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รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 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
สถาบนั
พระมหากษัตริย 

๑.๑ สืบสาน รักษา ตอยอด
ศาสตรพระราชาและโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว มาเปนหลัก
สำคัญ 

      

  ๑. โครงการอน ุร ักษ พ ันธ ุกรรมพ ืชอ ันเน ื ่องมาจากพระราชดำริ สมเด ็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)มีความกาวหนาจากการดำเนินงาน ๘ 
กิจกรรม ดังน้ี 

๑) กิจกรรม“การพัฒนาผลิตภัณฑสำหรับผูประกอบการดานอาหารที่เหมาะสม
จากภูมิปญญาไทยสูการตอยอดเช ิงธ ุรกิจ” โดยอยูระหวางการออกแบบบรรจุภัณฑ 
ที่เหมาะสมและวางแผน เพื่อจัดทำสื่อและจัดกิจกรรมถายทอดองคความรูจากพืช “ยอ” ใน
ผลิตภัณฑเครื ่องสำอาง ผลิตภัณฑเคราตินมาสกผม แชมพูเปลี ่ยนสีผมสมุนไพร และ
ผลิตภัณฑปุยหมัก/น้ำหมัก ประสิทธิภาพสูงสูชุมชน 

๒) กิจกรรม “การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพจากพืชเศรษฐกิจสำคัญใน
จ ังหว ัดส ุพ รรณบ ุร ี  สำหร ับผ ู ประกอบการด  านอาหาร” เปล ี ่ยนจากช ื ่อเดิม  
"การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพจากกลวยและมะมวง สำหรับผูประกอบการดาน
อาหาร" ซึ่งในขณะนี้ อยูระหวางออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ พรอมทั้งวิเคราะหขอมูล
ดานโภชนาการของผลิตภัณฑ ไดแก บราวนี่กรอบแปงกลวย ทารตมะมวง ซอสพุทรา 
และกัมมี่มะมวง โดยเตรียมพรอมแผนการลงพื้นที่ในกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยี ใหแก

๖๙.๑๓ - 

 

- 0.065๐ มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ 

 
 

 

 

แบบ กตน. ๒ 



นโยบายรัฐบาลที่ ๑ หนา2ของ9 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

วิสาหกิจชุมชนและกลุมเกษตรกร จำนวน ๒ กลุม และสงมอบผลิตภัณฑถายทอดพรอม
จำหนาย ใหแก ๔ สถานประกอบการตอไป 

๓) กิจกรรม “โครงการชุดกิจกรรมสานสัมพันธ โรงเรียน บาน ชุมชนเพื่อปลูกฝง
จ ิตสำน ึกการอนุร ักษ พ ันธ ุกรรมพ ืชของ เด ็กปฐมว ัย”ได ดำเนินการจัดกิจกรรม 
การปลูกวานสี่ทิศ ซึ่งอยูระหวางติดตามและบันทึกขอมูลการจัดกิจกรรม จากกลุมเปาหมาย 
คือ ผูปกครอง เด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และผูปกครอง ใน ๓ ศูนยการศึกษา 
และ ๑ วิทยาเขต คือ จังหวัดลำปาง นครนายก และวิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื ่อเตรียม
ประเมินผลการเรียนรูของกลุมเปาหมาย 

๔) กิจกรรม “การสรางนิทานภาษาอังกฤษ Big Books สำหรับเด็กปฐมวัย” อยูใน
ขั้นตอนการรางหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ Big Books เพื่อเสนอผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความ
เหมาะสมของเนื้อหา และนำไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย ไดแก โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
กรุงเทพฯ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนยการศึกษานอก ที่ตั้ง จังหวัดนครนายก และลำปาง 

๕) กิจกรรม “ศูนยพันธุกรรมพืชอนุรักษในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการใชประโยชน
อยางยั่งยืน ระยะที่ ๓” ไดมีการดำเนินการ ดังนี ้

(๑) การประชุมงานการจัดทำวีดิทัศน“ศูนยพันธุกรรมพืชอนุรักษในจังหวัดสุพรรณบุรี 
เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน” กับผูเกี่ยวของ เพื่อตรวจสอบขอมูลในกระบวนการตดัตอ
สื่อวีดิทัศน 

(๒) การดำเนินการตามแผนปลูกพืช และแผนการจัดภูมิทัศน โดยอยูในขั้นตอนการ
ออกแบบ จัดหา รวบรวมพันธุไมสมุนไพรพื้นเมืองประเภทไมพุมและลมลุก เพื่อดำเนินการ
ปลูกจริงตอไป 

๖) กิจกรรม “การพัฒนาฐานขอมูลและเว ็บไซตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.)”ไดดำเนินการอัพเดท
ขอมูลในแตละกิจกรรม รวมทั้งดำเนินการพัฒนาฐานขอมูลพันธไม และพัฒนาเว็บไซต
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให
สอดคลองกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการ และทำหนาที่ประชาสัมพันธโครงการ ไดมีการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลและเว็บไซตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช http://rspg.dusit.ac.th/64/ 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  รวมทั ้งจัดทำ Database พันธไม http://rspg.dusit.ac.th/ 64/index.php/tree อยาง
ตอเนื่อง 

๗) กิจกรรม “การจัดทำสื่อการเรียนรูมัลติมีเดีย”ไดกำหนดแผนการดำเนินงานใน 
การจัดทำวีดิทัศน “ศูนยพันธุกรรมพืชอนุรักษในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน” ในพื้นที่ที่ถูกจัดตั้งขึ้นภายใตโครงการพัฒนาเมืองตนแบบเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ 
หรือหอมขจรฟารม โดยขณะนี้ไดดำเนินการถายทำวีดิทัศนเสร็จเรียบรอย และอยูระหวาง
กระบวนการตัดตอและใสเทคนิคพิเศษ 

๘) กิจกรรม “การบริหารจัดการ และการจัดนิทรรศการ อพ.สธ.” 
(1) ประสานและติดตามการดำเนินงานโครงการเพื่อรายงานผลตัวชี้วัดเปาหมาย

การใหบริการ อว. และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
(2) ประสานงานและดำเนินการการจัดประชุมคณะทำงานโครงการ อพ.สธ.-มสด. 

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

     

  2. โครงการพัฒนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน 
ไดดำเนินการสำรวจความพรอม และคัดเลือกพื้นที่เปาหมายในการพัฒนา 2 ตำบล 

ไดแก ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง และตำบลกุดเคา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน จัด
เสวนาแลกเปลี่ยนศักยภาพพื้นที่ ตนทุนทางทรัพยากร และภูมิปญญาทองถิ่น และจัดทำ
แผนพ ัฒนาการจ ัดการทร ัพยากรเพ ื ่อการอน ุร ักษ และการใช ประโยชน อย  าง 
มีสวนรวม ประกอบดวย แผนการสรางจิตสำนึกการอนุรักษปา แผนการใชประโยชน และ
แผนการสรางมูลคาเพิ่มแกทรัพยากรทองถิ่น จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตถาน
บำรุงดินจากเศษวัตถุทางการเกษตร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บเมล็ดพันธุพืช 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษปา จำนวน 1 ครั้ง กิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน จำนวน 3 ครั้ง กิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโลโก
ผลิตภัณฑชุมชน จำนวน 1 ครั้ง ประชุมติดตามความกาวหนา ผานระบบ LINE MEETING 
เพื่อติดตามผลการจัดกิจกรรมในชุมชนตำบลกุดเคา รับฟงปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติการ
ผลิตถานบำรุงดิน การเก็บเมล็ดพันธุไม การจัดการเมล็ดพันธุไม และการเพาะกลาไม 

๓๕ - - 0.๖๔๐๐ มหาวิทยาลยั 
ขอนแกน 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  แจงปฏิทินกิจกรรมภายใตโครงการสรางมูลคาเพิ่มฯ และมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมตาม
สถานการณระบาดของไวรัสโคโรนา เชน ปรับรูปแบบกิจกรรมเปนการผลิตคูมือชุดความรู
และคลิปความรูที่รวมกิจกรรมการทำงานที่ชุมชน สรุปลงในคูมือชุดความรูกับคลิป กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บขอมูลและสำรวจทรัพยากรปาไมครั้งที่ ๑ พื้นที่ ตำบลกุดเคา 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บขอมูลและสำรวจ
ทรัพยากรปาไมครั้งที่ ๒ พื้นท่ี ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จงัหวัดขอนแกน กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการการเพาะเชื้อเห็ดในกลาไมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกไมพื้นถิ่นและใหมี
เห็ดกินอยางยั่งยืน ตำบลกุดเคา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 
 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธผลการดำเนินงาน ซึ่งไดมีการจัดพิมพแผนพับ

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

     

  3. โครงการบริหารจัดการน้ำในไรนาตามศาสตรพระราชา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานไีดดำเนินการสำรวจแปลงไร-นาเบื้องตนและจัดเก็บขอมูล

ครัวเรือนเกษตรกรเปาหมายซึ่งเขารวมโครงการในป ๒๕๖๔ โดยดำเนินการแลวจำนวน ๓๑ ราย 
และไดดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกษตรทฤษฎีใหม”และ“การทำกสิกรรม
ธรรมชาติ” ใหแกเกษตรกร ณ แปลงเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ จำนวน ๓๐ แปลง 

๓๕ Covid-19 - ๐.๕๘๕ มหาวิทยาลยั
ราชภัฎ
อุดรธาน ี

  4. การศึกษาปจจัยกายภาพและเคมีที่ม ีผลตอการเพาะเลี้ยงแพลงตอนสัตว เพ ื่อการ
ประมง 

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

 
 
 

50 - - ๐.๐๕ มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

(มอบ.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๑ หนา5ของ9 
 

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 ตอการเจริญเติบโตของไรโซมจุหลนัในสภาพปลอดเชื้อ ตอมาไดทำ
การเพาะเมล็ดกลวยไมปา ไดตนออนกลวยไมปา 5 ชนิด (สำหรับการอนุบาลและออกปลูก
ในธรรมชาติ) ไดแก ชางกระ กุหลาบกระเปาเปด เอื้องโมก เอื้องชางนาว และ แดงอุบล โดย
นำนักศึกษาไปรวมในการสำรวจ/ศึกษา จำนวน 6 คน 

50 - - 0.0700 มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

(มอบ.) 

  6. การพัฒนาฐานขอมูลโดยการสำรวจและจัดการตัวอยางในพิพิธภัณฑธรรมชาติว ิทยา
ประมงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 สำรวจและเก็บขอมูลการใชประโยชนจากเครื ่องมือประมงในพื ้นที ่จ ังหวัด
อุบลราชธานี เก็บตัวอยางเครื่องมือประมงบางชนิด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕63  

 นำนักศึกษารวมในการสำรวจ/ศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ชั้นปที่ ๑ เขาเยี่ยมชมและฟงบรรยาย ณ หองพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาประมง 
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ ๒๕64 จำนวน ๑๖ คน 

 นำนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เขาเยี่ยมชม 
กจิกรรมหองพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาประมง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ ๒๕64 

60 Covid-19 - 0.016๐ มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

(มอบ.) 

  7. การอนุรักษปลาเสือตอลายเล็กในแมน้ำมูล 
 จัดกิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษปลาเสือตอลายเล็กในแมน้ำมูลใหแก

นักเรียนในโรงเรียนบานชาด ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธาน ีเมื่อ 
16 มีนาคม 2564 มีนักเรียนเขารวม 40 คน  

 ปรับปรุงศูนยเรียนรูการอนุรักษปลาเสือตอลายเล็กในแมน้ำมูลของโรงเรียนบานชาด
ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  

 ประชุมรวมกับคณะครูโรงเรียนบานโพธิ์ศรีและผูนำชุมชน เพื่อจัดทำเขตอนุรักษ
ปลาเสือตอลายเล็กในแมน้ำมูล บานโพธิ์ศรี ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี  

๕๐ - - 0.0๖00 มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

(มอบ.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๑ หนา6ของ9 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

   มอบอุปกรณบางสวนสำหรับจัดตั้งศูนยเรียนรูการอนุรักษปลาเสือตอลายเล็กใน
แมน้ำมูลใหกับโรงเรียนบานโพธิ์ศรี ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด.อุบลราชธาน ี

     

  8. ศูนยการเรียนรูการเพาะพันธุและการอนุรักษพันธุปลาซิว 
 จัดเตรียมจัดอบรมการขยายพันธุปลาพื้นเมืองลุมน้ำมูลเพื่อการอนุรักษและการใช

ประโยชน  
 จัดเตรียมขอมูลการทำคูมือประกอบศูนยการเรียนรูการเพาะพันธุและการอนุรักษ

พันธุปลาซิว  
 อบรมและการเผยแพรการขยายพนัธุปลาพื้นเมืองลุมน้ำมูลเพื่อการอนุรักษ 

70 - - 0.0890 มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

(มอบ.) 

  9. คายอนุรักษกลวยไมพื้นเมือง (แดงอุบลและวานเพชรหึง) 
ที่ผานมาไดนำเนินการเปลี่ยนถายอาหารใหตนออนกลวยไมในสภาพปลอดเชื้อเตรียม

ขอมูลสำหรับจัดทำปายขอมูลใหความรู และสำรวจและเตรียมพื้นที่ปลูกกลวยไมพื้นเมือง 
โดยมีแผนการดำเนินงานขั้นตอนตอไป ไดแก ดูแลอนุบาลตนออนกลวยไมแดงอุบลใน
โรงเรือนเตรียมปุ ยสำหรับกลวยไมที ่ติดบนตนไมเตรียมอุปกรณสำหรับปลูกกลวยไม 
กำหนดการคายอนุรักษกลวยไมพื ้นเมืองเดือนมิถุนายน ๒๕64 และจัดหาสถานที่ปลูก
กลวยไม ไดแก อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุมน้ำโขง แหลงเก็บน้ำหนองอีเจม ทางเขา
ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาคารศูนย
ขอมูลทองถ่ิน สำนักวิทยบริการ และทาอากาศยานนานาชาติอุบลราชธาน ี

60 - - 0.0603 มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

(มอบ.) 

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

เกษตรอีสานใต เด ือนกุมภาพันธ 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 - - 0.123๐ มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

(มอบ.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๑ หนา7ของ9 
 

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 นำเสนอ
ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางระบบนิเวศในน้ำโขง มีระบบ QR 
CODE สแกนขอมูลพื้นฐานของปลาที่จัดแสดง เชน ชื่อ ชื่อวิทยาศาสตร สายพันธุ และแหลง
ที่พบ ณ ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

๒.๒) จัดนิทรรศการศูนยความรูเรื่องใบลาน โดยใชภาพหรือใบลานจริง อธิบาย
ความเปนมา และความสำคัญของใบลาน ท่ีควรคาแกการอนุรักษอยูระหวางการราง TOR 

     

  ๑๑. การบริหารโครงการและสนับสนุนการดำเนินงาน อพ.สธ. 
๑) การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและงาน

ฐานทรัพยากรทองถิ่น ณ ที่วาการอำเภอโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธาน ีเมื่อ
วันท่ี 15 กุมภาพันธ ๒๕64 มีหนวยงานที่เขารวม 16 แหง ผูเขารวมประชุม 36 คน  

๒) การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและงาน
ฐานทรัพยากรทองถิ่น ที่วาการอำเภอบุณฑริก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธาน ีเมื่อวันท่ี 
22 กุมภาพันธ ๒๕64 มีหนวยงานที่เขารวม 24 แหง ผูเขารวมประชุม47 คน  

๓) การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและงาน
ฐานทรัพยากรทองถิ่น ณ ที่วาการอำเภอน้ำขุน อำเภอน้ำขุน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 
8 ม ี น า ค ม  ๒ ๕ 64 มี ห น  ว ย ง า น ท ี ่ เ ข  า ร  ว ม  38 แ 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 จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อ
วันที่ 15 มีนาคม ๒๕64 มีหนวยงานที่เขารวม 18 แหง ผูเขารวมประชุม 36 คน 

 

๕๕ - - 0.1๘๑๐ มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

(มอบ.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๑ หนา8ของ9 
 

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 จิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดําริ 

      

  ๑. โครงการจิตอาสา 
สนับสนุนใหสำนักงานจังหวัดอุดรธานีและบึงกาฬ ใชอาคารหอพักนักศึกษาในพื้นที่

ตำบลสามพราว ปรับเปนโรงพยาบาลสนาม ในชวงการระบาดของไวรัสโคโรนา – 2019 
เพื่อรองรับผูปวย จำนวน 500 คน และอาคารหอพักนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เปน
โรงพยาบาลสนาม และLocal Quarantine รองรับผูปวย จำนวน 166 คน ตั้งแตวันท่ี 11 
เมษายน ๒๕64 พรอมทั ้งสนับสนุนบุคลากรมหาวิทยาลัยชวยงานจิตอาสาประจำ
โรงพยาบาลสนาม ท้ัง 2 แหง 

๑๐๐ - - งบประมาณ
ดำเนินการ 
จากจังหวัด
อุดรธาน ี

 

มหาวิทยาลยั
ราชภัฎ
อุดรธาน ี

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

      



นโยบายรัฐบาลที่ ๑ หนา9ของ9 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

 จนพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริยทุก
พระองค 

      

  ๑. โครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคีเข าใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่นภายใต
พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมขุ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไดปรับแผนการดำเนินโครงการกิจกรรมที่มีแผน 
การดำเนินงานในไตรมาส 2 ไปดำเนินการในไตรมาส 3 และ 4 ใหสอดคลองกับมาตรการ
ของรัฐบาลหากสถานการณเขาสูภาวะปกติ 

12.50 

 

การแพรระบาด
ของเชื้อไวรัส

โคโรนา 
2019  

(COVID-19) 

- 0.0072 

 

มหาวิทยาลยั
ราชภัฏจันทร

เกษม 

 

  ๒. โครงการ “สวนสุนันทารวมกนัสรางสรรคพัฒนาชุมชน”  
โดยสงเสริมใหนักศึกษาที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห การสื่อสาร การทำงานรวมกัน 

และการรูจักการสรางนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชน รวมถึงสามารถถายทอดองคความรูตาง ๆ 
สูชุมชน โดยในปงบประมาณ ๒๕๖๔ ดำเนินกิจกรรมบำบัดน้ำเสียจากการใชเครื่องมือกังหัน
ดันน้ำจากพลังงานโซลาเซลลภายใตโครงการคลองสวยน้ำใส ในชุมชนพื ้นที ่ต ั ้งของ
มหาวิทยาลัย ๓ ชุมชน ไดแก ชุมชนตำบลคลองโยง จังหวัดนครปฐม ชุมชนตำบลคลองโคน
และชุมชนตำบลบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม กลุมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรวมกับ
ตัวแทนนักศึกษากลุมวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้ง
อุปกรณและอยูระหวางการติดตามผลรวมกับชุมชน และในไตรมาสที่ ๓ และไตรมาส ๔ มีการ
วางแผนในการจัดกิจกรรมใหความรูกับนักศึกษาเกี่ยวกับวิศวกรสงัคมเพื่อเปนการวางแผนตอยอดใน
การดำเนินงานในปงบประมาณถัดไป แตเนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด - 19 
สงผลใหมหาวิทยาลัยไมสามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ไดวางไว จึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ดำเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและมีการวางแผนกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน
รวมกันระหวางนักศึกษา กับหนวยงานที่เกี่ยวของ และจะสามารถดำเนินการไดในเดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๔ เปนตนไป 

๗๐ การแพรระบาด
ของเชื้อไวรัส

โคโรนา 
2019 

 (COVID-19) 

- ๐.๕๓๖๐ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวน

สุนันทา 

 



นโยบายรัฐบาลที่ ๒ หนา1ของ3 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 3๐ มิถุนายน 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 

๒.๒ปลูกจิตสํานกึ 
เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรี
ความเปนชาติไทย การมี
จิตสาธารณะและการมสีวน
รวมทำประโยชนให
ประเทศ รักษาผลประ
โผลประโยชนของชาติ 
ความสามัคคีปรองดองและ
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ
ระหวางกันของประชาชน 

      

  ๑. ราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาทองถิ่น  
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี มีโครงการรูรักสามัคคีและวินัยของชาติ (พลเมืองดีมีจิต
สาธารณะ) ไดดำเนินการดังนี้  
 รวบรวมบริบทพ้ืนที่และขอมูลประเด็นปญหาของพื้นท่ี 

 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู รวมกับภาคีเครือขาย (กระบวนการตนน้ำ) 
 กระบวนการกลางน้ำ ไมสามารถดำเนินการตามแผนที ่กำหนดไวเนื ่องจาก

ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

- - - - มหาวิทยาลยั
ราชภัฎ

กาญจนบุร ี

แบบ กตน. ๒ 



นโยบายรัฐบาลที่ ๒ หนา2ของ3 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ๒. โครงการเสริมสรางสังคมพหุว ัฒนธรรมที่เข มแข็ง 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ไดดำเนินโครงการที่มีกิจกรรมสรางการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

ในชุมชนจังหวัดชายแดนใต กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูทางสังคมพหุวัฒนธรรม กิจกรรม
พัฒนาทักษะผูนำและการมีจิตอาสาของนักศึกษา มีนักศึกษาและประชาชน และภาคี
เครือขายเขารวมโครงการสังคมพหุวัฒนธรรม ณ เดือนมิถุนายน จำนวนสะสม 823 คน 
จากเปาหมาย 5,000 คน 

16.๔๖ - - 1.8586 

 

สถาบันวิทยาลยั
ชุมชน (สวชช.) 

 ๒.๓พัฒนาและเสริมสราง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบ ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมขุทีม่ีธรรมาภบิาล 
ความรักชาติ และความ
เปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 

      

  ๑. โครงการสงเสริม ความรักสามัคคี ความเขาใจในสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น
ภายใตพื้นฐานของสังคม ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

     

  ในส วนของมหาว ิทยาล ัยราชภัฏหม ู บ านจอมบ ึง  ลงพื ้นที ่ต ิดตอประสานงาน
กลุมเปาหมาย สำรวจประเด็นความรักความสามัคคีในชุมชน ปจจุบันอยูระหวางเตรียม 
การอบรมสงเสริมความรักสามัคคีใหกับชุมชนทองถ่ินและโรงเรียน ในเดือนพฤษภาคม และ
เดือนมิถุนายน๒๕64  

๔๐ 

 
- - 00.00 

 
มหาวิทยาลยั

ราชภัฎ 
หมูบานจอมบึง 

 
  ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดำเนินการกิจกรรม“วิศวกรสังคม” นอมนำ

พระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการสรางคนไทยใหมี
คุณลักษณะ ๔ ประการ ไดแก มีทัศนคติที่ดีและถูกตอง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขมแข็ง มี
อาชีพมีงานทำ และ เปนพลเมืองดี มีระเบียบวินัย โดยการสรางทักษะวิศวกรสังคม 
๔ ประการ ไดแก นักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และ นวัตกรชุมชน ใหติดตัวนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื ่อการดำรงชีว ิตและการทำงานในอนาคต โดยการอบรมเชิง
ปฏิบัติการบมเพาะทักษะวิศวกรสังคม รุนท่ี ๔ ระหวางวันท่ี ๒ - ๔ เมษายน ๒๕๖๔  

๗๐ - - ๐.๐๙๓๗ 
 

มหาวิทยาลยั
ราชภัฎอุดรธาน ี



นโยบายรัฐบาลที่ ๒ หนา3ของ3 
 

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 ่ได ลงสู 
การปฏิบัติจริงในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นในระยะถัดไป 

     

  ๒. โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน 
วิทยาลัยชุมชน 20 แหง ดำเนินงานในการวิเคราะหศักยภาพชุมชน คัดเลือกชุมชน และ

ทำความเขาใจชุมชน เพื่อทราบความเปนอยู ศักยภาพ ปญหา/ความตองการที่จะแกไข/
พัฒนา และมีการสรางเครือขาย เพื่อวิทยาลัยชุมชนไดเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนา จัดทำ
แผนรวมกับชุมชน และพัฒนาองคความรู และฝกอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อสรางทักษะ 
ที่สนองตอชุมชนมีเปาหมายจำนวนประชาชนที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคลองกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง 5,500 คน มีผูเขารวม จำนวน 923 คน ตัวอยางเชน โครงการ
สงเสริมพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตกลุมเกษตรปลอดภัยจากสารพิษโครงการการพัฒนา
ผลิตภัณฑภาชนะรักษโลกจากวัสดุธรรมชาติเพื ่อรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตยุค New 
Normal โครงการพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของ
เศรษฐกิจฐานราก 

๑๖.๗๘ - - ๖.๓๕๐0 สถาบันวิทยาลยั
ชุมชน 
(สวชช.) 

 



นโยบายรัฐบาลที่ ๓ หนา ๑ ของ 3 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 3๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

กระทรวง/หนวยงาน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผล

การ
ดำเนินงา

น 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

 นโยบายหลัก ๑๒ ดาน 

นโยบาย ๓ 
การทำนุบำรุง
ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

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

      

 

  ๑. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลานนา อนุมัติแผนงานดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 24 

โครงการ วงเงินงบประมาณจำนวน 1,005,900 บาท ในจำนวนนี้แบงเปนการดำเนินงาน
ดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปงบประมาณ 2564 ระหวางเดือน ตุลาคม ๒๕63 – 
เมษายน ๒๕64 จำนวน 10 โครงการ ดังนี ้

๑) โครงการนิทรรศการกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏลานนา ในประเพณียี ่เปง 
ประจำป ๒๕๖๓ เปนโครงการที่สงเสริมการมีสวนรวมของนักศึกษา บุคลากร และ
คณาจารย ในการสรางสรรคผลงานนิทรรศการรถกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลานนา ภายใตแนวคิด "อานิสงสผางประทีสบูชา พระญาฆาติกาพรหม" ที่บอกเลา
เร ื ่องราวเกี ่ยวกับตำนานของแมกาเผือก โดยนักศึกษาจะไดฝ กฝนทักษะ

๒๐.๘๓ Covid-19 

 

- 

 

๐.๐๑๘๕ 

 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลานนา 

 

แบบ กตน. ๒ 



นโยบายรัฐบาลที่ ๓ หนา ๑ ของ 3 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผล

การ
ดำเนินงา

น 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

ศิลปะการแสดงฟอนรำ เพื่อถายทอดใหกับคณะกรรมการตัดสินการประกวด และ
ผ ู  เข าร วมชมนิทรรศการประเพณีย ี ่ เป ง ซ ึ ่ งจากผลการเข าร วมประกวด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลานนา ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ โดยมีการเบิกจาย
งบประมาณ ๑๖๘,๔๒๔.๐๔ บาท  

๒) โครงการสรางความเขมแข็งดานศิลปวัฒนธรรม 
ในกิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูนอกสถานที่กับประเพณีไหวพระธาตุ
ประจำป เพื ่อให บุคลากรและนักศึกษาไดศ ึกษา และเร ียนรู นอกสถานที่ 
ในกิจกรรมดังกลาว ภายชื่อ “จากอุจฉุปพพตา สู ธาราระมิงคนที” โดยมีการ
เบิกจายงบประมาณ ๖,๒๓๕ บาท  

๓) โครงการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยไดมีการจัด
กิจกรรมเสวนาวิชาการถายทอดความรู เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานดานทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมจากนโยบายสู การปฏิบัติ ซึ ่งไดมีการถายทอดแผนงาน 
ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ และเตรียมวางแผนการดำเนินงาน ประจำป
งบประมาณ ๒๕๖๕ 

๔) โครงการสืบสานประเพณีปใหมเมือง เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานตลานนา โดยมี
กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ จำนวน ๓ กิจกรรม ประกอบดวย กิจกรรม
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจำมหาวิทยาลัยฯ กิจกรรมเผยแพรใหความรูดานประเพณี
ปใหมเมืองท่ีถูกตองตามประเพณีลานนา ผานการสแกน QR - Code เขาถึงขอมูล
หนังสืออิเล็กทรอนิกส และกิจกรรมแสดงการคารวะและเผยแพรใหความรู 
ดานประเพณีปใหมเมืองที ่ถูกตองตามประเพณีลานนาใหกับอาจารยอาวุโส  
ผานการสงการดอวยพรและ QR - Code เขาถึงขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
โดยมีการเบิกจายงบประมาณ ๑๐,๙๐๐ บาท  

๕) โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเปนการสงเสริมการมี
สวนรวมในกิจกรรมทางดานงานศิลปวัฒนธรรมและใหความรูเกี่ยวกับประเพณีวัน
วิสาขบูชา โดยยังไมมีผลเบิกจายงบประมาณ 
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๖) โครงการจัดทำวารสารทางศิลปวัฒนธรรม “เวียงเจ็ดลิน” ปที่ ๑๑ เผยแพรความรู
ทางดานศิลปวัฒนธรรม ตอสังคมในวงกวาง โดยยังไมมีผลการเบิกจายงบประมาณ 

๗) โครงการคลังความรูวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลานนา : พรรณไมวัฒนธรรม 
ในพื้นท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏลานนา เพื่อดำเนินการจัดเก็บความรูเรื่องพรรณไมใน
วัฒนธรรม และเผยแพรความรู เรื่อง พรรณไมในงานวัฒนธรรม ผานสื่อดิจิทัล 
ใหแก นกัศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยอยูระหวางดำเนินการและเบิกจาย
งบประมาณ 

๘) โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเขาพรรษา เพื่อสืบทอดประเพณีเนื่อง
ในวันเขาพรรษา สงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรม และ
เผยแพรความรูเกี ่ยวกับวันเขาพรรษา โดยอยูระหวางดำเนินการและเบิกจาย
งบประมาณ 

๙) โครงการสืบสานศิลปะบนตาลปตร ดวยเทคนคิลายคำลานนา เพื่อสงเสริมสืบสาน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในงานหัตถศิลปศิลปะบนตาลปตร ดวยเทคนิค
ลายคำลานนา โดยอยูระหวางดำเนินการและเบิกจายงบประมาณ 

๑๐) โครงการบูรณาการองคความรู   เพ ื ่อสร างฐานขอมูลมรดกทางว ัฒนธรรม
สถาปตยกรรมภายใน ในวิชาสถาปตยกรรมไทยพื้นถิ่น และวิชาออกแบบศิลปะ
และงานฝมือทองถิ่น เพื่อบูรณาการองคความรูในหองเรียนไปสูการสรางฐานขอมลู
การออกแบบทางสถาปตยกรรมภายใน และการสรางโมเดล ๓ มิติ โดยอยูระหวาง
ดำเนินการและเบกิจายงบประมาณ 

  



 

นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๑ หนา ๑ ของ 3 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 3๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

กระทรวง/หนวยงาน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
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 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 ดังนี ้

1) หองปฏิบัติการนโยบายแกไขปญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของ
ประเทศไทย เปนโครงการหองปฏิบัติการนโยบายแกไขปญหาความยากจนและลดความ
เหลื ่อมล้ำของประเทศไทย (Thailand Poverty and Inequality Action Lab) ภายใต
บันทึกขอตกลงความรวมมือการพัฒนานโยบายและขอริเริ ่มใหมและการขับเคลื่อนการ
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 มีนาคม 
2564) ไดคัดเลือกพื้นท่ีเปาหมาย 2 พื้นท่ี ไดแก จังหวัดพิจิตร และ จังหวัดอุดรธานี โดยมี
วัตถุประสงค คือ 

(๑ )  เพ ื ่ อ จ ั ดทำน โยบายและต  นแบบนโยบาย  (Policy Formulation & 
Prototyping) โดยการเปดพื้นท่ีการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (Key Stakeholders) 
ผาน Policy Lab โดยใชกระบวนการ Double Diamond Model เพื ่อคัดเลือกตนแบบ
นโยบายแกไขปญหาความยากจน พรอมทั้งกลไกการขับเคลื่อนที่สามารถดำเนินการไดอยาง
รวดเร็วและเปนรูปธรรม  

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

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

ที่ผานมา ในชวงสถานการณโควิด-19 ตั้งแตเดือนเมษายน 2564 สงผลใหคณะผูวิจัย
ยังไมสามารถลงพ้ืนที่ไปประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทำ Policy Lab ตามที่กำหนดได จึงได
หารือกับทาง Change Agent ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ผานทางออนไลนอยางสม่ำเสมอ 
และไดปรับโมเดลใหสอดคลองกับสถานการณ โดยจากเดิมที่ตองการพัฒนาแกปญหาความ
ยากจนในชาวบานที่ยากจนโดยกลุมคนรุนใหมที่ตองการทำวิสาหกิจเพื่อสังคม มาสูการนำ
กรณีศึกษาจากกลุมคนยากจนหรือคนเปราะบาง เชน คนพิการ และสามารถพัฒนาโมเดล
ธุรกิจที่นาสนใจในจังหวัดอุดรธานีใน 3 กรณีศึกษา มารวมกันถอดบทเรียน ประสบการณ 
และนำกลุมกรณีศึกษานี้เพื่อชวยกันกำหนดโจทยและออกแบบนโยบายเพื่อแกไขปญหา
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในอนาคต ซึ่งแนวทางนี้มีขอดีที่ทั้ง 3 กรณีศึกษามีการ
พัฒนาเปนธุรกิจแลว และมีความตั้งใจที่จะทำธุรกิจตอไปเพื่อพัฒนาใหชีวิตของกลุมคนอยู
รอดทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน รวมถึงไดผานประสบการณและอุปสรรคมามากมาย จึงมีเรื่อง
ที่ใหเรียนรูและมีความทาทายที่นาสนใจในอนาคตดวย 

2) แพลตฟอรมนว ัตกรรมนโยบายเพื่ออนาคตไทย (Policy Innovation Platform 
for the Better Future) ดำเนินการคัดเลือกขอเสนอโครงการจำนวน ๓ โครงการที่มี
ความเปนไปไดในการดำเนินงาน เพื่อนำไปพัฒนาปรุงปรุงขอเสนอโครงการตอไป พรอมทั้ง
พัฒนาโจทยสำหรับการดำเนินงานในระยะตอไปจำนวน ๒ โจทย ซึ่งจะประกาศรับขอเสนอ
นโยบายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดโจทย มีดังนี ้

     



 

นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๑ หนา ๑ ของ 3 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

(๑) โจทยนโยบาย “ทำอยางไรจะลดผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค COVID-19  
ตอคุณภาพการศึกษาในชวงระดับอุดมศึกษา” โดยมีจุดประสงคเพื่อ (๑) ลดผลกระทบใน
ระยะยาวหรือซอมเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแกนักศึกษาที่อยูระหวางการศึกษาในชวง
การแพรระบาดของโรคโควิด-19 และ (๒) เพื ่อสรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสำหรับนักเรียนที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 

(๒) โจทยนโยบาย “นโยบายชวยเหลือใหผู มีรายไดนอยมีรายไดเพิ ่มขึ ้น” โดยมี
จุดประสงค (๑) ชวยเหลือใหกลุมผูมีรายไดต่ำกวาเสนความยากจน (๒,๗๖๓ บาทตอคนตอ
เดือน) ขึ้นมาอยูเหนือเสนความยากจนใหได ภายในหนึ่งป (๒) เพิ่มรายไดใหกับกลุมผูมี
รายไดนอยอื่น ๆ ใหมีรายไดเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ ๕๐ ของฐานรายไดเดิมภายในหนึ่งป 
และ (๓) สรางงานสรางอาชีพ และสรางรายไดใหแก กลุมเปราะบางอื่น ๆ เชน กลุมคน
พิการและผูที่มีภาวะเจ็บปวยเรื้อรังซึ่งรวมถึงการเจ็บปวยทางจิต กลุมชาติพันธุชนกลุมนอย 
และกลุมคนมีปญหาสถานะบุคคล 

  



 

นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๒ หนา 1 ของ 5 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 3๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

กระทรวง/หนวยงาน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

 นโยบายหลัก ๑๒ ดาน 

นโยบาย 5 
การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
ความสามารถ
ในการแขงขัน
ของไทย 

5.2 พัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม 

      

   5.2.1 พัฒนา
อุตสาหกรรมภายใตแนวคดิ
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจ 
สีเขียว [Bio-Circular-
Green (BCG) Economy]  

๑. โครงการการพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร (Street Food Mobile) 
ใหได มาตรฐานทั ้งด านคุณภาพและความปลอดภัย ส งเสริมใหเกิดภาพลักษณที ่ดี 
ตอการทองเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศ  
สวทช. รวมกับกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ ดำเนินโครงการสนับสนุน
เรื ่องการจัดระเบียบผูคาหาบเรแผงลอยดวยการคาขายอาหาริมทางใหถูกสุขลักษณะ 
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 
แฟรนไชสไกเหลืองบางแสน เพื ่อการขยายสาขา รวมถึงร ับสมัครผู ประกอบการใน
อุตสาหกรรมอาหารที่ตองการตอยอดผลงานนวัตกรรมรถเข็นรักษโลก เขารวมคัดเลือกเปน
ผูรับอนุญาตสิทธิเพื่อผลิตรถเข็นนวัตกรรมรักษโลก พรอมโอกาสตอยอดธุรกิจในอนาคต  
ซึ่งไดผูประกอบการที่ไดรับอนุญาติสิทธิเพื่อผลิตรถเข็นนวัตกรรมรักษโลกแลว จำนวน 2  
 

๔๐ - - 20.310๐ สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงชาติ 
(สวทช.) 

แบบ กตน. ๒ 



 

นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๒ หนา 2 ของ 5 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  บริษัท และจะลงนาม (Non-disclosure Agreement :NDA) เพื่อรับแบบรถเข็นนำไปผลิต

ทางการคาตอไป 

     

  ๒.  การพ ัฒนา เศรษฐก ิจช ีว ภาพ  เศรษฐก ิจหม ุน เว ียน และเศรษฐก ิจส ี เข ียว  
(Bio-Circular-Green Economy : BCG Model เ ม ื ่ อ ว ั นท ี ่  19 ม ก ร า ค ม  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” ยกระดับมูลคาในหวงโซการผลิตสินคาและบริการใหมีมูลคาสูงขึ้น 
 ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตเศรษฐกิจ BCG ใหสามารถ
แขงขันไดอยางยั่งยืนดวยความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใหความสำคัญกับระบบการ
ผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม แบบ “ทำนอยไดมาก”   
 ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางความสามารถในการตอบสนองตอกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลก สรางภูมิคุมกันและความสามารถในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยางเทาทันเพ่ือบรรเทาผลกระทบ  
 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
ทุนพ้ืนฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศและการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชนโดยเมื่อ
วันท ี ่  15 ก ุมภาพันธ  2564 นายกร ัฐมนตร ีม ีข อส ั ่งการให จ ัดทำแผนปฏิบ ัต ิการ 
รายสาขา มีการดำเนินการ ดังนี ้
 ๑) การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG รายสาขา จำนวน 
10 คณะ ระหวางวันที ่ 24 กุมภาพันธ 2564 – 9 มีนาคม 2564 ซึ ่งเห็นชอบราง
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 เห็นชอบรางแผนปฏิบัติการสาขาทองเที ่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค 
เศรษฐกิจหมุนเวียน ความหลากหลายทางชีวภาพ ยาและวัคซีน และกฎหมาย 

     

 ๕.๒.๒ พัฒนาอุตสาหกรรม
ไทยใหสามารถตอบสนอง
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี
หรือแนวโนมการคาโลก 

๑. โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 
ตามมติ ครม.  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบใหกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนการจัดตั้ง และ
ดำเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 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  จ ำนวนท ั ้ ง ส ิ ้ 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 ีและนว ัตกรรม ( Innovation and 
Technology Assistance Program : ITAP) เปนกลไกหนึ่งของ สวทช. เพื ่อทำหนาที่
ชวยเหลือ SMEs โดยเปนคนกลางที่ชวยบริหารโครงการ และประสานระหวางองคความรู
จากนักวิจัยไปสูผู ประกอบการใหเหมาะสมกับความตองการ ศักยภาพ และสามารถนำ 
องคความรู นั ้นไปใชประโยชนไดจริงในเชิงพาณิชย โดย ITAP ไดรับความรวมมือจาก
มหาวิทยาลัยและสถาบันตาง ๆ เขารวมดำเนินงานในรูปแบบเครือขาย เพื่อใหบริการได
ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย และมีที่ปรึกษาเทคโนโลยี 

  ทั้งนี้  ITAP ไดพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกใหกับผูประกอบการ SMEs ครอบคลุมทุกภูมิภาค
ของประเทศ จำนวน ๖๑๔ โครงการ (จำนวนสะสม ๑,๑๖๕ โครงการ) โดยโครงการสวนใหญ 
เปนการปรับปรุงกระบวนการผลิต (รอยละ ๔๐) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ (รอยละ 2๒) 
และยกระดับคุณภาพมาตรฐาน (รอยละ 1๖) ซึ ่งเมื ่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. การส งเสริมการพ ัฒนาเทคโนโลยีเครื ่องจ ักร เครื ่องม ือ และอุปกรณ เพ ื ่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ โดยดำเนินการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีตนแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ ที่เหมาะสมกับการผลิตในประเทศ 
เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ลดการนำเขาเทคโนโลยีเครื ่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 ดังน้ี 

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 ๔๕๒ คน (จำนวน ๗ 
ครั้ง) โดยมีความพึงพอใจรอยละ ๙๐.๔๗ การนำไปใชประโยชนรอยละ 78.๑๙ 
4) จัดการประกวดสิ่งประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับอาชีวะและ
อุดมศึกษา จำนวน ๓ ครั ้ง คือ (๑) วันที ่ 25 - 27 กุมภาพันธ 2564 ณ จังหวัด
อุบลราชธานี และ (๒) วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2564 ณ จังหวัดสระบุรี และ (๓) วันที่ 
4 มิถุนายน 2564 ณ จังหวัดลำปาง 

 

71.74 สถานการณ
การแพร
ระบาด
ของโรค
ติตเชื้อ
ไวรัสโค
โรนา 

2019 
(COVID-19)  

จัด
สัมมนา
และ 
 จัด

แสดง
นิทรรศการ 

ผาน
ระบบ

ออนไลน  

๓๘.๖๓๓๕ 
 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สป.อว.) 

  



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๓ หนา 1 ของ 2 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 3๐ มิถุนายน 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
มีคาเปนพืชเศรษฐกจิ 

โครงการช ุมชนไม ม ีค า โดย วช. ไดร ับมอบหมายเปนเจาภาพรวมกับ ๓ หนวยงาน
ไดแก กรมปาไม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.) และหนวยงานที่เกี ่ยวของอีก 11 หนวยงาน  ไดแก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรมพัฒนาธุรกิจการคา  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมาคม
ธุรกิจไม สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรมอุทยานแหงชาติ  
สัตวปาและพันธุ พืช องคการอุตสาหกรรมปาไม กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน  
กรมสงเสริมการเกษตร  ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ “ชุมชนไมมีคา”  เพื่อสนับสนุน
ประชาชนใหปลูกไมมีคา เพื่อใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ  ซึ่งจะเปนการเก็บออมและสราง
อาชีพที่มั่นคงยั่งยืนแกประชาชนฐานราก โดยการผลักดันกฎหมายและมาตรการตาง ๆ  
ในการสงเสริมใหมีการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือที่ดินที่มีสิทธิ์ในการ
ใชประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย ซึ่งจะเปนกลไกสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น โดยมีการดำเนินงาน ดังนี ้
     1) ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่เปาหมาย 5 พื้นท่ี 
 2) จัดเตรียมสิ่งท่ีตองใชประกอบการอบรมถายทอด ดังนี ้

     2.1) เมลด็พันธุและกลาไม 
     2.2) หัวเชื้อเห็ดไมคอรไรซา 
     2.3) คูมือประกอบการอบรม และเผยแพร 
     2.4) วัสดุอุปกรณอื่น 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 ในเดือนมิถุนายน นักวิจัยดำเนินการเตรียมหัวเชื้อเห็ดไมคอรไรซา และ กลาไม 
สำหรับจัดกิจกรรมสงเสริมการอบรมถายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชเศรษฐกิจรวมกับการ
เพาะเห็ดไมคอรไรซาสำหรับแจกใหแกผูเขารับการอบรมของโครงการ และสำหรับกิจกรรม 
การจัดทำพื้นที่ตนแบบ รวมทั้งทาง วช. ไดจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการขยาย
ผลเพิ่มศักยภาพ “ชุมชนไมมีคา” ครั้งที่ 2/256๔ เพื่อพิจารณารายงานการศึกษาเบื้องตน 
(Inception report) เปนที่เรียบรอยแลว 

     

 
  



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 1 ของ 34 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 3๐ มิถุนายน 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. โครงการงานเลขาน ุการสภานโยบาย และระบบบริหารจ ัดการการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร ว ิจัยและนวัตกรรม 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  
ออกระเบียบสำหรับการดำเนินงาน และใหเริ่มนำรองการสนับสนุนทุนในปงบประมาณ 2564 
 ๒) ข อเสนอมาตรการส ง เสร ิมการร ว มลงท ุนร ัฐและเอกชนในธ ุรก ิจนว ัตกรรม 
โดยกลไก University Holding Company เสนอตอคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องดาน
การสงเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม และการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบ  

๘๐ - - 17.7386 สำนักงาน 
สภานโยบายการ

อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม

แหงชาติ (สอวช.) 

แบบ กตน. ๒ 
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 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ๒๕63 โดยไดรับความเห็นชอบและมอบหมายใหจัดทำรายละเอียด
มาตรการเพิ่มเติม มีการหารือมหาวิทยาลัย 5 แหง เพื ่อขับเคลื่อนมาตรการและจัดทำ 
Guideline เสนอตอคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื ่องในการประชุมครั ้งตอไป (วันที่ 2 
มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 ๓) จัดทำขอเสนอการจัดตั้งกองทุนนวัตกรรม (Innovation Fund) เพื่อ SMEs  
โดยรวมกับ สกสว. และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ในการออกแบบใหกองทุน 
Innovation Fund สามารถรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมได (กสว.) ในรูปแบบสิทธิประโยชนทางภาษีจากกรมสรรพากร และขอรับการ
จัดสรรเงินจากกองทุนสงเสริม ววน.  โดย กสว. เห็นชอบในหลักการ และสภาอุตสาหกรรม 
(สอท.) จะนำเสนอตอสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
พิจารณาตอไป 

ปจจุบัน กสว. ใหความเห็นชอบหลักการของขอเสนอฯ และ สอท. อยูระหวาง
จัดตั้งมูลนิธิกองทุนนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนใหเกิดการดำเนินงานอยางเปนรูปธรรม  

๔)  ข อเสนอปรับปรุงบัญช ีนว ัตกรรม (ยาและเวชภัณฑทางการแพทย)  เพื่อ
จัดทำ “แพลตฟอรม Sandbox ยกระดับเครื ่องมือแพทยไทย” โดยศึกษาสถานภาพ 
ประเด็น และขอจำกัด พรอมทั้งกฎระเบียบและหนวยงานที่เกี่วของ สวนราง กลไกการ
พัฒนาเครื่องมือแพทยไทย และ Sandbox การพัฒนาเครื่องมือแพทย ประกอบการหารือ
และขอความเห ็นจาก สศช. และคณะที ่ปร ึกษาโครงการฯ หน วยงานร ัฐ สปสช. 
กรมบัญชีกลาง และภาคเอกชน โดยมีการดำเนินการ ดังนี ้

- คณะทำงาน สอวช. และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได
หารือแนวทางในการดำเนินงานโครงการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมผาน
มาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย รวมกับคณะที่ปรึกษาโครงการการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเพื่อ
สนับสนุนนวัตกรรมผานมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย โดยคณะที่ปรึกษาไดใหความเห็น
สอดคลองกับกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเครื่องมือแพทย ใน (ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
ประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ.2565 – 2570 สาขาเครื่องมือแพทย ทั้ง 5 
ระยะ ซึ่งประกอบดวย ระยะที่ 1 : วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ระยะที่ 2: มาตรฐานเครื่องมอื
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แพทย ระยะที่ 3: กิจกรรมใน Sandbox ระยะที่ 4: บัญชีนวัตกรรมไทย และระยะที่ 5: 
เขาสูตลาด ทั้งนี้ คณะทำงานไดศึกษาขอมูลนโยบายและมาตรการสนับสนุนการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐทั้งในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนแพลตฟอรมการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
และมาตรการสงเสริมสินคานวัตกรรมในตางประเทศ เชน เกาหลีใต พรอมทั้งศึกษาขอมูล
เครื่องมือแพทยที่อยูในบัญชีนวัตกรรมไทยและในรายการการเบิกจายของกรมบัญชีกลาง 
และสำนักงานประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)   

- จัดทำ (ราง) เกณฑในการพิจารณาเครือ่งมือแพทยกลุมเปาหมาย (Product 
Champion) โดยพิจารณาจากความตองการของตลาด และศักยภาพทางเทคโนโลยี ในการ
ผลิตเครื่องมือแพทยนั้นๆ โดยไดกำหนดคะแนนในเกณฑการพิจารณาในแตละประเด็น  
  ๑.๒ ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ว ิจัยและนวัตกรรม ใน ๔ ดาน  

๑)  ระบบงบประมาณ จัดทำขอเสนอกรอบวงเงินงบประมาณดานวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และกรอบวงเงินงบประมาณดานการอุดมศึกษาในความ
รับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ว ิจ ัยและนวัตกรรม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และระบบการจัดการและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการมุง
ผลสัมฤทธิ์ โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ไดมีมติเห็นชอบ
ตอวงเงินงบประมาณสำหรับกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จำนวนทั้งสิ้น 
14,176.0563 ลานบาท และวงเงินงบประมาณดานการอุดมศึกษา จำนวนทั ้งสิ้น 
106,339 ลานบาท 

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

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

ปรึกษา โดยจัดทำรางประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพสัด
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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 ของหนวยงานที่เกี ่ยวของกับการจัดตั ้งกองทุนและการจัดสรร
งบประมาณดานการอุดมศึกษา  และออกแบบและพัฒนาแนวคิดและหลักการการจัดตั้ง
กองทุนและการจัดสรรงบประมาณดานการอุดมศึกษา ประกอบดวยการจัดทำราง
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ. .... และแกไขพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ 
ไดแก รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (ฉบับที่...) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ  (ฉบับที่...) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่...) พ.ศ. ....  

(๓) ราง ระเบียบการนำผลงานจากการปฏิบัติหนาที ่ไปหาประโยชนทาง
เศรษฐกิจ โดยดำเนินการศึกษา วิเคราะหและรวบรวมประเด็นปญหากฎหมาย และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวของ และอยูระหวางจัดทำหลักการรางระเบียบสภานโยบาย วาดวยการนำ
ผลงานจากการปฏิบัติหนาที่ไปหาประโยชนทางเศรษฐกิจ เพื่อเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา
ทรงคุณวุฒิพิจารณากฎหมายลูกบทภายใตกฎหมายจัดตั ้งกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และสภานโยบายใหความเห็นชอบ โดยเมื ่อวันที่ 28 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ไดจัด focus group ผูแทนสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของรรัฐ 
เพื ่อนำเสนอแนวคิดและขอหารือปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมการใหบุคลากรนำ
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน เพื่อเปนแนวทางในการยกรางระเบียบฯ 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 5 ของ 34 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

   ๔) ระบบติดตามและประเมินผล และระบบขอมูล ออกแบบผังโครงสรางขอมูล 
อววน. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนปฎิรูปฯ พรอมจัดทำระบบขอมูลการอุดมศึกษา และ
ระบบขอมูล ววน. ตามกรอบสถาปตยกรรมดังกลาว เพื ่อใหเกิดการบูรณาการและการ
เชื่อมโยงระบบขอมูล อววน. ใหเปนระบบสารสนเทศกลาง ที่ทำใหสามารถบริหารจัดการได
อยางมีประสิทธิภาพ และยังเปนประโยชนอยางยิ ่งตอการกำหนดนโยบาย การจัดสรร
งบประมาณ และการติดตามประเมินผล นอกจากนี้ ไดจัดทำรายการขอมูลตัวช้ีวัดเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ ์ท ี ่สำคัญ (Objective and Key Result หรือ OKRs) ของนโยบายและ
ยุทธศาสตร อววน. (ป 2563-2570)  เพื่อใชในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตรดังกลาว และไดสงมอบรายการขอมูล OKRs เพื่อให สกสว. ใช
ประโยชนในการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน ววน. 

     

  ๒. โครงการจัดทำนโยบายและออกแบบกลไกและมาตรการสงเสริมการพัฒนา อววน. 
รองรับสังคมและเศรษฐกิจนวัตกรรม ดำเนินกิจกรรม ดังนี ้

๑.๑ การสงเสริมการเปลี่ยนผานสูระบบเศรษฐกิจหมุนเว ียน โดยการสรางนโยบาย
แพลตฟอรม และระบบนิเวศที่เอื้อตอการเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่เหมาะสมกับบริบท
ประเทศไทย  

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

 - 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 โดยที่ผานมาไดดำเนินการ ดังนี ้

60 การแพร
ระบาด
ของเชื้อ
ไวรัส 

โคโรนา 
๒๐๑๙ 
(COVID-

19) 
 

- 10.5051 สำนักงาน 
สภานโยบาย 

การอุดมศึกษา 
วิทยศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม

แหงชาติ  
(สอวช.) 

 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 6 ของ 34 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  1)  ดำเน ินการจ ัด CE Innovation Policy Forum คร ั ้ งที่  1 ภายใต ห ัวขอ 
“คำถามที่อยากใหชวยกันหาคำตอบเศรษฐกิจหมุนเวียนในบริบทไทย” รวมกับสมาคม
สงเสริมการผลิตและการบริโภคที ่ยั ่งยืน (ประเทศไทย) เพื ่อสรางการบูรณาการการ
ขับเคลื่อนระดับนโยบาย กับภาคสวนตางๆ และระหวาง sector สำหรับงานครั้งที่ 1 นี้ได
แนวทางการรวมกลุมและเครือขายของผูที ่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
หมุนเวียนจำนวนมากกวา 160 ทาน และไดประเด็นสำคัญจากภาคอุตสาหกรรม และ
เกษตรและอาหารที่ตองการใหภาคนโยบาย/ภาครัฐสนับสนุน และประเด็นที่จะขับเคลื่อน
ระดับ sector รวมกัน  

๒) วิเคราะหรูปแบบหนวยขับเคลื่อน CE ในตางประเทศรวมกับสมาคมสงเสริม
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (ประเทศไทย) และ PACE ไดแก ประเทศเนเธอรแลนด 
(Holland Circular Hotspot) ประเทศฟ นแลนด  (Sitra) ประเทศไต หว ัน (Circular 
Taiwan) ประเทศเว ียดนาม ( Institute of Circular Economy Development) และ
ประเทศแอฟริกา (African Circular Economy) โดยได ออกแบบตาราง Metrix การ
วิเคราะหผลการเปรียบเทียบในประเด็นที่สำคัญ ไดแก โครงสรางขององคกร เงินสนับสนุน 
การรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย หนาที ่ของหนวยขับเคลื่อน ผลิตภัณฑและบริการ และ
ผลกระทบจากการดำเนินงาน  

๓) ค ัดเล ือกว ิทยากร (Trainer) ด านการออกแบบหมุนเว ียน (Circular 
Design) และคัดเลือกผ ู ประกอบการทั ้งหมดเพื ่อเข าร วมเสนทางธ ุรก ิจที่  1 (Track 
1) จำนวน 10 บริษัท และมีมากกวา 5 sectors รวมทั้งดำเนินการจัดเสนทางธุรกิจที่ 1 
(Track 1)  

๔) ออกแบบหารือการดำเนินการ CE Innovation sandbox รวมกับ สศช. 
และภาคีที่สำคัญสำหรับการดำเนินการ Waste symbiosis และออกแบบรูปแบบกลไกการ
ดำเนินงานไดแก area base และ sector base  
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  ๑.๒ ขจัดความยากจนแบบตรงจุด  
  สอวช. ไดทำงานรวมกับกระทรวงพลังงานเพื่อพัฒนาขอเสนอแนวทางการสงเสริม

การเขาถึงพลังงานทางเลือกของชุมชน (Community Energy) ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการริเริ่ม
ที่มีความสำคัญ (Big Rock) ของการขับเคลื่อนนโยบาย BCG สาขาพลังงาน เคมีและวัสดุ
ชีวภาพ โดยใหความสำคัญกับการเขาถึงเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกของชุมชนตามกลไก
ตลาด ปจจุบัน สอวช. และกระทรวงพลังงานไดออกแบบกลไกการค้ำประกันโดยไดหารือกบั
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส) และธนาคารออมสิน เพื่อขับเคลื่อนใหเกิด
การดำเนินงานอยางเปนรูปธรรมตอไป  
     สอวช. ไดรวมกับ มอ.ปตาน ีดำเนินการทดลองเชิงนโยบายเพื่อออกแบบกลไกการ
พัฒนาพื้นที่และเศรษฐกิจฐานรากดวย อววน. ตามแนวคิดที่ สอวช. ไดศึกษาและออกแบบ
แนวทางการแกไขปญหาความยากจนดวยการสรางและพัฒนาธุรกิจดวย ววน. รวมกับการ
ใช แนวค ิดจาก MIT REAP ในการพัฒนาความเป นผ ู ประกอบการในพื ้นท ี ่  (Local 
Entrepreneur) เพื่อพัฒนาใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน ทั้งนี้ ปจจุบันอยู
ระหวางการพิจารณา (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) โครงการฯ   

     และจากการเขาพบและหารือกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และ สศช. มี
ความเห็นสอดคลองกันในการจัดตั้งคณะทำงานพัฒนานโยบายนวัตกรรมเพื่อขจัดความ
ยากจน โดยใชกลไกและเครื ่องมือที ่ม ีอยู ของทั ้ง สศค. สศช. และหนวยงานภายใน 
อว. รวมกันขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจน ดังนั้นเพื่อการบูรณาการการทำงาน
รวมกันภายในกระทรวง อว. สอวช. จึงอยูระหวางการเชิญหนวยงานภายในกระทรวง อว. ที่
มีบทบาทและเกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากเขารวมหารือ โดย สอวช. จะนำผลที่
ไดจากการหารือดังกลาวไปนำเสนอและออกแบบแนวทางการขจัดความยากจนรวมกับ 
สศค. และ สศช. ตอไป    
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  ๑.๓ การพัฒนาเช ิงพื้นที่เพ ื่อนำไปสูข ั้วความเจริญ (Growth Pole) และระเบียง
เศรษฐกิจนว ัตกรรม โดย สอวช. ดำเนินการจัดทำ “ขอเสนอนโยบายการพัฒนาระเบียง
น ว ั ต ก ร รมห มา ย เ ลข  1  ( Route Number 1  Innovation Economic Corridor)” 
ดำเนินการจัดทำ Conceptualization Framework และระบุพื้นที่เปาหมายและคลัสเตอร
เปาหมาย โดยวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเติบโตของพื้นที่และศึกษาความตองการของ
ผูบริโภคในตลาดเปาหมายเพื่อกำหนดผลิตภัณฑเปาหมาย เสนอแนวทางการพัฒนาเพื่อ
ปรับเปลี่ยนจากสินคาและบริการมูลคาต่ำไปสูมูลคาสูง โดยดำเนินการ 

• ศึกษาปจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค   
• ศึกษาบริบทของพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม   
• ระบุผลิตภัณฑเปาหมายตามอุตสาหกรรม/คลัสเตอรที่มีศักยภาพอยางนอย 5 

อุตสาหกรรม/คลัสเตอร    

     

  ๑.๔ ระบบองคความรูดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตร สอวช. 
ไดทำความรวมมือทางวิชาการกับที่ปรึกษาจาก 3 สถาบัน ในการศึกษาระบบความรู 3 
ระบบ โดยมีการวางรูปแบบการทำงานและกลไกการประสานงานระหวางทีมศึกษาแตละ
ระบบ ความกาวหนาในการดำเนินงาน โดยมีการสำรวจสถานภาพ สถานการณ ปญหา 
แนวโนม และแนวปฏิบัติที ่ดี ทั ้งในประเทศและนานาชาติ โดยการคนควาขอมูล การ
สัมภาษณ การจัดประชุมระดมสมอง นำขอคนพบมาวิเคราะหและประมวลผล เพื่อตีกรอบ
แนวคิดขอเสนอกำหนดอนาคตที่พึงประสงค และจะไดมีการจัด Forum เชิงประเด็นในลำดับถัดไป 

     

  ๑.5 คาดการณอนาคตในประเด็น อววน. เช ิงพ ื ้นที่ สอวช. ไดทำความรวมมือกับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรในการศึกษาการคาดการณวาระอนาคตและยุทธศาสตร 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ในระดับพื้นที่ โดยไดดำเนินการ
ออกแบบกรอบแนวคิดการศึกษาวิเคราะหการคาดการณอนาคตเชิงพ้ืนที่ รวบรวมเครื่องมือ
การวิเคราะหในกระบวนการสรางภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร และจัดทำแนวทางการ
คัดเลือกและกำหนดพื้นที่ตัวอยางเพื่อทำการศึกษาวิเคราะห (พื้นที่ศึกษา) รวมถึงไดศึกษา
สถานการณผลกระทบของโรคโควิด-19 ในเชิงพื้นท่ีและแนวโนมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
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  ของไทยในภาพรวม ตลอดจนปจจัยที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม (key driving 
force) ของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

     

  ๑.6 บูรณาการแผนดาน อ. และ ววน. ใหมีเอกภาพ โดยการจัดทำรางกรอบแนวคิด
และเคาโครงของกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และจัดทำทิศทางของนโยบายและยุทธศาสตร อววน. 
(Strategic Direction) รวมถึงประเด็นมุงเนนของกรอบนโยบายและยุทธศาสตร อววน. 
พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งที่ประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 
ไดมีมติเห็นชอบในหลักการของเคาโครงของรางกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 และประเด็นมุงเนนของ
กรอบนโยบายและยุทธศาสตร อววน. ดังกลาวแลว 

     

  ๓. โครงการพัฒนานโยบายและออกแบบแพลตฟอรมสนับสนุนว ิสาหกิจฐานนวัตกรรม 
(Innovation-Driven Enterprises-IDEs Policy Lab) โ ด ย  ส อ ว ช .  ด ำ เ น ิ น ก า ร  
ถอดบทเรียนแนวทางการสรางผู ประกอบการนวัตกรรม (IDE) ดวยการสรางใหเกิด 
Ecosystem ที่เหมาะสม โดยการปรับโมเดลการพัฒนาจากตางประเทศ (MIT Regional 
Entrepreneurship Acceleration Program) และคัดเลือกผู ประกอบการในการสราง 
Ecosystem ที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดผู ประกอบการนวัตกรรมในพื้นที่ ปจจุบันไดมีการ 
ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย เพื่อดำเนินโครงการ
พัฒนานโยบายเชิงทดลองเพื่อสงเสริมผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ระยะที่ ๓: 
สรางทีมพัฒนานโยบายเชิงทดลองรุนที่ ๓ และการพัฒนากลยุทธเพื ่อสรางระบบนิเวศ
ทางการประกอบการ โดยมีกิจกรรม ดังนี ้

- กิจกรรมที่ ๑ : จัดทำแผนการดำเนินงาน และทำการสรรหาและคัดเลือกผูนำ 
(Champion) รุนที่ ๓ เพื่อวางแผนการดำเนินการและคัดเลือกผูนำที่มีศักยภาพในการ
ดำเนินการสรางและพัฒนาระบบนิเวศทางการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมเขา
มารวมโครงการ จำนวน 10 พื้นท่ี 

-  

๖0 การแพร
ระบาด
ของเชื้อ
ไวรัส 

โคโรนา 
๒๐๑๙ 
(COVID-

19) 

- 2.6587 สำนักงาน 
สภานโยบาย 

การอุดมศึกษา 
วิทยศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม

แหงชาติ  
(สอวช.) 

 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 10 ของ 34 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  - ก ิจกรรมที ่  ๒ : Orientation Node Meeting Online การอบรมส ัมมนา
ออนไลน เพื่อวางแผนการพัฒนาผูนำ (Champion) ในรุนท่ี ๓ ใหมีความรูความเขาใจและมี
ศักยภาพในการดำเนินการสราง และขยายทีมผู มีสวนไดสวนสีย รวมถึงสามารถดึงดูด
ผูประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมเขามารวมโครงการ 

- กิจกรรมที่ ๓ : REAP FOUNDATION Workshop ดำเนินการอบรมสัมมนา
เชิงปฎิบัติการ แบบ Face-to-Face Node Meeting เพื่อใหทีมมีองคความรูที่สามารถจะ
ดำเนินการตอในพื้นที่ของตนเองในการเขาไปพัฒนา จัดทำแผน รวมไปถึงการวัดผลในดาน
ระบบนิเวศทางการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 

     

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

1) โครงการพัฒนาศักยภาพหนวยตรวจสอบและรับรองเพื ่อรองรับอุตสาหกรรม
เปาหมายของประเทศ 

2) โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย 
3) โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร 
4) โครงการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑใหแกผูประกอบการ SMEs 

  ซึ่งทำใหเกิดมูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำ
ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไปใชประโยชน จำนวนรวม ๗๙๘.๔๗ 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 
 
 
 

๕๕ - - ๒๒.๔๑๖๕ กรมวิทยาศาสตร
บริการ (วศ.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 11 ของ 34 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ๕. ศูนยกลางการออกแบบผลิตภัณฑ ว ิเคราะหทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ 
เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยใหไดมาตรฐานระดับสากล  
 ในเดือนพฤษภาคมใหบริการวิเคราะหทดสอบตามมาตรฐานสากล จำนวน 
๓,๓๔๕ รายการ แกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ๗๒๓ หนวยงาน/ราย นอกจากนี้ยัง
ใหบริการเชิงเทคนิคและใหคำปรึกษากับหนวยงานทั ้งภาครัฐและเอกชน จำนวน ๑๙ 
โครงการ ผานหนวยบริการวิเคราะหและทดสอบของ สวทช. โดยใหบริการที่เปนประโยชน
ตอการทำงานวิจัยและสนับสนุนผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ไดแก 
  ๑) การใหบริการวิเคราะหทดสอบแบตเตอรี่สำหรบัผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสดวยวิธีการ
ตามมาตรฐานที่ครอบคลุมทุกปจจัยตามขอบังคับมาตรฐานผลิตภัณฑทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ โดยเปนศูนยทดสอบมาตรฐานแบตเตอรี่ครบวงจรแหงแรกในประเทศไทย ที่
ไ ด  ร ั บการร ับ รองมาตรฐาน  มอก .  2217-2548 จากสำน ัก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ไดขยายขอบเขตความสามารถใหบริการทดสอบในขอบขาย
ที ่ส ูงขึ ้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 (ประเทศ
ไทย) จำกัด ผู ผลิตและผูจำหนายรถยนตเอ็มจีในประเทศไทย พัฒนาระบบการรับรองและ
มาตรฐานสถานีชารจยานยนตไฟฟา (EV Charging Station) โดยลงนามบันทึกขอตกลงดานการ
พัฒนาระบบการรับรองและมาตรฐานสำหรับ EV Charging Station ผานการทดสอบสถานีอัด
ประจุไฟฟาของเอ็มจี หรือ MG Super Charge เพื่อเปนตนแบบการศึกษาวิจัยและใชงานอยาง
เปนรูปธรรม นำไปสูการกำหนดมาตรฐานที่เปนหนึ่งเดียวใหกับระบบการชารจไฟฟาของประเทศ
ไทยที่จะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต ปจจุบันติดตั้งสถานีชารจ จำนวน 108 สถานีที่โชวรูมและ
ศูนยบริการของเอ็มจี โดยพรอมเปดใหบริการแลว 67 สถานี และมีแผนติดตั้งสถานีชารจอีก 
500 จุดทั่วประเทศภายในป ๒๕๖๔ 

๗๖   3.0390 สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงชาติ 
(สวทช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 12 ของ 34 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ๖. โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต และช ิ ้นส วนยานยนต  4.0  
ดวยเทคโนโลยีมาตรวิทยา ไดแก  
 ๑) มาตรฐานการวัดและสอบเทียบเครื่องทดสอบสัมประสิทธิ์ความเสียดทานยางลอ 
เปนมาตรฐานในการทดสอบยางรถยนต ตามมาตรฐานUN Regulation No. 117 ใหกับ
ผูประกอบการ สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย 
 ๒) มาตรฐานความสะทอนเชิงสเปกตรัมของทรงกลมรวมแสงแบบออนไซต 
(Spectrophotometer) เพื่อใชวัดความสะทอนของแสงเชิงสเปกตรัม (spectral reflectance)
ของผิวภายในทรงกลมรวมแสง (integrating sphere) สำหรับสอบเทียบเครื ่องมือวัด
หลอดไฟ ของหองปฏิบัติการวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบ ตาง ๆ เพื ่อใหเปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ ปจจุบันอยูระหวางจัดทำการทดลองเก็บขอมูลเพื่อประเมินความไม
แนนอนในการวัด และจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (calibration procedure) 
 ๓) ยกระดับฝมือแรงงานสู การพัฒนาทักษะดานมาตรวิทยามิติ สำหรับครูชาง
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) การเสริมสรางความเขมแข็งของผูประกอบการ ยกระดับความสามารถในการแขงขัน
โดยการเพิ่มศักยภาพใหกับผู ผลิตชิ ้นสวนยานยนต ตามแนวโนมเทคโนโลยียานยนตใน
อนาคต โดยมีสถานประกอบการที่เขารวมโครงการกับสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ เชน
บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เบฟเทค จำกัด บริษัท แอตลาส คอปโก 
(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ยูนิคอรด จำกัด (มหาชน) เปนตน 
 
 

๗๕ - - 8.5961 สถาบันมาตร
วิทยาแหงชาติ 

(มว.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 13 ของ 34 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

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

วัดความเรียบของวัตถุ (Optical flat และ Optical parallel)) 

 (๓) บริษัท คลีน แคร คอนเซ็พท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (พัฒนาและสรางความเขาใจ
การใชใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) ของเครื ่องมือวัด และความเขาใจเกี่ยวกับ
ปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือ รวมทั้งพัฒนาความสามารถใน
การสอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ใหสอดคลองกับขอกำหนดของระบบคุณภาพ ISO 
9001-2015 
 (๔) บริษัท กาวหนาโซลูชั่น จำกัด (พัฒนาระบบการสอบเทียบการไหลของน้ำดวย
วิธีการวัดแบบ Master Meter สำหรับการสอบเทียบมิเตอรชนิด Ultrasonic clamp-on) 
     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” เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2564 ใหกับอุตสาหกรรมยานยนตและ 
 

๗๒ - - ๔.๒๖๑๘ สถาบันมาตร
วิทยาแหงชาติ 

(มว.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 14 ของ 34 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  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 
 ๕) สงเสริมและสนับสนุนความรูดานการวัด สำหรับเครื่องวัดและวิธีตรวจวัดคาเฉลี่ย
ของกาซหรือฝุ นละอองในบรรยากาศนละออง โดยจัดบรรยายวิชาการ (แบบออนไลน) 
หัวขอเรื่อง “การวัดและความปลอดภัยของวัสดุนาโนและฝุนละออง PM ขนาดเล็ก” วันที่ 
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหกับ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สถาบันวิจัยดาราศาสตร
แหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาต ิกรมวิทยาศาสตรบริการ สถาบันเทคโนโลยี
แหงเอเชีย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย จำนวนผูเขารวม ๑๒๘ ราย 

     

  ๘. โครงการศูนยการเรียนรูว ิว ัฒนาการในการใช ประโยชนพ ันธ ุพ ืช เปนแหลงเรียนรู
ทางดานพฤกษศาสตร เกษตรศาสตร กีฏวิทยา การอนุรักษพันธุกรรมพืช และความสัมพันธ
ของแมลงกับการเกษตรและสิ่งแวดลอมที่เปนรูปธรรม อีกทั้งจะเปนแหลงรวบรวมและจัด
แสดงความหลากหลายทางชีวภาพดานพืชที่ถูกตองตามหลักวิชาการสากล เพื่อเปนศูนยการ
เรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษพันธุกรรมพืช การวิจัยตอยอดบนองคความรูของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ (Bio-economy) เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน  
 ในปจจุบันมีการดำเนินการจัดกิจกรรมการอนุรักษและการใชประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความหลากหลายของพืชวงศเข็มใน
ประเทศไทยและแนวทางในการศึกษาตอยอดงานวิจัย” ในรูปแบบการบรรยายออนไลนผาน 

๘๐ การแพร
ระบาดของ
เชื้อไวรัส 
โคโรนา 
๒๐๑๙

(COVID-19) 

- 3.9261 สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย 

(วว.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 15 ของ 34 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  โปรแกรม ZOOM เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีผูเขารวมการอบรม ไดแก 
เจาหนาที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน 53 คน 

     

  ๙. การบริหารและการจัดการสถานีว ิจ ัยส ิ ่งแวดลอมสะแกราช เพื่อเปนแหลงสงวน 

ชีวมลฑล (UNESCO Biosphere Reserves) ของโลกและเปนสถานที่สำหรับการวิจัยและ
ถายทอดองคความรูทางดานสิ่งแวดลอมและนิเวศวิทยาปาเขตรอน ในปจจุบันมีการ ดังนี ้
 ๑) งานจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม จำนวน 7,087 ราย 

๒) งานการถายทอดความรู จำนวน 737  ราย 
ทั้งนี ้ ในเดือนมิถุนายนไมมีการดำเนินการ เนื ่องจากการแพรระบาดของเชื ้อไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

๘๕ การแพร
ระบาดของ
เชื้อไวรัส 
โคโรนา 
๒๐๑๙

(COVID-19) 

- 2.7464  
และกอ

ภาระผูกพัน
ในสวนท่ี
เหลือแลว 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย 

(วว.) 

  ๑๐. โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-๒) เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ตอยอดงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ 
สรางความเขมแขงทางดานเทคโนโลยีอวกาศผานศูนยวิจัยและพัฒนาดาวเทียม รวมถึงการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมรวมกับภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อนำไปสู
การสรางมูลคาเพิ่มในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดานเศรษฐกิจอวกาศ (Space 
Economy) นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มศักยภาพในดานการบริหารจัดการเชิงพื้นที ่แบบ 
องครวมใน ๖ ดาน ไดแก ดานการเกษตรและความมั่นคงอาหาร ดานการบริหารจัดการน้ำ
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 โดยภายหลัง
การทดสอบแลวเสร็จ ดาวเทียมจะถูกจัดเก็บและตรวจสอบอยางสม่ำเสมอเพื่อใหดาวเทียม 
มีความพรอมในการนำสงตามกำหนด ทั้งนี้ ดาวเทียมดวงหลักไดผานการทดสอบในสวน
ของ Vibration เรียบรอยแลว โดยผลการทดสอบอยูในเกณฑที่ไดออกแบบไว และในเดือน
มิถุนายน 2564 บริษัท AIRBUS มีแผนดำเนินกิจกรรม Technical Qualification ระหวาง 

67.36 การแพร
ระบาด
ของเชื้อ
ไวรัส 

โคโรนา 
๒๐๑๙  

(COVID-19) 

- 1,173.310๐ สำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยี

อวกาศและภมูิ
สารสนเทศ 
(องคการ
มหาชน) 
(สทอภ.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 16 ของ 34 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ดาวเทียมหลักในอาคาร AIT ของบริษัท AIRBUS และระบบปฏิบัติการภาคพื้นดินที่บริษัท 
AIRBUS เพื่อตรวจเช็คความพรอมทางเทคนิค ซึ่งคาดวาสามารถสงดาวเทียมชวงประมาณ
เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ในสวนของการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก (Small 
Satellite) เจ าหนาที ่  Customer Engineer (CE) ที ่ เด ินทาง ได เข าร วมการทดสอบ 
Vibration Test กับตัวดาวเทียม THEOS-2 SmallSat ณ สหราชอาณาจักร ไดทดสอบทั้ง 
3 แกน ประกอบดวยแกน X แกน Y และแกน Z ซึ่งการทดสอบการสั่นสะเทือนในครั้งนี้ 
ประกอบดวย 

 Quasi-Static Test : เป นการจำลองการส ั ่นสะเทือนที ่ เก ิดจากการจำลอง
ความเรงสูงสุดที่โครงสรางดาวเทียมจะเผชิญ 

 Sine Vibration Test : เปนการจำลองการสั่นสะเทือนในยานความถี่ต่ำ ประมาณ 
10 - 100 Hz ซึ่งเกิดจากแรงสั่นสะเทือนของโครงสรางของจรวดขนสงเอง 

 Random Vibration Test : เปนการจำลองการสั่นสะเทือนในยานความถี่ตั้งแต 
20-2000 Hz ในเวลาเดียวกัน ซึ ่งเปนการสั่นสะเทือนที่มาจากตนกำเนิดที่
หลากหลายแหลง พรอมๆ กัน 

การทดสอบทั้ง 3 แบบ ผานไปดวยดี ขณะนี้อยูระหวางการประมวลผล วิเคราะห
ผลลัพธ และตรวจสอบฟงกชั่นการทำงาน (Functional Test) ของตัวดาวเทียม SmallSat 
ในภาพรวมทั้งหมด 

ในสวนของการพัฒนาดานกำลังคน สทอภ. ดำเนินกิจกรรม Know-How Transfer 
and Training (KHTT) ในประเทศไทยคู ขนานไปพรอมกับการประกอบและทดสอบ
ดาวเทียมดวงเล็กที่สหราชอาณาจักร (UK-EVT) โดยมีการจัดทำ Video หลักสูตรการพัฒนา
ดาวเทียมเล็กและระบบภาคพื้นดิน ภายใตโครงการ THEOS-2 เพื่อฝกอบรมในรูปแบบ
ออนไลนจำนวน 22 บทเรียน ซึ่งมีผูเขาอบรม คือ เจาหนาที่ สทอภ. ที่ไดรับคัดเลือกเปน 
Customer Engineer (CE) ชุด B และบุคคลภายนอกภายใตความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
และศูนยภูมิภาคฯ โดยระบบเปดใหเริ่มเรียนไดตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 และได
สอบวัดความรูหลักสูตรพื้นฐานเมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2564 
 

     



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 17 ของ 34 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ๑๑. โครงการโครงสรางพื้นฐานดานแสงซินโครตรอน 
       เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนถูกนำใชประโยชนและบูรณาการกับองคความรูในหลาย
ดาน เชน ดานการแพทย อุตสาหกรรมอาหาร งานนิติวิทยาศาสตร งานวิจัยดานเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมพอลิเมอรและยาง อุตสาหกรรมโลหะ งานสุญญากาศ เปนตน โดยเครื ่อง
กำเนิดแสงซินโครตรอนไดรับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง เพื่อใหแสง
ซินโครตรอนท่ีผลิตไดมีความเสถียรและมีพลังงานทีม่ีคุณภาพอยางเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้ง
การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน โดยมีการใหบริการงาน 
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานแสงซินโครตรอน จำนวน ๒๗๓ รายการ และชั่วโมงการ
ใหบริการแสงซินโครตรอน จำนวน ๒,๑๓๓ ชั่วโมง ตัวอยางการประยุกตใชเครื่องกำเนิดแสง
ซินโครตรอนโดยใชองคความรูทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมดานตาง ๆ เชน เทคโนโลยี
สุญญากาศ เทคโนโลยีแหลงจายกำลัง เทคโนโลยีควบคุม และเทคโนโลยีแมเหล็ก มาใชใน
การสรางตูสำหรับครอบเตียงผูปวยแบบความดันลบ เพื่อปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ดังกลาว ซึ่งอาจจะกลับมาแพรระบาดในประเทศไทยอีกครั้ง รวมถึงปองกันการฟุงกระจาย
ของเช้ือโรคและชวยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรทางการแพทย ทั้งนี้ เมื่อ
วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ สถาบันฯ ไดสงมอบหองแยกโรคความดันลบสำหรับโรงพยาบาล
สนาม ชุดที่ ๓ ใหแกโรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา โดยติดตั้ง ณ หองผูปวยฉุกเฉิน เพื่อ
รับมือการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙  

๗๑.๘๗ - - ๔๖.๕๘๐๓ สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน 

(องคการ
มหาชน) (สซ.) 

  ๑๒. การถายทอดองคความรูและพัฒนาทุนมนษุยดานเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน 
โดยมีการใหบริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที ่เกี ่ยวของ รวมทั ้งการถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการใชประโยชนแสงซินโครตรอน สำหรับนักวิจัย ผานกิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื ่อมุ งเสริมศักยภาพของผู ใชบริการในปจจุบันและสรางกลุม
ผู ใชบริการใหมอยางตอเนื ่อง มีการจัดกิจกรรม Synchrotron User and Application 
Promotion Activity (SUAPA) ประจำป งบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๙ คร ั ้ ง โดยมี
กลุมเปาหมายที่เปนผูประกอบการใหมและผูประกอบการดานวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมจำนวน ๒๒ ราย ที่ไดรับการพัฒนาทักษะและยกระดับความสามารถทางการ 

๕๓.๑๘ - - ๑๓.๓๒๙๕ สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน 

(องคการ
มหาชน) (สซ.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 18 ของ 34 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  แขงขัน และบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดรับการสงเสริมความรู ความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ จำนวน ๓๘๖ คน 

     

  ๑๓. การใหบริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข องแกภาคอุตสาหกรรมและ
ภาควิชาการ มีการใหบริการงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรรวมทั้งถายทอดเทคโนโลยีดาน 
แสงซินโครตรอนแกภาคอุตสาหกรรม ไดแก การสนับสนุนงานบริการทางวิทยาศาสตร และ
กิจกรรมการถายทอดองคความรูใหกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เขาหารือ การออกบูธ
และรวมจัดนิทรรศการในงานสัมมนา/ประชุมวิชาการและอื่น ๆ การพบผูประกอบการแบบ
เชิงรุก และจัดกิจกรรมการอบรม สัมมนาการเขารวมประชุมกลุมผู ใชประโยชนแสง 
ซินโครตรอน เปนตน โดยมีวัตถุประสงคในการสรางความตระหนักและภาพลักษณตอกลุม
อ ุตสาหกรรม ในบทบาทหนาที ่การเปน Science Mate เพื ่อนร วมคิดร วมทำดาน
วิทยาศาสตรของสถาบันฯ เพื่อใหไดมาซึ่งความไววางใจ ความเชื่อมั่น ใหภาคอุตสาหกรรม
เขามาใชประโยชนอยางตอเนื ่อง ทำใหเกิด Brand Advocacy (การบอกตอสินคาและ
บริการของแบรนด) ตลอดจนสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา สามารถรักษาลูกคาไดอยาง
ยั่งยืน โดยในเดือนมีนาคมสามารถพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมใหสามารถนำไปยื่นขอจด
ทรัพยสินทางปญญาไดจำนวน ๖ เรื ่อง ตีพิมพและเผยแพรในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ จำนวน ๘๐ เรื ่อง ทั ้งนี ้มีผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมและผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดรับการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถใน
การแขงขัน จำนวน ๒๒ ราย 

๗๒.๐๙ - - ๖๑.๙๔๘๘ สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน 

(องคการ
มหาชน) (สซ.) 

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

๓๘ - - ๖๔.๕๔๖๘ สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน 

(องคการ
มหาชน) (สซ.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 19 ของ 34 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

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

     

  ๑๕. โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 
        เพื ่อเปนแหลงพัฒนางานวิจ ัยขยายผล (Translational Research) และเปนแหลง 
ปรับแปลงเทคโนโลยีขั้นสูงจากตางประเทศ (Technology Localization) ใหเขากับบริบทของ
ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยมีอาคารสำนักงานใหญตั้งอยู ในพื้นที่วังจันทรวัลเลย 
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 20 ของ 34 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  เพื่อสงเสริมการใชประโยชนจากผลผลิตและความหลากหลายทางชีวภาพของไทย และ
จัดตั ้งศูนยนว ัตกรรมการผลิตยั ่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 ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง โดยมีเทคโนโลยีที่นำไปถายทอด 5 เทคโนโลยี 
ไดแก  เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย : GAP เทคโนโลยี
การผลิตและใชปุยหมักไมพลิกกลับกองอยางมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการผลิตกอนเชื้อสด
ราบิวเวอเรียพรอมใชกาจัดศัตรูพืชอยางมีประสิทธิภาพ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
และเทคโนโลยีระบบตรวจวัดอากาศดวยเซนเซอรแบบเครือขายไรสายเพื่อการติดตาม
สภาวะแวดลอม 

     

 ๕.๘.๒ สรางระบบจัดการ
ขอมูลเพื่อรองรับการ
บริหารจัดการงานวิจัย
อยางมีประสิทธิภาพ 

๑. โครงการพัฒนาระบบว ิเคราะหข อมูล (Data Analytics System) เพื่อการพัฒนา
นโยบาย อววน. การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามประเมินผล 

1.๑ รายงานการว ิเคราะหข อมูลที ่สะทอนข ีดความสามารถในการแข งข ันด าน  
อว วน. ต อสาธารณชน โดยมีการออกแบบกรอบการวิ เคราะหการจ ัดอ ันด ับขีด
ความสามารถในการแขงขันของสถาบันตาง ๆ ประกอบดวย 

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

๑.๒ งานพ ัฒนาศ ูนย ข อม ูล ( Data Center) ม ีการพัฒนาเกณฑการประเมิน
ความสามารถดาน อววน. ของผู ประกอบการไทย เพื ่อจัดทำแบบสำรวจประเมินขีด
ความสามารถนวัตกรรมของผูประกอบการไทย สำหรับงานเผยแพรดัชนีช้ีวัดที่สำคัญอยู 

๘๐ - - 4.7317 สำนักงาน 
สภานโยบาย

การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม
แหงชาติ 
(สอวช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 21 ของ 34 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ระหวางการพัฒนาเว็บไซตขอมูลการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเพื่อจัดทำ 
Dashboard ที ่สำคัญในการติดตามงานนโยบาย และสามารถที ่เชื ่อมโยงขอมูลจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ โดยจะมีการสำรวจและจัดเก็บขอมูลความสามารถดาน อววน. ของ
ผูประกอบการไทย 10,000 ราย และประมวลผลวิเคราะหและนำเสนอแผนภาพขอมูล 
(Data Visualization) พรอมจัดทำรายงานการวิเคราะหความสามารถดาน อววน. ของ
ผู ประกอบการไทย ออกแบบ Dashboard และจัดทำเว็บไซตข อม ูลการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่เช่ือมโยงขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ 

     

  ๒. ระบบข อม ูลสารสนเทศว ิจ ัยและนว ัตกรรมแหงชาติ (National Research and 
Innovation Information System ( NRIIS) )  เป นการสรางฐานขอม ูลงานวิจ ัยของ
ประเทศทั้งหมดใหมีเอกภาพที่มีความปลอดภัยและสิทธิ ์การเขาถึงระบบอยางถูกตอง  
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 
ดังนี ้
 
 

๖๐ - - ๖๐.๐๐๐๐ 
 

สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 22 ของ 34 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  1) พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางดานการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รอยละ ๖๐ ดังนี ้
         ๑.๑) ออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง 

 ๑.๒) พัฒนาเครื่องมือในการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 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  ดังนี ้

 ๒.๑) พัฒนาระบบรายงานแบบอัจฉร ิยะ (Business Intelligence : BI) สำหร ับการ
ประมวลผลและแสดงรายงานในรูปแบบแดชบอรด 

๒.๒) พัฒนาสวนของการวิเคราะหประมวลผล เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการ
ตัดสินใจท่ีจำเปนสำหรับผูบริหาร 

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

(BI) โดยมีเครื่องมือใหผูใชงานสามารถกำหนดเงื่อนไขในการแสดงผลรายงาน 
๓.๒) การพัฒนาระบบสืบคนขอมูล โดยระบบสามารถสืบคนขอมูลแบบขั้นสูงที่

สามารถสืบคนขอมูลไดครั้งละหลายมิติ 

     

  ๓. โครงการพัฒนาเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินอากาศ 
๑) การบริหารจัดการโครงการ 

- จัดจางลูกจางแลวเสร็จจำนวน ๓ คน และเบิกจายเงินเดือนเปนไปตามแผน 
๒) การวิจัยและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ และ

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

และอบรมขอกำหนดมาตรฐาน ISO 27001:2013 ระหวางวันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ ปจจุบันอยูระหวางจัดเตรียมขอมูลที่เกี ่ยวของสำหรับการจัดทำมาตรฐานการ

๗0 การแพร
ระบาด
ของเชื้อ
ไวรัส 

โคโรนา 
๒๐๑๙ 
(COVID-

19) 
 

ปรับ
แผน 
การ

ดำเนิน 
งาน 

2.2840 สำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยี

อวกาศและภมูิ
สารสนเทศ 
(องคการ
มหาชน) 
(สทอภ.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 23 ของ 34 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

ควบคุมคุณภาพการจัดทำและใหบริการขอมูลภูมิสารสนเทศการบิน ตามขอกำหนด ICAO 
รวมกับที่ปรึกษาฯ  

- อยู ระหวางการพัฒนา Platform เพื่อวิเคราะหระบบการคมนาคมทางอากาศ 
รวมกับบริษัท เอไอเอ็กซ เทคโนโลยี จำกัด และหารือเรื่องตำแหนงติดตั้งอุปกรณเพื่อบันทึก
ขอมูลรวมกับบริษัทฯ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

- อยูระหวางการศึกษา วิจัย การใชเทคโนโลยี Ground Base LiDAR ในการจัดทำ
ขอมูลภูมิสารสนเทศเชิงเลขสำหรับการจราจรทางอากาศ รวมกับบริษัท ไฮฟกราวนด จำกัด
และไดหารือเรื่องขอความอนุเคราะหใชพื้นท่ีสนามบินหัวหิน ในการทดสอบการจัดทำขอมูล
โดยใชเทคโนโลยี Ground Base LiDAR รวมกับกรมทาอากาศยาน (ทย.) เมื ่อวันที่ 26 
เมษายน 2564 โดยไดทดสอบการทำงานของระบบฯ ณ อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และประชุมหารือวางแผนการลงพื้นที่เพื่อทดสอบการจัดทำขอมูล
บริเวณพื้นท่ี ๒c ณ ทาอากาศยานหัวหิน เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๓) สงเสริมการนำไปใช 
- อยูระหวางดำเนินงานตามแผนรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 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 24 ของ 34 
 

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 ใหกับบริษัท 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. 

- วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ลงนามในหนังสือหนังสือแสดงเจตจำนงวาดวยความ
รวมมือดานการพัฒนาการบริหารจัดการหวงอากาศแบบบูรณาการระหวางระบบ THAI-
CMAC กับระบบบำเพ็ญ ระหวางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องคการมหาชน) กับบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด 

     

 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 ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๗๕ - - ๘.๕๓๐๐ 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 

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 

  (1) มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง ผลของสารเฮสเพอริดินตอการลดลงของความจำ 
และการสรางเซลลประสาทใหมในสมองสวนฮิปโปแคมปสที่เกิดจากยาเคมีบำบัดเมโธเทรก
แซทในหนูแรทโตเต็มวัย 

  (2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เร ื ่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/หรือแนวทางปฏิบตัิ จำนวน ๑๑ ฉบับ คือ ตัวอยางเชน 

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

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

   (3) คูมือ (SOP) หลักเกณฑและเงื่อนไขในการตรวจประเมินและการรับรองตามมาตรฐานฯ 
(มอก. 2677-2558) รหัสเอกสาร (Document No.) LR003 “ขอกำหนดวาดวยคณุสมบัติและ
ประสบการณสำหรับผูตรวจประเมินระบบการจัดการดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการที่
เกี่ยวกับสารเคมีและผูเชี่ยวชาญ แกไขครั้งที่ (Revision) 1  
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

    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) ประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการดำเนินการตอสัตวเพื ่องานทาง
วิทยาศาสตร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและรับรองมาตรฐานสถานที่ดำเนินการตอสัตวเพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร : ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 เรื่อง
กำหนดหลักเกณฑและรับรองมาตรฐานสถานท่ีดำเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
 ๘) แผนการพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย จำนวน 1 แผน (อยูระหวางดำเนินการ
สรุปขอคิดเห็นที่มีตอรางแผนดำเนินการดานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยของประเทศ  
พ.ศ. 2564-2568 ตามที่ไดรับขอคิดเห็นจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  (ยอดสะสม 1 แผน) 

     

  ๒. โครงการจัดตั้งศูนยกลางการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ดานเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ กิจกรรมศูนยทดสอบมาตรฐานและผลิตภัณฑ Aerospace แหงชาต ิดังนี้ 

  ๑) มีศูนยทดสอบ Aerospace ที ่ใหบริการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑแกบริษัท 
Aerospace ที่ลงทุนในประเทศไทย ดังนี้ (๑) Aeroworks Composites (Asia) Limited 
(๒) Cobra International Co., Ltd (๓) Senior Aerospace (Thailand) Limited (๔) Safran  
Cabin Bangkok Ltd (๕) M.J. PIPAJAROEN AUTO PART LIMITED PARTNERSHIP 
     ๒) ศูนยทดสอบ Aerospace ไดรับการพัฒนาเครื่องมือและระบบคุณภาพมาตรฐาน
สำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ดังน้ี 

  ๒.๑) การรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการดาน Aerospace AS9100D รอบ 
Recertificate 2021 ดำเนินการตรวจประเมินแลวเสร็จในวันที่ ๙-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ทั้งนี้อยูระหวางการแกไขขอบกพรองของหองปฏิบัตกิาร 

   ๒.๒) การรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการดาน Aerospace ISO/IEC 17025:2017 - ได
ตรวจประเมินมาตรฐานการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 แลวในวันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  
ทั้งนี้ อยูระหวางการแจงกำหนดตรวจประเมินหองปฏิบัติการอีกครั้ง 

๖๕ - - 0.6249 สำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

(องคการ
มหาชน) 
(สทอภ.) 
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  ๒.๓) การรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการดาน Aerospace NADCAP AC7122 
ประสานผูตรวจประเมิน PRI ในการรับการตรวจประเมินตามมาตรฐาน NADCAP AC 7122 
โดยกำหนดการเดิมผู ตรวจประเมินจะเขามาตรวจประเมินที่ประเทศไทย ในวันที่ ๔-๖ 
มกราคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ผูตรวจประเมินแจงเลือ่นวันตรวจประเมินเน่ืองจากไมสามารถเขารวม
มาตรการกักตัว ๑๔ วันในประเทศไทยได และยังไมระบุวันเขาตรวจประเมินในประเทศไทย 
 ๒.๔) การรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการดาน Aerospace NADCAP AC7101
ประสานผูตรวจประเมิน PRI ในการรับตรวจประเมินตามมาตรฐาน NADCAP AC7101  
โดยกำหนดการเดิมผู ตรวจประเมินจะเขามาตรวจประเมินที่ประเทศไทย ในวันที่ ๗-๙ 
เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ดวยสถานการณโควิดในประเทศไทยเริ่มมากขึ้นอีกครั้ง ผูประเมินจึง
แจงเลื่อนวันเขาตรวจประเมินเปนวันท่ี ๖-๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓) การบูรณาการใชโครงสรางพื้นฐานกับภาคการศึกษา และภาคเอกชน ไดแก คณะ
ว ิศวกรรมศาสตร   มหาว ิทยาล ัยบูรพา, คณะว ิศวกรรมอากาศยาน มหาว ิทยาลัย 
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  
 

๘๐ การแพร
ระบาด  
ของเช้ือ
ไวรัส 

โคโรนา 
๒๐๑๙  

(COVID-19) 

ควรมี
การเปด
โอกาส
ใหมีการ
ปรับเปลีย่น
แผนงาน

หรือ
เปาหมาย
ที่ไดรับ 

13.9206 สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย 

(วว.) 
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  ตอบสนองนโยบายความรวมมือจัดตั้งศูนยวิจัยรวมไทย-จีนดานรถไฟความเร็วสูง (Thailand 
- China Joint Research Center on High Speed Rail System) ร ะ ห ว  า ง
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจีน และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม ซึ่งมีการดำเนินโครงการ ดังนี ้
 ๑) โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมที่สนับสนุนงานทดสอบรับรอง 
จำนวน ๑๔ โครงการ เชน โครงการงานกอสรางบอพักและรอยสายไฟฟาใตดิน รวมกับ
โครงการกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง (ลาดพราว - สำโรง) โครงการรถไฟฟาสายสี
แดง ชวง บางซื่อ-รังสิต, บางซื่อ-ตลิ่งชัน โครงการกอสรางรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-
หนองคาย เปนตน ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคม ไมมีการดำเนินการ 
 ๒) การทดสอบผลิตภัณฑระบบรางและรถไฟความเร็วสูงที่พรอมใหบริการทดสอบ
รับรอง จำนวน ๗ รายการ เชน หมอนคอนกรีตรถไฟความเร็วสูง หมอนประแจรถไฟ
ความเร็วสูง แผนพื้นคอนกรีตรถไฟความเร็วสูง (Track Plinth) กำแพงกันเสียง (Noise 
Barrier) รถไฟความเร็วสูง เปนตน  

  ผลกระทบ
ตาม
ความ
จำเปน 

  

  ๔. โครงการสงเสริมกิจการมอุทยานวิทยาศาสตร (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตรภูมิภาค) 
  อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคจัดตั ้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 77.๗๒ พื้นที่
สำหรับการใชประโยชนภายในอาคารเพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนา และตามพันธกิจของ
อุทยานฯ เกิดกิจกรรมภายในอาคารจำนวน 3,๕๖๕ กิจกรรม และมีผูเขามาใชประโยชน
จากอาคารอยางตอเนื่องแลวจำนวน 60,861  คน 

65 การแพร
ระบาด  
ของเช้ือ
ไวรัส 

โคโรนา 
๒๐๑๙ 

หารือ
แนวทาง

การ
กำหนด
มาตรการ
ชวยเหลือ
ผูประกอบ 

การ 

46.6846 สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวตักรรม 
(สป.อว.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 29 ของ 34 
 

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 ว ิจัยและ
นวัตกรรม ในระดับตนน้ำ 

1. ศูนยทดสอบยานยนตและยางลอแหงชาต ิ
มติครม.เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 อนุมัติใหกระทรวงอุตสากรรม โดยสำนักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนยทดสอบยานยนตและ
ยางลอแหงชาติ กรอบวงเงิน 3,705.7 ลานบาท ระยะเวลาดำเนินงาน 5 ป (2559-
2563) รัฐเปนผูลงทุนท้ังหมด 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 และเปดการทำการทดสอบแลวเมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 
2562 ท่ีผานมา  
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 ดังนี ้

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

2) อยูระหวางการกอสราง ถนนหลักภายในศูนยทดสอบยานยนตและยางลอแหงชาติ
และกอสรางระบบสาธารณูปโภคของศูนยทดสอบยานยนตและยางลอแหงชาติ  

3) ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจางชุดเครื่องมือทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนตตาม
มาตรฐาน UN R16 และอยูระหวางรอการติดตั้งและสงมอบ 
 4) ลงนามสัญญาจัดซื ้อจัดจางชุดเครื ่องมือทดสอบหามลอสำหรับรถยนตนั ่งและ
รถบรรทุก และอยูระหวางการติดตั้งและสงมอบ 
 

44.80 - - 154.23 สำนักงาน
มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ 

อุตสาหกรรม/ 
กระทรวง

อุตสาหกรรม 
 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 30 ของ 34 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ทั้งนี้ สมอ. ไดมีการรับรองหองปฏิบัติการทดสอบตาม มอก. 17025-2548 แลว
จำนวน 317 หองปฏิบัติการ และไดมีการแตงตั้งหนวยตรวจสอบรับรอง (Conformity 
Assessment Body : CAB) ตามมาตรา 5 พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ พ.ศ. 2511 ดังนี ้

1) หนวยรับรอง (Certification Body : CB) จำนวน 3 ราย 
2) หนวยตรวจ (Inspection Body : IB) จำนวน 20 ราย 

    3) หองปฏิบัติการ (Laboratory : Lab) จำนวน 247 หองปฏิบตัิการ 

     

  ๒. โครงสร างพ ื ้นฐานทางว ิทยาศาสตร และเทคโนโลย ีแหงชาติ (National S&T 
Infrastructure :NSTI) เพื ่อสรางขีดความสามารถทางดาน วทน. ใหกับประเทศ โดย
ใหบริการทางดานเทคนิควิชาการที่มีมาตรฐาน ดวยเครื่องมือที่ทันสมัย พรอมทั้งสราง
เครือขายการทำงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ เพื่อสรางงานวจิยัที่
มีคุณคาตอประเทศ  โดยมีตัวอยาง ดังนี้  

1) ธนาคารทรัพยากรช ีวภาพแหงชาติ (National Biobank of Thailand: NBT) 
เก็บรักษาพืช จุลินทรีย และจีโนมมนุษย ตังอยางเชน จัดเก็บเมล็ดพืชในธนาคารเมล็ดพนัธุ 
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 
ในพืชไปแล ว 500 ต ัวอย าง และโรคในสัตว ไปแล ว 500 ต ัวอย าง นอกจากนี้   
ชุดตรวจไฮบริดชัวร (HybridSure) ไดรับรางวัลผลงานวิจัยเดนที่นาลงทุน (Investment  

๖๓ - - 548.953 สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงขาติ 
(สวทช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 31 ของ 34 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  Pitching) จากงาน Thailand Tech Show 2020 โดยเทคโนโลยีนี้มีจุดเดนที่สามารถชวย
ตรวจสอบความบริสุทธ์ิเมล็ดพันธุลูกผสมไดอยางแมนยำและรวดเร็ว (เมื่อเทียบกับวิธี Grow 
out test) โดยใชระยะเวลาเพียง 2 วัน และผลที่ไดมีความแมนยำมากกวารอยละ 99  
โดยมีคาใชจายเฉลี่ยอยูที่ 30 บาทตอตัวอยาง ซึ่งถือวาคุมเมื่อเทียบกับตนทุนคาเสียโอกาสที่
ตองสูญเสียไปในระหวางรอผลผลิตเติบโตนาน 6-12 เดือน เพื่อตรวจสอบวาผลผลิตที่ไดมี
ค ุณลักษณะที ่ต องการหรือไม นอกจากการคิดคนเทคโนโลยีใหมในการตรวจสอบ
เครื่องหมายโมเลกุลในเมล็ดพันธุพืชแลว NOC ยังมีฐานขอมูลเครื่องหมายโมเลกุลใหญที่สุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต จึงทำใหไฮบริดชัวรสามารถตรวจความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุลูกผสม
ในพืชผัก ผลไม และดอกไมไดครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเซียตะวันออก
เฉียงใต 

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

4) สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน (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) 

มีต ัวอยางผลการดำเนินงานเชน สามารถผลิตเวเฟอรระดับ Small volume ที ่ผ าน
กระบวนการผลิตทั้งหมดพรอมสงมอบไดถึง ๗๕ แผนตอป พรอมทั้งรวมมือกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือในการพัฒนากำลังคนเพื่อออกแบบดาน 

     



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 32 ของ 34 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งไดดำเนินการรวมกับหนวยงานภาคเอกชน
จากสาธารณรัฐเกาหลี ในการพัฒนาตนแบบซิลิกอนไมโครโฟน และเตรียมดำเนินการรวมกับ
ผูรวมดำเนินการภาคเอกชนจากสาธารณรัฐสิงคโปรในการพัฒนาลำโพงซิลิกอน เปนตน 

     

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

๘๒.๕ - - 5.8968 สถาบัน 
มาตรวิทยา 

(มว.) 

  ๔. โครงการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารดวยระบบมาตรว ิทยา  
เพื่อคุมครองผูบริโภคและสนับสนุนการสงออก ดำเนินการ ดังนี ้
 ๑) การพัฒนาตนแบบนวัตกรรม เชน ตนแบบเครื่องวัดความชื้นของเมล็ดพันธพืช และ
เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นในพื้นที่จัดเก็บเมล็ดพันธพืช ระบบฆาเชื้อดวยแสง (UVC-LED 
pasteurization system) เครื่องมือตรวจวัดคุณลักษณะทางกายภาพปฏิกิริยาทางเคมีตอ
อาหารแปรรูป (Infrared heating system for dehydration) เปนตน 
 ๒) ยกระดับดานความสามารถดาน วทน. แกภาคอุตสาหกรรมการเกษตร ผานการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหคำปรึกษา วิเคราะหทดสอบ สนับสนุนและบริการฐานขอมูล เชน 
  (๑) ถายทอดความรูเรื่อง “มาตรวิทยาเพื่อการวัดคุณภาพผลิตภัณฑการเกษตรดวย
การตรวจสอบความชื้น” ใหกับเกษตรกรและชุมชน  
  (๒) ถายทอดเทคโนโลยียกระดับกลุมเกษตรกร กลุมผูผลิตขาวปลอดภยัในพ้ืนที่ โดย
นำวัสดุอางอิงรับรอง (Certified Reference Material : CRM) ความชื้นขาวสำหรับการ
ตรวจสอบเครื่องมือวัดความชื้นขาวดวยเทคโนโลยีวัสดุอางอิงความชื้นขาว ใหกับผูใชงาน 
เชน สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กรมการคาขาว สหกรณ
การเกษตรประจำจังหวัด สหกรณการเกษตรประจำภูมิภาค ผูประกอบการโรงสีขาว เพื่อ
เปนแนวทางในการตรวจสอบการวัดของเครื่องมือ ผูใชงาน และนำไปสูการผลิตขาวสารที่มี
ความปลอดภัย ผานกระบวนการตรวจสอบ รับรองมาตรฐาน สามารถตรวจสอบยอนกลับ 
สรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภคตอไป 
 

๖๒ - - 2.4856 สถาบัน 
มาตรวิทยา 

(มว.) 
 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 33 ของ 34 
 

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 ตั้งอยูท่ี ตำบลอาวนอย อำเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

๒) ศูนยถายทอดเทคโนโลยียืดอายุลำไยเพื่อการสงออก เปนโรงงานตนแบบเพื่อยืดอายุ
ลำไยโดยวิธีการรมซัลเฟอรไดออกไซดเพื่อการสงออก ตั้งอยูที่ ตำบลเหลายาว อำเภอบาน
โฮง จังหวัดลำพูน  

๓) ศ ูนย ถ ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารแปรร ูป ดำเนินงานรองรับ
ผูประกอบการในการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มจากสินคาเกษตรในพื้นที่จังหวัดแพรและ
จังหวัดใกลเคียง ตั้งอยูท่ี ตำบลแมจั๊วะ อำเภอเดนชัย จังหวัดแพร  

๔) โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation & Service Plant : FISP) 
ดำเนินงานสายการผลิต การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มเชิงอุตสาหกรรม ใหบริการลูกคา 
SMEs และ OTOP ตั้งอยู ที ่ วว. เทคโนธานี ตำบลคลองหา อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี  

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

๖) โรงงานสกัดระดับชุมชนและระบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เปนโรงงานตนแบบการสกัด 
และโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่ไดมาตรฐาน และศูนยอนุรักษพรรณพืช ตั ้งอยู ที่ ตำบล 
น้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดนาน  

๘๕ การแพร
ระบาด 
ของเช้ือ
ไวรัส 

โคโรนา 
๒๐๑๙ 
(COVID-19)  

- ๓.๖๓๕๕ 
 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย 

(วว.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 34 ของ 34 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

๗) โรงงานบริการนวัตกรรมอาหารระยอง ดำเนินงานรองรับผู ประกอบการในการ 
แปรรูปอาหารและเครื่องดื่มจากสินคาเกษตรในพื้นที่ ตั้งอยูที่ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง 
จังหวัดระยอง  

๘) โรงงานบริการนวัตกรรมอาหารสงขลา ดำเนินงานรองรับผู ประกอบการในการ 
แปรรูปอาหารและเครื่องดื่มจากสินคาเกษตรในพื้นที่ ตั้งอยูที่ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา  

ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายนมีการดำเนินการใหบริการผูประกอบการ จำนวนที่มาใชบริการ 
๒๒ รายการ เปนมูลคารายได ๑๙๔,๕๙๓.๒๔ บาท (รวมสะสม ๓๑๕ รายการ เปนมูลคา
รายได ๒,๙๘๗,๕๑๓.๘๓ บาท)  

 
  



นโยบายรัฐบาลที่ ๗ หนา 1 ของ 8 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 3๐ มิถุนายน 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 สรางมลูคาเพิ่มธรุกิจ
ชุมชนผานอัตลักษณของพื้นที ่
โดยสงเสริมใหผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม
ยุคใหมของไทย 

๑. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน 
การพัฒนาผูประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

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

และนวัตกรรม (วทน.) ใหกับกลุมเปาหมาย ไดแก กลุมผูประกอบการ OTOP ที่ตองการ
พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน เปนที่ตองการของตลาดและเพิ่ม
รายไดใหกับผูประกอบการ ใน 6 ประเด็นการพัฒนา ซึ่งไดสนับสนุนงบประมาณใหกับ
สถาบันการศึกษาเครือขายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใน
พื้นท่ี จำนวน 18 แหง เพื่อพัฒนาผูประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ OTOP จำนวน 99 
ราย ในพื้นที่ 17 จังหวัด ไดแก แมฮองสอน ลำปาง อุตรดิตถ พิจิตร เลย มหาสารคาม  
ศร ีสะเกษ กาญจนบุร ี ราชบุร ี สม ุทรสาคร ส ุพรรณบุร ี ยะลา ปตตานี นราธ ิวาส 
นครศรีธรรมราช นครนายก สตูล ปจจุบันอนุมัติสนับสนุนโครงการจากการจัดกิจกรรมการ
นำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ดวย วทน. ของผู ประกอบการ จาก 
ใบสมัครตามแนวทางคูปองวิทยเพื ่อโอทอป ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ที ่ย ังไมได
ดำเนินการ พื้นที่จังหวัดพิจิตร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรีและนครนายก จำนวน 28 โครงการ 
28 ผูประกอบการ และอนุมัติสนับสนุนงบประมาณดำเนินการพัฒนาผูประกอบการ OTOP 
ในพ้ืนที่ภาคใต (ภูเก็ต พังงา นครศรีธรรมราช) ตามแนวทางคูปองวิทยเพื่อโอทอป รวมกับ    

82.23 - - 28.2396  
 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม
(สป.อว.) 

แบบ กตน. ๒ 



นโยบายรัฐบาลที่ ๗ หนา 2 ของ 8 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  หนวยงานสังกัด อว. ไดแก มหาวิทยาลังราชภัฎยะลา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) และกรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) จำนวน 18 โครงการ 
16 ผูประกอบการ 
     2) กิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ ในการพัฒนา OTOP ดวย วทน. 
   อนุมัติสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ ในการพัฒนา 
OTOP ดวย วทน. จำนวน 4 ครั้ง 4 จังหวัด ไดแก ลำพูน ลพบุรี หนองบัวลำภู และสุราษฎรธานี 
กลุมเปาหมายไมนอยกวา 120 คน  

๓) กิจกรรมประเมินผลมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยดำเนินโครงการประเมินผลการพัฒนา
และยกระดับสินคา OTOP ดวย วทน. (ตามแนวทางคูปองวิทยเพื ่อโอทอป) ที่ไดรับการ
สนับสนุนจาก สป.อว. ภายใตโครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ซึ ่งอย ู ระหวางการอนุม ัต ิสนับสนุนงบประมาณฯ ใหผ ู ประกอบการ
กลุมเปาหมายจำนวน 171 ราย 

4 ) กิจกรรมขยายผลดานการตลาด โดยกำหนดจัดแสดงผลงานและขยายผลดาน
การตลาดสำหรับการยกระดับสินคา OTOP ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ในงาน LANNA EXPO 2021 ระหวางวันท่ี 17 - 26 กันยายน 2564 ณ ศูนยประชุมและ
แสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปน
การเผยแพรประชาสัมพันธและนำเสนอผลงานผลิตภัณฑสินคา OTOP ที่ไดรับพัฒนาดวย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ภายใตโครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2562-2563 ของ สป.อว. โดยอยูระหวางดำเนินการจัดจางและ
ประสานรายละเอียดเพื่อเตรียมการจัดงาน 

     

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

Incubator : UBI) มีเปาหมายให UBI ในสถาบันอุดมศึกษาทำหนาที ่บ มเพาะใหเกิด
ผูประกอบการใหม (Entrepreneurs) และบริษัทจัดตั้งใหม (Startup Companies) โดยมี
เครือขายอุดมศึกษาจำนวน ๙ เครือขาย ไดแก 1) เครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน  
2) เครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง 3) เครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๓๐ - - ๑.๐๓๗๓ สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวตักรรม
(สป.อว.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๗ หนา 3 ของ 8 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ตอนบน 4) เครือขายอดุมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 5) เครือขายอุดมศึกษา
ภาคกลางตอนบน 6) เครือขายอดุมศึกษาภาคกลางตอนลาง 7) เครือขายอุดมศึกษาภาค
ตะวันออก 8) เครือขายอดุมศึกษาภาคใตตอนบน และ 9) เครือขายอุดมศึกษาภาคใต
ตอนลาง ซึ่งในปจจุบันมีผูประกอบการเขารับการบมเพาะเขารวมจำนวนท้ังสิ้น ๑๒๕ ราย 
แบงเปนผูประกอบการในระดับ Startup Company จำนวน ๘๐ ราย และในระดับ Spin-off 
company จำนวน ๔๕ ราย และอยูระหวางการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ 

     

  ๓. การพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน 
  ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนในรูปแบบการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี และ
การสงเสริมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน โดยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ จำนวน ๘๐ 
ผลิตภัณฑ เชน แชมพูสมุนไพรดอกอัญชันและประคำดีควาย เครื่องแกงกะทิ เสื่อลายขิด 
กระติ๊บขาวจากกก ผามัดยอมสีธรรมชาติ ถานไมไผดูดกลิ่น กลวยอบกรอบไสมะขามหวาน 
น้ำพริกปลาราไขทรงเครื่อง เห็ดทอดปรุงรส เฟรนชฟรายสกลวย เปนตน 

๗๕ - - ๑๗.๙๕๔๕ กรม
วิทยาศาสตร
บริการ (วศ.) 

  ๔. นวัตกรรมเทคนิคการมวนเสนดายยืน  
 เปนการดำเนินงานสงเสริมและถายทอดความรูเพื่อใชประโยชนรวมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยขับเคลื่อนและผลักดันใหเกิดการนำผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใชใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม ดวยการสนับสนุนใหเกิดการนำ
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม มาจัดการความรูกอนการนำไปถายทอดเพื่อพัฒนา/
แกไขปญหาใหแกกลุมเปาหมายหรือกลุมผูใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม มีการดำเนินงาน คือ  
 ๑) ดำเนินการอบรมถายทอดเทคโนโลยีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  
     ๒) ดำเนินการการติดตามประเมินผลการนำเทคโนโลยีและองคความรูที่ไดรับการอบรม
ไปใชประโยชน 
     ๓) จัดทำการประเมินผลองคความรูที่ไดรับการอบรมกอนและหลังการอบรม     
 
 
 

๙๕ - - 0.6460 สำนักงาน 
การวิจัย
แหงชาติ 
 (วช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๗ หนา 4 ของ 8 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

 ๗.๒ สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

      

 ๗.๒.๔ สรางพลังในชุมชน ๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีว ิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก 
    ดำเนินกิจกรรมถายทอดองคความรูเพื่อสรางทุนทางวัฒนธรรมดานประเพณี สำหรับการ
สงเสริมการทองเที่ยวบนฐานอัตลักษณชุมชน ใหกลุมเปาหมาย ไดแก ผูนำชุมชน ประชาชน 
และนักศึกษา ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมสรางทุนทางวัฒนธรรมดานประเพณี  
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวบนฐานอัตลักษณชุมชน กิจกรรมการถายทอดองคความรูเศรษฐกจิ
พอเพียง เปนตน ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) มหาวิทยาลัยไดมีการปรับแผนการดำเนินโครงการกิจกรรมผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อใหสอดคลองกับมาตรการของรัฐบาล  

41.17 

 

การแพร
ระบาด 
ของ 

COVID-19 

- 1.9152 มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ 

จันทรเกษม 
 

 ๗.๒.๕ สรางเครือขายชุมชน
ที่เขมแข็ง 

๑. การสนับสนุนการนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษกจิชุมชน
ในพื้นที่ โดยบูรณาการกับสถาบันการศึกษาในพื้นที ่มีการดำเนินงาน ดังน้ี 

1) การสรางแพลตฟอรมเพื่อสงเสริมการนำ วทน. ไปใชเพิ ่มศักยภาพการผลิตและ
เศรษฐกิจชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 แพลตฟอรม ไดแก 

 1.1) แพลตฟอรมการบริการใหคำปรึกษา (Technology Consulting Service: 
TCS) ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 72 โครงการ รวมงบประมาณสนับสนุน 
17,260,410 บาท ดำเนินการเรียบรอยแลว 
 1.2) แพลตฟอรมการเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการชุมชน (Building Capacity 
Enterprise: BCE) จำนวน 45 โครงการ รวมงบประมาณสนับสนุน 9,532,080 บาท ได
ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 38 โครงการ งบประมาณรวม 7,966,400บาท  

1.3) แพลตฟอรมบมเพาะชุมชน/หมูบานใหมีศักยภาพดานวิทยาศาสตร (Science 
Community Incubator: SCI) จ ำ น ว น  76 โ ค ร ง ก า ร  รวมงบประมาณสน ับสนุ น 
15,115,900 บาท ไดดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 63 โครงการ งบประมาณ
รวม 12,490,700 บาท  

 

91.12 - - 43.6648 

 

 

 

 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม
(สป.อว.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๗ หนา 5 ของ 8 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  2) การถายทอดเทคโนโลยี (ณ เดือนพฤษภาคม) 
๒.๑) ผู เขารับการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรู เพื ่อเพิ ่มศักยภาพกลุมเปาหมาย 
จำนวน 19,240 คน  

  2.2) จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่ใชผลงานวิจัยและพัฒนาไปเพิ่มมูลคา  
ลดรายจาย เพิ่มรายได มีจำนวน ๓๐ ราย  

      2.3) จำนวนผลงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สงเสริมไปใชใน
การเพิ่มศักยภาพ จำนวน ๒๓ เรื่อง  

     

  ๒. การขยายผลองคความรู เทคโนโลยีดานการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
 ๒.๑ การขับเคลื่อนและผลักดันใหเกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชใหเกิด
ประโยชนอยางเปนรูปธรรม  
           ดำเนินการสงเสริมและสนับสนุนการวิจ ัยและนวัตกรรม โดยการถายทอด 
องคความรูการวิจัยและนวัตกรรมใหผูรับประโยชน จำนวน ๓๕ โครงการ เชน 

1) การถายทอดเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อยกระดับการพัฒนาการ
แปรรูปผลิตภัณฑเกษตรของหมูบาน (OTOP) ใหไดมาตรฐานเชิงพาณิชย 

2) การถายทอดองคความรูและนวัตกรรมการปรับปรุงระบบการผลิตโคเนื้อโดย
ใชแหลงอาหารในทองถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แขงขันของเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ  

3) การพัฒนาเครื่องสำอางและสปาสมุนไพรจากงานวิจัยตอยอดเชิงพาณิชย 
4) การยกระดับผลิตภณัฑตาลโตนดของชุมชมตำบลทางาม อำเภอวัดโบสถ จังหวัด

พิษณุโลก 
5) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนการ

ผลิตขนมปงนางเล็ดหมูบานทับทิมสยาม 04 และตำบลเทพรักษา 
6) โครงการการจัดการความรูและถายทอดเทคโนโลยีเกษตรแมนยำสำหรับการ

ทำมังคุดนอกฤดูกาล       
    

 
๓๘ 

 
- 

 
- 

 
๒๒.๐๐๐๐ 

 
สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๗ หนา 6 ของ 8 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ๒.๒ สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) มีความรวมมือกับกองอำนวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)  
             สงเสริมการใชประโยชนองคความรูจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 
เชิงพื้นท่ี : ชุมชนเขมแข็ง ดวยวิจัยและนวัตกรรม ผานกลไกการดำเนินงานของศูนยประสาน
การปฏิบัติที ่ ๑ – ๕ (ศปป.๑ – ๕) เพื ่อรวมขับเคลื่อนกิจกรรม และขยายผลถายทอด 
องคความรูจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามความตองการของพื้นที่ชุมชน สังคม ปราชญ
ชุมชน และปราชญ โดยการยกระดับศักยภาพความเขมแข็งของชุมชนดวยวิจ ัยและ
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 เพื ่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรอง
งบประมาณฯ ขอรับการสนับสนุนการทำกิจกรรมการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
จำนวน ๙ โครงการ 
 

๗๐ การแพร
ระบาด
ของ 

COVID-19 
 

ประชุม
ทางไกล 

ผาน
ระบบ 
ZOOM 

 

2.448๐ สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 

  ๓. โครงการพ ัฒนาว ิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี เพ ื ่อบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรน้ำ 
ตามแนวพระราชดำริโดยชุมชนอยางยั่งยืน ดำเนินการ ดังนี ้
ผลการดำเนินงาน 

1) ดำเนินงานสรางบุคลากร พัฒนาศักยภาพคนในพื้นที่ใหสามารถบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำชุมชน ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดวยตนเอง เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนว
พระราชดำริ และขยายผลไปสูพื้นที่อ่ืน โดยถายทอดองคความรูการประยุกตใช วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดำเนินงาน 

๗๕ สถานการณ
การแพร
ระบาด 
ของ 

COVID-19 

- 20.2273 สถาบัน
สารสนเทศ

ทรัพยากรน้ำ 
(องคการ
มหาชน) 
(สสน.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๗ หนา 7 ของ 8 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  2) เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม เพื่อการทำงานและวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอยาง
มีประสิทธิภาพ ดังนี ้

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

- การถายทอดองคความรู การประยุกตใช วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื ่อบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ระหวางวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแกรนดแปซิฟกซอฟ 
เฟอรีนรีสอรทแอนดสปา จังหวัดเพชรบุรี เพื ่ออบรมเชิงปฏิบัติการ ดานประยุกตใชระบบ 
ภูมิสารสนเทศ 

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

- การถายทอดความรูเชิงปฏิบัติการพี่นำนองรักษน้ำตามแนวพระราชดำริ ร.9 ระหวาง
วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 ณ บานสาละวะ และบานไลโว อำเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี เพื่อเรียนรูการสรางฝายชะลอความชุมชื้นและดักตะกอน การอนุรักษ ดิน น้ำ ปา 
ตามแนวพระราชดำริ ใหกับกลุมเยาวชน ชาวบาน ครู และบุคคลากรทางการศึกษา  

๒) ดำเนินงานประสานการทำงาน และวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน เพื่อ
นำไปสูงานพัฒนาและฟนฟูแหลงน้ำ สรางตนแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่เหมาะสมกับ
ภูมิสังคม โครงสรางหรือแหลงน้ำสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยชุมชนเครือขาย 60 
ชุมชน ไดจัดทำขอเสนอโครงการและสัญญา เพื่อดำเนินงานดานพัฒนาแหลงน้ำ ตัวอยางเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม และพัฒนาศักยภาพเยาวชน  
๓) ดำเนินงานพัฒนาและฟนฟูแหลงน้ำและเกษตร สรางตนแบบความสำเร็จการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ โดยแบงการดำเนินงานออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานพัฒนาฟนฟูแหลง
น้ำ ดานพัฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม และดานพัฒนาเครือขายเยาวชน 
 

     



นโยบายรัฐบาลที่ ๗ หนา 8 ของ 8 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ๔. โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน 
 โดยวิทยาลัยชุมชน ๒๐ แหง ดำเนินงานในการวิเคราะหศักยภาพชุมชน คัดเลือกชุมชน 
และทำความเขาใจชุมชนเพื่อทราบความเปนอยู ศักยภาพ ปญหา/ความตองการที่จะแกไข/
พัฒนา และมีการสรางเครือขาย เพื่อวิทยาลัยชุมชนเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนา จัดทำ
แผนรวมกับชุมชน พัฒนาองคความรู และฝกอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อสรางทักษะที่สนอง
ตอชุมชน มีเปาหมายจำนวนประชาชนที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคลองกับบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลง 5,500 คน มีผูเขารวม จำนวน ๙๒๓ คน ตัวอยางเชน โครงการสงเสริม
พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตกลุ มเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ โครงการการพัฒนา
ผลิตภัณฑภาชนะรักษโลกจากวัสดุธรรมชาติเพื ่อรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตยุค New 
Normal โครงการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปและบรรจุภัณฑขาวอินทรียของกลุมรักษโฮม 
โครงการพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจ
ฐานราก เปนตน 

1๖.๗๘ - - 6.3509 

 

สถาบันวิทยาลยั
ชุมชน (สวชช.) 

 

  

 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  1ของ41 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน 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
ศักยภาพของคนไทยaทุก
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 
สถานประกอบการหรือภาคเอกชนเป นแหลงเร ียนร ู  มีผู เชี ่ยวชาญจาก 
สถานประกอบการเปนพี่เลี้ยงที่ดูแลใหคำแนะนำแกนักศึกษา/ผูเรียน อาจารย
จากสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่กำกับดูแล (Coaching) นักศึกษา/ผูเรียน เพื่อ
กระตุนใหเกิดการเรียนรู การวิเคราะห ความคิดสรางสรรค สงผลใหนักศึกษา/
ผู เร ียนมีทักษะและสมรรถนะในการเรียนรู ด วยตนเองและทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อใหมีความสามารถในการทำงานไดหลากหลายตามความ
ตองการของผูเรียน และตอบโจทยภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ 
โดยไดจัดสรรงบประมาณใหกับนักศึกษาในระดับปริญญาไปแลว ๖,๕๖๙ 
คน และประกาศนียบัตร จำนวน  ๕,๕๓๕ คน รอโอนงบประมาณ ๕๖๗ 
คน 

 

๕๑.๙ - - ๕๙๓.๔๖๐๐ สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สป.อว.) 

แบบ กตน. ๒ 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  2ของ41 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  ๒.   การยกระด ับสมรรถนะกำล ังคนว ัยแรงงานเพ ื ่ออนาคต
(Upskill/Reskill) 

สป.อว. ได ดำเนินโครงการเรียนร ู ตลอดชีว ิตและพัฒนาทักษะ 
เพื่ออนาคต โดยเพิ่มพูนทักษะ (Upskill) เสริมทักษะเดิมที่มีอยู (Reskill) 
และเพิ่มเติมทักษะใหมๆ (Newskill) ใหกับกำลังคนของประเทศ (Work 
force) เพื ่อสงเสริมการมีงานทำและเตรียมความพรอมในการรองรับ 
การทำงานในอนาคต เพิ ่มผลิตภาพใหกับภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการ ปจจุบันอยูระหวางดำเนินงาน คาดวาในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
จะมีแรงงานที่ไดรับการยกระดับและสงเสริมทักษะระดับสูงและพัฒนา
ทักษะใหม จำนวนไมนอยกวา ๔,๐๐๐ คน และมีการพัฒนาหลักสูตร
ระยะสั ้นสนับสนุนการเรียนรู ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต 
(Upskill/Reskill) ภายในสถาบันการศึกษาที่ไดมาตรฐานไมนอยกวา ๗๐ 
หลักสูตร โดยที่ผานมาไดดำเนินการ 

๑) จัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือการดำเนินงานโครงการ
ยกระดับสมรรถนะกำลังคนวัยแรงงานเพื่ออนาคต ประจำปงบประมาณ 
๒๕๖๔ ระหวางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

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

๑๐ - - ๘.๙๗๐๐ 

(อยูระหวางการ
ดำเนินการ) 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สป.อว.) 

  ๓.  โครงการยุวชนสรางชาติ 
สป.อว. ไดจัดทำโครงกรยุวชนสรางชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 

๒๑ ที่มีคุณภาพและสรางองคความรูใหมดวยการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริง ลดระยะเวลาเรียนใน
ชั ้นเร ียนและมุ งการปฏิบ ัต ิงานจร ิง เพ ื ่อให น ิส ิต/นักศ ึกษาได ฝก
ประสบการณการทำงานตรงตามสาขาวิชาและองคความรูที่เรียนมา โดยมี
ชุมชนเปนฐานในการนำองคความรูทางวิชาชีพในสาขาที่เรียนสูการปฏิบัติ 
(Community-based Learning Program : CBL) ผานโครงการที่  

๗๐ ผูเขารวม
โครงการตอง
ปรับแผน/
กิจกรรม 

เนื่องจากไม
สามารถ

เดินทางลง
พื้นที่ตาม 

- ๒๙.๖๒๐๐ สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สป.อว.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  3ของ41 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  ตอบสนองตอปญหาและความตองการเชิงพื้นที่ของชุมชน (Area-based) 
และมุงเนนผลลัพธของการแกปญหาดานความยากจน ความเหลื่อมล้ำ 
และปญหาคุณภาพชีวิต ซึ่งจะสงผลใหเกิดการพัฒนาชุมชนอยางเปน
ระบบและเปนรูปธรรม โดยปจจุบันอยูระหวางดำเนินงานคาดวาในเดือน
กันยายน ๒๕๖๔ จะมีนักศึกษาเขารวมโครงการยุวชนอาสาในการรวม
พัฒนาชุมชน จำนวนไมนอยกวา ๕๐๐ คน 

 แผนงานที่วาง
ไวได 

   

  ๔.  โครงการมหาว ิทยาล ัยส ู ตำบล สร างรากแก วให ประเทศ 
(โครงการ U2T)  

สป.อว. ไดดำเนินโครงการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ สังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย โดยดำเนินการรวมกับ ๓,๐๐๐ 
ตำบลทั่วประเทศ รวมทั้งสรางอนาคต สรางโอกาส สรางรายไดใหกับ
นักศึกษา บัณฑิตจบใหม และประชาชน ๖๐,๐๐๐ คน ใหเขาไปปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ เพื่อใหเกิดการสรางงานและพัฒนาแกไขปญหาและเศรษฐกิจของ
ตำบลแบบพุงเปา โดยดำเนินการ ๑ ป ในขณะนี้ผูเขารวมโครงการไดเริ่ม
พัฒนาทักษะการทำงานในดานตาง ๆผานระบบออนไลน ทั ้งการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะดานการเงิน ภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม 
รวมทั้งทักษะเฉพาะดานที่สอดคลองกับงานพัฒนาชุมชน พรอม ๆกับการ
จ ั ด ท ำข  อม ู ล ช ุ ม ชน  ข  อม ู ล ต ำบล ใน  ๕  ม ิ ต ิ  ไ ด  แ ก   ส ุ ข ภ าพ 
ความเป นอย ู   การศ ึกษา รายได   และการเข าถ ึ งบร ิการภาครัฐ 
เพื ่อวิเคราะหความเขมแข็งหรือออนแอของตำบลนั ้น ๆ ในการใชทำ
แผนการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะจัดเก็บลงในระบบการจัดเก็บ
ขอมูล หรือ Data Lake ผาน application U2T ในมือถือ โดยขอมูลจะ 
มีทั ้งดานการทองเที ่ยว ดานความหลากหลายทางชีวภาพ ดานความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ดานชุมชนเมืองของตำบล และในปจจุบันมี
กิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้ 

 (๑) การจางงานประชาชนทั่วไป บัณฑิต และนักศึกษา จำนวน 
๖๐,๐๐๐ คนมีผลการจางงานในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวนผูรับจาง 

๓๐ - - ๓.๙๕๕๐ สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 
วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สป.อว.สบน.) 
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(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  รวม ๕๘,๔๔๐ คน คิดเปนรอยละ๙๗.๔๐ จำแนกเปน ประเภทบัณฑิต 
๒๙,๒๔๔ คน ประเภทนักศึกษา ๑๔,๓๘๕ คน และประเภทประชาชน
ทั่วไป ๑๔,๘๑๑ คน 

 (๒) การดำเนินการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของสถาบันอุดมศึกษา
รายตำบลในพื้นที่ ๓,๐๐๐ ตำบลโดยสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมโครงการ 
จำนวน ๗๖ แหง ไดจัดทำรายงานสถานภาพตำบล (Tambon Profile) 
เพ ื ่อประเมินศ ักยภาพตำบล ๓,๐๐๐ ตำบล แลว จ ัดกิจกรรมการ
ดำเนินการฟ นฟ ูเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล รวมทั ้งสิ้น ๙,๖๗๙ 
กิจกรรม จำแนกเปนประเภทกิจกรรมหลัก ได ๕ ประเภท ดังนี้ 

(๒.๑) กิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม  
(การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอื่นๆ) จำนวน ๒,๗๓๐ โครงการ 

(๒.๒) กิจกรรมการสร างและพัฒนา Creative Economy 
จำนวน ๒,๐๔๗ โครงการ 

(๒.๓) กิจกรรมการนำองคความรูไปชวยบริการชุมชน จำนวน 
๒,๔๒๒ โครงการ 

(๒.๔) ก ิจกรรมการส ง เสร ิมด านส ิ ่ งแวดล อม/Circular 
Economy จำนวน ๒,๓๑๘ โครงการและกิจกรรมอื่นๆ ๑๖๒ โครงการ 

(๒.๕) การจัดทำขอมูลชุมชนขนาดใหญ (Community Big 
Data) เพื่อเปนการจัดทำขอมูลชุมชนที ่ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐานที่
สำคัญ ขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural Diversity) ของพื้นที่ เพื่อใหทุกภาค
สวนรวมถึงชุมชน สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลชุมชนที่ได
จัดทำขึ้น โดย อว. สวนหนา จะเปนหนวยงานหลักที่ใชประโยชนจาก
ฐานขอมูล Community Big Data ของโครงการ U2T ในการวางแผน
และการทำก ิจกรรมในพ ื ้นท ี ่ จังหวัดต อไป ขณะนี ้อย ู ระหว าง ให
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเขารวมโครงการดำเนินการเก็บขอมูล Community  
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  Big Data: CBD ซึ ่งกำหนดระยะเวลา ๓ เดือน (มิถุนายน - สิงหาคม 
๒๕๖๔) 

     

  ๕.  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง (U-School Mentoring) 

๑) จ ัดทำข อกำหนดโครงการพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษาและ 
การพัฒนาทองถ ิ ่นโดยมีสถาบันอ ุดมศ ึกษาเป นพี ่ เล ี ้ยง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

๒) จัดประชุมชี้แจงขอกำหนดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาทองถ ิ ่นโดยมีสถาบันอ ุดมศ ึกษาเป นพี ่ เล ี ้ยง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

๓) พิจารณาขอเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการศ ึกษาและ 
การพัฒนาทองถ ิ ่นโดยมีสถาบันอ ุดมศ ึกษาเป นพี ่ เล ี ้ยง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๙ เครือขาย 

๔) จัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือการดำเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปน 
พ ี ่ เล ี ้ ยง ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว างสำน ักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กับ
เครือขายอุดมศึกษา 

๕) อนุม ัต ิงบประมาณสนับสนุนการบร ิหารจัดการเคร ือข  าย
อุดมศึกษาภูมิภาค ๙ เครือขาย จำนวนเงิน ๖,๔๑๐,๐๐๐ บาท  

๖) อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ เครือขาย
อุดมศึกษาภูมิภาค ๘ เครือขาย จำนวนเงิน ๒๖,๓๑๘,๒๐๐.๕๐ บาท  

๗๐ - - ๓๕.๘๐๕๐ 

 

 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 
วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สป.อว.) 

  ๖.  โครงการเสริมสรางขีดความสามารถกำลังคนดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีผูเขารวมกิจกรรม/พิพิธภัณฑ รวมทั้งสิ้น 
๓,๐๐๓,๑๗๖ คน ตัวอยางกิจกรรม/พิพิธภัณฑ เชน 
 

๖๑.๔๗ - - ๓๑๐.๒๔๑๐ 
 

องคการ
พิพิธภัณฑ

วิทยาศาสตร
แหงชาติ (อพ.) 
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ผูรับผิด 
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   พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร 

 พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา  

 พิพิธภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 พิพิธภัณฑพระรามเกา  

 กิจกรรมคายวัฒนธรรมวิทยาสาสตร 

 กิจกรรมคายวิทยาศาสตรสานใจไทยสูใจใต 

 กิจกรรมจัดประกวดแขงขันวิทยาศาสตร  

 กิจกรรมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตรเคลื่อนที่ 

 กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ/Online 

 กิจกรรมจัตุรัสวิทยาศาสตร (Online)  

 กิจกรรมสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตร และภูมิปญญาไทย 
ในการปรับตัวเขา AEC  

 กิจกรรมหองทดลองทางวิทยาศาสตร  

 กิจกรรมเพิ ่มข ีดความสามารถการบร ิการนิทรรศการด าน
วิทยาศาสตร 

 กิจกรรมเพิ ่มข ีดความสามารถการบร ิการนิทรรศการด าน
วิทยาศาสตร 

 กิจกรรมปลูกฝงปญญาเยาว 

     

  ๗.  โครงการผลิตแพทยเพิ่ม 

 จัดการเรียนการสอนตามแผนที่กำหนดไว 

 จัดการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาวิธีการจัดหลักสูตร วิธีการเรียน
การสอน พัฒนาสื่อการสอน พัฒนาระบบประเมินผล  

 จำนวน ๔๒ โครงการ (จากโครงการทั้งหมด ๑๐๕ โครงการ) 

๔๐.๐๐ การแพรระบาด
ของ เชื้อไวรัส

โคโรนา 
2019  

(COVID-19) 

 ๑๖๓.๑๕๘๐ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

(มก.) 
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ผูรับผิด 
ชอบ 

   ๘.  การพัฒนานักศึกษาเพื่อเปนบัณฑิตที่มีทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 
๒๑และคุณลักษณะ ๔ ประการ มหาวิทยาลัยมีการดำเนินโครงการ
กิจกรรม ดังนี ้

๑) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษมาตรฐาน TOEIC  
กลุมเปาหมาย : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปที่ ๒ 

– ปที ่๔  จำนวน ๑,๕๐๐ คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ปที่ ๓ – ปที่ ๔ จำนวน ๑,๐๐๐ คน 

 ระยะเวลา : ต.ค. – พ.ย. ๖๓ 
๒) ทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน TOEIC 

กลุมเปาหมาย : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปที่ ๓ 
– ปที่ ๔จำนวน ๑,๐๐๐ คน ระยะเวลา : ต.ค. – พ.ย. ๖๓ 

๓) กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
กลุมเปาหมาย : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปที่ ๓ 

– ปที่ ๔ 
๔) กิจกรรมเตรียมความพรอมการวัดระดับภาษาอังกฤษ 

กลุมเปาหมาย : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปที่ ๓ 
– ปที่ ๔ 

๕) กิจกรรมเตรียมความพรอมการวัดระดับภาษาอังกฤษ (ระยะเริ่มตน) 
กลุมเปาหมาย : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปที่ ๓ 

– ปที่ ๔ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดมีการปรับแผนการดำเนินโครงการกิจกรรม
ที ่สามารถดำเนินการผานระบบอิเล็กทรอนิกส เพื ่อใหสอดคลองกับ
มาตรการของรัฐบาล เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโรคต ิดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ยังไมเขาสูภาวะปกติ 

 
 
 

๓๗.๐๙ - - ๕.๑๐๗๐ 
 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

จันทรเกษม 
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ผูรับผิด 
ชอบ 

  ๙.  โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning สำหรับนักศึกษาครู 
      มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง ไดดำเนินการติดตอประสานงาน
ผูออกแบบระบบ และดำเนินการผลิตรูปแบบระบบการฝกอบรมออนไลน 
ในแต ละหลักสูตรของสาขาวิชาช ีพคร ู เร ียบร อยแลว อย ู ระหวาง
ดำเนินการเตรียมการเขาใชระบบการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูแบบ 
Active Learning สำหรับนักศึกษาสายวิชาชีพครู ซึ่งจะเริ่มใชงานในเดือน
มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๔๐.๐๐ - - - มหาวิทยาลัย
ราชภัฎหมูบาน 

จอมบึง 

  ๑๐. โครงการการพัฒนานโยบายกำลังคนและการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันของภาคเศรษฐกิจและ
สังคม  
 ๑) พลิกโฉมระบบการอุดมศึกษา (Reinventing University System) 

๑.๑) กลไกนวัตกรรมการอุดมศึกษา (Higher Education 
Sandbox) เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนใหตอบโจทยความตองการ
ของประเทศ โดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) มุ งจัดทำกลไกและแนวทางรองรับ 
การทดลองใชนวัตกรรมการจัดการศึกษารูปแบบใหม ซึ่งจะนำไปสูการ
ปรับมาตรฐานการอุดมศึกษาในกระบวนทัศนแบบใหม เพื่อสงเสริมการ
พัฒนากำลังคนใหพรอมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤติการณที่อาจ
เกิดข ึ ้นใน อนาคต ซึ ่งได ศ ึกษากฎระเบ ียบที ่ เปนข อจำกัดตอการ 
จัดการศ ึกษาร ูปแบบใหม ต ัวอย างนวัตกรรมการอุดมศ ึกษาของ
ตางประเทศ รวมทั้งระบบประกันคุณภาพการอุดมศึกษาของไทยและ
ตางประเทศ และไดจัดทำ (ราง) เกณฑการจัดการศึกษาที ่เขาข าย 
Sandbox รวมทั้งมาตรการสนับสนุนสำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวม
โครงการ และจัดเตรียมกลไกการบริหารจัดการ มีการดำเนินงาน ดังนี้ 

(๑) จัดประชุมหารือกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพ
เพื่อรวมพัฒนาขอเสนอการจัดการศึกษาแบบ Sandbox ไดแก สถาบัน

๘๐ - - ๙.๕๖๗๖ 

 

สำนักงาน 
สภานโยบาย
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม
แหงชาติ
(สอวช.) 
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เทคโนโลยีจิตรลดา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ม.เทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ม.ศรีนครินทร 
วิโรฒ และไดพัฒนาจนไดร างแนวคิดการจัดการศึกษาแบบ Sandbox 
จากสถาบันอุดมศึกษา ๓ แหง นำเสนอตอ รมว.อว. เมื ่อวันที ่ ๙ เมษายน 
๒๕๖๔ 
 (๒) จัดทำกรอบการศึกษาหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการ
และแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาแบบ Sandbox ในสาขาเฉพาะดาน 
๕ สาขา ไดแก วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีวิศวกรรม สถาปตยกรรม
และการออกแบบ วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต เทคโนโลยี
สารสนเทศ ความเปนผูประกอบการ และสาขาวิชาสหวิทยาการและสาขา
อื่น ๆ และจัดจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเด็นดังกลาว 

(๓) ตั้งคณะทำงานสงเสริมการจัดการศึกษาที่แตกตาง
จากมาตรฐานการอุดมศึกษา (โดย รมว.อว.) โดนมีการประชุมคณะทำงาน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะทำงานเห็นชอบใน 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื ่อนไขการจัดการศึกษาแบบ Sandbox เพื่อ
เตรียมนำเสนอสภานโยบายฯ ตอไป(๔) จัดประชุมคณะทำงานสงเสริม
การจัดการศึกษาที่แตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษาครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณารูปแบบขอเสนอการจัด
การศึกษาที ่แตกตางจากมาตรฐานการอุดมศ ึกษา และเสนอแตงตั้ ง
ผูเชี่ยวชาญเพื่อจัดทำกลไกกำกับ การประกันคุณภาพ การตรวจสอบ 
ติดตามประเมินผล และปจจัยสงเสริม เพื่อรองรับการจัดการศึกษาที่
แตกตางจากมาตรฐานการศึกษา 

(๕) จ ัดทำขอเสนอการจัดการศึกษาที ่แตกต างจาก
มาตรฐานการอุดมศ ึกษา เตร ียมเสนอสภานโยบายฯ ในวันที ่  ๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
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  (๖) จ ัดทำกลไกและมาตรการในการกำกับและการ
ประกันค ุณภาพการศ ึกษา และแนวทางการดำเนินงานของคณะผู
ประเมินผลอิสระ   

     

  ๒) ขอเสนอนโยบาย เรื่อง ระบบสงเสริมการเรียนรู ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) มีวัตถุประสงคเพื่อตอบโจทยการพัฒนากำลังคน
รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ลดความเหลื่อมล้ำ และสรางภูมิคุมกัน
ใหประเทศ ซึ ่งขอเสนอแนะการสงเสริมการเรียนรู ตลอดชีวิตสำหรับ  
๔ กลุมเปาหมาย ไดแก (๑) เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา อายุ 
๑๕-๑๘ ป ประมาณ ๔-๕ แสนคน (๒) นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ๑.๖ 
ลานคน (๓) กำลังแรงงานในระบบ ๙.๔ ลานคน และกำลังแรงงานนอก
ระบบ ๒๘.๙ ลานคน และ ๔) ผูสูงอายุ ๗.๓๔ ลานคน  
 โดย สอวช. อยู ระหวางการจัดทำ (ราง) ขอเสนอนโยบายฯ 
ซึ่งประกอบไปดวย (๑) การพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
(๒) การบูรณาการการเรียนรูกับการทำงาน (๓) การพัฒนากำลังแรงงาน 
(๔) การสงเสริมการเรียนรูและอาชีพใหผูสูงวัย ในลำดับถัดไปจะไดมีการ
ประชุมระดมความเห็นเพื่อขอความเห็นตอ (ราง) ขอเสนอแนะนโยบาย 
และเตรียมนำเสนอในที่ประชุม Thailand Workforce Agency (TWA) – 
ภายใตคณะอนุฯ ปฏิรูปดานแรงงาน ซึ่งจะมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

 จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องตอรางนโยบายสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับผูสูงอายุ  

 จัดทำขอเสนอกลยุทธและโปรแกรมการขับเคลื ่อนการ
เรียนรูตลอดชีวิตโดยกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเสร็จสมบูรณ 
และอยูในระหวางการจัดทำขอเสนอกลยุทธและโปรแกรมขับเคลื่อนโดย
กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ- พัฒนารางขอเสนอสงเสริมหลักสูตรบูรณาการ
การเรียนรูกับการทำงาน และการพัฒนากำลังแรงงาน เพื่อเสนอแนะตอ 
สป.อว. ในการผลักดันตอไป 
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 เตร ียมจัดต ั ้งคณะกรรมการที ่ปร ึกษานโยบายพัฒนา
กำลังคนตามความตองการของประเทศ และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

๓) Manpower & Brainpower ดำเนินการจัดทำขอเสนอกลไก
ปลดล็อคนักเรียนทุนใหสามารถไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน เพื่อสนับสนุน
การใชศักยภาพของนักเรียนทุนรัฐบาลใหไดใชความสามารถตามความ
ถนัดสูงสุด เกิดการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุนจากการทำงานที ่มี
ความทาทาย สงเสริมการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน และเพิ่มโอกาสใน
การพัฒนาประเทศ โดยใหมีกลไกสงเสริมใหนักเรียนทุนพัฒนาและ
สงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) 
ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน ในรูปแบบความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ 
และนำเสนอตอผู บร ิหารสถาบันสงเสร ิมการสอนวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี (สสวท.) และ สสวท. ไดนำเสนอกลไกการสงเสริมนักเรียนทุน
ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตร 
สสวท. แลวเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ อยูในระหวางการจัดทำ
บ ั นท ึ กข  อต กล งค วามร  วมม ื อ ร ะ ห ว  า ง  สอวช .  สสวท .  แ ละ 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เพื่อผลักดันความรวมมือ และเตรียม
เสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากอนุกรรมการ พสวท. หลังสำเร็จการศึกษา  

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ สอวช. ไดพัฒนาขอเสนอแนว
ทางการดำเนินงาน และเสนอแนะตอ สสวท. เพื่อขอรับการสนับสนุนและ
ความรวมมือในการดำเนินงาน โดยแนวทางการสงเสริมนักเรียนทุน
ร ั ฐบาลไปปฏ ิบ ั ต ิ ง านในภาค เอกชน ได  ร ั บความเห ็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการพัฒนาและสงเสร ิมผ ู ม ีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับหลังสำเร็จการศึกษา ในการประชุม 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  12ของ41 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

 ๘.๒.๒ จัดการศึกษา 
เชิงบูรณาการกับการทำงาน
เพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
ผูเรียน 

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

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

๒) เตรียมการเพื่อจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน 
(CWIE DAY) ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ เแลว และจะจัดงานจริงในวันที่  
๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลนเต็มรูปแบบ โดยจะถายทอดสดผาน 
Facebook Live: Co-Op Suranaree University of Technology 

๓) พัฒนาระบบฐานขอมูล CWIE (cwie.mua.go.th) และเปดระบบ
ใหสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการนำเขาขอมูลและใชงานแลว 

๔) กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรอบรมสำหรับผูบริหาร คณาจารย 
ผู ปฏิบัติงาน CWIE และวิทยากรแกนนำ ในวันที ่ ๒๑ - ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน เพื่อทดลองใชหลักสูตร และจะทำการตรวจ
รับหลักสูตรตอไป 

- รอการ
ประกาศใช

กฎกระทรวง
จึงจะสามารถ
เสนอใหมีการ

ลงนามใน
ประกาศฯ 

- สถานการณ   
โควิด ๑๙ ทำ
ใหไมสามารถ    
จัดงาน ณ 

มหาวิทยาลัย
เจาภาพ  

รวมทั้งจัด
อบรมไดตาม
กำหนดการ
เดิมทำให 
ตองเลื่อน

กำหนดการ
และ

ปรับเปลี่ยน
เปนจัดใน
รูปแบบ
ออนไลน 

 
 

- ๐.๐๒๒๑ สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สป.อว.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  13ของ41 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

 ๘.๓ พัฒนาอาชีวะ พัฒนา
คุณภาพวิชาชีพ และพัฒนา
แรงงานรองรับอุตสาหกรรม 
๔.๐ 

โครงการจัดตั้งศูนยเครือขายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับ
อุตสาหกรรมเปาหมายเพื ่อรองรับความตองการของอุตสาหกรรม 
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

๑. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ อุปกรณ และเครื่องมือทางดานพาณิชยนาวี 
ที่ทันสมัยเพื่อรองรับการวิจัย ใหบริการวิชาการ การจัดอบรม และการ
จัดการเรียนการสอน จำนวน ๒ รายการ ไดแก  
 ๑.๑ ชุดจำลองสะพานเดินเรือสำหรับการฝกเดินเรือ (Bridge 
Simulator)  

๑.๒ ช ุดจำลองหองเคร ื ่องยนต เร ือสำหร ับการฝกควบคุ ม
เครื่องยนตเรือ (Engine Room Simulator) 

งานพัสดุ กองคลัง สงเอกสารกลับมาให คณะทบทวน ดังนี้  
ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที ่สุด ที ่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ 
ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง
กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื ้อจัดจางพัสดุ ที ่ร ัฐตองการสงเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ระบุแนวทางการจัดซื้อพัสดุสงเสริม
การผลิตภายในประเทศ โดย หนวยงานของรัฐตองจัดซื้อพัสดุที ่ผลิต
ภายในประเทศ (มีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ TOR ใหใช
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามแนวทางการดำเนินงานที่กำหนด) ทั้งนี้ใน
กรณีที่มีพัสดุที ่ผลิตภายในประเทศแตไมเพียงพอตอความตองการใน
ประเทศ หรือมีผูยื่นขอเสนอจำนวนอยราย หรือมีความจำเปนตองใชพัสดุ
ที่ผลิตหรือนำเขาจากตางประเทศ ใหหนวยงานของรัฐเสนอผูมีอำนาจ
เหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นพิจารณา กอนที่จะกำหนด TOR 

ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๙๘ 
ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำราง
ขอบเขตงาน กรณีหนวย งานของรัฐกำหนดเกณฑการพิจารณาโดยใช
เกณฑราคาประกอบเกณฑอื่น 

๒๕ 

 

- - - มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

(มก.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  14ของ41 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  จากขางต นคณะไดดำเนินการจัดทำหนังส ือขอความเห ็นชอบ 
การจัดหาพัสดุนำเขาจากตางประเทศ และงานพัสดุ กองคลัง ไดแจง
กลับมาวากรณีพัสดุนำเขาจากตางประเทศจะตองเปนพัสดุสำเร็จรูป 
สามารถนำมาใชงานไดเลย แตหากเปนพัสดุที่ตองนำมาประกอบหรือ
ติดตั้ง จะตองเปนพัสดุประกอบภายในประเทศ จึงใหคณะฯ ทบทวน
รายการพัสดุดังกลาวอีกครั้ง 
แผนการดำเนินงานตอไป 
๑1. คณะกรรมการไดพิจารณารวมกัน และไดดำเนินการแกไขการ

กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) สรุปผลดังนี้ 
 ๑) ปรับปรุง TOR ตามประกาศ กรมบัญชีกลาง ดวนที ่สุด ที ่ กค 
(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที ่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ซึ ่งเปนพัสดุ
ประกอบภายในประเทศ  

๒) ปรับปรุง TOR  ตามประกาศ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ 
ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งไดแกไขตามเกณณที่กำหนด 

     

  ๒. กิจกรรมฝกอบรม ภายใต แผนปฏิบ ัต ิการการพัฒนาบุคลากร 
การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ไมมีการจัดอบรมให
หนวยงานภายนอก เนื่องจากเปนชวงสถานการณการระบาดของของ 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ทำใหไมสามารถใชสถานศึกษาในการ
ฝกอบรมได  

๒๕ -      - การขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
สำหรับการ
จัดซื้อจัดจาง
ครุภัณฑเทานั้น  

สวนการ
ดำเนินการ

ฝกอบรมจะใช
งบประมาณจาก

แหลงอื่น  

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

(มก.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  15ของ41 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

 ๘.๓ พัฒนาอาชีวะ พัฒนา
คุณภาพวิชาชีพ และพัฒนา
แรงงานรองรับอุตสาหกรรม 
๔.๐ 

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
โครงการจัดตั้งศูนยเครือขายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับ

อุตสาหกรรมเปาหมายเพื่อรองรับความตองการของอุตสาหกรรมในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
๑. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ อุปกรณ และเครื่องมือทางดานพาณิชยนาวีที่
ทันสมัยเพื่อรองรับการวิจัย ใหบริการวิชาการ การจัดอบรม และการ
จัดการเรียนการสอน จำนวน ๒ รายการ ไดแก  

๑.๑ ชุดจำลองสะพานเดินเรือสำหรับการฝกเดินเรือ (Bridge 
Simulator)  

๑.๒ ช ุดจำลองหองเคร ื ่องยนต เร ือสำหร ับการฝกควบคุ ม
เครื่องยนตเรือ (Engine Room Simulator) 

งานพัสดุ กองคลัง สงเอกสารกลับมาใหคณะทบทวน ดังนี้  
ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙

ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง
กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื ้อจัดจางพัสดุ ที ่ร ัฐตองการสงเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ระบุแนวทางการจัดซื้อพัสดุสงเสริม
การผลิตภายในประเทศ โดย หนวยงานของรัฐตองจัดซื้อพัสดุที ่ผลิต
ภายในประเทศ (มีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ TOR ใหใช
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามแนวทางการดำเนินงานที่กำหนด) ทั้งนี้ใน
กรณีที่มีพัสดุที ่ผลิตภายในประเทศแตไมเพียงพอตอความตองการใน
ประเทศ หรือมีผูยื่นขอเสนอจำนวนอยราย หรือมีความจำเปนตองใชพัสดุ
ที่ผลิตหรือนำเขาจากตางประเทศ ใหหนวยงานของรัฐเสนอผู มีอำนาจ
เหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นพิจารณา กอนที่จะกำหนด TOR 

ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๙๘ 
ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำราง
ขอบเขตงาน กรณีหนวย งานของรัฐกำหนดเกณฑการพิจารณาโดยใช
เกณฑราคาประกอบเกณฑอื่น 

๒๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

(มก.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  16ของ41 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

จากขางต นคณะไดดำเนินการจัดทำหนังส ือขอความเห ็นชอบ 
การจัดหาพัสดุนำเขาจากตางประเทศ และงานพัสดุ กองคลัง ไดแจง
กลับมาวากรณีพัสดุนำเขาจากตางประเทศจะตองเปนพัสดุสำเร็จรูป 
สามารถนำมาใชงานไดเลย แตหากเปนพัสดุที่ตองนำมาประกอบหรือ
ติดตั้ง จะตองเปนพัสดุประกอบภายในประเทศ จึงใหคณะฯ ทบทวน
รายการพัสดุดังกลาวอีกครั้ง 
แผนการดำเนินงานตอไป 
๑. คณะกรรมการไดพิจารณารวมกัน และไดดำเนินการแกไขการกำหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) สรุปผลดังนี้ 

๑) ปรับปรุง TOR ตามประกาศ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 
(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที ่ ๑๘กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ซึ ่งเปนพัสดุ
ประกอบภายในประเทศ  

๒) ปรับปรุง TOR  ตามประกาศ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/
ว ๘๙ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งไดแกไขตามเกณณที่กำหนด 

  ๒. กิจกรรมฝกอบรม ภายใตแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา 
การวิจัย และเทคโนโลยี รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ไมมีการจัดอบรมใหหนวยงาน
ภายนอก เนื่องจากเปนชวงสถานการณการระบาดของโควิด- ๑๙ ทำใหไม
สามารถใชสถานศึกษาในการฝกอบรมได    

๒๕ -      - การขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ
สำหรับการ
จัดซื้อจัดจาง

ครุภัณฑเทานั้น 
สวนการ

ดำเนินการ
ฝกอบรมจะใช

งบประมาณจาก
แหลงอื่น 

 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

(มก.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  17ของ41 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 
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 ๘.๔ ดึงดูดคนเกงจาก 
ทั่วโลกเขามารวมทำงานกับ
คนไทย และสงเสริม 
ผูมีความสามารถสูง 
สนับสนุนใหธุรกิจชั้นนําใน
ประเทศ 

๑. โครงการความรวมมือกับตางประเทศและการเตรียมตัวเขาสู
ประชาคมโลก ประกอบดวย ๙ กิจกรรมยอย รายละเอียดดังนี้  

๑) โครงการการสงเสริมการเคลื่อนยายผูเรียนและผูมีความสามารถ
สูงขามพรมแดน ไดแก 

๑.๑) โครงการ Asian International Mobility for Students 
(AIMS) Programme ไดจัดประชุมแนวทางการดำเนินโครงการ Asian 
International Mobility for Students (AIMS) Programme ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมกับสถาบันอุดมศึกษาสมาชิก ปจจุบันอยูมี
นักศึกษาไดรับเลือกใหเขารวมโครงการแลว ๑๘ คน 

๑.๒) โครงการ DUO-Thailand Fellowship Programme ในป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔มีนักศึกษาที ่เขารวมโครงการทุนการศึกษา
ภายใต DUO-Thailand Fellowship Programmeจำนวน ๑คู  (๒คน) 
จากสถาบันอุดมศึกษาไทยและยุโรป  

๑.๓) โครงการ Thailand Scholarships มีสถาบันอุดมศึกษา
ไทย จำนวน ๑๑แหง จัดสรรทุนใหผูเรียนมีชาวกัมพูชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม ในปงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ไดมีการจัดสรรทุนจำนวน ๘ทุน 

๑.๔) โครงการทุนการศึกษาภายใตกรอบ ASEA-UNINET โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ใหรัฐบาลออสเตรียไดจัดสรรทุนใหแก ผูเรียน
และอาจารยชาวไทยจำนวน ๘ทุน 

๑.๕) โครงการวิจัยรวมไทย-ฝรั ่งเศส โดยกระทรวง อว และ
รัฐบาลฝรั่งเศสไดเปดรับขอเสนอโครงการประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖
แลว โดยจะหมดเขตรับขอเสนอโครงการในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ทั ้งนี ้ สปอว จะจัดการประชุมเพื ่อชี ้แจงและแลกเปลี ่ยนวิธีการเขียน
ขอเสนอโครงการในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๑.๖) โครงการ UMAP Microcredential Programme โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศไทยจะเปนเจาภาพดำเนินกิจกรรม
โดยปจจุบันอยูระหวางการรับสมัครผูเขารวมโครงการ 

๗๓ 

 

  ๑.๘๖๕๐ 
 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สป.อว.) 
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๑.๗) โครงการอาสาสมัครเกาหลี ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
อยูระหวางการเปดรับขอเสนอโครงการ 

๑.๘) โครงการทุนการศึกษาภายใตกรอบความรวมมือไทย-จีน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดมีการจัดสรรทุนใหนักศึกษาไทยและจีน 
จำนวน ๙ คน 

๑.๙) โครงการภายใตกรอบความรวมมือเอเชียตะวันออกและ
อาเซียน-จีน ในปปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดมีการเสนอชื่อผูเชี่ยวชาญ
เขารวมกิจกรรม จำนวน ๓คน 

๑.๑๐) โครงการสงเสริมความเปนสากลในบาน (Internationalization 
at Home: IAH) โดย ปอว. ไดอนุมัติโครงการแลว และอยูในระหวางเตรียม
รายละเอียดเพื่อประกาศโครงการ  

๒) โครงการการสนับสนุนใหประเทศไทยเปนที่ตั้งของหนวยงานดาน
การศึกษาในระดับภูมิภาค ไดแก 

๒.๑) เปนเจาภาพที่ตั้งและสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน
ของสำนักงานเลขานุการเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน โดยสนับสนุน
งบประมาณ จำนวน ๑๐ ลานบาท 

๒.๒) เปนเจาภาพที่ตั้งและสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน
ของ  ศ ู นย   SEAMEO Regional Centre for Higher Education and 
Development โดยสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๑๐ ลานบาท 

๒.๓) กระทรวง อว ไดสรรหาผูดำรงตำแหนงผอ.ศูนย SEAMEO 
RIHED แทน ผอ ทานเดิม ซึ่ง ผอ ทานใหมไดเริ่มปฏิบัติงานแลวเมื่อเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ 

๒.๔) สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของศูนยยุโรปศึกษา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ลานบาท 

๒.๕) สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของศูนยออสเตรเลีย
ศึกษา สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจำป 
๒๕๖๔ จำนวน ๒ ลานบาท  
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๒.๖) สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของศูนยศึกษาเอเปค 
สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจำป ๒๕๖๔ 
จำนวน ๒๒ ลานบาท  

๒.๗) สนับสนุนงบประมาณแกสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกา
และแคนาดา (ATPAC) ประจำป ๒๕๖๔ เปนจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
เพื ่อเปนกลไกในการนำพาองคความรู และเทคโนโลยีของภูมิภาคเพื่อ
กลับมาพัฒนาการอุดมศึกษาไทย  

๒.๘) สนับสนุนงบประมาณแกสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาค
ยุโรป (ATPER) ประจำป ๒๕๖๔ เปนจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  

๓) โครงการการพัฒนาเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ ไดแก 
๓.๑) สป.อว. ไดตกลงกับสถานเอกอัครราชทูต สป. จีน ประจำ

ประเทศไทยในการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการภายใตกองทุน
พิเศษแมโขง-ลานชางรวมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำป 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ โครงการ ไดแก โครงการการตรวจสอบและ
จัดการปญหาพยาธิใบไมตับในภูมิภาคลุมแมน้ำโขง และโครงการการ
พัฒนาศักยภาพผู ปฏิบัติงานดาน food security โดยทั ้งสองโครงการ 
สป.อว. ดำเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

๓.๒) สป. อว. รวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน เสนอขอเสนอ
โครงการภายใตกองทุนพิเศษแมโขง-ลานชาง ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวน ๑โครงการ ไดแก โครงการการตรวจสอบและจัดการปญหาพยาธิ
ใบไมตับในภูมิภาคลุมแมน้ำโขง ระยะที่ ๒ 

๓.๓) การรวมเปนคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุม เพื่อจัดทำ
แผนอาเซียนดานการศึกษา จำนวน ๑ครั้ง  

๓.๔) การเขารวมการประชุม APTWG on Student Mobility 
and Quality Assurance of Higher Education among ASEAN Plus 
Three Countries จำนวน ๑ ครั ้ง เมื ่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อ
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จัดทำแนวทางและมาตรการสงเสริมการเคลื ่อนยาย นักศึกษาขาม
พรมแดนในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม 

๓.๕) การเขารวมการประชุมคณะทำงานเอเปคดานการพัฒนา
ทร ัพยากรมนุษย ภายใต เครือข ายดานการศ ึกษา (APEC HRDWG/ 
EDNET) ณ ประเทศนิวซีแลนด ผานระบบออนไลน  

๓.๖) รวมดำเนินกิจกรรมภายใตกรอบเอเปคกับ Institute of 
APEC Collaborative Education สาธารณรัฐเกาหลี ประจำป ๒๕๖๔ 
โดยไดคัดเลือกผูแทนของไทยเขารวมกิจกรรมดังนี้ 

- APEC e-Learning Training Program  
- ALCoB Internet Volunteer (AIV) 
- APEC School Leadership Program (ASLP) 

๓.๗) พิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการ ASEAN Citation 
Index (ACI) ระยะที่ ๔ ปที ่๑ ทั้งหมด ๑ ลานบาท  

๓.๘) การประชุม ๓rd Thailand-US Committee Meeting on 
Science & Tech (JCM) สป.อว. ไดหารือรวมกับฝายสหรัฐฯ ในการ
เตรียมการจัดประชุมฯ มีกำหนดในป ๒๕๖๕ 

๓.๙) การรับรอง ออท. ในการเขาเยี่ยมคารวะและหารือความ
รวมมือดาน อววน. รวมกับ รมว. และผูบริหาร สป.อว.  

๓.๑๐) การเขารวมการประชุม Political Consultation ไทย – ตุรกี 
และ ไทย – ฝรั่งเศส และจัดทำขอมูลประกอบการประชุม  

๓.๑๑) การสงเสริมความรวมมือดาน อววน. ระหวางไทย – 
โปรตุเกส โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยผานความตกลงฯ ฉบับที่ ๒ 

๔) โครงการการสงเสริมภาพลักษณที่ดีใหกับการศึกษาไทย ไดแก 
๔.๑) โครงการขับเคลื ่อนสถาบันอุดมศึกษาไทยใหไดรับการ

รับรองจาก ABET ประจำป ๒๕๖๔ โดย สป.อว. รวมกับสมาคมนักวิชาชีพ
ไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนสถาบัน 
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อุดมศึกษานำรอง ๔ แหงในการรับรองจาก ABET มีกำหนดในชวงปลายป 
๒๕๖๔ (มม. มทส. มจพ. และ มช.)  

๕) การดำเน ินงานภายใต  โครงการพ ัฒนาความร วมม ื อกับ
ตางประเทศ ไดแก 

๕.๑) ความรวมมือระหวางไทย-สปป. ลาว 
สป. อว. รวมกับ สวทช. และกรมความรวมมือระหวาง

ประเทศไดจัดทำแผนความรวมมือเพื่อการพัฒนาไทย-สปป.ลาว ระยะ ๓
ป โดยในสวนที่กระทรวง อว รับผิดชอบไดการการใหความชวยเหลือ เรื่อง
การพัฒนาศักยภาพการบหารการวิจัยและการพัฒนานักวิจัยใหแก สปป. 
ลาว 

๕.๒) รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเขารับทุนรัฐบาลฮังการีภายใต
โครงการแลกเปลี่ยนดานการศึกษาและวิทยาศาสตรระหวางกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงราชอาณาจักรไทยกับ
กระทรวงการต างประเทศและการค าและกระทรวงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีแหงประเทศฮังการี ประจำป ๒๐๒๑ - ๒๐๒๒ 

๕.๓) กิจกรรมความรวมมือภายใตกรอบ Asia-Europe Meeting 
(ASEM) ประกอบดวย การเขารวมการประชุม ASEM Expert Group on 
Interregional Credit Transfer Mechanisms and Learning 
Outcome Systems เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผานระบบการประขุม
ออนไลน, การเขารวมการประชุม ASEM Workshop Action Plan 2030 
เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ผานระบบการประขุมออนไลนและการประกาศ
รับสมัครนักศึกษาไทยเขารวมโครงการASEM Work Placement  

๖.  โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยภายใตโครงการวิจัยรวมไทย-ฝรั่งเศส 
ได สนับสนุนให อาจารย และน ักศ ึกษาไทยไปปฏิบ ัต ิ งานวิจ ัยตาม
โครงการวิจัยรวม ณ สถาบันอุดม ศึกษา/หนวยงานวิจัยในประเทศ
ฝรั่งเศส จำนวน ๑๑ โครงการ  
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  ๗. โครงการพัฒนาความเปนสากลอุดมศึกษาไทย มีการจัดการ
ประช ุมคณะอน ุกรรมการด  านการข ับ เคล ื ่ อนความเป นสากล 
(International Hub for Higher Education) จำนวน ๒ ครั้ง ณ สป.อว. 
ผานระบบวีดีทัศนทางไกล 

๘. โครงการพัฒนาคณิตศาสตรศึกษา ประจำป ๒๕๖๔ ภายใตกรอบ
ความรวมมือเอเปคดานพัฒนาทร ัพยากรมนุษย และเคร ือข ายด าน
การศึกษา โดย สป.อว. สนับสนุนงบประมาณแกมหาวิทยาลัยขอนแกน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 

     

 ๘.๕ วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่ตอบโจทยการ
พัฒนาประเทศ 

      

 ๘.๕.๑ สงเสริมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัด
ความเหล่ือมล้ำและความ
ยากจน 

(๑) พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 
โดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและนวักรรม 
ตัวอยางผลการดำเนินงาน 

มีการสำรวจและพัฒนาขีดความสามารถของผู ประกอบการในพื้นที่ 
(Local Enterprise) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสรางเศรษฐกิจฐานราก
และเศรษฐกิจหมุนเว ียนในพื ้นที ่ ใหเกิดการนำความรู ไปใชในการ
เปลี ่ยนแปลงและจัดการปญหาชุมชนพึ ่งตนเองไดอยางยั ่งยืน ๔๑๗ 
ผูประกอบการ เกิดตนแบบธุรกิจเพื่อสังคม/นวัตกรรมเพื่อแกปญหาชุมชน 
๖๕๙ ชิ้น เกิดชุมชนนวัตกรรม ๓๓๐ แหงเกิดการพัฒนากำลังคนในพื้นที่/
นักวิจัยชาวบาน/นวัตกรชาวบาน ๙๖๒ คน มีนวัตกรรมพรอมใชสำหรับ
วิสาหกิจ ๔๘๐ กลุม 

 
 
 
 
 

๗๖.๘๙ การแพร
ระบาดของ 

เชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 

(COVID-19) 
วิจัยใน

ภายหลัง 

- ๖๖๑.๕๗๑๐ สำนักงาน
คณะกรรมการ
สงเสริม
วิทยาศาสตร 
วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สกสว.) 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  (๒)ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยำโดยใชวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม 

ตัวอยางแผนงานยอย  
- วิจัยและพัฒนาระบบการค ัดกรองและชวยเหลือคนจนอย าง

เบ็ดเสร็จและแมนยำ 
- วิจัยและพัฒนาโมเดลการจัดการกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนา

อาชีพและเพิ่มทักษะการดำรงชีวิต  
- วิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดใน

พื้นที่แบบเบ็ดเสร็จใหครบหวงโซคุณคา (Value Chain) 
ตัวอยางผลการดำเนินงาน 
- มีการจัดทำฐานขอมูล Big Data ครัวเรือนคนจนระดับพื ้นที ่ ๑ 

ระบบ ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดนำรอง จำนวน ๙๕,๘๑๔ ครัวเรือน  
๓๖๕,๕๖๗ ราย จากขอมูลคนจนตามระบบบริหารจัดการขอมูล
การพัฒนาคนแบบชี ้ เป า (Thai People Map and Analytics 
Platform : TPMAP) จำนวน ๑๓๑,๐๔๐ ราย ซึ่งสามารถคนหา
และทวนสอบคนจนอยางแมนยำ จัดเก็บขอมูล การวิเคราะหสภาพ
ปญหาเชิงลึก ทุนและศักยภาพของคนจนเพื่อนำใชในการหาแนว
ทางการสรางความชวยเหลือที่เหมาะสม สามารถเชื่อมตอระบบ
ความชวยเหลือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง ภาครัฐ เอกชนและ
ประชาสังคมในระดับตางๆ โดยมีจำนวนคนจน (รอยละ ๔๐ ของ
ประเทศ) ที่ไดรับการชวยเหลือทั้งสิ้น ๓,๑๙๖ คน เกิดองคความรู
และนวัตกรรมเพื่อแกปญหาของชุมชน ๑๗๖ เรื่อง ใน ๑๗๘ ตำบล 

     

  (๓) พัฒนาเมืองนาอยูและกระจายศูนยกลางความเจริญโดยใช
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

ตัวอยางแผนงานยอย 
- วิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

- วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาเมืองเพื่อกระจายความเจริญ
และลดความเหลื่อมล้ำ 

- พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมภูมิภาคและนวัตกรรมเชิงพื้นที่วิจัย
ความรวมมือระหวางจังหวัดชายแดนที่เชื่อมตอกับประเทศเพื่อน
บานในดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

ตัวอยางผลการดำเนินงาน 
- จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรม (Cultural Space) เชน 

ตลาดเชิงวัฒนธรรม ศูนยเรียนรูศิลปะและวัฒนธรรม อยางนอย ๓๘ ยาน/
เมือง/จังหวัด ทั ่วประเทศ โดยมีตัวอยางของการจัดกิจกรรมตลาด
วัฒนธรรม เกิดการพัฒนาผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเชิงวัฒนธรรม 
อยางนอยจำนวน ๑๒ ราย รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการเชิง
วัฒนธรรม (Cultural Product and Service) อยางนอย จำนวน ๒๐
รายการ เกิดองคความรูและหลักสูตรเพื่อฟนฟูศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ๓ 
หลักสูตร รวมถึงกลไกการพัฒนาเมือง การสรางกติการวม แผนการลงทุน 
ใน ๑๐ เมืองตนแบบ 

  ๒. นวัตกรรมจากการวิจัยเพื่อการอำนวยความยุติธรรมแบบล้ำสมัย 
การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายใตกลุมเรื่องการพัฒนา

ศักยภาพผูสูงอายุและคนพิการ ในประเด็น ดังนี้ 
๑) โอกาสและผลกระทบ Aging Society 
๒) การอยูรวมกันของคนทุกชวงวัย 
 ๓) การดำรงชีวิต (Assisted Living) สำหรับผูสูงอายุ 
๔) เปลี่ยนเกษียณเปนพลัง 
๕) การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานดานการวิจัยและนวัตกรรม 

ดานผูสูงอายุ 
    ในปจจุบันดำเนินการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม จำนวน ๓๗ 
โครงการ 

๘๗.๖๓ - - ๑๙๐.๕๕๐๐ 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 
มรภ.อุดรธานีอนุมัติทุนในการดำเนินการวิจัยนวัตกรรมเพื่อสรางความ

มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ จำนวน ๑๒ ทุน จำนวน ๗,๔๑๐,๐๐๐ บาท และ 
อยูในระหวางที่นักวิจัยดำเนินการ 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

เมตริก และไพรเมอรจำเพาะ 
๘) ราเอนโดไฟทที่ผลิต Indole-๓-acetic acid (IAA) และ Gibberellins และ

ประสิทธิภาพใน การสงเสริมการเจริญเติบโตพืช 
๙) การพัฒนารูปแบบของการออกกำลังกายแบบฟอนกระติ๊บประยุกต 

เพื่อสงเสริมภาวะสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของผูสูงอายุ 
๑๐) ความหลากหลายของแบคทีเร ียที ่เพาะเลี ้ยงไดที ่แยกได จาก

ทางเดินอาหารของหอยไซ (Bithynia siamensisgoniomphalos) 
๑๑) การพ ัฒนาศ ักยภาพบ ุคลากรทางการศ ึกษา ด านการจัด

ประสบการณภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยในยุคไทยแลนด ๔.๐ 
 

๕๐  - - ๗๐.๐๐ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุดรธานี 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  ๑๒) ชุดโครงการ “การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมระบบหมุนเวียนทาง
การเกษตร 

     

  ๔. การพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการดานชีววิทยาศาสตรสุขภาพ 
เพื่อรองรับสังคมผูสูงอาย โดยดำเนินโครงการ ดังน้ี 

๔.๑) โครงการสรางอุตสาหกรรมการแพทยใหมบนฐานการกาว
กระโดดของเทคโนโลยีดานชีววิทยาศาสตร ไดแก  

 (๑) การพัฒนาเครื ่องมือแพทย ไดแก เลนสแกวตาเท ียม         
ขอสะโพกเทียม ขอเขาเทียม โดยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑใหเขา
กับสรีระของคนไทยและไดมาตรฐานสากลเทียบเทาผลิตภัณฑที่นำเขา
จากตางประเทศ  

(๒) นำรองและสงเสริมการใชงานนวัตกรรมเครื่องมือแพทยไทย 
โดยไดสงเสริมการนำเครื่องไบโอพลาสมาที่ผลิตไดโดยนักวิจัยไทย ไปสู
การใชงาน ปจจุบันอยู ระหวางการเก็บรวบรวมขอมูลการรักษาและ
วิเคราะหความคุมคาจากการใชงาน เพื่อใชประกอบการนำเสนอผลักดัน
เขาสูระบบการเบิกจายสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
ตอไป 

(๓) ยกระดับความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือ
แพทย ยา วัคซีน เสริมอาหาร เครื่องสำอาง ใหไดมาตรฐานสากล ปจจุบัน
ไดสนับสนุนการยกระดับหองปฏิบัติการจำนวน ๔ แหง ไดแก ศูนย       
ไพรเมทแหงชาติ characterization Lab ศูนยความเปนเลิศดานการ
คนหาตัวยา (ECDD) และศูนยจีโนมทางการแพทย  

(๔) การคนหาสารออกฤทธิ์จากผลิตภัณฑธรรมชาติและพัฒนา
ยาใหม (Modified drugs) เพ ื ่อพ ัฒนาต อเป นยา โดยอย ู ระหว  าง
กระบวนการวิจัยครีมจากสารสกัดกัญชา และการพัฒนาผลิตภัณฑสาร
สกัดกัญชาสำหรับใชแกปวดในรูปแบบยาอมใตลิ้น 

 

๗๕ - - ๔๘.๘๗๔๖ ศูนยความเปน
เลิศดาน
ชีววิทยาศาสตร 
(องคการ
มหาชน)  
(ศลช.) 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  (๕) พัฒนาปญญาประดิษฐการแพทย เพื่อศึกษาการประยุกตใช
ปญญาประดิษฐในการพัฒนายา การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 
โดยจัดทำตนแบบเทคโนโลยี AI ใชในการคัดกรองผูปวยวัณโรคนำรองใน
พื้นที่จังหวัดสงขลา 

(๖) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่องานบริการทางดานจีโน
มิกสและสุขภาวะ พัฒนานวัตกรรมการใหบริการตรวจวินิจฉัยและ
วิเคราะหโรคที่เกี่ยวของพันธุกรรม เชน ตรวจการติดเชื้อโรค COVID-19
ดวยวิธี real-time RT-PCR 
(๗) พัฒนานวัตกรรมหนากากอนามัยชนิด N๙๕/KN๙๕ ใชทางการแพทย 
ที่ผานการทดสอบตามมาตรฐานจากหองปฏิบัติการ ซึ่งไดผลิตจำนวน 
๒๐,๐๐๐ ชิ้น 

     

  ๔.๒) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการดานชีววิทยาศาสตร
สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุเขาถึง/ใชนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการดูแลและสงเสริมสุขภาวะที่ดีของผูสูงอายุ ผานการ
ดำเนินการฝงรากฟนเทียมใหกับผูสูงอายุจำนวน ๓๗๕ คน ๕๒๑ ราก 
จัดอบรมทันตแพทย ๔ รุน และอยูระหวางการประสานงานการตรวจ
เยี่ยมหนวยบริการเครือขาย 

๖๐ - - ๕๐.๖๙๖๐ ศูนยความ 
เปนเลิศดาน

ชีววิทยาศาสตร 
(องคการมหาชน) 

(ศลช.) 

  ๕. การวิจัยและพัฒนาดานการแพทยและสาธารณสุข 
๕.๑) โครงการMedicopolisเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ลดความเหลื่อมล้ำ

และสรางความเขมแข็งใหผูประกอบการดานชีววิทยาศาสตรตลอดจน
สรางวิสาหกิจฐานนวัตกรรม ดังน้ี 

๑) พัฒนานว ัตกรรมบร ิการ/ผลิตภ ัณฑด านส ุขภาพและ
การแพทยที่เกิดในแตละพื้นที่พรอมออกสูตลาด เชน(๑)ระบบเชื่อมตอการ
สงตอผูปวยแบบขามสังกัด (๒) ระบบพยากรณและแนะนําแนวทางปฏิบัติ
ต อป ญหาหมอกควันแบบจําเพาะเจาะจง(๓) พ ัฒนาและประเมิน
ประสิทธิภาพเครื่องทำลายเชื้อในอากาศดวยรังสีอัลตราไวโอเลต ผสาน
เทคนิคเชิงไฟฟาสถิตสำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทย (๔) โปรแกรม 

 
๖๕ 

 
- 

 
- 

 
๓๔.๐๓๙๓ 

 

 
ศูนยความ 

เปนเลิศดาน
ชีววิทยาศาสตร 
(องคการมหาชน) 

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

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  การวิเคราะหอาการปวดศีรษะสำหรับผู ปวยโรคไมเกรนอัตโนมัติ   
(๕) พัฒนาและฝกอบรมหลักสูตรผูดูแลผูสูงอายุสำหรับมัคคุเทศก ที่ไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

๒) พ ัฒนาธ ุรก ิจนว ัตกรรมเก ิด ใหม ท ี ่ ม ี การเต ิบ โตสู ง 
(Innovative startup) เชน สนับสนุนทุนแกบริษัท เบรน ไดนามิกส 
เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินโครงการโครงการระบบวัดสัญญาณสมอง
พรอมอัลกอริทึมตรวจวินิจฉัย Non-convulsive status epilepticus 
ระยะที่ ๒ เพื่อใหมีระบบ วัดสัญญาณสมอง (EEG) ที่สามารถผลิตและ
จำหนายไดเองในประเทศ ลดการนำเขา และเพิ่มโอกาสการพัฒนาตอ
ยอดเพื่อแขงขันในตลาดตางประเทศในอนาคต๓) ยกระดับผูประกอบการ
กลุ มผลิตภัณฑธรรมชาติใหมีความสามารถในการแขงขันระดับสากล  
โดยคัดเลือกผูประกอบการที่มีผลิตภัณฑธรรมชาติกลุ มชะลอวัย และ
ปองกันโรค NCDs สนับสนุนใหมีการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑดวย
งานวิจ ัยทางคลิน ิก สนับสนุนการขยายตลาดผานการ Business 
Matching กับคู ค าทั้งในและตางประเทศ และพัฒนาผูเชี่ยวชาญดาน
โภชนพันธุศาสตร เพื่อใหคำปรึกษาการพัฒนาอาหารเพื่อปองกันโรค 
 ๓) ปญญาประดิษฐกับการตรวจคัดกรองวิเคราะหภาพเอ็กซเรย
ทรวงอกโรคปอดอักเสบติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดวยการ
นำ Portable Chest x-ray และปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence : AI) ช วย
แปลผลภาพรังสีทรวงอก (Chest x-ray : CXR) ใชในการตรวจคัดกรอง
โรคปอดอักเสบในกลุ มเสี่ยงที ่มีจำนวนมากใหไดรับการตรวจคัดกรอง
วินิจฉัยไดรวดเร็วขึ้น นำไปชวยการตรวจคัดกรองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 
๓,๐๐๐ราย โรงพยาบาลสนามที่พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และคลินิกตรวจ
คัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงพยาบาลราชวิถี 

 ๔) พ ัฒนาและฝกอบรมหลักสูตรผ ู ด ูแลผู ส ูงอาย ุสำหรับ
มัคคุเทศก ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) 
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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 ุนท ี ่สำค ัญ จำนวน ๓ แหง คือ 
๑ )  Southeast Asia- Europe Joint Funding Scheme for Research 
and Innovation และ ๒ )  e- Asia Joint Research Projectและ  ๓ ) 
Centre for the Development of Industrial Technology, Spain 
โดยไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจำนวน ๒๕ ลานบาท จากโครงการวิจัย
รวม ๑๐ โครงการ และเพิ่มขีดความสามารถนักถายทอดเทคโนโลยีสูการ
ใช ประ โยชน  เ ช ิ งพาณ ิชย   ด ำ เน ินการอบรมความร ู  ในห ั ว ข อ 
“IP Evaluation” ระหวางวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ผาน 
webinar โดยมีผูเขารวมอบรมจำนวน ๑๔๖ คน ทั้งนี้ สำหรับผูอบรมที่
ผานการอบรมครบ ๖๐ ชั่วโมงแลว จะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพรอมเพื่อขึ้นทะเบียน RTTP ตอไป 

๗๕ - - ๙.๓๐๗๖ 

 

ศูนยความเปน
เลิศดาน

ชีววิทยาศาสตร 
(องคการ
มหาชน) 
(ศลช.) 

     ๕.๓) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูงเพื่อการบำบัดรักษา
โรคที่ยังรักษาไมไดและสรางมูลคาเพิ่ม ดำเนินการ ดังนี้ 

๑. การผลิตแอนติบอดีที ่จำเพาะและมีฤทธิ ์ย ับยั ้งการติดเชื้อ 
EV๗๑ (โรคมือเทาปาก) ปจจุบันอยูระหวางการทดสอบความคงตัวของ
ผลิตภัณฑ ที่จะใชสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยใน
สัตวทดลอง และการเก็บตัวอยางเลือดสำหรับการผลิตเพิ่มเพื่อใชในการ
ทดสอบทางคลินิก และเตรียมการถายทอดการผลิต Convalescent 
plasma สำหรับการรักษาโรคสภากาชาดไทย หลังการทดสอบความ
แข็งแรงของกระบวนการผลิต และความคงตัวของผลิตภัณฑ ตลอดจน
การทดสอบทางคลินิก 

๒. พัฒนาการรักษาดวยเซลลบำบัดเพื่อการรักษาผูปวยโรคมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวชนิดบีเซลลพรอมทั ้งไดทำการวิจัยทางคลินิกในผู ปวย
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวบีเซลลตั้งแตป ๒๕๕๙ ถึงป ๒๕๖๓ มีผู ป วย

๙๐ - - ๖๑.๒๒๓๘ ศูนยความเปน
เลิศดาน
ชีววิทยาศาสตร 
(องคการ
มหาชน) (ศลช.) 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

อาสาสมัครเขารวมโครงการจำนวน ๙ ราย โดยมีผูปวยจำนวน ๓ ราย 
ที่ไดรับการรักษาและไดรับการติดตามเปนเปนระยะเวลานาน ๑๒ เดือน 
ไมพบภาวะแทรกซอน ป จจุบ ันอย ู ระหวางกระบวนการถายทอด
เทคโนโลยีใหกับบริษัท Genepeutic Bio) 

๓. เกิดการรับรองวิธีการรักษาใหมเป นวิธีมาตรฐาน ไดแก 
แผนกระจกตาจาก limbal stem cell โดยสมาคมจักษุแพทย ไดเสนอ
เรื่องถึงแพทยสภาเพื่อพิจารณาการรับรองวิธีการรักษา 

๔. พัฒนากระบวนการคัดกรองยาตานเชื้อไวรัส COVID-19 จาก
สารสกัดธรรมชาติ (กระชายขาว) ทั้งในรูปแบบสารสกัด และสารบริสุทธิ์ 
Panduratin A พบวามีฤทธิ์ตานเชื้อ SARS-CoV-2 มากกวาสารสมุนไพร
ชนิดอ่ืนที่ไดทำการ Screen กวา ๑๒๑ สาร โดยกระชายขาวมีฤทธิ์ยับยั้ง
การผลิตไวรัสออกจากเซลล และสามารถยับยั ้งการอักเสบในปอดได 
๕๐% ที่ความเขมขน ๒๕ ug/ml พรอมทั้งสามารถยับยั้งกระบวนการเกิด 
Hypercytokinemia (ลดการเกิด cytokine storm) ปจจุบันอยูระหวาง
การทดสอบในสัตวทดลอง  

๕. การผลิตครีมปองกันการติดเชื้อกอโรคโควิด-๑๙จากฟาทะลายโจร 
การใชเจลแอลกอฮอลฆาเชื้อมีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อในระยะเวลาที่
จำกัดเฉพาะเมื่อแอลกอฮอลระเหย และเมื่อใชตอเนื่องจะทำใหผิวแหง
แตกกอใหเกิดการติดเชื้ออื่น ๆ ที่ผิวหนังไดงายขึ้น จึงศึกษาวิจัยผลิตครีม
ทามือที ่ค ุณสมบัต ิในการฆ าเช ื ้อแบคทีเร ียและไวร ัส ซึ ่งปราศจาก
แอลกอฮอล เหมาะสำหรับการใชทดสอบผลิตภัณฑแอลกอฮอลเจลฆาเชื้อ
ในบุคคลที่แพแอลกอฮอล พรอมทั ้งใหความชุ มชื้นถนอมผิว ปจจุบัน
สามารถผลิตต นแบบผลิตภ ัณฑคร ีมทาม ือสำหร ับใช ทดแทนเจล
แอลกอฮอลลางมือในระดับหองปฏิบัติการไดแลว 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

 ๘.๕.๒ สงเสริมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมทางดาน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ขั้นสูง 

๑. การสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับ COVID-๑๙ 
ดำเนินการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นการวิจัยและพัฒนา
เพื่อแกไขปญหาโรคโควิด- ๑๙ ประจำป ๒๕๖๔ ในประเด็น ดังนี้ 

๑) การศึกษาดานระบาดวิทยา 
๒) การดูแลผูปวย 
๓) การปองกัน และควบคุมการแพรกระจายของเชื้อ 
๔) การวิจัยและพัฒนาเวชภัณฑ และอุปกรณทางการแพทย 
๕) การพัฒนายาแผนปจจุบัน และยาแผนไทย 
๖) การวิจัยและพัฒนาวัคซีนปองกันโรคโควิด-๑๙ 

     ๗) การศึกษาและแกไขผลกระทบทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม 

๑๐๐ - - ๒๓๒.๓๒๕๖ 
 

 

สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 

  ๒. เสนทางอาชีพนักวิจัยและการสนับสนุนนักวิจัย มีการดำเนินการ ดังนี้ 
๑) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานวิจัยและนวัตกรรม เปนแบบ

ขั้นบันไดใน ๙ ประเภททุน ดังนี้  
(๑) นักวิจัยรุนเยาว ประกอบดวย 

(๑.๑) ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา  
(๑.๒) โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  
(๑.๓) โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 

(๒) นักวิจัยรุนใหม ประกอบดวย 
(๒.๑) ทุนพัฒนาเสนทางอาชีพนักวิจัยรุนใหม 

     (๒.๒) ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุนใหม 
(๓) นักวิจัยรุนกลาง  

           (๓.๑) ทุนพัฒนานักวิจัยรุนกลาง (เมธีวิจัย) 
(๓.๒) ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุนกลาง 

(๔) นักวิจัยอาวุโส   
(๔.๑) ทุนสงเสริมกลุมวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)  

  (๔.๒) ทุนศาสตราจารยวิจัยดีเดน  
     

๘๗ การแพร
ระบาดของ
เชื้อไวรัส 
โคโรนา 
๒๐๑๙ 

(COVID-๑๙) 
 

ประชุม
ทางไกล 

ผาน
ระบบ 
ZOOM 

เพื่อ
ประชุม 
ผูทรง 
คุณวุฒิ 

 

๕๐.๐๐๐๐ สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  32ของ41 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  ๒) การสรางเครือขายการวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเชื่อมโยง
เครือขายวิจัยจากตางประเทศ  ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาขอเสนอ
การวิจัย 

     

  ๓. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีขั ้นสูงและระบบสารสนเทศดานการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อพัฒนาเทคโนโลยี
ฐานขอมูล และเทคโนโลยีดานการบริหารจัดการน้ำที่พรอมใหบริการแก
หนวยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ซึ่งมีการดำเนินการ ดังนี้ 

๑) พัฒนาระบบสำรวจทางน้ำแบบหนึ่งระบบหลายรูปลักษณ 
- ไดดำเนินการติดตั ้งและทดสอบปรับแตงคาการทำงานของระบบ

ควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติในชุดทดสอบการทำงานที่สรางขึ้นเพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยรวมบนบกกอนที ่จะทดสอบในชุด
อุปกรณสำรวจแหลงน้ำแบบหยั่งหาความลึกเขากับระบบตนแบบสำรวจทางน้ำ
แบบหนึ่งระบบหลายรูปลักษณ เนื่องจากมีความคลองตัว และสะดวกตอการ
ทำงานมากกวาการทดสอบในแหลงน้ำ พรอมทั ้งกำหนดแผนการทดสอบ
ประสิทธิภาพระบบสำรวจทางน้ำในแหลงน้ำ 

๒) การประยุกตใชขอมูลฝนจากดาวเทียม สำหรับระบบปฏิบัติการเพื่อ
การคาดการณน้ำทวม 

- ดำเนินการรวบรวมขอมูลฝนดาวเทียมแลว และประเมินและ
วิเคราะหขอมูลฝนดาวเทียม GPM แลวเสร็จ 

๓) พัฒนาระบบจัดทำแผนที่ปริมาณไอน้ำในอากาศ (PWV)เพื่อติดตาม
และคาดการณการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ 

- ดำเนินการรวบรวมรูปแบบสารสนเทศ กำหนดมาตรฐานขอมูล 
GNSS ขอมูลโทรมาตร คาปรับแกขอมูลอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ การออกแบบ
การเชื่อมโยงขอมูล GNSS ขอมูลโทรมาตรและระบบจัดทำแผนที่แสดง
ปริมาณไอน้ำในอากาศ แลวเสร็จ อยูระหวางพัฒนาระบบประมวลผล 
และแสดงผลแผนที่ PWV 

๕๖.๕๐ - - ๒๓.๓๔๘๖ สถาบัน
สารสนเทศ

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

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  - ดำเนินการรวบรวมรูปแบบสารสนเทศ กำหนดมาตรฐานขอมูล 
GNSS ขอมูลโทรมาตร คาปรับแกขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ การออกแบบการ
เชื่อมโยงขอมูล GNSS ขอมูลโทรมาตรและระบบจัดทำแผนที่แสดงปริมาณ 
ไอน้ำในอากาศ แลวเสร็จ อยูระหวางพัฒนาระบบประมวลผล และแสดงผล
แผนที่ PWV 

๔) การพัฒนาระบบแผนกูคืนระบบและสำรองขอมูล (DR Site) 
- ดำเนินการศึกษาพัฒนา และจัดเตรียมสภาวะแวดลอมสำหรับ DR 

Site เก็บขอมูลรายละเอียดการพัฒนาและปรับปรุงระบบ และออกแบบระบบ
สำหรับ DR Site แลวเสร็จ 

๕) การพัฒนาขอมูลและปรับปรุงฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)  
เพื่อการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

- ดำเนินการรวบรวมรูปแบบสารสนเทศ การศึกษารูปแบบโครงสราง
ขอมูล จัดกลุมขอมูลภูมิสารสนเทศ และการออกแบบระบบ โดยอยูระหวาง
การพัฒนาระบบ 

๖) ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยี
ที่มีผลตอการปรับตัว 

- รวบรวมแบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลกไวเปนที่เรียบรอยแลว จำนวน 
๕ ชุดขอมูล ไดแก CESM๒ MRI-ESM BCC-CSM๒-MR GFDL-ESM๔ และ 
CanESM 

- วิเคราะหความเปนไปไดรวมกับการวิเคราะหฝนสุดขั้ว ๑๐ ดัชนี และ
ประเมินผลกระทบการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอดัชนีฝนสุดขั้วของ
ประเทศไทย 

- วิเคราะหตัวแปรนำเขาแบบจำลองสมดุลน้ำผิวดิน ไดแก ขอมูลฝน 
ขอมูลอุณหภูมิ และขอมูลอัตราการคายระเหย และไดประยุกตใชแบบจำลอง
สมดุลน้ำฯ ในการประเมินสมดุลน้ำในสภาพปจจุบัน 

๗) วิเคราะหผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอการผลิต
ภาคการเกษตร 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  ๘) พัฒนาระบบสำรวจทางน้ำแบบหนึ่งระบบหลายรูปลักษณ 
- ดำเนินการติดตั้งและทดสอบปรับแตงคาการทำงานของระบบควบคุม

การทำงานแบบอัตโนมัติในชุดทดสอบการทำงานที ่สรางขึ ้นเพื ่อทดสอบ
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยรวมบนบกกอนที ่จะทดสอบในชุด
อุปกรณสำรวจแหลงน้ำแบบหยั่งหาความลึกเขากับระบบตนแบบสำรวจทางน้ำ
แบบหนึ่งระบบหลายรูปลักษณ เนื่องจากมีความคลองตัว และสะดวกตอการ
ทำงานมากกวาการทดสอบในแหลงน้ำ พรอมทั ้งกำหนดแผนการทดสอบ
ประสิทธิภาพระบบสำรวจทางน้ำในแหลงน้ำ 

๙) การประยุกตใชขอมูลฝนจากดาวเทียม สำหรับระบบปฏิบัติการเพื่อ
การคาดการณน้ำทวม 

- ดำเนินการรวบรวมขอมูลฝนดาวเทียมแลว และประเมินและ
วิเคราะหขอมูลฝนดาวเทียม GPM แลวเสร็จ 

๑๐) พัฒนาระบบจัดทำแผนที่ปริมาณไอน้ำในอากาศ (PWV)เพื่อ
ติดตามและคาดการณการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ 

- ดำเนินการรวบรวมรูปแบบสารสนเทศ กำหนดมาตรฐานขอมูล 
GNSS ขอมูลโทรมาตร คาปรับแกขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ การออกแบบการ
เชื่อมโยงขอมูล GNSS ขอมูลโทรมาตรและระบบจัดทำแผนที่แสดงปริมาณ 
ไอน้ำในอากาศ แลวเสร็จ อยู ระหวางพัฒนาระบบประมวลผลและ
แสดงผลแผนที่ PWV 

๑๑) การพัฒนาระบบแผนกูคืนระบบและสำรองขอมูล (DR Site) 
- ดำเนินการศึกษาพัฒนา และจัดเตรียมสภาวะแวดลอมสำหรับ DR 

Site เก็บขอมูลรายละเอียดการพัฒนาและปรับปรุงระบบ และออกแบบระบบ
สำหรับ DR Site แลวเสร็จ 

๑๒) การพัฒนาขอมูลและปรับปรุงฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)  
เพื่อการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

- ดำเนินการรวบรวมรูปแบบสารสนเทศ การศึกษารูปแบบโครงสราง
ขอมูล จัดกลุมขอมูลภูมิสารสนเทศ และการออกแบบระบบ โดยอยูระหวาง
การพัฒนาระบบ 
๑๓) ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีท่ีมี

ผลตอการปรับตัว 
- รวบรวมแบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลกไวเปนที่เรียบรอยแลว จำนวน 

๕ ช ุดข อมูล ได แก CESM2 MRI-ESM BCC-CSM2-MR GFDL-ESM4 และ 
CanESM 

- วิเคราะหความเปนไปไดรวมกับการวิเคราะหฝนสุดขั้ว ๑๐ ดัชนี และ
ประเมินผลกระทบการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอดัชนีฝนสุดขั้วของ
ประเทศไทย 

- วิเคราะหตัวแปรนำเขาแบบจำลองสมดุลน้ำผิวดิน ไดแก ขอมูลฝน 
ขอมูลอุณหภูมิ และขอมูลอัตราการคายระเหย และไดประยุกตใชแบบจำลอง
สมดุลน้ำฯ ในการประเมินสมดุลน้ำในสภาพปจจุบัน 

- วิเคราะหผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอการผลิต
ภาคการเกษตร 

  ๔. โครงการการพัฒนาและวิจัยดานเทคโนโลยีนิวเคลียรฟวชันและ
พลาสมาสำหรับประเทศไทย เพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางดาน
พลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียรฟวชัน รองรับพลังงานทางเลือกแหง
อนาคต โดยใชพลังงานฟวชัน พรอมทั้งกอสรางโรงสรางพื้นฐาน พัฒนา
กำลังคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทน.) ไดลงนามในบันทึก
ความเข าใจก ับสถาบ ันพลาสมาฟ ส ิกส   หร ือ ASIPP ประเทศจีน 
ซึ่งเปนหนวยงานที่ศึกษาเรื่องพลาสมาและนิวเคลียรฟวชัน โดยมีขอบเขต
ความรวมมือเพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อการฝกอบรมและการทำวิจัย
รวม รวมมือกันในการพัฒนาหองปฏิบัติการเพื่อการทำวิจัยดานพลาสมา 
และการพัฒนาหองปฏิบัติการดานนิวเคลียรฟวชัน โดย ASIPP จะมอบ

๓๐ - - ๔.๑๒๐๐ สถาบัน
เทคโนโลยี
นิวเคลียร
แหงชาติ 
(องคการ
มหาชน)  
(สทน.) 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
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(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

เครื่องโทคาแมคHT-๖M ซึ่งเปนอุปกรณสำคัญในการกักเก็บพลาสมาดวย
สนามแมเหล็ก และเปนอุปกรณสำคัญในการศึกษาวิจัยเรื่องพลังงาน
นิวเคลียรฟวชั่น โดยเครื่องโทคาแมครุนนี้เปนรุน ๒ที่ ASIPP ไดพัฒนาขึ้น
โดยมีแผนการหลังการรับมอบเครื่องประกอบดวย ๓ระยะ ไดแก ระยะที่ 
๑ เปนการถอดแบบและศึกษาองคประกอบของเครื ่องโทคาแมคและ
อุปกรณประกอบเครื่อง รวมถึงการศึกษาโครงสรางอาคารและโครงสราง
พื้นฐานอื่น ๆ ของ สทน. เพื่อเตรียมการติดตั้งเครื่อง ระยะที่ ๒ สทน. 
จะสงเจาหนาที่เขารับการถายทอดองคความรู พรอมรวมออกแบบและ
พัฒนาระบบประกอบ (subsystem) และประกอบเครื ่องจนสามารถ
เดินเครื่องได และระยะที่ ๓ เปนการยายเครื่องกลับมาประเทศไทย ซึ่งทั้ง
สามระยะจะแลวเสร็จภายในป ๒๕๖๕ ประโยชนของการศึกษาวิจัยดาน
พลาสมาและนิวเคลียรฟวชัน อาทิ ดานเกษตรกรรม ดานอาหารที่มีสวน
ชวยในเรื ่องของการฆาเชื ้อโรคในอาหารและผลิตผลทางการเกษตร 
ดานการแพทย การประยุกตเทคโนโลยีพลาสมามาไวในอุตสาหกรรมทาง
การแพทยและสุขอนามัยโดยใชพลาสมาในการบำบัดแผลติดเชื้อและ 
แผลเรื้อรัง พรอมชวยกระตุนการสรางเสนเลือดเนื้อเยื่อใหม หรือการ
รักษา 

ในปจจุบัน ดำเนินการลงนามสัญญากับสถาบันพลาสมาฟสิกส หรือ 
ASIPP ประเทศจีน เมื่อวันที่ ๙มิถุนายน ๒๕๖๔ และวางแผนงานรวมกันแลว 
โดยประเมินวา การเดินทางครั้งที่ ๑จะอยูในชวงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ และ
ประเทศจีนเริ่มการถายทอดเทคโนโลยีเปนจำนวน ๒ รอบ รอบที่ ๑ ชวง
เดือน กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ ชวงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 
๒๕๖๕ 
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  ๕. โครงการขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทย 
    คณะรัฐมนตรีมีมติเมื ่อวันที ่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ มอบหมายให
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เปนหนวยตรวจสอบ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑและบริการนวัตกรรมที ่ขอขึ ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย และมอบหมายให สำนักงบประมาณเปนหนวยงาน
ตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑและบริการนวัตกรรมที่ผานการตรวจสอบ
คุณสมบัติ รวมทั้งจัดทำและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ทั้งนี้ ที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย ครั ้งที ่ ๑/๒๕๕๘ เมื ่อวันที ่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ไดมีมติ
เห็นชอบใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของสินคาหรือบริการนวัตกรรมไทย
ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรม โดยตลอดป ๒๕๕๙-๒๕๖๔ มีผลงาน
นวัตกรรมที่ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยมายัง สวทช. 
แลวทั้งสิ้น ๙๙๙ ผลงาน และมีผลงานที่ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
จำนวน ๕๑๐ ผลงาน และสำนักงบประมาณไดประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรม
ไทยเรียบรอยแลว จำนวน  

๓๘ - - ๔.๕๐๐๐ สำนักงาน
พัฒนา

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

แหงชาติ 
(สวทช.) 

  ๖. กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจ ัยและนวัตกรรม มีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสงเสริมการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีขั ้นสูงภายใต
ยุทธศาสตร อววน. แพลตฟอรมที่ ๑การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบัน
ความรู  และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และ
แพลตฟอรมที่ ๓ การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงข ัน พร อมทั ้งยกระด ับการพึ ่งพาตนเองในระด ับประเทศ 
มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ้

- - - - สำนักงาน
คณะกรรมการ

สงเสริม
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สกสว.) 
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งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

๑) การสรางและผลิตกำลังคนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
เกิดระบบสงเสริมการวิจัยระดับ Post-Doc/Post-Grad สำหรับการสราง
นักวิจัยในอุตสาหกรรมสาขาที่สำคัญของประเทศ ๔ ระบบ เกิดการพัฒนา
นักวิจัย ๑๘๗ คน รวมถึงการศึกษาระบบสงเสริมดึงดูดผูมีศักยภาพสูงจาก
ตางประเทศเขามาปฏิบัติงานในประเทศไทย 

๒) การผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่
นวัตกรรม เกิดระบบพัฒนากำลังคนที่มีความสามารถและสมรรถนะสูงให
รองร ับการเปล ี ่ยนแปลงของอ ุตสาหกรรมอยางรวดเร ็ว (Quick 
Response) ใน ๔ อุตสาหกรรม  

๓) การสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื ่อสรางกำลังคนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเพื่อการสรางบัณฑิต การสงเสริม
การเรียนรูตลอดชวงชีวิต การพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Up-skill) และ 
การเพิ่มทักษะ (Re-skill) เกิดระบบการพัฒนาทักษะเรงดวนสำหรับ
ภาคอุตสาหกรรม ๒ ระบบ และนวัตกรรมการยกระดับการศึกษาแบบ
บูรณาการรวมกับภาคอุตสาหกรรม ๖ ระบบ 

๔) การสงเสริมปญญาประดิษฐเปนฐานขับเคลื ่อนประเทศใน
อนาคต (AI for All) เกิดกลไกสรางแรงบันดาลใจและความตระหนักถึง
ความสำคัญของ AI การกระตุนบุคลากรที่มีทักษะดาน AI ไปประยุกตใช
ต อการบมเพาะนักว ิจ ัยเพ ื ่อสร างองค ความร ู ระด ับสูง ตลอดจน
ผูประกอบการ SMEs Startup ใช AI เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑหรือบริการ 

๕) การสงเสริมการวิจัยขั้นแนวหนาและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศ
ไทยมีศักยภาพ เกิดแผนงานสรางโอกาสและความสามารถในการเขาสู 
ยุคเทคโนโลยีควอนตัม วิศวกรรมอากาศ การริเร ิ ่มขั ้นแนวหนาดาน
การแพทย วัสดุศาสตร วิทยาศาสตรกายภาพและวิศวกรรมศาสตร 
คณิตศาสตร จุลินทรีย มนุษยศาสตร  พหุสังคม ศิลปกรรมศาสตร 
ประวัติศาสตรวิทยาศาตร เกิด Consortia ที ่มีเครือขายความรวมมือ
ระดับนานาชาติ 
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(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  ๖) ยกระดับความสามารถการแขงข ันและวางรากฐานทาง
เศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ เกิดแผนงานการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมในเศรษฐกิจ BCG ดานเกษตรและอาหารมูลคาสูง 
ดานสุขภาพและการแพทย ดานการทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค 
และดานพลังงานเคมีและวัสดุชีวภาพ ดิจิทัลแพลตฟอรม เศรษฐกิจ
หมุนเวียน ระบบคมนาคมแหงอนาคต อุตสาหกรรมหุนยนตและระบบ
อัตโนมัติ รวมถึงกลไกการขับเคลื ่อน/พัฒนาตอยอดเทคโนโลยีชั้นนำ 
เทคโนโลยีเชิงลึก เพิ้อผลักดันสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย ตลอดจน 
การพัฒนาศักยภาพของผู ประกอบการ SMEs Startup เพื ่อเชื ่อมโยง 
องคความรูและยกระดับอุตสาหกรรมไปพรอมกัน 

     

 ๘.๕.๓ สรางเครือขายการทำ
วิจัยระหวางภาคสวน 
ตาง ๆ 

๑. การสรางเครือขายการทำวิจัยระหวางภาคสวนตาง ๆ  
สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ในฐานะหนวยบริหารจัดการทุนวิจัย

และนวัตกรรม (PMU) ที่รับผิดชอบแพลตฟอรมที่ ๒ เรื่องการวิจัยและสราง
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคมในโปรแกรมที่ ๙ สังคมคุณภาพ
และความมั ่นคง จัดสรรทุนจากงบประมาณของกองทุนสง เ สริม
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื่อสรางเครือขาย
การทำวิจัยระหวางภาคสวนตาง ๆ ในแผนงาน ดังนี้ 

แผนงานที่๕.๒ การสรางเสนทางอาชีพนักวิจัยและเสริมเกียรติ 
ภูมิบุคลากรและหนวยงานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

๕.๒.๑ การสงเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตรมนุษยศาสตร 
และสรรพศาสตร (มนุษยศาสตร) 

๕.๒.๒ การสงเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตรมนุษยศาสตร 
และสรรพศาสตร (การศึกษา)  

๕.๒.๓ การสงเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตรมนุษยศาสตร 
และสรรพศาสตร (งานศิลป) 

แผนงานที่ ๙.๑ ทุนทาทายไทยเพื่อสังคมและความมั่นคงของชีวิต    
๙.๑.๑ ความปลอดภัยทางถนน 

๙๕ - - ๓๓.๒๒๘๓ สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 
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(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

๙.๑.๒ สังคมพลวัต 
๙.๑.๓ ประเทศไทยในอนาคต  
๙.๑.๔ สังคมไทยไรความรุนแรง (สังคมไทยไรความรุนแรง)  
๙.๑.๕ สังคมไทยไรความรุนแรง (จิตพฤติกรรม) 

แผนงาน ๙.๒ ทุนทาทายไทยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
๙.๒.๑ทุนทาทายไทยเพ ื ่อการพัฒนาคุณภาพช ี วิต 

(นวัตกรรมทางกฎหมาย) 
แผนงานที่ ๙.๕ เชื่อมไทย เชื่อมโลก  
๙.๕.๑ Belt and Road Initiative: Implications for 

Thailand 
๙.๕.๒ Indo-Pacific Strategy 
๙.๕.๓ International Basic Sciences for 

Sustainable Development 
แผนงานยกระดับการใชประโยชน ววน. เชิงรุก  

๑. โครงการตนแบบการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานดาน
การวิจัยและนวัตกรรม ดานสังคมและการศึกษา (กระทำผิดซ้ำ) 

  ๒. การขับเคลื่อนเครือขายวิจัยภูมิภาค ในการขยายผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีศักยภาพในพื้นที่ภูมิภาคไปสูการใชประโยชน มีการจัดทำ
แผนงานยกระดับการใชประโยชน ววน. เชิงรุกภายใตโครงการตนแบบ
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานดานการวิจัยและนวัตกรรม ดานสังคม
และการศึกษา (กระทำผิดซ้ำ) ปจจุบันอยู ระหวางการเสนอที ่ประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ พิจารณาขอเสนอโครงการ เพื่อดำเนินการ
สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้ 

๑) โครงการบริหารจัดการเครือขายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ  
๒) โครงการบริหารจัดการเครือขายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง 
๓)โครงการบริหารจัดการเครือขายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๔) โครงการบริหารจัดการเครือขายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต 

๒๐ - - - สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  41ของ41 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

 ๘.๗ จัดทำระบบปริญญา
ชุมชนและการจัดอบรม
หลักสูตรระยะสั้น  

โครงการใหบริการวิชาการแกชุมชน โดยวิทยาลัยชุมชน ๒๐ แหง 
จัดบริการวิชาการฝกอบรมในหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร าง
ประสบการณดานอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความตองการของ
ปจเจกบุคคลและชุมชนในลักษณะของการตอบสนองที ่รวดเร็ว และ
สอดคลองตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ เชน การทำขนมไทยเพื่อการคา 
การแปรรูปอาหาร การตัดเย็บเสื ้อผาสตรี การดูแลสุขภาพผู สูงอายุ 
เทคนิคการพูดไลฟสด นวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ นวดไทยเพื่อสุขภาพการ
เลี้ยงผึ้งโพรงปา การตัดเย็บหนากากอนามัยจากผาทอกะเหรี่ยง บาริสตา
มืออาชีพ เทคนิคการถายภาพดวยสมารทโฟนมีผู รับบริการ ณ เดือน
มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวนสะสม ๕,๒๖๕ คน จากเปาหมาย ๘,๐๐๐ คน 

 

๖๕.๘๑ - - ๔.๒๐๙๕ 

 

สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน (สวชช.) 

 

 

 



นโยบายเรงดวน หนา 1 ของ 7 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตร ี
ระหวางวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 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
พัฒนานวัตกรรม 
 

4.3 การทำการเกษตรยุค
ใหมตองใช "นวัตกรรม"  เขา
มาลดตนทุนการผลิต 

โครงการขยายผลและถายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) โดยผานกลไก
ผ ู ประกอบการ Agriculture System Integrator (ASI) ดำเนินโครงการขยายผลและ
ถายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) โดยผานกลไกผูประกอบการ Agriculture 
System Integrator (ASI) ถายทอดเทคโนโลยีดานเกษตรอัจฉริยะใหกับเกษตรกรแกนนำ 
เพื่อสรางความเชื่อมโยง สามารถเผยแพรและสงตอความรูและเทคโนโลยีใหกับสมาชิกในกลุม 
หรือผูที่มีความสนใจ ใหสามารถพึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพการเกษตรไดอยางถาวร 
เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการแปลงไดแมนยำ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุน 
ลดการใชแรงงาน และเพิ่มรายได ซึ่งมีเกษตรกรแกนนำไดรับการถายทอดเทคโนโลยี จำนวน 
๒,๑๖๓ ราย โดยมีเทคโนโลยีที่นำไปถายทอด เชน ๑) ระบบตรวจวัดดวยเซนเซอรแบบ
เครือขายไรสายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติ(ไวมาก “WiMaRC”) ๒) การใชโดรน 
เพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการเกษตร ๓) เทคโนโลยีโรงเรือนเพาะปลูกพืชและการบริหาร
จัดการแบบครบวงจร ๔) การใชแอพพลิเคชั่นเพื่อการเกษตร ๕) เทคโนโลยีการใชพลังงาน
แสงอาทิตยเพื่อจัดการน้ำ เปนตน   
 นอกจากนี ้ ไดพัฒนาผู ประกอบการเทคโนโลยี (Agriculture System Integrators 
:ASI) เพื่อเปนกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีสมัยใหมไปสูเกษตรกร ไดอยางทั่วถึงและ
ทันตอความตองการของเกษตรกร  โดยมี ASI จำนวน 19 ราย ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี 
อาทิ เทคโนโลยีโรงเรือนเพาะปลูกพืชและการบริหารจัดการแบบครบวงจร เปนตน 

 

๔๐ - - ๓๖.๐๐๐ สำนักงาน 
พัฒนา

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

แหงชาติ 
(สวทช.) 

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 

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

โครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชนทางการแพทย ดำเนินการจัดทำขอเสนอโครงการเพื่อขอ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยแลว และเตรียมพื้นที่ เพื ่อยื ่นขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) 
กัญชา และขอเสนอโครงการฯไดรับการอนุมัติงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยวันที่ 
๒๗ มีนาคม 2564 เปนที่เรียบรอย อยูระหวางการปรับแบบเพื่อกอสรางโรงเรือนปลูกกัญชา
ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยาเขตสามพราว 

 

๓๕ - - อยูระหวาง
ดำเนินการ 

มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ 
อุดรธาน ี

๕. การยกระดับ

ศักยภาพแรงงาน 

๕.๒ การสนับสนุนการปรับ 
“เปลี่ยนทักษะ” และ 
“เปลี่ยนสายอาชีพ” ใหตรง
กับความตองการของ
“ตลาดแรงงาน” 
“อุตสาหกรรมเปาหมาย” 
และ“ความกาวหนาของ
เทคโนโลย”ี 

ชางโซลารเซลล : โครงการเมืองแหงพลังงานโซลารเซลลดำเนินการ ดังนี้  
๑) พัฒนาหลักสูตร หลักสูตรยกระดับฝมือแรงงานดานการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบการ

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

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

๑๐๐ - - ๗.๙๙๕๐ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ 
อุดรธาน ี

 ๕.๒.๒ พัฒนา
อุตสาหกรรมไทยให
สามารถตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
หรือแนวโนมการคาโลก 

โครงการเตรียมความพรอมเพ ื่อการว ิเคราะหเช ิงล ึกและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและ
สวนผสมอาหารฟงกช ันตนแบบสำหรับผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารภายใตเมือง
นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สวนขยายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2564 และไดดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ จำนวน 1 รายการ คือ 
ช ุดสก ัดสารออกฤทธ ิ ์  โดยใช ไมโครเวฟ (Microwave Extractor Set) แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ในวงเงิน 4,980,000 บาท ทำสัญญาเมื่อวันที ่
5 ก ุมภาพันธ  2564 จำนวน 4,943,400 บาท ไดตรวจรับคร ุภ ัณฑ เม ื ่อว ันที่  
19 พฤษภาคม 2564 โดยติดตั้ง ณ หองปฏิบัติการภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ (307) อาคาร 

๘๔.๐๙ 

 

๑. จำนวน
ผูประกอบการที่
เขาใชบริการ

จำนวน  
๓๐ ราย นอย
กวาเปาหมาย

ที่ตั้งไว 
(ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔) 
เนื่องจาก

สถานการณ
การระบาด

- ๔.๙๔๓๔ มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 

ของผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/

ขอขัดของ 

ขอ 

เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

1 ชั้น 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และไดมีการเบิกจาย เมื่อวันที่ 
9 มิถุนายน 2564 
กิจกรรมภาพรวมของโครงการ  

๑. การดำเนินการปรับปรุงพื ้นที่โรงงานตนแบบกึ่งอุตสาหกรรม เนื ่องจากสถานการณ 
โควิด - 19 ทำใหเกิดความลาชาในการดำเนินการ 

๒. ม ี การจ ั ดต ั ้ ง Virtual Food Ingredient Library และ Packaging Library ณ อาคาร 5 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยโครงสรางหลักไดดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลว สวน
ดานระบบการสืบคนฐานขอมูล คาดวาจะแลวเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2564  

๓. มีการจัดตั ้งสำนักงานเครือขายเมืองนวัตกรรมอาหาร ในพื ้นที ่อาคารศูนยว ิจัย
วิทยาศาสตรจุฬาภรณ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร และสามารถเปดใหเขาใชพื้นที่
และใหบริการแกผูประกอบการอยางเต็มรูปแบบแลว เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2564 

๔. การจัดประชุมผู ประกอบการรายกลุมยอยเพื่อแนะนำการบริการในการขับเคลื่อน
ผลิตภัณฑนวัตกรรมสูเชิงพาณิชย ในชวงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 แตดวย
สถานการณการแพรระบาดโควิด - 19 จึงไมม ีการใชพื ้นที ่การประชุมร วมกับ
ผูประกอบการได 

๕. ดานรูปแบบการใหบริการแกผู ประกอบการ มีการรวมกันพัฒนาแพลตฟอรมการ
ใหบริการ วิธีการทำงานและรูปแบบเอกสารที่ใชในโครงการฯ โดยฝายพัฒนาธุรกิจของ
แตละหนวยงานในโครงการฯ  

๖. จัดงานเปดตัวเมืองนวัตกรรมอาหารสวนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 
8 เมษายน 2564 ณ หองประชุม ชั้น 6 อาคารศูนยวิจัยวิทยาศาสตรจุฬาภรณ 60 พรรษา 
คณะวิทยาศาสตร และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Molecular gastronomy and 
Molecular cooking เมื่อวันที่ 8 - 9 เมษายน 2564 ณ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร  

๗. กิจกรรมการถายทอดความรูตางๆ ที่จัดในปงบประมาณ 2564 

ของโควิด-๑๙ 
ทำให

ผูประกอบการ
ชะลอการเขา

ใชบริการ 
๒. ไมสามารถ
ระบุจำนวน

นวัตกรรมที่ได
ขยายผลเชิง
พาณิชยได 
เนื่องจาก

ผลิตภัณฑและ
นวัตกรรมที่
พัฒนาไดอยู

ในชวงทดสอบ
ตลาดและการ
ยอมรับของ
ผูบริโภค 
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- การถายทอดองคความรูในกิจกรรม Nationwide Online Bootcamp 2020 โดย 
ผศ.ดร.กฤษกมล ณ จอม และ รศ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ผาน Facebook FI เมื่อวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2563 

- จัดกิจกรรม Kasetsart Junior Bootcamp 2020 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป เมื่อ
วันท่ี 24 – 25 ตุลาคม 2563 

- การบรรยายในกิจกรรม Master class : Food Innopolis Innovation Contest 
2021 โดย ผศ.ดร.กฤษกมลณ จอม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผาน Facebook FI 
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2564 

- การจัดอบรมหลักสูตร GHPs/ HACCP Rev.5 โดย ผศ.ดร.วราภา มหากาญจกุล 
และ ผศ.ดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ณ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  

- กิจกรรม Molecular cooking society: Molecular Gastronomy and Molecular Cooking โดย 
Prof. Herve’ This และ Haruaki Matsuoka เม ื ่ อว ั นท ี ่  8 - 9 เมษายน 2564 
ณ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  

- การประชุมผู บริหารเมืองนวัตกรรมอาหารสวนขยาย ครั ้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 
8 เมษายน 2564 ณ หองประชุมกำพล อดุลวิทย อาคารสารนิเทศ 50 ป  

- การประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั ้งที ่ 4/2564 เมื ่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 
เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการและวางแผนงานในอนาคต 

- การประช ุมฝ ายพ ัฒนาธ ุรก ิจของโครงการฯ คร ั ้ งท ี ่  6/2564 เม ื ่อว ันที่  
31 พฤษภาคม 2564 เพื่อติดตามขอมูลการใหบริการแกผูประกอบการของแตละ
หนวยงาน 

- กิจกรรมบรรยายออนไลน KU-first webinar เรื ่อง “สีธรรมชาติทางเลือกแหง
อนาคต” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ถายทอดผานชองทาง YouTube ใหแก
คณาจารย นักวิจัย และผูที่สนใจ 
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  - ก ิจกรรมบรรยายออนไลน   FI@Kasetsart Exclusive Webinar 2021 เร ื ่ อ ง 
“ ฐ านข  อม ู ล  Mintel เ พ ื ่ อ ก า รพ ัฒนาน ว ั ต ก ร รม อาหา ร ”  เ ม ื ่ อ ว ั น ที่  
17 มิถุนายน 2564 ผานโปรแกรม Webex ใหแกคณาจารยและนักวิจัย 

     

 ๕.๘.๓ เสริมสรางการใช
ประโยชนจากโครงสราง
พื้นฐาน ทางดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่มีอยูใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

การคัดเลือกสหกรณและการติดตั้งเทคโนโลยีกำจัดแมลงและไขแมลงดวยคลื่นความถี่ว ิทยุ 
(UTD RF) แกสหกรณที่ผานการคัดเลือก 

กระทรวงการอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร ว ิจ ัยและนวัตกรรม (อว.) โดย อุทยาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม. รวมกับมหาวิทยาลัยเครือขายอุทยาน
วิทยาศาสตรภาคเหนือ คัดเลือกสหกรณที ่ม ีความพรอมเขารวมโครงการแลวทั ้งสิ้น 
7 สหกรณ ไดแก สหกรณการเกษตรพราว จำกัด จังหวัดเชียงใหม สหกรณการเกษตรสันปาตอง 
จำกัด จังหวัดเชียงใหม สหกรณการเกษตรเชียงแสน จำกัด จังหวัดเชียงราย สหกรณ
การเกษตรหางฉัตร จำกัด จังหวัดลำปาง สหกรณการเกษตรสวางอารมณ จำกัด จังหวัด
อุทัยธานี สหกรณการเกษตรชนแดน จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ และชุมนุมสหกรณ จังหวัด
ลำพูน จำกัด จังหวัดลำพูน โดยไดมีการดำเนินงานแลว ดังนี ้

1. ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการไดลงพื้นที่ตรวจรับเครื่องกำจัดแมลงและไข
แมลงดวยคลื่นความถี่วิทยุ (UTD RF) ณ สหกรณการเกษตรที่เขารวมโครงการทั้ง 
7 แหง รวมถึงมีการอบรมใหความรูการใชงานเครื่องแกสหกรณใหสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

2. ในกิจกรรมหาชองทางจัดจำหนาย มหาวิทยาลัยเครือขายอุทยานวิทยาศาสตร

ภาคเหนือไดลงพ้ืนที่ เพื่อติดตอรานคาสำหรับวางจำหนายในพื้นท่ีสำหรับผลิตภัณฑ

ที่ผานการพัฒนาจากโครงการของสหกรณทั้ง 7 แหง เชน สหกรณการเกษตรพราว 

และสหกรณการเกษตรสันปาตอง ไดติดตอวางจำหนายณ รานคาริมปง จังหวัด

เชียงใหม รวมถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดดำเนินการติดตอพื้นที่สำหรับวางขาย

ผลิตภัณฑของสหกรณทั ้ง 7 แหงรวมกัน ไดแก ชองทาง Platform online ของ 

บริษัทไปรษณียไทย จำกัด รานคา กูรเมต มารเก็ต เดอะ มอลล บางกะป และ รานคา 

INNO STORE ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม 

๘๐ สถานการณ

การแพร

ระบาดของ

โรคตดิเชื้อ

ไวรัสโคโร

นา ๒๐๑๙ 

ควรมีการ
ขอ

สนับสนุน
งบประมาณ
เพื่อตอ
ยอดการ
ดำเนิน 
งานในป

งบ 
ประมาณ

ถัดไป 

๔.๖๑๓0 มหาวิทยาลยั 

เชียงใหม 
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3. ในกิจกรรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ ในปจจุบัน มหาวิทยาลัยเครือขายอุทยาน

วิทยาศาสตรภาคเหนือ ไดลงพ้ืนที ่เพื่อถายทำ วิดีทัศน และเก็บขอมูลเพื่อจัดทำสื่อ

ประชาสัมพันธอื่นๆ โดยคาดวาจะเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 

๗. การเตรียมคน
ไทยสูศตวรรษที่ 
๒๑  

๗.๑ สรางแพลตฟอรมการ
เรียนรูใหม ในระบบดิจิทัล
เพื่อสงเสริมใหเด็กไทยยคุใหม 
เกงวิชา “วิทยาศาสตร” 
“เทคโนโลยี”“วิศวกรรม” 
“คณิตศาสตร”“โปรแกรมเมอร”“
ภาษาตางประเทศ” 
“ภาษาคอมพิวเตอร” หรือ 
Coding ตั้งแตระดับ 
“ประถมศึกษา” 

โครงการสงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับโรงเรียนใน อำเภอคลอง
หลวง จังหว ัดปทุมธานี ไดดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมความรูและประสบการณดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแกโรงเรียนในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภายใต
การสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธินายหางโรงปูนผู หนึ ่ง โดยกิจกรรมไดมุ งสนับสนุน
แพลตฟอรมการเรียนรูใหมในระบบดิจิทัล จนนำมาซึ่งองคความรูทั้งในรูปแบบหลักสูตรการ
เรียนการสอนและงานวิจัยจากการจัดกิจกรรมเรียนรูใหนักเรียนที่เขารวมโครงการ นอกจาก
จะเปนประโยชนแกโครงการแลวยังนำไปใชประโยชนดานพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน
รวมกับสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตรใหแกกลุมเปาหมาย
เชิงลึกใหแกนักเรียนระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนนำรอง และ
กลุมเปาหมายเชิงกวางใหแกครู  

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
สังคมออนไลน เพื่อปองกัน
ผลกระทบในเชิงสังคม สราง
ความปลอดภัย ดูแลปญหา
อาชญากรรมทาง 
ไซเบอร และสามารถใช
เทคโนโลยีเปนเครื่องมือ 
ในการกระจายขาวสารที่ถูกตอง
เกิดความสามัคคีในสังคม 

โครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลน 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน (สวชช.) ไดดำเนินการคัดเลือกรายวิชาหรือหลักสูตร นำมาจัดทำ

หลักสูตรหรือบทเรียนออนไลน โดยมีคณะทำงานจากชุมชน เครือขาย และวิทยาลัยชุมชน 
รวมถึงพัฒนาบุคลากรรองรับการใชงานบทเรียนออนไลน และจัดการเรียนรูผานการเรียน
ออนไลน ซึ่งมีเปาหมายจำนวนนักศึกษา และประชาชนที่ไดรับการสงเสริมการเรียนรูผานการ
เรียนออนไลน จำนวน 4,000 คน โดยตัวอยางเชน โครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรู
ผานการเรียนออนไลนเพื่อชุมชนวิทยาลัยชุมชนพังงาไดพัฒนาบทเรียนออนไลนเพื่อบริการ
วิชาการ ณ แหลงเรียนรู หมู 5 บานเกาะเคี่ยม ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 
อบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพผูสอน “การใชงาน Google Apps For Education" และ
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ไดดำเนินการจัดทำประมวลโครงสรางขอมูลรายวิชา "๕ 
ขนมไทยแบบทอด ทำงายขายเพลิน" ลงใน Sandbox ของ THAIMOOC และจัดการฝกอบรม

- - - 0.5789 สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
(สวชช.) 
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เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมในการดำเนนิชีว ิต 

ออนไลน ผ  านระบบ ZOOM และFacebook Live ห ั วข  อ  “Google workspace for 
Education” ใหแกบุคลากรและอาจารยผูสอน 

  


