถึงสรางใหเกิดอุตสาหกรรมใหมทางดานพลังงาน
ชีวภาพ (Bioenergy) ชีวเคมีภัณฑ (Biochemicals & Bioplastics) อุตสาหกรรม
ผลิตสารที่ใหประโยชนเชิงหนาที่ (Functional Ingredient) อุตสาหกรรมอาหาร

ผล ๑๓.๓๗
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ไฟฟา การ
จัดการน้ําและ
ขยะ ใช
ประโยชน
จากผลการ
ศึกษาวิจัย
และพัฒนา
และนวัตกรรม
ของไทยตาม
ความ
เหมาะสม ไม
เพียงแตจะใช
เทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ
สงเสริมการใช
เครื่องมือ วัสดุ
และสินคาอื่นๆ
ที่เปน
ผลจากการ
วิจัยและพัฒนา
ภายในประเทศ
ในวงกวาง โดย
จัดใหมี
นโยบายจัดซื้อ
จัดจางของ
ภาครัฐที่เอื้อ
อํานวย เพื่อ
สรางโอกาส

โครงการ

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ
เสริมและเวชสําอาง (Nutraceuticals) รองรับการคาและการลงทุนดานการวิจัย
และนวัตกรรมดานชีวภาพจากภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศ ควบคูกับการให
ความสําคัญในการวิจัยพัฒนาและสงเสริมการใชนวัตกรรมในระบบเกษตร (Smart
Agriculture) เพื่อยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของชุมชนโดยการถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อเกษตรแมนยําใหสามารถผลิตผลิตผลเกษตรที่มีคุณภาพ ความ
ปลอดภัย ลดการใชทรัพยากร และเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑในกลุมพืชเศรษฐกิจสําคัญ
ของพื้นทีด่ วยชุดเทคโนโลยีที่พรอมถายทอด ซึ่งนําไปสูการเปนประเทศแหงนวัตกรรม
เพื่อปรับเปลี่ยนไปสูประเทศไทย ๔.๐ ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตอไปในอนาคต
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม :
๑) เกษตรกรสามารถผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ใชทรัพยากร อยาง
ประหยัด ลดตนทุนการผลิต มีความปลอดภัยและเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑไดดวย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2) เกษตรกรและชุมชนสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโดยใชองคความรู
และภูมิปญญาชุมชนรับมือได อีกทั้งเกษตรกรและชุมชนสามารถเขาถึงความรู
การนําความรู และเทคโนโลยีไปปรับใชในการประกอบอาชีพ สงผลกระทบใหขีด
ความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น และลด
ความเหลื่อมล้ําทางรายไดระหวางผูที่อยูในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรมากขึน้
บทบาทเอกชน :
1) ลงทุนเพื่อเติมเต็มศักยภาพปจจุบันดวยการสรางตลาดใหมในอุตสาหกรรม
ชีวภาพ
2) กําหนดพื้นที่เพื่อสราง Biorefinery Complex เพื่อลงทุนเพิ่ม และตอ
ยอดผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มในอุตสาหกรรมชีวภาพ
3) ลงทุน/สนับสนุนดานการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสูเชิง
พาณิชย

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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ที่

นโยบาย
รัฐบาล
การพัฒนา
เทคโนโลยีของ
ประเทศ ใน
กรณีที่จําเปน
จะตองซื้อวัสดุ
อุปกรณหรือ
เทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ
จะใหมีเงื่อนไข
การถายทอด
เทคโนโลยี
เพื่อใหสามารถ
พึ่งตนเองได
ในอนาคตดวย

โครงการ

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ
แผนการดําเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ ๑ : การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรแมนยํา และเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑในกลุมพืช และพืชเศรษฐกิจสําคัญของพื้นที่ดวยชุดเทคโนโลยีที่พรอม
ถายทอด จํานวน ๓๕ ชุมชน
กิจกรรมหลักที่ ๒ : พัฒนาเมืองนวัตกรรมชีวภาพภาคตะวันออก (EECi Biopolis)
- ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองนวัตกรรมชีวภาพภาคตะวันออก (EECi Biopolis)
และศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
- ออกแบบกลุมอาคารเมืองนวัตกรรมชีวภาพภาคตะวันออก (EECi Biopolis)
ระยะที่ 1A
กิจกรรมหลักที่ ๓ : ยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของผูประกอบการ
ฐานชีวภาพในภาคตะวันออก (จํานวน ๖๐ ราย) และบมเพาะผูประกอบการใหม
(Startups) ดานนวัตกรรมฐานชีวภาพ (จํานวน ๑๐ ราย)
ผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดดําเนินการ ดังนี้
1) การออกแบบกลุมอาคาร EECi ระยะที่ 1A ไดดําเนินการจัดทําสัญญา
จาง บริษัท ดีไซน+ดีเวลลอป จํากัด
2) การถ ายทอดเทคโนโลยี เพื่ อ เกษตรกรแม น ยํา ไดมี การหารือ ร วมกั บ
เครื อ ข า ย อาทิ กรมส ง เสริ ม การเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา และชุมชนในพื้นที่จังหวัดสระแกว ฉะเชิงเทรา
จันทบุรี ชลบุรี และระยอง เพื่อเตรียมดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิต
เทคโนโลยีสารชีวภัฑ และเทคโนโลยีการจัดการดินและน้ํา เปนตน
3) พั ฒ นาเทคโนโลยี เ ชิ งลึ ก ให กั บ ผูป ระกอบการเศรษฐกิ จ ฐานชี ว ภาพ
จํานวน 6 ราย และไดประสานความรวมมือกับเครือขายโปรแกรมสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ในเขตพื้นที่ EEC อาทิ มหาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตศรี
ราชา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
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ลําดับ
นโยบาย
โครงการ
ที่
รัฐบาล
5 ๘.๕ ปรับปรุง 11. โครงการเมือง
และจัด เตรียม นวัตกรรมอาหาร
ใหมีโครงสราง (Food Innopolis)
พื้นฐานดาน
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ดานการ
วิจัยและพัฒนา
และดาน
นวัตกรรม ซึ่ง
เปนโครงสราง
พื้นฐานทาง
ปญญาที่สาํ คัญ
ในการตอยอด
สูการใชเชิง
พาณิชยของ
ภาค
อุตสาหกรรม
ใหมีความ
พรอม ทันสมัย
และกระจายใน
พื้นที่ตางๆ
เชน การ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
การตั้งศูนย
วิเคราะหหอง
ปฏิบัติ การ

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ
บทบาทรัฐ :
1) นํา เอาโครงสรา งพื้น ฐานการวิ จั ยพั ฒ นาและนวั ตกรรม และบุ คลากร
ผู เ ชี่ ย วชาญมาให บ ริ ก ารแก บ ริ ษั ท เอกชนที่ เ ข า มาตั้ ง หน ว ยวิ จั ย พั ฒ นาและ
นวัตกรรมใน Food Innopolis และบริษัทเอกชนที่ขอรับการสนับสนุนดานการ
วิจัยพัฒนาและนวัตกรรมแมไมไดอยูใน Food Innopolis เพื่อการผลิตสินคาและ
บริการที่มีมูลคาเพิ่มสูง
2) จัดสิทธิประโยชนทางภาษีและการอํานวยความสะดวกดานการสงเสริมการ
ลงทุน อาทิ การอํานวยความสะดวกในการขออนุญาตนําผูเชี่ยวชาญตางชาติเขา
มาทํางาน เปนตน
3) การอํานวยความสะดวกในการบริการดานการตรวจวิเคราะห ทดสอบ
สอบเที ย บ และการจั ด การทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาแก ภ าคอุ ต สาหกรรมและ
บริษัทเอกชน
บทบาทประชาชน/ประชาสังคม : ภาคมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการสนับสนุน
องคความรูและผูเชี่ยวชาญ ในการใหคําปรึกษา และการถายทอดเทคโนโลยีสู
บริษัทเอกชน โดยการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย
บทบาทเอกชน : ดําเนินการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม และแบงปนองคความรู เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาองคความรูใหมๆ ในรูปแบบ Open Innovation
ผลการดําเนินงาน
สํ านั กงานคณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และนวั ตกรรม
แหงชาติ (สวทน.) รวมมือกับหนวยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัย และ
สถาบันวิจัย ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในการขับเคลื่อนการจัดตั้งและดําเนิน
โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) โดยมีผลการดําเนินงานที่
สําคัญ ดังนี้
1) จัดตั้ง Food Innopolis พื้นที่แรก ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีความพรอมรองรับกิจกรรมวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของ

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สวทน.

20
ลําดับ
ที่

นโยบาย
รัฐบาล
สถาบัน และ
ศูนยวิจัย เปน
ตน

โครงการ

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ
ภาคเอกชน ทั้งโครงสรางพื้นฐานและพื้นที่ใชสอย มีบุคลากรวิจัย มีการเชื่อมโยง
ความรวมมือกับสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และภาครัฐ โดย Food
Innopolis จะใช พื้ นที่ ประมาณ 20,000 ตารางเมตร ในอาคาร Innovation
Cluster 2 (INC 2) เปนสํานักงานใหญ (Headquarter) และรองรับกิจกรรมการ
วิจัยพัฒนาและนวัตกรรมอาหารของภาคเอกชน
2) บริษัทเอกชนมาตั้งหนวยวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมใน Food Innopolis
จํานวน 37 ราย
3) พัฒนา service platform เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองคความรู การวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรมสําหรับบริษัทเอกชน อาทิเชน
(1) Food Innopolis Academy รวมกับเครือขายมหาวิทยาลัย และ
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งให บ ริ ก ารฝ ก อบรมและพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรด าน
อุตสาหกรรมอาหารและเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรูที่ทันสมัยในระดับโลก เช น
หลักสูตรนักพัฒนากลิ่นรส (Flavorist) เปนตน
(2) Food Safety service platform รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารแหงประเทศไทย
จัดทํา Capacity building ผูเกี่ยวของในระบบการออกใบอนุญาตการขึ้น
ทะเบียนอาหาร และจัดทําฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญในการพิจารณาคําขอการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑอาหาร เพื่อลดอุปสรรคในการขึ้นทะเบียนลาชา
(3) Talent Mobility service platform อํานวยความสะดวกในการ
จัดหาผูเชี่ยวชาญที่เหมาะสมในการใหคําปรึกษาภาคเอกชน
(4) Facillities service platform อํานวยความสะดวกในการใหบริการ
อุ ป กรณ เ ครื่ อ งมื อ ในการผลิ ต ระดั บ โรงงานนํ า ร อ ง เพื่ อ พั ฒ นาและทดสอบ
ผลิตภัณฑอาหารและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑอาหารตนแบบ โดยมุงเนนที่การ
เสริ ม ศั ก ยภาพของโรงงานต น แบบที่ มี อ ยู แ ล ว บางส ว นในหน ว ยงานต า งๆ ให
สามารถใชประโยชนและใหบริการแกภาคเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
กระจายตัวอยูในพื้นที่ที่สะดวกตอการใชบริการของภาคเอกชน
(5) Food Innopolis Sensory Evaluation รวมมือกับเครือขาย Thailand
sensory Network ดานการวิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัส ประกอบดวย
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โครงการ

ผลการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐ
บุคลากรผูเชี่ยวชาญในการทดสอบรสชาติ คุณลักษณะสัมผัสและกลิ่นรสอาหาร
และส ว นผสม ซอฟท แ วร แ ละเครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร ใ นการประเมิ น ทดสอบ
คุณภาพอาหาร ดานรสชาติ กลิ่น เนื้อสัมผัส และลักษณะทางกายภาพ เชน แกซ
โครมาโตกราฟฟ (GCMS) ลิควิดโครมาโตกราฟ (LC) และฟวเรียทรานฟอรมอิน
ฟาเรดสเปคโทรโฟโตมิเตอร (FTIR) เปนตน
(6) Food Innopolis Global Network เพื่อใหบริการเชื่อมประสานให
เกิดความรวมมือในการถายทอดความรูและการใหคําปรึกษาดานการวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรมอาหาร รวมทั้งดานการพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยี จากหนวยงาน
ชั้นนําดานนวัตกรรมอาหารระดับโลก เชน สถาบันวิจัย Fraunhofer ของประเทศ
เยอรมนี
4) รวมกับศูนยสรางผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
หอการคา (IDE center) เปดตัวโครงการพัฒนาสตารทอัพดานนวัตกรรมอาหาร
(IDE Mindset Development Program : Hacking Food) พัฒนาสตารทอัพ
ดานนวัตกรรมอาหารเพื่อผลักดัน นักรบสตารทอัพไทยรุนใหมไปสูเวทีโลก โดย
รวมมือกับผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกดานสตารทอัพอยางเอ็มไอที
(MIT) เพื่ อมุงการสรา งจํานวนสตารทอัพที่ มีความสามารถในการแข งขันใน
ตลาดโลกและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตแบบกาวกระโดด
5) จัดเวทีการประกวดนวัตกรรมอาหาร “Food Innopolis Innovation
Contest 2017” เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 61 ณ ลานพารคพารากอน ศูนยการคาสยาม
พารากอน กรุงเทพฯ ซึ่งเปนเวทีที่คนหานวัตกรรุนเยาวดานการสรางนวัตกรรม
อาหาร เพื่ อใหส ามารถต อ ยอดไปสู การเปน ผูป ระกอบการด านอาหาร หรื อ มี
โอกาสในการเข าไปทํ างานในบริ ษัท เอกชนด านอาหารที่ มีก ารลงทุน วิจั ยและ
นวัตกรรม รวมทั้งมีโอกาสนําเสนอแผนธุรกิจเพื่อแสวงหาการลงทุนในอนาคต
โดยการประกวดแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) Original Sensation (การแปร
รูปผลิตภัณฑ โดยยังคงรสชาติและคุณคาเดิม) และ 2) Waste Not (การลดการ
สูญเสียของปจจัยตางๆ ในการผลิต ไมวาจะเปนวัตถุดิบหรือกระบวนการ เปนตน)

ปญหา/ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

