
นโยบายรัฐบาลที่ ๑ หนา 1 ของ 9 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี 1 – 3๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

กระทรวง/หนวยงาน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

 นโยบายหลัก ๑๒ ดาน 

นโยบาย ๑ 
การปกปอง
และเชิดชู
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

๑.๑ สืบสาน รักษา ตอยอด
ศาสตรพระราชาและโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว มาเปนหลัก
สำคัญ 

      

  ๑. โครงการอนุร ักษพ ันธ ุกรรมพืชอ ันเนื ่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)มีความกาวหนาจากการดำเนินงาน ๘ 
กิจกรรม ดังนี ้

๑) กิจกรรม“การพัฒนาผลิตภัณฑสำหรับผูประกอบการดานอาหารที่เหมาะสม
จากภูมิปญญาไทยสู การตอยอดเชิงธุรกิจ” โดยอยู ระหวางการออกแบบบรรจุภัณฑ 
ที่เหมาะสมและวางแผน เพื่อจัดทำสื่อและจัดกิจกรรมถายทอดองคความรูจากพืช “ยอ” ใน
ผลิตภัณฑเครื ่องสำอาง ผลิตภัณฑเคราตินมาสกผม แชมพูเปลี ่ยนสีผมสมุนไพร และ
ผลิตภัณฑปุยหมัก/น้ำหมัก ประสิทธิภาพสูงสูชุมชน 

๒) กิจกรรม “การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพจากพืชเศรษฐกิจสำคัญใน
จ ังหว ัดส ุพรรณบ ุร ี  สำหร ับผ ู ประกอบการด  านอาหาร” เปล ี ่ยนจากช ื ่อเดิ ม  
"การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพจากกลวยและมะมวง สำหรับผูประกอบการดาน
อาหาร" ซึ่งในขณะนี้ อยูระหวางออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ พรอมทั้งวิเคราะหขอมูล
ดานโภชนาการของผลิตภัณฑ ไดแก บราวนี ่กรอบแปงกลวย ทารตมะมวง ซอสพุทรา 
และกัมมี่มะมวง โดยเตรียมพรอมแผนการลงพื้นที่ในกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยี ใหแก

๖๙.๑๓ - 

 

- 0.065๐ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 

 
 

 

 

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

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

วิสาหกิจชุมชนและกลุมเกษตรกร จำนวน ๒ กลุม และสงมอบผลิตภัณฑถายทอดพรอม
จำหนาย ใหแก ๔ สถานประกอบการตอไป 

๓) กิจกรรม “โครงการชุดกิจกรรมสานสัมพันธ โรงเรียน บาน ชุมชนเพื่อปลูกฝง
จ ิตสำนึกการอนุร ักษ พ ันธ ุกรรมพืชของเด็กปฐมวัย”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
อยางย่ังยืน ระยะที่ ๓” ไดมีการดำเนินการ ดังนี ้

(๑) การประชุมงานการจัดทำวีดิทัศน“ศูนยพันธุกรรมพืชอนุรักษในจังหวัด
สุพรรณบุรี เพื ่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน” กับผู เกี ่ยวของ เพื ่อตรวจสอบขอมูลใน
กระบวนการตัดตอสื่อวีดิทัศน 

(๒) การดำเนินการตามแผนปลูกพืช และแผนการจัดภูมิทัศน โดยอยูในขั้นตอน
การออกแบบ จัดหา รวบรวมพันธุ ไมสมุนไพรพื ้นเมืองประเภทไมพุ มและลมลุก เพื่อ
ดำเนินการปลูกจริงตอไป 

๖) กิจกรรม “การพัฒนาฐานขอมูลและเว็บไซตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
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 ที่เกี่ยวของ 
(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 และการ ใช ประโยชน อย  า ง 
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 มหาวิทยาลัย 
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
อบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บขอมูลและสำรวจทรัพยากรปาไมครั ้งที่ ๑ พื้นที่ ตำบลกุดเคา 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บขอมูลและสำรวจ
ทรัพยากรปาไมครั้งที่ ๒ พื้นที่ ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน 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 

๘๐ Covid-19 - ๐.๕๘๕ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ
อุดรธานี 

  4. การศึกษาปจจัยกายภาพและเคมีที่มีผลตอการเพาะเลี้ยงแพลงตอนสัตวเพื่อการ
ประมง 

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

 
 
 

๙0 - - ๐.๐๘๐๐ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

(มอบ.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๑ หนา 5 ของ 9 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  5. การศึกษาอิทธิพลของปจจัย ตางๆ ตอการเจริญของไรโซมจุหลัน (Cymbidium 
ensifolium (L.) Sw.) ในสภาพปลอดเชื้อ และการปลูกรักษาพันธุกลวยไมปา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการเพาะเมล็ดกลวยไมจุหลัน ไดไรโซม และ 

ทำการทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA และ BA และน้ำตาล
ซูโครสความเขมขนตางๆ ตอการเจริญเติบโตของไรโซมจุหลันในสภาพปลอดเชื้อ ตอมาไดทำ
การเพาะเมล็ดกลวยไมปา ไดตนออนกลวยไมปา 5 ชนิด (สำหรับการอนุบาลและออกปลูก
ในธรรมชาติ) ไดแก ชางกระ กุหลาบกระเปาเปด เอื้องโมก เอื้องชางนาว และ แดงอุบล โดย
นำนักศึกษาไปรวมในการสำรวจ/ศึกษา จำนวน 6 คน 

๘0 - - 0.0๘00 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

(มอบ.) 

  6. การพัฒนาฐานขอมูลโดยการสำรวจและจัดการตัวอยางในพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
ประมงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 สำรวจและเก็บขอมูลการใช ประโยชนจากเครื ่องมือประมงในพื ้นที ่จ ังหวัด
อุบลราชธานี เก็บตัวอยางเครื่องมือประมงบางชนิด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕63  

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

 นำนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เขาเยี่ยมชม 
กิจกรรมหองพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาประมง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ ๒๕64 

60 Covid-19 - 0.0๕6๐ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

(มอบ.) 

  7. การอนุรักษปลาเสือตอลายเล็กในแมน้ำมูล 

 จัดกิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุร ักษปลาเสือตอลายเล็กในแมน้ำมูลใหแก
นักเรียนในโรงเรียนบานชาด ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ 
16 มีนาคม 2564 มีนักเรียนเขารวม 40 คน  

 ปรับปรุงศูนยเรียนรูการอนุรักษปลาเสือตอลายเล็กในแมน้ำมูลของโรงเรียนบานชาด
ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  

 ประชุมรวมกับคณะครูโรงเรียนบานโพธิ์ศรีและผูนำชุมชน เพื่อจัดทำเขตอนุรักษ
ปลาเสือตอลายเล็กในแมน้ำมูล บานโพธิ์ศรี ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี  

๕๐ - - 0.0๖00 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

(มอบ.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๑ หนา 6 ของ 9 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

   มอบอุปกรณบางสวนสำหรับจัดตั้งศูนยเรียนรูการอนุรักษปลาเสือตอลายเล็กใน
แมน้ำมูลใหกับโรงเรียนบานโพธิ์ศรี ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด.อุบลราชธาน ี

     

  8. ศูนยการเรียนรูการเพาะพันธุและการอนุรักษพันธุปลาซิว 

 จัดเตรียมจัดอบรมการขยายพันธุปลาพื้นเมืองลุมน้ำมูลเพื่อการอนุรักษและการใช
ประโยชน  

 จัดเตรียมขอมูลการทำคูมือประกอบศูนยการเรียนรูการเพาะพันธุและการอนุรักษ
พันธุปลาซิว  

 อบรมและการเผยแพรการขยายพันธุปลาพื้นเมืองลุมน้ำมูลเพื่อการอนุรักษ 

70 - - 0.0890 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

(มอบ.) 

  9. คายอนุรักษกลวยไมพื้นเมือง (แดงอุบลและวานเพชรหึง) 
ที่ผานมาไดนำเนินการเปลี่ยนถายอาหารใหตนออนกลวยไมในสภาพปลอดเชื้อเตรียม

ขอมูลสำหรับจัดทำปายขอมูลใหความรู และสำรวจและเตรียมพื้นที่ปลูกกลวยไมพื้นเมอืง 
โดยมีแผนการดำเนินงานขั้นตอนตอไป ไดแก ดูแลอนุบาลตนออนกลวยไมแดงอุบลใน
โรงเรือนเตรียมปุ ยสำหรับกลวยไมที ่ต ิดบนตนไมเตรียมอุปกรณสำหรับปลูกกลวยไม 
กำหนดการคายอนุรักษกลวยไมพื้นเมืองเดือนมิถุนายน ๒๕64 และจัดหาสถานที่ปลูก
กลวยไม ไดแก อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุมน้ำโขง แหลงเก็บน้ำหนองอีเจม ทางเขา
ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาคารศูนย
ขอมูลทองถิ่น สำนักวิทยบริการ และทาอากาศยานนานาชาติอุบลราชธาน ี

๘0 - - 0.0603 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

(มอบ.) 

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

เกษตรอีสานใต เด ือนกุมภาพันธ ๒๕๖๔ เด ิม 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  

 

๘๐ - - 0.๕๐๒๑ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

(มอบ.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๑ หนา 7 ของ 9 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ๒.๑) เรื่องปลา จัดแสดงโมเดลพันธุปลาหายากเฉพาะถิ่น ในลักษณะมุมมองใตน้ำ 
(ใตแมน้ำโขง) เสมือนดำลงไปในน้ำ (Aquarium) อาทิ ปลาบึก ปลายี่สก นำเสนอ
ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางระบบนิเวศในน้ำโขง มีระบบ QR 
CODE สแกนขอมูลพื้นฐานของปลาที่จัดแสดง เชน ชื่อ ชื่อวิทยาศาสตร สายพันธุ และแหลง
ที่พบ ณ ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

๒.๒) จัดนิทรรศการศูนยความรูเรื่องใบลาน โดยใชภาพหรือใบลานจริง อธิบาย
ความเปนมา และความสำคัญของใบลาน ที่ควรคาแกการอนุรักษอยูระหวางการราง TOR 

     

  ๑๑. การบริหารโครงการและสนับสนุนการดำเนินงาน อพ.สธ. 
๑) การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและงาน

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

๒) การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและงาน
ฐานทรัพยากรทองถิ่น ที่วาการอำเภอบุณฑริก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 
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 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

(มอบ.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๑ หนา 8 ของ 9 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

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

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

     

 ๑.๒ ตอยอดการดำเนินการ
ของหนวยพระราชทานและ
ประชาชน จิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดําริ 

      

  ๑. โครงการจิตอาสา 
สนับสนุนใหสำนักงานจังหวัดอุดรธานีและบึงกาฬ ใชอาคารหอพักนักศึกษาในพื้นที่

ตำบลสามพราว ปรับเปนโรงพยาบาลสนาม ในชวงการระบาดของไวรัสโคโรนา – 2019 
เพื่อรองรับผูปวย จำนวน 500 คน และอาคารหอพักนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เปน
โรงพยาบาลสนาม และLocal Quarantine รองรับผูปวย จำนวน 166 คน ตั้งแตวันที่ 11 
เมษายน ๒๕64 พรอมทั ้งสนับสนุนบุคลากรมหาวิทยาลัยช วยงานจิตอาสาประจำ
โรงพยาบาลสนาม ทั้ง 2 แหง 

๑๐๐ - - งบประมาณ
ดำเนินการ 
จากจังหวัด
อุดรธานี 

 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ
อุดรธานี 

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

      



นโยบายรัฐบาลที่ ๑ หนา 9 ของ 9 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

 จนพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริยทุก
พระองค 

      

  ๑. โครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคีเขาใจสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอื่นภายใต
พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไดปรับแผนการดำเนินโครงการกิจกรรมที ่มีแผน 
การดำเนินงานในไตรมาส 2 ไปดำเนินการในไตรมาส 3 และ 4 ใหสอดคลองกับมาตรการ
ของรัฐบาลหากสถานการณเขาสูภาวะปกติ 

12.50 

 

การแพรระบาด
ของเชื้อไวรัส

โคโรนา 
2019  

(COVID-19) 

- 0.0072 

 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทร

เกษม 

 

  ๒. โครงการ “สวนสุนันทารวมกันสรางสรรคพัฒนาชุมชน”  
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
วางแผนในการจัดกิจกรรมใหความรูกับนักศึกษาเกี่ยวกับวิศวกรสังคมเพื่อเปนการวางแผนตอยอดใน
การดำเนินงานในปงบประมาณถัดไป แตเนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด - 19 
สงผลใหมหาวิทยาลัยไมสามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ไดวางไว จึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ดำเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและมีการวางแผนกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน
รวมกันระหวางนักศึกษา กับหนวยงานที่เกี่ยวของ และจะสามารถดำเนินการไดในเดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๔ เปนตนไป 

๘๐ การแพรระบาด
ของเชื้อไวรัส

โคโรนา 
2019 

 (COVID-19) 

- ๐.๐๖๓๖ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวน

สุนันทา 

 



นโยบายรัฐบาลที่ ๒ หนา 1 ของ 3 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 3๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

กระทรวง/หนวยงาน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

 นโยบายหลัก ๑๒ ดาน 

นโยบาย ๒ 
การสรางความ
มั่นคงและความ
ปลอดภัยของ
ประเทศและ
ความสงบสุข
ของประเทศ 

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

      

  ๑. ราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาทองถิ่น  
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี มีโครงการรูรักสามัคคีและวินัยของชาติ (พลเมืองดีมีจิต
สาธารณะ) ไดดำเนินการดังนี้  

 รวบรวมบริบทพื้นที่และขอมูลประเด็นปญหาของพื้นที่ 

 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู รวมกับภาคีเครือขาย (กระบวนการตนน้ำ) 

 กระบวนการกลางน้ำ ไมสามารถดำเนินการตามแผนที ่กำหนดไวเน ื ่องจาก
ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

- - - - มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ

กาญจนบุรี 

แบบ กตน. ๒ 



นโยบายรัฐบาลที่ ๒ หนา 2 ของ 3 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ๒. โครงการเสริมสรางสังคมพหุวัฒนธรรมที่เขมแข็ง 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ไดดำเนินโครงการที่มีกิจกรรมสรางการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

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

16.๔๖ - - 1.8586 

 

สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน (สวชช.) 

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสราง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขที่มีธรรมาภิบาล 
ความรักชาติ และความ
เปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 

      

  ๑. โครงการสงเสริม ความรักสามัคคี ความเขาใจในสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น
ภายใตพื้นฐานของสังคม ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

     

  ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู บ านจอมบึง ลงพื ้นท ี ่ต ิดตอประสานงาน
กลุ มเปาหมาย สำรวจประเด็นความรักความสามัคคีในชุมชน ปจจุบันอยู ระหวางเตรียม 
การอบรมสงเสริมความรักสามัคคีใหกับชุมชนทองถิ่นและโรงเรียน ในเดือนพฤษภาคม และ
เดือนมิถุนายน๒๕64  

๘๐ 

 
- - 0.5๘๕๕ 

 
มหาวิทยาลัย

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
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ ื ่อการดำรงชีว ิตและการทำงานในอนาคต โดยการอบรมเชิง
ปฏิบัติการบมเพาะทักษะวิศวกรสังคม รุนที่ ๔ ระหวางวันที่ ๒ - ๔ เมษายน ๒๕๖๔  

๗๐ - - ๐.๐๙๓๗ 
 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุดรธานี 



นโยบายรัฐบาลที่ ๒ หนา 3 ของ 3 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  อบรมผูนำนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร จำนวน ๕๐ คน เพื่อเปนวิทยากรกระบวนการ
ใหกับผู นำนักศึกษาในการเปนแมไกขยายผลในระด ับคณะ และนำทักษะที ่ ได ลงสู  
การปฏิบัติจริงในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นในระยะถัดไป 

     

 



นโยบายรัฐบาลที่ ๓ หนา ๑ ของ 3 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 3๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

กระทรวง/หนวยงาน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผล
การ

ดำเนินงา
น 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

 นโยบายหลัก ๑๒ ดาน 

นโยบาย ๓ 
การทำนุบำรุง
ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

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

      

 

  ๑. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลานนา อนุมัติแผนงานดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 24 

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

๑) โครงการนิทรรศการกระทง มหาวิทยาลัยราชภ ัฏลานนา ในประเพณียี ่ เปง 
ประจำป ๒๕๖๓ เปนโครงการที่สงเสริมการมีสวนรวมของนักศึกษา บุคลากร และ
คณาจารย ในการสรางสรรคผลงานนิทรรศการรถกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลานนา ภายใตแนวคิด "อานิสงสผางประทีสบูชา พระญาฆาติกาพรหม" ที่บอกเลา
เร ื ่องราวเกี ่ยวกับตำนานของแมกาเผ ือก โดยนักศ ึกษาจะได ฝ กฝนทักษะ

๒๐.๘๓ Covid-19 

 

- 

 

๐.๐๑๘๕ 

 

มหาวิทยาลัย 
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
ผู  เข าร วมชมน ิทรรศการประเพณีย ี ่ เป ง ซ ึ ่งจากผลการเข าร วมประกวด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลานนา ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โดยมีการเบิกจาย
งบประมาณ ๑๖๘,๔๒๔.๐๔ บาท  

๒) โครงการสรางความเขมแข็งดานศิลปวัฒนธรรม 
ในกิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูนอกสถานที่กับประเพณีไหวพระธาตุ
ประจำป เพ ื ่อให บ ุคลากรและนักศ ึกษาได ศ ึกษา และเร ียนร ู นอกสถานที่ 
ในกิจกรรมดังกลาว ภายชื่อ “จากอุจฉุปพพตา สูธาราระมิงคนที” 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
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ กิจกรรมเผยแพรใหความรูดานประเพณี
ปใหมเมืองที่ถูกตองตามประเพณีลานนา ผานการสแกน QR - Code เขาถึงขอมูล
หนังสืออิเล็กทรอนิกส และกิจกรรมแสดงการคารวะและเผยแพรใหความรู  
ดานประเพณีปใหมเมืองที ่ถ ูกตองตามประเพณีลานนาใหกับอาจารยอาวุโส  
ผานการสงการดอวยพรและ QR - Code เขาถึงขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
โดยมีการเบิกจายงบประมาณ ๑๐,๙๐๐ บาท  

๕) โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเปนการสงเสริมการมี
สวนรวมในกิจกรรมทางดานงานศิลปวัฒนธรรมและใหความรูเกี่ยวกับประเพณีวัน
วิสาขบูชา โดยยังไมมีผลเบิกจายงบประมาณ 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผล
การ

ดำเนินงา
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ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

๖) โครงการจัดทำวารสารทางศิลปวัฒนธรรม “เวียงเจ็ดลิน” ปที่ ๑๑ เผยแพรความรู
ทางดานศิลปวัฒนธรรม ตอสังคมในวงกวาง โดยยังไมมีผลการเบิกจายงบประมาณ 

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

๘) โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเขาพรรษา เพื่อสืบทอดประเพณีเนื่อง
ในวันเขาพรรษา สงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรม และ
เผยแพรความรู เกี่ยวกับวันเขาพรรษา โดยอยูระหวางดำเนินการและเบิกจาย
งบประมาณ 

๙) โครงการสืบสานศิลปะบนตาลปตร ดวยเทคนิคลายคำลานนา เพื่อสงเสริมสืบสาน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในงานหัตถศิลปศิลปะบนตาลปตร ดวยเทคนิค
ลายคำลานนา โดยอยูระหวางดำเนินการและเบิกจายงบประมาณ 

๑๐) โครงการบูรณาการองค ความร ู   เพ ื ่อสร างฐานขอมูลมรดกทางวัฒนธรรม
สถาปตยกรรมภายใน ในวิชาสถาปตยกรรมไทยพื้นถิ่น และวิชาออกแบบศิลปะ
และงานฝมือทองถิ่น เพื่อบูรณาการองคความรูในหองเรียนไปสูการสรางฐานขอมูล
การออกแบบทางสถาปตยกรรมภายใน และการสรางโมเดล ๓ มิติ โดยอยูระหวาง
ดำเนินการและเบิกจายงบประมาณ 
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รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 3๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

กระทรวง/หนวยงาน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

 นโยบายหลัก ๑๒ ดาน 

นโยบาย 5 
การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
ความสามารถ
ในการแขงขัน
ของไทย 

5.1 เศรษฐกิจมหภาค 
การเงินและการคา 

      

5.1.5 สรางแพลตฟอรม
เพื่อใชในการออกแบบ
นวัตกรรม 

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

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

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

๕๕ การแพร
ระบาด
ของเชื้อ
ไวรัส 

โคโรนา 
๒๐๑๙ 
(COVID-

19) 
 

- 0.7114 สำนักงาน 
สภานโยบายการ

อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม

แหงชาติ (สอวช.) 

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

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

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

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

ที่ผานมา ในชวงสถานการณโควิด-19 ตั้งแตเดือนเมษายน 2564 สงผลใหคณะผูวิจัย
ยังไมสามารถลงพื้นที่ไปประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทำ 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) แพลตฟอรมนวัตกรรมนโยบายเพื่ออนาคตไทย (Policy Innovation Platform 
for the Better Future) ดำเนินการคัดเลือกขอเสนอโครงการจำนวน ๓ โครงการที่มี
ความเปนไปไดในการดำเนินงาน เพื่อนำไปพัฒนาปรุงปรุงขอเสนอโครงการตอไป พรอมทั้ง
พัฒนาโจทยสำหรับการดำเนินงานในระยะตอไปจำนวน ๒ โจทย ซึ่งจะประกาศรับขอเสนอ
นโยบายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดโจทย มีดังนี้ 
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(๑) โจทยนโยบาย “ทำอยางไรจะลดผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค COVID-19  
ตอคุณภาพการศึกษาในชวงระดับอุดมศึกษา” โดยมีจุดประสงคเพื่อ (๑) ลดผลกระทบใน
ระยะยาวหรือซอมเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแกนักศึกษาที่อยูระหวางการศึกษาในชวง
การแพรระบาดของโรคโควิด-19 และ (๒) เพื ่อสรางโอกาสในการเขาถ ึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสำหรับนักเรียนที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 

(๒) โจทยนโยบาย “นโยบายชวยเหลือใหผูมีรายไดนอยมีรายไดเพิ ่มขึ้น” 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 
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รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 3๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

กระทรวง/หนวยงาน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

 นโยบายหลัก ๑๒ ดาน 

นโยบาย 5 
การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
ความสามารถ
ในการแขงขัน
ของไทย 

5.2 พัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม 

      

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

๑. โครงการการพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร (Street Food Mobile) 
ใหไดมาตรฐานทั ้งดานคุณภาพและความปลอดภัย สงเสริมใหเกิดภาพลักษณที ่ดี 
ตอการทองเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศ  
สวทช. รวมกับกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ ดำเนินโครงการสนับสนุน
เรื ่องการจัดระเบียบผูค าหาบเรแผงลอยดวยการคาขายอาหาริมทางใหถูกสุขลักษณะ 
ไมปลอยน้ำเสีย ไมสงกลิ่น ควัน ลดมลพิษ และสรางสิ่งแวดลอมที่นาอยู โดยใหผูประกอบการ 
สตรีทฟูดในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ ไดนำนวัตกรรม “รถเข็นรักษโลก” มาใชเพื่อเปนการ
ยกระดับสตรีทฟูดบริเวณถนนเยาวราช ใหมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดยมีผูประกอบการเขตสัมพันธวงศสั่งจองรถเข็นนวัตกรรมรักษโลกแลว ๑๐๖ 
คัน ผานการสนับสนุนโดยธนาคารออมสิน และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ 
    นอกจากนี้ยังอยูระหวางออกแบบและวางแผนการผลิตรถเข็นนวัตกรรมรักษโลก เพื่อให
ตรงกับวัตถุประสงคการใชงานรวมกับแฟรนไชสตาง ๆ เชน แฟรนไชนไฮโซหมูปง และ 
แฟรนไชสไก เหลืองบางแสน เพื ่อการขยายสาขา รวมถึงรับสมัครผู ประกอบการใน
อุตสาหกรรมอาหารที่ตองการตอยอดผลงานนวัตกรรมรถเข็นรักษโลก เขารวมคัดเลือกเปน
ผูรับอนุญาตสิทธิเพื่อผลิตรถเข็นนวัตกรรมรักษโลก พรอมโอกาสตอยอดธุรกิจในอนาคต  
ซึ่งไดผูประกอบการที่ไดรับอนุญาติสิทธิเพื่อผลิตรถเข็นนวัตกรรมรักษโลกแลว จำนวน 2  
บริษัท และจะลงนาม (Non-disclosure Agreement :NDA) เพื่อรับแบบรถเข็นนำไปผลิต

ทางการคาตอไป 

๕๕ - - 20.310๐ สำนักงานพัฒนา
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 

  ๒. การพ ัฒนาเศรษฐก ิจช ีวภาพ เศรษฐก ิจหม ุนเว ียน และเศรษฐก ิจส ี เข ียว  
(Bio-Circular-Green Economy : BCG Model เ ม ื ่ อ ว ั นท ี ่  19 มกร าคม  2564 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG เปนวาระแหงชาติ 
ภายใตยุทธศาสตรการขับเคลื ่อนประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-
2569 ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก  
 ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ
ดวยการจัดสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน  
 ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งดวยทุนทรัพยากร 
อ ัตล ักษณ  ความค ิดสร างสรรค   และเทคโนโลย ีสม ัยใหม  ใช ศ ักยภาพของพื ้นที่  
โดยการระเบิดจากภายใน เนน “ความหลากหลายทางชีวภาพ” และ “ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม” ยกระดับมูลคาในหวงโซการผลิตสินคาและบริการใหมีม ูลคาส ูงขึ้น 
 ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตเศรษฐกิจ BCG ใหสามารถ
แขงขันไดอยางยั่งยืนดวยความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใหความสำคัญกับระบบการ
ผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม แบบ “ทำนอยไดมาก”   
 ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางความสามารถในการตอบสนองตอกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลก สรางภูมิคุมกันและความสามารถในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยางเทาทันเพื่อบรรเทาผลกระทบ  
 โดยยุทธศาสตรดังกลาวเปนกรอบในการพัฒนาเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) และสงเสรอมใหคนรุนใหมที่มี
ความรูความสามารถเขามารวมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูเศรษฐกิจ BCG และใชศักยภาพ
ของประเทศมาขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ทั ้งนี ้ การขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-
2569 อยูบนพื้นฐานของ 4 + 1 ประกอบดวย 4  สาขายุทธศาสตร คือ (1) เกษตรและ
อาหาร (2) สุขภาพและการแพทย (3) พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และ (4) การทองเที่ยว
และเศรษฐกิจสรางสรรค และ 1 ฐานความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ซึ่งเปน
ทุนพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศและการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชนโดยเมื่อ 

- - - - สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร

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

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  วันที่ 15 กุมภาพันธ 2564 นายกรัฐมนตรีมีขอสั่งการใหจัดทำแผนปฏิบัติการรายสาขา  
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
 ๑) การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG รายสาขา จำนวน 
10 คณะ ระหวางวันที ่ 24 กุมภาพันธ 2564 – 9 มีนาคม 2564 ซึ ่งเห็นชอบร าง
แผนปฏิบัติการรายสาขา พ.ศ. 2565-2570  
 ๒) การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 
มีนาคม 2564 เห็นชอบรางแผนปฏิบัติการสาขานวัตกรรม เครื่องมือแพทย เกษตร อาหาร 
พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน รายสาขา
เพิ ่มเติม คือ สาขาพัฒนาบุคลากร/กำลังคน และปรับปรุงองคประกอบ หนาที ่ และ
อำนาจคณอนุกรรมการรายสาขาเดิม 10 สาขา  
 ๓) การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 
มีนาคม 2564 เห็นชอบรางแผนปฏิบัติการสาขาทองเที ่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค 
เศรษฐกิจหมุนเวียน ความหลากหลายทางชีวภาพ ยาและวัคซีน และกฎหมาย 

การจัดทำแผนปฏิบัติการรายสาขา มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน BCG ราย
สาขาแลวเสร็จและผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
BCG Model เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  และไดมีการนำเสนอแผนปฏิบัติการ
ดังกลาวในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model  ในวันที่ ๑๒ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบโดยใหมีการปรับปรุงแผนปฏบิตัิ
การฯ ตามขอคิดเห็นจากที่ประชุมฯ และนำเสนอเขาสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) ตอไป   

 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ มีมติใหบรรจุ ๑๓ มาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
BCG Model ไวเปนสวนหนึ ่งของแผนปฏิบัติการดวย โดยมาตรการ ๑๓ เรื ่อง ไดแก  
๑) พัฒนาคลังขอมูลดิจิทัลของทุนความหลากหลายทางชีวภาพ ทุนวัฒนธรรม และทุนทางปญญา 
๒) เพิ่มพูนทรัพยากรของชาติดวยการผสานพลังของรัฐ เอกชน ชุมชน และหนวยงานวิจัย 
๓) พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ BCG โดยการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจในแตละภูมิภาคดวยการ
เชื่อมโยงอุปสงคและอุปทาน  ๔) ปรับระบบการเกษตรสูประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และ 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  มูลคาสูง ๕) พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารริมทางและอาหารทองถิ่น  
๖) สรางฐานเศรษฐกิจใหมดวยการสงเสริมการแปรรูปสินคาจากฐานชีวภาพใหม ีขั้น
นวัตกรรมที่สูงขึ ้น  ๗) สรางตลาดเพื่อรองรับนวัตกรรมของสินคาและบริการ BCG  ๘) 
สงเสริมการทองเที่ยวยั่งยืนและการทองเที่ยวสีเขียว  ๙) ยกระดับสินคาและบริการ BCG สู
มาตรฐานการผลิตยั่งยืน  ๑๐) ยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการ BCG สูมาตรฐานสากล
ดวยการลงทุนโครงสรางพื้นฐานทั้งระบบ  ๑๑) สงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) การ
ประกอบการรูปแบบใหมบนฐานเศรษฐกิจ BCG  ๑๒) สรางและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับ
เศรษฐกิจ BCG ในทุกระดับ และ ๑๓) เชื่อมโยงกับสากลในทุกมิติ ทั้งการพัฒนาองคความรู 
การดึงดูดบุคลากร การคา และการลงทุน 

     

 ๕.๒.๒ พัฒนาอุตสาหกรรม
ไทยใหสามารถตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
หรือแนวโนมการคาโลก 

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

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนการจัดตั้ง และ
ดำเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) รวมกับหนวยงานที่เกี ่ยวของ เชน 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ สำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สถาบันอาหาร ในการจัดสิทธิประโยชนและแรงจูใจ และ
มาตรการสนับสนุนโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร มุงเนนการเพิ่มขีดความสามารถการ
แขงขันแกอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงสรางระบบนิเวศนวัตกรรม ที ่เหมาะสมสำหรับ
ผูประกอบการ ผานการดำเนินงานของศูนยบริการเบ็ดเสร็จและแพลตฟอรมบริการของ
เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis Service Platform) ไปแลว จำนวนทั้งสิ้น ๓๗๔ 
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 ๒๒๗ ราย จากการอบรมเชิงปฏิบัติการอยาง 

๗๕ - - ๕๕.๐๕๓๐ สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงชาติ 
(สวทช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๒ หนา 5 ของ 6 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  - เข มข น หล ักส ูตร “PADTHAI” อาท ิ  หล ักส ูตร “PADTHAI” (Program to 
Accelerate and Develop Thai Food SMEs) หลักสูตรออนไลน “PADTHAI SPRINT-
UP” เพื่อใหคำปรึกษาและสนับสนุนผูประกอบการในโครงการ PADTHAI (Program to 
Accelerate and Develop Thai Food SMEs) เพื ่อปรับแผนธุรกิจในสถานการณการ
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับผูประกอบการ PADTHAI รุนที่ ๖-๗ เปนตน 

     

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

  ทั้งนี้  ITAP ไดพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกใหกับผูประกอบการ SMEs ครอบคลุมทุกภูมิภาค
ของประเทศ จำนวน ๗๕๔ โครงการ (จำนวนสะสม ๑,๒๖๑ โครงการ) โดยโครงการสวนใหญ 
เปนการปรับปรุงกระบวนการผลิต (รอยละ ๔๓) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ (รอยละ 2๒) 
และยกระดับคุณภาพมาตรฐาน (รอยละ 1๖) ซึ่งเมื่อจำแนกตามรายอุตสาหกรรมแลว 
อุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมที่ ITAP ใหการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอันดับ
สูงสุด (รอยละ ๓๑) ลำดับถัดไปเปนอุตสาหกรรมเกษตร (รอยละ 1๔) และเครื่องจักรและ
อุปกรณ (รอยละ ๗) 

๖๕ - - 478.615 สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงชาติ 
(สวทช.) 

  ๓. การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเครื ่องจักร เครื ่องมือ และอุปกรณ เพื ่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ โดยดำเนินการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีตนแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ ที่เหมาะสมกับการผลิตในประเทศ 
เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ลดการนำเขาเทคโนโลย ีเครื ่องจักรกลจาก
ตางประเทศ และมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ สมรรถนะและราคาที่สามารถแขงขันไดดวย
กระบวนการทางวิศวกรรม สามารถตอยอดขยายผลสูเชิงพาณิชย โดยสงเสริมการพัฒนา
ตนแบบเครื่องจักรฯ เพื่อการผลิตระดับอุตสาหกรรม และการผลิตระดับชุมชน เพื่อผลักดัน
เศรษฐกิจฐานราก เปนการบูรณาการความรวมมือ 3 สวนในรูปแบบ Tripple Helix ไดแก 

7๗.๐๒ สถานการณ
การแพร
ระบาด
ของโรค
ติตเชื้อ
ไวรัส 

โคโรนา 

จัด
สัมมนา
และ 
 จัด

แสดง
นิทรรศการ 

ผาน

39.4428 สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สป.อว.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๒ หนา 6 ของ 6 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

หนวยงานของรัฐ/องคกรที่ไมแสวงหาผลกำไร สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน โดยมี 
ผลการดำเนินงาน ณ เดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี ้

1) ออกแบบวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ จำนวน 3๕ 
เครื ่อง แบงออกเปนเครื ่องจักรฯ ระดับอุตสาหกรรม จำนวน 18 เครื ่อง เครื ่องจักรฯ  
เพื่อการผลิตระดับชุมชน จำนวน 1๗ เครื่อง  

2) สามารถลดรายจายของสถานประกอบการ/ชุมชนที่ใชผลงานวิจัยและพัฒนาไป 
เพิ่มมูลคา จำนวน 2๕ ราย  

3) ผูถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูในการสรางเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ
ดวยกระบวนการวิศวกรรม หรือหัวขออื ่นๆที ่เกี ่ยวของกับการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุมเปาหมาย ไดแก นักพัฒนาเทคโนโลยี นักวิจัย บุคลากรใน
สถาบันการศึกษา ผูประกอบการภาคเอกชน นักประดิษฐ จำนวน ๑,๒๔๘ คน (จำนวน ๑๒ 
ครั้ง) โดยมีความพึงพอใจรอยละ ๘๙.๕๐ การนำไปใชประโยชนรอยละ 78.๔๔ 
 4) จัดการประกวดสิ่งประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับอาชีวะ 
และอุดมศึกษา จำนวน 4 ครั้ง           

4.1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ 2564 จังหวัดอุบลราชธานี 
          4.2) ภาคกลาง วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2564 จังหวัดสระบุรี 
          4.3) ภาคเหนือ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 จังหวัดลำปาง 
   4.4) ภาคใต วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2564 จังหวัดสุราษฎรธานี 

2019 
(COVID-19)  

ระบบ
ออนไลน  

 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๓ หนา 1 ของ 2 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 3๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

กระทรวง/หนวยงาน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

 นโยบายหลัก ๑๒ ดาน 

นโยบาย 5 
การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
ความสามารถ
ในการแขงขัน
ของไทย 

๕.๓ พัฒนาภาคเกษตร       

๕.๓.๖ สงเสริมการปลูกไม
มีคาเปนพืชเศรษฐกิจ 

โครงการชุมชนไมมีคา โดย วช. ไดร ับมอบหมายเปนเจาภาพรวมกับ ๓ หนวยงาน
ไดแก กรมปาไม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.) และหนวยงานที ่เกี ่ยวของอีก 11 หนวยงาน  ไดแก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรมพัฒนาธุรกิจการคา  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมาคม
ธุรกิจไม สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรมอุทยานแหงชาติ  
สัตวปาและพันธุ พืช องคการอุตสาหกรรมปาไม กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที ่ดิน  
กรมสงเสริมการเกษตร  ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ “ชุมชนไมมีคา”  เพื่อสนับสนุน
ประชาชนใหปลูกไมมีคา เพื่อใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ  ซึ่งจะเปนการเก็บออมและสราง
อาชีพที่มั่นคงยั่งยืนแกประชาชนฐานราก โดยการผลักดันกฎหมายและมาตรการตาง ๆ  
ในการสงเสริมใหมีการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือที่ดินที่มีสิทธิ์ในการ
ใชประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย ซึ่งจะเปนกลไกสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ 
     1) ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่เปาหมาย 5 พื้นที่ 
 2) จัดเตรียมสิ่งที่ตองใชประกอบการอบรมถายทอด ดังนี้ 

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

๖๐ - - 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 นักวิจัยดำเนินการเตรียมหัวเชื้อเห็ดไมคอรไรซา และ กลาไม สำหรับจัดกิจกรรม
สงเสริมการอบรมถายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชเศรษฐกิจรวมกับการเพาะเห็ดไมคอรไรซา
สำหรับแจกใหแกผูเขารับการอบรมของโครงการ และสำหรับกิจกรรม การจัดทำพื้นที่
ตนแบบ รวมทั้งทาง วช. ไดจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการขยายผลเพิ่มศักยภาพ 
“ชุมชนไมมีคา” ครั้งที่ 2/256๔ เพื่อพิจารณารายงานการศึกษาเบื้องตน (Inception 
report) เปนที่เรียบรอยแลว 

     

 
  



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 1 ของ 36 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 3๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

กระทรวง/หนวยงาน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

 นโยบายหลัก ๑๒ ดาน 

นโยบาย 5 
การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
ความสามารถ
ในการแขงขัน
ของไทย 

๕.๘ พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม 

      

๕.๘.๑ พัฒนา
สภาพแวดลอมและระบบ
นิเวศที่เอื้อตอการสงเสริม
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี  
การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม 

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

     

 ๑. โครงการงานเลขานุการสภานโยบาย และระบบบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการ ดังนี ้

๑.๑ การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม ไดแก  
 ๑) ขอเสนอการใหทุน SME (TBIR) รวมกับ สกสว. จัดทำหลักการและกลไกการ

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

 ๒) ขอเสนอมาตรการสงเสริมการรวมลงทุนรัฐและเอกชนในธุรกิจนวัตกรรม 
โดยกลไก University Holding Company เสนอตอคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง 
ดานการสงเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม และการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบ 
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ๒๕63 โดยไดรับความเห็นชอบและมอบหมายใหจัดทำรายละเอียด
มาตรการเพิ่มเติม มีการหารือมหาวิทยาลัย 5 แหง เพื่อขับเคลื่อนมาตรการและจัดทำ 

๘๐ - - 17.7386 สำนักงาน 
สภานโยบายการ

อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม

แหงชาติ (สอวช.) 

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

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

 Guideline เสนอตอคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื ่องในการประชุมครั้งตอไป (วันที ่ 2 
มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 ๓) จัดทำขอเสนอการจัดตั ้งกองทุนนวัตกรรม (Innovation Fund) เพื่อ 
SMEs  โดยรวมกับ สกสว. และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท.) ในการออกแบบ
ใหกองทุน Innovation Fund สามารถร ับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสงเสริม
วิทยาศาสตร ว ิจ ัยและนวัตกรรมได  (กสว.) ในร ูปแบบสิทธิประโยชนทางภาษีจาก
กรมสรรพากร และขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนสงเสริม ววน. โดย กสว. เห็นชอบใน
หลักการ และสภาอุตสาหกรรม (สอท.) จะนำเสนอตอสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติพิจารณาตอไป 

ปจจุบัน กสว. ใหความเห็นชอบหลักการของขอเสนอฯ และ สอท. อยูระหวาง
จัดตั้งมูลนิธิกองทุนนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนใหเกิดการดำเนินงานอยางเปนรูปธรรม และ
ดำเนินการขอรับสิทธิประโยชนทางภาษีตากกรมสรรพากร และขอรับการจัดสรรเงินจาก
กองทุนสงเสริม ววน. 

๔) ขอเสนอปรับปรุงบัญชีนวัตกรรม (ยาและเวชภัณฑทางการแพทย) เพื่อ
จัดทำ “แพลตฟอรม Sandbox ยกระดับเครื ่องมือแพทยไทย” โดยศึกษาสถานภาพ 
ประเด็น และขอจำกัด พรอมทั้งกฎระเบียบและหนวยงานที่เกี่วของ และจัดทำรางกลไกการ
พัฒนาเครื่องมือแพทยไทย และ Sandbox การพัฒนาเครื่องมือแพทย ประกอบการหารือ
และขอความเห ็นจาก สศช. และคณะที ่ปร ึกษาโครงการฯ หนวยงานร ัฐ สปสช. 
กรมบัญชีกลาง และภาคเอกชน โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 

- หารือแนวทางในการดำเนินงานโครงการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเพื่อสนับสนุน
นวัตกรรมผานมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย โดยมีความเห็นสอดคลองกับกลไกขับเคลื่อน
การพัฒนาเครื่องมือแพทย ใน (ราง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนประเทศไทยดวยโมเดล
เศรษฐกิจ BCG พ.ศ.2565 – 2570 สาขาเครื่องมือแพทย ทั้ง 5 ระยะ ซึ่งประกอบดวย 
ระยะที่ 1 : วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ระยะที่ 2: มาตรฐานเครื่องมือแพทย ระยะที่ 3: 
กิจกรรมใน Sandbox ระยะที่ 4: บัญชีนวัตกรรมไทย และระยะที่ 5: เขาสูตลาด ทั้งนี้ 
คณะทำงานไดศึกษาขอมูลนโยบายและมาตรการสนับสนุนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐทั้งใน
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

ประเทศและตางประเทศ ตลอดจนแพลตฟอรมการจัดซื้อจัดจางภาครัฐและมาตรการ
สงเสริมสินคานวัตกรรมในตางประเทศ เชน เกาหลีใต พรอมทั้งศึกษาขอมูลเครื่องมือแพทย
ที่อยูในบัญชีนวัตกรรมไทยและในรายการการเบิกจายของกรมบัญชีกลาง และสำนักงาน
ประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)   

- จัดทำ (ราง) เกณฑในการพิจารณาเครื่องมือแพทยกลุมเปาหมาย (Product 
Champion) โดยพิจารณาจากความตองการของตลาด และศักยภาพทางเทคโนโลยี ในการ
ผลิตเครื่องมือแพทยนั้นๆ โดยไดกำหนดคะแนนในเกณฑการพิจารณาในแตละประเด็น  
  ๑.๒ ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใน ๔ ดาน  

๑) ระบบงบประมาณ จัดทำขอเสนอกรอบวงเงินงบประมาณดานวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และกรอบวงเงินงบประมาณดานการอุดมศึกษาในความ
รับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศ ึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และระบบการจัดการและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ 
มุงผลสัมฤทธิ์ โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ไดมีมติเห็นชอบ
ตอวงเงินงบประมาณสำหรับกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จำนวนทั้งสิ้น 
14,176.0563 ลานบาท และวงเงินงบประมาณดานการอุดมศึกษา จำนวนทั ้งสิ้น 
106,339 ลานบาท 

๒) โครงสรางระบบหนวยงานและการบริหารจัดการ อยูระหวางการจัดทำ  
 - ขอเสนอการออกแบบ Commissioning R&I Management Unit (CRIMU)  
 - ขอเสนอหลักเกณฑและตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติ

ราชการของ วช.  
 - ขอเสนอการ Spin off หนวยบริหารและจัดการทุนภายใตสภานโยบายการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ  
- การออกแบบกลไก กระบวนการทำงาน และการจัดสรรทรัพยากรในระบบ ววน.  

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

ปรึกษา โดยจัดทำรางประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสด
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

ภาครัฐ เรื่อง การจางที่ปรึกษาเพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาและออกแบบระบบการจัดซื้อ
จัดจางเพื่อการวิจัยพัฒนา การสรางนวัตกรรม และการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ 
 (๒) ราง พ.ร.บ. อุดมศึกษา (แกไขหมวดกองทุน) โดยจัดทำขอเสนอการจัดตั้ง
กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา และปรับปรุงกฎหมายในการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน
เพื่อภารกิจเฉพาะดานการพัฒนาความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคน
ระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศ และออกแบบและพัฒนาแนวคิดและ
หลักการการจัดตั้งกองทุนและการจัดสรรงบประมาณดานการอุดมศึกษา ประกอบดวยการ
จัดทำรางพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ. .... และแกไขพระราชบัญญัติที่
เกี่ยวของ ไดแก รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่...) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ  (ฉบับที่...) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่...) พ.ศ. ....  

(๓) ร าง ระเบียบการนำผลงานจากการปฏิบัติหนาที่ไปหาประโยชนทาง
เศรษฐกิจ โดยดำเนินการศึกษา วิเคราะหและรวบรวมประเด็นปญหากฎหมาย และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวของ และอยูระหวางจัดทำหลักการรางระเบียบสภานโยบาย วาดวยการนำ
ผลงานจากการปฏิบัติหนาที่ไปหาประโยชนทางเศรษฐกิจ เพื่อเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา
ทรงคุณวุฒ ิพิจารณากฎหมายลูกบทภายใตกฎหมายจัดตั ้งกระทรวงการอุดมศ ึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และสภานโยบายใหความเห็นชอบ โดยเมื ่อวันที่ 28 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ไดจัด focus group ผูแทนสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของรรัฐ 
เพื่อนำเสนอแนวคิดและขอหารือปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมการใหบุคลากรนำ
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน เพื่อเปนแนวทางในการยกรางระเบียบฯ 

(๔) ระเบียบการนำผลงานจากการปฏิบัติหนาที่ไปหาประโยชนทางเศรษฐกิจ 
อยูระหวางการจัดทำหลักกการและยกรางระเบียบสภานโยบาย 

(๕) ระเบียบการรวมลงทุนระหวางหนวยงานรัฐและเอกชน อยูระหวางการ
จัดทำหลักกการ guideline และยกรางระเบียบสภานโยบาย 
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(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

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

     

  ๒. โครงการจัดทำนโยบายและออกแบบกลไกและมาตรการสงเสริมการพัฒนา อววน. 
รองรับสังคมและเศรษฐกิจนวัตกรรม ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

๑.๑ การสงเสริมการเปลี่ยนผานสูระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยการสรางนโยบาย
แพลตฟอรม และระบบนิเวศที่เอื้อตอการเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่เหมาะสมกับบริบท

ประเทศไทย  
- ออกแบบโปรแกรมปกหมุด เพื่อขับเคลื ่อนธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

(Circular Economy Anchor Program) เพื่อเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบเสนตรงสู
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดการใชและการบริโภคทรัพยากรทางธรรมชาติ ลดผลกระทบ
ตอสิ ่งแวดลอม ซึ ่งถูกนำไปขับเคลื ่อนโดยหนวยบริหารและจัดการทุนด านการเพิ่ม
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 ดังนี้ 

60 การแพร
ระบาด
ของเชื้อ
ไวรัส 

โคโรนา 
๒๐๑๙ 
(COVID-

19) 
 

- 21.8567 สำนักงาน 
สภานโยบาย 

การอุดมศึกษา 
วิทยศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม

แหงชาติ  
(สอวช.) 
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ผูรับผิดชอบ 

  1)  ดำเนินการจ ัด CE Innovation Policy Forum คร ั ้งที่  1 ภายใต ห ัวขอ 
“คำถามที่อยากใหชวยกันหาคำตอบเศรษฐกิจหมุนเวียนในบริบทไทย” รวมกับสมาคม
สงเสริมการผลิตและการบริโภคที ่ย ั ่งยืน (ประเทศไทย) เพื ่อสรางการบูรณาการการ
ขับเคลื่อนระดับนโยบาย กับภาคสวนตางๆ และระหวาง sector สำหรับงานครั้งที่ 1 นี้ได
แนวทางการรวมกลุ มและเครือขายของผู ที ่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจ
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) ประ เทศ เว ี ยดนาม ( Institute of Circular Economy Development) และ
ประเทศแอฟริกา (African Circular Economy) โดยได ออกแบบตาราง Metrix การ
วิเคราะหผลการเปรียบเทียบในประเด็นที่สำคัญ ไดแก โครงสรางขององคกร เงินสนับสนุน 
การรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย หนาที่ของหนวยขับเคลื ่อน ผลิตภัณฑและบริการ และ
ผลกระทบจากการดำเนินงาน  

๓) ค ัดเล ือกวิทยากร (Trainer) ด านการออกแบบหม ุนเวียน (Circular 
Design) และคัดเล ือกผู ประกอบการทั ้งหมดเพื ่อเขาร วมเส นทางธุรกิจที่  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  

๕) นำเสนอภาพรวมการดำเนินงาน CE โดยสอวช. ใหกับ กอวช. พิจารณา 
๖) การสงข อเสนอให ก ับ APEC-PPSTI ในประเด ็นเร ื ่อง CE technology 

assessment เพื่อสรางความรวมมือทางวิชาการดาน CE  
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  ๗) จัดตั้งคณะที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยเชิงระบบดานเศรษฐกิจ
หมุนเวียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานดานเศรษฐกิจหมุนเวียน  

     

  ๑.๒ ขจัดความยากจนแบบตรงจุด  
  สอวช. ไดทำงานรวมกับกระทรวงพลังงานเพื่อพัฒนาขอเสนอแนวทางการสงเสริม

การเขาถึงพลังงานทางเลือกของชุมชน (Community Energy) ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการริเริ่ม
ที่มีความสำคัญ (Big Rock) ของการขับเคลื่อนนโยบาย BCG สาขาพลังงาน เคมีและวัสดุ
ชีวภาพ โดยใหความสำคัญกับการเขาถึงเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกของชุมชนตามกลไก
ตลาด ปจจุบัน สอวช. และกระทรวงพลังงานไดออกแบบกลไกการค้ำประกันโดยไดหารือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส) และธนาคารออมสิน เพื่อขับเคลื่อนใหเกิด
การดำเนินงานอยางเปนรูปธรรมตอไป  
     สอวช. ไดรวมกับ มอ.ปตานี ดำเนินการทดลองเชิงนโยบายเพื่อออกแบบกลไกการ
พัฒนาพื้นที่และเศรษฐกิจฐานรากดวย อววน. ตามแนวคิดที่ สอวช. ไดศึกษาและออกแบบ
แนวทางการแกไขปญหาความยากจนดวยการสรางและพัฒนาธุรกิจดวย ววน. รวมกับการ
ใช แนวค ิดจาก MIT REAP ในการพัฒนาความเป นผู ประกอบการในพื ้นท ี ่  (Local 
Entrepreneur) เพื่อพัฒนาใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน ทั้งนี้ ปจจุบันอยู
ระหวางการพิจารณา (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) โครงการฯ และจากการ
เขาพบและหารือกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และ สศช. มีความเห็นสอดคลอง
กันในการจัดตั้งคณะทำงานพัฒนานโยบายนวัตกรรมเพื่อขจัดความยากจน โดยใชกลไกและ
เครื่องมือที่มีอยูของทั้ง สศค. สศช. และหนวยงานภายใน อว. รวมกันขับเคลื่อนนโยบาย
การขจัดความยากจน ดังนั ้นเพื ่อการบูรณาการการทำงานรวมกันภายใน อว. และ 
สอวช. อยูระหวางการเชิญหนวยงานภายใน อว. ที่มีบทบาทและเกี่ยวของกับการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากเขารวมหารือ โดย สอวช. จะนำผลที่ไดจากการหารือดังกลาวไปนำเสนอ
และออกแบบแนวทางการขจัดความยากจนรวมกับ สศค. และ สศช. ตอไป    
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  ๑.๓ การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื ่อนำไปสูขั ้วความเจริญ (Growth Pole) และระเบียง
เศรษฐกิจนวัตกรรม โดย สอวช. ดำเนินการจัดทำ “ข อเสนอนโยบายการพัฒนา 
ระเบียงนวัตกรรมหมายเลข 1 (Route Number 1 Innovation Economic Corridor)” 
ดำเนินการจัดทำ Conceptualization Framework และระบุพื้นที่เปาหมายและคลัสเตอร
เปาหมาย โดยวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเติบโตของพื้นที่และศึกษาความตองการของ
ผูบริโภคในตลาดเปาหมายเพื่อกำหนดผลิตภัณฑเปาหมาย เสนอแนวทางการพัฒนาเพื่อ
ปรับเปลี่ยนจากสินคาและบริการมูลคาต่ำไปสูมูลคาสูง โดยดำเนินการ 

• ศึกษาปจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค   
• ศึกษาบริบทของพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม   
• ระบุผลิตภัณฑเปาหมายตามอุตสาหกรรม/คลัสเตอรที่มีศักยภาพอยางนอย 5 

อุตสาหกรรม/คลัสเตอร    

     

  ๑.๔ ระบบองคความรูดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตร สอวช. 
ทำความรวมมือทางวิชาการกับที่ปรึกษาจาก 3 สถาบัน ในการศึกษาระบบความรู 3 ระบบ 
โดยมีการวางรูปแบบการทำงานและกลไกการประสานงานระหวางทีมศึกษาแตละระบบ 
ความกาวหนาในการดำเนินงาน โดยมีการสำรวจสถานภาพ สถานการณ ปญหา แนวโนม 
และแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งในประเทศและนานาชาติ โดยการคนควาขอมูล การสัมภาษณ การ
จัดประชุมระดมสมอง นำขอคนพบมาวิเคราะหและประมวลผล เพื่อตีกรอบแนวคิดขอเสนอ
กำหนดอนาคตที่พึงประสงค และจะไดมีการจัด Forum เชิงประเด็นในลำดับถัดไป และจัดทำรายงาน
ความกาวหนาระบบองคความรูดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตรที่ระบุประเด็น
ปญหาที่พบในระบบ และเสนอแนวทางแกไขในเบื้องตน รวมทั้งประเด็นสำคัญใน best practice 
ตางประเทศ ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนาเปน blueprint ของระบบเพื่อดำเนินการ public hearing ตอไป 
พรอมทั้งมีการพัฒนากลไก และขอเสนอรวมของ 3 ระบบสำหรับภาพใหญของ SHA System 

     

  ๑.5 คาดการณอนาคตในประเด็น อววน. เชิงพื้นที่ สอวช. ไดทำความรวมมือกับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรในการศึกษาการคาดการณวาระอนาคตและยุทธศาสตร 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ในระดับพื้นที่ โดยไดดำเนินการ
ออกแบบกรอบแนวคิดการศึกษาวิเคราะหการคาดการณอนาคตเชิงพื้นที่ รวบรวมเครื่องมือ 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  การวิเคราะหในกระบวนการสรางภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร และจัดทำแนวทางการ
คัดเลือกและกำหนดพื้นที่ตัวอยางเพื่อทำการศึกษาวิเคราะห (พื้นที่ศึกษา) รวมถึงไดศึกษา
สถานการณผลกระทบของโรคโควิด-19 ในเชิงพื้นที่และแนวโนมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ของไทยในภาพรวม ซึ่งไดดำเนินการเลือกพื้นที่ศึกษา คือ จังหวัดภูเก็ต และไดศึกษา
ขอมูลบริบทปจจุบันและในอตีตที่ผานมาของภูเก็ต และปจจัยที่มีโอกาสเปนสิ่งกำหนด
อนาคตของการสรางภาพอนาคตระดับพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งไดระบุสิ่งกำหนดอนาคต
ตามกรอบเครื่องมือการวิเคราะห STEEPV ตามเทคนิคของทำการสำรวจในกรอบที่กวางใน
ระยะไกลหรือ Horizon Scan 

๑.6 บูรณาการแผนดาน อ. และ ววน. ใหมีเอกภาพ โดยการจัดทำรางกรอบแนวคิด
และเคาโครงของกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และจัดทำทิศทางของนโยบายและยุทธศาสตร อววน. 
(Strategic Direction) รวมถึงประเด็นมุ งเนนของกรอบนโยบายและยุทธศาสตร อววน. 
พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งที่ประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 
ไดมีมติเห็นชอบในหลักการของเคาโครงของรางกรอบนโยบายและยุทธศาสตร การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 และประเด็นมุงเนนของ
กรอบนโยบายและยุทธศาสตร อววน. ดังกลาวแลว ปจจุบันไดนำเสนอตอที ่ประชุม
คณะอนุกรรมการดานนโยบายและแผนของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เมื่อวันที่ 
1 กรกฏาคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
(กสว.) เมื ่อวันที ่ 18 มิถุนายน 2564 และ (ราง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตรการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ไดรับความเห็นชอบจากที่
ประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ครั ้งที่ 
2/2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เปนที่เรียบรอยแลว และอยูระหวางเตรียม
นำเสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตอไป 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
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(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ๓. โครงการพัฒนานโยบายและออกแบบแพลตฟอรมสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 
(Innovation-Driven Enterprises-IDEs Policy Lab) โ ด ย  ส อ ว ช .  ด ำ เ น ิ น ก า ร  
ถอดบทเรียนแนวทางการสรางผู ประกอบการนวัตกรรม (IDE) ดวยการสรางให เกิด 
Ecosystem ที่เหมาะสม โดยการปรับโมเดลการพัฒนาจากตางประเทศ (MIT Regional 
Entrepreneurship Acceleration Program) และคัดเลือกผู ประกอบการในการสร าง 
Ecosystem ที ่เหมาะสม เพื ่อใหเกิดผู ประกอบการนวัตกรรมในพื้นที ่ ปจจุบันไดมีการ 
ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย เพื่อดำเนินโครงการ
พัฒนานโยบายเชิงทดลองเพื่อสงเสริมผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ระยะที่ ๓: 
สรางทีมพัฒนานโยบายเชิงทดลองรุนที่ ๓ และการพัฒนากลยุทธเพื่อสรางระบบนิเวศ
ทางการประกอบการ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

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

- กิจกรรมที ่  ๒ : Orientation Node Meeting Online การอบรมสัมมนา
ออนไลน เพื่อวางแผนการพัฒนาผูนำ (Champion) ในรุนที่ ๓ ใหมีความรูความเขาใจและมี
ศักยภาพในการดำเนินการสราง และขยายทีมผู มีสวนไดสวนสีย รวมถึงสามารถด ึงดูด
ผูประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมเขามารวมโครงการ 

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

- ก ิจกรรมท ี ่  ๔ :  Coaching Program Online ดำเน ินการอบรมส ัมมนา 
เชิงปฎิบัติการออนไลน เพื่อใหผูนำ (Champion) มีความรูความเขาใจในบทบาทของการ
เปนโคช และผลักดันให Node สามารถทำหนาที่โคช เพื่อการสราง และขยายทีมผูมีสวนได 

๖๕ การแพร
ระบาด
ของเชื้อ
ไวรัส 

โคโรนา 
๒๐๑๙ 
(COVID-

19) 

- 3.0213 สำนักงาน 
สภานโยบาย 

การอุดมศึกษา 
วิทยศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม

แหงชาติ  
(สอวช.) 
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มติ/ขอสั่งการ 
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ผูรับผิดชอบ 

  สวนเสียในระบบนิเวศทางการประกอบการที ่ขับเคลื ่อนโดยนวัตกรรม รวมไปถึง Node 
สามารถนำความรู  แนวความคิด และกระบวนการ แนวทาง เครื ่องมือ ที ่แตละ Node 
สามารถที่จะนำไปจัดกิจกรรมในอนาคตตอไป 

     

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

1) โครงการพัฒนาศักยภาพหนวยตรวจสอบและรับรองเพื ่อรองรับอุตสาหกรรม
เปาหมายของประเทศ 

2) โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย 
3) โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร 
4) โครงการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑใหแกผูประกอบการ SMEs 

 ซึ่งทำใหเกิดมูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำ
ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไปใชประโยชน จำนวนรวม 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.) 

  ๕. ศูนยกลางการออกแบบผลิตภัณฑ วิเคราะหทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ 
เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยใหไดมาตรฐานระดับสากล ในเดือนกรกฎาคมใหบริการ
วิเคราะหทดสอบตามมาตรฐานสากล จำนวน ๓,๖๗๐ รายการ แกหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ๗๒๓ หนวยงาน/ราย นอกจากนี ้ย ังใหบริการเชิงเทคนิคและใหคำปรึกษากับ
หนวยงานทั ้งภาครัฐและเอกชน จำนวน ๑๙ โครงการ ผานหนวยบริการวิเคราะหและ
ทดสอบของ สวทช. โดยใหบริการที ่เป นประโยชนตอการทำงานวิจัยและสนับสนุน
ผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ไดแก 
  ๑) การใหบริการวิเคราะหทดสอบแบตเตอรี่สำหรับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสดวยวิธีการ
ตามมาตรฐานที่ครอบคลุมทุกปจจัยตามขอบังคับมาตรฐานผลิตภัณฑทั้งในประเทศและ 

๘๓   3.0390 สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงชาติ 
(สวทช.) 
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มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 
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(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ตางประเทศ โดยเปนศูนยทดสอบมาตรฐานแบตเตอรี่ครบวงจรแหงแรกในประเทศไทย ที่
ได  ร ั บการร ับรองมาตรฐ าน มอก.  2217-2548 จากสำน ักง านมาต ร ฐ าน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ไดขยายขอบเขตความสามารถใหบริการทดสอบในขอบขาย
ที ่สูงขึ ้น โดยสามารถใหบริการทดสอบตามมาตรฐาน UN ECE R100 มาตรฐาน มอก. 
2217 และมาตรฐาน มอก. 2879 เพิ่มเติม อาทิ การทดสอบประสิทธิภาพและความ
ทนทานของแบตเตอรี่ในสภาวะการใชงานจริง ในดานความทนทานตอแรงกระแทก และความ
เขากันไดของคลื่นแมเหล็กไฟฟา  
 ๒) สรางความรวมมือกับบริษัทเอสเอไอ มอเตอร-ซีพี จำกัด และบริษัทเอ็มจี เซลส (ประเทศ
ไทย) จำกัด ผูผลิตและผู จำหนายรถยนตเอ็มจีในประเทศไทย 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 

     

  ๖. โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนตและชิ ้นสวนยานยนต 4.0  
ดวยเทคโนโลยีมาตรวิทยา ไดแก  

๑) มาตรฐานการวัดและสอบเทียบเครื่องทดสอบสัมประสิทธิ์ความเสียดทานยางลอ 
เปนมาตรฐานในการทดสอบยางรถยนต ตามมาตรฐานUN Regulation No. 117 ใหกับ
ผูประกอบการ สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย 

๒) มาตรฐานความสะท อนเช ิ งสเปกตร ัมของทรงกลมรวมแสงแบบออนไซต 
(Spectrophotometer) เพื่อใชวัดความสะทอนของแสงเชิงสเปกตรัม (spectral reflectance)
ของผิวภายในทรงกลมรวมแสง (integrating sphere) สำหรับสอบเทียบเครื ่องมือวัด
หลอดไฟ ของหองปฏิบัติการวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบ ตาง ๆ เพื่อใหเปนไปตาม 

๗๗ - - 8.6750 สถาบันมาตร
วิทยาแหงชาติ 

(มว.) 
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(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  มาตรฐานผลิตภัณฑ ปจจุบันอยูระหวางจัดทำการทดลองเก็บขอมูลเพื่อประเมินความไม
แนนอนในการวัด และจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (calibration procedure) 
 ๓) ยกระดับฝมือแรงงานสู การพัฒนาทักษะดานมาตรวิทยามิติ สำหรับครูช  าง
อุตสาหกรรม” เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 ใหกับครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
กรุงเทพมหานคร จำนวนผูเขารวม 64 คน 
 ๔) ยกระดับฝมือแรงงานสู การพัฒนาทักษะฝมือแรงงานระดับสูง หัวขอเรื่อง “การ
เลือกใชเครื่องมือวัดความดันในภาคอุตสาหกรรมเพื่อการควบคุมคุณภาพการผลิตและการ
ทวนสอบผลการสอบเทียบ” เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 ใหกับอุตสาหกรรมชิ้นสวน 
ยานยนต หองปฏิบัติการวิเคราะห ทดสอบ และสอบเทียบของหนวยงานภาครัฐ และเอกชน     
 ๕) การเสริมสรางความเขมแข็งของผูประกอบการ ยกระดับความสามารถในการแขงขัน
โดยการเพิ ่มศักยภาพใหกับผู ผลิตชิ ้นสวนยานยนต ตามแนวโนมเทคโนโลยียานยนต 
ในอนาคต โดยมีสถานประกอบการที ่เขารวมโครงการ ๕ ราย เชนบริษัท นิชชินเบรค 
(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เบฟเทค จำกัด บริษัท แอตลาส คอปโก (ประเทศไทย) จำกัด 
บริษัท ยูนิคอรด จำกัด (มหาชน) เปนตน ตัวอยางการพัฒนา เชน การพัฒนาศักยภาพการ
สอบเทียบเครื่องมือวัดแรงบิด Hand Torque Tools การพัฒนาประสิทธิภาพในการกรอง
ฝุนของหนากากอนามัย surgical และ N95 การพัฒนาศักยภาพ มาตรฐานดานความดัน 
การพัฒนาศักยภาพการสอบเทียบเครื่องมือวัดความเรียบผิว (Flatness tester) เปนตน 

     

  ๗. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาและบริการ ดำเนินการ ดังนี ้
    ๑) สนับสนุนการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ดวย
เทคโนโลยีมาตรวิทยา ใหมีขีดความสามารถการแขงขันสำหรับตลาดในประเทศ รวมทั้งสราง
ความสามารถในการแขงขันระดับสากล ซึ ่งมีผู ประกอบการ SMEs ที ่เขารวมโครงการ 
จำนวน ๑๕ ราย เชน 
      (1) บริษัทเอ็มทีเอส รีไฟเนอรี่ แอนดแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (พัฒนาความสามารถ 
ในการสอบเทียบเครื่องชั่ง) 
        (2) บริษัท เอ็นเอ แคลเทคโนโลยี จำกัด (พัฒนาความสามารถในการสอบเทียบ  

วัดความเรียบของวัตถุ (Optical flat และ Optical parallel)) 

๗๕ - - 5.7602 สถาบันมาตร
วิทยาแหงชาติ 

(มว.) 
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งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

 (๓) บริษัท คลีน แคร คอนเซ็พท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (พัฒนาและสรางความเขาใจ
การใชใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate) ของเครื่องมือวัด และความเขาใจเกี่ยวกับ
ปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือ รวมทั้งพัฒนาความสามารถใน
การสอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ใหสอดคลองกับขอกำหนดของระบบคุณภาพ ISO 
9001-2015 
 (๔) บริษัท กาวหนาโซลูชั่น จำกัด (พัฒนาระบบการสอบเทียบการไหลของน้ำดวย
วิธีการวัดแบบ Master Meter สำหรับการสอบเทียบมิเตอรชนิด Ultrasonic clamp-on) 
     ๒) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนดานมาตรวิทยา ใหสอดคลองและรองรับความ
ตองการของตลาดแรงงาน และเพิ่มศักยภาพยกระดับความรู  ความสามารถดวยการจัด
สัมมนาวิชาการ (แบบออนไลน) เร ื ่อง “มาตรวิทยาเพื ่อการควบคุมคุณภาพ” ใหกับ
คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสและชิ้นสวน รวมไปถึงบริษัทภาครัฐและเอกชน จำนวนผูเขารวม 14๑ คน 
     ๓) สงเสริมและสนับสนุนความรูดานการเลือกใชเครื่องมือวัดการไหล โดยจัดบรรยาย
วิชาการ (แบบออนไลน) เรื่อง “หลักการและการเลือกใชเครื่องมือวัดการไหลเพื่อการ
ควบคุมคุณภาพ” ใหกับอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
ชิ้นสวน นักศึกษา คณาจารย บริษัทภาครัฐและเอกชน จำนวนผูเขารวม 97 ราย  
 ๔) พัฒนานวัตกรรมดานการวัดตนแบบ โดยสรางระบบสอบเทียบไมบรรทัดเหล็กและ
ตลับเมตร ใหกับ บริษัท แอดวานซ เพาเวอร-เทค เซ็นเตอร จำกัด บริษัทสามารถนำระบบ
สอบเทียบไปขยายขอบขายการใหบริการสอบเทียบเพิ่มเติมได 2 รายการวัด คือ ไมบรรทัด 
และตลับเมตร 
 ๕) สงเสริมและสนับสนุนความรูดานการวัด สำหรับเครื่องวัดและวิธีตรวจวัดคาเฉลี่ย
ของกาซหรือฝุนละอองในบรรยากาศนละออง โดยจัดบรรยายวิชาการ (แบบออนไลน) เรื่อง 
“การวัดและความปลอดภัยของวัสดุนาโนและฝุนละออง PM ขนาดเล็ก” ใหกับศูนยนาโน
เทคโนโลยีแหงชาติ สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 
กรมวิทยาศาสตรบริการ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย จำนวนผูเขารวม ๑๒๘ ราย 
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       ๖) สงเสริมและสนับสนุนความรูดานการวัด สำหรับการวิเคราะหวัสดุและรูปรางชิ้นงาน
ดวยกลองจุลทรรศนแบบคอนโฟคอล โดยจัดบรรยายวิชาการ (แบบออนไลน) เร ื ่อง 
“หลักการและการวิเคราะหวัสดุและรูปรางชิ้นงานดวยกลองจุลทรรศนแบบคอนโฟคอล 
(Laser Scanning Confocal Microscope)” พรอมสาธิตวิธีการใชงานอยางละเอียด ใหกับ 
ศูนยบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บริษัท ลินเซนส 
(ประเทศไทย) จำกัด สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) จำนวนผูเขารวม 55 ราย 

๗) สงเสริมและสนับสนุนความรู แนวทางการนำเทคโนโลยีและกลยุทธทางดิจิทัลเขามา
ใชในการวางรากฐาน เปาหมาย การดำเนินธุรกิจ และขั้นตอนการทำงานและวัฒนธรรมของ
องค โดยจัดบรรยายวิชาการ (แบบออนไลน) เร ื ่อง “Digital Transformation” ใหกับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) 
บริษัท มิตุโตโย ประเทศไทย จำกัด และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จำนวนผูเขารวม 40 ราย 

     

  ๘. โครงการศูนยการเรียนรูวิวัฒนาการในการใชประโยชนพันธุพืช เปนแหลงเรียนรู
ทางดานพฤกษศาสตร เกษตรศาสตร กีฏวิทยา การอนุรักษพันธุกรรมพืช และความสัมพันธ
ของแมลงกับการเกษตรและสิ่งแวดลอมที่เปนรูปธรรม อีกทั้งจะเปนแหลงรวบรวมและจัด
แสดงความหลากหลายทางชีวภาพดานพืชที่ถูกตองตามหลักวิชาการสากล เพื่อเปนศูนยการ
เรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษพันธุกรรมพืช การวิจัยตอยอดบนองคความรูของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ (Bio-economy) เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน  
 ในปจจุบันมีการดำเนินการจัดกิจกรรมการอนุร ักษและการใชประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ  
 ๑) การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความหลากหลายของพืชวงศเข็มในประเทศไทยและ
แนวทางในการศึกษาตอยอดงานวิจัย” ในรูปแบบการบรรยายออนไลนผานโปรแกรม 
ZOOM เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีผูเขารวมการอบรม ไดแก เจาหนาที่ 
นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน 53 คน 

๒) การจัดการอบรมเรื่อง “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟารมจิ้งหรีด” ผาน
ระบบออนไลน ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ โดยมีเปาหมายเพื่อสงเสริมความรูให  

๘๐ การแพร
ระบาดของ
เชื้อไวรัส 
โคโรนา 
๒๐๑๙

(COVID-19) 

- 3.9261 สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย 

(วว.) 
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  เกษตรกร เกี่ยวกับมาตรฐาน GAP หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟารมจิ้งหรีด 
กิจกรรมครั้งนี้มีเกษตรกรผูเลี้ยงจิ้งหรีดและผูสนใจเขารับการอบรม จำนวน ๔๘ คน 

     

  ๙. การบริหารและการจ ัดการสถานีว ิจ ัยส ิ ่งแวดลอมสะแกราช เพ ื ่อเป นแหลง 
สงวนชีวมลฑล (UNESCO Biosphere Reserves) ของโลกและเปนสถานที่สำหรับการวิจัย
และถายทอดองคความรูทางดานสิ่งแวดลอมและนิเวศวิทยาปาเขตรอน ในปจจุบันมีการ ดังนี้ 
 ๑) งานจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม จำนวน 7,087 ราย 

๒) งานการถายทอดความรู จำนวน 737  ราย 
ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคมไมมีการดำเนินการ เนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

๘๕ การแพร
ระบาดของ
เชื้อไวรัส 
โคโรนา 
๒๐๑๙
(COVID-

19) 

- ๓.๐๙๘๕ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย 

(วว.) 

  ๑๐. โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-๒) เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ตอยอดงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ 
สรางความเขมแขงทางดานเทคโนโลยีอวกาศผานศูนยวิจัยและพัฒนาดาวเทียม รวมถึงการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมรวมกับภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อนำไปสู
การสรางมูลคาเพิ่มในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดานเศรษฐกิจอวกาศ (Space 
Economy) นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มศักยภาพในดานการบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบ 
องครวมใน ๖ ดาน ไดแก ดานการเกษตรและความมั่นคงอาหาร ดานการบริหารจัดการน้ำ
แบบองครวม ดานการจัดการภัยพิบัติ ดานทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ ดานความ
ปลอดภัยทางสังคมและความมั ่นคงของชาติ และดานจัดการการเมือง ปจจุบันมีการ
ดำเนินการพัฒนาดาวเทียมหลัก อยูระหวางดำเนินกิจกรรมการทดสอบดาวเทียมภายใต 
Environment Test ตางๆ เชน Vibration, Thermal Vacuum Test ตลอดจนการทดสอบ
กับระบบภาคพื้นดินจำลอง (Technical Qualification on Satellite) โดยมีผลการทดสอบ
คือ การทดสอบการตอเชื ่อมระบบภาคพื ้นดินจำลอง ณ บริษัท AIRBUS (Technical 
Qualification on Satellite : TQ-SAT) ม ีการทดสอบการสงคำสั ่งจากระบบควบคุม
ภาคพื้นดิน ไปยังดาวเทียมเพื่อจำลองการทำงานรวมกัน โดยการทดสอบการ Operation 
ดาวเทียมในชวง 1 วัน ของการติดตอดาวเทียม รวมถึงในสถานการณที่ไมปกติกับดาวเทียม  

77.18 การแพร
ระบาด
ของเชื้อ
ไวรัส 

โคโรนา 
๒๐๑๙  

(COVID-19) 

- 1,173.310๐ สำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยี

อวกาศและภูมิ
สารสนเทศ 
(องคการ
มหาชน) 
(สทอภ.) 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  (Safe mode triggering) ซึ่งผลการทดสอบดาวเทียมและระบบภาคพื้นดิน สามารถทำงาน
เขาไดกันตามที่คาดการณไวในสวนของการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก (Small Satellite) 
อยูระหวางการทดสอบสภาวะแวดลอมอวกาศ EVT ณ ประเทศอังกฤษ โดยดำเนินการ
ทดสอบ Vibration เปนที่เรียบรอย ปจจุบันอยูระหวางการทดสอบ Thermal Vacuum 
Chamber ที่ Stevenage facility โดยจะดำเนินการทดสอบ Moment of Inertial และ 
Electromagnetic Compatibility (EMC) ต อไป และการดำเน ินการกำหนด AFRR 
success criteria อยูระหวาง SSTL ดำเนินการรีวิวเอกสาร และกำหนดขอบเขตงานการ
ทดสอบดาวเทียมในประเทศไทย  

ในสวนของการพัฒนาดานกำลังคน สทอภ. ดำเนินกิจกรรม Know-How Transfer 
and Training (KHTT) ปจจุบันเจาหนาที่ Customer Engineer (CE) กลุม A ยังไดรับการ
ถายทอดองคความรู จาก SSTL แบบออนไลน ระหวาง Mentor และ Mentee และ CE 
กลุม A และ B บางสวน ปฏิบัติงานการทดสอบสภาวะแวดลอมอวกาศ EVT ณ ประเทศ
อังกฤษ ตามแผนการพัฒนาดาวเทียมเล็ก การถายทอดองคความรูจาก CE-A สู  CE-B 
ดำเนินการแลวเสร็จในสวนของ Basic Course แบบออนไลน และดำเนินการตรวจขอสอบ
และประกาศผลเปนที่เรียบรอย ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการเผยแพรออนไลนของ Advance 
Course A1 

     

  ๑๑. โครงการโครงสรางพื้นฐานดานแสงซินโครตรอน 
       เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนถูกนำใชประโยชนและบูรณาการกับองคความรูในหลาย
ดาน เชน ดานการแพทย อุตสาหกรรมอาหาร งานนิติวิทยาศาสตร งานวิจัยดานเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมพอลิเมอรและยาง อุตสาหกรรมโลหะ งานสุญญากาศ เปนตน โดยเครื่อง
กำเนิดแสงซินโครตรอนไดรับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง เพื่อใหแสง
ซินโครตรอนที่ผลิตไดมีความเสถียรและมีพลังงานที่มีคุณภาพอยางเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้ง
การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน โดยมีการใหบริการงาน 
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานแสงซินโครตรอน จำนวน ๓๕๑ รายการ และชั่วโมงการ
ใหบริการแสงซินโครตรอน จำนวน ๒,๖๗๖ ชั่วโมง ตัวอยางการประยุกตใชเครื่องกำเนิดแสง
ซินโครตรอนโดยใชองคความรูทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมดานตาง ๆ เชน เทคโนโลยี 

๘๐.๕๑ - - ๕๑.๔๒๙๙ สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน 

(องคการ
มหาชน) (สซ.) 
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  สุญญากาศ เทคโนโลยีแหลงจายกำลัง เทคโนโลยีควบคุม และเทคโนโลยีแมเหล็ก มาใชใน
การ ๑) สรางตูสำหรับครอบเตียงผูปวยแบบความดันลบ เพื่อปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ดังกลาว ซึ่งอาจจะกลับมาแพรระบาดในประเทศไทยอีกครั้ง รวมถึงปองกันการฟุงกระจาย
ของเชื ้อโรคและชวยเพิ ่มความมั ่นใจในการปฏิบัติงานใหกับบ ุคลากรทางการแพทย 
นอกจากนี้ ดำเนินการปรับปรุงดัดแปลง และติดตั้งระบบเครื่องกรองอากาศในรถตูโดยสาร
ขนาด ๙ ที่นั่ง เพื่อเปน “รถตูโดยสารความดันลบ” ในการขนยายผูติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่มี
อาการเล็กนอยยังไมตองใชเครื่องชวยหายใจใหมีความปลอดภัยตลอดเสนทางและไมเกิด
การแพรกระจายของเชื ้อไวรัส ๒) เครื ่องเคลือบฟลมบางบนกระจกขนาดใหญระดับ
อุตสาหกรรม สำหรับโครงการหมูกลองโทรทรรศนรังสีเชเรนคอฟ (Cherenkov Telescope 
Array หรือ CTA) ซึ่งเปนกลองสำหรับตรวจวัดรังสีแกมมาจากแหลงกำเนิดนอกโลก เปด
ประตูสูการไขปริศนาในจักรวาล เปนตน 

     

  ๑๒. การถายทอดองคความรูและพัฒนาทุนมนุษยดานเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน 
โดยมีการใหบริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที ่เกี ่ยวของ รวมทั ้งการถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการใชประโยชนแสงซินโครตรอน สำหรับนักวิจัย ผานกิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื ่อมุ งเสริมศักยภาพของผู ใชบริการในปจจุบันและสรางกลุม
ผู ใชบริการใหมอยางตอเนื่อง มีการจัดกิจกรรม Synchrotron User and Application 
Promotion Activity (SUAPA) ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๙ คร ั ้ง โดยมี
กลุมเปาหมายที่เปนผูประกอบการใหมและผูประกอบการดานวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมจำนวน ๒๒ ราย ที่ไดรับการพัฒนาทักษะและยกระดับความสามารถทางการ
แขงขัน และบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดรับการสงเสริมความรู ความ
เชี่ยวชาญเก่ียวกับแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ จำนวน ๔๔๔ คน 

๕๙.๕๓ - - ๑๓.๕๐๙๔ สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน 

(องคการ
มหาชน) (สซ.) 

  ๑๓. การใหบริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของแกภาคอุตสาหกรรมและ
ภาควิชาการ มีการใหบริการงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรรวมทั้งถายทอดเทคโนโลยีดาน 
แสงซินโครตรอนแกภาคอุตสาหกรรม ไดแก การสนับสนุนงานบริการทางวิทยาศาสตร และ
กิจกรรมการถายทอดองคความรูใหกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เขาหารือ การออกบูธ 

๗๘.๓๕ - - ๖๑.๙๔๘๘ สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน 

(องคการ
มหาชน) (สซ.) 
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  และรวมจัดนิทรรศการในงานสัมมนา/ประชุมวิชาการและอื่น ๆ การพบผูประกอบการแบบ
เชิงรุก และจัดกิจกรรมการอบรม สัมมนาการเขารวมประชุมกลุ มผู ใชประโยชนแสง 
ซินโครตรอน เปนตน โดยมีวัตถุประสงคในการสรางความตระหนักและภาพลักษณตอกลุม
อุตสาหกรรม ในบทบาทหนาท ี ่การเป น Science Mate เพ ื ่อนร วมค ิดร วมทำด  าน
วิทยาศาสตรของสถาบันฯ เพื่อใหไดมาซึ่งความไววางใจ ความเชื่อม่ัน ใหภาคอุตสาหกรรม
เขามาใชประโยชนอยางตอเนื ่อง ทำใหเกิด Brand Advocacy (การบอกตอสินคาและ
บริการของแบรนด) ตลอดจนสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา สามารถรักษาลูกคาไดอยาง
ยั่งยืน โดยในเดือนมีนาคมสามารถพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมใหสามารถนำไปยื่นขอจด
ทรัพยสินทางปญญาไดจำนวน ๖ เรื ่อง ตีพิมพและเผยแพรในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ จำนวน ๙๘ เรื่อง ทั้งนี้มีผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมและผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดรับการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถใน
การแขงขัน จำนวน ๒๒ ราย 

     

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

-  การสัญจรและการเขาถึง (Circulation and Access) 
-  พื้นที่เวนวางและพื้นที่สีเขียว (Open space and Green area) 
-  สาธารณูปโภค (Infrastructure) 
-  ภูมิทัศนและเอกลักษณของพื้นที่ (Visual and Identity) 

2) การพัฒนาตนแบบอุปกรณสำหรับสรางเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ระดับพลังงาน 
3 GeV  ไดดำเนินการพัฒนาตนแบบอุปกรณ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดเริ่มพัฒนา
ตนแบบดังนี้ 

๙๒ - - ๖๔.๕๔๖๘ สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน 

(องคการ
มหาชน) (สซ.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 20 ของ 36 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

    -  อุปกรณแมเหล็กขั้นสูง สำหรับเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV 
  -  อุปกรณวัดตำแหนงเชิงกลความแมนยำสูง สำหรับเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน
ระดับพลังงาน 3 GeV 
  -  อุปกรณสุญญากาศ สำหรับเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV 
 โครงการพัฒนาตนแบบนี้ เปนโครงการระยะ 3-5 ป ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จและ
สามารถถายทอดสูภาคอุตสาหกรรมไดภายในป พ.ศ. 2566-2567 

     

  ๑๕. โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 
        เพ ื ่อเป นแหลงพ ัฒนางานวิจ ัยขยายผล (Translational Research) และเป นแหลง 
ปรับแปลงเทคโนโลยีขั้นสูงจากตางประเทศ (Technology Localization) ใหเขากับบริบทของ
ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยมีอาคารสำนักงานใหญตั้งอยูในพื้นที่วังจันทรวัลเลย 
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) เม ืองนว ัตกรรมการบ ินและอวกาศ (SPACE 
INNOPOLIS) รวมถึงโครงสรางพื ้นฐานดานวิทยาศาสตรสำคัญที ่จะจัดตั ้งในพื ้นที ่ EECi 
อยางเชนเคร่ืองกำเนิดแสงซินโครตรอน ระดับพลังงาน ๓ GeV เปนศูนยกลางวิจัยดานแสง
ซินโครตรอนชั้นแนวหนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกในอนาคต มุงเนนงานวิจัยดานการแพทย 
เกษตร อุตสาหกรรม และอื่นๆ โดยปจจุบันอยูระหวางการกอสรางอาคารสำนักงานใหญ EECi 
มีความคืบหนากวา รอยละ ๘๘ และมีการกอสรางโรงงานตนแบบไบโอรีไฟเนอรี 
(Biorefinery Pilot Plant) มีความกาวหนา รอยละ 17.5 เพื่อสงเสริมการใชประโยชน
จากผลผลิตและความหลากหลายทางชีวภาพของไทย คาดวาจะแลวเสร็จและพรอมเปด
ดำเนินการไดเต็มรูปแบบในชวงป 2566 และจัดตั้งศูนยนวัตกรรมการผลิตย่ังยืน เพื่อเปน
ศูนยกลางนวัตกรรมดานระบบอัตโนมัติ หุ นยนต และระบบอัจฉริยะในอุตสาหกรรม  
เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) โดยมีความกาวหนาในการ
ดำเนินการรอยละ 3  
  

๗๕   2,185.3472 สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร
และวิจัยและ
นวัตกรรม 
(สวทช.) 

 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 21 ของ 36 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  นอกจากนี้ มีการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อชุมชน 
และอุตสาหกรรม โดยมุงเนนการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ ไดถายทอดเทคโนโลยีใหกับ
ชุมชนแลว 39 ชุมชน ในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมีเทคโนโลยีที่นำไปถายทอด ไดแก  ไดแก 
เทคโนโลยีระบบตรวจวัดอากาศดวยเซนเซอรแบบเครือขายไรสายเพื่อการติดตามสภาวะ
แวดลอม เทคโนโลยีการผลิตกอนเชื้อสดราบิวเวอเรียพรอมใชสำหรับกำจัดศัตรูพืชอยางมี
ประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการผลิตและใชปุยหมักไมพลิกกลับกองอยางมีประสิทธิภาพ 
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย (GAP) เทคโนโลยีการแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร เทคโนโลยีปุยนาโนและถุงหอนาโน เทคโนโลยีการผลิตอาหารโค
จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 

     

 ๕.๘.๒ สรางระบบจัดการ
ขอมูลเพื่อรองรับการ
บริหารจัดการงานวิจัย
อยางมีประสิทธิภาพ 

๒. โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูล (Data Analytics System) เพื่อการพัฒนา
นโยบาย อววน. การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามประเมินผล ดำเนินการ 
 ๑) รายงานการวิเคราะหขอมูลที่สะทอนขีดความสามารถในการแขงขันดาน อววน. ตอ
สาธารณชน ไดแก ผลการจัดอันดับประเทศที่มีขีดความสามารถในการแขงขันดานนวัตกรรม 
Bloomberg Innovation Index รายงานกรอบการวิเคราะหการจัดอันดับรายงานการชี้วัด
ขีดความสามารถดานความรู โดย Global Knowledge Index (GKI) รายงานการวิเคราะห
ตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก Times Higher Education รายงานการวิเคราะห 
โดย IMD 2021 รายงานการศึกษาการชี้วัดขีดความสามารถทางวิชาการของสถาบันวิจัยที่
สำคัญในไทยและตางประเทศ (Scimago Institutions Rankings) 
 ๒) งานพัฒนาศูนยขอมูล (Data Center) พัฒนาเกณฑการประเมินความสามารถดาน 
อววน. ของผูประกอบการไทยเพื่อจัดทำแบบสำรวจประเมินขีดความสามารถนวัตกรรมของ
ผู ประกอบการไทย พรอมจัดทำรายงานการวิเคราะหความสามารถดาน อววน. ของ
ผูประกอบการไทย ออกแบบ 
 ๓) ขอมูลและรายงานการสรุปผลการประเมินองคกรของผูประกอบการ 10,000 ราย 
พัฒนาแบบสอบถามและระบบการสำรวจและจัดทำระบบประเมิน NCAP แลวเสร็จ และอยู
ระหวางตามผูประกอบการใหเขามาในระบบ 

4) ระบบขอมูลติดตามระบบ อววน. คัดเลือกขอมูลสถิติที่สำคัญ 

๘๐   9.0272 สำนักงาน 
สภานโยบาย

การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม
แหงชาติ 
(สอวช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 22 ของ 36 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

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

1) พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางดานการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รอยละ ๖๐ ดังนี้ 
         ๑.๑) ออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง 

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

๑.๓) การพัฒนาระบบงานของเจาหนาที่ในการตรวจสอบขอมูล 
   ๒) รายงานสารสนเทศขอมูลงานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับผูบริหาร รอยละ ๕๐  ดังนี้ 

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

๖๗ - - ๖๓.๗๗๐๔ 
 

สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 23 ของ 36 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ๒.๒) พัฒนาสวนของการวิเคราะหประมวลผล เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการ
ตัดสินใจที่จำเปนสำหรับผูบริหาร 

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

(BI) โดยมีเครื่องมือใหผูใชงานสามารถกำหนดเงื่อนไขในการแสดงผลรายงาน 
๓.๒) การพัฒนาระบบสืบคนขอมูล โดยระบบสามารถสืบคนขอมูลแบบขั ้นสูงที่

สามารถสืบคนขอมูลไดครั้งละหลายมิติ 

     

  ๓. โครงการพัฒนาเครื ่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินอากาศ 
ดำเนินการวิจัยและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ และ
มาตรฐานการจัดทำขอมูล ดังนี ้

1) อบรมขอกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 เมื่อวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๔ และ
อบรมขอกำหนดมาตรฐาน ISO 27001:2013 เมื ่อวันที ่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
อบรม Internal Audit มาตรฐาน ISO 27001:2013 วันที ่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
มาตรฐาน ISO 9001:2015 เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดำเนินการ Pre-Audit 
มาตรฐาน ISO 9001:2015 และ มาตรฐาน ISO 27001:2013 เมื ่อว ันที ่  ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ปจจุบันอยูระหวางเพิ่มเติมรายละเอียดขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมความ
พรอมสำหรับการตรวจรับรองมาตรฐานการควบคุมคุณภาพการจัดทำและใหบริการขอมูล
ภูมิสารสนเทศการบิน ตามขอกำหนด ICAO รวมกับที่ปรึกษาฯ 

2) การพัฒนาแพลตฟอรมเพื่อวิเคราะหระบบการคมนาคมทางอากาศ รวมกับบริษัท 
เอไอเอ็กซ เทคโนโลยี จำกัด เสร็จสิ้น บริษัทฯ ไดอบรมการพัฒนา, การใชงาน และสงมอบ
ระบบฯ ใหแก สทอภ. เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

3) อยู ระหวางการปรับปรุงความถูกตองแมนยำการใชเทคโนโลยี Ground Base 
LiDAR ในการจัดทำขอมูลภูมิสารสนเทศเชิงเลขสำหรับการจราจรทางอากาศ รวมกับบริษัท 
ไฮฟกราวนด จำกัด โดยหารือเรื่องขอความอนุเคราะหใชพื ้นที ่สนามบินหัวหิน ในการ
ทดสอบการจัดทำขอมูลโดยใชเทคโนโลยี Ground Base LiDAR รวมกับ กรมทาอากาศยาน 
(ทย.) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564, ทดสอบการทำงานของระบบฯ และประชุมหารือวาง 

๘0 การแพร
ระบาด
ของเชื้อ
ไวรัส 

โคโรนา 
๒๐๑๙ 
(COVID-

19) 
 

ปรับ
แผน 
การ

ดำเนิน 
งาน 

3.9650 สำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยี

อวกาศและภูมิ
สารสนเทศ 
(องคการ
มหาชน) 
(สทอภ.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 24 ของ 36 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  แผนการลงพื ้นที ่เพื ่อทดสอบการจัดทำขอมูลบริเวณพื ้นที ่ ๒c ณ ทาอากาศยานหัวหิน  
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

4) สงเสริมการนำไปใช 
- อยูระหวางดำเนินงานตามแผนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก บริษัท วิทยุการ

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

กพท. เพื่อนำขอมูลดังกลาวไปใชในการเพิ่มความปลอดภัยในการจราจรทางอากาศอยาง
เปนทางการ  

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

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

- 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 

     



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 25 ของ 36 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ขอตกลงความเขาใจ (MOU) และ SLA ดานการจัดทำขอมูล eTOD คูขนานกับการจัดทำ
รายงานการสำรวจสิ่งกีดขวางเพื่อสงไปยัง กพท. 

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

- วันที่ ๕ กรกฎาคม 2564 ประชุมหารือการเชื่อมตอระหวางระบบ THAI-CMAC 
กับระบบบำเพ็ญ ระหวาง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการ
มหาชน) กับ บริษัท 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 ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

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

คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สถาบันรับรองมาตรฐาน

ไอเอสโอ (สรอ.) มหาวิทยาลัยมหิดล (สะสม ๗ หนวยงาน)  

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

  (1) มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง ผลของสารเฮสเพอริดินตอการลดลงของความจำ 
และการสรางเซลลประสาทใหมในสมองสวนฮิปโปแคมปสที่เกิดจากยาเคมีบำบัดเมโธเทรก
แซทในหนูแรทโตเต็มวัย 

๘๕ - - ๑๕.๐๐๐๐ สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 26 ของ 36 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

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

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

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

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

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

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

(มาตรา 33 วรรค 3) รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการวิจัยและขอกำหนด
จริยธรรมการวิจัยซึ่งมีปญหากับหลักศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน พ.ศ. ....  
 (2) ประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการดำเนินการตอสัตวเพื ่องานทาง
วิทยาศาสตร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและรับรองมาตรฐานสถานที่ดำเนินการตอสัตวเพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร : ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 เรื่อง
กำหนดหลักเกณฑและรับรองมาตรฐานสถานที่ดำเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 

 
 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 27 ของ 36 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

    ๘) แผนการพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย จำนวน 1 แผน (อยูระหวางดำเนินการ
สรุปขอคิดเห็นที่มีตอรางแผนดำเนินการดานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยของประเทศ  
พ.ศ. 2564-2568 ตามที่ไดรับขอคิดเห็นจากหนวยงานตาง  ๆที่เกี่ยวของ    

     

  ๒. โครงการจัดตั้งศูนยกลางการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ดานเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ กิจกรรมศูนยทดสอบมาตรฐานและผลิตภัณฑ Aerospace แหงชาติ ดังนี้ 

  ๑) มีศูนยทดสอบ Aerospace ที ่ใหบริการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑแกบร ิษัท 
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 ดังนี้ 

  ๒.๑) การรับรองมาตรฐานหองปฏิบ ัติการด าน Aerospace AS9100D รอบ 
Recertificate 2021 ดำเนินการตรวจประเมินแลวเสร็จในวันที่ ๙-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ทั้งนี้อยูระหวางการแกไขขอบกพรองของหองปฏิบัติการ 

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

๒.๓) การรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการดาน Aerospace NADCAP AC7122 
ประสานผูตรวจประเมิน PRI ในการรับการตรวจประเมินตามมาตรฐาน NADCAP AC 7122 
โดยกำหนดการเดิมผูตรวจประเมินจะเขามาตรวจประเมินที่ประเทศไทย ในวันที่ ๔-๖ 
มกราคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ผูตรวจประเมินแจงเลื่อนวันตรวจประเมินเนื่องจากไมสามารถเขารวม
มาตรการกักตัว ๑๔ วันในประเทศไทยได และยังไมระบุวันเขาตรวจประเมินในประเทศไทย
  ๒.๔) การรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการดาน Aerospace NADCAP AC7101
ประสานผูตรวจประเมิน PRI ในการรับตรวจประเมินตามมาตรฐาน NADCAP AC7101  
โดยกำหนดการเดิมผูตรวจประเมินจะเขามาตรวจประเมินที่ประเทศไทย ในวันที่ ๗-๙ 

๖๕ - - 0.6249 สำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ 

(องคการ
มหาชน) 
(สทอภ.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 28 ของ 36 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ดวยสถานการณโควิดในประเทศไทยเริ่มมากขึ้นอีกครั้ง ผูประเมินจึง
แจงเลื่อนวันเขาตรวจประเมินเปนวันที่ ๘-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๓) การบูรณาการใชโครงสรางพื้นฐานกับภาคการศึกษา และภาคเอกชน ไดแก คณะ
ว ิศวกรรมศาสตร   มหาว ิทยาล ัยบ ูรพา คณะว ิศวกรรมอากาศยาน มหาว ิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เพื่อรองรับงานวิจ ัยของ
นักศึกษาและคณาจารย และการถายทอดความรูดานเทคโนโลยีกระบวนการขึ้นรูปวัสดุ
อากาศยาน 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  
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานหองปฏิบัติการทดสอบรถไฟความเร็วสูงของประเทศ (High 

Speed Rail state key lab) ที่ไดมาตรฐานมีความพรอมใหบริการทดสอบสนับสนุนการ
ควบคุมคุณภาพวัสดุและผลิตภัณฑรถไฟความเร็วสูงในโครงการกอสรางในประเทศ และ
รองรับที่การถายทอดเทคโนโลยีและผลักดันการผลิต local content ชิ้นสวนรถไฟความเร็ว
สูงในประเทศที่สำคัญ สนับสนุนการสรางมาตรฐานผลิตภัณฑรถไฟความเร็วสูงของประเทศ 
ทั้งการทดสอบ การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีการบำรุงรักษารถไฟความเร็วสูง เพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันใหแกผูผลิตชิ้นสวนระบบรางไทยใหสามารถตอยอดไปสูการผลิต
ชิ้นสวนรถไฟความเร็วสูงในประเทศที่สำคัญ ทดแทนการนำเขาและสามารถกาวไปแขงขันใน
ตลาดภูมิภาค เปนศูนยดูดซับและถายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง ในดานการออกแบบ 
การทดสอบ การวิเคราะหประเมิน มาตรฐานความปลอดภัย ใหแกบุคคลากรดานรถไฟของ
ประเทศ และตอบสนองนโยบายความรวมมือจัดตั้งศูนยวิจัยรวมไทย-จีนดานรถไฟความเร็ว
สูง (Thailand - China Joint Research Center on High Speed Rail System) ระหวาง
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจีน และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม 
 

๘๐ การแพร
ระบาด  
ของเชื้อ
ไวรัส 

โคโรนา 
๒๐๑๙  

(COVID-19) 

ควรมี
การเปด
โอกาส
ใหมีการ
ปรับเปลี่ยน
แผนงาน

หรือ
เปาหมาย
ที่ไดรับ
ผลกระทบ

ตาม
ความ
จำเปน 

13.9206 สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย 

(วว.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 29 ของ 36 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ซึ่ง ในเดือนกรกฎาคม มีการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
 ๑) โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมที ่สนับสนุนงานทดสอบรับรอง 
จำนวน ๑๕ โครงการ เชน 

(๑) โครงการรถไฟฟาสายสีแดง ชวง บางซื่อ-รังสิต, บางซื่อ-ตลิ่งชัน 
(๒) โครงการกอสรางรถไฟทางคูสายใต ชวง นครปฐม - ชุมพร (สัญญาที่ ๑: 

นครปฐม - หนองปลาไหล) 
(๓) โครงการกอสร างรถไฟความเร็ วส ูงกร ุ งเทพ-หนองคาย / ช วงที่  ๑ 

กรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา (สัญญาที่ ๒-๑ สีคิ้ว – กุดจิก) 
(๔) โครงการรถไฟทางคูสายตะวันออกเฉียงเหนือ ชวง มาบกระเบา-แยกถนนจิระ 

(สัญญาที่ ๓ อุโมง) 
(๕) โครงการงานกอสรางบอพักและรอยสายไฟฟาใตดิน รวมกับโครงการกอสราง

โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง (ลาดพราว - สำโรง) ของการรถไฟฟาขนสงแหงประเทศไทย  
 ๒) การทดสอบผลิตภัณฑระบบรางและรถไฟความเร็วสูงที่พรอมใหบริการทดสอบ
รับรอง จำนวน ๗ รายการ ไดแก หมอนคอนกรีตรถไฟความเร็วสูง หมอนประแจรถไฟ
ความเร็วสูง แผนพื้นคอนกรีตรถไฟความเร็วสูง (Track Plinth) รอยเชื่อมรางแบบเชื่อม 
ชนวาบ (FBW) รถไฟความเร็วสูง รอยเชื่อมรางแบบเชื่อมอลูมิโนเทอรมิก (ATW) รถไฟ
ความเร็วสูง กำแพงกันเสียง (Noise Barrier) รถไฟความเร็วสูง วัสดุประกอบ (component 
material)  

     

  ๔. โครงการสงเสริมกิจการมอุทยานวิทยาศาสตร (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตรภูมิภาค) 
    อุทยานวิทยาศาสตร ภูม ิภาคจัดตั ้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 

๘5 ผู
ประกอบ 

การ 
มีการ
ชะลอ
การเขา
มาใช

บริการ

หารือ
แนวทาง

การ
กำหนด
มาตรการ
ชวยเหลือ
ผูประกอบ 

การ 

123.7381 สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 30 ของ 36 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

และขอ
ลดอัตรา
คาบริกา
รดาน

โครงสรา
งพื้นฐาน 

  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 3,๘๐๐ กิจกรรม และมีผูเขามาใชประโยชน
จากอาคารอยางตอเนื่องแลวจำนวน 6๑,๕๐๐  คน 

     

 ๕.๘.๔ สนับสนุนการพัฒนา
โรงงาน หองปฏิบัติการ
ตนแบบ ที่เปนโครงสราง
พื้นฐานดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม ในระดับตนน้ำ 

1. ศูนยทดสอบยานยนตและยางลอแหงชาติ 
มติครม.เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 อนุมัติใหกระทรวงอุตสากรรม โดยสำนักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนยทดสอบยานยนตและ
ยางลอแหงชาติ กรอบวงเงิน 3,705.7 ลานบาท ระยะเวลาดำเนินงาน 5 ป (2559-
2563) รัฐเปนผูลงทุนทั้งหมด แบงเปน 2 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 สวนทดสอบยางลอตามมาตรฐาน UN R117 ประกอบดวยการกอสรางสนาม
ทดสอบยางลอและเครื่องมือทดสอบตามมาตรฐาน UN 117 ซึ่งจะสามารถทดสอบรายการ
เสียงจากยางลอที่สัมผัสผิวถนน (Noise) การยึดเกาะถนนบนพื้นเปยก (Wet Grip) และ
ความตานทานการหมุนของยางลอ (Rolling Resistance) ซึ่งไดรับการรับรองสนามทดสอบ
จาก Applus+ IDIAIDA เรียบรอยแลว และเปดการทำการทดสอบแลวเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 
2562 ที่ผานมา  
ระยะที่ 2 สวนทดสอบยานยนตและชิ้นสวนยานยนตประกอบดวย สนามทดสอบกลางแจง 
5 สนาม คือ สนามทดสอบสมรรถนะยานยนต (Long Distance and High Speed) สนาม 

65.19 - - 154.23๐๐ สำนักงาน
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม/ 
กระทรวง

อุตสาหกรรม 
 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 31 ของ 36 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) สนามทดสอบระบบเบรกมือ (Park Brake) 
สนามทดสอบเชิงพลวัต (Dynamic Platform) และสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเขาโคง 
(Skid-Pad) โดยในปจจุบัน ดำเนินการ ดังนี้ 

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

(2) อยูระหวางการกอสราง ถนนหลักภายในศูนยทดสอบยานยนตและยางลอแหงชาติ
และกอสรางระบบสาธารณูปโภคของศูนยทดสอบยานยนตและยางลอแหงชาติ  

(3) ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจางชุดเครื่องมือทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนตตาม
มาตรฐาน UN R16 และอยูระหวางรอการติดตั้งและสงมอบ 
 (4) ลงนามสัญญาจัดซื ้อจัดจางชุดเครื่องมือทดสอบหามลอสำหรับรถยนตนั ่งและ
รถบรรทุก และอยูระหวางการติดตั้งและสงมอบ 

ทั้งนี้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดมีการรับรองหองปฏิบัติการทดสอบ
ตาม มอก. 17025-2548 แลวจำนวน 317 หองปฏิบัติการ และไดมีการแตงตั้งหนวย
ตรวจสอบร ับรอง (Conformity Assessment Body : CAB)  ตามมาตรา 5 พ.ร .บ. 
มาตรฐานผลิตภัณฑ พ.ศ. 2511 ดังนี้ 

(1) หนวยรับรอง (Certification Body : CB) จำนวน 3 ราย 
(2) หนวยตรวจ (Inspection Body : IB) จำนวน 20 ราย 
(3) หองปฏิบัติการ (Laboratory : Lab) จำนวน 247 หองปฏิบัติการ 

     

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

1) ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแหงชาติ (National Biobank of Thailand: NBT) 
เก็บรักษาพืช จุลินทรีย และจีโนมมนุษย ตังอยางเชน จัดเก็บเมล็ดพืชในธนาคารเมล็ดพันธุ 
๖๒๕ ตัวอยาง จัดเก็บรักษาจุลินทรียในคลังจุลินทรีย 1,766 ตัวอยาง เก็บรักษาขอมูล 

๖๓ - - 548.953 สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงขาติ 
(สวทช.) 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  ทรัพยากรชีวภาพและขอมูลพันธุกรรม (Data Bank) อาทิ ขอมูลสารพันธุกรรมพืช 300 
ตัวอยาง ขอมูลจุลินทรีย ขอมูลสารพันธุกรรมจุลินทรีย 3,306 ตัวอยาง และขอมูล
เครื่องหมายพันธุกรรม (DNA barcode) ของจุลินทรียและตัวอยางแหง 297 ตัวอยาง และ
ขอมูลมนุษย เชน ขอมูลลำดับเบสทั้งจีโนม เอ็กซโซม และสนิปสจีโนไทปของคนไทย 2,423 
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 ไปแลว 500 ต ัวอย าง นอกจากนี้   
ชุดตรวจไฮบริดชัวร (HybridSure) ไดรับรางวัลผลงานวิจัยเดนที่นาลงทุน (Investment 
Pitching) จากงาน Thailand Tech Show 2020 โดยเทคโนโลยีนี้มีจุดเดนที่สามารถชวย
ตรวจสอบความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุลูกผสมไดอยางแมนยำและรวดเร็ว (เมื่อเทียบกับวิธี Grow 
out test) โดยใชระยะเวลาเพียง 2 วัน และผลที่ไดมีความแมนยำมากกวารอยละ 99  
โดยมีคาใชจายเฉลี่ยอยูที่ 30 บาทตอตัวอยาง ซึ่งถือวาคุมเมื่อเทียบกับตนทุนคาเสียโอกาสที่
ตองสูญเสียไปในระหวางรอผลผลิตเติบโตนาน 6-12 เดือน เพื่อตรวจสอบวาผลผลิตที่ไดมี
ค ุณลักษณะที ่ตองการหร ือไม นอกจากการค ิดค นเทคโนโลย ีใหมในการตรวจสอบ
เครื่องหมายโมเลกุลในเมล็ดพันธุพืชแลว NOC ยังมีฐานขอมูลเครื่องหมายโมเลกุลใหญที่สุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต จึงทำใหไฮบริดชัวรสามารถตรวจความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุลูกผสม
ในพืชผัก ผลไม และดอกไมไดครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเซียตะวันออก
เฉียงใต 

3) ศูนยทรัพยากรคอมพิวเตอรเพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer 
Center: ThaiSC) เช น ปะมวลผลประสิทธิภาพสูงแกโครงการพยากรณฝุ น PM2.5 
สามารถลดระยะเวลาที่ใชในการคำนวณจาก ๑๑ ชั่วโมงครึ่ง เหลือเพียง ๑ ชั่วโมงครึ่ง และ
สามารถพยากรณพื้นที่ฝุนไดลวงหนาถึง ๓ วัน เปนตน นอกจากน้ี การใช Supercomputer  
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(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  วิเคราะหลำดับพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งมีลักษณะขอมูลขนาด
ใหญ (Big Data) ทำไดรวดเร็ว จึงทำใหติดตามหาจุดแพรกระจายเชื้อไดทันสถานการณ 

4) สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื ่อการพัฒนาที ่ยั่งยืน (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 นอกจากนี้ ไดพัฒนาคู มือการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ
รัฐวิสาหกิจไทย (ฉบับผู ประเมิน) เพื ่อเปนกรอบแนวทางในการดำเนินงานใหกับทาง
หนวยงานรัฐวิสาหกิจสามารถนำไปใชในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ
องคกร ตามตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) แนวทางหรือ
วิธีการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่ใชประเมินหนวยงานรัฐวิสาหกิจนี้ อางอิง
ตามกรอบการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 14045 Eco-efficiency assessment of 
product systems-principles, requirements and guidelines โดยพิจารณาควบคูไปกับ
แนวคิดการประเมินดานสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Asessment: LCA) โดย
ดำเนินการรวมกับคณะกรรมการเทคนิคดานประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจ 
ที่ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานการประเมินวัฏจักรชีวิตและประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
ซึ่งในกระบวนการประเมินดังกลาวสามารถเชื่อมโยงกับการใชประโยชนจากฐานขอมูลบัญชี
รายการสิ ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิต (LCI database) ที ่ TIIS ไดพัฒนาขึ ้น จากการ
ดำเนินงานดังกลาวชวยใหหนวยงานรัฐวิสาหกิจสามารถนำคูมือฉบับนี้ไปใชในการเตรียม
ความพรอมเบื้องตนกอนการประเมินผลจากหนวยงานตรวจประเมินได 

5) ศูนยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส (Thai Microelectronics Center: TMEC) 
มีตัวอยางผลการดำเนินงานเช น สามารถผลิตเวเฟอร ระด ับ Small volume ที ่ผาน
กระบวนการผลิตทั้งหมดพรอมสงมอบไดถึง ๗๕ แผนตอป พรอมทั้งรวมมือกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ีพระจอมเกลาพระนครเหนือในการพัฒนากำลังคนเพื ่อออกแบบด  าน
อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งไดดำเนินการรวมกับหนวยงานภาคเอกชน 
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ผูรับผิดชอบ 

  จากสาธารณรัฐเกาหลี ในการพัฒนาตนแบบซิลิกอนไมโครโฟน และเตรียมดำเนินการรวมกับ
ผูรวมดำเนินการภาคเอกชนจากสาธารณรัฐสิงคโปรในการพัฒนาลำโพงซิลิกอน เปนตน 

     

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

๖๒ - - 2.4856 สถาบัน 
มาตรวิทยา 

(มว.) 
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ผูรับผิดชอบ 

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

๑) ศูนยถายทอดเทคโนโลยียืดอายุสับปะรดเพื่อการสงออก เปนโรงงานตนแบบในการ
ผลิตสับปะรดผลสดเพื่อการสงออก และโรงคัดบรรจุผลสดทันสมัยแหงแรกของประเทศไทย 
ที่มีเครื่องจักรและกระบวนการผลิตมาตรฐานครบวงจร ตั้งอยูที่ ตำบลอาวนอย อำเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

๒) ศูนยถายทอดเทคโนโลยียืดอายุลำไยเพื่อการสงออก เปนโรงงานตนแบบเพื่อยืดอายุ
ลำไยโดยวิธีการรมซัลเฟอรไดออกไซดเพื่อการสงออก ตั้งอยูที่ ตำบลเหลายาว อำเภอบาน
โฮง จังหวัดลำพูน  

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

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

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

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

๘๕ การแพร
ระบาด 
ของเชื้อ
ไวรัส 

โคโรนา 
๒๐๑๙ 
(COVID-19)  

- ๓.๖๓๕๕ 
 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย 

(วว.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๕ ขอ ๕.๘ หนา 36 ของ 36 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

๗) โรงงานบริการนวัตกรรมอาหารระยอง ดำเนินงานรองรับผูประกอบการในการ 
แปรรูปอาหารและเครื่องดื่มจากสินคาเกษตรในพื้นที่ ตั้งอยูที่ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง 
จังหวัดระยอง  

๘) โรงงานบริการนวัตกรรมอาหารสงขลา ดำเนินงานรองรับผู ประกอบการในการ 
แปรรูปอาหารและเครื่องดื่มจากสินคาเกษตรในพื้นที่ ตั้งอยูที่ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา  

ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคมมีการดำเนินการใหบริการผูประกอบการ จำนวนที่มาใชบริการ 
รวม ๓๗๑ รายการ เปนมูลคารายได ๓,๔๐๙,๙๕๙.๐๒ บาท  
 

  



นโยบายรัฐบาลที่ ๗ หนา 1 ของ 9 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 3๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

กระทรวง/หนวยงาน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

- นโยบายหลัก ๑๒ ดาน 

๗. การพัฒนา
สรางความ
เขมแข็งจาก
ฐานราก 

๗.๑ สงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนและผลิตภัณฑ
ชุมชน 

      

๗.๑.๑ สรางมูลคาเพิ่มธุรกิจ
ชุมชนผานอัตลักษณของพื้นที่ 
โดยสงเสริมใหผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม
ยุคใหมของไทย 

๑. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน 
การพัฒนาผูประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

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

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

  - อนุม ัต ิสนับสนุนโครงการการยกระด ับผลิตภ ัณฑ OTOP ด วย วทน. ของ
ผูประกอบการ จากใบสมัครตามแนวทางคูปองวิทยเพื่อโอทอป ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ที่ยังไมไดดำเนินการ พื้นที่จังหวัดพิจิตร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรีและนครนายก จำนวน 28 
โครงการ 28 ผูประกอบการ  

 

88.46 - - 34.2092  
 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม
(สป.อว.) 

แบบ กตน. ๒ 



นโยบายรัฐบาลที่ ๗ หนา 2 ของ 9 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  - อนุมัติสนับสนุนงบประมาณดำเนินการพัฒนาผูประกอบการ OTOP ในพื้นที่ภาคใต 
(ภูเก็ต พังงา นครศรีธรรมราช) ตามแนวทางคูปองวิทยเพื่อโอทอป รวมกับหนวยงานสังกัด 
อว. ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ
ไทย (วว.) และกรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) จำนวน 18 โครงการ 16 ผูประกอบการ 

- อนุมัติสนับสนุนงบประมาณดำเนินการพัฒนาผูประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัด
ลำพูนและหนองบัวลำภู รวมกับหนวยงานสังกัด อว. ไดแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ 
มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จำนวน 30 โครงการ 30 ผูประกอบการ  

- อนุมัติดำเนินโครงการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑผาทอลานนาดวยนวัตกรรม ภายใต
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน ปงบประมาณพ.ศ.2564 จำนวน 15 ผลิตภัณฑ 15 
ผูประกอบการ ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม ลำพูน ลำปาง) โดยมอบหมาย
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ภาคเหนือ เปนผูดำเนินโครงการฯ 
     2) กิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ ในการพัฒนา OTOP ดวย วทน. จำนวน 4 ครั้ง 4 
จังหวัด ไดแก ลำพูน ลพบุรี หนองบัวลำภู และสุราษฎรธานี กลุมเปาหมายไมนอยกวา 120 
คน โดยในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เตรียมการจัดกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง 2 จังหวัด ไดแก 
จ.ลำพูน และ จ.หนองบัวลำภู ทั้งนี้ มีการยกเลิกพื้นที่การจัดกิจกรรมจังหวัดลพบุรีและสุ
ราษฎรธานีในปงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)  

๓) กิจกรรมประเมินผลมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยดำเนินโครงการประเมินผลการพัฒนา
และยกระดับสินคา OTOP ดวย วทน. (ตามแนวทางคูปองวิทยเพื่อโอทอป) ที่ไดรับการ
สนับสนุนจาก สป.อว. ภายใตโครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาช ุมชน ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ซึ ่งอย ู ระหวางการอนุม ัต ิสนับสนุนงบประมาณฯ ให ผ ู ประกอบการ
กล ุ มเป าหมายจำนวน 171 ราย โดยมอบหมายให มหาว ิทยาล ัยเกษตรศาสตร  
เปนหนวยงานภาคีที่ 3 รับผิดชอบดำเนินโครงการฯ  

4 ) กิจกรรมขยายผลดานการตลาด โดยกำหนดจัดแสดงผลงานและขยายผลดาน
การตลาดสำหรับการยกระดับสินคา OTOP ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ในงาน LANNA EXPO 2021 ระหวางวันที่ 17 - 26 กันยายน 2564 ณ ศูนยประชุมและ 

     



นโยบายรัฐบาลที่ ๗ หนา 3 ของ 9 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  แสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปน
การเผยแพรประชาสัมพันธและนำเสนอผลงานผลิตภัณฑสินคา OTOP ที่ไดรับพัฒนาดวย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ภายใตโครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2562-2563 ของ สป.อว. โดยอยู ระหวางดำเนินการจัดจางและ
ประสานรายละเอียดเพื่อเตรียมการจัดงาน 

     

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

Incubator : UBI) มีเปาหมายให  UBI ในสถาบันอุดมศึกษาทำหนาท ี ่บมเพาะให เกิด
ผูประกอบการใหม (Entrepreneurs) และบริษัทจัดตั้งใหม (Startup Companies) โดยมี
เครือขายอุดมศึกษาจำนวน ๙ เครือขาย ไดแก 1) เครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน  
2) เครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง 3) เครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 4) เครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 5) เครือขายอุดมศึกษา
ภาคกลางตอนบน 6) เครือขายอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง 7) เครือขายอุดมศึกษาภาค
ตะวันออก 8) เครือขายอุดมศึกษาภาคใตตอนบน และ 9) เครือขายอุดมศึกษาภาคใต
ตอนลาง ซึ่งในปจจุบันมีผูประกอบการเขารับการบมเพาะเขารวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๕ ราย 
แบงเปนผูประกอบการในระดับ Startup Company จำนวน ๘๐ ราย และในระดับ Spin-off 
company จำนวน ๔๕ ราย และอยูระหวางการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ 

๓๐ - - ๑.๐๓๗๓ สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม
(สป.อว.) 

  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.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๗ หนา 4 ของ 9 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

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

๙๗ - - 0.6460 สำนักงาน 
การวิจัย
แหงชาติ 
 (วช.) 

 ๗.๒ สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

      

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

41.17 

 

การแพร
ระบาดของ 
เชื้อไวรัส
โคโรนา 
2019 

(COVID-19) 

- 1.952๘ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

จันทรเกษม 
 

 ๗.๒.๕ สรางเครือขายชุมชน
ที่เขมแข็ง 

๑. การสนับสนุนการนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษกิจชุมชน
ในพื้นที่ โดยบูรณาการกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ มีการดำเนินงาน ดังนี ้

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

  
  

91.12 - - 4๖.๒6๕๖ 

 

 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  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 ำนวน  76 โ ค ร งการ  รวมงบประมาณสน ั บสนุ น 
15,115,900 บาท ไดดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 63 โครงการ งบประมาณ
รวม 12,490,700 บาท 

2) การถายทอดเทคโนโลยี  
๒.๑) ผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุมเปาหมาย 

จำนวน 19,375 คน  
  2.2) จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที ่ใชผลงานวิจัยและพัฒนาไปเพิ ่มมูลคา  
ลดรายจาย เพิ่มรายได มีจำนวน ๓๔ ราย  

    2.3) จำนวนผลงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สงเสริมไปใชใน
การเพิ่มศักยภาพ จำนวน ๒๖ เรื่อง  

๓) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คลินิกเทคโนโลยีขับเคลื่อน อววน. สูการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากรายจังหวัด”ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแบงเปนรายภาค
ทั้งหมด 4 ภาค ผานระบบการประชุมทางไกล (Zoom Could Mitting) มีผูเขารวมรวม 
๔๙๔ คน 

 
 
 
 

    นวัตกรรม
(สป.อว.) 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
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ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 
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(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

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

1) การถายทอดเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อยกระดับการพัฒนาการ
แปรรูปผลิตภัณฑเกษตรของหมูบาน (OTOP) ใหไดมาตรฐานเชิงพาณิชย 

2) การถายทอดองคความรูและนวัตกรรมการปรับปรุงระบบการผลิตโคเนื้อโดย
ใชแหลงอาหารในทองถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แขงขันของเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ  

3) การพัฒนาเครื่องสำอางและสปาสมุนไพรจากงานวิจัยตอยอดเชิงพาณิชย 
4) การยกระดับผลิตภัณฑตาลโตนดของชุมชมตำบลทางาม อำเภอวัดโบสถ จังหวัด

พิษณุโลก 
5) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนการ

ผลิตขนมปงนางเล็ดหมูบานทับทิมสยาม 04 และตำบลเทพรักษา 
6) โครงการการจัดการความรูและถายทอดเทคโนโลยีเกษตรแมนยำสำหรับการ

ทำมังคุดนอกฤดูกาล       

 
๔๘ 

 
- 

 
- 

 
๒๗.๐๐๐๐ 

 
สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 

  ๒.๒ สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) มีความรวมมือกับกองอำนวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)  
             สงเสริมการใชประโยชนองคความรูจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 
เชิงพื้นที่ : ชุมชนเขมแข็ง ดวยวิจัยและนวัตกรรม ผานกลไกการดำเนินงานของศูนยประสาน
การปฏิบัติที่ ๑ – ๕ (ศปป.๑ – ๕) เพื ่อรวมขับเคลื่อนกิจกรรม และขยายผลถายทอด 
องคความรูจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามความตองการของพื้นที่ชุมชน สังคม ปราชญ
ชุมชน และปราชญ โดยการยกระดับศักยภาพความเขมแข็งของชุมชนดวยวิจัยและ
นวัตกรรมโดยการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาคจังหวัดในพื้นที่เพื่อใหเกิดการ  
 

๘๐ การแพร
ระบาด
ของ 

COVID-19 
 

ประชุม
ทางไกล 

ผาน
ระบบ 
ZOOM 

 

๑๒.๒๔๖๗ สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 
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  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 คณะทำงานพิจารณาขอเสนอ
โครงการ ติดตามประเมินผลและใหความเห็นทางวิชาการกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการ
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณฯ ขอรับการ
สนับสนุนการทำกิจกรรมการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม จำนวน ๙ โครงการ 

     

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

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

2) เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม เพื่อการทำงานและวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอยาง
มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

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

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

๗๕ สถานการณ
การแพร
ระบาด 
ของ 

COVID-19 

- 20.2755 สถาบัน
สารสนเทศ

ทรัพยากรน้ำ 
(องคการ
มหาชน) 
(สสน.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๗ หนา 8 ของ 9 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

  - การอบรมเชิงปฏิบัติการ“ทฤษฎีใหมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ระหวาง
วันที่ 24-27 มีนาคม 2564 ณ ชุมชนศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม เพื่อรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางดำเนินงานทฤษฎีใหม  
การถายทอดความรูเชิงปฏิบัติการพี่นำนองรักษน้ำตามแนวพระราชดำริ ร.9 ระหวางวันที่ 17-
21 พฤษภาคม 2564 ณ บานสาละวะ และบานไลโว อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
เพื่อเรียนรูการสรางฝายชะลอความชุมชื้นและดักตะกอน การอนุรักษ ดิน น้ำ ปา ตามแนว
พระราชดำริ ใหกับกลุมเยาวชน ชาวบาน ครู และบุคคลากรทางการศึกษา  

๓) ดำเนินงานประสานการทำงาน และวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน เพื่อ
นำไปสูงานพัฒนาและฟนฟูแหลงน้ำ สรางตนแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่เหมาะสมกับ
ภูมิสังคม โครงสรางหรือแหลงน้ำสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยชุมชนเครือขาย 60 
ชุมชน ไดจัดทำขอเสนอโครงการและสัญญา เพื่อดำเนินงานดานพัฒนาแหลงน้ำ ตัวอยางเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม และพัฒนาศักยภาพเยาวชน  
 ๔) ดำเนินงานพัฒนาและฟ นฟูแหลงน้ำและเกษตร สรางตนแบบความสำเร็จการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยแบงการดำเนินงานออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานพัฒนา
ฟนฟูแหลงน้ำ ดานพัฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม และดานพัฒนาเครือขายเยาวชน 

     

  ๔. โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน 
 โดยวิทยาลัยชุมชน ๒๐ แหง ดำเนินงานในการวิเคราะหศักยภาพชุมชน คัดเลือกชุมชน 
และทำความเขาใจชุมชนเพื่อทราบความเปนอยู ศักยภาพ ปญหา/ความตองการที่จะแกไข/
พัฒนา และมีการสรางเครือขาย เพื่อวิทยาลัยชุมชนเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนา จัดทำ
แผนรวมกับชุมชน พัฒนาองคความรู และฝกอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อสรางทักษะที่สนอง
ตอชุมชน มีเปาหมายจำนวนประชาชนที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคลองกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลง 5,500 คน มีผูเขารวม จำนวน 1,968 คน ตัวอยางเชน โครงการสงเสริม
พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตกลุ มเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ โครงการการพัฒนา
ผลิตภัณฑภาชนะรักษโลกจากวัสดุธรรมชาติเพื ่อรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตยุค New 
Normal โครงการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปและบรรจุภัณฑขาวอินทรียของกลุมรักษโฮม 

35.78 - - ๗.๕๙๗๔ สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน (สวชช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๗ หนา 9 ของ 9 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 
ของผลการ
ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอ 
เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจ
ฐานราก เปนตน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  1 ของ 42 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ ๑ – 3๑ กรกฎาคม 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 5,667 คน  

 

53.93 - - 616.298๑ สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สป.อว.) 

แบบ กตน. ๒ 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  2 ของ 42 
 

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  3 ของ 42 
 

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 - - ๓,๙๕๔.๙๙๐๐ สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

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

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ
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ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
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ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  รวม ๕๘,๔๔๐ คน คิดเปนรอยละ ๙๗.๔๐ 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 นฟูเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล รวมทั ้งสิ ้น 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 ี ่ จ ั งหวัดต อไป ขณะนี ้อย ู  ระหว าง ให
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเขารวมโครงการดำเนินการเก็บขอมูล Community  
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
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ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
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(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  Big Data: CBD ซึ ่งกำหนดระยะเวลา ๓ เดือน (มิถุนายน - สิงหาคม 
๒๕๖๔) 

ทั้งนี้ ในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ไดมีการดำเนินกิจกรรมพิเศษในพื้นที่ ๒ กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมเชิงรุก 
และกิจกรรมเชิงรับมือ ดังนี้ 

กิจกรรมเชิงรุก คือ “รุกคลีนพื ้นที ่ เคลียรเชื ้อราย สรางความ
ปลอดภัยในชุมชน” โดยจะเนนการเขาไปเคลียรพื ้นที่ทำความสะอาด 
เพื่อปองกัน และลดการแพรกระจายของเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ตาง ๆ 

กิจกรรมเชิงรับมือ คือ “รวมพลังฉีดวัคซีน หยุดเชื ้อเพื ่อชาติ 
ลดการระบาดของโรค” โดยชาว U2T จะรวมรณรงคการฉีดวัคซีนเพื่อลด
การระบาดโควิด เพื่อสรางภูมิคุมกันใหชุมชน เพื่อใหชุมชนกลับมาใชชีวิตกัน 
อยางปกติ 

     

  ๕. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง (U-School Mentoring) เปนโครงการ
ตอบสนองนโยบายขับเคลื ่อนไทยไปดวยกันเพ ื ่อพัฒนาจังหวัดด วย
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซึ ่งจะมีการบูรณาการ 
การทำงานระดับกลุมจังหวัด มีเครือขายมหาวิทยาลัย ๙ เครือขายเปน 
ตัวขับเคลื ่อน หรือ “อว. สวนหนา” เปนการทำงานรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลัย หนวยงานวิจัย และเปนการพัฒนาครูสูผูเรียนดวยนวัตกรรม
ควบคูกับการปลูกฝงคุณธรรม การสรางวินัย พรอมกับสงเสริมการเรียนรู
กับการพัฒนาทองถิ่นอยางเปนระบบและยั่งยืน แกปญหาและยกระดับ
การศึกษาขั้นพื ้นฐานของแตละทองถิ ่น ใหเกิดการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และใหความสำคัญกับการสงเสริม
แหลงเรียนรูในทองถิ่น  

ในปจจุบัน มีการดำเนินการ ดังนี้ 
 
  

๗๐ - - ๓๕.๘๐๕๐ 

 

 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สป.อว.) 
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  ๑) จ ัดทำขอกำหนดโครงการพัฒนาค ุ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) พ ิจารณาขอเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการศ ึ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 เครือขายอุดมศึกษา
ภูมิภาค ๘ เครือขาย จำนวนเงิน ๒๖,๓๑๘,๒๐๐.๕๐ บาท 

     

  ๖.  โครงการเสริมสรางขีดความสามารถกำลังคนดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีผูเขารวมกิจกรรม/พิพิธภัณฑ รวมทั้งสิ้น 
๓,๐๕๐,๖๘๙ คน ตัวอยางกิจกรรม/พิพิธภัณฑ เชน 

 พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร 

 พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา  

 พิพิธภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 พิพิธภัณฑพระรามเกา  
 

๖๒.๔๔ - - ๓๔๕.๘๘๔๐ 
 

องคการ
พิพิธภัณฑ

วิทยาศาสตร
แหงชาติ (อพ.) 
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(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

   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 
ทั ้งนี ้ ตากสถานการณการแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID – 19) ทำใหตองปดการใหบริการผูเขาชมตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ จนถึงปจจุบัน ทำใหยอดจำนวนผูเขาชมลดลง และบางกิจกรรม
ตองงดกิจกรรมลง แตมีการปรับรูปแบบการใหบริการ เปน Online มากขึ้น 

     

  ๗.  โครงการผลิตแพทยเพิ่ม 

 จัดการเรียนการสอนตามแผนที่กำหนดไว 

 จัดการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาวิธีการจัดหลักสูตร วิธีการเรียน
การสอน พัฒนาสื่อการสอน พัฒนาระบบประเมินผล  

 จำนวน ๔๒ โครงการ (จากโครงการทั้งหมด ๑๐๕ โครงการ) 

4๕.๗๑ การแพรระบาด
ของ เชื้อไวรัส

โคโรนา 
2019  

(COVID-19) 

 ๑๖๓.๑๕๘๖ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

(มก.) 
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   ๘.  การพัฒนานักศึกษาเพื ่อเปนบัณฑิตที ่มีทักษะบัณฑิตศตวรรษ 
ที่ ๒๑ และคุณลักษณะ 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 - - 5.1414 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

จันทรเกษม 
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  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 

๕๐ - - - 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

๙๕ - - 24.4382 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. เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
 (๒) จัดทำกรอบการศึกษาหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการและ
แนวปฏ ิบ ัต ิการจ ัดการศ ึกษาแบบ Sandbox ในสาขาเฉพาะด าน 
๕ สาขา ไดแก วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีวิศวกรรม สถาปตยกรรม
และการออกแบบ วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต เทคโนโลยี
สารสนเทศ ความเปนผูประกอบการ และสาขาวิชาสหวิทยาการและสาขา
อื่น ๆ และจัดจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเด็นดังกลาว 

(๓) ตั้งคณะทำงานสงเสริมการจัดการศึกษาที่แตกตางจาก
มาตรฐานการอุดมศึกษา (โดย รมว.อว.) โดนมีการประชุมคณะทำงานครั้ง
ที ่ ๑/๒๕๖๔ เมื ่อวันที ่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะทำงานเห็นชอบใน 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื ่อนไขการจัดการศึกษาแบบ Sandbox เพื่อ
เตรียมนำเสนอสภานโยบายฯ ตอไป 

(๔) จัดประชุมคณะทำงานสงเสริมการจัดการศึกษาที่
แตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษาครั ้งที ่ ๒/๒๕๖๔ เมื ่อวันที ่ ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื ่อพิจารณารูปแบบขอเสนอการจัดการศึกษาที่
แตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา และเสนอแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเพื่อ
จัดทำกลไกกำกับ การประกันคุณภาพ การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล 
และปจจัยสงเสริม เพื่อรองรับการจัดการศึกษาที่แตกตางจากมาตรฐาน
การศึกษา 

(๕) จ ัดทำขอเสนอการจัดการศ ึกษาที ่แตกต างจาก
มาตรฐานการอุดมศึกษา เตรียมเสนอสภานโยบายฯ เมื ่อวันที ่ ๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
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  (๖) จัดทำกลไกและมาตรการในการกำกับและการประกัน
คุณภาพการศึกษา และแนวทางการดำเนินงานของคณะผูประเมินผล
อิสระ   
 ในการประชุมวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สภานโยบายฯ 
ใหความเห็นชอบหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการ และกลไกในการจัดการศึกษา
ที ่แตกต างจากมาตรฐานการอ ุดมศ ึกษา และเห็นชอบให แต  งตั้ ง
คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องดานนวัตกรรมการอุดมศึกษา และให
เสนอคณะรัฐมนตรีขอความเห็นชอบในหลักการตอการจัดการศึกษาที่
แตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา    

     

  ๒) ขอเสนอนโยบาย เรื ่อง 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  
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 จัดทำขอเสนอกลยุทธและโปรแกรมการขับเคลื ่อนการ
เรียนรูตลอดชีวิตโดยกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเสร็จสมบูรณ 
และอยูในระหวางการจัดทำขอเสนอกลยุทธและโปรแกรมขับเคลื่อนโดย
กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ- พัฒนารางขอเสนอสงเสริมหลักสูตรบูรณาการ
การเรียนรูกับการทำงาน และการพัฒนากำลังแรงงาน เพื่อเสนอแนะตอ 
สป.อว. ในการผลักดันตอไป 

 เตร ียมจัดต ั ้งคณะกรรมการที ่ปร ึกษานโยบายพัฒนา
กำลังคนตามความตองการของประเทศ และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

 นำเสนอความกาวหนาการดำเนินงานเพื ่อรับฟงความ
คิดเห็นผูทรงคุณวุฒิแลวเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 

 แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาดานการศึกษา การเรียนรู 
และการพัฒนากำลังคนตามความตองการของประเทศ (โดย สอวช.) และ
ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
เพื่อนำเสนอความกาวหนาการศึกษาเรื่องนโยบายสงเสริมการเร ียนรู
ตลอดชีวิตของประเทศไทย   

 นำเสนอผลการศึกษาเบื ้องตนแกคณะกรรมการยกร าง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบ
โจทยการพัฒนาแหงอนาคต เพื่อประกอบการยกรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 รางรายงานการศึกษาเรื่องนโยบายสงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิต เพื ่อรองรับการพลิกโฉมฉับพลันและวิกฤตการณโลก ผานการ
พิจารณาโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาดานการศึกษา การเรียนรู และการ
พัฒนากำลังคนตามความตองการของประเทศ ในการประชุมครั้งที่ ๑/
๒๕๖๔ (๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔) และครั้งที่ ๒ (๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  13 ของ 42 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

๓) Manpower & Brainpower ดำเนินการจัดทำขอเสนอกลไกปลด
ล็อคนักเรียนทุนใหสามารถไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการ
ใชศักยภาพของนักเรียนทุนรัฐบาลใหไดใชความสามารถตามความถนัด
สูงสุด เกิดการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุนจากการทำงานที่มีความทา
ทาย สงเสริมการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน และเพิ่มโอกาสในการ
พัฒนาประเทศ โดยใหมีกลไกสงเสริมใหนักเรียนทุนพัฒนาและสงเสริมผูมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี (พสวท.) ไป
ปฏิบัติงานในภาคเอกชน 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 ปจจุบัน อยูระหวางการ
จัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือการสงเสริมใหนักเรียนทุนรัฐบาลไป
ปฏิบัติงานในภาคเอกชน ระหวาง สอวช. สสวท. สวทช. และสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  14 ของ 42 
 

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) จัดทำรางกรอบมาตรฐานหลักสูตรและการดำเนินงานสหกิจศึกษา
และการศ ึกษาเช ิ งบ ูรณาการก ับการทำงาน (Cooperative and Work 
Integrated Education Standards Framework) เสร็จแลว โดยอยูระหวาง
การเสนอจัดทำเปนประกาศฯ เพื ่อสงใหสถาบันอุดมศึกษาและสถาน
ประกอบการนำไปใชตอไป  

๒) จัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) 
ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน
เต็มรูปแบบ โดยจะถายทอดสดผาน Facebook Live: Co-Op Suranaree 
University of Technology 

๓) พัฒนาระบบฐานขอมูล CWIE (cwie.mua.go.th) และเปดระบบ
ใหสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการนำเขาขอมูลและใชงานแลว 
ปจจุบัน อยูระหวางการประชุมหารือเพื่อเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล CWIE 
ของ อว. กับระบบฐานขอมูลของกระทรวงแรงงาน และ EEC เพื่อใหมี
ฐานขอมูลขนาดใหญและมีศักยภาพในการนำขอมูลมาวิเคราะหและใช
ประโยชนตอไป 

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

๖๕ 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 

 
 

- 4.1150 สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

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

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

 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 ับการฝ กควบคุ 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.) 
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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 
คณะกรรมการไดพิจารณารวมกัน และไดดำเนินการแกไขการกำหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ (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.) 
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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 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.) 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  จากขางตนคณะได ดำเนินการจัดทำหนังส ื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 ลงวันที่ ๑๘กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ซึ่งเปน
พัสดุประกอบภายในประเทศ  

ปรับปรุง TOR  ตามประกาศ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลง
วันที่ 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.) 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

 ๘.๔ ดึงดูดคนเกงจาก 
ทั่วโลกเขามารวมทำงานกับ
คนไทย และสงเสริม 
ผูมีความสามารถสูง 
สนับสนุนใหธุรกิจชั้นนําใน
ประเทศ 

๑. โครงการความรวมมือกับตางประเทศและการเตรียมตัวเขาสู
ประชาคมโลก ประกอบดวย ๘ กิจกรรมยอย ไดแก  

๑) โครงการการสงเสริมการเคลื่อนยายผูเรียนและผูมีความสามารถ
สูงขามพรมแดน เชน 

๑.๑) โครงการ Asian International Mobility for Students 
(AIMS) Programme ปจจุบันอยูมีนักศึกษาไดรับเลือกใหเขารวมโครงการ
๑๘ คน 

๑ .๒ )  โครงการ  DUO-Thailand Fellowship Programme 
มีนักศึกษาที่เขารวมโครงการ จำนวน ๑ คู (๒ คน)  

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

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

๑.๕) โครงการวิจัยรวมไทย-ฝรั ่งเศส โดยกระทรวง อว และ
รัฐบาลฝรั่งเศส โดยจัดการประชุมเพื่อชี้แจงและแลกเปลี่ยนวิธีการเขยีน
ขอเสนอโครงการในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

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

๑.๗) โครงการอาสาสมัครเกาหลี ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
อยูระหวางการเปดรับขอเสนอโครงการ 

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

๘๓ 

 

  33.170๐ สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร 

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

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

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

๑.๑๐) โครงการสงเสริมความเปนสากลในบาน (Internationalization 
at Home: IAH) อยูในระหวางเตรียมรายละเอียดเพื่อประกาศโครงการ  

๒) โครงการการสนับสนุนใหประเทศไทยเปนที่ตั้งของหนวยงานดาน
การศึกษาในระดับภูมิภาค ไดแก 

๒.๑) เปนเจาภาพที่ตั้งและสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน
ของสำนักงานเลขานุการเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน  

๒.๒) เปนเจาภาพที่ตั้งและสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน
ของ  ศ ู นย   SEAMEO Regional Centre for Higher Education and 
Development  

๒.๓) ศูนยยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
๒.๔) ศ ูนย ออสเตรเล ียศ ึกษา สถาบันอาณาบร ิเวณศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
๒ .๕ )  ศ ูนย  ศ ึ กษา เอเปค  สถาบ ันอาณาบร ิ เ วณศ ึ ก ษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
๒.๖) สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) 

ประจำป ๒๕๖๔ เพื่อเปนกลไกในการนำพาองคความรูและเทคโนโลยีของ
ภูมิภาคเพื่อกลับมาพัฒนาการอุดมศึกษาไทย 

๒.๗) สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER)  
๓) โครงการการพัฒนาเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ ไดแก 

๓.๑) การขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการภายใตกองทุน
พิเศษแมโขง-ลานชาง จำนวน ๒ โครงการ ไดแก โครงการการตรวจสอบ
และจัดการปญหาพยาธิใบไมตับในภูมิภาคลุมแมน้ำโขง และโครงการการ
พัฒนาศักยภาพผู ปฏิบัติงานดาน food security โดยทั ้งสองโครงการ 
สป.อว. ดำเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
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ขอเสนอ
แนะ 
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งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

๓.๒) จัดทำแผนอาเซียนดานการศึกษา  
๓.๓) การประชุม APTWG on Student Mobility and Quality 

Assurance of Higher Education among ASEAN Plus Three 
Countries เพื ่อจัดทำแนวทางและมาตรการสงเสริมการเคลื ่อนย าย 
นักศึกษาขามพรมแดนในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม 

๓.๔) การประชุมคณะทำงานเอเปคดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย  ภายใต เคร ือข ายด านการศ ึกษา (APEC HRDWG/ EDNET) 
ณ ประเทศนิวซีแลนด 

๓.๕) ดำเนินกิจกรรมภายใตกรอบเอเปคกับ Institute of APEC 
Collaborative Education สาธารณรัฐเกาหลี ประจำป ๒๕๖๔ โดยได
คัดเลือกผูแทนของไทยเขารวมกิจกรรมดังนี้ 

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

๓.๖) โครงการ ASEAN Citation Index (ACI) ระยะที ่๔ 
๓.๗) การประชุม ๓rd Thailand-US Committee Meeting on 

Science & Tech (JCM)  
๓.๘) การประชุม Political Consultation ไทย – ตุรกี และ ไทย – 

ฝรั่งเศส และจัดทำขอมูลประกอบการประชุม  
๓.๙) การสงเสริมความร วมมือดาน อววน. ระหวางไทย – 

โปรตุเกส โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยผานความตกลงฯ ฉบับที่ ๒ 
๔) โครงการการสงเสริมภาพลักษณที่ดีใหกับการศึกษาไทย ไดแก 

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



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  22 ของ 42 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

๕) การดำเน ินงานภายใต  โครงการพ ัฒนาความร วมม ื อกับ
ตางประเทศ ไดแก 

๕.๑) ความรวมมือระหวางไทย-สปป. ลาว โดย สป. อว. รวมกับ 
สวทช. และกรมความรวมมือระหวางประเทศไดจัดทำแผนความรวมมือ
เพื่อการพัฒนาไทย-สปป.ลาว ระยะ ๓ป โดยในสวนที่ อว. รับผิดชอบได
ใหความชวยเหลือ เรื่องการพัฒนาศักยภาพการบหารการวิจัยและการ
พัฒนานักวิจัยใหแก สปป. ลาว 

๕.๒) โครงการแลกเปลี ่ยนดานการศึกษาและวิทยาศาสตร
ระหวางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการตางประเทศและการคาและกระทรวง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงประเทศฮังการี ประจำป ๒๐๒๑ - ๒๐๒๒ 

๕.๓) กิจกรรมความรวมมือภายใตกรอบ Asia-Europe Meeting 
(ASEM) ประกอบดวย การเขารวมการประชุม ASEM Expert Group on 
Interregional Credit Transfer Mechanisms and Learning 
Outcome Systems  

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

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  



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  23 ของ 42 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

 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 

(๒) ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยำโดยใชวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม 

ตัวอยางแผนงานยอย  
- วิจัยและพัฒนาระบบการค ัดกรองและชวยเหลือคนจนอย าง

เบ็ดเสร็จและแมนยำ 
- วิจัยและพัฒนาโมเดลการจัดการกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนา

อาชีพและเพิ่มทักษะการดำรงชีวิต  
- วิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดใน

พื้นที่แบบเบ็ดเสร็จใหครบหวงโซคุณคา (Value Chain) 
 
 
 

 

๙๐.๓๐ การแพร
ระบาดของ 
เชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 

- ๖๗๒.๗๒๐๙ สำนักงาน
คณะกรรมการ

สงเสริม
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สกสว.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  24 ของ 42 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  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 
- วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาเมืองเพื่อกระจายความเจริญ

และลดความเหลื่อมล้ำ 
- พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมภูมิภาคและนวัตกรรมเชิงพื้นที ่วิจัย

ความรวมมือระหวางจังหวัดชายแดนที่เชื่อมตอกับประเทศเพื่อน
บานในดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

ตัวอยางผลการดำเนินงาน 
- จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรม (Cultural Space) เชน 

ตลาดเชิงวัฒนธรรม ศูนยเรียนรูศิลปะและวัฒนธรรม อยางนอย ๓๘ ยาน/
เมือง/จังหวัด ทั ่วประเทศ โดยมีตัวอยางของการจัดกิจกรรมตลาด
วัฒนธรรม เกิดการพัฒนาผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเชิงวัฒนธรรม  

     



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  25 ของ 42 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  อยางนอยจำนวน ๑๒ ราย รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการเชิง
วัฒนธรรม (Cultural Product and Service) อยางนอย จำนวน ๒๐
รายการ เกิดองคความรูและหลักสูตรเพื่อฟนฟูศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ๓ 
หลักสูตร รวมถึงกลไกการพัฒนาเมือง การสรางกติการวม แผนการลงทุน 
ใน ๑๐ เมืองตนแบบ 

     

  ๒. นวัตกรรมจากการวิจัยเพื่อการอำนวยความยุติธรรมแบบล้ำสมัย 
การสนับสนุนการวิจ ัยและนวัตกรรมภายใตกลุ มเรื ่องการพัฒนา

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

ดานผูสูงอายุ 
    ในปจจุบันดำเนินการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม จำนวน ๓๘ 
โครงการ 

๙๐.๕๑ - - 1๙๖.๘๑๙๐ สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 

  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 
 

๘๐  - - ๘๐.๐๐ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุดรธานี 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  26 ของ 42 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  ๔) การใชวิธีการดานภาษาศาสตรคลังขอมูลเพื่อพัฒนารายการคำศัพท
เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ 

๕) นวัตกรรมการสรางภูมิคุมกันและการรูเทาทันสื่อเพื่อปองกันการถูก
กลั่นแกลง และ หลอกลวงทางสื่อออนไลนสำหรับเยาวชน จังหวัดอุดรธานี 

๖) การเตรียมไฮโดรเจลผสมของไหมไฟโบรอินและเซลลูโลสสำหรับ
ระบบนำสงยา 

๗) การจำแนกหอยฝาเดียวที ่เป นโฮสตตัวกลางของพยาธิโดยใช 
มอรโฟเมตริก และไพรเมอรจำเพาะ 

๘) ราเอนโดไฟทที่ผลิต Indole-๓-acetic acid (IAA) และ Gibberellins และ
ประสิทธิภาพใน การสงเสริมการเจริญเติบโตพืช 

๙) การพัฒนารูปแบบของการออกกำลังกายแบบฟอนกระติ๊บประยุกต 
เพื่อสงเสริมภาวะสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของผูสูงอายุ 

๑๐) ความหลากหลายของแบคทีเรียที่เพาะเลี้ยงไดที่แยกไดจาทางเดิน
อาหารของหอยไซ (Bithynia Siamensisgoniomphalos) 

๑๑) การพ ัฒนาศ ักยภาพบ ุคลากรทางการศ ึกษา ด านการจัด
ประสบการณภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยในยุคไทยแลนด ๔.๐ 

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  

๗๕ - - 53.0744 ศูนยความเปน
เลิศดาน

ชีววิทยาศาสตร 
(องคการ
มหาชน)  
(ศลช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  27 ของ 42 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

(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 

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

(๖) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื ่องานบริการทางด าน 
จีโนมิกสและสุขภาวะ พัฒนานวัตกรรมการใหบริการตรวจวินิจฉัยและ
วิเคราะหโรคที่เกี่ยวของพันธุกรรม เชน ตรวจการติดเชื้อโรค COVID-19
ดวยวิธี real-time RT-PCR 

(๗) พัฒนานวัตกรรมหนากากอนามัยชนิด N๙๕/KN๙๕ ใชทาง
การแพทย ที่ผานการทดสอบตามมาตรฐานจากหองปฏิบัติการ ซึ่งไดผลิต
จำนวน ๒๐,๐๐๐ ชิ้น 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  28 ของ 42 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  ๔.๒) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการดานชีววิทยาศาสตร
สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุเขาถึง/ใชนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการดูแลและสงเสริมสุขภาวะที่ดีของผูสูงอายุ ผานการ
ดำเนินการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่เกิดจากนวัตกรรม
ของคนไทย สงเสริมใหเกิดการใชการนำไปใชประโยชนใหแพรหลาย  
นำรองการใชงานในกลุมผูสูงอายุ โดยในป 2564 ไดใหบริการฝงรากฟน
เทียมที่ผลิตโดยนักวิจัยไทยตอเนื่องเปนปที่ 4 ดำเนินการรวมกับเครือขาย
โรงพยาบาลในแตละภูมิภาค ปจจุบันรวม 52 แหง แกผูสูงอายุที่อายุ 60 
ปขึ้นไป ที่สูญเสียฟนบดเคี้ยว โดยไมเสียคาใชจาย เพื่อเพิ่มคุณภาพชวีิต
ใหกับผูสูงอายุ ลดความเหลื่อมล้ำ และเก็บขอมูลผลการรักษาเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงผลิตภัณฑ ขณะนี้มี จำนวนผูที่ลงทะเบียนและผานการคัดกรอง 
(รอการฝงรากฟนเทียม) จำนวน 1,437 คน และใหบริการฝงรากฟน
เทียมไปแลว จำนวน 457 คน 637 ราก (ขอมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 
2564) นอกจากนั้น ไดมีการจัดอบรมทันตแพทยจำนวน 4 รุน และอยู
ระหวางการประสานงานการตรวจเยี่ยมหนวยบริการเครือขาย รวมถึงการ
สนับสนุนยาสีฟนสำหรับผู สูงอายุ จำนวน 1,764 คน และใหบริการ
เครื่องไบโอพลาสมาฯ (แผลเบาหวาน) จำนวน 198 คน 

๗๐ - - 56.4042 ศูนยความ 
เปนเลิศดาน

ชีววิทยาศาสตร 
(องคการมหาชน) 

(ศลช.) 

  ๕. การวิจัยและพัฒนาดานการแพทยและสาธารณสุข 
๕.๑) โครงการ Medicopolis เพื่อพัฒนาพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ

และสรางความเขมแข็งใหผูประกอบการดานชีววิทยาศาสตรตลอดจน
สรางวิสาหกิจฐานนวัตกรรม ดังนี้ 

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 

 
๘๐ 

 
- 

 
- 

 
46.9052 

 

 
ศูนยความ 

เปนเลิศดาน
ชีววิทยาศาสตร 
(องคการมหาชน) 

(ศลช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  29 ของ 42 
 

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
ยอดเพื่อแขงขันในตลาดตางประเทศในอนาคต 

๓) ยกระดับผู ประกอบการกลุ มผลิตภ ัณฑธรรมชาต ิให มี
ความสามารถในการแขงขันระดับสากล โดยคัดเลือกผูประกอบการที่มี
ผลิตภัณฑธรรมชาติกลุมชะลอวัย และปองกันโรค NCDs สนับสนุนใหมี
การทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑดวยงานวิจัยทางคลินิก สนับสนุนการ
ขยายตลาดผานการ Business Matching กับคูคาทั้งในและตางประเทศ 
และพัฒนาผูเชี่ยวชาญดานโภชนพันธุศาสตร เพื่อใหคำปรึกษาการพัฒนา
อาหารเพื่อปองกันโรค 
 ๔) ปญญาประดิษฐกับการตรวจคัดกรองวิเคราะหภาพเอ็กซเรย
ทรวงอกโรคปอดอักเสบติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดวยการ
นำ Portable Chest x-ray และป ญญาประด ิษฐ   (Artificial Intelligence : AI) 
ชวยแปลผลภาพรังสีทรวงอก (Chest x-ray : CXR) ใชในการตรวจคัด
กรองโรคปอดอักเสบในกลุมเสี่ยงที่มีจำนวนมากใหไดรับการตรวจคัดกรอง
วินิจฉัยไดรวดเร็วขึ้น นำไปชวยการตรวจคัดกรองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 
๓,๐๐๐ราย โรงพยาบาลสนามที่พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และคลินิกตรวจ
คัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงพยาบาลราชวิถี 

  

     



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  30 ของ 42 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  ๕) พ ัฒนาและฝกอบรมหลักสูตรผ ู ด ูแลผู ส ูงอาย ุสำหรับ
มัคคุเทศก ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) และเพื่อเปนการรองรับสังคมสูงอายุ โดยการนำทักษะการ
ใหบริการการทองเที ่ยว และทักษะการดูแลผูสูงอายุ มาประยุกตและ
บูรณาการเข าดวยกัน เกิดเป นหลักสูตรการดูแลผู สูงอายุ สำหรับ
มัคคุเทศก 

     

  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 

๙๐ - - 12.1576 

 

 

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 

๙๐ - - ๖๑.๒๒๓๘ ศูนยความเปน
เลิศดาน

ชีววิทยาศาสตร 
(องคการ

มหาชน) (ศลช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  31 ของ 42 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

plasma สำหรับการรักษาโรคสภากาชาดไทย หลังการทดสอบความ
แข็งแรงของกระบวนการผลิต และความคงตัวของผลิตภัณฑ ตลอดจน
การทดสอบทางคลินิก 

๒) พัฒนาการรักษาดวยเซลลบำบัดเพื่อการรักษาผูปวยโรคมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวชนิดบีเซลลพรอมทั ้งไดทำการวิจัยทางคลินิกในผู ปวย
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวบีเซลลตั ้งแตป ๒๕๕๙ ถึงป ๒๕๖๓ มีผู ป วย
อาสาสมัครเขารวมโครงการจำนวน ๙ ราย โดยมีผูปวยจำนวน ๓ ราย 
ที่ไดรับการรักษาและไดรับการติดตามเปนเปนระยะเวลานาน ๑๒ เดือน 
ไมพบภาวะแทรกซอน ป จจุบ ันอย ู ระหวางกระบวนการถายทอด
เทคโนโลยีใหกับบริษัท Genepeutic Bio) 

๓) เกิดการรับรองวิธ ีการรักษาใหมเปนวิธ ีมาตรฐาน 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 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  32 ของ 42 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  ในบุคคลที่แพแอลกอฮอล พรอมทั้งใหความชุมชื้นถนอมผิว ปจจุบัน
สามารถผลิตตนแบบผลิตภัณฑครีมทามือสำหรับใชทดแทนเจล
แอลกอฮอลลางมือในระดับหองปฏิบัติการไดแลว 

     

 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 

 

๙๐ การแพร
ระบาดของ
เชื้อไวรัส 
โคโรนา 
๒๐๑๙ 

(COVID-๑๙) 
 

ประชุม
ทางไกล 

ผาน
ระบบ 
ZOOM 

เพื่อ
ประชุม 
ผูทรง 
คุณวุฒิ 

 

๕๐.๐๐๐๐ 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 

   (๔) นักวิจัยอาวุโส   
(๔.๑) ทุนสงเสริมกลุมวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)  

  (๔.๒) ทุนศาสตราจารยวิจัยดีเดน  
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 สำหรับระบบปฏิบัติการ 
เพื่อการคาดการณน้ำทวม 

- ดำเนินการรวบรวมขอมูลฝนดาวเทียมแลว และประเมินและ
วิเคราะหขอมูลฝนดาวเทียม GPM แลวเสร็จ 

๓) พัฒนาระบบจัดทำแผนที ่ปริมาณไอน้ำในอากาศ (PWV) เพื่อ
ติดตามและคาดการณการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ 

- ดำเนินการรวบรวมรูปแบบสารสนเทศ กำหนดมาตรฐานขอมูล 
GNSS ขอมูลโทรมาตร คาปรับแกขอมูลอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ การออกแบบ
การเชื่อมโยงขอมูล GNSS ขอมูลโทรมาตรและระบบจัดทำแผนที่แสดง 

๕๖.๕๐ - - ๒๓.6487 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 

  ปริมาณไอน้ำในอากาศ แลวเสร็จ อยูระหวางพัฒนาระบบประมวลผล 
และแสดงผลแผนที่ PWV 

- 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) การพัฒนาขอมูลและปรับปรุงฐานขอมูลภูม ิสารสนเทศ (GIS) 
เพื่อการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

- ดำเนินการรวบรวมรูปแบบสารสนเทศ การศึกษารูปแบบโครงสราง
ขอมูล จัดกลุมขอมูลภูมิสารสนเทศ และการออกแบบระบบ โดยอยูระหวาง
การพัฒนาระบบ 

๖) ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีที่มี
ผลตอการปรับตัว 

- รวบรวมแบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลกไวเปนที่เรียบรอยแลว จำนวน 
๕ ช ุ ดข  อม ู ล ได  แก   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 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  - วิเคราะหผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอการผลิตภาค
การเกษตร 

     

  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
เครื่องโทคาแมคHT-๖M ซึ่งเปนอุปกรณสำคัญในการกักเก็บพลาสมาดวย
สนามแมเหล็ก และเปนอุปกรณสำคัญในการศึกษาวิจัยเรื่องพลังงาน
นิวเคลียรฟวชั่น โดยเครื่องโทคาแมครุนนี้เปนรุน ๒ ที่ ASIPP ไดพัฒนาขึ้น
โดยมีแผนการหลังการรับมอบเครื่องประกอบดวย ๓ ระยะ 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 

๓๕ - - ๔.๑๒๐๐ สถาบัน
เทคโนโลยี
นิวเคลียร
แหงชาติ 
(องคการ
มหาชน)  
(สทน.) 
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นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
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ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  การแพทยและสุขอนามัยโดยใชพลาสมาในการบำบัดแผลติดเชื้อและ 
แผลเรื้อรัง พรอมชวยกระตุนการสรางเสนเลือดเนื้อเยื่อใหม หรือการ
รักษา 

ทั้งนี้ ดำเนินการลงนามสัญญากับสถาบันพลาสมาฟสิกส หรือ ASIPP 
ประเทศจีน เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และวางแผนงานรวมกันแลว  
ในปจจุบ ัน เตร ียมการจัดงานประชุมวิชาการ ASEAN School on 
Plasma and Nuclear Fusion (ASPNF2021) ในวันที่ 2-4 ส.ค. ผาน
ระบบออนไลน โดยมีหนวยงานเขารวม ไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เปนเครือขายเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาดานพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียรฟวชั่น และหนวยงานชั้นนำ
ของโลกที่มีกิจกรรมในการศึกษาวิจัยดานนิวเคลียรพลาสมา อาทิ ทบวง
การพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (IAEA) สถาบันวิจ ัยฟ วช ั ่นใน
สนามแมเหล็ก (Research Institute on Magnetic Fusion หรือ IRFM) เปนตน 

     

  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.  

๕๐ - - ๔.๕๐๐๐ สำนักงาน
พัฒนา

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

แหงชาติ 
(สวทช.) 
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ผูรับผิด 
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  แล วท ั ้ งส ิ ้น ๑ ,๐๒๕ ผลงาน และม ีผลงานท ี ่ผ  านการอน ุม ัต ิจาก
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย จำนวน ๕๓๐ ผลงาน และสำนักงบประมาณไดประกาศขึ้น
บัญชีนวัตกรรมไทยเรียบรอยแลว จำนวน ๔๙๑ ผลงาน 

     

  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 ้

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

๒) การผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่
นวัตกรรม เกิดระบบพัฒนากำลังคนที่มีความสามารถและสมรรถนะสูงให
รองร ับการเปล ี ่ยนแปลงของอ ุตสาหกรรมอยางรวดเร ็ว (Quick 
Response) ใน ๔ อุตสาหกรรม ไดแก อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร
ใน EEC การผลิตความแมนยำสูงและวิศวกรรมการผลิตย ุคดิจิทัล 
อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหมและระบบอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ และ
อุตสาหกรรม Aerospace โดยใชเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) 

๓) การสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื ่อสรางกำลังคนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเพื่อการสรางบัณฑิต การสงเสริม

๔๐ การแพร
ระบาดของ
เชื้อไวรัส 
โคโรนา 
๒๐๑๙ 

(COVID-๑๙) 
 

- ๑,๗๔๕.๖๔ สำนักงาน
คณะกรรมการ

สงเสริม
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สกสว.) 
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การเรียนรูตลอดชวงชีวิต การพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Up-skill) และ 
การเพิ่มทักษะ (Re-skill) เกิดระบบการพัฒนาทักษะเรงดวนสำหรับ
ภาคอุตสาหกรรม ๒ ระบบ ไดแก การปรับเปลี่ยนสถานประกอบการให
เขาสู Smart Factory และพัฒนาทักษะแรงงานใหรองรับการปรับเปลี่ยน
ในอุตสาหกรรมแปรรูปเนื ้อส ัตว และอุตสาหกรรมเคร ื ่องดื ่ม และ
นวัตกรรมการยกระดับการศึกษาแบบบูรณาการรวมกับภาคอุตสาหกรรม 
๖ ระบบ อาทิ ประกาศนียบ ัตรวิชาช ีพชั ้นส ูงเพ ื ่อเพ ิ ่มศ ักยภาพ
ผู ประกอบการอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต, โรงเรียนในโรงงานเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมกลุมเปาหมาย Practice School เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ผูเรียนใหตรงกับความตองการของอุตสาหกรรมอาหารแหงอนาคต การ
เรียนรูรวมกับอุตสาหกรรมดิจิทัลระดับปริญญาตรี แพลตฟอรมของระบบ
นิเวศการศึกษาดานอุตสาหกรรม และการศึกษาไตรภาคี 

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 เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑหรือบร ิการ 
ผาน 5 กลไก ไดแก AI Recognition, AI in School, Super AI Engineer, 
AI/Robotics for ALL แ ล ะ  AI in Agriculture โ ด ย ค ร อ บ ค ลุ ม
กลุมเปาหมาย 39,939 คน 

๕) การสงเสริมการวิจัยขั้นแนวหนาและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศ
ไทยมีศักยภาพ เกิดแผนงานสรางโอกาสและความสามารถในการเขาสู 
ยุคเทคโนโลยีควอนตัม วิศวกรรมอากาศ การริเร ิ ่มขั ้นแนวหนาดาน
การแพทย วัสดุศาสตร วิทยาศาสตรกายภาพและวิศวกรรมศาสตร 
คณิตศาสตร จุลินทรีย มนุษยศาสตร  พหุสังคม ศิลปกรรมศาสตร 
ประวัติศาสตรวิทยาศาตร รวม ๔๒ ทีมวิจัย และบทความทางวิชาการ ๒๕ 
เรื่อง เกิด Consortia ที่มีเครือขายความรวมมือระดับชาติ ๓ กลุม คือ 
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ผูรับผิด 
ชอบ 

กลุมควอนตัมเชิงลึก กลุมควอนตัมประยุกต และกลุมวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมอวกาศ   

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 

ตัวอยางโครงการ/ผลงาน: 
• เจลนาโนอิมัลชันบรรจุแซนโทนจากเปลือกมังคุดอินทรียในระดับ

อุตสาหกรรมสำหรับรักษาแผลกดทับ 
• การผลิต Functional ingredients เช น ย ีสต , สารเสร ิมช ีวนะ, 

เบตากลูแคน, ไลโซไซมเปปไทด, insect-based food, protein isolate, 
bioactive-peptide ในระดับอุตสาหกรรม 

• ยาชีววัตถุคลายคลึงสำหรับกระตุนเม็ดเลือดขาวสำหรับผูปวยมะเร็ง
ที่ไดรับเคมีบำบัด ที่ผลิตในประเทศไทยตามมาตรฐานยุโรปเพื่อใชใน
ประเทศและสงออก 

• ผลิตภัณฑตนแบบเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ 
• ตนแบบระบบ 3-stage gasification ที่มีความพรอมในการรองรับ

ขยะปลอดเชื้อจากโรงพยาบาล 
• นวัตกรรมผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม สำหรับผลิตภัณฑธุรกิจวัสดุ

กองสราง ธุรกิจบานและสวน 
• ตนแบบระบบรถไฟฟารางเบาที่มีมาตรฐาน 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  40 ของ 42 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  • แพลตฟอรมหุนยนตและยานพาหนะไรคนขับสำหรับการเกษตรที่มี
ความแมนยำ 

• สรางความรวมมือกับภาคเอกชน matching fund และจัดสรรทุน
ใหกับผูประกอบการ SMEs Startup ที่อยูใน supply chain 

     

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

 

9๘.๔๘ - - ๕๒.๒๖๘๖ สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 
 
 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  41 ของ 42 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

  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. โครงการตนแบบการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานดานการวิจัย

และนวัตกรรม 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 

๒๕ - เรงรัดการ
เบิกจาย

งบประมาณ 

๒.๐๕๒๐ สำนักงานการ
วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 

 ๘.๗ จัดทำระบบปริญญา
ชุมชนและการจัดอบรม
หลักสูตรระยะสั้น  

โครงการใหบริการวิชาการแกชุมชน โดยวิทยาลัยชุมชน ๒๐ แหง 
จัดบริการวิชาการฝกอบรมในหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร าง
ประสบการณดานอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความตองการของ
ปจเจกบุคคลและชุมชนในลักษณะของการตอบสนองที ่รวดเร็ว และ

81.79 - - 4.5643 สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน (สวชช.) 



นโยบายรัฐบาลที่ ๘ หนา  42 ของ 42 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละของ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/
ขอขัดของ 

ขอเสนอ
แนะ 

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิด 
ชอบ 

สอดคลองตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ เชน การทำขนมไทยเพื่อการคา 
การแปรรูปอาหาร การตัดเย็บเสื ้อผาสตรี การดูแลสุขภาพผู สูงอายุ 
เทคนิคการพูดไลฟสด นวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ นวดไทยเพื่อสุขภาพการ
เลี้ยงผึ้งโพรงปา การตัดเย็บหนากากอนามัยจากผาทอกะเหรี่ยง บาริสตา
มืออาชีพ เทคนิคการถายภาพดวยสมารทโฟนมีผู รับบริการ ณ เดือน
กรกฎษคม ๒๕๖๔ จำนวนสะสม 6,543 คน จากเปาหมาย ๘,๐๐๐ คน 

 
 

 

 



นโยบายเรงดวน หนา 1 ของ 3 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันท่ี 1 มกราคม - 3๑ กรกฎาคม 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
ผู 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 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเกษตร 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 

 

๕๐ - - ๓๖.๐๐๐ สำนักงาน 
พัฒนา

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

แหงชาติ 
(สวทช.) 

แบบ กตน. ๒ 



นโยบายเรงดวน หนา 2 ของ 3 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 

ของผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/

ขอขัดของ 

ขอ 

เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

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

โครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชนทางการแพทย ดำเนินการจัดทำขอเสนอโครงการเพื่อขอ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยแลว และเตรียมพื้นที ่ เพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) 
กัญชา และขอเสนอโครงการฯไดร ับการอนุมัติงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยวันที่  
๒๗ มีนาคม 2564 เปนที่เรียบรอย อยูระหวางการปรับแบบเพื่อกอสรางโรงเรือนปลูกกัญชา
ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยาเขตสามพราว 

 

๓๕ - - อยูระหวาง
ดำเนินการ 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
อุดรธานี 

๕. การยกระดับ

ศักยภาพแรงงาน 

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

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 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
อุดรธานี 

๗. การเตรียมคน
ไทยสูศตวรรษที่ 
๒๑  

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

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

๔๕ - - - สำนักงาน 
พัฒนา

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

แหงชาติ 
(สวทช.) 



นโยบายเรงดวน หนา 3 ของ 3 
 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/ 
มติ/ขอสั่งการ 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 

ของผลการ

ดำเนินงาน 

ปญหา/

ขอขัดของ 

ขอ 

เสนอแนะ 

ผลการ
เบิกจาย

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

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

     

 7.3 การสรางความรูความ
เขาใจการใชเทคโนโลยี ดิจิทัล 
สื่อ ออนไลน และเครือขาย
สังคมออนไลน เพื่อปองกัน
ผลกระทบในเชิงสังคม สราง
ความปลอดภัย ดูแลปญหา
อาชญากรรมทาง 
ไซเบอร และสามารถใช
เทคโนโลยีเปนเครื่องมือ 
ในการกระจายขาวสารที่ถูกตอง
เกิดความสามัคคีในสังคม 
รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมในการดำเนินชีวิต 

โครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลน 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน (สวชช.) ไดดำเนินการคัดเลือกรายวิชาหรือหลักสูตร นำมาจัดทำ

หลักสูตรหรือบทเรียนออนไลน โดยมีคณะทำงานจากชุมชน เครือขาย และวิทยาลัยชุมชน 
รวมถึงพัฒนาบุคลากรรองรับการใชงานบทเรียนออนไลน และจัดการเรียนรูผานการเรียน
ออนไลน ซึ่งมีเปาหมายจำนวนนักศึกษา และประชาชนที่ไดรับการสงเสริมการเรียนรูผานการ
เรียนออนไลน จำนวน ๓๐๔ ราย จากเปาหมาย จำนวน 4,000 คน โดยตัวอยางเชน 
โครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูผานการเรียนออนไลนเพื่อชุมชนวิทยาลัยชุมชนพังงาได
พัฒนาบทเรียนออนไลนเพื่อบริการวิชาการ ณ แหลงเรียนรู หมู 5 บานเกาะเคี่ยม ตำบลบาง
เตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา อบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพผูสอน “การใชงาน 
Google Apps For Education" และวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ไดดำเนินการ
จัดทำประมวลโครงสรางขอมูลรายวิชา "๕ ขนมไทยแบบทอด ทำงายขายเพลิน" ลงใน 
Sandbox ของ THAIMOOC และจ ัดการฝ กอบรมออนไลน ผ  านระบบ ZOOM และ
Facebook Live หัวขอ “Google workspace for Education” ใหแกบุคลากรและอาจารย
ผูสอน 

๘.๕๐ - - 0.๖๓๐๖ สถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 
(สวชช.) 

  


