
นโยบายรัฐบาลที่ ๑ หนา 1 ของ 5 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

กระทรวง/หนวยงาน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

 นโยบายหลัก ๑๒ ดาน 

นโยบาย ๑ 
การปกปอง
และเชิดชู
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

๑.๑ สืบสาน รักษา ตอยอด
ศาสตรพระราชาและโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว มาเปนหลัก
สำคัญ 

      

   ๑. โครงการอนุรักษพันธ ุกรรมพืชอ ันเนื ่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
     สถาบันอุดมศึกษาได เข ารวมสนองพระราชดำริ โครงการอนุร ักษพันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) โดยการศึกษาวิจัยทรัพยากรชีวภาพ /กายภาพ วัฒนธรรมและภูมิปญญาใน
ทองถิ ่น และถายทอดองคความรูเพื ่อการสนับสนุนการอนุร ักษและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรดานเกษตรกรรมอยางยั่งยืน โดยปจจุบันไดดำเนินการสำรวจความตองการของ
ชุมชนผานความรวมมือของภาคสวนตางๆ โดยนำพันธพืชที่หายากในทองถิ่นคือจังหวัด
สุพรรณบุรี และภาคกลาง มาดำเนินการวิจัยเพื่อเตรียมความพรอมในการอนุรักษและใช
ประโยชน เชน การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร/เครื่องสำอางสำหรับผูประกอบการดานอาหาร 
การสงเสริมอาชีพเกษตรกรเพื ่อความมั ่นคงทางดานอาหารและการฟ นฟูการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติใหเข็มแข็งและยั่งยืน เปนตน  

๔๐ - - ๑.๐๓๕ 
๐.๖๕๐๐ (ดส.) และ 

๐.๓๘๕ (มข.) 

๑. มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 
๒. มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน 

 
 

 

 

 

แบบ กตน. ๒ 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
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ผูรับผิดชอบ 

  ๒. โครงการบริหารจัดการน้ำในไรนาตามศาสตรพระราชา 
     ๑) คณะทำงานไดลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมใหคำปรึกษาในการทำ “เกษตรทฤษฎีใหม” และ 
“การทำกสิกรรมธรรมชาติ” และจัดเก็บขอมูล ณ แปลงของเกษตรกรที่เขารวมโครงการในป 
๒๕๖๒ และป ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖ แปลง (จากทั้งหมดจำนวน ๓๗ แปลง) 
      ๒) คณะทำงานลงพื้นที่สำรวจและคัดเลือกเกษตรกรผูที่มีความสนใจ มีความพรอมในการ
เขารวมโครงการฯ ในป ๒๕๖๔ และประชุมถายทอดแนวคิดและหลักการ “เกษตรทฤษฎีใหม” 
และ “การทำกสิกรรมธรรมชาติ” พรอมทั ้งสำรวจแปลงไรนาในเบื ้องตน จำนวน ๒๗ ราย  
(อยูในระหวางการดำเนินการคัดเลือกเพิ่มเติม) 

๒๐ - - ๐.๘๕๐ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุดรธานี 

 ๑.๒ ตอยอดการดำเนินการ
ของหนวยพระราชทานและ
ประชาชน จิตอาสา
พระราชทานตามแนว
พระราชดําริ 

      

  โครงการจิตอาสา 
๑. การบริจาคโลหิต 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน ๖๘๐ คน ๕๐๐,๐๐๐ ซีซี เทิดไทองคราชันย 
ครั้งที่ ๑  

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารวมกับวชิรพยาบาล ไดจัดกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน ๖ 
ครั้ง มีนักศึกษา บุคลากร เขารวมบริจาคทั้งสิ้นจำนวน ๑,๓๐๐ คน 
     ๒. ดำเนินโครงการ “กยศ.อาสารวมใจรักษตนไม” โดยนำนักศึกษาจิตอาสา จำนวน 
๘๐๙ คนรวมลงทะเบียนเพื่อรับหมายเลขตนไมที่ตนเองตองดูแลผานระบบออนไลน และ
ดูแลตนไมโดยการรดน้ำ พรวนดิน ใสปุย หากตนไมที่ดูแลตายตองปลูกทดแทน ทุกครั้งที่ไป
ดูแลตนไมจะตองถายรูปแลวสงบันทึกเขาระบบ 
 
 

- - - ๐.๐๑๗๗๑ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุดรธานี 
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 ๑.๓ สรางความตระหนักรู 
เผยแพร และปลูกฝงให
ประชาชนมีความรู ความ
เขาใจที่ถูกตองและเปนจริง
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริยและพระ
ราชกรณียกิจ 
เพื่อประชาชน ตลอด 
จนพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริยทุก
พระองค 

      

  ๑. โครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคีเขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่นภายใต
พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

๑. จัดพิธีนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร เม่ือวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารศูนยสุขภาพและกีฬาสวนสุนัน
ทา ชั้น ๔  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตรที่ทรงมีตอพสกนิกรชาวไทยและแผนดินไทย ในการนี้ผูเขารวมกิจกรรม เปน
ผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ฯ จำนวน ๕๕๐ คน โดยมหาวิทยาลัยไดเพิ่มรูปแบบการ
จัดกิจกรรมผานชองทางออนไลนเพื่อใหนักศึกษาไดนอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีตอปวง
ชนชาวไทยและมหาวิทยาลัราชภัฏผาน Fan page  ของกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาเขา
รวมกิจกรรมทางชองทางออนไลน จำนวน ๔,๑๙๓ คน 

๓. จัดกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ ประจำป ๒๕๖๓ ในรูปแบบกิจกรรมออนไลน เพื่อใหนักศึกษา
ได ระลึกถ ึงโอกาสที ่พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจ าอย ู ห ัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ผาน Fan page  ของกองพัฒนานักศึกษามีผู เขารวมกิจกรรม นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ฯ จำนวน ๗,๓๕๕ คน 

๖๐ - - ๐.๖๔๔๔๕ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎสวนสุนันทา 
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๔. จัดใหมีการฝกอบรมแกนักศึกษาในรูปแบบกิจกรรมออนไลน ผาน Fan page  ของกอง
พัฒนานักศึกษา เพื่อเปนการสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะดานอาชีพ การเสริมสรางคุณลักษณะ
คนไทยที่พึงประสงค ตามพระราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๑๐ 
ตลอดปการศึกษา ๒๕๖๓  โดยที่ผานมาในปการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัย ฯ จัดกิจกรรมใน
รูปแบบดังกลาวไปแลวจำนวนทั้งสิ้น ๔ โครงการ อาทิ การสอนทำสลัดโรลสรางรายได อบรม
สรางรายไดกับ Youtuber ประดิษฐสายคลองหนากากอนามัย และการสอนทำขนมชอมวง โดย
มีนักศึกษาที่สนใจเขารวมกิจกรรมจำนวน ๕,๑๓๕ คน 

๕. สงเสริมใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเอง 
รูจักเสียสละ มีความรับผิดชอบตอสวนรวม จากการเขารวมกิจกรรมที่มุงเนนในการนอมนำ
พระบรมราโชบายดานการศึกษา ของสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๑๐ มาประยุกตใช 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีจิตสาธารณะ การบำเพ็ญประโยชนตอสวนรวม การดำเนินการใน
ดานดังกลาวมหาวิทยาลัย ฯ มีแนวทางการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องนับตั้งปพุทธศักราช 
๒๕๕๓ จนถึงปจจุบัน และในปการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัย ฯ ไดดำเนินการจัดกิจกรรม
การบำเพ็ญประโยชนมาแลวทั้งสิ้น จำนวน ๑๗ กิจกรรม อาทิ  

- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ 
- กิจกรรมตามแนวพระราชดำริ “น้ำคือชีวิต”   
- กิจกรรม PR Caring เปลี่ยนขวดใหเปนชุด (PPE) สูวิกฤติ COVID – ๑๙ 
- กิจกรรม SSRU หมุนเวียนฝาอยางมีคา รวมรักษาชีวิตสัตวทะเล 
- กิจกรรม SSRU รวมพลังจิตอาสา สงตอหมวกผาเพื่อผูปวยมะเร็งเตานม 

โดยในการดำเนินการจัดกิจกรรมดังกลาว มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมกวา ๙,๐๐๐ คน 
๖. จัดกิจกรรมราชภัฏรวมใจสรางนักศึกษาใหเปนวิศวกรสังคม (Social Engineer) 

ภายใตชื่อโครงการ “สวนสุนันทารวมกันสรางสรรคพัฒนาชุมชน” เปนการดำเนินงานการ
จัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบการดำเนินงานภายใตหลักการของ วิศวกรสังคม คือ การสงเสริม
ใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ฯ ไดขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
โดยการนอมนำเอาพระราชโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปน
หลักในการพัฒนาคุณลักษณะเดนของผูเขารวมกิจกรรม เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนให
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นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสามารถพัฒนาทักษะเดนในดาน การคิดวิเคราะห การสื่อสาร 
การทำงานรวมกัน และการรู จักการสรางนวัตกรรมเพื ่อพัฒนาชุมชน รวมถึงสามารถ
ถายทอดองคความรู ต าง ๆ สู ชุมชน เพื ่อการพัฒนาที ่เปนรูปธรรมอยางยั ่งยืน โดยใน
ปงบประมาณ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัย มีแผนการดำเนินกิจกรรมในชุมชนที่รับผิดชอบในพื้น
ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ๓ ชุมชน ไดแก 

- ชุมชนตำบลคลองโยง พื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตจังหวัด
นครปฐม ภายใตโครงการคลองสวยน้ำใสโดย กลุมผูนำนักศึกษาและแกนนำนักศึกษาวิศวกร
สังคมไดดำเนินการลงชุมชนเพื่อเก็บขอมูลปญหาและความตองการของชุมชนมาดำเนินการ 
นับเปนการทำงานรวมกันกับชุมชนในการบำบัดน้ำเสียจากการใชเครื่องมือกังหันดันน้ำจาก
พลังงานโซลาเซลลซึ่งอยูในระหวางการดำเนินโครงการในการลงพื้นที่  

- ชุมชนตำบลคลองโคน และชุมชนตำบลบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม อยูในพื้นที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนยการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม กลุมผูนำนักศึกษาและแกน
นำวิศวกรสังคมจะเริ่มดำเนินการเก็บขอมูลในพื้นที่ชุมชนรวมกับนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตรใน
ระหวางเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 

 

  

 



นโยบายรัฐบาลที่ ๒ หนา 1 ของ 3 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

กระทรวง/หนวยงาน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

 นโยบายหลัก ๑๒ ดาน 

นโยบาย ๒ 
การสรางความ
มั่นคงและความ
ปลอดภัยของ
ประเทศและ
ความสงบสุข
ของประเทศ 

๒.๒ ปลูกจิตสํานึก 
เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรี
ความเปนชาติไทย การมี
จิตสาธารณะและการมีสวน
รวมทำประโยชนให
ประเทศ รักษาผลประ
โผลประโยชนของชาติ 
ความสามัคคีปรองดองและ
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ
ระหวางกันของประชาชน 

      

  ๑. ราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาทองถิ่น  
     ดำเนินการนำนักศึกษาและคนในชุมชน จำนวนไมต่ำวา ๒๐๐ คน รวมปลูกไมปาในพื้นที่วัด
พุตะเคียน ตำบลทาเสา อำเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่ปลูกไมปาของโรงเรียน
วัดดอนประดู ตำบลดานชาง อำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับ
ชุมชน  

1) ถายทอดองคความรูใหคนในชุมชนในการจัดการขยะอินทรียในครัวเรือน 
2) พัฒนาอาชีพใหกับคนในชุมชนเพื่อเปนแนวทางในการสรางรายไดใหแกครัวเรือน 

คือ การแปรรูปผลิตภัณฑจากเห็ด และการขายสินคาออนไลน 
 

๘๕.๗๖ - - ๐.๒๙๑๖ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ

กาญจนบุรี 
 

 

 

 

แบบ กตน. ๒ 



นโยบายรัฐบาลที่ ๒ หนา 2 ของ 3 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ๒. โครงการเสริมสรางสังคมพหุวัฒนธรรมที่เขมแข็ง 
    ดำเนินกิจกรรมสรางการอยูรวมกันอยางสันติสุขในชุมชนจังหวัดชายแดนใต กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางสังคมพหุวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนาทักษะผูนำและการมีจิตอาสาของ
นักศึกษา มีนักศึกษาและประชาชน และภาคีเครือขายเขารวมโครงการสังคมพหุวัฒนธรรม 
จำนวน ๓๗๕ คน จากเปาหมาย ๕,๐๐๐ คน 

๗.๕ - - ๐.๐๕๗๔ สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน (สวชช.) 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสราง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขที่มีธรรมาภิบาล 
ความรักชาติ และความ
เปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 

      

  ๑. โครงการสงเสริม ความรักสามัคคี ความเขาใจในสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น
ภายใตพื้นฐานของสังคม ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
     สถาบันการศึกษาไดดำเนินการ ดังนี้ 

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู บานจอมบึง : ดำเนินการลงพื ้นท ี ่ต ิดตอประสานงาน
กลุ มเปาหมาย พรอมทั ้งสำรวจหัวขอ และประเด็น ความรักความสามัคคี ในชุมชน  
อยูระหวางเตรียมการอบรมสงเสริมความรักสามัคคีสำหรับวัยเรียน สงเสริมความรักความ
สามัคคีใหกับชุมชนทองถิ่น สงเสริมความรักความสามัคคีทักษะอาชีพเพื่องานสาธารณะ 

2) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี : ไดนอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวในการสรางคนไทยใหมีคุณลักษณะ ๔ ประการ ไดแก มี
ทัศนคติที่ดีและถูกตอง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขมแข็ง มีอาชีพมีงานทำ และ เปนพลเมืองดี 
มีระเบียบวินัย โดยการสรางทักษะวิศวกรสังคม ๔ ประการ ไดแก นักคิด นักสื่อสาร นัก
ประสาน และ นวัตกรชุมชน ใหติดตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการดำรงชีวิตและ
การทำงานในอนาคตผานการดำเนินการ เชน 

 

    - มหาวิทยาลัย
ราชภัฎจอมบึง 
- มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุดรธานี 



นโยบายรัฐบาลที่ ๒ หนา 3 ของ 3 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  - ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางแกนนำนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยในการเปนวิทยากรแมไก จำนวน ๑๐๒ คน จากคณะทั้ง ๖ คณะ ไดแก คณะ
วิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
คณะครุศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร โดยเปนการฝกปฏิบัติการทั้งในมหาวิทยาลัย และ
ลงพื้นที่ฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือในชุมชน เพื่อบมเพาะทักษะ ๔ ประการ ไดแก ทักษะการ
คิดวิเคราะหเชิงเหตุ-ผล ทักษะในการสื่อสารองคความรูเพื่อแกปญหา ทักษะการทำงาน
รวมกับผูอื่นปราศจากขอขัดแยง และทักษะการสรางนวัตกรรมเพื่อสังคม และนำไปขยายผล 
การสรางนักศึกษาวิศวกรสังคมไปยังระดับคณะทั้ง ๖ คณะในระยะตอไป 

- การบูรณาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active leaning ดวยกระบวนการเรียนรู
จากสถานการณจริง โดยรายวิชาที่มีการบูรณาการ ประกอบดวย รายวิชารูทันโลกดิจิทัล 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู รายวิชาเทคนิครอย ปก ถัก ทอ รายวิชาศิลปะ
อีสาน รายวิชาการจัดการศึกษาโดยใชชุมชนเปนฐาน รายวิชาการสื่อสารเพื่อสรางสรรค
สังคมพหุลักษณ รายวิชาชางมุก รายวิชาศาสตรพระราชเพื่อการพัฒนาทองถิ่น รายวิชา
ประติมากรรมพื้นฐาน และรายวิชาเพลาะ สลัก แกะ กลึงพื้นฐาน โดยไดมีการจัดการเรียน
การสอน และมอบหมายใหนักศึกษาลงพื้นที่สำรวจขอมูลพื้นฐาน ศึกษาศักยภาพและความ
ตองการของชุมชน และอยูในระหวางกระบวนการออกแบบ พัฒนานวัตกรรมชุมชน 
ขยายผลการดำเนินงานสูนักศึกษาอื่นในมหาวิทยาลัย จำนวน ๕๐๐ คน 

     

  ๒. โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน 
วิทยาลัยชุมชน ๒๐ แหง ดำเนินงานในการวิเคราะหศักยภาพชุมชน คัดเลือกชุมชน และทำ
ความเขาใจชุมชนเพื่อทราบความเปนอยู ศักยภาพ ปญหา/ความตองการที่จะแกไข/พัฒนา 
และมีการเครือขาย) เพื่อวิทยาลัยชุมชนเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนา มีเปาหมายจำนวน
ประชาชนที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ๕,๕๐๐ บาท มี
ผูเขารวม ๒๓๖ คน 

๔.๒๙ สถานการณ
การแพร
ระบาด 

COVID-19 
ทำใหไม
สามารถ
ดำเนิน 

งานไดตาม
แผน 

- ๑.๔๑๐๘ สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน (สวชช.) 

 



นโยบายรัฐบาลที่ ๓ หนา ๑ ของ 1 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

กระทรวง/หนวยงาน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

 นโยบายหลัก ๑๒ ดาน 

นโยบาย ๓ 
การทำนุบำรุง
ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

๓.๒ ปลูกฝงคานิยมและ
วัฒนธรรมที่ดีทั้งดาน
คุณธรรม จริยธรรม กตัญู 
ความซื่อสัตย การมีวินัย 
เคารพกฎหมาย มีจิต
สาธารณะและการมีสวน
รวมทำประโยชนใหประเทศ 
และเปนพลเมืองที่ดี 

      

 

  โครงการสงเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
     ดำเนินการเผยแพรองคความรูและนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสถาบันพระมหากษัตริย  “เนื ่องในโอกาสวันคลายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันพอ
แหงชาติ และวันชาติ” ตรงกับวันที ่ ๕ ธันวาคม ของทุกป  เพื ่อคณะผู บริหารคณาจารย 
เจาหนาที่ และนักศึกษาไดรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและรวมกันแสดงถึงความจงรักภักดี
ตอสถาบันพระมหากษัตริย และเปนการสืบสานวัฒนธรรมของไทยใหอยูสืบไป  

๙๕ - - - มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร 

 

  

แบบ กตน. ๒ 



 

นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๒ หนา 1 ของ 5 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

กระทรวง/หนวยงาน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

 นโยบายหลัก ๑๒ ดาน 

นโยบาย 5 
การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
ความสามารถ
ในการแขงขัน
ของไทย 

5.2 พัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม 

      

   5.2.1 พัฒนา
อุตสาหกรรมภายใตแนวคิด
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสี
เขียว [Bio-Circular-Green 
(BCG) Economy]  

๑. โครงการการพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร (Street Food Mobile) 
     ดำเนินการยกระดับสตรีทฟูดไทย ใหไดมาตรฐานทั้งดานคุณภาพและความปลอดภัย 
สงเสริมใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอการทองเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศ โดยพัฒนา
รถเข็นรักษโลกเพื่อสตรีทฟูด ที่ติดตั้งชุดอุปกรณ Street food mobile พรอมระบบบริหาร
จัดการพลังงาน ซึ่งเปนตนแบบนวัตกรรมรถเข็นรักษโลกเชิงพาณิชย ทั้งนี้ สวทช. รวมกับ
กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ ดำเนินโครงการสนับสนุนเรื ่องการจัด
ระเบียบผูคาหาบเรแผงลอย ดวยการคาขายอาหาริมทางใหถูกสุขลักษณะ ไมปลอยน้ำเสีย 
ไมสงกลิ่น ควัน ลดมลพิษ และสรางสิ่งแวดลอมที่นาอยู โดยใหผูประกอบการสตรีทฟูดใน
พื้นที่เขตสัมพันธวงศ ไดนำนวัตกรรมรถเข็นรักษโลกมาใช เพื่อเปนการยกระดับสตรีทฟูด
บริเวณถนนเยาวราช ใหมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และเมื่อ 

๒๕ - - ๐.๖๐๐๐ สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงชาติ 
(สวทช.) 

  วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สวทช. ไดเขารวมงานประชุมผูคาถนนเยาวราชและถนนขาวหลาม 
เพื่อประชาสัมพันธขอมูลเชิงเทคนิคของรถเข็นรักษโลก และการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ลดภาระคาใชจายของผูประกอบการผานการจัดตั้งโครงการเงินกูเพื่อการซื้อรถเข็นรักษโลก
ดอกเบี้ยต่ำผานธนาคารออมสิน พรอมทั้งเปดใหผูประกอบการจากเขตสัมพันธวงศเขาเยี่ยม
ชมและสั่งจองเพื่อใชในกิจการซึ่งกรุงเทพมหานครไดมีประกาศเรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการขายหรือจำหนายสินคาในยานถนนเยาวราช ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตาม
ประกาศดังกลาวและการหารือรวมกับผูบริหารของกรุงเทพมหานคร ไดมีการแจงในการ 

     
 

 

 

 

แบบ กตน. ๒ 



 

นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๒ หนา 2 ของ 5 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ประชุมผู ค าฯ วาถานำรถเข ็นร ักษโลกไปใชจะเทากับผานตามหลักเกณฑที ่กำหนด  
โดยปจจุบันมีผูประกอบการถนนขาวหลามไดนำรถเข็นรักษโลกไปใชแลว จำนวน ๓ ราย 

     

   ๒. โครงการจีโนมิกสและการแพทยเชิงปองกันเพื่อลดภาระคาใชจายดานสุขภาพตลอดจน
หาวิธีตรวจและรักษาใหม 
     ๑. อยู ระหวางรอขอเสนอโครงการจากนักวิจัยเพื ่อการพัฒนานวัตกรรมใหม จำนวน  
4 บริการ/ตนแบบ ประกอบดวย 
           1.๑ ศึกษาและพัฒนาการตรวจวิเคราะหความสัมพันธทางพันธุกรรมในคลินิกชะลอวัย 
(wellness) 
           ๑.2 พัฒนานวัตกรรมคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมตัวออนแบบไมลุกล้ำจาก
น้ำยาเลี้ยงตัวออน (spent culture media)  
           ๑.3 พัฒนานวัตกรรมคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภมารดา ดวย
เทคโนโลยี MassARRAY เพื่อใหสามารถรายงานผลไดใน 48 ชั่วโมง 

๑.4 พัฒนาการถอดรหัสจุลชีพพรอมการวิเคราะหและแปลผลทางคลินิก จากสิ่งสง
ตรวจ อาทิ แบคทีเร ีย หร ือไวร ัสกอโรค รวมถึงเช ื ้อด ื ้อยา และ SAR-CoV-2 (Clinical 
Metagenomics) ไปพรอมกัน 
     ๒. ดำเนินการจัดตั้งสมาคมเภสัชพันธุศาสตรระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
       ๓. จัดตั ้งกลุ ม Thailand Life Science Cluster (TLSC) โดยมีการรวมตัวกันของ
มหาวิทยาลัย หนวยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชนกวา ๓๐ หนวยงาน ปจจุบันไดดำเนินการ
หารือรวมกับ BOI ถึงแนวทางการสงเริมและผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานการ
ลงทุนในธุรกิจชีววิทยาศาสตร 
 
 
 
 
 

๒๐ - - ๓.๑๗๑๕ ศ ูนย ความเปน
เลิศดานชีววิทยา
ศาสตร (ศลช.)  
 



 

นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๒ หนา 3 ของ 5 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

 ๕.๒.๒ พัฒนาอุตสาหกรรม
ไทยใหสามารถตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
หรือแนวโนมการคาโลก 

๑. โครงการเตรียมความพรอมเพื่อการวิเคราะหเชิงลึกและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและ
สวนผสมอาหารฟงกชันตนแบบสำหรับผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารภายใตเมือง
นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)  
    อยูระหวางการปรับปรุงพื ้นที่โรงงานตนแบบกึ่งอุตสาหกรรมโดยการจัดตั ้ง Virtual 
Food Ingredient Library และ Packaging Library ณ อาคาร ๕ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มก. และจัดตั้งสำนักงานเครือขายเมืองนวัตกรรมอาหาร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใน
พื้นที่อาคารศูนยวิจัยวิทยาศาสตรจุฬาภรณ ๖๐ พรรษา คณะวิทยาศาสตร มก. คาดวาจะ
สามารถเปดใหเขาใชพื้นที่และใหบริการแกผูประกอบการอยางเต็มรูปแบบภายในเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นอกจากนี้ ไดดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ จำนวน ๑ รายการ คือ ชุด
สกัดสารออกฤทธิ์ โดยใชไมโครเวฟ (Microwave Extractor Set) จำนวน ๑ ชุด ในวงเงิน 
๔,๙๘๐,๐๐๐ บาท (สี่ลานเกาแสนแปดหมื่นบาทถวน) ซึ่งอยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ คาด
วาจะดำเนินการแลวเสร็จชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓๐ - - - มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

(มก.) 

   ๒. โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 
     ดำเนินการสงเสริมและยกระดับการผลิตอาหารของประเทศดวยวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผาน “โครงการมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ใน
อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย” เพื่อมุงเนนการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันแก
อุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงสรางระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ที่
เหมาะสมสำหรับผูประกอบการ โดยจัดใหมี “ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service 
หรือ OSS)” ซึ่งเปนศูนยการบริการแบบครบวงจรดานการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เพื่อ
อำนวยความสะดวกใหบริษัทอาหารในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง มี
การลงทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเปนกลไกการบูรณาการความรวมมือ
หนวยงานตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในภาคเอกชน รวมทั้งเปนการ
เชื่อมโยงโจทยวิจัยหรือความตองการของผูประกอบการกับผูใหบริการในดานตาง ๆ โดยมี
ผูประกอบการไดรับการเชื่อมโยงบริการแลวทั้งสิ้นจำนวน ๑๗ ราย และมีการใชบริการ
โรงงานตนแบบแปรรูปอาหารจำนวน ๑๐ ครั้ง อีกทั้งยังมีการดำเนินโครงการ Functional  

๓๐ - - ๕.๙๑๔ สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงชาติ 
(สวทช.) 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 
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(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  Foods Acceleration Platform กับบริษัท ๗ ราย เพื่ออบรมใหบริษัทวางแผนวิจัยและ
พัฒนาอาหารฟงกชันอยางเปนระบบ เชน การประเมินความเปนไปไดในการลงทุนวิจัยสูการ
ผลิตเชิงพาณิชย และการแสดงขอความกลาวอางเกี่ยวกับหนาที่ของสารอาหาร   นอกจากนี้  
ได จ ัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการทำธุรกิจนวัตกรรมของ
ผู ประกอบการ Food Tech SMEs & Startups โดยอบรมเชิงปฏิบัต ิการอยางเข มขน 
ภายใตหลักสูตร “PADTHAI” (Program to Accelerate and Develop Thai Food SMEs 
: From Local to Global) โดยมีผ ู  เข าร วมอบรมหลักสูตร ๕๘ คน จาก ๓๑ บร ิษัท/
หนวยงาน 

     

  ๓. โครงการสน ับสน ุนการพ ัฒนาเทคโนโลย ีและนวัตกรรม ( Innovation and 
Technology Assistance Program : ITAP) 
     ดำเนิน “โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and 
Technology Assistance Program :ITAP) โดยทำหน าท ี ่ เป นคนกลางที ่ช  วยบร ิหาร
โครงการ และประสานระหวางองคความรูจากนักวิจัยไปสูผูประกอบการใหเหมาะสมกับ
ความตองการ ศักยภาพ และสามารถนำองคความรูนั้นไปใชประโยชนไดจริงในเชิงพาณิชย  
โดย ITAP ไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยและสถาบันตางๆ เขารวมดำเนินงานใน
รูปแบบเครือขาย เพื่อใหบริการไดครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย และมีที่ปรึกษา
เทคโนโลยี ปจจุบัน ITAP ไดพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกใหกับผูประกอบการ SMEs ครอบคลุม
ทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน ๔๔๐ โครงการ (ใหม) โดยเปนสัดสวนการลงทุนภาคเอกชน
ตอภาครัฐ ๗๐ : ๓๐ โดยโครงการสวนใหญเปนการปรับปรุงกระบวนการผลิต (รอยละ ๔๒)  
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ (รอยละ ๒๔) และ ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน (รอยละ ๑๕) 
ซึ่งเมื่อจำแนกตามรายอุตสาหกรรมแลว อุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมที่ ITAP ให
การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอันดับสูงสุด (รอยละ ๒๘) ลำดับถัดไปเปนอุตสาหกรรม
เกษตร (รอยละ ๑๔) และเครื่องจักรและอุปกรณ (รอยละ ๘) 
 
 

๓๘ - - ๑๓๑.๖๖๐ สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงชาติ 
(สวทช.) 
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มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ๔. การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเครื ่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของภาคการผลิตและบริการ 
     ดำเนินการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีตนแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และ
อุปกรณ ที่เหมาะสมกับการผลิตในประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ลดการ
นำเขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลจากตางประเทศ และมีคุณภาพประสิทธิภาพ สมรรถนะและ
ราคาที ่สามารถแขงขันไดด วยกระบวนการทางวิศวกรรม สามารถตอยอดขยายผลสู  
เชิงพาณิชย โดยสงเสริมการพัฒนาตนแบบเครื่องจักรฯ เพื่อการผลิตระดับอุตสาหกรรม 
และการผลิตระดับชุมชน เพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานราก เปนการบูรณาการความรวมมือ  
3 สวนในรูปแบบ Tripple Helix ไดแก หนวยงานของรัฐ/องคกรที ่ไมแสวงหาผลกำไร
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

1) จำนวนเครื่องตนแบบ/ตอยอดจากเครื่องจักรตนแบบ ที่ไดสงเสริม วิจัยและพัฒนา 
จำนวน 27 เครื่อง แบงออกเปนเครื่องจักรฯ ระดับอุตสาหกรรม จำนวน 12 เครื่อง เครื่อง
จักรฯ เพื่อการผลิตระดับชุมชน จำนวน 15 เครื่อง และจะมีการพิจารณาขอเสนอโครงการ
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบอัตโนมัติและสมารทเทคโนโลยีเพิ่มเติม ในเดือนมีนาคม 2564 

2) จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที ่ใชผลงานวิจัยและพัฒนาไปเพิ ่มมูลคา ลด
รายจาย 11 ราย (อยูระหวางรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม) 

3) จำนวนผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุมเปาหมาย 
163 คน จากการถายทอดเทคโนโลยีการสรางเครื ่องจักร เครื ่องมือและอุปกรณดวย
กระบวนการวิศวกรรม หรือหัวขออื่นๆที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ ื ่อเพ ิ ่มองค ความร ู และศักยภาพของนักพัฒนาเทคโนโลย ี นักวิจ ัย บ ุคลากรใน
สถาบันการศึกษา ผูประกอบการภาคเอกชน นักประดิษฐ จำนวน 4 ครั้ง 

๕๐ - - ๓.๕๘๕๗ สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สป.อว.) 

  



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๓ หนา 1 ของ 2 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

กระทรวง/หนวยงาน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

 นโยบายหลัก ๑๒ ดาน 

นโยบาย 5 
การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
ความสามารถ
ในการแขงขัน
ของไทย 

๕.๓ พัฒนาภาคเกษตร       

๕.๓.๓ พัฒนาองคกร
เกษตรกรและเกษตรกร 
รุนใหม 

๑. โครงการการพัฒนาและสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มพืชสมุนไพรและพืชอาหารตาม
มาตรฐานตลอดโซอุปทาน 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดำเนินการจัดอบรม เรื่อง การแปรรูปพืชสมุนไพรและพืช
อาหารเพื่อเพิ่มมูลคาเชิงการคา ระหวางวันที ่ ๑๐ – ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหแก
เกษตรกร ผูประกอบการและบุคคลทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น ๑๒ คน ผูอบรมมีความพึงพอใจ
ภาพรวมในการอบรมระดับดีดวยคะแนนรอยละ ๘๖.๖ หรือ ๔.๓๓ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๑๐๐ สถานการณ
การแพร
ระบาด 

COVID-19 
ทำใหไม
สามารถ

ดำเนินงาน
ไดตามแผน 

- ๐.๗๔๐๐ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

(มก.) 

   ๒. การยกระดับผลิตภัณฑชุมชนน้ำฝรั่งและผลิตภัณฑงานถักจากฝายยอมสี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี ไดดำเนินการยกระดับผลิตภ ัณฑช ุมชนน้ำฝรั่ ง 

และผลิตภัณฑงานถักจากฝายยอมสีธรรมชาติใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนครอบครัวน้ำผลไม  
บานทาสนุน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และกลุมหัตถกรรมทำมือ ตำบลพงตึก อำเภอ
ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไดแก 
     ๑) การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑน้ำฝรั่งและออกแบบแนวทางการพัฒนา 

๑.๑) พัฒนาผลิตภัณฑน้ำฝรั่งเขมขนไดรับมาตรฐาน อย.(อย.๗๑-๒-๐๑๔๖๒-๒-
๐๐๐๑) และไดรับการพัฒนาบรรจุภัณฑในรูปแบบกลองแพ็ค ๔ ขวดสำหรับของฝาก   

๑.๒) ผลิตภัณฑน้ำฝรั่ง น้ำฝรั่งเขมขน และ jelly พรอมดื่ม ไดรับการวิเคราะหขอมูล
ดานโภชนาการ และมีฉลากโภชนาการแบบยอ สำหรับแสดงบนฉลากบรรจุภัณฑ  

๘๗.๘๓ สถานการณ
การแพร
ระบาด 

COVID-19 
ทำใหไม
สามารถ

ดำเนินงาน
ไดตาม
แผน 

- ๐.๕๙๗๓ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

กาญจนบุรี 

แบบ กตน. ๒ 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๓ หนา 2 ของ 2 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ๒) การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑงานถักจากเสนฝายยอมสีธรรมชาติ 
  ๒.๑) ผลิตภัณฑชุมชน OTOP ที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมี

มาตรฐานและคุณภาพสูงขึ้น ไดรับประเมินคุณภาพเสนฝายยอมสีธรรมชาติ การวัดคาสี 
(Color measurement_Spectro) และผลการทดสอบความคงทนของสีตอการซัก (Colour 
Fastness Washing AATCC ๖๑ No.๑A) ผลการทดสอบความคงทนของสีตอแสง (Colour  
Fastness Light AATCC ๑๖ E : ๒๐ AFU or below) ผลการทดสอบความคงทนของสีตอ
เหงื่อเทียม (Colour Fastness Perspiration AATCC ๑๕) อยูในเกณฑมาตรฐาน 

 ๒.๒) รายไดการจำหนายผลิตภัณฑน้ำฝรั่งหลังเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น รอยละ ๕๐-
๗๕ (กอน ๒๕,๐๐๐ บาท/ป หลังเขารวมโครงการ ๓๐,๐๐๐-๓๕,๐๐๐ บาท/ป) 

 ๒.๓) ตนทุนที่ใชในการผลิต ผลิตภัณฑ งานถักจากเสนฝายสีธรรมชาติ หลังไดรับการ
ถายทอดเทคโนโลยี ลดลงรอยละ ๗๑.๓๙ 
 ๒.๔) ผูประกอบการจัดสงผลิตภัณฑเขารวมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภณัฑ
ไทย ในป ๒๕๖๔ 

     

 ๕.๓.๖ สงเสริมการปลูกไม
มีคาเปนพืชเศรษฐกิจ 

โครงการชุมชนไมมีคา 
     ดำเนินการสนับสนุนโครงการสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม การปลูกพืช
เศรษฐกิจรวมกับการเพาะเห็ดไมคอรไรซา เพื ่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืนโดยอยู
ระหวางเตรียมการจัดอบรม ถายทอด องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเพาะเห็ดป
าไมคอรไรซากินไดร วมกับการปลูกไมมีคาและพืชเศรษฐกิจในพื ้นที ่เปาหมาย ใหกับ
เกษตรกร เจาหนาที่ภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่เปาหมายเขารับการอบรมถายทอด
เทคโนโลยีการเพาะเห็ดไมคอรไรซารวมกับการปลูกไมมีคา และพืชเศรษฐกิจ โดยดำเนินการ
ใน 5 จังหวัด ไดแก ลำพูน สงขลา ศรีสะเกษ และ นครราชสีมา (สถานีวิจัยสิ่งแวดลอม
สะแกราช รวมกับ สระแกว)  

๒๐ - - ๓.๘๙ 

 

สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 

 
  



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 1 ของ 20 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

กระทรวง/หนวยงาน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

 นโยบายหลัก ๑๒ ดาน 

นโยบาย 5 
การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
ความสามารถ
ในการแขงขัน
ของไทย 

๕.๘ พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม 

      

 ๕.๘.๑ พัฒนา
สภาพแวดลอมและระบบ
นิเวศที่เอื้อตอการสงเสริม
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี  

     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไดดำเนินการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมในหลาย
ดานเพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมและระบบนิเวศที่เอื้อตอการสงเสริมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ไดแก 

     

 การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม 

๑. การสงเสริมโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure 
: NQI) ใหเขมแข็ง 

     

      ๑.๑ ดำเนินการสนับสนุนใหมีผูประกอบการเขามาใชประโยชนในเขตนวัตกรรม จำนวน  
3 ราย ไดแก ๑) บริษัท ไบโอฟอรมอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด: วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูป
กลวย ๒) บริษัท บีฟารม1973 จำกัด: วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปน้ำผึ้ง และ ๓) 
บริษัทยูนิคอินโนเวชั่น: เปนผูประกอบการเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงพื้นที่ EEC ที่เขามารับ
บริการทดสอบเพื่อการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑสำหรับการใชงานในโครงการรถไฟความเร็วสูง
เชื ่อม 3 สนามบินแบบไรรอยตอ รวมทั ้งดำเนินการพัฒนาและรับรองระบบงานตาม
มาตรฐานสากล 280 รายการ ในการดำเนินงาน 4 ดาน ไดแก 

 

๕๔ - - 1.7703 กรมวิทยาศาสตร
บริการ (วศ.) 

แบบ กตน. ๒ 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 2 ของ 20 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  1) Calibration of Digital Thermometer with probe 
2) การทดสอบทางเคมีและจุลชีววิทยาดานอาหาร อาหารสัตวและผลิตภัณฑ 

ที่เกี่ยวของ 
3) การทดสอบทางเคมีและจุลชีววิทยาดานสิ่งแวดลอม 
4) การทดสอบทางเคมีและจุลชีววิทยาดานเคมีภัณฑ 

     

  ๑.๒ ดำเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ เพื่อเปนศูนยกลางการ
ออกแบบผลิตภัณฑ วิเคราะหทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ เพื ่อยกระดับ
อุตสาหกรรมไทยให ได มาตรฐานระด ับสากล โดยให บร ิการวิเคราะหทดสอบตาม
มาตรฐานสากล จำนวน ๑,๑๑๖ รายการ แกหนวยงานทั ้งภาคร ัฐและเอกชน ๑๘๕ 
หนวยงาน/ราย นอกจากนี้ยังใหบริการเชิงเทคนิคและใหคำปรึกษากับหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน จำนวน ๑๐ โครงการ ผานหนวยบริการวิเคราะหและทดสอบของ สวทช. โดย
ให บร ิการที ่ เป นประโยชนต อการทำงานวิจ ัยและสนับสนุนผู ประกอบการในกลุม
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ เชน การใหบริการทดสอบทางพิษวิทยา (Toxicology) และ
การประเมินทางชีวภาพ (Biological evaluation) ของผลิตภัณฑในกลุ มอุตสาหกรรม 
ดานสุขภาพและการแพทย และเคมีอุตสาหกรรมดวยระบบคุณภาพและมาตรฐานสากล 
โดยใหบริการทดสอบดานความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย บริการทดสอบดานความเขา
กันไดทางชีวภาพตามชุดตรวจสอบมาตรฐาน ISO 10993 และแนวทางการปฏิบัติการ 

๓๐ - - ๑.๐๑๘ สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงชาติ 
(สวทช.) 

  ทดสอบและประเมินสารเคมีของ OECD TGs โดยปจจุบันมีการใหบริการทดสอบ
ผลิตภัณฑในกลุมเครื่องมือแพทยในดานประสิทธิภาพทางชีวภาพของเครื่องมือกลุมวัสดุ 
Surface devices เชน ผลิตภัณฑยับยั้งเชื้อเพื ่อสุขอนามัยประเภทตาง ๆ และวัสดุแผน
กรอง เปนตน พรอมทั้งดำเนินการสรางความรวมมือกับกลุมพันธมิตรภายใตขอบขายการ
ดำเนินงานรวมกัน 

 
 

     



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 3 ของ 20 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ๒. โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนตและชิ ้นสวนยานยนต 4.0 ดวย
เทคโนโลยีมาตรวิทยา 

1) อยูระหวางการสงมอบและตรวจรับเครื่องมือระบบสเปกโทรโฟโตมิเตอร เครื่องมือ
สแกน 3 มิติ และชุดเครื่องมือมาตรฐาน สำหรับทดสอบ/สอบเทียบเครื่องทดสอบผลิตภัณฑ
ยางและยางลอ  

๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวขอเรื่อง โครงการพัฒนาทักษะดานมาตรวิทยามิติ สำหรับ
ครูชางอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวนผูเขารวม 64 คน 

๓) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม หัวขอเรื่อง การเลือกใชเครื่องมือวัดความดันในภาคอุตสาหกรรม
เพื ่อการควบคุมค ุณภาพเพื ่อการผลิตและการทวนสอบผลการสอบเทียบ เมื ่อว ันที่   
17 มกราคม 2564 ใหกับภาคอุตสาหกรรมยานยนต ณ สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ  
จ.ปทุมธานี จำนวนผูเขารวม 72 คน 

๔๕ - - ๘.๓๕๔๕ สถาบันมาตร
วิทยาแหงชาติ 

(มว.) 

  ๓. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาและบริการ 
1) ประชุมหารือรวมกับผูประกอบการเพื่อวิเคราะหปญหาใหกับผูประกอบการ จำนวน 

2 ราย ไดแก บริษัท พรีมา เลเซอร เทอรราพี จำกัด และบริษัท เด็กซตรา แมนนูแฟคเจอริ่ง 
จำกัด 

2) เชิญชวนสถานประกอบการเขารวมโครงการเพื่อรับการถายทอดเทคโนโลยี หรือนำ
นวัตกรรม/ตนแบบไปตอยอดเชิงพาณิชย จำนวน 4 ราย ดังนี้ 

- บริษัท แอดวานซเพาเวอร-เทค เซ็นเตอร จำกัด (ออกแบบ และใหคำปรึกษาเพื่อสราง
ระบบสอบเทียบไมบรรทัดเหล็ก และตลับเมตร) 

   - บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล คาลิเบรชั่น จำกัด(พัฒนาระบบสอบเทียบเครื่องมือวัด
การไหลของของเหลว (น้ำมัน) แบบปริมาตร เพื่อรับรองคุณภาพ ISO/IEC 17025) 

 - บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด (พัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพ ISO 
17034) 

 

๒๐ - - ๐.๘๗๔๙ สถาบันมาตร
วิทยาแหงชาติ 

(มว.) 
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(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

   - บริษัท ไทยอีสเทิรน รับเบอร จํากัด (พัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพ 
ISO/IEC 17025)  

3) จัดสัมมนาถายทอดเทคโนโลยีแบบออนไลนใหผูประกอบการภาครัฐและเอกชน 
เรื่อง มาตรวิทยาเพื่อการควบคุมคุณภาพ เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2564 ประกอบดวย 
หัวขอ มาตรวิทยาเบื ้องตน,ลักษณะเฉพาะของเกจบล็อกตามมาตรฐาน ISO 3650, 
หลักการเลือกใชงานและบำรุงรักษาเกจบล็อก และการสอบเทียบเวอรเนียร คาลิปเปอร 
ตามมาตรฐาน, การประยุกตใชเครื่องมือวัดละเอียดสำหรับการวัดชิ้นงานตามเกณฑ GD&T
และหลักการวิเคราะหและประมวลผลการวัดคาความแข็ง (Hardness) จำนวนผูเขารวม 
141 คน ณ สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ จ.ปทุมธานี 

     

  ๔. โครงการศูนยการเรียนรูวิวัฒนาการในการใชประโยชนพันธุพืช 
     ๑) จัดคายวิทยาศาสตรเพื่อการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพ เชน คายนักพฤกษศาสตร 
หรือคายวิทยาศาสตรการเกษตร หรือคายนักกีฏวิทยา จำนวน 2 ครั้ง  
     ๒) จำนวนผูเขาชมการจัดแสดงพรรณพืช แมลง และการใชประโยชนจากโครงสราง
พื้นฐานดานการวิจัย ถายทอดเทคโนโลยี และบริการ จำนวน 2,055 ราย 

๕๐ สถานการณ
การแพร
ระบาด 

COVID-19 

- ๑.๔๓๔๓ สถาบัน
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงชาติ (วว.) 

  ๕. การบริหารและการจัดการสถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช 

     ๑) งานจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม จำนวน ๔,๗๖๖ ราย 
๒) งานการถายทอดความรู จำนวน ๓๒๙ ราย 

๕๐ สถานการ
ณการแพร

ระบาด 
COVID-19 

- ๑.๕๒๔๕ สถาบัน
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงชาติ (วว.) 

 
  ๖. โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-๒)   

   1) การบริหารโครงการและสัญญา 
 - สงมอบงานงวดที่ 10 : Main Satellite AIT TRR (S-TRR) เรยีบรอยแลว เมื่อวันที่ 

30 ธ.ค. 63 จำนวนเงิน 279.36 ลบ. 
- สงมอบงานงวดที่ 11 : DIGINEO on-Site Installation (Connection and Start of 

Integration & Validation เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 63 จำนวนเงิน 139.68 ลบ. 

๕๑.๗๑ สถานการณ
การแพร
ระบาด 
COVID-19 

- ๐.๕๔๓๑ 
 

สำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยี

อวกาศและภูมิ
สารสนเทศ 
(องคการ
มหาชน) 
(สทอภ.) 
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ผูรับผิดชอบ 

- มีกำหนดสงมอบงานงวดที ่ 12 : Small Satellite Pre-shipment Review (PSR) 
วันที่ 7 มี.ค. 64 กำหนดชำระเงินวันที่ 7 เม.ย. 64จำนวนเงินทั้งสิ้น 279.36 ลบ. 
    2) การพัฒนาดาวเทียมหลัก 

 - กิจกรรม Instrument Integrated Sub-system Test เปนการตรวจสอบ Line of 
Sight ของอุปกรณถายภาพ และการทำ Alignment ไดดำเนินการแลวเสร็จ 

- กิจกรรม Vibration Test จะดำเนินการหลังจากกิจกรรม Instrument Integrated 
Sub- system Test แลวเสร็จ และการประกอบ Solar Panel กับตัวดาวเทียม โดยจะเริ่ม
ดวยการทำ Sine Vibration Test กลางเดือน ก.พ. 64 

- กำหนดการนำสงดาวเทียมคาดวาสงในชวงปลายไตรมาสที่ 1 ป 2565 โดยจรวด 
VEGA 

3) การพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก (Small Satellite)  
    อย ู ระหวางดำเนินการทดสอบ Payload Interface และ Spacecraft Interface 

จากนั ้นจะทดสอบ Thermal Cycle และทดสอบความเขากันไดกับ Ground Station 
(GSN) ซึ่งเปนกิจกรรมสุดทายที่จะมีการทดสอบที่อาคาร AIT กอนจะเริ ่มกิจกรรม Pre 
Shipment Review (PSR) (มี.ค. 64) โดยหลังจากกิจกรรม PSR แลวเสร็จ ดาวเทียมจะถูก
เก็บไวที ่ Facility ของ SSTL สหราชอาณาจักรเพื ่อรอการทดสอบEnvironment Test 
ตอไป 

4) การทดสอบและประกอบดาวเทียมขนาดเล็กที่สหราชอาณาจักรและประเทศไทย 
   แผนการทดสอบดาวเทียมดวงเล็ก แบงเปน 2 ระยะ ดังนี้ 

๑) แผนการทดสอบ Environment Verification Tests ที ่สหราชอาณาจักรประมาณ
เดือน มิ.ย. ถึง ส.ค. 64 โดย สทอภ. สามารถใหวิศวกร (ผูปฏิบัติภารกิจพิเศษ) เดินทางเขา
รวมกิจกรรม UK-EVT ไดพรอมทั้งปฏิบัติงานรวมกับทีมวิศวกร (ผูปฏิบัติภารกิจพิเศษ) ที่อยู
ประเทศไทย โดยบริษัท SSTL จะรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ในการประกอบและทดสอบ
ดาวเทียมในสหราชอาณาจักร 
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  ๒) แผนการทดสอบ Environment Verification Tests ที ่ประเทศไทย ประมาณ
เดือน ม.ค. ถึง พ.ค. 65 

     

  ๗. โครงการโครงสรางพื้นฐานดานแสงซินโครตรอน 
    ดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนอยางตอเนื่อง 
เพ ื ่อให แสงซินโครตรอนที ่ผล ิตได ม ีความเสถียรและมีพลังงานมีคุณภาพอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ และรองรับการใหบริการของภาคการผลิตและสังคม นอกจากการบำรุงรักษา
เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน สซ. ยังไดพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับเครื่องฯ เพื่อนำองค
ความรูที่ไดมาสนับสนุนการดำเนินงานและเตรียมความพรอมสำหรับการพัฒนาเครื่อง
กำเนิดแสงซินโครตรอนในอนาคต โดยปจจุบันไดดำเนินการใหบริการงานทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีดานแสงซินโครตรอน ๘๒ รายการ  เชน การบริการวิเคราะห ทดสอบ
ผลิตภัณฑทางดานอาหาร และการเกษตร และบริการวิเคราะห ทดสอบผลิตภัณฑทางดาน
อุปโภค เปนตน 

๓๓.๖๐ - - ๒๔.๗๖๔๔ สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน 

(องคการ
มหาชน) (สซ.) 

  ๘. การถายทอดองคความรูและพัฒนาทุนมนุษยดานเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน 
     ดำเนินการใหบริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที ่เกี ่ยวของ รวมทั ้งการ

ถายทอดเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการใชประโยชนแสงซินโครตรอน สำหรับนักวิจัย ผาน
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อมุงเสริมศักยภาพของผูใชบริการในปจจุบันและสราง
กลุ มผู ใชบริการใหมอยางตอเนื ่อง โดย สซ. ไดจัดกิจกรรม Synchrotron User and 
Application Promotion Activity (SUAPA) ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๙ ครั้ง 
และมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

๑) จำนวนผูประกอบการใหมและผูประกอบการดานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ที่ไดรับการพัฒนาทักษะและยกระดับความสามารถทางการแขงขัน ๕ ราย  

๒) จำนวนบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดรับการสงเสริมความรู ความ
เชี่ยวชาญเก่ียวกับแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ๑๔๘ คน 

๓) จำนวนผูเขารับการถายทอดความรูและเรียนรูผานการเขารวมกิจกรรม/ฝกอบรม/
แหลงเรียนรู ตลอดจนการเขาถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning ๑๗๑ คน 

๒๓.๖๙ - - ๑๐.๖๑๙๘ สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน 

(องคการ
มหาชน) (สซ.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 7 ของ 20 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ๙. การใหบริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของแกภาคอุตสาหกรรมและภาค
วิชาการ 

ดำเนินการใหบริการงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรรวมทั้งถายทอดเทคโนโลยีดานแสง
ซินโครตรอนแกภาคอุตสาหกรรม ไดแก การสนับสนุนงานบริการทางวิทยาศาสตร และ
กิจกรรมการถายทอดองคความรูใหกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เขาหารือ การออกบูธ
และรวมจัดนิทรรศการในงานสัมมนา/ประชุมวิชาการและอื่น ๆ  การพบผูประกอบการแบบ
เชิงรุก และจัดกิจกรรมการอบรม สัมมนาการเขารวมประชุมกลุมผูใชประโยชนแสงซินโครต
รอน เปนตน โดยมีวัตถุประสงคในการสรางความตระหนักและภาพลักษณตอกลุม
อุตสาหกรรม ในบทบาทหนาท ี ่การเป น Science Mate เพ ื ่อนร วมค ิดร วมทำด าน
วิทยาศาสตรของสถาบันฯ เพื่อใหไดมาซึ่งความไววางใจ ความเชื่อม่ัน ใหภาคอุตสาหกรรม
เขามาใชประโยชนอยางตอเนื่อง ทำใหเกิด Brand Advocacy (การบอกตอสินคาและ
บริการของแบรนด) ตลอดจนสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา สามารถรักษาลูกคาไดอยาง
ยั่งยืน โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

๒๗.๑๑ - - ๗๑.๙๒๓๓ สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน 

(องคการ
มหาชน) (สซ.) 

  ๑) จำนวนบทความที่ตีพิมพและเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ๔๗ เรื่อง 
๒) จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื ่นขอจดทรัพยสินทาง

ปญญา ๑ เรื่อง 
๓) จำนวนผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมและผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม ที่ไดรับการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน ๑๕ ราย 
 
 
 
 
 
 
 

     



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 8 ของ 20 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 
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ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ๑๐. โครงการสรางเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน ๓ GeV และหองปฏิบัติการ 
      ดำเนินการออกแบบอาคารสำหรับเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน และอาคารปฎิบัติการ
ทั้งหมดของโครงการ ปจจุบันไดจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) งานจางออกแบบโครงการ
กอสร างอาคารสำหร ับเคร ื ่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระด ับพลังงาน ๓ GeV และ
หองปฏิบัติการ และสรุปขอมูลเบื้องตนของโครงการฯ และความตองการพื้นที่ใชสอย 

๒๕.๐๐ - - ๐.๗๘๑๕ สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน 

(องคการ
มหาชน) (สซ.) 

  ๑๑. โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 
      สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและวิจัยและนวัตกรรม (พว.) ไดร ับมอบหมายจาก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ใหเปนผูรับผิดชอบหลักของ
โครงการ EECi ในการขับเคลื่อนกิจกรรมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) 
โดยดำเนินงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนา EECi ในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑) การเตรียมความพรอมเชิงกายภาพ การกอสรางกลุ มอาคาร EECi Phase 1A มี
ความคืบหนา คิดเปนรอยละ ๖๓.๐๓  

๒) การเตรียมความพรอมโครงสรางพื้นฐานวิจัย โดยพัฒนาโรงงานตนแบบไบโอรีไฟเนอ
รี เพื่อสงเสริมการใชประโยชนจากผลผลิตและความหลากหลายทางชีวภาพของไทย และ
จัดตั้งศูนยนวัตกรรมการผลิตยั่งยืน เพื่อเปนศูนยกลางนวัตกรรมดานระบบอัตโนมัติ หุนยนต 
และระบบอัจฉริยะในอุตสาหกรรม เพื ่อสนับสนุนเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green 
Economy) มีผลการดำเนินงาน ในภาพรวมคิดเปนรอยละ ๒๐.๔๕ อาทิ  

๒.๑) การพัฒนาโรงงานตนแบบไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery Pilot Plant) อยู
ระหวางกระบวนการจัดซื้อจัดจางในงานวิศวกรรม จัดหา และกอสราง (Engineering 
Procurement and Construction: EPC) และงานจางที่ปรึกษาบริหารโครงการ (Project 
Management Consultant: PMC) ซึ่งความกาวหนาการดำเนินงานคิดเปนรอยละ ๘.๕๐ 
(เปาหมายรอยละ ๒๗.๕๐) โดยคาดวาจะดำเนินการแลวเสร็จในป ๒๕๖๖ 
 ๒.๒) จัดตั้งศูนยนวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center 
: SMC) ไดดำเนินการจัดซื้อจัดจางและเตรียมเครื่องมือและอุปกรณสำหรับการดำเนินงาน
ของศูนยฯ โดยมีความคืบหนาการดำเนินงานคิดเปนรอยละ ๑ (เปาหมายรอยละ ๑๐) 
รวมถึงไดเตรียมความพรอมดานบุคลากรและโครงสรางการดำเนินงาน เพื่อเปนศูนยสาธิต 

๓๕ - - ๘๗.๗๘๙ สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร
และวิจัยและ
นวัตกรรม 
(สวทช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 9 ของ 20 
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(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ดานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ พัฒนาแพลตฟอรมที ่ผู ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต 
ผู พัฒนาระบบ (System Integrator: SI) นวัตกร นักวิจัย ตลอดจนนักศึกษาในสาขาที่
เกี่ยวของสามารถเขามาใชประโยชนผานกิจกรรมตาง ๆ  ที่จัดเตรียมไว ทั้งในรูปแบบการ
สาธิต การเรียนรู และการทดลองปฏิบัติจริง 

๓) การเตรียมความพรอมดานกำลังคน  ไดมุงเนนการพัฒนาทักษะดาน Industrial 
Internet of Things (IIoT) แบบเขมขนสำหรับบุคลากรระดับอาชีวศึกษา ซึ่งไดประสานงาน
เครือขายอาชีวะในพื้นที่ EEC จำนวน ๑๖ วิทยาลัย พรอมทั้งจัดประชุมหารือรวมกับสถาน
ประกอบการในโครงการและวิทยาลัยกลุมเปาหมาย เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานรวมกัน  
   นอกจากน้ี  ยังมุงเนนการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัลแกครูและเยาวชนใน
พื ้นที ่ EECi ซึ ่งไดประสานงานกับกลุ มพัฒนาการศึกษาสำหรับผูมีความสามารถพิเศษ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่จะเขารวมการ
อบรม และขอจดทะเบียนหลักสูตรกับ สพฐ. จำนวน ๓ หลักสูตร ไดแก (๑) หลักสูตรอบรม
การจัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณดวยบอรด KidBright สำหรับครูประถมศึกษาปที่ ๔ – 
มัธยมศึกษาปที่ ๔ (๒) หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรูการพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ 
(อุตุนอย) ดวยบอรด KidBright สำหรับครูมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๔ และ (๓) หลักสูตรอบรม
การจัดการเรียนรูปญญาประดิษฐดวยแพลตฟอรม KidBright AI สำหรับครูมัธยมศึกษาปที่ 
๔ - ๖ เพื่อชวยใหครูที่เขาอบรมสามารถนำไปนับชั่วโมงเรียนสำหรับการเลื่อนวิทยาฐานะได
(๔) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อชุมชน และอุตสาหกรรม 
โดย มุงเนนการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ ไดถายทอดเทคโนโลยีใหกับชุมชนแลว ๗ ชุมชน 
ในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมีเทคโนโลยีที่นำไปถายทอด ๒ เทคโนโลยี ไดแก  เทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย : GAP และเทคโนโลยีการผลิตและใชปุยหมักไม
พลิกกลับกองอยางมีประสิทธิภาพ  
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 ๕.๘.๒ สรางระบบจัดการ
ขอมูลเพื่อรองรับการ
บริหารจัดการงานวิจัย
อยางมีประสิทธิภาพ 

๑. โครงการงานเลขานุการสภานโยบาย และระบบบริหารจัดการการอุดมศ ึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
     ดำเนินงานเลขานุการสภานโยบาย และระบบบริหารจัดการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
      1) การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม 
         1.1) ขอเสนอการใหทุน SME (TBIR)  รวมกับ สกสว. จัดทำหลักการและกลไก
การสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม TBIR: Thailand Business Innovation Research 
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เห็นชอบในหลักการ  และให
เริ่มนำรองการสนับสนุนทุนในปงบประมาณ 2564  
         1.2) ขอเสนอมาตรการสงเสริมการรวมลงทุนรัฐและเอกชนในธุรกิจนวัตกรรมโดย
กลไก University Holding Company  เสนอตอคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ดานการ
สงเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม และการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบ เมื่อวันที่ 
25 ธ.ค. 63  โดยไดรับความเห็นชอบและมอบหมายใหจัดทำรายละเอียดมาตรการเพิ่มเติม 
         1.3) จัดทำขอเสนอการจัดตั้งกองทุนนวัตกรรม (Innovation Fund) เพื่อ SME  
หารือรวมกับ สกสว. และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ในการออกแบบใหกองทุน 
Innovation Fund สามารถรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมได โดยคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) 
เห็นชอบในหลักการ  และใหเสนอตอสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติตอไป  

1.4) ขอเสนอปรับปรุงบัญชีนวัตกรรม (ยาและเวชภัณฑทางการแพทย) เสนอเขา
ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model เปนโครงการปฏิบัติการ
เรงรัด (Quick Win Project) “แพลตฟอรม Sandbox ยกระดับเครื่องมือแพทยไทย” 
     2) ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใน 4 ดาน  
         2.1 ระบบงบประมาณ  จัดทำขอเสนอกรอบวงเงินงบประมาณดานวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และกรอบวงเงินงบประมาณดานการอุดมศึกษาในความ
รับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศ ึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำป

๖๕ - - ๖.๔๗๔๖ สำนักงาน 
สภานโยบาย

การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม
แหงชาติ 
(สอวช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 11 ของ 20 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 และระบบการจัดการและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการมุง
ผลสัมฤทธ์ิ โดยสภานโยบายใหความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมฯ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 และคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในการ
ประชุม เมื่อวันที่  19 มกราคม 2564 สำหรับกรอบวงเงินงบประมาณดานการอุดมศึกษาฯ 
สภานโยบายใหความเห็นชอบในการประชุม เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2564 และอยูระหวาง
การเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ สำหรับการประชุมในวันที่ 9 มีนาคม 2564 
       2.2) โครงสรางระบบหนวยงานและการบริหารจัดการ อยูระหวางการจัดทำขอเสนอ
การออกแบบ  Commissioning R&I Management Unit (cPMU) ขอเสนอหลักเกณฑ
และตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติราชการของ วช. และขอเสนอการ 
Spin off หนวยบริหารและจัดการทุนภายใตสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมแหงชาติ  
       2.3) กฏหมายลำดับรอง อยูระหวางการจัดทำรางกฎหมาย 3 ฉบับ ไดแกรางประกาศ
จัดซื้อจัดจาง (การจางที่ปรึกษา)  ราง พ.ร.บ. อุดมศึกษา (แกไขหมวดกองทุน) และ ราง 
ระเบียบการนำผลงานจากการปฏิบัติหนาที่ไปหาประโยชนทางเศรษฐกิจ  
       2.4) ระบบติดตามและประเมินผล และระบบขอมูล รวมออกแบบผังโครงสรางขอมูล 
อววน. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนปฎิร ูปฯ ประสานใหหนวยงานที ่เกี ่ยวของนำผัง
โครงสรางขอมูลดังกลาวไปจัดทำระบบขอมูล เพื่อการบูรณาการความเชื่อมโยงของขอมูล 
ภายในระบบ อววน. เพื่อใหเปนระบบสารสนเทศกลาง ที่จะทำใหสามารถบริหารจัดการได
อยางมีประสิทธิภาพ และยังเปนประโยชนอยางยิ่งตอการกำหนดนโยบาย การขับเคลื่อน
การกำกับทิศทางการติดตามประเมินผล ตลอดจนสามารถประหยัดคาใชจายในการ
ดำเนินการและรวมกับ สกสว. จัดทำรายการขอมูล OKRs เพื ่อใชในการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตรและแผน ววน. การดำเนินงานขั้นตอไป 
สอวช. สงมอบรายการขอมูล OKRs เพื ่อให สกสว. ใชประโยชนในการต ิดตามและ
ประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
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มติ/ขอสั่งการ 
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ดำเนินงาน 
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(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ๒. การสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับ COVID-19 
     ดำเนินการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นการวิจัยและพัฒนาเพื ่อแกไข
ปญหาโรคโควิด- 19 ประจำป 2564 ในประเด็น ดังนี้ 

๑) การศึกษาดานระบาดวิทยา 
๒) การดูแลผูปวย 
๓) การปองกัน และควบคุมการแพรกระจายของเชื้อ 
๔) การวิจัยและพัฒนาเวชภัณฑ และอุปกรณทางการแพทย 
๕) การพัฒนายาแผนปจจุบัน และยาแผนไทย 
๖) การวิจัยและพัฒนาวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 
๗) การศึกษาและแกไขผลกระทบทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม 

30.82 - - 71.602 สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 

  ๓. ระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (National Research and 
Innovation Information System (NRIIS)) 
     ดำเนินการระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (National Research 
and Innovation Information System (NRIIS)) โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ 

๑) ระบบบริหารงานวิจัยและงบวิจัย ววน. ดำเนินการแลว รอยละ ๒๐ ดังนี้ 
๑.๑) พัฒนาระบบสำหรับหนวยงานกำหนดนโยบาย 
๑.๒) พัฒนาระบบริหารจัดการงบประมาณและแผน 
๑.๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการสำหรับหนวยบริหารจัดการ (PMU) 
๑.๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการสำหรับหนวยงาน/มหาลัย (ODU) 
๑.๕) พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการสำหรับนักวิจัย 
๑.๖) พัฒนาระบบประเมินสำหรับผูทรงคุณวุฒิ 

๒) ระบบเชื่อมโยงขอมูลกับระบบและหนวยงานที่เกี่ยวของ ดำเนินการแลว รอยละ ๓ 
๓) ระบบสนับสนุนการดำเนินงาน ดำเนินการแลว รอยละ ๑.๔ 

      ๔) ระบบฐานขอมูลกลางดานการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ดำเนินการแลว รอยละ ๑๔ 
 

๓๙ - - ๗.๑๑ สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 
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  ๔. โครงการพัฒนาเคร่ืองมือภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินอากาศ 
    สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) (สทอภ.) ไดมี
การดำเนินการ ดังนี ้

1) การบริหารจัดการโครงการ ดำเนินการจัดจางแลวเสร็จ โดยมีลูกจางโครงการ 
จำนวน ๓ คน และเบิกจายเงินเดือนเปนไปตามแผน 

2) การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ และมาตรฐาน
การจัดทำขอมูล ดำเนินการจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จ อยูระหวางการดำเนินการวิจัยตามแผน
สงเสริมการใชงาน อยูระหวางการวางแผนงาน และหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ไดแก บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด (บวท.) และ สำนักงานการบินพลเรือน
แหงประเทศไทย (กพท.) 

๓๐ - - ๐.๗๑๐๘ สำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยี

อวกาศและภูมิ
สารสนเทศ 
(องคการ
มหาชน) 
(สทอภ.) 

  ๕. โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูล (Data Analytics System) เพื่อการพัฒนา
นโยบาย อววน. การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามประเมินผล 
    ๑) รายงานการวิเคราะหขอมูลที่สะทอนขีดความสามารถในการแขงขันดาน อววน. ตอ
สาธารณชน ออกแบบกรอบการวิเคราะหการจัดอันดับสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัย 
Scimago และการจัดอันดับสถาบันการศึกษาจาก Times Higher Education  สำหรับ
รายงานการวิเคราะห IMD/WEF/GII อย ู ระหวางการรอรอบการออกประกาศ การ
ดำเนินงานขั้นตอไป สังเคราะหและวิเคราะหขอมูลการจัดอันดับสถาบันวิจัยจากฐานขอมูล 
Scimago และการจัดอันดับสถาบันการศึกษาจากฐานขอมูล Times Higher Education 
จัดทำรายงานการวิเคราะหความเขมแข็งของสถาบันวิจัยในประเทศไทยและรายงานการ
วิเคราะหความเขมแข็งของสถาบันศึกษาในประเทศไทย นำเสนอรายงานการวิเคราะหความ
เขมแข็งของสถาบันวิจัยในประเทศไทยและรายงานการวิเคราะหความเขมแข็งของสถาบัน
ศึกษาในประเทศไทยตอคณะกรรมการที ่ปรึกษาพัฒนาระบบวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม เผยแพรรายงานการวิเคราะหสู สาธารณชนผานสื ่อออนไลนและเว็บไซต 
 2) งานพัฒนาศูนยขอมูล (Data Center) พัฒนาเกณฑการประเมินความสามารถดาน
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ของผูประกอบการไทยเพื่อจัดทำแบบ
สำรวจประเมินขีดความสามารถนวัตกรรมของผูประกอบการไทย สำหรับงานเผยแพรดัชนีชี้วัด 

๒๕ - - ๑.๐๗๖๐ สำนักงาน 
สภานโยบาย

การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สอวช.) 
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  ที่สำคัญอยูระหวางการพัฒนาเว็บไซตขอมูลการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อจัดทำ Dashboard ที่สำคัญในการติดตามงานนโยบาย และสามารถที่เชื่อมโยงขอมูล
จากแหลงขอมูลตางๆ การดำเนินงานขั้นตอไปสำรวจและจัดเก็บขอมูลความสามารถดาน อว
วน. ของผูประกอบการไทย 10,000 ราย และประมวลผลวิเคราะหและนำเสนอแผนภาพ
ขอมูล (Data Visualization) พรอมจัดทำรายงานการวิเคราะหความสามารถดาน อววน. 
ของผู ประกอบการไทย ออกแบบ Dashboard และจัดทำเว็ปไซตขอมูลการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่เชื่อมโยงขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ 

     

 ๕.๘.๓ เสริมสรางการใช
ประโยชนจากโครงสราง
พื้นฐาน ทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

๑. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานนิวเคลียรและรังสี 
1) มีการเบิกจายงบประมาณของอาคารปฏิบัติการดานนิวเคลียรและรังสี ในงวดที่ 21 - 22  
2) ดำเนินการปรับปรุงซอฟตแวรโปรแกรมจัดเก็บเอกสารคุณภาพ e-SMART ISO 

จำนวน 1 ระบบ เสร็จเรียบรอยแลว 
3) จัดสัมมนาหัวขอ มาตรวิทยารังสีและการประยุกตใชกับการขับเคลื่อนประเทศสู

สากล วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ รร.สวิสโซเทล เลอคองคอรด กทม.  
4) จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของ 
5) ประสานงานในการจัดสงหัววัดรังสีไปสอบเทียบที่ประเทศญี่ปุน 

61.74 

 

- - 30.6576 สำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ 

(ปส.) 

  ๒. มาตรฐานการวิจัย 
๑) นักวิจัย/บุคลากรวิจัย ไดรับการพัฒนาดานมาตรฐานการวิจัย จำนวน ๗๗๘ คน 
๒) จัดเวทีระดับชาติ/นานาชาติ ๑ ครั้ง ไดแกการประชุมประจำปเครือขายมาตรฐาน

ความปลอดภัยหองปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
๓) เพิ่มจำนวนหนวยรับรอง (CB) ที่ วช. เขาสนับสนุนและพัฒนา จำนวน ๔ หนวยงาน 

คือ รพ.รามาธิบดี รพ.หาดใหญ  ม.ศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
(สรอ.) 

๔) หนวยงานที่ไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหทำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยไปใชใน
การผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม จำนวน ๖ หนวยงาน คือ 

 ๔.๑) คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ศ.ดร.สนอง  เอกสิทธิ ์) เร ื ่อง
นวัตกรรมเครื่องพนละอองนาโนน้ำยาฆาเชื้อโควิด-19 

๖๐ - - ๐.๖๘๐๐ สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 15 ของ 20 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

๔.๒) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพของ
น้ำมันจระเข antioxidants ของครีมสมุนไพรผสม Siamese Crocodile oil และ ตรวจการ
ระคายเคืองตอเซลลผิวหนัง ดวยวิธี Primary skin irritation test ในการสนับสนุนพัฒนา
ผลิตภัณฑดูแลผิวพรรณสมุนไพรไทยผสมน้ำมันจระเขสายพันธุไทย 

๔.๓) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย มหิดล เรื่อง บทบาทของตัวรับ ErbB ในการเจริญ
ของเซลลมะเร็งทอน้ำดีและการยับยั้งโดยสารซัลเฟตกาแลคแตน 

๔.๔) สำนักวิชาเวชศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เรื่อง 
The effect of Symbiotic Supplement on alcohol use Disorders Identification 
Test and Biochemical Parameters, Lipopolysaccharide and Immunoglobulin A 
Levels, in High Risk Alcoholics 

๔.๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เรื่องการประยุกตใช twin-
arginine pathway ของแบคทีเรียอีโคไลในการคัดเลือกนาโนบอดีที่จำเพาะกับตัวบงชี้ทาง
ชีวภาพจาก synthetic camelized human nanobody library 

 ๔.๖) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การผลิตรีคอมบิแนนทโปรตีน 26SK ตอการ
เจริญของเซลลมะเร็ง  

๕) รางมาตรฐานการวิจัย และ/หรือ แนวทางปฏิบัติ จำนวน ๕ ฉบับ คือ 
๕.๑) รางมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร

ของสถานที่ดำเนินการ (มคกส.) (ฉบับปรับปรุง) 
  ๕.๒) คูมือ “การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการ

ตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรของสถานที่ดำเนินการ” ฉบับ ผูประเมิน และ ฉบับผูขอรับรอง
มาตรฐานคูมือ (SOP) 

  ๕.๓) คูมือ (SOP) หลักเกณฑและเงื่อนไขในการตรวจประเมินและการรับรองตามมาตรฐาน
ฯ (มอก. ๒๖๗๗-๒๕๕๘) รหัสเอกสาร (Document No.) LR003 “ขอกำหนดวาดวยคุณสมบัติ
และประสบการณสำหรับผูตรวจประเมินระบบการจัดการดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการที่
เกี่ยวกับสารเคมีและผูเชี่ยวชาญ แกไขครั้งที่ (Revision) ๑ 
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  ๕.๔) รางแผนแมบทมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ 
๕.๕) รางรายงานความกาวหนาโครงการพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมการวิจัยเทคโนโลยี

จีโนมในมนุษย 
๖) รางกฎหมายที่จัดทำแลวเสร็จ จำนวน ๒ ฉบับ คือ 

๖.๑) พระราชบัญญัติการสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.๒๕๖๓ 
(มาตรา ๓๓ วรรค ๓) รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการวิจัยและขอกำหนด
จริยธรรมการวิจัยซึ่งมีปญหากับหลักศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน พ.ศ. .... 

๖.๒) ประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการดำเนินการตอสัตวเพื่องานทาง
วิทยาศาสตร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและรับรองมาตรฐานสถานที่ดำเนินการตอสัตวเพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร  : นำเสนอสำนักเลขาธิการคณะร ัฐมนตร ี  เพ ื ่อประกาศลงใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

     

  ๓. โครงการบริการวิเคราะหและทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนสงทางราง  
๑) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมที่สนับสนุนงานทดสอบรับรอง ๖ โครงการ 
๒) ใหบริการทดสอบผลิตภัณฑระบบรางและรถไฟความเร็วสูงที่พรอมใหบริการทดสอบ

รับรอง ๓ รายการ 
๓) การวิเคราะหทดสอบไดตามมาตรฐานระบบรางและรถไฟความเร็วสูง รอยละ ๑๐๐ 

๔๕ มาตรการ
เฝาระวัง

การระบาด 
โควิด 19  

ทำใหมีผูมา
ใชบริการ

ลดลง 

- กอหนี้ผูกพัน
๔๙.๖๕๐๐ 

สถาบัน
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย 

(วว.) 

  ๔. โครงการจัดตั้งศูนยกลางการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ดานเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ กิจกรรมศูนยทดสอบมาตรฐานและผลิตภัณฑ Aerospace แหงชาติ 

  1) มีศูนยทดสอบ Aerospace ที ่ใหบริการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑแกบร ิษัท 
Aerospace ที่ลงทุนในประเทศไทย ดังนี้  

1.1) Aeroworks Composites (Asia) Limited 
1.2) Cobra International Co., Ltd 

๕๕ - - ๐.๔๐๒๙ สำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

(องคการ
มหาชน) 
(สทอภ.) 
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  1.3) Senior Aerospace (Thailand) Limited 
   2) ศูนยทดสอบ Aerospace ไดร ับการพัฒนาเครื่องมือและระบบคุณภาพมาตรฐาน
สำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ดังนี้ 

2.1) การร ับรองมาตรฐานหองปฏิบ ัต ิการดาน Aerospace AS9100D ได ใบ 
certificate แลว มีกำหนดตรวจประเมิน stage 1 ในวันที่ 12 มี.ค. 64 

2.2) การรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการดาน Aerospace ISO/IEC 17025:2017 -  
ไดดำเนินการการตรวจประเมินมาตรฐานการรับรอง ISO/IEC 17025 แลวในวันที่ 20-21 ต.ค. 63 
ทั้งนี้ อยูระหวางแกไขเอกสารเพิ่มเติม  
2.3) การร ับรองมาตรฐานห องปฏ ิบ ัต ิ การด าน Aerospace NADCAP AC7122 
หองปฏิบัติการดำเนินการประสานผูตรวจประเมิน PRI ในการรับการตรวจประเมินตาม
มาตรฐาน NADCAP AC 7122 โดยกำหนดการเดิมผูตรวจประเมินจะเขามาตรวจประเมิน
ที่ประเทศไทย ในวันที่ 4-6 ม.ค. 64 ทั้งนี้ ผูตรวจประเมินแจงเลื่อนวันตรวจประเมิน
เนื่องจากไมสามารถเขารวมมาตรการกักตัว 14 วันในประเทศไทยได และยังไมระบุวันการ
เขามาตรวจประเมินในประเทศไทย 

2.4) การรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการดาน Aerospace NADCAP AC7101 ได
ดำเนินการประสานผูตรวจประเมิน PRI ในการรับการตรวจประเมินตามมาตรฐาน NADCAP 
AC7101 โดยกำหนดการเดิมผูตรวจประเมินจะเขามาตรวจประเมินที่ประเทศไทย ในวันที่ 
7-9 เม.ย. 64  ทั้งนี้ ดวยสถานการณโควิดในประเทศไทยเริ่มมากขึ้นอีกครั้ง ผูประเมินจึง
แจงเลื่อนวันเขามาตรวจประเมินเปนวันที่ 19-21 ก.ค. 64 

3) มีการบูรณาการใชโครงสรางพื้นฐานกับภาคการศึกษา และภาคเอกชน เชน คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เพื ่อรองรับงานวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย 
รวมถึงการใหบริการทดสอบแกบริษัท AEROWORKS COMPOSITE (ASIA) LTD. 
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 ๕.๘.๔ สนับสนุนการพัฒนา
โรงงาน หองปฏิบัติการ
ตนแบบ ที่เปนโครงสราง
พื้นฐานดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม ในระดับตนน้ำ 

๑. โครงสรางพื ้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (National S&T 
Infrastructure :NSTI)    
   ดำเนินการจัดทำโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (National 
S&T Infrastructure: NSTI)  เพื่อสรางขีดความสามารถทางดาน วทน. ใหกับประเทศ โดย
ใหบริการทางดานเทคนิควิชาการที ่มีมาตรฐาน ดวยเครื่องมือที ่ทันสมัย พรอมทั้งสราง
เครือขายการทํางานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ เพื่อสรางงานวิจัยที่
มีคุณคาตอประเทศ  โดยมีตัวอยาง ดังนี้  
   ๑) ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแหงชาติ (National Biobank of Thailand: NBT) เก็บ
รักษาพืช จุลินทรีย และจีโนมมนุษย( ในชวงป ๖๒ – ๖๔ ) ไดแก Plant Germplasm Bank 
๑,๘๒๔ ต ัวอย าง, Microbe Bank  ๖,๓๓๙ ต ัวอย าง, Genomic Data Bank  ๖,๖๔๐ 
ตัวอยาง  และ DNA Bank  ๑๓,๗๑๑ ตัวอยาง  
   ๒) ศูนยโอมิกสแหงชาติ (National Omics Center: NOC) ไดตรวจเอกลักษณและความ
บริสุทธิ์ของ เมล็ดพันธุพืช ๒๐,๐๐๐ ตัวอยาง และ เชื้อแบคทีเรีย ๑๙๐ ตัวอยาง 
   ๓) ศ ูนย ทร ัพยากรคอมพิวเตอร เพื ่อการคำนวณขั ้นส ูง (NSTDA Supercomputer 
Center: ThaiSC) ประมวลผลประสิทธิภาพสูงแกโครงการพยากรณฝุน PM2.5 ชวยลด
ระยะเวลาที ่ใชในการคำนวณ จาก ๑๑ ชั ่วโมงครึ ่ง เหลือเพียง ๑ ชั ่วโมงครึ ่ง โดยใช
แบบจำลอง WRF-Chem (Weather Research and Forecasting Model with Chemistry)  
รวมกับ ศูนยแบบจำลองคุณภาพอากาศ และภูมิศาสตรสารสนเทศ กรมควบคุมมลพิษ 
   ๔) สถาบันเทคโนโลย ีและสารสนเทศเพื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (Technology and 
Informatics Institute for Sustainability: TIIS) จัดทำกรอบการประเมินประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ เพิ่ม Eco-Efficiency องคกรให การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ลดคาใชจาย
รวมทั้งสิ้น ๑๓๗.๕๕ ลานบาท/ป 
 
 
 

๓๕ - - ๘.๓๗๕๐ สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงขาติ 
(สวทช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 19 ของ 20 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ๒. นวัตกรรมอาหาร : เทคโนโลยีการยืดอายุอาหารและเครื่องดื่ม 
    จำนวนผูประกอบการที่มาใชบริการ ๗๖ รายการ เปนมูลคารายได ๘๓๒,๕๘๓.๔๕ บาท 
ในชวงเดือน ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๔ 

๕๕ มาตรการ
เฝาระวัง

การระบาด 
โควิด 19  

ทำใหมีผูมา
ใชบริการ

ลดลง 

- กอหนี้ผูกพัน
๔.๐๐๐๐ 

สถาบัน
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย 

(วว.) 

  ๓. โครงการสรางศักยภาพการแขงขันอุตสาหกรรมทางการแพทย Medical Hub ใน
ระดับภูมิภาคดวยมาตรฐานสากล 
     ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถายทอดองคความรูใหกับหนวยงานตางๆ ไดแก   
     ๑) การอบรม เรื่อง “การประเมินคาความไมแนนอนของการวัด และการจัดทำบันทึก
เครื่องมือมาตรฐานตามขอกำหนด ISO 17025 (Equipment record)” โดยหนวยงานที่
เขารับการถายทอดองคความรู จำนวน ๕๒ คน เชน 
         - ศูนยวิศวกรรมการแพทย โรงพยายาลมหาราชเชียงใหม ระหวางวันที่ 16-18 
พฤศจิกายน 2563 จำนวนผูเขารวม 20 คน 

      - บริษัท ไอเอ็ม ซี (ประเทศไทย) จํากัด ระหวางวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2563
จำนวนผูเขารวม 24 คน 

2) การอบรม เรื่อง “การสอบเทียบเครื่องใหสารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion 
Therapy)” โดยมีหนวยงานที ่เขารับการถายทอดองคความรู  ระหวางวันที ่ 24 – 25 
ธันวาคม 2563 จำนวนผูเขารวม 30 คน ดังนี้ 

   - กองวิศวกรรมการแพทย กระทรวงสาธารณะสุข จำนวนผูเขารวม 6 คน 
   - โรงพยาบาลศิริราช จำนวนผูเขารวม 2 คน 
   - โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จำนวนผูเขารวม 3 คน 
   - บริษัท คาลิเบรชั่น แลบบอราทอรี่ จํากัด จำนวนผูเขารวม 1 คน 
   - บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด จำนวนผูเขารวม 5 ค 

๓๕ - - ๓.๒๗๐๓ สถาบันมาตร
วิทยา (มว.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 20 ของ 20 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  - บริษัท เอ็นเท็ค เมโทรโลยี จํากัด จำนวนผูเขารวม 1 คน 
- บริษัท อาร เอฟ เอส จำกัด จำนวนผูเขารวม 5 คน 

     - บริษัท แอซเซ็ท แมเนจเมนท ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด จำนวนผูเขารวม 3 คน 

     

  ๔. โครงการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารดวยระบบมาตรวิทยา  
เพื่อคุมครองผูบริโภคและสนับสนุนการสงออก 
   1) จัดสัมมนาในหัวขอเรื่อง “มาตรวิทยาเพื่อการวัดคุณภาพผลิตภัณฑการเกษตรดวยการ
ตรวจสอบความชื้น ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมฮอไรซั่นวิลเลจ แอนด รีสอรท 
จังหวัดเชียงใหม จำนวนผูเขารวม 80 คน ประกอบดวย เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม 
จังหวัดใกลเคียง กลุมสหกรณการเกษตร และผูประกอบการโรงสี 
   2) นำวัสดุอางอิงรับรอง (Certified Reference Material : CRM) ความชื้นขาวสำหรับ
การตรวจสอบเครื่องมือวัดความชื้นขาวดวยเทคโนโลยีวัสดุอางอิงความชื้นขาว ใหผูใชงานใช
เปนแนวทางในการตรวจสอบการวัดของเครื่องมือ 
   3) สำรวจผู ใชงานเครื่องมือวัดความชื้นขาวในพื ้นที่ อำเภอเมือง อำเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม และ อำเภอเมือง อำเภอเวียงปาเปา อำเภอบานปางขอน จังหวัดเชียงราย 
ไดแก เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนกาแฟ สหกรณผูผลิตสินคาทางการเกษตร มหาวิทยาลัยใน
พื้นที่ เพื่อใหทราบถึงแนวทางเบื้องตนในการตรวจสอบเครื่องมือวัดความชื้น และไดนำ
ปญหาและความตองการมาวิเคราะหเพิ่มเติม 

๔๘ - - ๑.๗๕๘๗ สถาบัน 
มาตรวิทยา 

(มว.) 

 

  



นโยบายรัฐบาลที่ ๗ หนา 1 ของ 9 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

กระทรวง/หนวยงาน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

 นโยบายหลัก ๑๒ ดาน 

๗. การพัฒนา
สรางความ
เขมแข็งจาก
ฐานราก 

๗.๑ สงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนและผลิตภัณฑ
ชุมชน 

      

๗.๑.๑ สรางมูลคาเพิ่มธุรกิจ
ชุมชนผานอัตลักษณของพื้นที่ 
โดยสงเสริมใหผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม
ยุคใหมของไทย 

๑. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน 
ดำเนินการพัฒนาผูประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ OTOP โดยมีผลการดำเนินงาน  
ดังนี้ 

1) กิจกรรมพัฒนา OTOP ดวย วทน. ในรูปแบบ “คูปองวิทยเพื่อโอทอป” ซึ่งเปนการ
ใหบริการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ใหกับกลุมเปาหมาย ไดแก 
กลุมผูประกอบการ OTOP ที่ตองการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ ใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน เปนที่ตองการของตลาดและเพิ่มรายไดใหกับผลิตภัณฑ ใน 6 ประเด็นพัฒนา 
ประกอบดวย (1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ (2) พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ (3) พัฒนาและ
ออกแบบกระบวนการผลิต (4) พัฒนามาตรฐาน  (5) พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร และ 
(6) พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบตนน้ำ ซึ ่งไดสนับสนุนงบประมาณใหกับสถาบันการศึกษา
เครือขายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่ จำนวน 17 แหง 
เพื่อพัฒนาผูประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ OTOP จำนวน 67 ราย ในพื้นที่ 12 
จังหวัด ไดแก แมฮองสอน ลำปาง อุตรดิตถ พิจิตร เลย มหาสารคาม ศรีสะเกษ กาญจนบุรี 
ราชบุรี ยะลา กระบี่ นครศรีธรรมราช 

 
 

35.24 - ปรับ
แผนการ
ดำเนินงาน

และ
รูปแบบ

การ
ดำเนินงาน 

0.6653 สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม
(สป.อว.) 

แบบ กตน. ๒ 



นโยบายรัฐบาลที่ ๗ หนา 2 ของ 9 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  2) กิจกรรมขยายผลดานการตลาด : จัดกิจกรรมแสดงผลงานการยกระดับ OTOP ดวย 
วทน. เพื ่อเผยแพรผลการดำเนินงานและนำผลิตภัณฑที่ไดร ับการพัฒนาดวย วทน.มา
ทดสอบตลาด ซึ ่งไดจัดแสดงผลงานฯ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตรแหงชาติประจำป  
พ.ศ.2564 เมื ่อวันที ่ 21-23 พฤศจิกายน 63 ณ อาคารชาเลนเจอรฮอลล 2 อิมแพค  
เมืองทองธานี ตามนโยบาย รอว.(เอนก เหลาธรรมทัศน) โดยมีผูประกอบการจากโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชนและโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑชุมชนสำหรับ
ผูประกอบการรุนใหม (IGNITE PLUS) เขารวมทดสอบตลาด จำนวน 30 ผูประกอบการ 
สร ุปร อยละความพึงพอใจของการจัดงาน เท ากับ 85.17% ยอดทดสอบตลาดจาก
ผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้น รวมทั้งสิ้น 245,672 บาท 

     

  ๒. การสงเสริมการสรางและพัฒนาผูประกอบการ 
การจัดประชุมเพ ื ่อพ ิจารณากลั ่นกรองผู ประกอบการหนวยบมเพาะวิสาหก ิ จใน
สถาบันอุดมศึกษา (UBI) จากเครือขายเชิงประเด็น C-UBI จำนวน ๙ เครือขาย 

 

 

๒๕ สถานการณ
การแพร
ระบาด 
COVID-19 
ทำใหไม
สามารถ
ดำเนิน 
งานได
ตาม
แผน 

มีการ
ปรับ 

เปลี่ยน
รูปแบบ
ในการ

พิจารณา
กลั่นกรอง 
ผูประกอบ

การ 

๑.๐๓๗๓
(เมื่อ

พิจารณา
กลั่นกรอง

แลวเสร็จจะ
สามารถ
เบิกจาย

เพิ่มเติมได
ถึงรอยละ 
๔๕ ของ

งบประมาณ
ที่ไดรับการ
จัดสรร) 

 
 
 
 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม
(สป.อว.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๗ หนา 3 ของ 9 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ๓. การพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน 
จำนวนผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับการพัฒนารวมทั้งสิ้น 4 ผลิตภัณฑ ไดแก 
   ๑) แชมพูสมุนไพรดอกอัญชันและประคำดีควาย : พ ัฒนาระบบมาตรฐาน ทำให
ผูประกอบการไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.92/2552) 

๒) เครื่องแกงสม : พัฒนาระบบมาตรฐาน ทำใหผูประกอบการไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน (มผช. 129/2556) 
   ๓) เครื ่องแกงกะทิ : พัฒนาระบบมาตรฐาน ทำใหผู ประกอบการไดร ับการรับรอง
มาตรฐาน อย. สบ.7 เลขที่สารบบ 93-2-02259-6-0002 
   ๔) เครื่องแกงเผ็ด : พัฒนาระบบมาตรฐาน ทำใหผูประกอบการไดรับการรับรองมาตรฐาน 
อย. สบ.7 เลขที่สารบบ 93-2-02259-6-0003 

13 - - 21.4747 กรม
วิทยาศาสตร
บริการ (วศ.) 

  ๔. นวัตกรรมเทคนิคการมวนเสนดายยืน 
เปนการดำเนินงานสงเสริมและถายทอดความรูเพื่อใชประโยชนรวมกับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยขับเคลื่อนและผลักดันใหเกิดการนำผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใชให เกิดประโยชนอยางเป นร ูปธรรม ดวยการสนับสนุนให เกิดการนำ
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม มาจัดการความรูกอนการนำไปถายทอดเพื่อพัฒนา/
แกไขปญหาใหแกกลุมเปาหมายหรือกลุมผูใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม มีการดำเนินงาน 
คือ การถายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการมวนเสนดายยืนดวยนวัตกรรมที่ออกแบบและ
พัฒนาขึ้นใหมสูชุมชนเชิงพาณิชย โดยดำเนินเนินการในจังหวัดอุดรธานี 

30 - - ๐.๔๘๐๐ วช. 

  ๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดชุมชนตำบลทาเสา อำเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี ภายใตแนวคิด : ไทรโยค เมืองแหงไมผล มนตเสนหแหงขุนเขา  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดชุมชนตำบลทาเสา อำเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี ภายใตแนวคิด  ไทรโยค เมืองแหงไมผล มนตเสนหแหงขุนเขา 

ชุมชนทองถิ่นกลุมเปาหมาย: ชุมชนตำบลทาเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
ผลการดำเนินการ:  
เชิงปริมาณ 
๑. ครัวเรือนที่เขารวมโครงการพนเกณฑความยากจน รอยละ ๑๕ 

๘๒.๙๔ สถานการณ
การแพร
ระบาด 
COVID-19  
ทำใหไม
สามารถ
ดำเนินงาน 

- ๑.๔๐๙๙ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ

กาญจนบุรี 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

    ไดตามแผน    

  ๒. จำนวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได จำนวน 
๖๒ คน โดยเขารวมกิจกรรมในดานการสงเสริมการผลิตไมผล การแปรรูปผลไมเพื่อเปน
อาหาร การแปรรูปเพื่อเปนของหวาน และการจัดแสดงสินคาของเกษตรกร 

๓. จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได จำนวน ๑ หลักสูตร โดยไดมีการนำนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการที่เรียนในรายวิชาเทคโนโลยีการปลูกพืชไรดินไปรวมจัด
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกพืชตามหลักการเกษตรปลอดภัย 

เชิงคุณภาพ 
- เกษตรกรสามารถผลิตไมผลหลัก คือ กลวย สมโอ ทุเรียน มีคุณภาพดีขึ้น รถชาติอรอย

และสามารถขายผลผลิตไดเพิ่มมากขึ้น 
ผลลัพธ 
1) ครัวเรือนมีรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ ๕๑.๖๑ (กอนดำเนินโครงการ ๘๙,๐๐๐ บาท/ป/

ครัวเรือน ภายหลังดำเนินโครงการรายได ๑๓๔,๙๓๓.๙๙ บาท/ป/ครัวเรือน) 
2) เกษตรกรมีการพัฒนาการผลิตไมผลตามหลักเกษตรปลอดภัย และมีการประยุกตใช

สารชีวภัณฑในการผลิต 
3) ศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสานตนแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

     

  ๖. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น 
มีการดำเนินโครงการกิจกรรม ดังนี้ 

1) กิจกรรมพัฒนากระบวนการผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร  
2) “การผลิตและการแปรรูปเห็ตเศรษฐกิจ”  
3) กิจกรรมการใหความรูเรื่องบัญชีและการทำแผนธุรกิจ  
4) พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดชัยนาท 
5) กลุมเปาหมาย :  

(๑) คณาจารยและเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน ๑๐ คน 

๒๕ สถานการณ
การแพร
ระบาด 
COVID-19  
ทำใหไม
สามารถ
ดำเนินงาน 

ไดตามแผน 

ปรับ
แผนการ
ดำเนิน 
งาน 

๐.๐๐๓๘ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

จันทรเกษม 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  (๒) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจำนวน ๓๕ คน 
          (๓) ผูบริหารหนวยงานภาครัฐสวนทองถิ่น จังหวัดชัยนาท ผูนำชุมชน จำนวน ๕ คน 

(๔) สมาชิกกลุมองคกรชุมชน/ วิสาหกิจชุมชนจำนวน ๓๕ คน  
6) ระยะเวลา : เดือน พ.ย. ๖๓ 

    ทั้งนี้ โครงการที่มีแผนการดำเนินงานโครงการในไตรมาสที่ ๒ ที่มีการรวมตัวของคนหมู
มาก และเขาไปในพื้นที่เสี่ยง มหาวิทยาลัยไดมีการเลื่อนการจัดกิจกรรมไปดำเนินการใน 
ไตรมาสที่ ๓ และ ๔ หากสถานการณเขาสูภาวะปกติ 

     

 ๗.๒ สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

      

 ๗.๒.๔ สรางพลังในชุมชน ๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก 
มหาวิทยาลัยมีการดำเนินโครงการกิจกรรม ดังนี้ 

๑) กิจกรรมสรางทุนทางวัฒนธรรมดานประเพณี เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวบนฐานอัต
ลักษณชุมชน  

พื้นที่ดำเนินการ : ตำบลสุขเดือนหา  อ.เนินขาม จังหวัดชัยนาท 
กลุมเปาหมาย : ผูนำชุมชน ประชาชนตำบลสุขเดือนหา จำนวน ๑๕๐ คน  
ระยะเวลา : ๓ วัน  เดือน พ.ย. ๖๓ 

๒) กิจกรรมการถายทอดองคความรูเศรษฐกิจพอเพียง 
พื้นที่ดำเนินการ : ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงฯ  
กลุมเปาหมาย : นักศึกษาศูนยการศึกษา – ชัยนาท และโรงเรียนเครอืขาย จำนวน 

๓๐ คน และคณะเยี่ยมชม บุคคลที่สนใจ 
ระยะเวลา : เดือน ต.ค. –ธ.ค. ๖๔ 

 ทั้งนี้ โครงการที่มีแผนการดำเนินงานโครงการในไตรมาสที่ ๒ ที่มีการรวมตัวของคนหมู
มาก และเขาไปในพื้นที่เสี่ยง มหาวิทยาลัยไดมีการเลื่อนการจัดกิจกรรมไปดำเนินการในไตร
มาสที่ ๓ และ ๔ หากสถานการณเขาสูภาวะปกติ 

๑๕.๖๒ 

 

สถานการณ 
การแพร
ระบาด 

COVID-19 
ทำใหไม
สามารถ
ดำเนิน 
งานได
ตาม
แผน 

ปรับ
แผนการ
ดำเนิน 
งาน 

๐.๐๕๓๖ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

จันทรเกษม 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

 ๗.๒.๕ สรางเครือขายชุมชน
ที่เขมแข็ง 

-  สนับสนุนการนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษจชุมชนในพื้นที่ 
โดยบูรณาการกับสถาบันการศ ึกษาในพื ้นท ี ่ โดยสนับสนุนงบประมาณแบงเป น 3 
แพลตฟอรม โดยมีผลการดำเนินงาน ณ เดือนกุมภาพันธ ดังนี้ 
1. การบริการใหคำปรึกษา (Technology Consulting Service: TCS) มีขอเสนอโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 72 โครงการ งบประมาณ 17,260,410 
บาท ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณแลว (ครั้งที่ 1) จำนวน 67 โครงการ งบประมาณรวม 
16,037,910 บาท และดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ (ครั้งที่ 2) จำนวน 5 โครงการ 
งบประมาณ 1,220,500 บาท จำนวนผู ร ับบริการเปาหมายอยู ที่ 12,496 คน พื ้นที่
บริการครอบคลุม 69 จังหวัด  
2. การเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการชุมชน (Building Capacity Enterprise: 
BCE) มีขอเสนอโครงการเพื ่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 45 โครงการ 
งบประมาณ 9,532,080 บาท ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณแลว (ครั้งที่ 1) จำนวน 4 
โครงการ งบประมาณรวม 910,000 บาท รอเบิกจายงบประมาณ จำนวน 41 โครงการ 
งบประมาณรวม 8,622,080 บาท    
3. บ มเพาะชุมชน/หมู บ านให ม ีศ ักยภาพดานวิทยาศาสตร  (Science Community 
Incubator: SCI) มีขอเสนอโครงการเพื ่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 76 
โครงการ งบประมาณ 15,115,900 บาท ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณแลว (ครั้งที่ 1) 
จำนวน 10 โครงการ งบประมาณรวม 2,090,000 บาท รอเบิกจายงบประมาณ จำนวน 
66 โครงการ งบประมาณรวม 13,025,900 บาท 

56.91 - - 0.7549 สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม
(สป.อว.) 

  ๑. การขยายผลองคความรู เทคโนโลยีดานการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
 ๑.๑ การขับเคลื่อนและผลักดันใหเกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชใหเกิด
ประโยชนอยางเปนรูปธรรม ดวยการสนับสนุนใหเกิดการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และ
นวัตกรรม มาจัดการความร ู ก อนการนำไปถายทอดเพื ่อพ ัฒนา/แกไขป ญหาให แก
กลุมเปาหมายหรือกลุมผูใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม มีการดำเนินงาน ดังนี้   
 
 

5 - - ยังไมมีการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
เนื่องจาก  

อยูระหวาง
การจัดทำ
สัญญารับ

สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

ปงบประมาณ 2563 อยูระหวางการดำเนินการทำกิจกรรม จำนวน ๔๓ โครงการ เชน 
๑) การถายทอดเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อยกระดับการพัฒนาการแปรรูป

ผลิตภัณฑเกษตรของหมูบาน (OTOP) ใหไดมาตรฐานเชิงพาณิชย  
๒) การถายทอดองคความรูและนวัตกรรมการปรับปรุงระบบการผลิตโคเนื้อโดยใช

แหลงอาหารในทองถิ ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ ่มขีดความสามารถทางการ
แขงขันของเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ  

๓) การพัฒนาเครื่องสำอางและสปาสมุนไพรจากงานวิจัยตอยอดเชิงพาณิชย   
๔) การยกระดับผลิตภัณฑตาลโตนดของชุมชมตำบลทางาม อำเภอวัดโบสถ จังหวัด

พิษณุโลก  
๕) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนการ

ผลิตขนมปงนางเล็ดหมูบานทับทิมสยาม 04 และตำบลเทพรักษา  
๖) โครงการการจัดการความรูและถายทอดเทคโนโลยีเกษตรแมนยำสำหรับการทำ

มังคุดนอกฤดูกาล  
๗) การแปรรูปผลิตภัณฑกุงแหงสูการจำหนายเชิงพาณิชย  

ปงบประมาณ 2564 อยูระหวางการจัดทำสัญญารับทุนกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการ
วิจัย จำนวน ๒๒ โครงการ เชน 

1) การเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวเมาสูมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อยกระดับรายได
และคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 

2) การจัดการความรูและถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนเศษเหลือทิ้งจากใบ
สับปะรดเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑสิ่งทอในกลุมจังหวัดระยอง และ สงขลา 

3) การพัฒนาชุดความรูและชุดประสบการณเพื่อการบริหาร/จัดการทรัพยากรไผ
จังหวัดปราจีนบุรีสูเชิงพาณิชยอยางยั่งยืน 

4) การถายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑเครื่องดื่มจากสารสกัดมะขามปอม
ยักษพันธุปอมปราการเมืองสยามเพื่อการพัฒนาสินคาชุมชนจังหวัดสระแกว 

5) การพัฒนากระบวนการแปรสภาพเสนใยจากใบออย เพ ื ่อการออกแบบ
ผลิตภัณฑสิ่งทอตามแนวคิดนิเวศเศรษฐกิจ 

ทุนกิจกรรม
สงเสริมและ
สนับสนุน
การวิจัย 

 



นโยบายรัฐบาลที่ ๗ หนา 8 ของ 9 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  6) การจัดการความรูและถายทอดเทคโนโลยีการฟอกยอม พิมพ ตกแตงสำเร็จ 
และการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑเสนใยกัญชง 

7) การถายทอดองคความรูการเพิ่มมูลคาวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปปลาสลิด 
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 

๘) การถายทอดกระบวนการจัดการสารเคมีตกคางทางการเกษตรกลุมออรกาโน
ฟอสเฟสและกลุมออรกาโนคลอรีนดวยจุลินทรียเปลี่ยนรูปสารพิษตกคางทางการเกษตรเพื่อ
ยกระดับระบบการผลิตสูเกษตรปลอดภัยโดยการมีสวนรวมของเกษตรกรในเขตจังหวัด
เชียงใหมและจังหวัดลำพูน 

     

  ๑.๒ สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) มีความรวมมือกับกองอำนวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในการใชประโยชนองคความรูจากผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ชุมชนเขมแข็ง ดวยวิจัยและนวัตกรรม ผานกลไกการ
ดำเนินงานของศูนยประสานการปฏิบัติที่ ๑ – ๕ (ศปป.๑ – ๕) เพื่อรวมขับเคลื่อนกิจกรรมที่
ไดมีการเชื ่อมโยง สงเสริม สนับสนุน ขยายผลถายทอดองคความรู จากผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม ตามความต องการของพื ้นท ี ่ช ุมชน สังคม ปราชญช ุมชน และปราชญ  
เพื่อความมั่นคงที่อยูในความดูแลของ ศปป. 1 กอ.รมน. โดยการยกระดับศักยภาพความ
เขมแข็งของชุมชนดวยวิจัยและนวัตกรรม โดยการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาค
จังหวัดในพื้นที ่เพื่อใหเกิดการพัฒนาเชิงพื ้นที่อยางตอเนื่องและยั ่งยืน โดยกำหนดพื ้นที่
เปาหมายเพื่อเสริมสรางตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน ๑๕ จังหวัด เพื่อนำผลงานวิจัยและ 
นวัตกรรมเทคโนโลยีดานการเกษตรไปใชใหเกิดประโยชนตามความตองการของพื ้นที่
เป าหมาย ด วยวิจ ัยและนวัตกรรม ได แก จ ังหวัดเพชรบุร ี  ส ุพรรณบุร ี สระแกว 
พระนครศรีอยุธยา บุรีรัมย ศรีสะเกษ รอยเอ็ด สุรินทร กาฬสินธุ เชียงใหม พะเยา พิจิตร       
อุตรดิตถ พัทลุง ชุมพร 
 
 
 

- สถานการณ
การแพร
ระบาด 

COVID-19 
ทำใหไม
สามารถ

ดำเนินงาน
ไดตามแผน 

- 20 

 

สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๗ หนา 9 ของ 9 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ๒. โครงการพัฒนาว ิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี เพ ื ่อบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรน้ำ 
ตามแนวพระราชดำริโดยชุมชนอยางยั่งยืน ดำเนินการ ดังนี้ 

1) เตรียมความพรอมใหกับคนในพื้นที่ใหมีศักยภาพดานการบริหารจัดการน้ำ ประสาน
การทำงานและวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ปรับปรุงและรวบรวมขอมูล แผนที่ 
ผังน้ำ ความมั่นคงน้ำ วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และกำหนดแผนงานบร ิหาร
จัดการน้ำเพื่อเปนตนแบบการพัฒนาแหลงน้ำ 

2) ดานอบรมแลกเปลี ่ยนมีการขยายกรอบระยะเวลาการจัดงาน เพื ่อเปนไปตาม  
พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และลดความเสี่ยงการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และปรับ
รูปแบบการจัดกิจกรรมเปนระบบออนไลน การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนโดยให
คณะกรรมการจัดการน้ำและผูเกี่ยวของ ไดนำเสนอความกาวหนางานเชิงพื้นที่ในปที่ผานมา 
และเสนอแนวทางการทำงานสำหรับปตอไป 

10 สถานการณ
การแพร
ระบาด 

COVID-19 
ทำใหไม
สามารถ

ดำเนินงาน
ไดตามแผน 

- 7.1810 
(ณ 31 ธ.ค. 

63) 

สถาบัน
สารสนเทศ

ทรัพยากรน้ำ 
(องคการ
มหาชน) 
(สสน.) 

  ๓. โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน 
วิทยาลัยชุมชน ๒๐ แหง ดำเนินงานในการวิเคราะหศักยภาพชุมชน คัดเลือกชุมชน 

และทำความเขาใจชุมชนเพื่อทราบความเปนอยู ศักยภาพ ปญหา/ความตองการที่จะแกไข/
พัฒนา และมีการเครือขาย) เพื่อวิทยาลัยชุมชนเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนา มีเปาหมาย
จำนวนประชาชนที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ๕,๕๐๐ 
บาท มีผูเขารวม ๒๓๖ คน 

๔.๒๙ สถานการณ
การแพร
ระบาด 

COVID-19 
ทำใหไม
สามารถ
ดำเนิน 

งานไดตาม
แผน 

 

- ๑.๔๑๐๘ สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน (สวชช.) 

 

  

 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  1 ของ 19 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตร ี
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตร ี

ระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 28 กมุภาพันธ 2564 
 
กระทรวง/หนวยงาน : กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

๘. การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรูและการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุก
ชวงวัย 

๘.๒ พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม       

 ๘.๒.๑ ปรับรูปแบบการ
เรียนรูและการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะ และอาชีพของ
คนทุกชวงวัยสำหรับศตวรรษ
ที่ ๒๑ 

1. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดย
การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ ๒ 
     ๑) สนับสนุนการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในหลักสูตรเฉพาะสำหรับผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 54 หองเรียน 
โดยแบงเปน ชั้น ม.4 เทอม 2 จำนวน 30 หอง ชั้น ม.6 เทอม ๒ จำนวน 
24 หอง ทั้งนี้ อยูระหวางดำเนินการ ชั้น ม.5 จำนวน 30 หอง) 
     2) ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการหองเร ียน
วิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย จำนวน 4 
ครั ้ง ดังนี ้ ครั ้งที ่ 4/2563 เมื ่อวันที ่ 6 พ.ย. 63 ครั ้งที ่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 64 
     3) การดำเนินการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ปการศึกษา 2564 

    ๓.๑) ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำขอสอบกลาง
สำหรับการสอบรอบสองของการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเปนนักเรียนชั้น 

 

45.๐๐ สถานการณ
การแพร
ระบาด 

COVID-19 
ทำใหไม
สามารถ

ดำเนินงานได
ตามแผน 

ควรปรับ
แผนการ
ดำเนินงาน 

๑๖๓.๑๓๓๘ 
 

 

 

 

 

 

 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง

การ
อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร 
วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สป.อว.) 

แบบ กตน. ๒ 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  2 ของ 19 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  มัธยมศึกษาปที่ ๔ ปการศึกษา 2564 ใน “โครงการ วมว. ระยะที่ ๓” วิชา
คณิตศาสตร จำนวน 3 ครั้ง 

    ๓.๒) คณะอนุกรรมการจัดทำขอสอบกลางสำหรับการสอบรอบ
สองของการสอบคัดเลือกนักเรียน เขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ 
ปการศึกษา 2564 ใน “โครงการ วมว. ระยะที่ ๓” วิชาวิทยาศาสตร 
จำนวน 8 ครั้ง 
          ๓.๓) คณะอนุกรรมการจัดทำขอสอบกลางสำหรับการสอบรอบ
สองของการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ป
การศึกษา ๒๕๖๔ ใน “โครงการ วมว. ระยะที่ ๓” วิชาภาษาอังกฤษ 
จำนวน 2 ครั้ง 

     

  2. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง (U-School Mentoring) 
ดำเนินโครงการ ดังนี้ 

๑) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาทองถิ ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี ่เลี ้ยง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาขอเสนอโครงการ
ของสถาบันอุดมศึกษาในเครือขายอุดมศึกษาภูมิภาค ๙ ภูมิภาค 

๒) ปรับแกไขขอเสนอโครงการฯของเครือขายอุดมศึกษาภูมิภาค 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

25.๐๐ - - 0.11๐๐ สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สป.อว.) 

  3. โครงการเสริมสรางขีดความสามารถกำลังคนดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มีผูเขาชมพิพิธภัณฑและรวมกิจกรรมทั้งสิ้น 2,474,696 คน ดังนี้ 

1) ผูเขาชมพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร จำนวน  97,177 คน 
2) ผูเขาชมพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา จำนวน  94,091 คน 
3) ผูเขาชมพิพิธภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน  89,981 คน 
4) ผูเขาชมพิพิธภัณฑพระรามเกา จำนวน  98,234 คน 
5) ผูเขารวมกิจกรรมคายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร จำนวน 131 คน 

50.64 สถานการณ
การแพร
ระบาด 

COVID-19 
สงผลใหมีการ

จำกัด 
ผูเขาชมตอ
พื้นที่การ 

ปรับ
รูปแบบ

การ
ดำเนิน 
งานเปน
แบบ 

online 

- องคการ
พิพิธภัณฑ

วิทยาศาสตร
แหงชาติ 
(อพ.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  3 ของ 19 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  6) ผูเขารวมกิจกรรมคายวิทยาศาสตรสานใจไทยสูใจใต จำนวน 685 คน 
7) ผูเขารวมกิจกรรมจัดประกวดแขงขันวิทยาศาสตร จำนวน 207 คน 
8) ผูเขารวมกิจกรรมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตรเคลื่อนที่ จำนวน 

25,803 คน 
9) ผูเขารวมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารทาง

วิทยาศาสตร จำนวน 147 คน  
10) ผูเขารวมกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

จำนวน 168,828 คน 
11) ผูเขารวมกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

(Online) 1,688,727 คน 
12) ผูเขารวมกิจกรรมจัตุรัสวิทยาศาสตร จำนวน 7,895  คน 
13) ผูเขารวมกิจกรรมสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตร และ 

ภูมิปญญาไทยในการปรับตัวเขา AEC จำนวน  19,797 คน 
14) ผูเขารวมกิจกรรมจัดแสดงทางวิทยาศาสตร จำนวน 34,663 คน 
15) ผูเขารวมกิจกรรมหองทดลองทางวิทยาศาสตร จำนวน 1,784 คน 

ผูเขารวมกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถการบริการนิทรรศการดาน
วิทยาศาสตร จำนวน 146,546 คน 

 ใหบริการ 
และมีการ

ปรับรูปแบบ
การใหบริการ
เปน Online 
ใหมากขึ้น  
เพื่อชดเชย 
ผูเขาชม 
Onsite 

   

  4. โครงการผลิตแพทยเพิ่ม 
1) จัดการเรียนการสอนตามแผนที่กำหนดไว 

2) จัดการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาวิธีการจัดหลักสูตร วิธีการเรียน 
การสอน พัฒนาสื่อการสอน และพัฒนาระบบประเมินผล จำนวน ๑๙  
โครงการ (จากโครงการทั้งหมด ๑๐๕ โครงการ) 

18.๐๐ สถานการณ
การแพร
ระบาด 

COVID-19 
ทำใหไม
สามารถ

ดำเนินงานได
ตามแผน 

 

ควรปรับ
แผนการ
ดำเนินงาน 

- มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร 

(มก.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  4 ของ 19 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  5. การพัฒนานักศึกษาเพื่อเปนบัณฑิตที่มีทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 
และคุณลักษณะ 4 ประการ 
จากสถานการณการแพรระบาด COVID-19 สงผลใหการอบรมหรือจัด
ทดสอบตาง ๆ ตองเลื่อนออกไปดำเนินการในชวงไตรมาสที่ 3 และ 4 
หรือเขาสูสถานการณปกติ  
 

6.66 สถานการณ
การแพร
ระบาด 

COVID-19 
ทำใหไม
สามารถ

ดำเนินงานได
ตามแผน 

ควรปรับ
แผนการ
ดำเนินงาน 

0.62๐๐ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ 

จันทรเกษม 

  6. โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning สำหรับนักศึกษาครู 
มีการติดตอประสานงานผูออกแบบระบบ ในการผลิตรูปแบบระบบการ
ฝกอบรมออนไลนในแตละหลักสูตรของสาขาวิชาชีพครู เสร็จเรียบรอย
แลว ปจจุบันอยูระหวางดำเนินการเตรียมการเขาใชระบบการพัฒนา
ท ักษะการจ ัดการเร ียนร ู แบบ Active Learning สำหร ับน ักศ ึกษา 
สายวิชาชีพครู 

30.๐๐ สถานการณ
การแพร
ระบาด 

COVID-19 
ทำใหไม
สามารถ

ดำเนินงานได
ตามแผน 

- - มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ
หมูบาน 
จอมบึง 

  ๗. โครงการการพ ัฒนานโยบายกำล ั งคนและการอ ุดมศ ึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันของภาค
เศรษฐกิจและสังคม  
1) พลิกโฉมระบบการอุดมศึกษา (Reinventing University System) 

- กลไกนวัตกรรมการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) 
เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนใหตอบโจทยความตองการของประเทศ 
สอวช. มุงจัดทำกลไกและแนวทางรองรับการทดลองใชนวัตกรรมการจัด
การศึกษารูปแบบใหม ซึ่งจะนำไปสูการปรับมาตรฐานการอุดมศึกษาใน
กระบวนทัศนแบบใหม เพื่อสงเสริมการพัฒนากำลังคนใหพรอมสำหรับ
การเปลี่ยนแปลงและวิกฤติการณที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดย สอวช. ได
ศึกษากฎระเบียบที่เปนขอจำกัดตอการจัดการศึกษารูปแบบใหม ตัวอยาง

๕๐.๐๐        -  - ๓.๐๙ 
(ณ 31 ม.ค. 64) 

 

สำนักงาน
สภานโยบาย
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม
แหงชาติ
(สอวช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  5 ของ 19 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

นวัตกรรมการอุดมศึกษาของตางประเทศ รวมทั้งระบบประกันคุณภาพ
การอุดมศึกษาของไทยและตางประเทศ และไดจัดทำ (ราง) เกณฑการจัด
การศ ึกษาที ่ เข าข าย Sandbox รวมทั ้งมาตรการสนับสนุนสำหรับ
สถาบันอุดมศึกษาที ่เขารวมโครงการ และจัดเตรียมกลไกการบริหาร
จัดการ  
    นอกจากนี้ เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาเปนตัวขับสำคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สอวช. อยูระหวางการพัฒนา
ขอเสนอกลยุทธสงเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏและกลุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
ตอบโจทยยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
2) ขอเสนอนโยบาย เร ื ่อง ระบบสงเสร ิมการเร ียนรู ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) เพื ่อตอบโจทยการพัฒนากำลังคนรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ลดความเหลื่อมล้ำ และสรางภูมิคุมกันใหประเทศ  
ซึ่งขอเสนอแนะการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับ 4 กลุมเปาหมาย 
ไดแก เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา อายุ 15-18 ป ประมาณ 4-
5 แสนคน นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 1.6 ลานคน กำลังแรงงาน ในระบบ 
9.4 ล านคน นอกระบบ 28.9 ล านคน ผ ู ส ู งอาย ุ  7.34 ล านคน 
โดย สอวช. อยูระหวางการจัดทำ (ราง) ขอเสนอนโยบายฯ ซึ่งประกอบ 
ไปดวย (1) การพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา (2). การ 
บูรณาการการเรียนรูกับการทำงาน (3) การพัฒนากำลังแรงงาน และ (4) 
การสงเสริมการเรียนรูและอาชีพใหผูสูงวัย ในลำดับถัดไปจะไดมีการ 
ประชุมระดมความเห็นเพื่อขอความเห็นตอ (ราง) ขอเสนอแนะนโยบาย 
และเตรียมนำเสนอในที่ประชุม Thailand Workforce Agency (TWA) – 
ภายใตคณะอนุฯ ปฏิรูปดานแรงงาน 
 
 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  6 ของ 19 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  3) Manpower  & Brainpower อยูระหวางการจัดทำขอเสนอกลไก
ปลดล็อคนักเรียนทุนใหสามารถไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน สนับสนุนการ
ใชศักยภาพของนักเรียนทุนรัฐบาลใหไดใชความสามารถตามความถนัด
สูงสุด เกิดการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุนจากการทำงานที่มีความ 
ทาทาย สงเสริมการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน และเพิ่มโอกาสในการ
พัฒนาประเทศ 

     

 ๘.๒.๒ จัดการศึกษา 
เชิงบูรณาการกับการทำงาน
เพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
ผูเรียน 

1. โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาและการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work 
Integrated Education: CWIE) 

1) อยู ระหวางเสนอคณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายลำดับรองดาน
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการจัดทำกรอบมาตรฐานหลักสูตร
และการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 
(Cooperative and Work Integrated Education Standards Framework)  

2) ประชุมคณะทำงานจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน 
(CWIE DAY) ประจำป พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ครั้ง  

3) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดีเดนระดับชาติ  

4) การพัฒนาระบบฐานขอมูล CWIE 
5) อยู ระหวางการตรวจรับงวดงานโครงการพัฒนาหลักสูตรอบรม

สำหรับผู บริหาร คณาจารย และผู ปฏิบัติงานดานสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 

 
 
 

 

- - - - สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สป.อว.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  7 ของ 19 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  2. การพัฒนากำลังคนดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ดำเนินการถายทอดความรูและเรียนรูผานการเขารวมกิจกรรม/ฝกอบรม/
แหลงเรียนรูตลอดจนการเขาถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning 
จำนวนรวม 8,620 คน ตัวอยางหลักสูตรอบรม เชน 

- การพัฒนากระบวนการผลิตผาทอดวยสีธรรมชาติ ณ วิสาหกิจชุมชน 
ไทลื้อและเกษตรกรบานกลวยหลวง  จ.ลำปาง 

- การพัฒนาผลิตภ ัณฑเคร ื ่องสำอางสมุนไพร (แชมพูสมุนไพร 
ผลิตภัณฑบำรุงผิวและเจลลางมือแอลกอฮอลและการพัฒนาผลิตภัณฑ
สมุนไพร (ลูกประคบสมุนไพร) ณ โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ 

- การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำและการผลิตเคร ื ่องกรองน้ำ 
เพื่อการอุปโภคและบริโภค 

- การย อมสีธรรมชาต ิและป องก ันเช ื ้อราในผลิตภ ัณฑจ ักสาน 
ณ กลุมจักสานกระติ๊บขาวบานรัตนวาป จ.หนองคาย 
 

หมายเหตุ สถานการณการแพรระบาด COVID-19 ทำใหผู สนใจเขา
ฝกอบรมในหลักสูตรฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต (e-learning) เพิ่ม
สูงขึ้นและสูงกวาแผนที่ตั้งไว 

23.๐๐ 
 
 

- - 6.2๗๐๐ กรม
วิทยาศาสตร
บริการ (วศ.) 

 ๘.๓ พัฒนาอาชีวะ พัฒนา
คุณภาพวิชาชีพ และพัฒนา
แรงงานรองรับอุตสาหกรรม 
4.0 

๑. โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (โครงการพัฒนาศูนยวิจัยและบริการวิชาการ คณะพาณิชยนาวี
นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา) 
ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ อุปกรณและเครื่องมือทางดานพาณิชยนาวีที่
ทันสมัยเพื่อรองรับการวิจัย ใหบริการวิชาการ การจัดอบรม และการ
จัดการเรียนการสอน ไดแก 

1) ช ุดปฏิบ ัต ิการทดสอบถังลากเร ือจำลอง  (Towing Tank) 
งบประมาณ ๓๐ ลานบาท ซึ่งไดสงมอบงานงวดที่ ๑ คณะกรรมการตรวจ 
 

50.๐๐ สถานการณ
การแพร
ระบาด 

COVID-19 
สงผลใหไม
สามารถ

ดำเนินการ
ตามแผนการ 

- ๐.๙๘๐๐ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร  
 

 

 

 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  8 ของ 19 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  รับเรียบรอยแลว อยู ระหวางขออนุมัติเบิกจายงบประมาณงวดที ่ ๑ 
(สัญญาครบกำหนดวันที่ ๒๓ ก.ค.๖๔) 

2) ชุดปฏิบัติการทดสอบแองคลื่น (Wave Basin) งบประมาณ ๑๐ ลาน
บาท ปจจุบันอยูในกระบวนการขอซ้ือขอจางฯ ครั้งที่ ๓  

3)  ช ุ ดปฏ ิบ ั ต ิ การ ทดสอบอ ุ โ มงค  น ้ ำ  (Cavitation Tunnel) 
งบประมาณ ๑๐ ลานบาท อยูระหวางการขออนุมัติขยายสัญญา เนื่องจาก
มีการสงมอบพื้นที่ติดตั้งอุปกรณลาชา 

 ฝกอบรมได
และครุภัณฑ

ยังอยูใน
กระบวนการ
จัดซื้อจัดจาง 

   

 ๘.๔ ดึงดูดคนเกงจาก 
ทั่วโลกเขามารวมทำงานกับ
คนไทย และสงเสริม 
ผูมีความสามารถสูง 
สนับสนุนใหธุรกิจชั้นนําใน
ประเทศ 

๑. โครงการความรวมมือกับตางประเทศและการเตรียมตัวเขาสู
ประชาคมโลก 
มีการดำเนินโครงการตาง ๆ เชน 

๑) โครงการการสงเสริมการเคลื่อนยายนักศึกษาขามพรมแดน  
๑ .๑ )  โครงการ  Asian International Mobility for Students 

(AIMS) Program โดยมีการจัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนิน
โครงการฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รวมกับสถาบันอุดมศึกษา
สมาชิกซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาสมาชิกกำลังอยูระหวางคัดเลือกนักศึกษาให
เขารวมโครงการ 

๑ .๒ )  โครงการ  DUO-Thailand Fellowship Programme ในป  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีนักศึกษาที ่เขารวมโครงการทุนการศึกษาฯ 
จำนวน ๑ คู (๒ คน) จากสถาบันอุดมศึกษาไทยและยุโรป  

๑.๓) โครงการ Thailand Scholarships มีสถาบันอุดมศึกษาไทย 
จำนวน ๑๑ แหง จัดสรรทุนใหผูเรียนประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม ปจจุบันอยูระหวางการเปดรับใบสมัคร  

๒) โครงการสนับสนุนใหประเทศไทยเปนที่ต ั ้งของหนวยงานดาน
การศึกษาในระดับภูมิภาค เชน ศูนยยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ศูนยออสเตรเลียศึกษา สถาบันอาณาบริเวณศึกษา ศูนยศึกษาเอเปค 
สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

52.๐๐    สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สป.อว.) 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  ๓) โครงการการพัฒนาเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ เชน 
ดำเนินโครงการภายใตกองทุนพิเศษแมโขง-ลานชางรวมกับรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีน  

๔) โครงการสงเสริมภาพลักษณที่ดีใหกับการศึกษาไทย เชน การเปน
เจาภาพรวมกับศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 
ASEAN Citation Index (ACI) ครั้งที่ ๗  
 ๕) การดำเนินงานภายใตโครงการพัฒนาความรวมมือกับตางประเทศ 
เชน สปป.ลาว ฮังการี ความรวมมือภายใตกรอบ Asia-Europe Meeting 
(ASEM) 

๖) โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยภายใตโครงการวิจัยรวมไทย-ฝรั่งเศส  
โดยสนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษาไทยไปปฏิบัติงานวิจัยตาม
โครงการวิจัยรวม ณ สถาบันอุดม ศึกษา/หนวยงานวิจัยในประเทศ
ฝรั่งเศส จำนวน ๑๑ โครงการ 

     

 ๘.๕ วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่ตอบโจทยการ
พัฒนาประเทศ 

      

 ๘.๕.๑ สงเสริมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัด
ความเหล่ือมล้ำและความ
ยากจน 

๑. นวัตกรรมจากการวิจัยเพื่อการอำนวยความยุติธรรมแบบล้ำสมัย
การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายใตกลุมเรื่องการพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุและคนพิการ 

36.86 - - 80.52๐๐ สำนักงาน
การวิจัย
แหงชาติ 

(วช.) 
  ๒. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 

ไดรับการอนุมัติทุนในการดำเนินการวิจัยนวัตกรรมเพื่อสรางความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจ จำนวน ๑๒ ทุน จำนวนึ ๗,๔๑๐,๐๐๐ บาท ไดแก 

1) การศึกษาสภาพ ปญหา ความตองการและการพัฒนารูปแบบ 
การสรางคุณภาพชีวิตของคนสองวัยในพื้นที่ชายขอบโดยใชชุมชนเปนฐาน 

2) แนวทางการจัดการขยะชุมชนดวยเตาเผาถานชีวมวล 

๓๐ - - ๕๐.๐๐ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ
อุดรธานี 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  3) การพัฒนาร ูปแบบการเร ียนร ู การเข ียนสร างสรรค บนสื่อ
ออนไลนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

4) การใชวิธีการดานภาษาศาสตรคลังขอมูลเพื่อพัฒนารายการ
คำศัพท 

5) เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ 
6) นวัตกรรมการสรางภูมิคุมกันและการรูเทาทันสื่อเพื่อปองกันการ

ถูกกลั ่นแกลง และหลอกลวงทางสื ่อออนไลนสำหรับเยาวชน จังหวัด
อุดรธานี 

7) การเตรียมไฮโดรเจลผสมของไหมไฟโบรอินและเซลลูโลสสำหรับ
ระบบนำสงยา 

8) การจำแนกหอยฝาเดียวที่เปนโฮสตตัวกลางของพยาธิโดยใชมอร
โฟเมตริกและไพรเมอรจำเพาะ 

9) รา เอนโด ไฟท  ท ี ่ ผ ล ิ ต  Indole-๓-acetic acid ( IAA)  และ 
Gibberellins และประสิทธิภาพใน การสงเสริมการเจริญเติบโตพืช 

10) การพัฒนารูปแบบของการออกกำลังกายแบบฟอนกระติ๊บ
ประยุกตเพื่อสงเสริมภาวะสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของผูสูงอายุ 

11) ความหลากหลายของแบคทีเรียที่เพาะเลี ้ยงไดที่แยกไดจาก 
ทางเดินอาหารของหอยไซ (Bithynia siamensis goniomphalos) 

12) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ดานการจัดประสบการณ
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยในยุคไทยแลนด ๔.๐ 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  ๓. การพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการดานชีววิทยาศาสตรสุขภาพ 
เพื่อรองรับสังคมผูสูงอาย 

๓.๑) โครงการสรางอุตสาหกรรมการแพทยใหมบนฐานการกาว
กระโดดของเทคโนโลยีดานชีววิทยาศาสตร 

- เตรียมการขยายผลโครงการคัดกรองผู ปวย COVID-19 ดวย
ปญญาประดิษฐในพื้นที่เปาหมายเพิ่มเติม 

- รวมพัฒนา Platform วิเคราะหขอมูลและปญญาประดิษฐในการ
บริการและดูแลการใชชีวิต และสุขภาพระยะยาวสำหรับผูสูงอายุ 

- พัฒนา platform ในการจับคูทางการวิจัยและธุรกิจนวัตกรรม
สุขภาพดวยปญญาประดิษฐ 

- การพัฒนาเครื่องมือแพทย อยูระหวางดำเนินการใน ๓ โครงการ 
ประกอบดวย โครงการพัฒนาเลนสแกวตาเท ียม โครงการพัฒนา 
ขอสะโพกเทียม และโครงการพัฒนาขอเขาเทียม 

- นำรองและสงเสริมการใชงานนวัตกรรมเครื่องมือแพทยไทย โดย
มีการจัดจางพัฒนาระบบฐานเก็บขอมูลการรักษาแผลดวยเครื่องไบโอ
พลาสมา และศึกษาความคุมคุมคา คุมทุน รวมถึงลงพื้นที่เพื่อติดตามการใชงาน 

๒๕.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- - ๔.๑๑๐๐ 

 

ศูนยความ
เปนเลิศดาน

ชีววิทยา
ศาสตร 

(องคการ
มหาชน) 
(ศลช.) 

  ๓.๒) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการดานชีววิทยาศาสตร
สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ 

- ผู สูงอายุเขาถึง/ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแลและ
สงเสริมสุขภาวะที่ดีของผูสูงอายุ ผานการดำเนินการฝงรากฟนเทียมใหกับ
ผูสูงอายุจำนวน 94 คน 131 ราก จัดอบรมทันตแพทย 1 ครั้ง และอยู
ระหวางการประสานงานการตรวจเยี่ยมหนวยบริการ 

- อยูระหวางดำเนินโครงการ ดังนี้ 
(1) โครงการพัฒนาตนแบบเครื่องฆาเชื้อยูวีซีไฮบริด 
(2) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ ISOLATE GOWN แบบนำกลับมาใช

ใหมได 

๓๗.๐๖ 

 

- - ๑๐.๙๔๐๐ ศูนยความ
เปนเลิศดาน

ชีววิทยา
ศาสตร 

(องคการ
มหาชน) 
(ศลช.) 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  (3) โครงการตนแบบระบบเคลือบผิวสิ่งทอทางการแพทยใหมี
ฤทธิ์ฆาเชื้อไวรัสโคโรนาอยางยาวนาน 

     

  ๔. การวิจัยและพัฒนาดานการแพทยและสาธารณสุข 
๔.๑) โครงการ Medicopolis เพื่อพัฒนาพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ

และสรางความเขมแข็งใหผูประกอบการดานชีววิทยาศาสตรตลอดจน
สรางวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 

- มีกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบริการ/ผลิตภัณฑ
ดานสุขภาพ ใน ๒ เขตพื ้นที่ (ยานนวัตกรรมการแพทยโยธี และยาน
นวัตกรรมการแพทยเชียงใหม) จำนวน ๑๕ โครงการ โดยอยูระหวางการ
พิจารณาคัดเลือกเพื่อสนับสนุนโครงการ จำนวน ๑๐ โครงการ และอยู
ระหวางกระบวนการวิจัยและพัฒนา จำนวน ๕ โครงการ 

- จัดจางผลิตวิดีทัศน Life Science Index เพื่อเสนอตอ ครม. 
- การสรางและพัฒนาวิสาหกิจฐานนวัตกรรมดานการแพทย

สุขภาพใหมีความสามารถในการแขงขันและเติบโตสูสากล อยูระหวางสืบ
ราคาเพื่อจัดจางดำเนินกิจกรรม TCELS Mentoring Program: Journey 
to Success Episode II-Global Challenges 

- สงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของผลิตภัณฑสำหรับการจัดเตรียมเอกสารสำหรับเครื่องมือแพทย โดยใช 
Common Submission Dossier Template (CSDT) อยู ระหวางจัดจางทำ
ระบบเตรียมความพรอมฐานขอมูลวิจัยและหองปฏิบัติการวิจัยทางการ 
แพทย IVD ระบบผังภาพธุรกิจเชื ่อมโยงเอกสารขั ้นตอนการทำงาน 
(Business Flow Hyper like with Document) 

- สนับสนุนผูประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพเชิงปองกัน โดย
ผูประกอบการไดรับการทดสอบคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผล 
จำนวน ๒๐ ราย (อยูระหวางการทดสอบ ๑๓ ราย และทดสอบแลวเสร็จ 
๗ ราย) 

๓๐.๐๐ 

 

อยูระหวาง
การทดลองใช
และเรียนรู

ระบบปฏิบัติการ 
ERP  

 

 

เรง
กระบวน
การใช
งานใน
ระบบ 

ERP ให
ดำเนิน 
การได

ตามปกติ
และ 

ดำเนินการ
ลวงหนา
ไปกอน 

๙.๐๙๐๐ 

 

 

ศูนยความ
เปนเลิศดาน

ชีววิทยา
ศาสตร 

(องคการ
มหาชน) 
(ศลช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  13 ของ 19 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  ๔.๒) โครงการระดมทุนและความรวมมือกับตางประเทศเพื่อสราง 
ข ีดความสามารถการวิจ ัย นวัตกรรม และบุคลากรเพื ่อรองรับ
อุตสาหกรรมใหมฐานชีววิทยาศาสตร 

- รวมมือกับกลุมสถาบันวิจัยชั้นนำของโลกหรือหนวยงานใหทุน
ที่สำคัญ จำนวน 2 แหง ดังนี้ 

1) Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme for Research 
and Innovation 

2) e-Asia Joint Research Project 
 โดยไดรับเงินทุนวิจัยจำนวน 15 ลานบาท จากโครงการวิจัยรวม 6 โครงการ 

- การขึ้นทะเบียน RTTP: อยูระหวางดำเนินการรวบรวมผูเขา
อบรมที่มีชั่วโมงอบรมครบ 60 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนยื่นขอขึ้นทะเบียน 
RTTP  

- อยูระหวางดำเนินการจัดเตรียมหัวขอสำหรับการอบรมความรู
ความสามารถดานการถายทอดเทคโนโลยีผาน webinar ในเดือนมีนาคม 
2564 

๓๕.๐๐ - - ๑.๔๔ 

 

ศูนยความ
เปนเลิศดาน

ชีววิทยา
ศาสตร 

(องคการ
มหาชน) 
(ศลช.) 

  ๔.๓) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูงเพื่อการบำบัดรักษา
โรคที่ยังรักษาไมไดและสรางมูลคาเพิ่ม 

- การถายทอดเทคโนโลยียาชีววัตถุ 
(1) Erythropoitin: เตร ียมความร วมม ือก ับบร ิษ ัท BJC 

ภายหลังการทดสอบกระบวนการ Repackaging  ยา Erythropoitin 
ตามที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตภายใตมาตรฐาน GMP 

(2) IVIG EV71: เตรียมการถายทอดการผลิต Convalescent 
plasma สำหรับการรักษาโรคสภากาชาดไทย หลังการทดสอบความ
แข็งแรงของกระบวนการผลิต และความคงตัวของผลิตภัณฑ ตลอดจน
การทดสอบทางคลินิก 

(3) CAR-CD19 T cell: อยูระหวางการถายทอดเทคโนโลยีใหกับ
ภาคเอกชน 

๓๐.๐๐ - - ๖.๔๘ ศูนยความ
เปนเลิศดาน

ชีววิทยา
ศาสตร 

(องคการ
มหาชน) 
(ศลช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  14 ของ 19 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  - การรับรองวิธีการรักษาใหม: แผนกระจกตา สมาคมจักษุแพทย 
ไดเสนอเรื่องถึงแพทยสภาเพื่อพิจารณาการรับรองวิธีการรักษา 

 - การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม  
     ยาชีววัตถุ: ไดหารือกิจกรรมและขอบเขตการดำเนินงาน

เบื้องตนกับพันธมิตร มูลนิธิ ISPE และ True digital academy คาดวา
จะสามารถจัดการอบรมรูปแบบ online/ onsite ไดประมาณไตรมาส ๓ 

     

 ๘.๕.๒ สงเสริมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมทางดาน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ขั้นสูง 

๑. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียรและรังสี ดำเนินการ ดังนี้ 

- ประสานงานกับ มทส. เกี่ยวกับกำหนดการในการเขาพื้นที่ 
- เตรียมการทดสอบวงจรของระบบวัดรังสี กับโปรแกรมที่เขียนลงบน

บอรดไมโครคอนโทรลเลอร 
- จัดประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลความปลอดภัยการจัดการกาก

กัมมันตรังสี ในอุตสาหกรรมเศษโลหะ แบบออนไลน 
- จัดซื ้อวัสดุวิทยาศาสตร วัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอรที่

เกี่ยวของ 
- ศึกษาแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลความปลอดภัยในสินคาอุปโภคฯ 

ตามขอกำหนดของ IAEA GSR Part 3 
- อย ู ระหวางเตร ียมการฝกอบรมแบบ on-line ในเด ือนมีนาคม 

พฤษภาคม และสิงหาคม ๒๔๖๔ 
- อยูระหวางดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ 
- ประสานกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในการเก็บตัวอยาง 

น้ำทะเล และตะกอนดิน พรอมทั้งเก็บตัวอยางเรียบรอยแลวบางสวน 
 
 
 
 
 

๒๕.๐๐ สถานการณ
การแพร
ระบาด 

COVID-19 
ทำให 

ไมสามารถ
ดำเนินงาน 
ไดตามแผน 

- ๐.๑๕๐๐ สำนักงาน
ปรมาณูเพื่อ
สันติ (ปส.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  15 ของ 19 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  ๒. เสนทางอาชีพนักวิจัยและการสนับสนุนนักวิจัย 
1) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานวิจัยและนวัตกรรมเปนแบบ

ขั้นบันไดใน 9 ประเภททุน ดังนี้  
(1) นักวิจัยรุนเยาว ประกอบดวย 

(1.1) ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา  
(1.2) โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  
(1.3) โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 

(2) นักวิจัยรุนใหม ประกอบดวย 
(2.1) ทุนพัฒนาเสนทางอาชีพนักวิจัยรุนใหม 
(2.2) ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุนใหม 

(3) นักวิจัยรุนกลาง  
(3.1) ทุนพัฒนานักวิจัยรุนกลาง (เมธีวิจัย) 
(3.2) ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุนกลาง 

(4) นักวิจัยอาวุโส   
(4.1) ทุนสงเสริมกลุมวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)  

  (4.2) ทุนศาสตราจารยวิจัยดีเดน  

๕๐.๐๐ การแพร
ระบาดของ 
COVID-19 

สงผลตอการ
จัดประชุม

ผูทรงคุณวุฒิ 
ในการ

พิจารณา
ขอเสนอการ

วิจัยและ 
ผูที่เขาขาย 

รับทุน 
 

 

ใชการ
ประชุม
ทางไกล 

ผาน
ระบบ 
ZOOM 

เพื่อ
ประชุม 
ผูทรง 
คุณวุฒิ 

 

 

- สำนักงาน
การวิจัย
แหงชาติ 

(วช.) 

  และอยูระหวางการพิจารณาขอเสนอการวิจัยและผูเขาขายไดรับทุน 
2) การสรางเครือขายการวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเชื่อมโยง

เครือขายวิจัยจากตางประเทศ   

     

  ๓. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีขั ้นสูงและระบบสารสนเทศดานการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

1) จัดทำแนวทางการพัฒนา คิดคน วิจัยและออกแบบระบบสำรวจทางน้ำ
แบบหนึ่งระบบหลายรูปลักษณ แลวเสร็จ 

2) จัดทำรายละเอียดค ุณลักษณะเฉพาะ สำหรับซื ้อชุดอ ุปกรณเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบสำรวจทางน้ำแบบหยั่งความลึก 
 

14.๐๐ - - 20.3๙๐๐ 
(ณ 31 ธ.ค. 63) 

สถาบัน
สารสนเทศ

ทรัพยากรน้ำ 
(องคการ
มหาชน) 
(สสน.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  16 ของ 19 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  3) รวบรวมแบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลกไวเปนที่เรียบรอยแลว จำนวน 
5 ชุดขอมูล ไดแก CESM 2 MRI-ESM BCC-CSM 2-MR GFDL-ESM4 และ 
CanESM 

4) พัฒนาเทคนิคการวิเคราะหความเปนไปไดรวมกับการวิเคราะหฝนสุด
ขั้ว 10 ดัชนี เพื่อใชในการประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตอดัชนีฝนสุดขั้วของประเทศไทย 

จัดเตรียมขอมูลเพื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตอสมดุลน้ำ 

     

  ๔ โครงการการพัฒนาและวิจัยดานเทคโนโลยีนิวเคลียรฟวชันและ
พลาสมาสำหรับประเทศไทย การพัฒนาระบบสนับสนุนเทคโนโลยี
พลาสมา อยูรหวางการรอลงนามในสัญญาระหวาง สทน. และ ASIPP 
(คาดวาจะลงนามไดในไตรมาสที่ ๒ ของปงบประมาณ ๒๕๖๔) 

๒๐.๐๐ การแพร
ระบาดของ 
COVID-19 

ทำให 
ไมสามารถ

เดินทางไปยัง
ตางประเทศ
เพื่อดำเนิน
กิจกรรม

ภายใตสัญญา 

- ๔.๑๒๐๐ สถาบัน
เทคโนโลยี
นิวเคลียร
แหงชาติ 
(องคการ
มหาชน) 
(สทน.) 

  ๕. โครงการขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทย    
 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื ่อวันที ่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ มอบหมายให
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย พว. เปนหนวยตรวจสอบคุณสมบัต ิของ
ผลิตภัณฑและบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และ
มอบหมายให สำนักงบประมาณเปนหนวยงานตรวจสอบราคาของ
ผลิตภัณฑและบริการนวัตกรรมที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้ง
จัดทำและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ทั ้งนี ้ ที ่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ไดมีมติเห็นชอบใหมีการ 

๓๔.๐๐ - - ๒.๙๙๐๐ สำนักงาน
พัฒนา

วิทยาศาสตร
และ

เทคโนโลยี
แหงชาติ 
(พว.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  17 ของ 19 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  แตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
เพื ่อพิจารณาคุณสมบัติของสินคาหรือบริการนวัตกรรมไทยที ่ขอขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรม  
  ทั้งนี้ มีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นแบบคำขอฯ มายัง พว. แลวทั้งสิ้น ๙๓๖ 
ผลงาน และมีผลงานที ่ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 
๔๙๐ ผลงาน  และสำนักงบประมาณไดประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
เรียบรอยแลว จำนวน ๔๖๘ ผลงาน (ปงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
จำนวน ๒๒๖ ผลงาน ป งบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๓ ผลงาน 
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑๐ ผลงาน ปงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน 
๒๙ ผลงาน) 

     

 ๘.๕.๓ สรางเครือขายการทำ
วิจัยระหวางภาคสวน 
ตาง ๆ 

๑. การสรางเครือขายการทำวิจัยระหวางภาคสวนตาง ๆ 
วช. ในฐานะหนวยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU) ที่

รับผิดชอบแพลตฟอรมที่ 2 เรื่องการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทยทาทายของสังคม ในโปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง 
จัดสรรทุนจากงบประมาณของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และ
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื่อสรางเครือขายการทำวิจัยระหวาง
ภาคสวนตาง ๆ ในแผนงาน ดังนี้ 
แผนงานที่ 5.2 การสรางเสนทางอาชีพนักวิจัยและเสริมเกียรติภูมิ
บุคลากรและหนวยงานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
5.2.1 การสงเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตรมนุษยศาสตร และสรรพศาสตร 
(มนุษยศาสตร)  
5.2.2 การสงเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตรมนุษยศาสตร และสรรพศาสตร 
(การศึกษา)  
5.2.3 การสงเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตรมนุษยศาสตร และสรรพศาสตร 
(งานศิลป)  
 

50.๐๐ การพิจารณา
ทาง 

วิชาการ 
ใชเวลา 
เกินกวา
แผนงาน 
ที่ตั้งไว 

ปรับแกไข
แผน

ดำเนิน 
การให

สอดคลอง 
กับกรอบ

เวลา
ทำงาน
จริงในป
ตอไป 

อยูระหวางการ
ใหนักวิจัยปรับ
แกไขขอเสนอ

โครงการตามผล
การพิจารณา
ทางวิชาการ

และคาดวาจะ
สามารถจัดทำ
สัญญารับทุน 

วิจัยและจัดสรร
งบฯไดรอยละ 
80 ภายใน
เดือนมีนาคม 

2564   

สำนักงาน
การวิจัย
แหงชาติ 

(วช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  18 ของ 19 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  แผนงานที่ 9.1 ทุนทาทายไทยเพื่อสังคมและความมั่นคงของชีวิต
9.1.1 ความปลอดภัยทางถนน 
9.1.3 สังคมพลวัต 
9.1.4 ประเทศไทยในอนาคต  
9.1.5 สังคมไทยไรความรุนแรง (สังคมไทยไรความรุนแรง)  
9.1.5 สังคมไทยไรความรุนแรง (จิตพฤติกรรม) 

     

  แผนงาน 9.2 ทุนทาทายไทยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
1. ทุนทาทายไทยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (นวัตกรรมทางกฎหมาย)  
แผนงานที่ 9.5 เชื่อมไทย เชื่อมโลก  
9.5.1 Belt and Road Initiative: Implications for Thailand 
9.5.2 Indo-Pacific Strategy 
9.5.3 International Basic Sciences for Sustainable Development 
แผนงานยกระดับการใชประโยชน ววน. เชิงรุก  
1. โครงการตนแบบการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานดานการวิจัยและ
นวัตกรรม ดานสังคมและการศึกษา (กระทำผิดซ้ำ) 

     

  ๒. การขับเคลื่อนเครือขายวิจัยภูมิภาค ในการขยายผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีศักยภาพในพื้นที่ภูมิภาคไปสูการใชประโยชน  
โดยมอบหมายใหสถาบันการศึกษาใน 4 ภูมิภาค ประกอบดวย 

1) ภาคเหนือ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2) ภาคกลาง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :มหาวิทยาลัยขอนแกน 
4) ภาคใต : มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

เพื่อดำเนินการ ดังนี้ 
- ประสานงานเพื ่อการเชื ่อมโยงและขับเคลื ่อนการวิจ ัยกับภาคี

เครือขายระดับภูมิภาค  
- ผลักดันนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติสู การปฏิบัติใน

ทองถิ่น  

๐.๐๐ ดำเนินงาน
ลาชากวา
กำหนด 

เรงรัดการ
ดำเนิน 
งานและ
เบิกจาย

งบประมาณ
ใหแลว
เสร็จ

ภายในป
งบ 

ประมาณ 
2564 

ยังไมมีการ
เบิกจาย

งบประมาณ 

สำนักงาน
การวิจัย
แหงชาติ 

(วช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  19 ของ 19 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  - ทำหนาที่เปรียบเสมือน วช. ภูมิภาค ในการชวยขับเคลื่อนและพัฒนา
ภูมิภาคดวยการนำผลงานวิจัยของภูมิภาคไปพัฒนาทองถิ่น ชุมชน และ
สังคม การดำเนินงานผานกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการ
ใหชุมชน/สังคม ไดเขาถึงงานวิจัย ไดนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช
ผานกลไกศูนยวิจัยชุมชน ซึ่งในปงบประมาณ 2563 เครือขายวิจัยภูมิภาค
ไดจัดตั้งศูนยวิจัยชุมชนเสร็จสิ้นแลว จำนวน 37 ศูนยทั่วประเทศ และใน
ปงบประมาณ 2564 กำลังอยู ระหวางการประสานงานเครือขายในการ
สรุปผลการดำเนินงานในปงบประมาณ 2563 เพื่อหารือทิศทางและ
กำหนดกรอบการดำเนินงานในปงบประมาณ 2564 

     

 ๘.๗ จัดทำระบบปริญญา
ชุมชนและการจัดอบรม
หลักสูตรระยะสั้น  

๑. โครงการใหบริการวิชาการแกชุมชน 
วิทยาลัยชุมชน ๒๐ แหง จัดบริการวิชาการฝกอบรมในหลักสูตรพัฒนา

ทักษะและเสริมสรางประสบการณดานอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
ความตองการของปจเจกบุคคลและชุมชนในลักษณะของการตอบสนองที่
รวดเร็ว และสอดคลองตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ เชน การทำขนม
ไทยเพื่อการคา การแปรรูปอาหาร การตัดเย็บเสื้อผาสตรีเบื้องตน การ
ดูแลสุขภาพผูสูงอายุ มีผูรับบริการจำนวน ๒,๗๑๕ คน จากเปาหมาย 
๘,๐๐๐ คน 

๓๓.๙๔ - - ๐.๖๖๐๐ สถาบัน
วิทยาลัย
ชุมชน 

(สวชช.) 

 
 



นโยบายเรงดวน หนา  1 ของ 4 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตร ี
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตร ี

ระหวางวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

กระทรวง/หนวยงาน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 

ของผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/

ขอขัดของ 

ขอ 

เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

นโยบายเรงดวน 
4. การใหความ
ชวยเหลือ
เกษตรกรและ
พัฒนา
นวัตกรรม 
 

4.3 การทำการเกษตรยุค
ใหมตองใช "นวัตกรรม" 
เขามาลดตนทุนการผลิต 

โครงการขยายผลและถายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) โดยผานกลไก
ผูประกอบการ Agriculture System Integrator (ASI) 
ไดดำเนินการถายทอดเทคโนโลยีดานเกษตรอัจฉริยะใหกับเกษตรกรแกนนำ เพื่อสรางความ
เชื่อมโยงเผยแพรและสงตอความรูและเทคโนโลยีใหกับสมาชิกในกลุม หรือผูที่มีความสนใจ 
ใหสามารถพึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพการเกษตรไดอยางถาวร เพิ่มความสามารถใน
การบริหารจัดการแปลงไดแมนยำ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุน ลดการใชแรงงาน 
และเพิ่มรายได ซึ่งมีเกษตรกรแกนนำไดรับการถายทอดเทคโนโลยี จำนวน ๔๓๖ ราย โดยมี
เทคโนโลยีที่นำไปใชในการถายทอด เชน  

๑) ระบบตรวจวัดดวยเซนเซอรแบบเครือขายไรสายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติ 
(ไวมาก “Wireless sensor network for Management And Remote Control 
: WiMaRC”)  

๒) การใชโดรนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเกษตร  
๓) เทคโนโลยีโรงเรือนเพาะปลูกพืชและการบริหารจัดการแบบครบวงจร  

๔)  การใชแอพพลิเคชั่นเพื่อการเกษตร  
๕) เทคโนโลยีการใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อจัดการน้ำ 

   นอกจากนี ้ ไดสรางองคความรู และถายทอดเทคโนโลยีทางดานเทคโนโลยีโรงเรือน
เพาะปลูกพืชและการบริหารจัดการแบบครบวงจรใหกับ ผูประกอบการนวัตกรรมด าน
การเกษตร จำนวน ๒ ราย 

๓๐ - - ๓.๖๗๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงาน 
พัฒนา

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

แหงชาติ 
(สวทช.) 

แบบ กตน. ๒ 



นโยบายเรงดวน หนา  2 ของ 4 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 

ของผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/

ขอขัดของ 

ขอ 

เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

๔.๕ เรงศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี “กัญชา” 
“กัญชง” รวมถึงพืช
สมุนไพร เพื่อนำมาใช
ประโยชนในอุตสาหกรรม
ทางการแพทย 

โครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชนทางการแพทย 
ในขณะนี้ อยูในระหวางจัดทำขอเสนอโครงการและเตรียมพื้นที่ เพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตผลิต 
และเพาะปลูกตนกัญชา 
 

๕ - - อยูใน
ระหวางการ

จัดทำ
โครงการ
เพื่อขอ

สนับสนุน
งบประมาณ 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
อุดรธานี 

๕. การยกระดับ

ศักยภาพ

แรงงาน 

๕.๒ การสนับสนุนการปรับ 
“เปลี่ยนทักษะ” และ 
“เปลี่ยนสายอาชีพ” ให
ตรงกับความตองการของ 
“ตลาดแรงงาน” 
“อุตสาหกรรมเปาหมาย” 
และ “ความกาวหนาของ
เทคโนโลยี” 

ชางโซลารเซลล : โครงการเมืองแหงพลังงานโซลารเซลล 
ไดมีการดำเนินการ ดังนี้  

๑) การพัฒนาหลักสูตรการยกระดับฝมือแรงงานดานการติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบการ
ผลิตไฟฟา จากระบบโซลารเซลล  

๒) การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีโซลารเซลล สำหรับสมารทฟารม 
๓) การดำเนินการจัดอบรม ถายทอดและติดตั้งระบบโซลารเซลล สำหรับกลุมเปาหมาย 

จำนวน ๒ หลักสูตร 
๔) การวิเคราะหและติดตามประสิทธิภาพการใชระบบโซลารเซลล 
๕) การจัดทำสื่อจัดการความรูเทคโนโลยีระบบโซลารเซลล 
๖) การสรางเครือขายผูใชระบบโซลารเซลล 
๗) การวิเคราะหประเมินผลลัพธ และผลกระทบของโครงการ 

๑๐๐ - - 0.7995 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
อุดรธานี 

๗. การเตรียม
คนไทยสู
ศตวรรษที่ ๒๑  

๗.๑ สรางแพลตฟอรมการ
เรียนรูใหม ในระบบดิจิทัล 
เพื่อสงเสริมใหเด็กไทยยุค
ใหมเกงวิชา 
“วิทยาศาสตร” 
“เทคโนโลยี” “วิศวกรรม” 
“คณิตศาสตร” 
“โปรแกรมเมอร”  

๒. โครงการสงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับโรงเรียนใน อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ไดมีการดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมความรูและประสบการณดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีใหแกโรงเรียนในพื้นที่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภายใตการสนับสนุน
งบประมาณจากมูลนิธินายหางโรงปูนผูหนึ่ง โดยกิจกรรมไดมุงสนับสนุนแพลตฟอรมการ
เรียนรูใหมในระบบดิจิทัล จนนำมาซึ่งองคความรูทั้งในรูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอน
และงานวิจัยจากการจัดกิจกรรมเรียนรูใหนักเรียนที่เขารวมโครงการ นอกจากจะเปน
ประโยชนแกโครงการแลว ยังสามารถนำไปใชประโยชนในดานพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน 

๒๘ - - ไมไดรับการ

สนับสนุน 

งปม. 

สำนักงาน 
พัฒนา
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
แหงชาติ 
(สวทช.) 



นโยบายเรงดวน หนา  3 ของ 4 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 

ของผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/

ขอขัดของ 

ขอ 

เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

 “ภาษาตางประเทศ” 
“ภาษาคอมพิวเตอร” หรือ 
Coding ตั้งแตระดับ 
“ประถมศึกษา” 

นักเรียนรวมกับสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตรใหแก
กลุมเปาหมายเชิงลึกใหแกนักเรียนระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียน
นำรอง และกลุมเปาหมายเชิงกวางใหแกครู  
   ทั้งนี้ มีแผนการดำเนินงานพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรสำหรับนักเรียน 
และครู ดังนี้  

 แผนการดำเนินงานพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรสำหรับนักเรียน 
อาทิ การอบรม Coding ระดับพื้นฐานโดยใชสื่อการเรียนรู KidBright  การอบรม
การออกแบบชิ ้นงานสามมิติพื ้นฐานและทักษะการใชเครื ่องพิมพสามมิติ (3D 
Printer) และการอบรมโครงงานวิทยาศาสตรและสิ่งประดิษฐจาก Coding และ 3D printing  

แผนการดำเนินงานพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูด านวิทยาศาสตรสำหรับครู อาทิ การ
อบรมการทำสื่อการสอนดวย KidBright ใหแกครูในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ มีแผน
เตรียมการขยายหลักสูตรไปยังโรงเรียนตาง ๆ ภายในพื้นที่ 

     

 7.3 การสรางความรูความ

เขาใจการใชเทคโนโลยี ดิจิทัล 

สื่อ ออนไลน และเครือขาย

สังคมออนไลน เพื่อปองกัน

ผลกระทบในเชิงสังคม 

สรางความปลอดภัย ดูแล

ปญหาอาชญากรรมทางไซ

เบอร และสามารถใช

เทคโนโลยีเปนเครื่องมือใน

การกระจายขาวสารที่

ถูกตองเกิดความสามัคคี 

ในสังคม รวมทั้งปลูกฝง

โครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลน 
มีการดำเนินโครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลน ซึ่งอยูระหวางการ
คัดเลือกรายวิชาหรือหลักสูตร และจัดทำบทเรียนออนไลน โดยมีคณะทำงานจากชุมชน 
เครือขาย และวิทยาลัยชุมชน มีเปาหมายจำนวนนักศึกษา และประชาชนที่ไดรับการสงเสริม
การเรียนรูผานการเรียนออนไลน ๔,๐๐๐ คน 

- - - - สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน (สวชช.) 
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(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

คุณธรรม จริยธรรมในการ

ดำเนินชีวิต 

 

  

 


