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คำนำ
การส่ งเสริม สร้างความตระหนั ก เผยแพร่ และถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมสู่ภูมิภาค เป็นภารกิจหลักของสานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สานั กงานปลัดกระทรวง
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ซึ่งดาเนิ น การพั ฒ นาและถ่ ายทอดเทคโนโลยี ตั้งแต่ ระดั บ ชุม ชนจนถึงระดั บ
อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
การด าเนิ น งานต่ าง ๆ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส านั กส่ งเสริม และถ่ ายทอดเทคโนโลยี
มุ่งหวังให้ประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกพื้นที่ในประเทศไทย มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน เพิ่มมูลค่าผลผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับความเป็นอยู่
ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
คณะผู้จัดทา
มีนาคม 2559

สารบัญ
หน้ำ
คานา
วิสัยทัศน์ พันธกิจสานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 โครงสร้างสานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 บุคลากรสานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 โครงการ/กิ จ กรรม ส านั ก ส่ งเสริ ม และถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2559
ผลกำรดำเนินงำน สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
 โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาภูมิภาค
 การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 การจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและงานวันเทคโนโลยีของไทย
 การอุดหนุนการดาเนินงานของสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่ งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอุดหนุน การดาเนินงานของสมาคมวิชาการและวิชาชีพ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเทคโนโลยี เ ครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของภาคการผลิตและบริการ
 การถ่ายทอดเทคโนโลยีจ ากต่างประเทศ เพื่ อ เพิ่ ม ขีด ความสามารถในการแข่ งขั น ให้ แ ก่
ภาคอุตสาหกรรม
 การส่งเสริมการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและ
เศรษฐกิจชุมชน
ภำรกิจพิเศษ สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
 การจั ด นิ ท รรศการ “ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องไทย ก้ า วไกลด้ ว ยวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม” ในงาน OTOP City 2015
 การจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จากยางพารา
 การจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ "โครงการพลังงานและเทคโนโลยี
ที่ยั่งยืนแห่งเอเซีย 2559 (SETA 2016)”
 การจัดงาน “Lanna Expo 2016”
ผลงำนเด่นอื่นๆ สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559
ภำคผนวก
 ข้อมูลผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมสานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
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โครงสร้ำงสำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
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บุคลำกรสำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี

นำงวนิดำ บุญนำคค้ำ
ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ส่วนบริหำรงำนเทคโนโลยี

นางสาวรัตน์สุดา ตันศรีสกุล
ผู้อานวยการส่วนบริหารงานเทคโนโลยี
นายจิรวัฒน์ วงษ์สมาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

นางสาวโชติรักษ์ ยิ่งเสรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ
นายเมธี ลิมนิยกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

นางสาวปวีณา สังข์ศรีอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายภูมินันท์ ทัดเทียม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวฑิตยา สุอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอัญชลี ธนะศิริวัฒนา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
นางชิดณพัฒน์ ทรัพย์สารวย
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

นางสาวจินดา จีระสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

นางพงศ์ภรณ์ วิลเฮลมี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางพรทิพย์ สุขศิริ
พนักงานบริการทั่วไป

นางสาวรุจิรา ขันติมนต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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ส่วนยุทธศำสตร์ส่งเสริมและบูรณำกำรด้ำน วทน.

นางกันยา พงศ์พิศาล
ผู้อานวยการส่วนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและบูรณาการด้าน วทน.
นางสาวนุชนารถ โฉลกคงถาวร
นางสาวสุชานุช ชนะชาญมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวสิรีกานต์ เกษี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

นางสาวมัชฌิมา นันทรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวชัชฎาพร มีศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวคัทลียา เงินจั่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวมาสสิริ พงษ์ศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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ส่วนส่งเสริมกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี

นางสุวิมล อินทะแสน
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
นางกัญญา ศรีนวลชาติ
นางสาวพสุภา ชินวรโสภาค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
นายธนะชัย พละการมย์
นางสาวอัญชลี งอยผาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นางสาวเนตรนภา สารสร้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวปุณยชา บัณฑิตกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวกมลวรรณ สุนทรเกตุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายตรีภพ พินันโสตติกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวอาทิตยา ไชยเยชน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวพรรณิศา สัตยารัฐ
พนักงานราชการ

นางสาวชุติมา ศรินโรจน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวศจี สว่างอัมพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวชลธิชา มากบุญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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ศูนย์ประสำนงำน วท. ประจำภูมิภำค ภำคเหนือตอนบน (ศวภ.1)

นางสาวโมรีพัฐฐ์ ลาเจียกเทศ
ผู้อานวยการศูนย์ประสานงาน วท. ประจาภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน
นายศุภรักษ์ โสมรัตนานนท์
นางสาวรชนิศ ศรีวิชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายณัฐวุฒิ เทียมแสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวจันท์จิรา ประมวญพิสุทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
นางสาววรรณวิไล ใจสู้
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววิลาสินี พริ้มพราย
นักจัดการงานทั่วไป
นายรัฐกรณ์ ทาศรี
นักจัดการงานทั่วไป

ศูนย์ประสำนงำน วท. ประจำภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2)

นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ
ผู้อานวยการศูนย์ประสานงาน วท. ประจาภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
นายวิทยา สุวรรณสุข
นางสาววิลาวรรณ งอยผาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นางสาววณิตา หมั่นเรียน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

นางสาวธัญญรัตน์ ประชามอญ
พนักงานราชการ

นางสาวสาริสา บุญเนตร
นักจัดการงานทั่วไป

นายเอกพล มนตรี
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ศูนย์ประสำนงำน วท. ประจำภูมิภำค ภำคใต้ (ศวภ.3)

นางสาวดาวริน สุขเกษม
ผู้อานวยการ ศูนย์ประสานงาน วท. ประจาภูมิภาค ภาคใต้
นายจตุรงค์ สินแก้ว
นางสาวภัทริยา ส่องศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พนักงานราชการ
นางสาวไพลิน เลิศคงยศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนัฐชัย ปรังพันธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุดาวรรณ ฤทธิเนียม
นักจัดการงานทั่วไป

นายพิศาล ทองเต็ม
พนักงานขับรถ

ศูนย์ประสำนงำน วท. ประจำภูมิภำค ภำคตะวันออก (ศวภ.4)

นายสรรณพ นาควานิช
ผู้อานวยการศูนย์ประสานงาน วท. ประจาภูมิภาค ภาคตะวันออก
นายรัชนิกร พ้นภัย
นางสาวศิวพา ศิริจามร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
นางสาวพรชนก เหรียญประยูร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวฐาปนี รักษาความดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอัจฉรา เด่นเจริญโสภณ
นักจัดการงานทั่วไป

นายจตุรพร สงวนอยู่
พนักงานขับรถ
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ศูนย์ประสำนงำน วท. ประจำภูมิภำค ภำคกลำง (ศวภ.5)

นางดารนี ศุภธีรารักษ์
ผู้อานวยการศูนย์ประสานงาน วท. ประจาภูมิภาค ภาคกลาง
นายชุมพล เยาวภา
นางสาวเดือนเพ็ญ อาจไธสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวอมรรัตน์ หลีสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพัชชา เพ็ชรสันทัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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โครงกำร/กิจกรรม สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ลำดับ

โครงกำร – กิจกรรม

งบประมำณที่
ได้รับ (บำท)

ยุทธศำสตร์ 1 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรด้ำน วทน. ให้ทันสมัยและมีธรรมำภิบำล
โครงกำรศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภำค
1. ศูนย์ประสำนงำน วท. ประจำภูมภิ ำค
20,000,000
1.1 ศูนย์ประสานงาน วท. ประจาภูมภิ าค ภาคเหนือตอนบน
1.2 ศูนย์ประสานงาน วท. ประจาภูมภิ าค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
1.3 ศูนย์ประสานงาน วท. ประจาภูมภิ าค ภาคใต้
1.4 ศูนย์ประสานงาน วท. ประจาภูมภิ าค ภาคตะวันออก
1.5 ศูนย์ประสานงาน วท. ประจาภูมภิ าค ภาคกลาง (โครงการนาร่อง ปี 2558)
ยุทธศำสตร์ 3 กำรส่งเสริมให้เกิดควำมตระหนักและสนับสนุนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำน วทน.
ผลผลิต : กำรให้บริกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำน วทน.
2. กำรจัดงำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ
31,000,000
3. กำรจัดงำนเทิดพระเกียรติพระบิดำแห่งเทคโนโลยีของไทย และงำนวัน
26,000,000
เทคโนโลยีของไทย
4. กำรอุดหนุนกำรดำเนินงำนของสภำสมำคมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
3,200,000
ประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ และอุดหนุนกำรดำเนินงำนของสมำคม
วิชำกำรและวิชำชีพด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศำสตร์ 4 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่ตอบสนองควำมต้องกำรของกลุม่ เป้ำหมำย
ผลผลิต : กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
5. กำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสร้ำงเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ 52,700,000
เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของภำคกำรผลิตและบริกำร
5.1 การสร้างเครื่องจักรด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คณ
ุ ค่า
5.2 การพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน
5.3 การส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์
5.4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาการใช้เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อ
สนับสนุนภาคการผลิตและบริการ
5.5 การเผยแพร่เทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์สาหรับผู้ประกอบการไทย
5.6 การประกวดแข่งขันเทคโนโลยีเครือ่ งจักร เครื่องมือ สิ่งประดิษฐ์
5.7 การ Redesign เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อผลักดันสู่ตลาด AEC
5.8 การอานวยการโครงการ การประชุมประจาปี การติดตามงาน การจ้างที่ปรึกษาฯ
6. กำรส่งเสริมกำรนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
79,800,000
6.1 งานคลินิกเทคโนโลยี
6.2 งานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6.3 งานอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
2,000,000
แข่งขันให้แก่ภำคอุตสำหกรรม
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ผู้รับผิดชอบ
(Project
Manager)

โมรีพัฐฐ์ ฯ
เอกพงศ์ฯ
ดาวรินฯ
สรรณพฯ
ดารนีฯ
รัตน์สดุ าฯ
โชติรักษ์ฯ
โชติรักษ์ฯ

พสุภาฯ

สุวิมลฯ

เนตรนภาฯ

ลำดับ

งบประมำณที่ได้รับ
(บำท)

โครงกำร – กิจกรรม

งำนสนับสนุนและกำรบริหำรจัดกำร
8. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลด้วยระบบภูมิสำรสนเทศในกำร
พัฒนำพื้นที่จังหวัด (Area Based)
9. โครงกำรพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนภำรกิจของ สส.
10. งำนยุทธศำสตร์ ส่งเสริมและบูรณำกำรด้ำน วทน.
11. งำนบริหำรจัดกำรภำยใน สส.
ภำรกิจพิเศษ
12. กิจกรรมถนนสำยวิทยำศำสตร์
13. กำรจัดนิทรรศกำร“ผลิตภัณฑ์ของไทย ก้ำวไกลด้วยวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ในงำน OTOP City 2015
14. กำรจัดแสดงผลิตภัณฑ์และกำรใช้ประโยชน์จำกยำงพำรำ
15. กำรจัดงำนกำรประชุมวิชำกำรและนิทรรศกำรนำนำชำติ "โครงกำร
พลังงำนและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเซีย 2559 (SETA 2016)”
16. กำรจัดงำน “Lanna Expo 2016”
รวม
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ผู้รับผิดชอบ
(Project
Manager)

ใช้งบประมาณภายใต้
โครงการ ศวภ.
ใช้งบประมาณภายใต้
โครงการ ศวภ.
-

เมธีฯ
จิรวัฒน์ฯ
กันยาฯ
อัญชลีฯ
ดารนีฯ
วนิดาฯ
โชติรักษ์ฯ
รชนิศฯ

214,700,000

ผลการดาเนินงาน
สานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

2-1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
โครงการระดับผลผลิต
กิจกรรม

การพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ให้ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล
โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาภูมิภาค
การประสานและผลักดันเพื่อให้มีการนา วทน. ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาภูมิภาค
5 แห่ง
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน
(ศวภ.1)
พื้นที่ให้บริการ 8 จังหวัด : เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน น่าน พะเยา เชียงราย แพร่
ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
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ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน (ศวภ.2)
พื้นที่ให้บริการ 12 จังหวัด : ขอนแก่น หนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลาภู บึงกาฬ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม
กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร
ที่ตั้ง : เลขที่ 123 อาคารพิมลกลกิจ ชั้น 4 ห้อง 408 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40002
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ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3)
พื้นที่ให้บริการ 14 จังหวัด : สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ชุมพร
สุราษฎร์ธานี พัทลุง นครศรีธรรมราช
ที่ตั้ง : ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4)
พื้นที่ให้บริการ 9 จังหวัด : ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ
ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคาร 50 ปี (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยบูรพา
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ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาภูมิภาค ภาคกลาง (ศวภ.5)
พื้นที่ให้บริการ 8 จังหวัด : ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี
ที่ตั้ง : ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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การให้บริการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาภูมิภาค 5 แห่ง



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่า จานวนผู้รับบริการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ
ศวภ.1-5 มีจานวนทั้งสิ้น 4,585 คน โดยแบ่งรูปแบบการให้บริการงานด้าน วทน. แบบต่าง ๆ ดังกราฟ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวม ร้อยละ 87.37

กราฟแสดงจานวนผู้รับบริการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ ศวภ.1-5
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มีจานวนแผนงาน/โครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด รวม 8 แผนงาน/โครงการ ได้แก่
1. โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อาหารสัตว์เพื่อความยั่งยืน
(โครงการบรรจุภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2557-2560))
2. โครงการระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) สนับสนุนการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ตาบล
ท่าผา (โครงการบรรจุภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตาบลท่าผา อ.แม่แจ่ม
จ.เชียงใหม่)
3. โครงการบริหารจัดการเศษวัสดุการเกษตรเพื่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่
(โครงการบรรจุ ภ ายใต้ แผนพั ฒ นา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลต าบลท่ าผา อ.แม่ แ จ่ ม จ.
เชียงใหม่)
4. โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดลาปาง
(โครงการบรรจุภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดลาปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
5. โครงการการใช้ วทน. ยกระดับสิ่งทอ จ.ลาพูน
(โครงการบรรจุภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดลาพูน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
6. โครงการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการผลิ ตสินค้าเกษตรจังหวัดนครพนม กิจกรรมส่ งเสริมการผลิตพื ชผั ก
ปลอดภัยสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ (โครงการบรรจุภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2557-2560
ฉบั บ ทบทวน (รอบปี 2560) และแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ข องจั ง หวั ด นครพนม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560)
7. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒ นาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงจังหวัดสงขลาสู่สากลด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม (วทน.) (โครงการบรรจุ ภ ายใต้ แ ผนพั ฒ นาจั ง หวั ด /กลุ่ ม จั งหวั ด และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560)
8. โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนเทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
(โครงการบรรจุภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)



ดาเนินการผลักดันให้มีการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด จานวน 7 เรื่อง ได้แก่
1. การนาองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อการบริหารจัดการเกษตร
1.1 โครงการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จังหวัดลาปาง
1.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในระบบเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่
จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์
2559
2. การนาองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
2.1 โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่า ใน
พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
และตาก
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2.2 โครงการการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ในพื้นทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่
2.3 โครงการการพัฒนาสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูนด้านวิทยาศาสตร์
2.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ วทน. เพื่อบริหารจัดการน้า พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ใน
พื้นทีจ่ ังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2559
2.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อแก้ไขปัญหาน้าเสียจากโรง
แปรรูปยางแผ่น และการประยุกต์ใช้ก๊าซชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม
2559
2.6 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนเทศบาลตาบลเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
3. การนาองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อยกระดับ/พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
3.1 โครงการการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาสิ่งทอ จังหวัดลาพูน
3.2 โครงการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพลาไยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จังหวั ด
ลาพูน
3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูด “การป้องกันเชื้อรา” ณ ศูนย์
เรียนรู้การพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559
3.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน ใน
พื้นที่ จ.ตราด เมื่อวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2559 และ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559
3.5 การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปปลาช่อนแดดเดียวและบรรจุ ภัณ ฑ์เชิงพาณิ ช ย์ ในโครงการ
ยกระดับขบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistic อาหารปลอดภัย ภายใต้โครงการพัฒ นา
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดสิงห์บุรี
4. การนาองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
4.1 การแก้ไขปัญหาคลื่นแม่เหล็ กไฟฟ้าจังหวัดระนอง โดยดาเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม
2558 - 30 มีนาคม 2559
5. การนาองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อเผยแพร่การนางานด้าน วทน. ในการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
5.1 การจัดนิทรรศการงาน “ผลิตภัณฑ์ของไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม”
ในงาน OTOP CITY 2015 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 23 – 30
ธันวาคม 2558
5.2 การจัดนิทรรศการและการสัมมนา เรื่อง “เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าวไทย” ในงานเทศกาลวันข้าว
หอมมะลิโลก จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2559
6. การนาองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อพัฒนาพืชเศรษฐกิจ
6.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ข้าว” ใน
พื้นทีจ่ ังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 11 - 13 มกราคม 2559
6.2 การอบรมถ่ ายทอดเทคโนโลยี เชิ งลึ ก เพื่ อยกระดั บ ความสามารถในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากน้ า
ยางพาราสด ในพื้นที่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 13 - 14 มกราคม 2559 จ.สตูล เมื่อวันที่ 20 - 21
มกราคม 2559 และ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559
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6.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ส่งเสริมความตระหนักเตรียมความพร้อมดาเนินงานโครงการพัฒนาข้าว
สังข์หยดครบวงจรแบรนด์พัทลุง ในพื้นทีจ่ ังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559
6.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ข้าว” ใน
พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 11 – 13 มกราคม 2559
7. การพัฒนาพื้นที่ด้วยการใช้เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร
7.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) ในพื้นที่
จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2558 และ 22 - 24 พฤษภาคม 2559
7.2 โครงการการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (โครงการย่อย GISargo) เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการเชิงพื้นที่ ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ผลผลิต
กิจกรรม

การส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด ความตระหนั ก และสนั บ สนุ น การสร้างองค์ ค วามรู้ด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ส่วนกลาง
การจัด “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจาปี 2559”
วันที่ : วันที่ 18 – 28 สิงหาคม 2559
สถานที่ : ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
แนวคิดการจัดงาน : จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม
การดาเนินงาน : จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ จากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสถาบันการศึกษา สมาคมและพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงศักยภาพ
ทางวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ น าสมั ย สามารถสร้างแรงบั น ดาลใจและความตระหนั ก ด้ าน
วิ ท ยาศาสตร์ กั บ ผู้ เข้ า ชมและผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม ได้ โดยมี จ านวนผู้ เ ข้ า ร่ ว มงาน รวมทั้ ง สิ้ น
1,102,094 คน
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ส่วนภูมิภาค
สนับ สนุ นงบประมาณในการจัดงานสัปดาห์ วิทยาศาสตร์แห่ งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจาปี 2559
ให้แก่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จานวน 33 แห่ง และสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย รวมเป็น 34 แห่ง มี
จานวนผู้เข้าร่วมงานและกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 586,013 คน ผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ร้อยละ 82.38
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การจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและงานวันเทคโนโลยีของไทย
การจัด “งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจาปี 2559” (จัดร่วมกับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ)
วันที่ : วันที่ 18 – 28 สิงหาคม 2559
สถานที่ : ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
แนวคิด : OTOP ไทย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี
การดาเนินงาน : จัดนิทรรศการและตัวอย่างผลิตภัณฑ์ OTOP ที่หน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานพันธมิตรของ วท.
ได้นา วทน. ไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ โดย
การจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบไปด้วย 3 โซน ได้แก่
1) OTOP @ สป.วท. ประกอบด้วย นวัตกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ชุมชน O-Shop
2) เทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งประดิษฐ์ระดับชุมชนเพื่อทุ่นแรง OTOP
3) OTOP @ วว. โดยจัดนิทรรศการกลไกของ "คูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI for OTOP upgrade)
นอกจากนั้ น มีจัดแสดงผลงานการประกวดรางวั ลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลงาน
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมฝีมือคนไทย ผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับชุมชน
กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างอาชีพ โดยมีผู้เข้าร่วมงานและชมนิทรรศการ รวม
ทั้งสิ้น 14,016 คน ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชมนิทรรศการภาพรวมร้อยละ 82.80
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การจัดพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในฐานะ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจาปี 2559
วันที่ :
วันที่ 19 ตุลาคม 2559
สถานที่ :
ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานในพิ ธี ฯ : ดร.พิ เชฐ ดุ ร งคเวโรจน์ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี พร้ อมด้ วย
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้เข้าร่วมพิธีฯ : คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และสถาบันการศึกษา จานวน 95 หน่วยงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 891 คน

การอุดหนุนการดาเนินงานของสภาสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวท.) สภา
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) และสมาคมวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

อุดหนุนงบประมาณให้กับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวท.) เพื่อ
สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

อุดหนุนงบประมาณให้กับสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) และ
สมาคมวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้รับดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วยการ
ประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกวดแข่งขัน และการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม จานวน 13 กิจกรรม จานวนผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,970 คน โดยมีความพึงพอใจภาพรวม คิดเป็น
ร้อยละ 80.84
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การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ดาเนินกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และรางวัลเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม เพื่อสนับสนุนและสร้างขวัญกาลังใจ
ให้ นักประดิษฐ์ นั กพัฒ นา นั กวิจัยอิสระ และผู้ประกอบการ ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้มีการใช้
เครื่องจักรที่ผลิตในประเทศ โดยผลงานที่ได้รับรางวัล จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจาปี 2559 ทั้งสิ้นจานวน 10 รางวัล ประกอบด้วย
สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป
รางวัลที่ 1 เครื่องบั้งและยืดกุ้งอัตโนมัติ
รางวัลที่ 2 เครื่องสีข้าว ซีแอลพี ซี อาร์ 80
รางวัลที่ 3 เครื่องสับคลุกใบอ้อย พาวเวอร์แฮร์โร่แบบ 2 แถวแยกอิสระ (ใบมีดแนวตั้ง)

เครื่องสีข้าว ซีแอลพี ซี อาร์ 80

เครื่องบั้งและยืดกุ้งอัตโนมัติ

เครื่องสับคลุกใบอ้อย พาวเวอร์แฮร์โร่
แบบ 2 แถวแยกอิสระ
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สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
รางวัลที่ 1 ตุ้มทิ้งน้าหนักฟรีแถบติดแถบ
รางวัลที่ 2 เครื่องพาเชื่อมอัตโนมัติ
รางวัลที่ 3 เครื่องบรรจุน้าแข็งหลอด

เครื่องพาเชื่อมอัตโนมัติ

ตุ้มทิ้งน้าหนักฟรีแถบติดแถบ

เครื่องบรรจุน้าแข็งหลอด
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สาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
รางวัลที่ 1 เครื่องจอดรถอัจฉริยะ (และได้รางวัลสุดยอดเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม : Best of
the Best Technology Awards)
รางวัลที่ 2 ชุดหางเสือซีแอลพี แบบเกียร์เดินหน้า-ถอยหลัง
รางวัลที่ 3 เก้าอี้ทันตกรรมเคลื่อนที่ MD5

BBeesstt ooff tthhee BBeesstt
TTeecchhnnoollooggyy AAwwaarrddss

เครื่องจอดรถอัจฉริยะ

ชุดหางเสือซีแอลพี แบบเกียร์เดินหน้า-ถอยหลัง

เก้าอี้ทันตกรรมเคลื่อนที่ MD5
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ผลผลิต
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
1. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ
กิจกรรม
2. การส่งเสริมการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน

การส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี


จานวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาทั้งสิ้น 83 ราย โดยแบ่งเป็น
โครงการ/กิจกรรม

1. การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ
และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ
2. การส่งเสริมการนา วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจ
ชุมชน



จานวนสถานประกอบการ/ชุมชน
ที่ใช้ประโยชน์
20 ราย
63 ราย

จานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งสิ้น 21,239 คน
ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนาผลงานไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 76.97

1. การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
ภาคการผลิตและบริการ
 จานวนเครื่องต้นแบบทีไ่ ด้ส่งเสริมและพัฒนา 29 เครื่อง
 จานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งสิ้น 715 คน
 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดงานเป็นร้อยละ 88.64
 ผู้รับการถ่ายทอดสามารถนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และผลงานไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 69.21
 เกิดการลงทุนด้านการพัฒนาเครื่องจักรฯ 42.7525 ล้านบาท
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม
ดาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศฯ แล้ว จานวน 6 เรื่อง
มีผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จานวน 633 คน
ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดงานคิดเป็นร้อยละ 90.92
ผู้ รับ การถ่ายทอดสามารถนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และผลงานไปใช้ป ระโยชน์ คิดเป็ น ร้อยละ
76.05
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2. การส่งเสริมการนา วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
 ดาเนินการส่งเสริมการนา วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ให้แก่สถานประกอบการ/ชุมชน
นาผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ จานวน 63 ราย
 ผลงานวิจัยด้าน วทน. ที่ส่งเสริมไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน จานวน 25 เรื่อง
 ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จานวน 19,891 คน
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ภารกิจพิเศษ
สานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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การจัดนิทรรศการ
“ผลิตภัณฑ์ของไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม”
ในงาน OTOP City 2015
วันที่ :
วันที่ 23 - 30 ธันวาคม 2558
สถานที่ :
ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี (ขนาดพื้นที่จัดงาน 100 ตารางเมตร)
วัตถุประสงค์ : เพื่อนาเสนอและเผยแพร่ผลงานและให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
ของหน่ วยงานในสั งกัด วท. รวมถึงการให้ บ ริการด้าน วทน. เพื่ อสร้างโอกาสให้ ผู้ ป ระกอบการ OTOP นักธุรกิ จ
นักวิจัย นักพัฒนา และประชาชนทั่วไป ให้สามารถนา วทน. ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุ ณภาพด้วย วทน. เป็น
การสร้างมูลค่าเพิ่ม อันนาไปสู่การเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย :
1. ผู้เข้าชมงาน : ผู้ประกอบการ OTOP นักธุรกิจ นักวิจัย นักพัฒนา และประชาชนทั่วไป
2. ผู้ร่วมจัดงาน : หน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานเครือข่ายของ วท.
กิจกรรมสาคัญ :
1. การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาด้าน วทน. จากหน่วยงานในสังกัด วท.
2. การบริการให้คาปรึกษาและงานบริการสาหรับผู้ประกอบการ OTOP ประกอบด้วย คูปองวิทย์เพื่อโอ
ทอป (STI for OTOP Upgrade)/ STDB (สอว.สป.)/ iTAP (พว.)/ STIM (วว.)/ MOST One Stop
Service (วศ.)/ คูปองนวัตกรรม (สนช.)/ ศูนย์บริการร่วม วท.
ผลการดาเนินงาน : จานวนผู้เข้าชมงาน รวมทั้งสิ้น 5,865 คน แบ่งเป็น ผู้เข้าชมนิทรศศการ 5,496 คน และ
ผู้รับบริการ 369 คน
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การจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จากยางพารา
วันที่ :
19 มกราคม 2559
สถานที่ :
ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล
วัตถุประสงค์ :
1. จัด แสดงนิ ท รรศการผลิตภัณ ฑ์จ ากยางพารา และการใช้ประโยชน์ จากยางพาราเพื่อเพิ่มมูล ยางพาราใน
ประเทศ โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. จัดแสดงผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยี การแปรรูปและใช้ประโยชน์จากยางพารา ของหน่วยงานในสังกัด วท.
เพื่อการต่อยอดสู่เชิงพานิชย์
จานวนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นามาจัดแสดง : จานวน 7 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา
2. ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการเกษตร
3. ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการคมนาคม
4. ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการทหาร
5. ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการแพทย์และเครื่องสาอาง
6. ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อที่พักอาศัยและเครื่องอุปโภค
7. ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการผลิตภาคอุตสาหกรรม
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การจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ
"โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเซีย 2559 (SETA 2016)”
วันที่ :
23 - 25 มีนาคม 2559
สถานที่ :
ณ Hall 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
วัตถุประสงค์ :
3. เพื่อแสดงผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ประจักษ์ใน
ภูมิภาคอาเซียนและนาไปต่อยอดทางเศรษฐกิจและสังคม
4. เพื่อจัดแสดงนิทรรศการสร้างความตระหนักให้ ภาครัฐและเอกชน ในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและผลิตพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
แนวคิด :
เพื่อผลั กดัน และยกระดับ ประเทศไทยให้ เป็นศูนย์ กลางการสร้ างองค์ความรู้และการวิจัย
ด้านเทคโนโลยีพลังงานในระดับภูมิภาคเอเชีย
จานวนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นามาจัดแสดง : จานวน 16 ผลงาน
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การจัดงาน “Lanna Expo 2016”
วันที่ :
วันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2559
สถานที่ :
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการนาเสนอและเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)
ของหน่ วยงานในสังกัด วท. ให้กับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ OTOP SMEs นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ผู้สนใจได้เข้าชมงาน
แนวคิด : ล้านนา เสน่ห์ล้า นาให้คุณค้นหาไม่รู้จบ
กิจกรรมสาคัญ :
1. การจัดแสดงผลิตภัณฑ์หรือผลงาน ที่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาโดยใช้ วทน. จากหน่วยงานในสังกัด วท.
เช่น ผลงานเทคโนโลยีด้านอาหารแปรรูป การแพทย์ เวชส าอางและสมุนไพร สิ่ งทอ เทคโนโลยีด้านปุ๋ ย
อินทรีย์ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2. จั ด แสดงผลงานด้ าน วทน. เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วล้ านนา ได้ แ ก่ Application เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว (สทอภ.)
Astropark (สดร.) และ วทน. กับการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า (หมอกควัน+ท่าผาโมเดล) (สทอภ./พว.)
ผู้เข้าชมงาน : รวมทั้งสิ้นจานวน 568 คน
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ผลงานเด่นอื่นๆ
สานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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การจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจาปี 2559
วันที่ :
สถานที่ :

วันที่ 7 – 9 มกราคม 2559
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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การแถลงข่าวความสาเร็จ
“การพัฒนาสร้างโรงสีข้าวแบบครบวงจรขนาดชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์”
(ภายใต้โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า)
วันที่ :
วันที่ 22 เมษายน 2559
สถานที่ :
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
โดยความร่วมมือระหว่าง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ
บริษัทไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จากัด

2-28

การแถลงข่าวความสาเร็จ
“การพัฒนา 5 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลต้นแบบ”
(ภายใต้โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า)
วันที่ :
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559
สถานที่ :
โถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยความร่วมมือระหว่าง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และสมาคม
เครื่องจักรกลไทย
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การประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ประจาปี 2559
วันที่ :
สถานที่ :

วันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2559
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
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การลงนามความร่วมมือ
“การพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)”
วันที่ :
วันที่ 24 สิงหาคม 2559
สถานที่ :
มหาวิทยาลัย ราชภัฏร้ อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
วัตถุประสงค์ : เพื่อนา วทน. มาประยุ กต์ใช้ในการพัฒนาข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุล าตลอดห่วงโซ่คุณค่า พัฒ นาและ
สร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมข้าวไทยสู่ร ะดับสากล เพื่อผลักดันให้มีการนาองค์ความรู้งานวิจัยไปสู่การปฏิบั ติ
ยกระดับ คุณภาพชีวิตและสร้างสมดุลให้ภาคเกษตรกรไทย
โดยในงานดัง กล่า ว พลเอกประยุท ธ์ จัน ทร์โ อชา นายกรัฐ มนตรี พร้อ มด้ว ยพลเอกธนะศัก ดิ์
ปฏิมาประกร รองนายกรัฐ มนตรี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกฉัตรชัย
สาริก ัล ยะ รัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางกอบกาญจน์ วัฒ นวรางกูร รัฐ มนตรีว ่า การ
กระทรวงการท่อ งเที ่ย วและการกีฬ า นายพิเ ชฐ ดุร งคเวโรจน์ รัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี และนายออมสิน ชีว ะพฤกษ์ รัฐ มนตรีช่ว ยว่า การกระทรวงคมนาคม เป็น สัก ขีพ ยาน ใน “พิธีล ง
นามความร่ว มมือ ระหว่า งกระทรวงวิท ยาศาสตร์ฯ กับ 5 จังหวัด รอบพื้น ที่ทุ่งกุล า ได้แ ก่ จัง หวัด ร้อ ยเอ็ด
จัง หวัด สุริน ทร์ จัง หวัด ศรีส ะเกษ จัง หวัด ยโสธร และจัง หวัด มหาสารคาม ในการพัฒ นาข้า วหอมมะลิทุ่ง
กุลา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)”
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การบูรณาการงานด้าน วทน. สัญจรสูก่ ลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกฉียงเหนือตอนล่าง 1 – 2
(บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ อานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี)
วันที่ :
วันที่ 4 – 6 กันยายน 2559
สถานที่ :
โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์
วัตถุประสงค์ : เพื่อสารวจประเด็นความต้องการนา วทน. ไปใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และเป็นการ
รองรับการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน วท. ประจาภูมิภาค ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
การดาเนินกิจกรรม :
1. จัดนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานในสังกัด
2. การประชุมกลุ่มย่อยภาคตะวันออกฉียงเหนือตอนล่าง 1 และ 2 เพื่อรับทราบประเด็นความต้องการในพื้นที่
3. Dinner Talk พูดคุยและเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบความสาเร็จจากการนา
วทน. มาช่วยเหลือ/พัฒนาตามความต้องการ โดยหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานเครือข่ายของ วท. ในพื้นที่
4. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ หมู่บ้านเทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์ บ้านกระออม ตาบลกระออม อาเภอสาโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์จาก วว.
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : จานวนทั้งสิ้น 451 คน
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กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
สานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทายุทธศาสตร์ของศูนย์ประสานงานกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ :
สถานที่ :

วันที่ 15 - 17 มกราคม 2559
ไร่กุสุมา อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

วัต ถุป ระสงค์ : เพื่ อกาหนดวิธีการ และแนวทางในการดาเนิน งานของศูน ย์ป ระสานงานกระทรวงวิท ยาศาสตร์
ประจาภูมิภาค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลการประชุม : ได้แนวทาง (ร่าง) ยุท ธศาสตร์การดาเนิน งานของศูน ย์ป ระสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจาภูมิภาค ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 2562)
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ผลการดาเนินงาน ประจาปี 2559 แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560
สานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
วันที่ :
สถานที่ :

วันที่ 16 – 18 กันยายน 2559
เทวัญดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของสานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
และแผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. เพื่อรับทราบโครงสร้างรวมถึงการจัดสรรงบประมาณของ สส. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลการประชุม :
1. ผู้ร่ วมประชุมฯ รั บ ทราบและร่ว มกันวิเคราะห์ ผ ลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ ของส านั กส่ งเสริม ฯ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. ได้แนวทางการจั ดทาแผนปฏิบัติการ แนวทางดาเนินงาน รวมถึงค่าเป้าหมายและตัวชี้วั ด ของกิจกรรม/
โครงการ ที่สานักส่งเสริมฯ รับผิดชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ภาคผนวก
(ข้อมูลผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม)
(สานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล
โครงการระดับผลผลิต : โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาภูมิภาค
ตัวชี้วัดโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงต้นทุน

จานวนศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีประจาภูมิภาคที่มีการเปิด
ให้บริการ (แห่ง)
จานวนผู้รับบริการงานด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (คน)
จานวนแผนงาน/โครงการ ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมทีบ่ รรจุในแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (แผนงาน/โครงการ)
ความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์ประสานงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีประจาภูมิภาค
(ร้อยละ)
ระยะเวลาการดาเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
งาน (ร้อยละ)
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การประจาปี (ร้อยละ)

แผน/(ผล)การดาเนินงานตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รวมทุก
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ไตรมาส
-/
-/
-/
5/
5/
(5)
(-)
(-)
(-)
(5)
-/
(1,384)
-/
(4)

1,000/
(1,270)
-/
(1)

1,000/
(645)
-/
(3)

1,000/
(1,286)
5/
(-)

3,000/
(4,585)
5/
(8)

-/
(-)

-/
(-)

-/
(-)

75/
(๘๗.๓7)

75/
(๘๗.๓7)

-/
(-)
-/
(11.13)

-/
(-)
-/
(34.19)

-/
(-)
-/
(50.04)

100/
(100)
94/
(๘๐.๕๘)
สะสม

100/
(100)
94/
(๘๐.๕๘)

ตัวชี้วัด : จานวนศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาภูมิภาคที่มีการเปิดให้บริการ เป้าหมาย
5 แห่ง ผลที่ได้ 5 แห่ง
ผลการดาเนินงาน
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาภูมิภาคที่มีการเปิดให้บริการ จานวน 5 แห่ง คือ
1. ศูนย์ประสานงานฯ ภาคเหนือตอนบน สานักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
2. ศูนย์ประสานงานฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สานักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
3. ศูนย์ประสานงานฯ ภาคตะวันออก สานักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
4. ศูนย์ประสานงานฯ ภาคใต้ สานักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
5. ศูนย์ประสานงานฯ ภาคกลาง สานักงาน สป.วท. กทม.
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ตัวชี้วัด : จานวนผู้รับบริการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป้าหมาย 3,000 คน ผลที่ได้ 4,585 คน
ผลการดาเนินงาน
ลาดับที่

วันที่

เรื่อง

พื้นที่ดาเนินการ

1. จานวนผู้รับบริการจากกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ วทน.
1
4 - 5 ตุลาคม
(ร่วมจัด) การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเครื่อง
2558
หยอดข้าวอัตโนมัติในเชิงอุตสาหกรรม
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าว
ปลอดสารพิษ ต.คูหาใต้
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
7 ตุลาคม 2558
เข้าร่วมประชุมหารือทาความตกลงการปฏิบัติงานภายใต้ สานักงานสานักงานเกษตร
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพยางพาราครบวงจร
และสหกรณ์จังหวัดสงขลา
10 ตุลาคม 2558 ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปญ
ั หาตามข้อร้องเรียนจากศูนย์ ฟาร์มสุกร ในพื้นที่
ดารงธรรมจังหวัดสตูล
ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง
จ.สตูล
12 ตุลาคม 2558 เข้าพบหารือแนวทางการพัฒนาข้าวในพื้นที่จังหวัด
ที่ทาการกลุ่มเกษตรกร
ฉะเชิงเทรากับเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้ทาเกษตรอินทรีย์
จ.ฉะเชิงเทรา
15 - 16 ตุลาคม
จัดนิทรรศการคาราวานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
เทศบาลตาบลป่าไร่
2558
กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
29 - 30 ตุลาคม
ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การ เทศบาลตาบลท่าผา
2558
จัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
30 ตุลาคม 2558 ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มธารทิพย์
ที่ทาการวิสาหกิจชุมชน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
กลุ่มธารทิพย์ อ.พนมสาร
คาม จ.ฉะเชิงเทรา
4 พฤศจิกายน
ประสานงานศูนย์แปรรูปปลาสลิด
อาเภอคลองด่าน
2558
จ.สมุทรปราการ
6 พฤศจิกายน
จัดประชุมให้ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับ
องค์การบริหารส่วนตาบล
2558
การจัดการขยะชุมชน
ท่าข้าม จ.สงขลา
13 พฤศจิกายน
เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะนาหน่วยงาน และผลงาน
โรงเรียนบ้านหนองบัวคา
2558
หน่วยงาน วท. ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
มูล ต.คูคา อ.ซาสูง
จ.ขอนแก่น
16 - 18
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานระบบบริการภูมิ กลุ่มเกษตรกรธารทิพย์
พฤศจิกายน 2558 สารสนเทศ เพื่อการเกษตร (GISagro) เพื่อการจัดทาแผน อ.พนมสารคาม
ที่พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจรายแปลง”
จ.ฉะเชิงเทรา
19 พฤศจิกายน
เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะนาหน่วยงาน และผลงาน
เทศบาลตาบลควนเสาธง
2558
หน่วยงาน วท. ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
19 พฤศจิกายน
จัดนิทรรศการคาราวานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
วัดโพธิ์ปากพลี อ.ปากพลี
2558
กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
จ.นครนายก
19-22
เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานขอนแก่นอุตสาหกรรมแฟร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พฤศจิกายน 2558 ครั้งที่ 1 (KHONKAEN INDUSTRIAL FAIR 2015)
24 พฤศจิกายน
เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะนาหน่วยงาน และผลงาน
โรงเรียนบ้านต้นปริง
2558
หน่วยงาน วท. ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม
จ.สงขลา
3-3

จานวนผู้เข้ารับ
บริการ (คน)
25
11
20
8
20
47
10
1
25
1
31
95
24
10
58

ลาดับที่
16
17
18
19
20
21

วันที่

เรื่อง

พื้นที่ดาเนินการ

29-30
ประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะ
พฤศจิกายน 2558 กิจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควัน หรือ War
room ประจาจังหวัด
16 ธันวาคม
ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ "การพัฒนาเครือข่าย
2558
วิสาหกิจผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากน้ายางสดด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม”
16 – 18 ธันวาคม ร่วมจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจผลิตภัณฑ์
2558
นวัตกรรมน้ายางสดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
16 - 17 ธันวาคม
2558
17 ธันวาคม
2558
23 ธันวาคม
2558

22

23 ธันวาคม
2558

23

23 ธันวาคม
2558

24

23 – 30 ธันวาคม
2558

25

24 ธันวาคม
2558

26

25 ธันวาคม
2558

27

5 - 6 มกราคม
2559

28

8 มกราคม 2559

29

8 มกราคม 2559

เข้าร่วมจัดนิทรรศการในโครงการอาสา สมัคร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท. จ.ตราด)
อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรเพื่อผลิตเป็นอาหารหมักสาหรับเลี้ยงโค
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในระบบเกษตรอินทรีย์
ครั้งที่ 1
จัดประชุมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน เรื่องคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดระนอง

จ.เชียงใหม่
สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดสงขลา
จ.สงขลา
โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง
ชุมนุมสหกรณ์สวนยาง
สตูล อ.ควนกาหลง จ.สตูล
โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท
จ.ตราด
จ.เชียงใหม่

50

มหาวิทยาลัยนครพนม
จ.นครพนม

10

สานักงาน ศวภ.3
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จ.สงขลา
จัดคาราวานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกิจกรรมจังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบล
เคลื่อนที่
หนองละลอก ต.หนอง
ละลอก อ.บ้านค่าย
จ.ระยอง
จัดนิทรรศการงาน “ผลิตภัณฑ์ของไทย ก้าวไกลด้วย
ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ในงาน OTOP เมืองทองธานี กทม.
CITY 2015
เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะนาหน่วยงาน และผลงาน
โรงเรียนทุ่งหนองแห้ง
หน่วยงาน วท. ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ประชาสรรค์
อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
เข้าร่วมประชุมหารือการจัดการขี้เถ้าไม้ยางพาราจาก
คณะการจัดการ
อุตสาหกรรม
สิ่งแวดล้อม หาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จ.สงขลา
ศวภ.4 เข้าร่วมหารือเพื่อออกแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิต
ในการแปรรูปมันสาปะหลัง
และพัฒนามันสาปะหลัง
ตาบลหนองหว้า
จ.สระแก้ว
เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะนาหน่วยงาน และผลงาน
โรงเรียนบ้านหนองแขม
หน่วยงาน วท. ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
อีโล ต.แวงน้อย
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
เข้าร่วมจัดนิทรรศการคาราวานเทคโนโลยี และนวัตกรรม โรงเรียนปากคลองโรงนาค
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559
อ.เมือง จ.ชลบุรี
3-4

จานวนผู้เข้ารับ
บริการ (คน)
57

50
3
34

11
24

282
111
14
1

2
8

ลาดับที่
30
31
32

วันที่
25 มกราคม
2559
27 มกราคม
2559
27 มกราคม
2559

33

27 - 28 มกราคม
2559

34

29 มกราคม
2559

35

3 - 4 กุมภาพันธ์
2559
11 กุมภาพันธ์
2559

36
37

12 - 14
กุมภาพันธ์ 2559

38

13 - 15
กุมภาพันธ์ 2559
15-16 กุมภาพันธ์
2559

39
40

16 กุมภาพันธ์
2559

41

19 กุมภาพันธ์
2559
1 มีนาคม 2559

42
43
44
45

16 - 17 มีนาคม
2559
17 มีนาคม 2559
17 - 18 มีนาคม
2559

เรื่อง

พื้นที่ดาเนินการ

ประชุมหารือ การใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อการ
บริหารจัดการน้า/ภัยแล้ง
จัดนิทรรศการโครงการอบรมเครือข่ายอาสา สมัคร
ป้องกันไฟป่า ประจาปี พ.ศ. 2559
ประชุมการหารือแนวทางการจัดตัง้ ศูนย์อานวยการ
เฉพาะกิจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน
ระดับอาเภอ หรือ war room
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบติการเรื่อง
ปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการพัฒนามาตรฐานสินค้า
เกษตรและสินค้าชุมชน : การยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร
ประชุมการหารือแนวทางการจัดตัง้ ศูนย์อานวยการ
เฉพาะกิจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน
ระดับอาเภอ หรือ war room
เข้าร่วมการประชุมหารือโครงการมันเส้นสะอาดจังหวัด
สระแก้ว
จัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ “การหารือแนวทางการ
จัดทาแนวกันไฟเป็นปุ๋ย เพื่อลดปัญหาหมอกควันและไฟ
ป่า
จัดนิทรรศการและการสัมมนา เรือ่ ง “เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมข้าวไทย” ในงานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก
จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน ราชมงคลรักษ์เหลืองจันทร์ วัน
ดอกไม้บาน ครั้งที่ 14
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการพัฒนา
มาตรฐานสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน : การยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร
เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะนาหน่วยงาน และผลงาน
หน่วยงาน วท. ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
จัดงานโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พบประชาชนชาว
เหนือ
เผยแพร่ข้อมูลงาน สร้างคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อ
รายได้ที่ยั่งยืน
เข้าร่วมจัดนิทรรศการคาราวานเทคโนโลยี จังหวัดสัญจร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับ ผลิตภัณฑ์โอ
ทอปด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์
ความรู้ (KBO) สู่ตลาด AEC

3-5

ศาลากลางจังหวัด
หนองบัวลาภู
จ.เชียงใหม่

จานวนผู้เข้ารับ
บริการ (คน)
33
137

จ.พะเยา

33

วิทยาลัยชุมชนจังหวัด
ตราด จ.ตราด

1

จ.ลาพูน

27

อ.เมือง จ.สระแก้ว

1

จ.ลาปาง

166

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมเพื่อการศึกษา
ร้อยเอ็ด
อ.เขาคิชกูฎ จ.จันทบุรี

36

อ.เมือง จ.ตราด

1

โรงเรียนบ้านบ่อทราย
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม
จ.พัทลุง
จ.เชียงใหม่

55

จ.เชียงใหม่

21

จ.นครนายก

5

พื้นที่ชุมชนคลองรังสิต
อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
โรงแรมเคพี แกรนด์
อ.เมือง จ.จันทบุรี

14

11

23

1

ลาดับที่

วันที่

46

18 มีนาคม 2559

เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะนาหน่วยงาน และผลงาน
หน่วยงาน วท. ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

47

21 มีนาคม 2559

48

24 มีนาคม 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคโนโลยี การพัฒนา
มาตรฐานสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน : พัฒนาผ้าไหม
อีรี่ด้วยนาโนเทคโนโลยี
เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะนาหน่วยงาน และผลงาน
หน่วยงาน วท. ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

49
50
๕๑

๕๒

53
54
55
56
57
58
59

เรื่อง

พื้นที่ดาเนินการ
โรงเรียนบ้านห้วยแกดอน
หันหนองหญ้าม้า
ต.ห้วยแก อ.ชนบท
จ.ขอนแก่น
จ.สระแก้ว

โรงเรียนวัดพรุศรี
อ.บ้านตาขุน
จ.สุราษฏร์ธานี
25 มีนาคม 2559 การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยี การแปรรูปปลา วิทยาลัยเกษตรและ
ส้มและการออกแบบบรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยีสิงห์บรุ ี
จ.สิงห์บุรี
31 มีนาคม 2559 ร่วมจัดประชุม เรื่อง การจัดทาแผนงบประมาณโครงการ อบต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่
การจัดการขยะชุมชนโดยใช้เทคโนโลยี MBT
จ.สงขลา
5 เมษายน 2559 จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง เทคโนโลยีการปลูก ที่ทาการกลุ่มวิสาหกิจ
ข้าวอินทรีย์
พัฒนาคุณภาพผลผลิต
อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา
7 เมษายน 2559 จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง ผักปลอดสารพิษ
ทีท่ าการกลุ่มวิสาหกิจ
พัฒนาคุณภาพผลผลิต
อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา
8 เมษายน 2559 ประชุมหารือการบริหารจัดการผลไม้และแปรรูปเพิ่ม
ศาลากลางจังหวัด
มูลค่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
นครศรีธรรมราช
22 เมษายน 2559 จัดนิทรรศการคาราวานเทคโนโลยีจังหวัดสัญจร จ.
วัดคลองตาสูตร
สระแก้ว
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
24-25 เมษายน
จัดการประชุม เรื่อง ยกระดับโอทอป ด้าน วทน. (STI
จ.ตราด
2559
for OTOP Upgrade)
26 เมษายน 2559 การสัมมนาเพื่อแนะนาโครงการและระดมสมองเพื่อ
โรงแรมเซ็นทารา อันดา
พัฒนาโจทย์ในโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบ เทวี อ่าวนาง จ.กระบี่
ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์ คุณค่า
27 เมษายน 2559 กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดระนอง
อบต.นาคา ต.นาคา
อ.สุขสาราญ จ.ระนอง
4 พฤษภาคม
จัดประชุมหารือการจัดกิจกรรมค่ายนวัตกรรมการ
มรภ.ร้อยเอ็ด
2559
ออกแบบ
10-11 พฤษภาคม ประชุมร่วมกับพัฒนาการจังหวัดระยองและประธาน
จ.ระยอง
2559
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง เพื่อหารือแนวทางการ
ดาเนินงานร่วมกันระหว่าง มท. และ วท. ในเรื่องการ
พัฒนาสินค้าโอทอปของจ.ระยอง และนาวิทยากรจาก
mtec สวทช. เข้าพบหารือกับสหกรณ์ยางพารา
3-6

จานวนผู้เข้ารับ
บริการ (คน)
4

1
60
29
17
32

32

21
5
1
15
52
19
12

ลาดับที่

วันที่

60

13 พฤษภาคม
2559

61

16-17 พฤษภาคม
2559

62

17 พฤษภาคม
2559
18 พฤษภาคม
2559

63
64
65

18 พฤษภาคม
2559
18-19 พฤษภาคม
2559

66

19 พฤษภาคม
2559

67

23 พฤษภาคม
2559
24 พฤษภาคม
2559

68
69

25 พฤษภาคม
2559

70

26 พฤษภาคม
2559
30 พฤษภาคม
2559
30-31 พฤษภาคม
2559

71
72

73

15 มิถุนายน
2559

เรื่อง

พื้นที่ดาเนินการ

จ.ระยอง เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพน้า
ยางพารา
จัดนิทรรศการแนะนาหน่วยงาน และผลงานหน่วยงาน
วท. ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด
ฝึกอบรมระบบลงทะเบียนและตรวจประเมินคุณภาพ
การผลิต (TAMIS)
จัดประชุมหารือคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายกลุ่มภาคใต้ฝั่ง
อ่าวไทย
จัดนิทรรศการแนะนาหน่วยงาน และผลงานหน่วยงาน
วท. ในโครงการจังหวัด เคลื่อนที่

โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่
ชาติหนองบ่อ ต.เปือยใหญ่
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
สานักงานสหกรณ์จังหวัด
นครพนม

จานวนผู้เข้ารับ
บริการ (คน)
1
35

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนบ้านนาขาม ม.1
ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย
จ.บึงกาฬ
โรงสีข้าวสหกรณ์ท่าอุเทน/
ธาตุพนม จ.นครพนม
จ.สระแก้ว

18

สานักวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
จัดประชุมหารือคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายกลุม่ ภาคใต้
มหาวิทยาลัย
ชายแดน
สงขลานครินทร์
เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะนาหน่วยงาน และผลงาน
โรงเรียนบ้านนาทรายน้า
หน่วยงาน วท. ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
รอด ต.นาทราย
อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
จัดประชุมหารือ เรื่อง การใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม สานักงานสหกรณ์จังหวัด
เพื่อการบริหารจัดการน้า/ภัยแล้ง จ.หนองบัวลาภู ครั้งที่ นครพนม
2
จัดประชุมหารือคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายกลุ่มภาคใต้ฝั่ง เทคโนโลยีราชมงคล
อันดามัน
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมค่าย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เทคโนโลยีอาหารและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการขยายผล
จ.พะเยา
โครงการ การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรและสร้างเครือข่ายผู้ผลิตโคขุนดอกคาใต้
จังหวัดพะเยา
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประยุกต์ใช้ จ.เชียงใหม่
เทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการหมอกควัน
และไฟป่า

56

ตรวจสอบประสิทธิภาพโรงสีข้าวสหกรณ์ท่าอุเทน และ
ธาตุพนม จ.นครพนม โดยร่วมกับ ITAP ขอนแก่น
ประสานงานและเตรียมความพร้อมจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผา้ ทอมือของ
จังหวัดสระแก้ว
จัดประชุมกับเครือข่ายชาวนา 5 อาเภอของจังหวัด
สงขลา เพื่อการผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร

3-7

1
1
1

12
๑
29
13
9
19

53

ลาดับที่

วันที่

74

20 – 22 มิถุนายน
2559
23 มิถุนายน
2559
26-27 มิถุนายน
2559

กิจกรรมค่ายเทคโนโลยีอาหารและผู้ประกอบการรุ่น
เยาว์ (Food Tech and Young Startup Camp)
จัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ จ.ชุมพร

77

30 มิถุนายน
2559

ลงพื้นที่ติดตามผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
เทคโนโลยีการปลูกข้าวอินทรีย์และผักปลอดสารพิษ

78

30 มิถุนายน – 6
กรกฎาคม 2559
8 – 9 กรกฎาคม
2559

จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรูด้ ้าน วทน. ในงาน Lanna
Expo 2016
กิจกรรมค่ายนวัตกรรมการออกแบบ :การออกแบบเชิง
สร้างสรรค์สิ่งทอนาโน ครั้งที่ 1

75
76

79

80
81

82
83
84

85
86

เรื่อง

พื้นที่ดาเนินการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอมือของจังหวัดสระแก้วด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

13 กรกฏาคม
2559

เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้าง
รอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่
10 ประจาปีงบประมาณ 2559 ระยอง
21 - 22 กรกฏาคม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีการผลิต
2559
ก๊าซชีวภาพเพื่อแก้ไขปัญหาน้าเสียจากโรงแปรรูปยาง
แผ่น และการประยุกต์ใช้ก๊าซชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการ
ผลิต
26 กรกฏาคม
2559

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการพัฒนาเขต
นวัตกรรมบริการสุขภาพและการท่องเที่ยวเครือข่าย
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
27 - 28 กรกฎาคม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบบริการภูมิ
2559
สารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) เพื่อจัดทาแผนที่
พื้นที่ปลูกข้าวรายแปลง
28 - 29 กรกฎาคม อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทาโครงการศึกษา
2559
ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการ
จัดการมูลฝอยแบบครบวงจรสาหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” (คัดเลือกตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศวภ. เข้าร่วม)
4 สิงหาคม 2559 จัดประชุม เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น
เชื้อเพลิง (RDF)
10 สิงหาคม
จัดประชุม เรื่อง แนวทางการขยายผลโครงการ “การ
2559
บริหารจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร”
3-8

ห้องประชุม คณะ
เทคโนโลยี มหาสารคาม
อบต.เขาทะลุ อ.สวี
จ.ชุมพร
จ.สระแก้ว

ที่ทาการกลุ่มวิสาหกิจ
พัฒนาคุณภาพผลผลิต
อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.เชียงใหม่

จานวนผู้เข้ารับ
บริการ (คน)
45
58
88

13

568

ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด
ระยอง

22

โรงแรมบุรีศรีภู บูติก
โฮเต็ล อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา และดูงาน
อ.หาดใหญ่ และ
อ.ควนเนียง จ.สงขลา
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา
จ.ตรัง

51

30

135

วิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลาภู
จ.หนองบัวลาภู
โรงแรมสุรสัมมนาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี จ.นครราชสีมา

41

จ.ลาพูน

73

จ.เชียงใหม่

44

25

ลาดับที่
87

วันที่

เรื่อง

ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กระจูด “การป้องกันเชื้อรา”
รวม
2. จานวนผู้รับบริการจากช่องทางการให้บริการ ได้แก่ Walk In โทรศัพท์ อีเมล์ โทรสาร
88 22 เมษายน 2559 ให้คาปรึกษา (ทางโทรศัพท์) แก่ อบต.เขาดิน อ.เขาพนม
จ.กระบี่ เรื่อง เทคโนโลยี พื้นสานอเนกประสงค์
89

จานวนผู้เข้ารับ
บริการ (คน)
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุล
40
ทองฯ จ.นราธิวาส
3,390
พื้นที่ดาเนินการ

22 สิงหาคม
2559

22 เมษายน 2559 ให้คาปรึกษา (ทางโทรศัพท์) แก่ อบต.เขาดิน อ.เขาพนม
จ.กระบี่ เรื่อง เทคโนโลยี พื้นสานอเนกประสงค์

รวม
3. จานวนผู้เข้าร่วมจากกิจกรรมการประชุมเพื่อผลักดันแผน วทน. สู่แผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
90 15 ตุลาคม 2558 ประชุมการจัดทาแผน วทน. สู่แผนพัฒนาจังหวัด ของกลุ่ม
อีสานบน 2 ครั้งที่ 1
91 19 ตุลาคม 2558 ประชุมคณะทางานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจา
จังหวัดเลย ครั้งที่ 1
92 20 ตุลาคม 2558 ประชุมคณะทางานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจา
จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1
93 21 - 22 ตุลาคม
การเตรียมความพร้อมสาหรับดาเนินโครงการบริหาร
2558
จัดการขยะชุมชนเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
94 26 ตุลาคม 2558 ประชุมการจัดทาห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value Chain) และ
แผนงาน/โครงการด้านก๊าซชีวภาพ ของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือตอนกลาง ครั้งที่ 1/2559
95 30 ตุลาคม 2558 ประชุมคณะทางานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจา
จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2
96 9 พฤศจิกายน
ประชุมคณะทางานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจา
2558
จังหวัดหนองบัวลาภู ครั้งที่ 2
97 10 พฤศจิกายน
ประชุมหารือการส่งเสริมการใช้ วทน. เพื่อเพิ่ม
2558
ประสิทธิภาพเกษตรอินทรีย์
จ.นครพนม
98 11 - 12
เดินทางไปปฏิบตั ิราชการ ณ จังหวัดสระแก้ว เพื่อรับฟัง
พฤศจิกายน 2558 ความต้องการการสนับสนุนด้าน วทน.
99 17 พฤศจิกายน
ประชุมคณะทางานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจา
2558
จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1
100 19 พฤศจิกายน
ประชุมคณะทางานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจา
2558
จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2
101 20 พฤศจิกายน
ประชุมคณะทางานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจา
2558
จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2
102 30 พฤศจิกายน
ประชุมคณะทางานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจา
2558
จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1
3-9

สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

1
1
2

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จ.สกลนคร
ศาลากลางจังหวัดเลย

36

ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

20

เทศบาลตาบลเกาะสีชัง
อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

15

ศาลากลางจังหวัด
ขอนแก่น
ศาลากลางจังหวัด
หนองบัวลาภู
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยนครพนม

15

ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

5

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

22

ศาลากลางจังหวัด
นครพนม
ศาลากลางจังหวัด
นครพนม
ศาลากลางจังหวัด
หนองคาย

12

19

17

17
10

17
16

ลาดับที่

วันที่

เรื่อง

103

2 ธันวาคม 2558

104

3 ธันวาคม 2558

105

4 ธันวาคม 2558

106

8 - 9 ธันวาคม
2558

107

17 ธันวาคม
2558
21 ธันวาคม
2558

ประชุมคณะทางานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจา
จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2
ประชุมคณะทางานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจา
จังหวัดเชียงราย
ร่วมประเมินสถานะการพัฒนาหมูบ่ ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมูบ่ ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์
ผลไม้ กลุม่ แม่บ้านเกษตรกรโป่งแรดสามัคคี
การประชุมหารือ และลงพื้นที่ประเมินศักยภาพการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน และ OTOP
จ.จันทบุรี
ประชุมคณะทางานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจา
จังหวัดพะเยา
ประชุมบูรณาการร่วมกับจังหวัดบึงกาฬ และประชุม
คณะทางานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจาจังหวัดบึง
กาฬ ครั้งที่ 2
จัดประชุม เรื่อง บูรณาการงานโครงการบริหารจัดการ
ผลไม้ และแปรรูปเพิ่มมูลค่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.)
จัดการประชุมหารือแนวทางการดาเนินงาน การบูรณาการ
งานด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่
ชุมชนคลองรังสิต จ.ปทุมธานี
ประชุมบูรณาการร่วมกับจังหวัดเลย และประชุม
คณะทางานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจาจังหวัดเลย
ครั้งที่ 2
ประชุมหารือการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สนับสนุนโครงการมันเส้นสะอาดจังหวัด
สระแก้ว
จัดประชุมคณะทางานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. จังหวัด
นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2559
จัดประชุมคณะทางานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจาจังหวัดลาพูน
จัดประชุมคณะทางานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. จังหวัด
ระนอง ครั้งที่ 1/2559
ประชุมการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดทาแผนงาน/ โครงการ
ส่งเสริม วทน. เพื่อบริหารจัดการน้า
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ วทน.เพื่อบริหาร
จัดการน้า จ.พัทลุง

108
109

6 มกราคม 2559

110

12 มกราคม
2559

111

18 มกราคม
2559

112

21 มกราคม
2559

113

22 มกราคม
2559
26 มกราคม
2559
26 มกราคม
2559
2 กุมภาพันธ์
2559

114
115
116
117
118

11 - 12
กุมภาพันธ์ 2559
17 กุมภาพันธ์
2559

จานวนผู้เข้ารับ
บริการ (คน)
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
13
พื้นที่ดาเนินการ
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จ.เชียงราย

19

ที่ทาการกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรโป่งแรดสามัคคี
จ.จันทบุรี
จ.จันทบุรี

1

จ.พะเยา

31

โรงแรม เดอะวัน
จ.บึงกาฬ

25

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

41

ที่ทาการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบึงชาอ้อ
อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
โรงแรมฟอร์ร่า ฮิลล์
รีสอร์ท จ.เลย

18

ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

1

ศาลากลางจังหวัด
นครศรีธรรมราช
จ.ลาพูน

31

ศาลากลางจังหวัดระนอง

23

จ.แม่ฮ่องสอน

70

โรงแรมบุรีศรีภู
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายสินธ์
แพรทอง จ.พัทลุง

114

5

19

40

84

ลาดับที่
119
120

วันที่
23 กุมภาพันธ์
2559
24 กุมภาพันธ์
2559

121

24 - 26
กุมภาพันธ์ 2559

122
123

3 - 4 มีนาคม
2559
17 มีนาคม 2559

124

21 มีนาคม 2559

125

7 เมษายน 2559

126

19 พฤษภาคม
2559
19 พฤษภาคม
2559

127
128

27 พฤษภาคม
2559

129

21 มิถุนายน
2559
22 มิถุนายน
2559
12 กรกฎาคม
2559

130
131

132

2 สิงหาคม 2559

133

11 สิงหาคม
2559

เรื่อง

จ.เชียงใหม่

จานวนผู้เข้ารับ
บริการ (คน)
25

จ.ลาปาง

32

อ.เมือง จ.นครนายก และ
จ.ปราจีนบุรี

4

จ.จันทบุรี

2

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

31

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

48

ศาลากลางจังหวัดระยอง
จ.ระยอง
จ.ลาพูน

12

สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ห้องประชุมเจติยาคีรี
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
บึงกาฬ
ศาลากลางจังหวัด
สุราษฏร์ธานี
ศาลากลางจังหวัดชุมพร

13

มทร.อีสาน วิทยาเขต
สกลนคร

31

โรงแรมทวินโลตัส
จ.นครศรีธรรมราช

95

ศาลากลางจังหวัด
สกลนคร

40

พื้นที่ดาเนินการ

จัดประชุมคณะทางานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจาจังหวัดเชียงใหม่
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครือข่ายความร่วมมือ
การทางานพัฒนาจังหวัดด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.) ประจาปี พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 1
เข้าพบหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาการ
จังหวัด และเกษตรจังหวัดจังหวัดนครนายกและจังหวัด
ปราจีนบุรี
ประชุมหารือการนา วทน. ไปพัฒนาผู้ประกอบการและ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดจันทบุรี
ประชุมคณะทางานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจา
จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนา วทน. ไปพัฒนา
พื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ : การจัดทารายละเอียด
กิจกรรมและข้อเสนอโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์พื้นที่
การประชุมหารือการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ไปพัฒนาจังหวัดระยอง
ประชุมคณะทางานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ครั้งที่
2/2559
ประชุมหารือหน่วยงานในสังกัด วท. เพื่อเตรียมการ
ประชุมคณะทางานจัดทาแผนงาน/ โครงการด้าน วทน. เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา จังหวัดสกลนคร
ประชุมคณะทางานการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มมูลค่ายางพารา ครั้งที่ 1/2559
จัดประชุมคณะทางานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน.
จ.สุราษฏร์ธานี
จัดประชุมคณะทางานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน.
จ.ชุมพร
ประชุมคณะทางานจัดทาแผนงาน/โครงการด้าน วทน.
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดสกลนคร : กลุม่ ย่อยที่ 3
การพัฒนาธุรกิจหมากเม่าและ กลุม่ ย่อยที่ 4 การ
ยกระดับธุรกิจสมุนไพร และเยี่ยมชมการดาเนินงาน
เกี่ยวกับสมุนไพรและหมากเม่าในจังหวัดสกลนคร
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนาเสนอผลการ
ดาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(วทน.) และจัดทาโครงการของกลุม่ จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าว
ไทย ปีงบประมาณ 2560 - 2561
ประชุมคณะทางาน วทน. จ.สกลนคร ครั้งที่ 2/2559
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27

21
18
21

ลาดับที่
134

วันที่
22 สิงหาคม
2559

เรื่อง

พื้นที่ดาเนินการ

ประชุมคณะทางานการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มมูลค่ายางพารา ครั้งที่ 2/2559
รวม

ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

จานวนผู้เข้ารับ
บริการ (คน)
17
1,193

ตัวชี้วัด : จานวนแผนงาน/โครงการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
เป้าหมาย 5 แผนงาน/โครงการ ผลที่ได้ 8 แผนงาน/โครงการ
ผลการดาเนินงาน
ลาดับ
พื้นที่
1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
2 จังหวัดเชียงใหม่
3

จังหวัดเชียงใหม่

4

จังหวัดลาปาง

5

จังหวัดลาพูน

6

จังหวัดนครพนม

7

จังหวัดสงขลา

8

จังหวัดชลบุรี

โครงการ
โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อาหารสัตว์เพื่อความยั่งยืน
(โครงการบรรจุภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2557-2560))
โครงการระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) สนับสนุนการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ตาบลท่าผา
(โครงการบรรจุภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตาบลท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่)
โครงการบริหารจัดการเศษวัสดุการเกษตรเพื่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่
(โครงการบรรจุภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตาบลท่าผา อ.แม่แจ่ม
จ.เชียงใหม่)
โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดลาปาง (โครงการบรรจุภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด
ลาปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
โครงการการใช้ วทน. ยกระดับสิ่งทอ จ.ลาพูน (โครงการบรรจุภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดลาพูน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561)
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดนครพนม กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชผัก
ปลอดภัยสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ (โครงการบรรจุภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2557-2560
ฉบับทบทวน (รอบปี 2560) และแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของจังหวัดนครพนม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560)
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงจังหวัดสงขลาสู่สากลด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) (โครงการบรรจุภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560)
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนเทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี (โครงการ
บรรจุภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
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ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
กิจกรรมหลักที่ 1
การประสานและผลักดัน
เพื่อให้มีการนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไป
สนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

จานวนเรื่องที่มีการผลักดัน
ให้มีการนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ไปสนับสนุนการพัฒนา
จังหวัด/กลุม่ จังหวัด (เรื่อง)

แผน/(ผล)การดาเนินงานตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รวมทุก
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ไตรมาส
-/
-/
-/
5/
5/
(3)
(2)
(-)
(๒)
(๗)

รายละเอียดการดาเนินงาน/ตัวชี้วัด
กิจกรรมหลักที่ 1 การประสานและผลักดันเพื่อให้มีการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไป
ผลงาน
สนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ตัวชี้วัด : จานวนเรื่องที่มีการผลักดันให้มีการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสนับสนุนการ
7 เรื่อง
พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เป้าหมาย 5 เรื่อง)
ผลการดาเนินงาน
1. การนาองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อการบริหารจัดการเกษตร
1.1 โครงการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด
จังหวัดลาปาง (ศวภ.1) มุ่งสู่การพัฒนา 4 เรื่องสาคัญ ได้แก่
(1) ส่งเสริมความร่วมมือการบูรณาการทางานระหว่างหน่วยงานในสังกัด วท. และหน่วยงานของจังหวัดต่อการพัฒนาจังหวัดด้วย
วทน. ในการแก้ไขปัญหาผลผลิตสับปะรดของจังหวัดลาปาง
(2) การปรับปรุงสายพันธุ์เดิมให้มีคุณภาพดีขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับการขายสับปะรดผลสด
(3) การพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูกของท้องถิ่น
(4) ส่งเสริมการแปรรูปสับปะรดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
โดยสนับสนุนองค์ความรู้ด้าน วทน. และสนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อการแปรรูป ส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับสูงสุด คือ การสร้างงานเพิ่ ม
รายได้แก่เกษตรกรรวมถึงผู้ประกอบการระดับชุมชน และแก้ปัญหาสาคัญในเรื่องราคาตกต่าในช่วงสับปะรดล้นตลาด
1.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในระบบเกษตรอินทรีย์ (ศวภ.2)
(1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในระบบเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1 (การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในระบบเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ อาคาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม)
(2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในระบบเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 2 (การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในระบบเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 2 : การตรวจวิเคราะห์และปรับปรุงดิน การ
ควบคุมโรคพืช และการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชพื้นบ้าน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและลดต้นทุนการผลิต) ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2559
ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านศรีบุญเรือง ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม)
2. การนาองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
2.1 โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการปัญหาหมอกกควันและไฟป่า (ศวภ.1)
2.1.1 ศวภ.1 ได้ประสานงาน และผลักดันให้เกิดการนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดย
สทอภ. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ประจาประจาศูนย์อานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (War room)
ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และตาก
2.2.2 ศวภ.1 ได้ประสานงาน และผลักดันให้เกิดกระบวนการหารือเพื่อร่างโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ (War room) ของ 9
จังหวัดภาคเหนือ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านทรัพยากรป่าไม้ ปัญหาไฟป่าหมอกควัน และภัยแล้ง และสนับสนุนข้อมูลให้กับ 9 จังหวัด
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ภาคเหนือ เสนอเข้าบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินการ (หน่วยดาเนินงาน:
สทอภ., สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือ)
2.2 โครงการการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (ศวภ.1)
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ศวภ.1 จัดได้ประชุม เรื่อง แนวทางการขยายผลโครงการ การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตร ณ เทศบาลตาบลท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดย ศวภ.1 ได้นาเสนอแนวทางการนา วทน. เพื่อบริหารจัดการปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า จานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) และ โครงการเครื่องม้วนอัดก้อนชีวมวลมัด
เชือกอัตโนมัติ เพื่อจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ศวภ.1 ได้นาเสนอข้อมูล รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ทต.ท่าผา เบื้องต้นที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในหลักการที่ร่วมกันพัฒนาเครื่องจักรกลเพื่อจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตร โดย
เบื้องต้นจะนาโครงการดังกล่าว เข้าพิจารณาในที่ประชุมสภาเทศบาล ตาบลท่าผา สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559
เพื่อสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้รายละเอียดต่อไปนี้ ศวภ.๑ งบดาเนินงาน จานวน 40,๐๐๐ บาท สส.สป.วท. งบอุดหนุน จานวน ๖๘๐,๐๐๐
บาท และ ทต. ท่าผา จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
2.3 โครงการการพัฒนาสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูนด้านวิทยาศาสตร์ (ศวภ.1)
2.3.1. กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ โดย ศวภ.1 ผลักดันแผนงานโครงการ จานวน 2 โครงการ เข้าสู่แผนการพัฒนาจังหวัดลาพูนและ
แผนปฏิบัติราชการจังหวัดลาพูน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
1) โครงการสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่ อติดตามสถานการณ์ไฟป่ าและหมอกควัน ดาเนินการ โดย สานักงานพั ฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สทอภ.
2) โครงการ ระบบชุดผลิตดินอุดมคาร์บอนแบบต่อเนื่อง (smart soil continuous system) เพื่อแปรรูปผักตบชวาในแม่น้ากวง
ดาเนินการโดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ขณะนี้โครงการอยู่ในระหว่างการพิจารณารายละเอียดโครงการและงบประมาณ และพิจารณาเพื่ออนุมัติดาเนินการ
2.3.2 ศวภ.1 ประสานงานนา อปท. จังหวัดลาพูน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรม เรื่อง “การจัดทาโครงการศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรสาหรับ อปท.” จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ มทส. จานวน
2 รุ่น รวมทั้งหมด 10 อปท.
2.4 การประชุม เชิงปฏิ บั ติก าร เรื่อง การใช้ วทน.เพื่ อบริห ารจัดการน้ า พลังงาน และสิ่งแวดล้อม จ.พัท ลุ ง ระหว่างวัน ที่ 16 - 17
กุมภาพันธ์ 2559 (การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนให้แก่เกษตรกร) (ศวภ.3)
2.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อแก้ไขปัญหาน้าเสียจากโรงแปรรูปยางแผ่น และการ
ประยุกต์ใช้ก๊าซชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559 (ศวภ.3)
2.6 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนเทศบาลตาบลเกาะสีชัง อ.สีชัง จ.ชลบุรี ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เทศบาลตาบลเกาะสีชัง
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี โดยใช้เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบครบวงจร (Integrated Solid Waste Management : ISWM) ด้วย
เทคนิคการบาบัดขยะด้วยวิธีการแบบเชิงกล-ชีวภาพ (Mechanical and Biological Waste Treatment : MBT) (การประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2559) (ศวภ.4)
3. การนาองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อยกระดับ/พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
3.1 โครงการการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาสิ่งทอจังหวัดลาพูน (ศวภ.1)
ศวภ.1 จัดประชุมคณะทางานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจาจังหวั ด ลาพูน ครั้งที่ 1/2559 มติที่
ประชุมต้องการให้มีการจัดตั้งคณะทางานกลุ่มย่อยเพื่อขับเคลื่อนงานด้าน วทน. ใน 3 ประเด็นหลัก คือ สิ่งทอ สิ่งแวดล้อม และลาไย
สาหรับประเด็นสิ่งทอ ศวภ.1 ดาเนินการประสานงานร่วมกับสานักงานพาณิชย์จังหวัด และจัดทาห่วงโซ่คุณค่า Value chain ในการพัฒนา
สิ่งทอจังหวัดลาพูน ในระดับต้นน้า กลางน้า และปลายน้า ทั้งนี้ได้บูรณาการหน่วยงาน วท. (สวทน. สวทช. คลินิกเทคโนโลยี) และหน่วยงาน
จังหวัด (สานักงานพาณิชย์จังหวัด/สานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัด/สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ฯลฯ) ร่วมดาเนินการในการขับเคลื่อนแผนงาน
ร่วมกัน ได้ มีก ารน าเสนอแผนงานห่ วงโซ่ คุณ ค่ า (Value Chain) การพั ฒ นาสิ่ งทอจังหวัด ลาพู น และได้รับ ความเห็ นชอบจากที่ ป ระชุ ม
คณะทางานพัฒนาจังหวัดลาพูนด้วย วทน. ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และที่ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการงาน
ด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559
ศวภ.1 ประสานให้เกิดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ วทน. เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอของจังหวัดลาพูน ซึ่งเป็นการลง
นามความร่วมมือระหว่าง สป.วท. สวทน. จังหวัดลาพูน และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลาพูน ในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการสู่การปฎิบัติ
ในพื้นที่ ทั้งนี้เมื่อแผนงาน/โครงการ ได้รับความชอบจากที่ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนด้านสิ่งทอด้วยวิทยาศาสตร์จังหวัดลาพูนแล้ว ศวภ.
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1 จึงได้นาเสนอโครงการการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ยกระดับสิ่งทอจังหวัดลาพูน การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การถ่ายทอด
เทคโนโลยีสิ่งทอพื้ น บ้าน : การเพิ่ ม มูลค่าผลิต ภัณ ฑ์ สิ่งทอด้วยเทคโนโลยีชั้นสู ง (นาโนเทคโนโลยี) เข้ าสู่แ ผนพั ฒ นาจังหวัด ลาพูน (แผน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) และอยู่ระหว่างการพิจารณาของสานักงานงบประมาณ
3.2 โครงการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพลาไยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จังหวัดลาพูน (ศวภ.1)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจังหวัดลาพูน ได้ร่วมกันจัดทาร่าง Project Idea เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพลาไยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จังหวัดลาพูน ดังนี้
1) โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตร (500,000 บาท)
โครงการถูกบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2564
- หน่วยรับผิดชอบหลัก: สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลาพูน
- หน่วยถ่ายทอดเทคโนโลยี: สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)
2) โครงการแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเพื่อลดต้นทุนการปลูกลาไย (1,200,000 บาท)
โครงการถูกบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2564
- หน่วยรับผิดชอบหลัก: สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลาพูน
- หน่วยถ่ายทอดเทคโนโลยี: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
3) โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพและยกระดั บ มาตรฐานการผลิ ต ล าไยจังหวัด ล าพู น เพื่ อการส่ งออกด้ ว ยนวัต กรรมและเทคโนโลยี
(3,000,000 บาท)
- หน่วยรับผิดชอบหลัก: สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลาพูน
- หน่วยถ่ายทอดเทคโนโลยี: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูด “การป้องกันเชื้อรา” ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 โดยรับโจทย์จากพื้นที่และประสาน วศ. (ศวภ.3)
3.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง เทคโนโลยีการพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน (ศวภ.4)
3.4.1 การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร ณ อ.เมือง จ.ตราด เมื่อวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2559
3.4.2 การพัฒนาผ้าไหมอีรดี่ ้วยนาโนเทคโนโลยี ณ อ.เมือง จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559
3.4.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของจังหวัดสระแก้วด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน
2559
3.5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปปลาช่อนแดดเดียวและบรรจุภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ในโครงการยกระดับ ขบวนการผลิต การตลาดและ
ระบบ Logistic อาหารปลอดภัย ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปีงบประมาณ 2559 ณ สานักงานประมง จ.สิงห์บุรี
(ศวภ.5)
4. การนาองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
4.1 การแก้ไขปัญหาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจังหวัดระนอง โดยเชิญประชุมผู้เชี่ยวชาญจาก ม.อ. ผู้แทน กสทช. เขต 4 สงขลา ผู้แทน กสทช.
เขต 13 ระนอง ประชุมหารือลงพื้นที่ตรวจวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อทาความเข้าใจกับประชาชนผู้รอ้ งเรียน และรายงานผลให้ศูนย์ดารงธรรม
จ.ระนอง ทราบแล้ว ดาเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2558 - 30 มีนาคม 2559 (ศวภ.3)
5. การนาองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อเผยแพร่การนางานด้าน วทน. ในการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
5.1 การจัดนิทรรศการงาน “ผลิตภัณฑ์ของไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ในงาน OTOP CITY 2015 ณ ชา
เลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 23 – 30 ธันวาคม 2558 (ศวภ.5)
5.2 การจัดนิทรรศการและการสัมมนา เรื่อง “เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าวไทย” ในงานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก จังหวัดร้อยเอ็ด
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2559 (ศวภ. 2)
6. การนาองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อพัฒนาพืชเศรษฐกิจ
6.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ข้าว” ณ กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต
อาเภอสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 11 - 13 มกราคม 2559 (ศวภ.4)
6.2 การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อยกระดับความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ายางพาราสด (เทคโนโลยีการผลิตถุงมือ
ผ้าเคลือบยาง) ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2559 จ.สงขลา/ วันที่ 20 - 21 มกราคม 2559 จ.สตูล/ วันที่ 3 มีนาคม 2559
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รายละเอียดการดาเนินงาน/ตัวชี้วัด
จ.นราธิวาส (ศวภ.3)
6.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ส่งเสริมความตระหนักเตรียมความพร้อมดาเนินงานโครงการพัฒนาข้าวสังข์หยดครบวงจรแบรนด์พัทลุง
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 (ศวภ.3)
6.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ข้าว” ณ กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2559 (ศวภ.4)
7. การพัฒนาพื้นที่ด้วยการใช้เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร
7.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้งานระบบบริการภูมสิ ารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) (ศวภ.4)
7.1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) เพื่อการจัดทาแผนที่พื้นที่
ปลูกพืชเศรษฐกิจรายแปลง” ณ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2558
7.1.2 การประชุ มเชิ งปฏิ บั ติการ เรื่อง การขยายผลการด าเนิ นงานโครงการ “การใช้ งาน ระบบบริการภู มิ สารสนเทศเพื่ อการเกษตร
(GISagro)” ณ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีเจ้าหน้าที่ อบต.วังตะเคียนเป็นผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2559
7.2 โครงการการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (โครงการย่อย GISagro) (ศวภ.1)
โครงการระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ศวภ.1
และเจ้าหน้าที่ สทอภ. ได้นาเสนอข้อมูล รายละเอียดที่เกี่ยวข้องแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ท ต.ท่าผา เบื้องต้นที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบรับข้อเสนอโครงการระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) และนาเสนอโครงการดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลท่า
ผา สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 และได้รับการพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ของ
ทต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ผลผลิต : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตัวชี้วัดผลผลิต
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงต้นทุน

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน วทน.
(คน)
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
วทน. (ร้อยละ)
ระยะเวลาการดาเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน
(ร้อยละ)
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี (ร้อยละ)

แผน/(ผล)การดาเนินงานตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รวมทุก
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ไตรมาส
-/
3,500/
8,500/ 1,079,100/ 1,091,100/
(27,826) (35,120) (26,865) (1,142,660) (1,232,471)
-/
-/
-/
80/
80/
(-)
(-)
(-)
(85.20*)
(85.20*)
-/
-/
-/
100/
100/
(-)
(-)
(-)
(100)
(100)
-/
(4.84)

-/
(16.85)

-/
(82.48)

94/
(96.19)
(สะสม)

94/
(96.19)

หมายเหตุ * ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน วทน. คิดเฉพาะกิจกรรมการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2559 (รายงานเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม
2559)
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ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
กิจกรรมหลักที่ 1 การ
เผยแพร่ความรูด้ ้าน วทน.
กิจกรรมหลักที่ 2 การ
บริการความรู้ด้าน วทน.

จานวนกิจกรรมที่เผยแพร่ความรู้
ทางด้าน วทน. (กิจกรรม)
จานวนกิจกรรมที่บริการความรู้
ทางด้าน วทน. (กิจกรรม)

แผน/(ผล)การดาเนินงานตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทุก
ไตรมาส
5/
-/
-/
17/
22/
(6)
(1)
(5)
(11)
(23)
-/
4/
7/
7/
18/
(-)
(13)
(6)
(8)
(27)

รายละเอียดการดาเนินงาน/ตัวชี้วัด
กิจกรรมหลักที่ 1 การเผยแพร่ความรู้ด้าน วทน.
ผลงาน
ตัวชี้วัด : จานวนกิจกรรมที่เผยแพร่ความรู้ทางด้าน วทน. (เป้าหมาย 22 กิจกรรม)
23 กิจกรรม
1.1 การอุดหนุนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์/สส. (เป้าหมาย 1 กิจกรรม) / ผลได้ 1 กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
- ดาเนินการอุดหนุนงบประมาณให้สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวท.) จานวน 200,000 บาท เพื่อ
สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
1.2 การอุดหนุนการดาเนินงานของสภาสมาคม ว. และ ท. แห่งประเทศไทย และสมาคมวิชาการและวิชาชีพด้าน ว. และ ท. /สส.
(เป้าหมาย 12 กิจกรรม/600 คน) ผลได้ 13 กิจกรรม / 1,970 คน
ผลการดาเนินงาน
อุดหนุนงบประมาณให้สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) เป็นผู้รับดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม จานวน
13 กิจกรรม งบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น 3,000,000 บาท มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,970 คน โดยมีความพึงพอใจภาพรวม คิดเป็นร้อย
ละ 80.84 รายละเอียด ดังนี้
กลุ่มโครงการ/
ผู้เข้าร่วม
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
สมาคม
กิจกรรม
(คน)
การประชุม
1
การนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการ
160
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สัมมนา
พัฒนาสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศน์ในภาคอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2559 ณ
กรุงเทพฯ
2
นวัตกรรมการปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่
100
สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และ
อุตสาหกรรม และสังคมเชิงรุก เมือ่ วันที่ 24 สิงหาคม
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2559 ณ จังหวัดนนทบุรี
การประชุมเชิง
3
นวัตกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์
40
สมาคมบรรจุภณ
ั ฑ์ไทย
ปฏิบัติการ
สาหรับผลิตภัณฑ์กาแฟ เพื่อมูลค่าเพิ่มในการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
กาแฟพื้นที่ภาคเหนือและผู้ประกอบการ SME เมื่อวันที่
23 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดเชียงราย
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รายละเอียดการดาเนินงาน/ตัวชี้วัด
กลุ่มโครงการ/
กิจกรรม
การประกวด
แข่งขัน

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

4

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรี เมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม 2559 ณ กรุงเทพฯ
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท ชิงแชมป์ประเทศไทย
ประจาปี ๒๕๕๙ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่
11 – 12 มิถุนายน 2559 ณ กรุงเทพฯ
โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารปีที่ ๘ เมื่อ
วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ กรุงเทพฯ

5

6
7
การอบรมเพื่อ
เผยแพร่ความรู้
เทคโนโลยี/การ
เผยแพร่ผ่านสื่อ

8
9
10
11
12
13

การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 21
สิงหาคม 2559 ณ กรุงเทพฯ
การเผยแพร่ความรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่และ
ความปลอดภัยทางชีวภาพสูส่ าธารณชนทางสถานีวิทยุ
มก. ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2559
โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์
ไม้ดอกไม้ประดับโดยการฉายรังสีแกมมาสูเ่ กษตรกร เมื่อ
วันที่ 4 6 และ 8 กรกฏาคม 2559 ณ กรุงเทพฯ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พลังงานนิวเคลียร์และการ
ใช้ประโยชน์สาหรับอาจารย์ระดับมัธยม เมื่อวันที่ 14 15 กรกฎาคม 2559 ณ กรุงเทพฯ
การอบรม เรื่อง การประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านการ
สอบเทียบเครื่องมือวัด เมื่อวันที่ 6 - 8 กันยายน 2559
ณ จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดปทุมธานี
การอบรม หลักพันธุศาสตร์สาหรับครูโรงเรียนมัธยม เมื่อ
วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2559 ณ กรุงเทพฯ
การฝึกอบรมเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านเคมี เมื่อ
วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วม
(คน)
100
1,100

110
120
-

สมาคม
สมาคมคณิตศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุ่น)
สมาคมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางอาหารแห่ง
ประเทศไทย
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพ
สัมพันธ์

120

สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศ
ไทย

50

สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศ
ไทย

60

สมาคมมาตรวิทยาแห่ง
ประเทศไทย

80

สมาคมพันธุศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย
สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศ
ไทย

30

1.3 การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ/สส. (เป้าหมาย 2 กิจกรรม/1,025,000 คน) ผลได้ 2 กิจกรรม / 1,102,094 คน
ผลการดาเนินงาน
ส่วนกลาง
- ดาเนินการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ประจาปี 2558 ระหว่างวันที่ 14 – 25 พฤศจิก ายน 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์
ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีผู้เข้าร่วมชมงานทั้งหมด 1,000,043 คน และผลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าชมงาน คิดเป็นร้อยละ 84.4 โดยการจัดงานดังกล่าวใช้งบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- จัดพิธีถายราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ สป.วท.
- ร่วมกับ อพ. จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจาปี 2559 ระหว่างวั นที่ 18 - 28 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์
การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จานวนผู้เข้าร่วมชมงาน 1,102,094 คน ความพึงพอใจภาพรวม ได้
คะแนนเฉลี่ย 85.2
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รายละเอียดการดาเนินงาน/ตัวชี้วัด
ส่วนภูมิภาค
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ให้แก่สถาบันการศึกษา 33 สถาบัน และสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย มีจานวนผู้เข้าร่วมชมงาน 540,112 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2559)
1.4 การจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และงานวันเทคโนโลยีของไทย /สส. (เป้าหมาย 1 กิจกรรม/12,000
คน) ผลได้ 1 กิจกรรม / 14,016 คน
ผลการดาเนินงาน
- จัดงาน : การประชุมวิชาการและนิทรรศการ เรื่อง " โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเซีย 2559 (SETA 2016) ระหว่าง
วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
- จัดงานนิทรรศการงานเทคโนโลยีและนวัต กรรมของไทย ประจาปี 2559 (เทคโนมาร์ท 2016) ภายใต้งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ประจาปี 2559 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 18 - 28
สิงหาคม 2559 มีจานวนผู้เข้าร่วมชมงาน 14,016 คน มีความพึงพอใจภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.80
- จัดพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะ “พระบิดาแห่ง
เทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4
สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้เข้าร่วมทั้งสิน้ 891 คน (จาก 95 หน่วยงาน) ประกอบด้วย
หน่วยงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวง/ทบวง/กรม/หน่วยงานราชการอื่นๆ
สมาคม/สภา/มูลนิธ/ิ หน่วยงานเอกชนอื่นๆ
สถาบันการศึกษา
รวม

ผลผลิต

จานวนหน่วยงาน (แห่ง)
16
45
19
15
95

จานวนผู้เข้าร่วม (คน)
308
336
104
143
891

: การถ่ายทอดเทคโนโลยี
แผน/(ผล) การดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
ตัวชี้วัด

ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค.๕8)

ไตรมาส ๒
(ม.ค.-มี.ค.๕9)

ไตรมาส ๓
(เม.ย.-มิ.ย.๕9)

ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย.๕9)

จานวนผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผลงานดีเด่น
ด้าน วทน. (คน)

-/
(-)

-/
(-)

-/
(-)

7/
(9)

รวมทุก
ไตรมาส
7/
(9)

ผลการดาเนินงาน
- ดาเนินการประกวดสิ่งประดิษฐ์และรางวัลเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม เพื่อสนับสนุนและสร้างขวัญกาลังใจให้นักประดิษฐ์ นั กพัฒ นา
นักวิจัยอิสระ และผู้ประกอบการ ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้มีการใช้เครื่องจักรที่ผลิตภายในประเทศ โดยมีผลการตัดสิน ดังนี้
1) การประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจาปี 2559 ประกาศผลเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ในงานพิธี
มอบรางวัล “Machinery Technology Awards 2016” ณ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. และได้นาผลงานที่ได้รับรางวัลร่วมแสดงผลงาน
เทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งประดิษฐ์ โซน Technomart 2016 ภายในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งชาติและงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจาปี 2559” ระหว่างวันที่ 18 - 28 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการ
ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 10 รางวัล (9 คน) ประกอบด้วย
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สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป
 รางวัลที่ 1 เครื่องบั้งและยืดกุ้งอัตโนมัติ ของ นายทวีศักดิ์ วรรณาทิพยาภรณ์ บริษัท ซี.บี. ฟู้ด เทค จากัด
เครื่องบั้งและยืดกุ้งอัตโนมัติ
Slash and Stretch Tempura Machine
โครงการพัฒนาเครื่องบั้งกุ้งและยืดกุ้งเทมปุระอัตโนมัติ ถูกออกแบบและพัฒนามาเพื่อกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
เพื่อเพิ่มมาตรฐานในการผลิตให้ได้คุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ช่วยลดต้นทุนในการผลิต และลดความสูญเสียที่เกิดจากความ
ผิดพลาดของพนักงาน อีกทั้งเครื่องจักรยังมีราคาต่ากว่าเครื่องจักรที่นาเข้าจากต่างประเทศอีกด้วย

คุณสมบัติและสมรรถนะ
 ระบบไฟฟ้า 380 โวลต์ 5 แอมป์
 กาลังการผลิต 5,000 ตัวต่อชั่วโมง
 ขนาดตัวเครื่อง 1,000 x 4,500 x 2,200 เซนติเมตร
 ระบบบันทึกข้อมูลแบบ Real Time
ราคาเริ่มต้นที่ 2,500,000 บาท/เครื่อง
รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจาปี 2559
รางวัลชนะเลิศ สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป
พัฒนาโดย

บริษัท ซี.บี.ฟู้ดเทค จากัด
246/133 ซอย รามคาแหง 196 ถนน รามคาแหง แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ 0-2919-4362 แฟ็กซ์ 0-2919-4890
อีเมล cbfood2003@gmail.com เว็บไซต์ www.cbfood-tech.com
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 รางวัลที่ 2 เครื่องสีข้าว ซีแอลพี ซี อาร์ 80 ของ นายมาน ลี้โกมลชัย บริษัท ซี แอล พี อินเตอร์เทรด จากัด
เครื่องสีข้าว ซีแอลพี ซี อาร์ 80
Rice Miller cr 80
เครื่องสีข้าว CLP รุ่น CR80 เป็นนวัตกรรมใหม่ในการสีข้าว โดยใช้ระบบพัดลมเหวี่ยงกะเทาะข้าวเปลือก แทนที่การใช้ระบบ
ลูกยางและลูกหินในการกะเทาะข้าวเปลือก สิ่งทีไ่ ด้ผลตามมาที่มากกว่าคือ ความเร็วในการสี ซึ่งรุน่ ที่มีขนาดและราคาใกล้กันจะทาได้
40-60 กิโลกรัม ต่อ 1 ชั่วโมง แต่เครื่องสี CLP CR80 สามารถสีได้มากถึง 80-100 กิโลกรัม และสามารถสีเป็นข้าวข้าวได้ในรอบ
เดียว และในขณะเดียวกันก็สามารถทาข้าวกล้อง และข้าวขัดลายได้ด้วยในเครื่องเดียวและรอบเดียว กินไฟเพียง 1.5 หน่วยต่อ 1 ชั่วโมง
ซึ่งประหยัดกว่ารุ่นที่มรี าคาและขนาดเดียวกัน สามารถสีข้าวได้หลายพันธุ์ อาทิเช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมนิล ข้าวเหนียว ข้าวดอย ข้าว
ไรท์เบอร์รี่ ข้าวลืมผัว ข้าวญี่ปุ่น ฯลฯ อีกทั้งยังสามารถกะเทาะเมล็ดพืชบางชนิดได้ เช่น เมล็ดกาแฟ เมล็ดพริกไทย เป็นต้น

คุณสมบัติและสมรรถนะ
 ใช้สีขาวกล้อง และข้าวขาว ความสามารถในการผลิต 80 – 130 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
 มอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า ความเร็วรอบขณะทางาน 1,440 รอบต่อนาที
 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์
 ส่งกาลังด้วยสายพาน
 กะเทาะโดยการใช้ใบพัดหมุนเหวี่ยง
 ขนาดตัวเครื่อง 800 x 815 x 1030 เซนติเมตร น้าหนักเครื่อง 120 กิโลกรัม
ราคาเริ่มต้นที่ 48,800 บาท/เครื่อง
รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจาปี 2559
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป
พัฒนาโดย

บริษัท ซีแอลพี อินเตอร์เทรด จากัด
101/62/12 ซอย 5/4 หมู่ที่ 20 นวนคร ถนนพหลโยธิน คลอง1 คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทร 02-529-0691-5 อีเมล market@clpe.co.th
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 รางวัลที่ 3 เครื่องสับคลุกใบอ้อย พาวเวอร์แฮร์โร่แบบ 2 แถวแยกอิสระ (ใบมีดแนวตั้ง)
ของ นายจิตรกร รองแก้ว บริษัท สยามอิมพลีเม้น จากัด
เครื่องสับคลุกใบอ้อย พาวเวอร์แฮร์โร่
แบบ 2 แถวแยกอิสระ (ใบมีดแนวตั้ง)
Two- rows Power Harrows (Trash Incorporation)
เป็นนวัตกรรมที่ออกแบบขึ้นมาใหม่ ไม่เคยมีที่ใดทามาก่อนในโลกนีส้ าหรับเครื่องสับคลุกใบอ้อยพาวเวอร์แฮร์โรแบบ 2 แถว
แยกอิสระ (ใบมีดแนวตั้ง) ที่สามารถใช้ทางานสับกลบใบอ้อยในแปลงหลังการเก็บเกีย่ วทั้งที่เป็นแบบใช้แรงงานคน และแบบใช้รถตัดอ้อย
(sugar cane combined harvester) สามารถทางานในพื้นที่ที่มีใบอ้อยหนาได้เป็นอย่างดี และยังสามารถปรับระยะการทางานให้
เหมาะสมกับขนาดของร่องอ้อยในแต่ละแปลงได้ (ปรับเลื่อนเข้า-ออกได้) อีกทั้งป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ ซึ่งเกิดขึ้นเสมอและเป็นการช่วย
ลดปัญหามลภาวะ นอกจากนีย้ ังสามารถทาหน้าที่พรวนดินกาจัดวัชพืชและรื้อสับตออ้อยได้อีกด้วย

คุณสมบัติและสมรรถนะ
 ระบบส่งกาลังเป็นแบบเฟืองขับ การทางานเป็นแบบใบมีดแนวตั้ง ทางานได้ลึกถึง 30 ซม.
 ออกแบบให้สามารถทางานได้พร้อมกันได้ 2 ร่อง
 สามารถปรับระยะการทางาน (เลื่อนเข้า-ออกได้)
 มีชุดลูกกลิ้งหลังบดปิดหน้าดินและทาให้หน้าดินเรียบ
ราคาเริ่มต้นที่ 260,000 บาท
รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจาปี 2559
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป
พัฒนาโดย :
บริษัท สยามอิมพลีเม้น จากัด 49 หมู่ที่ 3 ตาบลบางกระทุ่ม อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110
โทรศัพท์ 0-5539-1298-9 โทรสาร 0-5539-1297
อีเมล sales@siamimplement.co.th, sip.sales1@gmail.com
เว็ปไซต์ http://www.siamimplement.co.th
เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/siamimplement2014
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สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
 รางวัลที่ 1 ตุ้มทิ้งน้าหนักฟรีแถบติดแถบ ของ นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ บริษัท โตว่องไว จากัด
ตุ้มทิ้งน้าหนักฟรีแถบติดแถบ
Bob Weight Stick side and Free side Type
เป็นลูกตุ้มตอกเสาเข็มระบบไฮดรอลิก ที่เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ที่ต้องใช้น้ามันไฮดรอลิกในการยกลูกตุ้มแต่ละครั้ง
ไม่น้อยกว่า 20.60 ลิตร แต่สิ่งที่เราพัฒนาใช้น้ามันไฮดรอลิกเพียง 1 ลิตร ในการยกแต่ละครั้ง การหมุนของลูกตุ้มของต่างประเทศจะมี
แรงหน่วงของระบบซีลไฮดรอลิกแต่ที่เราพัฒนาไม่มีแรงหน่วงของระบบซีลไฮดรอลิก สิ่งที่พัฒนาไม่มีแรงหน่วงทาให้ลูกตุ้มหล่นได้โดย
คล่องตัว และมีน้าหนักการหล่นได้เต็มที่ลกู ตุ้มของต่างประเทศสามารถยกหล่นได้ประมาณ 20-40 ครั้งต่อนาที ของที่เราพัฒนาสามารถ
ยก-หล่นได้มากถึง 60 ครั้งต่อนาที ตามความร้อนของระบบไฮดรอลิกของต่างประเทศมีความร้อนสูงมาก เนื่องจากต้องใช้น้ามันไป
ขับเคลื่อนเป็นจานวนมากแต่ของเราที่พัฒนาขึ้นใช้น้ามันไฮดรอลิกเพียงเล็กน้อยจึงไม่เกิดความร้อน และสามารถควบคุมการทางานของ
ระบบตอกเสาเข็มได้ง่ายกว่าระบบการตอกเสาเข็มแบบเดิม

คุณลักษณะเฉพาะและสมรรถนะ
 ขนาดลูกตุม้ 0.68 × 0.93 × 3.10 เมตร
 น้าหนัก 5 ตัน (ลูกตุ้ม ขนาด 3 ตัน + ซองตุ้มพร้อมระบบเฟือง 2 ตัน)
 จานวนการตอกเสาเข็ม 60 ครั้ง ต่อ 1 นาที
 ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
ราคาเริ่มต้นที่
5,000,000 บาท/เครื่อง (ราคารวมตัวรถตอกเสาเข็มระบบไฮดรอลิก)
รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจาปี 2559
รางวัลชนะเลิศ สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
ผู้พัฒนา
บริษัท โตว่องไว จากัด
เลขที่ 151 หมู่ที่ 4 ตาบล สระยายโสม อาเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี 72220
โทรศัพท์ : 035-559 567 โทรสาร : 035-559 559 E-Mail : toewongwai@hotmail.com
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 รางวัลที่ 2 เครื่องพาเชื่อมอัตโนมัติ ของ นายราชันท์ ฟักเมฆ บริษัท ที.ซี.เวลดิ้ง ออโตเมชั่น จากัด
เครื่องพาเชื่อมอัตโนมัติ
Gantry Welding Carriage GT10
เครื่องพาเชื่อม ระบบ CNC 5 แกน แบบคาน Gantry ครอบคลุมพื้นที่ชิ้นงานได้มาก เปลี่ยนอุปกรณ์ทางานได้หลากหลาย
ด้วยจานวนผู้ใช้เครื่องที่เพิ่มขึ้น ใช้งานง่าย แก้ปัญหาเรื่องแรงงานคน ได้จุดคุ้มทุนระยะสั้น ขับเคลื่อนด้วยเซอโวมอเตอร์ 5 แกน ใช้
พนักงานควบคุมเพียง 1 คน ป้อนโปรแกรมแบบ กาหนดตาแหน่ง ทางานแบบอัตโนมัติ เปลี่ยนอุปกรณ์เป็นเชื่อมเลเซอร์ เชื่อมมิก เชื่อม
อากอน ตั ด พลาสม่ า ตั ด แก๊ ส พ่ น สี พ่ น ทราย เหมาะส าหรั บ โครงสร้ างงานถั งกลม ถั งเหลี่ ย ม งานเหล็ ก โครงสร้าง อุ ต สาหกร รม
เครื่องจักรกลเกษตร

คุณสมบัติเฉพาะและสมรรถนะ
 ระบบ Teach function กาหนดจุดและระยะทางานด้วยผู้ใช้ หรือ จากรูปวาดในคอมพิวเตอร์
 มีระบบเซนเซอร์วัดระยะผิวงานโก่งงอและเก็บโปรแกรมงานเชื่อมได้จานวนมาก
 ระบบไฟฟ้า 220 โวลท์ 3000 วัตต์
 ขนาดพื้นที่ทางาน กว้าง*ยาว*สูง 4 ม.*12 ม.*2 ม.
 ความเร็วสูงสุด 30 เมตร/นาที การเคลื่อนที่ 5 แกน
 เปลี่ยนอุปกรณ์เป็น ตัดเลเซอร์ เชื่อมมิก เชื่อมอาร์กอน ตัดพลาสม่า ตัดแก๊ส พ่นทราย พ่นสี
 ใช้งานง่าย พนักงานทั่วไป สามารถควบคุมเครื่องจักร ระยะเวลาผลิต 5 วันทาการ
ราคาเริ่มต้นที่ 400,000 – 950,000บาท/เครื่อง
รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจาปี 2559
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาการผลิตในเชิงอุตสหากรรม
พัฒนาโดย

บริษัท ที.ซี.เวลดิ้ง ออโตเมชั่น จากัด
81 ม.9 ต. ดอนข่อย อ. กาแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทรศัพท์ 090-994-7099
โทรศัพท์ 034-253-105 โทรสาร 034-253-105
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 รางวัลที่ 3 เครื่องบรรจุน้าแข็งหลอด ของ นายอดิศักดิ์ พูลศรี บริษัท พัฒน์กล จากัด (มหาชน)
เครื่องบรรจุน้าแข็งหลอด
Ice Tube Packing Machine
เครื่องบรรจุน้าแข็งหลอด ทาหน้าที่บรรจุน้าแข็งหลอด จากเครื่องผลิตน้าแข็ง ลงถุงที่ขึ้นรูปจากเครื่องโดยน้าแข็งหลอดจะถูก
ลาเลียงสู่เครื่องบรรจุที่ด้านบนของเครื่องเข้าชุดตวงปริมาตร ม้วนฟิลม์พลาสติกด้านหลังเครื่องจะถูกส่งเข้าชุดขึ้นรูปเป็นถุงรอบท่อ ส่ง
น้าแข็ง น้าแข็งหลอดที่ผ่านการตวงปริมาตรแล้ว จะถูกส่งลงถุงที่ขึ้นรูป จากนั้นจะทาการซีล ผนึกและตัดเป็นถุง เครื่องที่พัฒนาขึ้นได้
ออกแบบชุดกลไกขับเคลื่อนหลักใหม่ ลดชิ้นส่วนลง มีผลทาให้การเคลื่อนที่ราบเรียบขึ้น ความเร็วในการบรรจุเพิ่มขึ้น ลดการใช้พลังงาน
ลง และยังได้ปรับปรุงขยายช่วงการตวงปริมาตรน้าแข็งให้กว้างกว่าเดิม

คุณสมบัติและสมรรถนะ
 เครื่องบรรจุน้าแข็งหลอดอัตโนมัต สาหรับถุงบรรจุน้าแข็ง 1.3-2.8 กิโลกรัม
 ความเร็วในการบรรจุ 1800 ถุงต่อชั่วโมง
 ขนาดตัวเครื่อง 1.2 x 2 x 2.5 เมตร
 วัสดุที่ผลิตเป็น stainless steel
ราคาเริ่มต้นที่ 1,700,000 บาท/เครื่อง
รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจาปี 2559
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
ผู้พัฒนา

บริษัท พัฒน์กล จากัด (มหาชน)
348 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 02-328-1032-49 โทรสาร : 02-328-1245
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สาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
 รางวั ล ที่ 1 และรางวั ล สุ ด ยอดเทคโนโลยี แ ละเครื่อ งจั ก รกลยอดเยี่ ย ม (Best of the Best Technology
Awards) เครื่องจอดรถอัจฉริยะ ของ นายชูเกียรติ อังสโวทัย บริษัท คอสโก เอ็นเตอร์ไพรเซส
จากัด
เครื่องจอดรถอัจฉริยะ
Intelligent Car Parking
ที่จอดรถอัจฉริยะแบบจอดได้หลายคันชนิดขนย้ายและประกอบด้วยหน่วยแยก ออกแบบและสร้างด้วยโครงเหล็กเพื่อสะดวกง่ายในการรื้อถอน-ขนย้าย และติดตั้ง ประหยัดพื้นที่อาคารโดยใช้ระบบเครื่องกลในการยก-ย้ายรถยนต์ในแนวสูงและแนวราบ แทนการ
ใช้ลู่ผิวทางจราจรในการนารถยนต์เข้าประจาที่จอด ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขับวนหาที่ว่างเพื่อจอดรถยนต์ หรือนารถยนต์ออก
จากอาคารที่จอดรถ ปลอดภัยสาหรับทรัพย์สินและชีวิต เพราะไม่อนุญาตให้บุคคลใดต้องเดินเข้าไปในอาคาร ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ
คีย์การ์ดหรือพนักงานควบคุมเท่านั้น พื้นที่ใช้งานของเครื่องจอดรถเล็กกว่าและงบการลงทุนประหยัดกว่าแบบอาคารจอดรถดั้งเดิม 3 –
4 เท่า ไม่กระทบต่อมลภาวะและสิ่งแวดล้อม

Solar Roof, LED Board, Vertical Garden,
individual car park time count, Data via
internet are options.

คุณสมบัติและสมรรถนะ
 อาคารจอดรถอัจฉริยะแบบจอดรถได้หลายคัน
2 – 5 ชั้น, แบบ 1 – 4 แถว ขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้ากว้าง หรือลึกตามตัวอย่างต้นแบบที่เสนอเป็นแบบจอดรถได้13 คัน มีความสูง 2
ชั้น และมีจานวนแถวในแนวยาว 7 แถว
 การควบคุมการทางานของกลไกทั้งหมดจะใช้ระบบควบคุมแบบอัจฉริยะ
 ใช้โครงสร้างเหล็กที่สามารถถอดประกอบได้ง่าย
ราคาเริ่มต้นที่ 220,000 บาทต่อที่จอด ขึ้นอยู่กับจานวนที่จอด (ราคารวมโครงสร้างอาคารพื้นฐานแล้ว)
ตัวอย่าง 13 ที่จอด ราคา 3,100,000 บาท (ไม่รวมลานพื้นคอนกรีตเดิมและอุปกรณ์เสริม)
รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจาปี 2559
รางวัลชนะเลิศ สาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
และรางวัลสุดยอดเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม 2559 (Best of the Best Technology Awards 2016)
พัฒนาโดย

สมาคมเครื่องจักรกลไทย
9/2 อาคารวรสิน ชั้น 1ซอยยาสูบ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2712-2096 โทรสาร 0-2712-2979
E-mail : thaimachinery2@gmail.com, Thaimachinery@yahoo.com
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ร่วมกับ

บริษัท คอนสโก เอ็นเตอร์ไพรเซส จากัด
เลขที่ 12 ซอย 41 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0-2726-6839 โทรสาร 0-2726-3147
E-mail : chukiat143@gmail.com

 รางวัลที่ 2 ชุดหางเรือซีแอลพี แบบเกียร์เดินหน้า -ถอยหลัง ของ นางสาววัชรา ลี้โกมลชัย บริษัท ซี แอล พี
อินเตอร์เทรด จากัด
ชุดหางเรือซีแอลพี แบบเกียร์เดินหน้า-ถอยหลัง
Boat Gearbox FW-RV Set
ชุดหางเรือแบบเกียร์เดินหน้า-ถอยหลัง นวัตกรรมใหม่ของการเดินเรือ เพิ่มน้าหนักบรรทุก โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดเครื่องยนต์ ทาให้
ประหยัดน้ามัน ชุดเกียร์เป็นแบบเกียร์ทดนอก มีระบบเฟืองทดรอบให้เลือกตามความเหมาะสมของการใช้งาน และสามารถเลือกความ
ยาวของหางและขนาดของใบพัด ซึ่งสามารถใส่ได้ขนาดใหญ่ถึง 17 นิ้วได้อีกด้วย กระปุกเกียร์ทาจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง ตัวเฟืองเกียร์
ทาจากวัสดุอย่างดี แข็งแรงทนทาน อายุใช้งานยาวนานใช้น้ามันเฟืองเกียร์เป็นตัวหล่อลื่น ระบบการต่อกับเครื่องยนต์ก็เป็นแบบไดร์
แฟร้ง A และ B เพื่อให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อให้มากกว่าระบบเดิมที่เป็นแบบจาปาที่ถอดยาก

คุณสมบัติและสมรรถนะ
 ขนาดตัวเครื่อง 1 x 5 x 0.85 เมตร
 น้าหนักเครื่อง 60 กิโลกรัม
 ความยาวหาง 110 , 120 , 130 นื้ว
 ขนาดใบจักร 14 , 15 , 17 นิ้ว
 อัตราทดเกียร์ 1:2.5 , 1:3.2 , 1:3.6
 เครื่องยนต์ ฮอนด้า GX270 , GX390 , GX690 ,เครื่องยนต์ที่มีหน้าแปลนเท่ากับ ฮอนด้ารุ่นดังกล่าว และรองรับเครื่อง
ดีเซลบางรุ่น
 รับประกัน 6 เดือน
ราคาเริ่มต้นที่ 27,900 บาท/ชุด
รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจาปี 2559
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาโดย

บริษัท ซีแอลพี อินเตอร์เทรด จากัด
101/62/12 ซอย5/4 หมู่ที่ 20 นวนคร ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทร +66(0)2-529-0691-5 Email : market@clpe.co.th
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 รางวัลที่ 3 เก้าอี้ทันตกรรมเคลื่อนที่ MD5 ของ นายบุญเลิศ ชดช้อย บริษัท ซีซี ออโต้พาร์ท จากัด
เก้าอี้ทันตกรรมเคลื่อนที่ MD5
MOBILE DENTAL UNIT MD-5
เก้าอี้ทาฟันเคลื่อนที่ ซึ่งผู้ป่วยสามารถขึ้นนอนได้ เท้าลอยจากพื้น ศรีษะสามารถปรับได้ต่ากว่าแนวระนาบ ช่วยให้เกิดความ
ปลอดภัยในกรณีผู้ป่วยเป็นลม ทางานได้เหมือนเก้าอี้ใหญ่ สามารถประกอบได้โดยไม่ ต้องใช้เครื่องมือเพียงใช้มือประกอบ พับเก็บได้
น้าหนักเบา ขนย้ายได้สะดวก ทุกสถานที่

คุณสมบัติและสมรรถนะ
 โครงสร้าง ทาจาก อลูมิเนียม ที่แข็งแกร่ง และมีน้าหนักเบา
 เก้าอี้ สามารถปรับได้ 6 ระดับ
 ไฟในการทางานเป็น LED 3 วัตต์ และสามารถช้าตได้
 มาพร้อมกับอุปกรณ์ทันตแพทย์
 ง่ายต่อการเก็บ และเคลื่อนย้าย
 เบาะ สามารถถอดออกและ ทาความสะอาด
 เก้าอี้มีขนาด 46 x 178 x 55 เซ็นติเมตร
 น้าหนัก 26.4 กิโลกรัม
ราคาเริ่มต้นที่ 160,000 บาท/เครื่อง
รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจาปี 2559
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาโดย

บริษัท ซี.ซี.ออโตพาร์ท จากัด
29 หมู่ 8 ศาลาแดง 11 ตาบล ศาลาแดง อาเภอ บางน้าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000
โทร +662-988-2334-6
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ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 4 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ผลผลิต
: การถ่ายทอดเทคโนโลยี
แผน/(ผล) การดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
ตัวชี้วัด
ไตรมาส ๑
ไตรมาส 2
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
(ต.ค.-ธ.ค.๕8) (ม.ค.-มี.ค.๕9) (เม.ย.-มิ.ย.๕9) (ก.ค.-ก.ย.๕9)
จ าน วน ส ถ าน ป ระ ก อ บ ก าร /ชุ ม ชน ที่ น า
10/
15/
27/
32/
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ (ราย)
(8)
(24)
(22)
(29)

รวมทุก
ไตรมาส
84/
(83)

ตัวชี้วัด จานวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา (ราย) (เป้าหมาย 53 ราย)
ผลการดาเนินงาน มีสถานประกอบการ/ชุมชนที่นาผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ จานวน 83 ราย ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร
เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถของ
ภาคการผลิตและบริการ
การดาเนินการส่งเสริมการนา วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
รวม

ไตรมาส 1
2/
(3)
5/
(5)
7/
(8)

แผน/(ผล) การดาเนินงานตัวชี้วัด
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2/
2/
7/
(4)
(6)
(7)
20/
(20)
22/
(24)

10/
(16)
12/
(22)

5/
(22)
12/
(29)

รวมทุกไตรมาส
13/
(20)
40/
(63)
53/
(83)

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับที่
ชื่อสถานประกอบการ/ชุมชน
ผลงานวิจัยและพัฒนา
การนาไปใช้ประโยชน์
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและ
บริการ /สส. ผลได้ จานวน 20 ราย
1
ห้างหุ้นส่วนจากัด ส.หิรญ
ั กิจวิศวกรรม
เครื่องป้อนแผ่นเหล็ก
ใช้เครื่องต้นแบบช่วยลดต้นทุนด้านการ
276 ม.11 ถ.สุขสวัสดิ์ ซ.ไทยเสรี 2 ต.ใน
อัตโนมัติแบบเอ็นซี
สูญเสียวัตถุดิบได้ประมาณ 5-10% และ
คลองบางปลากด อ.สมุทรเจดีย์
ลดต้นทุนด้านแรงงานได้ถึง 15-20%
จ.สมุทรปราการ
ทั้งนี้บริษัทร่วมลงทุนในการศึกษาวิจัย
จานวน 645,000 บาท
2
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและฟาร์มเสตย์
ถังเลี้ยงแพลงก์ตอนพืช
นาเครื่องต้นแบบไปสาธิตและให้บริการ
145/1 ม.2 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
ด้วยระบบหลอดไฟฟ้า
เลี้ยงแพลงก์ตอนให้เกษตรผู้เลีย้ งกุ้งและผู้
อัตโนมัติ
เลี้ยงปลาในกระชัง จานวน 15 คน
3
บริษัท เกษตรสิทธี จากัด
ชุดเครื่องจักรสาหรับ
นาเครื่องต้นแบบไปใช้โดยเครื่องทางานได้
76/2 ม.4 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก
กระบวนการผลิตปุ๋ย
ต่อเนื่อง สามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพได้ 200
จ.กระบี่
ชีวภาพจากชีวมวล
ตัน/เดือน (สูงสุด 800 ตัน/เดือน) เพื่อนา
ผลผลิตหลักลงบรรจุกระสอบละ 50
กิโลกรัมสามารถจาหน่ายได้ในราคา
กระสอบละ 250 บาท ราคาโดยเฉลี่ย
3-29

ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ/ชุมชน

ผลงานวิจัยและพัฒนา

4

บริษัท แทน เอเชีย จากัด
45/20 ม.8 ต.บางรักพัฒนา
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
โรงสีข้าวธนกรรวมผล 999
99/1 ม.9 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท

เครื่องแกะสลักลายนูนต่า
ด้วยเลเซอร์บนผลิตภัณฑ์
เพื่อการส่งออก
เครื่องกะเทาะข้าวเปลือก
ระบบอัตโนมัติ

6

บริษัท KT Sound จากัด
68/63-65 ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

เครื่องขึ้นรูปโพลิเมอร์
ขนาดใหญ่สามมิติ

7

บริษัท 3D Rapide co.,ltd.
45/11 ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
บริษัท แอ็คโกรแพ็ค อินดัสทรี่ จากัด
237 ซอยท่าข้าม 8 แขวงแสมดา
เขตบางขุนเทียน กทม.
บริษัท แลงก้า พลาสติก จากัด
199/3 ม.3 ต.คลองตาหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี
บริษัท โบลแพค จากัด
98/1, 98/10 ม.14 ซ.กิ่งแก้ว ถ.กิ่งแก้ว
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
บริษัท ยูเอสอี.ไฟล์-ไลน์ จากัด และบริษัทใน
เครือ 101/11 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถ.
พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
กลุ่มแม่บ้านหนองกระทิง
ต.หนองกระทิง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

เครื่องขึ้นรูปโพลิเมอร์
ขนาดใหญ่สามมิติ
เครื่องนับฝาพลาสติก
อัตโนมัติแบบไหลตก

5

8
9
10
11

เครื่องนับฝาพลาสติก
อัตโนมัติแบบไหลตก
เครื่องนับฝาพลาสติก
อัตโนมัติแบบไหลตก

13

บริษัท ทิด้า คลิน แอนด์ เฟอร์เนส
55/1 หมู่ที่ 6 วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลาปาง

การพัฒนาระบบหุ่นยนต์
เชื่อมประกอบอัตโนมัติ
สาหรับโครงสร้างขนาด
ใหญ่
เครื่องตัดก้อนสบู่ด้วย
ระบบนิวแมติกส์แบบ
กึ่งอัตโนมัติ
หัวเผาสาหรับแก๊ส
สังเคราะห์ค่าความร้อนต่า

14

บริษัท เบสท์คูปเปอร์ จากัด
84/160 ซ.15 หมู่บ้านเดอะลิฟวิ่ง ม.5
ถ.เลียบคลองรังสิต ต.บางพูน อ.เมือง
จ.ปทุมธานี
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรทานา-นาทอง
ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

เครื่องจับฝุ่นด้วยไฟฟ้า
สถิตสาหรับโรงไฟฟ้าชีว
มวลระบบก๊าซซิฟิเคชั่น
ขนาด 1.0 MW
ระบบโรงสีขนาดเล็ก
สาหรับกลุ่มเกษตรชุมชน

12

15

3-30

การนาไปใช้ประโยชน์
ประมาณ 1,000,000 บาท/เดือน หรือ
12,000,000 บาท/ปี
นาไปใช้ในสายการผลิตของบริษัท (ราคา
600,000 บาท/เครื่อง)
นาไปใช้ในการประกอบกิจการโรงสี
จานวน 40 เครื่อง (ราคาทั้งสิ้น
10,000,000 บาท)
นาไปใช้ในการประกอบกิจการ (ราคา
400,000 บาท/เครื่อง)
นาไปใช้ในการประกอบกิจการ (ราคา
400,000 บาท/เครื่อง)
นาเครื่องต้นแบบไปใช้งาน
1 เครื่อง โดยบริษัทได้ร่วมลงทุนในการ
พัฒนา จานวน 1,295,000 บาท
นาไปใช้ในการประกอบกิจการ (ราคา
800,000 บาท/เครื่อง)
นาไปใช้ในการประกอบกิจการ (ราคา
800,000 บาท/เครื่อง)
ใช้เครื่องต้นแบบในการพัฒนา Product
ของบริษัท ซึ่งผลการใช้งานเป็นที่น่าพอใจ
ใช้งานต้นแบบเครื่องตัดก้อนสบู่
นาเครื่องต้นแบบไปใช้งาน โดยทดลองกับ
เตาเผาสาหรับเผาเซรามิค และเตาหลอม
อลูมิเนียมแบบเข้า
เป็นผู้ใช้งานเครื่องต้นแบบ

ใช้ประโยชน์ในโครงการข้าว
ไรซ์เบอร์รี่แบบปลอดสารเคมี
ออแกนิกส์ พื้นที่ 1,000 ไร่ ภายใต้
แนวคิดเกษตรอินทรีย์ โดยมีระบบสีขนาด
1,500 กก./ชม. และเปลี่ยนระบบขัดขาว
แบบปกติ เป็นการขัดเพื่อผลิตข้าวกล้อง

ลาดับที่

16
17

18

ชื่อสถานประกอบการ/ชุมชน

บริษัท ฟาร์มา แอนด์ เอ็นเนอร์ยี จากัด
33/33 ม. 7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
บริษัท บอสเซ่ จากัด
100/2 ม.สัมมากร ถ.รามคาแหง 112
แขวง/เขตสะพานสูง กทม.

ผลงานวิจัยและพัฒนา

การนาไปใช้ประโยชน์
โดยเฉพาะ กาลังการผลิต 1,000 กก./
ชม. และมีระบบบรรจุถุงแบบ 2 ทางเลือก
คือ ใช้สุญญากาศ หรือ ใช้ไนโตรเจน ที่
สามารถเก็บข้าวเพื่อจาหน่ายได้นานขึ้น
หุ่นยนต์ขนส่งเคลื่อนที่
นาเครื่องต้นแบบไปใช้งาน ทั้งนี้บริษัทร่วม
อัตโนมัติ
ลงทุนในการศึกษาวิจัย จานวน 277,000
บาท
เครื่องผลิตไฮโดรเจนและ บริษัทได้ร่วมทุนในการพัฒนาเครือ่ ง เป็น
หัวเผาที่ใช้กับพลังงาน
เงินร่วมทุน
ไฮโดรเจนเพื่อทดแทนแก๊ส จานวน 2,000,000 บาท
ธรรมชาติ

บริษัท ไทยไฮโดรเจน กรุ๊ป จากัด
15/88 ม.เดอร์เดียน ถ.ราชพฤกษ์
ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี

เครื่องผลิตไฮโดรเจนและ นาไปใช้ในการประกอบกิจการ จานวน 1
หัวเผาที่ใช้กับพลังงาน
เครื่อง
ไฮโดรเจนเพื่อทดแทนแก๊ส
ธรรมชาติ
19 บริษัท โมดัส คอนซัลแทนซ์ จากัด
เครื่องผลิตไฮโดรเจนและ นาไปใช้ในการประกอบกิจการ จานวน 1
48/161-162 ถ.รามคาแหง
หัวเผาที่ใช้กับพลังงาน
เครื่อง
แขวง/เขตสะพานสูง กทม.
ไฮโดรเจนเพื่อทดแทนแก๊ส
ธรรมชาติ
20 บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
เครื่องผลิตไฮโดรเจนและ นาไปใช้ในการประกอบกิจการ จานวน 1
283 อาคารศรีบุญเรือง ถ.สีลม
หัวเผาที่ใช้กับพลังงาน
เครื่อง
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
ไฮโดรเจนเพื่อทดแทนแก๊ส
ธรรมชาติ
การดาเนินการส่งเสริมการนา วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน /สส. ผลได้ จานวน 63 ราย
 หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 32 ราย
1
หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงบ้านกระออม
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
นาปุ๋ยอินทรีย์คณ
ุ ภาพสูงของ วว. ไปใช้ใน
หมู่ ๑ ต.กระออม อ.สาโรงทาบ จ.สุรินทร์
คุณภาพสูง ของ วว.
การปลูกข้าว ทาให้ได้ผลผลิตต่อไร่ จาก
(นางมะลิ ภาคูกา ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้าน
๔๖๒ กิโลกรม/ไร่ เป็น ๗๕๐ กิโลกรัม/ไร่
กระออม และสมาชิก ๑๒ คน)
ราคาขาย ๙.๖ บาท/กิโลกรัม
2
หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองบอน หมู่ ๙
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
สามารถผลิตปุ๋ยได้ ๕๐ ตัน เพิ่มรายได้ให้
ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ (นายสนอง คุณภาพสูง ของ วว.
ชุมชน จานวน ๓๔๐,๐๐๐ บาท/ปี
เฉยกลาง ประธานกลุ่มบ้านหนองบอน
สามารถลดค่าใช้จ่ายการซื้อปุย๋ เคมี จานวน
ต.หนองกี่ และสมาชิก ๕๑ คน)
๒๘๐,๐๐ บาท/ปี
3
บ้านคอกวัว หมู่บ้านข้าวหอมชลสิทธิ์ หมู่ ๑ ผลิตเมล็ดพันธุ์หอมชล
ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเมล็ดพันธุ์ขา้ วหอม
ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง (นายเลี่ยม รักจันทร์ สิทธิ์เอง ซึ่งพันธุ์ข้าวหอม เนื่องจากผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเอง
ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก ๒๕ คน)
ชลสิทธิ์ เป็นพันธุ์ที่ทนน้า
ท่วม
4
หมู่บ้านผลิตเครื่องแกงสาเร็จรูปตราครก
กระบวนการผลิต
พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน ฮา
๕๐ หมู่ ๕ ต.ปรก อ.สะเดา จ.สงขลา
เครื่องแกงตราครกได้
ลาล มีฉลากและบรรจุภณ
ั ฑ์ สามารถ
(นางจริยา หมัดเด ประธานกลุม่ และสมาชิก มาตรฐาน และฮาลาล
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ได้มาขึ้น ตลาดกว้างขึ้น
๖๙ คน)
พร้อมทั้งออกแบบฉลาก เพิ่มได้ให้กลุ่มมากขึ้น
3-31
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5

หมู่บ้านปลูกพืชไร้ดิน บ้านปงชัย หมู่ ๕
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลาปาง (นางสุนันท์
เลสัก ประธานกลุ่มปลูกผักปลอดภัยแบบไร้
ดิน และสมาชิก ๕๙ คน)

6

หมู่บ้านบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจร
หมู่ 4 บ้านหนองขุดหล่ม - สวนพลู ต.ศรีนคร
อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย (นายทม พิมสา ประธาน
กลุ่มวิสาหกิจปุ๋ยอินทรีย์ และสมาชิก ๒๑ คน)

7

หมู่บ้านหม่อนไหมแพรวา บ้านเก่าเดื่อ หมู่ 7
ต.ทุ่งคลอง อ.คาม่วง จ.กาฬสินธุ์ (นางนคร
ไฝชอบ ประธานกลุ่มสตรีทอผ้าไหมแพรวา
และสมาชิก 40 คน)
หมู่บ้านหม่อนไหมแพรวา บ้านโพน ต.โพน
อ.คาม่วง จ.กาฬสินธุ์ โดย นายสุวรรณ ยุระ
ตา ประธานกลุ่มหม่อนเลี้ยงไหมเทศบาล
ต.โพน และสมาชิก 40 คน
หมู่บ้านหม่อนไหมแพรวา บ้านโคก 121 หมู่
6 ต.เนินยาง อ.คาม่วง จ.กาฬสินธุ์ (นางพันปี
สินธุศิริ ประธานผลิตภัณฑ์ผ้าทอและปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม และสมาชิก ๕๑ คน)
หมู่บ้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากน้ายางพารา
บ้านโนนบก ๒๓๘ หมู่ ๑๔ บ.โนนบก ต.น้า
โสม อ.น้าโสม จ.อุดรธานี (นางบุษบา คาคุต
ประธานกลุม่ ยางพาราบ้านโนนบก และ
สมาชิก)
หมู่บ้านปุ๋ยอินทรียค์ ุณภาพสูงบ้านศรีฐาน
128/1 หมู่ 2 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
(นายสุทัศน์ วันเที่ยง ประธานกลุ่ม)

8

9

10

11

12

13

หมู่บ้านหม่อนไหมแพรวา (แม่ข่าย) ๑๗ หมู่ ๓
บ้านหนองช้าง ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.
กาฬสินธุ์ (นางสาวประกอบ ปัญจิต ประธาน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้า
ไหมแพรวา)
หมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุข์ ้าวปลูก ลดต้นทุนการ
ผลิต 26 ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา จ.
พระนครศรีอยุธยา 13110 (นายธงชัย ฤทธิ
ชาติ ประธานคณะกรรมการกลุม่ ปลูกข้าว

ผลงานวิจัยและพัฒนา
และบรรจุภณ
ั ฑ์
การบริหารจัดการต่างๆใน
การปลูกพืชไร้ดิน พัฒนา
รูปแบบการปลูกพืชไร้ดิน
และสร้างสัญลักษณ์
รูปแบบการค้าของกลุม่
เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ปริมาณมากแบบ
ไม่พริกกลับกอง และการ
ขยายพันธุ์มะม่วง รวมทั้ง
การเร่งการออกดอกของ
มะม่วง
เทคโนโลยีการปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม การย้อมสี
ธรรมชาติ และการสาว
ไหม
เทคโนโลยีการปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม การย้อมสี
ธรรมชาติ และการสาว
ไหม
เทคโนโลยีการปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม การย้อมสี
ธรรมชาติ และการสาว
ไหม
เทคโนโลยีการเตรียมน้า
ยางพาราสาหรับชุบ
เคลือบ และเทคโนโลยี
กระบวนการชุบน้ายางข้น
บนถุงมือผ้า
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง ของ วว.
เทคโนโลยีการทาสบู่จาก
รังไหม ชาใบหม่อน เยลลี่
และน้าลูกหม่อน

การนาไปใช้ประโยชน์
มีตราสัญลักษณ์เป็นของกลุ่ม
ทาให้ตลาดกว้างขึ้น และมีผลิตภัณฑ์พืชไร้
ดินมากขึ้น จาหน่ายได้มากขึ้น เพิม่ รายได้
ของมากขึ้น
ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี และลดการ
ซื้อต้นมะม่วงพันธุ์ ในราคาต้นละ 30 บาท

การพัฒนาคุณภาพการผลิตเส้นไหม และ
ผ้าทอให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มี
ผลิตภัณฑ์เส้นไหมใหม่จากการย้อมสี
ธรรมชาติ
การพัฒนาคุณภาพการผลิตเส้นไหม ทาให้
เพิ่มรายได้
การพัฒนาคุณภาพการผลิตเส้นไหม ทาให้
เพิ่มรายได้ และผ้าทอให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน
เพิ่มมูลค่าสินค้าของน้ายางพารา ซึ่งจาก
เดิมขายอยู่ที่กโิ ลกรัมละ ๒๐ บาท โดยน้า
ยางสามารถมาชุบถุงมือได้ประมาณ ๕๐ คู่
และสามารถขายได้คู่ละ ๓๐ บาท
สามารถเพิ่มรายได้ ๖๘๐,๐๐๐ บาท/ปี
และลดรายจ่าย ๕๖๐,๐๐๐ บาท/ปี และ
ปุ๋ยมีกลุ่มผลิตได้มาตรฐานตามหลักกรม
วิชาการเกษตร
สามารถทาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากลูก
หม่อน, ใบหม่อน และรังไหม เป็นรายได้
เสริมจากการทอผ้าไหมแพรวา

เทคโนโลยีการแปรรูป
เพิ่มรายได้จากการแปรรูปปลายข้าวที่มี
เปลือกข้าวสารจาหน่าย
ราคาต่าให้เป็นไซรับ ผลิตน้าส้มสายชูหมัก
และเพิ่มมูลค่าปลายข้าวที่
ราคาต่าเป็นไซรับ ผลิต
3-32
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ตาบลบ้านโพธิ์ และสมาชิก ๓๐ คน)
หมู่บ้านต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
จากบัว ๖๕ หมู่ ๖ ต.หลักหก อ.เมือง จ.
ปทุมธานี (นางณัฐชยา เหลืองบัณฑิต เป็น
ประธานกลุม่ แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากบัว
เพื่อเพิ่มมูลค่า และสมาชิก ๓๐ คน)
หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้
๒๔/๑ ม.๑ ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี
(นางชลธิชา วิริยะ ประธานกลุม่ แม่บ้าน
เกษตรกรโป่งแรดสามัคคี และสมาชิก ๗๘
คน)
หมู่บ้านพริกปลอดสารพิษ
หมู่ ๒ บ้านดอนแดงใหญ่ ต.หนองเหล่า อ.ม่วง
สามสิบ จ.อุบลราชธานี (นายธวัช สายพฤกษ์
ประธานกลุม่ ผูผ้ ลิตพริกปลอดสารพิษบ้าน
ดอนแดงใหญ่ และสมาชิก ๘๔ คน)
หมู่บ้านการอนุรักษ์และผลิตผักเชียงดาเพื่อ
สร้างเอกลักษณ์ของชุมชน บ้านหนองวัวแดง
อ.สบปราบ จ.ลาปาง (นางอนงค์ สเปาวงส์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้ นและประธานกลุ่มผู้ปลูกผัก
เชียงดา และสมาชิก ๓๘ คน)
หมู่บ้านต้นแบบการผลิตไก่เนื้อพันธุ์เมืองด้วย
เทคโนโลยีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
๗๔ หมู่ ๔ บ้านหนองเขื่อน ต.ไร่ใหม่พัฒนา
อ.ชะอา จ.เพชรบุรี (นายสารอง แตงพลับ
ประธานกลุม่ เกษตรอินทรีย์ และสมาชิก ๔๐
คน)
หมู่บ้านแม่ข่ายเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว.
(ลูกข่าย) องค์การบริหารส่วนตาบลพรหม
สวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ (นายฉลองชัย
สมศรี อบต.พรหมสวัสดิ์ และสมาชิก ๘๘ คน)

ผลงานวิจัยและพัฒนา
การนาไปใช้ประโยชน์
น้าส้มสายชูหมักจากปลาย
ข้าว
เทคโนโลยีการแปรรูปจาก เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มจานวน ๑๕
ไหลบัว/รากบัว ในรูปแบบ คน รายละ ๑,๐๐๐ -๒,๐๐๐ บาท/คน
ทอดมันหมูยอ ลูกชิ้น
ไส้กรอกเปรี้ยว
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต สบู่ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีคุณภาพ
มั งคุ ด แ ล ะ ผ ลิ ต ค รี ม มากขึ้ น และเป็ น รายได้ เสริม จากการน า
อาบน้าเปลือกมังคุด
ของเหลือทิ้งจากการแปรรูปผลไม้ (มังคุด)
มาทาให้เกิดประโยชน์
เทคโนโลยีการป้องกันและ
กาจัด ศัตรูพริกและ
ผสมผสาน (IPM2) และ
การวางแผนการผลิตพริก
ปลอดภัยจากสารพิษ
เทคโนโลยีการปลูกผัก
เชียงดา

สามารถพัฒนากระบวนการผลิตพริก
ปลอดสารพิษให้ได้มาตรฐานการผลิตพริก
ปลอดภัย และเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายจาก
การซื้อสารเคมี ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

เทคโนโลยีการจัดการ
ฟาร์มมาตรฐานการเลี้ยง
ไก่พื้นเมือง

สมาชิกสามารถสร้างฟาร์มมาตรฐานไก่
พื้นเมือง ไก่มีอัตราการรอดชีวิตสูง และ
จาหน่ายได้ราคาสูงขึ้น และมีจานวนไก่
จาหน่ายได้ตลอดเวลา

เทคโนโลยีการผลิตบล๊อก
ประสาน วว. เพื่อก่อสร้าง
อาคารด้วยบล็อกประสาน
วว.

อนุรักษ์การปลูกผักเชียงดา และเพิ่มได้ราย
จากขายต้นผักเชียงดา เพื่อเป็นการเพิ่ม
ปริมาณผักเชียงดาในพื้นที่จังหวัดลาปาง

สมาชิกกลุ่ม อบต. สามารถทาบล็อก
ประสานได้ และรู้เทคนิคการนาไปใช้
ก่อสร้าง สามารถลดต้นทุนในการก่อสร้าง
ได้ถึงร้อยละ ๔๓ จากปกติก่อสร้างแบบก่อ
อิฐฉาบปูน ตารางเมตรละ ๙,๐๐๐ บาท
แต่ถ้าใช้บล็อกประสานจะเพียง ๖,๐๐๐
บาท
หมู่บ้านปุ๋ยอินทรียค์ ุณภาพสูง บ้านดอนสมอ เทคโนโลยีการผลิตเมล็ด สามารถนาเมล็ดพันธุ์ข้าว กข. ๖ ไปปลูก
ตาบลท่าบ่อสงคราม บ้านเลขที่ ๓๐/๒๑ หมู่ที่ พันธุ์ข้าว กข. ๖ และ
เพื่อขยายพันธุ์เมล็ด ทาให้สามารถเก็บ
๑ บ้านดอนสมอ ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรี
เทคโนโลยีการผลิตก๊าซ
เมล็ดพันธุ์ปลูกต่อไป และสามาชิกสามารถ
สงคราม จ.นครพนม (นายหาญณรงค์ วรราช ชีวภาพ
นาเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพมาใช้ใน
ประธานกลุ่ม และสมาชิก ๗๒ คน)
ครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายได้เดือนละ
๑๘๕ บาท (๒,๒๐๐ บาท/ปี)
หมู่บ้านผลิตและแปรรูปเห็ดสู่ผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต สมาขิกในกลุ่มสามารถเพิ่มผลผลิตเห็ดมาก
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ลาดับที่

22

23

24

25

26

27

28

29

ชื่อสถานประกอบการ/ชุมชน
อาหารเพื่อสุขภาพ บ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่
๑๒ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลาปาง
(นางสาวมนต์รินทร์ เรืองจิตต์ ประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดในเรือนโรงบ้านเวียง
หงส์ และสมาชิก ๒๐ คน)
หมู่บ้านเพื่อการขยายเมล็ดพันธขุข์ ้าว (ลูก
ข่าย) บ้านห้วยขอน หมู่ ๑๖ ต.ห้วยหม้าย อ.
สอง จ.แพร่ (นางวรางคณา พลายกลาง
ประธานกลุม่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ และสมาชิก ๔๐
คน)
หมู่บ้านเพื่อการขยายเมล็ดพันธขุข์ ้าว (ลูก
ข่าย) บ้านทรัพย์ไพรวัลย์ หมู่ ๑๐ ต.น้าเลา อ.
ร้องกวาง จ.แพร่ (นางผ่องพรรณ พินิตปวง
ชน ประธานผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ และสมาชิก
๗๘ คน)
หมู่บ้านเพื่อการขยายเมล็ดพันธขุข์ ้าว (ลูก
ข่าย) บ้านทุ่งศรี หมู่ ๔ ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง
จ.แพร่ (นางสายพิน พรมจันทร์ ประธานกลุม่
ผู้ปลูกข้าว และสมาชิก ๕๓ คน)
หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ด (หมู่บ้านท่า
ม่วง) กลุ่มเพาะเห็ด หมู่บ้านท่าม่วง ต.ท่า
ม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (นางมะลิวรรณ
ไชยยะ ประธานกลุม่ เห็ดหมู่ ๓ และสมาชิก
๕๓ คน)
หมู่บ้านหม่อนไหมหมี่โฮล บ้านตาหยวก
ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (นางสุภา
วดี พูลสุข ประธานกลุ่มทอผ้าไหม หมู่ ๑ บ้าน
ตาหยวก และสมาชิก ๔๐ คน)
หมู่บ้านข้าวและผักปลอดภัยบ้านโนนสูง
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโศกดาว หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่ง
โพธิ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเสมา หมู่ที่ ๑๓ บ้าน
หนองแคน ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี (นาย
สงา ใจธรรม ประธานศูนยบริการและถา
ยทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจาตาบลโนน
สูง และสมาชิก ๕๐ คน)
หมู่บ้านหม่อนไหมสายใยผ้าไหมมัดหมี่ บ้าน
หัวฝายหมู่ ๒ ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
(นางบุญสิน ราษฎรเจริญ กลุมสตรีสหกรณกลุ
ม แมบานหัวฝาย และสมาชิก ๓๐ คน)

ผลงานวิจัยและพัฒนา
การนาไปใช้ประโยชน์
เห็ดด้วยการใช้สารอินทรีย์ ขึ้น และมีการนาไปแปรรูปเพื่อเพิ่มรายได้
จากธรรมชาติ และ
เดือนละ ๒๐๐๐ บาท/คน
กระบวนการแปรรูปแบบ
ครบวงจร
เทคโนโลยีการคัดเลือก
เมล็ดพันธุ์ข้าว การปลูก
ข้าวต้นเดียวแบบปราณีต
และเทคโนโลยีการขยาย
เชื้อบิวเวอร์เรีย
เทคโนโลยีการคัดเลือก
เมล็ดพันธุ์ข้าว การปลูก
ข้าวต้นเดียวแบบปราณีต
และเทคโนโลยีการขยาย
เชื้อบิวเวอร์เรีย
เทคโนโลยีการคัดเลือก
เมล็ดพันธุ์ข้าว การปลูก
ข้าวต้นเดียวแบบปราณีต
และเทคโนโลยีการขยาย
เชื้อบิวเวอร์เรีย
เทคโนโลยี การผลิตหัวเชื้อ
เห็ดที่มีคณ
ุ ภาพเพื่อการค้า

สมาชิกเกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการ
ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว และเพิม่ มูลค่าการ
จาหน่ายเมล็ดพันธุ์

เทคโนโลยีการจัดการ
หม่อน ปลูกหม่อน เลี้ยง
ไหม และการพัฒนา
คุณภาพเส้นไหม
เทคโนโลยีการวิเคราะห์
ดิน การผลิตปุ๋ย การคัด
เมล็ดพันธุ์ มาตรฐานการ
ผลิต สาหรับข้าว และ
เทคนิคการปลูกผักใน
ระบบโรงเรือน

ทาให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
จาหน่วยผลิตภัณฑ์ ของหมู่บ้าน คือรังไหม
และเส้นไหม ผ้าไหมหมี่โฮล

การปลูกหมอนเลี้ยงไหม
การสาวไหม การผลิตผา
ไหมมัดหมี่ การทาชาเขียว
ใบหมอน การทาสบู
โปรตีนไหม
หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงรัตภูมิ หมู่ที่ เทคโนโลยีการแปรรูป
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สมาชิกเกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการ
ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว และเพิม่ มูลค่าการ
จาหน่ายเมล็ดพันธุ์
สมาชิกเกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการ
ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว และเพิม่ มูลค่าการ
จาหน่ายเมล็ดพันธุ์
สมาชิกกลุ่มมีความรู้ความสามารถในการ
ผลิตหัวเชื้อเห็ด ก้อนเชื้อเห็ด จาหน่ายดอก
เห็ด ส่งผลทาให้ชาวบ้านจะมีรายได้
มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน

สมาชิกกลุ่มสามารถนาความรู้ผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐาน และวิธีการปลูก
ผักไร้สารพิษ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผักเป็นที่
ต้องการของตลาด

สามารถเพิ่มรายได้จากการปลูกหม่อน
และได้เส้นไหมที่มีคณ
ุ ภาพ มีผลิตภัณฑ์
หลากหลาย ในการจาหน่าย มีตลาดกว้าง
ขึ้น
สามารถเพิ่มมูลค่าข้าวสาร โดยมี brand

ลาดับที่

30

31

ชื่อสถานประกอบการ/ชุมชน
๓ บ้านคูหาใน ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
(นางปรานี ทองรักษ์ ประธานกลุ่มนาข้าว
อินทรีย์บ้านคูหาใน และสมาชิก ๒๐ คน)
หมูบ่ ้านแปรรูป “ ผลิตภัณฑเห็ดแปรรูป”
บานควนนกหวา บานเลขที่ ๑๕ หมูที่ ๑๐
ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง (นาย
บรรพต สามารถ ประธานกลุมแปรรูปเห็ด
และสมาชิก ๒๐ คน)

หมูบานสมจี๊ด กลุมเกษตรกร บานทอน-อม
ต.ชองไมแกว อ.ทุง ตะโก จ.ชุมพร (นาง
จินตนา ไพบูลย ประธานกลุมเกษตรกร บ
านทอน-อม และสมาชิก ๒๐ คน)

32

หมูบานพลังงานทางเลือก
หมูที่ ๙ บานปาพงศ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด
จ.พัทลุง (นายธนินธรณ ขุนจันทร ประธาน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลเขาหัวชาง และ
สมาชิก ๓๐ คน)
คลินิกเทคโนโลยี จานวน 31 ราย
33 ชุมชน ต.บ้านเหลื่อม
ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
(นายพงษ์ศักดิ์ ลาวัณย์ศิริ และสมาชิก 40 คน)
34 วิสาหกิจชุมชนรักษ์เมืองหลวง
เลขที่ 12/1 หมู่ 3 ต.เมืองหลวง
อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ (นางฉลวย ชูศรีสตั
ยา และสมาชิก 30 คน)

ผลงานวิจัยและพัฒนา
การนาไปใช้ประโยชน์
บรรจุภัณฑ์ และการตลาด ตราฉลากสินค้า พร้อมมีใบรับรอง
สาหรับข้าวอินทรีย์
มาตรฐาน ทาให้ลูกค้าเชื่อมั่นในสินค้ามาก
ขึ้น
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิต ได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดใหม่ๆ มีรายได้
ภัณฑจากเห็ดเป็นผลิต
เพิ่มขึ้นให้กับสมาชิกกลุ่ม
ภัณฑ ตางๆ เช่นน้าพริก
เห็ด ทอดมันเห็ด แยมเห็ด
น้าเห็ดสามอยาง ขนม
ปนขลิบไสเห็ด ขนมทอง
พับผสมเห็ด และ ขาว
เกรียบเห็ด พร้อมพัฒนา
โรงเรือนให้ได้มาตรฐาน
เทคโนโลยีดานการปลูกส สมาชิกในกลุมหันมาปลูกและแปรรูปส
มจี๊ด และกระบวนการ
มจี๊ด ทาใหเกษตรกรมีรายไดจากอาชีพ
แปรรูป ได้แก่ น้าสมจี๊ด
เสริม จากการปลูกสมจี๊ดมากขึ้น โดย
ทดแทนการใชมะนาว
สามารถทาใหสมาชิกกลุมมีอาชีพเสริม
น้าสมจี๊ดพรอมดื่ม แยมส เพิ่มขึ้น
มจี๊ด เป็นต้น
เทคโนโลยีการถายทอด
ทาให้ชุมชนหมู่บ้านลดคาใชจ่ายเรือ่ ง
การผลิตแกสชีวภาพ
พลังงาน ลดคาใชจายเรื่องปุย และลดป
ญหาสิ่งแวดลอมจากมูลสัตว เศษขยะ
อินทรีย์
การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูล
สัตว์ขยะอินทรีย์และของ
เสียในชุมชน
การสกัดและย้อมสีผงจาก
พืชให้สีในธรรมชาติ คือ
ครั่ง เข และประโหด

35

กลุ่มผู้ปลูกมะม่วง ต.แม่หอพระ
เลขที่ 103/1 หมู่ที่ 3 ต.แม่หอพระ อ.แม่
แตง จ.เชียงใหม่ (นายเสถียร ดวงชื่นและ
สมาชิก 42 คน)

การจัดระบบมาตรฐาน
มกษ.9001

36

กลุ่มสตรีบ้านในคลอง
ต.กบเลา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
น้าพริกเผา
3-35

สามารถลดมูลสัตว์ ขยะอินทรีย์และของเสีย
ในชุมชน โดยได้ผลผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ย
รวมถึงการลดกลิ่นก๊าซชีวภาพ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
การลดต้นทุนการผลิตและเป็นการเพิ่ม
รายได้ ลดรายจ่าย และสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ทาให้ชุมชนมีการผลิตสินค้าใน
รูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อ
ยอดการจาหน่ายที่เพิ่มขึ้น
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
การเตรียมการยื่นขอใบรับรองตามาตรฐาน
มกษ.9001 เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต
มะม่วงที่มีคุณภาพ สามารถจาหน่ายผลผลิต
ได้ในราคาที่สูงขึ้น และยังเป็นไปตาม
มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่ดที ี่
เหมาะสมของกลุ่มผู้ปลูกมะม่วง
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
การเพิ่มรายได้ และเพิ่มช่องทางในการ

ลาดับที่

ชื่อสถานประกอบการ/ชุมชน
(นางสนิท พิศาภาค และสมาชิก 20 คน)

ผลงานวิจัยและพัฒนา

37

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกลางพัฒนา
การพัฒนากระบวนการผลิต
เลขที่ 51 หมู่ที่ 5 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ และพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ปลา
(นายมาลัย บุระตะ และสมาชิก 20 คน)
ร้าก้อนเพือ่ ยกระดับสินค้า
OTOP

38

สหกรณ์โคขุนทรายขาวฟาร์มตัวอย่างแป้น
การผลิตอาหารจากเห็ด
หมู่ที่ 7 ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
(นางสาวระพีพรรณ นิลราช และสมาชิก 6 คน)

39

MY MAMA (มายอ มามา)
หมู่ที่ 2 บ้านเมืองยอน ต.ลุโบ๊ะยิไร อ.มายอ
จ.ปัตตานี (นางปือเสาะ มะเดง และสมาชิก
35 คน)

การพัฒนาและแปรรูผ้า
บาติกเป็นของใช้สาหรับเด็ก

40

กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านหาดยาว
เลขที่ 92/1 หมู่ที่ 6 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.
ตรัง (นางหย๊ะ หมาดตุด และสมาชิก 30 คน)
เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกแคนตาลูป
เลขที่ 191 หมู่ที่ 12 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.
พะเยา (นายอนันต์ โกจะกัง และสมาชิก 40
คน)
ชุมชน ต.เขาพระ
เลขที่ 103 หมู่ที่ 5 ต.เขาพระ อ.เมือง
จ.นครนายก (นายสมัย พรมมาลัย และสมาชิก
10 คน)
กลุ่มแปรรูปเส้นใยพืชบ้านพิกุลทอง
เลขที่ 90 หมู่ที่ 6 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง
จ.นราธิวาส (นางอุสา บุญหลง และสมาชิก 32
คน)
กลุ่มแปรรูปอาหาร
เลขที่ 11 หมู่ที่ 5 ต.ด่านทับตะโก อ.เมือง
จ.ราชบุรี (นางวรรณดี ทองอร่าม และสมาชิก
44 คน)

การพัฒนามาตรฐานและ
บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหาร
ทะเลแปรรูป
การผลิตแคนตาลูป
ปลอดภัยเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

41

42

43

44

45

วิสาหกิจชุมชนโคขุนบ้านท่าเยี่ยม
19 66/1 หมู่ที่ 1 บ้านท่าเยี่ยม ต.โนนหอม

การปลูกพืชในกระถางแก้ม
ลิง

การนาไปใช้ประโยชน์
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับการขอรับรอง
มาตรฐาน
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
การผลิตปลาร้าให้เก็บรักษาได้นานในบรรจุ
ภัณฑ์ที่ป้องกันกลิ่นรบกวนระหว่างการ
ขนส่ง และวิธีการผลิตปลาร้าผลเสริม
สมุนไพร (ผลิตภัณฑ์ใหม่) เพื่อจาหน่าย
ให้กับชุมชนและผู้บริโภคทั่วไป ทาให้เกิด
การจ้างงานและมีรายได้เพิ่มขึ้น
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
การเพิ่มเรายได้จากการนาเห็ดและผัก
ปลอดสารพิษมาจาหน่าย เพื่อส่งเสริม
การบริโภคผักปลอดสาร คิดเป็น 5,400
บาท/เดือน หรือ 67,200 บาท/ปี
สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ใน
การเพิ่มรายได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เนื่องจากสินค้าที่ผลิตได้มีมาตรฐาน และ
เน้นสินค้าที่ตรงตามความต้องการของ
ตลาด
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มคี วามหลากหลาย
และมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์การ
ลดรายจ่ายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
และเพิ่มรายได้จากการขายแคนตาลูป
ปลอดภัย
สามารถนาหลักการปลูกแบบกระถางแก้ม
ลิงไปใช้ปลูกพืช ทาให้ประหยัดน้า และช่วย
ลดรายจ่ายในครอบครัว

การออกแบบผลิตภัณฑ์จาก สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
ใบยาง
การเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วย สามารถนาความรู้ เทคนิค วิธีการพัฒนา
เบรกแตก
และปรับปรุงการผลิตกล้วยเบรกแตก
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ เป็นที่
ยอมรับของผู้บริโภค ทาให้มรี ายได้เพิ่มมาก
ขึ้น สามารถนาความรู้ทไี่ ด้ไปพัฒนาเป็น
อาชีพต่อไป
การเลีย้ งโคขุน
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
การลดต้นทุนและมีรายได้ในธุรกิจการเลีย้ ง
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46

47
48

49

50
51

52

53

54

ชื่อสถานประกอบการ/ชุมชน
อ.เมือง จ.สกลนคร (นายสันต์ศิลป์
ยาสาไชย และสมาชิก 56 คน)

ผลงานวิจัยและพัฒนา

การนาไปใช้ประโยชน์
โคขุน และทาให้ได้เนื้อคุณภาพดีตามเกณฑ์
มาตรฐานของสหกรณ์โพนยางคา รวมทั้ง
สามารถทาบัญชีฟาร์มเพื่อวิเคราะห์ต้นทุน
และผลตอบแทนได้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชหัตถกรรมบ้านบางหวาย การย้อมสีผักตบชวาด้วยสี สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
อ.บางเลน จ.นครปฐม
ธรรมชาติ
การสร้างรายได้เพิม่ ให้กับสามชิกกลุ่มฯ และ
(นางธนิยา ศรีสวัสดิ์ และสมาชิก 65 คน)
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของกลุม่ ฯ ทาให้
ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ มีความน่า สนใจ ซึ่งเป็น
ทางเลือกให้กับลูกค้า
เรือข่ายสายใยรักพะเยา
การเพาะเห็ดป่า (เห็ด
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
เลขที่ 48 ต.ตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา
ตับเต่า)
การเพิ่มรายได้ค่าใช้จ่าย และได้มาตรฐาน
(นายจานง นาคประดับ และสมาชิก 30 คน)
วิสาหกิจชุมชนพืชผักปลอดภัยบ้านแม่ระกา เครื่องโรยเมล็ดข้างงอก
สามารถลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว ค่าปุ๋ย
เลขที่ 135/1 หมู่ 15 ต.แม่ระกา อ.วังทอง แบบแถว
และสารเคมีในการทานา
จ.พิษณุโลก (นายบุญส่ง ศิรโิ ยธิน และ
สมาชิก 10 คน)
วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนตาบลวังดิน
การทาข้าวกล้องให้เก็บ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
เลขที่ 41 หมู่ 3 ต.วังดิน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ รักษาได้นานโดยปราศจาก การผลิตข้าวกล้องปราศจากมอดแมลงเพื่อ
(นางมารศรี สิงห์เสวก และสมาชิก 30 คน) มอดแมลงและแปรรูป
จาหน่ายให้กับชุมชนและผู้บริโภคทั่วไป
ผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้อง ทาให้เกิดการจ้างงานและครอบครัว
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชน
ตาบลวังดิน มีรายได้เพิ่มขึ้น
กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านในดวด
การเลีย้ งไส้เดือนดิน
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ใน
เลขที่ 31 หมู่ 3 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร
การกาจัดขยะอินทรีย์
(นายประยูร บุญจันทร์ และสมาชิก 50 คน)
กลุ่มสตรีบ้านแค ต.บ้านแค อ.ผักไห่
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
จ.พระนครศรีอยุธยา (นางสาววัลวิษา ปิติ
แปรรูปจากกล้วย
การต่อยอดการประกอบเป็นอาชีพเสริม
มาตร์และสมาชิก 80 คน)
เพิ่มรายได้และสามารถทากันเองใน
ครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่าย
วิสาหกิจชุมชนรวีวรรณกล้วยกรอบ
การสร้างมูลค่าเพิ่มลิ้นจี่
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
เลขที่ 318 หมู่ 4 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ
โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปลิ้นจี่ เพื่อเป็นการสร้าง
จ.พะเยา (นางรวีวรรณ ธนะเพทย์)
ลิ้นจี่แช่อิ่มอบแห้ง
มูลค่าเพิม่ และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและ
ชุมชน
กลุ่มแม่บ้าน เลขที่ 222 หมู่ 1 ต.หล่ายงาว การแปรรูปผลผลิตไม้ผล สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย (นางพรรณี
เมืองหนาว
การต่อยอดและพัฒนาผลผลิตทาง
ยอดสุวรรณ และสมาชิก 19 คน)
การเกษตร โดยใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่มี
อยู่อย่างคุ้มค่า ส่งผลให้มีอาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ศูนย์ภูมิพลังและเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่งวง
การใช้ประโยชน์วัตถุดิบ
สามารถนาความรู้/เทคโนโลยีที่ได้รับการ
เลขที่ 209 หมู่ 4 บ้านโคกก่อง ต.โพธิ์ตาก
กากมันสาปะหลัง ซึ่งเป็น ถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาสูตร
อ.เมือง จ.นครพนม (นายธนศักดิ์ คาด่าง
ผลพลอยได้จากโรงงาน
อาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงไก่งวงทุก
และสมาชิก 35 คน)
ผ่านกระบวนการหมักเพิ่ม ช่วงอายุ เป็นการลดต้นทุนวัตถุดิบหลัก
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ชื่อสถานประกอบการ/ชุมชน

ผลงานวิจัยและพัฒนา
มูลค่าเป็นอาหารไก่งวง

55

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง
เลขที่ 8 หมู่ 10 ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม
จ.สกลนคร (นางกาไวย์ กลยนี และสมาชิก
34 คน)
กลุ่มน้าพริกแปรรูป
เลขที่ 120 หมู่ 19 ต.ช่องแมว อ.ลาทะเมน
ชัย จ.นครราชสีมา (นางทิพย์วิภา ภิญโญ
และสมาชิก 16 คน)
กลุ่มเกษตรกรบ้านดงยาง
หมู่ 12 ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
(นายวิชิต คงศรี และสมาชิก 22 คน)

การเลีย้ งปลานิลเพื่อเพิ่ม
รายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

56

57

58
59

60

61

62

63

การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
น้าพริก

การผลิตผักปลอดภัยจาก
สารพิษ(การผลิตเชื้อไตรโค
เดอร์มาชนิดสด การผลิต
น้าหมักชีวภาพ การทา
ไคโตซานน้า และการทา
กับดักข้าวเหนียว)
ชุมชนปากล่อ
การเพาะเห็ดฟางโดยใช้
ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี (ร.ต.ท.ประยูร ฟางข้าวและทะลายปาล์ม
ฉิมพลีปักษ์ และสมาชิก 36 คน)
กลุ่มผูผ้ ลิตปลาส้มบ้านโนนฆ้อง
เครื่องบีบน้าจากเนื้อปลา
เลขที่ 19 หมู่ 5 ต.บ้านผือ อ.หนองเรือง
เพื่อผลิตปลาส้มก้อน
จ.ขอนแก่น (นางเยียนจลา สามหาดไทย
และสมาชิก 25 คน)
กลุ่มผูผ้ ลิตปลาส้มกว๊านพะเยา
การเพิ่มมูลค่าปลาส้มโดย
เลขที่ 176 หมู่ 4 ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.
การแปรรูปเป็นข้าวเกรียบ
พะเยา (นางนงคราญ คาสุ)
ปลาส้มและน้าพริกปลาส้ม

การนาไปใช้ประโยชน์
เชน ข้าวโพด ราข้าว ที่มีราคาแพงลงได้
สมาชิกกลุ่มที่หันมาใช้กากมันสาปะหลัง
หมักยีสต์เป็นอาหารเลี้ยงไก่งวง มีการปรับ
สูตรอาหารให้มตี ้นทุนถูกลงจากเดิมได้มาก
ถึงร้อยละ 20 - 25
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
การลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ในธุรกิจการ
เลี้ยงปลานิลในกระชัง และทาให้ได้ปลานิล
ที่มีขนาดตามความต้องการของตลาด
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
การเพิ่มรายได้ และมีช่องทางการจาหน่าย
มากขึ้น
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
การลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อสารเคมี ทาให้
เกิดการปรับปรุงและฟื้นฟูดิน ลดการใช้
สารเคมี และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
การเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน คิดเป็น 26,670
บาท/เดือน
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
การช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตปลาส้มแบบ
ก้อน

สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่แปรรูปจาก
ปลาส้ม ได้แก่ น้าพริกปลาส้มและข้าว
เกรียบปลาส้ม สาหรับบริโภคในครัวเรือน
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไส้เดือนดิน
การทาสารสกัดสมุนไพรไล่ สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
เกษตรกรพัฒนาเหนือ หมู่ 8 ต.คาขวาง
แมลงศัตรูพืชอย่างง่าย
การช่วยลดรายจ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมีและ
อ.วาริชภูมิ จ.อุบลราชธานี (นายทองลา
ยาฆ่าแมลง นอกจากนี้ยังส่งผลดีตอ่
พวงจาปา)
สุขภาพของเกษตรกรด้วย
กลุ่มเกษตรตาบลเขาพระ
การขยายพันธุ์พืช
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
เลขที่ 63/1 หมู่ 10 ต.เขาพระ อ.เมือง
การตอนกิ่ง ทาบกิ่ง เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
จ.นครนายก (นางละมัย อโนดาต และสมาชิก 10
ครอบครัว
คน)
สหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จากัด
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
เลขที่ 43 หมู่ 8 ถนนบ้านโนนสวรรค์-นาคา เชิงบูรณาการทีเ่ หมาะสม การจัดการโคท้องร่วง เต้านมอักเสบ และ
ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ พืชอาหารสัตว์
(นายอนุวัต ลาภมี)
ผลิตโคนม
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ตัวชี้วัดผลผลิต
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

จานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน)

เชิงคุณภาพ

ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนาผลงานไป
ใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)
ระยะเวลาการดาเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)

เชิงเวลา
เชิงต้นทุน

แผน/(ผล) การดาเนินงานตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทุกไตรมาส
5,000/
10,300/
200/
300/
15,800/
(9,467) (10,573)
(444)
(755)
(21,239)
-/
-/
-/
40/
40/
(-)
(-)
(-)
(76.97)
(76.97)
-/
-/
-/
100/
100/
(-)
(-)
(-)
(100)
(100)

การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี (ร้อยละ)

-/
(3.01)

-/
(62.24)

-/
(77.60)

94/
(93.46)
(สะสม)

94/
(93.46)

ตัวชี้วัด : จานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี / สส. (เป้าหมาย ๑5,8๐0 คน / ผลได้ 20,484 คน)
ผลการดาเนินงาน
แผน/(ผล) การดาเนินงานตัวชี้วัด
กิจกรรม
1. การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้าง
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของภาคการผลิตและบริการ
1.1 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้าง
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ฯ
1.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่
ภาคอุตสาหกรรม
2. การดาเนินการส่งเสริมการนา วทน. เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
รวม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

-/
(-)

300/
(149)

200/
(444)

300/
(755)

รวมทุกไตร
มาส
800/
(1,348)

-/
(-)
-/
(-)

100/
(149)
200/
(-)

100/
(337)
100/
(107)

300/
(229)
-/
(526)

500/
(715)
300/
(633)

5,000/
(9,467)
5,000/
(9,467)

10,000/
(10,400)
10,300/
(10,549)

-/
(-)
200/
(444)

-/
(-)
300/
(755)

15,000/
(19,891)
15,800/
(21,239)
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ตัวชี้วัด : ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนาผลงานไปใช้ประโยชน์ / สส. (เป้าหมายร้อยละ 40 / ผลได้ร้อยละ 76.97)
ผลการดาเนินงาน มีผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกิจกรรมต่างๆ เฉลี่ยแล้วคิดเป็นร้อยละ 76.97 รายละเอียด ดังนี้
ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
นาผลงานไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)
69.21

กิจกรรม
1. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของภาคการผลิตและบริการ
2. การถ่า ยทอดเทคโนโลยี จากต่ างประเทศ เพื่ อเพิ่ ม ขีด ความสามารถในการแข่ งขั น ให้ แ ก่
ภาคอุตสาหกรรม
3. งานคลินิกเทคโนโลยี
4. งานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

76.05
85.12
77.50

ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
กิจกรรมหลักที่ 1 การส่งเสริม
การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร
เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิม่
ขีดความสามารถของภาคการ
ผลิตและบริการ
กิจกรรมหลักที่ 2 การส่งเสริม
การนา วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตและเศรษฐกิจชุมชน

จานวนเครื่องต้นแบบที่
ได้ส่งเสริมและพัฒนา
(เครื่อง)
จานวนผลงานด้าน
วทน. ที่ส่งเสริมไปใช้ใน
การเพิ่มศักยภาพ (เรื่อง)

แผน/(ผล)การดาเนินงานตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทุกไตรมาส
-/
5/
10/
-/
15/
(-)
(25)
(4)
(-)
(29)

5/
(5)

10/
(15)

5/
(5)

-/
(-)

20/
(25)

รายละเอียดการดาเนินงาน/ตัวชี้วัด
กิจกรรมหลักที่ 1 การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีด
ผลงาน
ความสามารถของภาคการผลิตและบริการ
ตัวชี้วัด : จานวนเครื่องต้นแบบที่ได้ส่งเสริมและพัฒนา (เป้าหมาย 15 เครื่อง/ 800 คน) ผลได้ 29
29 เครื่อง
เครื่อง/1,348 คน
ผลการดาเนินงาน
๑. การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ
ผลการดาเนินงาน
1.1 การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ
1) คัดเลือกผู้บริหารโครงการ 5 โครงการย่อย พร้อมทั้งอนุมัติให้อุดหนุนงบประมาณแก่ 4 หน่วยงาน เพื่อบริหารจัดการโครงการ ซึ่งได้มี
การลงนามใน MOU พร้อมทั้งเบิกจ่ายจากงบอุดหนุนและงบดาเนินงานให้แก่หน่วยรับบริหารจัดการโครงการแล้ว วงเงินจานวน
42,752,500 บาท (สี่สิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โครงการ
(1) สร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการ
วิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คณ
ุ ค่า

หน่วยรับบริหาร
โครงการ
ศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุ
แห่งชาติ พว.

งบประมาณ
รายการงบประมาณ
(บาท)
25,000,000 งบเงิน อุ ด หนุ น : เงิน อุ ด หนุ น เพื่ อ การพั ฒ นา
และถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครื่องจัก ร
เค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
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รายละเอียดการดาเนินงาน/ตัวชี้วัด
สถาบันไทย 7,730,000
เยอรมัน
4,250,000

(2) พัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการ
นาเข้าและผลักดันสูต่ ลาด AEC
(3) พัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครือ่ งมือ และ
อุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน
(4) ประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอด
สมาคม
เยี่ยมประจาปี
เครื่องจักรกลไทย
(5) ส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คดิ ค้นทางด้าน
มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม
เทคโนโลยีพระจอม
ชุมชนสู่เชิงพาณิชย์
เกล้าพระนครเหนือ

ความสามารถของภาคการผลิตและบริการ

1,000,000
4,772,500

งบด าเนิ น งาน : รายการค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ การ
พั ฒ นาและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารสร้ า ง
เครื่องจั กร เครื่ องมื อ และอุ ปกรณ์ เพื่ อเพิ่ มขี ด
ความสามารถของภาคการผลิตและบริการ

2) มีข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาให้การสนับสนุนการพัฒนาเครื่องจักร จานวน 29 เครื่อง ดังนี้
โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า จานวน 13 เครื่อง
(1) โครงการพัฒนาสร้างเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดหวานสด
(2) โครงการพัฒนาสร้างเครื่องขึ้นรูปและอบขนมแบบต่อเนื่อง
(3) โครงการพัฒนาสร้างระบบการทาความเย็นแบบดูดซับความร้อนที่ทางานด้วยแหล่งพลังงานความร้อนอุณหภูมติ ่า
(4) โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ต้นแบบต้นทุนต่า
(5) โครงการพัฒนาสร้างโครงรถบัสไฟฟ้าชนิดโมโนคอคเพื่อการผลิตภายในประเทศ
(6) โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรสาหรับการผลิต PCBA ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
(7) โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ประกอบชิ้นส่วนนาฬิกา
(8) โครงการพัฒนาสร้างระบบเผากาจัดควันเพื่อธุรกิจอาหาร
(9) โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมขนาดเล็กเพื่อการเคลื่อนย้ายและประกอบชิ้นงาน
(10) โครงการพัฒนาสร้างระบบล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์อัตโนมัติ
(11) โครงการเครื่องนับจานวนลูกกุ้งจากบ่ออนุบาลโดยวิธีการประมวลผลภาพ
(12) โครงการเครื่องคัดแยกมะขามปนเปื้อนอัตโนมัตดิ ้วยระบบรังสียูวีและการวิเคราะห์ภาพ
(13) โครงการ Microwave Drill
โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนาเข้าและผลักดันสู่ตลาด AEC จานวน 6 เครื่อง
(1) หุ่นยนต์ขนส่งเคลื่อนที่อัตโนมัติ
(2) เครื่องบัดกรีอตั โนมัติ
(3) เครื่องทอดน้ามันลอยน้า
(4) เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีการสังเคราะห์ผงโพลิเมอร์ด้วยเลเซอร์
(5) เครื่องขึ้นรูปโพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูงแบบสามขา
(6) เครื่องตรวจสอบคุณภาพรอยต่อกระป๋องความเที่ยงตรงสูง
โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน จานวน 10 เครื่อง
(1) เครื่องขึ้นรูปแกนบายศรีอัตโนมัติ ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
(2) เครื่องอัดผ้ากาว
(3) เครื่องคั่วธัญพืช
(4) ถนอมอาหารด้วยเครื่องพลาสมาเย็น
(5) เครื่องบรรจุภณ
ั ฑ์และรูปร่างผลิตภัณฑ์แหนมปลาส้ม
(6) เครื่องฟอกย้อมเส้นไหม
(7) เครื่องทอดแบบน้ามันลอยอยู่บนน้า
(8) เครื่องกวนสับปะรดชนิดแกนหมุนแนวดิ่ง
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(9) เครื่องขึ้นรูปถั่วเน่าแผ่น
(10) เครื่องคั่วพริก
1.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
ภาคการผลิตและบริการ มีผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จานวน 715 คน โดยผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดงานเป็นร้อย
ละ 88.64 และผู้รับการถ่ายทอดสามารถการนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และผลงานไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 69.21 ดังนี้
จานวนผู้รับการถ่ายทอดฯ
ลาดับที่
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
(คน)
1
การเสวนา เรื่อง กระทรวงวิทย์ฯ กับการพัฒนาเครื่องจักรกลโดยคนไทย ภายในงาน
29
Innovation Day 2015
2
สัมมนาผลงานจากโครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คณ
ุ ค่า เรื่อง การออกแบบทางกลในการ
28
พัฒนาสร้างเครื่องจักรกล
3
สัมมนาผลงานจากโครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คณ
ุ ค่า เรื่อง Codes และ Standards
37
ในงานออกแบบเครื่องจักรกล
4
สัมมนาผลงานจากโครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คณ
ุ ค่า เรื่อง การพัฒนาสร้าง
25
เครื่องจักร/เครื่องมือเพื่อกระบวนการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
5
สัมมนาผลงานจากโครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คณ
ุ ค่า เรื่อง เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 2 ขา
30
6
การสัมมนาเรื่องเทคโนโลยีทันสมัย เช็คความพร้อมของประเทศไทยก่อนการลงทุน ภายใต้
158
โครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คณ
ุ ค่า
7
การบรรยายหัวข้อ เรื่อง โอกาสธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ โลจิสติกส์ พลังงาน และ
57
อื่นๆ ที่มากับการพัฒนาเทคโนโลยี IOT (Internet of Things, Opportunities for
Everything) ภายใต้โครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คณ
ุ ค่า
8
การบรรยายหัวข้อ อนาคตยานยนต์ไฟฟ้าของไทย ภายใต้โครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์
68
คุณค่า
9
การบรรยายหัวข้อ อุตสาหกรรม 4.0 กับเทคโนโลยีการผลิตด้วยวิธเี พิ่มเนื้อวัสดุ (Industry 4.0
30
and Additive Manufacturing Technology) ภายใต้โครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์
คุณค่า
10 การบรรยายหัวข้อ เทคโนโลยีระบบอัจฉริยะด้านการดูแลผู้ป่วย (Intelligent Monitoring
24
System using Prognostic Health Maintenance) ภายใต้โครงการวิศวกรรมเพื่อการ
สร้างสรรค์คุณค่า
11 การบรรยายหัวข้อ การกาหนดค่าความคลาดเคลื่อนของชิ้นงาน การวางแผนการผลิต และการ
11
ตรวจสอบ GD&T Inspection for Manufacturing ภายใต้โครงการวิศวกรรมเพื่อการ
สร้างสรรค์คุณค่า
12 Robot Tool Design
34
13 เทคโนโลยีการตรวจวัด วิเคราะห์และการบารุงรักษาเครื่องจักรกล
88
14

เทคนิคการเลือกใช้วัสดุและปรับปรุงคุณสมบัติ เพื่อการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

26

15

แนวทางการออกแบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติที่มีความแม่นยาสูง

31

16

การออกแบบ Work Cell Robot (Robotic Work Cell Design)
รวม

39
715

3-42

รายละเอียดการดาเนินงาน/ตัวชี้วัด
1.3 การเผยแพร่เทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ สาหรับผู้ประกอบการไทยผ่านช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ เช่น สื่อวีดิทัศน์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ createc.most.go.th การจัดงานแถลงข่าว และการจัดนิทรรศการ โดยมีกิจกรรมการเผยแพร่เทคโนโลยีที่โดดเด่น ดังนี้
1) งานนิทรรศการแสดงผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในงาน “World Sugar Expo and Conference 2015” ระหว่างวันที่ 28 29 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วท. ที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรม อ้อย น้าตาล และพลังงานชีวภาพ หลากหลายรายการ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ภายในงาน
ระดับนานาชาติเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะชนในวงกว้าง
2) งานแถลงข่าวความสาเร็จ “โครงการพัฒนาสร้างโรงสีข้าวแบบครบวงจรขนาดชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์” เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน
๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
3) งานแถลงข่าวความสาเร็จ “โครงการการพัฒ นารถกระเช้าอเนกประสงค์ ” เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ อ.บางน้าเปรี้ยว
จ.ฉะเชิงเทรา
4) งานแถลงข่ าวโครงการพั ฒ นาและถ่ ายทอดเทคโนโลยี ด้ วยกระบวนการวิศ วกรรมสร้า งสรรค์ คุ ณ ค่า ประจ าปี ๒๕๕8 เมื่ อ วัน ที่
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สถาบันไทย - เยอรมัน จ.ชลบุรี
5) งานแถลงข่าว “ความสาเร็จการพัฒ นาเครื่องจักรต้นแบบภายใต้โครงการสร้างเครื่ องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่ อ
การสร้างสรรค์คุณค่า” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.
6) งานจัดแสดงผลงานเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งประดิษฐ์ ภายในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งชาติและงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจาปี 2559” ระหว่างวันที่ 18 - 28 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
7) จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์
- เอกสารเผยแพร่ผลงาน "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ SMEs และ OTOP วท."
- เอกสารเผยแพร่ผลิตภัณฑ์และการนาไปใช้ประโยชน์ยางพารา
- เอกสารเผยแพร่รวมผลงาน “Thai Innovation and Technology for SMEs”
- เอกสารเผยแพร่รวมผลงาน “แคตาล็อกเทคโนมาร์ท”
1.4 ส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ จานวน 5 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 จัดงานสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์ ภายในงานวันยางพาราและงานกาชาดบึงกาฬ 2559 ระหว่างวันที่ 21-27 มกราคม 2559
ครั้งที่ 2 จัดงานสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์ ภายในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจาปี 2559
ระหว่างวันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ 2559
ครั้งที่ 3 จัดงานสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์ ภายในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของ ท้าวสุรนารี ประจาปี 2559 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 3 เมษายน 2559
ครั้งที่ 4 งานแสดงสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์ ภายในงานเกษตรรุ่งเรือง เมืองสี่แคว ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่
28 มิถุนายน 2559 - 7 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จ.นครสวรรค์
ครั้งที่ 5 งานแสดงสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์ ภายในงานมหกรรมเจ้าพระยา - ป่าสัก EXPO 2016 ระหว่างวันที่ 15 - 22 กรกฎาคม
2559 ณ วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
โดยมีผลการจัดกิจกรรมดังนี้
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การดาเนินงาน
การบริหารจัดการในการนาสิ่งประดิษฐ์
คิดค้นทางด้าน ว. และ ท. สูเ่ ชิงพาณิชย์
ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง
ผลงานที่ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์คดิ ค้น
ทางด้าน ว. และ ท. ระดับภูมภิ าค
การจาหน่ายสิ่งประดิษฐ์สเู่ ชิงพาณิชย์
(บาท)
จานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน)
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ร้อยละผู้รับการถ่ายทอดสามารถการนา
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และผลงานไปใช้
ประโยชน์

เป้าหมาย
ครั้งๆ ละ ไม่น้อย
กว่า 15 ชิ้นงาน
จัดประกวดไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง

ครั้งที่ 1
18

ผลการดาเนินงาน
ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

15

20

17

18

-

-

-

66,340

89,500

17,300

250,700

42

152

173

180

150

1 ครั้ง/
4 รางวัล
804,20
0
100

80

98.20

97.00

96.20

99.60

99.00

40

97.80

97.40

95.60

99.40

99.40

-

1.5 การพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบตามปัญหาเร่งด่วน ตอบโจทย์ความต้องการของจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด และโครงการ OTOP
1) โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนเทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยให้การสนับสนุนเฉพาะส่วนของเครื่องจักร
และครุภัณฑ์ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นผู้ดาเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี งบประมาณ 1,200,000 บาท
2) โครงการพั ฒ นาสร้างเครื่องอบถุงมือผ้าเคลือบยางพารา โดยมี สานักพัฒ นาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นหน่วยรับดาเนินงบประมาณ 280,000 บาท
3) โครงการพัฒนาเครื่องมือและเครื่องจัก รเพื่อสนับสนุนและยกระดับอุตสาหกรรมปาล์มน้ามัน ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักร
ต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า โดยกาหนดกรอบการทางานและเสนอ 4 โครงการเร่งด่วน ได้แก่
- โครงการพัฒนาสร้างชุดอุปกรณ์ช่วยในการเก็บทะลายปาล์มต้นสูง ดาเนินการโดย ศว.พว.
- โครงการพัฒนาสร้างแท่นดั๊มเคลื่อนที่สาหรับรถกระบะบรรทุกผลปาล์ม ดาเนินการโดย ศว.พว. ร่วมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย
- โครงการพัฒนาสร้างรถกวาดและคีบผลปาล์มบนลานเท ดาเนินการโดย ศว.พว. ร่วมกับ สมาคมเมืองไทยไร้ของเสีย
- โครงการพัฒนาสร้างระบบตรวจวัดความสุกของผลปาล์ม ดาเนินการโดย ศว.พว. ร่วมกับ สมาคมเมืองไทยไร้ของเสีย
4) โครงการ “การบริ ห ารจั ด การเศษวั ส ดุ เหลื อ ทิ้ งทางการเกษตร” เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาหมอกควั น จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ในพื้ น ที่ ต้ น แบบ
ต.ท่าผา อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี สานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. เป็นหน่วยรับดาเนิน งบประมาณ 170,000 บาท
1.6 การดาเนินโครงการเพื่อจัดทาข้อมูลสาหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการดาเนินงานสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
1) โครงการสารวจความต้องการเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
2) โครงการจัดทายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทย เพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม
ผลการดาเนินงาน
2.1 ประกาศรับข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม รอบที่ 1
มีผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการส่งมาเพื่อขอรับการสนับสนุนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จานวน 4 กิจกรรม
1) มีผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการมาเพื่อขอรับการสนับสนุนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จานวน 4 โครงการ
2) คณะทางานพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบให้สนับสนุน
การดาเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศฯ จานวน 3 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 776,600 บาท ดังนี้
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รายละเอียดการดาเนินงาน/ตัวชี้วัด
(1) โครงการถ่ ายทอดเทคโนโลยีน วัต กรรมการเกษตร/อาหาร เรื่อง Watermelon Seedless Technology ผู้รับ การถ่ ายทอด
เทคโนโลยีจานวน 50 คน ระยะเวลาสัมมนา 3 วัน และศึกษาดูงาน 5 วันงบประมาณ 430,000บาท โดยมีโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ไทย-จีน พว. เป็นหน่วยรับดาเนินงาน
(2) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร/อาหาร เรื่อง สินค้านวัตกรรมอาหารและการประยุกต์ใช้ e-commerce ในจีน
ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจานวน 50 คนระยะเวลาสัมมนา 2 วันงบประมาณ 120,000บาท โดยมีโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทยจีน พว. เป็นหน่วยรับดาเนินงาน
(3) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะความเป็นเลิศด้านผู้ชิมชา ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจานวน 50 คน
ระยะเวลาสัมมนา 3 วันงบประมาณ 226,600 บาท โดยมีสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหน่วยรับดาเนินงาน
2.2 ประกาศรับข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม รอบที่ 2
1) มีผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จานวน 5 โครงการ
2) เห็นชอบให้สนับสนุนการดาเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศฯ จานวน 3 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 508,480 บาท
ดังนี้
(1) โครงการ Sodium Reduction Technology in Retailed Foods: Relationship among Sensory Liking, Emotion and
Purchase Intent as Affected By Health Benefit Statement กลุ่มเป้าหมายจานวน 120 คน ระยะเวลา 2 วัน งบประมาณ 180,000 บาท
ผู้รับการสนับสนุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้ร่วมดาเนินงานร่วมกับ ATPAC
(2) โครงการ Applications, Practical Aspects, and Case of Materials Characterization กลุ่มเป้าหมายจานวน 80 คน
ระยะเวลา 3 วัน งบประมาณ 128,480 บาท ผู้รับการสนับสนุน ศว.พว. ในฐานะผู้ร่วมดาเนินงานร่วมกับ ATPAC
(3) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสุญญากาศในอุตสาหกรรมโลหะ กลุ่มเป้าหมายจานวน 165 คน
ระยะเวลา 1 วัน งบประมาณ 200,000 บาท ผู้รับการสนับสนุน ศว.พว.
2.3 ดาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศฯ แล้ว จานวน 6 เรื่อง มีผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จานวน 633 คน โดยผล
การประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดงานเป็นร้อยละ 90.92 และผู้รับการถ่ายทอดสามารถการนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
ผลงานไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 76.05 ดังนี้
ลาดับที่
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
จานวนผู้รับการถ่ายทอดฯ (คน)
1
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Breeding and Cultivation Techniques
52
of Seedless Watermelon
2
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะความเป็นเลิศด้านผู้ชมิ ชา
57
3
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสุญญากาศ
146
ในอุตสาหกรรมโลหะ
4
โครงการ Sodium Reduction Technology in Retailed Foods:
Relationship among Sensory Liking, Emotion and Purchase
115
Intent as Affected By Health Benefit Statement
5
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร/อาหาร เรื่อง สินค้า
133
นวัตกรรมอาหารและการประยุกต์ใช้ e-commerce ในจีน
6
โครงการ Applications, Practical Aspects, and Case of Materials
130
Characterization
รวม

633

3-45

กิจกรรมหลักที่ 2 การส่งเสริมการนา วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจ
ชุมชน
ตัวชี้วัด : จานวนผลงานด้าน วทน. ที่ส่งเสริมไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพ (เป้าหมาย 20
เรื่อง/ ๑5,0๐๐คน) ผลได้ 25 เรื่อง / 19,891 คน
ผลการดาเนินงาน
1. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
1.1 งานคลินิกเทคโนโลยี มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1.1.1 คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2559 ทั้งสิ้น 75 แห่ง จานวน 448 โครงการ งบประมาณ
104,124,933 บาท
1.1.2 แผนบริการให้คาปรึกษาฯ มีข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ จานวน 75 โครงการ งบประมาณ 21,562,420 บาท ดาเนินการ
สนับสนุนงบประมาณแล้ว จานวน 74 โครงการ งบประมาณ 19,140,680 บาท
จานวนผู้รับบริการ 12,821 คน ครอบคลุมพื้นที่ 70 จังหวัด ได้แก่
ภาคเหนือ : เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่
ตาก พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พิจติ ร นครสวรรค์ อุทัยธานี กาแพงเพชร
พิจิตร
ภาคกลาง : กทม. สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี อ่างทอง
สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บรุ ี ราชบุรี สพรรณบุรี
นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี นครนายก สระแก้ว ชัยนาท ปราจีนบุรี
ภาคตะวันออก : ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด
ภาคอีสาน : อุดรธานี หนองบัวลาภู เลย สกลนคร นครพนม ขอนแก่น
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อานาจเจริญ ศรีสะเกษ นครราชสีมา บุรีรมั ย์ สุรินทร์
กาฬสินธุ์ มุกดาหาร
ภาคใต้ : ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ภูเก็ต ตรัง พังงา
ระนอง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
1.1.3 แผนงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี มีข้อเสนอโครงการที่ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ จานวน 44 โครงการ งบประมาณ 10,151,690 บาท
ดาเนินการสนับสนุนงบประมาณแล้ว จานวน 5 โครงการ งบประมาณ 863,660 บาท
ส่ง สค. เพื่อเบิกจ่าย ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559
1.1.4 แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี มีข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ จานวน 329 โครงการ งบประมาณ 78,975,183 บาท แบ่งประเภทการ
คัดกรองฯ 4 ประเภท
 ผ่านเข้าคณะทางานฯ พิจารณา (กลุ่มเทคโนโลยีพลังงานทดแทน:
ก๊าซชีวภาพ) ดาเนินการสนับสนุนงบประมาณแล้ว จานวน 25 โครงการ ผู้รับการ
ถ่ายทอด 592 คน งบประมาณ 5,324,493 บาท ส่ง สค. เพื่อเบิกจ่าย ณ วันที่ 29
มีนาคม 2559 ผลการติดตามเบือ้ งต้นมีบ่อที่สร้างเสร็จแล้ว จานวน 457 บ่อ ใช้ได้แล้ว
จานวน 389 บ่อ คิดเป็นร้อยละการนาไปใช้ประโยชน์ 85.12 (ข้อมูลจาก ระบบ CMO
ณ วันที่ 27 ก.ย.59)
 โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
จานวน 82 โครงการ (53 ราย) งบประมาณ 19,951,634 บาท โดยมีโครงการที่ผา่ น
เกณฑ์การพิจารณา ทั้งหมด 46 โครงการ งบประมาณ 6,643,001 บาท จาแนกตาม
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ผลงาน
25 เรื่อง
(19,891 คน)
1. การผลิตก๊าซชีวภาพแบบถุงหมัก ขนาด 7-8
ล้านบาท
2. การผลิตก๊าซชีวภาพ แบบถังหมัก 200 ลิตร
500 ลิตร และ 1,000 ลิตร
3. การปลูกพืชไม่ใช้ดิน
4. การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
5. การผลิตมะนาวนอกฤดูกาล
6. การปลูกผักสวนครัวแนวดิ่ง (Vertical Farm)
7. การยืดอายุและการแปรรูปสับปะรดภูแลและ
นางแล
8. การกาจัดเชื้อราผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก
9. เทคโนโลยีการชุบน้ายางข้นบนถุงมือผ้า
10. การควบคุมและใช้เครื่องอบไล่ความชื้น
เมล็ดข้าวเปลือกสาหรับขนาดเครือ่ งใหญ่
11. เทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติกปลูกผัก
12. เทคโนโลยีสตู รปุย๋ เฉพาะพืช/พัฒนาสูตรปุย๋
13. การผลิตถ่านจากเตาถ่านคุณภาพสูง
14. เทคโนโลยีการแปรรูปข้าวท่อนเป็น
ผลิตภัณฑ์ โจ๊ก เส้นขนมจีน เส้นก๋วยเตี๋ยว และ
แป้งข้าว ได้มาตรฐาน
15. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง
16. สร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการสูบ
น้าสาหรับการเกษตร
17. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ ซึ่งพันธุ์ข้าว
หอมชลสิทธิ์ เป็นพันธุ์ที่ทนน้าท่วม
18. เทคโนโลยีการผลิตเชื้อบิวเวอเรียแบบเลี้ยง
ในถุงพลาสติก โดยใช้ข้าวสารเป็น substrate
19. เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว
20. เตาเผาถ่าน (เตาอิวาเตะ)
21. เทคโนโลยีเครื่องคว้านลาไย
22. การพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากกล้วย
หอม (banana syrup, banana candy)
23. พัฒนาเครื่องหั่นหนังหมู
24. การพัฒนาเครื่องกลึงขึ้นรูปสร้างผลิตภัณฑ์
จากไม้ตาล
25. การใช้น้ายางจากธรรมชาติแทนการเขียน
ลายด้วยเทียนผ้าบาติก

ภูมิภาค ได้ดังนี้
- ภาคเหนือ จานวน 15 ราย
- ภาคกลาง/ตะวันออก จานวน 12 ราย
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 11 ราย
- ภาคใต้ จานวน 15 ราย
ส่ง สค.สป. เพื่อเบิกจ่าย ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2559 จานวน 3 ครัง้
1.2 งานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1.2.1 หน่ ว ยงานและสถาบั น การศึ ก ษาส่ งข้ อ เสนอโครงการเพื่ อ ขอรั บ การ
สนับสนุนงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2559 ทั้งสิ้นจานวน 128 โครงการ งบประมาณ
37,823,329 บาท จาแนกตามประเภทหมู่บ้าน ดังนี้
 หมู่บ้านใหม่ (ปีแรก) จานวน 45 หมู่บ้าน
 หมู่บ้านต่อเนื่องปีที่ 2 หรือ ปีที่ 3 จานวน 54 หมู่บ้าน
 หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1 หรือ ปีที่ 2 จานวน 24 หมู่บ้าน
1.2.2 ได้รับอนุมัติหลักการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
จานวน 90 หมู่บ้าน งบประมาณ 24,305,079 บาท จานวนผู้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 6,478 คน ตามประเภทหมู่บ้าน ดังนี้
 หมู่บ้านใหม่ (ปีแรก) จานวน 18 หมู่บ้านงบประมาณ 5,254,258
บาท
 หมู่บ้านต่อเนื่องปีที่ 2 หรือ ปีที่ 3 จานวน 51 หมู่บ้าน งบประมาณ
12,160,921 บาท
 หมู่บ้านแม่ข่าย ปี ที่ 1 หรือ ปีที่ 2 จานวน 21 หมู่บ้ าน งบประมาณ
6,889,900 บาท
รวมอนุมัติสนับสนุนไปแล้ว จานวน 90 หมู่บ้าน งบประมาณ 24,305,079 บาท ผล
การติ ด ตามเบื้ อ งต้ น มี ผู้ รั บ การถ่ า ยทอดฯ จาก 24 โครงการ จ านวน 1,400 คน มี
ผู้นาไปใช้ประโยชน์ 1,085 คน คิดเป็นร้อยละ 77.50 (ข้อมูลจาก ระบบ CMO ณ วันที่
27 ก.ย.59)
1.3 งานอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1.3.1 การจั ด กิ จ กรรมสรรหาสมาชิ ก อสวท. ใหม่ (ใช้ งบประมาณปี พ.ศ.
2558) ใน 4 จังหวัด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายรวม จานวน 600 คน มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ใน 3 จังหวัด (พิษณุโลก นราธิวาส และตราด) จานวน 462 คน ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 86.03 ดังนี้
 จังหวัดพิษณุโลกวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมท็อปแลนด์
พลาซ่า คลินิก เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็ นผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 280,000
บาท ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 172 คน มีความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ยคิดเป็นร้อย
ละ 87.40
 จังหวัดนราธิวาส วันที่ 21พฤศจิกายน 2558ณ โรงแรมอิมพิเรียล
นราธิ ว าส คลิ นิ ก เทคโนโลยี ม หาวิ ท ยาลั ย นราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
งบประมาณ 280,000 บาท ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 150 คน มีความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 83.27
 จังหวั ด ตราด วัน ที่ 16 ธั น วาคม 2558 ณ บ้ านปู รี ส อร์ ท คลิ นิ ก
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณีเป็นผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 300,000 บาท
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ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 140 คน มีความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ
87.42
 จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 20 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแก
รนด์ปาร์ค คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ งบประมาณ 300,000 บาท (อยู่
ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ และความพึงพอใจฯ)
1.3.2 เติมความรู้ด้าน วทน. เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิก อสวท. (58-59)
ณ จ.ศรีสะเกษ งบประมาณ 1,537,750 บาท ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จานวน 184
คน มีความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 90.60
2. การเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อชุมชน
2.1 การเผยแพร่เทคโนโลยีและให้บริการคลินิกเทคโนโลยี ส่วนกลาง (สส.สป.) ทาง
สื่อสิ่งพิมพ์ ทางโทรศัพท์ ทางเว็บไซต์ การจัดนิทรรศการ มีผู้รับบริการข้อมูลเทคโนโลยี
ทั้งที่ระบุตัวตนได้และระบุตัวตนไม่ได้ (สะสม) จานวน 487,343 ราย ดังนี้
- เว็บไซต์ จานวน 487,081 ราย
- call center จานวน 262 ราย ความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 83.80
2.2 การจัดนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน ระหว่างวันที่ 14-25
พฤศจิกายน 2558 งบประมาณ 437,440 บาท มีผู้เข้าร่วมชมงาน จานวน 2,503 คน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 91.87
2.3 การจั ด นิ ท รรศการยกระดั บ ด้ ว ย วทน. STI for OTOP Upgrade (ในงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 18-28 สิงหาคม 2559 งบประมาณ
1,500,000 บาท มีผู้เข้าร่วมชมงาน จานวน 14,016 คน มีรายได้จากการจาหน่าย
สินค้า OTOP ของผู้ประกอบในโครงการคลินิกเทคโนโลยีและหมู่บ้านแม่ข่าย วท. จานวน
170,483 บาท ความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 79.00
2.4 การจัดท าจดหมายข่าว อสวท. 2 ฉบับ /ปี รวม 26,000 เล่ม งบประมาณ
481,000 บาท โดยจ้างเหมาโรงพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนา จัดพิมพ์พร้อมจัดส่ง
ให้กับสมาชิก อสวท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.58) จานวน 13,000 เล่ม และครั้ง
ที่ ๒ (เม.ย.-ก.ย.59) จานวน 13,000 เล่ม ความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 94.00
2.5 จั ด ส่ ง รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ การถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี ประจาปี 2557-2558 ไปยังเครือข่าย วท. ทั่วประเทศ จานวน 15,000
เล่ม
2.6 จั ด ท ารายงานผลการปฏิ บั ติ งานเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ การถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี ประจาปี 2559 จานวน 15,000 เล่ม งบประมาณ 849,000บาท
3. การติดตามและประเมินผล
3.1 การฝึกอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการเครือข่าย การติดตามประเมินผลและ
รายงานผลโครงการ”ดาเนินการทั้งหมด 4 รุ่น มีผู้รั บการอบรมรวมทั้งสิ้น 177 คน จาก
หน่ ว ยงาน/สถาบั น การศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ จ านวน 71 แห่ ง
งบประมาณ 242,147.70 บาท ผู้รับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจในการฝึกอบรมร้อย
ละ 90.43
3.2 การประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจาปี
2559 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ 1,859,775.93 บาท มีผู้เข้าร่วมการประชุม จานวน 532 คน มีความพึง
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พอใจในภาพรวมจากการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80.50
3.3 มอบหมายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิด
จากการสนั บ สนุ น งบประมาณโครงการคลิ นิ ก เทคโนโลยี ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2559 งบประมาณ 1,800,000 บาท ระยะเวลาดาเนินการ 180 วัน (เดือนกันยายน
2559-มีนาคม 2560)
3.4 มอบหมายมหาวิทยาลัยมหิดลทาการประเมินผลการดาเนินงานหมู่บ้านแม่ข่าย
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ประจ าปี ง บประม าณ พ.ศ. 2559 งบประมาณ
2,788,500 บาท ระยะเวลาดาเนินการ 270 วัน (เดือนกรกฎาคม 2559 - เมษายน
2560)

สรุปรายงานผลการดาเนินงานสานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(Project based Management)
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คณะผู้จัดทา
จัดทาโดย

สานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3958
โทรสาร 0 2333 3932
www.ops.go.th

ที่ปรึกษา

นางวนิดา บุญนาคค้า

ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผู้จัดทา

นางกันยา พงศ์พิศาล

ผู้อานวยการส่วนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและบูรณาการ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวมัชฌิมา นันทรัตน์
นางสาวณัฏฐพัชร์ ธรรมทักษ์
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