
นโยบายรัฐบาลที่ ๑ หนา 1 ของ 9 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี 1 - 31 พฤษภาคม 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. โครงการอนุร ักษพ ันธ ุกรรมพืชอ ันเนื ่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)มีความกาวหนาจากการดำเนินงาน ๘ 
กิจกรรม ดังนี ้

๑) กิจกรรม“การพัฒนาผลิตภัณฑสำหรับผูประกอบการดานอาหารที่เหมาะสม
จากภูมิปญญาไทยสูการตอยอดเชิงธุรกิจ” อยูระหวางการนำวัตถุดิบในทองถิ่นคือลูกยอมา
ทำการศึกษาทดลองในหองปฏิบัติการเพื ่อพัฒนาผลิตภัณฑ ในรูปแบบเครื ่องสำอาง 
ผลิตภัณฑอาหาร และผลิตภัณฑจากของเหลือใชจากการทำน้ำลูกยอ รวมถึงสัมภาษณ จุด
แข็ง - จุดออน ของวิสาหกิจชุมชนเพิ่มเติม เพื่อใชในการวางแผนการตลาด โดยการนำ
เทคโนโลยีเขาชวยเพิ่มประสิทธิภาพ 

๒) กิจกรรม “การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพจากพืชเศรษฐกิจสำคัญใน
จังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับผูประกอบการดานอาหาร” เปลี่ยนชื่อโครงการ จากเดิม“การ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพจากกลวยและมะมวงสำหรับผูประกอบการดานอาหาร” 
อยูระหวางศึกษาทดลองเพื่อพัฒนาสูตรอาหารจากพืชเศรษฐกิจใน จังหวัดสุพรรณบุรี อยาง
นอย ๔ ชนิด ในรูปแบบผลิตภัณฑอาหารเพื ่อสุขภาพ มีการเตรียมแผนการถายทอด
เทคโนโลยีใหกับวิสาหกิจชุมชนในเดือนมิถุนายนตอไป 

๕๘.๘๘ การแพร
ระบาดของ
เชื้อไวรัส 
โคโรนา 
๒๐๑๙ 

(COVID-19) 
 

- 0.065๐ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 

 
 

 

 

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

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

๓) กิจกรรม “โครงการชุดกิจกรรมสานสัมพันธ โรงเรียน บาน ชุมชนเพื่อปลูกฝง
จิตสำนึกการอนุรักษพันธุกรรมพืชของเด็กปฐมวัย” จัดทำคูมือการปลูกวานสี่ทิศ จัดทำสื่อ
ใบกิจกรรม การดกิจกรรม คลิปการเรียนรู และดำเนินกิจกรรม โดยการสอน สาธิต สราง
จิตสำนึก ใหกลุ มเปาหมายคือ ผู ปกครอง เด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และ
ผูปกครอง ใน ๓ ศูนยการศึกษา และ ๑ วิทยาเขต คือ จังหวัดลำปาง นครนายก และวิทยา
เขตสุพรรณบุรี และติดตามผลการปลูก พรอมทั้งเตรียม ความพรอมประเมินผลการเรียนรู
ของกลุมเปาหมายตอไป 

๔) กิจกรรม “การสรางนิทานภาษาอังกฤษ Big Books สำหรับเด็กปฐมวัย”
ออกแบบและจัดพิมพหนังสือนิทานการจัดทำนิทานภาษาอังกฤษ Big Books เพื่อนำไป
ทดสอบกับกลุมเปาหมาย ไดแก โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพฯ วิทยาเขตสุพรรณบรุี 
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดนครนายก และลำปาง 

๕) กิจกรรม “ศูนยพันธุกรรมพืชอนุรักษในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการใชประโยชน
อยางย่ังยืน ระยะที่ ๓” 

 กำหนดแผนการดำเนินงาน พรอมประสานงานการจัดทำวีดิทัศนความ
เปนมาโครงการ “ศูนยพันธุกรรมพืชอนุรักษในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน” 

 คนควาขอมูลพืชสมุนไพรทองถิ่นกลุมไมพุมและไมลมลุกจากการสำรวจพื้นที่
ใน จังหวัดสุพรรณบุรี และคัดเลือกพืชจำนวน ๓๐ ชนิด เพื่อนำมาปลูกและ      
จัดภูมิทัศนของศูนยพันธุกรรมพืชอนุรักษฯ 

๖) กิจกรรม “การพัฒนาฐานขอมูลและเว็บไซตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.)” โดยมีการอัปเดท
ขอมูลในแตละกิจกรรมพัฒนาฐานขอมูลพันธุ ไม และพัฒนาเว็บไซตโครงการอนุร ักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชาสัมพันธโครงการ 
พ ั ฒ น า ร ะ บ บ ฐ า น ข  อ ม ู ล แ ล ะ เ ว ็ บ ไ ซ ต  โ ค ร ง ก า ร อ น ุ ร ั ก ษ  พ ั น ธ ุ ก ร ร ม พื ช 
http://rspg.dusit.ac.th/64/ รวมทั้งจัดทำ Database พันธไม http://rspg.dusit.ac.th/ 
64/index.php/tree อยางตอเนื่อง 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ๗) กิจกรรม “การจัดทำสื ่อการเรียนรู มัลติมีเดีย” โดยมีการกำหนดแผนการ
ดำเนินงานในการจัดทำวีดิทัศน “ศูนยพันธุกรรมพืชอนุรักษในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน” ขณะนี้อยูในขั้นตอนการปรับแกไขขอมูลเนื้อหา เพื่อจัดทำ Script 
และ Story board  

๘) กิจกรรม “การบริหารจัดการ และการจัดนิทรรศการ อพ.สธ.” 

 ประสานและติดตามการดำเนินงานโครงการเพื่อรายงานผลตัวชี้วัดเปาหมาย
การใหบริการ อว. และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

 ประสานงานและดำเนินการการจัดประชุมคณะทำงานโครงการ อพ.สธ.-มสด. 
เพื่อติดตามความกาวหนาและการรายงานผลการดำเนินงาน 

อำนวยการและประสานงานกลุมยอย (๗ กิจกรรม) ระหวางหนวยงานภายในเพื่ออำนวย
ความสะดวกในการดำเนินโครงการ อพ.สธ.-มสด. 

     

  2. โครงการพัฒนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน 
โดยมีเปาหมายในการพัฒนาพื้นที่ ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง และตำบลกุดเคา อำเภอ

มัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ซึ่งไดดำเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ไดแก การเสวนาแลกเปลี่ยน
ศักยภาพพื้นที่เพื่อทราบตนทุนทางทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น การทำแผนพัฒนาการ
จัดการทรัพยากรเพื่อการอนุรักษและการใชประโยชนอยางมีสวนรวม เชน แผนการสราง
จิตสำนึกการอนุรักษปา แผนการใชประโยชน และแผนการสรางมูลคาเพิ่มแกทรัพยากร
ทองถิ่นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตถานบำรุงดินจากเศษวัตถุทางการเกษตร
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บเมล็ดพันธุพืชกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ
ปากิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน จำนวน ๓ ครั้ง กิจกรรม
ฝกอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการการพัฒนาโลโกผล ิตภ ัณฑช ุมชนนอกจากนี ้ย ังม ีโครงการ 
ที่เกี่ยวของเพิ่มเติม ไดแก 

 โครงการศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจาก
พระราชดำริฯ (อพ.สธ.)ที่ไดมีการจัดอบรมความรูงานฐานทรัพยากรทองถิ่น จำนวน ๓ 
ครั้งในพื้นที่ อบต.กุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแกนและ อบต.บัวเงิน อำเภอน้ำ
พอง จังหวัดขอนแกน 

๓๐ - - 0.0522 มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

   โครงการพัฒนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการอนุรักษและใชประโยชนอยาง
ยั่งยืนไดดำเนินการสำรวจความพรอมและคัดเลือกพื้นที่เปาหมายในการพัฒนา 2 ตำบล 
ไดแก ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง และตำบลกุดเคา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน,จัด
เสวนาแลกเปลี่ยนศักยภาพพื้นที่ตนทุนทางทรัพยากร และภูมิปญญาทองถิ่น และจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการทรัพยากรเพื ่อการอนุรักษและการใชประโยชนอยางมีสวนรวม 
ประกอบดวย แผนการสรางจิตสำนึกการอนุรักษปา แผนการใชประโยชน และแผนการสราง
มูลคาเพิ่มแกทรัพยากรทองถิ่น, จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตถานบำรุงดินจาก
เศษวัตถุทางการเกษตร, กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บเมล็ดพันธุพืช, กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการการอนุรักษปา จำนวน 1 ครั้ง, กิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน จำนวน 3 ครั ้งและกิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโลโก
ผลิตภัณฑชุมชน จำนวน 1 ครั้ง 

 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธผลการดำเนินงานซึ่งไดมีการจัดพิมพแผนพับ
และจุลสารเผยแพรงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. รวมทั้งจัดทำปายประชาสัมพันธกิจกรรม
ฝกอบรมในงาน อพ.สธ. จำนวน ๒ ปาย 

     

  3. โครงการบริหารจัดการน้ำในไรนาตามศาสตรพระราชา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานไีดดำเนินการสำรวจแปลงไร-นาเบื้องตนและจัดเก็บขอมูล

ครัวเรือนเกษตรกรเปาหมายซึ่งเขารวมโครงการในป ๒๕๖๔ โดยดำเนินการแลวจำนวน ๑๐ราย 
และอยูในระหวางดำเนินการ จำนวน ๓๑ราย 

๓๕ การแพร
ระบาดของ
เชื้อไวรัส 
โคโรนา 
๒๐๑๙ 

(COVID-19) 

- 0.0150 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ
อุดรธานี 

  4. การศึกษาปจจัยกายภาพและเคมีที่มีผลตอการเพาะเลี้ยงแพลงตอนสัตวเพื่อการ
ประมง 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการทดลองเลี้ยงไรน้ำนางฟาดวยสาหราย 3 ชนิด 
ไดแกChlorella สด Chlorella ผง และ Pediastrumspp. ทำการวัดการเจริญเติบโตวัด
ขนาดความยาวและอัตราการรอดชีวิตของไรน้ำนางฟาที ่เลี้ยงดวยสาหรายทั ้ง 3 ชนิด 
รวมทั้ง วัดคุณคาทางโภชนาการของไรน้ำนางฟาไทยที่เลี้ยงดวยอาหารทั้ง 3 ชนิด โดยนำ
นักศึกษาไปรวมในการสำรวจ/ศึกษา จำนวน 5 คน 

50 - - ๐.๐๕ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

(มอบ.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๑ หนา 5 ของ 9 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  5. การศึกษาอิทธิพลของปจจัย ตางๆ ตอการเจริญของไรโซมจุหลัน (Cymbidium 
ensifolium(L.) Sw.) ในสภาพปลอดเชื้อ และการปลูกรักษาพันธุกลวยไมปา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการเพาะเมล็ดกลวยไมจุหลัน ไดไรโซม และ 
ทำการทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA และ BA และน้ำตาล
ซูโครสความเขมขนตางๆ ตอการเจริญเติบโตของไรโซมจุหลันในสภาพปลอดเชื้อ ตอมาได
ทำการเพาะเมล็ดกลวยไมปา ไดตนออนกลวยไมปา 5 ชนิด (สำหรับการอนุบาลและออก
ปลูกในธรรมชาติ) ไดแก ชางกระ กุหลาบกระเปาเปด เอื้องโมก เอื้องชางนาว และ แดงอุบล 
โดยนำนักศึกษาไปรวมในการสำรวจ/ศึกษา จำนวน 6 คน 

50 - - 0.0700 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

(มอบ.) 

  6. การพัฒนาฐานขอมูลโดยการสำรวจและจัดการตัวอยางในพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
ประมงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 สำรวจและเก็บขอมูลการใชประโยชนจากเครื่องมือประมงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 
เก็บตัวอยางเครื่องมือประมงบางชนิด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕63  

 นำนักศึกษารวมในการสำรวจ/ศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ชั้นปที่ ๑ เขาเยี่ยมชมและฟงบรรยาย ณ หองพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาประมง เมื่อ
วันที่ 3 กุมภาพันธ ๒๕64 จำนวน ๑๖ คน 

 นำนักศึกษาชั ้นปที ่ 4 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เขาเยี่ยมชม 
กิจกรรมหองพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาประมง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ ๒๕64 

60 การแพร
ระบาดของ
เชื้อไวรัส 
โคโรนา 
๒๐๑๙ 

(COVID-19) 
 

- 0.016๐ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

(มอบ.) 

  7. การอนุรักษปลาเสือตอลายเล็กในแมน้ำมูล 

 จัดกิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษปลาเสือตอลายเล็กในแมน้ำมูลใหแกนักเรียน
ในโรงเรียนบานชาด ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ 
16 มีนาคม 2564 มีนักเรียนเขารวม 40 คน  

 ปรับปรุงศูนยเรียนรูการอนุรักษปลาเสือตอลายเล็กในแมน้ำมูลของโรงเรียนบานชาดตำบล
ทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  

 ประชุมรวมกับคณะครูโรงเรียนบานโพธิ์ศรีและผูนำชุมชน เพื่อจัดทำเขตอนุรักษปลา
เสือตอลายเล็กในแมน้ำมูล บานโพธิ์ศรี ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี  

๕๐ - - 0.0๖00 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

(มอบ.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๑ หนา 6 ของ 9 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

   มอบอุปกรณบางสวนสำหรับจัดตั้งศูนยเรียนรูการอนุรักษปลาเสือตอลายเล็กในแมน้ำ
มูลใหกับโรงเรียนบานโพธิ์ศรี ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด.อุบลราชธานี 

     

  8. ศูนยการเรียนรูการเพาะพันธุและการอนุรักษพันธุปลาซิว 

 จัดเตรียมจัดอบรมการขยายพันธุปลาพื้นเมืองลุมน้ำมูลเพื่อการอนุรักษและการใช
ประโยชน  

 จัดเตรียมขอมูลการทำคูมือประกอบศูนยการเรียนรูการเพาะพันธุและการอนุรักษ
พันธุปลาซิว  

 อบรมและการเผยแพรการขยายพันธุปลาพื้นเมืองลุมน้ำมูลเพื่อการอนุรักษ 

70 - - 0.0890 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

(มอบ.) 

  9. คายอนุรักษกลวยไมพื้นเมือง (แดงอุบลและวานเพชรหึง) 
ที่ผานมาไดนำเนินการเปลี่ยนถายอาหารใหตนออนกลวยไมในสภาพปลอดเชื้อเตรียม

ขอมูลสำหรับจัดทำปายขอมูลใหความรู และสำรวจและเตรียมพื้นที่ปลูกกลวยไมพื้นเมอืง 
โดยมีแผนการดำเนินงานขั ้นตอนตอไป ไดแก ดูแลอนุบาลตนออนกลวยไมแดงอุบลใน
โรงเรือนเตรียมปุ ยสำหรับกลวยไมที ่ติดบนตนไมเตรียมอุปกรณสำหรับปลูกกลวยไม 
กำหนดการคายอนุรักษกลวยไมพื้นเมืองเดือนมิถุนายน ๒๕64 และจัดหาสถานที่ปลูก
กลวยไม ไดแก อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุมน้ำโขง แหลงเก็บน้ำหนองอีเจม ทางเขา
ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาคารศูนย
ขอมูลทองถิ่น สำนักวิทยบริการ และทาอากาศยานนานาชาติอุบลราชธาน ี

60 - - 0.0603 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

(มอบ.) 

  10. โครงการสงเสริมการเผยแพรและแสดงผลงาน อพ.สธ. 
๑) เนื่องจากสถานการณ COVID - 19 ไดยกเลิกการจัดนิทรรศการ อพ.สธ. ในงาน

เกษตรอีสานใต เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๔ เดิม เปลี ่ยนมาจัดนิทรรศการปลาในลุ มน้ำโขง 
ณ ศูนยประสานงานโครงการ อพ.สธ.-มอบ. โดยอยูระหวางการราง TOR มีกำหนดแลวเสร็จ
เดือนสิงหาคม๒๕๖๔ และเปดนิทรรศการในเดือนกันยายน 2564 

๒) การจัดนิทรรศการถาวร ณ ศูนยประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จำนวน 2 เรื่อง คือ  

 

๔๐ - - 0.123 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

(มอบ.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๑ หนา 7 ของ 9 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ๒.๑) เรื่องปลา จัดแสดงโมเดลพันธุปลาหายากเฉพาะถิ่น ในลักษณะมุมมองใตน้ำ 
(ใตแมน้ำโขง)เสมือนดำลงไปในน้ำ (Aquarium) อาทิ ปลาบึก ปลายี่สก นำเสนอความ
หลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางระบบนิเวศในน้ำโขง มีระบบ QR CODE 
สแกนขอมูลพื้นฐานของปลาที่จัดแสดง เชน ชื่อช่ือวิทยาศาสตรสายพันธุ และแหลงที่พบ ณ 
ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

๒.๒) จัดนิทรรศการศูนยความรูเรื่องใบลาน โดยใชภาพหรือใบลานจริง อธิบาย
ความเปนมา และความสำคัญของใบลาน ที่ควรคาแกการอนุรักษอยูระหวางการราง TOR 

     

  ๑๑. การบริหารโครงการและสนับสนุนการดำเนินงาน อพ.สธ. 
๑) การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและงาน

ฐานทรัพยากรทองถิ่น ณ ที่วาการอำเภอโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ
วันที่ 15 กุมภาพันธ ๒๕64 มีหนวยงานที่เขารวม 16 แหง ผูเขารวมประชุม 36 คน  

๒) การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและงาน
ฐานทรัพยากรทองถิ่น ที่วาการอำเภอบุณฑริก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ
วันที่ 22 กุมภาพันธ ๒๕64 มีหนวยงานที่เขารวม 24 แหง ผูเขารวมประชุม47 คน  

๓) การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและงาน
ฐานทรัพยากรทองถิ่น ณ ที่วาการอำเภอน้ำขุน อำเภอน้ำขุน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 
8 ม ี น า ค ม  ๒ ๕ 64มี ห น  ว ย ง า น ท ี ่ เ ข  า ร  ว ม  38แ ห  ง  ผ ู  เ ข  า ร  ว ม ป ร ะ ชุ ม 
44 คน  

๔) การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและงาน
ฐานทรัพยากรทองถิ่น ณ โรงเรียนทาโพธิ์ศรีพิทยา อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ
วันที่ 9 มีนาคม ๒๕64 มีหนวยงานที่เขารวม 28 แหง ผูเขารวมประชุม 55 คน 

๕) การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและงาน
ฐานทรัพยากรทองถิ่น ณ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีเมือ่
วันที่ 15 มีนาคม ๒๕64 มีหนวยงานที่เขารวม 18 แหง ผูเขารวมประชุม 36 คน 

๕๕ - - 0.1๘๑๐ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

(มอบ.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๑ หนา 8 ของ 9 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

๖) การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและงาน
ฐานทรัพยากรทองถิ่น ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ๒๕64 มีหนวยงานที่เขารวม 19 แหง ผูเขารวมประชุม 41 คน 

๗) การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและงาน
ฐานทรัพยากรทองถิ่น ณ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ๒๕64 มีหนวยงานที่เขารวม 21 แหง ผูเขารวมประชุม 47 คน 

 ๑.๒ ตอยอดการดำเนินการ
ของหนวยพระราชทานและ
ประชาชน จิตอาสา
พระราชทานตามแนว
พระราชดําริ 

      

  ๑. โครงการจิตอาสา 
สนับสนุนใหสำนักงานจังหวัดอุดรธานีและบึงกาฬ ใชอาคารหอพักนักศึกษาในพื้นที่สาม

พราว ปรับเปนโรงพยาบาลสนาม ในชวงการระบาดของไวรัสโคโรนา –2019 เพื่อรองรับ
ผูปวย จำนวน 500 คน และอาคารหอพักนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เปนโรงพยาบาล
สนาม และLocal Quarantine รองรับผูปวย จำนวน 166 คน ตั้งแตวันที่ 11 เมษายน ๒๕
64 พรอมทั้งสนับสนุนบุคลากรมหาวิทยาลัยชวยงานจิตอาสาประจำโรงพยาบาลสนาม ทั้ง 
2 แหง 

๑๐๐ - - งบประมาณ
ดำเนินการ 
จากจังหวัด
อุดรธานี 

 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ
อุดรธานี 

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

      



นโยบายรัฐบาลที่ ๑ หนา 9 ของ 9 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

จนพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริยทุก
พระองค 

  
๑. โครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคีเขาใจสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอื่นภายใต
พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมไดปรับแผนการดำเนินโครงการกิจกรรมที่มีแผนการ
ดำเนินงานในไตรมาส 2 ไปดำเนินการในไตรมาส 3 และ 4 ใหสอดคลองกับมาตรการของ
รัฐบาลหากสถานการณเขาสูภาวะปกติ 

12.50 

 

การแพร
ระบาดของ
เชื้อไวรัส 
โคโรนา 
๒๐๑๙ 

(COVID-19) 

- 0.0072 

 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทร

เกษม 

 

  ๒.โครงการ “สวนสุนันทารวมกันสรางสรรคพัฒนาชุมชน”  
โดยสงเสริมใหนักศึกษาที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห การสื่อสาร การทำงานรวมกัน 

และการรูจักการสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน รวมถึงสามารถถายทอดองคความรูตาง ๆ 
สูชุมชน โดยในปงบประมาณ ๒๕๖๔ ดำเนินกิจกรรมบำบัดน้ำเสียจากการใชเครื่องมือกังหัน
ดันน้ำจากพลังงานโซลาเซลลภายใต โครงการคลองสวยน้ำใสในชุมชนพื ้นที ่ต ั ้ งของ
มหาวิทยาลัย ๓ ชุมชน ไดแกชุมชนตำบลคลองโยง จังหวัดนครปฐมชุมชนตำบลคลองโคน
และชุมชนตำบลบางจะเกร็งจังหวัดสมุทรสงคราม แตเนื่องดวยสถานการณการแพรระบาด
ของไวรัสโควิด - ๑๙ สงผลใหมหาวิทยาลัยไมสามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ไดวางไวจึง
มี การปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและมีการวางแผน
กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานรวมกันระหวางนักศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของ และ 
จะสามารถดำเนินการไดในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เปนตนไป 

๖๕ การแพร
ระบาดของ
เชื้อไวรัส 
โคโรนา 
๒๐๑๙ 

(COVID-19) 

- ๐.๐๗๑0 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

สวนสุนันทา 

 



นโยบายรัฐบาลที่ ๒ หนา 1 ของ 3 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี 1 - 31 พฤษภาคม 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 

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

      

  ๑. ราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาทองถิ่น  
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี มีโครงการรูรักสามัคคีและวินัยของชาติ (พลเมืองดีม ี

จิตสาธารณะ) ไดดำเนินการดังนี้  

 รวบรวมบริบทพื้นที่และขอมูลประเด็นปญหาของพื้นที่ 

 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู รวมกับภาคีเครือขาย (กระบวนการตนน้ำ) 

 กระบวนการกลางน้ำ ไมสามารถดำเนินการตามแผนที ่กำหนดไวเน ื ่องจาก
ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

- - - - 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 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ไดดำเนินการโครงการที่มีกิจกรรมสรางการอยูรวมกันอยางสันติสุขใน

ชุมชนจังหวัดชายแดนใต กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูทางสังคมพหุวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนา
ทักษะผูนำและการมีจิตอาสาของนักศึกษา โดยมีนักศึกษาและประชาชน และภาคีเครือขาย
เขารวมโครงการสังคมพหุวัฒนธรรม ณ เดือนพฤษภาคม จำนวน 45 คน (จำนวนสะสม 
823 คน)จากเปาหมาย 5,000 คน 

16.๔๖ - - 1.7๖๑๑ สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน (สวชช.) 

 ๒.๓พัฒนาและเสริมสราง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขที่มีธรรมาภิบาล 
ความรักชาติ และความ
เปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 

      

  ๑. โครงการสงเสริม ความรักสามัคคี ความเขาใจในสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น
ภายใตพื้นฐานของสังคม ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

     

  ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู บ านจอมบึง ลงพื ้นท ี ่ต ิดตอประสานงาน
กลุมเปาหมาย สำรวจประเด็นความรักความสามัคคีในชุมชน ปจจุบันอยูระหวางเตรียม 
การอบรมสงเสริมความรักสามัคคีใหกับชุมชนทองถิ่นและโรงเรียน ในเดือนพฤษภาคม 
และเดือนมิถุนายน๒๕64  

๔๐ 

 
- - 00.00 

 
มหาวิทยาลัย

ราชภัฎ 
หมูบานจอมบึง 

 
  ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดำเนินการกิจกรรม“วิศวกรสังคม” นอมนำ

พระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการสรางคนไทยให
มีคุณลักษณะ ๔ ประการ ไดแก มีทัศนคติที่ดีและถูกตอง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขมแข็ง 
มีอาชีพมีงานทำ และ เปนพลเมืองดี มีระเบียบวินัย โดยการสรางทักษะวิศวกรสังคม 
๔ ประการ ไดแก นักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และ นวัตกรชุมชน ใหติดตัวนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื ่อการดำรงชีวิตและการทำงานในอนาคต โดยการอบรมเชิง
ปฏิบัติการบมเพาะทักษะวิศวกรสังคม รุนที่ ๔ ระหวางวันที่ ๒ - ๔ เมษายน ๒๕๖๔  

๗๐ - - ๐.๐๙๓๗ 
 

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 

  อบรมผูนำนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร จำนวน ๕๐ คน เพื่อเปนวิทยากรกระบวนการ
ใหกับผู นำนักศึกษาในการเปนแมไกขยายผลในระดับคณะ และนำทักษะที ่ไดลงสู 
การปฏิบัติจริงในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นในระยะถัดไป 

     

  ๒. โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน 
วิทยาลัยชุมชน 20 แหง ดำเนินงานในการวิเคราะหศักยภาพชุมชน คัดเลือกชุมชน และ

ทำความเขาใจชุมชนเพื่อทราบความเปนอยูศักยภาพ ปญหา/ความตองการที ่จะแกไข/
พัฒนา และมีการสรางเครือขาย เพื่อวิทยาลัยชุมชนเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนา จัดทำ
แผนรวมกับชุมชน และพัฒนาองคความรู และฝกอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อสรางทักษะที่
สนองตอชุมชน มีเปาหมายจำนวนประชาชนที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคลองกับ
บริบทที ่เปลี ่ยนแปลง 5,500 บาท มีผู เขารวม ณ เดือนพฤษภาคม จำนวน 514 คน  
(จำนวนสะสม 795 คน) คน ตัวอยางเชน โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
กลุมเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑภาชนะรักษโลกจากวัสดุ
ธรรมชาติเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตยุค New Normal โครงการพัฒนาผลิตภัณฑแปร
รูปและบรรจุภัณฑขาวอินทรียของกลุมรักษโฮม 

1๔.๔๕ - - ๕.๒๘๘๕ 

 

สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 

(สวชช.) 

 



นโยบายรัฐบาลที่ ๓ หนา ๑ ของ 2 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี 1 - 31 พฤษภาคม 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 

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

      

 

  ๑. สงเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณของชาต ิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีกิจกรรมยอยที่เกี่ยวของ ๒ กิจกรรม ไดแก 
๑.๑ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต 

๑๐๐ 

 

การแพร
ระบาดของ
เชื้อไวรัส 
โคโรนา 
๒๐๑๙ 

(COVID-19) 

ขอจำกัด
ดาน

สถานที่
จัดงาน 

๐.๑๐ 

 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

  ๒. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลานนาอนุมัติแผนงานดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 24 

โครงการวงเงินงบประมาณจำนวน 1,005,900 บาท ในจำนวนนี้แบงเปนการดำเนินงาน

๒๐.๘๓ การแพร
ระบาดของ
เชื้อไวรัส 
โคโรนา 

ยกเลิก

และ

เลื่อน

กิจกรรม

๐.๐๑๘๕ 

 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลานนา 

 

แบบ กตน. ๒ 



นโยบายรัฐบาลที่ ๓ หนา ๑ ของ 2 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผล
การ

ดำเนินงา
น 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

ดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปงบประมาณ 2564 ระหวางเดือน ตุลาคม ๒๕63 – 
เมษายน ๒๕64 จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 

๒.1โครงการนิทรรศการกระทง มทร.ลานนา ในประเพณีย่ีเปง ประจำป 63 ภายใต
แนวคิด "อานิสงสผางประทีสบูชา พระญาฆาติกาพรหม"  ที่บอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตำนานของแมกาเผือก นักศึกษาที่เขารวมประกวดฯ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
เบิกจายงบประมาณ จำนวน 168,424.04 บาท  

๒.2โครงการสรางความเขมแข็งดานศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสงเสริม
การเรียนรูนอกสถานที่กับประเพณีไหวพระธาตุประจำป ภายใตชื่อ “จากอุจฉุปพพตา  
สูธาราระมิงคนที” เบิกจายงบประมาณ จำนวน 6,235 บาท  

๒.๓ โครงการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อจัดกิจกรรม
เสวนาวิชาการถายทอดความรูที ่ถ ูกตองเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานดานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมจากนโยบายสูการปฏิบัติ ถายทอดแผนงานดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจำปงบประมาณ 2564 และวางแผนงานดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำป
งบประมาณ 2565  

๒.4 โครงการสืบสานประเพณีปใหมเมือง สืบสานประเพณีสงกรานตลานนา 
จัดกิจกรรมยอย 3 กิจกรรม ประกอบดวย กิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย
ฯ กิจกรรมเผยแพรใหความรูดานประเพณีปใหมเมืองที่ถูกตองตามประเพณีลานนา ผานการ
สแกน QR-Code และกิจกรรมแสดงการคารวะและเผยแพรใหความรูดานประเพณีปใหม
เมืองที่ถูกตองตามประเพณีลานนาใหกับอาจารยอาวุโส ผานการสงการดอวยพร เบิกจาย
งบประมาณ จำนวน 10,900 บาท 

๒๐๑๙ 
(COVID-19) 

ที่ไดรับ

ผลกระท

บจาก

Covid-

19 

 

  



 

นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๑ หนา ๑ ของ 2 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี ๑ – ๓๑ พฤษภาคม 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 

๑. โครงการนวัตกรรมการออกแบบนโยบายเพื่อตอบโจทยทาทายและแกไขปญหาเรงดวน 
(Thailand Higher Education and Innovation Policy Accelerator: THIPA) ดำเนินการ ดังนี้ 

1) หองปฏิบัติการนโยบายแกไขปญหาความยากจนและลดความเหลื ่อมล้ำของ
ประเทศไทย เปนโครงการหองปฏิบัติการนโยบายแกไขปญหาความยากจนและลดความ
เหลื ่อมล้ำของประเทศไทย (Thailand Poverty and Inequality Action Lab) ภายใต
บันทึกขอตกลงความรวมมือการพัฒนานโยบายและขอริเริ่มใหมและการขับเคลื่อนการ
สื่อสารเชิงนโยบาย ระหวาง สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) และ มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (ทีเอฟเอฟ) ตามมติ
คณะกรรมการกำกับโครงการการพัฒนานโยบายและขอริเริ่มใหมและการขับเคลื่อนการ
สื่อสารเชิงนโยบาย ครั้งที่ 1/2564 (28 ม.ค. 2564) และ ครั้งที่ 2/2564 (4 มี.ค. 
2564) ไดคัดเลือกพื้นที่เปาหมาย 2 พื้นที่ ไดแก จังหวัดพิจิตร และ จังหวัดอุดรธานี โดยมี
วัตถุประสงค คือ 

( ๑ )  เ พ ื ่ อ จ ั ด ท ำน โ ยบ ายและ ต  นแบบนโ ยบาย  ( Policy Formulation & 
Prototyping) โดยการเปดพื้นที่การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (Key Stakeholders) 
ผาน Policy Lab โดยใชกระบวนการ Double Diamond Model เพื ่อคัดเลือกตนแบบ
นโยบายแกไขปญหาความยากจน พรอมทั้งกลไกการขับเคลื่อนที่สามารถดำเนินการไดอยาง
รวดเร็วและเปนรูปธรรม  

๕๐ การแพร
ระบาด
ของเชื้อ
ไวรัส 

โคโรนา 
๒๐๑๙ 
(COVID-

19) 
 

- 0.2471 สำนักงาน 
สภานโยบายการ

อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม

แหงชาติ (สอวช.) 

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

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

 (๒) เพื่อจัดกิจกรรม Policy Pitching นำผลจาก Policy Lab เพื่อนำเสนอตนแบบ
นโยบายแกไขปญหาความยากจนใหกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ และ/หรือ ผูที่มีอำนาจในการ
ตัดสินใจรับทราบ 

(๓) เพื ่อออกแบบกระบวนการทดลอง Policy Intervention ในพื ้นที ่ทดลอง 
(เปรียบเทียบกลุ มควบคุม) ออกแบบกลไกการบมเพาะให คำปร ึกษา รวมทั ้งจ ัดทำ
ขอเสนอแนะในการจัดทำพื ้นที ่ทดลองนโยบาย (Policy Sandbox) และกรอบการจัด
ประกวดรางวัล เพื่อสรางแรงจูงใจและชวยเชื่อมตอใหเกิดการขยายผลการแกปญหาความ
ยากจนแบบมีสวนรวมและชวย scale up โครงการที่มีศักยภาพตอไป 

2) แพลตฟอรมนวัตกรรมนโยบายเพื่ออนาคตไทย (Policy Innovation Platform 
for the Better Future) ดำเนินการโดยนำรองเปดรับขอเสนอนโยบายภายใตโจทย 
“พลิกวิกฤตโควิด-19 เปนโอกาสทองของประเทศไทย” และคัดเลือกขอเสนอนโยบาย และ
อยูระหวางการพิจารณาโดยคณะกรรมการขั้นสุดทาย (สิ้นสุดวันที่ 10 มิ.ย. 2564) และได
เปดรับขอเสนอภายใตโจทยนโยบายเพิ่มจำนวน 1 หัวขอ คือ หัวขอโจทย ”ทำอยางไรจะลด
ผลกระทบจากการแพร ระบาดของโรค COVID-19 ต อค ุณภาพการศ ึกษาในชวง
ระดับอุดมศึกษา” 
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รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
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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 ดำเนินโครงการสนับสนุน
เรื ่องการจัดระเบียบผู คาหาบเรแผงลอยดวยการคาขายอาหาริมทางใหถูกสุขลักษณะ 
ไมปลอยน้ำเสีย ไมสงกลิ่น ควัน ลดมลพิษ และสรางสิ่งแวดลอมที่นาอยู โดยใหผูประกอบการ 
สตรีทฟูดในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ ไดนำนวัตกรรม “รถเข็นรักษโลก” มาใชเพื่อเปนการ
ยกระดับสตรีทฟูดบริเวณถนนเยาวราช ใหมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดยมีผูประกอบการเขตสัมพันธวงศสั่งจองรถเข็นนวัตกรรมรักษโลกแลว 77 
คัน ผานการสนับสนุนโดยธนาคารออมสิน และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ 
    นอกจากนี้ยังอยูระหวางออกแบบและวางแผนการผลิตรถเข็นนวัตกรรมรักษโลก เพื่อให
ตรงกับวัตถุประสงคการใชงานรวมกับแฟรนไชสตาง ๆ เชน แฟรนไชนไฮโซหมูปง และ 
แฟรนไชสไก เหลืองบางแสน เพื ่อการขยายสาขา รวมถึงรับสมัครผู ประกอบการใน
อุตสาหกรรมอาหารที่ตองการตอยอดผลงานนวัตกรรมรถเข็นรักษโลก เขารวมคัดเลือกเปน
ผูรับอนุญาตสิทธิเพื่อผลิตรถเข็นนวัตกรรมรักษโลก พรอมโอกาสตอยอดธุรกิจในอนาคต  
ซึ่งไดผูประกอบการที่ไดรับอนุญาติสิทธิเพื่อผลิตรถเข็นนวัตกรรมรักษโลกแลว จำนวน 2  
 

๔๐ - - 20.310๐ สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงชาติ 
(สวทช.) 

แบบ กตน. ๒ 
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  บริษัท และจะลงนาม (Non-disclosure Agreement :NDA) เพื่อรับแบบรถเข็นนำไปผลิต

ทางการคาตอไป 

     

  ๒. การพ ัฒนาเศรษฐก ิจช ีวภาพ เศรษฐก ิจหม ุนเว ียน และเศรษฐก ิจส ี เข ียว  
(Bio-Circular-Green Economy : BCG Model เ ม ื ่ อ ว ั นท ี ่  19 มกร าคม  2564 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG เปนวาระแหงชาติ 
ภายใตยุทธศาสตรการขับเคลื ่อนประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ 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 

- - - - 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 

  และเศรษฐกิจสรางสรรค และ 1 ฐานความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ซึ่งเปน
ทุนพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศและการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชนโดยเมื่อ
วันที ่  15 กุมภาพันธ  2564 นายกร ัฐมนตร ีม ีข อส ั ่งการให จ ัดทำแผนปฏิบ ัต ิ การ 
รายสาขา 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) การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 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 มุ งเนนการเพิ ่มขีดความสามารถการแขงข ันแก
อุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงสรางระบบนิเวศนวัตกรรม ที่เหมาะสมสำหรับผูประกอบการ  

๖๐ - - ๕๕.๐๕๓๐ 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 

  ผานการดำเนินงานของศูนยบริการเบ็ดเสร็จและแพลตฟอรมบริการของเมืองนวัตกรรม
อาหาร  (Food Innopolis Service Platform) ไปแล  ว  จำนวนท ั ้ งส ิ ้ น  241 ราย 
ประกอบดวย 
- การดำเนินงานของศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service: OSS) ใหบริการแบบ

ครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวกดานการวิจัยพัฒนา จำนวน 136 ราย และใชบริการ
โรงงานตนแบบแปรรูปอาหารของเมืองนวัตกรรมอาหารสวนขยาย  
- การจัดกิจกรรมเสริมสรางความสามารถใหแกผู ประกอบการ ผานแพลตฟอรม

บริการของเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis Service Platform) มีผูประกอบการ
ไดรับการเสริมสรางความสามารถแลว จำนวน 105 ราย 

     

  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 ๖๑๔ โครงการ (จำนวนสะสม ๑,๑๖๕ โครงการ) โดยโครงการสวนใหญเปน
การปรับปรุงกระบวนการผลิต (รอยละ ๔๐) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ (รอยละ 2๒) และ
ยกระด ับค ุณภาพมาตรฐาน (ร อยละ 1๖) ซึ ่งเม ื ่อจำแนกตามรายอุตสาหกรรมแลว 
อุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมที่ ITAP ใหการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอันดับ
สูงสุด (รอยละ ๓๑) ลำดับถัดไปเปนอุตสาหกรรมเกษตร (รอยละ 1๕) และเครื่องจักรและ
อุปกรณ (รอยละ ๗) 

 
 

 

๕๓ - - 478.615 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 เดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี ้

1) ออกแบบวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ จำนวน 33 
เครื ่อง แบงออกเปนเครื ่องจักรฯ ระดับอุตสาหกรรม จำนวน 18 เครื ่อง เครื ่องจักรฯ  
เพื่อการผลิตระดับชุมชน จำนวน 15 เครื่อง  

2) สามารถลดรายจายของสถานประกอบการ/ชุมชนที่ใชผลงานวิจัยและพัฒนาไป 
เพิ่มมูลคา จำนวน 24 ราย  

3) ผูถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูในการสรางเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ
ดวยกระบวนการวิศวกรรม หรือหัวขออื ่นๆที ่เกี ่ยวของกับการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุมเปาหมาย ไดแก นักพัฒนาเทคโนโลยี นักวิจัย บุคลากรใน
สถาบันการศึกษา ผูประกอบการภาคเอกชน นักประดิษฐ จำนวน ๓๐๕ คน (จำนวน ๖ 
ครั้ง) โดยมีความพึงพอใจรอยละ 88.80 การนำไปใชประโยชนรอยละ 78.05 

4) จัดการประกวดสิ่งประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับอาชีวะและ
อุดมศึกษา จำนวน ๒ ครั้ง ระหวางวันที่  25 - 27 กุมภาพันธ  2564  ณ หองปทุมวัน  
ชั ้น 5 โรงแรมสุนีย แกรนด โฮเต็ล แอนด คอนเวนชั ่น เซนเตอร ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.อุบลราชธานี และวันที ่ 27 - 29 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมภูร ินดา อ.หนองแค  
จ.สระบุรี 

64.91 สถานการณ
การแพร
ระบาด
ของโรค
ติตเชื้อ
ไวรัสโค
โรนา 

2019 
(โควิด-
19)  

จัด
สัมมนา
และ 
 จัด

แสดง
นิทรรศการ 

ผาน
ระบบ

ออนไลน  

28.3432 
 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สป.อว.) 

  



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๓ หนา 1 ของ 2 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี ๑ – ๓๑ พฤษภาคม 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       

๕.๓.๖ 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  
ในการสงเสริมใหมีการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือที่ดินที่มีสิทธิ์ในการ
ใชประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย ซึ่งจะเปนกลไกสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ 
     1) ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่เปาหมาย 5 พื้นที่ 
 2) จัดเตรียมสิ่งที่ตองใชประกอบการอบรมถายทอด ดังนี้ 

     2.1) เมล็ดพันธุและกลาไม 
     2.2) หัวเชื้อเห็ดไมคอรไรซา 
     2.3) คูมือประกอบการอบรม และเผยแพร 
     2.4) วัสดุอุปกรณอ่ืน ๆ ประกอบการอบรมถายทอด 

๔๐ - - 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 

  ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่
เกิดขึ ้นจึงอยู ระหวางการปรับเปลี ่ยนแผนการดำเนินงาน และการอบรมถายทอดให
เหมาะสมและปลอดภัยตอผูเขารับการอบรม 

     

 
  



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 1 ของ 30 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี ๑ – ๓๑ พฤษภาคม 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) ขอเสนอการใหทุน SME (TBIR) รวมกับ สกสว. จัดทำหลักการและกลไกการ

สน ับสน ุนท ุนว ิจ ัยและนว ัตกรรม TBIR: Thailand Business Innovation Research 
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เห็นชอบในหลักการ ออก
ระเบียบสำหรับการดำเนินงาน และใหเริ่มนำรองการสนับสนุนทุนในปงบประมาณ 2564 

 ๒) ขอเสนอมาตรการสงเสริมการรวมลงทุนรัฐและเอกชนในธุรกิจนวัตกรรม 
โดยกลไก University Holding Company เสนอตอคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง  
ดานการสงเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม และการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบ 
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ๒๕63 โดยไดรับความเห็นชอบและมอบหมายใหจัดทำรายละเอียด

๘๐ - - 14.8976 สำนักงาน 
สภานโยบายการ

อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม

แหงชาติ (สอวช.) 

แบบ กตน. ๒ 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 2 ของ 30 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

มาตรการเพิ่มเติม มีการหารือมหาวิทยาลัย 5 แหง เพื่อขับเคลื่อนมาตรการและจัดทำ 
Guideline เสนอตอคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื ่องในการประชุมครั ้งตอไป (วันที ่ 2 
มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 ๓) จัดทำขอเสนอการจัดต้ังกองทุนนวัตกรรม (Innovation Fund) เพื่อ SMEs  
โดยรวมกับ สกสว. และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ในการออกแบบใหกองทุน 
Innovation Fund สามารถรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมได (กสว.) โดย กสว. เห็นชอบในหลักการและสภาอุตสาหกรรมจะนำเสนอตอ
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติพิจารณาตอไป 

๔) ขอเสนอปรับปรุงบัญชีนวัตกรรม (ยาและเวชภัณฑทางการแพทย) เพื่อ
จัดทำ “แพลตฟอรม Sandbox ยกระดับเครื่องมือแพทยไทย” โดยในปจจุบันไดมีการศึกษา
สถานภาพ ประเด็น และขอจำกัด พรอมทั้งกฎระเบียบและหนวยงานที่เกี่วของ สวนราง 
กลไกการพัฒนาเคร ื ่องมือแพทยไทย และ Sand box การพัฒนาเคร ื ่องมือแพทย 
ประกอบการหารือและขอความเห็นจาก สศช. และ คณะที่ปรึกษาโครงการฯ หนวยงานรัฐ 
สปสช. กรมบัญชีกลาง และภาคเอกชน 
  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  

 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 3 ของ 30 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

๓) กฎหมายลำดับรอง อยูระหวางการจัดทำรางกฎหมาย 3 ฉบับ ไดแก 
(๑) รางประกาศจัดซื ้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐเรื ่องการจางที่

ปรึกษา โดยจัดทำรางประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสด
ภาครัฐ เรื่อง การจางที่ปรึกษาเพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาและออกแบบระบบการจัดซื้อ
จัดจางเพื่อการวิจัยพัฒนา การสรางนวัตกรรม และการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ 
สภานโยบายใหความเห็นชอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 

(๒) ราง พ.ร.บ. อุดมศึกษา (แกไขหมวดกองทุน) โดยจัดทำขอเสนอการจัดตั้ง
กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา และปรับปรุงกฎหมายในการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน
เพื่อภารกิจเฉพาะดานการพัฒนาความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคน
ระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน คือ ศึกษา 
วิเคราะหและรวบรวมประเด็นปญหากฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ ศึกษากฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ของหนวยงานที ่เกี ่ยวของกับการจัดตั ้งกองทุนและการจัดสรร
งบประมาณดานการอุดมศึกษา  และออกแบบและพัฒนาแนวคิดและหลักการการจัดตั้ง
กองทุนและการจัดสรรงบประมาณดานการอุดมศึกษา ประกอบดวยการจัดทำร าง
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ. .... และแกไขพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ 
ไดแก รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (ฉบับที่...) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ  (ฉบับที ่...) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่...) พ.ศ. ....  

(๓) ร าง ระเบียบการนำผลงานจากการปฏิบัติหนาที่ไปหาประโยชนทาง
เศรษฐกิจ โดยดำเนินการศึกษา วิเคราะหและรวบรวมประเด็นปญหากฎหมาย และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวของ และอยูระหวางจัดทำหลักการรางระเบียบสภานโยบาย วาดวยการนำ
ผลงานจากการปฏิบัติหนาที่ไปหาประโยชนทางเศรษฐกิจ เพื่อเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา
ทรงคุณวุฒ ิพิจารณากฎหมายลูกบทภายใตกฎหมายจัดตั ้งกระทรวงการอุดมศ ึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และสภานโยบายใหความเห็นชอบ  



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 4 ของ 30 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

   โดยเมื ่อว ันที ่  28 พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได จ ัด focus group ผู แทน
สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของรรัฐ เพื่อนำเสนอแนวคิดและขอหารือปญหาและ
อุปสรรคในการสงเสริมการใหบุคลากรนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน เพื่อเปนแนวทางในการ
ยกรางระเบียบฯ  

     

   ๔) ระบบติดตามและประเมินผล และระบบขอมูล ออกแบบผังโครงสรางขอมูล 
อววน. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนปฎิรูปฯ พรอมจัดทำระบบขอมูลการอุดมศึกษา และ
ระบบขอมูล ววน. ตามกรอบสถาปตยกรรมดังกลาว เพื่อใหเกิดการบูรณาการและการ
เชื่อมโยงระบบขอมูล อววน. ใหเปนระบบสารสนเทศกลาง ที่ทำใหสามารถบริหารจัดการได
อยางมีประสิทธิภาพ และยังเปนประโยชนอยางยิ่งตอการกำหนดนโยบาย การจัดสรร
งบประมาณ และการติดตามประเมินผล นอกจากนี้ ไดจัดทำรายการขอมูลตัวชี้วัดเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ ์ท ี ่สำคัญ (Objective and Key Result หร ือ OKRs) ของนโยบายและ
ยุทธศาสตร อววน. (ป 2563-2570)  เพื่อใชในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตรดังกลาว และไดสงมอบรายการขอมูล OKRs เพื่อให สกสว. ใช
ประโยชนในการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน ววน. 

     

  ๒. โครงการจัดทำนโยบายและออกแบบกลไกและมาตรการสงเสริมการพัฒนา อววน. 
รองรับสังคมและเศรษฐกิจนวัตกรรม ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

๑.๑ การสงเสริมการเปลี่ยนผานสูระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยการสรางนโยบาย
แพลตฟอรม และระบบนิเวศที่เอื้อตอการเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่เหมาะสมกับบริบท
ประเทศไทย  

- ออกแบบโปรแกรมปกหมุดเพื ่อขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
(Circular Economy Anchor Program) เพื่อเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบเสนตรงสู
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดการใชและการบริโภคทรัพยากรทางธรรมชาติ ลดผลกระทบ
ตอสิ ่งแวดลอม ซึ ่งถูกนำไปขับเคลื ่อนโดยหนวยบริหารและจัดการทุนด านการเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) ที่ไดกำหนดโจทยวิจัยและจัดสรรทุนวิจัย
และนวัตกรรมดานเศรษฐกิจหมุนเวียน ปงบประมาณ 2564 ตามกรอบขอเสนอโปรแกรม
ปกหมุดในสมุดปกขาวเศรษฐกิจหมุนเวียน 

60 การแพร
ระบาด
ของเชื้อ
ไวรัส 

โคโรนา 
๒๐๑๙ 
(COVID-

19) 
 

- 7.7667 สำนักงาน 
สภานโยบาย 

การอุดมศึกษา 
วิทยศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม

แหงชาติ  
(สอวช.) 

 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 5 ของ 30 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

 - ออกแบบหนวยงานรับผิดชอบ CE Design & Solution Platform ศึกษา 
Feasibility Study หนวยขับเคลื่อน CE , Seeding บริการที่สำคัญกับเครือขายเพื่อสราง 
ownership และ First Customer , CE Innovation Sandbox , จ ัดทำกฎระเบ ี ยบที่
สนับสนุน CE และศึกษามาตรการสนับสนุนตลาด CE  

๑.๒ ขจัดความยากจนแบบตรงจุด  
• อยูระหวางการจัดตั้งคณะทำงานพัฒนานวัตกรมมเพื่อขจัดความยากจนรวมกับ 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และ สศช. 
• (ราง) ขอเสนอกลไกทางการเงินสำหรับการลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานสะอาด

ของชุมชนกับกระทรวงพลังงานภายใต Big Rock Project ของ BCG สาขาพลังงาน เคมี
และวัสดุชีวภาพ 

• อยูระหวางจัดทำลงนามความรวมมือ ระหวาง อว. และ สทนช. เพื่อใหเกิดการ
ขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมตอการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยใหเกิดความยั่งยืน
ตั้งแตระดับพื้นที่ 

๑.๓ การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื ่อนำไปสูขั ้วความเจริญ (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     

๑.๔ ระบบองคความรูดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตร สอวช. 
ไดทำความรวมมือทางวิชาการกับที่ปรึกษาจาก 3 สถาบัน ในการศึกษาระบบความรู  3 
ระบบ โดยมีการวางรูปแบบการทำงานและกลไกการประสานงานระหวางทีมศึกษาแตละ
ระบบ ความกาวหนาในการดำเนินงาน โดยมีการสำรวจสถานภาพ สถานการณ ปญหา 
แนวโนม และแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งในประเทศและนานาชาติ โดยการคนควาขอมูล การ 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 6 ของ 30 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  สัมภาษณ การจัดประชุมระดมสมอง นำขอคนพบมาวิเคราะหและประมวลผล เพื่อตีกรอบ
แนวคิดขอเสนอกำหนดอนาคตที่พึงประสงค และจะไดมีการจัด Forum เชิงประเด็นใน
ลำดับถัดไป  

๑.5 คาดการณอนาคตในประเด็น อววน. เชิงพื้นที่ สอวช. ไดทำความรวมมือกับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรในการศึกษาการคาดการณวาระอนาคตและยุทธศาสตร 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ในระดับพื้นที่ โดยไดดำเนินการ
ออกแบบกรอบแนวคิดการศึกษาวิเคราะหการคาดการณอนาคตเชิงพื้นที่ รวบรวมเครื่องมือ
การวิเคราะหในกระบวนการสรางภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร และจัดทำแนวทางการ
คัดเลือกและกำหนดพื้นที่ตัวอยางเพื่อทำการศึกษาวิเคราะห (พื้นที่ศึกษา) รวมถึงไดศึกษา
สถานการณผลกระทบของโรคโควิด-19 ในเชิงพื้นที่และแนวโนมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ของไทยในภาพรวม ตลอดจนปจจัยที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม (key driving 
force) ของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
๑.6 บูรณาการแผนดาน อ. และ ววน. ใหมีเอกภาพ โดยการจัดทำรางกรอบแนวคิดและ
เคาโครงของกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ. 2566-2570 และจัดทำทิศทางของนโยบายและยุทธศาสตร อววน. (Strategic 
Direction) รวมถึงประเด็นมุงเนนของกรอบนโยบายและยุทธศาสตร อววน. พ.ศ. 2566 – 
2570 ซึ ่งที ่ประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศ ึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ไดมีมติ
เห็นชอบในหลักการของเคาโครงของรางกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 และประเด็นมุงเนนของกรอบ
นโยบายและยุทธศาสตร อววน. ดังกลาวแลว 

     

  ๓. โครงการพัฒนานโยบายและออกแบบแพลตฟอรมสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 
(Innovation-Driven Enterprises-IDEs Policy Lab) โ ด ย  ส อ ว ช .  ด ำ เ น ิ น ก า ร 
ถอดบทเรียนแนวทางการสรางผู ประกอบการนวัตกรรม (IDE) ดวยการสรางให เกิด 
Ecosystem ที่เหมาะสม โดยการปรับโมเดลการพัฒนาจากตางประเทศ (MIT Regional 
Entrepreneurship Acceleration Program) และคัดเลือกผูประกอบการในการสราง  

50 การแพร
ระบาด
ของเชื้อ
ไวรัส 

โคโรนา  

- 2.4461 สำนักงาน 
สภานโยบาย 

การอุดมศึกษา 
วิทยศาสตร วิจัย 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 7 ของ 30 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  Ecosystem ที ่เหมาะสม เพื ่อใหเกิดผู ประกอบการนวัตกรรมในพื้นที ่ ปจจุบันไดมีการ 
ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย เพื่อดำเนินโครงการ
พัฒนานโยบายเชิงทดลองเพื่อสงเสริมผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ระยะที่ ๓: 
สรางทีมพัฒนานโยบายเชิงทดลองรุนที่ ๓ และการพัฒนากลยุทธเพื่อสรางระบบนิเวศ
ทางการประกอบการ 

 ๒๐๑๙ 
(COVID-

19) 

  และนวัตกรรม
แหงชาติ  
(สอวช.) 

 

  ๔. การสงเสริมโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure 
: NQI) ใหเขมแข็ง ดำเนินงาน ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพหนวยตรวจสอบและรับรองเพื ่อรองรับอุตสาหกรรม
เปาหมายของประเทศ 

2) โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย 
3) โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร 
4) โครงการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑใหแกผูประกอบการ SMEs 

 ซึ่งทำใหเกิดมูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำ
ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไปใชประโยชน จำนวนรวม ๗๓๗.๔๕ 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 

๓๐ - - 17.3831 กรมวิทยาศาสตร
บริการ (วศ.) 

  ๕. ศูนยกลางการออกแบบผลิตภัณฑ วิเคราะหทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ 
เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยใหไดมาตรฐานระดับสากล  
 ในเดือนพฤษภาคมใหบริการวิเคราะหทดสอบตามมาตรฐานสากล จำนวน ๓,๓๔๕ 
รายการ แกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ๗๒๓ หนวยงาน/ราย นอกจากนี้ยังใหบริการ
เชิงเทคนิคและใหคำปรึกษากับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน ๑๙ โครงการ ผาน
หนวยบริการวิเคราะหและทดสอบของ สวทช. โดยใหบริการที่เปนประโยชนตอการทำงาน 

๗๖   3.0390 สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงชาติ 
(สวทช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 8 ของ 30 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  วิจัยและสนับสนุนผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ไดแก 
  ๑) การใหบริการวิเคราะหทดสอบแบตเตอรี่สำหรับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสดวยวิธีการ
ตามมาตรฐานที่ครอบคลุมทุกปจจัยตามขอบังคับมาตรฐานผลิตภัณฑทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ โดยเปนศูนยทดสอบมาตรฐานแบตเตอรี่ครบวงจรแหงแรกในประเทศไทย ที่
ได  ร ั บการร ับรองมาตรฐ าน มอก.  2217-2548 จากสำน ักง านมาต ร ฐ าน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ไดขยายขอบเขตความสามารถใหบริการทดสอบในขอบขาย
ที ่สูงขึ ้น โดยสามารถใหบริการทดสอบตามมาตรฐาน UN ECE R100 มาตรฐาน มอก. 
2217 และมาตรฐาน มอก. 2879 เพิ่มเติม อาทิ การทดสอบประสิทธิภาพและความ
ทนทานของแบตเตอรี่ในสภาวะการใชงานจริง ในดานความทนทานตอแรงกระแทก และความ
เขากันไดของคลื่นแมเหล็กไฟฟา  
 ๒) สรางความรวมมือกับบริษัทเอสเอไอ มอเตอร-ซีพี จำกัด และบริษัทเอ็มจี เซลส 
(ประเทศไทย) จำกัด ผูผลิตและผูจำหนายรถยนตเอ็มจีในประเทศไทย พัฒนาระบบการรับรอง
และมาตรฐานสถานีชารจยานยนตไฟฟา (EV Charging Station) โดยลงนามบันทึกขอตกลงดาน
การพัฒนาระบบการรับรองและมาตรฐานสำหรับ EV Charging Station ผานการทดสอบสถานี
อัดประจุไฟฟาของเอ็มจี หรือ MG Super Charge เพื่อเปนตนแบบการศึกษาวิจัยและใชงาน
อยางเปนรูปธรรม นำไปสูการกำหนดมาตรฐานที่เปนหนึ่งเดียวใหกับระบบการชารจไฟฟาของ
ประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต ปจจุบันติดตั้งสถานีชารจ จำนวน 108 สถานีที่โชวรูม
และศูนยบริการของเอ็มจี โดยพรอมเปดใหบริการแลว 67 สถานี และมีแผนติดตั้งสถานีชารจ
อีก 500 จุดทั่วประเทศภายในป ๒๕๖๔ 

     

  ๖. โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนตและชิ ้นสวนยานยนต 4.0  
ดวยเทคโนโลยีมาตรวิทยา ไดแก  
 ๑) มาตรฐานการวัดและสอบเทียบเครื่องทดสอบสัมประสิทธิ์ความเสียดทานยางลอ 
เปนมาตรฐานในการทดสอบยางรถยนต ตามมาตรฐานUN Regulation No. 117 ใหกับ
ผูประกอบการ สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย 
 ๒) มาตรฐานความสะท อนเช ิงสเปกตร ัมของทรงกลมรวมแสงแบบออนไซต  
(Spectrophotometer) เพื่อใชวัดความสะทอนของแสงเชิงสเปกตรัม (spectral reflectance) 

60 - - 7.4405 สถาบันมาตร
วิทยาแหงชาติ 

(มว.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 9 ของ 30 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ของผิวภายในทรงกลมรวมแสง (integrating sphere) สำหรับสอบเทียบเครื ่องมือวัด
หลอดไฟ ของหองปฏิบัติการวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบ ตาง ๆ เพื ่อใหเปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ 
 ๓) ยกระดับฝมือแรงงานสู การพัฒนาทักษะดานมาตรวิทยามิติ สำหรับครูช  าง
อุตสาหกรรม” เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 ใหกับครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
กรุงเทพมหานคร จำนวนผูเขารวม 64 คน 

 ๔) ยกระดับฝมือแรงงานสูการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานระดับสูง หัวขอเรื่อง “การ
เลือกใชเครื่องมือวัดความดันในภาคอุตสาหกรรมเพื่อการควบคุมคุณภาพการผลิตและการ
ทวนสอบผลการสอบเทียบ” เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 ใหกับอุตสาหกรรมชิ้นสวนยาน
ยนต หองปฏิบัติการวิเคราะห ทดสอบ และสอบเทียบของหนวยงานภาครัฐ และเอกชน     
 ๕) การเสริมสรางความเขมแข็งของผู ประกอบการ ยกระดับความสามารถในการ
แขงขันโดยการเพิ่มศักยภาพใหกับผูผลิตชิ้นสวนยานยนต ตามแนวโนมเทคโนโลยียานยนต
ในอนาคต โดยมีสถานประกอบการที่เขารวมโครงการกับสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ เชน
บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เบฟเทค จำกัด บริษัท แอตลาส คอปโก 
(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ยูนิคอรด จำกัด (มหาชน) เปนตน 

     

  ๗. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาและบริการ ดำเนินการ ดังนี ้
    ๑) สนับสนุนการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ดวย
เทคโนโลยีมาตรวิทยา ใหมีขีดความสามารถการแขงขันสำหรับตลาดในประเทศ รวมทั้งสราง
ความสามารถในการแขงขันระดับสากล ซึ ่งมีผู ประกอบการ SMEs ที ่เขารวมโครงการ 
จำนวน ๑ ราย (สะสม ๑๒ ราย) เชน 
      (1) บริษัทเอ็มทีเอส รีไฟเนอรี่ แอนดแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (พัฒนาความสามารถ 
ในการสอบเทียบเครื่องชั่ง) 
        (2) บริษัท เอ็นเอ แคลเทคโนโลยี จำกัด (พัฒนาความสามารถในการสอบเทียบ  

วัดความเรียบของวัตถุ (Optical flat และ Optical parallel)) 

 (๓) บริษัท คลีน แคร คอนเซ็พท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (พัฒนาและสรางความเขาใจ
การใชใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) ของเครื่องมือวัด และความเขาใจเกี่ยวกับ

๗๒ - - 3.0526 สถาบันมาตร
วิทยาแหงชาติ 

(มว.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 10 ของ 30 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือ รวมทั้งพัฒนาความสามารถใน
การสอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ใหสอดคลองกับขอกำหนดของระบบคุณภาพ ISO 
9001-2015 
     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 14๑ คน 
     ๓) สงเสริมและสนับสนุนความรูดานการเลือกใชเครื่องมือวัดการไหล โดยจัดบรรยาย
วิชาการ SM+L (แบบออนไลน) หัวขอเรื่อง “หลักการและการเลือกใชเครื่องมือวัดการไหล
เพื่อการควบคุมคุณภาพ” เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ใหกับอุตสาหกรรมยานยนตและ
ชิ้นสวน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและชิ้นสวน นักศึกษา คณาจารย บริษัทภาครัฐและ
เอกชน 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
วิทยาแหงชาติ และบริษัทยังสามารถนำระบบสอบเทียบไปขยายขอบขายการใหบริการสอบ
เทียบเพิ่มเติมได 2 รายการวัด คือ ไมบรรทัด และตลับเมตร 
 
 
 
 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 11 ของ 30 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

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

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

 ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคมไมมีการดำเนินการ เนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

6๕ การแพร
ระบาดของ
เชื้อไวรัส 
โคโรนา 
๒๐๑๙

(COVID-19) 

- ๑.๑๑๕00 
และกอ

ภาระผูกพัน
ในสวนที่
เหลือแลว 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย 

(วว.) 

  ๙. การบริหารและการจัดการสถานีวิจ ัยสิ ่งแวดลอมสะแกราช เพื ่อเปนแหลงสงวน 

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

๒) งานการถายทอดความรู จำนวน ๒๗๘ ราย 
ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคมไมมีการดำเนินการ เนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

6๕ การแพร
ระบาดของ
เชื้อไวรัส 
โคโรนา 
๒๐๑๙

(COVID-19) 

- ๔.๒๑๙๖๒ 
และกอ

ภาระผูกพัน
ในสวนที่
เหลือแลว 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย 

(วว.) 

  ๑๐. โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-๒) เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ตอยอดงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ 
สรางความเขมแขงทางดานเทคโนโลยีอวกาศผานศูนยวิจัยและพัฒนาดาวเทียม รวมถึงการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมรวมกับภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อนำไปสู
การสรางมูลคาเพิ่มในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดานเศรษฐกิจอวกาศ (Space 
Economy) นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มศักยภาพในดานการบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบ 
องครวมใน ๖ ดาน ไดแก ดานการเกษตรและความมั่นคงอาหาร ดานการบริหารจัดการน้ำ 

60.68 การแพร
ระบาด
ของเชื้อ
ไวรัส 

โคโรนา 
๒๐๑๙  

 

- 698.400๐ สำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยี

อวกาศและภูมิ
สารสนเทศ 
(องคการ
มหาชน) 
(สทอภ.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 12 ของ 30 
 

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 อยูระหวางดำเนินกิจกรรม Satellite AIT ประกอบดวย
การประกอบสวน Instrument และ Platform ของดาวเทียมเขาดวยกัน, การตรวจวัด
ค ุณสมบัต ิต างๆ, การทดสอบ Environment Test ต างๆ เช น Vibration, EMC test, 
Thermal Vacuum test ตลอดจนการทดสอบกับระบบภาคพื้นดินจำลอง โดยภายหลังการ
ทดสอบแลวเสร็จ ดาวเทียมจะถูกจัดเก็บและตรวจสอบอยางสม่ำเสมอเพื ่อใหดาวเทียม 
มีความพรอมในการนำสงตามกำหนด คาดวาสามารถสงดาวเทียมชวงประมาณเดือนตุลาคม 
2564 - มีนาคม 2565 โดยไดรับยืนยัน Co-passenger แลว จำนวน 2 ราย ในสวนของ
การพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก (Small Satellite) อยูระหวางการเตรียมความพรอมกอน
เขาสูการประกอบและทดสอบดาวเทียมดวงเล็กในประเทศสหราชอาณาจักร (UK-EVT) เชน 
การเตรียมการ Test Procedure, การปรับแตง Software, การจัดสรรบุคลากรและจอง 
Test Facility ตางๆ โดยมีแผนเริ ่มกิจกรรมทดสอบดาวเทียมเล็กวันที่ 26 พฤษภาคม 
2564 เปนตนไป ในสวนของการพัฒนาดานกำลังคน สทอภ. ดำเนินกิจกรรม Know-How 
Transfer and Training (KHTT) ในประเทศไทยคูขนานไปกับการประกอบและทดสอบ
ดาวเทียมดวงเล็กในประเทศสหราชอาณาจักร (UK-EVT) และจะถายถอดความรู ผานการ
บันทึก Course Module แบบ On-line ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 

 (COVID-
19) 

   

  ๑๑. โครงการโครงสรางพื้นฐานดานแสงซินโครตรอน 
    เครื ่องกำเนิดแสงซินโครตรอนไดร ับการพัฒนาและเพิ ่มประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
เพื ่อใหแสงซินโครตรอนที ่ผลิตไดมีความเสถียรและมีพลังงานที่มีคุณภาพอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน 
โดย ณ เดือนเมษายน มีการใหบริการงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานแสงซินโครตรอน 
จำนวน ๒๐๒ รายการ และชั่วโมงการใหบริการแสงซินโครตรอน จำนวน ๑,๖๕๗  ชั่วโมง  

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สถาบันฯ ไดสงมอบหองแยกโรคความดันลบ 
สำหรับโรงพยาบาลสนาม ใหแก คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อชวยรับมือ
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ (COVID-19) และ  

๖๓.๐๕ - - ๔๓.๔๕๘๔ สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน 

(องคการ
มหาชน) (สซ.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 13 ของ 30 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สวนประกอบหองแยกโรค 
ความดันลบฯ แบงเปน ๒ สวน คือ หองความดันลบสำหรับเตียงผูปวย และหองเขา-ออก
สำหรับแพทยและพยาบาล ซึ่งความดันภายในหองจะต่ำกวาความดันบรรยากาศ และมี
ระบบกรองอากาศ HEPA filter เพื่อปองกันเชื้อไวรัสกระจายสูภายนอก โดยปจจัยในการ
ออกแบบและสรางตนแบบหองแยกโรคความดันลบ จะคำนึงถึงการใชงานไดจริง ได
มาตรฐาน ความสะอาด ปลอดภัย ราคาไมแพง และสะดวกในการประกอบ ต ิดตั้ง 
เคลื่อนยาย และการดูแลรักษา โดยตนทุนการผลิตหองแยกโรคความดันลบฯ ประมาณ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท สามารถผลิตไดโดยใชชางฝมือทองถิ่น และวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
สถาบันฯ ไดสงมอบ “หองแยกโรค ความดันลบ สำหรับโรงพยาบาลสนาม” ใหแก 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และ โรงพยาบาลปากชองนานา จังหวัดนครราชสีมา  
อีกทั้งเมื่อวัน ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สถาบันฯ ไดผลิตและมอบ “ตูคัดกรองผูปวยติดเชื้อ
แบบความดันบวก” แกเรือนจำกลางคลองไผ จ.นครราชสีมา สำหรับคัดกรองผูที่อาจจะติด
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ (COVID-19) และสงมอบหองแยกโรคความดันลบ 
ใหแก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

     

  ๑๒. 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 และบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดรับการสงเสริมความรู ความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ จำนวน ๓๓๖ คน รวมทั้งม ี
ผูเขารับการถายทอดความรูและเรียนรูผานการเขารวมกิจกรรม/ฝกอบรม/แหลงเรียนรู 
ตลอดจนการเขาถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning จำนวน ๑๗๑ คน 

๓๙.๙๔ - - ๑๑.๐๖๐๗ สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน 

(องคการ
มหาชน) (สซ.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 14 ของ 30 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ๑๓. 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 ๓ เรื ่อง ตีพิมพและเผยแพรในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ จำนวน ๖๗ เรื่อง ทั้งนี้มีผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมและผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดรับการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถใน
การแขงขัน จำนวน ๒๒ ราย 

๕๘.๖๕ - - ๖๑.๙๔๘๘ สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน 

(องคการ
มหาชน) (สซ.) 

  ๑๔. โครงการสรางเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน ๓ GeV และหองปฏิบัติการ 
      ดำเนินการออกแบบรายละเอียดเชิงวิศวกรรมของเครื่องเรงอนุภาคและระบบลำเลียง
แสง 5 ระบบแรกแลวเสร็จเรียบรอยแลว โดยในป 2564 ดำเนินการในสวนสำคัญ ดังนี้ 
 1) การออกแบบอาคารเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนและอาคารปฏิบัติการโดยรอบ  
ไดดำเนินการจัดจางผูออกแบบโดยวิธีการประกวดแบบ และลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว 
ซึ่งการออกแบบผังแมบท ประกอบดวยรายละเอียดการพัฒนาดานกายภาพในดานตาง ๆ  
ไดแก   
  -  การจัดกลุมพื้นที่และการใชประโยชน (Zoning and Land use) 
 

๓๘ - - ๑.๕๔๖๘ สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน 

(องคการ
มหาชน) (สซ.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 15 ของ 30 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

    -  การสัญจรและการเขาถึง (Circulation and Access) 
  -  พื้นที่เวนวางและพื้นที่สีเขียว (Open space and Green area) 
  -  สาธารณูปโภค (Infrastructure) 
  -  ภูมิทัศนและเอกลักษณของพื้นที่ (Visual and Identity) 
 2) การพัฒนาตนแบบอุปกรณสำหรับสรางเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ระดับพลังงาน 
3 GeV  ไดดำเนินการพัฒนาตนแบบอุปกรณ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดเริ่มพัฒนา
ตนแบบดังนี้ 
  -  อุปกรณแมเหล็กขั้นสูง สำหรับเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV 
  -  อุปกรณวัดตำแหนงเชิงกลความแมนยำสูง สำหรับเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน
ระดับพลังงาน 3 GeV 
  -  อุปกรณสุญญากาศ สำหรับเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV 
 โครงการพัฒนาตนแบบนี้ เปนโครงการระยะ 3-5 ป ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จและ
สามารถถายทอดสูภาคอุตสาหกรรมไดภายในป พ.ศ. 2566-2567 

     

  ๑๕. 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 ๗๖ และมีการกอสรางโรงงานตนแบบไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery Pilot Plant)  

๕0   2,185.3472 สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร
และวิจัยและ
นวัตกรรม 
(สวทช.) 

 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 16 ของ 30 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  เพื่อสงเสริมการใชประโยชนจากผลผลิตและความหลากหลายทางชีวภาพของไทย และ
จัดตั ้งศูนยนวัตกรรมการผลิตยั ่งยืน เพื ่อเปนศูนยกลางนวัตกรรมดานระบบอัตโนมัติ 
หุนยนต และระบบอัจฉริยะในอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-
Green Economy) โดยมีความกาวหนาในการดำเนินการรอยละ 15 คาดวาจะแลวเสร็จ
และพรอมเปดดำเนินการไดเต็มรูปแบบในชวงป 2566 
 นอกจากนี้ มีการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อชุมชน 
และอุตสาหกรรม โดยมุงเนนการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ ไดถายทอดเทคโนโลยีใหกับ
ชุมชนแลว 12 ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมีเทคโนโลยีที่นำไปถายทอด 5 เทคโนโลยี 
ไดแก  เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย : GAP เทคโนโลยี
การผลิตและใชปุยหมักไมพลิกกลับกองอยางมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการผลิตกอนเชื้อสด
ราบิวเวอเรียพรอมใชกาจัดศัตรูพืชอยางมีประสิทธิภาพ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
และเทคโนโลยีระบบตรวจวัดอากาศดวยเซนเซอรแบบเครือขายไรสายเพื ่อการติดตาม
สภาวะแวดลอม 

     

 ๕.๘.๒ สรางระบบจัดการ
ขอมูลเพื่อรองรับการ
บริหารจัดการงานวิจัย
อยางมีประสิทธิภาพ 

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

1.๑ รายงานการวิเคราะหขอมูลที ่สะทอนขีดความสามารถในการแขงขันดาน  
อววน. ตอสาธารณชน โดยมีการออกแบบกรอบการวิเคราะหการจัดอันด ับขีด
ความสามารถในการแขงขันของสถาบันตาง 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 

๖0 - - 4.2324 สำนักงาน 
สภานโยบาย

การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม
แหงชาติ 
(สอวช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 17 ของ 30 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

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

     

  ๒. 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
แผน ระบบบริหารจัดการโครงการสำหรับหนวยบริหารจัดการ (PMU) และระบบฐานขอมูล
กลางดานการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เปนตน โดยในปจจุบันมีผลการดำเนินงาน 
ดังนี้ 
 
 

๕๗ - - ๓๙.๑๑๐๐ 
 

สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 18 ของ 30 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  1) พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางดานการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รอยละ ๖๐ ดังนี้ 
         ๑.๑) ออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง 

 ๑.๒) พัฒนาเครื่องมือในการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ ไดแก กรมการ
ปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมทรัพยสินทางปญญา สำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หนวยงาน PMU และฐานขอมูลจาก
ตางประเทศ ไดแก Scopus, Web of Science และ Google scholar 

๑.๓) การพัฒนาระบบงานของเจาหนาที่ในการตรวจสอบขอมูล 
   ๒) รายงานสารสนเทศขอมูลงานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับผูบริหาร รอยละ ๕๐  ดังนี้ 

 ๒.๑) พัฒนาระบบรายงานแบบอ ัจฉร ิยะ (Business Intelligence : BI) สำหร ับการ
ประมวลผลและแสดงรายงานในรูปแบบแดชบอรด 

๒.๒) พัฒนาสวนของการวิเคราะหประมวลผล เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการ
ตัดสินใจที่จำเปนสำหรับผูบริหาร 

๓) ระบบบริการขอมูลวิจัยและนวัตกรรม รอยละ ๕๕ โดยมี รายละเอียดดังนี้ 
๓.๑) พัฒนารายงานสรุปขอมูลในรูปแบบรายงานแดชบอรด Business Intelligence 

(BI) โดยมีเครื่องมือใหผูใชงานสามารถกำหนดเงื่อนไขในการแสดงผลรายงาน 
๓.๒) การพัฒนาระบบสืบคนขอมูล โดยระบบสามารถสืบคนขอมูลแบบขั ้นสูงที่

สามารถสืบคนขอมูลไดครั้งละหลายมิติ 

     

  ๓. โครงการพัฒนาเคร่ืองมือภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินอากาศ 
๑) การบริหารจัดการโครงการ 

- จัดจางลูกจางแลวเสร็จจำนวน ๓ คน และเบิกจายเงินเดือนเปนไปตามแผน 
๒) การวิจัยและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ และ

มาตรฐานการจัดทำขอมูล  
- อบรมขอกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 ระหวางวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 

และอบรมขอกำหนดมาตรฐาน ISO 27001:2013 ระหวางวันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ ปจจุบันอยูระหวางจัดเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของสำหรับการจัดทำมาตรฐานการ

50 การแพร
ระบาด
ของเชื้อ
ไวรัส 

โคโรนา 
๒๐๑๙ 
(COVID-

19) 
 

ปรับ
แผน 
การ

ดำเนิน 
งาน 

1.6802 สำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยี

อวกาศและภูมิ
สารสนเทศ 
(องคการ
มหาชน) 
(สทอภ.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 19 ของ 30 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

ควบคุมคุณภาพการจัดทำและใหบริการขอมูลภูมิสารสนเทศการบิน ตามขอกำหนด ICAO 
รวมกับที่ปรึกษาฯ  

- อยูระหวางการพัฒนา Platform เพื่อวิเคราะหระบบการคมนาคมทางอากาศ 
รวมกับบริษัทฯ และหารือเรื่องตำแหนงติดตั้งอุปกรณเพื่อบันทึกขอมูลรวมกับบริษัทฯ เมื่อ
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

- อยูระหวางการศึกษา วิจัย การใชเทคโนโลยี Ground Base LiDAR ในการจัดทำ
ขอมูล ภูมิสารสนเทศเชิงเลขสำหรับการจราจรทางอากาศ รวมกับบริษัทฯ และไดหารือ
เรื่องขอความอนุเคราะหใชพื้นที่สนามบินหัวหิน ในการทดสอบการจัดทำขอมูลโดยใช
เทคโนโลยี Ground Base LiDAR รวมกับ กรมทาอากาศยาน (ทย.) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 
2564 

๓) สงเสริมการนำไปใช 
- อยูระหวางดำเนินงานตามแผนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก บริษัท วิทยุการ

บินแหงประเทศไทย จำกัด (บวท.) และ สำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) 
- อยูระหวางจัดทำรายงานตามแนวทางการจัดทำรายงานการสำรวจสิ่งกีดขวางของ 

กพท. เพื่อนำขอมูลดังกลาวไปใชในการเพิ่มความปลอดภัยในการจราจรทางอากาศอยาง
เปนทางการ  

- อยูระหวางจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของสำหรับการรับรองตามมาตรฐานสากล 
และหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย 
(กพท.) บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.) กรมทาอากาศยาน (ทย.) และ บริษัท วิทยุ
การบินแหงประเทศไทย (บวท.) เพื่อนำขอมูลดังกลาวไปใชในการเพิ่มความปลอดภัยใน
การจราจรทางอากาศอยางเปนทางการ ตามแนวทางของ ICAO 

- อยูระหวางการพัฒนาสวนเชื่อมตอระบบภูมิสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการ
เดินอากาศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหวงอากาศของประเทศไทย รวมกับ บริษัท วิทยุ
การบินแหงประเทศไทย จำกัด (บวท.) และศูนยบริหารจัดการหวงอากาศ (ประเทศไทย) 

 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 20 ของ 30 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  - สนับสนุนขอมูลภูมิสารสนเทศและสิ่งกีดขวาง บริเวณพื้นที่ Area 2C ทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ในการออกแบบ Flight Procedure ใหกับ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศ
ไทย จำกัด (บวท.) 

- สนับสนุนเครื่องมือที่โครงการฯ พัฒนา สำหรับจำลองพื้นที่หวงอากาศบริเวณ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อพิจารณาจุดกอสรางสนามบินนครปฐม ใหกับคณะอนุ
กรรมาธิการดานการคมนาคมทางอากาศ ในคณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา  

- วันที่ 26 เมษายน 2564 หารือเรื่องการประยุกตใชขอมูลภูมิสารสนเทศเชิงเลข
และสิ่งกีดขวาง ในบริเวณปลอดภัยสนามบิน (eTOD) สำหรับสนามบินในสังกัด รวมกับ 
กรมทาอากาศยาน (ทย.) โดยมีมติที่ประชุมใหทั้งสองฝายรวมกันดำเนินการจัดทำบันทึก
ขอตกลงความเขาใจ (MOU) และ SLA ดานการจัดทำขอมูล eTOD คูขนานกับการจัดทำ
รายงานการสำรวจสิ่งกีดขวางเพื่อสงไปยัง กพท. 

     

 ๕.๘.๓ เสริมสรางการใช
ประโยชนจากโครงสราง
พื้นฐาน ทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

๑. มาตรฐานการวิจัย ดำเนินการ ดังนี ้
๑) หองปฏิบัติการตนแบบ อยางนอย 2 หอง (อยูระหวางดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้ในเดือน

มิถุนายนจะไดรับรายงานความกาวหนาจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน และ

มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร) 

๒) นักวิจัย/บุคลากรวิจัย ไดรับการพัฒนาดานมาตรฐานการวิจัย จำนวน ๒๐๐ คน (สะสม 

1,371 คน)  

๓) จัดเวทีระดับชาติ/นานาชาติ ๑ ครั้ง ไดแกการประชุมประจำปเครือขายมาตรฐาน
ความปลอดภัยหองปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๔) เพิ่มจำนวนหนวยรับรอง (CB) ที่ วช. เขาสนับสนุนและพัฒนา จำนวน ๓ หนวยงาน คือ 

คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สถาบันรับรองมาตรฐาน

ไอเอสโอ (สรอ.) มหาวิทยาลัยมหิดล (สะสม ๗ หนวยงาน)  

๕) หนวยงานที่ไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหทำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยไปใชใน
การผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม จำนวน ๙ หนวยงาน (สะสม ๒๔ หนวยงาน) ตัวอยางเชน 

๖๙ - - ๘.๓๖๐๐ สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 21 ของ 30 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  (1) มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง ผลของสารเฮสเพอริดินตอการลดลงของความจำ 
และการสรางเซลลประสาทใหมในสมองสวนฮิปโปแคมปสที่เกิดจากยาเคมีบำบัดเมโธเทรก
แซทในหนูแรทโตเต็มวัย 

  (2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื ่อง Transcriptomic analysis of red-spotted 
grouper nervous necrosis virus infected Asian seabass Lates calcarifer (Bloch, 1790) 

  (3) มหาวิทยาลัยแมโจ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เรื่อง ผลของ
สีน้ำเทียมตอกิจกรรมของเอนไซม อัตราสวนระหวางทริปซิน ไคโมทริปซิน (T/C ratio) และ
การเจริญเติบโตของปลากะพงขาววัยรุนที่เลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียน  
 ๖) รางมาตรฐานการวิจัย และ/หรือแนวทางปฏิบัติ จำนวน ๑๑ ฉบับ คือ ตัวอยางเชน 

   (1) รางมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการตอสัตวเพื ่องานทาง
วิทยาศาสตรของสถานที่ดำเนินการ (มคกส.) (ฉบับปรับปรุง) 

   (2) คูมือ “การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการ
ดำเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรของสถานที่ดำเนินการ” ฉบับ ผูประเมิน และ 
ฉบับผูขอรับรองมาตรฐานคูมือ (SOP) 

   (3) คูมือ (SOP) หลักเกณฑและเงื่อนไขในการตรวจประเมินและการรับรองตามมาตรฐานฯ 
(มอก. 2677-2558) รหัสเอกสาร (Document No.) LR003 “ขอกำหนดวาดวยคุณสมบัติและ
ประสบการณสำหรับผูตรวจประเมินระบบการจัดการดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการที่
เกี่ยวกับสารเคมีและผูเชี่ยวชาญ แกไขครั้งที่ (Revision) 1  

๗) รางกฎหมายที่จัดทำแลวเสร็จ จำนวน 2 ฉบับ คือ  
  (1) พระราชบัญญัติการสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 

(มาตรา 33 วรรค 3) รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการวิจัยและขอกำหนด
จริยธรรมการวิจัยซึ่งมีปญหากับหลักศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน พ.ศ. ....  

 (2) ประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการดำเนินการตอสัตวเพื่องานทาง
วิทยาศาสตร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและรับรองมาตรฐานสถานที่ดำเนินการตอสัตวเพื่อ 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 22 ของ 30 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  งานทางวิทยาศาสตร : ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 เรื่อง
กำหนดหลักเกณฑและรับรองมาตรฐานสถานที่ดำเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
 ๘) แผนการพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจ ัย จำนวน 1 แผน (นำรางแผน
ดำเนินการดานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยของประเทศ  พ.ศ. 2564-2568  
เสนอในการประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 
5/2564 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ) 

     

  ๒. โครงการจัดตั้งศูนยกลางการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ดานเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ กิจกรรมศูนยทดสอบมาตรฐานและผลิตภัณฑ Aerospace แหงชาติ ดังนี้ 

  ๑) มีศูนยทดสอบ Aerospace ที ่ใหบริการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑแกบร ิษัท 
Aerospace ที่ลงทุนในประเทศไทย  
     ๒) ศูนยทดสอบ Aerospace ไดรับการพัฒนาเครื่องมือและระบบคุณภาพมาตรฐาน
สำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ดังนี้ 

  ๒.๑) การร ับรองมาตรฐานหองปฏิบ ัต ิการด าน Aerospace AS9100D ได ใบ 
certificate และมีการตรวจ Stage 2 แลวเสร็จในวันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ผานมา 
โดยในเดือน พฤษภาคม ดำเนินการแกไขขอบกพรองแลวในระบบ https://www.iaqg.org  
   ๒.๒) การรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการดาน Aerospace ISO/IEC 17025:2017 - ได
ตรวจประเมินมาตรฐานการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 แลวในวันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  
ทั้งนี้ อยูระหวางการแจงกำหนดตรวจประเมินหองปฏิบัติการอีกครั้ง 

  ๒.๓) การรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการดาน Aerospace NADCAP AC7122 
ประสานผูตรวจประเมิน PRI ในการรับการตรวจประเมินตามมาตรฐาน NADCAP AC 7122 
โดยกำหนดการเดิมผูตรวจประเมินจะเขามาตรวจประเมินที่ประเทศไทย ในวันที่ ๔-๖ 
มกราคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ผูตรวจประเมินแจงเลื่อนวันตรวจประเมินเนื่องจากไมสามารถเขารวม
มาตรการกักตัว ๑๔ วันในประเทศไทยได และยังไมระบุวันเขาตรวจประเมินในประเทศไทย  

 
 

๖๐ - - 0.5725 สำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

(องคการ
มหาชน) 
(สทอภ.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 23 ของ 30 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ๒.๔) การรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการด าน Aerospace NADCAP AC7101
ประสานผูตรวจประเมิน PRI ในการรับตรวจประเมินตามมาตรฐาน NADCAP AC7101  
โดยกำหนดการเดิมผูตรวจประเมินจะเขามาตรวจประเมินที่ประเทศไทย ในวันที่ ๗-๙ 
เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ดวยสถานการณโควิดในประเทศไทยเริ่มมากขึ้นอีกครั้ง ผูประเมินจึง
แจงเลื่อนวันเขาตรวจประเมินเปนวันที่ ๖-๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓) การบูรณาการใชโครงสรางพื ้นฐานกับภาคการศึกษา และภาคเอกชน ไดแก คณะ
วิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยบ ูรพา, คณะวิศวกรรมอากาศยาน มหาวิทยาลัย 
สุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เพื่อรองรับงานวิจัยของนักศึกษาและ
คณาจารย และการถายทอดความรูดานเทคโนโลยีกระบวนการขึ้นรูปวัสดุอากาศยาน 
รวมถึงการใหบริการทดสอบแกบริษัท AEROWORKS COMPOSITE (ASIA) LTD., Cobra 
International Co., Ltd, Senior Aerospace (Thailand) Limited, Safran Cabin 
Bangkok Ltd, M.J. PIPAJAROEN AUTO PART LIMITED PARTNERSHIP 

     

  ๓. โครงการบริการวิเคราะหและทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนสงทางราง  
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนสงทางรางและความปลอดภัยในการเดินรถไฟ ยกระดับ
มาตรฐานอุตสาหกรรมชิ้นสวนและผลิตภัณฑระบบรางใหเปนไปตามมาตรฐานของประเทศ
และสากล ชวยเพิ่มขีดความสามารถดานการทดสอบวิเคราะหดานระบบราง สนับสนุนการ
ผลิตชิ้นสวนในประเทศ (Local Content) ทดแทนการนำเขา ตลอดจนวิจัยพัฒนาแกโจทย
ปญหาดานระบบรางของประเทศสูการสรางความยั่งยืนในการขนสงระบบราง อีกทั้งเปนศูนย
ดูดซับและถายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง ในดานการออกแบบ การทดสอบ การ
วิเคราะหประเมิน มาตรฐานความปลอดภัย ใหแกบุคคลากรดานรถไฟของประเทศ และ
ตอบสนองนโยบายความรวมมือจัดตั ้งศ ูนย ว ิจ ัยร วมไทย-จีนด านรถไฟความเร็วสูง  
( Thailand - China Joint Research Center on High Speed Rail System) ร ะ ห ว  า ง
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจีน และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม ซึ่งมีการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
 ๑) โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมที ่สนับสนุนงานทดสอบรับรอง 
จำนวน 9 โครงการ เชน โครงการงานกอสรางบอพักและรอยสายไฟฟาใตดิน รวมกับ 

๗๐ การแพร
ระบาด  
ของเชื้อ
ไวรัส 

โคโรนา 
๒๐๑๙  

(COVID-19) 

- 13.9206 สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย 

(วว.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 24 ของ 30 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  โครงการกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง (ลาดพราว - สำโรง) โครงการรถไฟฟาสายสี
แดง ชวง บางซื ่อ-รังสิต, บางซื ่อ-ตลิ่งชัน โครงการกอสรางรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-
หนองคาย เปนตน ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคม ไมมีการดำเนินการ 
 ๒) การทดสอบผลิตภัณฑระบบรางและรถไฟความเร็วสูงที่พรอมใหบริการทดสอบ
รับรอง จำนวน ๕ รายการ เชน หมอนคอนกรีตรถไฟความเร็วสูง หมอนประแจรถไฟ
ความเร็วสูง แผนพื้นคอนกรีตรถไฟความเร็วสูง (Track Plinth) เปนตน  
 ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคม ไมมีการดำเนินการ เนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

     

  ๔. 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 
มาใชบริการพื้นที่อาคาร บริษัทซิสเต็ม เอ็กเซลเลนท จำกัด บริษัท เค.พี. อะโกร เทรดดิง
จำกัด บริษัท แคลวาทิส เอเชียแปซิฟก จำกัด บริษัทดีเอ็นเอ คอนซัลท จำกัด เปนตน 
ปจจุบันมีผูประกอบการนวัตกรรมและหนวยงานที่สนับสนุนในพื้นที่อาคารฯ จำนวนทั้งสิ้น 
9๓ ราย สอดคลองกับอุตสาหกรรมมุงเนนของแตละอุทยานฯ คิดเปนรอยละ 77.๔๔ พื้นที่
สำหรับการใชประโยชนภายในอาคารเพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนา และตามพันธกิจของ
อุทยานฯ เกิดกิจกรรมภายในอาคารจำนวน 3,359 กิจกรรม และมีผูเขามาใชประโยชน
จากอาคารอยางตอเนื่องแลวจำนวน 47,518 คน 

65 การแพร
ระบาด  
ของเชื้อ
ไวรัส 

โคโรนา 
๒๐๑๙ 

หารือ
แนวทาง

การ
กำหนด
มาตรการ
ชวยเหลือ
ผูประกอบ 

การ 

46.6846 สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 25 ของ 30 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

 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
จาก Applus+ 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) และสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเขาโคง 
(Skid-Pad) โดยในปจจุบัน ดำเนินการ ดังนี้ 

1) อยู ระหวางการกอสราง สนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) และ 
สนามทดสอบเชงิพลวัต (Dynamic Platform)  

2) อยูระหวางการกอสราง ถนนหลักภายในศูนยทดสอบยานยนตและยางลอแหงชาติ
และกอสรางระบบสาธารณูปโภคของศูนยทดสอบยานยนตและยางลอแหงชาติ  

3) อยูระหวางรอการสงมอบชุดเครื่องมือทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับ รถยนตตาม
มาตรฐาน UN R16 
 4) อยูระหวางจัดซื้อจัดจาง ชุดเครื่องมือทดสอบหามลอสำหรับรถยนตนั่งและรถบรรทุก 
 
 

๓๐.๘ - - 109.4 สำนักงาน
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม/ 
กระทรวง

อุตสาหกรรม 
 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 26 ของ 30 
 

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) 
เก็บรักษาพืช จุลินทรีย และจีโนมมนุษย ตังอยางเชน จัดเก็บเมล็ดพืชในธนาคารเมล็ดพันธุ 
๓๖๒ ตัวอยาง จัดเก็บรักษาจุลินทรียในคลังจุลินทรีย 905 ตัวอยาง เก็บรักษาขอมูล
ทรัพยากรชีวภาพและขอมูลพันธุกรรม (Data Bank) อาทิ ขอมูลสารพันธุกรรมพืช 305 
ตัวอยาง ขอมูลจุลินทรีย ขอมูลสารพันธุกรรมจุลินทรีย 1,831 ตัวอยาง และขอมูล
เครื่องหมายพันธุกรรม (DNA barcode) ของจุลินทรียและตัวอยางแหง 268 ตัวอยาง และ
ขอมูลมนุษย เชน ขอมูลลำดับเบสทั้งจีโนม เอ็กซโซม และสนิปสจีโนไทปของคนไทย 440 
ราย เปนตน 

2) ศูนยโอมิกสแหงชาติ (National Omics Center: NOC) ไดตรวจเอกลักษณและ
ความบริสุทธิ์ของ เมล็ดพันธุพืช ๙0,000 ตัวอยาง และเชื้อแบคทีเรียในระดับสปชีส ๔๐0 
ตัวอยาง และพัฒนา High-Throughput Protocols เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคในพืชและสัตว 
โดยใชเทคนิค Real-time PCR ชวยในการตรวจวินิจฉัยโรคในพืชและสัตวใหมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว รวมถึงสามารถดำเนินการไดครั้งละหลายตัวอยาง ปจจุบันตรวจวินิจฉัยโรค 
ในพืชไปแลว 500 ต ัวอย าง และโรคในสัตว ไปแลว 500 ต ัวอย าง นอกจากนี้   
ชุดตรวจไฮบริดชัวร (HybridSure) ไดรับรางวัลผลงานวิจัยเดนที่นาลงทุน (Investment 
Pitching) จากงาน Thailand Tech Show 2020 โดยเทคโนโลยีนี้มีจุดเดนที่สามารถชวย
ตรวจสอบความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุลูกผสมไดอยางแมนยำและรวดเร็ว (เมื่อเทียบกับวิธี Grow 
out test) โดยใชระยะเวลาเพียง 2 วัน และผลที่ไดมีความแมนยำมากกวารอยละ 99 โดย
มีคาใชจายเฉลี่ยอยูที่ 30 บาทตอตัวอยาง ซึ่งถือวาคุมเมื่อเทียบกับตนทุนคาเสียโอกาสที่
ตองสูญเสียไปในระหวางรอผลผลิตเติบโตนาน 6-12 เดือน เพื่อตรวจสอบวาผลผลิตที่ไดมี 

๖๓ - - 548.953 สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงขาติ 
(สวทช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 27 ของ 30 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  คุณลักษณะที ่ต องการหร ือไม นอกจากการค ิดค นเทคโนโลยีใหมในการตรวจสอบ
เครื่องหมายโมเลกุลในเมล็ดพันธุพืชแลว NOC ยังมีฐานขอมูลเครื่องหมายโมเลกุลใหญที่สุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต จึงทำใหไฮบริดชัวรสามารถตรวจความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุลูกผสม
ในพืชผัก ผลไม และดอกไมไดครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเซียตะวันออก
เฉียงใต 

3) ศูนยทรัพยากรคอมพิวเตอรเพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer 
Center: ThaiSC) เช น ปะมวลผลประสิทธิภาพสูงแกโครงการพยากรณฝุ น PM2.5 
สามารถลดระยะเวลาที่ใชในการคำนวณจาก ๑๑ ชั่วโมงครึ่ง เหลือเพียง ๑ ชั่วโมงครึ่ง และ
สามารถพยากรณพื้นที่ฝุนไดลวงหนาถึง ๓ วัน เปนตน นอกจากนี้ การใช Supercomputer 
วิเคราะหลำดับพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งมีลักษณะขอมูลขนาด
ใหญ (Big Data) ทำไดรวดเร็ว จึงทำใหติดตามหาจุดแพรกระจายเชื้อไดทันสถานการณ 

4) สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Technology and 
Informatics Institute for Sustainability : TIIS) เชน (๑) จัดทำกรอบการประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เพิ่ม Eco-Efficiency ขององคกรใหการไฟฟาสวนภูมิภาค 
(กฟภ.) ลดคาใชจายรวมทั้งสิ้น 137.55 ลานบาท/ป (๒) การพัฒนาฐานขอมูลกลุมการ

จัดการน้ำเสีย (๓) การประเมินความสูญเสียอาหารของผลิตภัณฑปาลมและน้ำมันปาลม 

เปนตน  
5) ศูนยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส (Thai Microelectronics Center: TMEC) 

มีตัวอยางผลการดำเนินงานเช น สามารถผลิตเวเฟอร ระด ับ Small volume ที ่ผาน
กระบวนการผลิตทั้งหมดพรอมสงมอบไดถึง ๗๕ แผนตอป พรอมทั้งรวมมือกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ีพระจอมเกลาพระนครเหนือในการพัฒนากำลังคนเพื ่อออกแบบด  าน
อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งไดดำเนินการรวมกับหนวยงานภาคเอกชน
จากสาธารณรัฐเกาหลี ในการพัฒนาตนแบบซิลิกอนไมโครโฟน และเตรียมดำเนินการรวมกับ
ผูรวมดำเนินการภาคเอกชนจากสาธารณรัฐสิงคโปรในการพัฒนาลำโพงซิลิกอน เปนตน 

     



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 28 ของ 30 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  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 ดำเนินการ ดังนี ้
 ๑) การพัฒนาตนแบบนวัตกรรม เชน ตนแบบเครื่องวัดความชื้นของเมล็ดพันธพืช และ
เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นในพื้นที่จัดเก็บเมล็ดพันธพืช ปจจุบันอยูระหวางทดสอบการ
ทำงานของระบบวัดคาความชื้นของเมล็ดพันธุ พืช เพื ่อเก็บขอมูลและนำขอมูลทีไดมา
ปรับปรุงเพื่อใหไดคาการวัดที่ถูกตองเพิ่มมากขึ้น 
 ๒) ยกระดับดานความสามารถดาน วทน. แกภาคอุตสาหกรรมการเกษตร ผานการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหคำปรึกษา วิเคราะหทดสอบ สนับสนุนและบริการฐานขอมูล เชน 
  (๑) ถายทอดความรูเรื่อง “มาตรวิทยาเพื่อการวัดคุณภาพผลิตภัณฑการเกษตรดวย
การตรวจสอบความชื้น” ใหกับเกษตรกรและชุมชน  
  (๒) ถายทอดเทคโนโลยียกระดับกลุมเกษตรกร กลุมผูผลิตขาวปลอดภัยในพื้นที่ โดย
นำวัสดุอางอิงรับรอง (Certified Reference Material : CRM) ความชื้นขาวสำหรับการ
ตรวจสอบเครื่องมือวัดความชื้นขาวดวยเทคโนโลยีวัสดุอางอิงความชื้นขาว ใหกับผูใชงาน 
เชน สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กรมการคาขาว สหกรณ
การเกษตรประจำจังหวัด สหกรณการเกษตรประจำภูมิภาค ผูประกอบการโรงสีขาว เพื่อ
เปนแนวทางในการตรวจสอบการวัดของเครื่องมือ ผูใชงาน และนำไปสูการผลิตขาวสารที่มี
ความปลอดภัย ผานกระบวนการตรวจสอบ รับรองมาตรฐาน สามารถตรวจสอบยอนกลับ 
สรางความเชื่อม่ันใหแกผูบริโภคตอไป 
 
 
 

5๗ - - 2.2547 สถาบัน 
มาตรวิทยา 

(มว.) 
 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 29 ของ 30 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ๕. นวัตกรรมอาหาร : เทคโนโลยีการยืดอายุอาหารและเครื่องดื่ม 
 วว. จัดสรางโครงสรางพื้นฐานในรูปแบบ Shared service ที่เปดใหบริการดานการยืด
อายุอาหารและเครื่องดื่ม มีดังนี้  

๑) ศูนยถายทอดเทคโนโลยียืดอายุสับปะรดเพื่อการสงออก เปนโรงงานตนแบบในการ
ผลิตสับปะรดผลสดเพื่อการสงออก และโรงคัดบรรจุผลสดทันสมัยแหงแรกของประเทศไทย 
ที่มีเครื่องจักรและกระบวนการผลิตมาตรฐานครบวงจร ตั้งอยูที่ ตำบลอาวนอย อำเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

๒) ศูนยถายทอดเทคโนโลยียืดอายุลำไยเพื่อการสงออก เปนโรงงานตนแบบเพื่อยืดอายุ
ลำไยโดยวิธีการรมซัลเฟอรไดออกไซดเพื่อการสงออก ตั้งอยูที่ ตำบลเหลายาว อำเภอบาน
โฮง จังหวัดลำพูน  

๓) ศ ูนย ถ ายทอดเทคโนโลย ีและนวัตกรรมอาหารแปรร ูป ดำเนินงานรองรับ
ผูประกอบการในการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มจากสินคาเกษตรในพื้นที่จังหวัดแพรและ
จังหวัดใกลเคียง ตั้งอยูที่ ตำบลแมจั๊วะ อำเภอเดนชัย จังหวัดแพร  

๔) โรงงานบร ิการนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation & Service Plant : FISP) 
ดำเนินงานสายการผลิต การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มเชิงอุตสาหกรรม ใหบริการลกูคา 
SMEs และ OTOP ตั ้งอยู ที ่ วว. เทคโนธานี ตำบลคลองหา อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี  

๕) ศูนยนวัตกรรมผลิตหัวเชื ้อจุลินทรียเพื่ออุตสาหกรรม (Innovative Center for 
Production of Industrially used microorganisms : ICPIM) ดำเน ินงานด  านสายการผลิ ต
เชื้อจุลินทรียเชิงอุตสาหกรรม ตั้งอยูที่ วว. เทคโนธานี ตำบลคลองหา อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี  

๖) โรงงานสกัดระดับชุมชนและระบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เปนโรงงานตนแบบการสกัด 
และโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่ไดมาตรฐาน และศูนยอนุร ักษพรรณพืช ตั้งอยูที่ ตำบล 
น้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดนาน  

๗๐ การแพร
ระบาด 
ของเชื้อ
ไวรัส 

โคโรนา 
๒๐๑๙ 
(COVID-19)  

- ๓.๖๓๕๕ 
 

สถาบัน
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย 

(วว.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 30 ของ 30 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

๗) โรงงานบริการนวัตกรรมอาหารระยอง ดำเนินงานรองรับผูประกอบการในการ 
แปรรูปอาหารและเครื่องดื่มจากสินคาเกษตรในพื้นที่ ตั้งอยูที่ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง 
จังหวัดระยอง  

๘) โรงงานบริการนวัตกรรมอาหารสงขลา ดำเนินงานรองรับผูประกอบการในการ 
แปรรูปอาหารและเครื่องดื่มจากสินคาเกษตรในพื้นที่ ตั้งอยูที่ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา  

ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคมมีการดำเนินการใหบริการผูประกอบการ จำนวนที่มาใชบริการ 
๕๗ รายการ เปนมูลคารายได ๓๘๕,๐๑๘.๖๒ บาท (รวมสะสม ๒๙๓ รายการ เปนมูลคา
รายได ๒,๗๙๒,๙๒๐.๕๙ บาท )  

 
 



นโยบายรัฐบาลที่ ๗ หนา 1 ของ 7 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี ๑ – ๓๑ พฤษภาคม 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 
การพัฒนาผูประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรม (วทน.) มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
1) แนวทาง “คูปองวิทยเพื่อโอทอป” เปนการใหบริการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรม (วทน.) ใหกับกลุมเปาหมาย ไดแก กลุมผูประกอบการ OTOP ที่ตองการ
พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน เปนที่ตองการของตลาดและเพิ่ม
รายไดใหกับผูประกอบการ ใน 6 ประเด็นการพัฒนา ซึ่งไดสนับสนุนงบประมาณใหกับ
สถาบันการศึกษาเครือขายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใน
พื้นที่ จำนวน 18 แหง เพื่อพัฒนาผูประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ OTOP จำนวน 99 
ราย ในพื้นที่ 17 จังหวัด ไดแก แมฮองสอน ลำปาง อุตรดิตถ พิจิตร เลย มหาสารคาม  
ศร ีสะเกษ กาญจนบุร ี ราชบุร ี  สมุทรสาคร ส ุพรรณบุร ี ยะลา ป ตตานี นราธิวาส 
นครศรีธรรมราช นครนายก สตูล มีการดำเนินการ  

  ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาขอเสนอโครงการจากการจัดกิจกรรมการนำเสนอ
แนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ดวย วทน. ของผู ประกอบการ จากใบสมัคร 
ตามแนวทางคูปองวิทยเพื่อโอทอป ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ยังไมไดดำเนินการ พื้นที่
จังหวัดพิจิตร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรีและนครนายก 28 โครงการ 28 ผูประกอบการ และ 
อยูระหวางดำเนินการอนุมัติสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาผูประกอบการ OTOP ในพื้นที่  

76.53 - - 20.4966 สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม
(สป.อว.) 

แบบ กตน. ๒ 



นโยบายรัฐบาลที่ ๗ หนา 2 ของ 7 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ภาคใต ตามแนวทางคูปองวิทยเพื่อโอทอป รวมกับหนวยงานสังกัด อว. ไดแก สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) และกรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.)
จำนวน 14 โครงการ 14 ผูประกอบการ 
๒) กิจกรรมประเมินผลมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยดำเนินโครงการประเมินผลการพัฒนาและ
ยกระดับสินคา OTOP ดวย วทน. (ตามแนวทางคูปองวิทยเพื่อโอทอป) ที่ไดรับการสนับสนุน
จาก สป.อว. ภายใตโครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ซึ่งอยูระหวางการอนุมัติสนับสนุนงบประมาณฯ ใหผูประกอบการ
กลุมเปาหมายจำนวน 171 ราย 

     

  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 ซึ่งในปจจุบันมีผูประกอบการเขารับการบมเพาะเขารวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๕ ราย 
แบงเปนผูประกอบการในระดับ Startup Company จำนวน ๘๐ ราย และในระดับ Spin-off 
company จำนวน ๔๕ ราย และอยูระหวางการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ 

๓๐ - - ๑.๐๓๗๓ สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม
(สป.อว.) 

 

  ๓. การพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน 
ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนในรูปแบบการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี และ
การสงเสริมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน โดยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ จำนวน ๕๗ 
ผลิตภัณฑ เชน แชมพูสมุนไพรดอกอัญชันและประคำดีควาย เครื่องแกงกะทิ เสื่อลายขิด 
กระติ๊บขาวจากกก ผามัดยอมสีธรรมชาติ ถานไมไผดูดกลิ่น กลวยอบกรอบไสมะขามหวาน 
น้ำพริกปลาราไขทรงเครื่อง เห็ดทอดปรุงรส เฟรนชฟรายสกลวย เปนตน 

๕๘ - - 9.9870 กรม
วิทยาศาสตร
บริการ (วศ.) 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ๔. นวัตกรรมเทคนิคการมวนเสนดายยืน  
 เปนการดำเนินงานสงเสริมและถายทอดความรูเพื่อใชประโยชนรวมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยขับเคลื่อนและผลักดันใหเกิดการนำผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใชให เกิดประโยชนอยางเป นร ูปธรรม ดวยการสนับสนุนให เกิดการนำ
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม มาจัดการความรูกอนการนำไปถายทอดเพื่อพัฒนา/
แกไขปญหาใหแกกลุมเปาหมายหรือกลุมผูใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม มีการดำเนินงาน คือ  
 ๑) ดำเนินการอบรมถายทอดเทคโนโลยีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  
    ๒) ดำเนินการการติดตามประเมินผลการนำเทคโนโลยีและองคความรูที่ไดรับการอบรม
ไปใชประโยชน 
    ๓) จัดทำการประเมินผลองคความรูที่ไดรับการอบรมกอนและหลังการอบรม     

๙๐ - - 0.6460 สำนักงาน 
การวิจัย
แหงชาติ 
 (วช.) 

 ๗.๒ สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

      

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

41.17 

 

การแพร
ระบาด 
ของ 

COVID-19 

- 1.0234 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

จันทรเกษม 
 

 ๗.๒.๕ สรางเครือขายชุมชน
ที่เขมแข็ง 

๑. การสนับสนุนการนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษกิจชุมชน
ในพื้นที่ โดยบูรณาการกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ มีการดำเนินงาน ดังนี ้
ผลการดำเนินงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้ 
1) การสรางแพลตฟอรมเพื่อสงเสริมการนำ วทน. ไปใชเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจ
ชุมชน 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  

87.19 - - 21.0186 

 

 

 

 

 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

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

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  บาท ไดดำเนินการสน ับสนุนงบประมาณ จำนวน 38 โครงการ งบประมาณรวม 
7,966,400บาท  
1.3) แพลตฟอรมบมเพาะชุมชน/หมู บานให มีศ ักยภาพดานวิทยาศาสตร (Science 
Community Incubator: SCI) จ ำนวน  76 โ ค ร งการ  รวมงบประมาณสน ั บสนุ น 
15,115,900 บาท ไดดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 63 โครงการ งบประมาณ
รวม 12,490,700 บาท 2) การถายทอดเทคโนโลยี (ณ เดือนพฤษภาคม) 
 ๒.๑) ผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุมเปาหมาย 
จำนวน 11,400 คน (จำนวนสะสม 19,120 คน) 

 2.2) จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที ่ใชผลงานวิจ ัยและพัฒนาไปเพิ ่มมูลคา  
ลดรายจาย เพิ่มรายได มีจำนวน ๔ ราย (จำนวนสะสม ๒๗ ราย) 

2.3) จำนวนผลงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สงเสริมไปใชในการ
เพิ่มศักยภาพ จำนวน ๕ เรื่อง (จำนวนสะสม ๒๐ เรื่อง) 

     

  ๒. การขยายผลองคความรู เทคโนโลยีดานการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
 ๒.๑ การขับเคลื่อนและผลักดันใหเกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชใหเกิด
ประโยชนอยางเปนรูปธรรม  
           ดำเนินการสงเสร ิมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม โดยการถายทอด 
องคความรูการวิจัยและนวัตกรรมใหผูรับประโยชน จำนวน ๓๕ โครงการ เชน 

1) การถายทอดเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อยกระดับการพัฒนาการ
แปรรูปผลิตภัณฑเกษตรของหมูบาน (OTOP) ใหไดมาตรฐานเชิงพาณิชย 

2) การถายทอดองคความรูและนวัตกรรมการปรับปรุงระบบการผลิตโคเนื้อโดย
ใชแหลงอาหารในทองถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แขงขันของเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ  

3) การพัฒนาเครื่องสำอางและสปาสมุนไพรจากงานวิจัยตอยอดเชิงพาณิชย 
4) การยกระดับผลิตภัณฑตาลโตนดของชุมชมตำบลทางาม อำเภอวัดโบสถ จังหวัด

พิษณุโลก 
 

 
๓๐ 

 
- 

 
- 

 
๑๓.๐๐๐๐ 

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 

   (๕) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนการ
ผลิตขนมปงนางเล็ดหมูบานทับทิมสยาม 04 และตำบลเทพรักษา 

     

  ๒.๒ สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) มีความรวมมือกับกองอำนวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)  
             สงเสริมการใชประโยชนองคความรูจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 
เชิงพื้นที่ : ชุมชนเขมแข็ง ดวยวิจัยและนวัตกรรม ผานกลไกการดำเนินงานของศูนยประสาน
การปฏิบัติที่ ๑ – ๕ (ศปป.๑ – ๕) เพื ่อรวมขับเคลื่อนกิจกรรม และขยายผลถายทอด 
องคความรูจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามความตองการของพื้นที่ชุมชน สังคม ปราชญ
ชุมชน และปราชญ โดยการยกระดับศักยภาพความเขมแข็งของชุมชนดวยวิจัยและ
นวัตกรรมโดยการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาคจังหวัดในพื้นที่เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาเชิงพื้นที่อยางตอเนื่องและยั่งยืน กำหนดพื้นที่เปาหมายเพื่อเสริมสรางตำบลมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน ๑๕ จังหวัด เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีดานการเกษตรไปใช
ใหเกิดประโยชนตามความตองการของพื้นที่เปาหมาย ดวยวิจัยและนวัตกรรม ไดแก จังหวัด
เพชรบุรี สุพรรณบุรี สระแกว พระนครศรีอยุธยา บุรีรัมย ศรีสะเกษ รอยเอ็ด สุรินทร 
กาฬสินธุ เชียงใหม พะเยา พิจิตร อุตรดิตถ พัทลุง ชุมพร ตัวอยางกิจกรรม  
        ในปจจุบัน นักวิจัยดำเนินการปรับปรุงขอเสนอโครงการตามขอเสนอแนะ คณะทำงาน
พิจารณาขอเสนอโครงการ ติดตามประเมินผลและใหความเห็นทางวิชาการกิจกรรมสงเสริม
และสนับสนุนการวิจ ัยและนวัตกรรม เพ ื ่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรอง
งบประมาณฯ ขอรับการสนับสนุนการทำกิจกรรมการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
จำนวน ๙ โครงการ 
 
 
 
 
 

๖๐ การแพร
ระบาด
ของ 

COVID-19 
 

ประชุม
ทางไกล 

ผาน
ระบบ 
ZOOM 

 

2.448๐ สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๗ หนา 6 ของ 7 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

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

1) ดำเนินงานสรางบุคลากร พัฒนาศักยภาพคนในพื้นที่ใหสามารถบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดวยตนเอง เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนว
พระราชดำริ และขยายผลไปสูพื้นที่อื่น โดยถายทอดองคความรูการประยุกตใช วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดำเนินงาน
เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม เพื ่อการทำงานและวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการถายทอดความสำเร็จผานพิพิธภัณฑธรรมชาติ จัดการน้ำ
ชุมชนตามแนวพระราชดำริ เพื่อถายทอดความสำเร็จผานพิพิธภัณฑธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน 
ตามแนวพระราชดำริ เมื่อวันที่ 1 3 และ 5 กุมภาพันธ 2564 ในรูปแบบออนไลน 

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

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ“ทฤษฎีใหมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ระหวาง
วันที่ 24-27 มีนาคม 2564 ณ ชุมชนศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม เพื่อรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางดำเนินงานทฤษฎีใหม  

๒) ดำเนินงานประสานการทำงาน และวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน เพื่อ
นำไปสูงานพัฒนาและฟนฟูแหลงน้ำ สรางตนแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่เหมาะสมกับ
ภูมิสังคม โครงสรางหรือแหลงน้ำสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยชุมชนเครือขาย 60 
ชุมชน ไดจัดทำขอเสนอโครงการและสัญญา เพื่อดำเนินงานดานพัฒนาแหลงน้ำ ตัวอยางเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม และพัฒนาศักยภาพเยาวชน จากสถานการณระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ทำใหปรับขั้นตอนการทำงานเพื่อใหสอดคลองเหมาะสม โดยทำงานคูขนาน 

 

60 สถานการณ
การแพร
ระบาด 
ของ 

COVID-19 

- 20.1556 สถาบัน
สารสนเทศ

ทรัพยากรน้ำ 
(องคการ
มหาชน) 
(สสน.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๗ หนา 7 ของ 7 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  กับชุมชนไดดำเนินงานเก็บขอมูลพรอมวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กำหนดแผนงาน
บริหารจัดการน้ำเพื่อเปนตนแบบการพัฒนาแหลงน้ำ สรุปไดดังนี ้

     

  - ชุมชนดำเนินการปรับปรุงขอมูล ขอเท็จจริงของสภาพพื้นที่ และขอมูลสมดุลน้ำ เพื่อ
นำไปใชวิเคราะหอยางตอเนื่อง โดยอยูระหวางรางขอเสนอและรวบรวมเอกสารประกอบสัญญา 
รวมถึงการขออนุญาตเนินงานในพื้นที่เกี่ยวของชุมชนประสานการทำงานและวางแผนบรหิาร
จัดการทรัพยากรน้ำชุมชน โดยอยูระหวางรวบรวมและจัดทำสัญญา   

    
 

 

  ๔. โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน 
 โดยวิทยาลัยชุมชน ๒๐ แหง ดำเนินงานในการวิเคราะหศักยภาพชุมชน คัดเลือกชุมชน 
และทำความเขาใจชุมชนเพื่อทราบความเปนอยู ศักยภาพ ปญหา/ความตองการที่จะแกไข/
พัฒนา และมีการสรางเครือขาย เพื่อวิทยาลัยชุมชนเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนา จัดทำ
แผนรวมกับชุมชน พัฒนาองคความรู และฝกอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อสรางทักษะที่สนอง
ตอชุมชน มีเปาหมายจำนวนประชาชนที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคลองกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลง 5,500 คน มีผูเขารวม ณ เดือนพฤษภาคม 514 คน  (จำนวนสะสม 795 
คน) ตัวอยางเชน โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตกลุมเกษตรปลอดภัยจาก
สารพิษ โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑภาชนะรักษโลกจากวัสดุธรรมชาติเพื ่อรับการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตยุค New Normal โครงการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปและบรรจุภัณฑ
ขาวอินทรียของกลุมรักษโฮม เปนตน 

14.45 - - 5.2885 สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน (สวชช.) 

 

  

 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  1 ของ 29 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 
กระทรวง/หนวยงาน : กระทรวงการอุดมศึกษา 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 

๑. โครงการผลิตบัณฑิตพันธุใหม 
     สป.อว. ไดดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุใหม ตั้งแตป ๒๕๖๒-ปจจุบัน 
เพื่อสรางกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมเปาหมาย
ของประเทศ  (First and New S-Curve) และสรางฐาน (Platform) การพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงอนาคต โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิต
ใหมีกระบวนการจัดการศึกษาแบบใหม มีการสรางตนแบบของหลักสูตรแนวใหม 
และเนนการรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนโดย 
การปฏิบ ัต ิงานจร ิง ผ านการใช เทคโนโลย ีและเคร ื ่องมือที ่ท ันสม ัยใน 
สถานประกอบการหรือภาคเอกชนเปนแหลงเร ียนรู  มีผู เชี ่ยวชาญจาก 
สถานประกอบการเปนพี่เลี้ยงที่ดูแลใหคำแนะนำแกนักศึกษา/ผูเรียน อาจารย
จากสถาบันอุดมศึกษามีหนาที ่กำกับดูแล (Coaching) นักศึกษา/ผู เร ียน 
เพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรู การวิเคราะห ความคิดสรางสรรค สงผลให
นักศึกษา/ผูเรียนมีทักษะและสมรรถนะในการเรียนรูดวยตนเองและทักษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อใหมีความสามารถในการทำงานไดหลากหลายตาม
ความตองการของผู เร ียน และตอบโจทยภาคอุตสาหกรรมและสถาน
ประกอบการ โดยไดจัดสรรงบประมาณใหกับนักศึกษาในระดับปริญญาไป
แลว  5,508 คน รอโอนงบประมาณ 1,061 คน และประกาศนียบัตร 
จำนวน 4,623 คน รอโอนงบประมาณ ๙๑๒ คน  

43.3 - - 497.36 สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สป.อว.) 

แบบ กตน. ๒ 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  2 ของ 29 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  ๒. การยกระดับสมรรถนะกำลังคนวัยแรงงานเพื่ออนาคต 
(Upskill/Reskill) 
     สป.อว. ไดดำเนินโครงการเรียนรูตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่อ
อนาคต โดยเพิ่มพูนทักษะ (Upskill) เสริมทักษะเดิมที่มีอยู (Reskill) และ
เพิ่มเติมทักษะใหมๆ (Newskill) ใหกับกำลังคนของประเทศ (Work 
force) เพื่อสงเสริมการมีงานทำและเตรียมความพรอมในการรองรับการ
ทำงานในอนาคต เพิ่มผลิตภาพใหกับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 
ปจจุบันอยูระหวางดำเนินงาน คาดวาในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จะมี
แรงงานที่ไดรับการยกระดับและสงเสริมทักษะระดับสูงและพัฒนาทักษะ
ใหม จำนวนไมนอยกวา ๔,๐๐๐ คน และมีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต 
(Upskill/Reskill) ภายในสถาบันการศึกษาที่ไดมาตรฐานไมนอยกวา ๗๐ 
หลักสูตร โดยที่ผานมาไดดำเนินการ 
     ๑) จัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือการดำเนินงานโครงการ
ยกระดับสมรรถนะกำลังคนวัยแรงงานเพื่ออนาคต ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหวางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

   ๒) อยูระหวางการดำเนินการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดำเนิน
โครงการฯ งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๘,๙๗๐,๐๐๐ บาท (แปดลานเกาแสนเจ็ด
หมื่นบาทถวน) 

๑๐ - - ๘.๙๗ 

(อยูระหวางการ
ดำเนินการ) 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สป.อว.) 

  ๓. โครงการยุวชนสรางชาติ 
สป.อว. ไดจัดทำโครงกรยุวชนสรางชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษ 

ที่ ๒๑ ที่มีคุณภาพและสรางองคความรูใหม ดวยการบูรณาการการจัด   
การเรียนการสอนในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริง ลดระยะเวลาเรียน     
ในชั ้นเรียนและมุ งการปฏิบัติงานจริง เพื ่อใหนิสิต/นักศึกษาได ฝก
ประสบการณการทำงานตรงตามสาขาวิชาและองคความรูที่เรียนมา โดยมี 

๖๐ ผูเขารวม
โครงการตอง
ปรับแผน/
กิจกรรม 

เนื่องจากไม
สามารถ 

- ๒๙.๖๒ สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  3 ของ 29 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  ชุมชนเปนฐานในการนำองคความรูทางวิชาชีพในสาขาที่เรียนสูการปฏิบัติ 
(Community-based Learning Program : CBL) ผานโครงการที่
ตอบสนองตอปญหาและความตองการเชิงพื้นที่ของชุมชน (Area-based) 
และมุงเนนผลลัพธของการแกปญหาดานความยากจน ความเหลื่อมล้ำ 
และปญหาคุณภาพชีวิต ซึ่งจะสงผลใหเกิดการพัฒนาชุมชนอยางเปน
ระบบและเปนรูปธรรม โดยปจจุบันอยูระหวางดำเนินงาน                      
คาดวาในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จะมีนักศึกษาเขารวมโครงการยุวชน
อาสาในการรวมพัฒนาชุมชน จำนวนไมนอยกวา ๕๐๐ คน 

 เดินทางลง
พื้นที่ตาม

แผนงานที่วาง
ไวได 

  นวัตกรรม 
(สป.อว.) 

  ๔. โครงการมหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวใหประเทศ (โครงการ
U2T)  
   สป. ไดดำเนินโครงการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ สังคมรายตำบลแบบ
บูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย โดยดำเนินการรวมกับ ๓,๐๐๐ 
ตำบลทั่วประเทศ รวมทั้งสรางอนาคต สรางโอกาส สรางรายไดให กับ
นักศึกษา บัณฑิตจบใหม และประชาชน ๖๐,๐๐๐ คน ใหเขาไปปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ เพื่อใหเกิดการสรางงานและพัฒนาแกไขปญหาและเศรษฐกิจของ
ตำบลแบบพุงเปา โดยดำเนินการ ๑ ป ขณะนี้ผูเขารวมโครงการไดเริ่ม
พัฒนาทักษะการทำงานในดานต างๆผานระบบออนไลน ทั ้งการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะดานการเงิน ภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม 
รวมทั้งทักษะเฉพาะดานที่สอดคลองกับงานพัฒนาชุมชน พรอมๆกับการ
จัดทำขอมูลชุมชน ขอมูลตำบลใน ๕ มิติ ไดแก สุขภาพ ความเปนอยู 
การศึกษา รายได และการเขาถึงบริการภาครัฐ เพื ่อวิเคราะหความ
เข มแข็งหรือออนแอของตำบลนั ้นๆ ในการใชทำแผนการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะจัดเก็บลงในระบบการจัดเก็บขอมูล หรือ Data 
Lake ผ าน application U2T ในมือถ ือ โดยขอมูลจะมีท ั ้งด านการ
ทองเที่ยว ดานความหลากหลายทางชีวภาพ ดานความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ดานชุมชนเมืองของตำบล เปนตน และปจจุบันไดดำเนินการ 
ดังนี้ 

30 - - ๓,๙๕๔.๙๙ สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สป.อว.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  4 ของ 29 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  - จางงานแลว จำนวน ๕๘,๒๓๕ คน 
- ดำเนินกิจกรรมการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล และ

จัดทำขอมูลตำบล (Tambon Profile) ใน 3,000 ตำบล ทั่วประเทศ 

     

  ๕. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง (U-School Mentoring) 
   ๑) จัดทำขอกำหนดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  
   ๒) จัดประชุมชี้แจงขอกำหนดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาทองถ ิ ่นโดยมีสถาบันอุดมศ ึกษาเป นพี ่ เล ี ้ยง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
   ๓) พิจารณาขอเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ จำนวน ๙ เครือขาย 
   ๔) จัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือการดำเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่
เลี้ยง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหวางสำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมกับเครือขายอุดมศึกษา 
   ๕) อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการเครือขายอุดมศึกษา
ภูมิภาค ๙ เครือขาย จำนวนเงิน ๖,๔๑๐,๐๐๐ บาท (หกลานสี่แสนหนึ่ง
หมื่นบาทถวน) 

๖) อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ เครือขาย
อุดมศึกษาภูมิภาค ๗ เครือขาย จำนวนเงิน ๒๖,๓๑๘,๒๐๐.๕๐ บาท 
(ยี่สิบหกลานสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองรอยบาทหาสิบสตางค) 

 

๖๐ - - ๓๒.๘๓๗๓  

 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สป.อว.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  5 ของ 29 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  ๖. โครงการเสริมสรางขีดความสามารถกำลังคนดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีผูเขารวมกิจกรรม/พิพิธภัณฑ รวมทั้งสิ้น 
2,904,547 คน ตัวอยางกิจกรรม/พิพิธภัณฑ เชน 

1) พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร  
2) พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา  
3) ผพิพิธภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4) พิพิธภัณฑพระรามเกา  
5) กิจกรรมคายวัฒนธรรมวิทยาสาสตร  
6) กิจกรรมคายวิทยาศาสตรสานใจไทยสูใจใต  
7) กิจกรรมจัดประกวดแขงขันวิทยาศาสตร  
8) กิจกรรมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตรเคลื่อนที่  
9)  กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ/Online 
10) กิจกรรมจัตุรัสวิทยาศาสตร (Online)  
๑๑) กิจกรรมสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตร และภูมิปญญา

ไทยในการปรับตัวเขา AEC  
๑๒) กิจกรรมหองทดลองทางวิทยาศาสตร  
๑๓) กิจกรรมเพิ ่มขีดความสามารถการบริการนิทรรศการด าน

วิทยาศาสตร 
๑๔) กิจกรรมเพิ ่มขีดความสามารถการบริการนิทรรศการด าน

วิทยาศาสตร 
๑๕) กิจกรรมปลูกฝงปญญาเยาว 

๕๙.๓๖   - - ๒๗๑.๑๕๙๐ 
 

องคการ
พิพิธภัณฑ

วิทยาศาสตร
แหงชาติ (อพ.) 

  ๗. โครงการผลิตแพทยเพิ่ม 
    ดำเนินการโครงการผลิตแพทยเพิ่มของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตาม
มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อแกไขปญหาการกระจายใหมี
แพทยใหเพียงพอในพื้นที่หางไกลในเขตสุขภาพที่มีความขาดแคลนแพทย
มาก ลดความเหลื่อมล้ำใหประชาชนเขาถึงบริการดานสาธารณสุขไดอยาง 

๓๑.๔๓ เนื่องจากการ
แพรระบาด
ของเชื้อไวรัส

โคโรนา 
๒๐๑๙

(COVID-19) 

- ๑.๖๓ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

(มก.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  6 ของ 29 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  ทั ่วถึงและมีคุณภาพ โดยมีการพัฒนาหลักสูตรการผลิตแพทยอย าง
เพียงพอตามความตองการ โดยปจจุบันไดดำเนินการ ดังนี้ 
- จัดการเรียนการสอนตามแผนที่กำหนดไว 
- จัดการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาวิธีการจัดหลักสูตร วิธีการ

เรียนการสอน , พัฒนาสื่อการสอน ,พัฒนาระบบประเมินผล  
 จำนวน ๓๓  โครงการ (จากโครงการทั้งหมด ๑๐๕ โครงการ) 

     

  ๘. การพัฒนานักศึกษาเพื่อเปนบัณฑิตที่มีทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 
และคุณลักษณะ 4 ประการ 

๑) อบรมเชิงปฏิบัต ิการภาษาอังกฤษมาตรฐาน TOEIC ใหแก
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมปที่ 2 – 4 จำนวน 1,500 คน 
และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปที่ 3 – 4 จำนวน 1,000 
คน เมื่อเดือน ต.ค. – พ.ย. 63 

๒) บริการทดสอบภาษาอังกฏษมาตรฐาน TOEIC ใหแกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปที่ 3- 4 จำนวน 1,000 คน เมื่อเดือน
ต.ค. – พ.ย. 63 ทั้งนี้ จากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 มหาวิทยาลัยไดเลื่อนการดำเนินการกิจกรรมตางๆ ในIระยะ
ตอไปไปดำเนินการในไตรมาสที่ 3 และ 4 ดังนี้ 

๒.๑) คายภาษาอังกฤษ มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   
ปที่ 3 – 4  

๒.๒)เตรียมความพรอมการวัดระดับภาษาอังกฤษ ใหแกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปที่ 3 - 4 เตรียมความพรอมการวัด
ระดับภาษาอังกฤษ (ระยะเริ่มตน) ใหแกนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ปที่ 3 - 4    

๓) กิจกรรมเตรียมความพรอมการวัดระดับภาษาอังกฤษ (ระยะเริ่มตน) 
กลุมเปาหมาย คือ นักศึกษาปที่ 3-ปที่ 4     

ทั้งนี้ โครงการที่มีแผนการดำเนินงานโครงการในไตรมาสที่ 2 ที่มี
การรวมตัวของคนหมูมาก และเขาไปในพื้นที่เสี่ยง มหาวิทยาลัยไดมีการ  

37.09 - - 5.1074 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

จันทรเกษม 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
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  เล ื ่อนการจัดกิจกรรมไปดำเนินการในไตรมาสที ่  3 และ 4 หาก
สถานการณเขาสูภาวะปกติ 

     

  ๙. โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning สำหรับนักศึกษาครู 
     ดำเนินการติดตอประสานงานผูออกแบบระบบ และดำเนินการผลิต
รูปแบบระบบการฝกอบรมออนไลน ในแตละหลักสูตรของสาขาวิชาชีพครู 
เรียบรอยแลว อยูระหวางดำเนินการเตรียมการเขาใชระบบการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู แบบ Active Learning สำหรับนักศึกษาสาย
วิชาชีพครู ซึ่งจะเริ่มใชงานในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๓๐.๐๐ - -           - มหาวิทยาลัย
ราชภัฎหมูบาน 

จอมบึง 

  ๑๐. โครงการการพัฒนานโยบายกำลังคนและการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันของภาคเศรษฐกิจและ
สังคม  
   1) พลิกโฉมระบบการอุดมศึกษา (Reinventing University System) 
: กลไกนวัตกรรมการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) เพื่อ
ผลิตและพัฒนากำลังคนใหตอบโจทยความตองการของประเทศ 
โดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ (สอวช.) มุ งจัดทำกลไกและแนวทางรองรับการทดลองใช
นวัตกรรมการจัดการศึกษารูปแบบใหม ซึ่งจะนำไปสูการปรับมาตรฐาน
การอุดมศึกษาในกระบวนทัศนแบบใหม เพื่อสงเสริมการพัฒนากำลังคน
ใหพรอมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤติการณที่อาจเกดิขึ้นใน อนาคต 
ซึ่งไดศึกษากฎระเบียบที่เปนขอจำกัดตอการจัดการศึกษารูปแบบใหม 
ตัวอยางนวัตกรรมการอุดมศึกษาของตางประเทศ รวมทั้งระบบประกัน
คุณภาพการอุดมศึกษาของไทยและตางประเทศ และไดจัดทำ (ราง) 
เกณฑการจัดการศึกษาที่เขาขาย Sandbox รวมทั้งมาตรการสนับสนุน
สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมโครงการ และจัดเตรียมกลไกการ
บริหารจัดการ มีการดำเนินงาน ดังนี้ 

๗๐ - - 7.6736 

 

สำนักงาน 
สภานโยบาย
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม
แหงชาติ
(สอวช.) 
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 (๑) จัดประชุมหารือกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพเพื่อรวม
พัฒนาขอเสนอการจัดการศึกษาแบบ Sandbox ไดแก สถาบันเทคโนโลยี
จิตรลดา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ม.เทคโนโลยีราชมงคลลานนา สถาบัน
เทคโนโลย ีพระจอมเกลาเจ าค ุณทหารลาดกระบัง ม.ศร ีนคร ินทร 
วิโรฒ และไดพัฒนาจนไดรางแนวคิดการจัดการศึกษาแบบ Sandbox 
จากสถาบันอุดมศึกษา 3 แหง นำเสนอตอ รมว.อว. เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564  
 (๒) จัดทำกรอบการศึกษาหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการและแนว
ปฏิบัติการจัดการศึกษาแบบ Sandbox ในสาขาเฉพาะดาน 5 สาขา 
ไดแก วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีวิศวกรรม สถาปตยกรรมและการ
ออกแบบ วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความเปนผูประกอบการ และสาขาวิชาสหวิทยาการและสาขาอื่น ๆ และ
จัดจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเด็นดังกลาว 
 (๓) ตั ้งคณะทำงานสงเสริมการจัดการศึกษาที ่แตกตางจาก
มาตรฐานการอุดมศึกษา (โดย รมว.อว.) โดนมีการประชุมคณะทำงานครั้ง
ที ่ 1/2564 เมื ่อวันที ่ 3 พฤษภาคม 2564 คณะทำงานเห็นชอบใน 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื ่อนไขการจัดการศึกษาแบบ Sandbox เพื่อ
เตรียมนำเสนอสภานโยบายฯ ตอไป 

(๔) จัดประชุมคณะทำงานสงเสริมการจัดการศึกษาที่แตกตาง
จากมาตรฐานการอุดมศึกษาครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๔ 
เพื่อพิจารณารูปแบบขอเสนอการจัดการศึกษาที่แตกตางจากมาตรฐาน
การอุดมศึกษา และเสนอแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเพื่อจัดทำกลไกกำกับ การ
ประกันคุณภาพ การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และปจจัยสงเสริม 
เพื่อรองรับการจัดการศึกษาที่แตกตางจากมาตรฐานการศึกษา 

(๕) จัดทำขอเสนอการจัดการศึกษาที่แตกตางจากมาตรฐานการ
อุดมศึกษา เตรียมเสนอสภานโยบายฯ 
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  2) ขอเสนอนโยบาย เรื่อง ระบบสงเสริมการเรียนรู ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) มีวัตถุประสงคเพื่อตอบโจทยการพัฒนากำลังคน
รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ลดความเหลื่อมล้ำ และสรางภูมิคุมกัน
ใหประเทศ ซึ ่งขอเสนอแนะการสงเสริมการเรียนรู ตลอดชีวิตสำหรับ  
4 กลุมเปาหมาย ไดแก (๑) เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา อายุ 
15-18 ป ประมาณ 4-5 แสนคน (๒) นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 1.6 
ลานคน (๓) กำลังแรงงานในระบบ 9.4 ลานคน และกำลังแรงงานนอก
ระบบ 28.9 ลานคน และ ๔) ผูสูงอายุ 7.34 ลานคน  
    โดย สอวช. อยู ระหวางการจัดทำ (ราง) ขอเสนอนโยบายฯ 
ซึ่งประกอบไปดวย (1) การพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
(2) การบูรณาการการเรียนรูกับการทำงาน (3) การพัฒนากำลังแรงงาน 
(4) การสงเสริมการเรียนรูและอาชีพใหผูสูงวัย ในลำดับถัดไปจะไดมีการ
ประชุมระดมความเห็นเพื่อขอความเห็นตอ (ราง) ขอเสนอแนะนโยบาย 
และเตรียมนำเสนอในที่ประชุม Thailand Workforce Agency (TWA) – 
ภายใตคณะอนุฯ ปฏิรูปดานแรงงาน ซึ่งจะมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

-  จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องตอรางนโยบายสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิตสำหรับผูสูงอายุ  

-  จัดทำขอเสนอกลยุทธและโปรแกรมการขับเคลื่อนการเรียนรู
ตลอดชีวิตโดยกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเสร็จสมบูรณ และอยู
ในระหวางการจัดทำขอเสนอกลยุทธและโปรแกรมขับเคลื่อนโดยกลุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

- พัฒนารางขอเสนอสงเสริมหลักสูตรบูรณาการการเรียนรูกับ
การทำงาน และการพัฒนากำลังแรงงาน เพื่อเสนอแนะตอ สป.อว. ในการ
ผลักดันตอไป 

-  เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษานโยบายพัฒนากำลังคน
ตามความตองการของประเทศ และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
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  ๓) Manpower & Brainpower ดำเนินการจัดทำขอเสนอกลไก 
ปลดล็อคนักเรียนทุนใหสามารถไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน เพื่อสนับสนุน
การใชศักยภาพของนักเรียนทุนรัฐบาลใหไดใชความสามารถตามความ
ถนัดสูงสุด เกิดการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุนจากการทำงานที่มี
ความทาทาย สงเสริมการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน และเพิ่มโอกาสใน
การพัฒนาประเทศ โดยจัดทำกลไกสงเสริมใหนักเรียนทุนพัฒนาและ
สงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) 
ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน ในรูปแบบความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ 
และนำเสนอตอผู บริหารสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี (สสวท.) และ สสวท. ไดนำเสนอกลไกการสงเสริมนักเรียนทุน
ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตร 
สสวท. แลวเมื่อวันที่ 24 พ.ค. ๒๕๖๔ ทั้งน้ี อยูในระหวางการจัดทำบันทึก
ขอตกลงความรวมมือระหวาง สอวช. สสวท. และสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย เพื ่อผลักดันความรวมมือ และเตรียมเสนอเพื ่อขอความ
เห็นชอบจากอนุกรรมการ พสวท. หลังสำเร็จการศึกษา 

     

 ๘.๒.๒ จัดการศึกษา 
เชิงบูรณาการกับการทำงาน
เพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
ผูเรียน 

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

1) จัดทำกรอบมาตรฐานหลักสูตรและการดำเนินงานสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated 
Education Standards Framework) เสร็จแลว โดยอยู ระหวางการเสนอ
จัดทำเปนประกาศฯ เพื่อสงใหสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ
นำไปใชตอไป  

2) เตรียมการเพื ่อจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน 
(CWIE DAY) ประจำป พ.ศ. 2564 เแลว และจะจัดงานจริงในวันที่ 6 
มิถุนายน 2564 ในรูปแบบออนไลนเต็มรูปแบบ โดยจะถายทอดสดผาน 
Facebook Live: Co-Op Suranaree University of Technology  

- รอการ
ประกาศใช

กฎกระทรวงจึง
จะสามารถเสนอ
ใหมีการลงนาม
ในประกาศฯ 

- สถานการณ   
โควิด 19 ทำให
ไมสามารถ    
จัดงาน ณ 
มหาวิทยาลัย
เจาภาพ  รวมทั้ง
จัดอบรมไดตาม
กำหนดการเดิม 

- ๐.๐๒๒๑ สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สป.อว.) 
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  3) พัฒนาระบบฐานขอมูล CWIE (cwie.mua.go.th) และเปดระบบ
ใหสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการนำเขาขอมูลและใชงานแลว 

5) กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรอบรมสำหรับผู บริหาร คณาจารย 
ผูปฏิบัติงาน CWIE และวิทยากรแกนนำ ในวันที่ 21-23 มิ.ย. 64 ใน
รูปแบบออนไลน เพื่อทดลองใชหลักสูตร และจะทำการตรวจรับหลักสูตร
ตอไป 

 ทำใหตองเลื่อน
กำหนดการและ
ปรับเปลี่ยนเปน
จัดในรูปบบออน

ไลนแทน 

   

 ๘.๓ พัฒนาอาชีวะ พัฒนา
คุณภาพวิชาชีพ และพัฒนา
แรงงานรองรับอุตสาหกรรม 
4.0 

๑. โครงการจัดตั้งศูนยเครือขายในการผลิตและพัฒนาบุคลากร
สำหร ับอ ุตสาหกรรมเป าหมายเพ ื ่อรองร ับความต องการของ
อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เปลี ่ยนชื ่อจากเดิม 
โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(โครงการพัฒนาศูนยวิจัยและบริการวิชาการ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา) มก. ไดดำเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ อุปกรณ และเครื่องมือทางดานพาณิชยนาวีที่ทันสมัยเพื่อรองรับ
การวิจัย ใหบริการวิชาการ การจัดอบรม และการจัดการเรียนการสอน 
จำนวน 2 รายการ ไดแก ชุดจำลองสะพานเดินเรือสำหรับการฝกเดินเรือ 
(Bridge Simulator) และชุดจำลองหองเครื ่องยนตเร ือสำหรับการฝก
ควบค ุมเคร ื ่องยนต  เร ือ (Engine Room Simulator)  โดยป จจ ุบัน
คณะกรรมการกำหนด TOR ไดพิจารณารวมกัน สรุปผลตามหนังสือตาม
หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 198 ลงวันที่ 
8 เมษายน 2564 คณะกรรมการขอปรับปรุงแกไขขอบเขตงานใหแลว
เสร็จภายในวันที่ 27/5/2564 

 
 
 
 
 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

(มก.) 
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      2. กิจกรรมฝกอบรม ภายใตแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร 
การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกในเดือนพฤษภาคม 2564 ไมมีการจัดอบรมให
หนวยงานภายนอก เนื่องจากเปนชวงสถานการณการระบาดของ COVID- 19 

25 -      - การขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ
สำหรับการ
จัดซื้อจัดจาง

ครุภัณฑ
เทานั้น 
สวนการ

ดำเนินการ
ฝกอบรมจะใช
งบประมาณ
จากแหลงอื่น 

 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

(มก.) 

 ๘.๔ ดึงดูดคนเกงจาก 
ทั่วโลกเขามารวมทำงานกับ
คนไทย และสงเสริม 
ผูมีความสามารถสูง 
สนับสนุนใหธุรกิจชั้นนําใน
ประเทศ 

๑. โครงการความรวมมือกับตางประเทศและการเตรียมตัวเข าสู
ประชาคมโลก  

ประกอบดวย ๗ กิจกรรมยอย รายละเอียดดังนี้  
1) โครงการการสงเสริมการเคลื่อนยายนักศึกษาขามพรมแดน ไดแก 

1.1) โครงการ Asian International Mobility for Students 
(AIMS) Programme ไดจัดประชุมแนวทางการดำเนินโครงการ Asian 
International Mobility for Students (AIMS) Programme ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมกับสถาบันอุดมศึกษาสมาชิก ปจจุบันอยู
ระหวางคัดเลือกนักศึกษาใหเขารวมโครงการ โดย สป.อว. สยต. ในฐานะ
ผู ประสานโครงการได เข าร วมการประชุม AIMS Review Meeting 
เมื่อเดือน พ.ย. 63 

1.2) โครงการ DUO-Thailand Fellowship Programme ในป 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีนักศึกษาที ่เขารวมโครงการทุนการศึกษา

๗๓ 

 

- - 1.8656 สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สป.อว.) 
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ภายใต DUO-Thailand Fellowship Programme จำนวน 1 คู (2 คน) 
จากสถาบันอุดมศึกษาไทยและยุโรป  

1.3) โครงการ Thailand Scholarships มีสถาบันอุดมศึกษา
ไทย จำนวน 11 แหง จัดสรรทุนใหผูเรียนมีชาวกัมพูชา ลาว เมียนมา 
และเวียดนาม ปจจุบันอยูระหวางการเปดรับใบสมัคร  

2) โครงการการสนับสนุนใหประเทศไทยเปนที่ตั้งของหนวยงานดาน
การศึกษาในระดับภูมิภาค ไดแก 

๒.๑) เปนเจาภาพที่ตั้งและสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน
ของสำนักงานเลขานุการเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน โดยสนับสนุน
งบประมาณ จำนวน 10,000,000 บาท 

๒.๒) เปนเจาภาพที่ตั้งและสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน
ของ   ศ ูนย  SEAMEO Regional Centre for Higher Education and 
Development โดยสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10,000,000 บาท  

๒.๓) สรรหาผูดำรงตำแหนงผอ.ศูนย SEAMEO RIHED ซึ่งจะเริ่ม
ปฏิบัติงานในเดือนเม.ย.64  

๒.๔) สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของศูนยยุโรปศึกษา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จำนวน 1,000,000 บาท 

2.5). สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของศูนยออสเตรเลีย
ศึกษา สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จำนวน 
1,000,000 บาท 

๒.๖) สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของศูนยศึกษาเอเปค 
สถาบ ันอาณาบร ิ เวณศ ึกษา มหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร   จำนวน 
1,000,000 บาท 

3) โครงการการพัฒนาเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ ไดแก 
3.1) สป.อว. ไดตกลงกับสถานเอกอัครราชทูต สป. จีน ประจำ

ประเทศไทยในการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการภายใตกองทุน
พิเศษแมโขง-ลานชางรวมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำป 
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พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ ไดแก โครงการการตรวจสอบและ
จัดการปญหาพยาธิใบไมตับในภูมิภาคลุ มแมน้ำโขง และโครงการการ
พัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดาน food security โดยทั้งสองโครงการ 
สป.อว. ดำเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.2) สป. อว. รวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน เสนอขอเสนอโครงการ
ภายใตกองทุนพิเศษแมโขง-ลานชาง ประจำป พ.ศ. 2564 จำนวน 1 
โครงการ ไดแก โครงการการตรวจสอบและจัดการปญหาพยาธิใบไมตับใน
ภูมิภาคลุมแมน้ำโขง ระยะที่ 2 

3.3) การรวมเปนคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุม เพื่อจัดทำแผน
อาเซียนดานการศึกษา จำนวน 1 ครั้ง  

3.4) การเขารวมการประชุม APTWG on Student Mobility and 
Quality Assurance of Higher Education among ASEAN Plus 
Three Countries จำนวน 1 ครั้ง เมื่อเดือนพ.ย. ๖๓ เพื่อจัดทำแนวทาง
และมาตรการสงเสริมการเคลื่อนยาย   นักศึกษาขามพรมแดนในภูมิภาค
อาเซยนบวกสาม 

3.๕) การเข าร วมการประชุม 16th APEC Future Education 
Forum เพื่อรายงานกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการประจำป 2563 
และ  2020 APEC e- Learning Training ( AeLT)  Program Alumni 
Day โดย สป.อว. ดำเนินการรวมกับ Institute of APEC Collaborative 
Education สาธารณรัฐเกาหลี ภายใตกรอบเอเปค 

3.6) การประชุมคณะทำงาน เอเปคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ณ ประเทศนิวซีแลนด ผานระบบออนไลน 

3.7) สนับสนุนงบประมาณโครงการ ACI ระยะที่ 3 ปที่ 2 ทั้งหมด 
1,000,000 บาท (งวดที่ 1 จำนวน 500,000 บาท งวดที่ 2 จำนวน 
500,000 บาท) 

๓.๘) การจัดทำรายชื่อโรงเรียนในสังกัด สป.อว. และกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อเขารวมเครือขาย ASNet สาธารณรัฐเกาหลี  
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4) โครงการการสงเสริมภาพลักษณที่ดีใหกับการศึกษาไทย ไดแก 
4.1) การเปนเจาภาพรวมกับศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการ ASEAN Citation Index (ACI) ครั้งที่ 7  

4.2) การสนับสนุนงบประมาณเพื ่อใชในการสมัครขอรับการ
ร ับรองมาตรฐานคุณภาพการศ ึกษาจาก Accreditation Board for 
Engineering and Technology (ABET) ใหแกสถาบันอุดมศึกษานำรอง 
จำนวน 4 แห  ง  ประกอบด  วย  1)  มหาว ิทยาล ั ย เช ี ย ง ใหม   2) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 4) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จำนวนหางละ 250,000 บาท 
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท 

5) การดำเน ินงานภายใต  โครงการพ ัฒนาความร  วมม ื อกับ
ตางประเทศ ไดแก 

5.1) ความรวมมือระหวางไทย-สปป. ลาว โดย สป. อว. รวมกับ 
สวทช. และกรมความรวมมือระหวางประเทศไดจัดทำแผนความรวมมือ
เพื่อการพัฒนาไทย-สปป.ลาว ระยะ 3 ป โดยในสวนที่ อว. รับผิดชอบการ
ใหความชวยเหลือเรื่องการพัฒนาศักยภาพการบริหารการวิจัยและการ
พัฒนานักวิจัยใหแก สปป. ลาว 

5.2) รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเขารับทุนรัฐบาลฮังการีภายใต
โครงการแลกเปลี่ยนดานการศึกษาและวิทยาศาสตรระหวางกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงราชอาณาจักรไทยกับ
กระทรวงการตางประเทศและการคาและกระทรวงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีแหงประเทศฮังการี ประจำป ค.ศ. ๒๐๒๑-๒๐๒๒ 

5.3) กิจกรรมความรวมมือภายใตกรอบ Asia-Europe Meeting 
(ASEM) ประกอบดวย การเขารวมการประชุม ASEM Expert Group on 
Interregional Credit Transfer Mechanisms and Learning 
Outcome Systems เดือน พ.ย. ๖๓ ผานระบบการประขุมออนไลน,  
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  การเขารวมการประชุม ASEM Workshop Action Plan 2030 เดือน 
ธ.ค.๖๓ ผานระบบการประขุมออนไลนและการประกาศร ับสมัคร
นักศึกษาไทยเขารวมโครงการASEM Work Placement  

6) โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยภายใตโครงการวิจัยรวมไทย-ฝรั่งเศส 
ได สนับสนุนให อาจารย และนักศ ึกษาไทยไปปฏิบ ัต ิงานวิจ ัยตาม
โครงการวิจัยรวม ณ สถาบันอุดม ศึกษา/หนวยงานวิจัยในประเทศ
ฝรั่งเศส จำนวน 11 โครงการ 
 7) โครงการพัฒนาความเปนสากลอุดมศึกษาไทย มีการจัดการ
ประช ุมคณะ อน ุกรรมการด  านการข ับเคล ื ่ อนความเป นสากล 
(International Hub for Higher Education) จำนวน 2 ครั้ง ณ สป.อว. 
ผานระบบวีดิทัศนทางไกล 

     

 ๘.๕ วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่ตอบโจทยการ
พัฒนาประเทศ 

      

 ๘.๕.๑ สงเสริมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัด
ความเหล่ือมล้ำและความ
ยากจน 

๑. กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจ ัยและนวัตกรรม มีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสงเสริมการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ
และความยากจน ภายใตยุทธศาสตร อววน. แพลตฟอรมที่ 4 การวิจัย
และสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน พรอมทั้ง
ยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ ประกอบดวย 3 โปรแกรม 
คือ  

(๑) พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
โดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
ตัวอยางแผนงานยอย  
- สรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจทองถิ่น 
- วิจัยและพัฒนาชุมชนนวัตกรรมสงเสริมมหาวิทยาลัยเพื ่อการ

พัฒนาเชิงพื้นที่ ชุมชน ทองถิ่น 
 

32.89 กระบวนการ
พัฒนา

ขอเสนอ
โครงการวิจัย
ใหไดขอเสนอ
โครงการที่มี
คุณภาพและ
สามารถตอบ
ตามเปาหมาย

ตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ได 

ตองใช
ระยะเวลา 

- 282.9626 สำนักงาน
คณะกรรมการ

สงเสริม
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สกสว.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  17 ของ 29 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  - พัฒนานวัตกรรมยานสรางสรรคจากฐานทุนวัฒนธรรมประยุกตใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ 

(๒) ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยำโดยใชวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม 
ตัวอยางแผนงานยอย  
- วิจัยและพัฒนาระบบการคัดกรองและชวยเหลือคนจนอย าง

เบ็ดเสร็จและแมนยำ 
- วิจัยและพัฒนาโมเดลการจัดการกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนา

อาชีพและเพิ่มทักษะการดำรงชีวิต  
- วิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดใน

พื้นที่แบบเบ็ดเสร็จใหครบหวงโซคุณคา (Value Chain)  
(๓) พัฒนาเมืองนาอยู และกระจายศูนยกลางความเจริญโดยใช

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
ตัวอยางแผนงานยอย 
- วิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
- วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาเมืองเพื่อกระจายความเจริญ

และลดความเหลื่อมล้ำ 
- พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมภูมิภาคและนวัตกรรมเชิงพื้นที่วจิัย

ความรวมมือระหวางจังหวัดชายแดนที่เชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบานใน
ดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 
- โดยปจจุบันจัดทำฐานขอมูล Big Data ครัวเรือนคนจนระดับ

พื้นที่ 1 ระบบ ในพื้นที่ 10 จังหวัดนำรอง จำนวน 95,814 ครัวเรือน  
365,567 ราย จากขอมูลคนจนตามระบบบริหารจัดการขอมูลการ
พัฒนาคนแบบชี ้เปา (Thai People Map and Analytics Platform : 
TPMAP) จำนวน131,040 ราย ซึ่งสามารถคนหาและทวนสอบคนจน
อยางแมนยำ จัดเก็บขอมูล การวิเคราะหสภาพปญหาเชิงลึก ทุนและ 

 มาก ผนวกกับ
สถานการณ
โควิด-19 ทำ
ใหนักวิจัยไม
สามารถลงใน
พื้นที่ได อาจมี
การขอขยาย
เวลาการทำ

วิจัยใน
ภายหลัง 

   



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  18 ของ 29 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  ศักยภาพของคนจนเพื่อนำใชในการหาแนวทางการสรางความชวยเหลือที่
เหมาะสม สามารถเชื่อมตอระบบความชวยเหลือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้ง ภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมในระดับตางๆ โดยมีจำนวนคนจน 
(รอยละ 40 ของประเทศ) ที่ไดรับการชวยเหลือทั้งสิ้น 3,196 คน เกิด
องคความรูและนวัตกรรมเพื่อแกปญหาของชุมชน 176 เรื่อง ใน 178 
ตำบล เกิดการพัฒนากำลังคนในพื้นที่/นักวิจัยชาวบาน/นวัตกรชาวบาน 
962 คน มีนวัตกรรมพรอมใชสำหรับวิสาหกิจ 480 กลุม 
- นอกจากนี้ ไดเกิดการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรม 

(Cultural Space) เชน ตลาดเชิงวัฒนธรรม ศูนยเร ียนร ู ศ ิลปะและ
วัฒนธรรม อยางนอย 38 ยาน/เมือง/จังหวัด ทั่วประเทศ โดยมีตัวอยาง
ของการจัดกิจกรรมตลาดวัฒนธรรม เกิดการพัฒนาผูประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนเชิงวัฒนธรรม อยางนอยจำนวน 12 ราย รวมถึงการพัฒนา 

     

  - ผลิตภัณฑและการบริการเชิงวัฒนธรรม (Cultural Product and 
Service) อยางนอย จำนวน 20 รายการ เกิดองคความรูและหลักสูตร
เพื่อฟนฟูศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 3 หลักสูตร รวมถึงกลไกการพัฒนาเมือง 
การสรางกติการวม แผนการลงทุน ใน 10 เมืองตนแบบ 

     

  ๒. นวัตกรรมจากการวิจัยเพื่อการอำนวยความยุติธรรมแบบล้ำสมัย 
การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายใตกลุมเรื่องการพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุและคนพิการ ในประเด็น ดังนี้ 
    1) โอกาสและผลกระทบ Aging Society 
    2) การอยูรวมกันของคนทุกชวงวัย 
 3) การดำรงชีวิต (Assisted Living) สำหรับผูสูงอายุ 
    4) เปลี่ยนเกษียณเปนพลัง 
    5) การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานดานการวิจัยและนวัตกรรม 
ดานผูสูงอายุ 
    ในปจจุบันดำเนินการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม จำนวน ๓๕ 
โครงการ 

86.๓8 - - 187.๘๓๐๐ สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 

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

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  ๓. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 
    มหาวิทยาลัยอนุมัติทุนในการดำเนินการวิจัยนวัตกรรมเพื่อสรางความ
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ จำนวน ๑๒ ทุน จำนวน ๗,๔๑๐,๐๐๐ บาท นักวิจัย
อยูระหวางดำเนินการ โดยโครงการวิจัยที่ไดรับการจัดสรรทุน ประกอบดวย 

๑) การศึกษาสภาพ ปญหา ความตองการและการพัฒนารูปแบบ 
การสรางคุณภาพชีวิตของคนสองวัยในพื้นที่ชายขอบโดยใชชุมชนเปนฐาน 

๒) แนวทางการจัดการขยะชุมชนดวยเตาเผาถานชีวมวล 
๓) การพัฒนารูปแบบการเรียนรูการเขียนสรางสรรคบนสื่อออนไลน 

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
๔) การใชวิธีการดานภาษาศาสตรคลังขอมูลเพื่อพัฒนารายการคำศัพท 

เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ 
๕) นวัตกรรมการสรางภูมิคุมกันและการรูเทาทันสื่อเพื่อปองกันการถูก

กลั่นแกลง และ หลอกลวงทางสื่อออนไลนสำหรับเยาวชน จังหวัดอุดรธานี 
๖) การเตรียมไฮโดรเจลผสมของไหมไฟโบรอินและเซลลูโลสสำหรับ

ระบบนำสงยา 
๗) การจำแนกหอยฝาเดียวที่เปนโฮสตตัวกลางของพยาธิโดยใชมอรโฟ

เมตริกและไพรเมอรจำเพาะ 
๘) ราเอนโดไฟทท ี ่ผล ิต Indole-๓-acetic acid (IAA) และGibberellins 

และประสิทธิภาพใน การสงเสริมการเจริญเติบโตพืช 
๙) การพัฒนารูปแบบของการออกกำลังกายแบบฟอนกระติ๊บประยุกต 

เพื่อสงเสริมภาวะสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของผูสูงอายุ 
๑๐) ความหลากหลายของแบคทีเร ียที ่เพาะเลี ้ยงไดที ่แยกไดจาก

ทางเดินอาหารของหอยไซ (Bithynia siamensis goniomphalos) 
๑๑) การพัฒนาศักยภาพบ ุคลากรทางการศ ึกษา ด านการจัด

ประสบการณภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยในยุคไทยแลนด ๔.๐ 
๑๒) ชุดโครงการ “การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมระบบหมุนเวียนทาง

การเกษตร 

๓๕.๐๐ - - ๕๐.๐๐๐๐ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุดรธานี 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  ๔. การพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการดานชีววิทยาศาสตรสุขภาพ 
เพื่อรองรับสังคมผูสูงอาย โดยดำเนินโครงการ ดังนี้ 

๔.๑) โครงการสรางอุตสาหกรรมการแพทยใหมบนฐานการกาว
กระโดดของเทคโนโลยีดานชีววิทยาศาสตร ไดแก  

 (๑) การพัฒนาเคร ื ่องมือแพทย ไดแก เลนสแกวตาเท ียม        
ขอสะโพกเทียม ขอเขาเทียม โดยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑให
เขากับสรีระของคนไทยและไดมาตรฐานสากลเทียบเทาผลิตภัณฑที่นำเขา
จากตางประเทศ  
 (๒) นำรองและสงเสริมการใชงานนวัตกรรมเครื่องมือแพทย
ไทย โดยไดสงเสริมการนำเครื่องไบโอพลาสมาที่ผลิตไดโดยนักวิจัยไทย 
ไปสูการใชงาน ปจจุบันอยูระหวางการเก็บรวบรวมขอมูลการรักษาและ
วิเคราะหความคุมคาจากการใชงาน เพื่อใชประกอบการนำเสนอผลักดัน
เขาสูระบบการเบิกจายสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
ตอไป 

  (๓) ยกระดับความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือ
แพทย ยา วัคซีน เสริมอาหาร เครื่องสำอาง ใหไดมาตรฐานสากล ปจจุบัน
ไดสนับสนุนการยกระดับหองปฏิบัติการจำนวน 4 แหง ไดแก ศูนย       
ไพรเมทแหงชาติ characterization Lab ศูนยความเปนเลิศดานการ
คนหาตัวยา (ECDD) และศูนยจีโนมทางการแพทย  
 (4) การค นหาสารออกฤทธิ ์จากผลิตภ ัณฑธรรมชาต ิและ 
พัฒนายาใหม (Modified drugs) เพื่อพัฒนาตอเปนยา โดยอยูระหวาง
กระบวนการวิจัยครีมจากสารสกัดกัญชา และการพัฒนาผลิตภัณฑสาร
สกัดกัญชาสำหรับใชแกปวดในรูปแบบยาอมใตลิ้น 

 (๕) พัฒนาปญญาประดิษฐการแพทย เพื่อศึกษาการประยุกตใช
ปญญาประดิษฐในการพัฒนายา การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big 
Data) โดยจัดทำตนแบบเทคโนโลยี AI ใชในการคัดกรองผู ปวยวัณโรค  
นำรองในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

 
 

๗0.๐๐ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

14.1696 

ศูนยความเปน
เลิศดาน

ชีววิทยาศาสตร 
(องคการ
มหาชน)  
(ศลช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  21 ของ 29 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

   (๖) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่องานบริการทางดานจีโน
มิกสและสุขภาวะ พัฒนานวัตกรรมการใหบริการตรวจวินิจฉัยและ
วิเคราะหโรคที่เกี่ยวของพันธุกรรม เชน ตรวจการติดเชื้อโรค COVID-19) 
ดวยวิธี realtime RT-PCR 
 (๗) พัฒนานวัตกรรมหนากากอนามัยชนิด N95/KN95 ใชทาง
การแพทย ที่ผานการทดสอบตามมาตรฐานจากหองปฏิบัติการ ซึ่งไดผลิต
จำนวน ๒๐,๐๐๐ ชิ้น 

     

  ๔.๒) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการดานชีววิทยาศาสตร
สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุเขาถึง/ใชนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการดูแลและสงเสริมสุขภาวะที่ดีของผูสูงอายุ ผานการ
ดำเนินการฝงรากฟนเทียมใหกับผู สูงอายุจำนวน 375 คน 521 ราก 
จัดอบรมทันตแพทย ๔ รุน และอยูระหวางการประสานงานการตรวจ
เยี่ยมหนวยบริการเครือขาย 

40.00 - - 29.9617 ศูนยความเปน
เลิศดาน

ชีววิทยาศาสตร 
(องคการ

มหาชน) (ศลช.) 

  ๕. การวิจัยและพัฒนาดานการแพทยและสาธารณสุข 
๕.๑) โครงการ Medicopolis เพื่อพัฒนาพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ

และสรางความเขมแข็งใหผูประกอบการดานชีววิทยาศาสตรตลอดจน
สรางวิสาหกิจฐานนวัตกรรม ดังนี้ 

๑) พัฒนานว ัตกรรมบร ิการ/ผล ิตภ ัณฑ ด านสุขภาพและ
การแพทยที่เกิดในแตละพื้นที่พรอมออกสูตลาด เชน (๑) ระบบเชื่อมตอ
การสงตอผูปวยแบบขามสังกัด (๒) ระบบพยากรณและแนะนําแนวทาง
ปฏิบัติตอปญหาหมอกควันแบบจําเพาะเจาะจง (๓) พัฒนาและประเมิน
ประสิทธิภาพเครื่องทำลายเชื้อในอากาศดวยรังสีอัลตราไวโอเลต ผสาน
เทคนิคเชิงไฟฟาสถิตสำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทย (๔) โปรแกรม
การวิเคราะหอาการปวดศีรษะสำหรับผู ปวยโรคไมเกรนอัตโนมัติ (๕) 
พัฒนาและฝกอบรมหลักสูตรผูดูแลผูสูงอายุสำหรับมัคคุเทศก ที่ไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

  

 
๕๕.๐๐ 

 
- 

 
- 

 
29.9617 

 

 
ศูนยความเปน

เลิศดาน
ชีววิทยาศาสตร 

(องคการ
มหาชน) (ศลช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  22 ของ 29 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  2) พ ัฒนาธ ุรก ิ จนว ัตกรรมเก ิดใหม ท ี ่ ม ี การเต ิบโตสู ง 
(Innovative startup) เชน สนับสนุนทุนแกบร ิษ ัท เบรน ไดนามิกส 
เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินโครงการโครงการระบบวัดสัญญาณสมอง
พรอมอัลกอริทึมตรวจวินิจฉ ัย Non-convulsive status epilepticus 
ระยะที่ 2 เพื่อใหมีระบบ วัดสัญญาณสมอง (EEG) ที่สามารถผลิตและ
จำหนายไดเองในประเทศ ลดการนำเขา และเพิ่มโอกาสการพัฒนาตอ
ยอดเพื่อแขงขันในตลาดตางประเทศในอนาคต 

3) ยกระดับผู ประกอบการกลุ มผลิตภัณฑธรรมชาต ิให มี
ความสามารถในการแขงขันระดับสากล โดยคัดเลือกผูประกอบการที่มี
ผลิตภัณฑธรรมชาติกลุมชะลอวัย และปองกันโรค NCDs สนับสนุนใหมี
การทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑดวยงานวิจัยทางคลินิก สนับสนุนการ
ขยายตลาดผานการ Business Matching กับคูคาทั้งในและตางประเทศ 
และพัฒนาผูเชี่ยวชาญดานโภชนพันธุศาสตร เพื่อใหคำปรึกษาการพัฒนา
อาหารเพื่อปองกันโรค 
 4) ปญญาประดิษฐกับการตรวจคัดกรองวิเคราะหภาพเอ็กซเรย
ทรวงอกโรคปอดอักเสบติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดวย
การนำ Portable Chest x-ray และปญญาประดิษฐ (Artificial 
Intelligence: AI) ชวยแปลผลภาพรังสีทรวงอก (Chest x-ray : CXR) ใช
ในการตรวจคัดกรองโรคปอดอักเสบในกลุมเสี่ยงที่มีจำนวนมากใหไดรับ
การตรวจคัดกรองวินิจฉัยไดรวดเร็วขึ้น นำไปชวยการตรวจคัดกรองใน
พื้นที่จังหวัดปทุมธานี 3,000 ราย โรงพยาบาลสนามที่พื้นที่จังหวัด
สมุทรสาคร และคลินิกตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) โรงพยาบาลราชวิถี 

 5) พ ัฒนาและฝกอบรมหลักสูตรผู ด ูแลผู ส ูงอาย ุสำหรับ
มัคคุเทศก ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) 

     



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  23 ของ 29 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  ๕.๒) โครงการระดมทุนและความรวมมือกับตางประเทศเพื่อสราง 
ข ีดความสามารถการวิจ ัย นวัตกรรม และบุคลากรเพื ่อรองรับ
อุตสาหกรรมใหมฐานชีววิทยาศาสตร โดยรวมมือกับกลุมสถาบันวิจัย 
ช ั ้นนำของโลกหร ือหนวยงานให ท ุนที ่สำค ัญ จำนวน ๓ แหง คือ 
1 )  Southeast Asia- Europe Joint Funding Scheme for Research 
and Innovation และ  2) e-Asia Joint Research Project และ 3) 
Centre for the Development of Industrial Technology, Spain 
โดยไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจำนวน 2๕ ลานบาท จากโครงการวิจัย
รวม ๑๐ โครงการ และเพิ่มขีดความสามารถนักถายทอดเทคโนโลยีสูการ
ใช ประโยชน  เช ิงพาณิชย   ดำเน ินการอบรมความร ู  ในห ัวข อ “IP 
Evaluation” ระหวางวันที ่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ผาน 
webinar โดยมีผูเขารวมอบรมจำนวน 146 คน ทั้งนี้ สำหรับผูอบรมที่
ผานการอบรมครบ 60 ชั่วโมงแลว จะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพรอมเพื่อขึ้นทะเบียน RTTP ตอไป 

๖0 - - 8.7531 

 

ศูนยความเปน
เลิศดาน

ชีววิทยาศาสตร 
(องคการ
มหาชน)  
(ศลช.) 

 ๘.๕.๒ สงเสริมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมทางดาน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ขั้นสูง 

๑. การสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับ COVID-19 
     ดำเนินการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อแกไขปญหาโรคโควิด- 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 
 

๑๐๐ - - ๒๓๒.๓๒๕๖ 
 

 

สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  24 ของ 29 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  ๒. เสนทางอาชีพนักวิจัยและการสนับสนุนนักวิจัย มีการดำเนินการ ดังนี้ 
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  
    ๒) การสรางเครือขายการวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง

เชื่อมโยงเครือขายวิจัยจากตางประเทศ  ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณา
ขอเสนอการวิจัย 

๘๕ การแพร
ระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) 
 

ประชุม
ทางไกล 

ผาน
ระบบ 
ZOOM 

เพื่อ
ประชุม 
ผูทรง 
คุณวุฒิ 

 

๕๐.๐๐๐๐ สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 

  ๑. การสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับ COVID-19 
     ดำเนินการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อแกไขปญหาโรคโควิด- 19 ประจำป 2564 ในประเด็น ดังนี้ 

๑) การศึกษาดานระบาดวิทยา 
๒) การดูแลผูปวย 
๓) การปองกัน และควบคุมการแพรกระจายของเชื้อ 
๔) การวิจัยและพัฒนาเวชภัณฑ และอุปกรณทางการแพทย 
๕) การพัฒนายาแผนปจจุบัน และยาแผนไทย 

๑๐๐ - - ๒๓๒.๓๒๕๖ 
 

 

สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  25 ของ 29 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  ๖) การวิจัยและพัฒนาวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 
๗) การศึกษาและแกไขผลกระทบทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม 

     

  ๓. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีขั ้นสูงและระบบสารสนเทศดานการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
ฐานขอมูล และเทคโนโลยีดานการบริหารจัดการน้ำที่พรอมใหบริการแก
หนวยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ซึ่งมีการดำเนินการ ดังนี ้

1) จัดทำแนวทางการพัฒนา คิดคน วิจัยและออกแบบระบบสำรวจทางน้ำ
 แบบหนึ่งระบบหลายรูปลักษณ 

2) จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับซื ้อชุดอุปกรณ เพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบสำรวจทางน้ำแบบหยั่งความลึก 

3) รวบรวมแบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลกไวเปนที่เรียบรอยแลว จำนวน 
5 ชุดขอมูล ไดแก CESM2 MRI-ESM BCC-CSM2-MR GFDL-ESM4 และ 
CanESM 

4) วิเคราะหความเปนไปไดรวมกับการวิเคราะหฝนสุดขั้ว 10 ดัชนี และ
ประเมินผลกระทบการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศต อดัชนีฝนสุดขั้ว
 ของประเทศไทย 

5) วิเคราะหตัวแปรนำเขาแบบจำลองสมดุลน้ำผิวดิน ไดแก ขอมูลฝน 
ขอมูลอุณหภูมิ และขอมูลอัตราการคายระเหย และไดประยุกตใชแบบจำลอง
สมดุลน้ำฯ ในการประเมินสมดุลน้ำในสภาพปจจุบัน 

6) รวบรวมขอมูลผลผลิต และตนทุนการผลิตสินคาเกษตร เพื่อศึกษา
ผลกระทบของการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอการผลิตภาคการเกษตร
ในชวงที่ผานมาและสภาพอนาคต 

32.50 - - 23.0680 สถาบัน
สารสนเทศ

ทรัพยากรน้ำ 
(องคการ
มหาชน) 
(สสน.) 

  ๔. โครงการการพัฒนาและวิจัยดานเทคโนโลยีนิวเคลียรฟวชันและ
พลาสมาสำหรับประเทศไทย เพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางดาน
พลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียรฟวชัน รองรับพลังงานทางเลือกแหง
อนาคต โดยใชพลังงานฟวชัน พรอมทั้งกอสรางโรงสรางพื้นฐาน พัฒนา 

25 - - 4.12๐๐ สถาบัน
เทคโนโลยี
นิวเคลียร
แหงชาติ 
(องคการ 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  26 ของ 29 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  กำลังคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทน.)ไดลงนามในบันทึก
ความเขาใจกับสถาบันพลาสมาฟสิกส หรือ ASIPP ประเทศจีน ซึ่งเปน
หนวยงานที่ศึกษาเรื่องพลาสมาและนิวเคลียรฟวชัน โดยมีขอบเขตความ
รวมมือเพื ่อแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื ่อการฝกอบรมและการทำวิจัยรวม 
รวมมือกันในการพัฒนาหองปฏิบัติการเพื่อการทำวิจัยดานพลาสมา และ
การพัฒนาหองปฏิบัติการดานนิวเคลียรฟวชัน โดย ASIPP จะมอบเครื่อง
โทคาแมคHT-6M ซึ ่งเปนอุปกรณสำคัญในการกักเก็บพลาสมาด วย
สนามแมเหล็ก และเปนอุปกรณสำคัญในการศึกษาวิจัยเรื่องพลังงาน
นิวเคลียรฟวชั่น โดยเครื่องโทคาแมครุนนี้เปนรุน 2 ที่ ASIPP ไดพัฒนาขึ้น
โดยมีแผนการหลังการรับมอบเครื่องประกอบดวย 3 ระยะ ไดแก ระยะที่ 
๑ เปนการถอดแบบและศึกษาองคประกอบของเครื่องโทคาแมคและ
อุปกรณประกอบเครื่อง รวมถึงการศึกษาโครงสรางอาคารและโครงสราง
พื้นฐานอ่ืน ๆ ของ สทน. เพื่อเตรียมการติดตั้งเครื่อง ระยะที่ 2 สทน. จะ
สงเจาหนาที ่เขารับการถายทอดองคความรู พรอมรวมออกแบบและ
พัฒนาระบบประกอบ (subsystem) และประกอบเครื ่องจนสามารถ
เดินเครื่องได และระยะที่ 3 เปนการยายเครื่องกลับมาประเทศไทย ซึ่งทั้ง
สามระยะจะแลวเสร็จภายในป 2565 ประโยชนของการศึกษาวิจัยดาน
พลาสมาและนิวเคลียรฟวชัน อาทิ ดานเกษตรกรรม ดานอาหารที่มีสวน
ชวยในเรื่องของการฆาเชื้อโรคในอาหารและผลิตผลทางการเกษตร ดาน
การแพทย การประยุกตเทคโนโลยีพลาสมามาไวในอุตสาหกรรมทาง
การแพทยและสุขอนามัยโดยใชพลาสมาในการบำบัดแผลติดเชื้อและแผล
เรื้อรัง พรอมชวยกระตุนการสรางเสนเลือดเนื้อเยื่อใหม หรือการรักษา 

    มหาชน) 
(สทน.) 

  ๕. โครงการขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทย    
    คณะรัฐมนตรีมีมติเมื ่อวันที ่ 22 กันยายน 2558 มอบหมายให
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสต วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เปนหนวยตรวจสอบ  

๓๘ - -  ๔.๕๐๐ สำนักงาน
พัฒนา

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  27 ของ 29 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  คุณสมบัติของผลิตภัณฑและบริการนวัตกรรมที ่ขอขึ ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย และมอบหมายให สำนักงบประมาณเปนหนวยงาน
ตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑและบริการนวัตกรรมที่ผานการตรวจสอบ
คุณสมบัติ รวมทั้งจัดทำและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ทั้งนี้ ที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย ครั ้งที ่ 1/2558 เมื ่อวันที ่ 9 ตุลาคม 2558 ไดมีมติ
เห็นชอบใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของสินคาหรือบริการนวัตกรรมไทย
ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรม โดยตลอดป 2559-2564 มีผลงาน
นวัตกรรมที่ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยมายัง สวทช. 
แลวทั้งสิ้น ๙๙๙ ผลงาน และมีผลงานที่ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
จำนวน ๕๑๐ ผลงาน และสำนักงบประมาณไดประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรม
ไทยเรียบรอยแลว จำนวน 

    แหงชาติ 
(สวทช.) 

 ๘.๕.๓ สรางเครือขายการทำ
วิจัยระหวางภาคสวน 
ตาง ๆ 

๑. การสรางเครือขายการทำวิจัยระหวางภาคสวนตาง ๆ  
    วช. ในฐานะหนวยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU) ที่
รับผิดชอบแพลตฟอรมที่ 2 เรื่องการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทยทาทายของสังคมในโปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง 
จัดสรรทุนจากงบประมาณของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และ
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื่อสรางเครือขายการทำวิจัยระหวาง
ภาคสวนตาง ๆ ในแผนงาน ดังนี ้
แผนงานที ่ 5.2 การสรางเส นทางอาชีพนักว ิจัยและเสริมเก ียรติ 
ภูมิบุคลากรและหนวยงานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

5.2.1 การสงเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตรมนุษยศาสตร และสรรพศาสตร 
(มนุษยศาสตร)  

5.2.2 การสงเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตรมนุษยศาสตร และสรรพศาสตร 
(การศึกษา)  

๙๕ - - 33.2283 สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 
 
 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  28 ของ 29 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

5.2.3 การสงเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตรมนุษยศาสตร และสรรพศาสตร  
(งานศิลป)  
แผนงานที่ 9.1 ทุนทาทายไทยเพื่อสังคมและความมั่นคงของชีวิต     
      9.1.1 ความปลอดภัยทางถนน 

9.1.๒ สังคมพลวัต 
9.1.๓ ประเทศไทยในอนาคต  
9.1.๔ สังคมไทยไรความรุนแรง (สังคมไทยไรความรุนแรง)  
9.1.๕ สังคมไทยไรความรุนแรง (จิตพฤติกรรม) 

แผนงาน 9.2 ทุนทาทายไทยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
      ๙.๒.1 ทุนทาทายไทยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (นวัตกรรมทางกฎหมาย)  

  ๒. การขับเคลื่อนเครือขายวิจัยภูมิภาค ในการขยายผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีศักยภาพในพื้นที่ภูมิภาคไปสูการใชประโยชน มีการจัดทำ
แผนงานยกระดับการใชประโยชน ววน. เชิงรุก ภายใตโครงการตนแบบ
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานดานการวิจัยและนวัตกรรม ดานสังคม
และการศึกษา (กระทำผิดซ้ำ) ปจจุบันอยู ระหวางการเสนอที ่ประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ พิจารณาขอเสนอโครงการ เพื่อดำเนินการ
สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการบริหารจัดการเครือขายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ  
 2) โครงการบริหารจัดการเครือขายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง 

3) โครงการบริหารจัดการเครือขายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4) โครงการบริหารจัดการเครือขายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต 

๑๕ - - - สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 

 ๘.๗ จัดทำระบบปริญญา
ชุมชนและการจัดอบรม
หลักสูตรระยะสั้น  

โครงการใหบริการวิชาการแกชุมชน 
วิทยาลัยชุมชน 20 แหง จัดบริการวิชาการฝกอบรมในหลักสูตรพัฒนา

ทักษะและเสริมสรางประสบการณดานอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ตามความต องการของปจเจกบุคคลและชุมชนในลักษณะของการ
ตอบสนองที่รวดเร็ว และสอดคลองตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เชน 
การทำขนมไทยเพื่อการคา การแปรรูปอาหาร การตัดเย็บเสื ้อผาสตรี    

58.66 - - 3.7180 สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 

(สวชช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  29 ของ 29 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ เทคนิคการพูดไลฟสด นวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ 
นวดไทยเพื ่อส ุขภาพ การเล ี ้ยงผ ึ ้งโพรงปา ม ีผ ู ร ับบริการ ณ เด ือน
พฤษภาคม จำนวน 587 คน  (จำนวนสะสม 4,693 คน) จากเปาหมาย 
8,000 คน 

 



นโยบายเรงดวน หนา 1 ของ 5 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี 1 - 31 พฤษภาคม 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 ๒,๑๖๓ 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 

 

๔๐ - - ๓๖.๐๐๐ สำนักงาน 
พัฒนา

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

แหงชาติ 
(สวทช.) 

แบบ กตน. ๒ 
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๔.๕ เรงศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี “กัญชา” 
“กัญชง” รวมถึงพืช
สมุนไพร เพื่อนำมาใช
ประโยชนในอุตสาหกรรม
ทางการแพทย 

โครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชนทางการแพทย ดำเนินการจัดทำขอเสนอโครงการเพื่อ
ของบประมาณจากมหาวิทยาลัยแลว และเตรียมพื้นที่ เพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) 
กัญชา และขอเสนอโครงการฯไดรับการอนุมัติงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยวันที่ ๒๗ 
มีนาคม 2564 เปนที่เรียบรอย อยูระหวางการปรับแบบเพื่อกอสรางโรงเรือนปลูกกัญชาใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยาเขตสามพราว 

 

๒๐ - - อยูระหวาง
ดำเนินการ 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
อุดรธานี 

๕. การยกระดับ

ศักยภาพ

แรงงาน 

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

ชางโซลารเซลล : โครงการเมืองแหงพลังงานโซลารเซลลดำเนินการ ดังนี้  
๑) พัฒนาหลักสูตร หลักสูตรยกระดับฝมือแรงงานดานการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ

การผลิตไฟฟา จากระบบโซลารเซลล  
๒) พัฒนาหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีโซลารเซลลสำหรับสมารทฟารม 
๓) จัดกอบรม ถายทอดและติดตั้ง ระบบโซลารเซลลสำหรับกลุมเปาหมาย จำนวน ๒ 

หลักสูตร 
๔) การวิเคราะหและติดตามประสิทธิภาพการใชโซลารเซลล 
๕) จัดทำสื่อจัดการความรูเทคโนโลยีโซลารเซลล 
๖) สรางเครือขายผูใชระบบโซลารเซลล 
๗) การวิเคราะหประเมินผลลัพธและผลกระทบของโครงการ 

๑๐๐ - - ๗.๙๙๕๐ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
อุดรธานี 

 ๕.๒.๒ พัฒนา
อุตสาหกรรมไทยให
สามารถตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีหรือ
แนวโนมการคาโลก 

โครงการเตรียมความพรอมเพื่อการวิเคราะหเชิงลึกและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและ
สวนผสมอาหารฟงกชันตนแบบสำหรับผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารภายใตเมือง
นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สวนขยายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และไดดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ ชุดสกัดสารออก
ฤทธ ิ ์  โ ดย ใช  ไม โคร เวฟ (Microwave Extractor Set) แขวงลาดยาว เขตจต ุ จ ักร 
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๔,๙๘๐,๐๐๐ บาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ 
๒๕๖๔ จำนวน ๔,๙๔๓,๔๐๐ บาท อยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ สำหรับผลการดำเนินงาน
โครงการรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ไดแก 

๑) จัดตั้ง Virtual Food Ingredient Library และ Packaging Library ณ อาคาร ๕  

๓๐ 

 

สถาน 
การณ
การ

ระบาด
ของเชื้อ
ไวรัส 

โคโรนา
๒๐๑๙

(COVID-19) 

 

- อยูระหวาง
ดำเนินการ 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 



นโยบายเรงดวน หนา 3 ของ 5 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 

ของผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/

ขอขัดของ 

ขอ 

เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. โดยโครงสรางหลักไดดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลว สวน
ดานระบบการสืบคนฐานขอมูล คาดวาจะแลวเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๒) ประชุมผู ประกอบการรายกลุ มยอยเพื ่อแนะนำการบริการในการขับเคลื ่อน
ผลิตภัณฑนวัตกรรมสูเชิงพาณิชย ในชวงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๔ แตงดการใช
พื้นที่การประชุมรวมกับผูประกอบการ 

๓) กิจกรรมการถายทอดความรูตางๆ ที่จัดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดแก 
- การประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๔ เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการและวางแผนงานในอนาคต 

การประชุมฝายพัฒนาธุรกิจของโครงการฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
เพื่อติดตามขอมูลการใหบริการแกผูประกอบการของแตละหนวยงาน 

     

 ๕.๘.๓ เสริมสรางการ
ใชประโยชนจาก
โครงสรางพื้นฐาน 
ทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีท่ีมีอยู
ใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

๑. การคัดเลือกสหกรณและการติดตั้งเทคโนโลยีกำจัดแมลงและไขแมลงดวยคลื่น
ความถี่วิทยุ (UTD RF) แกสหกรณท่ีผานการคัดเลือก 

กระทรวงการอุดมศ ึกษา วิทยาศาสตร  ว ิจ ัยและนวัตกรรม (อว.) โดยอุทยาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม. รวมกับมหาวิทยาลัยเครือขายอุทยาน
วิทยาศาสตรภาคเหนือ คัดเลือกสหกรณที ่มีความพรอมเขารวมโครงการแลวทั ้ งสิ้น 
7 สหกรณ ไดแก สหกรณการเกษตรพราว จำกัดจังหวัดเชียงใหมสหกรณการเกษตรสันปาตอง 
จำกัด จังหวัดเชียงใหมสหกรณการเกษตรเชียงแสน จำกัด จังหวัดเชียงรายสหกรณ
การเกษตรหางฉัตร จำกัด จังหวัดลำปางสหกรณการเกษตรสวางอารมณ จำกัด จังหวัด
อุทัยธานีสหกรณการเกษตรชนแดน จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ และชุมนุมสหกรณจังหวัด
ลำพูน จำกัด จังหวัดลำพูน โดยในเดือนพฤษภาคมที่ผานมา โครงการไดทำการติดตั้งเครื่อง
กำจัดแมลงและไขแมลงดวยคลื่นความถี่วิทยุ (UTD RF) ณ สหกรณการเกษตรที่เขารวม
โครงการทั้ง 7 แหง แลวเสร็จ และไดเริ่มลงพื้นที่ตรวจรับครุภัณฑ UTD RF แลว และคาดวา
จะตรวจรับสิ้นสุดภายในเดือนมิถุนายน 2564 

 

๘๐ สถาน 
การณ

การแพร
ระบาด
ของโรค
ติดเชื้อ
ไวรัส 

โคโรนา 
๒๐๑๙ 

ควร
สนับสนุน
งบประม
าณอยาง
ตอเนื่อง 

๔.๕๗๐๐ มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม 
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๒. การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑขาวผานการเผยแพรอัตลักษณ การออกแบบบรรจุภัณฑ
และการทำการตลาด จำนวน ๑๔ ผลิตภัณฑ 

ลงพื้นที่พูดคุยหารือและใหความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการกำจัดแมลงและไขแมลงดวย
คลื่นความถี่วิทยุ (UTD RF) การเพิ่มมูลคาจากการใชนวัตกรรมแกสหกรณที่เขารวมโครงการ 
รวมไปถึงหารือเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ การรอยเรียงอัตลักษณเรื่องราวของทองถิ่นนั้น 
ๆ เพื ่อเพิ ่มมูลคาสินคาและถายทอดเรื ่องราวดังกลาวลงไปในบรรจุภัณฑ ร วมกับการ
วิเคราะหและสำรวจความตองการของผูบริโภค และประชาสัมพันธสื่อประชาสัมพันธ
รูปแบบตางๆ ในอนาคต โดยการพัฒนาบรรจุของสหกรณรวมทั ้งสิ้น 14 ผลิตภัณฑ (7 
สหกรณ) ปจจุบันไดออกแบบบรรจุภัณฑแลวเสร็จ และอยูระหวางการสั่งผลิตบรรจภุัณฑ
จำนวน 500 ชิ้นตอผลิตภัณฑเพื่อใหสหกรณทั้ง 7 แหง ทำการผลิตผลิตภัณฑทดสอบตลาด
ตอไป 

๗. การเตรียม
คนไทยสู
ศตวรรษที่ ๒๑  

๗.๑สรางแพลตฟอรมการ
เรียนรูใหม ในระบบดิจิทัล
เพื่อสงเสริมใหเด็กไทยยุค
ใหมเกงวิชา 
“วิทยาศาสตร”“เทคโนโล
ยี”“วิศวกรรม”“คณิตศาส
ตร”“โปรแกรมเมอร” 
“ภาษาตางประเทศ” 
“ภาษาคอมพิวเตอร” หรือ 
Coding ตั้งแตระดับ 
“ประถมศึกษา” 

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  

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๒ และ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จัดกิจกรรมออนไลนพัฒนาและสงเสริม
การเรียนรูดานวิทยาศาสตรสำหรับครู หัวขอ “การออกแบบ 3D ดวย Tinkercad” 

๔๕ - - - สำนักงาน 
พัฒนา

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

แหงชาติ 
(สวทช.) 

 7.3 การสรางความรูความ
เขาใจการใชเทคโนโลยี ดิจิทัล 
สื่อ ออนไลน และเครือขาย

โครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลน 
ดำเนินการคัดเลือกรายวิชาหรือหลักสูตร นำมาจัดทำหลักสูตรหรือบทเรียนออนไลน 

โดยมีคณะทำงานจากชุมชน เครือขาย และวิทยาลัยชุมชน รวมถึงพัฒนาบุคลากรรองรับ

- - - ๐.๒๒๙๔ สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน (สวชช.) 



นโยบายเรงดวน หนา 5 ของ 5 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 

ของผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/

ขอขัดของ 

ขอ 

เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

สังคมออนไลน เพื่อปองกัน
ผลกระทบในเชิงสังคม 
สรางความปลอดภัย ดูแล
ปญหาอาชญากรรมทาง 
ไซเบอร และสามารถใช
เทคโนโลยีเปนเครื่องมือ 
ในการกระจายขาวสารที่ถูกตอง
เกิดความสามัคคีในสังคม 
รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมในการดำเนินชีวิต 

การใชงานบทเรียนออนไลน และจัดการเรียนรูผานการเรียนออนไลน ซึ่งมีเปาหมายจำนวน
นักศึกษา และประชาชนที่ไดร ับการสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลน จำนวน 
4,000 คน โดยตัวอยางเชน โครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลน
เพื่อชุมชนวิทยาลัยชุมชนพังงาไดพัฒนาบทเรียนออนไลนเพื ่อบริการวิชาการ ณ แหลง
เรียนรู หมู 5 บานเกาะเคี่ยม ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา อบรมเชิงปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาศักยภาพผูสอน “การใชงาน Google Apps For Education" 

  


