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บทนํา
การส%งเสริม สร+างความตระหนัก เผยแพร% และถ%ายทอดเทคโนโลยี องค>ความรู+ด+าน
วิทยาศาสตร> เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการประสานความร%วมมือกับทุกภาคส%วนใน
การนำวิทยาศาสตร> เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู%ภูมิภาค เปIนภารกิจหลักของสำนักส%งเสริม
และถ% า ยทอดเทคโนโลยี สำนั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร> วิ จ ั ย
และนวัตกรรม ซึ่งดำเนินการพัฒนาและถ%ายทอดเทคโนโลยีตั้งแต%ระดับชุมชนจนถึงระดับ
อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย%างยั่งยืน
การดำเนินงานต%าง ๆ ในปTงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักส%งเสริมและถ%ายทอด
เทคโนโลยี นั้น มุ%งหวังให+ประชาชนในทุกกลุ%มเปZาหมาย ทุกพื้นที่ในประเทศไทย มีองค>
ความรู+ด+านวิทยาศาสตร> เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อนำไปปรับใช+ในชีวิตประจำวัน เพิ่ม
มูลค%าผลผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับความเปIนอยู%ได+อย%างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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วิสัยทัศน์/
พันธกิจ

1
2
3

• เป็นหน่วยงานนําในการส่งเสริมการพัฒนา
• และถ่ า ยทอดเทคโนโลยี เพื ่ อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

วิเคราะห)และประเมินเทคโนโลยีโดยการคัดเลือก จัดลำดับ และประเมินความเหมาะสม ของเทคโนโลยี
ตามความต@องการของกลุBมเปCาหมาย รวมทั้งจัดทำฐานข@อมูลเทคโนโลยีเพื่อจัดทำแผนสBงเสริมพัฒนาและ
ถBายทอดเทคโนโลยี

ส"งเสริมและเผยแพร"องค0ความรู4ด4านวิทยาศาสตร0 เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ส"งเสริมและสนับสนุนปBจจัยที่เอื้อต"อการพัฒนาถ"ายทอดเทคโนโลยีระดับพื้นฐาน
และสู"เชิงพาณิชย0

4

ประสานความร"วมมือกับองค0กรด4านการส"งเสริมและถ"ายทอดเทคโนโลยี
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ผลักดันสนับสนุนการดำเนินงานของหน"วยงานประจำภูมิภาค/จังหวัด/ชุมชน

6

ปฏิบัติงานร"วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน"วยงานอื่นที่เกี่ยวข4องหรือ
ที่ได4รับมอบหมาย
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นางวนิดา บุญนาคค้า
ผู้อํานวยการ ระดับสูง

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

นางสุวิมล อินทะแสน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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ส่วน

บริหารงานเทคโนโลยี (สบท.)

นางเทียรทอง ใจสําราญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานเทคโนโลยี (ผสบท.)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวอัญชลี ธนะศิริวัฒนา
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
หัวหน้าฝ่าย

นางสาวจินดา จีระสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
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นางชิดณพัฒน์ ทรัพย์สํารวย
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

นางพงศ์ภรณ์ วิลเฮลมี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวอังคณา สีจําปี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.รุจิรา ขันติมนต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

4

กลุ่มงานเผยแพร่เทคโนโลยี

นายธนะชัย พละการมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวกนกวรรณ ขําทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเนตรนภา สารสร้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นางสาวสาวิภา ประทุมสันต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอภิญญา แซ่ลี้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงานสารสนเทศ

นางสาวบุญจิรา หยุ่มไธสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน

นายสิริชัย คงมี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

5

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ส่วน

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและบูรณาการด้าน วทน. (สยส.)

นางดารนี ศุภธีรารักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ผู้อํานวยการส่วนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและบูรณาการด้าน วทน. (ผสยส.)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมด้าน วทน.

นางสาวนุชนารถ โฉลกคงถาวร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวสุชานุช ชนะชาญมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

นางสาวชัชฎาพร มีศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

กลุ่มงานบูรณาการติดตามและประเมินผล

นางสาวมัชฌิมา นันทรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวสิรีกานต์ เกษี
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
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นายจักรกริช แสนเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ส่วน

ส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพถ.)

นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผสพถ.)

กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิต

นายจิรวัฒน์ วงษ์สมาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวอาทิตยา ไชยเยชน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวกมลวรรณ สุนทรเกตุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายเกิดปิติ สิทธิกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

7

นายตรีภพ พินันโสตติกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวพุทธพร ผ่องกาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

นางสาวอัญชลี งอยผาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน

นายภูมินันท์ ทัดเทียม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวฑิตยา สุอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเดือนเพ็ญ อาจไธสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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นางสาวปวีณา สังข์ศรีอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นางสาวศิริเบญจารัตน์ ฮาวต่อมแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)

นางสาวกนกพร เรืองวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

8

นางสาวลลิตา ไชยมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โครงการ

พัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับ
สินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

นางสุวิมล อินทะแสน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ

นางสาวอัญชลี งอยผาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นางสาวจิรวนันท์ ศรีแก้วณวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวบุญจิรา หยุ่มไธสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นางสาวชัชฎาพร มีศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวรชตวรรณ กมลเพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวศจี สว่างอัมพร
นักจัดการงานทั่วไป

9

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ศูโครงการ
นย์.
ศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ ประจําภูมิภาค

ส่วนกลาง
(ศวภ. ส่วนกลาง)

นางดารนี ศุภธีรารักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
หัวหน้าโครงการ

นางคัทลียา สุเมฆะกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)

นางสาวณัฐธิดา พิมพ์เปลี่ยนศิริ
นักจัดการงานทั่วไป

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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นางสาวภาภัค ทิวเสถียร
นักจัดการงานทั่วไป

ศูนย์

ประสานงานกระทรวงฯ ประจําภูมิภาค

ภาคเหนือตอนบน
(ศวภ.1)

นายเมธี ลิมนิยกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ ประจําภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ผอ.ศวภ.1)

นางสาวรชนิศ ศรีวิชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและติดตาม

นายณัฐวุฒิ เทียมแสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

นางสาวเกศรัตน์ วิศวไพศาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ฝ่ายส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

นางสาวงามใจ บุญระหงส์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายองอาจ ผิวมั่นกิจ
นักจัดการงานทั่วไป

นายปรเมษฐ์ สีเขียวแก่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)

นายรัฐกรณ์ ทาศรี
นักจัดการงานทั่วไป

นายชาวี ยุทธสิทธ์
นักจัดการงานทั่วไป
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ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ศูนย์

ประสานงานกระทรวงฯ ประจําภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

(ศวภ.2)

นายวิทยา สุวรรณสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ ประจําภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ผอ.ศวภ.2)

นางสาววิลาวรรณ งอยผาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและติดตาม

นางสาวธัญรัตน์ ประชามอญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)

นางสาวสุมลนาถ คําหว่าน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

นายชุมพล เยาวภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

นายสุเมธี แผ่นผา
นักจัดการงานทั่วไป
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นายมนัญชัย รัตนบุรานนท์
นักจัดการงานทั่วไป

ศูนย์

ประสานงานกระทรวงฯ ประจําภูมิภาค

ภาคใต้
(ศวภ.3)

นางสาวดาวริน สุขเกษม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ ประจําภูมิภาค ภาคใต้ (ผอ.ศวภ.3)

นางสาวปุณยชา บัณฑิตกุล
นายจตุรงค์ สินแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและติดตาม

นางสาวสุดาวรรณ ฤทธิเนียม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวภัททิยา ส่องศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)

นายนัฐชัย ปรังพันธุ์
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววิจิตรา เฉิดฉิ้ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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นายเอกภพ ถาวรจิตร
นักจัดการงานทั่วไป

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ศูนย์

ประสานงานกระทรวงฯ ประจําภูมิภาค

ภาคตะวันออก

(ศวภ.4)

นายสรรณพ นาควานิช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ ประจําภูมิภาค ภาคตะวันออก (ผอ.ศวภ.4)

นายรัชนิกร พ้นภัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและติดตาม

นางสาวอัจฉรา เด่นเจริญโสภณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวศิวพา สิริจามร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

นางสาวฐาปนี รักษาความดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวปภัชญา พาวะพรม
นักจัดการงานทั่วไป

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

นางสาวพรชนก เหรียญประยูร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ฝ่ายส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

นางสาวศิริภัทร์ รุ่งเรืองสินงาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายจตุรพร สงวนอยู่
พนักงานขับรถ
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ศูนย์

ประสานงานกระทรวงฯ ประจําภูมิภาค

ภาคกลาง
(ศวภ.5)

นางสาวโชติรักษ์ ยิ่งเสรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ ประจําภูมิภาค ภาคกลาง (ผอ.ศวภ.5)

นางสาวกุลประภา สุนทรารชุน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

นางสาววีราวัลย์ ปรีชาสิทธิคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและติดตาม

15

นายศุภวิชญ์ เนตรเจริญ
นักจัดการงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลการดําเนินงาน

สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ ประจําภูมิภาค
ศูนย:ประสานงานกระทรวงฯ ประจำภูมิภาค
ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1)

ศูนย0ประสานงานกระทรวงฯ ประจำภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2)

พื้นที่ให*บริการ 8 จังหวัด
เชียงใหม3 แม3ฮ3องสอน ลำปาง ลำพูน น3าน พะเยา เชียงราย แพร3

พื้นที่ให*บริการ 12 จังหวัด
ขอนแก3น หนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู บึงกาฬ รAอยเอ็ด
มหาสารคาม กาฬสินธุ9 นครพนม มุกดาหาร สกลนคร

ที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร9ภาคเหนือ
(อาคาร B) เลขที่ 155 ม.2 ต.แม3เหี๊ยะ อ.เมืองเชียงใหม3 จ.เชียงใหม3 50100

ที่ตั้ง : หAอง NESP-209 ชั้น 2 อาคารอำนวยการอุทยาน
วิทยาศาสตร9ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขที่ 123
ถ.กัลปพฤกษ9 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก3น จ.ขอนแก3น 40002

โทรศัพท: : 053 211 434 โทรสาร : 053 211 434

โทรศัพท: : 043 047 400
โทรสาร : 043 047 401

ศูนย0ประสานงานกระทรวงฯ ประจำภูมิภาค
ภาคกลาง (ศวภ.5)
พื้นที่ให*บริการ 8 จังหวัด
ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา อ3างทอง ชัยนาท
สิงห9บุรี ลพบุรี

ศูนย0ประสานงานกระทรวงฯ ประจำภูมิภาค
ภาคตะวันออก (ศวภ.4)

ที่ตั้ง : ชั้น 6 อาคารพระจอมเกลAา สำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร9 วิจัยและนวัตกรรม
เลขที่ 75/47 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ3งพญาไท เขตราชเทวี กทม.
10400
โทรศัพท: : 0 2333 3928 โทรสาร : 0 2333 3932
Email : monitorst2015@gmail.com

พื้นที่ให*บริการ 9 จังหวัด
ชลบุ ร ี จั น ทบุ ร ี ระยอง ตราด ฉะเชิ ง เทรา ปราจี น บุ ร ี สระแกA ว
นครนายก สมุทรปราการ
ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคาร 50 ปf มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20131

ศูนย0ประสานงานกระทรวงฯ ประจำภูมิภาค
ภาคใตI (ศวภ.3)

โทรศัพท: : 038 394 790-1
โทรสาร : 038 394 792

พื้นที่ให*บริการ 14 จังหวัด
สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล ปlตตานี ยะลา
นราธิวาส ชุมพร สุราษฎร9ธานี พัทลุง นครศรีธรรมราช
ที่ตั้ง : อาคารอุทยานวิทยาศาสตร9ภาคใตA
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร9 ต.คอหงส9 อ.หาดใหญ3 จ.สงขลา
90110
โทรศัพท: : 074 859 527 โทรสาร : 074 859 529
Email : most.rcc3@gmail.com

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

16

ความสําเร็จของ

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค (ศวภ.)
ผู้รับบริการ

8,320

แผนพัฒนาจังหวัด
15 แผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
5 แผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
2 แผนงาน/โครงการ

คน

ความพึงพอใจ

90.34

ร้อยละ

ผลักดันแผนงาน/โครงการ

22

แผนงาน
โครงการ

ศูนย์เปิดให้บริการ

5
51

แห่ง
จังหวัดทั่วประเทศ

ครอบคลุมพื้นที่บริการ
8 จังหวัดภาคเหนือ
12 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14 จังหวัดภาคใต้
9 จังหวัดภาคตะวันออก
8 จังหวัดภาคกลาง

จํานวนชุมชน/ท้องถิ่น ที่ วทน. เข้าไปพัฒนา

18

ชุมชน
ท้องถิ่น

17

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ความสําเร็จ

ภาคเหนือตอนบน

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค
ชุมชน / ท้องถิ่น ที่นํา
วทน. ไปพัฒนา

8

กลุ่ม / ชุมชน

(ศวภ.1)

แผนพัฒนาท้องถิ่น
จํานวน 3 โครงการ

ผลักดัน
แผนงาน/โครงการ

12

แผนงาน
โครงการ

จังหวัดเชียงราย

กลุ่มเกษตรกร ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
กลุ่มเกษตรกรโคเนื้อ บ้านพระเนตร ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
กลุ่มผ้าทอมือ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลําพูน
กลุ่มเกษตรกรโคเนื้อ ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ อ.สบปราบ จ.ลําปาง
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
อ.เกาะคา จ.ลําปาง
q กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
ผู้ประกอบการเอกชน จ.แพร่
q กลุ่มพัฒนาสตรีและกลุ่มอาชีพ
อบจ.เชียงราย จ.เชียงราย
q
q
q
q
q
q

โครงการ

q โครงการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัด
เชียงราย
q โครงการอบรมเพิ่มมูลค่าการผลิตผ้าให้แก่
กลุ่มอาชีพผ้าจังหวัดเชียงราย
q โครงการเสวียนอัจฉริยะ

แผน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561

แผนพัฒนาจังหวัด
จํานวน 8 โครงการ

แผนพัฒนาภาค
จํานวน 1 โครงการ

จังหวัดแพร่
โครงการ
q โครงการพั ฒ นาโคเนื ้ อคุ ณภาพดี
จังหวัดแพร่ ด้วย วทน.
q โครงการเพิ ่มมูลค่ า ผลิต ภัณฑ์ผ้ า
ทอล้านนาคุณภาพสูงด้วย
นวัตกรรม
q โครงการหมู ่ บ ้ า นสมุ น ไพรเพื ่ อ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน บ้านหนอง
สุ วรรณ หมู ่ ท ี ่ 8 ตํ า บลบ้ า นกลาง
อําเภอสอง จังหวัดแพร่
แผน แผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563-2564

จังหวัดเชียงราย

โครงการ

q โครงการการเพิ ่ ม มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ ้ า ทอ
ล้านนาด้วยนวัตกรรม
q โครงการส่ ง เสริ ม เกษตรปลอดภั ย ภาคเหนื อ
(การพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจรด้วย วทน.)
q โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
แผน แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี
(2561-2565)

จังหวัดลําปาง

โครงการ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนา
เส้นใยสับปะรดสําหรับผู้ประกอบการ
ผ้าทอ

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการส่งเสริมเกษตร
ปลอดภัยภาคเหนือ

แผน

แผนงานบู ร ณาการพั ฒ นา
พื้นที่ระดับภาค พ.ศ. 2562

พื้นที่

จังหวัดเชียงราย ลําปาง
พิษณุโลก อุตรดิตถ์

จังหวัดลําพูน
โครงการ
แผน

แผน แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2563
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการ
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โครงการต่อยอดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นเมือง
แผนพัฒนาจังหวัดลําพูน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบน

ความสําเร็จ

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค

(ศวภ.2)

ผลักดัน
แผนงาน/โครงการ

2

แผนงาน
โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น
จํานวน 2 โครงการ

จังหวัดมุกดาหาร
โครงการ

q โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การจัดเก็บขยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร

แผน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลเมืองมุกดาหาร

จังหวัดขอนแก่น
โครงการ

q โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การจัดเก็บขยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บขยะในพื้นที่เทศบาลเมืองศิลา

แผน
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตําบาลศิลา

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ความสําเร็จ

ภาคใต้

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค

ชุมชน / ท้องถิ่น ที่นํา
วทน. ไปพัฒนา

2

กลุ่ม / ชุมชน

(ศวภ.3)

ผลักดัน
แผนงาน/โครงการ

4

แผนงาน
โครงการ
q กลุ่มผู้ปลูกข้าวลูกปลา บ้านป่าชิง
ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
q วิสาหกิจชุมชนบ้านหาร ต.บ้าน
หาร อ. บางกลํ่า จ.สงขลา

แผนพัฒนาจังหวัด
จํานวน 2 โครงการ ได้แก่

แผนพัฒนาภาค
จํานวน 2 โครงการ ได้แก่

จังหวัดพัทลุง
โครงการ

โครงการ

q โครงการสร้างชุมชนนวัตกรรมและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์กระจูด

q โครงการพัฒนาและสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ และนวัตกรรมการผลิตภาค
เกษตร
แผน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
พ.ศ. 2562

แผน

อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอนําส่งเข้า
แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง ปี 2564

พื้นที่ : จังหวัดชุมพร

จังหวัดสงขลา

q โครงการพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่

โครงการ

แผน : แผนงานบูรณาการ

q โครงการสร้างชุมชนนวัตกรรมและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เครื่องแกง

แผน

อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอนําส่งเข้าแผนพัฒนา
จังหวัดสงขลาปี 2564

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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พัฒนาพื้นที่ระดับภาค
พ.ศ. 2562

พื้นที่ : จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส

ความสําเร็จ ศูนย%ประสานงานกระทรวงฯ ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออก (ศวภ.4)
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์
(ศวภ.4)

และเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค

ชุมชน / ท้องถิ่น ที่นํา
วทน. ไปพัฒนา

8

เรื่อง

ผลักดัน
แผนงาน/โครงการ

7

แผนงาน
โครงการ

q เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ต.พรหมณี
อ.เมือง จ.นครนายก
q วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์
ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
q กลุ่มเกษตรกร ต.ทับมา อ.เมือง
จ.ระยอง
q เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ บ้านเขาไม้
แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี
q กลุ่มชุมชนบ้านปึกใหญ่สามัคคี
ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี
q กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ อ.บ้านค่าย
จ.ระยอง
q กลุ่มชุมชนบ้านเกาะกูด อ.เกาะกูด
จ.ตราด
q กลุ่มชุมชนบ้านเกาะช้าง อ.เกาะช้าง
จ.ตราด

แผนพัฒนาจังหวัด
จํานวน 5 โครงการ ได้แก่
โครงการ

q โครงการลดการใช้ ส ารเคมี เ กษตรและเพิ ่ ม
ผลผลิตข้าว
q โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่า ง
ยั ่ ง ยื น และมี ส ่ ว นร่ ว ม กิ จ กรรมหลั ก การ
จัดทําระบบติดตามและเฝ้าระวังช้างภายใน
พื้นที่เสี่ยงอําเภอสนามชัยเขตและอําเภอท่า
ตะเกียบ
q โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย สูง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2563
กิจกรรมหลักที่ 3 : สร้างต้นแบบและ
เผยแพร่องค์ความรู้ระบบประมง ปศุ
สั ต ว์ อั จ ฉริ ย ะ และแอพพลิ เ คชั ่ นด้ า น
การจั ด การ สํ า หรั บ การผลิ ต สิ น ค้ า
เกษตร
q โครงการสร้ า งระบบการจั ด การขยะเพื ่ อ
ผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และ ปุ๋ยอินทรีย์
q โครงการสร้ า งระบบการจั ด การขยะเพื ่ อ
ผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และ ปุ๋ยอินทรีย์

โครงการ
q โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เพื่อสุขภาพและความงาม

แผน : แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ปี ง บประมาณ
พ.ศ.2563

q โครงการการควบคุมแมลงวันผลไม้แบบพื้นที่
กว้ า งโดยเทคนิ ค การใช้ แ มลงหมั น ร่ ว มกั บ
วิธีการอื่น

พื้นที่ : จังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

แผน : แผนพัฒนาโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
จํานวน 2 โครงการ
21

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563

พื้นที่ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจําปี 2562
ส่วนกลาง

จัดงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจําปี 2562"

ระหว?างวันที่ 16 - 25 สิงหาคม 2562
ณ อาคาร 6 – 12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ภายใตPแนวคิด "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด7วยวิทยาศาสตร;
เสริมสร7างชาติด7วยเทคโนโลยี สูAวิถีแหAงนวัตกรรมอยAางยั่งยืน"

โดย กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร5 วิ จ ั ย และนวั ต กรรม ร; ว มกั บ
หน;วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต;างประเทศ จัดแสดงผล
งานความกGาวหนGาทางวิทยาศาสตร5 เทคโนโลยี งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
รวมทั้งกิจกรรมต;าง ๆ เพื่อกระตุGนความสนใจ สรGางแรงบันดาลใจใหGแก;เยาวชน
และประชาชนทั่วไป

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

22

ส่วนภูมิภาค

สป.อว. สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค ประจําปี 2562” ให้แก่สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันการศึกษา 38 แห่ง

ภาคเหนือ
-

มหาวิทยาลัยเชียงใหมB
มหาวิทยาลัยแมBฟCาหลวง
มหาวิทยาลัยแมBโจ@-แพรB เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล@านนา ตาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาคกลาง

- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
- มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-

มหาวิทยาลัยขอนแกBน
มหาวิทยาลัยขอนแกBน วิทยาเขตหนองคาย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏร@อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย)

ภาคตะวันออก

- มหาวิทยาลัยบูรพา
- มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
- มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก@ว
- มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ภาคใตP
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) วิทยาเขตหาดใหญB
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) วิทยาเขตสุราษฎร)ธานี
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร)ธานี
- มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
- มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู+เข+าชมงาน/เข+าร%วมกิจกรรม
จำนวนรวมทั้งสิ้น 637,481 คน

ความพึงพอใจ
คิดเปUนรPอยละ 85.04
23

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

การจัดงาน TECHNOMART 2019

ก้าวสําคัญ เพื่อการขับเคลื่อน
วทน. สู่ภูมิภาค

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร) วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
จัดงาน TechnoMart 2019 : “ก@าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สูBภูมิภาค”
ระหวBางวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร) ฮอลล) 1 อิมแพ็ค
เมืองทองธานี เพื่อจัดแสดงผลงาน การนำองค)ความรู@ด@านวิทยาศาสตร) เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.) ไปสBงเสริม สนับสนุน ตBอยอดพัฒนาและถBายทอดสูBภูมิภาค
ทั้งระดับชุมชนฐานราก วิสาหกิจ ผู@ประกอบการ ผBานกลไกการดำเนินงานโครงการ
ตBาง ๆ

ยอดจำหน?ายสินคPา รวมทั้งสิ้น
4,815,858 บาท
ความพึงพอใจ
คิดเปUนรPอยละ 78.50

ยอดรายได'โซนเครื่องจักร
4,306,940 บาท
ยอดรายได'โซนตลาดนัดวิถีวิทยB
508,918 บาท

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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ผูPเขPาร?วมชมงาน
5,602 คน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยโซนต่าง ๆ ดังนี้
โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลGาเจGาอยู;หัว รัชกาลที่ 4
“พระบิดาแห?งวิทยาศาสตร%ไทย”

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
“พระบิดาแห?งเทคโนโลยีของไทย”

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลGาเจGาอยู;หัว รัชกาลที่ 10

25

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยโซนต่าง ๆ ดังนี้
โซนนิทรรศการผลงาน ศูนย์ประสานงาน วท. ประจําภูมิภาค (5 ภูมิภาค)

โซนนิทรรศการผลดําเนินงานโครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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โซนนิทรรศการ “การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย วทน.” ผ่านโครงการต่าง ๆ

นิทรรศการการพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจร (ภาคเหนือ)
(โครงการตามแผนพัฒนาภาค)

นิทรรศการการเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์ภาคใต้ชายแดน
(โครงการตามแผนพัฒนาภาค)
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ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน.
(โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก)

โครงการคลินิกเทคโนโลยี และ
โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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โซนนิทรรศการเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

โซนการจัดแสดงผลงานวิจัยพัฒนาเชิงสังคมของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

29

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

การจัดพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน
“วันเทคโนโลยีของไทย” ประจําปี 2562
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 กระทรวง
การอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร5 วิ จ ั ย และ
นวัตกรรม จัดพิธีวางพานพุ;มและถวายราช
สักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิ ต ร ในฐานะทรงเปY น
“พระบิดาแห;งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน
“วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปd 2562

โดยมี ดร.สุ ว ิ ทย5 เมษิ นทรี ย 5 รั ฐมนตรี
ว;าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร5 วิจัย
และนวัตกรรม เปYนประธานในพิธีวางพานพุ;ม
และถวายราชสักการะ พรGอมดGวย รศ.นพ.
สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร5 วิจัยและนวัตกรรม ผูGบริหาร
ผูGแทนหน;วยงานในสังกัด ผูGแทนมหาวิทยาลัย
ขGาราชการและเจGาหนGาที่ ร;วมวางพานพุ;มและ
ถวายราชสักการะฯ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย5
พระบาทสมเด็จ พระจอมเกลGาเจGาอยู;หัว รัชกาล
ที ่ 4 สำนั กงานปลั ดกระทรวงการอุ ดมศึ กษา
วิทยาศาสตร5 วิจัยและนวัตกรรม (ถนนโยธี)

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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การส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

จํานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

16,929

คน

ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนําผลงานไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ

68.36

การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ

เครื่องต้นแบบที่ได้ส่งเสริมและพัฒนา

27

ผลงานด้าน วทน. ที่ส่งเสริมไปใช้
ในการเพิ่มศักยภาพ

41

เครื่อง

เรื่อง

760

ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

31

คน

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

การประกวดสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี
เครื่องจักรกล ประจําปี 2562
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง

รางวัลที่ 1

เงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ

เตาย่างกึ่งอบอัจฉริยะ

เจ้าของผลงาน : นายธนัตถ์ ศรีสุขสันต์

รางวัลที่ 2

เครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลนํ้า
เจ้าของผลงาน : วิทยาลัยการอาชีพไชยา
นายสัจกร ทองมีเพชร และคณะ

รางวัลที่ 3

เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวและขวาง

เจ้าของผลงาน :ผศ.ว่าที่ร้อยตรี.ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย

รางวัลเชิดชูเกียรติ
เครื่องตัดกรีดกลับยางรถยนต์เพื่อทํากระถางปลูกต้นไม้เจ้าของ
ผลงาน :
นายกรวิชญ์ เผื่อนดา

ชุดเครื่องมือเขย่าเกสรและพ่นผสมเกสรพันธุ์พืชเพื่อการผลิต
เมล็ดพันธุ์
เจ้าของผลงาน : นายสมศักดิ์ แข็งแรง
วิทยาลัยเทคนิคลําปาง

เครื่องลําเลียงสับปะรดและพ่นสารชีวภัณฑ์
เจ้าของผลงาน : นายวงษ์สวัสดิ์ จําปาทอง

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยม
ด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป

รางวัลชนะเลิศ
เครื่องจ่ายวัคซีนสําหรับฟาร์มปศุสัตว์
บริษัท อกรินโนเวท จํากัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เครื่องสกัดสาระสําคัญด้วยของเหลว
สถานะวิกฤติขั้นสูง
บริษัท ไทยเสกสรร จํากัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
SS200 เครื่องเกี่ยวนวดข้าวและข้าวโพด
บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จํากัด

33

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยม
ด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

รางวัลชนะเลิศ
เครื่องห่อกล่องอัตโนมัติ

บริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จํากัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ระบบการผลิตแบบเรียลไทม์ สําหรับ
อุตสาหกรรม 4.0
บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จํากัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติประสิทธิภาพสูง
ด้วยวัสดุกึ่งเหลว ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
บริษัท บางกอก บลู โอเชี่ยน จํากัด

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยม
ด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
สาขาเพื่อสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

รางวัลชนะเลิศ
รถสามล้อไฟฟ้า (ตุ๊ก ตุ๊ก)

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จํากัด (มหาชน)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ระบบดักจับทองจากนํ้าทิ้งในโรงงาน
บริษัท อินเตอร์โกร จํากัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เครื่องกลเติมอากาศแบบกังหันนํ้า โดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์
บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จํากัด
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ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในแต่ละภูมิภาค
ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจําปี 2562
ระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ณ บริเวณอุทยานเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รางวัลที่ 1

เครื่องผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากนํ้า
(วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา)

รางวัลที่ 2

เครื่องตัดกรีดกลับยางรถยนต์เพื่อทํากระถาง
ปลูกต้นไม้

รางวัลที่ 3

ชุดควบคุมไฟฟ้าด้วยระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อ
เกษตรกรรม

รางวัลชมเชย

q เครื่องปอกมะละกอ 2 in 1
(วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม)
q อุปกรณ์สระผมผู้ป่วยพักฟื้น
(วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง)

(วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม)

(วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี)

ครั้งที่ 2 ภาคใต้ งานวลัยลักษณ์เดย์
ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 3 เมษายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2

รางวัลที่ 3

เตาปิ้งย่างลดควันระบบป้องกัน.
การไหม้ด้วยนํ้าประหยัดพลังงาน

รางวัลชมเชย

(วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี)

q ธนาคารปูม้าชุมชนควบคุม
ด้วยระบบ IoT
(วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี)

เครื่องล้างทะลายปาล์มผสม
จุลินทรีย์ชีวภาพระบบรีไซเคิลนํ้า

q ตู้อบพลังงานร่วมกับ
พลังงานชีวมวล
(วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี)

อุปกรณ์ตัดสับปะรดในไร่

q เครื่องหยอดเมล็ดผักในถาด
ไฮโดรโปนิค
(วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือ
นครศรีธรรมราช)

(วิทยาลัยการอาชีพไชยา)

(วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี)

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ งาน Lanna Expo 2019

ระหว่าง วันที่ 28 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2562
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลชมเชย
q เครื่องกวนผลไม้ชนิดแกนหมุน
แนวดิ่ง
(วิทยาลัยเทคนิคแพร่)
q ชุดเตือนภัยและป้องกันด้วย
ระบบ IoT
(วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี)

เครื่องทอดระบบ
นํ้ามันลอยอยู่บนนํ้า

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)

รางวัลที่ 1

เครื่องขัดล้างเมล็ดใน
การผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจําหน่าย

รางวัลที่ 2

เครื่องมือช่วยประกอบยาง
รถจักรยานยนต์ V2

รางวัลที่ 3

(วิทยาลัยเทคนิคลําปาง)

(วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก)

ครั้งที่ 4 ภาคกลาง งาน TechnoMart 2019

ระหว่าง วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ณ บูธแสดงสิ่งประดิษฐ์ อาคารชาเลนเจอร์ 1
ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

รางวัลชมเชย
q หุ่นยนต์ EEC กบินทร์บุรี
(วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี)
q เครื่องลําเลียงสับปะรดและพ่น
ปุ๋ย
(วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี)

เครื่องตรวจสอบประสิทธิภาพ
เครื่องปรับอากาศ
(วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี)

เครื่องช่วยพยุงเดินควบคุม
ด้วยระบบแอนดรอยด์

(วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา)

อุปกรณ์ขัดดรัมเบรก

(วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี)
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รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2

รางวัลที่ 3
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ครั้งที่ 5 แชมป์ชิงแชมป์ งาน Techno

Mart 2019

ระหว่าง วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ณ บูธแสดงสิ่งประดิษฐ์ อาคารชาเลนเจอร์ 1
ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

เตาปิ้งย่างลดควันระบบป้องกันการ
ไหม้ด้วยนํ้าประหยัดพลังงาน
(วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี)

รางวัลชมเชย

รางวัลที่ 2

เครื่องขัดล้างเมล็ดในการผลิตเมล็ด
พันธุ์เพื่อจําหน่าย

q เครื่องผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากนํ้า
(วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา)

(วิทยาลัยเทคนิคลําปาง)

q อุปกรณ์ขัดดรัมเบรก
(วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี)

รางวัลที่ 3

เครื่องตรวจสอบประสิทธิภาพ
เครื่องปรับอากาศ

q อุปกรณ์ตัดสับปะรดในไร่
(วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี)

รางวัลที่ 1

(วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี)

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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q เครื่องล้างทะลายปาล์มผสม
จุลินทรีย์ชีวภาพระบบรีไซเคิลนํ้า
(วิทยาลัยการอาชีพไชยา)

การส่งเสริมการนํา วทน.
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
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หมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สร+างงาน เพิ่มรายได+ พัฒนาคุณภาพชีวิต ด+วย วทน.

หมู$บ&านวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี (หมู$บ&าน วท.) เป>นหมู$บ&านที่นำวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปพัฒนาต$อยอด ประยุกต1ใช&ให&เกิด
ประโยชน1 เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ1ที่ได&มาตรฐาน สร&างทัศนคติ ความรู& ทักษะ และเครือข$าย จนเกิดความเชี่ยวชาญใน วทน. ที่
ได&รับการถ$ายทอด เพื่อสร&างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน เป>นต&นแบบนำวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพัฒนาพื้นที่อย$างเป>นรูปธรรม

สรุปจำนวนหมู?บPานวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีทั้งหมด
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต3

123
61
13
143
96

หมู1บ3าน
หมู1บ3าน
หมู1บ3าน
หมู1บ3าน
หมู1บ3าน

รวม 436 หมู?บPานวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี 416 อำเภอ 68 จังหวัด

รายชื่อ 20 หมู่บ้านที่ผ่านการประเมินยกระดับเป็น หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แม่ข่ายต้นแบบ ประจําปี พ.ศ.2561
หมู$บ&านพัฒนาน้ำใช&ผักปลอดภัยไร&สารพิษ
โนนตาล จังหวัดหนองบัวลำภู
หน$วยงานดำเนินการ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

หมู$บ&านวนเกษตรพื้นที่สูง แม$คำหล&า
จังหวัดลำปาง
หน$วยงานดำเนินการ :
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
มหาวิทยาลัยราชมงคลล&านนาลำปาง

หมู$บ&านผ&าย&อมครามนาโน
จังหวัดอุบลราชธานี
หน$วยงานดำเนินการ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หมู$บ&านแปรรูปผลิตภัณฑRเมี่ยง
จังหวัดเชียงราย
หน$วยงานดำเนินการ :
มหาวิทยาลัยแม$ฟTาหลวง

หมู$บ&านเทคโนโลยีการผลิตเห็ดบ&านท$าม$วง
จังหวัดร&อยเอ็ด
หน$วยงานดำเนินการ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏร&อยเอ็ด

หมู$บ&านสมุนไพรและเกษตรปลอดภัยไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี
หน$วยงานดำเนินการ : มหาวิทยาลัยมหิดล

หมู$บ&านหม$อนไหมหมี่โฮล
จังหวัดร&อยเอ็ด
หน$วยงานดำเนินการ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏร&อยเอ็ด

หมู$บ&านเห็ดตับเต$าสามเรือน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน$วยงานดำเนินการ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ

หมู$บ&านปุWยอินทรียRบ&านบูรพา
จังหวัดบึงกาฬ
หน$วยงานดำเนินการ :
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรR
และเทคโนโลยีแห$งประเทศไทย
หมู$บ&านปุWยอินทรียRบ&านแบงใหม$
จังหวัดหนองคาย
หน$วยงานดำเนินการ :
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรR
และเทคโนโลยีแห$งประเทศไทย

หมู$บ&านวิถีเกษตรแบบพอเพียง
จังหวัดนราธิวาส
หน$วยงานดำเนินการ :
มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทรR

หมู$บ&านพลังงานทางเลือก
จังหวัดพัทลุง
หน$วยงานดำเนินการ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

หมู$บ&านแปรรูปผลิตภัณฑRเห็ด
แปรรูป จังหวัดพัทลุง
หน$วยงานดำเนินการ :
มหาวิทยาลัยทักษิณ

หมู$บ&านเกษตรอินทรียRวิถี
พอเพียงรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
หน$วยงานดำเนินการ :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรR

หมู$บ&านส&มจี๊ด จังหวัดชุมพร
หน$วยงานดำเนินการ :
มหาวิทยาลัยแม$โจ&-ชุมพร

หมู$บ&านปุWยอินทรียRคุณภาพสูงบ&านหนองหิ้ง
จังหวัดอำนาจเจริญ
หน$วยงานดำเนินการ :
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรR
และเทคโนโลยีแห$งประเทศไทย

หมู$บ&านแปรรูปปลาท$องเที่ยว
จังหวัดสงขลา
หน$วยงานดำเนินการ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย สงขลา

หมู$บ&านเพาะเลี้ยงกบบ&านเหล$าจั่น
จังหวัดมหาสารคาม
หน$วยงานดำเนินการ :
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมู$บ&านเศรษฐกิจพอเพียง
เฉลิมพระเกียรติ วิถีแห$ง
อินทรียR
จังหวัดภูเก็ต
หน$วยงานดำเนินการ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

หมู$บ&านโคเนื้อ จังหวัดสงขลา
หน$วยงานดำเนินการ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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การจัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ภายใต้โครงการ “15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว.”
ประจําปี พ.ศ. 2562

ระหว่างวันที่ 5 -7 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

“15 ปี วิ ท ย์ ส ร้ า งคน รวมพลเครื อ ข่ า ย อว.”
ประจำปd 2562 จัดขึ้นเพื่อสรGางความสัมพันธ5 และความร;วมมือในการทำงาน
ร;วมกันระหว;างเครือข;ายอาสาสมัครวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี (อสวท.) ทั่ว
ประเทศ ปeจจุบันการดำเนินงานเขGาสู;ปdที่ 15 มีสมาชิก อสวท. จำนวนกว;า 14,500
คน กระจายอยู;ในพื้นที่ 67 จังหวัด
1)
2)
3)
4)

กิจกรรมสําคัญในงาน ประกอบดGวย
การรับฟeงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน อววน. สู;ภูมิภาค
พิธีมอบโล;แก;หมู;บGานแม;ข;ายตGนแบบ และ อสวท. ดีเด;น ประจำปd 2562
การเสวนาวิชาการ
การระดมความคิดเห็นประเด็นความตGองการในพื้นที่
ผู3เข3าร1วมงาน
จำนวน 1,096 คน

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ความพึงพอใจ
คิดเปMนร3อยละ 77.2

.ด
ท
ว
ส
อ

เี ด่น

ลำดับ

จังหวัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

เชียงใหม$
แพร$
จันทบุรี
ชลบุรี
ชัยนาท
ระนอง
ตรัง
นราธิวาส
บุรีรัมย1
ป[ตตานี
ป[ตตานี
ภูเก็ต
ลำปาง
ศรีสะเกษ
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สุรินทร1
อุบลราชธานี
กาฬสินธุ1
นครนายก

ประจําปีงบประมาณ 2561 มีจํานวน 22 คน ดังนี้
ชื่อ-สกุล

เครือขMายคลินิกเทคโนโลยี

น.ส.นันท1นภัส ไชยสวัสดิ์
นางบัวลอย สุวรรณกาศ
นางจิรฐา มีผิว
นายประทุม สะไรรักษ1
นางณกัสญาณ1 ช$างประดับ
นายวิสุทธิ์ สิทธิเดช
น.ส.สมสวย เวียงแก&ว
นายผิน วงศ1น&อย
นางทองพันธ1 สุปะมา
นางดารุณี แวยามา
นายวรวุฒิ มามะ
นายคณุตน1 ศิโรทศ
นางสุนันท1 เลสัก
นางวิไลลักษณ1 ราญสระน&อย
น.ส.เธียรรัตน1 แก&วนะ
นายอรณพ สุวรรณโณ
นายมงคล รอดบุญธรรม
นายวิโรจน1 คงนุ&ย
นายสกาว สารธิยากุล
นายป]ยะทัศน1 ทัศนิยม
นายชุมพล ศิรภิ กั ดิ์
นางสาวอำพร ฟ[กฟูม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล&านนา
มหาวิทยาลัยแม$โจ&แพร$
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร1
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย1
วิทยาลัยเทคนิคป[ตตานี
วิทยาลัยเทคนิคป[ตตานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล&านนา
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ1
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
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ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

การทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค (พ.ศ. 2561–2564)

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน. สูBภูมิภาค (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปwงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยแบBงเปxน 4 ภาค มีผู@เข@ารBวมกิจกรรมทั้งหมดรวม จำนวน 552 คน ความพึงพอใจของผู@รับบริการเฉลี่ยคิดเปxนร@อยละ 86.82
ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2562
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
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ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงแรมบีพี สมิหรา บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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ภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น

47

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้วย วทน.
กิจกรรม OTOP สัญจร

ผู้รับบริการ/ผู้ประกอบการ

180

รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม
โครงการฯ จํานวน 8 ครั้ง
ผู้ประกอบการเข้าร่วม จํานวน
585 และได้รับการ Matching
กับที่ปรึกษาจาก
สถาบันการศึกษาเครือข่ายที่
ปรึกษา จํานวน 181 สถาน
ประกอบการ

ราย

มูลค่าทางเศรษฐกิจ

117.4
ล้านบาท

จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกระดับ

314

งานTechnomart 2019
LANNA EXPO 2019

จังหวัด

เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอล้านนาด้วยนวัตกรรม จังหวัด
เชียงราย แพร่ ลําพูน

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย
วทน.” ในงาน ขับเคลื่อน Thailand 4.0

งาน OTOP City 2018 อิมแพค

พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ
OTOP ด้วย วทน. ตามแนวทาง
คูปองวิทย์ 6 ด้าน ใน

15

ผลิตภัณฑ์

ขยายผลการพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์

พัฒนาและยกระดับ
ผู้ประกอบการ OTOP

พัฒนาผ้าคราม GI สกลนคร ด้วย วทน.

จัดแสดงผลงานการยกระดับด้วย วทน. ในงาน “การ
จัดแสดงนวัตกรรมพลัง วทน. พัฒนาภาคใต้ อย่าง
ยั่งยืน The Power of STI to Southern 4.0”
ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงาน WORLD HAPEX
2019
จัดแสดงตลาดสินค้านวัตกรรมเสริมสร้างช่องทาง
การตลาดให้ชุมชน STI-OTOP Trading Market

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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กิจกรรม OTOP สัญจร
เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯกับผู้ประกอบการและ
รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ คูปองวิทย์เพื่อโอทอป
จํ า นวน 8 ครั ้ ง มี ผ ู ้ ป ระกอบการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม จํ า นวน 585
สถานประกอบการ มี ผ ู ้ ป ระกอบการ OTOPยื ่ น ใบสมั ค ร จํ า นวน
493 สถานประกอบการ และได้รับการ Matching กับที่ปรึกษาจาก
สถาบั น การศึ ก ษาเครื อ ข่ า ยที ่ ป รึ ก ษา จํ า นวน 181 สถาน
ประกอบการ

585

ผู้ประกอบการเข้าร่วม

สถานประกอบการ

ผู้ประกอบการยื่นใบสมัคร

493

ได้รับการ Matching กับที่ปรึกษาจาก
สถาบันการศึกษาเครือข่ายที่ปรึกษา

181

49

สถานประกอบการ

สถานประกอบการ

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

1
2
3

พัฒนาและยกระดับ
ผู้ประกอบการ OTOP
พัฒนาและยกระดับผู@ประกอบการ OTOP ด@วย วทน.
ตามแนวทางคูปองวิทย) 6 ด@าน คือ 1) พัฒนานวัตกรรม
2) พั ฒ นาบรรจุ ภ ั ณ ฑ) 3) พั ฒ นากระบวนการผลิ ต 4)
พัฒนามาตรฐาน 5) พัฒนาเครื่องจักร 6) พัฒนาคุณภาพ
วั ต ถุ ด ิ บ ให@ ก ั บ ผู @ ป ระกอบการ OTOP ใน 15 จั ง หวั ด
ได@แกB พะเยา ลำปาง เลย ยะลา กาญจนบุรี สุพรรณบุรี
ราชบุรี ศรีสะเกษ ประจวบคีรีขันธ) เพชรบุรี พังงา
กระบี่ ภูเก็ต ระนอง และสตูล

เพิ่มมูลคBาผลิตภัณฑ)ผ@าทอล@านนาด@วยนวัตกรรม ภายใต@
โครงการพัฒนาผู@ประกอบการและยกระดับสินค@า OTOP
ด@ วย วทน. ในพื ้ นที ่ จ ั งหวั ดเชี ยงราย แพรB และลำพู น
รBวมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

พัฒนาผ@าคราม GI สกลนคร ด@วย วทน. ภายใต@โครงการ
พั ฒนาผู @ ประกอบการและยกระดั บสิ นค@ า OTOPด@ วย
วทน. ในพื ้ นที ่ จ ั งหวั ดสกลนคร รB วมกั บมหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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ขยายผลการพัฒนา
และยกระดับผลิตภัณฑ์

1

จั ด กิ จ กรรมโครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร “การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ)ชุมชนด@วย วทน.” ในงาน “ขับเคลื่อน Thailand
4.0” ด@วย วทน. (Thailand 4.0 in The Making) ระหวBาง
วันที่ 23 –25พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณสยาม สแควร) และ
จุฬาลงกรณ)มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน ณ สยามสแควร)

2

3

งาน OTOP City 2018 รBวมกับ วว. ระหวBางวันที่ 15 –23 ธันวาคม 2561
ณ อาคาร Challenger Hall 1-3 ศูนย)แสดงสินค@าอิมแพค เมืองทองธานี
งานแสดงผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ)ชุมชน ด@วย
วทน. ในงานTechnomart 2019 ระหวBางวันที่
5 - 7 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร Challenger
Hall 1 ศูนย)แสดงสินค@าอิมแพค เมืองทองธานี
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ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ขยายผลการพัฒนา
และยกระดับผลิตภัณฑ์

4
5
6

จั ด แสดงผลงานการยกระดั บ ด้ ว ย วทน. ในงาน
LANNA EXPO 2019 และจั ด แสดงแฟชั ่ น โชว์
Fabric by Innovation ร่วมกับ ศวภ.1 ระหว่าง
วันที่ 28 มิถุนายน –7กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
จัดแสดงผลงานการยกระดับด้วย วทน. ในงาน “การจัด
แสดงนวัตกรรมพลัง วทน. พัฒนาภาคใต้ อย่างยั่งยืน The
Power of STI to Southern 4.0” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วน
หนึ ่ ง ของงาน WORLD HAPEX 2019 ร่ ว มกั บ ศวภ.3
ระหว่างวันที่ 25 -28 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ฉลองสิ ร ิ ราชสมบั ต ิ ครบ 60 ปี มหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร์
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จัดแสดงตลาดสินค้านวัตกรรมเสริมสร้างช่องทาง
การตลาดให้ ช ุ ม ชน STI-OTOP Trading Market)
ระหว่ างวั นที ่ 26-29 ตุ ล าคม 2562 ณ สุ ขสยาม
ลานเมื อ ง 1 และ 2 ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ICONSIAM
กรุงเทพมหานคร

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เกษตรกรผู3ผลิตสับปะรด
ได3รับการถ1ายทอดเทคโนโลยี
จำนวน 504 ราย

พื้นที่ในระบบการผลิต
สับปะรดปลอดภัย
จำนวน 1,188 ไร1

ผู3รับการถ1ายทอดเทคโนโลยี
มีการนำไปใช3ประโยชนZ
คิดเปMนร3อยละ 82.20

Host by: ศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ ประจําภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1)
53

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการพั
นาและสนั
สนุ
นการใช้
เทคโนโลยี
ีวภาพ
โครงการพั
ฒฒ
นาและสนั
บบ
สนุ
นการใช้
เทคโนโลยี
ชีวชภาพ
และนวั
กรรมการผลิ
ภาคเกษตร
และนวั
ตต
กรรมการผลิ
ตต
ภาคเกษตร

ผู3ประกอบการที่ได3รับการถ1ายทอดเทคโนโลยี
การใช3งานอุปกรณZวัดเปอรZเซ็นตZน้ำมัน
ในปาลZมน้ำมัน จำนวน 229 ราย

ระบบการวัดเปอรZเซ็นตZน้ำมัน
ในทะลายปาลZมน้ำมัน
จำนวน 1 ระบบ

Host by: สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

54

โครงการพั
โครงการพั
ฒฒ
นาเกษตรกรรุ
นาเกษตรกรรุ
่น่น
ใหม่
ใหม่(โครงการสิ
(โครงการสิ
นน
ค้ค้
าอั
าอั
ตต
ลัลั
กก
ษณ์
ษณ์
))

ประจํ
ประจํ
าปีางปีบประมาณ
งบประมาณพ.ศ.
พ.ศ.2562
2562พืพื
้นที
้น่ด
ทีํา่ดเนิ
ําเนิ
นการ
นการ: ปั: ต
ปัตานี
ตตานีนราธิ
นราธิ
วาส
วาสและยะลา
และยะลา

สินค3าอัตลักษณZ
ที่ได3รับการเพิ่มมูลค1า
ด3วยนวัตกรรม
จำนวน 27 ผลิตภัณฑZ

เกษตรกรที่ได3รับ
การถ1ายทอดเทคโนโลยี
จำนวน 378 ราย

เกษตรกรที่ได3รับ
การถ1ายทอดเทคโนโลยี
นำเทคโนโลยีไปใช3ประโยชนZ
คิดเปMนร3อยละ 82.80

Host by: ศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ ประจําภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3)
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ภาคผนวก
ข+อมูลผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
สำนักส%งเสริมและการถ%ายทอดเทคโนโลยี ประจำปTงบประมาณ พ.ศ. 2562

• โครงการศูนย-ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค
ตัวชี้วัดโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงตBนทุน

จำนวนศูนย1ประสานงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี
ประจำภูมิภาคที่มีการเป>ดใหBบริการ
(แหFง)
จำนวนผูBรับบริการงานดBาน วทน.
(คน)
จำนวนแผนงาน/โครงการ ดBาน
วิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุFมจังหวัด (แผนงาน/
โครงการ)
ความพึงพอใจของผูBรับบริการของ
ศูนย1ประสานงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี
ประจำภูมิภาค (รBอยละ)
ระยะเวลาการดำเนินงานเป^นไปตาม
แผนปฏิบัติงาน (รBอยละ)
การใชBจFายงบประมาณเป^นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปa (รBอยละ)

แผน/(ผล)การดำเนินงานตัวชี้วัด ประจำปVงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวมทุก
ไตรมาส
5/
-/
-/
-/
5/
(5)
()
()
()
(5)
-/
(1,284)
-/
(7)

1,200/
(2,067)
-/
(12)

1,500/
(1,262)
-/
(1)

1,300/
(3,707)
8/
(2)

4,000/
(8,320)
8/
(22)

-/
()

-/
()

-/
()

75/
(90.34)

75/
(90.34)

-/
(-)
-/
()

-/
()
-/
()

-/
()
-/
()

100/
(100)
94/
()
สะสม

100/
(100)
94/
()

ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย0ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคที่มีการเป^ดใหIบริการ (แห_ง) ค_าเป`าหมาย 5 แห_ง
ผลไดI 5 แห_ง
ผลการดำเนินงาน
ศูนย1ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคที่มีการเป>ดใหBบริการ จำนวน 5 แหFง
1. ศูนย1ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1)
2. ศูนย1ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2)
3. ศูนย1ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคใตB (ศวภ.3)
4. ศูนย1ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4)
5. ศูนย1ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคกลาง (ศวภ.5)
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ตัวชี้วัด : จำนวนผูIรับบริการงานดIานวิทยาศาสตร0 เทคโนโลยี และนวัตกรรม (คน) ค_าเป`าหมาย 3,500 คน ผลไดI 8,320 คน
ผลการดำเนินงาน
ลำดับ

วันที่ดำเนินการ

เรื่อง

1

18 ต.ค. 2561

2

18 ต.ค. 2561

3

1 พ.ย. 2561

4

14 พ.ย. 2561

5

15 – 16 พ.ย. 2561

6

23 – 25 พ.ย. 2561

7

23 – 25 พ.ย. 2561

8

23 – 25 พ.ย. 2561

9

26 – 28 พ.ย. 2561

ศวภ.3 พรBอมดBวยคลินิกเทคโนโลยี
ม.สงขลานครินทร1 รFวมกิจกรรมเป>ด
ศูนย1เรียนรูBเศรษฐกิจพอเพียงคูหาใตB
"ตามรอยพFอ วิถีพอเพียง คูหาใตBยั่งยืน"
เขBารFวมจัดนิทรรศการแนะนำหนFวยงาน
และผลงานหนFวยงาน วท. ในโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่
การประชุม “โครงการบูรณาการพัฒนา
แหลFงเรียนรูBตามแนวพระราชดำริ ณ
ศูนย1ศึกษาการพัฒนาหBวยฮFองไครB อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ”
เขBารFวมจัดนิทรรศการแนะนำหนFวยงาน
และผลงานหนFวยงาน วท. ในโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่
การจัดนิทรรศการดBานวิทยาศาสตร1
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายในงาน
“ขBาวหอมมะลิ 105”
เขBารFวมจัดกิจกรรมงานขBาวหอมมะลิ
โลก ครั้งที่ 19 จังหวัดรBอยเอ็ด
จัดฝoกอบรมหลักสูตรระยะสั้นใหBแกF
ประชาชนจำนวน 5 หลักสูตร ภายใน
งานขBาวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัด
รBอยเอ็ด
การบรรยายพิเศษ “เกษตร 4.0 ภายใน
งานขBาวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัด
รBอยเอ็ด
เขBารFวมจัดนิทรรศการงานเกษตรแฟร1
นนทรีอีสาน ครั้งที่ 13

10
11
12
13

พื้นที่ดำเนินการ
บBานทุFงยาว อ.รัตภูมิ
จ.สงขลา
โรงเรียนบBานหนองจิกโคก
สูง หมูF 12 ต.ดงลาน
อ.เมืองรBอยเอ็ด จ.รBอยเอ็ด
หBองประชุมสำนักงาน วท.
ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ
จ.เชียงใหมF

จำนวน
ผูIเขIาร_วม

1

29

13

31

โรงเรียนบBานปวนพุ ต.ปวน
พุ อ.หนองหิน จ.เลย

26

สหกรณ1การเกษตรพรBาว
อำเภอพรBาว จ.เชียงใหมF

29

29

โรงแรมเพชรรัชต1การ1เดBนท1
อ.เมือง จ.รBอยเอ็ด
โรงแรมเพชรรัชต1การ1เดBนท1
อ.เมือง จ.รBอยเอ็ด

576

576

โรงแรมเพชรรัชต1การ1เดBนท1
อ.เมือง จ.รBอยเอ็ด

100

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จ.สกลนคร
27 พ.ย. 2561
การประชุมหารือ แนวทางการบูรณา หBองประชุมสำนักงาน
การสFงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ ปศุสัตว1 จ.เชียงราย
คุณภาพดีจังหวัดเชียงราย
16 – 18 ธ.ค. 2561 รFวมประชุมระดมความคิดเห็นในการ ณ หBองประชุมศาลากลาง
ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร1การ จ.กระบี่
พัฒนาอุตสาหกรรม ณ จังหวัดกระบี่
18 ธ.ค. 2561
ประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดดBวย ศาสากลางจังหวัดอุดรธานี
วทน. ประจำจังหวัดอุดรธานี
20 ธ.ค. 2561
เขBารFวมจัดนิทรรศการแนะนำหนFวยงาน โรงเรียนเทศบาลคำตากลBา
และผลงานหนFวยงาน วท. ในโครงการ อ.คำตากลBา จ.สกลนคร
จังหวัดเคลื่อนที่
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จำนวนผูIเขIารับ
บริการ (คน)
17

476

1

118

14

20

40
15

20
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14
13
14
15

16

17

18

19
20

21

25 ธ.ค. 2561

เขBารFวมจัดนิทรรศการแนะนำหนFวยงาน
และผลงานหนFวยงาน วท. ในโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่
20 ธ.ค. 61 - 8 นิทรรศการ “วิถวี ิทย1สูFนวัตกรรม
ม.ค.2562
ลBานนา” ภายในงานฤดูหนาวและงาน
OTOP ของดีเมืองเชียงใหมF
22 ม.ค.2562
จังหวัดสัญจร ณ.วัดพลวง
22 – 23 ม.ค.2562 โครงการพัฒนาศักยภาพดBาน
วิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ใหBกับ อสวท.
ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ประจำปa
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(การเสวนาในประเด็น วทน. โดยคณะ
ทีมงานจาก มรภ.นครสวรรค1
- บรรยาย/สาธิต โดยทีมงานจาก วว.
- นำเสนอผลงานของกลุFมธุรกิจที่ไดBรับ
การสนับสนุนจากคลินิกเทคโนโลยี
มรภ.ราชภัฏนครสวรรค1)
23 ม.ค.2562
จัดนิทรรศการในโครงการ “หนFวย
บำบัดทุกข1 บำรุงสุข สรBางรอยยิ้มใหB
ประชาชน” จังหวัดชัยนาท
(แนะนำ วท.และคก.หมูFบBานวิทย1/
เทคโนโลยีการผลิตเกษตรปลอดภัย)
24 ม.ค. 2562 จัดนิทรรศการในโครงการ “หนFวย
บำบัดทุกข1 บำรุงสุข สรBางรอยยิ้มใหB
ประชาชน” จังหวัดนนทบุรี
(แนะนำ วท.และคก.หมูFบBานวิทย1/
เทคโนโลยีการผลิตเกษตรปลอดภัย)
31 ม.ค. – 2 ก.พ. อบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดแสดงผล
2562
งาน เรื่อง การใชBเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมยกระดับสินคBาเกษตรที่
เป^นอัตลักษณ1
และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ภาคใตB
(ภายใตBงานเกษตรแหFงชาติภาคใตB
จ.นครศรีธรรมราช ประจำปa พ.ศ. 2562)
30 ม.ค. - 2 ก.พ.2562 การจัดนิทรรศการในงานเทศการ
วิทยาศาสตร1 อพวช.สูFภูมิภาค
6 ก.พ. 2562
การประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัด
ดBวยวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
ครั้งที่ 1/2562
(แนะนำ วท.และ คก.หมูFบBานวิทย1/
เทคโนโลยีการผลิตเกษตรปลอดภัย)
7 – 8 ก.พ.2562 เขBาประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน. สูFภูมิภาค
ภาคใตB (พ.ศ.2561-2564) ประจำปa
งบประมาณ พ.ศ.2562
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โรงเรียนบBานหนองบัวเงิน ม.
3 ต.ปางกูF อ.โนนสัง
จ.หนองบัวลำภู
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหมF

2

32

209

209

30
100

160

วัดเนินขาม อ.เนินขาม
จ.ชัยนาท

5

32

วัดไทรมBาใตB อ.เมือง
จ.นนทบุรี

2

32

ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตทุFงใหญF
อ.ทุFงใหญF
จ.นครศรีธรรมราช

70

มหาวิทยาลัยแมFฟzาหลวง
จังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด
สมุทรสงคราม

727

727

25

32

โรงแรมบีพี สมิหลา บีช
รีสอร1ท จ.สงขลา

120

อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี
โรงแรมชัยนาทธานี อำเภอ
เมือง จังหวัดชัยนาท

22

23
24
25

26

27
28

29

30
31

11 - 13 ก.พ. 2562 ศวภ.3 รFวมกับ วว. และ สภาเกษตร
จังหวัดชุมพร ประชุมหารือ”โครงการ
พัฒนาเกษตรกรดBวยวิทยาศาสตร1
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (InnoAgri)
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ1ตามอัตลักษณ1ของ
พื้นที่ภาคใตB “
12 ก.พ.2562
การประชุมหารือเพื่อวางแผนการ
ดำเนินโครงการพัฒนาโคเนื้อคุณภาพสูง
ดBวยนวัตกรรม ระดับกลุFม
12 ก.พ. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใชB
วิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี และนวัตกรรม
พัฒนาการผลิตสมุนไพรจังหวัดสระแกBว
15 ก.พ. 2562
จัดนิทรรศการในโครงการ “หนFวย
บำบัดทุกข1 บำรุงสุข สรBางรอยยิ้มใหB
ประชาชน” จังหวัดอFางทอง
( แนะนำ วท.และคก.หมูFบBานวิทย1/
เทคโนโลยีการผลิตเกษตรปลอดภัย)
15 ก.พ. 2562
ศวภ.3 เขBารFวมประชุมขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ปa พ.ศ.2562 ตามนโยบายสานพลัง
ประชารัฐ จ.สงขลา และสนองตอบตFอ
นโยบายดBานลดความเหลื่อมล้ำ โดย
มุFงเนBนการพัฒนาขBาวพื้นเมือง จ.สงขลา
(ขBาวชFอขิง) ใหBมีการพัฒนาแบบครบ
วงจรตFอไป
20 ก.พ. 2562
จัดนิทรรศการในโครงการ “หนFวย
บำบัดทุกข1 บำรุงสุข สรBางรอยยิ้มใหB
ประชาชน” จ.ระยอง
21 ก.พ. 2562
จัดนิทรรศการในโครงการ “หนFวย
บำบัดทุกข1 บำรุงสุข สรBางรอยยิ้มใหB
ประชาชน” จังหวัดสระบุรี
(แนะนำ วท.และคก.หมูFบBานวิทย1/
เทคโนโลยีการผลิตเกษตรปลอดภัย)
21 ก.พ.2562
ศวภ.3 รFวมจัดนิทรรศการ : สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี
แหFงชาติ (สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี
จัดงานประชุมสัมมนาและแสดง
นวัตกรรม “สวทช.-วิทย1สัญจร”
(ภาคใตB) จังหวัดสงขลา
25 ก.พ. 2562
การประชุม“โครงการพัฒนาจังหวัด
ปราจีนบุรีดBวยนวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อ
พัฒนาเกษตรอินทรีย1ครบวงจร”
25 ก.พ. 2562
ศวภ.3 รFวมกับศูนย1อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนใตB (ศอ.บต.) และสภา
เกษตรกรจังหวัดยะลา จัดประชุมหารือ
"แนวทางการขับเคลื่อน วทน. เพื่อสนับ
สนับสนุนงานดBานเกษตรในพื้นที่จังหวัด
ภาคใตBชายแดน"
59

ม.6 ต.ชFองไมBแกBว
อ.ทุFงตะโก และ อ.ละแม
จ.ชุมพร

7

หBองประชุมที่วFาการอำเภอ
หนองมFวงไขF จังหวัดแพรF

36

ณ ศูนย1ฝoกอาชีพราษฏรไทย
บริเวณชายแดนจังหวัด
สระแกBว
โรงเรียนบBานน้ำผึ้ง อ.เมือง
จ.อFางทอง

46
113

2

29

ณ หBองประชุม CEO ชั้น 5
ศาลากลาง จ.สงขลา

16

ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
ตำบลทับมา อ.เมือง
จ.ระยอง
วัดชBาง อ.ดอนพุด
จ.สระบุรี

60

60

3

45

ศูนย1ประชุมนานาชาติ
ม.สงขลานครินทร1
อ.หาดใหญF จ.สงขลา

39

ณ หBองประชุม 402 ศาลา
กลางจังหวัด จังหวัด
ปราจีนบุรี
ศูนย1อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนใตB (ศอ.บต.)
อ.เมือง จ.ยะลา

20

26

43
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32

33

34

25 ก.พ.2562

ศวภ.3 เขBารFวมกิจกรรมการอนุรักษ1พันธุ1
ขBาวพื้นเมือง
ณ ม.1 บBานป†าชิง อำเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา
33โดย องค1การบริหารสFวนตำบลป†าชิง
อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
26 ก.พ.2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใชB
วิทยาศาสตร1และนวัตกรรมจัดการขยะ
ชุมชนและวัสดุเหลือใชBระดับครัวเรือน
จังหวัดชลบุรี”
26 - 27 ก.พ.2562 ลงพื้นที่เก็บตัวอยFางขBาวสังข1หยด ดิน
และน้ำ รFวมกับ สทน.

35

4 มี.ค.2562

36

4 มี.ค.2562

37

4 มี.ค. 2562

38

4 มี.ค. 2562

39

5 มี.ค. 2562

40

8 มี.ค. 2562

41

8 มี.ค. 2562

42

8 มี.ค. 2562

43

8 มี.ค. 2562

รFวมจัดกิจกรรมงานเกษตรลุFมน้ำโขง
โดยรFวมกับสนง.เกษตรและสหกรณ1
จ.นครพนม จัดอบรมเรื่องการทำ
โรงเรือนพลาสติกแบบประหยัด
ลงพื้นที่จังหวัดสตูล ตรัง กระบี่ และ
พังงา เพื่อเก็บขBอมูลขBาวพื้นเมืองและ
สมุนไพรในพื้นที่ สำหรับใชBเป^นขBอมูล
เพื่อพัฒนาโครงการเขBาแผน ปa 2564
ลงพื้นที่จังหวัดสตูล ตรัง กระบี่ และ
พังงา เพื่อเก็บขBอมูลขBาวพื้นเมืองและ
สมุนไพรในพื้นที่ สำหรับใชBเป^นขBอมูล
เพื่อพัฒนาโครงการเขBาแผน ปa 2564
ลงพื้นที่จังหวัดสตูล ตรัง กระบี่ และ
พังงา เพื่อเก็บขBอมูลขBาวพื้นเมืองและ
สมุนไพรในพื้นที่ สำหรับใชBเป^นขBอมูล
เพื่อพัฒนาโครงการเขBาแผน ปa 2564
ลงพื้นที่จังหวัดสตูล ตรัง กระบี่ และ
พังงา เพื่อเก็บขBอมูลขBาวพื้นเมืองและ
สมุนไพรในพื้นที่ สำหรับใชBเป^นขBอมูล
เพื่อพัฒนาโครงการเขBาแผน ปa 2564
การประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัด
ดBวยวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
ครั้งที่ 2/2562
( แนะนำ วท.และคก.หมูFบBานวิทย1)
ลงพื้นที่กลุFมแปรรูปขมิ้นชัน เพื่อ
สอบถามประเด็นความตBองการดBาน
วทน.
ประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดดBวย
วทน. ประจำจังหวัดสกลนคร
เขBารFวมจัดนิทรรศการแนะนำ
หนFวยงาน และผลงานหนFวยงาน วท.
ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
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60

ม.1 บBานป†าชิง อำเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา

22

ณ หBองประชุมเทศบาล
ตำบลหนองใหญF อ.หนอง
ใหญF จ.ชลบุรี

100

ณ อ.เมือง อ.ควนขนุน
อ.ป†าพะยอม และ อ.เขาชัย
สน จ.พัทลุง
ม.นครพนม

17
350

กลุFมผูBปลูกขBาว หมูF 3
ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล
กลุFมวิสาหกิจชุมชนผูBปลูก
สมุนไพร ม.3 บBานถ้ำทะลุ
ต.ควนโดน อ.ควนโดน
จ.สตูล
กลุFมผูBปลูกขBาว ม.6 บBาน
ปลักมาลัย ต.กำแพง
อ.ละงู จ.สตูล

กลุFมแมFบBานเกษตรกรเขาตำ
หนอน ต.ถ้ำทองหลาง
อ.ทับปุด จ.พังงา
ศาลากลางจังหวัด
สกลนคร
จ.ขอนแกFน

350

2

12

1

สำนักงานเกษตรและ
สหกรณ1จังหวัดตรัง
ศาลากลางจังหวัด
สมุทรสงคราม

100

7

25

28

5
24

24
77

44

9-11 มี.ค. 2562

45

12 มี.ค. 2562

46

12 มี.ค. 2562

47

13 มี.ค. 2562

48

14 มี.ค. 2562

49

20 มี.ค. 2562

50

20 มี.ค.2562

51

21 มี.ค. 2562

52

28-29 มี.ค. 2562

53

17 เม.ย 2562

54

18 เม.ย.2562

รFวมจัดนิทรรศการในงานวัฒนธรรม
สายใยชุมชนคนพะตงจัด
รFวมประชุมแนวทางการพัฒนาแผนการ
ดำเนินงานกลุFมสมุนไพรและผลิตภัณฑ1
ลงพื้นที่เพื่อหารือกลไกการขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาจังหวัดดBวยนวัตกรรม
และดิจิทัล
ลงพื้นที่กลุFมเกษตรกรสBมจุก

เทศบาลตำบลพะตง
อ.หาดใหญF จ.สงขลา
ศูนย1เรียนรูBเครือขFายสินธุ1
แพรทอง ต.ลำสินธุ1
อ.ศรีนครินทร1 จ.พัทลุง
จังหวัดระยอง

76

กลุFมเกษตรกรสBมจุก
อ.จะนะ จ.สงขลา
อ.เขาฉกรรจ1 จ.สระแกBว

7

กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ รร.บBานไทร
ทอง
จัดนิทรรศการในโครงการ “หนFวย
วัดอรุณศิริวัฒนาราม
บำบัดทุกข1 บำรุงสุข สรBางรอยยิ้มใหB
อ.เมือง จ.ชัยนาท
ประชาชน” จังหวัดชัยนาท
( แนะนำ วท.และคก.หมูFบBานวิทย1/
เทคโนโลยีการผลิตเกษตรปลอดภัย)
รFวมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ จ.พัทลุง
โรงเรียนวัดตะโหมด
( ใหBขBอมูลเทคโนโลยีการผลิตถุงมือผBา
อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เคลือบยางพรBอมใหBตัวอยFางถุงมือผBา
เคลือบยางเพื่อทดลองใชB)
จังหวัดเคลื่อนที่ จ.สงขลา
วัดป†าสัก ม.7 ต.ทุFงขมิ้น
(ใหBขBอมูลเทคโนโลยีดBานสารชีวภัณฑ1,
อ.นาหมFอม จ.สงขลา
ใหBขBอมูลเทคโนโลยีการผลิตถุงมือผBา
เคลือบยางพรBอมใหBตัวอยFางถุงมือผBา
เคลือบยางเพื่อทดลองใชB)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
ณ โรงแรมอินโดจีน
ตรวจสอบการลักลอบขนถFายวัสดุ
อ.อรัญประเทศ จ.สระแกBว
กัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร1 รวมทั้ง
การตรวจสอบสินคBาที่ใชBไดBสองทางภาค
ตะวันออก
ประชุมหารือ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนา ณ ศาลากลาง สนง.พช.
กลุFมเครื่องแกงจังหวัดสงขลา รFวมกับ
จังหวัดสงขลา
พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
(ใหBขBอมูลเทคโนโลยีดBานมาตรฐาน
คุณภาพ ใชBเกณฑ1เก็บขBอมูล ไดBแกF 1.
ประเภทกลุFม 2.มาตรฐานคุณภาพ 3.
ตลาด 4.การสนับสนุนจากหนFวยงาน
ตFางๆ)
ประชุมหารือ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนา อบต.พะตง อ.หาดใหญF
กลุFมเครื่องแกงจังหวัดสงขลา รFวมกับ
จ.สงขลา
พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
(เทคโนโลยี การผลิต การจัดการดินและน้ำ
และโรงเรือนพลาสติกคัดกรองแสง สำหรับ
การผลิตพืชผักคุณภาพ และมาตรฐานการ
ผลิตผักอินทรีย)1

61

16
50

30
3

36

88

21

50

50

2

28
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55

18 เม.ย. 2562

56

19 เม.ย. 2562

57

23 เม.ย. 2562

58

24 เมษายน 2562

59

24 เม.ย. 2562

60

25 เม.ย. 2562

61

25 เม.ย. 2562

62

25 เม.ย. 2562

ศวภ.3 จัดประชุมหารือ เรื่อง แนว
ทางการใชB วทน.พัฒนาและสFงเสริม
เกษตรกรผูBปลูกสBมจุก
(น้ำสBมควันไมB สารชีวภัณฑ1 วัสดุทดแทน
โฟมหFอสBมจุก)
ศวภ.3 รFวมประชุมติดตามความรFวมมือ
การพัฒนาแผนดำเนินงานกลุFมสมุนไพร
และผลิตภัณฑ1แบบครบวงจร จ.พัทลุง
เพื่อระดมความคิดรFวมกับหนFวยงานที่
เกี่ยวขBองในพื้นที่ ตามแผนนโยบายของ
จังหวัดเกี่ยวกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ1
(เทคโนโลยีการจัดการน้ำแบบครบวงจร
โรงเรือนพลาสติกคัดกรองแสง การ
จัดการพันธุ1สมุนไพร)
ศวภ.3 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเพิ่มมูลคFาการผลิตและแปรรูป
ผลิตภัณฑ1ปศุสัตว1 (โค) ดBวย วทน.
(ถFายทอดองค1ความรูBการผลิตปศุสัตว1
คุณภาพ การลดตBนทุนและแนวคิดดBาน
การแปรรูปเพิ่มมูลคFา)
จัดนิทรรศการในโครงการ “หนFวย
บำบัดทุกข1 บำรุงสุข สรBางรอยยิ้มใหB
ประชาชน” จังหวัดลพบุรี
(แนะนำ วท.และคก.หมูFบBานวิทย1/
เทคโนโลยีการผลิตเกษตรปลอดภัย)
ศวภ.3 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเพิ่มมูลคFาการผลิตและแปรรูป
ผลิตภัณฑ1ปศุสัตว1 (แพะ) ดBวย วทน.
(ถFายทอดองค1ความรูBการผลิตปศุสัตว1
คุณภาพ การลดตBนทุนและแนวคิดดBาน
การแปรรูปเพิ่มมูลคFา)
ศวภ.3 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเพิ่มมูลคFาการผลิตและแปรรูป
ผลิตภัณฑ1ปศุสัตว1 (ไกFเบตง) ดBวย วทน.
(ถFายทอดองค1ความรูBการผลิตปศุสัตว1
คุณภาพ การลดตBนทุนและแนวคิดดBาน
การแปรรูปเพิ่มมูลคFา)
ศวภ.3 ศปส.ภาคใตB และคลินิกเทคโนโลยี
ม.อ. รFวมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
"หนFวยบำบัดทุกข1 บำรุงสุข สรBางรอยยิ้ม
ใหBประชาชน"
(เทคโนโลยีถุงมือผBาเคลือบยางพรBอมใหB
ตัวอยFางถุงมือผBาเคลือบยางเพื่อทดลอง
ใชB)
จัดนิทรรศการในกิจกรรมจังหวัด
เคลื่อนที"่ หนFวยบำบัดทุกข1 บำรุงสุข
สรBางรอยยิ้มใหBประชาชน"
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สนง.เกษตรอำเภอจะนะ
อ.จะนะ จ.สงขลา

17

เครือขFายสินธุแ1 พรทอง
อ.ศรีนครินทรินทร1 จ.พัทลุง

12

ม.นราธิวาสราชนครินทร1
อ.เมือง จ.นราธิวาส

69

วัดมหาโพธิ์ อ.สระโบสถ1
จ.ลพบุรี

5

ม.สงขลานครินทร1 วิทยาเขต
ป‰ตตานี อ.เมือง จ.ป‰ตตานี

90

ศูนย1การเรียนรูBแมFลาน
อ.แมFลาน จ.ป‰ตตานี

85

ณ วัดเชิงแส กลาง
อ.กระแสสินธุ1 จ.สงขลา

55

ณ โรงเรียนสุเหรFาเกาะไรF
อ.บBานโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

41

33

41

63

30 เมษายน – 1
พฤษภาคม
2562

64

1 พ.ค. 2562

65

14 พ.ค. 2562

66

16 พ.ค. 2562

67

14 พ.ค. 2562

68

22 พ.ค. 2562

69

23 พ.ค. 2562

70

23 พ.ค. 2562

71

28 พ.ค. 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาผลิตภัณฑ1จากหญBาหวานอินทรีย1
ดBวยวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
(การอภิปรายและสาธิตโดยทีมงานจาก
มรภ.นครสวรรค1)
ประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดดBวย
วิทยาศาสตร1เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2562
จัดนิทรรศการในกิจกรรมจังหวัด
เคลื่อนที"่ หนFวยบำบัดทุกข1 บำรุงสุข
สรBางรอยยิ้มใหBประชาชน"
ศวภ.3 ศปส.ภาคใตB และคลินิก
เทคโนโลยี ม.อ. รFวมจัดกิจกรรมจังหวัด
เคลื่อนที่ "หนFวยบำบัดทุกข1 บำรุงสุข
สรBางรอยยิ้มใหBประชาชน" ณ วัดพังตรี
อ.ระโนด จ.สงขลา โดยมีนายไพโรจน1
จริตงาม รองผูBวFาฯ จังหวัดสงขลา เป^น
ประธานเป>ดงาน และเยี่ยมชม
นิทรรศการของสFวนราชการ ภาครัฐ
และชุมชน
(เทคโนโลยีถุงมือผBาเคลือบยางพรBอมใหB
ตัวอยFางถุงมือผBาเคลือบยางเพื่อทดลอง
ใชB)
ศวภ.3 รFวมกับ สวทช. และคลินิก
เทคโนโลยี ม.อ. รFวมประชุมหารือเรื่อง
“การจัดทำแบบสอบถามการเพาะปลูก
ขBาว/ทำนา ชาวนาวิถีวิทย1 11 อำเภอ
จังหวัดสงขลา”
จัดนิทรรศการในโครงการ “หนFวย
บำบัดทุกข1 บำรุงสุข สรBางรอยยิ้มใหB
ประชาชน” จังหวัดชัยนาท
(แนะนำ วท.และคก.หมูFบBานวิทย1/
เทคโนโลยีการผลิตเกษตรปลอดภัย)
จัดนิทรรศการในโครงการ “หนFวย
บำบัดทุกข1 บำรุงสุข สรBางรอยยิ้มใหB
ประชาชน” จังหวัดนนทบุรี
(แนะนำ วท.และคก.หมูFบBานวิทย1/
เทคโนโลยีการผลิตเกษตรปลอดภัย)
ศวภ.3 เขBารFวมประชุมการพัฒนา
สมุนไพรของจังหวัดนครศรีธรรมแบบ
ครบวงจร ครั้งที่3/2562
(โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ1อัตลักษณ1 ปa
งบประมาร พ.ศ.2563)
การจัดนิทรรศการมหกรรมโคดำเมือง
แพรF (Black KO-Sai) ครั้งที่ 2

63

วิสาหกิจชุมชนสFงเสริม
การเกษตรแปลงใหญF ตำบล
หางน้ำสาคร จังหวัดชัยนาท

71

71

ณ วิทยาลัยชุมชนตราด

68

90

ณ โรงเรียนวัดสำโรง
อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

40

40

ณ วัดพังตรี อ.ระโนด
จ.สงขลา

50

หBองประชุมเลิศพัฒน1
ตึก LRC ชั้น 12 ม.สงขลา
นครินทร1

14

วัดสุวรรณโคตมาราม
อ.วัดสิงห1 จ.ชัยนาท

2

48

วัดเตย อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี

2

24

ณ หBองประชุมโดม ชั้น 4
อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร1
และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ไสใหญF
บริเวณลานสามแยกพญา
พล อำเภอเมืองแพรF
จังหวัดแพรF

40
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31 พ.ค. 2562

74
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การจัดนิทรรศการมหกรรมโคดำเมืองแพรF (Black KO-Sai) ครั้งที่ 2
การประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดดBวย วทน. ประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่
1/2562
การประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดดBวย วทน. ประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่
1/2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำนวัตกรรมการปลูกพืชปลอดภัยเพื่อใชBเป^น
อาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจBา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและโรงเรียนในโครงการขยายผล
โรงเรียนอาหารกลางวันจังหวัดนครนายก
จัดนิทรรศการในโครงการ “หนFวยบำบัดทุกข1 บำรุงสุข สรBางรอยยิ้มใหB
ประชาชน” จ.จันทบุรี
จัดนิทรรศการในโครงการ “หนFวยบำบัดทุกข1 บำรุงสุข สรBางรอยยิ้มใหB
ประชาชน” จ.ระยอง
จัดประชุมโครงการจัดการขยะชุมชนจังหวัดตราด
ศวภ.3 รFวมกับทีม สท. สวทช.ลงพื้นที่ อ.จะนะ โดยนำนักวิจัย รศ.วรภัทร
ลัคนทินวงศ1 ผอ.ศูนย1เครื่องมือเพื่อการวิจัยขั้นสูง ม.ธรรมศาสตร1 ใหBความรูB
ดBานการปลูกสBมจุก การจัดการดิน และการจัดการถุงบรรจุภัณฑ1
ศวภ.3 และ ศปส.สงขลา รFวมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดสตูล ณ
โรงเรียนบBานสาคร ต.สาคร อ.ทFาแพ จ.สตูล โดยมี นายจารุวัฒน1 เกลี้ยง
เกลา ผูBวFาราชการจังหวัดสตูลเป^นประธาน และเยี่ยมชมบูธหนFวยงานที่
มารFวมกิจกรรม (เทคโนโลยีถุงมือผBาเคลือบยางพรBอมใหBตัวอยFางถุงมือผBา
เคลือบยางเพื่อทดลองใชB)
ศวภ.3เขBารFวมประชุมคณะทำงานดBานการเกษตร แปรรูป และทFองเที่ยว
ชุมชน ประจำปa 62 ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจะเป^นโครงการ งบปa 64 โดยเรื่อง
เกษตรจะเป^ น โครงการสนั บ สนุ น กลุ F มปลู ก ผั ก ปลอดภั ย วิ ส าหกิ จชุ มชน
จ.สงขลา เนBนเรื่องการแกBป‰ญหากลุFมมีผลผลิตไมFเพียงพอตFอความตBองการ
ของตลาด โครงการสนับสนุนกลุFมขBาวพื้นเมือง จ.สงขลา โครงการดBานแปร
รูปจะเนBนเรื่องสFงเสริมการตลาดออนไลน1 ออฟไลน1 ออนทัวร1โครงการดBาน
การทFองเที่ยว จะเนBนสรBางความเขBมแข็งการบริหารจัดการกลุFมทFองเที่ยว
ชุมชน การตลาด การอบรมมัคคุเทศน1 การ PR การ ทFองเที่ยวครบวงจร ที่
เชื่อมโยงไปยังกลุFม เกษตร และแปรรูป ซึ่งในการประชุมครั้งตFอไปจะเชิญ
กลุFมเปzาหมายและหนFวยงานที่เกี่ยวขBองมาพูดคุยหาแนวทางในการทำ
โครงการ
ศวภ.3 เขB า รF ว มประชุ ม เครื อ ขF า ยเครื ่ อ งแกงจั ง หวั ด สงขลา วั น ที ่ 24
มิถุนายน 2562 ณ ที่ทำการกลุFมเครื่องแกงบBานหนBาควน ต.บางเหรียง
อ.ควนเนี ย ง จ.สงขลา ประชุ ม ครั ้ ง นี ้ มี ผ ู B เขB า รF ว มประชุ ม ไดB แ กF กลุ F ม
เครื่องแกงจังหวัดสงขลา 8 กลุFม จากทะเบียนกลุFมเครื่องแกง 17 กลุFม
และหนFวยงานจังหวัด เกษตร พาณิชย1 ทFองเที่ยว เกษตรและสหกรณ1
จังหวัด พัฒนาที่ดิน เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการเครือขFายเครื่องแกงจังหวัด
สงขลา โดยเลือกประธาน รองประธาน และตำแหนFงอื่นๆ พรBอมทั้ง แนว
ทางการดำเนินงานของเครือขFายเครื่องแกงในปa 63-64 ในการพัฒนา
ตั้งแตFตBนทาง กลางทาง และปลายทาง รวมไปถึงการทFองเที่ยวชุมชน
โครงการติดตามโครงการสมุนไพรจังหวัดสระแกBว
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84

28 มิ.ย. 2562
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2 ก.ค. 2562
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3 ก.ค. 2562
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4-7 ก.ค. 2562
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8-9 ก.ค. 2562

89

10 ก.ค. 2562

90

10 ก.ค. 2562

การจั ด นิ ท รรศการดB า น วทน. ในงาน ศูนย1ประชุมและแสดงสินคBา
Lanna expo 2019
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา
จังหวัดเชียงใหมF
ศวภ.3 และ สทน. เขBาพบ สนง.พานิชย1 สนง.พานิชย1 จ.พัทลุง
จ.พั ท ลุ ง และเขB า พบประธานสภา สนง.สภาเกษตรกร จ.พัทลุง
เกษตรกร จ.พัทลุง เพื่อนำเสนอโครงการ
พิ ส ู จ น1 แ หลF ง ภู ม ิ ศ าสตร1 ข B า วพื ้ น เมื อ ง
ภาคใตB โดยการใชBไอโซโทปในการคBนหา
แหลFงกำเนิด หาจากป‰จจัย อากาศ ดิน
น้ำ การทดสอบพันธุ1ขBาวทนดินเปรี้ยวใน
พื้นที่ จ.พัทลุง และการทำหมันแมลงวัน
ทอง
ลงพื้นที่กลุFมกระจูดในพื้นที่ทะเลนBอย อ. วิทยาลัยภูมิป‰ญญาชุมชน
ควนขนุน จ.พัทลุง เพื่อรับ ทราบความ ม.ทักษิณ
ตB อ งการกลุ F ม ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ1
และชF ว งบF า ยประชุ ม หารื อ รF ว มกั บ อ.
วิ ท ยาลั ย ภู ม ิ ป ‰ ญ ญาชุ ม ชน ม.ทั ก ษิ ณ
วิทยาเขตพนางตุง ผูBแทน ธกส. ผูBแทน
จาก บ.ไทยเบฟเวอเรจ ผูBแทนกลุFมผลิต
กระจู ด ในพื ้ น ที ่ ท ะเลนB อ ย เพื ่ อ หา
แนวทางในการพั ฒ นากระจู ด เมื อ งลุ ง
แบบครบวงจรตF อ ไป ใหB เ ป^ น สิ น คB า อั ต
ลักษณ1ของเมืองลุง
จัดนิทรรศการ TechnoMart 2019
ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
กรุงเทพมหานคร
รF ว มลงพื น ที ่ ต ิ ด ตามโครงการ เรื ่ อ ง ณ โรงเรยนวัดพลอยกระจFาง
นวัตกรรมการปลูกพิชปลอดภัย เพื่อใชB ศรี และโรงเรียนกำแพงเศียร
เป^นอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนใน จ.นครนายก
โครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระ
กนิ ษ ฐาธิ ร าชเจB า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
การขั บ เคลื ่ อนการพั ฒ นาเศรษกิ จฐาน ณ โรงแรมกรีนเวิลพาเลซ
รากและประชารัฐจังหวัดสงขลา ไดBรFวม จ.สงขลา
ขึ ้ น เสวนาแนะนำหนF ว ยงาน และ
ยกตัวอยFาง success case ในการ
ดำเนินการดBานการ ทFองเที่ยว แปรรูป
และ ดBานการเกษตร รวมถึง
ประชาสัมพันธ1 การจัดนิทรรศการและ
หลั ก สู ต รการฝo ก อบรมในงาน world
hapex 2019
ศวภ.3 หารื อ รF ว มกั บ คณบดี ค ณะ ณ คณะวิทยาศาสตร1
วิทยาศาสตร1 ม.อ. ทีมบริหารคณะฯ และ ม.สงขลานครินทร1
อุท ยานวิท ยาศาสตร1 ม.อ. ถึง แนวทาง
การผลั ก ดั น งานวิ จ ั ย สู F ก ารนำไปใชB
ประโยชน1
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10 ก.ค. 2562

รF ว มประชุ ม เครื อ ขF า ยวิ จ ั ย ของคณะ ณ คณะวิทยาศาสตร1
วิ ท ยาศาสตร1 ม.อ. เพื ่ อ ผลั ก ดั น
ม.สงขลานครินทร1
ผลงานวิ จ ั ย /นวั ต กรรมของแตF ล ะ
เครือขFายวิจัยใหBออกสูFพาณิชย1-ชุมชน
8 – 10 ก.ค. 2562 การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร เรื ่ อ ง เทศบาลตำบลหนองเสือ
เทคโนโลยีการบริการจัดการขยะ เพื่อ อำเภอหนองเสือ จังหวัด
สรBางมูลคFาเพิ่ม
ปทุมธานี
18 ก.ค. 2562 ศ วภ.3 ศ ป ส .ภาค ใตB แล ะค ล ิ น ิ ก ณ โรงเรียนบBานสะกอม
เทคโนโลยี ม.อ. รFวมจัดกิจกรรมจังหวัด ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา
เคลื่ อ นที่ "หนF วยบำบั ดทุ ก ข1 บำรุ ง สุ ข
สรBางรอยยิ้มใหBประชาชน" ณ โรงเรียน
บ B า น ส ะก อ ม ต. ส ะก อ ม อ . จะน ะ
จ.สงขลาโดยมีนายไพโรจน1 จริตงาม รอง
ผูBวFาฯ จังหวัดสงขลา เป^นประธานเป>ด
งาน และเยี่ยมชมนิทรรศการของสFวน
ราชการ ภาครัฐ และชุมชน
23 ก.ค. 2562 จัดนิทรรศการในโครงการ “หนFวยบำบัด
วัดเขาดิน ม.1
ทุ ก ข1 บำรุ ง ส ุ ข ส รB า งรอยยิ ้ ม ใหB
อ.หนองมะโมง
ประชาชน” จังหวัดชัยนาท
จ.ชัยนาท
(แนะนำ วท.และคก.หมู F บ B า นวิ ท ย1 /
เทคโนโลยีการผลิตเกษตรปลอดภัย)
25 ก.ค. 2562 จัดนิทรรศการในโครงการ “หนFวยบำบัด
วัดบำรุงธรรม
ทุ ก ข1 บำรุ ง ส ุ ข ส รB า งรอยยิ ้ ม ใหB
ม.10 อ.แกFงคอย
ประชาชน” จังหวัดสระบุรี
จ.สระบุรี
(แนะนำ วท.และคก.หมู F บ B า นวิ ท ย1 /
เทคโนโลยีการผลิตเกษตรปลอดภัย)
25 ก.ค. 2562 จัดนิทรรศการในโครงการ “หนFวยบำบัด ณ อบต.เสม็ดใตB อำเภอบาง
ทุ ก ข1 บำรุ ง ส ุ ข ส รB า งรอยยิ ้ ม ใหB คลBา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประชาชน” จังหวัดฉะเชิงเทรา
25 ก.ค. 2562 ศวภ.3 จัดประชุมเชิงปฏิบ ัติการ เรื่อง ณ ศูนย1ประชุมนานาชาติสิริ
สรุ ป ผลการดำเนิ น โครงการพั ฒ นา ราชสมบัติครบรอบ 60ปa
เกษตรกรรุFนใหมF (โครงการอัตลักษณ1)
ม.สงขลานครินทร1
30 ก.ค. 25625 ศวภ.3 รF ว มกั บ ศปส. และ สดร. จั ด ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ
อบรมใหB ค วามรู B ด B า นดาราศาสตร1 7 รอบ พระชนมพรรษา
นิวเคลียร1และรังสี ใหBกับครูและนักเรียน
สงขลา
ในพื้นที่ภาคใตBชายแดน
1 ส.ค. 2562
ลงพื้นที่ ศูนย1ฝoกและพัฒนาอาชีพราษฏร
ณ จังหวัดสระแกBว
ไทยบริ เวณชายแดนจั ง หวั ด สระแกB ว
(ปรึ ก ษา/ความตB องการวิ ธี ก ารทำถF า น
อัดแทFง)
1 ส.ค. 2562
ศวภ.3 รF ว มกิ จ กรรมจั ง หวั ด เคลื ่ อ นที่ ณ วัดโคกกอ ม.6 ต.คลอง
"หนFวยบำบัดทุกข1 บำรุงสุข สรBางรอยยิ้ม หลา อ.คลองหอยโขFง
ใหBประชาชน" จังหวัดสงขลา โดยมี นาย จ.สงขลา
ราชิต สุดพุFม รองผูBวFาราชการจังหวัด
สงขลา เป^นประธานเป>ดงาน และเยี่ยม
ชมนิ ท รรศการของสF ว นราชการ และ
กลุFมชุมชนตFางๆ
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6 – 7 ส.ค. 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิต
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลผลิ ต เกษตร
อินทรีย1ฯ
(การบรรยายและปฏิบัติ โดยทีมงานจาก
ม.เกษตร กำแพงแสน)
8 ส.ค. 2562
ศวภ.3 จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร แนว
ทางการใชBวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี และ
นวั ต กรรม (วทน.) เพื ่ อ พั ฒ นาขB า ว
พื้นเมืองแบบครบวงจร
(1.การใชBสารชีวภัณฑ1พัฒนาการผลิต
ขBาวพื้นเมืองสูFอินทรีย1
2.การพัฒนาเพิ่มมูลคFาขBาวพันธุ1
พื้นเมืองภาคใตBสูFผลิตภัณฑ1สุขภาพ
3.แนวคิ ด ดB า นการตลาดเพื ่ อ เพิ ่ ม
ศักยภาพการแขFงขัน)
8 – 9 ส.ค. 2562 การประชุมหารือการแกBไขป‰ญหาโดยใชB
วทน. ในพื้นที่ซับจำปา จ.ลพบุรี
9 ส.ค. 2562
การอบรม นิวเคลียร1และรังสี เรื่องใกลB
ตัว โดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
9 ส.ค. 2562
ศวภ.3 จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร แนว
ทางการใชBวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี และ
นวั ต กรรม (วทน.) เพื ่ อ พั ฒ นาขB า ว
พื้นเมืองแบบครบวงจร
13 ส.ค.2562
ปรึกษา/ความตBองการการทำสเปรย1ไดร1
จากหญBาหวาน
14 ส.ค. 2562
ศวภ.3 ลงพื้นที่เก็บขBอมูลขBาวพื้นเมือง
ขBาวไรFเม็ดฝzาย จ.นครศรีธรรมราช ใน
พื้นที่อำเภอพระพรหม โดยขBาวพันธุ1นี้
ไดBดำเนินการขอขึ้นทะเบียน GI ในปa
2563 (- เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ขB า ว
ปลอดภัย
- เทคโนโลยี ก ารแปรรู ป เพิ ่ ม มู ล คF า
ผลิตภัณฑ1จากขBาวพื้นเมือง)
13 - 15 ส.ค 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
พัฒนาเกษตรปลอดภัยดBวยวิทยาศาสตร1
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม สำหรั บ
โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน จังหวัดนครนายก”
15 ส.ค. 2562
ศวภ.3 ลงพื้นที่เพื่อเก็บขBอมูลขBาว
พื้นเมือง ขBาวหอมไชยา
(- การผลิตขBาวพื้นเมืองอินทรีย1
- การแปรรูปเพิ่มมูลคFาขBาวพื้นเมือง)
14 – 16 ส.ค. 2562 จัดนิทรรศการสัปดาห1วันวิทยาศาสตร1
แหF ง ชาติ ภาคตะวั น ออก ประจำปa
พ.ศ. 2562
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เทศบาลตำบลหนองเสือ
อำเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานี

70

70

ณ ศูนย1การเรียนรูBเศรษฐกิจ
พอเพียง หมูFที่ 3 ตำบลเกตรี
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

56

56

พิพิธภัณฑ1ซับจำปา ทFาหลวง
จ.ลพบุรี
ณ สำนักงานปรมาณู
เพื่อสันติ
ณ กลุFมอนุรักษ1การทำนา
แบบดั้งเดิม หมูF 2 ตำบลวัง
คีรี อำเภอหBวยยอด
จังหวัดตรัง
ณ สำนักงานอุตสากรรม
จังหวัดสระแกBว
อำเภอพระพรหม
จ.นครศรีธรรมราช

45

45

62
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55
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10

10

10

10

ณ โรงเรียนวัดพราหมณี
ตำบลสาริกา อำเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

192

192

อ.ไชยา จ.สุราษฏร1ธานี

20
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ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี
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11

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

111

20 ส.ค. 2562

112
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1 ก.ย. 2562
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9 ก.ย. 2562
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10 ก.ย. 2562

117

11-12 ก.ย. 2562
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12-13 ก.ย. 2562
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16 ก.ย. 2562

120

23-24 ก.ย. 2562

121

25 ก.ย. 2562

ศวภ.3 ลงพื้นที่รFวมกับ สทน. เพื่อเก็บขBอมูล
ต.เกาะยอ อ.เมือง
เชิงพื้นที่และเตรียมความพรBอมโครงการ และ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
ควบคุมแมลงวันผลไมBในพื้นที่จังหวัดสงขลา
จั ด นิ ท รรศการในโครงการ “หนF ว ย วัดลิ้นทอง อ.โคกสำโรง
บำบั ดทุ ก ข1 บำรุ ง สุ ข สรB า งรอยยิ ้ ม ใหB
จ.ลพบุรี
ประชาชน” จังหวัดลพบุรี
( แนะนำ วท.และคก.หมู F บ B า นวิ ท ย1 /
เทคโนโลยีการผลิตเกษตรปลอดภัย)
ประชุ มเชิ งปฏิ บ ั ต ิ การ เรื ่ อง การขั บเคลื ่ อน ณ โรงแรมโกลเดBนซิตี้
นวัตกรรมจังหวัดอัจฉริยะ “ระยอง 2020”
ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง
ศวภ.3 รF ว มลงพื ้ น ที ่ ก ั บ สท. สวทช. กลุFมขนมพื้นบBานบBานสีสอน
work shop ครั้งที่ 3 การใชBประโยชน1
ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ
จากงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี
จ.สงขลา
การผลิตสูFการพัฒนาอาชีพสำหรับกลุFม
อาชี พ ภาคใตB ( การพั ฒ นาบรรจุ ภ ั ณ ฑ1
มาตรฐานโรงเรือน การยืดอายุผลิตภัณฑ1)
การประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
ดB ว ยวิ ท ยาศาสตร1 เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ประจำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่
1/2562 (แนะนำ อว.พิ จ ารณาแนว
ทางการพั ฒ นาและแกB ไขป‰ ญ หาดB ว ย
วทน. ในพื้นที่ซับจำปา)
ป ระชุ ม ห ารื อ แล ะการใหB บ ริ ก าร
พิพิธภัณฑ1ซับจำปา
คำปรึ ก ษาเชิ ง ลึ ก แนวทางการพั ฒ นา
ทFาหลวง จ.ลพบุรี
วิสาหกิจเครื่องป‰นดินเผาพื้นบBาน
(- แนะนำการพัฒนากระบวนการผลิต
เซรามิกและแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจ
เครื่องป‰นดินเผา โดย ทีมงานจาก วศ.)
การจั ดนิ ท รรศการดB า น วทน. ในงาน ณ สวนไมBงามริมน้ำกก
“มหกรรมรวมพลพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต องค1การบริหารสFวนจังหวัด
จังหวัดเชียงราย”
เชียงราย
อบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร เรื ่ อ ง “การ พิพิธภัณฑ1ซับจำปา ทFาหลวง
ถFายทอดเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว.
จ.ลพบุรี
สูFชุมชนซับจำปา”(- ถFายทอดเทคโนโลยี
บล็อกประสาน โดยทีมงาน วว.)
ประชุมหารือการพัฒนาโครงการภายใตB
ม.สงขลานครินทร1
แผนงานบูรณาการพัฒนาและสFงเสริม อ.หาดใหญF จ.สงขลา
เศรษฐกิจฐานราก ประจำปaงบประมาณ
พ.ศ.2563–2564 ครั้งที่ 1/2562
(การชี ้ แ จงรายละเอี ย ดดำเนิ น งาน
โครงการพั ฒ นาเกษตรกรรุ F น ใหมF
(โครงการสินคBาอัตลักษณ1) ภาคใตB)
การจั ดนิ ท รรศการดB า น วทน. ในงาน
จังหวัดเชียงใหมF
“Chiang Mai Showcase 2019”
จั ด นิ ท รรศการในโครงการ “หนF ว ย ณ วัดหนองแหวน อ.นายาย
บำบั ดทุ ก ข1 บำรุ ง สุ ข สรB า งรอยยิ ้ ม ใหB
อาม จ.จันทบุรี
ประชาชน” จังหวัดจันทบุรี
รวม
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8,320
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ตัวชี้วัด : จำนวนแผนงาน/โครงการ ดIานวิทยาศาสตร0 เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ_มจังหวัด
(แผนงาน/โครงการ) ค_าเป`าหมาย 8 แผนงาน/โครงการ ผลไดI 22 แผนงาน/โครงการ
ผลการดำเนินงาน
ลำดับ

โครงการ

1

โครงการพัฒนาโรงเรียน
ผูBสูงอายุเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูBสูงอายุ
จังหวัดเชียงราย

2

โครงการอบรมเพิ่มมูลคFา
การผลิตผBาใหBแกFกลุFม
อาชีพผBาจังหวัดเชียงราย

3

โครงการเสวียนอัจฉริยะ

4

โครงการตFอยอดนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มมูลคFาผลิตภัณฑ1
สิ่งทอพื้นเมือง
โครงการพัฒนาโคเนื้อ
คุณภาพดีจังหวัดแพรF ดBวย
วทน.

5

6
7

8
9

10

โครงการเพิ่มมูลคFา
ผลิตภัณฑ1ผBาทอลBานนา
คุณภาพสูงดBวยนวัตกรรม
โครงการหมูFบBานสมุนไพร
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
บBานหนองสุวรรณ หมูFที่ 8
ตำบลบBานกลาง อำเภอ
สอง จังหวัดแพรF
โครงการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ1สมุนไพรเพื่อ
สุขภาพและความงาม
การควบคุมแมลงวันผลไมB
แบบพื้นที่กวBางโดยเทคนิค
การใชBแมลงหมันรFวมกับ
วิธีการอื่น
โครงการลดการใชBสารเคมี
เกษตรและเพิ่มผลผลิต
ขBาว

แผน/โครงการภายใตIจังหวัด/
กลุ_มจังหวัด
แผนพัฒนาทBองถิ่นสี่ปa
(พ.ศ.2561-2564) องค1การ
บริหารสFวนจังหวัดเชียงราย
ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3
พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาทBองถิ่นสี่ปa
(พ.ศ.2561-2564) องค1การ
บริหารสFวนจังหวัดเชียงราย
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาทBองถิ่นสี่ปa
(พ.ศ.2561-2564) องค1การ
บริหารสFวนจังหวัดเชียงราย
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน
ประจำปaงบประมาณ
พ.ศ.2563
แผนพัฒนาจังหวัดแพรF
ปaงบประมาณ พ.ศ.2563-2564

งบประมาณ

พื้นที่

ผูIรับผิดชอบ

1,000,000 บาท
(ปa 61 – 64)

จังหวัดเชียงราย

อบจ.เชียงราย/ศลช.

360,000 บาท
(ปa 62)

จังหวัดเชียงราย

อบจ.เชียงราย/สป.วท.

1,500,000 บาท
(ปa 62 – 64)

จังหวัดเชียงราย

อบจ.เชียงราย/วว.

1,000,000 บาท
(ปa 63)

จังหวัดลำพูน

พาณิชย1จังหวัดลำพูน/
สท.(สวทช.)

1,300,000 บาท
(ปa 62 – 63)

จังหวัดแพรF

แผนพัฒนาจังหวัดแพรF
3,000,000 บาท
ปaงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 (ปa 61 – 63)

จังหวัดแพรF

ปศุสัตว1จังหวัดแพรF/
คลินิกเทคโนโลยี
ม.แพรF เฉลิมพระ
เกียรติ/คลินิก
เทคโนโลยี ม.พะยา
สป.วท.

แผนพัฒนาจังหวัดแพรF
1,080,000 บาท
ปaงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 (ปa 61 – 63)

จังหวัดแพรF

สป.วท./คลินิก
เทคโนโลยี ม.แพรF
เฉลิมพระเกียรติ

แผนพัฒนาโครงการพัมนา
เมืองสมุนไพรกลุFมจังหวัดภาค
ตะวันออก 2
แผนพัฒนาโครงการพัมนา
เมืองสมุนไพรกลุFมจังหวัดภาค
ตะวันออก 2

10,000,000 บาท
(ปa 63)

กลุFมจังหวัดภาค
ตะวันออก 2

วว.

18,000,000 บาท
(ปa 63)

กลุFมจังหวัดภาค
ตะวันออก 2

สทน.

แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก

2,500,000 บาท
(ปa 63)

จังหวัดนครนายก

สทน.
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11

12

13

14

15
16

17

18
19

โครงการ สFงเสริมการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลBอมอยFางยั่งยืน
และมีสFวนรFวม กิจกรรม
หลักการจัดทำระบบ
ติดตามและเฝzาระวังชBาง
ภายในพื้นที่เสี่ยงอำเภอ
สนามชัยเขตและอำเภอทFา
ตะเกียบ
โครงการพัฒนาสินคBา
เกษตรปลอดภัยสูง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปa
2563 กิจกรรมหลักที่ 3 :
สรBางตBนแบบและเผยแพรF
องค1ความรูBระบบประมง
ปศุสัตว1อัจฉริยะ และ
แอพพลิเคชั่นดBานการ
จัดการ สำหรับการผลิต
สินคBาเกษตร
การเพิ่มมูลคFาผลิตภัณฑ1
ผBาทอลBานนาดBวย
นวัตกรรม
สFงเสริมเกษตรปลอดภัย
ภาคเหนือ (การพัฒนา
สับปะรดแบบครบวงจร
ดBวย วทน.)
ประยุกต1ใชBเทคโนโลยี
สารสนเทศในการแกBไข
ป‰ญหาหมอกควันและไฟป†า
โครงการสรBางระบบการ
จัดการขยะเพื่อผลิตเป^น
เชื้อเพลิง (RDF) และ ปุ£ย
อินทรีย1
โครงการสรBางระบบการ
จัดการขยะเพื่อผลิตเป^น
เชื้อเพลิง (RDF) และ ปุ£ย
อินทรีย1
โครงการสรBางมูลคFาเพิ่ม
และพัฒนาเสBนใยสับปะรด
สำหรับผูBประกอบการผBาทอ
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการการจัดเก็บ
ขยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองมุกดาหาร

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,000,000 บาท
(ปa 63)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 4,500,000 บาท
(ปa 63)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 720,000 บาท
ปa (2561-2565)
(ปa 61-62)
5,000,000 บาท
(ปa 61-65)
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 2,000,000 บาท
ปa (2561-2565)
(ปa 62-65)

จังหวัดเชียงราย

อบจ.เชียงราย
สส.สป.วท

จังหวัดเชียงราย

สส.สป.วท รFวมกับ
หนFวยงาน วท. และ
เครือขFาย วท.

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 240,000 บาท
ปa (2561-2565)
(ปa 61-65)

จังหวัดเชียงราย

สทอภ.

แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี

54,866,000 บาท
(ปa 63)

จังหวัดชลบุรี

เทศบาลตำบลหนอน
นาง

แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี

40,428,000 บาท
(ปa 63)

จังหวัดชลบุรี

เทศบาลตำบลบFอทอง

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปa
2563 จังหวัดลำปาง

5,376,700 บาท

จังหวัดลำปาง

สท.สวทช.

250,000
(ปa 62)

เทศบาลเมือง
มุกดาหาร

สนง.เทศบาลเมื อ ง
มุกดาหาร/ศอ.พว.

แผนพัฒนาทBองถิ่น (พ.ศ25612564) สนง.เทศบาลเมือง
มุกดาหาร
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20

21
22

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการการ
จัดเก็บขยะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ขยะในพื้นที่เทศบาล
เมืองศิลา
โครงการสรBางชุมชน
นวัตกรรมและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ1กระจูด
โครงการสรBางชุมชน
นวัตกรรมและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ1เครื่องแกง

แผนพัฒนาทBองถิ่น
(พ.ศ2561-2564) สนง.
เทศบาลตำบาลศิลา
จ.ขอนแกFน
อยูFระหวFางขั้นตอนการขอ
นำสFงเขBาแผนพัฒนาจังหวัด
พัทลุง ปa 2564
อยูFระหวFางขั้นตอนการขอ
นำสFงเขBาแผนพัฒนาจังหวัด
สงขลา ปa 2564

362,800

เทศบาลตำบาลศิลา
จ.ขอนแกFน

สนง.เทศบาลตำบาล
ศิ ล า จ.ขอนแกF น /
ศอ.พว.

1,750,000 บาท

จังหวัดพัทลุง

สป.อว. (งาน OTOP)

2,250,000 บาท

จังหวัดสงขลา

สป.อว. (งาน OTOP)

ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผูIรับบริการของศูนย0ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (รIอยละ)
ค_าเป`าหมาย รIอยละ 75 ผลไดI รIอยละ 90.34
ผลการดำเนินงาน

เรื่อง
1. การจัดนิทรรศการดBานวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายในงาน “ขBาวหอมมะลิ 105”
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ "แผนการนำองค1ความรูBดBาน วทน. มาพัฒนาองค1การบริหารสFวน
จังหวัดเชียงราย ตามแผนพัฒนาทBองถิ่น 2561-2564"
3. หลักสูตรการทำยาหมFองจากขBาว ภายในงานขBาวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัดรBอยเอ็ด
4. หลักสูตรการทำน้ำมันนวดตัวจากขBาว ภายในงานขBาวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัดรBอยเอ็ด
5. หลักสูตรการทำสบูFกBอนจากขBาว ภายในงานขBาวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัดรBอยเอ็ด
6. หลักสูตรการทำสบูFเหลวจากขBาว ภายในงานขBาวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัดรBอยเอ็ด
7. หลักสูตรการทำไอศกรีมจากขBาว ภายในงานขBาวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัดรBอยเอ็ด
8. นิทรรศการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายในประชุมเชิงวิชาการองค1การเกษตรกรในอนาคต
แหFงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับ
ภาคกลาง ครั้งที่ 40
9. จัดนิทรรศการในโครงการ “หนFวยบำบัดทุกข1 บำรุงสุข สรBางรอยยิ้มใหBประชาชน” จังหวัด
อFางทอง
10. โครงการพัฒนาศักยภาพดBานวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี และนวัตกรรม ใหBกับ อสวท. ในพื้นที่
จังหวัดชัยนาท ประจำปaงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมชัยนาทธานี อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
11. นิทรรศการ “วิถีวิทย1สูFนวัตกรรมลBานนา” ภายในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหมF

จำนวนผูIเขIาร_วม/ รIอยละของความ
รับบริการ (คน)
พึงพอใจ
29/29
92
52/38
87
76
100
100
100
100
1,089

97.8
90
87.95
82.66
94.28
82.92

50

98.10

100

85.11

209

89

12. การจัดนิทรรศการในงานเทศการวิทยาศาสตร1 อพวช.สูFภูมิภาค
13. การประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาโคเนื้อคุณภาพสูงดBวยนวัตกรรม ระดับกลุFม

727
46

89
89

14. จัดนิทรรศการในโครงการ “หนFวยบำบัดทุกข1 บำรุงสุข สรBางรอยยิ้มใหBประชาชน” ณ วัดเนินขาม
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
15. จัดนิท รรศการในโครงการ “หนFวยบำบัดทุกข1 บำรุง สุข สรBา งรอยยิ้มใหBป ระชาชน” ณ
วัดไทรมBาใตB อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
16. จัดนิท รรศการในโครงการ “หนFวยบำบัดทุกข1 บำรุง สุข สรBา งรอยยิ้มใหBป ระชาชน” ณ
วัดชBาง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
17. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใชBวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี และนวัตกรรมพัฒนาการผลิต
สมุนไพรจังหวัดสระแกBว

32

93.13

32

95.33

29

98.29

113

92
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18. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใชBวิทยาศาสตร1และนวัตกรรมจัดการขยะชุมชนและวัสดุ
เหลือใชBระดับครัวเรือนจังหวัดชลบุรี”
19. จั ด นิ ท รรศการในโครงการ “หนF ว ยบำบั ด ทุ ก ข1 บำรุ ง สุ ข สรB า งรอยยิ ้ ม ใหB ป ระชาชน”
ณ วัดอรุณศิริวัฒนาราม อำเภอดเมือง จังหวัดชัยนาท
20. จัดนิทรรศการในโครงการ “หนFวยบำบัดทุกข1 บำรุงสุข สรBางรอยยิ้มใหBประชาชน” ณ วัดมหาโพธิ์
อำเภอสระโบสถ1 จังหวัดลพบุรี
21. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ1จากหญBาหวานอินทรีย1 ดBวยวิทยาศาสตร1
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
22. จัดนิทรรศการโครงการ “หนFวยบำบัดทุกข1 บำรุงสุข สรBางรอยยิ้มใหBประชาชน” ณ วัดสุวรรณโคต
มาราม อำเภอวัดสิงห1 จังหวัดชัยนาท
23. จัดนิทรรศการในโครงการ “หนFวยบำบัดทุกข1 บำรุงสุข สรBางรอยยิ้มใหBประชาชน” ณ วัดเตย
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
24. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำนวัตกรรมการปลูกพืชปลอดภัยเพื่อใชBเป^นอาหารกลางวัน
สำหรั บ โรงเรี ย นตามพระราชดำริ ข องสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจB า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รั ต นราชสุ ด าและโรงเรี ย นในโครงการขยายผลโรงเรี ย นอาหารกลางวั น จั ง หวั ด นครนายก
ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
25. จัดนิทรรศการโครงการ “หนFวยบำบัดทุกข1 บำรุงสุข สรBางรอยยิ้มใหBประชาชน” ณ วัดเขาดิน
หมูF 1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
26. จัดนิทรรศการโครงการ “หนFวยบำบัดทุกข1 บำรุงสุข สรBางรอยยิ้มใหBประชาชน” ณ วัดบำรุงธรรม
หมูF 10 ต.ชะอม อ.แกFงคอย จ.สระบุรี
27. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย1
ณ เทศบาลตำบลหนองเสือ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
28. จัดนิทรรศการโครงการ “หนFวยบำบัดทุกข1 บำรุงสุข สรBางรอยยิ้มใหBประชาชน” ณ วักบำรุงธรรม
หมูF 10 ต.ชะอม อ.แกFงคอย จ.สระบุรี
29. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย1จังหวัดตราด วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด
30. การจัดนิทรรศการดBาน วทน. ในงาน Lanna expo 2019
31. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มมูลคFาการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ1 (โค) ดBวย วทน.
32. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มมูลคFาการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ1 (แพะ) ดBวย วทน.
33. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มมูลคFาการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ1 (ไกFเบตง) ดBวย วทน.
34. การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในงานเทศกาลขBาวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัดรBอยเอ็ด
ณ ศูนย1ประชุมและนิทรรศการ โรงแรมเพชรรัชต1การ1เดBน อ.เมือง จ.รBอยเอ็ด วันที่ 23-25 พ.ย.
2561
35. เขBารFวมจัดนิทรรศการแนะนำหนFวยงาน และผลงานหนFวยงาน วท. ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
โรงเรียนชุมชนแกBงคำวิทยา บBานเสริมชัยศรี ต.นิคม อ.สหัสขันธ1 จ.กาฬสินธุ1 วันที่ 24 ก.พ. 2562
36. รFวมจัดกิจกรรมงานเกษตรลุFมน้ำโขง โดยรFวมกับสนง.เกษตรและสหกรณ1 จ.นครพนม โดยจัด
อบรมเรื่องการทำโรงเรือนพลาสติกแบบประหยัด ณ ม.นครพนม วันที่ 4 มี.ค.2562
37. เขBารFวมจัดนิทรรศการแนะนำหนFวยงาน และผลงานหนFวยงาน วท. ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ หมูF 6 บBานหนองหอย ต.จระเขB อ.หนองเรือ จ.ขอนแกFน วันที่ 8 มี.ค. 2562
38. เขBารFวมจัดนิทรรศการแนะนำหนFวยงาน และผลงานหนFวยงาน วท. ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
วัดศรีสมพรบBานแบก ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม วันที่ 22 พ.ค. 2562
39. เขBารFวมจัดนิทรรศการแนะนำหนFวยงาน และผลงานหนFวยงาน วท. ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร วันที่ 19 มิ.ย. 2562
40. รFวมกับ ปส. จัดอบรมและเตรียมความพรBอมในการระงับเหตุฉุกเฉินทาง นิวเคลียร1และรังสีจังหวัด
อุดรธานี จ.อุดรธานี วันที่ 28 มิ.ย. 2562
41. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการขBอมูลการพัฒนาคนแบบชี้เปzา จ.สกลนคร วันที่ 2 ก.ค. 2562
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42. เขBา รFวมจัดนิท รรศการแนะนำหนFวยงาน และผลงานหนFวยงาน วท. ในโครงการจัง หวัด
เคลื่อนที่ โรงเรียนสังวาลย1วิทย11 ต.ถ้ำเจริญ อ.โซFพิสัย จ.บึงกาฬ วันที่ 18 ก.ค. 2562
43. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเกษตรปลอดภัยดBวย วทน. สำหรับโรงเรียนใน
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดพราหมณี ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
วันที่ 13 – 15 ส.ค. 2562
44. การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร เรื ่ อ ง การขั บ เคลื ่ อ นนวั ต กรรมอั จ ฉริ ย ะ “ระยอง 2020”
ณ โรงแรมโกลเดBนซิตี้ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง วันที่ 23 ส.ค. 2562
45. กิจกรรม HAPEX 2019
46. ประชุ ม หารื อ และการใหB บ ริ ก ารคำปรึ ก ษาเชิ ง ลึ ก แนวทางการพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ
เครื่องป‰นดินเผาพื้นบBาน
47. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถFายทอดเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว. สูFชุมชนซับจำปา”
48. การจัดนิทรรศการดBาน วทน. ในงาน “มหกรรมรวมพลพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดเชียงราย”
49. การจัดนิทรรศการดBาน วทน. ในงาน “Chiang Mai Showcase 2019”
50. จั ด นิ ท รรศการโครงการ “หนF ว ยบำบั ด ทุ ก ข1 บำรุ ง สุ ข สรB า งรอยยิ ้ ม ใหB ป ระชาชน”
ณ วัดเขาดิน หมูF 1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
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ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
กิจกรรมหลักที่
1. การประสาน
และผลักดัน
เพื่อใหBมีการนำ
วทน. ไป
สนับสนุนการ
พัฒนาจังหวัด/
กลุFมจังหวัด

จำนวนเรื่องที่มีการผลักดันใหB
มีการนำ วทน. ไปสนับสนุน
การพัฒนาจังหวัด/กลุFม
จังหวัด (เรื่อง)

แผน/(ผล)การดำเนินงานตัวชี้วัด ประจำปVงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวมทุกไตรมาส
-/
-/
-/
6/
6/
(5)
(1)
(1)
(25)
(32)

รายละเอียดการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด
กิจกรรมหลักที่ 1 การประสานและผลักดันเพื่อใหIมีการนำวิทยาศาสตร0 เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ผลงาน
ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/กลุ_มจังหวัด
ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องที่มีการผลักดันใหIมีการนำวิทยาศาสตร0 เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไป
32 เรื่อง (เรื่องย_อย)
สนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/กลุ_มจังหวัด (เป`าหมาย 6 เรื่อง)
ผลการดำเนินงาน
1. การบูรณาการพัฒนาแหลFงเรียนรูBตามแนวพระราชดำริ ณ ศูนย1ศึกษาการพัฒนาหBวยฮFองไครBฯ ปaงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565
ศวภ.1 รFวมกับหนFวยงานในสังกัด วท. เขBาหารือกับรองผูBวFาราชการจังหวัดเชียงใหมF และหนFวยงานในจังหวัดเชียงใหมF ในวันที่ 26 ตุลาคม
2561 ณ หBองศูนย1ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหมF ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหมF โดยไดBหารือแนวทางการนำองค1ความรูBดBาน
วทน. มาพัฒนาจังหวัดเชียงใหมF ซึ่งการประชุมหารือไดBนำไปสูFการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อพัฒนาพื้นที่ศูนย1ศึกษาการพัฒนาหBวยฮFองไครB
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย ศวภ.1 ไดBจัดประชุมหารืออีกครั้งในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ หBองประชุมสำนักงาน วท.ประจำภูมิภาค
ภาคเหนื อ เพื ่ อ หารื อ แนวทางการขั บ เคลื ่ อ นโครงการบู ร ณาการพั ฒ นาแหลF ง เรี ย นรู B ต ามพระราชดำริ ณ ศู น ย1 ศ ึ ก ษาการพั ฒ นา
หBวยฮFองไครB อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปaงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้
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1. โครงการปรับปรุงโครงสรBางพื้นฐาน ประกอบดBวย
- การกFอสรBางกลBองจุลทรรศน1วิทยุดาราศาสตร1
- การพัฒนาเสBนทางเดินธรรมชาติและหอดูเรือนยอดไมB (ย่ำตามรอยพระยุคลบาท)
- การปรับปรุงภูมิทัศน1เชิงสัญลักษณ1 (landmark) เสBนทางเขBาศูนย1ฯ
- การปรับปรุงภูมิทัศน1และพัฒนาแหลFงเรียนรูB
- การปรับปรุงเสBนทางแหลFงเรียนรูB
- การบริการนักทFองเที่ยว
2. โครงการพัฒนากิจกรรมแหลFงเรียนรูB ประกอบดBวย
- กิจกรรมการเรียนรูBในรูปแบบ “พิพิธภัณฑ1ธรรมชาติที่มีชีวิต”
- กิจกรรมบูรณาการพัฒนาแหลFงเรียนรูB
- กิจกรรมการเรียนรูBสำหรับเยาวชน
- กิจกรรมสFงเสริมการทFองเที่ยว
โดยขณะนี้ โครงการบูรณาการพัฒนาแหลFงเรียนรูBตามพระราชดำริ ณ ศูนย1ศึกษาการพัฒนาหBวยฮFองไครB อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประจำปaงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 อยูFระหวFางการดำเนินการขออนุญาต กปร. เพื่อพิจารณากิจกรรมตามแผนงานที่ไดBวางแผนไวB และจะสFง
แผนงาน/โครงการเขBาบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหมFตFอไป
2. การเพิ่มมูลคFาสิ่งทอพื้นเมืองดBวยนวัตกรรม ปaงบประมาณ 2563 จังหวัดลำพูน
ศวภ.1 รFวมกับ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีแหFงชาติ (สวทช.) ไดBนำ
องค1ความรูBดBานวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ในประเด็นการพัฒนาสิ่งทอภาคเหนือดBวยนวัตกรรม เขBารFวมดำเนินงานกับ
สำนักงานพาณิชย1จังหวัดลำพูน และ ไดBรับการพิจารณาบรรจุกิจกรรมโครงการ “การถFายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลคFาสิ่งทอ” งบประมาณรวม
535,700 บาท ภายใตBแผนงานหลักซึ่งดำเนินงานโดยสำนักงานพาณิชย1จังหวัดลำพูน และ ไดBรับการพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน
ประจำปaงบประมาณ พ.ศ 2562 แลBวนั้น
ในการนี้ เพื่อใหBเกิดการขยายผลการดำเนินงานไปสูFพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดลำพูน ตลอดจนขยายผลการนำเทคโนโลยีดBานการพัฒนาสิ่งทอ
ดBวยนวัตกรรมเขBาพัฒนาผูBประกอบการกลุFมอื่นๆ และสFงเสริมใหBเกิดการพัฒนาจนเกิดเป^นชุมชนนวัตกรรมสิ่งทอ วท. ไดBจัดทำแผนงาน/โครงการ
ดBาน วทน. โครงการ “ตFอยอดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคFาผลิตภัณฑ1สิ่งทอพื้นเมือง” ดำเนินการโดย สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เกษตร สวทช. รFวมกับ สำนักงานพาณิชย1จังหวัดลำพูน เพื่อขอบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน ประจำปaงบประมาณ พ.ศ 2563 งบประมาณ
รวม 1,000,000 บาท
ทั้งนี้ ศวภ.1 ไดBจัดสFงโครงการดังกลFาว เพื่อขอบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน ภายใตBแผนงานโครงการหลัก ซึ่งดำเนินงานโดย สำนักงาน
พาณิชย1จังหวัดลำพูน ตามหนังสือที่ วท 0217/9457 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 และสำนักงานพาณิชย1จังหวัดลำพูน ไดBนำโครงการดังกลFาว
เพิ่มเป^นกิจกรรม “เพิ่มมูลคFาสิ่งทอพื้นเมืองดBวยนวัตกรรม” ภายใตBโครงการหลักของ สำนักงานพาณิชย1จังหวัดลำพูน เป^นที่เรียบรBอยแลBว
3. การพัฒนาโคเนื้อลBานนาคุณภาพสูงดBวยนวัตกรรม
1. เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ หBองประชุมสำนักงานปศุส ัตว1จังหวัดแมFฮ Fองสอน ศวภ.1 เขBารFวมประชุมหารือโครงการโคเนื้อ
แกBจน โดย สำนักงานปศุสัตว1จังหวัดแมFฮFองสอน รายงานสถานการณ1เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดแมFฮFองสอนและโอกาสยกระดับการพัฒนาโคเนื้อ ซึง่
สFวนใหญFจังหวัดแมFฮFองสอน มีสภาพพื้นที่เป^นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบเพียง 30% ของพื้นที่ทั้งหมด เกษตรกรสFวนใหญFจะเลี้ยงโคเนื้อพื้นเมือง ซึ่ง
มีตลาดอิสลามเป^นที่ผูBบริโภคหลัก สำนักงานปศุสัตว1จังหวัดแมFฮFองสอน ไดBเล็งเห็นโอกาสการพัฒนาและยกระดับการเลี้ยงโคเนื้อพื้นเมืองที่
เป^นอัตลักษณ1ในพื้นที่ อันจะไดBพัฒนาไปสูFผลิตภัณฑ1เฉพาะพื้นที่ ซึ่งจะสามารถสรBางรายไดBใหBกับเกษตรกรผูBเลี้ยงโคเนื้อพื้นเมืองในพื้นที่ไดB โดย
ศวภ.1 ไดBนำเสนอตัวอยFาง แผนงาน/โครงการ พัฒนาโคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพรFและจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน สามารถ
นำมาเป^นตBนแบบการพัฒนาโครงการเลี้ยงโคเนื้อพื้นเมืองจังหวัดแมFฮFองสอนไดB และไดBนำเสนอชFองทางการรับงบประมาณสนับสนุนจาก
โครงการกองทุนหมูFบBาน ในการพัฒนาและยกระดับการเลี้ยงโคเนื้อพื้นเมือง โดยสำนักงานปศุสัตว1แมFฮFองสอนไดBเห็นชอบแนวทางที่ ศวภ.1
นำเสนอ ทั้งนี้ ศวภ.1 จัดทำแนวทางการพัฒนาและยกระดับการเลี้ยงโคเนื้อพื้นเมืองจังหวัดแมFฮFองสอน ใหBทางสำนักงานปศุสัตว1แมFฮFองสอน
พิจารณาและจัดประชุมเพื่อขอความเห็นชอบรFวมกันตFอไป
2.เมื ่ อ วั น ที ่ 27 พฤศจิ ก ายน 2561 ณ หB อ งประชุ ม สำนั ก งานปศุ ส ั ต ว1 จ ั ง หวั ด เชี ย งราย ศวภ.1 ไดB จ ั ด การประชุ ม หารื อ แนวทาง
การบูรณาการโครงการพัฒนาโคเนื้อลBานนาคุณภาพสูงดBวยนวัตกรรม รFวมกับ สำนักงานปศุสัตว1จังหวัดเชียงราย สำนักงานจังหวัดเชียงราย
สำนักงานกองทุนหมูFบBานและชุมชนเมืองแหFงชาติ สาขาเชียงใหมF ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ1การเกษตร และคลินิกเทคโนโลยี
ม.พะเยา โดยไดBหารือแนวทางการนำองค1ความรูBดBาน วทน. มาพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งการประชุมหารือการพิจารณานำเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงดBวยนวัตกรรม และรFวมกันจัดทำหลักเกณฑ1การพิจารณารับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหมูFบBาน
ทั้งแบบรายเดี่ยวและรายกลุFม ซึ่ง ศวภ.1 จะจัดทำรFางหลักเกณฑ1ฯ สFงทางสำนักงานปศุสัตว1จังหวัดเชียงรายพิจารณาและจะไดBดำเนินการ
ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบตFอไป
ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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4. การนำองค1ความรูBดBานวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาองค1การบริหารสFวนจังหวัดเชียงราย ตามแผนพัฒนาทBองถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ แผนการนำองค1ความรูBดBาน วทน.มาพัฒนาองค1การบริหารสFวนจังหวัดเชียงราย ตามแผนพัฒนาทBองถิ่น
(พ.ศ.2561-2564) องค1การบริหารสFวนจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ หBองประชุมยอแสงธรรม ศวภ.1 ไดBนำเสนอโครงการที่
ไดBรับการบรรจุในแผนพัฒนาทBองถิ่น 4 ปa (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 และฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการสFงเสริมอาชีพกลุFมผูBผลิตผBา ทอผBา กลุFมพัฒนาสตรีและกลุFมอาชีพจังหวัดเชียงราย (การอบรมเชิงปฎิบัติการเพิ่มมูลคFาผBาทอดBวย
นวัตกรรม) โดยไดBดำเนินงานในปaงบประมาณ พ.ศ.2561 และมีแผนดำเนินการ ในปa พ.ศ.2562 ตFอเนื่อง โดยกำหนดจัดกิจกรรม ในชFวงเดือน
มิถุนายน 2562
2. โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมบริการสุขภาพ (Medicopolis) ปaงบประมาณ 2561 ศูนย1ความเป^นเลิศดBานชีววิทยาศาสตร1 (องค1การมหาชน)
(ศลช.) ไดBรFวมดำเนินโครงการการศึกษาความเป^นไปไดB (Feasibility) และชFองวFาง (Gap Analysis) การพัฒนาเเขตนวัตกรรมบริการสุขภาพและ
การทFองเที่ยว (Medicopolis) จังหวัดเชียงราย ศลช. ไดBดำเนินการสFงเสริมกิจกรรมโรงเรียนผูBสูงอายุ โดยพัฒนาหนังสือชุดสุขใจไรBเศรBาไรBเสื่อม
เพื่อใชBเป^นสื่อในการสFงเสริมคุณภาพชีวิตในการดูแลผูBสูงอายุ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประสบการณ1ในการดูแลผูBป†วยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร1 ทั้งนี้
สามารถดาวน1โหลดหนังสือในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส1ไฟล1 และมีการจัดพิมพ1ไวBสำหรับการเผยแพรFจำนวนหนึ่ง โดยทาง ศลช. ไดBสFงมอบหนังสือ
จำนวน 500 เลFม ใหBแกF อบจ.เชียงราย สำหรับสFงมอบใหBแกFโรงเรียนผูBสูงอายุตFอไป
สำหรับในปaงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศลช. กำหนดจัดสัมมนาคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของเครื่องสำอาง และเสริมอาหาร
การทดสอบเครื่องสำอางระดับคลินิก ความคงตัว Stability test และการตรวจเชื้อ challenge test การตรวจผลิตภัณฑ1เสริมอาหาร และใน
ปaงบประมาณ พ.ศ.2563 วางแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการใหBสุขภาพจิตศึกษาแกFผูBดูแลผูBป†วยอัลไซเมอร1 ณ จังหวัดเชียงราย
3. โครงการเสวียนอัจฉริยะ เป^นความรFวมมือจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีแหFงประเทศไทย (วว.) ไดBลงนามในบันทึกขBอตกลง
ความรFวมมือกับ อบจ.เชียงราย ในการนำวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี นวัตกรรม มาสรBางมูลคFาเพิ่มในการจัดการขยะชุมชนอยFางยั่งยืน เมื่อวันที่ 11
ธันวาคม 2561 ณ หBองออร1ค ิด 3 โรงแรมรามาการ1เดBนส1 นอกจากนี้ยังมีผ ูBบริห ารจากหนFวยงานเครือขFายดBานการจัดการขยะชุมชนอาทิ
ดร.สมไทย วงษ1เจริญ ประธานกรรมการโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ1พาณิชย1และบริษัทในเครือ นายนิรันดร1 ตั้งกิจวาระฐี กรรมการ
ผูBจัดการบริษัท ยูแอนด1วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด1) บริษัท สหวิริยาจำกัด มหาชนนายสมศักดิ์ พิฆเนศวร ผูBจัดการทั่วไป สายงานพลังงานและ
สิ่งแวดลBอมกลุFม บริษัท สหวิริยา สตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เขBารFวมเป^นเกียรติในงานดังกลFาว โดยความรFวมมือดังกลFาว ระหวFาง วว. และ
อบจ.เชียงราย มีระยะเวลา 3 ปa โดย วว. มุFงการจัดฝoกอบรมถFายทอดความรูBและประสบการณ1ในการจัดการประเภทขยะชุมชนอยFางยั่งยืน
เสวียนอัจฉริยะ การใชBเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลBอมและเพิ่มมูลคFาขยะพลาสติกเหลือทิ้งอยFางครบวงจร และเทคโนโลยีการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนจากขยะและของเหลือทิ้งใหBแกFบุคลากร รวมทั้งใหBบริการที่ปรึกษา เพื่อรFวมกันขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดสะอาดขับเคลื่อนภูมิป‰ญญา
ทBองถิ่น และสรBางมูลคFาเพิ่มจากการจัดการขยะชุมชนไดBอยFางยั่งยืนตFอไป ในปaงบประมาณ 2562 -2564
5. การนำวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี และนวัตกรรม สูFการพัฒนาจังหวัดแมFฮFองสอน (ศวภ.1)
ศวภ.1 ไดBเดินทางเพื่อประสานงานหารือแนวทางการนำ วทน. สูFการพัฒนาจังหวัดแมFฮFองสอน ในวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งไดBนำเสนอแผนงาน
ดBาน วทน. ที่ไดBรับการประสานงานจากจังหวัดแมFฮFองสอน จำนวน 4 เรื่อง คือ ไดBแกF การบริหารจัดการโคเนื้อ จังหวัดแมFฮFองสอน
5.1 การทFองเที่ยววิถีชุมชนอำเภอขุนยวม : บBานเมืองปอน หมูFบBานโฮมสเตย1เพื่อการทFองเที่ยว ณ อำเภอขุนยวม จังหวัดแมFฮFองสอน
5.2 เกษตรอินทรีย1
5.3 คูปองวิทย1เพื่อโอทอปในพื้นที่จังหวัดแมFฮFองสอน
โดยกลุFมงานยุทธศาสตร1จังหวัดแมFฮFองสอนรับทราบ และไดBเสนอใหB ศวภ.1 ทำหนังสือเพื่อนำเสนอแผนงานดBาน วทน. ที่ดำเนินงานในจังหวัดแมFฮFองสอนตFอไป
6. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจลำพูนดBวยลำไยนวัตกรรม ตามนโยบายประชารัฐ ดBานการเพิ่มขีดความสามารถในการแขFงขัน (ศวภ.1)
การจัดทำแผนการดำเนินงานในกลุFมดBานเพิ่มขีดความสามารถในการแขFงขัน ศวภ.1 เขBาดำเนินการรFวมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน
จัดประชุมหารือในคณะทำงานและหนFวยงานที่เกี่ยวขBอง และกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดลำพูน ดBานเพิ่มขีดความสามารถในการแขFงขัน
จำนวน 2 เรื่อง ไดBแกF ลำไย ประเด็นการผลิตลำไยผลสด และลำไยแปรรูป (การยืดอายุการเก็บรักษาลำไยอบแหBงเนื้อสีทอง) และ ผBาทอ ใน
ประเด็นการเพิ่มคุณสมบัติผลิตภัณฑ1 และไดBจัดทำแผนการดำเนินงาน โครงการ ตามหFวงโซFคุณคFา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจลำพูนดBวยลำไย
นวัตกรรม” เสนอตFอ คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนพลังประชารัฐ จังหวัดลำพูน และ ไดBรับความเห็นชอบใหBดำเนินงาน ประกอบดBวย
กิจกรรมตBนทาง กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาเครือขFายผูBผลิตลำไยปลอดภัยเพื่อสFงเสริมใหBเกิดมาตรฐานการผลิตGAP และ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา
ชุมชนตBนแบบการปรับเปลี่ยนการผลิตลำไยอินทรีย1ลำพูน ดำเนินการโดย วว. กิจกรรมกลางทาง กิจกรรมที่ 1. การสรBางความรูBความเขBาใจ ในการ
ผลิตระบบ Primary GMP สำหรับการผลิตลำไยอบแหBงเนื้อสีทองระดับชุมชน เพื่อเตรียมความพรBอมกFอนการรวมกลุFม และขอรับรองมาตรฐาน
GMP (แผนระยะสั้น) กิจกรรมที่ 2. การพัฒนาโครงการเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขFงขัน สำหรับการผลิตลำไยอบแหBงเนื้อสีทอง
ใหBไดBการรับรองมาตรฐาน ดำเนินการโดย สท.สวทช.
ทั้งนี้ ไดBกำหนดแผนการดำเนินงาน และ กลุFมเปzาหมายของโครงการ รFวมทั้งผูBรับผิดชอบโครงการวึ่ง ประกอบดBวยหนFวยงานในจังหวัด
หนFวยงาน วท. และรFวมกันกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณ แลBว ขณะนี้อยูFในระหวFางการพัฒนาขBอเสนอโครงการ
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7. การนำวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี และนวัตกรรม สูFการพัฒนาจังหวัดลำปาง (ศวภ.1)
7.1 วันที่ 30 พ.ค. 62 ศวภ.1 รFวมกับสำนักงานจังหวัดลำปาง ไดBจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดดBวย วิทยาศาสตร1 เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำ
จังหวัดลำปาง ณ หBองประชุมเขลางค1นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง พรBอมดBวยหนFวยงานในสังกัด อว. ที่ไดBเขBารFวมการประชุม ไดBแกF สวทช.ภาคเหนือ
วว. รวมถึงเครือขFายความรFวมมือเพื่อการถFายทอดเทคโนโลยีสูFชุมชม (คลินิกเทคโนโลยี) ในพื้นที่ โดยมีสFวนราชการของจังหวัดลำปาง ที่เป^นคณะทำงานฯ เขBา
รFวมการประชุมดังกลFาว ซึ่งมีนายประจวบ กันธิยะ รองผูBวFาราชการจังหวัดลำปางเป^นประธานในที่ประชุม ศวภ.1
ไดBการรายงานผลการดำเนินงาน
ความกBาวหนBา รวมถึงการหารือความรFวมมือในการสานตFอการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมดBาน วทน. ผFานการบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ระหวFาง
หนFวยงานในสังกัด อว. และหนFวยงานในจังหวัดลำปาง อาทิ โครงการพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจรดBวย วทน. โครงการพัฒนาและยกระดับสินคBาหนึ่งผลิตฑ1
หนึ่งตำบล (OTOP) ดBวย วทน. และโครงการสรBางมูลคFาเพิ่มและพัฒนาเสBนใยสับปะรดสำหรับผูBประกอบการผBาทอ โครงการพัฒนาสมุนไพร ผักเชียงดา
มะแขวFน ในจังหวัดลำปาง เป^นตBน
7.2 ศูนย1ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน พรBอมดBวย ผูBตรวจราชการ อว. นางแนFงนBอย เวทยพงษ1 และ
คณะเดินทาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ "การสFงเสริมและพัฒนาคุณภาพสับปะรดปลอดภัยและสFงเสริมการสรBางมูลคFาจากสับปะรดบBานเสด็จ ดBวย วทน."
และหมูFบBานสับปะรดบBานสา ณ จังหวัดลำปางโดยไดBเขBาพบผูBวFาราชการจังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม และหัวหนBาสFวนราชการของจังหวัดลำปาง
เพื่อรายงานความคืบหนBาการดำเนินงานโครงการ วทน. ของหนFวยงานในสังกัด อว. ในพื้นที่จังหวัดลำปาง อีกทั้งหารือเรื่องการวางแผนการทำงานแบบบูรณา
ระหวFางหนFวยงานในจังหวัดลำปาง และหนFวยงานในสังกัด อว. ในปaงบประมาณ 2563-2564 เพื่อใหBสอดคลBองตามแผนยุทธศาสตร1ของจังหวัดลำปาง โดยไดB
เดินทางตรวจราชการดังนี้
วันที่ 8 ก.ค. 62 ไดBเดินทางเขBาตรวจเยี่ยมและรับฟ‰งการดำเนินงานโครงการ "หมูFบBานสับปะรดบBานสา" ณ ต.บBานสา อ.แจBหFม โดยมีนายอำเภอแจBหFม
นายปรีชา สมชัย พรBอมดBวยเกษตรอำเภอแจBหFมใหBการตBอนรับ ซึ่งโครางการฯ ดังกลFาว มี ผศ.สันติ ชFางเจรจา จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลBานนา ผูBรับผิดชอบโครงการฯ เป^นผูBบรรยายความกBาวหนBาของการดำเนินงาน อีกทั้งรับฟ‰งความตBองการดBาน วทน. ของกลุFมเกษตรกรผูB
รFวมโครงการ
วันที่ 9 ก.ค. 62 ไดBเดินทางไปเดินทางเขBาตรวจเยี่ยมและรับฟ‰งการดำเนินงานโครงการ "การสFงเสริมและพัฒนาคุณภาพสับปะรดปลอดภัยและสFงเสริม
มูลคFาจากสับปะรดบBานเสด็จ ณ บBานหBวยหลวง ต.บBานเสด็จ อ.เมืองลำปาง โดยมี นายณัฐอมร จวงเจิม อาจารย1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลBานนา
ผูBรับผิดชอบโครงการฯ เป^นผูBบรรยายความกBาวหนBาของการดำเนินงาน และเดินทาง ศูนย1เรียนรูBการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคBาเกษตร (สับปะรด)
อ.เมืองลำปาง เพื่อเยี่ยมชมความกBาวหนBา การเพาะพันธุ1สับปะรดพันธุ1ใหมFของจังหวัดลำปาง พรBอมทั้งหารือความรFวมมือการดำเนินโครงการดBาน วทน.
ที่เกี่ยวขBองกับการสFงเสริมศักยภาพการปลูกสับปะรดปลอดภัย
7.3 วันที่ 11 ก.ค. 2562 ศวภ.1 พรBอมดBวย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร1แหFงชาติ (สทน.) ซึ่งเป^นหนFวยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร1 วิจัยและนวัตกรรม เขBาพบผูBวFาราชการจังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม และหนFวยงานสFวนราชการในจังหวัด ณ หBองประชุม
ศูนย1ราชการจังหวัดลำปาง เพื่อหารือในประเด็นความรFวมมือการนำองค1ความรูBดBานวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยีและนวัตกรมม (วทน.) มาใชBในการพัฒนาสินคBา
เกษตรกรรมที่เป^นรายไดBหลักของจังหวัดลำปาง อาทิ การฉายรังสีทำหมันแมลงเพื่อควบคุมแมลงวันผลไมB การพัฒนาการเลี้ยงครั่ง การพัฒนาสับปะรด
การผลิตสBมเกลี้ยง การทำผลิตภัณฑ1จากกาบกลBวย เยื้อไผF และใบบัว เป^นตBน
8. การนำวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี และนวัตกรรม สูFจังหวัด/กลุFมจังหวัด ภาคเหนือ (ศวภ.1)
8.1 วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ศวภ.1 เขBารFวมจัดนิทรรศการการนำวทน. สูFการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือและเขBารFวมประชุมฯ ณ โรงแรมแกรนด1
วิสตBาจังหวัดเชียง โดยการประชุมฯ ในครั้งนี้ จะชFวยผลักดันการทำงานบูรณาการของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และหนFวยงานที่เกี่ยวขBอง
ในการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือสรBางความโดดเดFนเขBมแข็งภายใตBอัตลักษณ1ของพื้นที่ สามารถตอบโจทย1ความตBองการของประชาชน ไดBแกF
นวัตกรรมการเพิ่มมูลคFาผลไมB (สับปะรด ลิ้นจี่ ลำไย) การใชB วทน. เพิ่มศักยภาพดBานการทFองเที่ยวและบริการ นวัตกรรมการเพิ่มมูลคFาสมุนไพร
พื้นบBานลBานนา และนวัตกรรมเพื่อการเกษตรปลอดภัย (ขBาวอินทรีย1 ปศุสัตว1) ซึ่งเป^นกลุFมเปzาหมายสำคัญของการทำงานที่มุFงเนBนใหBประชาชน
ในทุกพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายไดBเพิ่มขึ้น ตลอดจนนำพาประเทศใหBหลุดพBนจากกับดักรายไดBปานกลางดBวยวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม นำไปสูFความยั่งยืนของของประเทศในทุกมิติ
8.2 วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย1ราชการจังหวัดเชียงราย ศวภ.1 เขBาหารือกับกลุFมงานยุทธศาสตร1จังหวัดเชียงราย เรื่องการนำองค1ความรูB
ดBาน วิทยาศาสตร1 เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำมาใชBในการพัฒนาการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร1ของจังหวัดเชียงราย รวมทั้งกลุFม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพรF นFาน) และในชFวงบFาย ที่ อบจ.เชียงราย ศวภ.1 ไดBเขBาหารือกับกองแผนคุณภาพชีวิตของ
อบจ.เชียงราย เรื่องแนวทางการจัดนิทรรศการในงานมหกรรมรวมพลพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดเชียงราย และแนวทางการจัดการขยะ และ RDF
ที่มีแผนดำเนินงานรFวมกับ อบจ.เชียงรายในปa 2563
8.3 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมทีค การ1เดBน สปา รีสอร1ท เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ศวภ.1 เขBารFวมการประชุม
คณะกรรมการรFวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกBไขป‰ญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุFมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพรF นFาน)
โดย นายเมธี ลิมนิยกุล (ผอ.ศวภ.1) ไดBนำเสนอแนวทางการดำเนินงานโครงการดBานวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร1 วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ใน 3 เรื่อง ไดBแกF 1.เทคโนโลยีดBานการเกษตร เกี่ยวกับ ไมโคร ไคโตซาน พอลิเมอร1สำหรับ
อุBมน้ำ เพื่อชFวยกักเก็บน้ำในดิน เพื่อการเกษตร และเทคโนโลยีการทำหมันแมลงวันทอง (สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร1แหFงชาติ) 2.เทคโนโลยีดBาน
สุขภาพและผูBสูงอายุ เชFน รากฟ‰นเทียม ผลิตภัณฑ1 สมุนไพร (ศูนย1ความเป^นเลิศดBานชีววิทยาศาสตร1 -TCELS) และ นวัตกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ1
สมุนไพร โดยมหาวิทยาลัยแมFฟzาหลวง และ 3. การพัฒนาสิ่งทอ (สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร1 วิจัยและนวัตกรรม-สป.อว.
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9. โครงการสรBางความตระหนักดBานนิวเคลียร1และรังสี (ศวภ.1)
9.1 ศวภ.1 ไดBประสานงานกับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ในฐานะหนFวยงานกำกับดูแลการใชBประโยชน1จากพลังงานนิวเคลียร1และ
รังสีในสFวนภูมิภาค เพื่อดำเนินการตามแผนงานที่ไดBวางแผนรFวมกันกับอบจ.เชียงราย โดย ปส. ไดBจัดอบรมใหBความรูBดBานรังสีและรังสีใน
ชีวิตประจำวันแกFผูBที่เกี่ยวขBอง นักเรียนโรงเรียน อบจ.เชียงราย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ1 2562ณ หBองประชุมองค1การบริหารสFวนจังหวัดเชียงราย
เพื่อสรBางความรูB ความเขBาใจเกี่ยวกับความรูBพื้นฐานทางรังสีรวมถึงประโยชน1ในการใชBพลังงานนิวเคลียร1และรังสี แนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิด
อุบัติเหตุทางรังสี วิธีการปzองกันตัวเองใหBปลอดภัยแกFผูBที่ตBองปฏิบัติงานดBานรังสี อาจารย1 นักเรียน หรือผูBที่เกี่ยวขBอง ใหBปฏิบัติตนไดBอยFางถูกตBอง
รูBจักวิธีการปzองกันตนเบื้องตBน ใหBมีความปลอดภัย และใชBประโยชน1จากรังสีไดBอยFางถูกวิธี และไดBมีสFวนรFวมในกิจกรรมสาธิตการใชBงานเครื่องวัด
รังสีฯ ซึ่งนอกจากจะไดBรับความรูBดBานวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีดังกลFาวแลBว ยังเป^นการสรBางแรงบันดาลใจในการเรียนสายวิทยาศาสตร1 แกF
เด็กนักเรียนที่เขBารFวมการอบรมอีกดBวย
ศวภ.1 ไดBเขBารFวมการฝoกอบรมเรื่อง “นิวเคลียร1และรังสี เรื่องใกลBตัว” ภายใตBโครงการเสริมสรBางความรูBทางนิวเคลียร1และรังสีตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร1เพื่อสันติ พ.ศ.2559 ดBานความมั่นคงบริเวณพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ1
2562 ณ โรงแรมอีโคFอินน1 อำเภอแมFสอด จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค1เพื่อใหBความรูBเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร1เพื่อสันติ
พ.ศ.2559 ในจังหวัดที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบBาน เพื่อเป^นการบูรณาการงานดBาน วทน. ระหวFาง ปส. และ สป.วท. ในสFวนภูมิภาค
รFวมกันโดยเชื่อมโยงการดำเนินงานระหวFางหนFวยงานที่เกี่ยวขBองกับแผนการปzองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหFงชาติ พ.ศ.2558 ซึ่งทำใหB
เจBาหนBาที่ ศวภ.1 ไดBมีความเขBาใจและไดBพัฒนาความรูBดBานนิวเคลียร1และรังสี ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร1เพื่อสันติ พ.ศ.2559 รวมทั้ง
ไดBแนวทางในการบูรณาการงานดBาน วทน. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อเป^นประโยชน1ในการบูรณาการ และขยายศูนย1ภาคไปยังภาคเหนือ
ตอนลFาง นำองค1ความรูB ดBาน วทน. ขยายผลไปยังจังหสัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนลFาง อันเป^นปนะโยชน1 ในการขยายศูนย1ประสานงานฯ ประจำ
ภูมิภาค ภาคเกนือตอนลFางในอนาคต อีกดBวย
ศวภ.1 ไดBเขBารFวมโครงการ สัมมนา เรื่อง“รูBเทFาทันกฎหมายนิวเคลียร1..อยูFอยFางปลอดภัยในยุค Thailand 4.0” ซึ่งเป^นจังหวัดที่อยูFใน
ความรับผิดชอบและพื้นที่ใหBบริการของ ศวภ.1 ซึ่งจัดกิจกรรม โดยศูนย1ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคเหนือ (ศปส.ภาคเหนือ) ในฐานะหนFวยงาน
กำกับดูแลความปลอดภัยจากการใชBพลังงานนิวเคลียร1ในสFวนภูมิภาค เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง ซึ่ง
ศปส. ภาคเหนือ มีความตระหนักถึงความจำเป^นดังกลFาว จึงจัดการสัมมนา ดังกลFาว แกFเจBาหนBาที่ความปลอดภัยทางรังสีผูBปฏิบัติงานทางรังสี
กลุFมบุคลากรทางการแพทย1 รวมถึงหนFวยงานราชการที่เกี่ยวขBองในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมุFงเนBนใหBผูBที่เกี่ยวขBอง มีความเขBาใจและทราบถึง
หลักการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผูBครอบครองหรือใชBซึ่งเครื่องกำเนิดรังสี วัสดุกัมมันตรังสี และวัสดุนิวเคลียร1 รวมถึงการนำเขBา – สFงออก
และการจัดการกากกัมมันตรังสี ตามขBอกฎหมายและกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร1เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
เพิ่มเติม ซึ่งการเขBารFวมกิจกรรมสัมนาดังกลFาว ทำใหBเจBาหนBาที่ ศวภ.1 ไดBมีความรูBและเขBาใจในบทบาทหนBาที่ของ ศปส. และสามารถนำความรูBที่
ไดBรับไปเผยแพรFใหBกับจังหวัดในพื้นที่ใหBบริการของ ศวภ.1 เพื่อประชาสัมพันธ1ภารกิจของ วท. อันเป^นประโยชน1ตFอผูBที่เกี่ยวขBองหรือมีความสนใจ
ในพื้นที่ใหBบริการหรืออยูFในความรับผิดชอบของ ศวภ.1 ไดBตFอไป
10. การจัดนิทรรศการดBานวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในงาน Lanna expo 2019 (ศวภ.1)
ศวภ.1 รFวมกับหนFวยในสังกัดและเครือขFาย อว. เขBารFวมจัดนิทรรศการในงาน Lanna expo 2019 ในระหวFางวันที่ 27 มิถุนายน – 7
กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย1ประชุมและแสดงสินคBานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมF โดยงานนี้ อว.
ไดBรFวมจัดนิทรรศการในชื่อ" THE POWER of STI to InnoLanna พลัง วทน. พัฒนาลBานนาอยFางยั่งยืน" โดยมีการแสดงผลิตภัณฑ1โอทอปที่ผFาน
การพัฒนาเพื่อยกระดับการแขFงขัน อาทิ อาหาร ของใชB ของที่ระลึก ผBา และเครื่องแตFงกาย ตลอดถึงการจัดแสดงเครื่องจักรที่ใชBในกระบวนการ
ผลิต อาหาร สมุนไพร และรวมถึงเครื่องจักรดBานการเกษตรในภาคเหนือ ที่ สส.ใหBการสนับสนุน อีกทั้ง ศวภ.1 ไดBจัดนิทรรศการ "ผืนผBาจาก 4
ขุ น เขา" จาก 4 จั ง หวั ด ไดB แกF เชี ย งใหมF ลำพู น ลำปาง และแมF ฮ F อ งสอน เป^ น การนำงานดB า นวิ ท ยาศาสตร1 เทคโนโลยี และนวั ตกรรม
มาประยุกต1ใชBในการเพิ่มมูลคFาของผBาพื้นถิ่น
11. การจัดนิทรรศการดBานวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในงาน Technomart 2019 (ศวภ.1)
ศวภ.1 รFวมกับหนFวยในสังกัดและเครือขFาย อว. เขBารFวมจัดนิทรรศการในงาน Technomart 2019 “กBาวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สูF
ภูมิภาค” ในระหวFางวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยงานนี้มีนำผลงานดBานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ฝaมือคนไทย ที่มีความโดดเดFนทั้งผลิตภัณฑ1 เครื่องมือ เครื่องจักร จนเกิดการสรBางรายไดB สรBางงาน และ สรBางคุณภาพชีวิต พรBอมมอบโลFและเงิน
รางวัลเพื่อสรBางขวัญกำลังใจแกFนักประดิษฐิไ์ ทย และเป>ดพื้นที่ใหBกับผูBประกอบการไดBรFวมพูดคุย แบFงป‰นประสบการณ1ทางธุรกิจใหBกับผูBรFวมงาน
นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่นFาสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระอัจฉริยภาพดBานวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีของ
รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแหFงวิทยาศาสตร1ไทย” รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแหFงเทคโนโลยีของไทย” และพระบาทสมเด็จพระเจBาอยูFหัวรัชกาลที่ 10
และในสFวนของศูนย1ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ไดBนำโครงการการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง การพัฒนาและเพิ่มมูลคFาผลิตภัณฑ1จากเสBนใยสับปะรด รวมถึงการนำผลิตภัณฑ1นวัตกรรมจาก
สับปะรดในกลุFมจังหวัดภาคเหนือ เขBาจัดแสดงในนิทรรศครั้งนี้ดBวย
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ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

12. การจัดนิทรรศการดBานวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในงาน Chiang Mai Showcase 2019 (ศวภ.1)
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ หBองประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหมF ศวภ.1 เขBารFวมการประชุมเตรียมความ
พรBอมการจัดงาน Chiang Mai Showcase 2019 โดย ศวภ.1 ไดBนำเสนอขBอมูล ดBานวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของหนFวยงานใน
สังกัดกระทรวงการอุดมการศึกษา วิทยาศาสตร1 วิจัยและนวัตกรรม ใหBที่ประชุมฯ รับทราบ ใน 3 เรื่อง ไดBแกF 1.นวัตกรรมเครื่องจักรกลฝaมือคน
ไทย ซึ่งไดBรับรางวัล "เทคโนโลยียอดเยี่ยมดBานเครื่องจักรและอุปกรณ1 ประจำปa 2562" 2.ผลิตภัณฑ1นวัตกรรมเพื่อสFงเสริมการทFองเที่ยวชุมชน
เชFน เครื่องสำอางจากสินคBาเกษตร ผลิตภัณฑ1อาหารแปรรูป และสิ่งทอจากเสBนใยธรรมชาติ 3.เทคโนโลยีดBานดาราศาสตร1 เพื่อสFงเสริมการทFองเที่ยว จ.เชียงใหมF
13. การตรวจติดตามโครงการสFงเสริมการนำ วทน. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน และตรวจติดตามการจัดงานสัปดาห1
วิทยาศาสตร1แหFงชาติ สFวนภูมิภาค ประจำปa 2562 (ศวภ.1)
13.1 จังหวัดลำปาง
วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดลำปาง ศวภ.1 รFวมกับ สํานักสFงเสริมและถFายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร1 วิจัยและนวัตกรรมเขBาตรวจเยี่ยมและรับฟ‰งกBาวหนBาการดำเนินงานโครงการดBาน วทน.ที่ไดBรับงบประมาณสนับสนุน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร1 วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จำนวน 6 โครงการไดBแกF 1. หมูFบBานนมแพะเพื่อชุมชุนทุFงฝายจังหวัดลำปาง
(อ.เมืองลำปาง) 2. การผลิตลำไยคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย (อ.เมืองลำปาง) 3. การสFงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ1แปรรูปสับปะรดดBานอาหาร
(ต.บBานเสด็จ อ.เมืองลำปาง) 4. หมูFบBานมะนาวสบลี (อ.เมืองปาน) 5. หมูFบBานผลิตภัณฑ1ลูกประคบจากเซรามิคสูFการทFองเที่ยวเชิงสุขภาพ
(อ.เกาะคา) 6. หมูFบBานผักเชียงดาอินทรีย1วิถีฮักน้ำจาง (อ.แมFทะ)
โดยในแตFละโครงการดังกลFาว เกิดจากความตBองหรือประเด็นป‰ญหาที่ตBองนำ วทน. เขBาไปแกBไขหรือพัฒนาหมูFบBาน มีทั้งโครงการใหมF
และโครงการเดิมที่ไดBรับการสนับสนุนในปaกFอนหนBานี้ รวมถึงเป^นโครงการที่ตBองการตFอยอดผลงานวิจัยที่พรBอมพัฒนาลงสูFชุมชน ซึ่งแตFละ
โครงการลBวนมีความโดดเดFน หรือมีอัตลักษณ1 ตามวิถีชุมชน อยูFกFอนแลBว แตFยังขาดองค1ความรูBในการนำ วทน. เขBาไปสFงเสริมเพื่อใหBบรรลุ
วัตถุประสงค1ขBางตBน โดยโครงการทั้งหมดไดBคณาจารย1จากมหาวิทยาลัยเป^นสนับสนุน ถFายทอดองค1ความรูBและเป^นผูBรับผิดชอบในการดำเนินงาน
13.2 จังหวัดพะเยา
วั น ที ่ 18-20 ก.ค. 2562 ที ่ จ ั ง หวั ดพะเยา ศวภ.1 รF วมกั บ สํ า นั ก สF ง เสริ ม และถF า ยทอดเทคโนโลยี สํ า นั ก งานปลั ดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร1 วิจัยและนวัตกรรม เขBาตรวจติดตามโครงการดBานวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ที่ไดBรับการ
สนับสนุนงบประมาณดำเนินการในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 6 โครงการ ไดBแกF 1) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการสรBางแบรนด1
ผลิตภัณฑ1ลิ้นจี่บรรจุขวดแกBว เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขFงขันใหBกลับกลุFมวิสาหกิจชุมชนรวีวรรณกลBวยกรอบ (อ.แมFใจ ) 2) โครงการสรBาง
เครือขFายเกษตรผูBผลิตลิ้นจี่แมFใจ เพื่อพัฒนาผลผลิตลิ้นจี่พรีเมี่ยม และสินคBาที่เป^นอัตลักษณ1ของจังหวัดพะเยา ปaที่ 2 (อ.แมFใจ) 3) โครงการ
หมูFบBานโคเนื้อเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร และการจัดการเศษเปลือกขBาวโพดเพื่อนำมาหมักเป^นอาหารโค และพัฒนาสูFการทFองเที่ยว
เชิงเกษตรและเขBาสูFมาตรฐานการจัดการฟาร1มที่ดี (Good Farm Management) ปaที่ 2 (อ.แมFใจ) 4) โครงการหมูFบBานแมFขFายวิทยาศาสตร1
เศรษฐกิจพอเพียง กลุFมผักปลอดสารพิษและอาหารปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติในหลวง (อ.ภูกามยาว) 5) โครงการหมูFบBานเกษตรสรBางสรรค1วิถี
ครัวเรือนตามแนวป‰ชญาเศรษฐกิจพอเพียงบBานสันป†าสBาน (อ.ภูกานยาว) และ 6) โครงการหมูFบBานฐานขBอมูลภูมิสารสนเทศอนุรักษ1ตBนน้ำยมและ
การพัฒนาวิถีเกษตรปลอดภัยบBานแมFจั๊วะ (อ.ปง)
โดยโครงการทั้งหมดมีคณาจารย1จากมหาวิทยาลัยที่เป^นเครือขFายความรFวมมือดBาน วทน. ใหBการเป^นสนับสนุนถFายทอดองค1ความรูBและ
เป^นผูBรับผิดชอบในการดำเนินโครงการรFวมกับกลุFมเกษตรกร หรือการรวมกลุFมของประชาชนของแตFละพื้นที่การดำเนินการ โดยในแตFละ
โครงการเกิดจากความตBองหรือประเด็นป‰ญหาที่ตBองนำ วทน. เขBาไปแกBไขหรือพัฒนาหมูFบBาน มีทั้งโครงการใหมF และโครงการเดิมที่ไดBรับการ
สนับสนุนมากFอนปaกFอนหนBา รวมถึงเป^นโครงการที่ตBองการตFอยอดผลงานวิจัยที่พรBอมพัฒนาลงสูFชุมชน ซึ่งแตFละโครงการลBวนมีความโดดเดFน
หรือมีอัตลักษณ1 ตามวิถีชุมชน
13.3 จังหวัดแมFฮFองสอน
วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ศวภ.1 พรBอมดBวยสํานักสFงเสริมและถFายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร1
วิจัยและนวัตกรรม เขBาตรวจติดตามโครงการการสFงเสริมการนำวิทยาศาสาตร1 เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
ตามแผนงานหมูFบBานวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี "หมูFบBานขBาวและธัญพืชพื้นถิ่นลBานนา" ณ วิทยาลัยการอาชีพแมFสะเรียง ต.แมFสะเรียง
อ.แมFสะเรียง จ.แมFฮFองสอน ซึ่งมีคณะอาจารย1และคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมFเป^นผูBรับผิดชอบโครงการ โดยวัตถุประสงค1ของโครงการ
นี้ มุFงเนBนไปที่ เทคโนโลยี ดBานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ดBานการแปรรูปผลิตภัณฑ1 พรBอมรวมถึงดBานสารสนเทศสำหรับธุรกิจออนไลน1และการทFองเที่ยว
13.4 จังหวัดแพรF
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ศวภ.1 พรBอมดBวยสำนักสFงเสริมและถFายทอดเทคโนโลยี สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร1 วิจัยและนวัตกรรม เขBาตรวจติดตามการดำเนินงานหมูFบBานวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี ที่ไดBรับการสนับสนุนงบประมาณ ปa
2562 โดยเขBาตรวจติดตามฯ จำนวน 2 โครงการ ไดBแกF 1. "หมูFบBานชาสมุนไพรเพิ่มมูลคFาสมุนไพรพื้นบBานลBานนา" บBานทุFงแคBว หมูFที่ 2 ต.ทุFงแคBว
อ.หนอมFวงไขF จ.แพรF (ดำเนินการปaที่ 1) โดยไดBรับการถอดเทคโนโลยีดBานเกษตร ตั้งแตFกระบวนการปลูก แปรรูป และระบบตลาดสูFการรับรอง
มาตรฐาน GAP ผFานกระบวนการวิสาหกิจชุมชน และ 2. "หมูFบBานสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน" บBานหนองสุวรรณ หมูFที่ 8 ต.บBานกลาง
อ.สอง จ.แพรF (ดำเนินการปaที่ 2) โดยไดBรับการถFายทอดเทคโนโลยีเพื่อดBานเกษตร-การแปรรูปผลิตภัณฑ1จากสมุนไพร เพื่อตFอยอดแผนพัฒนา
ธุรกิจโดยทั้ง 2 โครงการมีคณาจารย1จากมหาวิทยาลัยแมFโจB-แพรF เฉลิมพระเกียรติ เป^นผูBรับชอบโครงการ
ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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14.การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในงานเทศกาลขBาวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัดรBอยเอ็ด จัดอบรมหลักสูตร พรBอมบรรยายพิเศษ “เกษตร
4.0” (ศวภ.2) ณ ศูนย1ประชุมและนิทรรศการ โรงแรมเพชรรัชต1การ1เดBน อ.เมือง จ.รBอยเอ็ด จำนวน 5 หลักสูตร มีดังนี้
1. หลักสูตรการทำยาหมFองจากขBาว โดยวิทยากรจาก วว. ผูBเขBาอบรมจำนวน 76 คน ผลการประเมินความพึงพอใจอยูFโดยภาพรวมอยูFใน
ระดับมากที่สุด คิดเป^นรBอยละ 97.8
2. หลักสูตรการทำน้ำมันนวดตัวจากขBาว โดยวิทยากรจาก วว. ผูBเขBาอบรมจำนวน 100 คน ผลการประเมินความพึงพอใจอยูFโดยภาพรวมอยูF
ในระดับมากที่สุด คิดเป^นรBอยละ 90.0
3. หลักสูตรการทำสบูFกBอนจากขBาว โดยวิทยากรจาก วว. ผูBเขBาอบรมจำนวน 100 คน ผลการประเมินความพึงพอใจอยูFโดยภาพรวมอยูFใน
ระดับมากที่สุด คิดเป^นรBอยละ 87.95
4. หลักสูตรการทำสบูFเหลวจากขBาว โดยวิทยากรจาก วว. ผูBเขBาอบรมจำนวน 100 คน ผลการประเมินความพึงพอใจอยูFโดยภาพรวมอยูFใน
ระดับมาก คิดเป^นรBอยละ 82.66
5.หลักสูตรการทำไอศกรีมจากขBาว โดยวิทยากรจากคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏรBอยเอ็ด ผูBเขBาอบรมจำนวน 100 คน จากสภา
เกษตรกร ผลการประเมินความพึงพอใจอยูFโดยภาพรวมอยูFในระดับมากที่สุด คิดเป^นรBอยละ 94.28
15. การจัดอบรมและเตรียมความพรBอมในการระงับเหตุฉุกเฉินทาง นิวเคลียร1และรังสีจังหวัดอุดรธานี (ศวภ.2)
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ศวภ.2 รFวมกับ ปส. จัดอบรมและเตรียมความพรBอมในการระงับเหตุฉุกเฉินทาง นิวเคลียร1และรังสีจังหวัด
อุดรธานี ณ หBองประชุม สำนักงานปzองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
16. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการขBอมูลการพัฒนาคนแบบชี้เปzา (ศวภ.2)
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ศวภ.2 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการขBอมูลการพัฒนาคนแบบชี้เปzา ณ ศาลากลาง
จ.สกลนคร
17. การเพิ่มมูลคFาการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ1ปศุสัตว1 (โค แพะ ไกFเบตง) ดBวย วทน. (ศวภ.1)
ศวภ.3 ไดBจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหBกับกลุFมเกษตรกรที่มีอาชีพดBานปศุสัตว1 (โค แพะ ไกFเบตง) ใน 3 จังหวัดชายแดน มีการใหBความรูBโดย
วิทยากรที่เชี่ยวชาญในสFวนตBนน้ำ (การผลิตปศุสัตว1ใหBมีคุณภาพ มาตรฐาน) กลางน้ำ (การแปรรูปผลิตภัณฑ1เพื่อเพิ่มมูลคFา) และปลายน้ำ
(แนวโนBมการตลาดของโค แพะ และไกFเบตง) และทั้งนี้เพื่อเป^นการเตรียมความพรBอมกลุFมสำหรับโครงการเพิ่มมูลคFาการผลิตและแปรรูป
ผลิตภัณฑ1ปศุสัตว1 (โคเนื้อ แพะเนื้อ แพะนม และไกFเบตง) ดBวยวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคใตBชายแดนที่จะดำเนินการในปa 2563
18.การใชB วทน. พัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปขBาวพื้นเมืองภาคใตB (ศวภ.3)
ศวภ.3 ไดBจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหBเกษตรกรผูBปลูกขBาวพื้นเมืองในจังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง โดยวิทยากรไดBใหBความรูBเรื่องการผลิต
การแปรรูปรูปเพิ่มมูลคFาผลิตภัณฑ1จากขBาวพื้นเมืองและการตลาดของขBาวพื้นเมือง ใหBเกษตรกรไดBแสดงความตBองการพัฒนาขBาวพื้นเมืองโดยใชB
วทน. โดยกลุFมเกษตรกรในจังหวัดสตูลเกิดแนวคิดอยากพัฒนาผลิตภัณฑ1น้ำมันรำขBาว และขBอมูลที่ไดBจากการประชุมทั้งจังหวัดสตูลและจังหวัด
ตรังจะนำมาพัฒนาโครงการเพื่อพัฒนาขBาวพื้นเมืองของภาคใตB ในปa 2564
19.การยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ1กระจูดจังหวัดพัทลุง โดยใชB วทน. (ศวภ.3)
ศวภ.3 ไดBจัดประชุม คณะทำงานพัฒนาจังหวัดดBวย วทน. จังหวัดพัทลุง ซึ่งไดBมติเลือกพัฒนาผลิตภัณฑ1กระจูดของพัทลุง ศวภ.3 รFวมกับ
วิทยาลัยภูมิป‰ญญาชุมชนไดBลงพื้นที่กลุFมกระจูดเพื่อเก็บขBอมูลศักยภาพของแตFละกลุFม และจัดประชุมหาแนวทางในการพัฒนากระจูดจังหวัด
พัทลุง โดยมีหนFวยงานในพื้นที่หลายหนFวยเขBารFวม อาทิ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด สนง.พัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลพนางตุง เขBารFวมหารือดBวย
โดยใชBงบ otop ในการพัฒนาผลิตภัณฑ1ในปa 2563 - 2564
20.การยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ1เครื่องแกงจังหวัดสงขลา โดยใชB วทน. (ศวภ.3)
ศวภ.3 อยูFในคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเครื่องแกงจังหวัดสงขลาของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ไดBเขBารFวมการจัดทำ
แผนพัฒนาเครือขFายกลุFมเครื่องแกงจังหวัดสงขลา และมติที่ประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดดBวย วทน. จังหวัดสงขลา มีมติเลือกพัฒนา
ผลิตภัณฑ1เครื่องแกงของสงขลา โดยใชBงบ otop ในการพัฒนาผลิตภัณฑ1ในปa 2563 – 2564 โดยกลุFมเปzาหมายจะเป^นกลุFมเครื่องแกงในระดับ
existing และ growth
21. การจัดอบรมใหBความรูBดBานดาราศาสตร1 นิวเคลียร1และรังสี ใหBกับครูและนักเรียนในพื้นที่ภาคใตBชายแดน (เรื่องหลัก ดBานการสรBางความ
ตระหนัก) (ศวภ.3)
ศวภ.3 รFวมกับ ปส. และ สดร. จัดกิจกรรมใหBความรูBดBานดาราศาสตร1 นิวเคลียร1และรังสี ใหBกับครูและนักเรียนในพื้นที่ภาคใตBชายแดน
ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จังหวัดสงขลา
22 . การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำนวัตกรรมการปลูกพืชปลอดภัยเพื่อใชBเป^นอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนตามพระราชดำริของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจBา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและโรงเรียนในโครงการขยายผลโรงเรียนอาหารกลางวันจังหวัดนครนายก (ศวภ.4)
เมื่อวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2562 ศวภ.4 ไดBมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ในการเรียนรูBแนวทางเชิงวิชาการดBานนวัตกรรมเกษตร มาผนวกกับฐานคิดภูมิป‰ญญาที่มีอยูFสรBางรูปแบบการจัดการตามแบบของตน และมีการ
ขยายผลการทำเกษตรปลอดภัยนำไปปฏิบัติที่โรงเรียน เชFน การทำจุลินทรีย1สังเคราะห1แสง การขยายเชื้อราไตรโคเดอร1มาและเชื้อราบิวเวอร1เรีย
การทำไคโตซานแดง การทำปุ£ยหมักชีวภาพ เพื่อไลFแมลงศัตรูพืชและปรับปรุงบำรุงดิน ทำใหBไดBผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยนำมาทำอาหาร
กลางวันสำหรับนักเรียน เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชนตFอไป
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23. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย1จังหวัดตราด (ศวภ.4)
การบรรยายเรื่อง โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรอินทรีย1จังหวัดตราด โดย สวทช. และ การบรรยายกลไกการขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
จังหวัดตราดดBวยนวัตกรรมและดิจิทัล : ดBานเกษตรอินทรีย1 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ผูBขอรับบริการ 68 คน มีความ
พึงพอใจรBอยละ 89 กลุFมเปzาหมายที่เขBารับการอบรม ดังนี้
23.1 สมาพันธ1เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดตราด
23.2 คณะทำงานตรวจแปลงเกษตรอินทรีย1จังหวัดตราด
23.3 คณะทำงานระบบฐานขBอมูลเกษตรอินทรีย1จังหวัดตราด
23.4 คณะทำงานแผนวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยีและนวัตกรรม และธุรกิจชุมชนจังหวัดตราด
23.5 คณะกรรมการรับรองมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย1จังหวัดตราด
24. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเกษตรปลอดภัยดBวยวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน จังหวัดนครนายก” (ศวภ.4)
ศวภ.4 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดพราหมณี ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก มีการบรรยายการแกBป‰ญหา ดินเปรี้ยว ดินเค็ม และดินแข็งโดยปุ£ยอินทรีย1และจุลินทรีย1 การบรรยายการปzองกันโรคพืชและ
แมลงโดยชีววิธี 1. การใชBสารธรรมชาติ ไลFเเมลงศัตรูพืช 2. การทำปุ£ยอินทรีย1น้ำสับปะรด และการหมักแคลเซี่ยมจากเปลือกไขF โดยมีความ
พึงพอใจรBอยละ 95 และผูBขอรับบริการจำนวน 192 คน
25. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนนวัตกรรมจังหวัดอัจฉริยะ “ระยอง 2020” (ศวภ.4)
ศวภ.4 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมโกลเดBนซิตี้ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง มีการบรรยาย
“โครงการขับเคลื่อนศูนย1ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออก (ระยองโมเดล)” การบรรยาย “Smart Farming นวัตกรรมยุคใหมFเพื่อ
การเกษตรไทย” การบรรยาย “แนวทางการใชBแมลงวันที่เป^นหมันเพื่อควบคุมแมลงวันทอง จังหวัดระยอง” และ การบรรยาย “แนวทางการลดใชB
สารเคมีดBวยเทคโนโลยีชีวภาพ” โดยมีความพึงพอใจรBอยละ 87 และผูBขอรับบริการจำนวน 80 คน
26. โครงการลดการใชBสารเคมีเกษตรและเพิ่มผลผลิตขBาว (สทน.) (ศวภ.4)
ศวภ.4 รFวมกับสำนักงานจังหวัดนครนายก จัดการประชุมหารือในคณะทำงานพัฒนาจังหวัดดBวย วทน.ประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 และเชิญหนFวยงานอื่นๆภายใตBสังกัด อว. ไดBแกF สทน. วว. พว. และหนFวยงานที่เกี่ยวขBองเขBารFวมเพื่อนำเสนอ
โครงการของกระทรวงวิ ท ยาศาสตร1 และเทคโนโลยี ที่ เ สนอเขB า แผนพั ฒ นากลุF มจั ง หวั ดภาคกลางตอนกลาง (พ.ศ 2561-2564) จำนวน 8
โครงการ และ หFวงโซFคุณคFาและโครงการ วท. ภายใตBแผนพัฒนากลุFมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ปa 2562 โดยในหFวงโซFดังกลFาวมีโครงการตBน
ทางของ สทน.คือ โครงการการเพิ่มผลผลิตมะยงชิด/ขBาว ดBวยไคโตซานฉายรังสี โดย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร1แหFงชาติ (สทน.) นำเสนอใน
ที่ประชุมดBวยและมติที่ประชุมใหBฝ†ายเลขานุการรFวม โดย ศวภ.4 และผูBอำนวยการกลุFมงานยุทธศาสตร1และขBอมูลเพื่อพัฒนาจังหวัดนครนายก
หารือรFวมกับหนFวยงานกระทรวงวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี และหนFวยงานเจBาภาพหลักจังหวัดนครนายกนำเสนอโครงการตามความตBองการ
เป^นโครงการที่มีงบประมาณมากกวFา 1,000,000 บาท และสทน.จึงดำเนินการจัดทำโครงการประจำปaงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สอดคลBอง
ตามความตBองการของแผนจัง หวัด/กลุFมจัง หวัด จำนวน 2 โครงการ ระยะเวลาดำเนิน การในปa 2563 -2565 จำนวน 2 โครงการ ไดBแกF
โครงการลดการใชBสารเคมีเกษตรและเพิ่มผลผลิตขBาว (สทน.)(2.5 ลบ. ) ในแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก ปa 63 และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและควบคุมรักษามาตรฐานผลไมBปลอดภัย กิจกรรมหลักการควบคุมแมลงวันผลไมBแบบพื้นที่กวBางโดยเทคนิคการใชBแมลงหมันรFวมกับ
วิธีการอื่น (สทน.)(18ลบ.) ในแผนพัฒนา กจ.ตอ.2 ปa 2563
27. โครงการสFงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอมอยFางยั่งยืนและมีสFวนรFวม กิจกรรมหลักการจัดทำระบบติดตามและเฝzา
ระวังชBางภายในพื้นที่เสี่ยงอำเภอสนามชัยเขตและอำเภอทFาตะเกียบ (ศวภ.4)
ศวภ.4 จัดการประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดดBวยวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา”ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 15
มิถุนายน 2561 โดยในการประชุมดังกลFาว จังหวัดฉะเชิงเทราไดBขอรับการสนับสนุนดBานวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยีและนวัตกรรม แกBป‰ญหา/พัฒนา
เรื่องการปzองกันชBางป†าในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และจัดประชุมเรื่อง การใชBงานระบบเพื่อตัดสินใจแบบองค1รวมและการจัดทำระบบติดตาม/แจBง
เตือนผFานเครือขFาย IoT เพื่อแกBไขป‰ญหาของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ หBองประชุมศูนย1ขBอมูลอาเซียน ศาลากลาง
จังหวัดฉะเชิงเทรา และเชิญหนFวยงานภายใตBสังกัด อว. ไดBแกF สทอภ.และคลนิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุรนารี เขBารFวมดำเนินการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นตรวจจับแจBงเตือนเมื่อชBางป†าออกนอกพื้นที่ และจากการประชุมดังกลFาว ผูBวFาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามีขBอสั่งการใหBสำนักงาน
จังหวัดฉะเชิงเทราและหนFวยงานที่เกี่ยวขBอง และ อว. ลงพื้นที่นำผลงานวิจัยพรBอมใชBลงพื้นที่ประสบป‰ญหา ณ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ศวภ.4 จึงดำเนินการจัดประชุม เรื่อง “การใชBระบบชFวยติดตามและเฝzาระวังชBางป†าออกนอกพื้นที่ดBวย วทน.” พรBอมทั้งลงพื้นที่สำรวจ
เสBนทางเดินของชBาง ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 จากการประชุมดังกลFาว สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรารFวมกับ สทอภ. นำเสนอโครงการโครงการ
สFงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอมอยFางยั่งยืนและมีสFวนรFวม กิจกรรมหลักการจัดทำระบบติดตามและเฝzาระวังชBาง
ภายในพื้นที่เสี่ยงอำเภอสนามชัยเขตและอำเภอทFาตะเกียบ ( 3 ลบ.) ในแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ปa 2563
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28. โครงการพัฒนาสินคBาเกษตรปลอดภัยสูง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปa 2563 กิจกรรมหลักที่ 3 : สรBางตBนแบบและเผยแพรFองค1ความรูBระบบประมง
ปศุสัตว1อัจฉริยะ และแอพพลิเคชั่นดBานการจัดการ สำหรับการผลิตสินคBาเกษตร (4.5 ลบ.) (ศวภ.4)
ศวภ.4 ไดBเขBารFวมประชุมคณะอนุกรรมการการกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการสวนอนุรักษ1พันธุ1มะมFวง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร1
ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ1 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร1 โดยมีรองผูBวFาราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป^น
ประธาน และมีหนFวยงานที่เกี่ยวขBองเขBารFวมประชุม เพื่อกำหนดแผนงานในการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ดังกลFาว โดย ศูนย1เทคโนโลยีไมโคร
อิเล็คทรอนิกส1/nectec ไดBรับงบประมาณในการจัดทำระบบน้ำอัจฉริยะในพื้นที่โครงการสวนอนุรักษ1พันธุ1มะมFวง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร1
ฉะเชิงเทรา พื้นที่ดำเนินการจำนวน 2.5 ไรF เพื่อเป^นสวนตัวอยFางในการพัฒนาระบบน้ำอัจฉริยะ ภายใตBการประสานงานและขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัดดBวย วทน.ของ ศวภ.4
จากโครงการดังกลFาวที่ใชBเทคโนโลยีระบบน้ำอัจฉริยะ และประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร1ของจังหวัด ที่ 3 : พัฒนา
การผลิตและการแปรรูปสินคBาเกษตร ใหBเป^นแหลFงผลิตสินคBาเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และไดBมาตรฐานสากล สำนักงาน
เกษตรและสหกรณ1จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงจัดทำโครงการพัฒนาการผลิตสินคBาเกษตรใหBมีคุณภาพปลอดภัยสูง และไดBมาตรฐานสากลกิจกรรม
หลัก : พัฒนาสินคBาเกษตรปลอดภัยสูง จังหวัดฉะเชิงเทรา วงเงิน 12,079,000 บาท โดยมีหนFวยงานดำเนินงานการไดBแกFสถานีพัฒนาที่ดิน
ฉะเชิงเทรา, สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา, ศูนย1ศึกษาการพัฒนาเขาหินซBอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา,
สำนักงานปศุสัตว1จังหวัดฉะเชิงเทรา, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย1เทคโนโลยีไมโคร
อิ เ ล็ ค ทรอนิ ก ส1 / Nectec/สวทช./กระทรวงวิ ท ยาศาสตร1 แ ละเทคโนโลยี เพื ่ อ ใหB เ กิ ด ผลผลิ ต แปลงตB น แบบผลิ ต สิ น คB า เกษตรปลอดภั ย
ดBวยเทคโนโลยีระบบน้ำอัจฉริยะ จำนวน 33 แหFง
โดยศูนย1เทคโนโลยีไมโครอิเล็คทรอนิกส1/nectec/สวทช./กระทรวงวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี ดำเนินการใน กิจกรรมยFอยที่ 2 : สFงเสริม
เทคโนโลยีระบบน้ำอัจฉริยะในการผลิตสินคBาเกษตรปลอดภัย
กิจกรรมยFอยที่ 2.1 : สำรวจพื้นที่จัดทำระบบเกษตรอัจฉริยะ
กิจกรรมยFอยที่ 2.2 : ติดตั้งและถFายทอดความรูBระบบเกษตรอัจฉริยะสำหรับผลิตสินคBาเกษตรปลอดภัย
กิจกรรมยFอยที่ 2.3 : จัดเก็บขBอมูลและวิเคราะห1ผลระบบเกษตรอัจฉริยะ
29. โครงการสรBางระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป^นเชื้อเพลิง (RDF) และ ปุ£ยอินทรีย1 (ศวภ.4)
ศวภ.4 เสนอบรรจุโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนขนาดเล็กตามความตBองการของประชาชนจังหวัดชลบุรี ในแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี
ปa 2561 – 2564 ที่กำหนดตัวชี้วัดจำนวนองค1กรปกครองสFวนทBองถิ่นที่ใชB วทน. ในการจัดการขยะชุมชนของ วท. จำนวน 2 แหFง และ ศวภ.4
รFวมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลBอมจังหวัดชลบุรี ไดBลงพื้นที่รFวมหารือกับผูBบริหารเทศบาลตำบลหมอนนางและเทศบาลตำบล
บFอทอง พบวFา เป^นหนFวยงานที่มีศักยภาพที่จะสามารถบริหารจัดการระบบกำจัดขยะชุมชนขนาดเล็กไดBและมีบFอฝ‰²งกลบขยะเป^นของตนเองอีก
ทั้งผูBบริหารเทศบาลเล็งเห็นความสำคัญในการจัดการขยะ จึงจัดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ไปสนับสนุนการบริหารจัดการขยะเพื่อผลิตเชื้อเพลิง RDF จากขยะชุมชนเทศบาลตำบลหมอนนาง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ เทศบาล
ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ทต.หมอนนาง และทต.บFอทอง ไดBบรรจุในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลBอมใน
ระดับจังหวัด ประจำปaงบประมาณ พ.ศ.2563
30. การนำองค1ความรูBดBาน วทน. เพื่อการบริหารจัดการเกษตร (ศวภ.5 )
30.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเกษตร 4.0” ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน 2561 ณ หBองประชุม
พรพิรุณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห1บุรี จังหวัดสิงห1บุรี โดยมีหัวขBอการบรรยาย ดังนี้
1. การบรรยาย “ป‰จจุป‰นและอนาคตของ Smart farm”
2. การบรรยายและสาธิต “Aqua Series นวัตกรรมฟาร1มสัตว1น้ำ”
3. การบรรยาย “นวัตกรรมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย1
30.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ1จากหญBาหวานอินทรีย1 ดBวยวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตั้งแตFวันที่
30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค1เพื่อใหB
1. กลุFมเปzาหมายมีความรูB ความเขBาใจในเรื่องพื้นฐานของการพัฒนาผลิตภัณฑ1ที่มีคุณภาพ
2. กลุFมเปzาหมายสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ1แบบครบวงจร
3. กลุFมเปzาหมายสามารถสรBางรายไดBเพิ่มจากการพัฒนาผลิตภัณฑ1
ซึ่งรูปแบบการดำเนินกิจกรรม จัดอบรมและสาธิตเทคโนโลยี จำนวน 4 หัวขBอ ดังนี้
1. แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ1และขBอกำหนดฉลากผลิตภัณฑ1
2. การสรBางมูลคFาเพิ่มของผลิตภัณฑ1ดBวยความคิดสรBางสรรค1
3. การเพิ่มคุณภาพหญBาหวานดBวยเครื่องอบแหBงพลังงานแสงอาทิตย1แบบพาลาโบลFาที่ผลิตขึ้นเอง
4. การผลิตไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพกระชายและหญBาหวาน
โดยกลุFมเปzาหมายในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้คือ กลุFมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำสมุนไพรผักและผลไมBตามฤดูกาล ตำบลหางน้ำ
สาคร อำเภอมโนรมย1 จังหวัดชัยนาท
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30.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรอินทรีย1 จ.สิงห1บุรี ตั้งแตFวันที่ ๖ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ ศูนย1การเรียนรูBมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห1บุรี โดยมีวัตถุประสงค1เพื่อ
1. สรBางเสริมองค1ความรูBการผลิตพืชอินทรีย1ใหBแกFเกษตรกร
2. เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติใหBไดBผลจริงในแหลFงผลิตของตนเอง
3. เกษตรกรรูBวิธีการที่จะขอการรับรองพื้นที่ใหBเป^นแหลFงผลิตพืชอินทรีย1ไดB
4. เกษตรกรรูBเรื่องระบบตลาด และ สามารถวิเคราะห1ธุรกิจเบื้องตBนไดB
ซึ่งมีรูปแบบการดำเนินกิจกรรมเป^นการบรรยายและปฏิบัติ ไดBแกF
1. มาตรฐานเกษตรอินทรีย1ในประเทศไทยและสากล
2. ธาตุอาหารพืชและฮอร1โมนพืชในเกษตรอินทรีย1
3. ธาตุอาหารพืชและฮอร1โมนพืชในเกษตรอินทรีย1 (ทำปุ£ยหมัก พด.1)
4. มาตรฐานเกษตรอินทรีย1ในประเทศไทยและสากล
5. การขอรับรองแหลFงผลิตพืชอินทรีย1 มาตรฐานออร1แกนิค ไทยแลนด1
6. การปzองกันและกำจัดโรคพืชในเกษตรอินทรีย1
7. การปzองกันและควบคุมแมลงศัตรูพืชในเกษตรอินทรีย1
31. การนำองค1ความรูBดBาน วทน. เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลBอม และภัยพิบัติ (ศวภ.5)
31.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะ เพื่อสรBางมูลคFาเพิ่ม ตั้งแตFวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2562 ณ
เทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค1
1) เพื ่ อ สF ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ใหB ช ุ ม ชน มี ค วามรู B ค วามเขB า ใจในการบริ ห ารจั ด การชยะ โดยใชB เ ทคโนโลยี
ดBานวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี และนวัตกรรม
2) เพื ่ อ ถF า ยทอดเทคโนโลยี ก ารบริ ห ารจั ด การขยะ ดB ว ยวิ ท ยาศาสตร1 เทคโนโลยี และนวั ต กรรม ใหB ก ลุ F ม เปz า หมาย
นำความรูBไปใชBประโยชน1และพัฒนาตFอยอดตFอไป
ซึ่งมีรูปแบบการดำเนินกิจกรรมเป^นการบรรยายและปฏิบัติ ไดBแกF
1) เทคโนโลยีอัดพลาสติกกBอน (บรรยาย)
2) เทคโนโลยีเครื่องตัดขวดและดึงยืดเป^นเสBนดBายพลาสติก (บรรยาย/ปฎิบัต)ิ
3) การเพิ่มมูลคFาผลิตภัณฑ1สิ่งทอจากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร (บรรยาย/ปฎิบัต)ิ
4) ศึกษาดูงานโครงการแกBไขป‰ญหาสิ่งแวดลBอมและขยะพลาสติกในชุมชนเพื่อการบูรณาการอยFางยั่งยืน ณ ตำบลตาลเดี่ยว
อำเภอแกFงคอย จังหวัดสระบุรี
5) การอบรมนวัตกรรมเพิ่มมูลคFาขยะชุมชน (บรรยาย)
6) นวัตกรรมการผลิตถFานหอม 3 in 1 (ปฎิบัต)ิ
7) นวัตกรรมการผลิตเจลหอมปรับอากาศ (ปฎิบัต)ิ
8) แนวทางการแปรรูปขยะเหลือใชB เพื่อสรBางรายไดB (บรรยาย)

• การให?บริการเผยแพรCความรู?ด?านวิทยาศาสตร- เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตัวชี้วัด : จำนวนผูIเขIารับการถ_ายทอดความรูIและเรียนรูIดIาน วทน. (คน) ค_าเป`าหมาย 522,600 คน ผลไดI 675,784 คน
ผลการดำเนินงาน
กิจกรรม
1. การดำเนินงานของสภาสมาคม/สมาคมวิชาการ/สมาคมวิชาชีพดBานวิทยาศาสตร1
และเทคโนโลยี
2. การจัดสัปดาห1วิทยาศาสตร1แหFงชาติ
3. การจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาฯ และงานวันเทคโนโลยีของไทย
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หน_วยงาน
สส.

แผน (คน)
600

ผล (คน)
1,946

สส.
สส.

510,000
12,000

637,481
36,357

ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
กิจกรรมหลักที่ 1
การเผยแพรFความรูB
ดBาน วทน.
กิจกรรมหลักที่ 2
การบริการความรูB
ดBาน วทน.

จำนวนกิจกรรมที่เผยแพรF
ความรูBทางดBาน วทน.
(กิจกรรม)
จำนวนสื่อดิจิตัลเพื่อการ
บริการความรูBดBาน วทน.

แผน/(ผล)การดำเนินงานตัวชี้วัด ประจำปVงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวมทุกไตรมาส
9/
-/
-/
15/
24/
(11)
(14)
()
(3)
(...)
30/
(50)

30/
()

30/
()

30/
()

รายละเอียดการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลักที่ 1 การเผยแพร_ความรูIดIาน วทน.
ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมที่เผยแพร_ความรูIทางดIาน วทน. (เป`าหมาย 24 กิจกรรม)
กิจกรรม

หน_วยงาน

1. การอุดหนุนสมาคม
วิทยาศาสตร1แหFงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ1
2. การอุดหนุนการดำเนินงานของ
สภาสมาคม ว. และ ท. แหFงประเทศ
ไทย และสมาคมวิชาการและวิชาชีพ
ดBาน ว. และ ท.
3. การจัดงานสัปดาห1วิทยาศาสตร1
แหFงชาติ
4. การจัดงานเทิดพระเกียรติฯ
และวันเทคโนโลยีของไทย (รวม
ประดิษฐกรรม)
5. การสรBางความรูBและความ
ตระหนักดBานวิทยาศาสตร1และ
เทคโนโลยี
รวม

120/
(50)

ผลงาน
11 กิจกรรม

แผน/(ผล)การดำเนินงานตัวชี้วัด (กิจกรรม)
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมทุกไตรมาส

สส.

-/
(-)

-/
()

-/
()

1/
(1)

1/
(1)

สส

-/
(-)

-/
(14)

-/
()

12/
()

12/
(14)

สส.

-/
()
-/
(1)

-/
()
-/
()

-/
()
-/
()

1/
(1)
1/
(1)

1/
(1)
1/
(2)

9/
(9)

-/
()

-/
()

-/
()

9/
(9)

9/
(11)

-/
()

-/
()

15/
()

24/
(25)

สส.
สสก.

1.1 การอุดหนุนและการดำเนินงานสมาคมวิทยาศาสตร0แห_งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ0/สส. (เป`าหมาย 1 กิจกรรม/ 600 คน)
ผลไดI ..1.. กิจกรรม / - คน
ผลการดำเนินงาน
1.1.1 อุดหนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสมาคมวิทยาศาสตร1แหFงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ1 (สวท.) เรียบรBอยแลBว
เป^นเงิน 200,000 บาท
1.1.2 ผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการกิจกรรมตFางๆ ของ สมาคมวิทยาศาสตร1ฯ มีดังนี้
1) งานสัปดาห1วิทยาศาสตร1แหFงชาติ พ.ศ. 2562
สมาคมวิทยาศาสตร1ฯ รFวมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี และกระทรวงศึกษาธิการ ไดBจัดงานสัปดาห1วิทยาศาสตร1
แหFงชาติ พ.ศ. 2562 “จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตดBวยวิทยาศาสตร1 เสริมสรBางชาติดBวยเทคโนโลยี สูFวิถีแหFงนวัตกรรม” ในเดือนสิงหาคม
2562 โดย สมาคมวิทยาศาสตร1ฯ ไดBจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร1สำหรับเยาวชนขึ้นใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเริ่มกิจกรรมตFางๆ ตั้งแตFระหวFาง
วันที่ 10 กรกฎาคม 25 สิงหาคม 2562 มีศูนย1มหาวิทยาลัยเป^นแกนกลาง ไดBแกF ศูนย1มหาวิทยาลัยเชียงใหมF (ภาคเหนือตอนบน)
ศูนย1มหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาคเหนือตอนลFาง) ศูนย1มหาวิทยาลัยขอนแกFน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ศูนย1มหาวิทยาลัยบูรพา (ภาคตะวันออก)
ศูนย1มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1 (ภาคใตB) และศูนย1มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร1 รังสิต และองค1การพิพิธภัณฑ1วิทยาศาสตร1แหFงชาติ
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(ภาคกลาง) กิจกรรมที่จัดขึ้น ไดBแกF การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ1และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร1นBอย ระดับประเทศ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร1 การประกวด/แขFงขันระดับภาคในระดับประถมศึกษา 5 กิจกรรม และระดับมัธยมศึกษา 5 กิจกรรม และคFายวิทยาศาสตร1 ณ
หวBากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ1 ซึ่งจัดรFวมกับองค1การพิพิธภัณฑ1วิทยาศาสตร1แหFงชาติและการประกวดรางวัลนวัตกรรมแหFงประเทศไทย
ในปaนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี ไดBจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี พรBอมกันในระหวFางวันที่ 16 - 25 สิงหาคม
2562 โดยใชBสถานที่จัดงาน ศูนย1ประชุมและแสดงสินคBานานาชาติ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยสมาคมวิทยาศาสตร1ฯ ไดBรFวม
แสดงนิทรรศการผลงานของนักวิทยาศาสตร1ดีเดFน นักวิทยาศาสตร1รุFนใหมF นักวิทยาศาสตร1อาวุโส และครูวิทยาศาสตร1ดีเดFน และรFวมการจัด
กิจกรรมการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร1รุFนเยาว1-มูลนิธิเอสซีจี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร1สมาคมวิทยาศาสตร1-อาชีวศึกษา–
เอสโซF โดยสลับการจัดประกวด / การแสดงคือ
- วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2562 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร1สมาคมวิทยาศาสตร1 -อาชีวศึกษา - เอสโซF ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2562 การประกวดรางวัลนวัตกรรมแหFงประเทศไทย ครั้งที่ 19 (พ.ศ.2562)
- วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตBน (ภาคกลาง)
- วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2562 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาคกลาง)
- วันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2562 การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร1รุFนเยาว1 - มูลนิธเิ อสซีจี
นอกจากนี้ยังไดBจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร1 ดังนี้
- วันที่ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนตBน
- วันที่ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เมื่อวันศุกร1ที่ 16 - วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 สมาคมวิทยาศาสตร1 ฯ รFวมกับองค1การพิพิธภัณฑ1วิทยาศาสตร1แหFงชาติ ไดBจัดกิจกรรม
คFายหวBากอ ณ อุทยานวิทยาศาสตร1พระจอมเกลBา ณ หวBากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ1 เพื่อ “ตามรอยพระยุคลบาทพระบิดาแหFงวิทยาศาสตร1
ไทย” เพื่อใหBนักเรียนผูBเขBารFวมโครงการไดBรำลึกถึงพระราชกรณียกิจดBานวิทยาศาสตร1ของพระราชบิดาแหFงวิทยาศาสตร1ไทย และตระหนักถึงการ
เรียนรูB ตลอดจนนำความรูB ทักษะดBานวิทยาศาสตร1ที่ไดBรับมาพัฒนาองค1ความรูBใหBเกิดประโยชน1ตFอตนเองและประเทศชาติ ในอนาคต
วันเสาร1ที่ 18 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริห ารสมาคมวิทยาศาสตร1ฯ วางพานพุFมดอกไมBถวายราชสักการะพระบรมราชานุส าวรีย1
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลBาเจBาอยูFหัว เนื่องในวันวิทยาศาสตร1แหFงชาติ ประจำปa 2562 ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร1 วิจัย และ
นวัตกรรม
2) กิจกรรม “เวทีนักวิทยาศาสตร1รุFนเยาว1แหFงชาติ”
เพื่อใหBการชุมนุมของเด็กและเยาวชนจากภาคตFาง ๆ ที่ชนะเลิศการประกวด/แขFงขันระดับภาคเขBารFวมการประกวด/แขFงขันระดับประเทศ
เป^นประโยชน1ตFอเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้น สมาคมวิทยาศาสตร1ฯ จึงจัดกิจกรรม “เวทีนักวิทยาศาสตร1รุFนเยาว1แหFงชาติ ครั้งที่ 15” ขึ้น
ระหวFางวันที่ 3
6 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแมFฟzาหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งนอกเหนือจากกิจกรรมการประกวด/แขFงขันใน
ระดับประเทศแลBว เด็กและเยาวชนจะไดBเขBารFวมกิจกรรมคFายวิทยาศาสตร1 ฟ‰งการบรรยาย/อภิปราย/เสวนา และทัศนศึกษา
3) กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร1รุFนเยาว1 - มูลนิธเิ อสซีจี
สมาคมวิทยาศาสตร1ฯ จัดการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร1รุFนเยาว1-มูลนิธิเอสซีจี สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตBนโดยการ
สนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี โดยมีวัตถุประสงค1เพื่อกระตุBนและปลูกฝ‰งใหBเยาวชนไทยสนใจศึกษาหาความรูB ฝoกทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร1
มีเจตคติที่ดีตFอวิทยาศาสตร1 ไดBพบปะแลกเปลี่ยนความรูB ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สำหรับปa พ.ศ. 2562 นี้ การประกวดกิจกรรมชุมนุม
นักวิทยาศาสตร1รุFนเยาว1จัดในงานมหกรรมวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี ระหวFางวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย1ประชุมและแสดงสินคBา
นานาชาติ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
4) โครงการรางวัลนวัตกรรมแหFงประเทศไทย (นวท.) หรือ Thailand Innovation Awards (TIA)
สมาคมวิทยาศาสตร1ฯ ไดBจัดโครงการรางวัลนวัตกรรมแหFงประเทศไทย ครั้งที่ 19 (2562) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค1ที่จะสFงเสริมใหBเยาวชนซึ่ง
เป^นนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทFา สFงผลงานเขBาประกวดประจำปa ซึ่งจะนำไปสูFการพัฒนาความสามารถของคนไทยในการ
คิดคBนนวัตกรรมใหมFๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว โดยจัดการประกวดใน 2 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร1และ
เทคโนโลยี และสาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬา เพื่อสุขภาพ โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้
สมาคมฯ และสำนักงานนวัตกรรมแหFงชาติไดBจัดใหBนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ผลงานผFานการคัดเลือกวFามีศักยภาพเชิงนวัตกรรมจำนวน
34 ผลงาน เขBาคFายนวัตกรรุFนเยาว1 อบรมเชิงปฏิบัติการสFงเสริมความรูBเกี่ยวกับการจัดทำแผนธุรกิจและแผนพัฒนาผลงาน พรBอมรับคำแนะนำ
ในการพัฒนาผลงานสูFนวัตกรรม ระหวFางวันที่ 12 - 15 มิถุนายน 2562 ณ เดอะไพน1 รีสอร1ท จังหวัดปทุมธานี และผลงานที่ผFานการคัดเลือกเขBา
ประกวดในสัปดาห1วิทยาศาสตร1แหFงชาติ เมื่อวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย1แสดงสินคBาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีทั้งสิ้น
27 ผลงาน ซึ่งผลงานดีเดFนไดBรับการคัดเลือกเขBาสูFการประกวดระดับประเทศทุกสาขารวม 12 ผลงาน แบFงเป^น
ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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สาขาวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี ผFานการคัดเลือก 4 ผลงาน
สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
- ระดับ ปริญญาตรี / ปวส. ผFานการคัดเลือก 2 ผลงาน
- ระดับ มัธยมปลาย / ปวช. ผFานการคัดเลือก 6 ผลงาน
โดยจะมีการประกวดระดับประเทศในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 และประกาศรางวัลลำดับตFางๆ ในงานวันนวัตกรรมแหFงชาติ วันที่ 5ตุลาคม
2562 ผลงานที่ไดBรับรางวัลและมีศักยภาพเชิงนวัตกรรม จะไดBรับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแหFงชาติ ใหBขยายผลและนำไปใชBไดBจริง
ในโอกาสตFอไป
5) กิจกรรมโครงการ Thai Science Camp ครั้งที่ 11
สมาคมวิทยาศาสตร1ฯ รFวมกับ องค1การพิพิธภัณฑ1วิทยาศาสตร1แหFงชาติ จัดกิจกรรมโครงการ Thai Science Camp ครั้งที่ 10 ระหวFาง
วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค1 เพื่อจุดประกายความคิดสรBางสรรค1ใหBกับเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร1และ
เทคโนโลยีผFานกิจกรรมที่มีการแสดงออก ซักถามแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตร1ชั้นนำของประเทศ และมีการรวมกลุFมกันทำ
กิจกรรมเพื่อหาคำตอบรFวมกัน หลังจากนักเรียนเขBาคFายแลBวจะพิจารณาคัดเลือกไปเขBาคFายในตFางประเทศตFอไป
6) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีแหFงประเทศไทย
ในปa 2562 สมาคมวิทยาศาสตร1แหFงประเทศไทยฯ รFวมกับ สำนักวิชาวิทยาศาสตร1 มหาวิทยาลัยแมFฟzาหลวง จังหวัดเชียงราย จัดการ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีแหFงประเทศไทย ครั้งที่ 45 (วทท 45) ภายใตBชื่อเรื่อง “ตBนกลBานวัตกรรมสูFการพัฒนาที่ยั่งยืน”
(Seedling Innovation for Sustainable Development ระหวFางวันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมสมเด็จยFา มหาวิทยาลัยแมFฟzา
หลวง จังหวัดเชียงราย โดยกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจBา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป>ดงาน
ฯ ในงานมีการบรรยายโดยนักวิทยาศาสตร1รางวัลโนเบล การบรรยายพิเศษของนักวิทยาศาสตร1ไทย การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบการ
บรรยายและแบบโปสเตอร1
7) การออกวารสารวิทยาศาสตร1ฉบับภาษาไทย และวารสารฉบับภาษาอังกฤษ “ScienceAsia”
- สมาคมวิทยาศาสตร1ฯ จัดทำวารสารวิทยาศาสตร1ฉบับภาษาไทย รวม 6 ฉบับ โดยมี คุณฉัตรชัย เครือเสนา เป^นบรรณาธิการ
- สมาคมวิทยาศาสตร1ฯ จัดทำวารสารฉบับภาษาอังกฤษ “ScienceAsia”
รวม 6 ฉบับ โดยมี ศาสตราจารย1กิตติคุณ ดร.เปa²ยมสุข
พงษ1สวัสดิ์ เป^นบรรณาธิการ
8) กิจกรรมวิเทศสัมพันธ1
- การสFงโครงงานวิทยาศาสตร1เขBารFวมประกวดในงาน The 2019 Taiwan International Science Fair : สมาคมวิทยาศาสตร1แหFง
ประเทศไทยฯ ไดBสFงโครงงานวิทยาศาสตร1เขBาประกวดในงาน Taiwan International Science Fair 2019 ณ ประเทศไตBหวัน โดยสFงนักเรียน
จากโรงเรียนรFมเกลBา จ.นราธิวาส ที่ไดBรับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรม ประจำปa 2561 เขBารFวมประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร1 The 2019 Taiwan International Science Fair” ที่สาธารณรัฐไตBหวัน ระหวFางวันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ1 2562 โดยมี
โครงงานเขBารFวมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 162 โครงงานจาก 22 ประเทศ และ รศ. ดร. อุทุมพร พลาวงศ1 กรรมการสมาคมวิทยาศาสตร1ฯ เป^นผูB
ควบคุมทีมไป การเดินทางและการประกวดผFานไปดBวยดี ผลการประกวดไมFไดBรับรางวัล
- การสFงโครงงานวิทยาศาสตร1เขBารFวมงาน Novel Research & Innovation Competition (NRIC 2019) ณ เมืองปaนัง ประเทศ
มาเลเซีย : สมาคมวิทยาศาสตร1แหFงประเทศไทยฯ ไดBสFงโครงงานวิทยาศาสตร1เขBาประกวดในงาน Novel Research & Innovation
Competition (NRIC 2019) ณ เมืองปaนัง ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 19 – 21 เมษายน 2562 โดยสFงโครงงานเรื่อง เปปไทด1ตBานจุลชีพจาก
มนุษย1: ทางเลือกใหมFเพื่อลดการการใชBยาปฏิชีวนะและสารกันเสีย จากคณะวิทยาศาสตร1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลBาธนบุรี ซึ่งไดBรับ
รางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแหFงประเทศไทย ครั้งที่ 18 เขBารFวมงาน โครงงานดังกลFาวไดBรับรางวัล Best Project
Award จากการเขBารFวมงานในครั้งนี้ โดยมี รองศาสตราจารย1 ดร.ฉัฐไชย1 ลีนาวงศ1 เป^นผูBควบคุมทีม
- การสFงโครงงานวิทยาศาสตร1เขBารFวมประกวดในงาน “The 39th Beijing Youth Science Creation Competition (BYSCC)” ณ
กรุงป‰กกิ่ง : สมาคมวิทยาศาสตร1ฯ ไดBสFงโครงงานวิทยาศาสตร1 เขBาประกวดในงาน The 39th Beijing Youth Science Creation
Competition (BYSCC) ณ กรุงป‰กกิ่ง ประเทศจีน ระหวFางวันที่ 23 – 26 มีนาคม 2562 โครงงานเรื่องการดูดซับโลหะสียBอมผBาบาติกและ
น้ ำ มั น ดB ว ยฟองน้ ำ ชี ว ภาพจากเกล็ ด ปลากะพงขาวและสารสกั ด หยาบจากใบบั ว บก จากโรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร1 จ ุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย
นครศรีธรรมราช และโครงงานเรื่อง การผลิตฟ>ล1มคาร1บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกตBนไมยราบยักษ1สำหรับการปลูกพืช จากโรงเรียนพะเยา
พิทยาคม ไดBรับรางวัล First Award ทั้งสองโรงเรียน โดยมี รศ. ดร. สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ เป^นผูBควบคุมทีมไป
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- การเขBารFวมงาน The 2019 Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF 2019) : สมาคมวิทยาศาสตร1แหFง
ประเทศไทยฯ รF ว มกั บ องค1 ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ1 ว ิ ท ยาศาสตร1 แ หF ง ชาติ (อพวช) ไดB ส F ง โครงงานวิ ท ยาศาสตร1 เขB า รF ว มประกวดในงาน “Intel
International Science and Engineering Fair (ISEF 2019)” ในระหวFางวันที่ 12-17 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองฟ>นิกซ1 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งมี รองศาสตราจารย1 ดร.ทิพาพร ลิมปเสนีย1 รองศาสตราจารย1 ดร.สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ ผูBชFวย ศาสตราจารย1 ดร.วรวรรณ
พันธุมนาวิน ผูBชFวยศาสตราจารย1 ดร.บุญโชติ เผFาสวัสดิ์ยรรยง เป^นผูBนำทีมไปประกวด จำนวน 11 ทีม โดยไดBรับรางวัลทั้งหมด 7 รางวัล ดังนี้
1. โครงงานเรื่อง เบBากุดจี่เทียมสำหรับเพาะปลูกเมล็ดพันธุ1พืช จากโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ไดBรับรางวัล 3rd place
award in Life Sciences สาขา Plant Sciences และรางวัล Special Awards Sigma XI, The Scientific Research Honor
Society,Second Life Science Award
2. โครงงานเรื่อง การพัฒนาไฮโดรเจลสำหรับกำจัดหอยที่เป^นศัตรูพืชในทางการเกษตรจากยางไมBในทBองถิ่น จากโรงเรียนดำรง
ราษฎร1สงเคราะห1 ไดBรับรางวัล 3rdplace award in Life Sciences สาขา Plant Sciences
3.
โครงงานเรื่อง การสังเคราะห1อนุภาคนาโนของเหล็กบนคาร1บอนจากน้ำมันหมูเหลือใชBเพื่อเป^นตัวเรFงปฏิกิริยาในเครื่องผลิต
กระแสไฟฟzาจากน้ำทะเล จากโรงเรียนกำเนิดวิทย1 ไดBรับรางวัล Special Awards American Chemical Society Certificate
of Honorable Mention
4. โครงงานเรื่อง การพัฒนาสารเคลือบเมล็ดพันธุ1อุBมน้ำจากยางไมBในทBองถิ่นเพื่อเพิ่มอัตราการรอดตายของขBาวไรFในสภาวะขาดน้ำ
เนื่องจากฝนทิ้งชFวง ไดBรับรางวัล Special Awards USAID Science for Development Second Place Award
5. โครงงานเรื่อง กังหันลมแบบไฮบริดสำหรับผลิตกระแสไฟฟzาและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพดBวยวงแหวนแมFเหล็กถาวร จาก
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ไดBรับรางวัล 3rd place award in Physical Sciences สาขา Energy : Physical
6. โครงงานเรื่อง การประมวลผลปริมาณเนื้อขBาวโพดหวานดBวยวิธีการ Image Processing จากโรงเรียนวิทยาศาสตร1จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เพชรบุรี ไดBรับรางวัล 4th place award สาขา SYSTEMS SOFTWARE
7. โครงงานเรื่อง การศึกษา Convex Hull ที่เกิดจากจุดตัดของภาคตัดกรวยและจุดที่เคลื่อนที่อยFางอิสระจากโรงเรียนวิทยาศาสตร1
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
8. โครงงานเรื่อง การศึกษาโมเมนต1ความเฉื่อยของทรงหลายหนBาใดๆ โดยใชBหลักการโปรเจคชั่นมวลของทรงหลายหนBาใดๆ จาก
โรงเรียนนครสวรรค1
9. โครงงานเรื่อง Glomeris maginata (Pill Millipede) Packaging Mimic PM.Pack บรรจุภัณฑ1เลียนแบบกระสุนพระอินทร1
จากโรงเรียนสุราษฎร1พิทยา
10. โครงงานเรื่อง ศึกษาป‰จจัยแวดลBอมและพฤติกรรมการดำรงชีวิตของนกกระจาบในทBองถิ่น จากโรงเรียนทFาขBามพิทยาคม
11. โครงงานเรื่อง Smart multi-functional water turbine จากโรงเรียนวิทยาศาสตร1จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
- การเขBารFวมงาน Canada-Wide Science Fair 2019 (CWSF 2019) : สมาคมวิทยาศาสตร1แหFงประเทศไทยฯ ไดBสFงโครงงานวิทยาศาสตร1
เขBาประกวดในงาน Canada-Wide Science Fair 2019 (CWSF 2019) ที่ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2562 โครงงานการ
พัฒนาถุงเพาะชำชีวภาพจากกากถั่วเหลืองและเสBนใยผักตบชวาโดยใชBน้ำยางพาราเป^นวัสดุประสาน จากโรงเรียนวิทยาศาสตร1จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ปทุมธานี ไดBรับรางวัล First Award โดยมี รองศาสตราจารย1 ดร. อรฤทัย ภิญญาคง เป^นผูBนำทีมไปประกวด
- การเขBารFวมโครงการจัดสFงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดูงานทีเ่ ซิรน1 สมาพันธรัฐสวิส : สมาคมวิทยาศาสตร1ฯ ไดBพิจารณาการ
คัดเลือกสFงนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เขBารFวมการคัดเลือกเพื่อไปศึกษาดูงานที่เซิรน1 (High School Visit Program at CERN) ตาม
โครงการความรFวมมือไทยเซิรน1 ภายใตBพระราชดำริกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจBา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปa 2562 โดยการคัดเลือกนักเรียน จำนวน 1 คน คือ นายศิวกร ฉ่ำผิว จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกFน (ศึกษาศาสตร1) โดยจะไป
ศึกษาดูงานทีเ่ ซิร1น ในระหวFางวันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2562
- การสFงนักเรียนจากกิจกรรม Thai Science Camp ครั้งที่ 11 ไปเขBาคFายตFางประเทศ : คณะกรรมการ Thai Science Camp ครั้งที่ 11
ไดBคัดเลือกนักเรียนจากกิจกรรม Thai Science Camp ครั้งที่ 11 จำนวน 10 คน ไปเขBาคFาย สอวน. เพื่ออบรมระหวFางวันที่ 27 - 28 เมษายน
2562 และคัดเลือกเขBารFวม Asian Science Camp จำนวน 3 คน ระหวFางวันที่ 28 กรฎาคม - 3 สิงหาคม 2562 ณ เมืองซFานโถว มณฑล
กวางตุBง สาธารณรัฐประชาชนจีน และไดBคัดนักเรียนไปรFวม กิจกรรม 12th International Research School (IRS2019) ที่ Moscow ประเทศ
รัสเซีย ระหวFางวันที่ 23 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2562 จำนวน 6 คน ดังนี้
1. น.ส.รสิตา
จิตนิยม
วิทยาศาสตร1จุฬาภรณราชวิทยาลัย
จังหวัดมุกดาหาร
2. น.ส.รติรัตน1
ภควิวัฒน1
บุญวาทย1วิทยาลัยฃ
จังหวัดลำปาง
3. นายไกร
นฤพรเมธี
หาดใหญFวิทยาลัย
จังหวัดสงขลา
4. น.ส.พรชนัน
เหลี่ยมมงคลกุล
สามเสนวิทยาลัย
จังหวัดกรุงเทพฯ
5. นายป>ยวิทย1
หวังชูธรรม
เทพศิรนิ ทร1
จังหวัดกรุงเทพฯ
6. น.ส.รินรดา
อังวราวงศ1
ขอนแกFนวิทยายน
จังหวัดขอนแกFน
ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

86

1.2 การอุดหนุนและการดำเนินงานของสภาสมาคม ว. และ ท. แห_งประเทศไทย และสมาคมวิชาการและวิชาชีพดIาน ว. และ ท. /สส.
(เป`าหมาย 12 กิจกรรม/600 คน) ) ผลไดI 14 กิจกรรม / 1,946 คน
ผลการดำเนินงาน
1.2.1 อุดหนุนงบประมาณใหBแกFสภาสมาคม ว. และ ท. แหFงประเทศไทย และสมาคมวิชาการและวิชาชีพดBาน ว. และ ท. เพื่อบริหาร
จัดการกิจกรรมเพิ่มพูนความรูBดBาน ว. และ ท. ในสาขาตFางๆ ใหBแกF หนFวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เยาวชน และประชาชนทั่วไป เรียบรBอยแลBวเป^น
เงิน 3,000,000 บาท
1.2.2 ผลการจัดกิจกรรมภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีแหFงชาติ ประจำปa 2562 ณ ศูนย1แสดงสินคBาและการประชุมอิม
แพ็ค เมืองทองธานี จำนวน 14 กิจกรรม มีผูBเขBารFวมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,946 คน มีผลความพึงพอใจของผูBเขBารFวมกิจกรรมตFอการจัดงานในภาพรวม
รIอยละ 79.25 ดังนี้
ลำดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1 นวัตกรรมยุคไทยแลนด1 4.0 จากวัสดุเหลือใชBทางการเกษตรที่เป^น
มิตรตFอสิ่งแวดลBอม
2 การจัดงานแลกเปลี่ยนและแสดงนิทรรศการความกBาวหนBาทาง
เทคโนโลยีการการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมดBวยพลาสติกชีวภาพ
ในระดับนานาชาติ
3 การประกวดรางวัลนวัตกรรมแหFงประเทศไทยสาขาวิทยาศาสตร1
และเทคโนโลยี 2562
4 การพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร1
5 การแขFงขันตอบป‰ญหาเคมีเรื่องธาตุและตารางธาตุสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
6 การแขFงขันหุFนยนต1 ส.ส.ท. ชิงแชมป½ประเทศไทย ประจำปa 2562
7 การประชุมวิชาการฟ>สิกส1ระดับชาติ ครั้งที่ 14
8 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางดBานมาตรวิทยา (หBองปฏิบัติการ
ทดสอบอาหารและหBองปฏิบัติการสอบเทียบสาขาอุณหูมิ ISO/IEC
17025:2017)
9 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร1ระดับปริญญาตรี 2562
10
11
12
13
14

การจัดทำบทวิเคราะห1ดBานนโยบายทางเลือกพลังงาน 4.0
ฉลากนาโนเพื่อวัตถุดิบและผลิตภัณฑ1ประหยัดพลังงานและรักษา
สิ่งแวดลBอม
การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ1อาหาร ปaที่ 11

จัดโดย
สมาคมพิษวิทยาแหFงประเทศไทย

จำนวน (คน)
78

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย

126

สมาคมวิทยาศาสตร1แหFงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ1

120

สมาคมเคมีแหFงประเทศไทย ในพระอุปถัมภ1ฯ

110
150

สมาคมสFงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ†น)
สมาคมฟ>สิกส1ไทย
สมาคมมาตรวิทยาแหFงประเทศไทย

232
196
116

สมาคมคณิตศาสตร1แหFงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ1
สมาคมนิวเคลียร1แหFงประเทศไทย
สมาคมนาโนเทคโนโลยีแหFงประเทศไทย

113

สมาคมวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีทางอาหาร
แหFงประเทศไทย
การใชBวทน.ในการพัฒนาการกัดเซาะชายฝ‰²ง (สำหรับภาคกลางและ สภาสมาคมวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีแหFง
ปริมณฑล)
ประเทศไทย
การใชBวทน.ในการพัฒนาความมั่นคงทางดBานอาหาร

105
104
235
126
135

1.3 การจัดงานสัปดาห0วิทยาศาสตร0แห_งชาติ/สส. (เป`าหมาย 1 กิจกรรม/510,000 คน) ผลไดI 1 กิจกรรม / 637,481 คน
ผลการดำเนินงาน
1.3.1 งานมหกรรมวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีแห_งชาติ ประจำปV 2562
1) จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีแหFงชาติ และงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย
จำนวน 3 ครั้ง
2) แตFงตั้งคณะอนุกรรมการดBานนิทรรศการและประชาสัมพันธ1 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีแหFงชาติ และงาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปa 2562
3) อำนวยการ ประสานงาน หนFวยงานรFวมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีแหFงชาติ ประจำปa 2562 โดยกำหนดจัดงาน
ตั้งแตFวันที่ ๑๖ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๖ - ๑๒ ศูนย1แสดงสินคBาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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1.3.2 งาน “ถนนสายวิทยาศาสตร0 รับวันเด็กแห_งชาติ ประจำปV 2562”
1) แตFงตั้งคณะทำงานจัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร1 ประจำปa 2562”
2) จัดประชุมคณะทำงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร1 ประจำปa 2562” จำนวน 2 ครั้ง
3) ประสานและเตรียมงานกFอนการแถลงขFาวและการจัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร1 ประจำปa 2562” โดยกำหนดจัดงานตั้งแตFวันที่
10-12 มกราคม 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย1 รัชกาลที่ 4 กระทรวงวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี
4) ประสาน และอำนวยความสะดวกแกFผูBรFวมจัดงานและผูBเขBารFวมชมงานในระหวFางการจัดงาน เมื่อวันที่ 10-12 มกราคม 2562
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย1 รัชกาลที่ 4 กระทรวงวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี
5) ผลการจัดงาน มีจำนวนผูBเขBารFวมชมงานทั้งหมด 28,618 คน
1.3.3 งานสัปดาห0วิทยาศาสตร0แห_งชาติ ส_วนภูมิภาค ประจำปV 2562
1) แตFงตั้งคณะทำงานจัดงานสัปดาห1วิทยาศาสตร1แหFงชาติ สFวนภูมิภาค ประจำปa 2562
2) จัดประชุมคณะทำงานจัดงานสัปดาห1วิทยาศาสตร1แหFงชาติ สFวนภูมิภาค ประจำปa 2562 จำนวน 1 ครั้ง
3) อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดงานสัปดาห1วิทยาศาสตร1แหFงชาติ สFวนภูมิภาค ใหBแกF สถาบันการศึกษา/สมาคม จำนวน ทั้งสิ้น 39
แหFง เป^นเงินทั้งสิ้น 7,400,000 บาท ไดBแกF
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

เชียงใหมF
พิษณุโลก
ขอนแกFน
ชลบุรี
สงขลา

จังหวัด

เชียงราย
ลำปาง
พะเยา
แพรF
ตาก
เพชรบูรณ1
อุตรดิตถ1
กำแพงเพชร
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
สกลนคร
นครพนม
มหาสารคาม
รBอยเอ็ด
อุบลราชธานี
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย1
จันทบุรี
สระแกBว
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
กาญจนบุรี
สุราษฎร1ธานี

มหาวิทยาลัยเชียงใหมF
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแกFน
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1 วิทยาเขตหาดใหญF
มหาวิทยาลัยแมFฟzาหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยแมFโจB-แพรF เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลBานนา ตาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยขอนแกFน วิทยาเขตหนองคาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรBอยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย1
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกBว
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร1ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1 วิทยาเขตสุราษฎร1ธานี
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กำหนดการจัดงาน
18-20 ส.ค 62
18-20 ส.ค 62
18-20 ส.ค 62
14-16, 18 ส.ค 62
18-20 ส.ค 62
18-20 ส.ค 62
18-20 ส.ค 62
1-2, 18 ส.ค. 62
18-20 ส.ค 62
5-6, 18 ส.ค. 62
18-20 ส.ค 62
18-20 ส.ค 62
18-19 ส.ค.62
5-6,18 ส.ค 62
18-20 ส.ค 62
15-16, 18 ส.ค 62
18-20 ส.ค 62
15-16, 18 ส.ค 62
14-15, 18 ส.ค 62
18-20 สค. 62
18-20 ส.ค 62
18-21 ส.ค 62
15-16, 18 ส.ค 62
18-20 ส.ค 62
18-20 ส.ค 62
18-20 ส.ค 62
18-20 ส.ค 62
16-18 ส.ค.62
18-21 ส.ค 62
14-16, 18 ส.ค 62
18-21 ส.ค 62
18-20 ส.ค 62
17-18 ส.ค 62

ลำดับ
34
35
36
37
38

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
ภูเก็ต
ยะลา

ชื่อสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กำหนดการจัดงาน
18-21 ส.ค 62
18-20 ส.ค 62
18-20 ส.ค 62
18-20 ส.ค 62
18-20 ส.ค 62

4) อนุมัติในหลักการดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลโครงการจัดงานสัปดาห1วิทยาศาสตร1แหFงชาติ สFวนภูมิภาค ประจำปa 2562
5) สนับสนุนงบประมาณใหBแกF สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผล
โครงการจัดงานสัปดาห1วิทยาศาสตร1แหFงชาติ สFวนภูมิภาค ประจำปa 2561
6) จัดทำของที่ระลึกสำหรับใชBในงานสัปดาห1วิทยาศาสตร1แหFงชาติ สFวนภูมิภาค ประจำปa 2562
7) จัดพิธีมอบโลFขอบคุณหนFวยงานรFวมจัดงานสัปดาห1วิทยาศาสตร1แหFงชาติ สFวนภูมิภาค ภายในงาน TechnoMart 2019 “กBาวสำคัญเพื่อ
การขับเคลื่อน วทน. สูFภูมิภาค” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร1 1 ศูนย1แสดงสินคBาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี
8) ผลการจัดงานสัปดาห1วิทยาศาสตร1แหFงชาติ สFวนภูมิภาค ประจำปa 2562 จำนวน 38 แหFง ทั่วประเทศ มีผูBเขBารFวมชมงานทั้งสิ้น
637,481 คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผูBเขBารFวมกิจกรรมดBาน วทน. คิดเป^นรBอยละ 84.82 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

จังหวัด
เชียงใหมF
พิษณุโลก
ขอนแกFน
ชลบุรี
สงขลา

ชื่อสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหมF
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแกFน
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1 วิทยาเขตหาดใหญF
มหาวิทยาลัยแมFฟzาหลวง
เชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
พะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
แพรF
มหาวิทยาลัยแมFโจB-แพรF เฉลิมพระเกียรติ
ตาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลBานนา ตาก
เพชรบูรณ1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ1
อุตรดิตถ1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ1
กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หนองคาย
มหาวิทยาลัยขอนแกFน วิทยาเขตหนองคาย
เลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รBอยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏรBอยเอ็ด
อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
บุรีรัมย1
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย1
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
จันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
สระแกBว
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกBว
พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
89

กำหนดการจัดงาน
18-20 ส.ค. 62
18-20 ส.ค. 62
18-20 ส.ค. 62
14-16, 18 ส.ค. 62
18-20 ส.ค. 62
18-20 ส.ค. 62
18-20 ส.ค. 62
1-2, 18 ส.ค. 62
18-20 ส.ค. 62
5-6, 18 ส.ค. 62
18-20 ส.ค. 62
18-20 ส.ค. 62
18-19 ส.ค.62
4 - 5 ก.ค., 18 ส.ค. 62
18-20 ส.ค. 62
15-16, 18 ส.ค. 62
18-20 ส.ค. 62
15-16, 18 ส.ค. 62
14-15, 18 ส.ค. 62
18-20 ส.ค. 62
18-20 ส.ค. 62
16-18 ส.ค. 62
18-20 ส.ค. 62
18-20 ส.ค. 62
18-20 ส.ค. 62
18-20 ส.ค. 62
18-20 ส.ค. 62
7-8, 18 ส.ค.62
18-21 ส.ค. 62
18-21 ส.ค. 62
18-21 ส.ค. 62

จำนวนผูIเขIาชมงาน (คน)
22,433
102,618
85,035
21,559
76,036
14,711
26,528
1,734
9,470
4,480
3,200
4,225
7,171
5,400
25,000
10,896
8,286
12,402
3,142
18,501
4,000
19,358
9,015
34,001
12,000
2,900
4,400
800
13,728
4,716
2,958
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ลำดับ
จังหวัด
32
สุราษฎร1ธานี
33
34
นครศรีธรรมราช
35
36
37
38

พัทลุง
ภูเก็ต
ยะลา

ชื่อสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร1ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1 วิทยาเขตสุราษฎร1ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กำหนดการจัดงาน
18-20 ส.ค. 62
17-18 ส.ค. 62
18-21 ส.ค. 62

จำนวนผูIเขIาชมงาน (คน)
2,318
5,000
18,122

18-20 ส.ค. 62

5,403

18-20 ส.ค. 62
18-20 ส.ค. 62
18-20 ส.ค. 62

5,780
4,743
25,412

1.3.4 พิธีถวายราชสักการะพระบิดาแห_งวิทยาศาสตร0ไทย
1) แตFงตั้งคณะอนุกรรมการดBานพิธีการถวายราชสักการะพระบิดาแหFงวิทยาศาสตร1ไทย และถวายราชสักการะพระบิดาแหFงเทคโนโลยี
ของไทย ประจำปa 2562
2) จัดประชุมคณะอนุกรรมการดBานพิธีการถวายราชสักการะพระบิดาแหFงวิทยาศาสตร1ไทย และถวายราชสักการะพระบิดาแหFง
เทคโนโลยีของไทย ประจำปa 2562
3) จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกลBาเจBาอยูFหัว ในฐานะทรงเป^น “พระบิดาแหFงวิทยาศาสตร1ไทย” เรียบรBอยแลBว
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562
1.4 การจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแห_งเทคโนโลยีของไทยและงานวันเทคโนโลยีของไทย (เป`าหมาย 1 กิจกรรม/12,000 คน) 2
กิจกรรม /36,357 คน
ผลการดำเนินงาน
1.4.1 การจัดงาน “ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ดBวย วิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี และนวัตกรรม” Thailand 4.0 in the Making ระหวFางวันที่
23 - 25 พฤศจิกายน 2561 ณ สยามสแควร1 เพื่อจัดแสดงนิทรรศการผลงาน/ชิ้นงาน/ผลิตภัณฑ1/ระบบมาตรฐาน ดBาน วทน. ที่สำคัญของ
15 หนFวยงาน วท. และไดBรับความรFวมมือจากภาคเอกชน 16 หนFวยงาน และมหาวิทยาลัย 20 แหFง ในการจัดงาน จำนวนผลงานจัดแสดงไมF
นBอยกวFา 300 รายการ โดยแบFงโซนนิทรรศการออกเป^น 5 โซนหลัก ไดBแกF
1) วิทย1สรBางคน ประกอบดBวย 4 นิทรรศการ ดังนี้
- นิทรรศการ Startup Nation: กBาวเขBาสูFประเทศแหFงการเป^นชาติสตาร1ทอัพ
- นิทรรศการ Makers Nation: กBาวเขBาสูFประเทศแหFงการเป^นเมืองนักพัฒนา
- นิทรรศการ Careers for the future: อาชีพใหมFสำหรับอนาคต รองรับ STEM CAREER
- นิทรรศการ Sci- for Society: จะทำอยFางไร เมื่อประเทศของเรากBาวสูFสังคมสูงวัย
2) วิทย1แกBจน ประกอบดBวย 4 นิทรรศการ ดังนี้
- นิทรรศการ Sci-for Community: วิทย1สูFชุมชน
- นิทรรศการ Smart Farmer: เกษตรไทยอัจฉริยะ
- นิทรรศการ Bio-Economy Circular Economy: ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยกFอกำเนิดการใชBอยFางยั่งยืน
- นิทรรศการ Big Data & Intelligence System: Big Data และระบบอัจฉริยะใกลBตัวที่คุณควรรูB
3) วิทย1เสริมแกรFง ประกอบดBวย 2 นิทรรศการ ดังนี้
- นิทรรศการ Big Science Infrastructure: โครงสรBางพื้นฐานดBานวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี และนวัตกรรม
- นิทรรศการ 10 S-Curve Technology: กลยุทธ1 10 S-CURVE ขับเคลื่อนอนาคตเศรษฐกิจไทย
4) วิทย1สูFภูมิภาค ประกอบดBวย 3 นิทรรศการ ดังนี้
- นิทรรศการ Regional Science Park & Innovation Hub: แนวคิดสFงตFออุทยานวิทยาศาสตร1สูFภูมิภาค
- นิทรรศการ Food Innopolis & MedicoInnopolis: นิทรรศการแสดงเมืองแหFงอาหารและการรักษาโรค
- นิทรรศการ Eastern Economic Corridor of innovation (EECi): ระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม
5) นิทรรศการอื่นๆ ประกอบดBวย 5 นิทรรศการ ดังนี้
- นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ร.4 ร.9 ร.10 (Royal Pavilion)
- นิทรรศการอุโมงค1อดีต
- นิทรรศการกลยุทธ1 4 วิทย1ทำนำอนาคต
- นิทรรศการ Write your Science Future
- นิทรรศการเมืองแหFงแมลง(Insect World)
ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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ผลการจัดงาน
- มีจำนวนผูBเขBารFวมชมงานทั้งหมด 30,755 คน
- ความพึงพอใจภาพรวมนิทรรศการภายในงานของผูBเขBารFวมชมงาน จำนวน 1,135 คน คิดเป^นรBอยละ 5.02 ของจำนวนผูBเขBาชมงานทั้งหมด
มีความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุด คิดเป^นรBอยละ 82.0
- ความพึงพอใจของผูBเขBารFวมจัดนิทรรศการภายในงาน จำนวน 50 บูธ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.33 คะแนน
1.4.2 การจัดงาน TechnoMart 2019 “กBาวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สูFภูมิภาค” โดยจัดคูFขนานกับงาน Thailand Social Expo
2019 ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย1 กำหนดจัดงานระหวFางวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร1 1
ศูนย1แสดงสินคBาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
1) ดำเนินการเชFา-ใชBสถานที่จัดงาน TechnoMart 2019 “กBาวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สูFภูมิภาค” กับบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น
แมเนจเมBนท1 จำกัด เรียบรBอยแลBว
2) ดำเนินการจBางเหมาจัดทำนิทรรศการและการจัดงาน TechnoMart 2019 “กBาวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สูFภูมิภาค” โดยมี บริษัท
ปริพัชร1 ออร1กาไนเซอร1 จำกัด เป^นผูBรับจBาง
3) งาน TechnoMart 2019 “กBาวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สูFภูมิภาค” ไดBจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อเพื่อเผยแพรFผลงาน/กิจกรรม ที่
เกิดจากการนำ วทน. ไปสFงเสริม สนับสนุน ตFอยอดจนเกิดการพัฒนาเป^นสินคBา ผลิตภัณฑ1 สรBางงาน สรBางรายไดBและคุณภาพชีวิตที่ดีใหBแกFชุมชน
ทBองถิ่น ขยายผลไปสูFกลุFมวิสาหกิจ กลุFมผูBประกอบการรุFนใหมF Start up และภาคอุตสาหกรรมของไทย ของสำนักสFงเสริมและถFายทอด
เทคโนโลยี สป.อว. และไดBรับความรFวมมือจาก 2 หนFวยงาน ไดBแกF สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสFงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร1
(สอว.สป.อว.) และสำนักงานการวิจัยแหFงชาติ (วช.) โดยแบFงโซนนิทรรศการออกเป^น 7 โซนหลัก ไดBแกF
1. นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพดBานวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีของรัชกาลที่ 4 รัชการที่ 9 และรัชกาลที่ 10
2. นิทรรศการศูนย1ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค
3. นิทรรศการโครงการจัดงานสัปดาห1วิทยาศาสตร1แหFงชาติสFวนภูมิภาค
4. นิทรรศการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ1ชุมชนดBวย วทน.
5. นิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ1และสิ่งประดิษฐ1เชิงพาณิชย1
6. นิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร1ภูมิภาค
7. นิทรรศการเสBนสายลายศิลป½ของสำนักงานการวิจัยแหFงชาติ
4) กิจกรรมที่นFาสนใจ ไดBแกF
1. กิจกรรมเติมความรูBสานสัมพันธ1เครือขFาย อสวท.
2. การเสวนาเครือขFายขับเคลื่อน วทน. สูFภูมิภาค
3. การประกวดสิ่งประดิษฐ1ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
4. การอบรม/สัมมนาทางวิชาการ การพัฒนาผูBประกอบการ OTOP ดBานการตลาด /การตFอยอดธุรกิจเครื่องจักรกลดBวยแนวคิด
ทรัพย1สินทางป‰ญญา /ถอดบทเรียนความสำเร็จการสรBางเครื่องจักรตBนแบบอุตสาหกรรม
ผลการจัดงานในภาพรวม
- มีจำนวนผูBเขBารFวมชมงานทั้งหมด 5,602 คน
- ผลสำรวจความพึงพอใจในภาพรวมการจัดงานของผูBเขBารFวมงาน 667 คน อยูFในระดับมากและมากที่สุด คิดเป^นรIอยละ 78.5
- ผูBเขBาชมงานสFวนใหญFมาซื้อสินคBา/ผลิตภัณฑ1 คิดเป^นรBอยละ 42 มาทดลองใชBสินคBา คิดเป^นรBอยละ 38 และบางสFวนมาเจรจาธุรกิจ
เทคโนโลยี
- ยอดรวมการจำหนFายสินคBาที่เกิดขึ้นภายในงาน ยอดสั่งซื้อและเจรจาธุรกิจรวมทั้งสิ้น จำนวน 4,815,858 บาท โดยเป^นยอดรายไดB
จากโซนตลาดนัดวิถวี ิทย1 จำนวน 508,918 บาท และโซนเทคโนโลยีเครื่องจักรกลไทย จำนวน 4,306,940 บาท
1.4.3 การเขBารFวมจัดนิทรรศการตFาง ๆ ไดBแกF
- งานนิทรรศการเกษตรเจBาคุณทหาร ประจำปa 2562 ในหัวขBอ “อาหารปลอดภัยสมุนไพรมีมาตรฐาน ดBวยนวัตกรรมการเกษตร 4.0
Food safety and standardized herbal by agricultural innovation 4.0” เมื่อวันที่ 9-17 กุมภาพันธ1 2562 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลBาเจBาคุณทหารลาดกระบัง
2) งาน Thailand Social Expo 2019 ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย1 ณ อาคารชาเลนเจอร1 2 ศูนย1แสดงสินคBา
และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ใชB Theme งาน “รFวมมือ รFวมใจ สังคมไทยยั่งยืน” (Partnership for Sustainability)
ซึ่ง อว. จะเนBนการแสดงผลงานที่เกี่ยวขBองกับการพัฒนาคนตลอดชFวงชีวิต (ชFวงวัยแรงงาน) โดยไดBรับความรFวมมือจากหนFวยงานในสังกัด อว. มี
ผลงานเกี่ยวขBองรFวมจัดนิทรรศการ จำนวน 5 หนFวยงาน ไดBแกF
- กรมวิทยาศาสตร1บริการ : จัดแสดงผลงานเพิ่มมูลคFาสินคBาเกษตร การเพิ่มมูลคFาวัตถุดิบจากทBองถิ่น นำเสนอในรูปแบบแอปพลิเคชัน
ผFานแท็บเล็ต พรBอมตัวผลิตภัณฑ1 จำนวน 10 ผลิตภัณฑ1
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีแหFงประเทศไทย : จัดแสดงตัวอยFางผลงานที่ประสบผลสำเร็จของหนFวยงาน
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สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีแหFงชาติ : จัดแสดงผลงาน ในหัวขBอ "AGRITEC Station” โดยเทคโนโลยีที่นำเสนอ ไดBแกF
สารชีวภัณฑ1 ไวรัส NPV (Nuclear Polyhedriosis Virus: NPV) บิวเวอเรีย บาเซียนา บรรจุภัณฑ1 ActivePak ชันโรง และโครงการสรBาง
เครือขFายความรFวมมือกับภาคการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในการพัฒนาอุปกรณ1การแพทย1 ระบบบริหารจัดการการดูแลสุขภาพผูBสูงอายุในสถาน
ดูแลผูBสูงอายุ
- สำนักงานนวัตกรรมแหFงชาติ (องค1การมหาชน) :
นำผลิตภัณฑ1นวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับกลุFม "ผูBใชBแรงงาน" ไปจัดแสดงจำนวน
9 ผลิตภัณฑ1
- สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค1การมหาชน) : ประชาสัมพันธ1การจัดหลักสูตรอบรมสำหรับผูBประกอบการ
1.4.4 พิธีถวายราชสักการะพระบิดาแหFงเทคโนโลยีของไทย ประจำปa 2562
1) จัดประชุมคณะอนุกรรมการดBานพิธีการถวายราชสักการะพระบิดาแหFงวิทยาศาสตร1ไทย และถวายราชสักการะพระบิดาแหFง
เทคโนโลยีของไทย ประจำปa 2562
2) จัดทำหนังสือเชิญผูBรFวมพิธีวางพานพุFม จำนวน 194 หนFวยงาน
ดพิธีฯต จะจัดในวันที่ 19 ตุลาคม 2562
ตั3)วชีการจั
้วัดผลผลิ

• การถCายทอดเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงตBนทุน

จำนวนผูBรับการถFายทอด
เทคโนโลยี (คน)
ผูBรับการถFายทอดเทคโนโลยีนำ
ผลงานไปใชBประโยชน1 (รBอยละ)
ระยะเวลาการดำเนินงาน
เป^นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
การใชBจFายงบประมาณเป^นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจำปa

แผน/(ผล) การดำเนินงานตัวชี้วัด ประจำปVงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวมทุกไตรมาส
7,130/
5,100/
200/
200/
12,630/
(10,300)
(6,097)
(319)
(213)
(16,929)
-/
-/
-/
40/
40/
(-)
()
()
(68.36)
(68.36)
-/
-/
-/
100/
100/
(-)
()
()
(100)
(100)
-/
(32.63)

-/
()

-/
()

94/
()(สะสม)

94/
(32.63)

ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
กิจกรรมหลักที่ 1
การสFงเสริมการ
พัฒนาเทคโนโลยีฯ

จำนวนเครื่องตBนแบบที่ไดB
สFงเสริมและพัฒนา (เครื่อง)

กิจกรรมหลักที่ 2
การสFงเสริมการนำ
วทน. เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิต
และเศรษฐกิจชุมชน

จำนวนผลงานดBาน วทน. ที่
สFงเสริมไปใชBในการเพิ่ม
ศักยภาพ (เรื่อง)

แผน/(ผล)การดำเนินงานตัวชี้วัด ประจำปVงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวมทุกไตรมาส
-/
17/
8/
-/
25/
(-)
(27)
()
()
(27)
5/
(5)

10/
(16)

5/
(10)

-/
(10)

20/
(41)

รายละเอียดการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด
กิจกรรมหลักที่ 1 การส_งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ0 เพื่อเพิ่มขีด
ผลงาน
ความสามารถของภาคการผลิตและบริการ
ตัวชี้วัด : จำนวนเครื่องตIนแบบที่ไดIส_งเสริมและพัฒนา (เป`าหมาย 25 เครื่อง/ 500 คน) ผลไดI 27 เครื่อง/
27 เครื่อง
760 คน
การพัฒนาและถFายทอดเทคโนโลยีการสรBางเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ
ผลการดำเนินงาน
1. การสFงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ
1) คัดเลือกผูBบริหารโครงการ 5 โครงการยFอย พรBอมทั้งอนุมัติใหBอุดหนุนงบประมาณแกF 4 หนFวยงาน เพื่อบริหารจัดการโครงการ วงเงินจำนวน
46,000,000 บาท (สี่สิบหกลBานบาทถBวน) โดยเบิกจFายจากงบอุดหนุนและงบดำเนินงาน ปaงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายละเอียด ดังนี้
ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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โครงการ

หน_วยรับบริหาร
โครงการ
ศว.พว.

(1) สรBางเครื่องจักรตBนแบบดBวยกระบวนการ
วิศวกรรมเพื่อการสรBางสรรค1คุณคFา
(2) พั ฒ นาสิ น คB า เทคโนโลยี เ พื ่ อ ทดแทนการ
สถาบันไทย –
นำเขBาและผลักดันสูFตลาด AEC
เยอรมัน
(3) พัฒนาตBนแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และ
อุปกรณ1 เพื่อการผลิตระดับชุมชน
(4) ประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกล
สมาคม
ยอดเยี่ยม
เครื่องจักรกลไทย
(5) สF ง เสริ ม สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ1 ค ิ ด คB น ทางดB า น
มหาวิทยาลัย
วิ ท ยาศาสตร1 แ ละเทคโนโลยี และนวั ต กรรม เทคโนโลยีพระจอม
ชุมชนสูFเชิงพาณิชย1
เกลBาพระนครเหนือ

งบประมาณ
(บาท)
20,000,000
10,000,000
9,000,000

รายการงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนา
และถFายทอดเทคโนโลยีการสรBางเครื่องจักร
เครื ่ อ งมื อ และอุ ป กรณ1 เพื ่ อ เพิ ่ ม ขี ด
ความสามารถของภาคการผลิตและบริการ

1,000,000
6,000,000

งบดำเนินงาน : รายการคFาใชBจFายเพื่อการ
พั ฒ นาและถF า ยทอดเทคโนโลยี ก ารสรB า ง
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ1 เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของภาคการผลิตและบริการ

2) ลงนามในบันทึกขBอตกลงความรFวมมือ (MOU) กับสถาบันไทย-เยอรมัน สมาคมเครื่องจักรกลไทย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลBา
พระนครเหนือ
3) อุดหนุน/สนับสนุนงบประมาณใหBแกFหนFวยรับบริหารจัดการโครงการทั้ง 5 โครงการ งวดที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการ

หน_วยรับบริหาร
โครงการ
ศว.พว.

(1) สรB า งเครื ่ องจั ก รตB น แบบดB วยกระบวนการ
วิศวกรรมเพื่อการสรBางสรรค1คุณคFา
(2) พั ฒ นาสิ น คB า เทคโนโลยี เ พื ่ อ ทดแทนการ
สถาบันไทย –
นำเขBาและผลักดันสูFตลาด AEC
เยอรมัน
(3) พัฒ นาตBนแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และ
อุปกรณ1 เพื่อการผลิตระดับชุมชน
(4) ประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกล
สมาคม
ยอดเยี่ยม
เครื่องจักรกลไทย
(5) สF ง เสริ ม สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ1 ค ิ ด คB น ทางดB า น
มหาวิทยาลัย
วิ ท ยาศาสตร1 แ ละเทคโนโลยี และนวั ต กรรม เทคโนโลยีพระจอม
ชุมชนสูFเชิงพาณิชย1
เกลBาพระนครเหนือ

งบประมาณ
(บาท)
7,000,000
5,000,000
4,500,000

รายการงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนา
และถFายทอดเทคโนโลยีการสรBางเครื่องจักร
เครื ่ อ งมื อ และอุ ป กรณ1 เพื ่ อ เพิ ่ ม ขี ด
ความสามารถของภาคการผลิตและบริการ

500,000
2,600,000

งบดำเนินงาน : รายการคFาใชBจFายเพื่อการ
พั ฒ นาและถF า ยทอดเทคโนโลยี ก ารสรB า ง
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ1 เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของภาคการผลิตและบริการ
(เบิกจFายแทนกัน)

4)
พิจารณาขBอเสนอโครงการสรBางเครื่องจักรตBนแบบดBวยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสรBางสรรค1คุณคFา โครงการพัฒนาสินคBาเทคโนโลยี
เพื่อทดแทนการนำเขBาและผลักดันสูFตลาด AEC
และโครงการพัฒนาตBนแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ1 เพื่อการผลิตระดับชุมชน
โดยมีโครงการที่ผFานการพิจารณาใหBการสนับสนุนการพัฒนาเครื่องจักร จำนวน 27 เครื่อง ดังนี้
เครื่องจักรระดับอุตสาหกรรม จำนวน 17 เครื่อง พัฒนาภายใตB 2 โครงการ ไดBแกF
4.1) โครงการพัฒนาตBนแบบเครื่องจักรตBนแบบดBวยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสรBางสรรค1คุณคFา จำนวน 8 เครื่อง
ลำดับ
1
2
3
4
5
6

โครงการพัฒนาสรIางตIนแบบ
เครื่องปรับสภาพวัสดุรองพื้นในโรงเรือนเลี้ยงไกFเนื้อ
หุFนยนต1แบบคาน
คลังเก็บยาสำหรับโรงพยาบาล
รถขนสFงในโรงงานและคลังสินคBา
ชุดแขนกลหุFนยนต1แบบเดลตBา
ชุดแขนกลหุFนยนต1แบบปรับเปลี่ยนรFางไดB

ผูIประกอบการที่ร_วมโครงการ
บริษัท อกรินโนเวท จำกัด
บริษัท ที.ซี.เวลดิ้งออโตเมชั่น จำกัด
บริษัท เซ็นเซอร1นิกส1 จำกัด
บริษัท เซ็นเซอร1นิกส1 จำกัด
บริษัท แอ็ดว¿านซ1 แอนด1ไวส1 โซลูชั่น จำกัด
บริษัท แอ็ดว¿านซ1 แอนด1ไวส1 โซลูชั่น จำกัด
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ลำดับ

โครงการพัฒนาสรIางตIนแบบ

7

เครื่องทำความสะอาดหBองเผาไหมBภายในรถยนต1ดBวยเครื่องผลิตก¿าซไฮโดรเจนจาก
น้ำ และระบบการบริการ "ไฮโดรคลีนนิ่ง"
เครื่องปลูกพืชสมุนไพรและจัดเก็บอัจฉริยะแบบเคลื่อนยBายไดB

8

ผูIประกอบการที่ร_วมโครงการ
บริษัท อินเตอร1โกร จำกัด
บริษัท ที เทค (ประเทศไทย) จำกัด

4.2 โครงการพัฒนาสินคBาเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเขBาและผลักดันสูFตลาด AEC จำนวน 9 เครื่อง
ลำดับ

โครงการพัฒนาสรIางตIนแบบ

1

เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ1ลงถุงแบบอัตโนมัติ

2

เครื่องตัดผBาดBวยเลเซอร1อัตโนมัติ

3

เครื่องอัดรีดกระเบื้องหลังคา

4

8

เครื่องตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติดBวยกลBอง
อัจฉริยะระบบการเรียนรูBเชิงลึก
เครื่องขึ้นรูปอาหารจากของเหลว เพื่อ
สรBางสรรค1อาหารและเครื่องดื่มอัตโนมัติ
เครื่องขึ้นรูปปูนซีเมนต1เหลวสำหรับงาน
กFอสรBางอัตโนมัติ
เครื่องผลิตกระดาษสาแผFนใหญFพรBอม
ขึ้นลวดลาย
เครื่องซีลถุงแบบตFอเนื่อง

9

ระบบชั่งวัว พFอแมFพันธ1

5
6
7

บริษัทผูIพัฒนา

บริษัทผูIใชI

บริษัท ไชย แมชชีนเนอร1รี่ ซัพพลาย
จำกัด
บริษัท เอ็นแอนด1ที ยูนิเวอร1แชล จำกัด

บริษัท สเต็ปคอน จำกัด

บริษัท เจเคเอ็นซัพพลายเออร1แอนด1
เซอร1วิส จำกัด
บริษัท อินสเปคชั่น จำกัด

บริษัท กระเบื้องไมBงาม จำกัด

บริษัท บางกอก บลู โอเชี่ยน จำกัด

บริษัท บBานถั่วเย็น จำกัด

บริษัท บางกอก บลู โอเชี่ยน จำกัด

บริษัท มหากิจ โฮลดิ้ง (1973) จำกัด

บริษัท เอ็นแอนด1ที ยูนิเวอร1แซล จำกัด

บริษัท ซิมพลิเด็คเคอร1 จำกัด

บริษัท ไชย แมชชีนเนอร1รี่ ซัพพลาย
จำกัด
บริษัท อกรินโนเวท จำกัด

บริษัท ไชยโย แพBคกิ้ง โซลูFชั่น จำกัด

บริษัท เอ็นบีพี คอร1ปอเรท จำกัด

บริษัท โปรทูล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท แดรีไ่ ลน1 อินเตอร1เทรด จำกัด

เครื่องจักรระดับชุมชน จำนวน 10 เครื่อง ไดBแกF
4.3 โครงการพัฒนาตBนแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ1 เพื่อการผลิตระดับชุมชน
ลำดับ

โครงการพัฒนาสรIางตIนแบบ

ผูIประกอบการที่ร_วมโครงการ

1

ธนาคารปูมBาชุมชนควบคุมดBวยระบบ IoT

2

เครื่องแยกเนื้อตาลโตนดสุกเพื่อการผลิตระดับชุมชน

3
4

เครื่องสลัดน้ำผึ้งแบบอัตโนมัติ
เครื่องทอดแผFนขBาวตัง แบบลดการหFอตัวและงอของแผFน

5

เครื่องกะเทาะเปลือกและคัดแยกขนาดกุBงแหBง

6
7

เครื่องผลิตหมFอนหยี
เครื่องทุบหมู สำหรับผลิตภัณฑ1หมูทุบ แบบกึ่งอัตโนมัติ

8
9

เครื่องป‰²นควBานคัดแยกเมล็ดพันธุ1และน้ำแตงโมสดเพื่อสุขภาพ
เครื่องผลิตกลBวยบดอัดแทFงแบบกึ่งอัตโนมัติ

10

เครื่องบีบน้ำมันเมล็ดพืช ผัก ผลไมBแบบ 1 หัวบีบ
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กลุFมทFองเที่ยวเชิงอนุรักษ1บBานพุมเรียง
อ.ไชยา จ.สุราษฎร1ธานี
วิสาหกิจชุมชนตาลโตนด โหนด นา-เล
อ.สทิงพระ จ.สงขลา
วิสาหกิจชุมชนผูBเลี้ยงผึ้งคุณภาพ อ.เมือง จ.แพรF
วิสาหกิจชุมชนกลุFมแมFบBานเกษตรกรลาดบัวขาว
อ.บBานโป†ง จ.ราชบุรี
วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปอาหารทะเลบBานทFาโพธิ์
อ.กาญจนดิษฐ1จ.สุราษฎร1ธานี
วิสาหกิจชุมชนภูดอย อ.เมือง จ.นFาน
วิสาหกิจชุมชนกลุFมแมFบBานเกษตรกรแปรรูปเนื้อสัตว1
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ1
กลุFมมักชิม OTOP อ.เมือง จ.มหาสารคาม
วิสาหกิจชุมชนกลุFมแมFบBานเกษตรกรบBานเกFา
อ.ดFานซBาย จ.เลย
วิสาหกิจชุมชนกลุFมแมFบBานเกษตรกรบBานเนินใหมF
อ.ปากพลี จ.นครนายก

5) อุ ด หนุ น งบประมาณใหB แ กF ห นF ว ยรั บ บริ ห ารจั ด การโครงการ งวดที ่ 2 จำนวน 23,500,000 บาท (ยี ่ ส ิ บ สามลB า นหB า แสนบาทถB ว น)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการ
(1) สรB า งเครื ่ องจั ก รตB น แบบดB วยกระบวนการ
วิศวกรรมเพื่อการสรBางสรรค1คุณคFา
(2) พั ฒ นาสิ น คB า เทคโนโลยี เ พื ่ อ ทดแทนการ
นำเขBาและผลักดันสูFตลาด AEC
(3) พัฒ นาตBนแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และ
อุปกรณ1 เพื่อการผลิตระดับชุมชน

หน_วยรับบริหาร
โครงการ
ศว.พว.

งบประมาณ
(บาท)
13,000,000

สถาบันไทย –
เยอรมัน

5,000,000
4,500,000

รายการงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนา
และถFายทอดเทคโนโลยีการสรBางเครื่องจักร
เครื ่ อ งมื อ และอุ ป กรณ1 เพื ่ อ เพิ ่ ม ขี ด
ความสามารถของภาคการผลิตและบริการ

6) อุดหนุน/สนับสนุนงบประมาณใหBหนFวยรับดำเนินงานเพิ่มเติม 2 โครงการ ดังนี้
โครงการ
(1) ขยายผลเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ และ
อุปกรณ1 เพื่อการผลิตระดับชุมชน
(2) จัดแสดงเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ1และ
สิ่งประดิษฐ1 ภายในงาน Thai Tech Expo 2019

หน_วยรับบริหาร
โครงการ
สถาบันไทย –
เยอรมัน
สมาคม
เครื่องจักรกลไทย

งบประมาณ
(บาท)
1,000,000
1,500,000

รายการงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนา
และถFายทอดเทคโนโลยีการสรBางเครื่องจักร
เครื่องมือ และอุปกรณ1 เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของภาคการผลิตและบริการ

2. การถFายทอดเทคโนโลยีภายใตBกิจกรรมสFงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ1เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
ภาคการผลิตและบริการ มีผูBรับการถFายทอดเทคโนโลยี จำนวน 760 คน ดังนี้
จำนวน รIอยละการนำผลงานไป รIอยละความพึง
ลำดับ
เรื่อง
วัน/สถานที่
(คน)
ใชIประโยชน0
พอใจ
1 เทคนิคการออกแบบเครื่องจักรกลเพื่อการ
30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน
16
91.00
92.88
ผลิตระดับชุมชน
2561 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน
2 System Integrator, Beyond Integrating วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ
40
73.80
88.72
System
หBอง MR 219 ศูนย1นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา
3 การถFายทอดเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ1 เครื่องมือ 25 มกราคม - 4 กุมภาพันธ1
95
99.40
98.60
เครื่องจักรภายในวันเกษตรภาคอีสาน
2562
ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยขอนแกFน
4 การพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุFนยนต1เพื่อ
20 กุมภาพันธ1 2562
37
77.80
89.00
รองรับอุตสาหกรรมการผลิตในอนาคต
ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ
อยุธยา
5 เทคโนโลยีอุปกรณ1ตรวจจับ Smart Sensor
21 มีนาคม 2562
40
71.20
84.00
Technology
ณ โรงแรมเมเป>ล บางนา กทม.
6
พลิกวิถีเทคโนโลยีดBวย AI & ML
21 มีนาคม 2562 ณ หBองพาโนรา 96
76.39
93.22
มา 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรลั ด1
7
เทคโนโลยีการจัดการคลังสินคBายุคใหมF
28 มีนาคม 2562 ณ หBอง EH
112
75.62
93.42
100 ศูนย1นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา
8 เทคโนโลยี CAD/CAM อัจฉริยะ สำหรับการ 5 เมษายน 2562 ณ สถาบันไทย- 39
85.00
85.69
ตัดเฉือนงานประเภท 5 แกน
เยอรมัน (ชลบุรี) หBอง B-306 , B
104
9 กระบวนการ Reverse Engineering ไปสูF
26 เมษายน 2562
20
87.64
88.20
การออกแบบ เครื่องจักรกลความแมFนยาสูง หBอง A505 สถาบันไทย-เยอรมัน
95
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ลำดับ

เรื่อง

10

การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรและ
อุปกรณ1ดBวย Digital 4.0

วัน/สถานที่

9 พฤษภาคม 2562
หBอง MR 214 ศูนย1นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา
11 โลหะวิทยาของโลหะกลุFมเหล็กเพื่อการผลิต
20 มิถุนายน 2562
ทางอุตสาหกรรม
หBอง MR 214 ศูนย1นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา
12 Maintenance Technology for Industrial
4 กรกฎาคม 2562
4.0
ณ Kantary Hotel Korat
13 การพัฒนา Cobot และการเสวนา Tech 4
21 สิงหาคม 2562
Gens
ณ หBองกมลทิพย1 โรงแรมเดอะสุ
โกศล
รวม

จำนวน รIอยละการนำผลงานไป รIอยละความพึง
(คน)
ใชIประโยชน0
พอใจ
52
74.00
94.31
65

80.33

88.00

88

55.20

86.48

60

78.10

84.76

760

78.88

89.79

3. การเผยแพรF ประชาสัมพันธ1ผลงานในโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ1เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการ
ผลิตและบริการ
3.1 จัดงานแถลงขFาวความสำเร็จเพื่อเผยแพรFเทคโนโลยีเครื่องจักรตBนแบบในโครงการ จำนวน 2 ครั้ง
1) ทดสอบใชBงานตBนแบบ “เรือตักขยะขนาดเล็ก” เก็บขยะจากเทศกาลวันลอยกระทง รFวมกับ ศูนย1เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหFงชาติ
(MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีแหFงชาติ (สวทช.) และเทศบาลนครรังสิต วันศุกร1ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ริมเขื่อน
สะพานแดง คลองรังสิตประยูรศักดิ์ คลองหนึ่ง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
2) งานแถลงขFาวความสำเร็จการพัฒนาสรBางเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับการปรุงอาหารและเครื่องดื่ม รFวมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1
และบริษัท บางสมบุญ จำกัด วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 (วิทยาเขตบางเขน)
3) งานแถลงขFาวความสำเร็จการพัฒนาสรBางเครื่องจักรตBนแบบภายใตBโครงการสรBางเครื่องจักรตBนแบบดBวยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อ
การสรBางสรรค1คุณคFา วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ภายในงาน TechnoMart 2019 “กBาวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สูFภูมิภาค”
ณ อาคารชาเลนเจอร1 1 ศูนย1แสดงสินคBาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จำนวน 7 ผลงาน ไดBแกF เครื่องจำลองขับรถบัสโดยสาร เครื่อง
บำบัดอาการบวมน้ำเหลือง เครื่องปอกมะพรBาวอัจฉริยะ เครื่องยFอยเศษอาหารเป^นปุ£ยชีวภาพขนาดครั้วเรือน รถฆFาเชื้อปลอดสารเคมีสำหรับ
ฟาร1มปศุสัตว1 เครื่องสกัดสาระสำคัญดBวยคาร1บอนไดออกไซต1สถานะวิกฤติขั้นสูง หุFนยนต1ชFวยงานกFอสรBางแบบอัตโนมัติ
4) งานแถลงผลงานความสำเร็จการพัฒนา COBOT (Collaborative Robot) วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ หBอง กมลทิพย1 2 โรงแรม
เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
3.2 การจัดแสดงผลงานเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ1 ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ รFวมกับหนFวยงานตFางๆ
1) โครงการสFงเสริมสิ่งประดิษฐ1คิดคBนทางดBานวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชนสูFเชิงพาณิชย1
จัดแสดงผลงานเพื่อสFงเสริมสูFเชิงพาณิชย1และถFายทอดเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ1 เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ1 และนวัตกรรมชุมชน ในแตFละ
ภูมิภาค รFวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลBาพระนครเหนือ ไดBแกF
(1) การจัดแสดงผลงานเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ1 และนวัตกรรมชุมชน ภายในงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 22 ในระหวFางวันที่
1-10 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
(2) การจัดแสดงผลงานเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ1 และนวัตกรรมชุมชน ภายในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปa 2562 ระหวFาง
วันที่ 25 มกราคม - 4 กุมภาพันธ1 2562 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแกFน จังหวัดขอนแกFน
(3) การจัดแสดงผลงานเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ1 และนวัตกรรมชุมชน ภายในงานวลัยลักษณ1เดย1 2562 ระหวFางวันที่ 22 – 31
มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ1 จังหวัดนครศรีธรรมราช
(4) การจัดแสดงผลงานเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ1 และนวัตกรรมชุมชน ภายในงาน Lanna Expo 2019 ณ ศูนย1ประชุมและแสดง
สินคBานานาชาติ จังหวัดเชียงใหมF ระหวFางวันที่ 28 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2562
(5) การจัดแสดงผลงานเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ1ระดับอุตสาหกรรมและระดับชุมชน ภายในงาน TechnoMart2019 กBาวสำคัญ
เพื่อการขับเคลื่อน วทน. สูFภูมิภาค” ณ อาคารชาเลนเจอร1 1 ศูนย1แสดงสินคBาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
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รายการ
1) การนำสิ่งประดิษฐ1สูFเชิงพาณิชย1 (รายการ)
2) ผูBรFวมกิจกรรมถFายทอดเทคโนโลยี (คน)
3) ความพึงพอใจผูBรับการถFายทอดเทคโนโลยี (รBอยละ)

ครั้งที่ 1
20
258
94.20

ครั้งที่ 2
23
220
98.60

ครั้งที่ 3
22
242
98.40

ครั้งที่ 4
21
240
97.60

ครั้งที่ 5
24
342
97.40

4) การนำความรูBเทคโนโลยีที่ถFายทอดไปใชBประโยชน1 (รBอยละ)

97.00

99.40

99.00

97.40

97.80

2) การจัดแสดงผลงานและสาธิตการทำงาน เครื่องผลิตแปzงสาคู และเครื่องผลิตเม็ดแปzงสาคู พัฒนาโดย ผศ.พนม อินทฤทธิ์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช (ไสใหญF) ที่พัฒนาภายใตBโครงการพัฒนาตBนแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ1 เพื่อการผลิต
ระดับ ชุมชน ปaงบประมาณ 2558 และ 2561 ภายในงานวันเกษตรแหFงชาติ ประจำปa 2562 ระหวFา งวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ1 2562 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช (ทุFงใหญF) โดยความรFวมมือกับศูนย1ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี
ประจำภูมิภาค ภาคใตB (ศวภ.3) และสถาบันไทย-เยอรมัน
3) การจัดแสดงผลงานที่เคยไดBรับรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ไดBแกF เครื่องทำแหBงแบบแชFเยือกแข็ง ภายใตBสภาวะ
สุญญากาศ บริษัท แอ็ปซีลอน จำกัด และเครื่องทอดสุญญากาศ บริษัท ชัยรินทร1 เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด ภายในงานนิทรรศการเกษตรเจBาคุณทหาร
ประจำปa 2562 ระหวFางวันที่ 7 - 19 กุมภาพันธ1 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลBาเจBาคุณทหารลาดกระบัง
4) การจัดแสดงผลงานเครื่องอบแหBงระบบ Heat Pump ภายในงาน World Hapex 2019 ณ ศูนย1ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ
๖๐ ปa มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1 จังหวัดสงขลา
3.3 การถอดบทเรียนการพัฒนาสรBางเครื่องจักรตBนแบบระดับอุตสาหกรรมและชุมชน
1) การสัมมนาเรื่อง “ถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาสรBางเครื่องจักรตBนแบบและการตFอยอดธุรกิจเครื่องจักรกลฝaมือคนไทยดBวยแนวคิด
ทรัพย1สินทางป‰ญญา” วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ หBองจูป>เตอร1 10 อาคารชาเลนเจอร1 1 ศูนย1แสดงสินคBาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี เป^นการถอดบทเรียนการพัฒนาสรBางเครื่องจักรระดับอุตสาหกรรม จำนวน 7 ผลงาน และระดับชุมชนจำนวน 5 ผลงาน โดยมีจำนวน
ผูBเขBารFวมสัมมนาทั้งสิ้น 135 คน เป^นผูBประกอบการ บุคลากรในสถาบันการศึกษา หนFวยงานภาครัฐ และผูBสนใจทั่วไป รBอยละความพึงพอใจใน
การจัดงานสัมมนาเทFากับรBอยละ 84.37 และตBองการใหBจัดงานสัมมนาในลักษณะนี้อีกรBอยละ 81.63
2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ1ดBานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล1มและอุตสาหกรรม
การผลิตในพื้นที่ภาคใตB” วันที่ 9 - 10 กันยายน 2562 ณ แกBวสมุย รีสอร1ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร1ธานี เป^นการถFายทอดเทคโนโลยี
เครื่องมือ เครื่องจักรที่เกี่ยวขBองกับอุตสาหกรรมน้ำมันปาล1ม ไดBแกF เทคโนโลยีอุปกรณ1วัดปริมาณน้ำมันปาล1มที่ใชBวัดในสวนสำหรับเกษตรกร
และเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสำหรับชFวยกระบวนการเก็บเกี่ยวและรวบรวมผลผลิตปาล1ม น้ำมันสำหรับลานเท (แทFนดั๊มเคลื่อนที่ รถกระเชBาเก็บ
เกี่ยวผลผลิตปาล1มน้ำมัน รถกวาดคีบสำหรับรวบรวมผลผลิตปาล1มน้ำมัน) และการบรรยายในหัวขBอการคัดเลือกสายพันธุ1ปาล1มน้ำมันที่มีความ
เหมาะสมและใหBผลผลิตสูงที่สุดตFอการเพาะปลูกในพื้นที่ภาคใตB และการรวมกลุFมเกษตรกรชาวสวนปาล1มน้ำมันในพื้นที่ภาคใตBเพื่อเตรียมพรBอม
สำหรับรองรับมาตรฐาน GAP และ RPSO สูFการผลิตปาล1มน้ำมันอยFางยั่งยืน และการถอดบทเรียนการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อการผลิตสินคBาพื้น
ถิ่นภาคใตB จำนวน 4 ผลงาน และการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อการผลิตระดับชุมชน ปa 2562 โดยมีจำนวนผูBเขBารFวมการสัมมนาทั้งสิ้น 98 คน จาก
สถาบันการศึกษา หนFวยงานราชการ ประชาชนทั่วไป เกษตรกร ผูBประกอบการลานเท บริษัทเอกชน มีความพึงพอใจเทFากับรBอยละ 85.56 และ
คาดวFาจะสามารถนำความรูBไปใชBประโยชน1ไดBในระดับมาก คิดเป^นรBอยละ 89.63
4. กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ1และเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
4.1 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ1คิดคBนทางวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีรFวมกับมูลนิธิบัวหลวง
จัดประกวดสิ่งประดิษฐ1คิดคBนทางวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี ในหัวขBอ “สิ่งประดิษฐ1 เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดลBอม เพี่อ
การเกษตร ประจำปa 2562” รับสมัครผลงานสิ่งประดิษฐ1จากบุคคลทั่วไป ไมFจำกัดอายุ และระดับการศึกษา ประกาศรับสมัครระหวFางวันที่ 25
ธันวาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ1 2562 มีผลงานสFงเขBาประกวดทั้งสิ้น จำนวน 95 ผลงาน ไดBรับคัดเลือกออกตรวจประเมินผลงานภาคสนาม
จำนวน 17 ผลงาน ออกตรวจประเมินผลงานที่มีค วามพรBอมในการสาธิตในภาคสนาม 16 ผลงาน ผFานการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
ผูBทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 ผลงาน ใหBรับรางวัล ดังนี้
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รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
รางวัลเชิดชูเกียรติ
รางวัลเชิดชูเกียรติ

รางวัลเชิดชูเกียรติ

เตายFางกึ่งอบอัจฉริยะ
เจBาของผลงาน : นายธนัตถ1 ศรีสุขสันต1
เครื่องลBางไขFเค็มระบบรีไซเคิลน้ำ
เจBาของผลงาน : วิทยาลัยการอาชีพไชยา
นายสัจกร ทองมีเพชร และคณะ
เครื่องสไลด1กลBวยตามแนวยาวและขวาง
เจBาของผลงาน : ผศ.วFาที่รBอยตรี.ดร.สิทธิบูรณ
ศิริพรอัครชัย
เครื่องตัดกรีดกลับยางรถยนต1เพื่อทำกระถางปลูกตBนไมB
เจBาของผลงาน : นายกรวิชญ1 เผื่อนดา
ชุดเครื่องมือเขยFาเกสรและพFนผสมเกสรพันธุ1พืช
เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ1
เจBาของผลงาน : นายสมศักดิ์ แข็งแรง
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เครื่องลำเลียงสับปะรดและพFนสารชีวภัณฑ1
เจBาของผลงาน : นายวงษ1สวัสดิ์ จำปาทอง

เงินรางวัล 200,000 บาท
พรBอมโลFเชิดชูเกียรติ
เงินรางวัล 150,000 บาท
พรBอมโลFเชิดชูเกียรติ
เงินรางวัล 100,000 บาท
พรBอมโลFเชิดชูเกียรติ
เงินรางวัล 50,000 บาท
พรBอมโลFเชิดชูเกียรติ
เงินรางวัล 50,000 บาท
พรBอมโลFเชิดชูเกียรติ
เงินรางวัล 50,000 บาท
พรBอมโลFเชิดชูเกียรติ

4.2 โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมดBานเครื่องจักรกลและอุปกรณ1
จัดประกวดเทคโนโลยีเครื่องจักรกล รFวมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย เป>ดรับผลงานเครื่องจักรกลหรืออุปกรณ1ในระดับอุตสาหกรรมที่มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ทัดเทียมหรือกBาวล้ำกวFาคูFแขFงตFางประเทศ ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทคนไทย โดยแบFงออกเป^น 3 สาขา มีผลงานที่ผFานการ
ตัดสินของคณะกรรมการ ใหBไดBรับรางวัลดังนี้
สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
สาขาเพื่อสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

เครื่องจFายวัคซีนสำหรับฟาร1มปศุสัตว1 บริษัท อกรินโนเวท จำกัด
เครื่องสกัดสาระสำคัญดBวยของเหลวสถานะวิกฤติขั้นสูง บริษัท ไทยเสกสรรค1 จำกัด
SS 200 เครื่องเกี่ยวนวดขBาว และขBาวโพด บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด
เครื่องหFอกลFองอัตโนมัติ บริษัท เดลแมกซ1แมชินเนอรี่ จำกัด
ระบบการผลิตแบบเรียลไทม1 สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 บริษัท เซ็นเซอร1นิกส1 จำกัด
เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติประสิทธิภาพสูงดBวยวัสดุกึ่งเหลว ควบคุมดBวยคอมพิวเตอร1 บริษัท
บางกอก บลู โอเชี่ยน จำกัด
รถสามลBอไฟฟzา (ตุ¿ก ตุ¿ก) บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)
ระบบดักจับทองจากน้ำทิ้งในโรงงาน บริษัท อินเตอร1โกร จำกัด
เครื่องกลเติมอากาศแบบกังหันน้ำ โดยใชBพลังงานแสงอาทิตย1
บริษัท ไทยเอเยFนซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด

4.3 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ1คิดคBนทางดBานวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในแตFละภูมิภาค
ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ1ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปa 2562
ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปV 2562
(1) รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พรBอมประกาศเกียรติคุณ
เครื่องผลิตแก¿สเชื้อเพลิงจากน้ำ วิทยาลัยสารพัดชFางนครราชสีมา
(2) รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พรBอมประกาศเกียรติคุณ
เครื่องตัดกรีดกลับยางรถยนต1เพื่อทำกระถางปลูกตBนไมB วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
(3) รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พรBอมประกาศเกียรติคุณ
ชุดควบคุมไฟฟzาดBวยระบบอินเตอร1เน็ตเพื่อเกษตรกรรม วิทยาลัยสารพัดชFางอุดรธานี
(4) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พรBอมประกาศเกียรติคุณ
เครื่องปอกมะละกอ 2 in 1 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
(5) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พรBอมประกาศเกียรติคุณ
อุปกรณ1สระผมผูBป†วยพักฟÁน วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ครั้งที่ 2 ภาคใตI ภายในงานวลัยลักษณ0เดย0 2562
(1) รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พรBอมประกาศเกียรติคุณ
เตาป>งยFางลดควันระบบปzองกันการไหมBดBวยนBาประหยัดพลังงาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร1ธานี
(2) รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พรBอมประกาศเกียรติคุณ
เครื่องลBางทะลายปาล1มผสมจุลินทรียช1 ีวภาพระบบรีไซเคิลน้ำ วิทยาลัยการอาชีพไชยา
(3) รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พรBอมประกาศเกียรติคุณ
อุปกรณ1ตัดสับปะรดในไรF วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร1ธานี
(4) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พรBอมประกาศเกียรติคุณ
ธนาคารปูมBาชุมชนควบคุมดBวยระบบ IoT วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร1ธานี
(5) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พรBอมประกาศเกียรติคุณ
ตูBอบพลังงานรFวมกับพลังงานชีวมวล วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร1ธานี
(6) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พรBอมประกาศเกียรติคุณ
เครื่องหยอดเมล็ดผักในถาดไฮโดรโปนิค วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตFอเรือนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ภายในงาน Lanna Expo 2019
(1) รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พรBอมประกาศเกียรติคุณ
เครื่องทอดระบบน้ำมันลอยอยูFบนน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลBานนา
(2) รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พรBอมประกาศเกียรติคุณ
เครื่องขัดลBางเมล็ดในการผลิตเมล็ดพันธุ1เพื่อจำหนFาย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
(3) รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พรBอมประกาศเกียรติคุณ
เครื่องมือชFวยประกอบยางรถจักรยานยนต1 V2 วิทยาลัยการอาชีพบBานตาก
(4) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พรBอมประกาศเกียรติคุณ
เครื่องกวนผลไมBชนิดแกนหมุนแนวดิ่ง วิทยาลัยเทคนิคแพรF
(5) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พรBอมประกาศเกียรติคุณ
ชุดเตือนภัยและปzองกันดBวยระบบ IoT วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ภายในงาน TechnoMart 2019
(1) รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พรBอมประกาศเกียรติคุณ
เครื่องตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
(2) รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พรBอมประกาศเกียรติคุณ
เครื่องชFวยพยุงเดินควบคุมดBวยระบบแอนดรอยด1 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
(3) รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พรBอมประกาศเกียรติคุณ
อุปกรณ1ขัดดรัมเบรก วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
(4) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พรBอมประกาศเกียรติคุณ
หุFนยนต1 EEC กบินทร1บุรี วิทยาลัยการอาชีพกบินทร1บุรี
(5) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พรBอมประกาศเกียรติคุณ
เครื่องลำเลียงสับปะรดและพFนปุ£ย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ครั้งที่ 5 แชมปzชิงแชมปz ในงาน TechnoMart 2019
1) รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พรBอมประกาศเกียรติคุณ
เตาป>งยFางลดควันระบบปzองกันการไหมBดBวยน้ำประหยัดพลังงาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร1ธานี
2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พรBอมประกาศเกียรติคุณ
เครื่องขัดลBางเมล็ดในการผลิตเมล็ดพันธุ1เพื่อจำหนFาย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พรBอมประกาศเกียรติคุณ
เครื่องตัดกรีดกลับยางรถยนต1เพื่อทำกระถางปลูกตBนไมB วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
4) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พรBอมประกาศเกียรติคุณ
เครื่องตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
5) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พรBอมประกาศเกียรติคุณ
เครื่องลBางทะลายปาล1มผสมจุลินทรียช1 ีวภาพระบบรีไซเคิลน้ำ วิทยาลัยการอาชีพไชยา
6) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พรBอมประกาศเกียรติคุณ เครื่องผลิตแก¿สเชื้อเพลิงจากน้ำ วิทยาลัยสารพัดชFางนครราชสีมา
7) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พรBอมประกาศเกียรติคุณ อุปกรณ1ขัดดรัมเบรก วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
8) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พรBอมประกาศเกียรติคุณ อุปกรณ1ตัดสับปะรดในไรF วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร1ธานี
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• โครงการพัฒนาผู?ประกอบการและยกระดับสินค?าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ(OTOP)
ตัวชี้วัดโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงตBนทุน

จำนวนผลิตภัณฑ1 OTOP ที่
ไดBรับการยกระดับดBวย วทน.
(ผลิตภัณฑ1)
รBอยละของผลิตภัณฑ1 OTOP
ที่ไดBรับแผนการพัฒนาและ
ยกระดับดBวย วทน. (รBอยละ)

แผน/(ผล) การดำเนินงานตัวชี้วัด ประจำปVงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวมทุกไตรมาส
210/
-/
100/
-/
110/
(314)
(-)
(314)
()
()

ระยะเวลาการดำเนินงาน
เป^นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
(รBอยละ)
การใชBจFายงบประมาณเป^นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจำปa
(รBอยละ)

-/
(-)

-/
()

-/
()

50/
(90.95)

50/
(90.95)

-/
(-)

-/
()

-/
()

100/
(100)

100/
(100)

-/
()

-/
()

-/
()

94/
()
(สะสม)

94/
()

ตัวชี้วัด : รIอยละของผลิตภัณฑ0 OTOP ที่ไดIรับแผนการพัฒนาและยกระดับดIวย วทน. (รIอยละ) ค_าเป`าหมายรIอยละ 50 / ผลไดIรIอยละ
90.95
ผลการดำเนินงาน
การคัดเลือกผูBประกอบการเพื่อเขBารFวมโครงการพัฒนาผูBประกอบการและสินคBาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ1 OTOP ดBวย วทน. ตามแนวทาง
คูปองวิทย1 ในปaงบประมาณ พ.ศ.2562 มาจาก 3 ชFองทาง ไดBแกF การจัดกิจกรรม OTOP สัญจร จำนวน 8 ครั้ง โครงการจากแผนปฏิบัติการ
วทน.ภูมิภาค 2561 และโครงการตFอเนื่องปaที่ 2 โดยสรุปจำนวนผูBประกอบการที่ไดBรับการ Matching (พัฒนาขBอเสนอโครงการโดยที่ปรึกษาจาก
สถาบันการศึกษาเครือขFายที่ปรึกษา) รวมทั้งสิ้นจำนวน 199 สถานประกอบการ และไดBรับการอนุมัติแผนพัฒนาผลิตภัณฑ1 จำนวน 181 สถาน
ประกอบการ คิดเป^นสัดสFวนเทFากับ รBอยละ 90.95 รายละเอียดดังนี้
ลำดับ

ชื่อสถาบันการ
ศึกษา/พื้นที่ดำเนินการ

(1) กลุFมโอทอปสัญจร
1
ม.พะเยา (พะเยา)
2
มทร.ลBานนา ลำปาง (ลำปาง)
3
สถาบันวิจัย มทร.ลBานนา (ลำปาง)
4
มรภ.ยะลา ยะลา ป‰ตตานี นราธิวาส
5
มรภ.เลย (เลย)
6
มทร.รัตนโกสินทร1 วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ1 เพชรบุรี
7
มทร.สุวรรณภูมิ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี
8
มทร.กรุงเทพ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี
9
มทร.พระนคร กาญจนบุรี ราชบุรี
10
มรภ.หมูFบBานจอมบึง ราชบุรี
11
มรภ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ
12
มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร1 ศรีสะเกษ
13
ม.สงขลานครินทร1 สงขลา สตูล
14
มรภ.ภูเก็ต ภูเก็ต
15
ม.มหาสารคาม ศรีสะเกษ
ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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จำนวนผูIประกอบการที่ไดIรับ จำนวนผูIประกอบการที่
การ Matching(พัฒนา ไดIรับการอนุมัติแผนพัฒนา
ขIอเสนอโครงการ)
ผลิตภัณฑ0
(สถานประกอบการ)
(สถานประกอบการ)
181
163
16
15
8
7
7
7
15
14
9
8
9
7
20
19
13
13
13
13
2
2
2
2
1
4
4
3
3
7
7

ชื่อสถาบันการ
ศึกษา/พื้นที่ดำเนินการ

ลำดับ

16
มรภ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
17
ว.เทคนิคศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
18
มทร.ศรีวิชัยสงขลา สตูล
19
มทร.ศรีวิชัย นครศรีธรรมราช
20
มทร.ศรีวิชัย ตรัง พังงา ระนอง
(2) โครงการจากแผนปฏิบัติการ วทน.ภูมิภาค 2561
1
มทร.ลBานนา นFาน (นFาน)
2
มทร.ธัญบุรี สระแกBว นครนายก
3
มทร.กรุงเทพ (อุทัยธานี)
4
มทร.อีสาน สุรินทร1 (สุรินทร1)
5
มรภ.บุรีรัมย1 (บุรีรัมย1)
6
มรภ.นครราชสีมา (ชัยภูมิ)
(3) โครงการตFอเนื่องปaที่ 2
1
มรภ.อุตรดิตถ1 (อุตรดิตถ1)
2
มทร.ลBานนา ตาก (ตาก)
3
ม.มหาสารคาม (มหาสารคาม)
4
มทร.ศรีวิชัย นครศรีธรรมราช (นครศรีธรรมราช)
รวม (1)+(2)+(3)
ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
กิจกรรมหลักที่ 1 การสFงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาผูBประกอบการ
ยกระดับผลิตภัณฑ1 OTOP ดBวย
วิทยาศาสตร1 เทคโนโลยีและนวัตกรรม

จำนวน
ผูBประกอบการ
OTOP ที่ไดBรับการ
พัฒนาขีด
ความสามารถดBวย
วทน. (ราย)

จำนวนผูIประกอบการที่ไดIรับ จำนวนผูIประกอบการที่
การ Matching(พัฒนา ไดIรับการอนุมัติแผนพัฒนา
ขIอเสนอโครงการ)
ผลิตภัณฑ0
(สถานประกอบการ)
(สถานประกอบการ)
3
3
3
3
13
13
12
10
21
12
8
8
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
10
10
5
5
1
1
3
3
1
1
199
181

แผน/(ผล)การดำเนินงานตัวชี้วัด ประจำปVงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวมทุกไตรมาส
-/
50/
-/
60/
110/
(-)
(180)
()
()
(180)

รายละเอียดการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด
กิจกรรมหลักที่ 1 การส_งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผูIประกอบการ ยกระดับผลิตภัณฑ0 OTOP ดIวย
ผลงาน
วิทยาศาสตร0 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตัวชี้วัด : จำนวนผูIประกอบการ OTOP ที่ไดIรับการพัฒนาขีดความสามารถดIวย วทน. (เป`าหมาย 110
180 ราย
ราย)
ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1: การจัดกิจกรรม OTOP สัญจร
วัตถุประสงค1เพื่อทำความเขBาใจเกี่ยวกับโครงการฯ กับผูBประกอบการและรับสมัครผูBประกอบการเขBารFวมโครงการ คูปองวิทย1เพื่อโอทอป
จำนวน 8 ครั้ง สรุปผลภาพรวมการจัดกิจกรรม คือ มีผูBประกอบการเขBารFวมกิจกรรม จำนวน 585 สถานประกอบการ มีผูBประกอบการ OTOP
ยื่นใบสมัคร จำนวน 493 สถานประกอบการ และไดBรับการ Matching กับที่ปรึกษาจากสถาบันการศึกษาเครือขFายที่ปรึกษา จำนวน 181 สถาน
ประกอบการ รายละเอียด ดังนี้
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ครั้งที่ ว/ด/ป ที่จัด

พื้นที่ (จังหวัด)

สถาบันการศึกษาเครือข_าย วท. ที่
สป. มอบหมายเป•นเจIาภาพจัดงาน

1
2
3

4 ต.ค.61
6 ต.ค.61
24 ต.ค.61

พะเยา ลำปาง
เลย
ยะลา

มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4

2 พ.ย.61

5
6

6 พ.ย.61
9 พ.ย.61

7

16 พ.ย.61

8

19 พ.ย.61

กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี ราชบุรี
ศรีสะเกษ
ประจวบคีรีขันธ1
เพชรบุรี
พังงา กระบี่ ภูเก็ต
ระนอง
สตูล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร1 วิทยาเขตวังไกลกังวล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ตรัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย สงขลา
รวม (สถานประกอบการ)

จำนวน
จำนวน
ผูIประกอบการที่เขIา ผูIประกอบการที่
ร_วมฯ
สมัครคูปองวิทย0ฯ
(สถาน
(สถานประกอบการ)
ประกอบการ)
112
107
50
50
67
57

จำนวนผูI
ประกอบ
การที่
Matching
31
9
15

120

89

48

50
33

42
28

16
9

123

93

36

30

27

17

585

493

181

(1) กลุFมโอทอปสัญจร
1
ม.พะเยา (พะเยา)
2
มทร.ลBานนา ลำปาง (ลำปาง)
3
สถาบันวิจัย มทร.ลBานนา (ลำปาง)
4
มรภ.ยะลา
ยะลา(11) ป‰ตตานี(2) นราธิวาส(1)
5
มรภ.เลย (เลย)
6
มทร.รัตนโกสินทร1 วังไกลกังวล
ประจวบคีรีขันธ1(5) เพชรบุรี(2)
7
มทร.สุวรรณภูมิ
กาญจนบุรี(4) สุพรรณบุรี(10) ราชบุรี(6)
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จน.ผลิตภัณฑ,ที่ได2รับ
การพัฒนา

ของใช2
ของ
ตกแตDง

สมุนไพร

ผ2าเครื่อง
แตDงกาย

จน.ผูIประกอบการจำแนกตามประเภท
ผลิตภัณฑ0
อาหาร/
เครื่องดื่ม

ชื่อสถาบันการ
ศึกษา/พื้นที่ดำเนินการ

จน.ผปก.

ลำดับ

กิจกรรมที่ 2: พัฒนาและยกระดับผูIประกอบการ OTOP
2.1 พัฒนาและยกระดับผูIประกอบการ OTOP ดIวยวิทยาศาสตร0 เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามแนวทางคูปองวิทย0 6 ดIาน คือ พัฒนา
นวัตกรรม/พัฒนาบรรจุภัณฑ1/พัฒนากระบวนการผลิต/พัฒนามาตรฐาน/พัฒนาเครื่องจักร/พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ ใหBกับผูBประกอบการ OTOP จาก 3
กลุFม ไดBแกF
2.1.1 กลุFมกิจกรรม OTOP สัญจร 15 จังหวัด ไดBแกF พะเยา ลำปาง เลย ยะลา กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี ศรีสะเกษ ประจวบคีรีขันธ1
เพชรบุรี พังงา กระบี่ ภูเก็ต ระนอง และสตูล
2.1.2 กลุFมผูBประกอบการที่มาจากขBอเสนอของรFวมกับสถาบันการศึกษาเครือขFายที่ปรึกษาเสนอผFานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนปฏิบัติการ วทน. สูFภูมิภาค พ.ศ.2561
2.1.3 กลุFมผูBประกอบการจากขBอเสนอโครงการตFอเนื่องปaที่ 2 โดยรับขBอเสนอโครงการจากกลุFมเปzาหมาย 3 กลุFม
สรุปผลการสนับสนุนงบประมาณ ปaงบประมาณ 2562 มีจำนวนขBอเสนอโครงการที่พัฒนาจากกลุFมเปzาหมาย 3 กลุFม ในขBอ 2.1.1 - 2.1.3 ที่ผFานการ
พิจารณาจากคณะทำงานพิจารณาและคัดเลือกขBอเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อยกระดับสินคBา OTOP ดBวย วทน. ของ สป.วท.
ปaงบประมาณ พ.ศ.2562 จากสถาบันการศึกษา 26 แหFง ที่ไดBรับอนุมัติดำเนินโครงการแลBว ทั้งหมดจำนวน 181 โครงการ เพื่อพัฒนาผูBประกอบการ
OTOP จำนวน 181 ราย รวม 315 ผลิตภัณฑ1 งบประมาณที่สนับสนุนทั้งหมด จำนวน 27,764,726 บาท รายละเอียดดังนี้
งบประมาณที่ไดIรับอนุมัติ
(บาท)

163
15
7
7
14

106
13
7
7
9

11
2
0
0
0

26
0
0
0
4

20
0
0
0
1

269
24
10
11
28

24,764,726
2,245,080
1,104,220
970,000
2,048,726

8
7

5
2

0
3

2
0

1
2

15
10

1,150,000
1,100,000

19

12

2

2

3

38

2,927,200
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มทร.กรุงเทพ
กาญจนบุรี(3) สุพรรณบุรี(5) ราชบุรี(5)
9
มทร.พระนคร กาญจนบุรี(6) ราชบุรี(7)
10
มรภ.หมูFบBานจอมบึง ราชบุรี(2)
11
มรภ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ (2)
12
ม.สงขลานครินทร1 สงขลา(2)สตูล(2)
13
มรภ.ภูเก็ต ภูเก็ต(3)
14
ม.มหาสารคาม ศรีสะเกษ (7)
15
มรภ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ (3)
16
ว.เทคนิคศรีสะเกษ ศรีสะเกษ (3)
17
มทร.ศรีวิชัยสงขลา สตูล (13)
18
มทร.ศรีวิชัย นครศรีธรรมราช (10)
19
มทร.ศรีวิชัย ตรัง (พังงา 7 ระนอง 5)
(2) โครงการจากแผนปฏิบัติการ วทน.ภูมิภาค 2561
1
มทร.ลBานนา นFาน (นFาน)
2
มทร.ธัญบุรี สระแกBว(1) นครนายก(1)
3
มทร.กรุงเทพ อุทัยธานี (2)
4
มทร.อีสาน สุรินทร1 (สุรินทร1)
5
มรภ.บุรีรัมย1 (บุรีรัมย1)
6
มรภ.นครราชสีมา (ชัยภูมิ)
(3) โครงการตFอเนื่องปaที่ 2
1
มรภ.อุตรดิตถ1 (อุตรดิตถ1)
2
มทร.ลBานนา ตาก (ตาก)
3
ม.มหาสารคาม (มหาสารคาม)
4
มทร.ศรีวิชัย นครศรีธรรมราช
(นครศรีธรรมราช)
รวม (1)+(2)+(3)

งบประมาณที่ไดIรับอนุมัติ
(บาท)

จน.ผลิตภัณฑ0
ที่ไดIรับการ
พัฒนา

ของใช2
ของ
ตกแตDง

สมุนไพร

ผ2าเครื่อง
แตDงกาย

จน.ผูIประกอบการจำแนกตามประเภท
ผลิตภัณฑ0
อาหาร/
เครื่องดื่ม

จน.ผปก.

ลำดับ
8

ชื่อสถาบันการ
ศึกษา/พื้นที่ดำเนินการ

13

7

2

3

1

18

2,200,000

13
2
2
4
3
7
3
3
13
10
12
8
1
2
2
1
1
1
10
5
1
3
1

6
2
2
4
3
0
3
0
5
7
12
0

1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

2
0
0
0
0
5
0
0
2
3
0
0

7
5
1
0
1

0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
2
0
3
5
1
0
8
1
2
2
1
1
1
3
0
0
3
0

0
0
0
0
0

19
5
5
5
4
17
7
5
26
14
18
31
1
10
3
3
3
1
15
6
2
6
1

2,200,000
280,000
200,000
724,220
400,000
1,108,720
450,000
490,000
2,072,560
1,450,000
1,644,000
1,400,000
200,000
350,000
300,000
200,000
200,000
150,000
1,600,000
750,000
150,000
550,000
150,000

181

113

11

37

20

315

27,764,726

สรุปผลการพัฒนาผูBประกอบการ ปaงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยเมื่อครบกำหนดการดำเนินการพัฒนาตามแผนเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562
และที่ปรึกษาโครงการไดBจัดสFงรายงานฉบับสมบูรณ1ภายในวันที่ 15 กันยายน 2562 มีผูIประกอบการ OTOP ที่ไดIรับการพัฒนา จำนวน 180
ราย รวม 314 ผลิตภัณฑ0 คิดเป•นรIอยละ 99.44 ทั้งนี้ เนื่องจากมี 1 โครงการของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลIานนา ลำปาง ไม_ไดI
ดำเนินโครงการตามแผนที่ไดIรับสนับสนุนและส_งคืนงบประมาณใหIกระทรวงการคลังแลIว ตามหนังสือแจIง สป.อว. ที่ อว 0654.14/185 ลง
วันที่ 11 กันยายน 2562 ไดIแก_ โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ0กลIวยฉาบใหIไดIมาตรฐานและยืดอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ0
2.2 โครงการเพิ่มมูลค_าผลิตภัณฑ0ผIาทอลIานนาดIวยนวัตกรรม ภายใตBโครงการพัฒนาผูBประกอบการและยกระดับสินคBา OTOP ดBวย วทน.
ประจำปaงบประมาณ พ.ศ.2562 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย แพรF ลำพูน จำนวน 140 ราย รFวมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ งบประมาณ
สนับสนุน 3,070,000 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ตั้งแตFเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2562 (จัดสFงรายงานความกBาวหนBา ภายในวันที่ 15
กันยายน 2562 และจัดสFงรายงานฉบับสมบูรณ1 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562)
กลุFมเปzาหมาย ประกอบดBวย วิสาหกิจชุมชน/ผูBประกอบการ OTOP ประเภทผBาและเครื่องแตFงกาย ในพื้นที่จังหวัดแพรFและลำพูน และ
ผูBประกอบการใหมF (New OTOP) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ตัวชี้วัด (1) ผูBประกอบการจำนวนไมFนBอยกวFา 130 ราย ไดBรับการถFายทอดความรูB ทักษะ ตระหนักรูBดBานคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ1ผBาทอ
รวมทั้งการใชBประโยชน1ผลงานวิจัยฯ ในการสFงเสริมอาชีพและการเพิ่มมูลคFาผลิตภัณฑ1ผBาทอ
(2) จำนวนผลิตภัณฑ1ที่มีการพัฒนาในโครงการ จำนวนไมFนBอยกวFา 80 ผลิตภัณฑ1
(3) ผลิตภัณฑ1ที่พัฒนาในโครงการฯ มีมูลคFาเพิ่มขึ้นหรือสามารถผลิตไดBในเชิงการคBา รBอยละ 50
(4) ผูBประกอบการฯ มีรายไดBเพิ่มขึ้นจากเดิมรBอยละ 10
103

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลการดำเนินงาน จัดสFงรายงานความกBาวหนBา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ประกอบดBวย จัดทำแผนการดำเนินงาน จัดทำใบสมัครเขBารFวม
โครงการฯและเกณฑ1การคัดเลือกผูBประกอบการฯ จัดฝoกอบรมเพื่อพัฒนาทักษาเบื้องตBนใหBแกFผูBประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ไดBแกF
หลักสูตร “ผBาพิมพ1ลาย” และ หลักสูตร “มัดยBอมครามน้ำใส” จำนวน 118 ราย และมีผูBประกอบการฯ ไดBรับการคัดเลือกเขBารFวมโครงการฯ ใน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย 10 ราย แพรF 5 ราย ลำพูน 9 ราย ลำปาง 7 ราย และเชียงใหมF 10 ราย รวมทั้งสิ้น 41 ราย จัดทำแผนพัฒนาราย
ผลิตภัณฑ1 และการติดตามและใหBคำปรึกษาเชิงลึกในพื้นที่กลุFมเปzาหมาย
2.3 โครงการการพัฒนาผIาคราม GI สกลนคร ดIวย วทน. ภายใตBโครงการพัฒนาผูBประกอบการและยกระดับสินคBา OTOP ดBวย วทน.
ประจำปaงบประมาณ พ.ศ.2562 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อเป^นการเตรียมความพรBอมในการพัฒนาผBายBอมครามใหBไดBรับตรา GI ดBวย วทน.
รFวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร งบประมาณสนับสนุน 600,000 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ตั้งแตFเดือน
สิงหาคม – ธันวาคม 2562 (จัดสFงรายงานความกBาวหนBา (การศึกษาเบื้องตBน) ภายในวันที่ 15 กันยายน 2562 และจัดสFงรายงานฉบับสมบูรณ1
ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563)
กลุFมเปzาหมาย กลุFมผูBประกอบการที่แสดงเจตจำนงขอใชBตรา GI
ตัวชี้วัด (1) ผูBประกอบการกลุFมเปzาหมายฯ ไดBรับการถFายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและวิธีการผลิตผBาครามธรรมชาติ ตามคุณสมบัติ
และคุณลักษณะเฉพาะของสินคBา (ผBาคราม GI สกลนคร) จำนวนไมFนBอยกวFา 20 สถานประกอบการ
(2) ผูBประกอบการฯ ที่ไดBรับการถFายทอดฯ สามารถยื่นคำขอรับตรา GI ไดBไมFนBอยกวFา 10 ราย ในปa พ.ศ.2563
ผลการดำเนินงาน จัดสFงรายงานการศึกษาเบื้องตBน (รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 ประกอบดBวย แผนการดำเนินโครงการฯ กำหนด
กิจกรรม/หลักสูตรในการดำเนินโครงการฯ และคัดเลือกกลุFมเปzาหมายเขBารFวมโครงการฯ จากรายชื่อผูBประกอบการที่แสดงเจตจำนงขอใชBตรา GI
จำนวน 82 ราย โดยการลงพื้นที่ประเมินศักยภาพของผูBประกอบการเบื้องตBน (คณะทำงานโครงการฯ รFวมกับคณะกรรมการ GI
ผBาคราม
ธรรมชาติสกลนคร ชมรมผBาครามธรรมชาติจังหวัดสกลนคร) มีผูBประกอบการผFานการคัดเลือก จำนวน 25 ราย
กิจกรรมที่ 3: ขยายผลการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ0
3.1 จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ1ชุมชนดBวย วทน.” ในงาน “ขับเคลื่อน Thailand 4.0” ดBวย
วิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Thailand 4.0 in The Making) ระหวFางวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณสยามสแควร1
และจุฬาลงกรณ1มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน ณ สยามสแควร1 โดยมอบหมาย มทร.พระนคร เป^นผูBรับผิดชอบดำเนินโครงการฯ ผลการดำเนินงาน
จัดอบรมทั้งหมด 3 วัน 15 หลักสูตร เชFน หลักสูตรน้ำยาลBางจานสมุนไพร เครื่องประดับจากเศษผBา กระเชBาของขวัญจากผBาพื้นเมือง น้ำสมุนไพร
พรBอมดื่ม ผBาพันคอมัดเพBนท1 เป^นตBน มีผูBเขBารFวมอบรมทั้งสิ้น 308 คน ความพึงพอใจของผูBเขBารFวมอยูFในระดับ ดีมาก (94%)
3.2 คัดเลือกผลงานเดFนในปa พ.ศ.2561 จากโครงการยกระดับผูBประกอบการ OTOP ดBวย วทน. และโครงการพัฒนาและยกระดับผBาทอ
อีสาน (แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) เชFน นวัตกรรมผลิตภัณฑ1โลชันบำรุงผิวกายและเจลลBางมือจากมะพรBาว วFานหางจระเขB และ
สับปะรด ผลิตภัณฑ1สบูFน้ำมันมะพรBาว ผBายBอมสีดอกบัวแดงพรBอมตกแตFงสำเร็จใหBมีความนุFม ผลิตภัณฑ1 Wall Art ที่ตกแตFงดBวยเทคนิค
Functional Textile ชุดหมอนอิงเสBนใย Filagen ® (เสBนใยเรยอนผสมคอลลาเจน) ป‰²นรFวมกับเสBนดBายฝzาย เป^นตBน จัดแสดงตัวอยFางผลงานใน
งาน OTOP City 2018 รFวมกับ วว. ระหวFางวันที่ 15 – 23 ธันวาคม 2561 ณ อาคาร Challenger Hall 1-3 ศูนย1แสดงสินคBาอิมแพค เมืองทองธานี
3.3 คัดเลือกผลงานเดFนในปa พ.ศ.2561-2562 จำนวน 100 ผลงาน จากโครงการยกระดับผูBประกอบการ OTOP ดBวย วทน. เชFน ลูกหยี
เคี้ยวหนึบ ไซรัปกลBวยตาก น้ำหมากเมFาผสมน้ำมังคุดแทB ผBาทอชนเผFายBอมสีธรรมชาติตFากีญะ ศรีบุFงเลิศผBาไทยตะไครBหอม ผBาบาติกและผBามัด
ยBอมผลิตดBวยเทคนิคการสกัดสีจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ ลูกประคบผสมอิฐมอญ เป^นตBน โครงการเพิ่มมูลคFาผลิตภัณฑ1ผBาทอลBานนาดBวย
นวัตกรรม (จังหวัดลำพูน เชียงราย และแพรF) เชFน เครื่องแตFงกายแบรนด1 A&R
จากเสBนใยตะไครB หญBาแฝก สัปปะรด โครงการพัฒนาและ
ยกระดับผBาทออีสาน (แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) เชFน ผBาฝzายยBอมสีดอกบัวแดง เสื้อแจ¿กเก็ตจากเสBนใย Filagen® จัดแสดงรFวมกับ
ผลงานการพัฒนาสมุนไพรจาก วศ. และผลงานการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ1จาก วว. และมีกิจกรรม Food Innovation Kitchen คัดเลือก
ผลงานการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ1อาหาร เชFน ไซรัปกลBวย ไปเป^นสFวนประกอบในการสาธิตการทำอาหาร ในโซนจัดแสดงผลงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ1ชุมชน ดBวย วทน. ในงาน Technomart 2019 ระหวFางวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 256 ณ อาคาร Challenger Hall 1 ศูนย1แสดงสินคBา
อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีผลการประเมินจากผูBรับบริการมีความพึงพอใจตFอภาพรวมของการจัดงานในระดับมากที่สุด คิดเป^นรBอยละ 94.00
3.4 ดำเนินโครงการพัฒนาผูBประกอบการและยกระดับสินคBาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ1 (OTOP) ดBวย วทน. ไดBกำหนดจัดโครงการขยายผล
ดBา นการตลาดสำหรับ ผลงานการยกระดับ สินคBา OTOP ดBวยวิท ยาศาสตร1 เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำปa พ.ศ.2562 งบประมาณ
7,000,000 บาท โดยมอบหมายใหBมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป^นผูBรับผิดชอบดำเนินโครงการฯ ประกอบดBวยกิจกรรมขยายผล
การตลาด จำนวน 4 กิจกรรมดังนี้
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(1) LANNA EXPO 2019 คัดเลือกผลงานเดFนในปa พ.ศ.2561 จากโครงการเพิ่มมูลคFาผลิตภัณฑ1ผBาทอลBานนาดBวยนวัตกรรม (จังหวัดลำพูน
เชียงราย และแพรF) เชFน เครื่องแตFงกายแบรนด1 A&R จากเสBนใยตะไครB หญBาแฝก สัปปะรด ผBาทอหนองเงือกตัดเย็บดีไซน1ทันสมัย ชุดกันยุงเด็ก
เพื่อลูกรัก โครงการยกระดับผูBประกอบการ OTOP ดBวย วทน. เชFน ขBาวแคบปรุงรสแบบเสBนศรีลับแล ถั่วสมุนไพรอBอนจันทร1 ผBาทอชนเผFายBอมสี
ธรรมชาติตFากีญะ เป^นตBน จัดแสดงตัวอยFางผลงานการยกระดับดBวย วทน. ในงาน LANNA EXPO 2019 ภายใตBแนวคิด “The Power of STI
to InnoLanna พลัง วทน.พัฒนาลBานนาอยFางยั่งยืน”และจัดแสดงแฟชั่นโชว1 Fabric by Innovation รFวมกับ ศวภ.1 ระหวFางวันที่ 28 มิถุนายน
– 7 กรกฎาคม 256 ณ ศูนย1ประชุมและแสดงสินคBานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหมF โดยมีผลการประเมิน
จากผูBรับบริการมีความพึงพอใจตFอภาพรวมของการจัดงานในระดับมากที่สุด จำนวน 2575 คน คิดเป^นรBอยละ 89.40
(2) WORLD HAPEX 2019 คัดเลือกผลงานเดFนในปa พ.ศ.2561 โครงการยกระดับผูBประกอบการ OTOP ดBวย วทน. พื้นที่ภาคใตB เชFน จักร
สานไมBไผFบBานโต¿ะเวาะ ซูปปลาซูกะชนิดผง ผลิตภัณฑ1แปรรูปจากกระจูด หนังตะลุงเขียนสีธรรมชาติ เป^นตBน นำไปจัดแสดงผลงานการยกระดับ
ดBวย วทน. ในงาน “การจัดแสดงนวัตกรรมพลัง วทน. พัฒนาภาคใตB อยFางยั่งยืน The Power of STI to Southern 4.0” ซึ่งเป^นกิจกรรสFวน
หนึ่งของงาน WORLD HAPEX 2019 รFวมกับ ศวภ.3 ระหวFางวันที่ 25 -28 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย1ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ
60 ปa มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1 อำเภอหาดใหญF จังหวัดสงขลา โดยมีผลการประเมินจากผูBรับบริการมีความพึงพอใจตFอภาพรวมของการจัด
งานในระดับมากที่สุด จำนวน 715 คน คิดเป^นรBอยละ 83.00
(3) งานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP กBาวไกลดBวยพระบารมี 2562 รFวมกับ วว. ภายใตBแนวคิด “STI for OTOP Upgrade” โดยคัดเลือก
ผลงานเดFนโครงการยกระดับผูBประกอบการ OTOP ดBวย วทน. ในปa พ.ศ.2561-2562 ผลงานจากโครงการเพิ่มมูลคFาผลิตภัณฑ1ผBาทอลBานนาดBวย
นวัตกรรม และผลงานจากโครงการเพิ่มมูลคFาผลิตภัณฑ1ผBาทออีสานดBวยนวัตกรรม ที่ดำเนินการรFวมกับ วศ. มาจัดแสดงและใหBความรูBดBานการ
พัฒนาผลิตภัณฑ1 OTOP อาทิเชFน ชุดเสื้อคลุมไทลื้อ (Jacket Tai lue) เชียงราย ผBาคลุมไหลFตีนจกสุพรรณบุรี ชุดทำงานและกระเป£ายBอมสี
ธรรมชาติจากผBาจกเมืองราชบุรี ชุดผBายีนส1ไหมไทย ชุดหมอนอิงสิมบBานบัว ผลิตภัณฑ1ตกแตFงบBานจากผBาบาติกยะลา เป^นตBน โดยกิจกรรมจัดขึ้น
ระหวFางวันที่ 10-18 สิงหาคม 2562 ณ Impact Challenger Hall 2 ศูนย1แสดงสินคBาและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ผลการประเมิน
จากผูBรับบริการมีความพึงพอใจตFอภาพรวมของการจัดงานอยูFระหวFางประมวลขBอมูล
(4) ตลาดสินคBานวัตกรรมเสริมสรBางชFองทางการตลาดใหBชุมชน (STI-OTOP Trading Market) กำหนดจัดงานวันที่ 26-29 ตุลาคม 2562
ณ สุขสยาม ลานเมือง 1 และ 2 หBางสรรพสินคBา ICONSIAM
กรุงเทพมหานคร รวมระยะเวลาการจัดงาน 4 วัน มุFงเนBนกิจกรรมสFงเสริมใหB
ผูBประกอบการที่ถูกคัดเลือกวFามีศักยภาพในโครงการยกระดับผูBประกอบการ OTOP ดBวย วทน.ฯ ในปa พ.ศ.2561-2562 มาทดสอบและขยาย
ตลาด รวมทั้งขยายกลุFมลูกคBา
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หมายเหตุ:
จำนวนนับ
สถาบันการศึกษา
ชื่อผูIประกอบการ
ผลิตภัณฑ0
ตารางแนบทBาย รายชื่อผูBประกอบการและรายการผลิตภัณฑ1ที่ไดBรับการยกระดับ (180 (ผลิ
สถานประกอบการ/314
ผลิตภัณฑ1)
ตภัณฑ0)
มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาว ปทิตตา เกตุพันธ1
4
แชมพู สบูFเหลว สบูFกBอน โลชั่น
Siri ThaiHerb & Spa
สมุนไพร
หมูFบBานเอื้ออาทร 2 เลขที่ 432/317 หมูF 2 ซอย 1 ต.ทFาวัง
ทอง อ.เมือง จ.พะเยา โทร.089-997-9102
นางสาว กัญญ1ชพร มะโนใจ
1
เครื่องสำอางสมุนไพรใบบุญจากใบ
(สมุนไพรใบบุญ) เลขที่ 10 หมุF 3 ต.ศรีถBอย
และรากวFานตาลเดี่ยว
อ.แมFใจ จ.พะเยา โทร.082-895-3855
นายติตณภพ เจนตระกูลโรจน1
1
คุกกี้เสริมแคลเซียม โดยใชBวัสดุเศษ
กลุFมวิสาหกิจชุมชนบBานโป†งเกลือ
เหลือทิ้งจากการแปรรูปปลานิล
บBานโป†งเกลือ 40/1 หมูF 9 ต.แมFปÁม อ.เมือง จ.พะเยา
โทร.097-210-3024
นางวิไลลักษณ1 พรหมเสน
1
แคบหมูอัจฉรา
กลุFมแมFบBานเกษตรกรสBนกลาง (แคบหมูอัจฉรา)
225 หมูF 1 ต.ดอกคำใตB อ.ดอกคำใตB
จ.พะเยา โทร.087-183-2331
นายเปลี่ยน สีเสียดคBา
1
น้ำมันกระเทียมแคปซูล
กลุFมวิสาหกิจชุมชนปุ£ยหมักชีวภาพสันโคBง 176 หมูF 1 ต.สัน
โคBง อ.ดอกคำใตB จ.พะเยา โทร.086-190-8654
นางสาวผัดแกBว งามเมือง
1
ขBาวอินทรีย1เทียรแกBว
ขBาวอินทรีย1เทียรแกBว
หมูFบBานบBานบัว 193 หมูF 4 ต.บBานตุFน
อ.เมือง จ.พะเยา โทร.081-950-5430
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มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวอำพร วงค1ชัยนาท
น้ำพริกน้ำยBอยคุณอำพร-แคบหมู-ปลานิล-ปลาทู
บBานดอกบัว 78 หมูF 7 ต.ทFาวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา
โทร.085-880-4590
นางสาวณิชชา ยอดเมือง
น้ำพริกปลาสBมมือคนเมือง เลขที่ 469/12 ถนนแมFต๋ำ
ต.แมFต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร.091-858-4952
นางป>ยภัทร แสงศรี
น้ำพริกสมุนไพรป>ยภัทร เลขที่ 45 ม. 11 ต.เชียงบาน
อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทร.084-846-9960
นายธีรภัทร ธนะแพทย1
วิสาหกิจชุมชนรวีวรรณกลBวยกรอบ
บBานตBนผึ้ง 9 หมูF 3 ถนนพหลโยธิน ต.เจริญราษฎร1
อ.แมFใจ จ.พะเยา โทร.088-261-6061
นางสาวนฤมล บัวผัด กลุFมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต
การเกษตร บBานทุFงติ้ว (กลBวยกรอบแกBว,ขนุนทอดกรอบ)
132 หมูF 6 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
โทร.086-106-7906
นางกนกพร คำปา (ประธานกลุFม)
วิสาหกิจชุมชนกลุFมขBาวแตÆนน้ำแตงโมแมFบBานรวมใจ
เลขที่ 57 ม. 9 ต.แมFใจ อ.เมือง จ.พะเยา 56130
โทร.093-241-7619
นางศิริลักษณ1 ดวงพันธ1
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ1บัวกว¿านพะเยา (ชาบัว)
บBานตุBมทำ 167 หมูF 4 ต.ทFาจำปa อ.เมือง จ.พะเยา
โทร.089-9973634
นางเสาวลักษณ1 กำธรสิริพีระ
วิสาหกิจชุมชนวิถีคนทุFงวัวแดง (ขBาว) 57 หมูF 3 ต.แมFใส
อ.เมือง จ.พะเยา โทร.083-045-1918
นางวารัทชญา อรรถอนุกูล
หBางหุBนสFวนจำกัดไฮโซแซFบ (เสBนขBาวโพดอบแหBง)
เลขที่ 439/2 ถนนพหลโยธิน ต.แมFตÆา อ.เมือง จ.พะเยา
56000 โทร.093-232-2899
มหาวิทยาลัย
นางสาวนพศร คำสม
เทคโนโลยีราชมงคล แคบหมูเมืองยายนงค1 บBานยางอBอยเหนือ 383 หมูF 4
ลBานนา ลำปาง
ต.เวียงตาล อ.หBางฉัตร จ.ลำปาง โทร.084-619-6453
นางสาวพรทวี บุญเลี้ยง
หจก.นายแมFไทยฟูzดโปรดักส1 บBานหลFายทุFง 57 หมูF 5
ต.นาครัว อ.แมFทะ จ.ลำปาง โทร.062-681-2559
นางปภาวี วค1อารีย1
ขBาวแตÆนประภาวี บBานทุFงมFานเหนือ 282 หมูF 2
ต.บBานเปzา อ.เมือง จ.ลำปาง โทร.089-268-0802
นางอัมพร สมบูรณ1ชัย
กลุFมน้ำพริกแมFอัมพร
158 หมูF 5 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
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จำนวนนับ
ผลิตภัณฑ0
(ผลิตภัณฑ0)
3
น้ำพริกแคบหมู น้ำพริกปลานิล
น้ำพริกปลา
1

น้ำพริกปลาสBมมือคนเมือง

1

น้ำพริกสมุนไพรป>ยภัทร

2

กลBวยกรอบ/กลBวยกรอบสอดไสBลิ้นจี่

3

กลBวยกรอบแกBว ขนุนทอดกรอบ และ
มันเทศทอดกรอบ

2

ขBาวแตÆนรสชาติใหมF 2 รสชาติ

1

ชาบัว (เครื่องดื่มดอกบัวชนิดเกล็ด
น้ำแข็งพรBอมเสริฟ)

1

ขBาว 2 สีมีรส ตราคึฟู†

1

เสBนขBาวโพดอบแหBง

1

แคบหมูเมืองยายนงค1

2

น้ำพริกกากหมู / ไสBอั่ว

1

ขBาวแตÆนน้ำแตงโม

3

น้ำพริกแมFอัมพร
1. น้ำพริกเผากุBง
2. น้ำพริกสวรรค1
3. น้ำพริกนรก

ลำดับ

สถาบันการศึกษา

ชื่อผูBประกอบการ

20 มหาวิทยาลัย
นายณัฏฐนันท1 วรรณทัศน1
เทคโนโลยีราชมงคล วิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบBานสวนแมFทะ
ลBานนา ลำปาง
บBานแมFวะ 72 หมูF 3 ต.สันดอนแกBว อ.แมFทะ จ.ลำปาง
โทร. 084-406-5298,086-910-2999
21
นายคมสันต1 จันทร1งาม
กาแฟคั่วเมล็ด-บด กลุFมผลิตภัณฑ1แปรรูปกาแฟ
บBานป†าเหมี้ยง ต.แจBซBอน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
โทร. 082-172-4661
22 สถาบันวิจัยเทคโนโลยี นายศิรพล บุญเสริม
เกษตร มหาวิทยาลัย เพียงไพลินออร1แกนิคฟาร1ม
เทคโนโลยีราชมงคล 307/92 ถนนวชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง
ลBานนา
จ.ลำปาง โทร. 089-120-9889
23
นางจันทราพร โสจรัญรัตนกุล
กลุFมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบBาน
รFองเคาะ หมูFบBานรFองเคาะ เลขที่ 334 หมูF 9
ต.รFองเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
โทร. 084-805-1586
24
นายลักษมณ1 อันวิเศษ
บBานสุขสวัสดิ์ เลขที่ 194 ซอย 9 ถนนสุขสวัสิ์ 3
ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
25
นางสาวประกลิม เที่ยงพนม
บBานพรไพฑูรย1วิลลFา เลขที่ 359/21 หมูF 9 ต.บFอแฮBว
อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทร. 089-184-2559
26
นางวลีย1รัตน1 ชเนลล1
หBางหุBนสFวนจำกัดทFงเฮงกี่ เลขที่ 63-65 ถนนประสาน
ไมตรี ต.สบตุÆย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 094-949-9442
27
นายปรีชา สมนึก
วิสาหกิจชุมชนภูมิป‰ญญาทุFงไทหมูFบBานจำตอง(ถั่วเนFา
ทรงเครื่อง) 105, หมูFที่ 15 ต.รFองเคาะ อ.วังเหนือ
จ.ลำปาง โทร. 099-891-4985
28
นายรุจิวงศ1 ตรรกวรุตม1
หBางหุBนสFวนจำกัดตรรกวรุตม1 กÆวยเตี๋ยวเสBนสด
52/1 ถนนริมน้ำ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 094 – 979-2951
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏ นางรอปÁอล¿ะ และยาซิง
ยะลา
กลุFมพัฒนาอาชีพสตรีบBานเงาะกาโปร1
บBานเงาะกาโปร1 63/1 หมูF 3 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา
จ.ยะลา 95130 โทร.061-628-3421
30
นางอำมร สุวรรณะ
กลุFมทองพับ ทองมBวน เวฬุวัน 46 ถนนเวฬุวัน ต.สะเตง
อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร. 084-859-2942
31
นางสุนันท1 บัวเนียม
nunny mulberry
60/1 ซอย 1 ถนนผังเมือง 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
95000 โทร.092-924-6961

107

จำนวนนับ
ผลิตภัณฑ1
(ผลิตภัณฑ1)
1
ขBาวเกรียบเห็ด

1

กาแฟคั่วเมล็ด-บด

1

ขBาวกลBองงอกชงพรBอมดื่ม

2

ขิงอบน้ำผึ้ง กานFาฉFาย

2

น้ำนมถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพ 2 รสชาติ

1

หมูฝอยตากะยาย

1

กุนเชียงหมูไขมันต่ำ

3

ถั่วเนFาและเทมเปzที่มีรสชาติ
หลากหลาย 3 รสชาติใหมF

1

กÆวยเตี๋ยวเสBนสด

1

กลBวยหินแปรรูป banana bar

1

ขนมทองพับ

1

น้ำมัลเบอรี่พรBอมดื่ม

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ลำดับ

สถาบันการศึกษา

ชื่อผูIประกอบการ

32 มหาวิทยาลัยราชภัฏ นางสาวซัลวาตี วาจิ
ยะลา
กลุFมบัลบัส เลขที่ 475 ถนน ผังเมือง ต.สะแตง อ.เมือง
จ.ยะลา 95000 โทร 086-295-2735
33
นายศุภชีพ แซFตัน
หมี่เบตง เลขที่ 7/1 ซอย 6 เวฬุวัน ถนน เวฬุวัน
ต.สะแตง อ.เมือง จ.ยะลา โทร 096-792-1256
34
นางโรฮานี กุลคีรีรัตนา
บBานอานาย เลขที่ 119/3 ถ.สิริโรส ต.สะแตง อ.เมือง
จ.ยะลา 95000 โทร 081-540-6810
35
นางซัมซีย¿ะ ดายามา
กลุFมอาชีพโรตีกรอบ
เลขที่ 16/8 หมูF 5 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โทร. 087-805-7169
36
นางสาวกาญจนา หะยีอุเซ็ง
กลุFม Halawiyat หBางหุBนสFวนจำกัดบุษบานาค
เลขที่ 81 ถ.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ป‰ตตานี
โทร. 089-739-8887
37
นายพิมาน มะแซ
วุBนมะพรBาวคุณพิมาน
เลขที่ 33/9 หมูที่ 4 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โทร.081-690-3157
38
นางสารีเพาะ เด็งสาแม
กลุFมแมFบBานเกษตรกรยBอมผBาสีสมุนไพร
เลขที่ 2/1 หมูF 3 ต.ยะต¿ะ อ.รามัน จ.ยะลา
โทร.082-832-3287
39
น.ส.สุรียา ซูละ
กลุFมสตรีพัฒนาบBานแยะ
เลขที่ 60/3 หมูF 2 ต.อาซFอง อ.รามัน จ.ยะลา
โทร.080-035-5220
40
นายอาดือนัน กาปา
กลุFมอาดือนันบาติก
เลขที่ 26 ซอยสงFาอุทิศ ถนนผังเมือง 5
ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทร.081-099-2164
41
นายอาสิเยาะ มะหมัด
กลุFมญาริงบาติก เลขที่ 1 หมูF 1 ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง
จ.ป‰ตตานี 94150 โทร. 090-416-7490
42
นางสาวฮาสน¿ะ ยูโซะ
กลุFมอาชีพจักรสานจากเตยหนาม
158/1 หมูF 6 ซ.ตะโละกือมอ ต.สะเตงนอก อ.เมือง
จ.ยะลา 95000 โทร 084-965-7057
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏ นางวันดี มิ่งแกBว
เลย
กลุFมแมFบBานเกษตรบBานเกFา
50 หมูF 5 ต.นาหอ อ.ดFานซBาย จ.เลย
โทร. 087-948-4459
ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

จำนวนนับ
(ผลิตภัณฑ0)
1
บัลบัส
1

หมี่เบตง

2

หมั่นโถวและซาลาเปาฮาลาล

5

1.ขนมผูกรัก 2.ป‰นคลิป 3.โรตีกรอบ
(เดิม) 4.ขนมผูกโบว1ฮาลาลไสBส
มันปลาและ 5.ซามาอูเดย1 (ใหมF)

1

Halawiyat (พุดดิ้งมะพรBาวน้ำหอม
และเวาะดิงมะพรBาวน้ำหอม)

1

วุBนมะพรBาวจากน้ำมะพรBาวสด

3

1.เสื้อกูรงจากผBามัดยBอม
2.รองเทBาผBาจากผBามัดยBอม
3.เสื่อ

3

กระเป£าผBา 3 แบบ

3

ผลิตภัณฑ1ของตกแตFงบBานที่ทันสมัย
แปลกใหมF ไมFเหมือนใคร 3 รูปแบบ

2

เสื้อจากผBาผืนบาติกสามมิติลวดลาย
ใหมFที่เป^นอัตลักษณ1ของกลุFม 2 ลาย

3

1. ผลิตภัณฑ1ตBนแบบกระเป£าสตรี
อเนกประสงค1
2. แผFนวางสำรับอาหารบนโต¿ะ
อาหาร
3. เสื่ออเนกประสงค1 สำหรับใชBปูพื้น
ในหBองรับแขกบBานพัก คอนโดมิเนียม
1. กลBวยอบกรอบ
2. กลBวยเบรคแตก

2
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ผลิตภัณฑ0

ลำดับ

สถาบันการศึกษา

จำนวนนับ
ผลิตภัณฑ0
(ผลิตภัณฑ0)
2
1. กลBวยเบรคแตก
2. กลBวยฉาบรสตFางๆ

ชื่อผูIประกอบการ

44 มหาวิทยาลัยราชภัฏ นางณัฐหทัย สตานิคม
เลย
กลุFมแมFบBานนBอยสามัคคี
30 หมูF 2 ต.ตาดขFา อ.หนองหิน จ.เลย
โทร. 084-785-4264
45
นางสุปราณี มืดทับไทย

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผูAปลูกกาแฟบAานหนองแคน

46
47
48

49

50

51

52
53

54

55

74 หมูF 9 ต.นาดBวง อ.นาดBวง จ.เลย
โทร. 095-541-2945
นางกาญจนา พุทธทองศรี
บBานคกไผF หมูF 6 ซอยปากชม ถนนปากชม ต.ปากชม
อ.ปากชม จ.เลย โทร. 089-398-3688
นางพิศมัย สันหาชนานันท1
กลุFมกะบกคั่ว
166 หมูF 4 ต.อาฮี อ.ทFาลี่ จ.เลย โทร. 089-840-9317
นางอำนวย นBอยตรีมูล
กลุFมวิสาหกิจชุมชนทอผBาไหม
เลขที่ 158 หมูF 14 ต.ผาอินทร1แปลง อ.เอราวัณ
จังหวัดเลย โทร. 081-184-7796
นางชู บุตรป‰สสา
กลุFมวิสาหกิจชุมชนทอผBาบBานสูบหมูF 4
เลขที่ 105 หมูF 4 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร. 085-693-5238
นาวสิรินารถ สารพรรณา
วิสาหกิจชุมชน/Charcoal arts
เลขที่ 199/1 หมูF 12 ต.นาดBวง อ.นาดBวง จ.เลย 42210
โทร.098-268-2699
มหาวิทยาลัย
นายประกอบ รุFงสวFาง
เทคโนโลยีราชมงคล วิสาหกิจชุมชนกลุFมอนุรักษ1ชาวนาหัวหิน
รัตนโกสินทร1 วิทยา บBานมาลัยทับใตB 161 ม.13 ต.ทับใตB
เขตวังไกลกังวล
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ1 77110
โทร. 081-193-4033
นางชุติมาศ ชูพินิจสกุลวงค1
บริษัท พีบีโคโคนัท จำกัด 54/2 ต.ประจวบ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ1 77000 โทร. 086-902-6355
นางอนุรี กัณฑบุตร
กระเป£าผBาคุณแดง
บBานตาลกง เลขที่ 6 หมูF 11 ต.มาบปลาเคBา อ.ทFายาง
จ.เพชรบุรี 76130 โทร. 081-369-9774
นางขวัญใจ เปa²ยมวิทย1
กลุFมหัตถกรรมงานฝaมือหนองหญBาปลBอง
เลขที่ 323 หมูF 4 ต.หนองหญBาปลBอง อ.หนองหญBาปลBอง
จ.เพชรบุรี 76160 โทร. 089-441-0357
นางพัณน1ชติ า เลิศสิทธินันท1
วิสาหกิจชุมชนเรือนสมุนไพรคุณยาย
เลขที่ 95 หมูF 12 ตำบลทับใตB อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ1 77110 โทร. 087-151-5314
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1

กาแฟคั่ว

1

น้ำมะมFวงพรBอมดื่ม

1

กะบกคั่ว

2

1. ผBาไหมมัดหมี่
2. ผBาคลุมไหลF

2

1. ผBาขิดยกดอกลายมุกโบราณ
2. ผBาพันคอ

4

2

1. ตFางหู
2. สรBอยคอ
3. กำไล
4. ของที่ระลึก
น้ำนมขBาวกลBอง/จมูกขBาวพรBอมชงดื่ม

1

มะพรBาวอบกรอบ

2

กระเป£าผBาแบบใหมF 2 แบบ

2

กระเป£าผBาแบบใหมF 2 แบบ

1

เจลสเปรย1วFานหางจรเขB

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ลำดับ

สถาบันการศึกษา

ชื่อผูIประกอบการ

56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี นางสาวมินตรา แซFพู
ราชมงคลรัตนโกสินทร1 อาโรเวลFาไรFแมFมะลิกุยบุรี
วิทยาเขตวังไกลกังวล เลขที่ 124/3 หมูF 3 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ1 77150 โทร. 097-021-1839
57
นางสาวน้ำฝน เอี่ยมสะอาด
วิสาหกิจชุมชนกลุFมตBนกลBาอาชีพแปรรูปเครื่องสำอาง
บBานรวมไทย เลขที่ 29 หมูF 7 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ1 77150 โทร. 082-731-2226
58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี คุณศิวภรณ1 พันธุ1พิกุล
ราชมงคลลBานนา นFาน กลุFมสFงเสริมอาชีพบBานเชียงราย
58 หมูFที่ 8 ต.ดูFใตB อ.เมืองนFาน จ.นFาน 55000
โทร.086-389-7229
59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี นางสาวไตซาเลาใจ มดแดง
ราชมงคลกรุงเทพ
กลุFมทอผBาพื้นเมืองกระเหรี่ยงโปว1 บBานคลองเสลา
22/2 หมูF 2 ต.แกFนมะกูด อ.บBานไรF จ.อุทัยธานี
60
นางสาวสุภี คลองแหBง
กลุFมทอผBาดBวยกี่เอวบBานภูเหม็น บBานภูเหม็น
100 หมูF 8 ต.แกFนมะกรูด อ.บBานไรF จ.อุทัยธานี
61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี นางสุวรรณะ ประไพ
ราชมงคลธัญบุรี
กลุFมทอผBาขาวมBาบBานหนองโกวิทย1
เลขที่ 1 หมูF 7 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ1 จ.สระแกBว
62
นายธีระ ใจสุข
กลุFมสตรีสหกรณ1หัตถกรรมผBาทอไหมพวน
หมูF 4 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก
63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี นางวิภาวัน บุญมาก
ราชมงคลอีสาน วิทยา วิสาหกิจชุมชนกลุ3มทอผAาไหมยAอมพื้นเมืองบAานอาลึ
47 หมูF 4 ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร1
เขตสุรินทร1
โทร.098-396-4636
64 มหาวิทยาลัยราชภัฎ นางทองพันธ1 สุปะมา
บุรีรัมย1
กลุFมทอผBาไหมบBานมFวงเจริญ
เลขที่ 7 หมูF 6 ต.สระทอง อ.หนองหงส1 จ.บุรีรัมย1
31240 โทร.081-092-8970
65 มหาวิทยาลัยราชภัฏ นางสมหมาย ชูสกุล
นครราชสีมา
กลุFมทอผBาไหมศูนย1ศิลปาชีพทุFงกะมัง
บBานหนองหอย 136 หมูF 4 ต.กุดชุมแสง
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โทร.088-708-0365
66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี นายนิพนธ1 อBนโชค
ราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุFมเบ็ญพาดรักษ1เกษตรกร
บBานเบ็ญพาด เลขที่ 322 หมูF 2 ต.พังตรุ อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี 71140 โทร.087-156-4014
67
นางรัตญาพร บFอนิล
เนียนนนา เลขที1่ 8/1 หมูF 2 ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบรี 71000 โทร 088-536-8889
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จำนวนนับ
ผลิตภัณฑ0
(ผลิตภัณฑ0)
1
ครีมหมักผมสูตรผสมวFานหางจระเขB
สด
1

เกลือสปาขัดผิวจากสัปปะรด

1

ผBาทอมือลวดลายใหมFเอกลักษณ1
เมืองนFาน 1 ลาย

2
1

เสื้อทรงกระเหรี่ยงรูปแบบใหมF/
ผลิตภัณฑ1ใหมFจากการยBอมสี
ธรรมชาติ 2 ผลิตภัณฑ1
ผลิตภัณฑ1ถุงยFามรูปแบบใหมF

1

ผBาขาวมBาใหมF จำนวน 1 ลาย

9

ผBาทอไทยพวนจากใยฝzายยBอมสี
ธรรมชาติอยFางนBอย 3 ชนิด/ลวดลาย
ไทยพวน 3 ลวดลายใหมF/ผลิตภัณฑ1
ผBาทอไทยพวน 3 แบบใหมF
ผBาคลุมไหลF ผBามัดหมี่ ผBาตัดเสื้อตาม
แบบชาวกุย ยBอมสีธรรมชาติ 3
ผลิตภัณฑ1

3

3

ผลิตภัณฑ1ผBาไหมยBอมสีธรรมชาติเป^น
ผBาคลุมไหล/ผBาพื้น/ผBาซิ่นตีนแดง

1

ผBาไหมมัดหมี่ทอมือ

3

มะขามแชFอิ่ม/มะขามอบแหBง/
มะขามปzอมแชFอิ่ม

1

เผือกรสหวานอบเนย

ลำดับ

สถาบันการศึกษา

จำนวนนับ
ผลิตภัณฑ0
(ผลิตภัณฑ0)
1
กลBวยอบมBวน

ชื่อผูIประกอบการ

68 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี นาย นิตพิ ัฒน1 ทองรอด
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 2B banana เลขที่ 171/15 หมูF 3
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร 092-639-4665
69
นายณรงค1ธร พัฒนแกBว

กลุ3มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาแกAวทองอาหารไทย

70
71
72

73

74

75

76

77

78

เลขที่ 137 หมูF 6 ต.บBานโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
72000 โทร. 082-242-4396
นางอุไร เกษตรผลจำรูญ
เลขที่ 234 หมูF 5 ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่นBอง
จ.สุพรรณบุรี 72190 โทร.086-400-7532
นางวชิรญา เลิศพาณิชรังสี
เลขที่ 993 หมูF 19 ต.หนองมะคFาโมง อ.ดFานชBาง
จ.สุพรรณบุรี 72180 โทร.081-195-0727
นางสายชล เมฆฉาย
กลุFมวิสาหกิจสารสกัดสมุนไพร
เลขที่ 94/1 หมูF 2 ต.แจงงาม อ.หนองหญBาไซ
จ.สุพรรณบุรี 72240 โทร.085-298-0443
นายสมพงษ1 ศรีศักดา
วิสาหกิจชุมชนกลุFมอาชีพสหกรณ1วัดลาด
ปลาเคBา เลขที่ 127 หมูF 5 ต.ศรีประจันต1
อ.ศรีประจันต1 จ.สุพรรณบุรี 72140
โทร.086-761-1601

1

ปลาสลิดทอดกรอบ

3

1. น้ำพริกแกง
2. มะมFวงแผFน
3. มะมFวงดอง/แชFอิ่ม
1. Gift set ทองมBวนรสผลไมB
2. ทองแผFนสอดไสB

2
1

ขBาวอิ่มสุข (เครื่องดื่มชงจากปลาย
ขBาวงอก)

4

ผลิตภัณฑ1จากปลา
1. ปลารBาสับ
2. ปลารBาหยอง
3. กุนเชียงปลา
4. กุนเชียงปลาสลิดพรBอม
รับประทาน
กระยาสารท/กระยาสารท
เคลือบดBวยช็อกโกแลตแบบพอดีคำ

นางสาวจันทรา มาตรศรี
กลุFมสFงเสริมอาชีพกระยาสารทลางเวียง
271 หมูF 20 ต.ดอนคา อ.อูFทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โทร 062-164-6364
นายวินัย สมแกBว
กลุFมแปรรูปผลิตภัณฑ1การเกษตรแมFมาลัย
เลขที่ 48 หมูF 4 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บBานโป†ง จ.ราชบุรี
70110 โทร. 081-941-5405
นายประโยชน1 เสลานนท1
ประโยชน1เสลานนท1 เลขที่ 36/1 หมูFที่ 4 ต.บBานมFวง
อ.บBานโป†ง จ.ราชบุรี โทร.084-639-2227

2

นายวัลลภ เศรษฐศุภกุล
บริษัท ชัยภัทรโปรดักชั่น
เลขที่ 69 หมูF 9 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก
จ.ราชบุรี 70120 โทร.082-294-9234
นางจันทนา จุลโพธิ์
กลุFมผBาทอตีนจกและผBาทอพื้นบBาน
232 หมูF 1 ต.ดอนคา อ.อูFทอง จ.สุพรรณบรี 72160
โทร.087-126-1608

2

111

1

ขBาวหมากหวาน

3

ขBาวปลอดสารพิษ ไดBแกF
1. ขBาวกลBองไรซ1เบอรี่
2. ขBาวหอมมะลิ
3. ขBาวทับทิมชุมแพ หอมมะลิแดง
1. เครื่องดื่มน้ำมัลเบอร1รผี่ สมวFาน
หางจรเขBในน้ำผลไมB
2. น้ำผลไมBชนิดใหมF High Fiber

2

1. ผBาทอพื้นบBาน
2. ผBาตีนจก

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ลำดับ

สถาบันการศึกษา

79 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
80

81
82

83
84

85

86
87
88

89

90

91

ชื่อผูIประกอบการ
นางชนัยพร ฤทธิ์ธนอุดมพร
ชนัยพรผBาจก เลขที่ 8/42 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี
70000 โทร.094-176-4897
นายประญัติ สมเพ็ชร
ธูปหอมมงคลนิมิต เลขที่ 246 หมูF 1 ต.หนองกระทุFม
อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โทร.081-843-1995
นายจีระศักดิ์ เซีย่ งเห็น
เอสพีซิลเวอร1เจมส1 เลขที่ 569 หมูF 3 ต.อูFทอง อ.อูFทอง
จ.สุพรรณบุรี 72160
นางประทุม ภูFระหงษ1
กลุFมผลิตที่นอน ภูFระหงษ1 338 เลขที่ 33 หมูF2 ต.บBานเลือก
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.084-452-6663

นางจิติมา พันธ1รัตนานนท1
จิติมาสมุนไพร 1609/3 หมูF 6 ซอยทFาพระฝ‰²งคลอง 3
ต.อูFทอง อ.อูFทอง จ.สุพรรณบุรี
คุณศรีประภัสสร เทียนเที่ยง
โรงเรียนเสริมสวย-ตัดเย็บเสื้อผBาศรีประภัสสร
เลขที่ 91-93 ถนนคฑาธร ต.หนBาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
โทร.081-995-7642
มหาวิทยาลัย
นางสมหมาย แกBวประดิษฐ1
เทคโนโลยี
บBานหBวยสะพาน เลขที4่ 9/2 หมูF 2 ต.หนองโรง
ราชมงคลกรุงเทพ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทร. 083-008-9747
นางสาวสิริพร เที่ยงสันเที๊ยะ
ไรFพวงทรัพย1 เลขที่ 306/2 หมูF 3 ต.สามชุก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี 72130 โทร.080-435-2429
นางสาวมนฑา ใจบุญ
เลขที่ 48/1 หมูF 12 ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่นBอง
จ.สุพรรณบุรี 72190 โทร.095-845-8519
คุณอิสรีย1 ทองรอด
บริษัท กรกนกอินเตอร1ฟูดส1 จำกัด
เลขที่ 27 หมูF 1 ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี 72120 โทร.098-281-7891
นายกBานรFม ภูฆัง
กลุFมวิสาหกิจชุมชนกลุFมปุ£ยหมักอินทรีย1ชีวภาพ
9/1 หมูF 3 ต.หนองสาหรFาย อ.ดอนเจดีย1 จ.สุพรรณบุรี
72170 โทร 089-087-7069
นางธัญญจุฑา รักษายศ
หBางหุBนสFวนสามัญไชโปÇวแมFทองสุข เลขที่ 37/4 หมูF 3
ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70000
โทร. 062-674-6565
นางจิรภัทร ใจเย็น
อาร1แอนด1ดฟี ูÇดส1 โปรดักส1 เลขที่ 182 หมูF 6 ซอยอนามัย
ถนนเพชรเกษม ต.อFางทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 72120
โทร.098-281-7891

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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จำนวนนับ
ผลิตภัณฑ0
(ผลิตภัณฑ0)
3
เสื้อผBาสำเร็จรูป ชาย หญิง รูปแบบ
ใหมF 3 รูปแบบ
2

1. ธูปหอม
2. เทียน

1

ประฏิมากรรมรูปหลFอพระแกBวมรกต

4

1

1. ที่นอนนุFน
2. หมอนหนุนศีรษะนุFน
3. เบาะรองนั่ง
4. หมอนอิง
สบูFมะขามปzอม

1

แชมพูครีมนวดน้ำนมขBาว

1

ทิพย1ขBาวเกรียบสมุนไพรสายรุFง

1

เครื่องดื่มจากตBนอFอนขBาวไรซ1เบอรี่สี
มFวง

1

กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง

1

ปลารBาผง

1

ผลิตภัณฑ1จากขBาว

1

ไชโปzวหวานชนิดฝอย

1

ไชโปÇวผัดไขFพรBอมรับประทาน

ลำดับ

สถาบันการศึกษา

92 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ
93

94

95

96

97

98 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
99
100
101
102

103

ชื่อผูIประกอบการ
นายชวรัตน1 เชาวรัตน1
วิสาหกิจชุมชนกลุFมทอผBาพื้นเมืองลายโบราณบBานสระ
บัว เลขที่ 112/4 หมูF 15 ต.หนองมะคFาโมง
อ.ดFานชBาง จ.สุพรรณบุรี 72180
โทร. 083-199-9711
นางศิริวรรณ แสงกระจFาง
วิสาหกิจชุมชนสิรวิ รรณเสื้อผBาเด็ก
เลขที่ 14/1 หมูF 3 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 087-531-9889
นายเอกสิทธิ์ โกมกิติพงศ1
กลุFมอินปะนีผBาขาวมBา
เลขที่ 20/5 ถนนอุดมสิริ ต.หนBาเมือง
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.089-666-2029
คุณสำราญ สุดสวาท
กลุFมหัตถกรรมรากไมB
เลขที่ 93 หมูF 5 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70120
โทร.082-294-9234
นายกณพศ ลBวนประจักษ1แจBง
วิสาหกิจชุมชนแกBวกานดากาญจนบุรี
เลขที่ 19 หมูF 6 ต.หนองไผF อ.ดFานมะขามเตี้ย
จ.กาญจนบุรี โทร. 098-563-5869,081-252-1097
นางสาวระพี สารภาพ
ศูนย1การเรียนรูBภูมิป‰ญญาไทยไรFคุณมน
เลขที่ 357 หมูF 2 ต.หนองกุFม อ.บFอพลอย จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-944-7971
คุณพัชณี เงินสิริอาภา
บBานไรFใหมF เลขที่ 75/2 หมูF 11 ต.หลุมรัง อ.บFอพลอย
จ.กาญจนบุรี 71160 โทร. 081-526-6015
นางโสพิศ แววทอง
ไชโปÇหวานแมFกิมฮวย เลขที่ 10 หมูF 2 ต.เจ็ดเสมียน
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร. 081-822-8394
นางสาวกชกร เกิดโภคา
กลุFมผูBผลิตชุมชนแมFอBอยถิ่น เลขที่ 109 หมูF 12
ต.บBานบึง อ.บBานคา จ.ราชบุรี โทร. 089-549-4787
นางนัชชา เนียมมี
กลุFมสตรีบBานผาปก เลขที่ 415 หมูF 3 ต.สวนผึ้ง
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โทร. 093-063-3465
นางพัชชา มะลิทอง
วิสาหกิจชุมชนกลุFมแมFบBานเกษตรกรลาดบัวขาว
เลขที่ 92 /4 หมูF 1 ต.ราชบัวขาว อ.บBานโป†ง จ.ราชบุรี
โทร. 086-381-1736
นางธภิษา คะรุฑานนท1
ขนมและเครื่องดื่มบBานลูกรัก
เลขที่ 236 หมูF 14 ต.เจดีย1หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี
โทร.088-762-4645

113

จำนวนนับ
ผลิตภัณฑ0
(ผลิตภัณฑ0)
2
ผBาซิ่นตีนจก /เครื่องแตFงกายสำหรับ
บุรุษและสรีในวัยทำงาน จำนวน 2
คอลเล็กชัน่
3

1

เสื้อผBาเด็กและผBาขาวมBา/เครื่องแตFง
กายสำเร็จรูปแบบใหมFสำหรับกลุFม
ลูกคBาวัยทำงานเพศหญิง/ชาย
จำนวน 3 แบบ
เสื้อบุรุษและสตรีจากผBาขาวมBาที่ยBอม
สีธรรมชาติ 1 คอลเล็กชัน่

2

ผลิตภัณฑ1ใหมFที่ทำจากรากไมB 2
ผลิตภัณฑ1 (โคมไฟจากกิ่งไมBและขอน
ไมB ของตกแตFงจากไมBมะขาม)

1

สบูFผสมสารสกัดมะหาด

2

น้ำมันงาบีบเย็น 2 ผลิตภัณฑ1

2

1. สัปปะรดผง
2. คุกกี้ไสBสับปะรดรูปแบบใหมF

1

ไชโปÇหวานแมFกิมฮวย

2

1. น้ำสัปปะรด
2. สัปปะรดอบแหBง

1

กลBวยหนBาธัญพืช

1

ขBาวตังไรเบอร1รี่ (ใชBแผFนขBาวตังดิบ)

1

คุBกกีม้ ะมFวงหาวมะนาวโหFบBานลูกรัก

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ลำดับ
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104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี คุณศรีจันทร1 รFมสบาย
ราชมงคลพระนคร
คุณปzาศรีจันทร1ผBาไทย (พีรยา) เลขที่ 173/13 หมูFที่ 5
ต.ทFามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 095-156-9157
105
คุณจันทร1เพ็ญ อำพันพร
วิสาหกิจชุมชนบBานบัว เลขที่ 89 หมูF 8 ต.หนองบัว
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 โทร. 081-433-7629
106

107
108

109

110

111 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูFบBานจอมบึง
112

113 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
114

115 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร1

1

คุณสรินทร ทวีศรี
Handmede By Sarinthorn เลขที่ 9 หมูF 19
ต.ดอนแสลบ อ.หBวยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
โทร. 081-193-1957
คุณรำไพ โพธิ์แกBว
กลุFมนายโกมล โพธิ์แกBว เลขที่ 63/1 หมูF 4 ต.พนม
ทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โทร. 084-413-3562
คุณจุรีพร เจริญสมบัติ
กลุFมดอกไมBแหBงจากธรรมชาติ เลขที่ 99/10 หมูF 4
ต.แกFงเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-820-7550
คุณฝอยทอง จันทร1ดี
กลุFมลาวเวียงบBานฆBองพัฒนา เลขที่ 65/1 หมูF 10
ต.ทFาเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
โทร.065-662-6459
นางวาณีรัตน1 สุภาพงศ1
กลุFมเขาสBมพอเพียง หมูFบBานเขาสBม เลขที่ 75/1 หมูF 7
ต.เขาชะงุBม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โทร. 061-623-5945
นางนพพร ธิมานนธ1
กลุFมน้ำพริกเห็ดแมFพร เลขที่ 12/2 หมูF 13 ต.จอมบึง
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทร. 089-112-3010

1

นางอBอมใจ จิตต1สนอง
วิสาหกิจชุมชนแมFบBานเกษตรกรปากแรต
เลขที่ 26/2 หมูF 7 ต.ปากแรต อ.บBานโป†ง จ.ราชบุรี
โทร.095-950-4412
นางฉวี บุดดาวงค1
กลุFมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกระเทียมโดนดองน้ำผึ้ง
เลขที่ 51 หมูF 9 ต.บุงสง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
โทร. 093-080-9208
นางเจริญสุข ชาญชิตร
กลุFมสมาชิกชุมชนบBานหนองทุFม หมูF 3
เลขที่ 58 หมูF 3 ต.ศรีสำราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
33270 โทร.081-072-4927
นางอบรม เมืองปาน
วิสาหกิจชุมชนแมFบBานเกษตรอินทรีย1
บBานผัง 8 เลขที่ 2/5 หมูF 4 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง
จ.สตูล 91130 โทร. 088-824-1683

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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จำนวนนับ
ผลิตภัณฑ0
(ผลิตภัณฑ0)
1
เสื้อผBาฝzายสตรี ชุดแซคสตรีสำเร็จรูป

114

1

ผลิตภัณฑ1แปรรูปผBาขาวมBา แบรนด1
จันทร1เพ็ญ กระเป£าผBาขาวมBา กางเกง
ผBาขาวมBา ผBากันเปÁอน หมวก วัตถุดิบ
ที่ใชBเป^นผBาขาวมBาทั้งหมดช
ผลิตภัณฑ1ผBาทอมือพื้นบBาน เชFน โจง
กระเบน ผชุดเดรสสตรี กางเกง
เสื้อผBาสตรีทุกรูปแบบ และกระเป£า
จากเศษผBาที่เหลือจากการตัดเย็บ
ผลิตภัณฑ1ผBาตFอ เชFนกระเป£า พรมเช็ด
เทBา หมวก

1

ดอกไมBแหBงอบหอมอโรมา

2

หมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 2 รูปแบบ
ใหมF

3

ผลิตภัณฑ1ใหมFผสมน้ำมันมะพรBาว 3
ผลิตภัณฑ1

4

1

1. น้ำพริกเห็ดแมFพร
2. น้ำพริกปลารBาทรงเครื่อง
3. พริกแกงเผ็ด
4. พริกแกงสBม
เห็ดฟูผัดพริกขิง

1

กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง

4

1. แหนมเห็ด
2. แหนมเห็ดสูตรพิเศษ
3. เห็ดทอดกรอบสมุนไพร
4. เห็ดหยองเพื่อสุขภาพ
1. ปลาดุกรBา
2. ปลาสBม

2

ลำดับ

สถาบันการศึกษา

116 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร1
117

118

119 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต
120
121

122 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
123

124

125

126

127

ชื่อผูIประกอบการ
นางดาราณี โตะดิน
กลุFมบุหงาตันหยง (ปอเปaยะกรอบ)
143 หมูF 2 ต.ปูยู อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
นางมาเรียน ฤทธิกาญจน1
กลุFมวิสาหกิจชุมชนบBานสีสอน
242 หมูF 4 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โทร. 089-978-7738
นายวิสุทธิ์ สุวรรณ
กลุFมวิสาหกิจชุมชนกลุFมเพาะเลี้ยงชันโรงบBานคลองตFอ
408 หมูF 10 บBานคลองตFอ ต.กำแพงเพชร
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 โทร. 082-266-4985
นางเบญจมาศ ชFวยเกื้อ
ลีปรีเครื่องแกง
169 ม. 2 ซอยบางขาม ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
83110 โทร.093-606-0911
นายสมศักดิ์ หวังชื่น
โรตีสแน็ค บBานอFาวมะขาม เลขที่ 11/21 หมูF 7
ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 087-417-4323
นายบำรุง เรืองเกตุ
รBานกาหยีภูเก็ตนBองโอ
108/55 หมูF 1 ซ.ไพศาล ถ.เจBาฟzา ต.วิชิต อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 086-944-3508
นางกาญจนา ทองเพิ่ม
กลุFมชุมชนผลิตกระเป£าแฟชั่นบBานซำผักแวFน
เลขที่ 119 หมูF 9 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ1 จ.ศรีสะเกษ
33100 โทร. 061-218-6038
นางสาวอุมาภรณ1 สวFางสุดเขต
วิสาหกิจชุมชนกุFมผิตภัณฑ1เครื่องหนังตำบลสำโรงตา
เจ็น เลขที่ 72 หมูF 5 ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ1
จ.ศรีสะเกษ 33140 โทร.092-663-7596
นางปราณี สงค1แกBว
กลุFมอาชีพจักสานกระดาษบBานโนนสำนัก
เลขที่ 261/6 หมูF 11 ต.หญBาปลBอง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
33000 โทร.081-389-5380
นางอนงค1 สืบสวน
วิสาหกิจชุมชนกลFมแมFบBานหัตถกรรมครัวเรือนบBานหัว
ชBาง เลขที่ 33 หมูF 8 ต.หนองแค อ.ราษีไศล
จ.ศรีสะเกษ 33160 โทร.061-969-9410
นางสายสมร พาบุตร
กลุFมผลิตภัณฑ1จักสานหวาย เลขที่ 209 หมูF 15
ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โทร.084-340-6187
นางสมัย บัวจันทร1
กลุFมอาชีพบBานโนนแก เลขที่ 79 หมูF 5 ต.ศรีโนนงาม
อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 โทร.064-896-3646
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จำนวนนับ
ผลิตภัณฑ0
(ผลิตภัณฑ0)
1
ปอเปaÈยะกรอบ
1

เปaÈยะไสBถั่ว

1

น้ำผึ้งชันโรง

1

ลีปรีเครื่องแกง

2

โรตีสแน็ค
1. รสกลBวยหอม
2. รสทุเรียน
ผลิตภัณฑ1เม็ดมะมFวงหิมพานต1หลาก
รส

1

5

บรรจุภัณฑ1ถุงผBา ซองใสFพวงกุญแจ
ปzายหBอยกระเป£า ซองใสFไฟแช็ก
ปลอกดินสอ

1

รองเทBาคัชชูหนังแทB

3

ผลิตภัณฑ1จักสานจากกระดาษ
รูปแบบใหมF 3 รูปแบบ

5

ผลิตภัณฑ1จักสานจากเสBนพลาสติก
รูปแบบใหมF 5 รูปแบบ

5

ผลิตภัณฑ1จักสานจากหวายรFวมกับผBา
รูปแบบใหมF 5 รูปแบบ

1

ผลิตภัณฑ1ตะกรBาพลาสติก รูปแบบ
ใหมF 1 ผลิตภัณฑ1

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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สถาบันการศึกษา
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128 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
129

130

131
132
133
134

135
136

137

138
139

140

นางนุชวดี เมืองจันทร1
กลุFมทอเสื่อกกบBานบก เลขที่ 74 หมูF 1 ต.เมืองจันทร1
อ.เมืองจันทร1 จ.ศรีสะเกษ 33120 โทร.083-720-1799
มหาวิทยาลัยราชภัฏ นายสำราญ ไพศาล
ศรีสะเกษ
กลุFมผลิตภัณฑ1เพื่อสุขภาพ บBานหนองเม็ก 246 ม.4
ถนนเขาพระวิหาร ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ1 จ.ศรีสะเกษ
33110 โทร. 085-252-4288
นางพัชรี ทูลภิรมย1
กลุFมแปรรูปอาหาร (ไขFเค็มสมุนไพรมัลเบอรี่)
บBานดวนใหญF 26 ม.2 ต.ดอนใหญF อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
33270
นางวิลาวัณย1 แกBวคำ
บBานเมืองแสน เลขที่ 34/1 ต.ดอนคาม อ.ยางชุมนBอย
จ.ศรีสะเกษ 33190
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ นางอัจฉราภรณ1 บุญชัย
เกษ
กลุFมปลูกหมFอนเลี้ยงไหมบBานไฮ เลขที่ 36 หมูF 6 ต.ตูม
อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 โทร.086-262-1302
นางอลิษา บุญลือ
กลุFมพัฒนาอาชีพบBานดื่อ เลขที่ 127 หมูF 2 ต.กระหวัน
อ.ขุขหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทร.086-256-3496
นายจำเนียร นนทวงษ1
วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจแนวใหมFในอาเซียน
เลขที่ 170 หมูF 5 ต.ไผF อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โทร.063-708-4574
มหาวิทยาลัย
นางสาวอมรรัตน1 สุวรรณอำภา
เทคโนโลยีราชมงคล หมูฝอย กลุFมหมูF 7 131 หมูF 7 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง
ศรีวิชัย สงขลา
จ.สตูล 91130 โทร. 094-704-5446
นางชไมพร หมันสงFา
กลุFมสFงเสริมอาชีพเจาะบิลงั บBานขนมผูกรัก-ปอเปaÈยะจิ้ว
เจ¿ะบิลัง 251 หมูF 2 ต.เจ¿ะบิลงั อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร. 083-183-3044
นางสาวอัสมสนี หลังจิ
กลุFมสตรีเกษตรการผลิตและแปรรูป เจ¿ะบิลำ
690 หมูF 2 ต.เจ¿ะบิลงั อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร. 098-054-2590
นางเฉลิมศรี ยิ่งนิยม
น้ำพริกซัลมา 297 หมูF 7 ต.บBานควน อ.เมือง จ.สตูล
91140 โทร 093-732-8037
นางปรีดะ อายาหมีน
วิสาหกิจชุมชนกลุFมแมFบBานเกษตรกรบBานหัวเขา
บBานหัวเขา 48 หมูF 9 ซอยโลกประดูF 2 ต.ฉลุง
อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140 โทร. 086-955-4522
นางสาวจ¿ะ แคยิหวา
กลุFมตัดเย็บบBานบFอหิน บBานบFอหิน 64 หมูF 3
ซอยโคกเนียน ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทร 081-748-3904, 074-775-623
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จำนวนนับ
(ผลิตภัณฑ0)
1
เสื่อกก

ผลิตภัณฑ0

3

1. น้ำสกัดยFานาง
2. น้ำสกัดใบเตย
3. น้ำสกัดหญBารีแพร1

1

ไขFเค็มสมุนไพรมัลเบอรี่

1

ชาหอมแดง

2

1. กระเป£าหนังเทียม
2. กระเป£าผBา

2

1. ผBาไหมยกดอก
2. ผBาจกลายปะกาละเกีย

1

รองเทBาจากยางพาราผสมไมBสัตบรรณ
และเปลือกทุเรียนภูเขาไฟ

3

1. หมูฝอย
2. หมูแผFน
3. ผลิตภัณฑ1รสชาติใหมF 1 รสชาติ
ขนมผูกรักไสBปลา

1

2

1. ขนมผูกรัก JBL ไสBปลาทู
2. ขนมผูกรัก รสชาติใหมF 1 รสชาติ

1

น้ำพริกสำเร็จรูป เชFน น้ำพริกเผา
น้ำพริกกุBงเสียบ น้ำพริกกุBงตBมยำ
น้ำพริกนรกปลายFาง น้ำพริกมะขาม
ขนมไขF ตราฟารีดา

1

3

ตุ¿กตามุสลิม รูปแบบผลิตภัณฑ1ใหมF 3
แบบ

ลำดับ

สถาบันการศึกษา

ชื่อผูIประกอบการ

141 มหาวิทยาลัย
นางสาวบุบผา เชื้อขาว
เทคโนโลยีราชมงคล วิสาหกิจชุมชนจักสานเสBนพลาสติก ต.นาทอน
ศรีวิชัย สงขลา
บBานวังตง 96/1 หมูF 9 ต.นาทอน อ.ทุFงหวBา จ.สตูล
91120 โทร. 091-315-1142
142
นางมารียำ อสนุน
วิสาหกิจชุมชนกลุFมนวดแผนไทยและผลิตภัณฑ1สมุนไพร
บBานทุFงพัฒนา 182 หมูF 10 ถนนสมันตรัจวิถี ต.ควนสตอ
อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 084-313-3960
143
นางดารินทร1 ลำจวน
สตูลบาติก 32/17 ถนนศุลกานุกูล ต.พิมาน อ.เมือง
จ.สตูล 91000 โทร. 062-614-2644, 086-969-9418
144
นางสาวพรพรรณ รักนิยม
ควนขันบาติก บBานไทรงาม 181 หมูF 4 ซอยบาติก
ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทร. 084-713-8476
145
นางสาวจันทร1สิริ สัสดี
กลุFมปาเต¿ะดีไซน1 197 หมูF 1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน
จ.สตูล 91160 โทร. 089-594-9434
146
นางรอเบียะ หมันเส็น
กลุFมดาหลาปาเต¿ะ กุบงั ปะโหลด 167 หมูF 2 ต.ควนสตอ
อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 084-633-6619
147
นางชไมพร แซFอึ้ง
กลุFมประดิษฐ1เครื่องประดับไขFมุก
บBานมะหรัง 29 หมูF 1 ต.ทุFงบุหลัง อ.ทุFงหวBา จ.สตูล
91120 โทร. 081-396-2045
148 มหาวิทยาลัยราชภัฏ นายยงยุทธ แสนคุณา
อุตรดิตถ1 (โครงการ วิสาหกิจชุมชนกลุFมพัฒนากลBวยน้ำวBา
ตFอเนื่องปaที่ 2)
เลขที่ 119 หมูF 10 ต.จริม อ.ทFาปลา จ.อุตรดิตถ1 53150
โทร.089-806-1416
149
นางสำเริง สวFางใจ
วิสาหกิจชุมชนกลุFมโรงเรียนทำกิน ทำใชB
บBานดงสระแกBว 63/2 หมูF 4 ต.ไผFลBอม อ.ลับแล
จ.อุตรดิตถ1 53210 โทร.081-962-1429
150
นางจินดารัตน1 มาประสพ
ถั่วทอดครัวไอรีน 16 หมูF 2 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน
จ.อุตรดิตถ1 53140 โทร.094-612-0505
151
นางวิไลวรรณ คงเฉลิม
กลุFมขนมไทยลาวเวียง 70/7 หมูFที่ 3 ต.หาดสองแคว
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ1 53140 โทร.061-371-9818
152
นางชญานิน มั่นอิ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย1บBานขFอยสูง
9 หมูF 7 ต.ขFอยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ1 53140
โทร.089-562-3013
153 มหาวิทยาลัย
นางเกษริน ป‰ญญานาค
เทคโนโลยีราชมงคล กาละแมแมFพะยอม 143/1 หมูF 10 ต.เกาะตะเภา
ลBานนา ตาก(โครงการ อ.บBานตาก จ.ตาก โทร.081-887-0634
ตFอเนื่องปaที่ 2)
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จำนวนนับ
ผลิตภัณฑ0
(ผลิตภัณฑ0)
2
ผลิตภัณฑ1จักสานจากไมBคลุBมรูปแบบ
ใหมF 2 รูปแบบ
1

น้ำมันเหลืองตำรับใหมF

1

ผลิตภัณฑ1ผBาบาติก

3

ผลิตภัณฑ1ผBาบาติกรูปแบบใหมF 3
รูปแบบ

3

กระเป£าผBาจากผBาปาแต¿ะรูปแบบใหมF
3 รูปแบบ

1

ผลิตภัณฑ1จากผBาปาเต¿ะที่มีเทคโนโลยี
สิ่งทอนาโนเทคนิคสะทBอนน้ำ และ
แอนตี้แบคทีเรีย 1 รูปแบบ
1. ชุดตFางหูไขFมุก
2. สรBอยคอไขFมุก
3. แหวนไขFมุก

3

2

1. กลBวยตากบรรจุถุง
2. ไซรัปจากกลBวยตาก

1

ผลิตภัณฑ1บราวนี่กรอบจากแปzงขBาว
ไรซ1เบอร1รี่

1

ถั่วทอดครัวไอรีน

1

ขนมบBาบิ่นมะพรBาวอFอนเสริมธัญพืช

1

ขBาวกลBองงอกพรBอมชง

2

1 กาละแมแมFพยอม
2 ผลิตภัณฑ1อาหารประเภทกวน ชนิด
ใหมF 1 สูตร
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ชื่อผูIประกอบการ

154 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางยุพิน โพนธาตุ
(โครงการตFอเนื่องปaที่ 2) กลุFมทอผBาบBานดอนฝาง บBานดอนฝาง
เลขที่ 21 หมูF 17 ต.หัวเรือ อ.วาปaปทุม
จ.มหาสารคาม โทร.084-798-5320
155
นางสุรัตน1 มูลที
กลุFมแมFบBานเพิ่มพูนทรัพย1 อาคารสันติสุข เลขที่ 10
หมูF 12 ซอยชวนชม ถนนนาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย
ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
โทร.089-711-6958
156
นางบุญลอด บัวศรี
กลุFมทอผBาบBานหนองบัวคู บBานหนองบัวคู
ต.หนองไผF อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180
โทร.096-408-8969
157 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี นางสุรีย1 การดี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยา กลุFมสตรีทำขนมบBานรFาปู 69/1 หมูF 1
เขตนครศรีธรรมราช
ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81120
โทร.082-556-6912
158
นางสุภาวดี โวหาร
กลุFมขนมปากหมBอครูดี 35 หมูF 1 ต.เกาะกลาง
อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81120 โทร.089-593-4833
159
นางจิราภรณ1 หลานรอด
ขBาวเกรียบวFาว 189/1 หมูF 2 ต.อFาวลึกเหนือ
อ.อFาวลึก จ.กระบี่ 81110 โทร. 089-909-6989
160
นายเจริญ บุญศรี
กลุFมเครื่องแกงรวมใจ เลขที่ 1 หมูF 7 ต.คีรีวง
อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160 โทร.093-626-3132
161
นายสันต1 สมบูรณ1
วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรงบBานเขาคBอม
46/1 หมูF 6 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร.086-283-2286
162
นายนิวัต เกิดปากแพรก
สวนลุงวัต 33/2 หมูF 4 ต.เขาใหญF อ.อFาวลึก จ.กระบี่
81110 โทร.085-790-3152
163
นางสาวซFวนฉิ้น วFองกิจ
พัฒนาบBานทุFงออก 168/1 หมูF 2 ต.อFาวลึกใตB
อ.อFาวลึก จ.กระบี่ 81110 โทร.081-981-4653
164
นางสาวนิตยา แดงขาว
ยBอมรัก เลขที่ 45 ซอยรFวมใจ ถ.รFวมใจ ต.ปากน้ำ
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร.099-479-8886
165
นางกาญจนา แกBวชFวย
กลุFมกระเป£าผBาลิตเติลดักซ1
54 หมูF 7 ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160
โทร.086-283-3755
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จำนวนนับ
ผลิตภัณฑ0
(ผลิตภัณฑ0)
2
1. ผBาไหมลายมัดหมี่
2. ผBาฝzายลายมัดหมี่
2

1. เสื้อผBาสำเร็จรูปจากไหม
2. เสื้อผBาสำเร็จรูปจากฝzาย

2

1. ผBาผืนผBาไหม
2. ผBาผืนฝzาย

1

ขนมทรายลันตา

1

ขนมปากหมBอครูดี

1

ขBาวเกรียบวFาว

1

เครื่องแกง

1

น้ำผึ้งเขาคBอม

1

สละลอยแกBว

1

หมูฝอย

1

เสื้อผBามัดยBอมจากครามธรรมชาติ
และสีปลอดสารพิษ

1

กระเป£าผBาลิตเติลดักซ1

ลำดับ

สถาบันการศึกษา

ชื่อผูIประกอบการ

166 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี นางสะลิหมBอ ทองคำ
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยา กลุFมแมFบาB นจักสานไมBไผFวังน้ำเขียว
เขตนครศรีธรรมราช 126 หมูF 1 ซอยวังน้ำเขียว ถ.เพชรเกษม ต.เขาคราม
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร.089-471-2058
167

นางลำไย เพ็ชรพันธ1
กลุFมแกะหนังตะลุงอFาวลึกเหนือ เลขที่ 178 หมูF 2
ต.อFาวลึกเหนือ อ.อFาวลึก จ.กระบี่ 81110
โทร. 086-267-4624
168 ทดแทนโครงการ
นายทิวัตถ1 กรายแกBว
ตFอเนื่องปa 2
บBานนายชFางสวนเกษตรอินทรีย1 198 หมูF 6 ต.กลางชBาง
รายเดิมที่ยกเลิก
อ.กลางชBาง จ.นครศรีธรรมราช โทร. 063-086-7389
169 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี นางราวรรณ1 ใสแสง
ราชมงคลศรีวิชัย
กลุFมสัมมาชีพบBานคุรอด เลขที่ 51/2 หมูF 5
วิทยาเขตตรัง
ถ.เพชรเกษม ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา
โทร.086-443-8156
170
นางสาวสุจิตรา ศุภผล
จี้ถBาน เลขที่ 45/15 หมูF 2 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุFง
จ.พังงา โทร.081-329-5799
171
นางวิภาวัลย1 อุดมพงพันธ1
เลขที่ 292 ถ.ราชบำรุง ต.ตะกั่วป†า อ.ตะกั่วป†า จ.พังงา
82110 โทร.084-689-0536
172
นางกิตติยา โสตะกุล
เจ¿นาไตปลาแหBง เลขที่ 81 ถ.อุดมธารา ต.ตะกั่วป†า
อ.ตะกั่วป†า จ.พังงา 82110 โทร.081-677-7913
173
นางเตือนใจ พืชฟู
แมFแดง เลขที่ 44 หมูF 4 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุFง จ.พังงา 82130
โทร.086-686-8887, 087-390-9114
174
นายปริญญา เกื้อสกุล
รBานสิริพรตะกั๋วป†า เลขที่ 185 หมูF 6 ถ.ศรีเมือง
ต.ตะกั่วป†า อ.ตะกั่วป†า จ.พังงา 82110
โทร. 081-606-1540
175
นางประจิม โกยแกBวพริ้ง
เลขที่ 19/1 ม.9 ต.โคกลอย อ.ตะกั่วทุFง จ.พังงา 82140
โทร.087-385-0674
176
นางศิศรี แซFอื้อ
วิสาหกิจชุมชนกุÆยเฮียงของฝาก เลขที่ 51/15 หมูF 3
ถ.สะพานปลา ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร.089-724-0701, 077-811263
177
นายวิสุทธิ์ สิทธิเดช
5/2 หมูF 4 ซอยอันดามัน ต.มFวงกลวง อ.กะเปอร1
จ.ระนอง 85120 โทร.081-788-7096
178
นางสุภาพรรณ ชูทอง
วิสาหกิจชุมชนสตรีสหกรณ1บBานบางกุBง
125 หมูF 6 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โทร.084-837-2783
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จำนวนนับ
ผลิตภัณฑ0
(ผลิตภัณฑ0)
4
ผลิตภัณฑ1ทำจากหวาย ไมBไผF เชือกกลBวย
1. ตะกรBาหูหิ้ว
2. ตะกรBาอเนกประสงค1
3. ฝาชี
4. ขันโตก
1
พวงกุญแจหนังสัตว1

1

ทุเรียนบBานกวนขึ้นรูปแบบขนมไหวB
พระจันทร1

2

1. ถั่วคั่วปลาฉิ่งฉBาง
2. ปลาฉิ่งฉBางอบสมุนไพร

1

น้ำพริกนรกกุBงเสียบ

2

1. กุBงเสียบสามรส
2. กุBงเสียบสมุนไพร

1

เจ¿นาไตปลาแหBง

1

น้ำพริกรสตFางๆ

2

1. กุBงเสียบรมควัน
2. น้ำพริกกุBงเสียบตำสดรสมะนาว

2

1. น้ำพริกเห็ดนางฟzา
2. ขBาวเกรียบเห็ดนางฟzา

1

ปลาเค็ม

1

ชาใบเหลียง

1

กะป>คั่วสมุนไพร
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จำนวนนับ
(ผลิตภัณฑ0)
1

ชื่อผูIประกอบการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี นางภคมน พชรมนพร
ราชมงคลศรีวิชัย
บริษัท น้ำแรFเมืองนอง เลขที่ 89/2 ถ.เรืองราษฎร1
วิทยาเขตตรัง
ต.เขานิเวศน1 อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร.081-892-2396
นางสาวทองสุก ทรัพย1มังสัง
ขนมทองมBวนทองสุขซาฟารี 169 หมูF 3 ต.ปากจั่น อ.กระ
บุรี จ.ระนอง 85110 โทร.089-526-4692

1

รวมทั้งสิ้น 180 ผู3ประกอบการ

314

ผลิตภัณฑ0
เม็ดมะมFวงหิมพานต1 (กาหยูหวาน)

ทองมBวน

ผลิตภัณฑZ

กิจกรรมหลักที่ 2 การส่งเสริมการนํา วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
ตัวชี้วัด : จํานวนผลงานด้าน วทน. ที่ส่งเสริมไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพ (เป้าหมาย 20 เรื่อง/ 12,130 คน)

ผลงาน
41 เรื่อง
/16,169 (คน)

การส่งเสริมการนํา วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
ผลการดําเนินงาน ในรอบ 12 เดือน (๑ ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
1. การบริ ก ารให้ คํ า ปรึ ก ษา (Technology Consulting Service: TCS) มี ข้ อ เสนอโครงการเพื่ อ ขอรั บ การ
สนับสนุนงบประมาณ จํานวน 85 โครงการ งบประมาณ 20,002,000 บาท ดําเนินการสนับสนุนงบประมาณ
แล้ว (ครั้งที่ 1) จํานวน 84 โครงการ งบประมาณรวม 19,832,000 บาท และดําเนินการสนับสนุนงบประมาณ
(ครั้งที่ 2) จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 170,000 บาท จํานวนผู้รับบริการเป้าหมายอยู่ที่ 10,260 คน พื้นที่
บริการครอบคลุม 54 จังหวัด ได้แก่

1. การพัฒนากระบวนการแปรรูปข้าว

ภาค

เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลางและตะวันออก
ใต้

สถานบันการศึกษาที่
ได้รับการสนับสนุน
(โครงการ/แห่ง)
21 โครงการ / 21 แห่ง
25 โครงการ / 25 แห่ง
24 โครงการ / 24 แห่ง
15 โครงการ / 15 แห่ง

งบประมาณที่
ได้รับ
(บาท)
5,162,000
5,547,000
5,437,000
3,856,000

ผู้รับบริการ
(คน)
2,590
2,900
2,855
1,915

พื้นที่บริการ
(จังหวัด/จาก
ทั้งหมด)
13 (17)
18 (20)
14 (26)
9 (14)

2. การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการชุมชน (Building Capacity Enterprise: BCE) มีข้อเสนอ
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 31 โครงการ งบประมาณ 8,353,560 บาท จํานวน
ผู้รับบริการเป้าหมายอยู่ที่ 2,386 คน ดําเนินสนับสนุนงบประมาณแล้วทั้งหมด ได้แก่
ภาค

เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลางและตะวันออก
ใต้

สถานบันการศึกษาที่
ได้รับการสนับสนุน
(โครงการ)
6 โครงการ
12 โครงการ
5 โครงการ
8 โครงการ

ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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งบประมาณที่
ได้รับ
(บาท)
1,640,000
3,039,560
1,131,000
2,543,000
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ผู้รับบริการ
(คน)
500
521
295
1,070

อินทรีย์และผลผลิตทางการเกษตรสู่
มาตรฐานเชิงพาณิชย์ โดยได้รับการ
ถ่ายทอดวิธีการผลิตข้าวกล้องงอกหุง
สุกเร็ว ไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน
2. การลดปริมาณการดูดซับนํ้ามันใน
กระบวนการทอดกล้วยฉาบ

3. การเลี้ยงไก่พื้นเมืองครบวงจร
แบบมืออาชีพ
4.เทคโนโลยีการจัดการออกดอก
และการพัฒนาของผลสัปรดในและ
นอกฤดูกาล
5.เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มปศุ
สัตว์เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะ
แก่การท่องเที่ยว
6.เทคโนโลยีการทําเจล บรรเทา
ปวดจากสมุนไพร ได้แก่
โคกกระออม พริก
7.เทคโนโลยีการทํายาดมและยา
หม่องจากมะนาว
8.การปลูกพืชในชั้นปลูกโดยระบบ
ไฮโดรโปรนิคส์โดยใช้แสง LED
9.การส่งเสริมอาชีพการทําไวน์และ
ไซเดอร์มะขามป้อมจากมะม่วงหาว
มะนาวโห่
10.การผลิตจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ในการผลิตพืชปลอดภัย
11.เทคโนโลยีการเพาะเห็ดเอ็คโต
มัยคอร์ไรซ่า
12.การผลิตหัวเชื้อจุลทรีย์เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร และปราม
โรคและแมลง จากหน่อกล้วย
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โครงการ
•

ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการพัฒนาและสนับสนุนการใช?เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรม
การผลิตภาคเกษตร
ตัวชี้วัดโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

ระบบการวัดเปอร1เซนต1น้ำมัน
ในทะลายปาล1มน้ำมัน (ระบบ)

เชิงเวลา

ระยะเวลาการดำเนินงาน
เป^นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
(รBอยละ)
การใชBจFายงบประมาณเป^นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจำปa
(รBอยละ)

เชิงตBนทุน

แผน/(ผล) การดำเนินงานตัวชี้วัด ประจำปVงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวมทุกไตรมาส
1/
-/-/-/1/
(-)
(-)
(-)
(-)
()
-/
(-)

-/
(-)

-/
(-)

100/
()

100/
(-)

-/
(35)

-/
(-)

-/
(-)

94/
()
(สะสม)

94/
()

ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก
แผน/(ผล)การดำเนินงานตัวชี้วัด ประจำปVงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด
กิจกรรมหลักที่ 1
สFงเสริมการใชB
เทคโนโลยี ชีวภาพ
นวัตกรรม ในการผลิต
ภาคเกษตร

จำนวนผูBประกอบการที่ไดBรับการถFายทอด
เทคโนโลยีการใชBงานอุปกรณ1เปอร1เซ็นต1
น้ำมันในปาล1มน้ำมัน (ราย)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-/
(-)

-/
(-)

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
-/
(-)

รายละเอียดการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด
กิจกรรมหลักที่ 1 ส_งเสริมการใชIเทคโนโลยี ชีวภาพ นวัตกรรม ในการผลิตภาคเกษตร
ตัวชี้วัด : จำนวนผูIประกอบการที่ไดIรับการถ_ายทอดเทคโนโลยีการใชIงานอุปกรณ0เปอร0เซ็นต0น้ำมันในปาล0มน้ำมัน (ค_า
เป`าหมาย 100 ราย)

100/
()

รวมทุก
ไตรมาส
100/
(-)

ผลงาน
229 ราย

ผลการดำเนินงาน
1. สส. รFวมกับ สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร และสำนักงานจังหวัดชุมพร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีการวัด
เปอร1เซ็นต1น้ำมันปาล1มในผลปาล1มน้ำมัน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม Loft Mania Boutique อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนาย
อุดม ศรีสมทรง พาณิชย1จังหวัดชุมพร เป^นประธานในพิธี เพื่อเตรียมความพรBอมโครงการ สรBางความเขBาใจเทคโนโลยีการวัดเปอร1เซ็นต1น้ำมัน
ปาล1มในผลปาล1มน้ำมัน และกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการรFวมกันระหวFางหนFวยงานที่เกี่ยวขBองในพื้นที่จังหวัดชุมพร
2. ลงพื้นที่สหกรณ1 2 แหFง ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ซึ่งเป^นสหกรณ1ที่ถูกคัดเลือกเพื่อดำเนินโครงการฯ ในปaงบประมาณ พ.ศ.2562 จากการ
ประชุมตามขBอ 1 เพื่อสำรวจจำนวนและรายละเอียดความตBองการเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ1ดBานปาล1มน้ำมัน เมื่อวันที่ 30 – 31
สิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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วัน เดือน ปV
30 ส.ค. 61

สหกรณ0และที่ตั้ง
สหกรณ1นิคมหลังสวน จำกัด
อำเภอละแม

31 ส.ค. 61

สหกรณ1นิคมทFาแซะ จำกัด
อำเภอทFาแซะ

รายละเอียดความตIองการ
1. อุปกรณ1วัดเปอร1เซ็นต1น้ำมันในผลปาล1มน้ำมันที่ใชBวัดในสวนสำหรับเกษตรกรดBวย
เทคโนโลยี NIR จำนวน 200 ชุด
2. แทFนดั๊มเคลื่อนที่สำหรับขนถFายทะลายปาล1มน้ำมัน จำนวน 2 ชุด
1. อุปกรณ1วัดเปอร1เซ็นต1น้ำมันในผลปาล1มน้ำมันที่ใชBวัดในสวนสำหรับเกษตรกรดBวย
เทคโนโลยี NIR จำนวน 250 ชุด
2. แทFนดั๊มเคลื่อนที่สำหรับขนถFายทะลายปาล1มน้ำมัน จำนวน 2 ชุด

3. อุดหนุนงบประมาณใหBแกF มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 วงเงิน 6,000,000 บาท (หกลBานบาทถBวน) เพื่อพัฒนาสรBางอุปกรณ1วัดเปอร1เซ็นต1
น้ำมันในผลปาล1มน้ำมันที่ใชBวัดในสวนสำหรับเกษตรกรดBวยเทคโนโลยี NIR จำนวน 450 ชุด
4. อุดหนุนงบประมาณใหBแกF ศูนย1เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหFงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีแหFงชาติ (ศว.พว.) วงเงิน
3,500,000 บาท (สามลBานหBาแสนบาทถBวน) เพื่อพัฒนาสรBางแทFนดั๊มเคลื่อนที่สำหรับขนถFายทะลายปาล1มน้ำมัน จำนวน 450 ชุด
5. รFวมกับ ศว.พว.และ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 วิทยาเขตศรีราชา จัดการถFายทอดเทคโนโลยีและสาธิตการ
ทำงานทั้ง 2 ผลงาน เรื่อง “การถFายทอดเทคโนโลยีและสาธิตการใชBงานอุปกรณ1การวัดเปอร1เซ็นต1น้ำมันในผลปาล1มน้ำมันที่ใชBวัดในสวนสำหรับ
เกษตรกร และแทFนดั๊มเคลื่อนที่สำหรับขนถFายทะลายปาล1มน้ำมัน”
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ หBองประชุมใหญF อาคารบุญรอด
มหาวิทยาลัยแมFโจB-ชุมพร มีจำนวนเกษตรกรชาวสวนปาล1มน้ำมัน เจBาหนBาที่สหกรณ1 และเจBาหนBาที่จากหนFวยงานตFางๆ ที่เกี่ยวขBอง เขBารับการ
ถFายทอดเทคโนโลยี จำนวนทั้งสิ้น 131 คน
6. รFวมกับ ศว.พว.และ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 วิทยาเขตศรีราชา จัดการถFายทอดเทคโนโลยีและสาธิตการ
ทำงานทั้ง 2 ผลงาน ใหBแกF เกษตรกรชาวสวนปาล1มน้ำมัน เจBาหนBาที่สหกรณ1 และเจBาหนBาที่จากหนFวยงานตFางๆ ที่เกี่ยวขBองในพื้นที่จังหวัด
สุราษฎร1ธานีและจังหวัดใกลBเคียง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ หBองประชุมคอนเวนชั่น 3 แกBวสมุย รีสอร1ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร1ธานี
ภายในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือและอุป กรณ1ดBานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล1มและ
อุตสาหกรรมการผลิตในพื้นที่ภาคใตB” มีจำนวนผูBเขBารับการถFายทอดเทคโนโลยี จำนวนทั้งสิ้น 98 คน

• โครงการพัฒนาเกษตรกรรุCนใหมC
ตัวชี้วัดโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงเวลา
เชิงตBนทุน

จำนวนสินคBาอัตลักษณ1ที่ไดBรับ
การเพิ่มมูลคFาดBวยนวัตกรรม
(ผลิตภัณฑ1)
ระยะเวลาการดำเนินงาน
เป^นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
(รBอยละ)
การใชBจFายงบประมาณเป^นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจำปa
(รBอยละ)

แผน/(ผล) การดำเนินงานตัวชี้วัด ประจำปVงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวมทุกไตรมาส
15/
-/
-/
15/
-/
(27)
(-)
(-)
(27)
()
-/
(-)

-/
(-)

-/(-)

100/
(100)

100/
(100)

-/
(0.68)

-/
()

-/
()

94/
()
(สะสม)

94/
()

ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
กิจกรรมหลักที่ 1
จำนวนเกษตรกรที่ไดBรับการ
สรBางมูลคFาเพิ่มสินคBา ถFายทอดเทคโนโลยี (ราย)
เกษตร
รBอยละของเกษตรกรที่ไดBรับ
การถFายทอดเทคโนโลยี นำ
เทคโนโลยีไปใชBประโยชน1
(รBอยละ)
ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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แผน/(ผล)การดำเนินงานตัวชี้วัด ประจำปVงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวมทุกไตรมาส
-/
150/378
150/
-/
300/
(-)
(378)
(-)
()
(378)
-/
(-)

-/
(-)
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50/
()

-/
(๘๒.๘๐)

50/
(๘๒.๘๐)

รายละเอียดการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด
กิจกรรมหลักที่ 1 สรIางมูลค_าเพิ่มสินคIาเกษตร
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ไดIรับการถ_ายทอดเทคโนโลยี (เป`าหมาย 300 ราย)

ผลงาน
378 ราย

ผลการดำเนินงาน
1) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การชี้แจงโครงการพัฒนาเกษตรกรรุFนใหมF (โครงการสินคBาอัตลักษณ1) เมื่อวันที่ ๖ – ๗ พฤศจิกายน
2561 ณ โรงแรม ซี.เอส.ป‰ตตานี อำเภอเมือง จังหวัดป‰ตตานี โดยมี ผอ.สส. และ ผอ.ศวภ.๓ รFวมชี้แจงฯ เนBนการสินคBาอัตลักษณ1 ๖ ชนิด คือ
ไกFเบตง สBมแขก ลูกหยี เห็ดแครง กลBวยหิน และขBาวพันธุ1พื้นเมือง โดยดำเนินการจับคูFความตBองการทางเทคโนโลยี (matching) ระหวFางกลุFม/
ผูBป ระกอบการ/วิส าหกิจชุมชน ในพื้นที่ 3 จัง หวัดภาคใตBชายแดน กับ คลินิกเทคโนโลยีเ ครือขFา ย ไดBแกF มหาวิท ยาลัยสงขลานครินทร1
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา และพัฒนาขBอเสนอโครงการรFวมกันเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณฯ รวม 6 โครงการ งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน จำนวน 6,592,937 บาท
๒) อนุมัติหลักการสนับสนุนงบประมาณฯ ใหBแกF คลินิกเทคโนโลยีเครือขFาย ไดBแกF มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณรวม ๖,๐๔๙,๐๙๗ บาท จำนวนผูBรับบริการ ๓๗๘
คน มีผลิตภัณฑ1ไดBรับการเพิ่มมูลคFาดBวยนวัตกรรม จาก ๖ สินคBาอัตลักษณ1 (ขBาวพันธ1พื้นเมือง ไกFเบตง ลูกหยี สBมแขก เห็ดแครง และกลBวยหิน)
จำนวน ๒๓ ผลิตภัณฑ1 ดังนี้
ชื่อโครงการ
1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรุFนใหมFเพื่อแปรรูปขBาว
พันธุ1พื้นเมืองเป^นสินคBาอัตลักษณ1ในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ภาคใตBชายแดน
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผูBผ ลิตไกFเบตง โดยการ
เชือดที่ถูกตBองตามหลักอิสลาม การตัดแตFงซากสัตว1ปaก
ตามหลักสากลและการบรรจุภัณฑ1ในถุงสุญญากาศ
3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ1ลูกหยีและกลยุทธ1ทาง
การตลาดของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดภาคใตB
ชายแดน
4. โครงการการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ1 ส B ม แขกและการ
ยกระดั บ ผู B ป ระกอบการในพื ้ น ที ่ ๓ จั ง หวั ด ภาคใตB
ชายแดน
5. โครงการพัฒนาเกษตรกรรุFนใหมFการแปรรูปเห็ด
แครงในพื้นที่ ๓ จังหวัดภาคใตBชายแดน
6. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ1จากกลBวยหินในพื้นที่ ๓
จังหวัดภาคใตBชายแดน
รวมทั้งหมด

หน_วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

จำนวนผลิตภัณฑ0

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1

๑,๖๘๗,๒๘๖

5

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1

๕๓๕,๗๖๐

1

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

๑,๒๒๖,๔๑๒

6

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

๑,๑๗๙,๘๑๒

4

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

๘๐๑,๔๖๗

4

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

๖๑๘,๓๖๐

3

๖,๐๔๙,๐๙๗

23
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3) ติดตามความกBาวหนBาแตFละโครงการผFานระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน1 (CMO) มีรายละเอียด ดังนี้

ลําดับ
๑.

๒.

๓.

๔.

ชื่อโครงการ

หน3วยงานรับผิดชอบ

โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ2นใหม2 มหาวิทยาลัยสงขลา
เพื่อแปรรูปข=าวพันธุ@พื้นเมืองเปBน นครินทร@
สินค=าอัตลักษณ@ในพื้นที่ ๓
จังหวัดภาคใต=ชายแดน

รวม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู2ผลิต มหาวิทยาลัยสงขลา
ไก7เบตง โดยการเชือดที่ถูกต2อง นครินทรI
ตามหลักอิสลาม การตัดแต7งซาก
สัตวIปKกตามหลักสากลและการ
บรรจุภัณฑIในถุงสุญญากาศ
รวม
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑI
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ลูกหยีและกลยุทธIทางการตลาด
ของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ๓
จังหวัดภาคใต2ชายแดน

รวม
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑIส2ม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
แขกและการยกระดับ
ผู2ประกอบการในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ภาคใต2ชายแดน

รวม
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กลุ3มชุมชน/ชุมชน/
ผู<ประกอบการ
1.วิสาหกิจชุมชนกลุ2ม
เกษตรกรปลูกข=าวพื้นเมือง
ปลอดสารพิษ (ข=าวบุด)ี

จํานวน
ผลิตภัณฑF
(คน)
30
๑. เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
(ไซเดอร@/เครื่องดื่มน้ําส=มสายชู
หมักจากข=าวพันธุ@เลือดปลา
ไหล)
๒. ข=าวตังใบยอบูดูตูมิฮ
หน=าต2างๆ
2.วิสาหกิจชุมชนกลุ2มแม2บ=าน
35
3.แหนมข=าวมะจานู
เกษตรกรราวอ
4.ข=าวตังนาซิดาแฆ
3. เกษตรกรบ=านจือดานอ
16
5.ข=าวเกรียบข=าวเล็บนก
ปbตตานีหน=าต2าง ๆ
6. วุ=นกรอบข=าวจืดดานอ
4. กลุ2มมุสลีมะห@ปูยู สํานักงาน
10
7. กะละแมจากข=าว
กลุ2มออมทรัพย@
5. กลุ2มข=าวบ=านทุ2ง
10
8. ข=าวกล=องงอกมูโนfะ
9. น้ําข=าวกล=องงอก
5 กลุ3ม
101
9 ผลิตภัณฑF
1.กลุ7มผู2เลี้ยงไก7เบตงรูสะมิแล
20
1. ไก7เบตงแช7แข็ง
2.กลุ7มลัดดามินิฟารIม
3.กลุ7มอามีนฟารIม
15
20

3 กลุ)ม
1. กลุ7มวิสาหกิจแปรรูป
ลูกหยีอีซัน
2. กลุ7มลูกหยีมุขตา

55
25

1 ผลิตภัณฑ3
1. เยลลี่เหลวลูกหยี

20

2. ลูกหยีเคี้ยวหนุบ

3. กลุ7มวิสาหกิจแปรรูป
ลูกหยีสะดาวา

20

3. ชาลูกหยี

4. กลุ7มวีรวงศI 3

12

4.แยมลูกหยี

5. กลุ7มลูกหยีแม7เลื่อน

15

5. กล2วยสอดไส2ลูกหยี

6. กลุ7มวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรบ2านนากอ
6 กลุ)ม
1. กลุ7มวิสาหกิจชุมชนกลุ7ม
แม7บ2านเกษตรกรบ2าน
ทรายขาว
2.กลุ7มแม7บ2านเกษตร บ2าน
ร7อนพัฒนา
3.กลุ7มแปรรูปผลิตภัณฑI
การเกษตร
3 กลุ)ม

15

6.น้ําลูกหยีพร2อมดื่ม

107
20

6 ผลิตภัณฑ3
1.น้ําส2มแขกเข2มข2น
2.น้ําพริกเผาส2มแขก

17

3. ชาส2มแขก
น้ําส2มแขกเข2มข2น
4. น้ําพริกนรกส2มแขก
5. ส2มแขกสามรส
5 ผลิตภัณฑ3
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15
52

๕.

๖.

โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ1นใหม1
การแปรรูปเห็ดแครงในพื้นที่ ๓
จังหวัดภาคใตDชายแดน
รวม
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑZจาก
กลDวยหินในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ภาคใตDชายแดน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

1.กลุ1มชุมชนเห็ดแครงบDาน
ม1วงเงิน อ.มายอ
2.นางพิมนรา ทวีเลิศพรชัย
(เจDาของธุรกิจ)
2 กลุ)ม
1.กลุ1มพัฒนาแปรรูป กลDวย
หินนังตา
2.กลุ1มบDานธารน้ําทิพยZ
3.กลุ1มกลDวยหินภูเขาทอง

รวม
รวมทั้งหมด

3 กลุ)ม
22 กลุ)ม

20

1.เห็ดแครงแผ1นอบกรอบ

6

2.กาแฟผสมเห็ดแครง
3.เห็ดแครงอบกรอบปรุงรส
3 ผลิตภัณฑ3
1.โรตีแปaงกลDวย

26
20
15
5
40
378

2.บารZกลDวยหิน
3.นมแพะผสมกลDวยหินปรุง
สําเร็จชนิดผง
3 ผลิตภัณฑ3
27 ผลิตภัณฑ3

๔) สนับสนุนงบประมาณใหBแกFมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสรBางทักษะความ
เป^นผูBประกอบการตลาดสินคBาอัตลักษณ1ยกระดับดBวย วทน.” ระหวFางวันที่ ๕ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย1แสดงสินคBาและการประชุมอิม
แพ็ค เมืองทองธานี ภายในงาน TechnoMart 2019 : กBาวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สูFภูมิภาค เพื่อใหBความรูBและเสริมสรBางทักษะความ
เป^นผูBประกอบการดBานการตลาด ใหBแกFกลุFมผูBประกอบการที่เขBารFวมโครงการฯ โดยนำผลิตภัณฑ1ตBนแบบที่ถูกพัฒนาและยกระดับไปทดลองตลาด
และจัดจำหนFายภายในงาน อีกทั้งยังมีการจัดงานสัมมนา 3 หัวขBอ ไดBแกF
- ป‰นแบรนด1สินคBาดBวย PR 4.0 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562
- เขBาใจพฤติกรรมผูBบริโภคออนไลน1 ซื้องFายขายดีแนFนอน ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562
- เครื่องมือตลาดออนไลน1ใชBเป^นยอดขาย ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562
นอกจากนี้ มีกิจกรรมการเจรจาจับคูFธุรกิจ (Business Mathing) ระหวFางผูBประกอบการ กลุFมชุมชน/วิสาหกิจชุมชน กับ นักลงทุน ในวันที่
6 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ ลานเจรจาจับคูFธุรกิจ ภายในงานอีกดBวย
๕) ลงพื้นที่ติดตามและประเมินโครงการพัฒนาเกษตรกรรุFนใหมF (โครงการสินคBาอัตลักษณ1) ในชFวงระหวFางวันที่ ๙ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
โดยมีเจBาหนBาที่ ศวภ.๓ เจBาหนBาที่ สส. และผูBเชี่ยวชาญดBานมาตรฐาน ลงพื้นที่รFวมตรวจติดตามดBวย เพื่อใหBคำแนะนำและดูศักยภาพของกลุFม
ชุมชนที่เขBารFวมโครงการสินคBาอัตลักษณ1 จำนวน 22 กลุFม โดยผลการดำเนินงานโครงการเป^นไปตามแผน ประมาณรBอยละ 70 มีรายละเอียด
ดังนี้

1. ขBาวพันธุ1พื้นเมือง
[โครงการพัฒนา
เกษตรกรรุFนใหมFเพื่อ
แปรรูปขBาวพันธุ1
พื้นเมืองเป^นสินคBาอัต
ลักษณ1ในพื้นที่ ๓
จังหวัดภาคใตBชายแดน
- ม.สงขลานครินทร1]

1. กลุFมขBาวบBานทุFง อ. 1. ขBาวกลBองงอก
ปะนาเระ จ.ป‰ตตานี 2. น้ำขBาวกลBองงอก
(พันธุ1ขBาวมูโนะ)

ü ü ü ü

2. เกษตรกรบBานจืดดา
นอ อ.ปะนาเระ จ.
ป‰ตตานี (พันธุ1ขBาวจืด
ดานอ และพันธุ1ขBาว
เล็บนกป‰ตตานี)

ü ü

3. ขBาวเกรียบ
หนBาตFางๆ
4. บูดูปรุงสำเร็จ
5. วุBนกรอบขBาวจืด
ดานอ
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ü

มาตรฐานกระบวนการผลิต

มาตรฐานผลิตภัณฑR

ตรวจวิเคราะหRในห&องปฏิบัติการ

ผลิตภัณฑRที่ได&รับการ
ยกระดับ

พัฒนากระบวนการผลิต

กลุ$มเกษตรกร/ผู&ประกอบการ

พัฒนาบรรจุภัณฑR

สินค&าอัตลักษณR

พัฒนาผลิตภัณฑRใหม$

วทน. ที่นำไปใช&
ปcญหาอุปสรรค/แนว
ทางการแก&ไข

ไมFมีโรงเรือนผลิตที่
ไดBมาตรฐาน

ü

ไมFมีโรงเรือนผลิตที่
ไดBมาตรฐาน อยูF
ระหวFางการสรBาง
โรงเรือน
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3. วิสาหกิจชุมชน
แมFบBานเกษตรกรบBาน
ราวอ อ.มายอ จ.
ป‰ตตานี (พันธุ1ขBาวมะ
จานู พันธุ1เล็บนก
ป‰ตตานี และพันธุเ1 จะบี
เดาะ)
4. กลุFมมุสลีมะห1ปูยู อ.
ตากใบ จ.นราธิวาส
พันธุ1ขBาวซีบูกันตัง
5. วิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรปลูกขBาว
พื้นเมืองปลอดสารพิษ
(ขBาวบุดี) อ.เมือง จ.
ยะลา ขBาวพันธุ1เลือด
ปลาไหล และขBาวพันธุ1
หอมลือมอ
1. กลุFมลัดดามินิฟาร1ม
2. กลุFมอามีนฟาร1ม
3. กลุFมผูBเลี้ยงไกFเบตงรู
สะมีแล
1. วิสาหกิจชุมชน
แมFบBานเกษตรกรบBาน
ทรายขาว อ.โคกโพธิ์
จ.ป‰ตตานี
2. ไกFเบตง
2. กลุFมแมFบBาน
[โครงการพัฒนา
เกษตรกรบBานรFอน
ศักยภาพผูBผลิตไกFเบตง พัฒนา อ.ระแงะ จ.
โดยการเชือดที่ถูกตBอง นราธิวาส
ตามหลักอิสลาม การ
ตัดแตFงซากสัตว1ปaก
ตามหลักสากลและ
การบรรจุภัณฑ1ในถุง
สุญญากาศ - ม.
สงขลานครินทร1]
3. สBมแขก
3. กลุFมแปรรูป
[โครงการการพัฒนา ผลิตภัณฑ1การเกษตร
ผลิตภัณฑ1สBมแขกและ อ.ยะหา จ.ยะลา
การยกระดับ
1. กลุFมวิสาหกิจแปร
ผูBประกอบการในพื้นที่ รูปลูกหยีสะดาวา อ.
ยะรัง จ.ป‰ตตานี
๓ จังหวัดภาคใตB
ชายแดน – มรภ.
2. กลุFมวีรวงศ1 ๓ อ.ยะ
ยะลา]
รัง จ.ป‰ตตานี

ü ü

ü

8. ขAาวตังใบยอมูดูตูมิฮ ü ü
9. ไซเดอร1ขBาวเลือด
ปลาไหล

ü

7. กาละแมขBาวซีบู
กันตัง

ü

10. ไกFเบตงแชFแข็ง

ü

ü

13. ชาสBมแขก น้ำสBม ü ü
แขกเขBมขBน

ü ü

17. แยมลูกหยี

ü

ü

ü

ü ü

ü ü

ü ü
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ไมFมีโรงเรือนผลิตที่
ไดBมาตรฐาน อยูF
ระหวFางการสรBาง
โรงเรือน
ไมFมีโรงเรือนผลิตที่
ไดBมาตรฐาน
อยูFระหวFางการ
พัฒนาสูตรไซเดอร1
ขBาวเลือดปลาไหล
คาดวFาจะสามารถ
ถFายทอดไดBในเดือน
ก.ค.62 นี้

ü ü

14. น้ำพริกนรกสBม
แขก
15. สBมแขกสามรส
16. ชาลูกหยี

ปHญหาอุปสรรค/แนว
ทางการแก%ไข

ü

11. น้ำสBมแขกเขBมขBน ü ü
12. น้ำพริกเผาสBม
แขก
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ü

มาตรฐานกระบวนการ
ผลิต

5. ขBาวตังนาซิดาแฆ ü ü
6. แหนมขBาวมะจานู

มาตรฐานผลิตภัณฑ.

ผลิตภัณฑ.ที่ได%รับการ
ยกระดับ

พัฒนาบรรจุภัณฑ.

กลุ0มเกษตรกร/ผู%ประกอบการ

พัฒนากระบวนการ
ผลิต
ตรวจวิเคราะห.ใน
ห%องปฏิบัติการ

สินค%าอัตลักษณ.

พัฒนาผลิตภัณฑ.ใหม0

วทน. ที่นำไปใช%

ü

ขาดทักษะในการ
ทำตลาด

ü

5. กลุFมวิสาหกิจแปร 20. เยลลี่ลูกหยี
รูปลูกหยีอีซัน อ.ยะหา
จ.ยะลา

6. กลุFมลูกหยีมุขตา อ. 21. ลูกหยีเคี้ยวหนุบ
ยะหา จ.ยะลา

ü

มาตรฐานกระบวนการ
ผลิต

4. ลูกหยี
3. กลุFมลูกหยีแมFเลื่อน 18. กลBวยสอดไสBลูก ü ü
[โครงการพัฒนา
อ.ยะรัง จ.ป‰ตตานี
หยี
ผลิตภัณฑ1ลูกหยีและ
กลยุทธ1ทางการตลาด
ของวิสาหกิจชุมชนใน
พื้นที่ ๓ จังหวัดภาคใตB
ชายแดน – มรภ.
ยะลา]
4. กลุFมวิสาหกิจชุมชน 19. น้ำลูกหยี
ü ü
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรบBานนากอ
อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

มาตรฐานผลิตภัณฑR

ผลิตภัณฑRที่ได&รับการ
ยกระดับ

พัฒนากระบวนการ
ผลิต
ตรวจวิเคราะหRใน
ห&องปฏิบัติการ

กลุ$มเกษตรกร/ผู&ประกอบการ

พัฒนาบรรจุภัณฑR

สินค&าอัตลักษณR

พัฒนาผลิตภัณฑRใหม$

วทน. ที่นำไปใช&
ปcญหาอุปสรรค/แนว
ทางการแก&ไข

ใชBเวลาในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ1
นาน เนื่องจากมี
ป‰จจัยการผลิตที่
เกี่ยวขBองหลาย
ป‰จจัย

ü ü

ü

เป^นผลิตภัณฑ1
ประเภทเครื่องดื่ม
จึงตBองดำเนินการ
ขอมาตรฐาน
โรงเรือนเพิ่มเติม

ü ü

ü ü

ü

เป^นผลิตภัณฑ1
ประเภทเครื่องดื่ม
จึงตBองดำเนินการ
ขอมาตรฐาน
โรงเรือนเพิ่มเติม

ü

ü ü

1. กลBวยหินภูเขาทอง 22. นมแพะผสม
อ.เมือง จ.นราธิวาส กลBวยหินปรุงสำเร็จ
ชนิดผง

ü ü

ü

ü

แปzงกลBวยที่ไดBมี
ความชื้นสูง
เนื่องจากไมFมี
เครื่องอบแหBง
ป‰จจุบันใชBวิธีตาก
แดดและผสม
silicon dioxide
เพื่อปzองกันการจับ
ตัวเป^นกBอน

2. กลุFมบBานธารน้ำ
ทิพย1 อ.รือเสาะ จ.
นราธิวาส

ü ü

ü

ü

ที่ตั้งอยูFบนเขา
เดินทางลำบากและ
ไมFมีไฟฟzาใชB ไดB
ประสานผูBใหญFบBาน
ใหBความชFวยเหลือ
และอยูFระหวFางการ
สรBางอาคารผลิต

23. บาร1กลBวยหิน
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5. กลBวยหิน
[โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ1จากกลBวย
หินในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ภาคใตBชายแดน –
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ยะลา]

3. กลุFมพัฒนาแปรรูป 24. โรตีจากแปzง
กลBวยหินนังตา อ.
กลBวยหิน
บันนังสตา จ.ยะลา

ü ü

ü

1. บBานพิกุลทอง อ. 25. กาแฟผสมเห็ด
เมือง จ.นราธิวาส
แครง
26. เห็ดแครงอบ
กรอบปรุงรส

ü ü

ü ü

2. กลุFมชุมชนเห็ด
27. เห็ดแครงแผFน
แครงบBานมFวงเงิน อ. อบกรอบ
มายอ จ.ป‰ตตานี

ü

มาตรฐานกระบวนการ
ผลิต

มาตรฐานผลิตภัณฑR

ผลิตภัณฑRที่ได&รับการ
ยกระดับ

พัฒนากระบวนการ
ผลิต
ตรวจวิเคราะหRใน
ห&องปฏิบัติการ

กลุ$มเกษตรกร/ผู&ประกอบการ

พัฒนาบรรจุภัณฑR

สินค&าอัตลักษณR

พัฒนาผลิตภัณฑRใหม$

วทน. ที่นำไปใช&
ปcญหาอุปสรรค/แนว
ทางการแก&ไข

ü

มีการเปลี่ยนแปลง
กลุFมผูBประกอบการ
เนื่องจากรายเดิม
ขาดความพรBอมใน
การรFวมโครงการ
จากป‰ญหาสFวนตัว

๖) จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรุFนใหมF (โครงการสินคBาอัตลักษณ1) เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ
ศูนย1ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปa มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1 อำเภอหาดใหญF จังหวัดสงขลาภายใน “งานแสดงสินคBาและ
การประชุมสัมมนานาชาติดBานฮาลาล WORLD HAPEX 2019” ที่จัดขึ้นในระหวFางวันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2562 โดยผูBเขBารFวมประชุมฯ ครั้งนี้
ไดBแกF หนFวยงานราชการจังหวัดที่เกี่ยวขBอง ไดBแกF สภาเกษตรจังหวัดยะลา/จังหวัดนราธิวาส/จังหวัดสตูล อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส/จังหวัด
ป‰ตตานี/จังหวัดยะลา พาณิชย1จังหวัดยะลา และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใตB รวมถึงสถาบันการศึกษาที่รFวมดำเนินงานของโครงการฯ
ผูBประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนที่รFวมโครงการฯ และเจBาหนBาที่ สส. จำนวนรวมทั้งสิ้น 120 คน โดยมีกิจกรรมที่สำคัญของการประชุมฯ ไดBแกF
อาจารย1ผูBรับผิดชอบโครงการนำเสนอผลการดำเนินงาน สรุปผล ป‰ญหาอุปสรรค นำเสนอแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ1สินคBาอัตลักษณ1ในโครงการฯ
การทดสอบผลิตภัณฑ1ดBานประสาทสัมผัสดBวยการทดสอบดBานรสชาติและกลิ่น การนำสินคBาผลิตภัณฑ1ทั้งหมด ๖ อัตลักษณ1 ที่ถูกพัฒนาทั้งหมด
ทดสอบตลาดดBวยการทดลองจำหนFายภายในงาน โดยมียอดการจำหนFายเป^นเงินทั้งสิ้น ๘๖,๓๘๔ บาท
ตัวชี้วัด : รIอยละของเกษตรกรที่ไดIรับการถ_ายทอดเทคโนโลยี นำเทคโนโลยีไปใชIประโยชน0 (เป`าหมาย รIอย
ละ 50)

โครงการ
โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ/นใหม/เพื่อแปรรูปข:าวพันธุ=พื้นเมืองเป?นสินค:าอัตลักษณ=ในพื้นที่ ๓
จังหวัดภาคใต:ชายแดน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู:ผลิตไก/เบตง โดยการเชือดที่ถูกต:องตามหลักอิสลาม การตัดแต/ง
ซากสัตว=ป[กตามหลักสากลและการบรรจุภัณฑ=ในถุงสุญญากาศ
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ=ลูกหยีและกลยุทธ=ทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ๓
จังหวัดภาคใต:ชายแดน
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ=ส:มแขกและการยกระดับผู:ประกอบการในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ภาคใต:ชายแดน
โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ/นใหม/การแปรรูปเห็ดแครงในพื้นที่ ๓ จังหวัดภาคใต:ชายแดน
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ=จากกล:วยหินในพื้นที่ ๓ จังหวัดภาคใต:ชายแดน
ค1าเฉลี่ย
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ร(อยละ
๘๐.๑๙
(๕ กลุ/ม) (๑๐๑ คน)
๙๐.๙๐
(๓ กลุ/ม) (๕๕ คน)
๙๒.๕๒
(๖ กลุ/ม) (10๗ คน)
๘๐.๗๗
(๓ กลุ/ม) (๕๒ คน)
๒๓.๐๗
(๒ กลุ/ม) (๒๓ คน)
๘๗.๕๐
(๓ กลุ/ม) (๔๐ คน)
๘๒.๘๐

รIอยละ ๘๒.๘๐

จํานวนคน
(๘๑ คน)
(๕๐ คน)
(99 คน)
(๔๒ คน)
(๖ คน)
(๓๕ คน)
๓๑๓ คน

• โครงการสCงเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ
ตัวชี้วัดโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงเวลา
เชิงตBนทุน

จำนวนเกษตรกรไดBรับ
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP
(ราย)
ระยะเวลาการดำเนินงาน
เป^นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
(รBอยละ)
การใชBจFายงบประมาณเป^นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจำปa
(รBอยละ)

แผน/(ผล) การดำเนินงานตัวชี้วัด ประจำปVงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวมทุกไตรมาส
70/
-/
-/
-/
70/
(152)
(-)
(42)
(64)
(46)
-/
(-)

-/
()

-/
()

100/
(100)

100/
(100)

-/
(2.53)

-/
()

-/
()

94/
()
(สะสม)

94/
()

ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
กิจกรรมหลักที่ 1
พัฒนาคุณภาพและ
ผลิตภัณฑ1ทางการ
เกษตร

จำนวนเกษตรกรผูBผลิต
สับปะรดไดBรับการถFายทอด
เทคโนโลยี (คน)
จำนวนพื้นที่ในระบบการผลิต
สับปะรดปลอดภัย (ไรF)
รBอยละผูBรับการถFายทอด
เทคโนโลยีมีการนำไปใชB
ประโยชน1 (รBอยละ)

แผน/(ผล)การดำเนินงานตัวชี้วัด ประจำปVงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวมทุกไตรมาส
-/
-/
-/
150/
150/
(-)
(86)
(64)
(354)
(504)
-/
(-)
-/
(-)

-/
(341)
-/
(-)

-/
(324)
-/
(-)

500/
(523)
50/
(61)

500/
(1,188)
50/
(61)

รายละเอียดการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ0ทางการเกษตร
ผลงาน
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรผูIผลิตสับปะรดไดIรับการถ_ายทอดเทคโนโลยี (เป`าหมาย 150 คน)
504 คน
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ในระบบการผลิตสับปะรดปลอดภัย (เป`าหมาย 500 ไร_)
1,188 ไร_
ตัวชี้วัด : รIอยละผูIรับการถ_ายทอดเทคโนโลยีมีการนำไปใชIประโยชน0 (เป`าหมาย รIอยละ 50)
รIอยละ 87.20
ผลการดำเนินงาน
1. กิจกรรมดำเนินงานตาม Value Chain ดังนี้
ตBนทาง : การถFายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาการผลิตสับปะรดผลสดคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยแบบครบวงจร โดยใชBเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ วท. กำหนดพิกัดรายแปลงสับปะรดพัฒนาการผลิตสับปะรดผลสดคุณภาพมาตรฐาน GAP
กลางทาง : การถFายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสับปะรดเพื่อเพิ่มมูลคFา
ปลายทาง : การพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพผลผลิต QR Code เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสFงเสริมการตลาด
ซึ่งในโครงการพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจรดBวยวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในปaงบประมาณ พ.ศ.2562 จะดำเนินการใน
กิจกรรมตBนทางตาม Value Chain ดังกลFาว และจะดำเนินการในกิจกรรมกลางทางและปลายทาง ในปaงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 ตFอไป
2. การประชุมเชิงปฏิบ ัติการโครงการ “การพัฒนาสับ ปะรดแบบครบวงจรดBวย วิทยาศาสตร1 เทคโนโลยีและนวัตกรรม” เมื่อวันที่
2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ จ.เชียงใหมF เพื่อวางแผนการดำเนินงาน โดยมีหนFวยงานในสังกัด วท. และ เครือขFาย วท. ภาคเหนือ
เขBารFวมประชุมจำนวน 67 คน พิจารณาแผนงานโครงการที่สอดคคลBองกับกิจกรรมตBนทางตาม Value Chain ในขBอ 1 จำนวน 8 โครงการ
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจำนวน ๔,๒๘๗,๔๕๐ บาท (สี่ลBานสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่รBอยหBาสิบบาทถBวน) โดยมี ผอ.สส. เป^นประธาน
การประชุม ฯ และมีผูBทรงคุณวุฒิจาก พว. เป^นผูBใหBคำแนะนำและเสนอขBอคิดเห็น ผลจากการประชุมที่สำคัญ คือ ตBองมีการอบรมใหBความรูBแกF
เจBาหนBาที่ผูBเกี่ยวขBองเกี่ยวกับการจัดทำฐานขBอมูลสับปะรดรายแปลง เพื่อเป^นประโยชน1ตFอการติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการตFอไป
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3. จากการประชุมในขBอ 2 ไดBสFงตFอประเด็นความตBองการที่นอกเหนือจากกิจกรรมตBนทางตาม Value Chain ในขBอ 1 ใหBแกFหนFวยงานใน
สังกัด วท. ดำเนินการตFอ จำนวน 5 ประเด็น ดังนี้
ลำดับที่
แผนงาน/โครงการ
หน_วยงานรับผิดชอบ
1
การใชBเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสับปะรดรายแปลง
พว. และ สทอภ.
2
การพัฒนาสับปะรดอบแหBง ณ วิสาหกิจชุมชนบBานดูF จ.เชียงราย
วว.
3
การสรBางความพรBอมของชุมชน และรFวมสนับสนุนการศึกษาความเป^นไปไดBของการดำเนินธุรกิจ (Feasibility
พว.
Study) ในชุมชนที่จะดำเนินการพัฒนาอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว1จากเศษเหลือทิ้งจากสับปะรด
4
การพัฒนาตFอยอดเครื่องป‰²นดBายเมเดลรีจักรา
สป. (สส.สป.)
5
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ1จากเสBนใยสับปะรด
สป. (สส.สป.)
4. อนุมัติหลักการสนับสนุนงบประมาณ ใหBแกFหนFวยงานเครือขFาย วท. จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณรวม 2,000,000 บาท ดังนี้

โครงการ

หน_วยงานเครือข_าย วท.

1. หมูFบBานสับปะรดบBานสา

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลBานนา
2. การสF ง เสริ ม และพั ฒ นา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
คุณภาพสับปะรดปลอดภัยและ ราชมงคลลBานนา ลำปาง
สF ง เสริ ม การสรB า งมู ล คF า จาก
สับปะรดบBานเสด็จดBวย วทน.
3. การพัฒนาสับปะรดครบวงจร มหาวิทยาลัย
ดBวย วทน.
ราชภัฏพิบูลสงคราม
4. การพั ฒ นาและเพิ ่ ม มู ล คF า มหาวิทยาลัยพะเยา
สับปะรดภูแล
5. การเพิ่มมูลคFาวัสดุเหลือทิ้ง มหาลัยวิทยาลัยนเรศวร
จากการแปรรูปสับปะรดดBวย
นวัตกรรม
6. หมูFบBานสับปะรดหBวยมุFน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ1
รวม

งบประมาณ
(บาท)

400,000

เป`าหมายตัวชี้วัดการดำเนินงานโครงการ
จำนวนเกษตรกร จำนวนพื้นที่ใน รIอยละผูIรับการ
ผูIผลิตสับปะรด ระบบการผลิต
ถ_ายทอด
ไดIรับการ
สับปะรด
เทคโนโลยีมีการ
ถ_ายทอด
ปลอดภัย
นำไปใชI
เทคโนโลยี
(500 ไร_)
ประโยชน0 (รIอย
(150 คน)
ละ 50)
85
300
50

250,000

50

150

50

450,000

42

150

50

300,000

10

50

50

350,000

30

-

50

250,000
2,000,000

30
247

650

80
50

5. สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาสรBางเครื่องจักรสำหรับการเพิ่มมูลคFาเสBนใยสับปะรด จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวมทั้งหมด
650,500 บาท (หกแสนหBาหมื่นหBารBอยบาทถBวน) ไดBแกF
5.1) การออกแบบและสรBางเครื่องผลิตเสBนดBายจากใบสับปะรด - วิทยาลัยเทคนิคแพรF : งบประมาณ 350,500 บาท (สามแสนหBา
หมื่นหBารBอยบาทถBวน)
5.2) การพัฒนาเครื่องป‰²นดBายเมเดลรีจักราเพื่อป‰²นเสBนใยยาวจากใบสับปะรด - มหาวิทยาลัยเชียงใหมF : งบประมาณ 300,000 บาท
(สามแสนบาทถBวน)
6. สืบเนื่องผลจากการประชุมในขBอที่ 2 ศวภ.1 ไดBจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจรดBวย วทน. :
การจัดทำฐานขBอมูลสับปะรดรายแปลง Agri-North” ตั้งแตFวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2562 ณ หBองประชุมเชียงดา อาคารปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร1กลาง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลBานนา จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค1เพื่อใหBการ
ดำเนินงานโครงการ “การพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจร ดBวย วทน.” บรรลุตามเปzาหมายตัวชี้วัดของโครงการและสอดคลBองตามแผนการ
ดำเนินงาน เกี่ยวกับประเด็นการกำหนดพิกัดรายแปลงสับปะรดที่วางไวB ตลอดจนเกิดฐานขBอมูลสับปะรดรายแปลงที่เป^นฐานขBอมูลกลางสำหรับ
รายงานผลการดำเนินงานของโครงการในภาพรวมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ มีผูBเขBารFวมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 43 คน ประกอบดBวย คณะทำงาน
โครงการที่ไดBรับงบประมาณสนับสนุนจำนวน 6 โครงการ เกษตรกรผูBเขBารFวมโครงการและหนFวยงานที่เกี่ยวขBอง โดยขณะนี้ หัวหนBาโครงการอยูF
ระหวFางการกรอกขBอมูลพิกัดรายแปลงบันทึกเก็บไวBในฐานขBอมูล
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7. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจรดBวย วทน.: การรายงานผลการดำเนินงาน ปa พ.ศ. 2562 ระหวFางวันที่
22 - 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษนันท1 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค1เพื่อจัดทำขBอมูลสรุปภาพรวมผลการ
ดำเนินงานกิจกรรมตBนทางในโครงการฯ ของปaงบประมาณ พ.ศ.2562 และประชุมหารือ รFวมกับ หนFวยงาน อว. และ มหาวิทยาลัยตFางๆ ใน
พื้นที่ภาคเหนือ เพื่อวางแผนงานกิจกรรมกลางทาง “การพัฒนาผลิตภัณฑ1นวัตกรรมจากสับปะรด” ซึ่งจะดำเนินงานตFอไปในปaงบประมาณ
พ.ศ.2563 และภายในการประชุ มฯ ดั ง กลF า ว ยั ง ไดB มี จั ดการอบรม เรื ่ อ ง “จุ ดประกายไอเดี ย การเขี ย นแผนธุ รกิ จ เพื ่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผูBประกอบการดBาน วทน. โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีผูBเขBารFวมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 52 คน ประกอบดBวย หนFวยงานในสังกัด อว.
ไดBแกF สส.สป.อว , พว. และ หนFวยงานคลินิกเทคโนโลยีภาคเหนือ 14 หนFวย โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
7.1 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งไดBดำเนินงานในปaงบประมาณ พ.ศ 2562 จำนวน 8 โครงการ มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

แผน/ผล
โครงการ / หน_วยงาน

1. หมูFบBานสับปะรดบBานสา/
สถาบันวิจัยเทคโนโลยี มทร.ลBานนา
2. การสFงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
สับปะรดปลอดภัยและสFงเสริมการ
สรBางมูลคFาจากสับปะรดบBานเสด็จดBวย
วทน. / มทร.ลBานนา ลำปาง
3. การพัฒนาสับปะรดครบวงจรดBวย
วทน./ มรภ.พิบูลสงคราม
4. การพัฒนาและเพิ่มมูลคFาสับปะรด
ภูแล/ ม.พะเยา
5. การเพิ่มมูลคFาวัสดุเหลือทิ้งจากการแปร
รูปสับปะรดดBวยนวัตกรรม/
ม.นเรศวร
6. หมูFบBานสับปะรดหBวยมุFน / มรภ.
อุตรดิตถ1
7. การออกแบบและสรB า งเครื ่ อ งผลิ ต
เสBนดBายจากใบสับปะรด / ว.เทคนิคแพรF
8. การพัฒนาเครื่องป‰²นดBายเมดเดลรีจักรา
เพื ่ อ ป‰ ² น เสB น ใยยาวจากใบสั บ ปะรด /
มหาวิทยาลัยเชียงใหมF
รวมทั้งหมด

แผน
ผล
แผน
ผล

ตัวชี้วัดการดำเนินโครงการ
จำนวน
จำนวน
จำนวนพื้นที่ รIอยละผูIรับ
เกษตรกรไดIรับ เกษตรกร
ในระบบการ
การ
มาตรฐาน
ผูIผลิต
ผลิตสับปะรด ถ_ายทอด
เกษตร
สับปะรดไดIรับ ปลอดภัย เทคโนโลยีมี
ปลอดภัย
การถ_ายทอด
(ไร_)
การนำไปใชI
GAP (ราย)
เทคโนโลยี
ประโยชน0
(ราย)
30
85
300
50
42
272
340
98
50
50
150
50
64
64
561
95

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

15
34
8
12
-

42
59
10
43
30
30

150
225
50
62
-

50
93
50
70
50
67

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

-

30
36
-

-

80
100
-

แผน
ผล

103
152

247
504

650
1188

50
87.2
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หมายเหตุ

กระบวนการ
ผลิตเสBนใย 1
กระบวนการ
4 ผลิตภัณฑ1
ตBนแบบ
1
เครื่องตBนแบบ
1
เครื่องตBนแบบ
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คณะผู้จัดทํา
ที่ปรึกษา
นางวนิดา บุญนาคค?า

ผู?อำนวยการสำนักสCงเสริมและถCายทอดเทคโนโลยี

นางดารนี ศุภธีรารักษ-

ผู?อำนวยการสCวนยุทธศาสตร-สCงเสริมและบูรณาการ
ด?านวิทยาศาสตร- เทคโนโลยีและนวัตกรรม

จัดทําโดย
นางสาวมัชฌิมา นันทรัตน-

นักวิเคราะห-นโยบายและแผนชำนาญการ

นายจักรกริช แสนเดช

นักวิเคราะห-นโยบายและแผน

นางสาวปวรรัตน- นนทภา

นักวิเคราะห-นโยบายและแผน

นายณัฐวุฒิ วงค-สุภา

นักจัดการงานทั่วไป

ทยาศาสตร-และเทคโนโลยี
สํานักส่งเสริมกระทรวงวิ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี

สำนักงานปลัดกระทรวงวิ
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุ
ดมศึกษา วิททยาศาสตรยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรม
ถนนพระรามที่ 6ถนนพระรามที
เขตราชเทวี กรุ
เทพฯ 10400
่ 6งเขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพทZ : 02 333 3958

โทรสาร : 02 333 3932
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