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คํานํา 
 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ อนุมัติในหลักการให้ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดําเนินโครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจําภูมิภาคในลักษณะโครงการนําร่องโดยเลือกจังหวัดที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพรวม ๔ จังหวัด ใน 
๔ ภาค โดยต่อมา กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดต้ังศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจําภูมิภาค (ศวภ.) เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๔ จังหวัดใน ๔ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือตอนบน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก ภาคใต้ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้จัดต้ังศูนย์เพ่ิมเติมอีก 
๑ แห่ง ได้แก่ ภาคกลาง รวมท้ังสิ้น ๕ แห่ง โดยมีพ้ืนที่ดําเนินการ ดังน้ี 
 

 ภาคเหนือตอนบน ต้ังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่ ๘ จังหวัด (เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน น่าน พะเยา เชียงราย และแพร่) 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ต้ังอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ดําเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๒ จังหวัด
(หนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลําภู บึงกาฬ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ นครพนม 
มุกดาหาร และสกลนคร) 
 ภาคตะวันออก ต้ังอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ดําเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่ ๙ จังหวัด (จันทบุรี ระยอง ชลบุรี 
ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก และสมุทรปราการ) 
 ภาคใต้ ต้ังอยู่ที่ จังหวัดสงขลา ดําเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๔ จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กระบ่ี พังงา ภูเก็ต ตรัง และระนอง) 
 ภาคกลาง ต้ังอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดําเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่ ๘ จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง) 
 

โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมิภาค เป็นโครงการ 
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งสนับสนุนการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนางาน
จังหวัดเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในทุกพ้ืนที่ของประเทศให้ดีขึ้นอย่างมีคุณภาพ โดยนํา
ศักยภาพของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมาผนวกกับความรู้อันเกิดจากการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่มีฐานของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนําไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์แก้ไขปัญหาและพัฒนา
กระบวนการผลิต ดูแลทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ด้าน วทน. ให้ชุมชนและ
ท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือและพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการ
สนับสนุนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ (Area-based Collaborative Research : ABC) เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจสังคมของจังหวัด จากฐานภายในอย่างย่ังยืนอันนําไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถ  
ในการแข่งขัน  
 

คณะผู้จัดทํา 
        มิถุนายน 2559  
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ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยปีระจําภูมภิาค (ศวภ.)  
 
 
ยุทธศาสตรแ์ละความเชือ่มโยง 
 
 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที ่11 
เป้าหมายการพฒันา : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
แนวทางการพฒันา  : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
                            (สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์      
                             เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และ 
                             สร้างมูลค่าเพ่ิมใหกั้บภาคการผลิต) 
 
 

นโยบายรัฐบาล 
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   
 
 

ยุทธศาสตร์สาํนักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ประเดน็ยุทธศาสตร์: การพัฒนาการบริหารจัดการด้าน วทน. ใหท้ันสมยัและมีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ : หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีกลไกการประสานงานและการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มเีอกภาพ และมีธรรมาภิบาล 
ผลผลติ : ข้อเสนอแนะนโยบายและแผน 
โครงการระดบัผลผลติ : โครงการศนูย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีประจําภมิูภาค 
 
บทบาทภารกิจ 
 

 ผลักดันนโยบายและแผนด้าน วทน. ไปสู่ส่วนภูมิภาค และจัดทําแผนการพัฒนาด้วย วทน. ร่วมกับ 
ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (PCSO) จังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน 
 เป็นศูนย์กลางประสานงานกับชุมชน พ้ืนที่ หน่วยงานในสังกัด และเครือข่าย 
 เป็นผู้แทน วท. ในคณะกรรมการ/คณะทํางาน ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างศนูย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมิภาค   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ตั้งและการให้บริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจําภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2) 

 

พ้ืนท่ีให้บริการ 12 จังหวัด : ขอนแก่น หนองคาย เลย อุดรธานี 
หนองบัวลําภู บึงกาฬ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ นครพนม 
มุกดาหาร สกลนคร 
ท่ีต้ัง : เลขท่ี 123 อาคารพิมลกลกิจ ชั้น 4 ห้อง 408  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจําภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3) 

 

พ้ืนท่ีให้บริการ 14 จังหวัด : สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล 
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง นครศรีธรรมราช 
ท่ีต้ัง : ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 90110 

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจําภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4) 

 

พ้ืนท่ีให้บริการ 9 จังหวัด : ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ 
ท่ีต้ัง : ชั้น 2 ตึกนวัตกรรม 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข  
อ.เมือง จ. ชลบุรี 20131 

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจําภูมิภาค ภาคกลาง (ศวภ.5) 

 

พ้ืนท่ีให้บริการ 8 จังหวัด : ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี 
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี 
ท่ีต้ัง : ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี จ.กรุงเทพฯ 10400  

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมิภาค 
ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) 

พ้ืนท่ีให้บริการ 8 จังหวัด : เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน น่าน พะเยา เชียงราย แพร่ 
ท่ีต้ัง : ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ศวภ. 1 
 

(ภาคเหนือตอนบน ) 

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ศวภ. 2 
(ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือตอนบน )

ศวภ. 3 
 

(ภาคใต้ ) 
ศวภ. 4 

 

(ภาคตะวันออก)  
ศวภ.5 

 

(ภาคกลาง) 

ฝ่ายบริหารงาน 
ท่ัวไป 

ฝ่ายแผนงาน 
และติดตาม 

ฝ่ายส่งเสริมและ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ฝ่ายบริหารงาน 
ท่ัวไป 

ฝ่ายแผนงาน 
และติดตาม 

ฝ่ายส่งเสริมและ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ฝ่ายบริหารงาน 
ท่ัวไป

ฝ่ายแผนงาน 
และติดตาม

ฝ่ายส่งเสริมและ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ฝ่ายบริหารงาน 
ท่ัวไป 

ฝ่ายแผนงาน 
และติดตาม 

ฝ่ายส่งเสริมและ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ฝ่ายบริหารงาน 
ท่ัวไป

ฝ่ายแผนงาน 
และติดตาม

ฝ่ายส่งเสริมและ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
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บุคลากร 
 

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) 
นางปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อํานวยการ ศวภ.1  
นายศุภรักษ์ โสมรัตนานนท์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นายณัฐวุฒิ เทียมแสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวรชนิศ ศรีวิชัย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวจันท์จิรา ประมวญพิสุทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาววิลาสินี พริ้มพราย
นักจัดการงานท่ัวไป

นายรัฐกรณ์ ทาศรี 
นักจัดการงานท่ัวไป 

นางสาววรรณวิไล ใจสู้ 
นักจัดการงานท่ัวไป 

นายศุภฤกษ์ วรรณศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2) 

นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ     ผู้อํานวยการ ศวภ.2 
นายวิทยา สุวรรณสุข 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

นางสาววิลาวรรณ งอยผาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นางสาววณิตา หมัน่เรียน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

นางสาวธัญญรัตน์ ประชามอญ 
พนักงานราชการ 

นางสาวสารสิา บญุเนตร
นักจัดการงานท่ัวไป

นางสาวนพมณี สมุาลัย 
นักจัดการงานท่ัวไป 

 
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3) 

นายสรรณพ นาควานิช     ผู้อํานวยการ ศวภ.3 
นางสาวดาวริน สขุเกษม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

นายจตุรงค์ สินแกว้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายตรีภพ พินันโสตติกลุ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวภัทริยา สอ่งศร ี
พนักงานราชการ 

นางสาวสุดาวรรณ ฤทธิเนียม
นักจัดการงานท่ัวไป

นายนัฐชัย ปรังพนัธุ์ 
นักจัดการงานท่ัวไป 

นายพิศาล ทองเตม็ 
พนักงานขับรถ 

 

 
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4) 

นางสาวโมรีพัฐฐ์ ลําเจยีกเทศ     ผู้อํานวยการ ศวภ.4   (เริ่มปฏิบัติราชการในตําแหน่ง ผอ.ศวภ.4 ตั้งแต่วนัท่ี 17 สิงหาคม 2558) 
นายฤทธิรงค์ วิภาตะศิลปิน 
ผู้อํานวยการ ศวภ.4 
(ปฏิบัติราชการในตําแหน่ง ผอ.ศวภ.4 
จนถึงวันท่ี 31 มนีาคม 2558)

นายรัชนิกร พ้นภัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัตกิาร 

นางสาวศิวพา สิรจิามร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ 

นางสาวพรชนก เหรียญประยูร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นางสาวอจัฉรา เดน่เจริญโสภณ
นักจัดการงานท่ัวไป

นางสาวฐาปนี รกัษาความดี  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นายจตุรพร สงวนอยู่  
พนักงานขับรถ 

นายขจรศักดิ์ เอี่ยมนอก 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลาออก)

 
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมิภาค ภาคกลาง (ศวภ.5) 

นางดารนี ศุภธีรารักษ์   ผู้อํานวยการ ศวภ.5 
นายชุมพล เยาวภา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

นางสาวเดือนเพ็ญ อาจไธสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวฉัตรชนก ดีนาง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นายนวมินทร์ สงวนหมู่ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ผลงานเด่น 

 
 

การนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อบรหิารจัดการปญัหาหมอกควันและไฟปา่  
ในพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบน 

 
จากปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ศูนย์ 

ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) จึงดําเนินการ
ประสานและดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมีการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพ่ือบริหาร
จัดการปัญหาหมอกควัน และไฟป่า ซึ่งมีการดําเนินงานใน 2 โครงการ ได้แก่ 
 
 

 โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่า 

 ศวภ.1 ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่ สํานักงาน 
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ในการนําเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข้าร่วมบริหารจัดการ
และแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และการพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านภูมิสารสนเทศประจําศูนย์อํานวยการเฉพาะ
กิจหรือ War room ประจําจังหวัด และประจําอําเภอในพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือติดตามสถานการณ์ไฟป่า พ้ืนที่ 
hotspot ระดับจังหวัด การวางแผนพ้ืนที่เสี่ยง ส่งผลให้ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่า 

การลงนามแสดงเจตจํานงร่วมกันในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสาสนเทศในการบริหาร

จัดการภัยพิบัติ หมอกควัน และไฟป่า 
 
 
สร้างความเข้าใจ การเข้าถึงข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

กับเจ้าหน้าท่ีระดับจังหวัด และท้องถิ่น 
 
 

สทอภ. สนง.จังหวัด ทสจ.คกก. แก้ไขปัญหา
หมอกควันจังหวัด ศวภ.1 

 
 

 
 

สทอภ. สนง.จังหวัด ทสจ.คกก. แก้ไขปัญหา     
หมอกควันจังหวัด ศวภ.1 

ปีงบประมาณ 2558 

การพัฒนาบุคลากรของจังหวัดและท้องถิ่น ท่ีมีความรู้ 
ความสามารในการวิเคราะห์ บริหารจัดการข้อมูลภูมิ

สารสนเทศ 
 

 

 

 
 

สทอภ. สนง.จังหวัด ทสจ. คกก.แก้ไขปัญหาหมอกควัน
จังหวัดและอําเภอ ศวภ.1 

War room 
ประจํา 
จังหวัด 

แพร่ 

ตาก 
แม่ฮ่องสอน 

เชียงใหม่ 

ลําพูน 

ลําปาง 

ปีงบประมาณ 2559

 

War room 
ประจํา
จังหวัด 
อําเภอ 

หมู่บ้าน hotspot เพื่อการบริหารจัดการปัญหาหมอกควัน ไฟป่า
ในระดับพื้นท่ี 

(จังหวัด อําเภอ ท้องถ่ิน ชุมชน ศวภ.1 หน่วยงานในสังกัด วท. 
และเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง) 

 แนวทางการบริหารจัดการ 
หมอกควันและไฟป่า ดว้ย วทน. 

War room ถาวรเพ่ือบริหาร
จัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

ของจังหวัด 

ปีงบประมาณ 2560 - 2562

War room ประจําจังหวัด 
และอําเภอ 

โดยการดําเนินงานของเจ้าหน้า
ทีประจําจังหวัด อําเภอ และ
เจ้าหน้าที่ประจํา War room 
เคร่ืองมือ พ้ืนที่ต้ัง (จังหวัด 
อําเภอ)  
- เจ้าหน้าที่พ่ีเล้ียง ข้อมูล hot 
spot และภาพถ่ายดาวทียม 
(สทอภ.)  
- ประสานงาน (ศวภ.1) 

เชียงราย 

พะเยา

แพร่

น่าน

เชียงใหม่ 

ลําพูน

ลําปาง

แม่ฮ่องสอน 

ตาก

จัดทําโดย : ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมิภา ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) 
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 โครงการการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 
 

  ศวภ.1 ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่ สํานักงาน 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) เพ่ือนําเทคโนโลยีด้านการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรสู่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยนําองค์ความรู้ด้านการผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรสําหรับใช้เลี้ยงโคขุน พบว่าเกิดผลสําเร็จเป็นอย่างดี สามารถลดต้นทุนการผลิตอาหารเลี้ยงโคได้
มากกว่าร้อยละ 30 และสามารถลดปัญหาหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเหล่าน้ีได้ 
และที่ผ่านมา ศวภ.1 ได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือหารือระหว่างส่วน
ราชการ/หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง ในการคัดเลือกพ้ืนที่อําเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือนําร่องขยายผลการใช้เทคโนโลยีการผลิตอาหารหมักจากเศษเหลือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือเลี้ยงโค 
จัดต้ังศูนย์เรียนรู้การจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน
บ้านยางหลวง เทศบาลตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และจัดสร้างโรงหมักเศษวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตร คาดว่าจะสามารถดูดซับปริมาณวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (ซังข้าวโพด/ฟางข้าว) ได้ไม่น้อยกว่า 
600 ตันต่อปี เพ่ือเป็นอาหารสําหรับเลี้ยงโค ณ โรงเรียนบ้านยางหลวง ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ ที่มีกําลังการผลิตอาหารหมักโค 150 ตันต่อ 21 วัน ทั้งน้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีแผนการ
ขยายผลดําเนินงานเพ่ิมอีก 2 ตําบล ได้แก่ ตําบลแม่นาจร และตําบลบ้านศึก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  การจดัการเศษวัสดเุหลือทิ้งทางการเกษตร (อาหารหมักโค) กลุ่มเป้าหมาย 8 จงัหวัด 
ภาคเหนือตอนบน 

 

ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา 

 แม่แจ่มโมเดล 
งบ วท. 

- ศวภ. 100,000 บาท 
- พว. 200,000 บาท 

งบจังหวัด 

462,300  บาท 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสนอเทคโนโลยี/วางแผน/

รวบรวมประเด็น+
รวบรวมเทคโนโลยี วท. 

(ศวภ.1/สวทช.ภาคเหนือ/
หน่วยงานจังหวัด 8 

จังหวัด 

วิจัยและพฒันา-สูตร
อาหาร,การปนเป้ือนเช้ือ
รา,ข้าวโพดสด,ข้าวโพดใน
แปลง,อาหาร ผสมรวม 
(TMR) (สวทช./สวทช.

ภาคเหนอื) 
 

ฐานข้อมลูเทคโนโลยี
พร้อมถ่ายทอด วท.

(ศวภ.1/สวทช.
ภาคเหนอื/สส.สป.วท./
สนช./ วท.เครือข่าย/

อพวช.สทอภ.) 

เทคโนโลยพีร้อม
ถ่ายทอดสู่ชุมชน 

เทคโนโลยพีร้อม
ถ่ายทอดสู่

อุตสาหกรรม 

  งบ วท. งบจังหวัด 

Value Chain  
Net Work  

Logistic Model

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ 8 จังหวัด 
(สวทช.ภาคเหนือ/ศวภ.1)(ปศสุัตว์
จังหวัด/เกษตรจังหวัด/สหกรณ์

ศูนย์เรียนรูผ้ลิตอาหารหมักจากเศษเหลือทิ้งทาง
การเกษตร 

- จังหวัดพะเยา 

- กลุ่มจังหวัดเหนือบน 2 – เชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน 

- กลุ่มจังหวัดเหนือบน 1 –เชียงใหม่ ลําพูน 
ลําปาง แม่ฮ่องสอน 

Wood pallet /ปุ๋ยหมัก/ผลิตภัณฑ ์
แปรรูป (กระดาษ, งานฝีมือ อื่นๆ) 

CSR Program 
For Corn Waste 
Management 

ขยายผลเพิ่ม 2 พื้นที ่
“อ.แมอ่อน”และ “อ.เชียงดาว”

อาหารหมักโค 

บอร์ดฉนวนจากซังข้าวโพด 

จังหวัด/ท้องถ่ิน (อบต.) ลงทุนซ้ือ
เครือ่งจักร/ผลิตภณัฑ์ เพื่อใช้ใน

โครงการด้านสิ่งแวดลอ้มที่
เก่ียวข้อง ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/

ท้องถ่ิน 

                           งานปี 58                        งานปี 59
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โครงการปลกูผักอินทรีย์ด้วยโรงเรือนพลาสตกิคดักรองแสง สูแ่ผนพฒันาจังหวัดนครพนม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การแก้ไขปญัหากลิ่นและการจัดการขยะอินทรีย์มูลสกุร ในพืน้ที่อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตลู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยศูนย์
ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2) ดําเนินการประสานและ
ผลักดันให้มีการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานในสังกัด วท. เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ส่วนราชการ
ในจังหวัด ผลักดันโครงการโรงเรือนพลาสติกคัดกรองแสง ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีของฝ่ายชุมชนและด้อยโอกาส สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) โดยได้รับงบประมาณจากจังหวัด
นครพนมผ่านสํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม จํานวน 600,000 
บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มีการต่อยอดจัดทําโครงการ
ขยายผลโรงเรือนคัดกรองแสงเพ่ือส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ ต้นแบบ
อําเภอละ  1  ชุด  โดยใช้งบประมาณ จังห วัดนครพนม  จํานวน 
3,000,000 บาท ซึ่งบูรณาการร่วมกันระหว่าง สํานักงานเกษตร
จังหวัดนครพนม คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนม ศวภ. 2 และ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) 

  จากปัญหาการร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดํารงธรรมอําเภอควน
กาหลง จังหวัดสตูล เรื่องกล่ินเหม็นจากฟาร์มสุกรในพ้ืนที่ตําบลอุใดเจริญ 
อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จึงได้มีการประสานงานและดําเนินงาน
ร่วมกันของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว โดยศูนย์
ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมิภาค ภาคใต้ 
(ศวภ.3) ได้ประสานและดําเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
สงขลา ซึ่งเป็นเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการนําเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพแบบถุงหมัก LDPE ไป
ดําเนินการในพ้ืนที่ที่เกิดปัญหา จํานวน 6 บ่อ ขนาดรวม 192 ลูกบาศก์
เมตร และขนาด 32 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 9 บ่อนอกจากจะแก้ปัญหา
ในเรื่องกลิ่นรบกวนได้แล้ว ยังทําให้ 15 ครอบครัวมีก๊าซไว้ใช้ในครัวเรือน 
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ เดือนละ  24 ,000 บาทหรือปีละ 
288,000 บาท และได้ปุ๋ยไว้ใช้ 1,000 กิโลกรัม/บ่อด้วย ทั้งน้ี สามารถ
ทําให้เกิดการขยายผลด้านเทคโนโลยีในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา โดยมี
ผู้ประกอบการโรงรมยางแผ่น จํานวน 2 รายและเจ้าของฟาร์มหมู จํานวน 
1 ราย ได้ลงทุนกับเทคโนโลยีบ่อก๊าซชีวภาพดังกล่าว 
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โครงการบรหิารจัดการขยะชุมชนเทศบาลตําบลเกาะสชีัง จังหวัดชลบรุ ี

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี ประจําภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4) ได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการผลักดัน
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนเทศบาลตําบลเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาเรื่องขยะ
ให้กับประชาชนในตําบลเกาะสีชัง โดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการขยะ
ชุมชนเทศบาลตําบลเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 มีขอบเขตความร่วมมือระหว่าง 
3 หน่วยงาน ได้แก่ 1)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุน เครื่องมือและอุปกรณ์ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของการจัดการขยะชุมชน 5 ตัน/วัน 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สนับสนุนการศึกษา
ออกแบบระบบ และให้สิทธ์ิในการใช้เทคโนโลยีการจัดการขยะ MBT (Mechanical and Biological Waste 
Treatment) และ 3) เทศบาลตําบลเกาะสีชัง ภายใต้งบประมาณของแผนงานยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี มี
เป้าหมายเพ่ือการจัดการขยะชุมชน 15 ตัน/วัน ทั้งนี้  โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนเทศบาลตําบลเกาะสี
ชัง จังหวัดชลบุรี โครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเช้ือเพลิง (RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ ได้ถูกบรรจุ
ในแผนพัฒนา 3 ปี ปี 2559-2561 ของเทศบาลตําบลเกาะสีชัง และมีแผนการดําเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ในเร่ืองจัดสร้างระบบคัดแยกส่วนหน้า และการสร้างโรงงานบําบัดขยะทางกลและชีวภาพ MBT 
(Mechanical and Biological Waste Treatment) เพ่ือการบริหารจัดการขยะในชุมชนพ้ืนที่ เกาะสีชัง  
อย่างย่ังยืน 
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ผลการดําเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 ผลกัดันแผนงาน/โครงการดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมบรรจุในแผนพฒันาจังหวัด
จํานวน 6 โครงการ ได้แก่  
 

 โครงการการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร  
ภาคเหนือตอนบน ในพ้ืนที่ จ.เชียงใหม่ 

 โครงการขยายผลโรงเรือนคัดกรองแสงเพ่ือส่งเสริม 
การปลูกผักอินทรีย์ต้นแบบในพื้นที่ จ.นครพนม 

 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบเชิงกลและชีวภาพ  
ในพ้ืนที่ จ.ชลบุรี 

 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในพ้ืนที่ จ.สงขลา 
 โครงการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 
จากนํ้ายางสดด้วย Innovation Material Technology  
(พัฒนาถุงมือผ้าเคลือบนํ้ายางสู่เชิงพาณิชย์) ในพ้ืนที่ จ.สงขลา 

 โครงการการพัฒนาห้องปฏิบัติการรับรองมาตรฐานสินค้า OTOP   
ในพ้ืนที่ จ.ภูเก็ต 

 
 ผลกัดันให้มีการนาํวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสนบัสนนุการพฒันาจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด จํานวน 6 เรื่อง ได้แก่   

 การจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่การนํางานด้าน วทน. ในการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
ในพ้ืนที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.เชียงใหม ่

 การพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ด้วย วทน. ในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2 เมื่อวันที่ 7 – 9 เมษายน 2558  
ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี 

 การนําองค์ความรู้ด้าน วทน. เพ่ือการบริหารจัดการขยะ  
ในพ้ืนที่ จ.เชียงใหม่ จ.สมุทรปราการ จ.พะเยา จ.สตูล  
จ.ลําพูน จ.ชลบุรี จ.สงขลา จ.สิงห์บุรี จ.ระยอง และ จ.ฉะเชิงเทรา 

 การนําองค์ความรู้ด้าน วทน. เพ่ือการบริหารจัดการเกษตร  
ในพ้ืนที่ จ.สงขลา จ.นครพนม  จ.อุดรธานี จ.ตราด และ  
จ.นครนายก  

 การนําองค์ความรู้ด้าน วทน. เพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพิบัติภัยในพ้ืนที่  
จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.แม่ฮ่องสอน จ.ลําพูน จ.แพร่  

       จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ จ.ตาก และ จ.ลําปาง   
 การนําองค์ความรู้ด้าน วทน. เพ่ือการบริหารจัดการสิ่งทอ  
ในพ้ืนที่ จ.กาฬสินธ์ุ และ จ.ขอนแก่น 
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 จัดกิจกรรมการบรกิารงานดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีผู้รบับรกิารด้าน วทน. 
รวม ทั้งสิ้น 4,570 คน ดังน้ี 

 การจัดกิจกรรมการบริการงานด้าน วทน. ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน มีผู้เข้าร่วมจํานวน 941 คน 
 การจัดกิจกรรมการบริการงานด้าน วทน. ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีผู้เข้าร่วม
จํานวน 480 คน  

 การจัดกิจกรรมการบริการงานด้าน วทน. ในพ้ืนที่ภาคใต้ มีผู้เข้าร่วมจํานวน 799 คน 
 การจัดกิจกรรมการบริการงานด้าน วทน. ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก มีผู้เข้าร่วมจํานวน 1,355 คน 
 การจัดกิจกรรมการบริการงานด้าน วทน. ในพ้ืนที่ภาคกลาง มีผู้เข้าร่วมจํานวน 995 คน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 มีชุดข้อเสนอโครงการห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) งานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด จํานวน 3 
โครงการ ดังนี้ 

 โครงการบริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ 
บรรจุภายใต้โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปี 2558 กิจกรรมที ่1 : ส่งเสริมและการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการตาม
นโยบายและภารกิจเร่งด่วนของผู้บริหารจังหวัด 

 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขต
พ้ืนที่เกาะสีชัง บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดชลบุรี 

 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงจังหวัดสงขลาสู่สากลด้วย วทน. 
บรรจุภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2557-2560 และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดสงขลา 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการดําเนินงาน 
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมิภาค 

ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2560 – 2563) 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยทุธศาสตร์ชาติ – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) – 
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สป.วท.)  

และศูนยป์ระสานงานกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยปีระจําภูมิภาค (ศวภ.) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ : กรอบการพัฒนาระยะยาว
วิสัยทัศน์  : ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์  : เป็นองค์กรหลักในการพัฒนา วทน. เพ่ือสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศอย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิสัยทัศน์  : เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการงานดา้น วทน. ของหน่วยงานภายใน วท. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมิภาค 
วิสัยทัศน์  : เป็นหน่วยงานประสาน ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการด้าน วทน. ในระดับภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ด้าน
ความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง     
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์การ
สร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการ

เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุล

และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชมุชน พัฒนาผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) สูส่ากล และพัฒนาวสิาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11  
เป้าหมายการพัฒนา : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
เป้าหมายการพัฒนา : เร่งสร้างสังคมนวัตกรรม 

Science Technology and 
Innovation for Economics 
1. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้าน 

วทน. 

Science Technology and 
Innovation for Social, 

community 
2. การขับเคลื่อนสังคม ชุมชน 

ด้วย วทน.

Human Resource 
Development for Future 
3. การพฒันากําลังคน การสร้างองค์

ความรู้ และความตระหนักด้าน วทน. เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

Infrastructure & Management
4. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการบริการ 
และระบบสนับสนุนงานวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรม รวมท้ังการพัฒนานโยบาย การ

กํากับดูแล และการบริหารจัดการ

1. การบริหารจัดการด้าน วทน. เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
และมีธรรมาภิบาล 

2. การส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรด้าน วทน. ท่ีสอดคล้อง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

4. การสร้างความร่วมมือด้าน วทน. 
ระหว่างประเทศ 

3. การส่งเสริมบูรณาการ การสร้าง
ความตระหนัก และการใช้ประโยชน์ 
วทน. รวมถึงอุทยานวิทยาศาสตร์ 

1. การส่งเสริม ผลักดันในเชิงนโยบาย 
ให้เกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด และท้องถ่ินด้วย วทน.  

2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
และสร้างเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน  

3. การบูรณาการ และสร้างความ
เข้มแข็งในพื้นท่ี เพ่ือร่วมกันพัฒนา
เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตด้วย วทน.  

4. การประชาสัมพันธ์ และสร้างความ
ตระหนัก ให้กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีรับรู้
และใช้ประโยชน์จาก วทน.  



รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมิภาค

14 

 

1-14 
 

ยุทธศาสตรศ์ูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยปีระจําภูมิภาค (ศวภ.)  
ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานประสาน ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค 

 
ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ 

1. การส่งเสริม ผลักดันในเชิง
นโยบาย ให้เกิดการพัฒนา
พ้ืนท่ีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ
ท้องถ่ินด้วย วทน.  

2. การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ และสร้าง
เครือข่ายท่ีเข้มแข็ง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน  

3. การบูรณาการ และสร้าง
ความเข้มแข็งในพื้นท่ี เพ่ือ
ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวิตด้วย วทน.  

4. การประชาสัมพันธ์ และสร้าง
ความตระหนัก ให้กลุ่มเป้าหมายใน
พ้ืนท่ีรับรู้และใช้ประโยชน์จาก วทน. 

 
 

เป้าประสงค์ 

1. จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ
ท้องถ่ิน ได้รับการพัฒนาจาก
แผนงาน /โครงการนําร่อง /
งานเชิงนโยบาย ด้าน วทน.  
 

2. หน่วยงานเครือข่ายได้รับ
ประโยชน์จากการบริหาร
จัดการของ ศวภ.ทําให้การ
ทํางานในพ้ืนท่ีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. กลุ่มเป้าหมายใช้ประโยชน์
จากกลไกการทํางานเชิงบูรณา
การเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดและ
ท้องถ่ินอย่างย่ังยืน 

4. กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีได้ใช้ 
ประโยชน์จาก วทน. เพ่ือส่งเสริม 
และพัฒนาการทํางาน และสร้าง
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
 

 
 

กิจกรรม 

1. จัดทํายุทธศาสตร์/
ดําเนินงานเชิงพ้ืนท่ี โดยเน้น
ประเด็นท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายของประเทศ จังหวัด
และ วท. (agenda based) 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
และฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร
จัดการแผนงาน/โครงการ 
ด้าน วทน. ในพ้ืนท่ี  

1. พัฒนาทักษะสําหรับการ
บริหารจัดการ การทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพให้แก่บุคลากร 
2. จัดทําระบบ/ ฐานข้อมูล
การใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้
มีการบริหารจัดการ
งบประมาณภาพรวม  
 

1. ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการ
นํา วทน. เข้าไปพัฒนาพ้ืนท่ี 
จว./กลุ่ม จว. และท้องถ่ิน 
2. จัดให้มีเวทีในการสร้าง
เครือข่าย กับหน่วยงานต่างๆ 
ท้ังภาครัฐและเอกชน 
 

1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สร้างการรับรู้ผลงานต่างๆ ของ วท. 
และ ศวภ. ให้กับหน่วยงานในพ้ืนท่ี  
2. เผยแพร่แลประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของ วท. และ ศวภ. โดยใช้ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ของ วท. และ
สื่อมวลชนท้องถ่ิน รวมถึงสร้าง
ความสัมพันธ์กับประชาชนในท้องถ่ิน
สื่อมวลชนท้องถ่ิน 

 
 

กลยุทธ์ 

ส่งเสริมการใช้กลไกการพัฒนา
จังหวัด เพ่ือให้เกิดแผนงาน/
โครงการนําร่อง /งานเชิง
นโยบาย/งานเชิงพ้ืนท่ี 
 

ส่งเสริมให้มีระบบบริหาร
จัดการ และการจัดการ
กําลังคนท่ีดี เพ่ือตอบสนอง
การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี  
 

1. ส่งเสริมการใช้กลไกการ
ดําเนินงานท่ีมีอยู่ เป็น
เครื่องมือสนับสนุนการ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
2. เสริมสร้างความเช่ือมโยง/
ประสานเครือข่าย วท. ให้มี
ความเข้มแข็งในระยะยาว  

1. สร้างความเข้าใจในบทบาทของ 
ศวภ. เพ่ือเป็นแนวทางการบูรณาการ
การทํางานร่วมกันระหว่าง วท. กับ
จังหวัด 
2. ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานของ วท. และศวภ.รวมถึง
สร้างการรับรู้ และความเข้าใจด้าน 
วทน. ท่ีถูกต้องให้กับประชาชน 

 

มีการนํา วทน. เข้าไปพัฒนาในจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและท้องถ่ิน 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในพ้ืนท่ีอย่างยั่งยืน 
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แนวทางการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในพื้นที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

ยุทธศาสตร์ศนูย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยปีระจําภูมิภาค (ศวภ.) 

แผนงาน/ แนวทางการดาํเนินงาน ศวภ. 

Top 
Down Bottom 

Up 

แผนปฏบิตักิาร ศวภ. 

การบูรณาการด้านงบประมาณ 
 

ศวภ. : งบเพื่อการบริหารจัดการ 
หน่วยงาน วท. : งบเพื่อการปฏิบัติงาน- 
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน จว./กลุ่ม จว. และท้องถ่ิน : งบเพื่อ
การปฏิบัติงาน-ดําเนินงาน 
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน : งบเพื่อการดําเนินงาน
 

การบูรณาการด้านการดําเนินงาน 
 

ศวภ. : หน่วยประสานงาน วิเคราะห์ วางแผน 
บริหารจัดการภาพรวม 
หน่วยงาน วท./หน่วยงานเครือข่าย วท. : หน่วย
ปฏิบัติการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน.  
หน่วยงาน จว./กลุ่ม จว. และท้องถ่ิน : หน่วย
ปฏิบัติการ สนับสนุนการดําเนินงานในพ้ืนท่ี  
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน : หน่วย
ปฏิบัติการ สนับสนุนการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

กลไก 
ประชารัฐ 

งาน Agenda Based 
งานนโยบาย 

งาน Function Based 
งานตามภารกจิหลกัของ วท. 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 

 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ประเทศมีความม่ันคง 

 พัฒนาเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ํา ประชากรในทุกพ้ืนท่ีและ ประเทศมีความม่ังคั่ง 

 พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชากรในทุกพ้ืนท่ี อย่างยั่งยืน  
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เครื่องมือสนับสนุน 

การนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่จังหวัด 
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Geographical Area – based Mapping 
 

********************** 
 

ฐานข้อมูลการดําเนนิงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ในพืน้ที่จังหวัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เพื่อการใชป้ระโยชนแ์ละการพฒันาพืน้ทีด่้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

********************** 
 

www.gmap.most.go.th เป็นฐานข้อมูลที่แสดงการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ในพ้ืนที่จังหวัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการนําองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ไปพัฒนาจังหวัด โดยแสดงผลข้อมูลในเชิงภูมิศาสตร์ (Geography) ผ่านภาพถ่ายดาวเทียมของสํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ซึ่งหน่วยงานในสังกัดของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สามารถกรอกข้อมูลแผนงาน/โครงการ งบประมาณ รวมถึงผลการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการแบบ Real time   
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สรปุการดําเนนิงานแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมในพืน้ที่จังหวัด 
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
ภูมิภาค จํานวนโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) 

ภาคเหนือ 259 324.14 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 230 252.11 

ภาคกลาง 210 238.61 

ภาคตะวันออก 51 50.54 

ภาคใต ้ 175 168.56 

รวม 925 1,033.96 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2558 
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Science and Technology Infrastructure Databank (STDB) 
 

********************** 
 

ฐานข้อมูลโครงสร้างพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เช่น ข้อมูลนกัวิจัย ข้อมูลผลงานวิจัย ข้อมูลห้องปฏบิตักิาร ข้อมูลเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ 

 

********************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวบรวมข้อมูลศกัยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน 

 ให้บริการสืบคน้ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบ One stop service 
ผ่านเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 เกิดการใช้งานเคร่ืองมือ อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์อย่างทั่วถึง คุ้มค่า และเต็มประสิทธิภาพ 
โดยประชาชนและภาคเอกชนสามารถเข้าถงึการใช้งาน
ได้อย่างสะดวก 
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ภาคผนวก ก 
 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน 
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมิภาค 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : การพฒันาการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหท้นัสมัยและมีธรรมาภบิาล
โครงการระดบัผลผลติ : โครงการศนูย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยปีระจําภมิูภาค 

 

ตัวชี้วัด 
แผน/(ผล) การดําเนินงานตัวชี้วัด  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวมทุก 
ไตรมาส 

เชิงปริมาณ จํานวนศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประจําภูมิภาคท่ีมีการเปิดให้บริการ (แห่ง) 

4/ 
(4) 

-/ 
() 

-/ 
() 

-/ 
() 

4/ 
(4) 

เชิงปริมาณ จํานวนผู้รับบริการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม (คน) 

1,000/
(838) 

1,000/ 
(2,584)

1,000/ 
(1,027) 

1,000/ 
(121) 

4,000/ 
(4,570) 

เชิงปริมาณ จํ าน วนแผน งาน /โค รงก าร  ด้ าน วิท ยาศ าสต ร์ 
เทคโนโลยี  และนวัตกรรมท่ีบรรจุ ในแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (แผนงาน/โครงการ) 

-/ 
() 

-/ 
() 

-/ 
() 

5/ 
(6) 

5/ 
(6) 

เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึ งพอใจของผู้ รับบ ริการของศูน ย์
ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจําภูมิภาค (ร้อยละ) 

-/ 
() 

-/ 
() 

-/ 
() 

75/ 
(84.69) 

75/ 
(84.69) 

เชิงเวลา ระยะเวลาการดําเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน  
(ร้อยละ) 

-/ 
() 

-/ 
() 

-/ 
() 

100/ 
(98.9) 

100/ 
(98.9) 

เชิงต้นทุน การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบั ติการ
ประจําปี (ร้อยละ) 

-/ 
() 

-/ 
() 

-/ 
() 

94/ 
(97.5) 
สะสม 

94/ 
(97.5) 

 

รายละเอียดการดําเนินงาน/ตัวชี้วัด 

กิจกรรมหลักท่ี 1 การประสานและผลักดันเพ่ือให้มีการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ผลงาน 

ตัวชี้วัด : จํานวนเรื่องท่ีมีการผลักดันให้มีการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสนับสนุนการ
พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เป้าหมาย 5 เรื่อง) 

 6 เรื่อง 

 
ตัวชี้วัด : จํานวนศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมิภาคท่ีมีการเปิดให้บริการ (แห่ง)  
เป้าหมาย 4 แห่ง /ผลได้ 4 แห่ง 
 
ผลการดําเนินงาน 
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมิภาคท่ีมีการเปิดให้บริการ จํานวน 4 แห่ง คือ 
1. ศูนย์ประสานงานฯ ภาคเหนือตอนบน สํานักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
2. ศูนย์ประสานงานฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สํานักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
3. ศูนย์ประสานงานฯ ภาคตะวันออก สํานักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 
4. ศูนย์ประสานงานฯ ภาคใต้ สํานักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 
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รายละเอียดการดําเนินงาน/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด : จํานวนผู้รับบริการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (คน) เป้าหมาย 4,000 คน/ปี /ผลท่ีได้ 4,570 คน 
 

ลําดับ วันท่ีดําเนินการ เรื่อง พ้ืนท่ีดําเนินการ 
จํานวน

ผู้เข้าร่วม/ 
รับบริการ (คน) 

1 24 ตุลาคม 
2557 

การประชุมหารือโครงการการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว
คุณภาพดี จังหวัดสงขลา 

ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น ๔ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

46 

2 24 ตุลาคม 
2557 

การประชุมหารือ “การนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดตราด” 

ห้องประชุมพลอยแดง  ศาลากลาง
จังหวัดตราด 

25 

3 9 - 10 
พฤศจิกายน 

2557 

การประชุมแนวทางการดําเนิน การส่งเสริมการใช้ 
วทน. ในพ้ืนท่ีภาคใต้ และจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา  
อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 

69 

4 13 พฤศจิกายน 
2557 

การประชุมบู รณาการ “การนํ าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ภาคตะวันออก” 

โรงแรมเอ-วัน  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 85 

5 19 พฤศจิกายน 
2557 

จัดกิจกรรม/นิทรรศการแสดงผลงานทางด้าน วทน. 
ในโครงการ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน” (จังหวัดสัญจร) 

หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 

245 

6 28 พฤศจิกายน 
2557 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเศษวัสดุเหลือ
ท้ิงทางการเกษตรภาคเหนือตอนบน" 

โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ 54 

7 1 - 2 ธันวาคม 
2557 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการงานด้าน 
วทน. ร่วมกับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 จังหวัดอุดรธานี 

โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี  
อ.เมือง จ.อุดรธานี 

40 

8 11 - 12 
ธันวาคม 
2557 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการงานด้าน 
วทน. ร่วมกับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 จังหวัดนครพนม 

โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม  
อ.เมือง จ.นครพนม 

23 

9 17 ธันวาคม 
2557 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย เพ่ือการผลิตเชื้อเพลิงแบบครบวงจร” 

ณ ห้องอมาแรนธ์ เอ โรงแรมเบสท์  
เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ 
แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ   

99 

10 22 ธันวาคม 
2557 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ การจัดการเศษ
วัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร 

โรงแรมพะเยาเกดเวย์ จ.พะเยา 49 

11 24 - 25 
ธันวาคม 
2557 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการภัยพิบัติ หมอกควัน 
ไฟป่า 

โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่ 103 

12 15 มกราคม
2558 

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP จังหวัดสตูล 

โรงแรมสินเกียรติบุรี จ.สตูล 145 

13 14 - 16 
มกราคม 2558 

โครงการส่งเสริมการใช้ วทน. เพ่ือบริหารจัดการ
ขยะ จังหวัดสตูล 

โรงแรมสินเกียรติบุรี จ.สตูล 115 

 

 



รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมิภาค
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1-23 
 

รายละเอียดการดําเนินงาน/ตัวชี้วัด 

ลําดับ วันท่ีดําเนินการ เรื่อง พ้ืนท่ีดําเนินการ 
จํานวน

ผู้เข้าร่วม/ 
รับบริการ (คน) 

14 19 มกราคม 
2558 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนผลการ
ดําเนินงานและการกําหนดแนวทางงาน วทน.ใน
พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน (ประชุมเครือข่าย วท. 

จ.แม่ฮ่องสอน 12 

15 23 มกราคม 
2558 

จั ดป ระชุ มห ารื อ เร่ื อ ง  การนํ า วิท ยาศ าสต ร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนา
จังหวัดชลบุรี      

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 32 

16 5 กุมภาพันธ์ 
2558 

จัดกิจกรรม/นิทรรศการแสดงผลงานทางด้าน วทน. โรงเรียนวัดปากคลองโรงนาค  
อ.เมือง จ.ชลบุรี 

160 

17 11 กุมภาพันธ์ 
2558 

จัดประชุม เชิ งปฏิบั ติการ เร่ือง การถ่ายทอด
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการไฟป่า 
หมอกควัน  และการพัฒนาความร่วมมือ และ
ส่งเสริมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพ่ือการ
พัฒนาจังหวัด กลุ่มท่ี 1 เชียงราย พะเยา 

จ.เชียงราย 132 

18 13 
กุมภาพันธ์2558 

จัดประชุม เชิ งปฏิบั ติการ เร่ือง การถ่ายทอด
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการไฟป่า 
หมอกควัน  และการพัฒนาความร่วมมือ และ
ส่งเสริมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพ่ือการ
พัฒนาจังหวัด กลุ่มท่ี 2 แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 
ลําพูน 

จ.เชียงใหม่ 127 

19 13 
กุมภาพันธ์2558 

ร่วมจัดนิทรรศการจังหวัดเคลื่อน “บําบัดทุกข์ 
บํารุงสุข” 

โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม บ้านวังผือ 
ต.บ้านวังผือขามป้อม  
อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 

132 

20 14 กุมภาพันธ์ 
2558 

จั ด นิ ท ร ร ศ ก า ร ใน ง า น ม ห ก ร ร ม ซ อ ฟ แ ว ร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะวิทยาการสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

330 

21 18 กุมภาพันธ์ 
2558 

จัดประชุม เชิ งปฏิบั ติการ เร่ือง การถ่ายทอด
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการไฟป่า 
หมอกควัน  และการพัฒนาความร่วมมือ และ
ส่งเสริมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพ่ือการ
พัฒนาจังหวัด กลุ่มท่ี 3 แพร่ น่าน อุตรดิตถ์   

จ.แพร่ 132 

22 20 
กุมภาพันธ์2558 

จัดประชุม เชิ งปฏิบั ติการ เร่ือง การถ่ายทอด
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการไฟป่า 
หมอกควัน  และการพัฒนาความร่วมมือ และ
ส่งเสริมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพ่ือการ
พัฒนาจังหวัด กลุ่มท่ี 4 ตาก ลําปาง 

จ.ลําปาง 70 

23 25 - 27 
กุมภาพันธ์ 

2558 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบริการ
ภูมิสารสนเทศเพ่ือการเกษตร (GISagro)  เพ่ือการ
จัดทําแผนท่ีพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

47 



รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมิภาค
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1-24 
 

รายละเอียดการดําเนินงาน/ตัวชี้วัด 

ลําดับ วันท่ีดําเนินการ เรื่อง พ้ืนท่ีดําเนินการ 
จํานวน

ผู้เข้าร่วม/ 
รับบริการ (คน) 

24 27 กุมภาพันธ์ 
2558 

การจัดบู รณาการงานด้าน  วทน . เร่ือง “การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยียางพารา พ้ืนท่ีดําเนินการ 
จังหวัดตราด” 

บ้านปูรีสอท จ.ตราด 145 

25 18 - 20 มีนาคม 
2558 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การขับเคลื่อนงาน
ด้าน วทน. ร่วมกับรองผู้ ว่าราชการจังหวัดท่ีทํา
หน้าท่ีผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง สู่การ
พัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัด ชุมชน และท้องถ่ิน ประจําปี 
พ.ศ. 2558 

ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ จ.กรุงเทพฯ 483 

26 22 - 23 มีนาคม 
2558 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และบูรณาการผลงาน วทน. ด้านการจัดการปัญหา
ภัย พิบั ติหมอกค วัน  ภาค เหนื อ” (คาราวาน
เทคโนโลยี วทน. ลดเผา) จังหวัดเชียงใหม่ 

จ.เชียงใหม่ 158 

27 25 มีนาคม 
2558 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การพัฒนาข้าว
สังข์หยดครบวงจร ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม (วทน.) แบรนด์จังหวัดพัทลุง” 

บ้านหน้าเกาะรีสอร์ท  
อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 

44 

28 25 - 26 มีนาคม 
2558 

จัดประชุมเชิงปฏิบั ติการ “แนวทางการสร้าง
เค รือ ข่ายพันธมิตรสิ่ งทอ พ้ืนบ้ านนาโน  ภาค
ตะ วันออก เฉี ยงเหนื อ  (Nano Native textiles 
Consortium)” คร้ังท่ี 1/2558 

โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล 
 จ.ขอนแก่น 

134 

29 26 มีนาคม
2558 

การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับปลาน้ําจืด วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก 81 

30 28 มีนาคม 
2558 

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้ “การทํา
นาวิถีด้ังเดิมกับการทํานาวิถีวิทย์” พ้ืนท่ีจังหวัด
สงขลา 

โรงแรม บีพีสมิหลา บีช สงขลา 105 

31 22 - 24 
เมษายน 2558 

ประชุม เชิ งป ฏิบั ติการ  “ โครงการพัฒนาเขต
นวัตกรรมบริการสุขภาพจังหวัดระนอง” 

ภูธารา รีสอร์ท อ.เมือง จ.ระนอง 61 

32 7 พฤษภาคม 
2558 

การประชุมเชิ งปฏิบั ติการ แนวทางการสร้าง
เค รือ ข่ายพันธมิตรสิ่ งทอ พ้ืนบ้ านนาโน  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast Nano native 
textiles Consortium)  

ณ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 104 

33 8 พฤษภาคม 
2558 

กิจกรรมเปิดตัวผลงาน วทน. TISTR INNOVATION 
คร้ังท่ี 2 

อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง 

153 

34 15 พฤษภาคม 
2558 

ป ระชุ ม ห า รือ  เ ร่ื อ ง  “ก ารนํ า วิท ย าศ าสต ร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนา
จังหวัดฉะเชิงเทรา” 

ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 64 

35 22 พฤษภาคม 
2558 

ประชุมบูรณาการเร่ือง “การจัดการขยะแบบครบ
วงจร” 

โรงแรมเดอะเซส ชลบุรี 111 



รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมิภาค
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1-25 
 

รายละเอียดการดําเนินงาน/ตัวชี้วัด 

ลําดับ วันท่ีดําเนินการ เรื่อง พ้ืนท่ีดําเนินการ 
จํานวน

ผู้เข้าร่วม/ 
รับบริการ (คน) 

36 29 พฤษภาคม - 
3 มิถุนายน 

2558 

การฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรใน
พ้ืนท่ีภาคกลางตอนบน 2 ภายใต้งานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือ SMEs และเกษตรกร ในงาน 
มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2015 จํานวน 
10 หลักสูตร  

สวนอุตสาหกรรมเหนือน้ํานคร  
อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 

310 

37 25 มิถุนายน 
2558 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเศษวัสดุเหลือ
ท้ิงทางการเกษตร เพ่ือผลิตเป็นอาหารหมักสําหรับ
เลี้ยงโค  

ณ อาคารศาลาประชาคม  
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

104 

38 18 มิถุนายน 
2558 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนงานบูรณาการ
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์เคร่ืองแกง จ.สงขลา 

ห้องเทพทาโร โรงแรมบุ รี ศรีภู บูติก 
โฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

61 

39 17 มิถุนายน 
2558 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดชลบุรี 

เทศบาลตําบลเกาะสีชัง ต.ท่าเทววงษ์  
อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 

59 

40 24 กรกฏาคม 
2558 

การฝึกอบรมเพ่ือสร้างรายได้และพัฒนาอาชีพ ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง “การบูรณาการเพื่อนํา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ภาคกลาง
ตอนบน 2”  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี  
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 

121 

 

ตัวชี้วัด : จํานวนแผนงาน/โครงการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (แผนงาน/โครงการ) 
เป้าหมาย 5 แผนงาน/โครงการ  /ผลท่ีได้  6  แผนงาน/โครงการ   

ลําดับ พ้ืนท่ี โครงการ 

1 จังหวัดเชียงใหม่ โครงการจัดการเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร ภาคเหนือตอนบน 

2 จังหวัดนครพนม โครงการขยายผลโรงเรือนคัดกรองแสงเพื่อส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ต้นแบบ 

3 จังหวัดตรัง โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบเชิงกลและชีวภาพ 

4 จังหวัดสงขลา โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

5 จังหวัดสงขลา โครงการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากน้ํายางสดด้วย Innovation Material 
Technology (พัฒนาถุงมือผ้าเคลือบน้ํายางสู่เชิงพาณิชย์) 

6 จังหวัดภูเก็ต โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการรับรองมาตรฐานสินค้า OTOP   

 



รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมิภาค

26 

 

1-26 
 

รายละเอียดการดําเนินงาน/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก : จํานวนเรื่องท่ีมีการผลักดันให้มีการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(เรื่อง) เป้าหมาย 5 เรื่อง ผลท่ีได้ 6 เรื่อง 

1) การจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่การนํางานด้าน วทน. ในการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
1.1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทย เพ่ือ SMEs และเกษตรกร  เม่ือวันท่ี  27 – 28 มีนาคม 2558 ณ  สวนสนประดิพัทธ์ 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการจํานวน 328 เร่ือง จําแนกตามกลุ่มเทคโนโลยี ได้ดังนี้ 
- เกษตรและชุมชน       54 เร่ือง 
- น้ํา        11 เร่ือง 
- การแพทย์และสมุนไพร       35 เร่ือง 
- ความม่ันคง พลังงานและสิ่งแวดล้อม      35 เร่ือง 
- ระบบขนส่งทางราง       28 เร่ือง 
- ท่องเที่ยววิถีไทย       11 เร่ือง 
- SMEs และการส่งเสริมการส่งออก     154 เร่ือง 

1.2 การจัดนิทรรศการของ วท. ในการประชุม ครม.สัญจรอย่างเป็นทางการท่ีจังหวัดเชียงใหม่ เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558  
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ จํานวน 7 เร่ือง 
- โครงสร้างพ้ืนฐานทางดาราศาสตร์ของไทย 
- โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ท่ัวหล้า” 
- NSP โปรแกรมอวกาศแห่งชาติ (National Space Program) 
- THEOS – 2 ระบบดาวเทียมสํารวจเพื่อการพัฒนา 
- NGIS ระบบบูรณาการการบริการแผนท่ีกลาง (NGIS Map Portal) 
- Geographical Area - based Mapping  
- พอลิเมอร์ดูดซึมน้ําสูง (SWA) เพ่ีอใช้ในการเกษตร (Superwater Absorbent Polymer) 
- SOS-t1  เทคโนโลยีนาโน น้ํากร่อยอร่อยได้ 

2) การพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ด้วย วทน. ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เม่ือวันท่ี 7 – 9 เมษายน 2558  ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี 

3) การนําองค์ความรู้ด้าน วทน. เพ่ือการบริหารจัดการขยะ 
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรภาคเหนือตอนบน" เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2557  

ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ 
3.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือการผลิตเชื้อเพลิงแบบครบวงจร” เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 

2557  ณ ห้องอมาแรนธ์ เอ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ   
3.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ การจัดการเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมพะเยา

เกดเวย์ จ.พะเยา 
3.4 โครงการส่งเสริมการใช้ วทน. เพ่ือบริหารจัดการขยะ จ.สตูล เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2558 ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี จ.สตูล 
3.5 การฝึกอบรมเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) หลักสูตร "การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer โคนม" เพ่ือนําเสนอ

งานวิจัยเรื่องการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรในการเล้ียงโค เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 
ท่ีว่าการอําเภอบ้านโฮ่ง จ.ลําพูน 

3.6 การประชุมบูรณาการเรื่อง “การจัดการขยะแบบครบวงจร” เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะเซส จ.ชลบุรี 
3.7 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร เพ่ือผลิตเป็นอาหารหมักสําหรับเลี้ยงโค” เม่ือวันท่ี  

25 มิถุนายน 2558 ณ อาคารศาลาประชาคม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
3.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดชลบุรี เม่ือวันท่ี 17 – 18 มิถุนายน 2558  

ณ เทศบาลตําบลเกาะสีชัง ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 
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4) การนําองค์ความรู้ด้าน วทน. เพ่ือการบริหารจัดการเกษตร
4.1 ประชุมหารือโครงการการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดี จังหวัดสงขลา  เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 

๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
4.2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro)  เพ่ือการจัดทําแผนท่ีพ้ืนท่ีปลูก

ยางพารา  เม่ือวันท่ี  18 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
4.3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro)  เพ่ือการจัดทําแผนท่ีพ้ืนท่ีปลูก

ยางพารา  เม่ือวันท่ี 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
4.4 การจัดบูรณาการงานด้าน วทน. เร่ือง “การถ่ายทอดเทคโนโลยียางพารา พ้ืนท่ีดําเนินการ จังหวัดตราด” เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 

2558 ณ บ้านปรีูสอท จ.ตราด 
4.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การพัฒนาข้าวสังข์หยดครบวงจรด้วย วทน. แบรนด์จังหวัดพัทลุง”  เม่ือวันท่ี 24 - 25 มีนาคม 

2558 ณ บ้านหน้าเกาะรีสอร์ท อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 
4.6 การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับปลาน้ําจืด  เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2558  ณ  วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก 
4.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้ “การทํานาวิถีด้ังเดิมกับการทํานาวิถีวิทย์” พ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา  เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 

2558  ณ โรงแรม บีพีสมิหลา บีช จ.สงขลา 
4.8 การฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีภาคกลางตอนบน 2 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558  

ณ สวนอุตสาหกรรมเหนือน้ํานคร อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 
4.9 โครงการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เร่ือง “การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสับปะรดภาคตะวันออก” 

เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี จ.ระยอง 
4.10 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro)  เพ่ือการจัดทําแผนท่ีพ้ืนท่ีปลูกพืช

เศรษฐกิจรายแปลง  เม่ือวันท่ี 26 - 27 สิงหาคม 2558 ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 
5) การนําองค์ความรู้ด้าน วทน. เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพิบัติภัย 

5.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการภัยพิบัติ หมอกควัน ไฟป่า  เม่ือวันท่ี  
25 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่ 

5.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และการพัฒนาความ
ร่วมมือ และส่งเสริมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนาจังหวัด กลุ่มท่ี 1 เชียงราย พะเยา  เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 
2558 

5.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และการพัฒนาความ
ร่วมมือ และส่งเสริมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนาจังหวัด กลุ่มท่ี 2 แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลําพูน  เม่ือวันท่ี 13 
กุมภาพันธ์ 2558 

5.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และการพัฒนาความ
ร่วมมือ และส่งเสริมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนาจังหวัด กลุ่มท่ี 3 แพร่ น่าน อุตรดิตถ์  เม่ือวันท่ี 18 
กุมภาพันธ์ 2558 

5.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และการพัฒนาความ
ร่วมมือ และส่งเสริมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนาจังหวัด กลุ่มท่ี 4 ตาก ลําปาง  เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 
2558 

6) การนําองค์ความรู้ด้าน วทน. เพ่ือการบริหารจัดการสิ่งทอ 
6.1 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม จังหวัดกาฬสินธ์ุ  เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2557 

ณ จ.กาฬสินธ์ุ 
6.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการสร้างเครือข่ายพันธมิตรสิ่งทอพ้ืนบ้านนาโน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Nano Native 

Textiles Consortium)”  เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.ขอนแก่น 
6.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการสร้างเครือข่ายพันธมิตรสิ่งทอพ้ืนบ้านนาโน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast Nano 

Native Textiles Consortium)  วันท่ี 7 พฤษภาคม 2558  ณ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
 

ดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ์เพ่ือเลือกพ้ืนที่ในการจัดต้ังศูนย์ประสานงานฯ พร้อมสรรหาและ 

เตรียมความพร้อมของบุคลากรสําหรับการทํางานในพ้ืนที่ ซึ่งดําเนินการจัดต้ังศูนย์ประสานงานฯ จํานวน 4 
แห่ง ได้แก่ ภาคเหนือตอนบน ต้ังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่ 8 จังหวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ต้ังอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ดําเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่ 12 จังหวัด ภาคตะวันออก 
ต้ังอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ดําเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่ 9 จังหวัด และภาคใต้ ต้ังอยู่ที่จังหวัดสงขลา ดําเนินงาน
ครอบคลุมพ้ืนที่ 14 จังหวัด 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
 

 ผลกัดันแผนงาน/โครงการดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมบรรจุในแผนพฒันาจังหวัด
แพร่ ในปี 2557 จํานวน 2 โครงการ ได้แก่  

1) โครงการพัฒนาและเพ่ิมมูลคา่ไม้สัก จ.แพร ่ 

2) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีศกัยภาพและไผ่ รวมท้ังสมุนไพรระบบวนเกษตร
แบบมีส่วนร่วม จ.แพร ่
 

 ผลกัดันให้มีการนาํวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสนบัสนนุการพฒันาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด จํานวน 3 เรื่อง ได้แก่   

1) โครงการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริหารจัดการลําไยเพ่ือการส่งออก ดําเนินการ
ในพ้ืนที่ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.ลําพูน และ จ.พะเยา  

2) โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนพ้ืนที่ ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 
3) โครงการปรับสภาพน้ําคูเมืองเชียงใหม่ด้วยเทคโนโลยี NCLEAR ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
    และเทคโนโลยี ดําเนินการในพ้ืนที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.แพร่ 
 

 จัดกิจกรรมการบริการงานดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีผู้รบับรกิารด้าน วทน. 
รวมทั้งสิน้ 4,550 คน ดังน้ี 

1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีสูอ่าเซียนในกลุม่ล้านนาตะวันออก ระหว่างวันที่ 
3-5 มกราคม 2556 ณ โรงแรมแม่ยมพาเลซ จ.แพร่ มีผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 400 คน 

2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริหารจัดการลําไย
เพ่ือการส่งออก จํานวน 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 1,850 คน ดังน้ี 

  - เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ มีผู้เขา้ร่วม 
  กิจกรรม จํานวน 850 คน 

  - เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมลาํพูน วิล จ.ลําพูน มผีู้เข้าร่วมกิจกรรม จาํนวน  
   300 คน 

  - เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ณ ริมกกรสีอร์ท จ.เชียงราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน  
   300 คน 

  - เมื่อวันที่ 4 มถิุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน  
   400 คน 
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      3)    จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การหารือแนวทางการบูรณาการในการนําวิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลยีลงสู่ชุมชน จํานวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 550 คน ดังน้ี 

  - เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมเจ พี เอ็มเมอรัลด์ จ.ยโสธร มีผู้เข้าร่วม 
              กิจกรรมจํานวน 150 คน 
  - เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2556 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน  

400 คน  
4)   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือป้องกันไข้เลือดออก  

 จํานวน 3 ครัง้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 1,400 คน ดังน้ี 
  - เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 ณ ที่ว่าการอําเภอเลิงนกทา จ.ยโสธร มผีู้เข้าร่วมกิจกรรม  

  จํานวน 350 คน 
  - เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 ณ ที่ว่าการอําเภอกุดชุม จ.ยโสธร มีผู้เขา้ร่วมกิจกรรม  
             จํานวน 350 คน 
  - เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2556 ณ โรงแรมเจ พี เอ็มเมอรัลด์ จ.ยโสธร มผีู้เข้าร่วมกิจกรรม  

  จํานวน 700 คน 
5)   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพ 
      และบริหารจัดการผลไมภ้าคตะวันออกและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 24-25  
      กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมโกลเด้นท์ ซิต้ี จ.ระยอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 350 คน 
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

 ผลกัดันแผนงาน/โครงการดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมบรรจุในแผนพฒันาจังหวัด
จํานวน 8 โครงการ ได้แก่  

1) โครงการการยกระดับและพัฒนานวัตกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (Northern Food valley) ใน
พ้ืนที่ จ.เชียงใหม่ 

2) โครงการการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือบริหารจัดการลําไย 
ในพ้ืนที่ จ.ลําพูน 

3) โครงการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสาขาอาหารทะเลแปรรูปในพ้ืนที่ภาคใต้ 
ในพ้ืนที่ จ.สงขลา 

4) โครงการการพัฒนาระนองสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในพ้ืนที่ จ.ระนอง 

5) โครงการการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือบริหารจัดการ
ผลไม้ ภาคตะวันออก ในพ้ืนที่ จ.จันทบุร ีและระยอง 

6) โครงการกําหนดโซนน่ิงการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้วและโครงการส่งเสริมการ
สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนต้นแบบ ในพ้ืนที ่จ.สระแก้ว 

7) โครงการการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารทะเลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในพ้ืนที่ จ.ระยอง จันทบุรี และตราด 

8) โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยนวัตกรรมก้าวสู่สากล และเข้าสู่ระบบการขอรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (ประเภทผ้าทอ) ในพ้ืนที ่จ.กาฬสินธ์ุ 
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 ผลกัดันให้มีการนาํวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสนบัสนนุการพฒันาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด จํานวน 5 เรื่อง ได้แก่   

1) การอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรม Science Training ดําเนินการในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่  
สระบุรี ร้อยเอ็ด พิษณุโลก และมหาสารคาม  

2) การอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรม Science Training ดําเนินการในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่  
อุบลราชธานี สุโขทัย สุพรรณบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 

3) โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสลิดในเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ณ ศูนย์
เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง  จังหวัดสมุทรปราการ 

4) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการขยะในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว” และ “แนวทางการ
จัดการขยะด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม” เมือ่วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมทพิปุระ 
จ.สระแก้ว 

5) การอบรมผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เตยปาหนัน เมื่อวันที่ วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2557  
ณ บ้านร่าหมาด ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบ่ี 

 จัดกิจกรรมการบริการงานดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีผู้รบับรกิารด้าน วทน. 
รวม ทั้งสิน้ 5,275 คน ดังน้ี 

1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการเพ่ือนํา วทน. สู่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑-๓  
พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ มผีู้เข้าร่วมจํานวน ๓๐๐ คน 

2) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสลิดในเชิงพาณิชย์และการจัด 
นิทรรศการในงานพิธีวางศิลากฤษ์ศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดกลุ่มจงัหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง” ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม  2557 ณ ศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดกลุม่
จังหวัดภาคกลางตอนกลาง จังหวัดสมุทรปราการ  มีผู้เข้ารว่มจํานวน ๓72 คน 

3) การจัดประชุมหารือ เรื่อง “การนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สนับสนุน
การพัฒนาจังหวัดสระแก้วภายใต้โครงการกําหนดโซนน่ิงการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่จังหวัด
สระแก้ว และโครงการส่งเสริมการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนต้นแบบ” เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว มีผู้เข้าร่วมจํานวน 90 คน 

4) การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สูจ่ังหวัด ชุมชนและ
ท้องถิ่น : วทน. สัญจรสู่จังหวัดอุบลราชธานี  ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2557   
ณ จ.อุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมจํานวน 1,225 คน 

5) การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สูจ่ังหวัด ชุมชนและ
ท้องถิ่น : วทน. สัญจรสู่จังหวัดสุโขทัย  ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2557 ณ จ.สุโขทัย 
มีผู้เข้าร่วมจํานวน 1,120 คน 

6) การบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพจังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2557 ณ จ.ระนอง มีผู้เข้าร่วม
จํานวน 250 คน 

7) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(วทน.) สู่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น : วทน. สัญจรสู่จังหวัดสุพรรณบุร ี ระหว่างวันที่ 2 – 4 
กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี  มผีู้เข้าร่วมจํานวน 996 คน 

8) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(วทน.) สู่จังหวัด ชุมชนและทอ้งถิ่น : วทน. สญัจรสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ระหว่างวันที่ 23 – 
25 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์ พลาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วม
จํานวน 922 คน 
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ภาคผนวก ค 
 

การประเมินผลการดําเนินงาน 
โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจําภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558  

และการจัดทํายุทธศาสตร์การดําเนินงาน 
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมิภาค 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 
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สรปุการประเมินผลการดําเนินงาน 
ของศนูย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีประจาํภูมิภาค ระยะที่ 1 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดําเนินการว่าจ้างมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานระยะที่ 1 ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ซึ่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานโครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีประจําภูมิภาค ระยะที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ใน ๔ มิติ มีเน้ือหาสาระสรุป 
ได้ดังน้ี 
 

มิติที่ ๑ ด้านโครงสร้าง : ศวภ. ดําเนินการภายใต้สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ
หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน  สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวข้องใน 
แต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้มีการทํางานแบบบูรณาการในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 

มิติที่ ๒ ด้านระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมต่อกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : สภาพการณ์ 
ปัจจุบันของ ศวภ. กับการดําเนินงานในพ้ืนที่ มีลักษณะแบบ “ความเห็นร่วมกันสูง ความแน่นอนน้อย 
(Complicated area - y)” ตามรูปแบบการประเมินของ Stacey (1996) –Stacey’s Agreement and 
Certainty Matrix ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการดําเนินงานในระยะที่ ๑ ของ ศวภ. ควรเพ่ิมความชัดเจนในการ
ดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และควรเน้นการวางแผนที่สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ให้มากขึ้น พร้อมที่จะนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง   
 

มิติที่ ๓ ด้านผลการดําเนินงาน : การประเมินด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของ ศวภ. พบว่า 
สามารถดําเนินการตามตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามที่กําหนดได้ ทว่าหาก ศวภ. เน้นการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
ของแต่ละพ้ืนที่จังหวัดได้ จะย่ิงช่วยเสริมให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากข้ึน  
 

มิติที่ ๔ ด้านความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคม : ผลต่อเศรษฐกิจจากการจัดต้ัง ศวภ.  
พบว่า มีผลที่เกิดต่อระบบเศรษฐกิจในแง่มุมของการจ้างงานที่เพ่ิมขึ้น การลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทางการผลิต การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์และรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหากสามารถ
ขับเคลื่อนและจัดต้ังให้มีการดําเนินงานของ ศวภ. อย่างเต็มรูปแบบตามเป้าประสงค์ของการจัดต้ังศูนย์จะ
สามารถสร้างให้เกิดกระบวนการดําเนินงานต่างๆ ภายในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ทั้งการขับเคลื่อนทางด้าน
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รวมทั้งการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคุ้มค่า
ในด้านเศรษฐกิจและสังคมที่จะเกิดในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศ 
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ข้อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาการดําเนินงาน 
ของศนูย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีประจาํภูมิภาค ระยะที่ 2  

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 
 
  จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจําภูมิภาค (ศวภ.) ใน 4 มิติดังกล่าวข้างต้น และเพ่ือให้การขับเคลื่อนการดําเนินงานของ ศวภ. ในอนาคต
มีความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ของการจัดต้ัง ศวภ. ประกอบกับสามารถดําเนินงานที่รองรับกับการเปลี่ยนแปลง
ทั้งบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      
(ผู้ประเมินโครงการฯ) ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  
แนวทางการดาํเนนิงาน 

1) กําหนดบทบาท อํานาจหน้าที่ของ ศวภ. ให้มีความชัดเจน และสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ของ ศวภ. 
รวมถึงลดความซ้ําซ้อนกับหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์แห่งอ่ืน 

2) ควรกําหนดยุทธศาสตร์ของ ศวภ. ให้มีความชัดเจน สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมและ
เศรษฐกิจ 

3) การกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานและตัวช้ีวัดของ ศวภ. ต้องมีความชัดเจนสามารถสะท้อนให้เห็น
ถึงผลผลิตและผลลัพธ์ในเชิงประจักษ์ 

4) ควรพัฒนา ปรบัปรุงการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจของ ศวภ. ในฐานะผูแ้ทนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของ ศวภ. ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

5) มีการพัฒนาบุคลากรในทักษะต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการทํางาน รวมถึงมีการกําหนดอํานาจ หน้าที่ของ
บุคลากรให้มคีวามชัดเจนสอดรับกับพันธกิจและบทบาทหน้าที่ของ ศวภ. 

 
การดาํเนินงานร่วมกบัหน่วยงานในจังหวัด 
 

  การดําเนินงานร่วมกันระหว่าง ศวภ. กับหน่วยงานในจังหวัดเพ่ือ การจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) และผลักดันนโยบาย/ แผนงานไปสู่การปฏิบัติ สรุป
แนวทางการดําเนินงานของ ศวภ. ได้ดังน้ี 
 
 

ระดบัการดาํเนินงาน กลไกการดาํเนินงาน วิธีการดําเนนิงาน 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เข้าร่วมเป็นองค์ประกอบใน

คณะกรรมการหรือคณะทํางานในระดับ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  

- นําเสนอผลการดําเนินงาน/ ผลงาน
ต้นแบบ/ องค์ความรู้ รวมถึงแผนงาน/
โครงการ ด้าน วทน. ที่สามารถส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนา/การขับเคลื่อนใน
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
- ผลักดันให้เกิดการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดด้วย วทน. ตลอดจนร่วมจัดทํา
ยุทธศาสตร์ นโยบาย/แผนงาน นําไปสู่
การปฏิบัติ 
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ระดบัการดาํเนินงาน กลไกการดาํเนินงาน วิธีการดําเนนิงาน 
หน่วยงานในสังกดั วท.  
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
(หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน 
สถาบนัการศกึษา) 

ประสานงาน วิเคราะห์ข้อมูล ความ
ต้องการ/สภาพปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ 
เพ่ือนําองค์ความรู้ด้าน วทน. หรือ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมจากหน่วยงาน
ต่างๆ เข้าไปสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
หรือแก้ปัญหา 

ผลักดันการทํางานเชิงบูรณาการด้าน 
วทน. กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

พืน้ทีเ่ปา้หมาย ชุมชน 
ท้องถ่ิน 

เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับ
พ้ืนที่ ชุมชน ในการนํา วทน. เข้าไป
ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา 

- วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของ
พ้ืนที่ และประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือนํา วทน. เข้าไปช่วยแก้ปัญหา 
- สร้างความตระหนัก การรับรู้ การใช้
ประโยชน์จาก วทน. ให้แก่ประชาชนใน
พ้ืนที่ 

 
โครงสร้างและดําเนนิงาน 
 

  ในการออกแบบองค์กรจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องคํานึงถึงองค์ประกอบพ้ืนฐานหรือกลุ่มคนของ
องค์กรที่มีบทบาทหน้าที่หลกัแตกต่างกัน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคน 5 กลุ่ม ดังน้ี 
 

1) กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ พนักงานที่ปฏิบัติงานพ้ืนฐานขององค์กร  
2) กลุ่มคนระดับกลยุทธ์ ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารระดับสูงต้องรับผิดชอบต่อการดําเนินงานทั้งหมดขององค์กร  
3) กลุ่มคนระดับกลาง ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารระดับกลางที่ทําหน้าที่เช่ือมโยงระหว่างกลุ่มคนระดับกลยุทธ์

กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 
4) กลุ่มคนที่เป็นผู้ชํานาญการ ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านที่รับผิดชอบขององค์กร 
5) กลุ่มคนสนับสนุน ได้แก่ กลุ่มคนที่ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางอ้อมต่อองค์กร 

 

สําหรับ ศวภ. ซึ่งเป็นองค์กรที่เน้นการประสานงานกับหน่วยงานราชการในจังหวัด หน่วยงาน 
ภาครัฐ เอกชน รวมถึงต้องวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน/โครงการด้าน วทน. เพ่ือนําไปสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาในพื้นที่จังหวัด ดังน้ัน โครงสร้างองค์กรของ ศวภ. จึงควรเน้นไปที่กลุ่มคนระดับกลาง และระดับกลยุทธ์ 
และเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ จึงควรดําเนินงานตาม
ขั้นตอน ดังน้ี 
 

1) จัดฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมิภาค 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์ความรู้ด้านการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งการทบทวนองค์ความรู้ต่างๆ ที่มี
ความจําเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

2) ผลักดันให้มีการจัดต้ังและร่วมเป็นคณะทํางานแผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมระดับจังหวัด เพ่ือผลักดันให้มีการนําประเด็นด้าน วทน. บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด รวมถึงสร้างการรับรู้บทบาทหน้าที่ของ ศวภ. ให้กับหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ในจังหวัดมากขึ้น 
อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถผลักดันให้เกิดการจัดต้ังคณะทํางานรูปแบบดังกล่าวได้ อาจผลักดันให้ ศวภ. 
ร่วมเป็นองค์ประกอบในคณะทํางานของคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ได้เช่นกัน 
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3) ผลักดันแผนงาน/โครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือให้
เกิดการทํางานเชิงบูรณาการในพ้ืนที่ทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในพ้ืนที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

4) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการดําเนินงาน โดยมีการกําหนดระยะเวลาทบทวนที่ชัดเจน เช่น 
ทบทวนแผนปฏิบัติงานทุก 1 ปี /ทบทวนแผนท่ียุทธศาสตร์ทุก 4 ปี เป็นต้น เพ่ือปรับปรุงแนว
ทางการดําเนินงาน การกําหนดเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์อยู่เสมอ  
 

การจัดตัง้ศนูย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมิภาคเพิ่มเติม 
 

  ในการขยายพ้ืนทีการให้บริการของ ศวภ. เพ่ือให้ดําเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ 8 ภูมิภาค     
76 จังหวัด มีประเด็นที่ควรพิจารณา ดังน้ี 
 

1) ที่ต้ังของ ศวภ. ควรมีลักษณะเป็นจังหวัดศูนย์กลางของภูมิภาคที่จัดต้ัง เช่น ภาคเหนือตอนล่าง คือ 
จังหวัดพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น ทั้งน้ี เพ่ือ
เอ้ืออํานวยให้เกิดความสะดวกในการติดต่อ ประสานงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาคน้ันๆ 

2) ควรพิจารณาจํานวนจังหวัดที่แต่ละ ศวภ. รับผิดชอบให้มีจํานวนใกล้เคียงกันเพ่ืออํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนการสร้างระบบการทํางาน การประสานงานที่มี
ความชัดเจนและเป็นระบบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานสัมฤทธ์ิผลตามเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 
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ภาคผนวก ง 
 

การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางการดําเนินงาน 
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมิภาค 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 
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           การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางการดาํเนินงาน 
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยปีระจําภูมิภาค ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 
 

กระบวนการในการวิเคราะห์และจัดทํายุทธศาสตร์ของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  
ในครั้งน้ี ประกอบด้วยการวิเคราะห์บริบทของยุทธศาสตร์ของประเทศ การทบทวนรูปแบบ แนวทางการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา โดยมีกระบวนการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT) สู่การ
จัดทํากลยุทธ์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการดําเนินงานของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในระยะที่ 2 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2563) ซึ่งมีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่นําไปสู่การแปลงนโยบายไปสู่แผนการปฏิบัติงาน รวมถึงการกําหนดตัวช้ีวัด         
ค่าเป้าหมายที่สะท้อนผลการดําเนินงานที่เป็นรูปธรรม  

 

การวิเคราะหจุ์ดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคกุคาม (SWOT) ของ ศวภ. 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. บุคลากรมีความรู้หลายด้าน และมีความกระตือรือร้นใน
การสร้างสรรค์ผลงาน 
2. สํานักงาน มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการทํางาน/สื่อสาร และ 
ยานพาหนะ อย่างครบครัน  
3. มีเงินงบประมาณในการทํางานอย่างเพียงพอ  
 

1. โครงสร้างการบริหารงาน และการดําเนินงาน ยังไม่ชัดเจน
2. ขาดระบบการติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ  
3. บุคลากรขาดการอบรมความรู้/ทักษะ   
4. ขาดการบริหารกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางาน
ร่วมกับจังหวัด /การประสานงานกับหน่วยงานในสังกัด วท.  
5. ท่ีต้ังของ ศวภ. ซ่ึงอยู่ในมหาวิทยาลัย ส่งผลต่อภาพลักษณ์ 
/การติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ  
6. การบริหาจัดการ เช่น ระบบเอกสารและงบประมาณ ยังมี
ความผิดพลาด ขาดความคล่องตัว  
8. เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพไม่ชัดเจน ทําให้ขาด
แรงจูงใจในการทํางาน 

โอกาส (Opportunities) ภัยคกุคาม (Threats) 
1. วท. มีเครือข่ายสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาค
การศึกษา ภาคเอกชน ภาคเกษตรกรรมท้องถ่ิน ท่ีมีความ
กระตือรือร้นในการทํางาน และมีความตระหนักด้าน วทน. 
ในระดับดี  
2. ผู้บริหารของส่วนราชการในจังหวัดเริ่มรู้จัก มีโอกาสเข้าถึง
บริการของ วท. ท่ีเหมาะสมกับแต่ละพ้ืนท่ีมากข้ึน  
3. รัฐบาลให้ความสําคัญกับการนํา วทน. ไปสร้างมูลค่าเพ่ิม
ในทางเศรษฐกิจมากข้ึน /มีความต้องการ วทน. ไปร่วม
แก้ปัญหาท่ีเป็น Regional (Major) Issue / ระดับ
ภาคเอกชน  
4. มีนโยบายกําหนดท่ีต้ัง ศวภ. ในอาคารอุทยาน
วิทยาศาสตร์ประจําภูมิภาค เป็นโอกาสในการขับเคลื่อน 
วทน. ไปสู่ภูมิภาค ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
5. หน่วยงานในสังกัด วท. และเครือข่ายมีศักยภาพด้าน 
วทน. สามารถตอบโจทย์ และความต้องการของพ้ืนท่ีได้

1. หน่วยงานบางส่วน เช่น หน่วยงานในจังหวัด/ท้องถ่ิน 
หน่วยงาน วท. ยังคงขาดการรับรู้ และความเชื่อม่ันใน
บทบาท และศักยภาพของ ศวภ.  
2. ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (PCSO)/ผู้บริหาร
หน่วยงานในจังหวัด มีการโยกย้าย เปลี่ยนแปลงบ่อยคร้ัง 
ส่งผลให้นโยบายและการดําเนินงานไม่ต่อเนื่อง  
 

 
  จากการวิเคราะห์ SWOT ข้างต้น ประกอบการพิจารณาถึงความเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์  
พันธกิจ รวมถึงเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้นําไปสู่การกําหนดวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ การวางกลยุทธ์ กิจกรรมการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้ ดังน้ี  
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วิสัยทัศน์  
 
  ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มุ่งเน้นบทบาทในการเป็นหน่วยงานประสาน 
ผลักดันการทํางานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
หน่วยงานในจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ในการส่งเสริม สร้างความตระหนัก    
การนําองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ
ท้องถิ่น จึงกําหนดวิสัยทัศน์ของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดังน้ี  
 

วิสัยทัศน์ : เปน็หน่วยงานประสาน ส่งเสริมใหเ้กดิการบรูณาการดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (วทน.) ในระดบัภูมิภาค 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ของศนูย์ประสานกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีประจําภมิูภาค ระยะที ่2 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563) 
 

  จากผลการวิเคราะห์ SWOT ของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สามารถนํามา
กําหนดเป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 

1) ยุทธศาสตร์เชิงรุกระยะส้ัน เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์จากโอกาสและจุดอ่อน โดยนําโอกาสชดเชย
จุดอ่อน ซึ่งยุทธศาสตร์ระยะสั้นน้ี เน้นประเด็นยุทธศาสตร์ เรื่อง การส่งเสริม ผลักดันในเชิงนโยบาย 
ให้เกิดการพัฒนาพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และท้องถ่ินด้วย วทน. โดยส่งเสริมการใช้กลไกการ
พัฒนาจังหวัด เพ่ือให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่นได้รับการพัฒนาจากแผนงาน/โครงการนําร่อง/
งานเชิงนโยบายด้าน วทน. ด้วยการผลักดันให้เกิดแผนงาน/โครงการด้าน วทน. บรรจุในแผนพัฒนา  
 

2) ยุทธศาสตร์เชิงรับระยะสั้น เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์จุดอ่อนร่วมกับอุปสรรค เพ่ือหาแนวทางใน
การบรรเทาหรือหลีกเลี่ยง สําหรับยุทธศาสตร์เชิงรับระยะสั้น จะเน้นประเด็นยุทธศาสตร์ เรื่อง การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
มีการวางกลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในด้านต่างๆ สําหรับการทํางานในพ้ืนที่  
รวมถึงฝึกทักษะในการทํางานร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานเครือข่ายได้รับ
ประโยชน์จากการบริหารจัดการที่ ดีของ ศวภ . และทําให้การทํางานในพ้ืนที่ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
3) ยุทธศาสตร์เชิงรุกระยะยาว เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์โดยนําโอกาสมาเสริมกับจุดแข็งที่มี นําไปสู่

การสร้างโอกาสอย่างย่ังยืน ซึ่งจะเน้นประเด็นยุทธศาสตร์ เรื่อง การบูรณาการ และสร้างความ
เข้มแข็งในพืน้ที ่เพื่อร่วมกันพฒันาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตด้วย วทน.  โดยส่งเสริมการใช้กลไก
การดําเนินงานท่ีมีอยู่เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินงานในพ้ืนที่ และสร้างความเชื่อมโยงการ
ทํางานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เป็นเครือข่ายการทํางานในพ้ืนที่อย่างต่อเน่ืองและให้มีความเข้มแข็ง
ในระยะยาว เพ่ือส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายได้ใช้ประโยชน์จากกลไกการทํางานเชิงบูรณาการ เกิดการ
พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคอย่างย่ังยืน 
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4) ยุทธศาสตร์เชิงรับระยะยาว เป็นการวิเคราะห์การนําจุดแข็งที่มีมาวางแผนรองรับเพ่ือลดอุปสรรค 
สําหรับยุทธศาสตร์เชิงรับระยะยาวน้ี จะเน้นประเด็นยุทธศาสตร์ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ และสร้าง
ความตระหนักให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับรู้และใช้ประโยชน์จาก วทน. โดยวางกลยุทธ์ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทภารกิจของ วท. และ ศวภ. ตลอดจนสร้างความตระหนัก การรับรู้และความ
เข้าใจด้าน วทน. ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ได้ประโยชน์จาก วทน. 
รวมถึงช่วยส่งเสริมและพัฒนาการทํางานและสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ให้ดีขึ้น  

 

จากข้อมูลดังกล่าว สามารถสรุปเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และกิจกรรม 
สําหรับการดําเนินงานของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมิภาค ระยะที่ 2 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563) ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ กิจกรรม 
1. การส่งเสริม ผลักดัน
ในเชิงนโยบาย ให้เกิด
การพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และท้องถ่ิน
ด้วย วทน. 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ
ท้องถ่ิน ได้รับการพัฒนา 
จากแผนงาน / โครงการ
นําร่อง /งานเชิงนโยบาย
ด้าน วทน. 

ส่งเสริมการใช้กลไกการ
พัฒนาจังหวัด เพ่ือให้เกิด
แผนงาน/โครงการนําร่อง 
งานเชิงนโยบาย/งานเชิง
พ้ืนท่ี 

1.1 จัดทํายุทธศาสตร์/ดําเนินงานเชิง
พ้ืนท่ี โดยเน้นประเด็นท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายของประเทศ จังหวัด และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (วท.)  
1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ และ
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการแผนงาน/
โครงการ ด้าน วทน. ในพ้ืนท่ี

2. การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ และสร้าง
เครือข่ายท่ีเข้มแข็ง เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

หน่วยงานเครือข่ายได้รับ
ประโยชน์จากการบริหาร
จัดการของ ศวภ. ทําให้
การทํางานในพ้ืนท่ีเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมให้มีระบบบริหาร
จัดการ และการจัดการ
กําลังคนท่ีดี เพ่ือ
ตอบสนองการปฏิบัติงาน
ในพ้ืนท่ี 

2.1 พัฒนาทักษะสําหรับการบริหาร
จัดการ การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพให้แก่
บุคลากร 
2.2 จัดทําระบบ/ ฐานข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณ เพ่ือให้มีการบริหารจัดการ
งบประมาณภาพรวม 

3. การบูรณาการ และ
สร้างความเข้มแข็งใน
พ้ืนท่ี เพ่ือร่วมกันพัฒนา
เศรษฐกิจ และคุณภาพ 

กลุ่มเป้าหมายใช้ประโยชน์
จากกลไกการทํางาน 
เชิงบูรณาการ เพ่ือการ
พัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัด/กลุ่ม

3.1 ส่งเสริมการใช้กลไก
การดําเนินงานท่ีมีอยู่ เป็น
เคร่ืองมือสนับสนุนการ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ี

3.1 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการนํา วทน. เข้าไปพัฒนา
พ้ืนท่ีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และท้องถ่ิน 

ชีวิตด้วย วทน. จังหวัด และท้องถ่ินอย่าง
ย่ังยืน 

3.2 เสริมสร้างความ
เชื่อมโยง/ประสาน
เครือข่าย วท. ให้มีความ
เข้มแข็งในระยะยาว

3.2 จัดให้ให้มีเวทีในการสร้างเครือข่าย
กับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
 

4. การประชาสัมพันธ์ 
และสร้างความตระหนัก 
ให้กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ี 

กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีได้
ใช้ประโยชน์จาก วทน. 
เพ่ือส่งเสริม และพัฒนา

4.1 สร้างความเข้าใจใน
บทบาทของ ศวภ. เพ่ือ
เป็นแนวทางการ

4.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้าง
การรับรู้ผลงานต่างๆ ของ วท. และ ศวภ. 
ให้กับหน่วยงานในพ้ืนท่ี  

รับรู้และใช้ประโยชน์ 
จาก วทน.  
 

การทํางาน และสร้าง
คุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน 
 

บูรณาการการทํางาน
ร่วมกันระหว่าง วท. กับ
จังหวัด 
4.2 ส่งเสริมการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานของ 
วท. และ ศวภ.รวมถึง
สร้างการรับรู้ และความ
เข้าใจด้าน วทน. ท่ีถูกต้อง
ให้กับประชาชน

4.2 เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของ วท. และ ศวภ. ผ่านสื่อมวลชน
ท้องถ่ิน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์กับ
ประชาชนในท้องถ่ิน/สื่อมวลชนท้องถ่ิน 
(วิเคราะห์พ้ืนท่ี/กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ท่ีเหมาะสม) ใช้ช่องทาง 
ประชาสัมพันธ์ของ วท.   
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คณะผู้จัดทํา 

 

จัดทาํโดย สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3948 
  โทรสาร  0 2333 3931 
 
 
ทีป่รกึษา นางวนิดา บุญนาคค้า         ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

     
ผู้จัดทํา  นางกันยา พงศ์พิศาล         ผู้อํานวยการส่วนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและบูรณาการด้าน 
วทน. 

        สํานักสง่เสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  นางสาวนุชนารถ โฉลกคงถาวร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
  นางสาวมัชฌิมา นันทรัตน์          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
 
 
 



สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


