
นโยบายรัฐบาลที่ ๑ หนา1ของ5 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี ๑ – ๓๑ มนีาคม 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. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สถาบันอุดมศึกษาได เขารวมสนอง
พระราชดำริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โดยมีความกาวหนาจากการดำเนินกิจกรรม ดังนี ้

๑) กิจกรรม “ศูนยพันธุกรรมพืชอนุรักษในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อการใชประโยชน

อยางยั่งยืน ระยะที่ ๓” โดยดำเนินการจัดทำพื้นที่แปลงเกษตรสาธิตปลอดภัยอัจฉริยะ  ณ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยไดประสานงานกับเครือขายเกษตรกร 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี และประชาชนในพื้นที่ เพื่อดำเนินการสืบคนขอมูลจาก

แหลงขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับไมผลยืนตนประจำถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่สำรวจและ

สอบถามจากผูรูในทองถิ่นเกี่ยวกับชื่อพืชพื้นเมือง ลักษณะการเจริญเติบโต การใชประโยชน 

และวิธีการขยายพันธุตลอดจนนำมาจัดทำแผนการดำเนินการปลูกอนุรักษเพื่อ เปนศูนยการ

เรียนรูตอไป 

๔๒.๕ 
 

สถานการณ 

เชื้อไวรัส 

COVID - 19

ในชวงที่ผาน

มา ทำใหการ

ดำเนินงาน

ลาชา 

 

- ๐.๖๕๐๐ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 

 

 

 

 

แบบ กตน. ๒ 



นโยบายรัฐบาลที่ ๑ หนา2ของ5 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

๒) กิจกรรม “การพัฒนาฐานขอมูลและเว็บไซตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ. - มสด.)” โดยมีการพัฒนา

ฐานขอมูลพันธไม และพัฒนาเว็บไซตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ ใหสอดคลองกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการ และประชาสัมพันธโครงการ 

รวมทั้ ง ไดมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลและเว็บไซตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

http://rspg.dusit.ac.th/64/ และจัดทำ Database พันธไม http://rspg.dusit.ac.th/64/index.php/tree 

๓) กิจกรรม “การจัดทำสื่อการเรียนรูมัลติมีเดีย” คณะทำงานไดจัดการประชุม เพื่อ

วางแผนการดำเนินงาน ซึ่งไดคัดเลือกโครงการ “ศูนยพันธุกรรมพืชอนุรักษในจังหวัด

สุพรรณบุรี เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน ระยะที่ ๓” บนพื้นที่แปลงเกษตรสาธิตปลอดภัย

อัจฉริยะ เพื่อจัดทำสื่อการเรียนรู ซึ่งในขณะนี้อยูในขั้นตอนการรวบรวมขอมูลเนื้อหาจาก

หนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อจัดทำ Script และ Story board 

๔) กิจกรรม “การบริหารจัดการ และการจัดนิทรรศการ อพ.สธ.” มีการดำเนินการ

ประสานงานติดตาม เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการเพื่อรายงานผล ตัวชี้วัด เปาหมาย และ

การใหบริการ รวมทั้ง ประสานงาน และดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานโครงการ อพ.สธ. 

- มสด. เพื่อติดตามความกาวหนาและการรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนอำนวยการ

และประสานงานกลุมยอย (๗ กิจกรรม) ระหวางหนวยงานภายในเพื่ออำนวยความสะดวก

ในการดำเนินโครงการฯ 

  2. โครงการพัฒนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน 
โดยมีเปาหมายในการพัฒนาพื้นที่ ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง และตำบลกุดเคา อำเภอ

มัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ซึ่งไดดำเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การเสวนาแลกเปลี่ยน
ศักยภาพพื้นที่เพื่อทราบตนทุนทางทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น การทำแผนพัฒนาการ
จัดการทรัพยากรเพื่อการอนุรักษ และการใชประโยชนอยางมีสวนรวม เชน แผนการสราง
จิตสำนึกการอนุรักษปา แผนการใชประโยชน และแผนการสรางมูลคาเพิ่มแกทรัพยากร
ทองถิ่น กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตถานบำรุงดินจากเศษวัตถุทางการเกษตร  

30 สถานการณ
เชื้อไวรัส 

COVID - 19 

- ๐.5220  มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บเมล็ดพันธุพืช กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ
ปา กิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน จำนวน ๓ ครั้ง กิจกรรม
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโลโกผลิตภัณฑ ชุมชน นอกจากนี้ยั งมี โครงการ 
ที่เกี่ยวของเพิ่มเติม ไดแก 

 โครงการศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ที่ไดมีการจัดอบรมความรูงานฐานทรัพยากรทองถิ่น 
จำนวน ๓ ครั้ง ในพื้นที่ อบต.กุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแกน และ 
อบต.บัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน 

โครงการเผยแพรประชาสัมพันธผลการดำเนินงาน ซึ่งไดมีการจัดพิมพแผนพับและจุลสาร
เผยแพรงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. รวมทั้งจัดทำปายประชาสัมพันธกิจกรรมฝกอบรมใน
งาน อพ.สธ. จำนวน ๒ ปาย 

     

  3. โครงการบริหารจัดการน้ำในไรนาตามศาสตรพระราชา  
ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงาน ดังนี้ 
1) คณะทำงานไดลงพื้นที่ติดตาม หนุนเสริมใหคำปรึกษาในการทำ เกษตรทฤษฎีใหม 

และการทำกสิกรรมธรรมชาติ และจัดเก็บขอมูล ณ แปลงของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
ภายในป ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ จำนวน ๓๗ แปลง 

2) คณะทำงานลงพื้นที่สำรวจและคัดเลือกเกษตรกรผูที่มีความสนใจ มีความพรอมใน
การเขารวมโครงการฯ ในป ๒๕๖๔ และประชุมถายทอดแนวคิดและหลักการ เกษตรทฤษฎี
ใหม และการทำกสิกรรมธรรมชาติ พรอมทั้งสำรวจแปลงไรนาในเบื้องตน จำนวน ๓๑ ราย 

3) คณะทำงานไดทำการสำรวจแปลงไร  - นาเบื้องตนและจัดเก็บขอมูลครัวเรือน
เกษตรกรเปาหมาย ซึ่งเขารวมโครงการในป ๒๕๖๔ โดยดำเนินการแลวจำนวน ๑๐ ราย 
และอยูในระหวางดำเนินการ จำนวน ๒๑ ราย 

 

 

๓๕ - - ๐.๑๕๐๐ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ
อุดรธานี 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

 ๑.๒ ตอยอดการดำเนินการ
ของหนวยพระราชทานและ
ประชาชน จิตอาสา
พระราชทานตามแนว
พระราชดําริ 

      

  ๑. โครงการจิตอาสา  
โดยมีการดำเนินงานภายใตโครงการ กยศ. อาสารวมใจ รักษตนไม ที่มีการจัดขึ้น 

ในระหวางวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีกิจกรรมที่มุงเนนให
นักศึกษามีจิตอาสาในการดูแลตนไม โดยนักศึกษาเขารวมโครงการ ๘๐๙ คน ซึ่งทุกคนจะได
รับผิดชอบดูแล รดน้ำ พรวนดิน กำจัดวัชพืช ๑ คน จะมีตนไมที่ตองดูแล ๑ ตน 

๑๐๐ - - ๐.๑๐๗๑ 
 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ
อุดรธานี 

 ๑.๓ สรางความตระหนักรู 
เผยแพร และปลูกฝงให
ประชาชนมีความรู ความ
เขาใจที่ถูกตองและเปนจริง
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริยและพระ
ราชกรณียกิจ 
เพื่อประชาชน ตลอด 
จนพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริยทุก
พระองค 

      

  ๑. โครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคีเขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่นภายใต

พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ดำเนินการลงพื้นที่

ชุมชนตำบลคลองโยง จังหวัดนครปฐม เพื่อเก็บขอมูลและจัดทำแผนการดำเนินงานสราง

ความเขมแข็งในดานอาชีพใหกับชุมชน โดยมีโครงการที่เกี่ยวของ ดังนี ้

๖๐  

 

 

การแพร
ระบาดเชื้อ

ไวรัส COVID 
- 19 

- ๐.๖๔๔๕ 

 

 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎ  

สวนสุนันทา 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

- โครงการคลองสวยน้ำใส  ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมได

ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่โรงงาน เพื่อการแกไขปญหาน้ำเสีย ภายใตการ

ประสานงาน กับเทศบาลตำบลคลองโยง เพื่อจัดเก็บวัชพืช และอบรมใหความรูแกแกนนำ

นักศึกษา (แมไก) และชุมชนในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียจากการดันน้ำระบายผลักดันน้ำให

มีการหมุนเวียนยิ่งขึ้น โดยประยุกตใชพลังงานแสงอาทิตยตามแนวพระราชดำริ เพื่อให

ความรูในการจัดทำกังหันดันน้ำ 

- โครงการปนดินใหเปนเงิน ไดดำเนินการจัดทำแหลงเรียนรูการแปรรูปผักตบชวาให

เปนภาชนะและการแปรรูปผักตบชวาใหเปนเชื้อเพลิงถาน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา วิทยาเขตนครปฐม รวมกับเทศบาลตำบลคลองโยง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับ

นักศึกษา ณ วิทยาเขตนครปฐม ตอยอดโครงการสวนสุนันทารวมกันสรางสรรคพัฒนาชุมชน 

ในปการศึกษาตอไป โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายรัฐบาลที่ ๒ หนา1ของ3 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี ๑ – ๓๑ มนีาคม 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  
ดำเนินการรวบรวมบริบทพื้นที่ และขอมูลประเด็นปญหาของพื้นที่ และพัฒนาหลักสูตร

การเรียนรู รวมกับภาคีเครือขาย (กระบวนการตนน้ำ) 
 

- การแพร
ระบาด
ของเชื้อ
ไวรัส 

โคโรนา 
2019 หรือ

โรค 
COVID-19 

- - มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ

กาญจนบุรี 
 

 

 

 

แบบ กตน. ๒ 



นโยบายรัฐบาลที่ ๒ หนา2ของ3 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ๒. โครงการสงเสริมความรักสามัคคีใหกับชุมชนทองถิ่น 
 ลงพื้นที่ติดตอประสานงานกลุมเปาหมาย พรอมทั้งสำรวจหัวขอ และประเด็นความรัก

ความสามัคคีในชุมชนอยูระหวางเตรียมการอบรมสงเสริมความรักสามัคคีใหกับชุมชน
ทองถิ่น และโรงเรียน (เปนกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี) 

30 การแพร
ระบาด
ของเชื้อ
ไวรัส 

โคโรนา 
2019 หรือ

โรค 
COVID-19 

- - มหาวิทยาลัย
ราชภัฎหมูบาน

จอมบึง 

  3. โครงการเสริมสรางสังคมพหุวัฒนธรรมที่เขมแข็ง 
 ดำเนินโครงการที่มีกิจกรรมสรางการอยูรวมกันอยางสันติสุขในชุมชนจังหวัดชายแดนใต 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูทางสังคมพหุวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนาทักษะผูนำและการมีจิต
อาสาของนักศึกษา โดยมีนักศึกษาและประชาชน และภาคีเครือขาย เขารวมโครงการสังคม
พหุวัฒนธรรม จำนวน 778 คน จากเปาหมาย จำนวน 5,000 คน 

15.56 - - 1.4769 สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน (สวชช.) 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสราง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขที่มีธรรมาภิบาล 
ความรักชาติ และความ
เปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
 
 
 
 
 

      



นโยบายรัฐบาลที่ ๒ หนา3ของ3 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ๑. โครงการสงเสริม ความรักสามัคคี ความเขาใจในสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น
ภายใตพื้นฐานของสังคม ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีการดำเนิน
กิจกรรมโดยมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จำนวน ๔๓๐ คน อาจารย จำนวน ๑๐ คน และ
ชุมชนที่เขารวมโครงการ จำนวน ๕๓ ชุมชน ซึ่งที่ผานมาคณะทำงานไดดำเนินการอบรมเชิง
ปฏิบัติการขยายผล และสรางทักษะการเปนวิศวกรสังคมใหกับนักศึกษา อาจารย และ
บุคลากร แลว จำนวน ๓ รุน ดังนี้ 

- รุนที่  ๑ เมื่อวันที่  ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษา
มหาวิทยาลัย จำนวน ๕๐๐ คน  

- รุนที่  ๒ เมื่อวันที่  ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษา
มหาวิทยาลัย จำนวน ๒๐๐ คน นักศึกษาไดฝกทักษะการใชเครื่องมือตางๆ ในการ
ลงทำงานกับชุมชน ผานกิจกรรมตางๆ ไดแก กิจกรรมฟาประทาน กิจกรรม 
Timeline กระบวนการ และ Timeline พัฒนาการ  

- รุนที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาผูนำ
สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร จำนวน ๑๑๐ คน 
เพื่อฝกฝนทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการใหกับผูนำนักศึกษาในการเปนแมไก
ขยายผลในระดับคณะ และนำทักษะที่ไดลงสูการปฏิบัติจริงในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นในระยะถัดไป  

๗๐ 

 

- - ๐.๙๓๗๒ 

 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ 
อุดรธานี 

๒. โครงการสงเสริม ความรักสามัคคี ความเขาใจในสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น
ภายใตพื้นฐานของสังคม ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มหาวิทยาลัย
ราชภัฎจอมบึง ไดดำเนินการลงพื้นที่ติดตอประสานงานกลุมเปาหมาย พรอมทั้งสำรวจ
หัวขอ และประเด็น ความรักความสามัคคี ในชุมชน ซึ่งในขณะนี้ อยูระหวางเตรียมการ
อบรมสงเสริมความรักสามัคคีสำหรับวัยเรียน สงเสริมความรักความสามัคคีใหกับชุมชน
ทองถิ่น สงเสริมความรักความสามัคคีทักษะอาชีพเพื่องานสาธารณะ 

30 การแพร
ระบาด
ของเชื้อ

ไวรัสโคโร
นา 2019 
หรือโรค 

COVID-19 

- - มหาวิทยาลัย
ราชภัฎจอมบึง 

 

 



นโยบายรัฐบาลที่ ๓ หนา๑ของ1 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี ๑–๓๑มีนาคม ๒๕๖๔ 

กระทรวง/หนวยงาน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผล
การ

ดำเนินงา
น 

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 

      

 

  ๑. โครงการสงเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ดำเนินการเผยแพรองคความรูและนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โครงการเฉลิมพระ

เกียรติสถาบันพระมหากษัตริย   “เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันพอ
แหงชาติ และวันชาติ” ตรงกับวันที่  ๕ ธันวาคม ของทุกป  เพื่อคณะผูบริหารคณาจารย 
เจาหนาที่ และนักศึกษาไดรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและรวมกันแสดงถึงความจงรักภักดี
ตอสถาบันพระมหากษัตริย และเปนการสืบสานวัฒนธรรมของไทยใหอยูสืบไป 

๙๕ - - - มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร 

  

แบบ กตน. ๒ 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๑ หนา ๑ ของ 2 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี ๑– ๓๑ มีนาคม 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 

5.1 เศรษฐกิจมหภาค 
การเงินและการคา 

      

5.1.5 สรางแพลตฟอรม
เพื่อใชในการออกแบบ
นวัตกรรม 

1. โครงการจัดทำนโยบายและออกแบบกลไกและมาตรการสงเสริมการพัฒนา อววน. 
รองรับสังคมและเศรษฐกิจนวัตกรรม ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

๑.๑ การสงเสริมการเปลี่ยนผานสูระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยการสรางนโยบาย
แพลตฟอรม และระบบนิเวศที่เอื้อตอการเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่เหมาะสมกับบริบท
ประเทศไทย  
  - ออกแบบโปรแกรมปกหมุดเพื ่อขับเคลื ่อนธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
(Circular Economy Anchor Program) เพื่อเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบเสนตรงสู
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดการใชและการบริโภคทรัพยากรทางธรรมชาติ ลดผลกระทบ
ตอสิ ่งแวดลอม ซึ ่งถูกนำไปขับเคลื ่อนโดยหนวยบริหารและจัดการทุนด านการเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) ที่ไดกำหนดโจทยวิจัยและจัดสรรทุนวิจัย
และนวัตกรรมดานเศรษฐกิจหมุนเวียน ปงบประมาณ 2564 ตามกรอบขอเสนอโปรแกรม
ปกหมุด ในสมุดปกขาวเศรษฐกิจหมุนเวียน โดย สอวช. ไดมีการจัดประชุม  The Circular 
Economy Leadership & Partnership Summit หร ือ CELP Summit 2021 ระหวาง
วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2564 เพื่อเปนเวทีสำหรับผูนำในอุตสาหกรรมที่จะมาแบงปน
แลกเปลี่ยนแนวทางดานเศรษฐกิจหมุนเวียน นักวิจัยในการจัดลำดับความสำคัญดานการ
วิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวของ รวมทั้ง ผูกำหนดนโยบายเพื่อใหสามารถกำหนดกลยุทธในการ
เปลี่ยนผานสูเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลอดจนเพื่อเปนเวทีที่จะพูดคุยเพื่อสรางความตระหนัก
ใหพลเมืองของโลกในการปรับพฤติกรรมการบริโภคไปสูเศรษฐกิจหมุนเวียน 

60 - - 4.4010 

 

สำนักงาน 
สภานโยบาย 

การอุดมศึกษา 
วิทยศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม

แหงชาติ  
(สอวช.) 

 

แบบ กตน. ๒ 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๑ หนา ๑ ของ 2 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  - ออกแบบหนวยงานรับผิดชอบ CE Design & Solution Platform ศึกษา
ขอมูลกระบวนการใหบริการของ CE Design & Solution Platform และระบุ key player 
ที่มีศักยภาพรับผิดชอบ CE Design & Solution Platform 

๑.๒ การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อนำไปสูขั้วความเจริญ (Growth Pole) และระเบียง
เศรษฐกิจนวัตกรรม โดย สอวช. ดำเนินการจัดทำ “ขอเสนอ Route Number 1 
Innovation Economic Corridor” ซึ ่งป จจุบ ันได จ ัดทำ Conceptualization Framework 
และระบุพื้นที่เปาหมายและคลัสเตอรเปาหมาย โดยวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเติบโตของ
พื้นที่และศึกษาความตองการของผูบริโภคในตลาดเปาหมายเพื่อกำหนดผลิตภัณฑเปาหมาย 
เสนอแนวทางการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนจากสินคาและบริการมูลคาต่ำไปสูมูลคาสูง ศึกษา
ศักยภาพและความเชื ่อมโยงของ Key Actors และออกแบบมาตรการและกลไกในการ
สงเสริม     

     

  ๒. โครงการพัฒนานโยบายและออกแบบแพลตฟอรมสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 
(Innovation-Driven Enterprises-IDEs Policy Lab) โ ด ย  สอวช .  ด ำ เ น ิ น ก า ร 
ถอดบทเรียนแนวทางการสร างผ ู ประกอบการนวัตกรรม (IDE) ดวยการสรางให เกิด 
Ecosystem ที่เหมาะสม โดยการปรับโมเดลการพัฒนาจากตางประเทศ (MIT Regional 
Entrepreneurship Acceleration Program) และคัดเลือกผู ประกอบการในการสร าง 
Ecosystem ที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดผูประกอบการนวัตกรรมในพื้นที่ ปจจุบันอยูระหวาง
พัฒนานโยบายเชิงทดลองเพื่อสงเสริมผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ระยะที่ ๓ : 
สรางทีมพัฒนานโยบายเชิงทดลองรุนที ่ ๓ และการพัฒนากลยุทธเพื่อสรางระบบนิเวศ
ทางการประกอบการ 

50 - - 0.8233 สำนักงาน 
สภานโยบาย 

การอุดมศึกษา 
วิทยศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม

แหงชาติ  
(สอวช.) 

 

  



 

นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๒ หนา 1 ของ 5 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี ๑– ๓๑ มีนาคม 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 และเศรษฐกิจ 
สีเขียว [Bio-Circular-
Green (BCG) Economy]  

๑. โครงการการพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร (Street Food Mobile) 
ใหไดมาตรฐานทั ้งดานคุณภาพและความปลอดภัย สงเสริมใหเกิดภาพลักษณที ่ดี 
ตอการทองเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศ  

สวทช. รวมกับกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ ดำเนินโครงการ
สนับสนุนเร ื ่องการจัดระเบ ียบผู ค าหาบเร แผงลอยดวยการค าขายอาหาร ิมทางให 
ถูกสุขลักษณะไมปลอยน้ำเสีย ไมสงกลิ่น ควัน ลดมลพิษ และสรางสิ่งแวดลอมที่นาอยู โดย
ใหผูประกอบการสตรีทฟูดในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ ไดนำนวัตกรรม “รถเข็นรักษโลก” มาใช  
เพื่อเปนการยกระดับสตรีทฟูดบริเวณถนนเยาวราช ใหมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและ
เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ทั้งนี้มีการประชาสัมพันธขอมูลเชิงเทคนิคของรถเข็นรักษโลก และ
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อลดภาระคาใชจายของผูประกอบการผานการจัดตั้งโครงการ
เง ินกู  เพ ื ่อการซื ้อรถเข ็นร ักษโลกดอกเบี ้ยต่ำผ านธนาคารออมสิน พร อมทั ้งเปดให
ผูประกอบการจากเขตสัมพันธวงศเขาเยี่ยมชมและสั่งจองเพื่อใชในกิจการ โดยปจจุบันมี
ผูประกอบการถนนขาวหลามไดนำรถเข็นรักษโลกไปใชแลว จำนวน 3 ราย 
    นอกจากนี้ ไดจัดกิจกรรมเชิญชวนผูประกอบการเขารวมคัดเลือกเปนผูรับอนุญาตสิทธิ
เพื่อผลิต “รถเข็นนวัตกรรมรักษโลก” รับ IP พรอมโอกาสตอยอดธุรกิจในอนาคต ซึ่งมี
ผ ู ประกอบการผานการประเมินค ุณสมบัติ จำนวน 5 บร ิษัท และจะลงนาม (Non-
Disclosure Agreement : NDA) เพื่อรับแบบรถเข็นนำไปผลิตทางการคาตอไป 

๓๐ - - 0.600๐ สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงชาติ 
(สวทช.) 

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 

  ๒. การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-
Circular-Green Economy : BCG Model เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบใหการขับเคลื ่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG เปนวาระแหงชาติ ภายใต
ย ุทธศาสตร การข ับเคล ื ่อนประเทศไทยด วยโมเดลเศรษฐก ิจ BCG พ.ศ. 2564-
2569 ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก  
 ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ
ดวยการจัดสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน  
 ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งดวยทุนทรัพยากร 
อ ัตล ักษณ  ความค ิดสร างสรรค   และเทคโนโลย ีสม ัยใหม  ใช ศ ักยภาพของพื ้นที่  
โดยการระเบิดจากภายใน เนน “ความหลากหลายทางชีวภาพ” และ “ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม” ยกระดับมูลคาในหวงโซการผลิตสินคาและบริการใหมีม ูลคาส ูงขึ้น 
 ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตเศรษฐกิจ BCG ใหสามารถ
แขงขันไดอยางยั่งยืนดวยความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใหความสำคัญกับระบบการ
ผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม แบบ “ทำนอยไดมาก”   
 ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางความสามารถในการตอบสนองตอกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลก สรางภูมิคุมกันและความสามารถในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยางเทาทันเพื่อบรรเทาผลกระทบ  
 โดยยุทธศาสตรดังกลาวเปนกรอบในการพัฒนาเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) และสงเสรอมใหคนรุนใหมที่มี
ความรูความสามารถเขามารวมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูเศรษฐกิจ BCG และใชศักยภาพ
ของประเทศมาขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ทั ้งนี ้ การขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-
2569 อยูบนพื้นฐานของ 4 + 1 ประกอบดวย 4  สาขายุทธศาสตร คือ (1) เกษตรและ
อาหาร (2) สุขภาพและการแพทย (3) พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และ (4) การทองเที่ยว
และเศรษฐกิจสรางสรรค และ 1 ฐานความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ซึ่งเปน
ทุนพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศและการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชน 

    สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงชาติ 
(สวทช.) 

 

 

 

 



 

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 

  โดยเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2564 นายกรัฐมนตรีมีขอส่ังการใหจัดทำแผนปฏิบัติการราย
สาขา มีการดำเนินการ ดังนี้ 
 ๑) การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG รายสาขา จำนวน 
10 คณะ ระหวางวันที ่ 24 กุมภาพันธ 2564 – 9 มีนาคม 2564 ซึ ่งเห็นชอบร าง
แผนปฏิบัติการรายสาขา พ.ศ. 2565-2570  
 ๒) การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 
มีนาคม 2564 เห็นชอบรางแผนปฏิบัติการสาขานวัตกรรม เครื่องมือแพทย เกษตร อาหาร 
พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ  และไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน รายสาขา
เพิ ่มเติม คือ สาขาพัฒนาบุคลากร/กำลังคน และปรับปรุงองคประกอบ หนาที ่ และ
อำนาจคณอนุกรรมการรายสาขาเดิม 10 สาขา  
 ๓ )  ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที ่ 24 มีนาคม 2564 
เห็นชอบรางแผนปฏิบัติการสาขาทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค เศรษฐกิจหมุนเวียน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ยาและวัคซีน และกฎหมาย 

     

 ๕.๒.๒ พัฒนาอุตสาหกรรม
ไทยใหสามารถตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
หรือแนวโนมการคาโลก 

๑. โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 
ตามมติ ครม.  เมื ่อวันที ่ 16 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบใหกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนการจัดตั้ง และ
ดำเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) รวมกับหนวยงานที่เกี ่ยวของ เชน 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ สำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สถาบันอาหาร ในการจัดสิทธิประโยชนและแรงจูใจ และ
มาตรการสนับสนุน  
         โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร มุงเนนการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันแก
อุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงสรางระบบนิเวศนวัตกรรม ที่เหมาะสมสำหรับผูประกอบการ 
โดยจัดใหมี “ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service หรือ OSS)” ซึ่งเปนศูนยการบริการ
แบบครบวงจรดานการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกใหบริษัทอาหารใน
อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง มีการลงทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพิ่ม  

๔๔ - - 5.914 สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงชาติ 
(สวทช.) 



 

นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๒ หนา 4 ของ 5 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  มากขึ้น ซึ่งถือเปนกลไกการบูรณาการความรวมมือหนวยงานตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรมในภาคเอกชน รวมทั้งเปนการเชื่อมโยงโจทยวิจัยหรือความตองการ
ของผู ประกอบการกับผู ใหบริการในดานตาง ๆ ปจจุบัน มีผู ประกอบการที ่ไดร ับการ
เสริมสรางความสามารถในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมอาหาร จำนวน 176 ราย ผาน
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการทำธุรกิจนวัตกรรมของ
ผู ประกอบการ โดยอบรมเชิงปฏิบ ัติการอย างเข มขน ภายใตหลักสูตร “PADTHAI” 
(Program to Accelerate and Develop Thai Food SMEs : From Local to Global)  
เปนตน     

     

  ๒. โครงการสน ับสน ุนการพ ัฒนาเทคโนโลย ีและนวัตกรรม ( Innovation and 
Technology Assistance Program : ITAP) เปนกลไกหนึ่งของ สวทช. เพื่อทำหนาที่
ชวยเหลือ SMEs โดยเปนคนกลางที่ชวยบริหารโครงการ และประสานระหวางองคความรู
จากนักวิจัยไปสูผูประกอบการใหเหมาะสมกับความตองการ ศักยภาพ และสามารถนำ 
องคความรู นั ้นไปใชประโยชนไดจริงในเชิงพาณิชย โดย ITAP ไดร ับความรวมมือจาก
มหาวิทยาลัยและสถาบันตาง ๆ เขารวมดำเนินงานในรูปแบบเครือขาย เพื่อใหบริการได
ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย และมีที่ปรึกษาเทคโนโลยี 

  ทั้งนี้  ITAP ไดพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกใหกับผูประกอบการ SMEs ครอบคลุมทุกภูมิภาค
ของประเทศ จำนวน 488 โครงการ โดยโครงการสวนใหญเปนการปรับปรุงกระบวนการผลิต  
(รอยละ 38) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ (รอยละ 24) และยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 
(รอยละ 18) ซึ่งเมื่อจำแนกตามรายอุตสาหกรรมแลว อุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรม
ที่ ITAP ใหการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอันดับสูงสุด (รอยละ 29) ลำดับถัดไปเปน
อุตสาหกรรมเกษตร (รอยละ 15) และเครื่องจักรและอุปกรณ (รอยละ 8) 

 
 
 
 

๔๒ - - - สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงชาติ 
(สวทช.) 



 

นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๒ หนา 5 ของ 5 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ๓. การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเครื ่องจักร เครื ่องมือ และอุปกรณ เพื ่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ โดยดำเนินการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีตนแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ ที่เหมาะสมกับการผลิตในประเทศ 
เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ลดการนำเขาเทคโนโลย ีเครื ่องจักรกลจาก
ตางประเทศ และมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ สมรรถนะและราคาที่สามารถแขงขันไดดวย
กระบวนการทางวิศวกรรม สามารถตอยอดขยายผลสูเชิงพาณิชย โดยสงเสริมการพัฒนา
ตนแบบเครื่องจักรฯ เพื่อการผลิตระดับอุตสาหกรรม และการผลิตระดับชุมชน เพื่อผลักดัน
เศรษฐกิจฐานราก เปนการบูรณาการความรวมมือ 3 สวนในรูปแบบ Tripple Helix ไดแก 
หนวยงานของรัฐ/องคกรที่ไมแสวงหาผลกำไร สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน โดยมี 
ผลการดำเนินงาน ณ เดือนมีนาคม 2564 ดังนี ้

1) ออกแบบวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ จำนวน 33 
เครื่อง แบงออกเปนเครื่องจักรฯ ระดับอุตสาหกรรม จำนวน 18 เครื่อง เครื่องจักรฯ เพื่อ
การผลิตระดับชุมชน จำนวน 15 เครื่อง  

2) สามารถลดรายจายของสถานประกอบการ/ชุมชนที่ใชผลงานวิจัยและพัฒนาไปเพิ่ม
มูลคา จำนวน 24 ราย  

3) ผูถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูในการสรางเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ
ดวยกระบวนการวิศวกรรม หรือหัวขออื ่นๆที ่เกี ่ยวของกับการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุมเปาหมาย ไดแก นักพัฒนาเทคโนโลยี นักวิจัย บุคลากรใน
สถาบันการศึกษา ผูประกอบการภาคเอกชน นักประดิษฐ จำนวน 163 คน (จำนวน 4 
ครั้ง) 

4) จัดการประกวดสิ่งประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับอาชีวะและ
อุดมศึกษา จำนวน 1 ครั้ง ระหวางวันที่  25 - 27 กุมภาพันธ  2564  ณ หองปทุมวัน  
ชั ้น 5 โรงแรมสุนีย แกรนด โฮเต็ล แอนด คอนเวนชั ่น เซนเตอร ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.อุบลราชธานี 

60 สถานการณ
การแพร
ระบาด
ของโรค
ติตเชื้อ
ไวรัสโค
โรนา 

2019 
(โควิด-
19)  

จัด
สัมมนา
และ 
 จัด

แสดง
นิทรรศการ 

ผาน
ระบบ

ออนไลน  

24.1323 
 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สป.อว.) 

  



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๓ หนา 1 ของ 2 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี ๑– ๓๑ มีนาคม 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. การยกระดับผลิตภัณฑชุมชนน้ำฝรั่งและผลิตภัณฑงานถักจากฝายยอมสีธรรมชาติ 
 ๑.๑ ดำเนินการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑเยลลี่จากกากฝรั่ง ตำบลดานแมแฉลับ 

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  
     ๑.๒ ดำเนินการพัฒนาตอยอดตนแบบผลิตภัณฑงานถักจากเสนฝายยอมสีธรรมชาติของ
กลุมหัตถกรรมทำมือตำบลพงตึก โดยพัฒนาสูตรการยอมสีธรรมชาติจากวัสดุใหสีที่เปน 
เสนฝายยอมสีธรรมชาติ จากใบลำไย ใบขี้เหล็ก ใบมะมวงเขียวเสวย และใบจามจุรี ในพื้นที่
ตำบลพงตึก ยอมดวยสารชวยติด คือ Potassium dichromate AR # KA 388, Ferrous 
sulfate AR # KA 266, Copper sulfate 5 hydrate (Cupric sulphate) AR # KA 171, 
Aluminium sulphate ทำใหไดสียอมทั้งหมด 16 เฉดสี 

38.05 

 

 

- - ๐.๐761 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

กาญจนบุรี 

 ๕.๓.๖ สงเสริมการปลูกไม
มีคาเปนพืชเศรษฐกิจ 

โครงการชุมชนไมมีคา โดย วช. ไดร ับมอบหมายเปนเจาภาพรวมกับ ๓ หนวยงาน
ไดแก กรมปาไม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.) และหนวยงานที ่เกี ่ยวของอีก 11 หนวยงาน  ไดแก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรมพัฒนาธุรกิจการคา  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมาคม
ธุรกิจไม สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรมอุทยานแหงชาติ  
สัตวปาและพันธุ พืช องคการอุตสาหกรรมปาไม กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที ่ดิน  
กรมสงเสริมการเกษตร  ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ “ชุมชนไมมีคา”  เพื่อสนับสนุน
ประชาชนใหปลูกไมมีคา เพื่อใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ  ซึ่งจะเปนการเก็บออมและสราง
อาชีพที่มั่นคงยั่งยืนแกประชาชนฐานราก โดยการผลักดันกฎหมายและมาตรการตาง ๆ  

30 - - 3.89๐๐ สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 
 
 
 

 

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 

ในการสงเสริมใหมีการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือที่ดินที่มีสิทธิ์ในการ
ใชประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย ซึ่งจะเปนกลไกสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น 
     ปจจุบัน วช. โดยนักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดำเนินการลงพื้นที่ใน
จังหวัดภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลำพูน เพื่อสำรวจพื้นที่และจัดเตรียม
ความพรอมในการจัดการอบรม รวมทั ้งเขาประสานงานกับศูนยประสานงานของกรม
สงเสริมการเกษตรที่อยูภายในพื้นที่ถายทอดองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเพาะ
เห็ดปาไมคอรไรซารวมกับการปลูกไมมีคา และพืชเศรษฐกิจ 
 

 
  



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 1 ของ 15 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี ๑– ๓๑ มีนาคม 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  
การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม 

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

     

       

 ๑. โครงการงานเลขานุการสภานโยบาย และระบบบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการ ดังนี ้

๑.๑ การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม ไดแก  
 ๑) จัดทำหลักการและกลไกการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม Thailand 

Business Innovation Research (TBIR) เริ่มนำรองการสนับสนุนทุนในปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 ๒) ขอเสนอมาตรการสงเสริมการรวมลงทุนรัฐและเอกชนในธุรกิจนวัตกรรม 

โดยกลไก University Holding Company เสนอตอคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง  
ดานการสงเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม และการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบ  

 ๓) จัดทำขอเสนอการจัดต้ังกองทุนนวัตกรรม (Innovation Fund) เพื่อ SMEs  
โดยรวมกับ สกสว. และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ในการออกแบบใหกองทุน 

๖๕        -          - 7.5637 

 

 

แบบ กตน. ๒ 
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Innovation Fund สามารถรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมได  

๔) ขอเสนอปรับปรุงบัญชีนวัตกรรม (ยาและเวชภัณฑทางการแพทย) เพื่อ
จัดทำ “แพลตฟอรม Sandbox ยกระดับเครื่องมือแพทยไทย” 

  ๑.๒ ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใน ๔ ดาน  
๑) ระบบงบประมาณ จัดทำขอเสนอกรอบวงเงินงบประมาณดานวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และกรอบวงเงินงบประมาณดานการอุดมศึกษาในความ
รับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศ ึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และระบบการจัดการและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการมุง
ผลสัมฤทธ์ิ  

๒) โครงสรางระบบหนวยงานและการบริหารจัดการ อยูระหวางการจัดทำ
ขอเสนอการออกแบบ Commissioning R&I Management Unit (cPMU) ซึ่งเปนขอเสนอ
หลักเกณฑและตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติราชการของ วช. และ
ขอเสนอการ Spin off หนวยบริหารและจัดการทุนภายใตสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ  

๓) กฎหมายลำดับรอง อยูระหวางการจัดทำรางกฎหมาย 3 ฉบับ ไดแกร าง
ประกาศจัดซื้อจัดจาง (การจางที่ปรึกษา) ราง พ.ร.บ. อุดมศึกษา (แกไขหมวดกองทุน) และ 
ราง ระเบียบการนำผลงานจากการปฏิบัติหนาที่ไปหาประโยชนทางเศรษฐกิจ  

๔) ระบบติดตามและประเมินผล และระบบขอมูล ออกแบบผังโครงสรางขอมูล 
อววน. และประสานใหหนวยงานที่เกี่ยวของนำผังโครงสรางขอมูลดังกลาวไปจัดทำระบบ
ขอมูล เพื่อการบูรณาการความเชื่อมโยงของขอมูลภายในระบบ อววน. เพื่อใหเปนระบบ
สารสนเทศกลาง ที ่จะทำใหสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการกำหนดนโยบาย การขับเคลื่อน การกำกับทิศทางการติดตาม
ประเมินผล  
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  ๒. การสงเสริมโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure 
: NQI) ใหเขมแข็ง ดำเนินงาน ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพหนวยตรวจสอบและรับรองเพื ่อรองรับอุตสาหกรรม
เปาหมายของประเทศ 

2) โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย 
3) โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร 
4) โครงการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑใหแกผูประกอบการ SMEs 

 ซึ่งทำใหเกิดมูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำ
ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไปใชประโยชน จำนวนรวม ๓๗๗.๘๓ ลานบาท โดยมี
ผูประกอบการเขามาใชประโยชน เชน บริษัท ไบโอฟอรมอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปกลวย) บริษัท บีฟารม1973 จำกัด (วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
แปรรูปน้ำผึ้ง) บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จำกัด (เปนผูประกอบการเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูง
พื้นที่ EEC ที่เขามารับบริการทดสอบเพื่อการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑสำหรับการใชงานใน
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินแบบไรรอยตอ) เปนตน 

๒๐ - - 13.3175 กรมวิทยาศาสตร
บริการ (วศ.) 

  ๓. ศูนยกลางการออกแบบผลิตภัณฑ วิเคราะหทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ 
เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยใหไดมาตรฐานระดับสากล  
 โดยให บร ิการวิเคราะหทดสอบตามมาตรฐานสากล จำนวน 1,929 รายการ  
แกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 519 หนวยงาน/ราย นอกจากนี้ยังใหบริการเชิงเทคนิค
และใหคำปรึกษากับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 866 โครงการ ผานหนวย
บริการวิเคราะหและทดสอบของ สวทช. โดยใหบริการที่เปนประโยชนตอการทำงานวิจัย
และสนับสนุนผู ประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เชน การใหบริการ
วิเคราะหทดสอบแบตเตอรี่สำหรับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสดวยวิธีการตามมาตรฐานที่
ครอบคลุมทุกปจจัยตามขอบังคับมาตรฐานผลิตภัณฑทั้งในประเทศและตางประเทศ โดย
เปนศูนยทดสอบมาตรฐานแบตเตอรี่ครบวงจรแหงแรกในประเทศไทย ที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐาน มอก. 2217-2548 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ได
ขยายขอบเขตความสามารถใหบริการทดสอบในขอบขายที่สูงขึ้น โดยสามารถใหบริการ 

44   1.018๐ สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงชาติ 
(สวทช.) 
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  ทดสอบตามมาตรฐาน UN ECE R100 มาตรฐาน มอก. 2217 และมาตรฐาน มอก. 2879 
เพิ่มเติม อาทิ การทดสอบประสิทธิภาพและความทนทานของแบตเตอรี่ในสภาวะการใชงาน
จริง ในดานความทนทานตอแรงกระแทก และความเขากันไดของคลื่นแมเหล็กไฟฟา เปนตน 

     

  ๔. โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนตและชิ ้นสวนยานยนต 4.0  
ดวยเทคโนโลยีมาตรวิทยา ไดแก  
 ๑) มาตรฐานการวัดและสอบเทียบเครื่องทดสอบสัมประสิทธิ์ความเสียดทานยางลอ 
เปนมาตรฐานในการทดสอบยางรถยนต ตามมาตรฐานUN Regulation No. 117 ใหกับ
ผูประกอบการ สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย 
 ๒) มาตรฐานความสะท อนเช ิงสเปกตร ัมของทรงกลมรวมแสงแบบออนไซต  
(Spectrophotometer) เพ ื ่อใช ว ัดความสะท อนของแสงเช ิ งสเปกตร ัม (spectral 
reflectance) ของผิวภายในทรงกลมรวมแสง (integrating sphere) สำหรับสอบเทียบ
เครื่องมือวัดหลอดไฟ ของหองปฏิบัติการวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบ ตาง ๆ เพื่อใหเปนไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ 
 ๓) ยกระดับฝมือแรงงานสู การพัฒนาทักษะดานมาตรวิทยามิติ สำหรับครูช  าง
อุตสาหกรรม” เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 ใหกับครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
กรุงเทพมหานคร จำนวนผูเขารวม 64 คน 
 ๔) ยกระดับฝมือแรงงานสู การพัฒนาทักษะฝมือแรงงานระดับสูง หัวขอเรื่อง “การ
เลือกใชเครื่องมือวัดความดันในภาคอุตสาหกรรมเพื่อการควบคุมคุณภาพการผลิตและการ
ทวนสอบผลการสอบเทียบ” เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 ใหกับอุตสาหกรรมชิ้นสวนยาน
ยนต หองปฏิบัติการวิเคราะห ทดสอบ และสอบเทียบของหนวยงานภาครัฐ และเอกชน  
     ๕) การเสริมสรางความเขมแข็งของผูประกอบการ ยกระดับความสามารถในการแขงขัน
โดยการเพิ่มศักยภาพใหกับผูผลิตชิ้นสวนยานยนต ตามแนวโนมเทคโนโลยียานยนตใน
อนาคต โดยมีสถานประกอบการที ่เขารวมโครงการกับสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ เชน
บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เบฟเทค จำกัด บริษัท แอตลาส คอปโก 
(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ยูนิคอรด จำกัด (มหาชน) เปนตน 

60 - - 7.4405 สถาบันมาตร
วิทยาแหงชาติ 

(มว.) 
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  ๕. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาและบริการ ดำเนินการ ดังนี ้
    ๑) สนับสนุนการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ดวย
เทคโนโลยีมาตรวิทยา ใหมีขีดความสามารถการแขงขันสำหรับตลาดในประเทศ รวมทั้งสราง
ความสามารถในการแขงขันระดับสากล ซึ ่งมีผู ประกอบการ SMEs ที ่เขารวมโครงการ 
จำนวน 9 ราย เชน 
      (1) บริษัท แอดวานซเพาเวอร-เทค เซ็นเตอร จำกัด (ออกแบบ และใหคำปรึกษาเพื่อ
สรางระบบสอบเทียบไมบรรทัดเหล็ก และตลับเมตร) 
      (2) บริษัท เด็กซตรา แมนนูแฟคเจอริ ่ง จำกัด (ออกแบบและพัฒนาเครื ่องมือ
มาตรฐานและพัฒนาบุคคลากรของบริษัทใหสามารถสอบเทียบ Extensometer ไดดวยตัว
บริษัทเอง เพื่อลดตนทุนในการสงไปทดสอบยังตางประเทศ) 
     ๒) พัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ดานมาตรวิทยา ใหสอดคลองและรองรับความ
ตองการของตลาดแรงงาน และเพิ่มศักยภาพยกระดับความรู ความสามารถดวยการจัด
สัมมนาวิชาการ (แบบออนไลน) หัวขอเรื่อง “มาตรวิทยาเพื่อการควบคุมคุณภาพ” เมื่อวันที่ 
14-15 มกราคม 2564 ณ สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ใหกับคณาจารย บุคลากรทางการ
ศึกษา นักศึกษา อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและชิ้นสวน 
รวมไปถึงบริษัทภาครัฐและเอกชน จำนวนผูเขารวม 140 คน 
     ๓) สงเสริมและสนับสนุนความรูดานการเลือกใชเครื่องมือวัดการไหล โดยจัดบรรยาย
วิชาการ SM+L (แบบออนไลน) หัวขอเรื่อง “หลักการและการเลือกใชเครื่องมือวัดการไหล
เพื่อการควบคุมคุณภาพ” วันที่ 24 มีนาคม 2564 ใหกับอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและชิ้นสวน นักศึกษา คณาจารย บริษัทภาครัฐและเอกชน 
จำนวนผูเขารวม 97 ราย  
     ๔) พัฒนานวัตกรรมดานการวัดตนแบบ โดยสรางระบบสอบเทียบไมบรรทัดเหล็กและ
ตลับเมตร ใหกับ บริษัท แอดวานซ เพาเวอร-เทค เซ็นเตอร จำกัด ซึ่งเปนผูออกแบบ และให
คำปรึกษาสรางระบบสอบเทียบไมบรรทัดเหล็ก และตลับเมตรพิสัยการวัด 0 mm – 2000 
mm ทำใหบริษัทไดระบบสอบเทียบไมบรรทัดและตลับเมตรโดยมี Linear scale เปน
เครื่องมือมาตรฐาน พิสัยการวัด 0 – 2000 mm ที่มี Traceability มายังสถาบันมาตร 

๒๐ - - 1.0836 สถาบันมาตร
วิทยาแหงชาติ 

(มว.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 6 ของ 15 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  วิทยาแหงชาติ และบริษัทยังสามารถนำระบบสอบเทียบไปขยายขอบขายการใหบริการสอบ
เทียบเพิ่มเติมได 2 รายการวัด คือ ไมบรรทัด และตลับเมตร 

     

  ๖. โครงการศูนยการเรียนรูวิวัฒนาการในการใชประโยชนพันธุพืช เปนแหลงเรียนรู
ทางดานพฤกษศาสตร เกษตรศาสตร กีฏวิทยา การอนุรักษพันธุกรรมพืช และความสัมพันธ
ของแมลงกับการเกษตรและสิ่งแวดลอมที่เปนรูปธรรม อีกทั้งจะเปนแหลงรวบรวมและจัด
แสดงความหลากหลายทางชีวภาพดานพืชที่ถูกตองตามหลักวิชาการสากล เพื่อเปนศูนยการ
เรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษพันธุกรรมพืช การวิจัยตอยอดบนองคความรูของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ (Bio-economy) เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน ในเดือนมีนาคมมีการดำเนินการ 
ดังนี้ 

๑) จัดคายวิทยาศาสตรเพื่อการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพ เชน คายนักพฤกษศาสตร 
หรือคายวิทยาศาสตรการเกษตร หรือคายนักกีฏวิทยา จำนวน ๒ ครั้ง  
     ๒) จำนวนผูเขาชมการจัดแสดงพรรณพืช แมลง และการใชประโยชนจากโครงสราง
พื้นฐานดานการวิจัย ถายทอดเทคโนโลยี และบริการ จำนวน ๑,๔๙๗ ราย 

60 สถานการณ
การแพร
ระบาด 

COVID-19 

- ๑.๔๓๔๓ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย 

(วว.) 

  ๗. การบริหารและการจัดการสถานีวิจ ัยสิ ่งแวดลอมสะแกราช เพื ่อเปนแหลงสงวน 

ชีวมลฑล (UNESCO Biosphere Reserves) ของโลกและเปนสถานที่สำหรับการวิจัยและ
ถายทอดองคความรูทางดานสิ่งแวดลอมและนิเวศวิทยาปาเขตรอน ในเดือนมีนาคมมีการ
ดำเนินการ ดังนี้ 
 ๑) งานจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม จำนวน ๒,๒๑๕ ราย 

๒) งานการถายทอดความรู จำนวน ๒๗๘ ราย 

60 สถานการณ
การแพร
ระบาด 

COVID-19 

- ๑.๕๒๔๕ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย 

(วว.) 

  ๘. โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-๒) เพื่อเพิ่มศักยภาพและตอ
ยอดงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ 
สรางความเขมแขงทางดานเทคโนโลยีอวกาศผานศูนยวิจัยและพัฒนาดาวเทียม รวมถึงการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมรวมกับภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อนำไปสู
การสรางมูลคาเพิ่มในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดานเศรษฐกิจอวกาศ (Space 
Economy) นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มศักยภาพในดานการบริหารจัดการเชิงพื ้นที่แบบ 
องครวมใน ๖ ดาน ไดแก ดานการเกษตรและความมั่นคงอาหาร ดานการบริหารจัดการน้ำ

52.60 สถานการณ
การแพร
ระบาด 
COVID-19 

- 623.8081 
 

สำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยี

อวกาศและภูมิ
สารสนเทศ 
(องคการ
มหาชน) 
(สทอภ.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 7 ของ 15 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

แบบองครวม ดานการจัดการภัยพิบัติ ดานทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ ดานความ
ปลอดภัยทางสังคมและความมั ่นคงของชาติ และดานจัดการการเมือง ปจจุบันมีการ
ดำเนินการพัฒนาดาวเทียมหลัก คาดวาสามารถสงดาวเทียมชวงประมาณเดือนตุลาคม 
2564 - มีนาคม 2565 โดยไดรับยืนยัน Co-passenger แลว จำนวน 2 ราย ในสวนของ
การพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก (Small Satellite) จะมีการดำเนินการสงประมาณเดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 ณ สหราชอาณาจักร โดยในกิจกรรมการทดสอบ EVT จะมี
เจาหนาที่ปฏิบัติการภายใตโครงการ THEOS-2 (Customer Engineer) จำนวน 10 คน 
เดินทางไปเขารวมดวย สำหรับการสงดาวเทียมเทียมเล็กมีกำหนดประมาณไตรมาสที่ 3 ของ
ป 2565 ทั้งนี้ Ground Station ของดาวเทียมเล็กไดประกอบและทดสอบแลว (ไดแก 
Operating System Installation, Application Software Installation และIntegration 
Testing  เปนตน) และมีความพรอมที่จะจัดสงถึงประเทศไทยในชวงเดือนธันวาคม 2564  
 นอกจากนี้ ในสวนของการพัฒนาดานกำลังคน ไดสงวิศวกรไทยเขารวมพัฒนา
ดาวเทียมเล็ก THEOS-2 SmallSAT (100 kg) กับบริษัท Surrey Satellite Technology 
Ltd. (SSTL) จำนวน 22 คน ซึ่งไดเดินทางกลับถึงประเทศไทยแลวเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 
2564 ขณะนี้อยูระหวางกักตัว (State Quarantine) ระยะเวลา 14 วัน โดยจะเริ่มปฏิบัติ
หนาที่ ณ สทอภ. ศรีราชา ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่งระหวางกักตัวไดจัดเตรียมการ
ดำเนินงานตาง ๆ เชน การทดสอบ EVT ที่ประเทศไทย การถายทอดองคความรูแกเจาหนาที่ 
สทอภ. 

  ๙. โครงการโครงสรางพื้นฐานดานแสงซินโครตรอน 
    เครื ่องกำเนิดแสงซินโครตรอนไดร ับการพัฒนาและเพิ ่มประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
เพื ่อใหแสงซินโครตรอนที ่ผลิตไดมีความเสถียรและมีพลังงานที่มีคุณภาพอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน 
โดยในเดือนมีนาคม มีการใหบริการงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานแสงซินโครตรอน 
จำนวน ๑๕๙ รายการ และชั่วโมงการใหบริการแสงซินโครตรอน จำนวน ๙๗๐ ชั่วโมง 
 

๔๒.๓๒ - - ๓๑.๕๒๐๐ สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน 

(องคการ
มหาชน) (สซ.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 8 ของ 15 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ๑๐. การถายทอดองคความรูและพัฒนาทุนมนุษยดานเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน 
โดยมีการใหบริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ รวมทั้งการถายทอด

เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการใชประโยชนแสงซินโครตรอน สำหรับนักวิจัย ผานกิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื ่อมุ งเสริมศักยภาพของผู ใชบริการในปจจุบันและสรางกลุม
ผู ใชบริการใหมอยางตอเนื่อง มีการจัดกิจกรรม Synchrotron User and Application 
Promotion Activity (SUAPA) ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๙ คร ั ้ง โดยมี
กลุมเปาหมายที่เปนผูประกอบการใหมและผูประกอบการดานวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมจำนวน ๙ ราย ที ่ไดร ับการพัฒนาทักษะและยกระดับความสามารถทางการ
แขงขัน และบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดร ับการสงเสริมความรู ความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ จำนวน ๒๖๔ คน รวมทั้งม ี
ผูเขารับการถายทอดความรูและเรียนรูผานการเขารวมกิจกรรม/ฝกอบรม/แหลงเรียนรู 
ตลอดจนการเขาถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning จำนวน ๑๗๑ คน 

๒๘.๗๐ - - ๑๕.๑๑๕๖ สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน 

(องคการ
มหาชน) (สซ.) 

  ๑๑. การใหบริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของแกภาคอุตสาหกรรมและ
ภาควิชาการ มีการใหบริการงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรรวมทั้งถายทอดเทคโนโลยีดาน 
แสงซินโครตรอนแกภาคอุตสาหกรรม ไดแก การสนับสนุนงานบริการทางวิทยาศาสตร และ
กิจกรรมการถายทอดองคความรูใหกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เขาหารือ การออกบูธ
และรวมจัดนิทรรศการในงานสัมมนา/ประชุมวิชาการและอื่น ๆ การพบผูประกอบการแบบ
เชิงรุก และจัดกิจกรรมการอบรม สัมมนาการเขารวมประชุมกลุ มผู ใชประโยชนแสง 
ซินโครตรอน เปนตน โดยมีวัตถุประสงคในการสรางความตระหนักและภาพลักษณตอกลุม
อุตสาหกรรม ในบทบาทหนาท ี ่การเป น Science Mate เพ ื ่อนร วมค ิดร วมทำด  าน
วิทยาศาสตรของสถาบันฯ เพื่อใหไดมาซึ่งความไววางใจ ความเชื่อม่ัน ใหภาคอุตสาหกรรม
เขามาใชประโยชนอยางตอเนื ่อง ทำใหเกิด Brand Advocacy (การบอกตอสินคาและ
บริการของแบรนด) ตลอดจนสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา สามารถรักษาลูกคาไดอยาง
ยั่งยืน โดยในเดือนมีนาคมสามารถพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมใหสามารถนำไปยื่นขอจด
ทรัพยสินทางปญญาไดจำนวน ๑ เรื ่อง ตีพิมพและเผยแพรในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ จำนวน ๕๕ เรื่อง ทั้งนี้มีผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมและผูประกอบการ 

๓๖.๐๑ - - ๗๔.๒๙๑๖ สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน 

(องคการ
มหาชน) (สซ.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 9 ของ 15 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดรับการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถใน
การแขงขัน จำนวน ๑๘ ราย 

     

  ๑๒. โครงการสรางเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน ๓ GeV และหองปฏิบัติการ 
      ดำเนินการออกแบบอาคารสำหรับเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน และอาคารปฎิบัติการ
ทั ้งหมดของโครงการ และไดจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) งานจางออกแบบโครงการ
กอสร างอาคารสำหร ับเคร ื ่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระด ับพลังงาน ๓ GeV และ
หองปฏิบัติการ และสรุปขอมูลเบื้องตนของโครงการฯ และความตองการพื้นที่ใชสอย ซึ่งใน
เดือนมีนาคม มีความสำเร็จในการดำเนินโครงการ รอยละ ๓๘ 

๓๘.๐๐ - - ๐.๘๑๒๕ สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน 

(องคการ
มหาชน) (สซ.) 

  ๑๓. โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 
        เพ ื ่อเป นแหลงพ ัฒนางานวิจ ัยขยายผล (Translational Research) และเป นแหลง 
ปรับแปลงเทคโนโลยีขั้นสูงจากตางประเทศ (Technology Localization) ใหเขากับบริบทของ
ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยมีอาคารสำนักงานใหญตั้งอยู ในพื้นที ่วังจันทรวัลเลย 
จังหวัดระยอง ประกอบดวย ๔ เมืองนวัตกรรมขนาดใหญที ่เปนแพลทฟอรมสนับสนุน
อุตสาหกรรมมุงเปา ดังนี้ ๑) เมืองนวัตกรรมชีวภาพ (EECi BIOPOLIS) ๒) เมืองนวัตกรรม
ระบบอัตโนมัติ หุนยนต และอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (EECi ARIPOLIS) ๓) เมืองนวัตกรรม
อาหาร (FOOD INNOPOLIS) และ ๔) เมืองนวัตกรรมการบินและอวกาศ (SPACE INNOPOLIS) 
รวมถึงโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรสำคัญที่จะจัดตั้งในพื้นที่ EECi อยางเชนเครื่องกำเนิด
แสงซินโครตรอน ระดับพลังงาน ๓ GeV เปนศูนยกลางวิจัยดานแสงซินโครตรอนชั้นแนวหนา
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกในอนาคต มุงเนนงานวิจัยดานการแพทย เกษตร อุตสาหกรรม และ
อื่นๆ โดยปจจุบันอยูระหวางการกอสรางอาคารสำนักงานใหญ EECi มีความคืบหนากวา  
รอยละ ๗๔ และมีการกอสรางโรงงานตนแบบไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery Pilot Plant) 
เพื่อสงเสริมการใชประโยชนจากผลผลิตและความหลากหลายทางชีวภาพของไทย และ
จัดตั ้งศูนยนวัตกรรมการผลิตยั ่งยืน เพื ่อเปนศูนยกลางนวัตกรรมดานระบบอัตโนมัติ 
หุนยนต และระบบอัจฉริยะในอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-
Green Economy) โดยมีความกาวหนาในการดำเนินการรอยละ 15 คาดวาจะแลวเสร็จ
และพรอมเปดดำเนินการไดเต็มรูปแบบในชวงป 2566 

40   87.789 สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร
และวิจัยและ
นวัตกรรม 
(สวทช.) 

 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 10 ของ 15 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

 นอกจากนี้ มีการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อชุมชน และ
อุตสาหกรรม โดยมุงเนนการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ ไดถายทอดเทคโนโลยีใหกับชุมชน
แลว 12 ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมีเทคโนโลยีที่นำไปถายทอด 5 เทคโนโลยี ไดแก  
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย : GAP เทคโนโลยีการผลิต
และใชปุยหมักไมพลิกกลับกองอยางมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการผลิตกอนเชื้อสดราบิวเวอ
เรียพรอมใชกาจัดศัตรูพืชอยางมีประสิทธิภาพ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และ
เทคโนโลยีระบบตรวจวัดอากาศดวยเซนเซอรแบบเครือขายไรสายเพื่อการติดตามสภาวะ
แวดลอม 

 ๕.๘.๒ สรางระบบจัดการ
ขอมูลเพื่อรองรับการ
บริหารจัดการงานวิจัย
อยางมีประสิทธิภาพ 

๑. โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูล (Data Analytics System) เพื่อการพัฒนา
นโยบาย อววน. การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามประเมินผล 

1.๑ รายงานการวิเคราะหขอมูลที่สะทอนขีดความสามารถในการแขงขันดาน อว
วน. ตอสาธารณชน โดยมีการออกแบบกรอบการวิเคราะหการจัดอันดับขีดความสามารถใน
การแขงขันของสถาบันตาง ๆ ประกอบดวย 

- รายงานขีดความสามารถสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัย โดย Scimago  
- รายงานการจัดอันดับสถาบันการศึกษา โดย Times Higher Education   
- รายงานการชี้วัดขีดความสามารถดานความรู โดย Global Knowledge Index (GKI) 
- รายงานการวิเคราะห โดย IMD/WEF/GII  
- เผยแพรรายงานการวิเคราะหสูสาธารณชนผานสื่อออนไลนและเว็บไซต 

๑.๒ งานพัฒนาศ ูนย ข อมูล (Data Center) ม ีการพัฒนาเกณฑ การประเมิน
ความสามารถดาน อววน. ของผู ประกอบการไทย เพื ่อจัดทำแบบสำรวจประเมินขีด
ความสามารถนวัตกรรมของผูประกอบการไทย สำหรับงานเผยแพรดัชนีชี้วัดที่สำคัญอยู
ระหวางการพัฒนาเว็บไซตขอมูลการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเพื่อจัดทำ 
Dashboard ที ่สำค ัญในการต ิดตามงานนโยบาย และสามารถที ่ เช ื ่อมโยงข อมูลจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ โดยจะมีการสำรวจและจัดเก็บขอมูลความสามารถดาน อววน. ของ
ผูประกอบการไทย 10,000 ราย และประมวลผลวิเคราะหและนำเสนอแผนภาพขอมูล 
(Data Visualization) พรอมจัดทำรายงานการวิเคราะหความสามารถดาน อววน. ของ 

50 - - 2.0604 

 

สำนักงาน 
สภานโยบาย

การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม
แหงชาติ 
(สอวช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 11 ของ 15 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ผู ประกอบการไทย ออกแบบ Dashboard และจัดทำเว็บไซต ข อมูลการอุดมศ ึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่เชื่อมโยงขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ 

     

  ๒. การสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับ COVID-19 
    ดำเนินการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อแกไขปญหา
โรคโควิด-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 

81.34 - - 188.963๐ สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 

  ๓. ระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (National Research and 
Innovation Information System (NRIIS)) เป นการสร างฐานขอมูลงานวิจ ัยของ
ประเทศทั ้งหมดใหมีเอกภาพที ่มีความปลอดภัยและสิทธิ์การเขาถึงระบบอยางถูกตอง  
ลดความซ้ำซอนของระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศและความซ้ำซอนของการ
สนับสนุนงานวิจัยของประเทศ ทั้งนี้ ระบบ NRIIS จะทำใหผูใชกลุมตาง ๆ  ไดรับประโยชน 
คือ นักวิจัยสามารถเสนอขอรับทุนวิจัยจาก แหลงตาง ๆ โดยใชแบบฟอรมเดียว ยื่นขอเสนอ
ที่เดียวและสามารถนำออกขอมูลจากฐานขอมูลนักวิจัยมาใสในแบบฟอรมได รวมทั้งติดตาม
สถานะของโครงการวิจัยได ผูบริหารงานวิจัยสามารถติดตามและรวบรวมขอมูลนักวิจัย 
โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน หรือโครงการวิจัยที่ผานการพิจารณาใหการสนับสนุนไดอยาง
รวดเร็ว หนวยงานกลางดานการวิจัยของประเทศจะมีขอมูลภาพ รวมงบประมาณและ
งานวิจัยของประเทศ เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการและพัฒนาการวิจัยของ ประเทศ
ตอไป ซึ่งปจจุบันอยูระหวางพัฒนาระบบงานวิจัยและงบวิจัยดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม เชน ระบบสำหรับหนวยงานกำหนดนโยบาย ระบบริหารจัดการงบประมาณและ 

๔๙ - - ๗.๖๘๒๐ สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 12 ของ 15 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  แผน ระบบบริหารจัดการโครงการสำหรับหนวยบริหารจัดการ (PMU) และระบบฐานขอมูล
กลางดานการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เปนตน 

     

 ๕.๘.๓ เสริมสรางการใช
ประโยชนจากโครงสราง
พื้นฐาน ทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

๑. มาตรฐานการวิจัย ดำเนินการ ดังนี ้
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 
๔.๒) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพของ

น้ำมันจระเข Antioxidants ของครีมสมุนไพรผสม Siamese Crocodile Oil และ ตรวจ
การระคายเคืองตอเซลลผิวหนัง ดวยวิธี Primary Skin Irritation Test ในการสนับสนุน
พัฒนาผลิตภัณฑดูแลผิวพรรณสมุนไพรไทยผสมน้ำมันจระเขสายพันธุไทย 

๔.๓) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย มหิดล เรื่อง บทบาทของตัวรับ ErbB ในการ
เจริญของเซลลมะเร็งทอน้ำดีและการยับยั้งโดยสารซัลเฟตกาแลคแตน 

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) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี เร ื ่องการประยุกตใช Twin-
Arginine Pathway ของแบคทีเรียอีโคไลในการคัดเลือกนาโนบอดีที่จำเพาะกับตัวบงชี้ทาง
ชีวภาพจาก synthetic camelized human nanobody library 

  

๖๐ - - ๒.๑๒๐๐ สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 13 ของ 15 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ๔.๖) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การผลิตรีคอมบิแนนทโปรตีน 26SK ตอการ
เจริญของเซลลมะเร็ง  

๕) รางมาตรฐานการวิจัย และ/หรือ แนวทางปฏิบัติ จำนวน ๓ ฉบับ คือ 
๕.๑) รางมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร

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

ตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรของสถานที่ดำเนินการ” ฉบับ ผูประเมิน และ ฉบับผูขอรับรอง
มาตรฐานคูมือ (SOP) 
  ๕.๓) คูมือ (SOP) หลักเกณฑและเงื่อนไขในการตรวจประเมินและการรับรองตาม
มาตรฐานฯ (มอก. ๒๖๗๗-๒๕๕๘) รหัสเอกสาร (Document No.) LR003 “ขอกำหนดวา
ดวยคุณสมบัติและประสบการณสำหรับผูตรวจประเมินระบบการจัดการดานความปลอดภัย
ของหองปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีและผูเชี่ยวชาญ แกไขครั้งที่ (Revision) ๑ 

     

  ๒. โครงการบริการวิเคราะหและทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนสงทางราง  
    เปนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนสงทางรางและความปลอดภัยในการเดินรถไฟ 

ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมชิ้นสวนและผลิตภัณฑระบบรางใหเปนไปตามมาตรฐานของ
ประเทศและสากล ชวยเพิ ่มขีดความสามารถดานการทดสอบวิเคราะหดานระบบราง 
สนับสนุนการผลิตชิ้นสวนในประเทศ (Local Content) ทดแทนการนำเขา ตลอดจนวิจัย
พัฒนาแกโจทยปญหาดานระบบรางของประเทศสูการสรางความยั่งยืนในการขนสงระบบราง 
ซึ่งปจจุบันไดดำเนินการใหบริการทดสอบผลิตภัณฑระบบรางและรถไฟความเร็วสูงที่พรอม
ใหบริการทดสอบรับรอง จำนวน ๓ รายการ 

๖๕ การแพร
ระบาด  
ของเชื้อ
ไวรัส 

โคโรนา 
๒๐๑๙  

- ๔๙.๖๕๐๐ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย 

(วว.) 

  ๓. โครงการสงเสริมกิจการมอุทยานวิทยาศาสตร 
อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคจัดต ั ้งใน 3 แหง ไดแก ภาคเหนือ จ.เชียงใหม ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแกน และภาคใต จ.สงขลา เพื่อเปนศูนยกลางในการใหบริการ
โครงสรางพื้นฐาน ดำเนินการภายใตกลไกการใหบริการสรางสงเสริมและสนับสนุนบริการ 
เพื่อสรางนวัตกรรมแบบครบวงจร (Total Innovation Solutions) สรางความเขมแข็ง เพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของหนวยงานและผูประกอบการที่ ตัวอยางผูประกอบการที่เขา  

65 - - 46.6846 สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 14 ของ 15 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  มาใชบริการพื้นที่อาคาร บริษัทซิสเต็ม เอ็กเซลเลนท จำกัด บริษัท เค.พี. อะโกร เทรดดิง
จำกัด บริษัท แคลวาทิส เอเชียแปซิฟก จำกัด บริษัทดีเอ็นเอ คอนซัลท จำกัด เปนตน 
ปจจุบันมีผูประกอบการนวัตกรรมและหนวยงานที่สนับสนุนในพื้นที่อาคารฯ จำนวนทั้งสิ้น 
93 ราย สอดคลองกับอุตสาหกรรมมุงเนนของแตละอุทยานฯ เกิดกิจกรรมภายในอาคาร
จำนวน 2,573 กิจกรรม และมีผูเขามาใชประโยชนจากอาคารอยางตอเนื่องแลวจำนวน 
40,509 คน 

     

 ๕.๘.๔ สนับสนุนการพัฒนา
โรงงาน หองปฏิบัติการ
ตนแบบ ที่เปนโครงสราง
พื้นฐานดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม ในระดับตนน้ำ 

1. ศูนยทดสอบยานยนตและยางลอแหงชาติ 
มติครม.เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 อนุมัติใหกระทรวงอุตสากรรม โดยสำนักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนยทดสอบยานยนตและ
ยางลอแหงชาติ กรอบวงเงิน 3,705.7 ลานบาท ระยะเวลาดำเนินงาน 5 ป (2559-
2563) รัฐเปนผูลงทุนทั้งหมด แบงเปน 2 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 สวนทดสอบยางลอตามมาตรฐาน UN R117 ประกอบดวยการกอสรางสนาม
ทดสอบยางลอและเครื่องมือทดสอบตามมาตรฐาน UN 117 ซึ่งจะสามารถทดสอบรายการ
เสียงจากยางลอที่สัมผัสผิวถนน (Noise) การยึดเกาะถนนบนพื้นเปยก (Wet Grip) และ
ความตานทานการหมุนของยางลอ (Rolling Resistance) ซึ่งไดรับการรับรองสนามทดสอบ
จากApplus+ IDIAIDA เรียบรอยแลว และเปดการทำการทดสอบแลวเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 
2562 ที่ผานมา  
ระยะที่ 2 สวนทดสอบยานยนตและชิ้นสวนยานยนตประกอบดวย สนามทดสอบกลางแจง 
5 สนาม คือ สนามทดสอบสมรรถนะยานยนต (Long Distance and High Speed) สนาม
ทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) สนามทดสอบระบบเบรกมือ (Park Brake) 
สนามทดสอบเชิงพลวัต (Dynamic Platform) และสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข
าโคง (Skid-Pad) ดําเนินการออกแบบการกอสรางทั้ง 5 สนามแลว ขณะนี้อยูในระหวาง
ดำเนินการกอสร างสนามทดสอบ 4 สนาม ไดแก สนามทดสอบระบบเบรก (Brake 
Performance) สนามทดสอบระบบเบรกม ือ (Park Brake) สนามทดสอบเช ิงพลวัต 
(Dynamic Platform) และสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเขาโคง (Skid-Pad) คาดวา
จะดำเนินการแลวเสร็จภายในป 2564 

55 - - 2.0260 สำนักงาน
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม/ 
กระทรวง

อุตสาหกรรม 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ๒. โครงสรางพื ้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (National S&T 
Infrastructure :NSTI) เพื ่อสรางขีดความสามารถทางดาน วทน. ใหกับประเทศ โดย
ใหบริการทางดานเทคนิควิชาการที ่มีมาตรฐาน ดวยเครื่องมือที ่ทันสมัย พรอมทั้งสราง
เครือขายการทํางานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ เพื่อสรางงานวิจัยที่
มีคุณคาตอประเทศ  โดยมีตัวอยาง ดังนี้  

(1) ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแหงชาติ (National Biobank of Thailand: NBT) เก็บ
รักษาพืช จุลินทรีย และจีโนมมนุษย  

(2) ศูนยโอมิกสแหงชาติ (National Omics Center: NOC) ไดตรวจเอกลักษณและ
ความบริสุทธิ์ของ เมล็ดพันธุพืช 20,000 ตัวอยาง และเชื้อแบคทีเรีย 190 ตัวอยาง และ
พัฒนา High-Throughput Protocols เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคในพืชและสัตว  

(3) ศูนยทรัพยากรคอมพิวเตอรเพื ่อการคำนวณขั ้นสูง (NSTDA Supercomputer 
Center: ThaiSC) ประมวลผลประสิทธิภาพสูงแกโครงการพยากรณฝุน PM2.5  

(4) สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน (Technology and 
Informatics Institute for Sustainability : TIIS) จัดทำกรอบการประเมินประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ เพิ่ม Eco-Efficiency ขององคกร 

๔๐ - - 8.375๐ 

 

สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงขาติ 
(สวทช.) 

  ๓. โครงการสรางศักยภาพการแขงขันอุตสาหกรรมทางการแพทย Medical Hub ในระดับ
ภูมิภาคดวยมาตรฐานสากล โดยมีการถายทอดมาตรฐานอางอิง สอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห 
และใหการรับรองมาตรฐานอางอิง สำหรับเครื่องมือทางการแพทย ไดแก เครื่องวัดความดัน
โลหิตแบบไมรุกล้ำ (Plus rate of NIBP monitor) เครื่องชวยหายใจ (Ventilator) เปนตน      

35 - - 3.1007 สถาบัน 
มาตรวิทยา 

(มว.) 

  ๔. โครงการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารดวยระบบมาตรวิทยา  
เพื่อคุมครองผูบริโภคและสนับสนุนการสงออก โดยการพัฒนาตนแบบนวัตกรรม เชน 
ตนแบบเครื่องวัดความชื้นของเมล็ดพันธพืช และเครื่องวัดอุณหภุมิความชื้นในพื้นที่จัดเก็บ
เมล ็ดพ ันธ พ ืช รวมถ ึงการถ ายทอดเทคโนโลย ี เพ ื ่อยกระด ับความรู ด  าน วทน.  
แกภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เกษตรกร ชุมชน ผานการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให
คำปรึกษา วิเคราะหทดสอบ สนับสนุนและบริการฐานขอมูล     

55 - - 2.0975 สถาบัน 
มาตรวิทยา 

(มว.) 
 
 

 



นโยบายรัฐบาลที่ ๗ หนา 1 ของ 8 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี ๑– ๓๑ มีนาคม 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 
    ดำเนินการพัฒนาผู ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ดวยวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

1) กิจกรรมพัฒนา OTOP ดวย วทน.  
1.1) โดยใช “คูปองวิทยเพื ่อโอทอป” ซึ ่งเปนการใหบริการดาน วทน. ใหกับ

กลุมเปาหมาย ไดแก กลุมผูประกอบการ OTOP ที่ตองการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ 
ใหมีคุณภาพมาตรฐาน เปนที่ตองการของตลาดและเพิ่มรายไดใหกับผูประกอบการ ใน 6 
ประเด็นการพัฒนา ประกอบดวย (1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ (2) พัฒนาและออกแบบบรรจุ
ภัณฑ (3) พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต (4) พัฒนามาตรฐาน (5) พัฒนาและ
ออกแบบเครื่องจักร และ (6) พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบตนน้ำ ซึ่งไดสนับสนุนงบประมาณใหกับ
สถาบันการศึกษาเครือขายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใน
พื้นที่ จำนวน 15 แหง เพื่อพัฒนาผูประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ OTOP จำนวน 67 
ราย ในพื้นที่ 16 จังหวัด ไดแก แมฮองสอน ลำปาง อุตรดิตถ พิจิตร เลย มหาสารคาม 
กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สุพรรณบุรี ยะลา ปตตานี นราธิวาส นครศรีธรรมราช 
นครนายก สตูล 

1.2) จัดกิจกรรมการนำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ดวย วทน. 
ของผู ประกอบการจากใบสมัครตามแนวทางคูปองวิทยเพื ่อโอทอป ในปงบประมาณ  

68.58 - - 16.3966 สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม
(สป.อว.) 

แบบ กตน. ๒ 



นโยบายรัฐบาลที่ ๗ หนา 2 ของ 8 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 ที ่ย ังไมไดดำเนินการ ผานการรับฟงความเห็นจากผู เชี ่ยวชาญการพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน ดวย วทน. จากหนวยงานในสังกัด อว. และผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดย
ดำเนินการในรูปแบบการประชุมออนไลน จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 

(1) 15 มีนาคม 2564 การนำเสนอแนวคิดฯ จากที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม สำหรับผูประกอบการพื้นที่ จ.พิจิตร จำนวน 10 สถานประกอบการ  

(2) 23 - 24 มีนาคม 2564 การนำเสนอแนวคิดฯ จากที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
นเรศวร สำหรับผูประกอบการพื้นที่ จ.พิจิตร จำนวน 3 สถานประกอบการ และที่ปรึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำหรับผูประกอบการพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรีและนครนายก จำนวน 18 สถานประกอบการ 

ซึ่งการดำเนินการขั้นตอไป เปนการพัฒนาขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณภายใตโครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน สป.อว. (ตามแนวทางคูปองวิทย 
เพื่อโอทอป) 

๒) กิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ ในการยกระดับ OTOP ดวย วทน.  
    ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การยอมสีธรรมชาติและปองกันเชื้อ

ราในผลิตภัณฑกระจูด พื้นที่จังหวัดพัทลุง” ภายใตโครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน 
ระหวางวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดพัทลุง โดยผูประกอบการไดเสนอความ
ตองการองคความรูและเทคโนโลยีในการยอมสีธรรมชาติและการปองกันเชื้อราในผลิตภัณฑ
กระจูด ผานหนวยปฏิบัติการเครือขาย อว. ระดับภาค (ภาคใต) จากการลงพื้นที่และได
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานรวมกัน เพื่อจัดหาผูเชี ่ยวชาญและมีประสบการณ
เกี่ยวของกับประเด็นความตองการ จากหนวยงานในสังกัด อว. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผูประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 
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ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
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ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ๒. การสงเสริมการสรางและพัฒนาผูประกอบการ 
โครงการหน วยบ มเพาะว ิสาหก ิจในสถาบ ันอ ุดมศ ึกษา (University Business 

Incubator : UBI) มีเปาหมายให  UBI ในสถาบันอุดมศึกษาทำหนาท ี ่บมเพาะให เกิด
ผูประกอบการใหม (Entrepreneurs) และบริษัทจัดตั้งใหม (Startup Companies) โดยมี
เครือขายอุดมศึกษาจำนวน ๙ เครือขาย ไดแก 1) เครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน 2) 
เครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง 3) เครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 4) เครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 5) เครือขายอุดมศึกษา
ภาคกลางตอนบน 6) เครือขายอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง 7) เครือขายอุดมศึกษาภาค
ตะวันออก 8) เครือขายอุดมศึกษาภาคใตตอนบน และ 9) เครือขายอุดมศึกษาภาคใต
ตอนลาง ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองผูประกอบการ  

๒๕ - - ๑.๐๓๗๓ สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม
(สป.อว.) 

 

  ๓. การพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน 
ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนในรูปแบบการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี และ
การสงเสริมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน โดยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ จำนวน ๕๒ 
ผลิตภัณฑ เชน แชมพูสมุนไพรดอกอัญชันและประคำดีควาย เครื่องแกงกะทิ เสื่อกกลายขิด 
กระติ๊บขาวจากกก ผามัดยอมสีธรรมชาติ ถานไมไผดูดกลิ่น กลวยอบกรอบไสมะขามหวาน 
น้ำพริกปลาราไขทรงเครื่อง เห็ดทอดปรุงรส เฟรนชฟรายสกลวย เปนตน 

๔๘ - - 9.0309 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 ในปจจุบันมีการ
คัดเลือกกลุ มเปาหมายชุมชนกลุ มวิสาหกิจจังหวัดอุดรธานี ๔ กลุ ม รวม ๑๐๐ คน  

 

๗๐ - - ๐.๕๖๐๐ สำนักงาน 
การวิจัย
แหงชาติ 
 (วช.) 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 
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(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  เพื่อฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พรอมทั้งจัดทำ (ราง) คูมือเทคนิคการมวน
เสนดายยืน เพื่อถายทอดองคความรู 

     

  ๕. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น 
 พัฒนากระบวนการผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร “การผลิตและการแปรร ูปเห็ด

เศรษฐกิจ” และใหความรูเรื่องบัญชีและการทำแผนธุรกิจ  

๕๐ - - 0.5459 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

จันทรเกษม 

 ๗.๒ สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

      

 ๗.๒.๔ สรางพลังในชุมชน ๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก 
  ดำเนินกิจกรรมถายทอดองคความรูเพื่อสรางทุนทางวัฒนธรรมดานประเพณี สำหรับการ
สงเสริมการทองเที่ยวบนฐานอัตลักษณชุมชน ใหกลุมเปาหมาย ไดแก ผูนำชุมชน ประชาชน 
และนักศึกษา 

39.39 

 

- - 1.0234 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

จันทรเกษม 
 

 ๗.๒.๕ สรางเครือขายชุมชน
ที่เขมแข็ง 

๑. การสนับสนุนการนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษกิจชุมชน
ในพื้นที่ โดยบูรณาการกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ มีการดำเนินงาน ดังนี ้
ผลการดำเนินงาน ณ เดือนมีนาคม 2564 ดังนี้ 
1) การสสรางแพลตฟอรมเพื ่อสงเสริมการนำ วทน. ไปใชเพิ ่มศักยภาพการผลิตและ
เศรษฐกิจชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 แพลตฟอรม ไดแก 

1.1) แพลตฟอรมการบริการใหคำปรึกษา (Technology Consulting Service: TCS) 
ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 72 โครงการ รวมงบประมาณสนับสนุน 
17,260,410 บาท ดำเนินการเรียบรอยแลว 

1.2) แพลตฟอร มการเพิ ่มข ีดความสามารถของผู ประกอบการชุมชน (Building 
Capacity Enterprise: BCE) จำนวน 45 โครงการ รวมงบประมาณสนับสนุน 9,532,080 
บาท ไดดำเนินการสนับสนุนงบประมาณเรียบรอยแลว จำนวน 4 โครงการ งบประมาณรวม 
910,000 บาท รอเบ ิกจ ายงบประมาณ จำนวน 41 โครงการ งบประมาณรวม 
8,622,080 บาท    

1.3) แพลตฟอรมบมเพาะชุมชน/หมูบานใหมีศักยภาพดานวิทยาศาสตร (Science 
Community Incubator: SCI) จำนวน 76 โครงการ รวมงบประมาณสนับสนุน  

87.19 - - 21.0186 

 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม
(สป.อว.) 
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(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  15,115,900 บาท ไดดำเนินการสนับสนุนงบประมาณเร ียบรอยแลว จำนวน 10 
โครงการ งบประมาณรวม 2,090,000 บาท รอเบิกจายงบประมาณ จำนวน 66 โครงการ 
งบประมาณรวม 13,025,900 บาท 
2) การถายทอดเทคโนโลยี (ณ เดือนมีนาคม) 
 ๒.๑) มีผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุมเปาหมาย 
จำนวน 6,550 คน  

 2.2) จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที ่ใชผลงานวิจ ัยและพัฒนาไปเพิ ่มมูลคา  
ลดรายจาย เพิ่มรายได มีจำนวน 15 ราย 
2.3) จำนวนผลงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สงเสริมไปใชในการเพิ่ม
ศักยภาพ จำนวน 15 เรื่อง 

     

  ๒. การขยายผลองคความรู เทคโนโลยีดานการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
 ๒.๑ การขับเคลื่อนและผลักดันใหเกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชใหเกิด
ประโยชนอยางเปนรูปธรรม  
           ดำเนินการสงเสร ิมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม โดยการถายทอด 
องคความรูการวิจัยและนวัตกรรมใหผูรับประโยชน จำนวน 17 โครงการ  

 
๕ 

 
- 

 
- 

 
๑๐.๐๔ 

สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 

  ๒.๒ สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) มีความรวมมือกับกองอำนวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)  
             สงเสริมการใชประโยชนองคความรูจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 
เชิงพื้นที่ : ชุมชนเขมแข็ง ดวยวิจัยและนวัตกรรม ผานกลไกการดำเนินงานของศูนยประสาน
การปฏิบัติที่ ๑ – ๕ (ศปป.๑ – ๕) เพื่อรวมขับเคลื่อนกิจกรรม และขยายผลถายทอดองค
ความรูจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามความตองการของพื้นที่ชุมชน สังคม ปราชญชุมชน 
และปราชญ โดยการยกระดับศักยภาพความเขมแข็งของชุมชนดวยวิจัยและนวัตกรรม  
โดยการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาคจังหวัดในพื้นที่เพื่อใหเกิดการพัฒนาเชิง
พื้นที่อยางตอเนื่องและยั่งยืน กำหนดพื้นที่เปาหมายเพื่อเสริมสรางตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
ใน ๑๕ จังหวัด เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีดานการเกษตรไปใชใหเกิด
ประโยชนตามความตองการของพื้นที่เปาหมาย ดวยวิจัยและนวัตกรรม ไดแก จังหวัดเพชรบุรี 

๓๐   ๖ 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 

สุพรรณบุรี สระแกว พระนครศรีอยุธยา บุรีรัมย ศรีสะเกษ รอยเอ็ด สุรินทร กาฬสินธุ 
เชียงใหม พะเยา พิจิตร อุตรดิตถ พัทลุง ชุมพร ตัวอยางกิจกรรม เชน  

๑) การเสริมสรางปราชญเพื่อความมั่นคงและเครือขายภาคจังหวัด เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน” ซึ่งมีกิจกรรมนำเสนอ/สาธิตผลงานและผลิตภัณฑจากวิสาหกิจชุมขนที่ไดรับการ
สนับสนุนจากองคความรูเทคโนโลยี และนวัตกรรม จำนวน ๙ องคความรู ไดแก 

(๑) เครื่องอบแหงแบบถังทรงกระบอกหมุนดวยรังสีอินฟราเรดรวมกับลมรอน
ปลอยทิ้ง 

(๒) ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก (พาราโบลาโดม) 
(๓) เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย 
(๔) เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยแบบใชน้ำและไอน้ำ 
(๕) การใชประโยชนกากมันหมักยีสตและการผลิตปลายขาวเทียมเปนอาหาร

เลี้ยงสัตวเพื่อชวยลดตนทุนการผลิตแบบพึ่งพาตนเอง 
(๖) .เครื่องผลิตปุยหมัก และเครื่องสับยอยกิ่งไม 
(๗) การสรางมูลคาเพิ่มของขาวโพดฝกสด ดวยอัตลักษณชุมชน 
(๘) เทคโนโลยีระบบการผลิตผักคุณภาพและปลอดภัย 
(๙) ตูเพาะเห็ดอัตโนมัติ 

๒) สนับสนุนทุนกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 9 
โครงการ ดังนี้ 

(1) งบบริหารโครงการชุมชนตนแบบการพัฒนาอยางยั่งยืนดวยวิจัยและนวัตกรรม  
(๒) โครงการพัฒนาชุมชนเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยดำเนินกิจกรรม

การจัดการผลผลิตทางการเกษตรโดยใชเครื่องอบแหงอินฟราเรดแบบถังหมุน  
(๓) การใชระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบพาราโบลาโดมในการพัฒนา

คุณภาพปลาแหงและการแปรรูปผลไมในทองถิ่น  
(๔) โครงการโรงสีขาวระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน  
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  (5) โครงการจัดการผลผลิตทางการเกษตรโดยใชเครื ่องทำความสะอาด 
เมล็ดพันธุขาวเปลือกเพื่อการพัฒนาชุมชนเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน  

(6) โครงการจัดการผลผลิตทางการเกษตรโดยใชเครื่องอัดเม็ดปุยเพื่อการ
พัฒนาชุมชนเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน  

(๗) โครงการถายทอดองคความรูและนวัตกรรมการผลิตโคเนื้อ โดยใชวัตถุดิบ
อาหารในทองถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดพะเยาอยางยั่งยืน  

(๘) โครงการถายทอดเทคโนโลยีเตาชีวมวลสำหรับนึ่งฆาเชื้อกอนเพาะเห็ด
และแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด  

(๙) โครงการการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยใชพลังงานเซลลแสงอาทิตยเพื่อทำการเกษตรที่
เหมาะสมสำหรับชุมชนสังคมจังหวัดชุมพร 

     

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

1) ดำเนินงานสรางบุคลากร พัฒนาศักยภาพคนในพื ้นที ่ใหสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดวยตนเอง เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำตามแนวพระราชดำริ และขยายผลไปสูพื้นที่อื่น โดยถายทอดองคความรูการประยุกตใช 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
การดำเนินงานเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม เพื่อการทำงานและวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
อยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการถายทอดความสำเร็จผานพิพิธภัณฑธรรมชาติ จัดการน้ำ
ชุมชนตามแนวพระราชดำริ เพื่อถายทอดความสำเร็จผานพิพิธภัณฑธรรมชาติจัดการน้ำชมุชน 
ตามแนวพระราชดำริ เมื่อวันที่ 1, 3, 5 กุมภาพันธ 2564 ในรูปแบบออนไลน 

- การถายทอดองคความรูการประยุกตใช วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ระหวางวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแกรนดแปซิฟกซอฟ 
เฟอรีนรีสอรทแอนดสปา จังหวัดเพชรบุรี เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ ดานประยุกตใชระบบ 
ภูมิสารสนเทศ 

60.00 สถานการณ
การแพร
ระบาด 
ของ 

COVID-19 

- 16.2142 
 

สถาบัน
สารสนเทศ

ทรัพยากรน้ำ 
(องคการ
มหาชน) 
(สสน.) 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
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(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  - การอบรมเชิงปฏิบัติการ“ทฤษฎีใหมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ระหวางวันที่ 24-27 มีนาคม 2564 ณ ชุมชนศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม เพื่อรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางดำเนินงานทฤษฎีใหม  

2) ดำเนินงานประสานการทำงาน และวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน เพื่อ
นำไปสูงานพัฒนาและฟนฟูแหลงน้ำ สรางตนแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่เหมาะสมกับ
ภูมิสังคม โครงสรางหรือแหลงน้ำสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยชุมชนเครือขาย 60 
ชุมชน ไดจัดทำขอเสนอโครงการและสัญญา เพื่อดำเนินงานดานพัฒนาแหลงน้ำ ตัวอยางเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม และพัฒนาศักยภาพเยาวชน จากสถานการณระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-
19) ทำใหปรับขั้นตอนการทำงานเพื่อใหสอดคลองเหมาะสม โดยทำงานคูขนานกับชุมชน ได
ดำเนินงานเก็บขอมูลพรอมวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กำหนดแผนงานบริหารจัดการน้ำ
เพื่อเปนตนแบบการพัฒนาแหลงน้ำ สรุปไดดังนี้ 

- ชุมชนดำเนินการปรับปรุงขอมูล ขอเท็จจริงของสภาพพื้นที่ และขอมูลสมดุลน้ำ เพื่อ
นำไปใชวิเคราะหอยางตอเนื่อง โดยอยูระหวางรางขอเสนอและรวบรวมเอกสารประกอบสัญญา 
รวมถึงการขออนุญาตเนินงานในพื้นที่เกี่ยวของชุมชนประสานการทำงานและวางแผนบรหิาร
จัดการทรัพยากรน้ำชุมชน โดยอยูระหวางรวบรวมและจัดทำสัญญา   

     

  ๓. โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน 
 โดยวิทยาลัยชุมชน ๒๐ แหง ดำเนินงานในการวิเคราะหศักยภาพชุมชน คัดเลือกชุมชน 
และทำความเขาใจชุมชนเพื่อทราบความเปนอยู ศักยภาพ ปญหา/ความตองการที่จะแกไข/
พัฒนา และมีการเครือขาย) เพื่อวิทยาลัยชุมชนเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนา และสงเสริม
การเรียนรูผานการเรียนออนไลน โดยดำเนินการคัดเลือกรายวิชาหรือหลักสูตร และจัดทำ
บทเรียนออนไลน โดยมีคณะทำงานจากชุมชน เครือขาย และวิทยาลัยชุมชน  และนำมา
จัดทำหลักสูตรหรือบทเรียนออนไลน  

๔.๒๙ - - ๑.๔๑๐๘ สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน (สวชช.) 
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รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี ๑ – ๓๑ มนีาคม 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
ผู ประกอบการ Agriculture System Integrator (ASI) ดำเนินโครงการขยายผลและ
ถายทอดเทคโนโลย ีเกษตรอัจฉร ิยะ (Smart Farm) โดยผานกลไกผู ประกอบการ 
Agriculture System Integrator (ASI) ถ ายทอดเทคโนโลยีดานเกษตรอัจฉริยะใหกับ
เกษตรกรแกนนำ เพื่อสรางความเชื่อมโยง สามารถเผยแพรและสงตอความรูและเทคโนโลยี
ใหกับสมาชิกในกลุม หรือผูที่มีความสนใจ ใหสามารถพึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพ
การเกษตรไดอยางถาวร เพิ ่มความสามารถในการบริหารจัดการแปลงไดแมนยำ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุน ลดการใชแรงงาน และเพิ่มรายได ซึ่งมีเกษตรกรแกนนำ
ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี จำนวน 808 ราย โดยมีเทคโนโลยีที่นำไปถายทอด เชน ๑) 
ระบบตรวจวัดดวยเซนเซอรแบบเครือขายไรสายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติ (ไว
มาก “WiMaRC”) ๒) การใชโดรนเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการเกษตร ๓) เทคโนโลยี
โรงเรือนเพาะปลูกพืชและการบริหารจัดการแบบครบวงจร ๔) การใชแอพพลิเคชั่นเพื่อ
การเกษตร ๕) เทคโนโลยีการใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อจัดการน้ำ เปนตน   
    นอกจากนี ้ ไดพัฒนาผูประกอบการเทคโนโลยี (Agriculture System Integrators 
:ASI) เพื่อเปนกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีสมัยใหมไปสูเกษตรกร ไดอยางทั่วถึง
และทันตอความตองการของเกษตรกร  โดยมี ASI จำนวน 19 ราย ไดรับการถายทอด
เทคโนโลยี อาทิ เทคโนโลยีโรงเรือนเพาะปลูกพืชและการบริหารจัดการแบบครบวงจร  
เปนตน 

 

๓๕ - - ๓.๖๗๖๐ สำนักงาน 
พัฒนา

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

แหงชาติ 
(สวทช.) 

แบบ กตน. ๒ 



นโยบายเรงดวน หนา  2 ของ 3 
 

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 ดำเนินการเตรียมพื้นที่เพื่อยื่นขอรับ
ใบอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชา และอยูระหวางการปรับแบบกอสรางโรงเรือนปลูกกัญชาใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

๑๕ - - - มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
อุดรธานี 

๕. การยกระดับ

ศักยภาพ

แรงงาน 

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

ชางโซลารเซลล : โครงการเมืองแหงพลังงานโซลารเซลล ดำเนินการ ดังนี้  
๑) ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรยกระดับฝมือแรงงานดานการติดตั ้งและ

บำรุงรักษาระบบการผลิตไฟฟา จากระบบโซลารเซลล  
๒) พัฒนาหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีโซลารเซลลสำหรับสมารทฟารม 
๓) ดำเนินการจัดกอบรม ถายทอดและติดตั้ง ระบบโซลารเซลลสำหรับกลุมเปาหมาย 

จำนวน ๒ หลักสูตร 
๔) ดำเนินการวิเคราะหและติดตามประสิทธิภาพการใชโซลารเซลล 
๕) ดำเนินการจัดทำสื่อจัดการความรูเทคโนโลยีโซลารเซลล 
๖) ดำเนินการสรางเครือขายผู ใชระบบโซลารเซลลวิเคราะหประเมินผลลัพธและ

ผลกระทบของโครงการ 

๑๐๐ - - ๗.๙๙๕๐ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
อุดรธานี 

๗. การเตรียม
คนไทยสู
ศตวรรษที่ ๒๑  

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

๑. โครงการสงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับโรงเรียนใน อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมความรูและประสบการณดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแกโรงเรียนในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภายใต
การสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธินายหางโรงปูนผู หนึ ่ง โดยกิจกรรมไดมุงสนับสนุน
แพลตฟอรมการเรียนรูใหมในระบบดิจิทัล จนนำมาซึ่งองคความรูทั้งในรูปแบบหลักสูตรการ
เรียนการสอนและงานวิจัยจากการจัดกิจกรรมเรียนรูใหนักเรียนที่เขารวมโครงการ นอกจาก
จะเปนประโยชนแกโครงการแลวยังนำไปใชประโยชนดานพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน
ร วมกับสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี เพ ื ่อพ ัฒนาการเร ียนร ู ว ิทยาศาสตร ให แก
กลุมเปาหมายเชิงลึกใหแกนักเรียนระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียน
นำรอง และกลุมเปาหมายเชิงกวางใหแกครู  

๒๘ - - - สำนักงาน 
พัฒนา
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
แหงชาติ 
(สวทช.) 



นโยบายเรงดวน หนา  3 ของ 3 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 

ของผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/

ขอขัดของ 

ขอ 

เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

Coding ตั้งแตระดับ 
“ประถมศึกษา” 

ทั้งนี้ ไดมีแผนการดำเนินงานพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรสำหรับนักเรียน และครู 
ดังนี้  

 แผนการดำเนินงานพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรสำหรับนักเรียน 
อาทิ การอบรม Coding ระดับพื้นฐานโดยใชสื่อการเรียนรู KidBright  การอบรมการ
ออกแบบชิ้นงานสามมิติพื้นฐานและทักษะการใชเครื่องพิมพสามมิติ (3D Printer) 
และการอบรมโครงงานวิทยาศาสตรและสิ่งประดิษฐจาก Coding และ 3D printing  

 แผนการดำเนินงานพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรสำหรับครู อาทิ 
การอบรมการทำสื่อการสอนดวย KidBright ใหแกครูในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี (ขยาย
ผลหลักสูตรไปยังโรงเรียนตาง ๆ ภายในพื้นที่) 

 7.3 การสรางความรูความ

เขาใจการใชเทคโนโลยี ดิจิทัล 

สื่อ ออนไลน และเครือขาย

สังคมออนไลน เพื่อปองกัน

ผลกระทบในเชิงสังคม 

สรางความปลอดภัย ดูแล

ปญหาอาชญากรรมทาง 

ไซเบอร และสามารถใช

เทคโนโลยีเปนเครื่องมือ 

ในการกระจายขาวสารที่ถูกตอง

เกิดความสามัคคีในสังคม 

รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรมในการดำเนินชีวิต 

โครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลน 
ดำเนินการคัดเลือกรายวิชาหรือหลักสูตร และจัดทำบทเรียนออนไลน โดยมีคณะทำงานจาก
ชุมชน เครือขาย และวิทยาลัยชุมชน  นำมาจัดทำหลักสูตรหรือบทเรียนออนไลน ซึ่งมี
เปาหมายจำนวนนักศึกษา และประชาชนที ่ไดร ับการสงเสริมการเรียนรูผานการเร ียน
ออนไลน จำนวน 4,000 คน โดยตัวอยางเชน โครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูผาน
การเรียนออนไลนเพื่อชุมชน 

- - - 0.0395 สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน (สวชช.) 

  


