คำนำ
การส่งเสริม สร้างความตระหนัก เผยแพร่ และถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม รวมถึงการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่
ภู มิ ภ าค เป็ น ภารกิ จ หลั ก ของส านั ก ส่ งเสริ ม และถ่ ายทอดเทคโนโลยี ส านั ก งานปลั ด กระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี ซึ่งดาเนิ น การพั ฒ นาและถ่ายทอดเทคโนโลยีตั้งแต่ ระดับชุ มชนจนถึงระดับ อุตสาหกรรม เพื่ อพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
การดาเนินงานต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสานักส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยี มุ่งหวังให้
ประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกพื้นที่ในประเทศไทย มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ
นาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน เพิ่มมูลค่าผลผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับความเป็นอยู่ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน
คณะผู้จัดทา
ธันวาคม 2558

สำรบัญ
หน้ำ
คานา
วิสัยทัศน์ พันธกิจสานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 โครงสร้างสานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 บุคลากรสานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 โครงการ/กิ จ กรรม ส านั ก ส่ งเสริ ม และถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2558
ผลกำรดำเนินงำน สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
 โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาภูมิภาค
 การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 การจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและงานวันเทคโนโลยีของไทย
 การส่งเสริมและถ่ายทอดแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่ประชาชนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 การอุดหนุนการดาเนินงานของสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่ งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอุดหนุน การดาเนินงานของสมาคมวิชาการและวิชาชีพ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเทคโนโลยี เ ครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของภาคการผลิตและบริการ
 การถ่ายทอดเทคโนโลยีจ ากต่างประเทศ เพื่ อ เพิ่ ม ขีด ความสามารถในการแข่ งขั น ให้ แ ก่
ภาคอุตสาหกรรม
 การส่งเสริมการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและ
เศรษฐกิจชุมชน
ภำรกิจพิเศษ/กิจกรรมสำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
 การจัดนิทรรศการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร”
 การจัดงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs”
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กรสู่สานัก/
ศูนย์/กลุ่ม และระดับตัวบุคคลของ สส.สป. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2558 และการ
วางแผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
 รวมภาพกิจกรรมเด่นสานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
ภำคผนวก
 ข้อมูลผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมสานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

เป็นหน่วยงานนาในการส่งเสริม การพัฒ นาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืน
 วิเคราะห์ และประเมิน เทคโนโลยี โดยการคัดเลือก จัดล าดับ และประเมิน ความเหมาะสมของ
เทคโนโลยีตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลเทคโนโลยี เพื่อจัดทา
แผนส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ปั จ จั ย ที่ เอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาถ่ ายทอดเทคโนโลยี ร ะดั บ พื้ น ฐานและสู่ เชิ ง
พาณิชย์
 ประสานความร่วมมือกับองค์กรด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 ผลักดันสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงาน วท. ประจาภูมิภาค/ จังหวัด/ ชุมชน
 ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งหรื อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย

โครงสร้ำงสำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558

ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี

ส่วนส่งเสริมกำร
พัฒนำและถ่ำยทอด
เทคโนโลยี

ศูนย์ประสำนงำน
วท. ประจำภูมิภำค
1-5

ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป

กลุ่มงำน
ยุทธศำสตร์
ส่งเสริมด้ำน
วทน.

กลุ่มงำนพัฒนำ
เทคโนโลยีสู่
ภำคกำรผลิต

ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป

กลุ่มงำน
สำรสนเทศ

กลุ่มงำน
บูรณำกำร
ติดตำม
ประเมินผล

กลุ่มงำน
ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีสู่
ชุมชน

ฝ่ำยแผนงำน
และติดตำม

ส่วนบริหำรงำน
เทคโนโลยี

ส่วนยุทธศำสตร์
ส่งเสริมและ
บูรณำกำรด้ำน วทน.

ฝ่ำยส่งเสริม
และถ่ำยทอด
เทคโนโลยี

กลุ่มงำน
เผยแพร่
เทคโนโลยี
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บุคลำกรสำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
นำงวนิดำ บุญนำคค้ำ
รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ส่วนบริหำรงำนเทคโนโลยี
นางสาวรัตน์สุดา ตันศรีสกุล
นางสาวโชติรักษ์ ยิ่งเสรี
ผู้อานวยการส่วนบริหารงานเทคโนโลยี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นายชุมพล เยาวภา
นายจิรวัฒน์ วงษ์สมาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและชานาญการ
นางสาวปวีณา สังข์ศรีอินทร์
นายภูมินันท์ ทัดเทียม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(เริ่มปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558)

นางสาวฑิตยา สุอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอัญชลี ธนะศิริวัฒนา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางพงศ์ภรณ์ วิลเฮลมี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางพรทิพย์ สุขศิริ
พนักงานบริการทั่วไป

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
นางชิดณพัฒน์ ทรัพย์สารวย
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นางสาวจินดา จีระสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นางสาวรุจิรา ขันติมนต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ส่วนยุทธศำสตร์ส่งเสริมและบูรณำกำรด้ำน วทน.
นางวนิดา บุญนาคค้า
นางกันยา พงศ์พิศาล
ผู้อานวยการส่วนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและบูรณาการด้าน วทน.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นายเมธี ลิมนิยกุล
นางสาวนุชนารถ โฉลกคงถาวร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวมัชฌิมา นันทรัตน์
นางสาวสุชานุช ชนะชาญมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(เริ่มปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558)

(เริ่มปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558)

นางสาวสิรีกานต์ เกษี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นางสาวคัทลียา เงินจั่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวมาสสิริ พงษ์ศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวปัฐมาภรณ์ ชื่นแพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ปฏิบัติงานจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558)

นางสาวสวรรยา บุญญา

นางสาวอภิรุจี พูลประภาภรณ์
1-2

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ปฏิบัติงานจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558)

(เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558)

ส่วนส่งเสริมกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
นางสุวิมล อินทะแสน
นางกัญญา ศรีนวลชาติ
ผู้ อานวยการส่ ว นส่ งเสริ ม การพั ฒ นาและถ่ายทอด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
เทคโนโลยี
นางสาวพสุภา ชินวรโสภาค
นายธนะชัย พละการมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นางสาวอัญชลี งอยผาลา
นางสาวเนตรนภา สารสร้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวปุณยชา บัณฑิตกุล
นางสาวเทพสุดา ลอยจิ้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(เริ่มปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558)

นางสาวกมลวรรณ สุนทรเกตุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวพรรณิศา สัตยารัฐ
พนักงานราชการ

(เริ่มปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558)

(เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2558)

นางกรกฏ ศุทธิวิโรจน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุจิตรา รอดหมวน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวชลธิชา มากบุญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายคเนศ แห่งพิษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวศจี สว่างอัมพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอุบลรัตน์ ยุทธนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2558)

ศูนย์ประสำนงำน วท. ประจำภูมิภำค ภำคเหนือตอนบน (ศวภ.1)
นางปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน
นายศุภรักษ์ โสมรัตนานนท์
ผู้อานวยการ ศวภ.1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายณัฐวุฒิ เทียมแสน
นางสาวรชนิศ ศรีวิชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(เริ่มปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558)

นางสาวจันท์จิรา ประมวญพิสุทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายรัฐกรณ์ ทาศรี
นักจัดการงานทั่วไป
นายศุภฤกษ์ วรรณศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววิลาสินี พริ้มพราย
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาววรรณวิไล ใจสู้
นักจัดการงานทั่วไป

(เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2558)
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ศูนย์ประสำนงำน วท. ประจำภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2)
นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ
นายวิทยา สุวรรณสุข
ผู้อานวยการ ศวภ.2
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นางสาววิลาวรรณ งอยผาลา
นางสาววณิตา หมั่นเรียน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
นางสาวธัญญรัตน์ ประชามอญ
นางสาวสาริสา บุญเนตร
พนักงานราชการ
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวนพมณี สุมาลัย
นักจัดการงานทั่วไป
ศูนย์ประสำนงำน วท. ประจำภูมิภำค ภำคใต้ (ศวภ.3)
นายสรรณพ นาควานิช
นางสาวดาวริน สุขเกษม
ผู้อานวยการ ศวภ.3
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นายจตุรงค์ สินแก้ว
นายตรีภพ พินันโสตติกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(เริ่มปฏิบตั ิราชการตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558)

นางสาวภัทริยา ส่องศรี
พนักงานราชการ
นายนัฐชัย ปรังพันธุ์
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุดาวรรณ ฤทธิเนียม
นักจัดการงานทั่วไป
นายพิศาล ทองเต็ม
พนักงานขับรถ

ศูนย์ประสำนงำน วท. ประจำภูมิภำค ภำคตะวันออก (ศวภ.4)
นายฤทธิรงค์ วิภาตะศิลปิน
นางสาวโมรีพัฐฐ์ ลาเจียกเทศ
ผู้อานวยการ ศวภ.4
ผู้อานวยการ ศวภ.4
(ปฏิบัติราชการในตาแหน่ง ผอ.ศวภ.4 จนถึงวันที่ 31
มีนาคม 2558)

(เริ่มปฏิบตั ิราชการในตาแหน่ง ผอ.ศวภ.4 ตั้งแต่วันที่ 17
สิงหาคม 2558)

นายรัชนิกร พ้นภัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
นางสาวพรชนก เหรียญประยูร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวศิวพา ศิริจามร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
นางสาวอัจฉรา เด่นเจริญโสภณ
นักจัดการงานทั่วไป

(เริ่มปฏิบตั ิราชการตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558)

นางสาวฐาปนี รักษาความดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายขจรศักดิ์ เอี่ยมนอก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลาออก)

นายจตุรพร สงวนอยู่
พนักงานขับรถ
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ศูนย์ประสำนงำน วท. ประจำภูมิภำค ภำคกลำง (ศวภ.5) (โครงการนาร่อง ปี 2558)
นางดารนี ศุภธีรารักษ์
นางสาวเดือนเพ็ญ อาจไธสง
ผู้อานวยการ ศวภ.5
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(เริ่มปฏิบตั ิราชการตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558)

นางสาวฉัตรชนก ดีนาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนวมินทร์ สงวนหมู่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(เริ่มปฏิบตั ิงานตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558)
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โครงกำร/กิจกรรม สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ลำดับ

งบประมำณที่
ได้รับ (บำท)

โครงกำร – กิจกรรม

ยุทธศำสตร์ 1 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรด้ำน วทน. ให้ทันสมัยและมีธรรมำภิบำล
โครงกำรศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภำค
1. ศูนย์ประสำนงำน วท. ประจำภูมภิ ำค
30,000,000
1.1 ศูนย์ประสานงาน วท. ประจาภูมภิ าค ภาคเหนือตอนบน
1.2 ศูนย์ประสานงาน วท. ประจาภูมภิ าค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
1.3 ศูนย์ประสานงาน วท. ประจาภูมภิ าค ภาคใต้
1.4 ศูนย์ประสานงาน วท. ประจาภูมภิ าค ภาคตะวันออก
1.5 ศูนย์ประสานงาน วท. ประจาภูมภิ าค ภาคกลาง (โครงการนาร่อง ปี 2558)
ยุทธศำสตร์ 3 กำรส่งเสริมให้เกิดควำมตระหนักและสนับสนุนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำน วทน.
ผลผลิต : กำรให้บริกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำน วทน.
2. กำรจัดงำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ
31,000,000
3. กำรจัดงำนเทิดพระเกียรติพระบิดำแห่งเทคโนโลยีของไทย และงำนวัน
26,000,000
เทคโนโลยีของไทย
4. กำรอุดหนุนกำรดำเนินงำนของสภำสมำคมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
3,200,000
ประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ และอุดหนุนกำรดำเนินงำนของสมำคม
วิชำกำรและวิชำชีพด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
5. กำรส่งเสริมแนวคิดวิทยำศำสตร์สู่ประชำชนเพื่อสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
1,000,000
ยุทธศำสตร์ 4 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่ตอบสนองควำมต้องกำรของกลุม่ เป้ำหมำย
ผลผลิต : กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
6. กำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสร้ำงเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ 52,700,000
เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของภำคกำรผลิตและบริกำร
6.1 การสร้างเครื่องจักรด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คณ
ุ ค่า
6.2 การพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน
6.3 การส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์
6.4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาการใช้เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อ
สนับสนุนภาคการผลิตและบริการ
6.5 การเผยแพร่เทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์สาหรับผู้ประกอบการไทย
6.6 การประกวดแข่งขันเทคโนโลยีเครือ่ งจักร เครื่องมือ สิ่งประดิษฐ์
6.7 การ Redesign เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อผลักดันสู่ตลาด AEC
6.8 การอานวยการโครงการ การประชุมประจาปี การติดตามงาน การจ้างที่ปรึกษาฯ
7. กำรส่งเสริมกำรนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
93,300,000
7.1 งานคลินิกเทคโนโลยี
7.2 งานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.3 งานอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
2,000,000
แข่งขันให้แก่ภำคอุตสำหกรรม
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ผู้รับผิดชอบ
(Project
Manager)
นางวนิดาฯ
นางปิยะฉัตรฯ
นายเอกพงศ์ฯ
นายสรรณพฯ
น.ส.โมรีพัฐฐ์ ฯ
นางดารนีฯ
น.ส.รัตน์สุดาฯ
นายชุมพลฯ
นายชุมพลฯ
น.ส.โชติรักษ์ฯ
นางกัญญาฯ
นางกัญญาฯ
น.ส.เนตรนภาฯ
นางกัญญาฯ
นางกัญญาฯ
นายจิรวัฒน์ฯ
นายธนะชัยฯ
น.ส.เนตรนภาฯ
นางกัญญาฯ
นางสุวิมลฯ

น.ส.พสุภาฯ

ลำดับ

งบประมำณที่
ได้รับ (บำท)

โครงกำร – กิจกรรม

งำนสนับสนุนและกำรบริหำรจัดกำร
9. งำนสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนภำรกิจของสำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
10. งำนยุทธศำสตร์ ส่งเสริมด้ำน วทน.
11. กำรบูรณำกำรติดตำมประเมินผล
12. งำนบริหำรทั่วไป
ภำรกิจพิเศษ
13. กิจกรรมถนนสำยวิทยำศำสตร์
14. กำรจัดกิจกรรมด้ำน วทน. ตำมนโยบำยคืนควำมสุขให้แก่ประชำชน
15. โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้ำและ
เครื่องแต่งกำย ก้ำวสู่สำกล
16. งำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร ณ
จ.ประจวบคีรขี ันธ์
17. กำรดำเนินงำนของกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกับกำรพัฒนำเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
18. งำน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs” ณ คลองผดุงกรุงเกษม
19. กำรประสำนงำนและสนับสนุนกำรดำเนินงำนของศูนย์ดำรงธรรม
รวม
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ผู้รับผิดชอบ
(Project
Manager)
นายจิรวัฒน์ฯ
นางกันยาฯ
น.ส.นุชนารถฯ
น.ส.อัญชลีฯ
น.ส.รัตน์สุดาฯ
นางสุวิมลฯ
นางสุวิมลฯ
น.ส.รัตน์สุดาฯ
นางกันยาฯ

นางกัญญาฯ
นางกันยาฯ
239,200,000

ผลกำรดำเนินงำน
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
โครงกำรระดับผลผลิต
กิจกรรม



การพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ให้ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล
โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาภูมิภาค
การประสานและผลักดันเพื่อให้มีการนา วทน. ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

กำรให้บริกำรศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภำค 5 แห่ง
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภำค ภำคเหนือตอนบน (ศวภ.1)
พื้นที่ให้บริกำร 8 จังหวัด : เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน น่าน พะเยา เชียงราย แพร่
ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
(ศวภ.2)
พื้นที่ให้บริกำร 12 จังหวัด : ขอนแก่น หนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลาภู บึงกาฬ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม
กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร
ที่ตั้ง : เลขที่ 123 อาคารพิมลกลกิจ ชั้น 4 ห้อง 408 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40002
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภำค ภำคใต้ (ศวภ.3)
พื้นที่ให้บริกำร 14 จังหวัด : สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ชุมพร
สุราษฎร์ธานี พัทลุง นครศรีธรรมราช
ที่ตั้ง : ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภำค ภำคตะวันออก (ศวภ.4)
พื้นที่ให้บริกำร 9 จังหวัด : ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ
ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคาร 50 ปี (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภำค ภำคกลำง (ศวภ.5)
(โครงการนาร่อง ปี 2558)

พื้นที่ให้บริกำร 8 จังหวัด : ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี
ที่ตั้ง : ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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จำนวนผู้รับบริกำรงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จำนวน 4,570 คน
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ ร้อยละ 84.69



มีแผนงำน/โครงกำร ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
รวม 6 แผนงำน/โครงกำร ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

โครงการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่
โครงการขยายผลโรงเรือนคัดกรองแสงเพื่อส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ต้นแบบ จังหวัดนครพนม
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบเชิงกลและชีวภาพ จังหวัดชลบุรี
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน จังหวัดสงขลา
โครงการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
จากน้ายางสดด้วย Innovation Material Technology
(พัฒนาถุงมือผ้าเคลือบน้ายางสู่เชิงพาณิชย์) จังหวัดสงขลา
6. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการรับรองมาตรฐานสินค้า OTOP จังหวัดภูเก็ต


ดำเนินกำรผลักดันให้มีกำรนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสนับสนุนกำรพัฒนำจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่
1. การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่การนางานด้าน วทน. ในการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในพื้นที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ เชียงใหม่
2. การพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ด้วย วทน. ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เมื่อวันที่ 7 – 9
เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
3. การนาองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อการบริหารจัดการขยะ ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ สมุทรปราการ พะเยา
สตูล ลาพูน ชลบุรี สงขลา สิงห์บุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรา
4. การนาองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อการบริหารจัดการเกษตร ในพื้นที่ จังหวัดสงขลา นครพนม อุดรธานี
ตราด และ นครนายก
5. การนาองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพิบัติภัย ใน
พื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลาพูน แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก และ ลาปาง
6. การนาองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อการบริหารจัดการสิ่งทอ ในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ และ ขอนแก่น
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
ผลผลิต
กิจกรรม
ผลผลิต
กิจกรรม

การส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด ความตระหนั ก และสนั บ สนุ น การสร้างองค์ ค วามรู้ด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ

กำรจัดงำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ
ส่วนกลำง
กำรจัด “งำนมหกรรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ประจำปี 2558”
วันที่ : วันที่ 14 – 25 พฤศจิกายน 2558
สถำนที่ : อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี
แนวคิดกำรจัดงำน : จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม
กำรดำเนินงำน : จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ จากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นาสมัย สามารถสร้าง
แรงบันดาลใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์กับผู้เข้าชมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ส่วนภูมิภำค
 อุดหนุนงบประมาณให้สถาบันการศึกษา จานวน 33 แห่ง และลงพื้นที่ติดตามการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ครอบคลุมทุกภูมิภาคในประเทศ มีจานวนผู้เข้าร่วมงานและกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 637,086 คน
ผลประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 82.38
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กำรจัดงำนเทิดพระเกียรติพระบิดำแห่งเทคโนโลยีของไทยและงำนวันเทคโนโลยีของไทย
กำรจัด “งำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2558” (จัดร่วมกับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ)
วันที่ : วันที่ 14 – 25 พฤศจิกายน 2558
สถำนที่ : อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี
แนวคิด : Food Science - Technomart
กำรดำเนินงำน : จัดนิทรรศการ Food Science - Technomart บนพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร ซึ่งให้ความรู้
เกี่ยวกับแหล่งผลิตอาหารของโลกและประเทศไทยในฐานะครัวโลก พร้อมทั้งการเพิ่มผลผลิตด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีจัดแสดงผลงานการประกวดรางวัลด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ผลงานเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมฝีมือคนไทย ผลงานเทคโนโลยีและนวัต กรรม
ในระดับชุมชน กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างอาชีพ

กำรจัดพิธีถวำยพำนพุ่มและถวำยรำชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ในฐำนะ “พระบิดำแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2558
วันที่ :
วันที่ 19 ตุลาคม 2558
สถำนที่ :
ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานในพิธีฯ : ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้เข้าร่วมพิธีฯ : รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา จานวน 84 หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 747 คน
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กำรส่งเสริมและถ่ำยทอดแนวคิดวิทยำศำสตร์สู่ประชำชนเพื่อสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
 สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จำนวน 2 กิจกรรม
มีจำนวนผู้เข้ำร่วมฯ ทั้งสิ้น 400 คน
1. การบรรยายเรื่อง “แนวคิดวิทยาศาสตร์สู่ประชาชน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน
2. การบรรยายเรื่อง “แนวคิดวิทยาศาสตร์สู่ประชาชน” ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน
กำรอุดหนุนกำรดำเนินงำนของสภำสมำคมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
และอุดหนุนกำรดำเนินงำนของสมำคมวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
 อุดหนุนงบประมาณให้กับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนการดาเนิน
กิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสมาคมฯ
 อุดหนุนงบประมาณให้กับสมาคมวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 9 สมาคม
โดยมีการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกวดแข่งขัน และการอบรมเผยแพร่
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวม 12 โครงการ จานวนผู้ร่วมกิจกรรม 1,863 คน
กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
 ดาเนินกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. ร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ มีผลงานที่ได้รับ
รางวัลทั้งสิ้น 7 รางวัล ประกอบด้วย
รำงวัลที่ 2 : 2 รางวัล ได้แก่ อุปกรณ์ควบคุมการทางานของตะกอทอผ้า
เครื่องผ่ามะพร้าวกึ่งอัตโนมัติ
รำงวัลที่ 3 : 1 รางวัล ได้แก่ เครื่องผ่าถั่วปากอ้า
รำงวัลเชิดชูเกียรติ : 4 รางวัล ได้แก่ โรงเรือนอีแว้ปหลังคาเย็นและระบบน้าคูลลิ่งแพ็คปลอดตะกรัน
เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือน
เครื่องส่งข้อมูลการบริหารจัดการน้าและระบบโทรมาตรลุ่มน้า
เครื่องปลูกอ้อยแบบใช้ต้นกล้าปลูก
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ผลผลิต
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
1. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ
กิจกรรม
2. การส่งเสริมการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของภำคกำรผลิต
และบริกำร
 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ
ให้สถานประกอบการ/ชุมชนนาผลงานวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ จานวน 19 ราย


ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์
เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ จานวน 22 เครื่อง
มีความพึงพอใจ ร้อยละ 87.55
ผู้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีนำผลงำนไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 72.88



ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างและพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์
ด้วยกระบวนการทางวิศวกรรม ภายใต้การสนับสนุน ส่งเสริมและผลักดัน
ของสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จานวน 10 เรื่อง
ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งสิ้น 610 คน
เกิดกำรลงทุนด้ำนกำรพัฒนำเครื่องจักรฯ 40.9 ล้ำนบำท
เกิดกำรลงทุนจำกภำคเอกชน ร้อยละ 63.56 ต่อภำครัฐ ร้อยละ 38.44
ลดกำรนำเข้ำเครื่องจักรฯ จำกต่ำงประเทศ 34 ล้ำนบำท
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กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้แก่ภำคอุตสำหกรรม
 สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม จานวน 5 โครงการ มีผู้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จานวน 360 คน
ความพึงพอใจร้อยละ 83.59
ผู้ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีได้มีกำรนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 79.60

กำรส่งเสริมกำรนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
 ดาเนินการส่งเสริมการนา วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ให้แก่สถานประกอบการ/ชุมชน
นาผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ จานวน 62 ราย
 ผลงานวิจัยด้าน วทน. ที่ส่งเสริมไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน จานวน 22 เรื่อง
 ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จานวน 24,722 คน
ผู้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 89.47
 สัดส่วนผลลัพธ์ทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจำกกำรดำเนินโครงกำรเปรียบเทียบกับงบประมำณที่ได้รับ
คิดเป็น 1.06 เท่ำ (ข้อมูลจากระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์)
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ภำรกิจพิเศษ
กำรจัดนิทรรศกำร “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร”
วันที่ :
วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2558
สถำนที่ :
สวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วัตถุประสงค์ :
1. สนับสนุนการนาผลงานวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมไทย มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ
2. ส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไทยสู่เชิงพาณิชย์
กำรดำเนินงำน : จัดนิทรรศการแสดงผลงาน การจัดทาบัญชีนวัตกรรมไทยและบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย
แบ่งเป็น 8 โซน ได้แก่ 1) โซนนวัตกรรมดีเด่น 2) โซนเกษตรและชุมชน 3) โซนน้า 4) โซนการแพทย์และสมุนไพร
5) โซนความมัน่ คง พลังงานและสิ่งแวดล้อม 6) โซนระบบขนส่งทางราง 7) โซนท่องเที่ยววิถีไทย และ
8) โซน SMEs และการส่งเสริมการส่งออก
ผลกำรดำเนินงำน :
1. ผลงานที่ร่วมจัดแสดง 336 ผลงาน
2. ยอดผู้ชมงาน จานวน 4,149 คน
3. จัดแสดงผลงานการจัดทาบัญชีนวัตกรรมไทยและบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย
มีผลงานที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 732 ผลงาน
ผลต่อเศรษฐกิจและสังคม :
1. สนับสนุนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไทย มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ
2. ส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไทยสู่เชิงพาณิชย์
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กำรจัดงำน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs”
วันที่ :
วันที่ 3 – 25 ตุลาคม 2558
สถำนที่ :
ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทาเนียบรัฐบาล
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการนาเสนอและเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานเครือข่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ให้กับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ SMEs นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจได้เข้าชมงาน
กิจกรรมในงำน :
1. การจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์หรือผลงาน ที่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนา
โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ เช่น
 ผลงานเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลการเกษตร
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
และ SMEs
 ผลงานเทคโนโลยีด้านอาหารแปรรูป
 ผลงานเทคโนโลยีสิ่งทอ
 ผลงานเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสมุนไพร
 ผลงานเทคโนโลยีด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม
 ผลงานเทคโนโลยีด้านเครื่องมือแพทย์ ผู้สูงอายุ และคนพิการ
2. การจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและต่อยอดการสร้างอาชีพ
3. การจัดกิจกรรมบนเวทีเพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
4. การให้บริการคาปรึกษา และงานบริการผู้ประกอบการ SMEs
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
5. การเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ รวมถึงการให้คาปรึกษาด้านการเงิน
หรือสินเชื่อจากแหล่งสถาบันการเงิน
ผลกำรดำเนินงำน :
1. จานวนผู้เข้าชมงาน รวมทั้งสิ้น 54,692 คน
2. ยอดจาหน่ายสินค้าและการสั่งซื้อ รวมทั้งสิ้น 166,175,478 บาท
3. สินค้าที่นามาจัดแสดงและจาหน่าย จานวน 207 ผลงาน
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กิจกรรมสำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยระดับองค์กรสู่สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม
และระดับตัวบุคคลของ สส.สป. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
วันที่ :
สถำนที่ :

วันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2557
โรงแรมกนกกาญจน์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสื่อสารให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทราบและเข้าใจถึงแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กร
สู่สานัก/ศูนย์/กลุ่ม และระดับบุคคล
2. เพื่อสื่อสารให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทราบและเข้าใจตัวชี้วัด และเป้าหมายระดับองค์กรสู่สานัก/ศูนย์/กลุ่ม และ
ระดับบุคคลที่ตนเองมีส่วนในการรับผิดชอบ
3. เพื่อให้หน่วยงานระดับสานัก/ ศูนย์/ กลุ่ม และระดับบุคคลมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อย่างเป็นรูปธรรม

ผลกำรประชุมฯ :
1. จานวนผู้ข้าร่วมประชุมฯ 62 คน
2. ได้ข้อสรุป (ร่าง) แผนที่กลยุทธ์ (ร่าง) สรุปตัวชี้วัดตัวชี้วดั และเกณฑ์การให้คะแนน รวมถึง (ร่าง) การแสดงความ
รับผิดชอบในการถ่ายทอดตัวชี้วัด จากระดับหน่วยงานลงสู่ส่วนและฝ่ายของสานักส่งเสริมฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปี 2558 และกำรวำงแผนกำรดำเนินงำน
ประจำปี 2559
วันที่ :
สถำนที่ :

วันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2557
เทวัญดารา บีช วิลลา จ.ประจวบคีรีขันธ์

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อทบทวน บทบาท หน้าที่ในการดาเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สาหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุง แผนที่กลยุทธ์ การดาเนินงาน ตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายในปีต่อไป
2. เพื่อวิเคราะห์ วางแนวทาง สาหรับจัดทาแผนปฏิบัติการ การดาเนินงาน
การตั้งค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดของกิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลกำรประชุมฯ :
1. จานวนผู้เข้าร่วมประชุมฯ 48 คน
2. ผู้ร่วมประชุมฯ รับทราบและร่วมกันวิเคราะห์ผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
3. ได้แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการ แนวทางดาเนินงาน รวมถึงค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ของกิจกรรม/โครงการ
ที่สานักส่งเสริมฯ รับผิดชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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รวมภำพกิจกรรมเด่น
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558

2-13

กำรจัดงำนคืนควำมสุขให้เธอ...เยำวชน
ประสานงานพิธีเปิดงาน “คืนความสุขให้เธอ ... เยาวชน”
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ อาคาร 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจาลอง

กำรจัดงำนถนนสำยวิทยำศำสตร์
ประสานงานการจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 8 - 10 มกราคม 2558 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรขับเคลื่อนงำนด้ำน วทน.
ร่วมกับรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทีท่ ำหน้ำที่ผู้บริหำรวิทยำศำสตร์จังหวัดระดับสูง
สู่กำรพัฒนำพื้นที่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2558
วันที่ 18 – 20 มีนาคม 2558
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

งำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร
ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2558
ณ สวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
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งำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อ SMEs และเกษตรกร
ในงำน “มหกรรมเจ้ำพระยำ-ป่ำสัก EXPO 2015”
ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2558
ณ สวนอุตสาหกรรม เหนือน้านคร อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

กำรประชุมเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2558
12 ปี คลินิกเทคโนโลยีกบั กำรนำ วทน. สู่ชุมชน
ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2558
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
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งำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs
ระหว่างวันที่ 3 – 25 ตุลาคม 2558
ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทาเนียบรัฐบาล
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งำนมหกรรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ประจำปี 2558
และงำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2558
ระหว่างวันที่ 14 – 25 พฤศจิกายน 2558
ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี

-----------------------------------------------------------
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ภำคผนวก
(ข้อมูลผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม)
(สานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ทันสมัยและมีธรรมำภิ
บำลโครงกำรระดับผลผลิต : โครงกำรศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภำค
ตัวชี้วัด

แผน/(ผล) กำรดำเนินงำนตัวชี้วัด ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2558
ไตรมำส ไตรมำส ไตรมำส ไตรมำส รวมทุก
1
2
3
4
ไตรมำส
4/
-/
-/
-/
4/
(4)
()
()
()
(4)

เชิงปริมาณ

จ านวนศู น ย์ ป ระสานงานกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีประจาภูมิภาคที่มีการเปิดให้บริการ (แห่ง)

เชิงปริมาณ

จานวนผู้รับบริการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 1,000/
นวัตกรรม (คน)
(838)
จานวนแผนงาน/โครงการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
-/
และนวัตกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
()
(แผนงาน/โครงการ)
ร้ อ ยล ะค วาม พึ งพ อใจ ของผู้ รั บ บ ริ ก ารของศู น ย์
-/
ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจา
()
ภูมิภาค (ร้อยละ)
ระยะเวลาการดาเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
-/
(ร้อยละ)
()
การใช้ จ่ า ยงบประมาณเป็ น ไปตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
-/
ประจาปี (ร้อยละ)
()

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงต้นทุน

1,000/
(2,584)
-/
()

1,000/
(1,027)
-/
()

1,000/ 4,000/
(121) (4,570)
5/
5/
(6)
(6)

-/
()

-/
()

75/
75/
(84.69) (84.69)

-/
()
-/
()

-/
()
-/
()

100/
(98.9)
94/
(97.5)
สะสม

รำยละเอียดกำรดำเนินงำน/ตัวชี้วัด
กิจกรรมหลักที่ 1 กำรประสำนและผลักดันเพื่อให้มีกำรนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไป
สนับสนุนกำรพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ผลงำน

ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องที่มีกำรผลักดันให้มีกำรนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสนับสนุน
กำรพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เป้ำหมำย 5 เรื่อง)

6 เรื่อง

ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภำคที่มีกำรเปิดให้บริกำร (แห่ง)
เป้ำหมำย 4 แห่ง /ผลได้ 4 แห่ง
ผลกำรดำเนินงำน
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาภูมิภาคที่มีการเปิดให้บริการ จานวน 4 แห่ง คือ
1. ศูนย์ประสานงานฯ ภาคเหนือตอนบน สานักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
2. ศูนย์ประสานงานฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สานักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
3. ศูนย์ประสานงานฯ ภาคตะวันออก สานักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
4. ศูนย์ประสานงานฯ ภาคใต้ สานักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

3-2

100/
(98.9)
94/
(97.5)

รำยละเอียดกำรดำเนินงำน/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : จานวนผู้รับบริการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (คน) เป้ำหมำย 4,000 คน/ปี /ผลที่ได้ 4,570 คน
ลำดับ

วันที่ดำเนินกำร

เรื่อง

พื้นที่ดำเนินกำร

1

24 ตุลาคม
2557
24 ตุลาคม
2557
9 - 10
พฤศจิกายน
2557
13 พฤศจิกายน
2557
19 พฤศจิกายน
2557

การประชุมหารือโครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณภาพดี จังหวัดสงขลา
การประชุมหารือ “การนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดตราด”
การประชุมแนวทางการดาเนิน การส่งเสริมการใช้
วทน. ในพื้นที่ภาคใต้ และจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
การประชุ ม บู ร ณ าการ “การน าวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ภาคตะวันออก”
จัดกิจกรรม/นิทรรศการแสดงผลงานทางด้าน วทน.
ในโครงการ “บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน” (จังหวัดสัญจร)
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเศษวัสดุเหลือ
ทิ้งทางการเกษตรภาคเหนือตอนบน"
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการงานด้าน
วทน. ร่วมกั บ จั งหวัด ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2558 จังหวัดอุดรธานี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการงานด้าน
วทน. ร่วมกั บ จั งหวัด ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2558 จังหวัดนครพนม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย เพื่อการผลิตเชื้อเพลิงแบบครบวงจร”

ห้ อ งป ระ ชุ ม วิ เ ชี ย รคี รี ชั้ น ๔
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลาง
จ.ตราด
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา
อาเภอเมือง จังหวัดตรัง

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

28 พฤศจิกายน
2557
1 - 2 ธันวาคม
2557
11 - 12
ธันวาคม
2557
17 ธันวาคม
2557
22 ธันวาคม
2557
24 - 25
ธันวาคม
2557
15 มกราคม
2558
14 - 16
มกราคม 2558

โรงแรมเอ-วัน อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี
หอประชุ ม โรงเรี ย นคลองใหญ่
วิทยาคม อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

จำนวนผู้เข้ำร่วม/
รับบริกำร (คน)
46
25
69
85
245

โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท
จ.เชียงใหม่
โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี
อ.เมือง จ.อุดรธานี

54

โร ง แ ร ม ฟ อ ร์ จู น ริ เว อ ร์ วิ ว
นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม

23

ณ ห้องอมาแรนธ์ เอ โรงแรมเบสท์
เวสเทิ ร์ น พรี เ มี ย ร์ อมาแรนธ์
สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต
จ.สมุทรปราการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ การจัดการเศษ โรงแรมพะเยาเกดเวย์ จ.พะเยา
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง
สารสนเทศในการบริหารจัดการภัยพิบัติ หมอกควัน จ.เชียงใหม่
ไฟป่า
การพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น ของ โรงแรมสินเกียรติบุรี จ.สตูล
ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP จังหวัดสตูล
โครงการส่งเสริมการใช้ วทน. เพื่ อบริหารจัดการ โรงแรมสินเกียรติบุรี จ.สตูล
ขยะ จังหวัดสตูล

99

3-3

40

49
103
145
115

รำยละเอียดกำรดำเนินงำน/ตัวชี้วัด
ลำดับ

วันที่ดำเนินกำร

14

19 มกราคม
2558

15

23 มกราคม
2558

16

5 กุมภาพันธ์
2558
11 กุมภาพันธ์
2558

17

18

13 กุมภาพันธ์
2558

19

13 กุมภาพันธ์
2558

20

14 กุมภาพันธ์
2558
18 กุมภาพันธ์
2558

21

22

20 กุมภาพันธ์
2558

23

25 - 27
กุมภาพันธ์
2558

เรื่อง

พื้นทีด่ ำเนินกำร

จัดประชุม เชิงปฏิ บั ติก าร การแลกเปลี่ ยนผลการ จ.แม่ฮ่องสอน
ดาเนิ น งานและการก าหนดแนวทางงาน วทน.ใน
พื้นที่ภาคเหนือตอนบน (ประชุมเครือข่าย วท.
ไตรมาสที่ 2)
จั ด ป ระชุ ม ห ารื อ เรื่ อ ง การน าวิ ท ยาศ าส ต ร์ ศาลากลาง จ.ชลบุรี
เทคโนโลยี และนวั ต กรรมสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
จังหวัดชลบุรี
จัดกิจกรรม/นิทรรศการแสดงผลงานทางด้าน วทน. โรงเรียนวัดปากคลองโรงนาค
อ.เมือง จ.ชลบุรี
จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง การถ่ า ยทอด จ.เชียงราย
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการไฟป่า
หมอกควั น และการพั ฒ นาความร่ ว มมื อ และ
ส่งเสริม การใช้ งานระบบภู มิ ส ารสนเทศ เพื่ อ การ
พัฒนาจังหวัด กลุ่มที่ 1 เชียงราย พะเยา
จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง การถ่ า ยทอด จ.เชียงใหม่
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการไฟป่า
หมอกควั น และการพั ฒ นาความร่ ว มมื อ และ
ส่งเสริม การใช้ งานระบบภู มิ ส ารสนเทศ เพื่ อ การ
พั ฒ นาจั ง หวั ด กลุ่ ม ที่ 2 แม่ ฮ่ อ งสอน เชี ย งใหม่
ลาพูน
ร่ ว มจั ด นิ ท รรศการจั ง หวั ด เคลื่ อ น “บ าบั ด ทุ ก ข์ โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม
บารุงสุข”
บ้านวังผือ ต.บ้านวังผือขามป้อม
อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
จั ด นิ ท ร ร ศ ก า ร ใน งา น ม ห ก ร ร ม ซ อ ฟ แ ว ร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง การถ่ า ยทอด จ.แพร่
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการไฟป่า
หมอกควั น และการพั ฒ นาความร่ ว มมื อ และ
ส่งเสริม การใช้ งานระบบภู มิ ส ารสนเทศ เพื่ อ การ
พัฒนาจังหวัด กลุ่มที่ 3 แพร่ น่าน อุตรดิตถ์
จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง การถ่ า ยทอด จ.ลาปาง
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการไฟป่า
หมอกควั น และการพั ฒ นาความร่ ว มมื อ และ
ส่งเสริม การใช้ งานระบบภู มิ ส ารสนเทศ เพื่ อ การ
พัฒนาจังหวัด กลุ่มที่ 4 ตาก ลาปาง
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบริการ ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) เพื่อการ ราชภัฏอุดรธานี
จัดทาแผนที่พื้นที่ปลูกยางพารา

3-4

จำนวนผู้เข้ำร่วม/
รับบริกำร (คน)
12

32
160
132

127

132
330
132

70

47

รำยละเอียดกำรดำเนินงำน/ตัวชี้วัด
ลำดับ

วันที่ดำเนินกำร

24

27 กุมภาพันธ์
2558

25

26

27
28

29
30
31
32

33

เรื่อง

พื้นที่ดำเนินกำร

การจั ด บู ร ณ าการงานด้ า น วทน. เรื่ อ ง “การ
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ย างพารา พื้ น ที่ ด าเนิ น การ
จังหวัดตราด”
18 - 20 มีนาคม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนงาน
2558
ด้ า น วทน. ร่ ว มกั บ รองผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด ที่ ท า
หน้าที่ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง สู่การ
พัฒ นาพื้ น ที่ จังหวัด ชุ มชน และท้อ งถิ่น ประจาปี
พ.ศ. 2558
22 - 23 มีนาคม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยี
2558
และบูรณาการผลงาน วทน. ด้านการจัดการปัญหา
ภั ยพิ บั ติ ห มอกควั น ภ าคเห นื อ ” (คาราวาน
เทคโนโลยี วทน. ลดเผา) จังหวัดเชียงใหม่
25 มีนาคม
การประชุม เชิงปฏิ บั ติก าร เรื่อ ง “การพั ฒ นาข้ าว
2558
สังข์ห ยดครบวงจร ด้ วยวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.) แบรนด์จังหวัดพัทลุง”
25 - 26 มีนาคม จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “แนวทางการสร้ า ง
2558
เครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต รสิ่ ง ทอพื้ น บ้ า นนาโน ภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ (Nano Native textiles
Consortium)” ครั้งที่ 1/2558
26 มีนาคม
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับปลาน้าจืด
2558
28 มีนาคม
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้ “การทา
2558
นาวิ ถี ดั้ งเดิ ม กั บ การท านาวิ ถี วิ ท ย์ ” พื้ น ที่ จั งหวั ด
สงขลา
22 - 24
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “โครงการพั ฒ นาเขต
เมษายน 2558 นวัตกรรมบริการสุขภาพจังหวัดระนอง”
7 พฤษภาคม การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร แนวทางการสร้ า ง
2558
เครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต รสิ่ ง ทอพื้ น บ้ า นนาโน ภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ (Northeast Nano native
textiles Consortium)
8 พฤษภาคม กิจกรรมเปิดตัวผลงาน วทน. TISTR INNOVATION
2558
ครั้งที่ 2

34

15 พฤษภาคม
2558

35

22 พฤษภาคม
2558

บ้านปูรีสอท จ.ตราด
ณ โร ง แ ร ม ร า ม า ก า ร์ เด้ น ส์
กรุงเทพฯ

483

จ.เชียงใหม่

158

บ้านหน้าเกาะรีสอร์ท
อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

44

โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์
โฮเทล จ.ขอนแก่น

134

วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก

81

โรงแรม บีพีสมิหลา บีช สงขลา

105

ภูธารา รีสอร์ท อ.เมือง จ.ระนอง

61

ณ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

104

อาคารเอนกประสงค์ วิ ท ยาลั ย
เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
อ.เมือง จ.พัทลุง
ป ระ ชุ ม ห ารื อ เรื่ อ ง “ก ารน าวิ ท ย าศ าส ต ร์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
เทคโนโลยี และนวั ต กรรม สนั บ สนุ น การพั ฒ นา
จังหวัดฉะเชิงเทรา”
ประชุมบูรณาการเรื่อง “การจัดการขยะแบบครบ โรงแรมเดอะเซส ชลบุรี
วงจร”

3-5

จำนวนผู้เข้ำร่วม/
รับบริกำร (คน)
145

153
64
111

รำยละเอียดกำรดำเนินงำน/ตัวชี้วัด
ลำดับ
36

37
38
39
40

วันที่ดำเนินกำร

เรื่อง

พื้นที่ดำเนินกำร

29 พฤษภาคม - การฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรใน
3 มิถุนายน
พื้ น ที่ ภ าคกลางตอนบน 2 ภายใต้ งานนวั ต กรรม
2558
และเทคโนโลยีเพื่ อ SMEs และเกษตรกร ในงาน
มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2015 จานวน
10 หลักสูตร
25 มิถุนายน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเศษวัสดุเหลือ
2558
ทิ้งทางการเกษตร เพื่อผลิตเป็นอาหารหมักสาหรับ
เลี้ยงโค
18 มิถุนายน ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนงานบูรณาการ
2558
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องแกง จ.สงขลา

สวนอุตสาหกรรมเหนือน้านคร
อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

17 มิถุนายน
2558
24 กรกฏาคม
2558

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
การฝึกอบรมเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาอาชีพ ด้วย
วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัต กรรม ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการเพื่อนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ภาคกลาง
ตอนบน 2”

จำนวนผู้เข้ำร่วม/
รับบริกำร (คน)
310

ณ อาคารศาลาประชาคม
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

104

ห้องเทพทาโร โรงแรมบุรี ศรีภู
บูติก โฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

61

เทศบาลตาบลเกาะสีชัง
ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

59
121

ตัวชี้วัด : จานวนแผนงาน/โครงการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (แผนงาน/โครงการ)
เป้ำหมำย 5 แผนงำน/โครงกำร /ผลที่ได้ 6 แผนงำน/โครงกำร
ลำดับ

พื้นที่

โครงกำร

1

จังหวัดเชียงใหม่

โครงการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ภาคเหนือตอนบน

2

จังหวัดนครพนม

โครงการขยายผลโรงเรือนคัดกรองแสงเพื่อส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ต้นแบบ

3

จังหวัดชลบุรี

โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบเชิงกลและชีวภาพ

4

จังหวัดสงขลา

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน

5

จังหวัดสงขลา

โครงการพั ฒ นาเครือ ข่ ายวิส าหกิ จผลิ ตภั ณ ฑ์ น วัต กรรมจากน้ ายางสดด้ วย Innovation Material
Technology (พัฒนาถุงมือผ้าเคลือบน้ายางสู่เชิงพาณิชย์)

6

จังหวัดภูเก็ต

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการรับรองมาตรฐานสินค้า OTOP

3-6

รำยละเอียดกำรดำเนินงำน/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก : จำนวนเรื่องที่มีกำรผลักดันให้มีกำรนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสนับสนุนกำรพัฒนำจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (เรื่อง) เป้ำหมำย 5 เรื่อง ผลที่ได้ 6 เรื่อง
1. การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่การนางานด้าน วทน. ในการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
1.1 นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ไทย เพื่ อ SMEs และเกษตรกร เมื่ อ วั น ที่ 27 – 28 มี น าคม 2558 ณ สวนสนประดิ พั ท ธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการจานวน 328 เรื่อง จาแนกตามกลุ่มเทคโนโลยี ได้ดังนี้
- เกษตรและชุมชน
54 เรื่อง
- น้า
11 เรื่อง
- การแพทย์และสมุนไพร
35 เรื่อง
- ความมั่นคง พลังงานและสิ่งแวดล้อม 35 เรื่อง
- ระบบขนส่งทางราง
28 เรื่อง
- ท่องเที่ยววิถีไทย
11 เรื่อง
- SMEs และการส่งเสริมการส่งออก
154 เรื่อง
1.2 การจัดนิทรรศการของ วท. ในการประชุม ครม.สัญจรอย่างเป็นทางการที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ จานวน 7 เรื่อง
- โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ของไทย
- โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า”
- NSP โปรแกรมอวกาศแห่งชาติ (National Space Program)
- THEOS – 2 ระบบดาวเทียมสารวจเพื่อการพัฒนา
- NGIS ระบบบูรณาการการบริการแผนที่กลาง (NGIS Map Portal)
- Geographical Area - based Mapping
- พอลิเมอร์ดูดซึมน้าสูง (SWA) เพี่อใช้ในการเกษตร (Superwater Absorbent Polymer)
- SOS-t1 เทคโนโลยีนาโน น้ากร่อยอร่อยได้
2. การพั ฒ นาศั ก ยภาพครู วิ ท ยาศาสตร์ ด้ ว ย วทน. ในกลุ่ ม จั งหวั ด ภาคกลางตอนบน 2 เมื่ อ วั น ที่ 7 – 9 เมษายน 2558 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี
3. การนาองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อการบริหารจัดการขยะ
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรภาคเหนือตอนบน" เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จ.เชียงใหม่
3.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อการผลิตเชื้อเพลิงแบบครบวงจร” เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม
2557 ณ ห้องอมาแรนธ์ เอ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ
3.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ การจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม
พะเยาเกดเวย์ จ.พะเยา
3.4 โครงการส่งเสริมการใช้ วทน. เพื่อบริหารจัดการขยะ จ.สตูล เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี จ.สตูล
3.5 การฝึกอบรมเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หลักสูตร "การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer โคนม" เพื่อนาเสนอ
งานวิจัยเรื่องการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในการเลี้ยงโค เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม
ที่ว่าการอาเภอบ้านโฮ่ง จ.ลาพูน
3.6 การประชุมบูรณาการเรื่อง “การจัดการขยะแบบครบวงจร” เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะเซส จ.ชลบุรี
3.7 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อผลิตเป็นอาหารหมักสาหรับเลี้ยงโค” เมื่อวันที่
25 มิถุนายน 2558 ณ อาคารศาลาประชาคม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
3.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2558
ณ เทศบาลตาบลเกาะสีชัง ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

3-7

รำยละเอียดกำรดำเนินงำน/ตัวชี้วัด
4. การนาองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อการบริหารจัดการเกษตร
4.1 ประชุมหารือโครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี
ชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
4.2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริการภูมสิ ารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) เพือ่ การจัดทาแผนที่พื้นที่ปลูก
ยางพารา เมื่อวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
4.3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริการภูมสิ ารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) เพื่อการจัดทาแผนที่พื้นที่ปลูก
ยางพารา เมื่อวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4.4 การจัดบูรณาการงานด้าน วทน. เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยียางพารา พื้นที่ดาเนินการ จังหวัดตราด” เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2558 ณ บ้านปูรีสอท จ.ตราด
4.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาข้าวสังข์หยดครบวงจรด้วย วทน. แบรนด์จังหวัดพัทลุง” เมื่อวันที่ 24 - 25
มีนาคม 2558 ณ บ้านหน้าเกาะรีสอร์ท อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
4.6 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับปลาน้าจืด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก
4.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลีย่ นความรู้ “การทานาวิถีดั้งเดิมกับการทานาวิถีวิทย์” พื้นที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28
มีนาคม 2558 ณ โรงแรม บีพสี มิหลา บีช จ.สงขลา
4.8 การฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ภาคกลางตอนบน 2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558
ณ สวนอุตสาหกรรมเหนือน้านคร อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
4.9 โครงการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เรื่อง “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสับปะรดภาคตะวันออก”
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง
4.10การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริการภูมสิ ารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) เพื่อการจัดทาแผนที่พื้นที่ปลูก
พืชเศรษฐกิจรายแปลง เมื่อวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2558 ณ สานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
5. การนาองค์ความรูด้ ้าน วทน. เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพิบัตภิ ัย
5.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการภัยพิบัติ หมอกควัน ไฟป่า เมื่อวันที่
25 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่
5.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศในการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และการพัฒนาความ
ร่วมมือ และส่งเสริมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาจังหวัด กลุ่มที่ 1 เชียงราย พะเยา เมื่อวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2558
5.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศในการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และการพัฒนาความ
ร่วมมือ และส่งเสริมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาจังหวัด กลุ่มที่ 2 แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลาพูน เมื่อวันที่
13 กุมภาพันธ์ 2558
5.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศในการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และการพัฒนาความ
ร่วมมือ และส่งเสริมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาจังหวัด กลุ่มที่ 3 แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558
5.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศในการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และการพัฒนาความ
ร่วมมือ และส่งเสริมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาจังหวัด กลุ่มที่ 4 ตาก ลาปาง เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์
2558
6. การนาองค์ความรูด้ ้าน วทน. เพื่อการบริหารจัดการสิ่งทอ
6.1 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ เมือ่ วันที่ 6 ตุลาคม
2557 ณ จ.กาฬสินธุ์
6.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการสร้างเครือข่ายพันธมิตรสิ่งทอพื้นบ้านนาโน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Nano Native
textiles Consortium)” เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมราชาวดีรสี อร์ท แอนด์ โฮเทล จ.ขอนแก่น
6.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการสร้างเครือข่ายพันธมิตรสิ่งทอพื้นบ้านนาโน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast
Nano native textiles Consortium) วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
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ประเด็นยุทศำสตร์ที่ 3 : กำรส่งเสริมให้เกิดควำมตระหนักและสนับสนุนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ผลผลิต
: กำรให้บริกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน วทน. (คน)

เชิงคุณภาพ

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน วทน.
(ร้อยละ)
ระยะเวลาการดาเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน (ร้อยละ)

เชิงเวลา
เชิงต้นทุน

การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี (ร้อยละ)

แผน/(ผล)กำรดำเนินงำนตัวชี้วัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ไตรมำส ไตรมำส ไตรมำส
ไตรมำส
รวมทุก
1
2
3
4
ไตรมำส
7,900/ 12,050/ 10,850/ 1,060,400/ 1,091,200/
()
()
()
()
(639,349) *
-/
-/
-/
80/
80/
()
()
()
(82.38)
(82.38) **
-/
-/
-/
100/
100/
()
()
()
()
(95)
-/
()

-/
()

-/
()

94/
(99.19)
(สะสม)

94/
(99.19)

หมายเหตุ * จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน วทน. (สส) นับจากกิจกรรม
1. การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค จานวน 637,086 คน
2. ส่งเสริมและถ่ายทอดแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่ประชาชนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จานวน 400 คน
3. การอุดหนุนการดาเนินงานของสมาคมวิชาการและวิชาชีพด้าน ว. และ ท จานวน 1,863 คน
เนื่องจาก ปี 2558 มีนโยบายให้จัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจาปี 255๘ (กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ)
ร่วมกับการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2558 ในระหว่างวันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2558 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จึง
ทาให้ไม่สามารถส่งผลตัวชี้วัด เรื่อง จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน วทน. ของกิจกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนกลาง) และ
การจัดงานเทิดพระเกียรติฯ ได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ จะได้รายงานผล ตัวชี้วัด เรื่อง จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน วทน. (ของ
กิจกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนกลาง) และการจัดงานเทิดพระเกียรติฯ) สมทบในปี 2559 ต่อไป
** ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน วทน. คิดเฉพาะกิจกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค
รำยละเอียดกำรดำเนินงำน/ตัวชี้วัด
กิจกรรมหลักที่ 1 กำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำน วทน.
ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมที่เผยแพร่ควำมรู้ทำงด้ำน วทน. (เป้ำหมำย 18 กิจกรรม)
กิจกรรม
1. การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2. การจัดงานเทิดพระเกียรติฯ
3. ส่งเสริมและถ่ายทอดแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่ประชาชนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การอุดหนุนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
5. การอุดหนุนการดาเนินงานของสมาคมวิชาการและวิชาชีพด้าน ว. และ ท
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ผลงำน
กิจกรรม
แผน/(ผล)
2/(1)
1/(1)
2/(2)
1/(1)
12/(13)

รำยละเอียดกำรดำเนินงำน/ตัวชี้วัด
1.1 กำรจัดงำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ/สส. (เป้ำหมำย 2 กิจกรรม/1,025,000 คน) ผลได้ 1 กิจกรรม / 637,086 คน
ผลกำรดำเนินงำน
ส่วนกลำง
- กาหนดจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ประจาปี 2558 ในระหว่างวันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
- จัดพิธีถวายราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558
ส่วนภูมิภำค
- ดาเนินการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานฯ ให้สถาบันการศึกษา จานวน 33 สถาบัน และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
- จานวนผู้เข้าร่วมชมงานทั้งหมด 637,086 คน ร้อยละความพึงพอใจ 82.38
1.2 กำรจัดงำนเทิดพระเกียรติพระบิดำแห่งเทคโนโลยีของไทยและงำนวันเทคโนโลยีของไทย/สส. (เป้ำหมำย 1 กิจกรรม/12,000 คน) /
ผลได้ 1 กิจกรรม/ - คน
ผลกำรดำเนินงำน
- กาหนดจัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจาปี 2558 ร่วมกับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ในระหว่างวันที่ 14 - 25 พฤศจิกายน
2558 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
- จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (หุ่นยนต์) โดยสนับสนุนงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ และจะนาผลการประกวดไปจัดแสดงในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย ปี 2558 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
- จัดงานพิธีวางพานพุ่มพิธวี างพานพุ่มและถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็น “พระบิดา
แห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจาปี 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 747 คน
1.3 กำรส่งเสริมและถ่ำยทอดแนวคิดวิทยำศำสตร์สู่ประชำชนเพื่อสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้/สส. (เป้ำหมำย 2 กิจกรรม/100 คน)
ผลได้ 2 กิจกรรม /400 คน
ผลกำรดำเนินงำน
จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ วทน. จานวน 2 ครั้ง จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 400 คน
ครั้งที่ 1 การบรรยายเรื่องแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่ประชาชน วันที่ 15 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
จ. อุบลราชธานี จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน
ครั้งที่ 2 การบรรยายเรื่องแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่ประชาชน วันที่ 29 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
200 คน
1.4 กำรอุดหนุนสมำคมวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์/สส. (เป้ำหมำย 1 กิจกรรม/ ผลได้ 1 กิจกรรม
ผลกำรดำเนินงำน
ดาเนินการอุดหนุนงบประมาณให้กับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเงินจานวน 200,000 บาท
เพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสมาคม
1.5 กำรอุดหนุนกำรดำเนินงำนของสมำคมวิชำกำรและวิชำชีพด้ำน ว. และ ท. (เป้ำหมำย 12 กิจกรรม/ 600 คน)
ผลได้ 13 กิจกรรม / 1,863 คน
ผลกำรดำเนินงำน
อุดหนุนงบประมาณให้กับสมาคมวิชาการและวิชาชีพด้าน ว. และ ท. เพื่อดาเนินโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดสรรเงิน
อุดหนุนสมาคมฯ รวม 9 สมาคม 12 โครงการ งบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้นเป็นเงินจานวน 2,950,000 บาท รายละเอียดดังนี้
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รำยละเอียดกำรดำเนินงำน/ตัวชี้วัด
กลุ่มโครงกำร

ลำดับ

โครงกำร

การประชุม
สัมมนา

1

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

2

เวทีเสวนาความปลอดภัยของอาหาร และเสวนาความปลอดภัย
ของอาหาร (สัญจร) ปี 2558
1.1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
1.2 วันที่ 19 มิ ถุนายน 2558 ณ ศู นย์นิท รรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
การจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 41 ก าหนดจั ด กิ จกรรมวัน ที่ 3 - 5 พฤศจิ ก ายน
2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
การเผยแพร่ความรู้และให้บริการด้านมาตรวิทยา
2.1 วัน ที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้ น
กรุงเทพฯ
2.2 วันที่ 7 กันยายน 2558 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง
จ.ระยอง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การปฏิรูป ว. และ
ท. ระดั บ ประเทศแบบเชิ ง รุ ก ประจ าปี 2558 วั น ที่ 17
สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคาร สวทช.
การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย วันที่ 14
มิถุนายน 2558 ณ MCC Hall, The Mall Bangkapi
การประกวดรางวัลนวัตกรรมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาปี 2558 วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2558
ณ จามจุรีสแควร์ กรุงเทพฯ
การประกวดนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร ปี ที่ 7 (Food
Innovation Contest 2015) วันที่ 19 มิถุนายน 2558
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
การประกวดโครงงานคณิ ต ศาสตร์ระดั บปริญ ญาตรีวัน ที่ 25
เมษายน 2558 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย วันที่ 9
มิถุนายน – 14 สิงหาคม 2558 ในงานคาราวานวิทยาศาสตร์
จ.มุกดาหาร อานาจเจริญ อุบลราชธานี ตาก สิงห์บุรี ปราจีนบุรี
และพัทลุง
การจั ด ตั้ งเครือ ข่ ายเพื่ อ การเผยแพร่ค วามรู้ เรื่ อ ง เทคโนโลยี
ชีวภาพสมัยใหม่และความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับเกษตรกร
จ.ตาก
10.1 การอบรมผู้นาเกษตรกร วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาแพงแสน จ.นครปฐม
10.2 การอบรมเครือข่ายเกษตรกร วันที่ 23 - 24 กันยายน
2558 ณ อ.พบพระ อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด จ.ตาก

3

4
การประกวด
แข่งขัน

5
6
7
8
9

การอบรมเพื่อ
เผยแพร่ความรู้
เทคโนโลยี

10

3-11

ผู้เข้ำร่วม
(คน)
273

130

สมำคม
สมาคมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางอาหารแห่ง
ประเทศไทย

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
สมาคมมาตรวิทยาแห่ง
ประเทศไทย

62

สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

317

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุ่น)
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
สมาคมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางอาหารแห่ง
ประเทศไทย
มูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์

44
68
220
37

สมาคมเครื่องบินกระดาษพับ

268

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพ
สัมพันธ์

รำยละเอียดกำรดำเนินงำน/ตัวชี้วัด
กลุ่มโครงกำร

ลำดับ

โครงกำร

การอบรมเพื่อ
เผยแพร่ความรู้
เทคโนโลยี
(ต่อ)

11

การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี
นิ วเคลี ย ร์ ที่ ได้ ม าตรฐานอย่ างมั่ น คงและปลอดภั ย วั น ที่ 27
กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 352 อาคาร 45 ปี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
การส่งเสริมและพัฒ นาการสร้างอากาศยานไร้คนขับ (UAV) :
การติดตั้งระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลกผ่านดาวเทียม (GPS)
บนอากาศยานไร้คนขับ (UAV)
12.1 วั น ที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.ลาปาง
12.2 วั น ที่ 18 - 19 สิ ง หาคม 2558 ณ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม จ.มหาสารคาม
12.3 วันที่ 5 - 6 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา
การเผยแพร่ความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่และความ
ปลอดภัยทางชีวภาพสู่สาธารณชนทางสถานีวิทยุ มก.
รวม

12

13

ผลผลิต

ผู้เข้ำร่วม
(คน)
102

242

สมำคม
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศ
ไทย
สมาคมกีฬาเครื่องบินจาลอง
และวิทยุบังคับ

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพ
สัมพันธ์
1,863

: กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี

หน่วยงำน/ตัวชี้วัด
จานวนผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผลงานดีเด่นด้าน วทน. (คน)

แผน/(ผล) กำรดำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
รวมทุก
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4
ไตรมำส
-/
7/
-/
-/
7/
()
(7)
()
()
(7)

ผลกำรดำเนินงำน
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. ร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ : มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 57 ชิ้นงาน โดยมีผลงานที่ได้รับ
รางวัลทั้งสิ้น 7 รางวัล ประกอบด้วย
 รางวัลที่ 2 จานวน 2 รางวัลคือ
- อุปกรณ์ควบคุมการทางานของตะกอทอผ้า ของ นางศิริลักษณ์ วงศ์เกษม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- เครื่องผ่ามะพร้าวกึ่งอัตโนมัติ ของ นายสาทิป รัตนภาสกร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รางวัลที่ 3 จานวน 1 รางวัลคือ เครื่องผ่าถั่วปากอ้า ของ นายมานพ แย้มแฟง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รางวัลเชิดชูเกียรติ จานวน 4 รางวัล คือ
- โรงเรือนอีแว้ปหลังคาเย็นและระบบน้าคูลลิ่งแพ็คปลอดตะกรัน ของ นายอรรถพร สุบุญสันต์ จ.พระนครศรีอยุธยา
- เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือน ของ นายสมศักดิ์ ป่าวรรณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
- เครื่องส่งข้อมูลการบริหารจัดการน้าและระบบโทรมาตรลุ่มน้า กฟผ. ของ นายรัฐวิชญ์ พุฒิพัฒนาศักดิ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย
- เครื่องปลูกอ้อยแบบใช้ต้นกล้าปลูก ของ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) จ.นครสวรรค์
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ประเด็นยุทศำสตร์ที่ 4 : กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย
ผลผลิต
: กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
แผน/(ผล) กำรดำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัด
จ านวนสถานประกอบการ/ชุ ม ชนที่ น า
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ (ราย)

ไตรมำส 1

ไตรมำส 2

ไตรมำส 3

ไตรมำส 4

12/
(12)

12/
(23)

13/
(15)

26/
(31)

รวมทุก
ไตรมำส
63/
(81)

ผลกำรดำเนินงำน
ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) มีสถานประกอบการ/ชุมชนที่นาผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
จำนวน 81 รำย ดังนี้
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
1 การพัฒ นาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ
และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ
2 การดาเนินการส่งเสริมการนา วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและ
เศรษฐกิจชุมชน
รวม

แผนกำรดำเนินงำน (รำย)
13

ผลกำรดำเนินงำน (รำย)
19

50

62

63

81

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลำดับ
ชื่อสถำนประกอบกำร/ชุมชน
ผลงำนวิจัยและพัฒนำ
กำรนำไปใช้ประโยชน์
กำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสร้ำงเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของภำคกำรผลิตและบริกำร
1
บริษัท ฟรุ้ดเทค จากัด
เ ค รื่ อ ง จั ก ร อ บ แ ห้ ง ซื้อไปใช้อบสมุนไพรและอาหาร เพื่อให้ผลิตภัณฑ์คง
เลขที่ 29/2 หมู่ 2 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ สุญญากาศและลดอุณหภูมิ คุ ณ ภาพสี กลิ่ น รส และคุ ณ ค่ า ทางอาหาร ไม่ ให้
จ.ปราจีนบุรี
สู ญ เสี ย จากการอบ จ านวน 1 เครื่ อ ง มู ล ค่ า
800,000 บาท
2 วิสาหกิจชุมชนขนมไทย
เครื่องปั้นขึ้นรูปขนมคุกกี้
ซื้ อ ไปใช้ ใ นวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนขนมไทย เพื่ อ พั ฒ นา
หมู่ 10 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
คุณภาพและขยายตลาดให้มากขึ้น จานวน 1 เครื่อง
มูลค่า 150,000 บาท
3 บริษัท ที.เค.ที ซาวด์ จากัด
เครื่ อ งแกะสลั ก ลายนู น ต่ า นาเครื่องต้นแบบไปใช้งาน ทั้งนี้บริษัทร่วมลงทุนใน
เลขที่ 59/4 หมู่ 13 ถ.กาญจนาภิ เษก ต.บาง ด้ ว ยเลเซอร์ บ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ การศึกษาวิจัย จานวน 860,000 บาท
แม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
เพื่อการส่งออก
4 หจก. โรงสีข้าวสถาพร
เครื่ อ งกะเทาะข้ า วเปลื อ ก นาเครื่องต้นแบบไปใช้งาน ทั้งนี้บริษัทร่วมลงทุนใน
ระบบอัตโนมัติ
การศึกษาวิจัย จานวน 325,000 บาท
5 บริษัท เอสอีพี จากัด
เครื่องขึ้นรูปโครงร่างปากท่อ นาเครื่องต้นแบบไปใช้งาน ทั้งนี้บริษัทร่วมลงทุนใน
โลหะแบบกึ่ งอั ต โนมั ติ ที่ ใ ช้ การศึกษาวิจัย จานวน 800,000 บาท
ระบบตัดด้วยพลาสม่า
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ลำดับ
ชื่อสถำนประกอบกำร/ชุมชน
6 บริษัท นวโลหะอุตสาหกรรม จากัด

ผลงำนวิจัยและพัฒนำ
กำรนำไปใช้ประโยชน์
ร ะ บ บ ก ร อ ง อ า ก า ศ ใน ซื้ อ 1 เครื่ อ งในราคา 3,200,000 บาท เพื่ อ
อุตสาหกรรมหล่อโลหะ
นาไปใช้งานในการบาบัดฝุ่นจากเครื่องขัดทรายทา
ให้พนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่มีความปลอดภัย
ร ะ บ บ ก ร อ ง อ า ก า ศ ใน ซื้ อ 1 เครื่ อ งในราคา 3,200,000 บาท เพื่ อ
อุตสาหกรรมหล่อโลหะ
นาไปใช้สายการผลิต
เครื่องทาเกลียวผักตบชวา นาเครื่องต้นแบบไปใช้งาน ทั้งนี้บริษัทร่วมลงทุนใน
การศึกษาวิจัย จานวน 20,000 บาท

7

บริษัท สยามคูโบต้าเมทัลเทคโนโลยี จากัด

8

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวา
บ้านไชยภูมิ
เลขที่ 58/2 หมู่ 2 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง
บริษัท วรรณธนา เมททอล เวิรค์
เครื่องกรองอากาศในระบบ
อุ ต สาห กรรมห ล่ อ โลห ะ
แบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโลยีแห่ง
เตาปฏิ กรณ์ แบบฟลูอิดไดซ์
ประเทศไทย
เบดแก๊สซิไฟเออร์
บริษัท เค เอส พรีเมียร์ โปรดักส์ จากัด
เตาปฏิ กรณ์ แบบฟลูอิดไดซ์
เบดแก๊สซิไฟเออร์
บริษัท มิชลิน อาร์โอเอช จากัด
เครื่ อ งทดสอบหาค่ า ความ
หนืดมูนนี่
บริษัท Siam Preserved Foods จากัด
ร ะ บ บ ป รั บ อ า ก า ศ ที่ ใช้
พ ลั งงาน จ ากค วาม ร้ อ น
แสงอาทิ ต ย์ เ ป็ น พลั ง งาน
หลัก
ร ะ บ บ ป รั บ อ า ก า ศ ที่ ใช้
Prime Products Industry co., Ltd.
พ ลั งงาน จ ากค วาม ร้ อ น
เลขที่ 79/1 หมู่ 4 ต.เกษตรสุวรรณ
แสงอาทิ ต ย์ เ ป็ น พลั ง งาน
อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
หลัก
บริษัท Westjected co., Ltd.
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ไฟฟ้า
จากชีวมวลเพื่อสร้างต้นแบบ
โรงไฟฟ้ า ชี ว มวล ขนาด 1
MW
บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จากัด
เครื่ อ งบรรจุ ข้ า วสารระบบ
เลขที่ 52 หมู่ 12 ซ.มิตรภาพ ถ.บางนา-ตราด อัตโนมัติ
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ห้างหุ้นส่วนจากัด มอค อัพ แมน
เครื่องขึ้นรูปโพลิเมอร์ขนาด
เลขที่ 261 หมู่ 8 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
ใหญ่สามมิติ
รพ.มงกุฎวัฒนะ
เตียงพยาบาลพักฟื้นผู้ป่วย
เลขที่ 34/40 โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
บริษัท เอแอนด์เอส พลาสแพค จากัด
เค รื่ อ ง นั บ ฝ า พ ล า ส ติ ก
เลขที่ 2/2-3 ม.5 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ
อัตโนมัติแบบไหลตก
เขตประเวศ กทม.
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น าเครื่ อ งต้ น แบบไปใช้ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น จ านวน 1 เครื่ อ ง มู ล ค่ า
3,400,000 บาท
ซื้อไปใช้งาน 1 เครื่อง ในราคา 2,500,000 บาท
ซื้อไปใช้งาน 1 เครื่อง ในราคา 700,000 บาท
ซื้อไปใช้งาน 1 เครื่อง ในราคา 200,000 บาท
ซื้อไปใช้งาน 1 เครื่อง ในราคา 550,000 บาท

ซื้อไปใช้งาน 1 เครื่อง ในราคา 600,000 บาท

น าผลงานวิ จั ย ไปใช้ ป ระกอบการศึ ก ษาเพื่ อ จั ด ตั้ ง
โรงไฟฟ้าชีวมวล และลงทุนก่อสร้างในพื้นที่
จ.สมุทรสงคราม

ซื้ อ ไป ใช้ งา น 1 เค รื่ อ ง ใน ร า ค า ป ร ะ ม า ณ
7,000,000 บาท ใช้ในกระบวนการบรรจุข้างถุง
(ข้าวเบญจรงค์)
นาเครื่องต้นแบบไปใช้งาน ทั้งนี้บริษัทร่วมลงทุนใน
การศึกษาวิจัย จานวน 400,000 บาท
นาเครื่องต้นแบบไปใช้งาน ทั้งนี้บริษัทร่วมลงทุนใน
การศึกษาวิจัย จานวน 1,000,000 บาท
นาเครื่องต้นแบบไปใช้งาน ทั้งนี้บริษัทร่วมลงทุนใน
การศึกษาวิจัย จานวน 1,295,000 บาท

ลำดับ
ชื่อสถำนประกอบกำร/ชุมชน
ผลงำนวิจัยและพัฒนำ
กำรนำไปใช้ประโยชน์
กำรดำเนินกำรส่งเสริมกำรนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
20 กลุ่มชุมชนบ้านหัวทุ่ง
การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูล สามารถลดค่ า ใช้ จ่ า ยในเรื่ อ งค่ า แก๊ ส และลด
หมู่ที่ 10 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
สัตว์และเศษอาหาร เพื่อใช้ ค่าใช้จ่ายปุ๋ย
(นายสิงห์คา อุตมา และสมาชิก 10 คน)
ในครัวเรือน
21

บ้านนายณรงค์ ชูเรือง
เลขที่ 10/4 หมู่ที่ 4 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์
จ.ปัตตานี

22

เครือข่ายสายใยรักพะเยา
เลขที่ 48 ต.ตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา
(นายจานง นาคประดับ และสมาชิก 33 คน)

23

สหการวิสาหกิจชุมชนบ้านสีพรม
เลขที่ 32 หมู่ที่ 4 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา
(นายศุภสิษฎ์ สื่อสุวรรณธนา
และสมาชิก 50 คน)

24

วิสาหกิจชุมชนรวีวรรณกล้วยกรอบ
เลขที่ 318 หมู่ที่ 4 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ
จ.พะเยา
(นางรวัวรรณ ธนะเพทย์ และสมาชิก 10 คน)

25

ชุมชนบ้านขามเรียง
เลขที่ 142/1 หมู่ที่ 3 ต.ฆะมัง อ.ชุมแสง
จ.นครสวรรค์
(นายฉลอง เอี่ยมเอื้อยุทธ
และสมาชิก 228 ครัวเรือน)
อบต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
(นายสมาน เสโส : นายก อบต.)

26
27

28

การผลิ ต แก๊ ส ชี ว ภาพเป็ น
แ ห ล่ งพ ลั งงา น ส า ห รั บ
ครัว เรือ นเกษตรกรเลี้ ย งโค
ขุนจังหวัดปัตตานี
ระบบการผลิตผักปลอดสาร
จากแปลงสู่ผู้บริโภค (ปีที่ 2
พั ฒ นาเข้ า สู่ ร ะบบเกษตร
อินทรีย์)
การสกั ด แยกเส้ น ใยกล้ ว ย
จากธรรมชาติเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละสร้า งรายได้
ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

สามารถเพิ่มรายได้รวมต่อเดือน และลดรายจ่ายได้
200 บาทต่อเดือน (จากค่าแก๊ส 200 บาท)

การพั ฒ นามาตรฐานการ
ผลิ ต ด้ ว ยระบบ GMP และ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ข องกล้ ว ยหอม
ทองทอดกรอบ (เพื่ อ มุ่ ง สู่
เป้ า หมายอาหารปลอดภั ย
ของจังหวัดพะเยา)
การผ ลิ ต ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
น้ามันราข้าวบีบเย็น

สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการผลิตของกลุ่ม
ตั้งแต่การจัดอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม การคัดแยก
วัตถุดิบ การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งผู้ผลิตเพื่อให้
ได้มาตรฐาน

สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปเพิ่มมาตรฐานการผลิต
ผักปลอดภัย ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และลดค่าใช้จ่าย
โดยการผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้เอง
สามารถนาความรู้และเทคโนโลยีการสกัดแยกเส้นใย
มาผลิต เส้ นใยธรรมชาติ คือ เส้น ใยจากกล้วยและ
สับปะรด นามาผลิตกระดาษสา รวมทั้งนาเศษเหลือ
ทิ้ งจากกาบกล้ ว ยมาเป็ น วั ส ดุ เพาะเห็ ด ได้ อ ย่ า งมี
มาตรฐาน ทดแทนต้ นทุ นเดิม ท าให้สามารถสร้าง
รายได้และลดรายจ่ายให้แก่กลุ่มได้เป็นอย่างดี

สามารถน าความรู้ ที่ ได้ รั บ ไปใช้ ป ระโยชน์ ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ามันราข้าวบีบเย็นและราข้าว
สกัดน้ามัน ได้แก่ ขนมปัง คุกกี้ และเค้กส้ม

การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูล ลดรายจ่ายในการใช้แก๊สหุงต้มในครัวเรือน
สั ต ว์ แ ละเศษขยะอิ น ทรี ย์
สาหรับครัวเรือนในชุมชน
การปลู ก ข้ า วโพดฝั ก อ่ อ น สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปเพิ่มรายได้จากการปลูก
แบบครบวงจร
ข้าวโพด เป็นเงิน 131, 148 บาท/รอบการผลิต

ชุมชนปากล่อ
เลขที่ 18/2 หมู่ 6 ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์
จ.ปัตตานี
(รตท.ประยูร ฉิมพลีปักษ์ และสมาชิก 19 คน)
ฟาร์มตัวอย่างวัดสัมภาวาส
การเพาะเห็ ด เศรษฐกิ จ ใน สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่ม
ต.ปะเสยาวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ถุงพลาสติก
รายได้ 16,000 บาท/เดือน
(นางเสาวภาคย์ อรุณสวัสดิ์ และสมาชิก 3 คน)
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ลำดับ
ชื่อสถำนประกอบกำร/ชุมชน
29 โครงการเพชรน้าหนึ่ง
เลขที่ 1889 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
(นายสพรรณ์ นาคสิงห์ : ประธานที่ปรึกษา
ผู้บริหารโครงการฯ)
30 สหกรณ์โคขุนดอกคาใต้
หมู่ที่ 10 ต.บ้านถ้า อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา
31

32

ผลงำนวิจัยและพัฒนำ
กำรนำไปใช้ประโยชน์
การผลิ ต แก๊ ส ชี ว ภาพเป็ น สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อแก๊สหุงต้มจากการใช้
แ ห ล่ งพ ลั งงาน ท ด แ ท น แก๊สชีวภาพ และค่าปุ๋ยในการนาของเหลือจากการ
สาหรับครัวเรือนในชุมชน
หมักก๊าซไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร
การพั ฒ นาอาหารหมัก จาก
เปลือกและซังข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ฯ
การเผาถ่ า นกั ม มั น ต์ จ าก
ก ะ ล าม ะ พ ร้ า วเพื่ อ เป็ น
พลังงานทางเลือก

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพร
และถ่านแปรรูป
เลขที่ 33/1 หมู่ 2 ต.วัดไทร อ.เมือง
จ.นครสวรรค์
(นางสาอาง วัชฎาศรี และสมาชิก 40คน)
กลุ่มแม่บ้านหนองกระโห้
การแปรรูปผลิตภัณฑ์หมูยอ
เลขที่ 19/43 หมู่ที่ 7 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก โดยใช้ไมโครเวฟ
(นางจันทร์แก้ว ล่าเฟือย และสมาชิก 35 คน)

สามารถลดต้นทุนในการเลี้ยงโคขุน เพิ่มรายได้ และ
แก้ไขปัญหาด้านต้นทุนอาหารสัตว์ได้อย่างยั่งยืน
สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่ม
รายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน

สามารถนาความรู้ที่ได้รับ มาสร้างอาชีพ เสริม เพื่ อ
เพิ่มรายได้ให้กลุ่ม และลดต้นทุนและระยะเวลาใน
การผลิตหมูยอ

33

กลุ่มเกษตรกรแม่บ้านหนองตับ
เลขที่ 33/4 หมู่ 1 ต.หนองบัวเหนือ
อ.เมือง จ.ตาก
(นางประนอม ริดจันทร์ และสมาชิก 30 คน)

ก า ร แ ป ร รู ป ป ล า ส้ ม กึ่ ง สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาสร้างอาชีพเสริมให้กับ
อุ ต ส าห ก ร ร ม เพื่ อ ให้ ได้ กลุ่ ม ท าให้ มี ร ายได้ เพิ่ ม มากขึ้ น และสามารถลด
มาตรฐาน GMP
ต้นทุนและระยะเวลาในการทาปลาส้มได้มากขึ้น ทา
ให้ผลิตสินค้าได้เพิ่มขึ้น

34

ชุมชนบ้านทรายทอง
เลขที่ 281 หมู่ที่ 3 ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง
จ.ลาปาง
(ว่าที่ ร.ต.ธีรยุทธ ธรรมสิทธิ์
และสมาชิก 72 คน)
กลุ่มกระเป๋าผ้าชุมชนคลองเจ๊กพัฒนา
เลขที่ 3 ซ.รามคาแหง 33-7 ถ.รามคาแหง
แขวงสะพานสูง กทม.
(นางกานดา ลาวรรณ์ และสมาชิก 10 คน)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงสองฝั่งปิง
ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลาพูน
(นายมนู น้อยมณีวรรณ์ และสมาชิก 70 คน)

การผลิต อาหารสัตว์น้ าโดย สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการผลิต
ใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น
อาหารไก่ และอาหารปลาที่เลี้ยงในท้องถิ่นได้

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า
บ้านท่าช้าง
เลขที่ 50/1 หมู่ที่ 2 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก
(นางวิมล ฟักทอง และสมาชิก 80 คน)

การแปรรูปเห็ด

35

36

37

การออกแบบผลิตภัณฑ์จาก สามารถนาความรู้ที่ ได้ รับ ในการพั ฒ นาผลิต ภั ณ ฑ์
ผ้า (ประเภทกระเป๋า)
รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า และ
สร้างรายได้ให้แก่กลุ่ม
การลดสารป้ อ งกั น ก าจั ด สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่ม
ศัตรูพืชตกค้างในระบบการ รายได้ และนาไปปฏิ บัติให้ ได้ตามมาตรฐานสินค้ า
ควบคุม โรคและแมลง ศั ต รู เกษตร (มกษ.)
ในมะม่วงเพื่อการส่งออกให้
เป็นไปตาม มกษ. 9001
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สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างถูกต้องตามหลักการถนอม
อาหารและหลั ก เกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ ที่ ดี ผลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหารได้ โดยใช้หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การ
อาหาร

ลำดับ
ชื่อสถำนประกอบกำร/ชุมชน
38 กลุ่มพิมพ์ฝา้ ย เขียนไหม
เลขที่ 505/10 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 37
ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม.
(นายกอบกิจ นาคะเสถียร และสมาชิก 18 คน)

ผลงำนวิจัยและพัฒนำ
นวั ต กรรมด้ า นการสะท้ อ น
น้ า (เทคโนโลยี น าโน) และ
การออกแบ บผลิ ต ภั ณ ฑ์
ประเภทย่ามจากผ้าทอฝ้าย
ผสมใยกันชง
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การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูล สามารถลดรายจ่ายภายในครอบครัวได้เป็นอย่างดี
สัตว์เพื่อพลังงานทดแทนใน และสามารถนาปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากกระบวนการหมัก
ครัวเรือนแบบยั่งยืน
ไปรดพืชผักและผลไม้ ทาให้ลดต้นทุนการผลิตและมี
รายได้เพิ่มขึ้น
การแปรรูปกล้วยน้าว้าด้วย สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเป็น
เครื่องฝานกล้วย
อาชี พ เสริ ม เพื่ อ รายได้ และพั ฒ นาสิ น ค้ า ให้ ไ ด้
มาตรฐานมากขึ้น
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ และ สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการลด
การแปรรูปเห็ด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

40
41

42

43

44

45

ชุมชนบ้านใหม่สารภี บ้านบัวเทิง
หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์
จ.อุบลราชธานี
(นายกว้าง จันทิมาตร และสมาชิก 12 คน)
กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหนองโดน
หมู่ที่ 5 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
(นางทองจันทร์ ปะวะทัง และสมาชิก 18 คน)
ชุมชนบ้านน้าฉ่า
เลขที่ 188 หมู่ 3 ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ
จ.นครราชสีมา
(นายชั้น เลาสูงเนิน และสมาชิก 50 คน)
ชุมชนปากล่อ
เลขที่ 18/2 หมู่ที่ 6 ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์
จ.ปัตตานี
(รตท.ประยูร ฉิมพลีปักษ์ และสมาชิก 40 คน)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรักษ์
สิ่งแวดล้อม
เลขที่ 58 หมู่ที่ 15 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว
จ.พะเยา
(นายเขียว วงศ์สม และสมาชิก 20 คน)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดพะเยา บ้านแม่กาไร่เดียว
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
(นายธีรสิญจ์ พรหมพิมาน และสมาชิก 8 คน)
กลุ่มเกษตรกรผู้ทาน้าหมักชีวภาพ
เทศบาลตาบลหัวตะพาน จ.อานาจเจริญ
(นายพุฒธา สุวรรณดี และสมาชิก 146 คน)

46

กลุ่มเกษตรกรผู้ทาน้าหมักชีวภาพ
เทศบาลตาบลหัวตะพาน จ.อานาจเจริญ
(นายพุฒธา สุวรรณดี และสมาชิก 146 คน)

47

กลุ่มเกษตรกรปลูกมันสาปะหลัง
ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
(นายอุดม พรดอนก่อ และสมาชิก 75 คน)

กำรนำไปใช้ประโยชน์
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับ ผลิตภัณ ฑ์ ผ้า ของกลุ่ม ซึ่งสามารถ
สร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น โดยการสร้างผลิตภัณ ฑ์ใหม่
เพื่อเพิ่มตัวเลือกให้กับกลุ่มลูกค้า ให้มีความน่าสนใจ
เพิ่มขึ้น

การเพาะเห็ ด ฟางโดยใช้ สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกาเพิ่ม
ทลายปาล์ม
รายได้ให้แก่ครัวเรือน ประมาณ 14,000 บาท/ปี
การผลิตและวิธีการใช้เชื้อรา สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่ม
ไตรโคเอดร์มา
รายได้ให้กับกลุ่มฯ ประมาณ 1,605,600 บาท/ปี
และสามารถลดต้นทุนได้ 80,000 บาท/ปี
การผลิ ต ผั ก ปลอดภั ย ด้ ว ย สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่ม
ระบบไฮโดรโพนิ ก ส์ แ บบ รายได้ จากการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์
ครบวงจร
การผลิ ต และการใช้ ชีว สาร
เพื่ อ ก าร เก ษ ต รที่ ยั่ งยื น
(การผลิ ต ปุ๋ ย ชี ว ภาพจาก
แหนแดง)
การผลิ ต และการใช้ ชีว สาร
เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน (การ
ผลิตสารสกัดสมุนไพรจากใบ
สาบเสือ ขิง ข่า ตะไคร้ และ
สะเดา)
เพิ่ ม ผลผลิ ต และลดต้ น ทุ น
เพาะปลูกมันสาปะหลังด้วย
วิธีจัดการแบบประณีต
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สามารถท าให้ เกษตรกรมี ชีวิต ความเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น
เนื่องจากช่วยลดรายจ่ายในด้านการซื้อปุ๋ยเคมีและ
ยาฆ่ าแมลง นอกจากนี้ ยังเป็ นผลดี ต่อ สุข ภาพของ
เกษตรกร ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการลด
รายจ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง และส่งผล
ดีต่อสุขภาพของเกษตรกรด้วย
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่ม
รายได้ให้แก่ครัวเรือน

ลำดับ
ชื่อสถำนประกอบกำร/ชุมชน
48 กลุ่มเพาะเห็ดฟางแก้มอ้น
เลขที่ 40/2 หมู่ที่ 7 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง
จ.ราชบุรี
(นายมาโนช บุตรตาวงค์ และสมาชิก 19 คน)
49 กลุ่ม By Hand 1998
เลขที่ 188 ซ.พระราม 6 ซอย 12
(ตรอกบ้านครัว) ถ.บรรทัดทอง แขวงเพชรบุรี
เขตราชเทวี กทม.
(นายภูเบศวร์ เพชรภู่ และสมาชิก 10 คน)
50 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านโพนงาม
หมู่ที่ 7 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ
จ.อุบลราชธานี
(นางสาฤทธิ์ ไชยะวง และสมาชิก 15 คน)
51 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปอนางเหริญ
เลขที่ 66 หมู่ที่ 6 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา
(นางสมจิตร ธีระปถัมภ์ และสมาชิก 31 คน)
52

กลุ่มน้าพริกแปรรูป
เลขที่ 120 หมู่ที่ 19 ต.ช่องแมว อ.ช่องแมว
จ.นครราชสีมา
(นางทิพย์วิภา ภิญโญ และสมาชิก 30 คน)

53

สหกรณ์โคขุนทรายขาว
เลขที่ 44/1 หมู่ที่ 4 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์
จ.ปัตตานี
(นางสาววินิตา มูนีมสู ี และสมาชิก 11 คน)

54

กลุ่มพัฒนามะม่วงตาบลแม่หอพระ
เลขที่ 103 หมู่ที่ 3 ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่
(นายเสถียร ดวงชื่น และสมาชิก 30 คน)

55

กลุ่มผู้ปลูกลาไย
ต.ขุ่นคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
(นายมานพ จินะนา และสมาชิก 47 คน)

56

ชุมชนหมู่บ้านไทรทอง
เลขที่ 311 หมู่ที่ 6 ต.ลุ่มสุม่ อ.ไทรโยค
จ.กาญจนบุรี
(นายบุญส่ง เนียมหอม และสมาชิก 50 คน)

ผลงำนวิจัยและพัฒนำ
การเพาะเห็ดสมุนไพร

กำรนำไปใช้ประโยชน์
สามารถนาความรู้ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการผลิต
ก้อนเชื้อเห็ด/ปรับปรุงพัฒนาสูตร ทาให้เกิดรายได้
เพิ่มจากการที่มีผลผลิตที่ดี และลดต้นทุนการผลิต
ก้อนเชื้อเห็ด
การออกแบบผลิตภัณฑ์จาก สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการสร้าง
ผ้าดิบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใหม่ มี ค วามหลากหลาย รองรั บ ความ
ต้องการของผู้บริโภค ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
การเพาะเห็ดแบบครบวงจร สามารถนาความรู้ที่ได้รบั ไปใช้ประโยชน์ โดยนาผลิต
สาหรับครัวเรือน
เห็ ด ส าหรั บ บริ โ ภคในครั ว เรื อ น นอกจากนี้ ยั ง
สามารถนาผลผลิต ไปจาหน่ ายเป็ น การเพิ่ ม รายได้
ให้แก่ครัวเรือนอีกด้วย
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่ม
ตากข้ า วแต๋ น (ป รั บ ป รุ ง ประสิทธิภาพของสินค้า ทาให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
สถานที่ให้ได้ GMP การปรับ และสามารถลดการใช้แรงงานด้วย
พื้นที่และแสงสว่างของพื้นที่
การตาก)
ก า ร พั ฒ น า บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ สามารถน าความรู้ ที่ ได้ รับ (ความรู้ เกี่ ย วกั บ บรรจุ
น้าพริก
ภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ การประเมินต้นทุนของบรรจุภัณฑ์
การผลิตน้าพริกให้ได้มาตรฐาน การบรรจุและการ
ฆ่าเชื้อ) ไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มรายได้ และเพิ่ม
ช่องทางในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
การผลิ ต แก๊ ส ชี ว ภาพเป็ น สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการลด
แ ห ล่ งพ ลั งงา น ส า ห รั บ รายจ่ายประมาณ 7,300 บาท/เดือน (โดยลดการ
ครัว เรือ นเกษตรกรเลี้ ย งโค ใช้แก๊ส ได้ 3,600 บาท และลดการใช้ปุ๋ย 3,700
ขุน (จ.ปัตตานี)
บาท)
การลดสารป้ อ งกั น ก าจั ด
ศัตรูพืชตกค้างในระบบการ
ค ว บ คุ ม โร ค แ ล ะ แ ม ล ง
ศั ต รู พื ช ในมะม่ ว ง เพื่ อ การ
ส่งออกให้เป็นไปตาม มกษ.
9001 - 2557
กระบวนการจั ด การก่ อ น
และหลั งการเก็ บ เกี่ ย วเพื่ อ
เพิ่มคุณภาพลาไยพันธุ์ดอ

สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่ม
รายได้ ให้แก่กลุ่มฯ

สามารถน าความรู้ที่ ได้ รับ ไปใช้ป ระโยชน์ ก ารเพิ่ ม
ผลผลิตให้มากขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขิ้น

การผลิตแก๊สชีวภาพเพื่ อใช้ สามารถช่วยลดรายจ่ายค่าแก๊สหุงต้มในครัวเรือนได้
ในครัวเรือน
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ลำดับ
ชื่อสถำนประกอบกำร/ชุมชน
57 บ้านอุปราช
หมู่ที่ 3 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
(นางสุกัญญา สมบัติตรา และสมาชิก 40 คน)
58

59
60

61

62

63

64

65

กลุ่มผูเ้ ลี้ยงผึ้งสมเกียรติฟาร์ม
เลขที่ 52 เทวฤทธิ์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
(นายมานพ ศรีมลู และสมาชิก 20 คน)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากคลอง
เลขที่ 19 หมู่ที่ 9 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
(นายสิรินาฏ จงรักษ์ และสมาชิก 57 คน)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาสมุนไพรบ้านตะเสะ
หมู่ที่ 4 ต.ตะเสะ อ.หาดสาราญ จ.ตรัง
(นางอุไรวรรณ ขาวดี และสมาชิก 30 คน)
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เลขที่ 161 หมู่ 4 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช
(นายสัจจา พิพัฒน์ผล และสมาชิกกลุ่มฯ)
หมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว (กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ตาบลขะเนจื้อ) เลขที่ 4/3 หมู่ที่ 6 บ้านหม่อง
วา ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
(นางกานดา แหลมคม ประธานกลุ่มฯ
และสมาชิก 30 คน)
หมู่บ้านข้าวหอม (ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ
เพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
หมู่ที่ 1 และ 2 ต.สายคาโห้ อ.เมือง จ.พิจิตร
(นายจักรภฤต บรรเจิด ประธานศูนย์ฯ
และสมาชิก 100 คน)
หมู่บ้านต้นแบบข้าวปลอดสาร และน้ามันราข้าว
บีบเย็นแบบครบวงจร เลขที่ 482/2 หมู่ที่ 2
ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
(นางสมัย วงษ์จะมาศ ประธานกลุม่ เครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน และสมาชิก 50 คน
หมู่บ้านปศุสตั ว์อินทรีย์
เลขที่ 186 หมู่ที่ 4 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมราช
(นายนิยม คงเมฆ ประธานศูนย์เรียนรู้ 3
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านปศุสตั ว์ ต.วังอ่าง
และสมาชิก 50 คน)

ผลงำนวิจัยและพัฒนำ
การผลิตแหนมโพรไบโอติก
แหนมปีกไก่ และหลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
(GMP)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้ม
ให้ มี ความหลากหลาย เพื่ อ
ขยายช่องทางการตลาด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ปลามูลค่าต่า
การพัฒนารูปแบบการผลิต
และการพัฒนาด้าน
การตลาดแบบครบวงจร (ชา
เหงือกปลาหมอ และชาแห้ว
หมู)
การพั ฒ นาเครื่ อ งสกั ด แป้ ง
สาคู

กำรนำไปใช้ประโยชน์
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้ได้
การรับรองมาตรฐาน GMP ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภค ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอด เพิ่มราย
ผลิตภัณ ฑ์ใหม่เกี่ยวกับปลาส้ม ได้แก่ ไส้กรอกปลา
ส้ม และนักเก็ตปลาส้ม ทาให้มีความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการสร้าง
มูลค่าเพิม่ ให้แก่ผลิตภัณฑ์ปลา ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มฯ

สามารถพัฒนาเครื่องสาหรับผลิตแป้งสาคู ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการใช้งานของกลุ่มฯ

เท ค โน โล ยี ก า ร แ ป ร รู ป สามารถแปรรู ป จากมะเม่ า ข้ า วเหนี ย ว เป็ น รู ป
อาหารและเครื่องดื่มจากมะ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เช่น แยม
เม่าข้าวเหนียว
มะเม่า เยลลี่มะมะเม่า และกัมมี่เยลลี่มะเม่า
การปลูกข้าวปลอดสาร การ กระบวนการแปรรูปข้าว ได้แก่ น้านมข้าวหอม วุ้น
ผลิตปุ๋ย และการแปรรูปข้าว ชาข้าว และผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง เช่น สบู่

เทคโนโลยีการแปรรูปน้ามัน แปรรูปผลิตภัณ ฑ์น้ามันราข้าวบรรจุแคปซูล เซรั่ม
ราข้าวบีบเย็นเป็นผลิตภัณฑ์ น้ามันนวด สบู่ แชมพู น้ายาล้างจาน ขนมคุกกี้ และ
อาหารและไม่ใช่อาหาร
ขนมอบ
เทคโนโลยี ก ารเลี้ ย งสั ต ว์ , ลดต้นทุนจากการซื้ออาหารสัตว์ โดยใช้วัตถุดิบตาม
การผลิ ต อาหาร สั ต ว์ ปี ก ธรรมชาติมาเป็นอาหารสัตว์ ทั้งสัตว์ปีก สัตว์น้าและ
สั ต ว์ น้ าและสั ต ว์ บ ก จาก สัตว์บก
วั ต ถุ ดิ บ ธรรมชาติ ที่ มี อ ยู่ ใน
ท้องถิ่น
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ลำดับ
ชื่อสถำนประกอบกำร/ชุมชน
66 หมู่บ้านต้นแบบสมุนไพรแปรรูป กลุ่มอาชีพสตรี
บ้านเขาตาหนอน เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 1
ต.ถ้าทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา
(นางปรีดา ทวีรส และสมาชิก 500 คน)
67 หมู่บ้านแม่ข่ายการเลี้ยงสุกรระดับครัวเรือน
เลขที่ 56/3 หมู่ที่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก (นางประนอม จีนด้วง ประธาน
กลุ่มฯ และสมาชิก 31 คน)
68

69

70

71

หมู่บ้านแม่ข่ายการเพาะพันธุ์ปลาหนองปลา
ตะเพียน เลขที่ 6 หมู่ที่ 1 ต.หัวสาโรง อ.แปลง
ยาว จ.ฉะเชิงเทรา
(นายพรชัย โชคภรณ์ประเสริฐ ประธานกลุม่ ฯ
และสมาชิก 40 คน)
หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ด เลขที่ 94
หมู่ที่ 12 บ้านดงคราม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม (นางสลัด ด้วงลาพันธ์ ประธาน
กลุ่มฯ และสมาชิก 30 คน)
หมู่บ้านนาโยน เลขที่ 294/1 หมู่ที่ 8
ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกา จ.พิษณุโลก
(นางธันยารัตน์ เจนไชย ประธานกลุ่มผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวชุมชน และสมาชิก 60 คน)
หมู่บ้านโคขุนดอกคาใต้ เลขที่ 69 หมู่ที่ 1
ต.บ้านถ้า อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา
(นายมานิต อินต๊ะสาร ประธานสหกรณ์โคขุน
ดอกคาใต้ จากัด และสมาชิก 68 คน)

72

หมู่บ้านข้าวนาโยน พริกปลอดสารพิษ
เลขที่ 78 หมู่ที่ 7 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน
(นายสุจินต์ จิตอารี ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก)

73

หมู่บ้านแก๊สชีวมวลในครัวเรือน บ้านวังป้อง
หมู่ที่ ๖ ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
(นายนิมิต ขยัน และสมาชิก 120 คน)
หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ
เทศบาลตาบลฟากท่า ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า
จ.อุตรดิตถ์
(นางเสนียม เทียรฆนิธิกูล ผู้นากลุ่มฯ และ
สมาชิก 50 คน)

74

ผลงำนวิจัยและพัฒนำ
เทคโนโลยีด้านกระบวนการ
ผลิต การยื ดอายุผลิตภั ณ ฑ์
การเก็ บ รั ก ษา การพั ฒ นา
บรรจุภัณฑ์
ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น โ ร ค
สุขาภิ บ าล การผลิต อาหาร
สุ ก รจากวั ต ถุ ดิ บ ในท้ อ งถิ่ น
การผลิ ต แก๊ ส ชี ว ภาพ และ
การจัดการของเสีย
การเพาะพันธุ์ปลาด้วยวิธีฉีด
ฮอร์โมนและผสมเทียม การ
เพ า ะ ฟั ก ไ ข่ ป ล า ด้ ว ย
เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมกั บ
ธรรมชาติ
เทคโนโลยี ก ารท าปุ๋ ย จาก
ก้อนเชื้อเห็ด และวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร

กำรนำไปใช้ประโยชน์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน GMP และยื ด
อายุผลิตภัณฑ์ได้นานกว่าเดิม พร้อมทั้งมีบรรจุภัณฑ์
รูปแบบใหม่ ทาให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือ เป็น
การเพิ่มได้รายได้ให้กับชุมชน
เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการผลิ ต สุก รอย่า งมี คุณ ภาพ
เพิ่มผลผลิต การตายของลูกสุกรลดลง และมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น

เทคโนโลยีการท าปุ๋ ยพืชสด
ใน น า ข้ า ว แ ล ะ ปุ๋ ย ห มั ก
ชีวภาพ และเทคโนโลยีการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
การผลิ ต สู ต รอาหารโคแม่
พั น ธุ์ /โคขุ น (หญ้ า /อาหาร
หยาบ/อาหารข้ น ) และโรง
เชื อ ด ได้ ม าต รฐาน GMP
และฮาลาล
เทคโนโลยีการคัดเลือกเก็บ
เมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์
พริก เพื่อใช้ในฤดูการต่อไป
และการท ากั บ ดั ก สารล่ อ
แมลงวันพริก
การผลิตเตาแก๊สชีวมวลชนิด
ใช้ แ ก ล บ เป็ น เชื้ อ เพ ลิ ง
สาหรับครัวเรือน
เทคโนโลยี ผ้ า ทอนาโน ที่
สกั ด จากแป้ ง ข้ า วโพดเพื่ อ
ป้องกันฝุ่นละอองและน้าซึม
ลงในผื น ผ้า เคลื อบผ้ าทอที่
ย้ อ มสี จ ากเปลื อ กสะเดา
และแก่นฝาง โดยวิธีการมัด
ย้อม

มี ร ายได้ เพิ่ ม ขึ้ น จากผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ให้ ได้ คุ ณ ภาพ
จาหน่าย และลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยในการทานาข้าว
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การเพาะฟักลูกปลาให้มีอัตรารอดสูง ลดการซื้อลูก
ปลาที่มีราคาแพงสามารถผลิตลูกปลาเพื่อจาหน่าย
เป็นรายได้หลักทาให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้ผลตอบแทน
มากขึ้น
ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย และสามารถผลิตจาหน่าย
เพิ่มรายได้

สามารถผลิตสูตรอาหารโคที่เหมาะสม ทาให้ผลิตโค
ได้ คุ ณ ภาพมากขึ้ น และจ าหน่ า ยได้ ม ากขึ้ น เพิ่ ม
การตลาดไปยังชาวมุสลิม เนื่องจากมีโรงเชือดตาม
มาตรฐานฮาลาล
ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเมล็ดพันธุ์และสารกาจัดแมลง
ของการปลูกข้าว และพริก

ลดปัญ หาการเผาวัสดุเหลือใช้ท างการเกษตร เช่น
แกลบ และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ผ้าทอนาโน ท าให้ สิน ค้าได้ ม าตรฐานคุณ ภาพมาก
ยิ่งขึ้น และการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ มีความ
สะดวก หลากหลายช่องทางเพิ่มรายได้

ลำดับ
ชื่อสถำนประกอบกำร/ชุมชน
75 หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์นาปลาร้
้
าปรุงรส และ
ปลาร้าผงอบแห้ง
เลขที่ 158 หมู่ที่ 4 ถ.อรุณประเสริฐ
ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร
(นางอรุณี พรหมสุข ประธานกลุม่ ฯ และ
สมาชิก)
76 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
ลาปาว บ้านโพธิ์ชัย
หมู่ที่ 23 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
(นางสมดี ภูจอมนิล ประธานกลุม่ ฯ และสมาชิก
26 คน)
77 หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุดแปรรูป
หมู่ที่ 14 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์
จ.นครศรีธรรมราช
(นายณรงค์ คงมาก ประธานกลุม่ ฯ และ
สมาชิก 90 คน)
78 หมู่บ้านโหนด นา เล วิถีวิทย์ ชุมชนบ้านท่าหิน
หมู่ที่ 7 บ้านท่าหิน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ
จ.สงขลา (นางพูนทรัพย์ ศรีชู ประธานกลุม่
สบู่ตาลโตนดและสมาชิก 75 คน)
79

80

81

หมู่บ้านผลิตข้าวสังข์หยดแบบครบวงจรสู่ความ
ยั่งยืน บ้านหนองสามก้อน
เลขที่ 122 หมู่ที่ 5 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง
(นายพยม ชูเส้ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และ
สมาชิก 50 คน)
หมู่บ้านการผลิตไก่พื้นเมืองครบวงจรบ้านไสขาม
เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง (นายประสพ สิทธิชัย ผู้ใหญ่บ้าน และ
สมาชิก 50 คน)
หมู่บ้านเครื่องแกง
วิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านทุ่งเอาะ
ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา
(นายอ่า บุญเรืองรุ่ง และสมาชิก 37 คน)

ผลงำนวิจัยและพัฒนำ
กำรนำไปใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์น้าปลา มีบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ หลากหลาย สาหรับน้าปลาร้า
ร้าปรุงรส และการเลื อ กใช้ ปรุ งรส และพั ฒ นาสู ต รน้ าปลาร้ า ปรุ งรสให้ ถู ก ใจ
บรรจุภั ณ ฑ์ ให้เหมาะสมกั บ ผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์
เทค โนโลยี ก ารป รั บ ป รุ ง
คุ ณ ภ า พ น้ า แ ล ะ รั ก ษ า
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
การวิ เ คราะห์ แ ละป้ อ งกั น
โรคกุ้งก้ามกรามเบื้องต้น
เทคโนโลยี ก ารพั ฒ นาสู ต ร
ก า ร แ ป ร รู ป มั ง คุ ด เป็ น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จานวน 4
ผลิตภัณฑ์

ทาให้กุ้งก้ามกรามมีคุณภาพ ปลอดภัยจากโรค ลด
การตายของกุ้ง และรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรอบของ
พื้นที่เลี้ยงกุ้งก้ามกราม

ก า ร เพ า ะ เห็ ด พั ฒ น า
กระบวนการผลิต และการ
เพาะพันธุ์พันธุ์เห็ดสายพันธุ์
อื่ น ๆ จากเศษวั ส ดุ ใยตาล
หรือเปลือกตาล
เทคโนโลยีพัฒนาการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยด

ลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อก้อนเห็ด โดยการผลิตก้อน
เห็ดเองจากเศษวัสดุใยตาล

เทคโนโลยีการสร้างตู้ฟั กไข่
ก า ร ผ ลิ ต ลู ก ไ ก่ แ ล ะ
เทคโนโลยีการประกอบสูตร
อาหารสัตว์
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ผ ลิ ต
เครื่องแกงให้ถูกสุขลักษณะ
ตามมาตรฐาน อย. และ
GMP

สามารถผลิตลูกไก่พื้นเมืองเอง โดยไม่ต้องซื้อ ทาให้
สามารถลดค่าใช้จ่ายได้
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ได้สูตรผลิตภัณฑ์การแปรรูปมังคุด เช่น แยมมังคุด
น้ามังคุด เป็นต้น รูปแบบใหม่จากผลิตภัณฑ์เดิมที่มี
อยู่ในท้องถิ่น

ได้ผลิตภัณฑ์การแปรรูปข้าวสังข์หยดแบบใหม่ เช่น
คุกกี้ ไอศกรีม ผงชงพร้อมดื่ม ซีเรียลบาร์ ข้าวกรอบ
ปรุงรส สามารถเพิ่มรายได้ภายในกลุ่ม

ได้ ใบรั บ รองมาตรฐาน GMP ท าให้ ส ามารถขยาย
ตลาดจาหน่ายได้มาขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น

จานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
(คน)
ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนา
ผลงานไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)
ระยะเวลาการดาเนินงานเป็นไป
ตามแผนการปฏิบตั ิงาน (ร้อยละ)

แผน/(ผล) กำรดำเนินงำนตัวชี้วัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4
รวมทุกไตรมำส
5,100/
13,190/
210/
300-/
18,800/
(12,499) (12,082)
(843)
(268)
(25,692)
-/
-/
-/
40/
40/
()
()
()
(82.85)
(82.85)
-/
-/
-/
100/
100/
()
()
()
(100)
(100)

การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี (ร้อยละ)

-/
(31.97)

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงต้นทุน

-/
(70.65)

-/
(79.91)

94/
(99.13)
(สะสม)

94/
(99.13)

จำนวนผู้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี (เป้ำหมำย 18,800 คน)
กิจกรรม
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

แผน/(ผล)
300
(360)
500
(610)
18,000
(24,722)
25,692

2. การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุ ปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
ภาคการผลิตและบริการ
3. การดาเนินการส่งเสริมการนา วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
รวม
ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
กิ จ ก รรม ห ลั ก ที่ 1 ก าร
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า
เท ค โน โล ยี เค รื่ อ ง จั ก ร
เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อ
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของ
ภาคการผลิตและบริการ
กิ จ ก รรม ห ลั ก ที่ 2 ก าร
ส่ งเสริ ม การน า วทน. เพื่ อ
เพิ่ ม ศั ก ยภาพการผลิ ต และ
เศรษฐกิจชุมชน

จ านวนเครื่ อ งต้ น แบบที่
ได้ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
(เครื่อง)

จานวนผลงานด้าน วทน.
ที่ส่งเสริมไปใช้ในการเพิ่ม
ศักยภาพ (เรื่อง)

แผน/(ผล)กำรดำเนินงำนตัวชี้วัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมทุกไตรมำส
-/
5/
10/
-/
15/
()
(22)
()
()
(22)

5/
(5)

15/
(17)
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-/
()

-/
()

20/
(22)

รำยละเอียดกำรดำเนินงำน/ตัวชี้วัด
กิจกรรมหลักที่ 1 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีด
ผลงำน
ควำมสำมำรถของภำคกำรผลิตและบริกำร
ตัวชี้วัด : จำนวนเครื่องต้นแบบที่ได้ส่งเสริมและพัฒนำ (เป้ำหมำย 15 เครื่อง)
22 เครื่อง
๑. กำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสร้ำงเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของภำคกำรผลิตและบริกำร
(เป้ำหมำย 15 เครื่อง/500 คน) ผลได้ 22 เครื่อง/610 คน โดยมีร้อยละของผู้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีนำผลงำนไปใช้ประโยชน์
72.88 และร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 87.55
ผลกำรดำเนินงำน
1. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ
1) คัดเลือกผู้บริหารโครงการ 4 โครงการย่อย/ ลงนามใน MOU เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งให้การอุดหนุนงบประมาณเพื่อบริหารจัดการ
โครงการ อนุมัติหลักการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยรับบริหารจัดการโครงการ จานวน 43,772,500 บาท ดังนี้
 การสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า โดยมีศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นหน่วยรับบริหารจัดการ เป้าหมายผู้รับการถ่ายทอดฯ 500 คน งบประมาณ 26,000,000 บาท
 การพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน โดยมีสถาบันไทย – เยอรมัน เป็นหน่วยรับบริหาร
จัดการ เป้าหมายผู้รับการถ่ายทอดฯ 150 คน งบประมาณ 4,000,000 บาท
 การพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อผลักดันสู่ ตลาด AEC โดยมีสถาบันไทย – เยอรมัน เป็นหน่วยรับบริหารจัดการ เป้าหมายผู้รับการ
ถ่ายทอดฯ 100 คน งบประมาณ 9,000,000 บาท
 การส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เป็นหน่วยรับบริหารจัดการ เป้าหมายผู้รับการถ่ายทอดฯ 30 คน งบประมาณ 4,772,500 บาท
 การประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจาปี พ.ศ. 2558 งบประมาณ 800,000 บาท
2) โครงการที่ได้รับการสนับสนุนพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ฯ พร้อมงบประมาณ มีจานวนทั้งสิ้น 22 เครื่องต้นแบบ ดังนี้
(1) เครื่องม้วนก้อนเก็บใบอ้อย
(2) เครื่องขึ้นรูปขนมปั้นสิบ
(3) รถจ่ายอาหารสาหรับพ่อ-แม่พันธุ์สุกร
(4) อาคารที่จอดรถอัจฉริยะแบบจอดได้หลายคัน
(5) ระบบควบคุมการจ่ายน้าดื่มสาหรับไก่เนื้อ
(6) เครื่องบดและอัดเม็ดเชื้อเพลิงแบบเคลื่อนที่
(7) เครื่องอบปลาแดดเดียว
(8) เครื่องแล่เนื้อปลาสาหรับผลิตปลาส้ม
(9) เครื่องอัดสุกข้าวเกรียบ
(10) เครื่องอัดขึ้นรูปลูกกลิ้งยางประคองถังเครื่องคัดขนาดแมคคาเดเมีย
(11) เครื่องอัดก้อนผงปรุงรสแบบต่อเนื่อง
(12) เครื่องจักรกลแปรรูปเมล็ดกาแฟขนาดครัวเรือน
(13) กี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติสาหรับคนพิการ
(14) โรงเรือนตากหนังหมูไฮบริดจ์
(15) เครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคู
(16) เครื่องขึ้นรูปโพลิเมอร์ขนาดใหญ่สามมิติ
(17) เตียงพยาบาลพักฟื้นผู้ป่วย
(18) เครื่องนับฝาพลาสติกอัตโนมัติแบบไหลตก
(19) เครื่องบรรจุข้าวสารระบบอัตโนมัติ
(20) เครื่องกัดรวมศูนย์ 5 แกนขนาดเล็ก
(21) เครื่องสีข้าวกล้องสดระดับครัวเรือน
(22) หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุประจาบ้าน รุ่น ดินสอ 4.0
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รำยละเอียดกำรดำเนินงำน/ตัวชี้วัด
2. ดาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ จานวน 10 เรื่อง มีผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจานวน 610 คน ดังนี้
ผู้รับกำร
ถ่ำยทอดฯ (คน)
1 การถ่ายทอดเทคโนโลยี “การพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีโดยคนไทยเพื่อทดแทนการนาเข้าและผลักดันสู่ตลาด
22
AEC” ภายในงาน Cooperation 2014 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ สถาบันไทย - เยอรมัน จ.ชลบุรี
2 การถ่ายทอดเทคโนโลยี “ผลงานจากโครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจาปี 2556” ภายในงาน
46
METALEX 2014 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม.
3 การถ่ายทอดเทคโนโลยี “การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล” เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์
69
2558 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยียางพารา” เมื่อวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2558
293
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
5 การบรรยายหัวข้อ “ผลงานจากโครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจาปี 2557” ภายในงาน
51
INTERMACH 2015 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 215 ไบเทค บางนา กทม.
6 การบรรยายหัวข้อ "การประยุกต์ใช้หลัก 6 Sigma optimization ในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลความ
3
แม่นยาสูง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง A505 สถาบันไทย - เยอรมัน จ.ชลบุรี
7 การบรรยายหัวข้อ "การเลือกใช้และกาหนดขนาดตลับลูกปืนในงานเครื่องจักรกลความแม่นยาสูง เมื่อวันที่ 27
35
สิงหาคม 2558 ณ ห้อง A505 สถาบันไทย - เยอรมัน จ.ชลบุรี
8 การบรรยายหัวข้อ "ผลงานจากโครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ในกลุ่มการพัฒนาสร้างกลไกและ
32
อุปกรณ์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการจัดการด้านโรงเรือนปศุสัตว์และเกษตรกรรมสมัยใหม่ เมื่อวันที่
14 กันยายน 2558 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคาร Software Park ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.
9 การบรรยายหัวข้อ "ผลงานจากโครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า การพัฒนาเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
19
เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านในภาคครัวเรือน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558
ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคาร Software Park ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.
10 การบรรยายหัวข้อ "กลไกการบริห ารจัดการระบบอัตโนมัติด้วย วิศวกรรมดิจิตอล เมื่อวันที่ 25 กันยายน
40
2558 ณ ห้อง A505 สถาบันไทย – เยอรมัน จ.ชลบุรี
รวม
610
๒. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้แก่ภำคอุตสำหกรรม/สส. (เป้ำหมำย 4 กิจกรรม/
300 คน) / ผลได้ 5 กิจกรรม/ 360 คน มีร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 83.59 และร้อยละกำรนำไปใช้
ประโยชน์เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 79.60
ผลกำรดำเนินงำน
1) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีออกแบบและผลิตเชิงวิศวกรรมสาหรับการผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนทางการแพทย์ โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวนผู้รับการถ่ายทอดฯ 51 คน จัดถ่ายทอดฯ 29 - 30 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ ลอร์ด (บูทีค)
โฮเต็ล และศึกษาเทคโนโลยี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนและฮ่องกง วันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2558 (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน) มีความพึง
พอใจของผู้รับบริการร้อยละ 78.00 และภาพรวมการนาไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 86.00
2) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบอัตโนมัตใิ นกระบวนการผลิตอาหารเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จานวนผู้รับการถ่ายทอดฯ 52 คน วันที่ 24 - 25 กันยายน 2558 ณ โรงแรม แกรนด์ ลอร์ด (บูทีค) โฮเต็ล และศึกษาเทคโนโลยี ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน) มีความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 77.00 และภาพรวมการนาไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 84.00
3) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จานวนผู้รับการถ่ายทอดฯ 95 คน จัดถ่ายทอดฯ วันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์ มีความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อย
ละ 92.54 และภาพรวมการนาไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 78.40
4) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจุดกาเนิดอุณหภูมิคงที่อุณหภูมิสูง และผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
จานวนผู้รับการถ่ายทอดฯ 122 คน จัดถ่ายทอดฯ วันที่ 16 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ มีความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ร้อยละ 87.43 และภาพรวมการนาไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 70.59
5) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี Electrical Energy Storages : Battery and Supercapicitor โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จานวนผู้รับการถ่ายทอดฯ 40 คน จัดถ่ายทอดฯ วันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2558 ณ อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย
– ฝรั่งเศส มีความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 83.00 และภาพรวมการนาไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 79.00
ลำดับ

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
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รำยละเอียดกำรดำเนินงำน/ตัวชี้วัด
กิจกรรมหลักที่ 2 กำรส่งเสริมกำรนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
ตัวชี้วัด : จำนวนผลงำนด้ำน วทน. ที่ส่งเสริมไปใช้ในกำรเพิ่ มศักยภำพ (เป้ำหมำย 20
เรื่อง) /(เป้ำหมำย 18,000 คน)
ผลกำรดำเนินงำน
1. กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
1.1 งำนคลินิกเทคโนโลยี มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1.1.1 คลิ นิ ก เทคโนโลยี เครื อ ข่ ายส่ งข้ อ เสนอโครงการเพื่ อ ขอรับ การสนั บ สนุ น
งบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2558 ทั้งสิ้น 78 แห่ง จานวน 445 โครงการ (385 + 60)
งบประมาณ 114,372,118 บาท (102,838,361 บาท + 11,533,757 บาท)
1.1.2 แผนบริการให้คาปรึกษาฯ ดาเนินการสนับสนุนงบประมาณแล้ว จานวน 77
โครงการ งบประมาณ 20,342,500 บาท จานวนผู้รับ บริก ารเป้ าหมาย 12,499 คน
ครอบคลุมพื้นที่ 69 จังหวัด ได้แก่
ภาคเหนือ : เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ ตาก
พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี
ภาคกลาง : กทม. สมุ ท รสงคราม สมุ ท รสาคร สระบุ รี อ่ า งทอง
สมุ ท รปราการ นนทบุ รี ปทุ ม ธานี พระนครศรี อ ยุธ ยา ลพบุ รี สิ งห์ บุ รี ราชบุ รี สุ พ รรณบุ รี
นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี นครนายก
ภาคตะวันออก : ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ระยอง
ตราด
ภาคอี ส าน : อุ ด รธานี เลย สกลนคร นครพนม มุ ก ดาหาร ขอนแก่ น
กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร นครราชสีมา
บุรีรัมย์ สุรินทร์
ภาคใต้ : ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พั ทลุง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง
พังงา ระนอง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
1.1.3 แผนงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี มีข้อเสนอโครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ จานวน 36 โครงการ งบประมาณ 8,964,028 บาท โดยมีข้อเสนอ
โครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะทางานพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ จานวน 6
โครงการ งบประมาณสนับสนุน 1,049,404 บาท
1.1.4 แผนงานถ่ า ยทอดเทคโนโลยี มี ข้ อ เสนอโครงการที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณ จานวน 270 โครงการ โดยมีข้อเสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของ
คณะท างานพิ จ ารณาข้ อ เสนอโครงการฯ จ านวน 91 โครงการ งบประมาณสนั บ สนุ น
18,404,565 บาท ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 6,163 คน
1.1.5 โครงการผลักดันโดย อสวท. ตามประเด็นปัญหา/ความต้องการฯ (โครงการ
คลินิกเทคโนโลยี) มีข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จานวน 60 โครงการ
งบประมาณ 11,533,757 บาท โดยมี ข้อ เสนอโครงการที่ ผ่ านเกณฑ์ การพิ จ ารณาของ
คณะทางานพิจารณาฯ จานวน 20 โครงการ งบประมาณสนับสนุน 3,169,935 บาท ผู้รับ
การถ่ายทอดฯ จานวน 860 คน
1.2 งำนหมู่บ้ำนแม่ข่ำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1.2.1 หน่วยงานและสถาบันการศึกษาส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2558 ทั้งสิ้นจานวน 114 โครงการ งบประมาณ 32,619,937
บาท จาแนกตามประเภทหมู่บ้าน ดังนี้

3-25

ผลงำน
22 เรื่อง
( 24,722 คน)
1. เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพแบบถุง
หมัก ขนาด 8 – 10 ลบ.ม.
2. เทคโนโลยีการย้อมสีไหมด้วยวัสดุ
ธรรมชาติ
3. เทคโนโลยีการบาบัดขยะโดยวิธีทางกล
และชีวภาพ
4. เทคโนโลยีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ต้นทุนต่า
5. เทคโนโลยีการปลูกข้าวต้นเดี่ยว
6. เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
จากไก่ดา
7. เทคโนโลยีการเลี้ยงควายนมและแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากควายนม
8. เทคโนโลยีด้านการจัดการอาหารโคขุน
โคแม่พันธุ์
9. เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่เหลืองขาวครบ
วงจร
10. เทคโนโลยีการออกแบบลายผ้าและ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง
11. เทคโนโลยีการทาอิฐบล็อก อิฐปูถนน
จากหอยเชอรี่
12. เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มพันธุ์ปลา
น้าจืด
13. เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มกุ้ง
ก้ามกรามอินทรีย์
14. เทคโนโลยีการอบแห้งแผ่นยางพารา
ด้วยเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์และ
ชีวมวล
15. เทคโนโลยีการย้อมสีเส้นใยขนแกะ
ด้วยสีธรรมชาติ
16. เทคโนโลยีการทอผ้าจากเส้นใย
ผักตบชวา
17. เทคโนโลยีเครื่องบีบน้าจากเนื้อปลา
เพื่อผลิตปลาส้มแบบก้อน
18. เทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
จากแก๊สชีวภาพ
19. เทคโนโลยีชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้
ในตับ (Fasciolosis)
20. เทคโนโลยีการผลิตปลาร้าผงและ

รำยละเอียดกำรดำเนินงำน/ตัวชี้วัด
 หมู่บ้านใหม่ (ปีแรก) จานวน 47 หมู่บ้าน
 หมู่บ้านต่อเนื่องปีที่ 2 หรือ ปีที่ 3 จานวน 57 หมู่บ้าน
 หมู่บ้านแม่ข่าย ปีที่ 1 หรือ ปีที่ 2 จานวน 10 หมู่บ้าน

ปลาร้าก้อน
21. เทคโนโลยีการผลิตดอกเยอบีร่าแบบ
ครบวงจร
22. เทคโนโลยีการออกแบบลวดลายผ้า
1.2.2 ได้รับอนุมัติหลักการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา ขนแกะ
จานวน 100 หมู่บ้าน (ใช้งบฯ ปี 2558 จานวน 95 หมู่บ้าน และใช้งบฯ เหลือจ่ายปี 2557
จานวน 5 หมู่บ้าน) งบประมาณ 24,131,504 บาท จานวนผู้รับการถ่ ายทอดเทคโนโลยี
6,060 คน (ค่าเป้าหมาย 6,000 คน) จาแนกตามประเภทหมู่บ้าน ดังนี้
 หมู่บ้านใหม่ (ปีแรก) จานวน 31 หมู่บ้าน งบประมาณ 6,959,054 บาท
 หมู่ บ้ า นต่ อ เนื่ อ งปี ที่ 2 หรื อ ปี ที่ 3 จ านวน 56 หมู่ บ้ า น งบประมาณ
13,140,150 บาท
 หมู่ บ้ านแม่ ข่ าย ปี ที่ 1 หรื อ ปี ที่ 2 จ านวน 13 หมู่ บ้ าน งบประมาณ
4,032,300 บาท
1.2.3 โครงการผลักดันโดย อสวท. ตามประเด็นปัญหา/ความต้องการฯ (โครงการ
หมู่ บ้ า นแม่ ข่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ) มี ข้ อ เสนอโครงการที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณ จานวน 6 โครงการ งบประมาณ 1,836,105 บาท โดยมีข้อเสนอโครงการที่
ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะทางานพิจารณาฯ จานวน 5 โครงการ งบประมาณสนับสนุน
1,500,000 บาท ผู้ รับ การถ่ า ยทอดฯ จ านวน 240 คน และ หมู่ บ้ าน ว. และ ท. ใหม่
เพิ่มเติม จานวน 4 หมู่บ้าน (จากจานวน 114 โครงการ) งบประมาณสนับสนุน 1,200,000
บาท ผู้รับการถ่ายทอดฯ จานวน 250 คน ดังนั้น รวมหมู่บ้านใหม่ (ปีแรก) ทั้ง 2 ประเภท
จานวน 9 หมู่ บ้าน งบประมาณสนั บ สนุน 2,700,000 บาท ผู้รับการถ่ายทอดฯ จานวน
490 คน (ดาเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
1.3 งำนอำสำสมัครวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1.3.1 การจัดกิจกรรมสรรหาสมาชิก อสวท. ใหม่ (ใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2557)
ใน 5 จังหวัด รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 807 คน ดังนี้
 จังหวัดสตูล วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมสินเกียรติธานี คลินิ ก
เทคโนโลยี ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย วิ ท ยาเขตตรั ง เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
งบประมาณ 282,000 บาท จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 177 คน
 จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมห้วยขาแข้ง
เชษฐศิลป์ คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
282,000 บาท จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 153 คน
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอิมพิเ รียลธารา
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 300,000 บาท จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 171 คน
 จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมริเวอร์แคว คลินิก
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 257,000
บาท จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 151 คน
 จังหวัดพิจิตร วันที่ 20 มกราคม 2558 ณ โรงแรมพิจิตรพลาซ่า คลินิก
เทคโนโลยีม หาวิ ท ยาลัย นเรศวร เป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบ งบประมาณ 282,000 บาท จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 155 คน
1.3.2 การจั ด กิ จ กรรมเติ ม ความรู้ด้ า น วทน. เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพสมาชิก อสวท.
จานวน 6 ครั้งใน 6 ภูมิภาค รวมจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 650 คน (เป้าหมาย 600 คน) มี
ความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 86.27 ดังนี้
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 ภาคเหนือตอนบน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม
2558 คลิ นิ ก เทคโนโลยี ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา เป็ น ผู้ รั บ ผิ ดชอบ
งบประมาณ 485,000 บาท จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 98 คน มีความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 86.20
 ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง ณ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ระหว่ า งวั น ที่ 20 – 22
พฤษภาคม 2558 คลิ นิ กเทคโนโลยีม หาวิท ยาลั ยนเรศวร เป็ น ผู้รับ ผิ ด ชอบ งบประมาณ
479,600 บาท จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 125 คน มีความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ
91.00
 ภาคอีสานตอนบน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม
2558 คลิ นิ ก เทคโนโลยี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ งบประมาณ
559,680 บาท จ านวนผู้ เข้ าร่วมกิ จกรรม 98 คน มี ค วามพึ งพอใจเฉลี่ ยคิ ด เป็ น ร้อ ยละ
86.00
 ภาคอี ส านตอนล่ า ง ณ จั งหวั ด นครราชสี ม า ระหว่ า งวั น ที่ 27 – 29
เมษายน 2558 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
419,760 บาท จ านวนผู้ เข้ าร่วมกิ จกรรม 90 คน มี ค วามพึ งพอใจเฉลี่ ยคิ ด เป็ น ร้อ ยละ
83.43
 ภาคใต้ ณ จังหวัดตรัง ระหว่า งวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2558 คลินิ ก
เทคโนโลยี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชมงคลศรี วิ ชั ย วิ ท ยาเขตตรั ง เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ งบประมาณ
839,000 บาท จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 104 คน มีความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ
85.40
 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 11 – 13
พฤษภาคม 2558 คลิ นิ ก เทคโนโลยี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร าไพพรรณี เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
งบประมาณ 699,600 บาท จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 135 คน มีความพึงพอใจเฉลี่ยคิด
เป็นร้อยละ 85.60
1.3.3 การจัดกิจกรรมสรรหาสมาชิก อสวท. ใหม่ และปรับปรุงสรรหาสมาชิก
อสวท. ในพื้นที่ที่มีการดาเนินการสรรหามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2559 (ใช้งบประมาณปี
พ.ศ.2558) จานวน 15 จังหวัด โดยสรรหาแล้ วเสร็จ ภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
จานวน 11 จังหวัด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 1,652 คน มีความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเป็นร้อย
ละ 87.58 ดังนี้
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมแก้วสมุย
รี ส อร์ ท จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี คลิ นิ ก เทคโนโลยี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี เป็ น
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 280,000 บาท จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 135 คน
 จังหวัด มุกดาหาร วัน ที่ 17 สิ งหาคม 2558 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ
จังหวัด มุ กดาหาร คลิ นิ ก เทคโนโลยีม หาวิท ยาลั ยนครพนม เป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบ งบประมาณ
300,000 บาท จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน
 จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ วั น ที่ 22 สิ ง หาคม 2558 ณ โรงแรมเมอร์ เคี ย ว
เชี ย งใหม่ คลิ นิ ก เทคโนโลยี ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
งบประมาณ 280,000 บาท จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 174 คน
 จังหวัดกาแพงเพชร วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
300,000 บาท จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 163 คน
 จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมอัมพวาน่า
นอน จังหวัดสมุทรสงคราม คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็น
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 300,000 บาท จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 160 คน
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 จังหวัดนครปฐม วันที่ 2 กันยายน 2558 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี
แกรนด์ จังหวัดนครปฐม คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
282,000 บาท จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 104 คน
 จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 5 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
คลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 253,000 บาท
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน
 จั ง หวั ด แพร่ วั น ที่ 9 กั น ยายน 2558 ณ โรงแรมนครแพร่ ท าวเวอร์
จังหวัดแพร่ คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ 280,000 บาท จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 195 คน
 จังหวัดชัยนาท วันที่ 18 กันยายน 2558 ณ โรงแรมชัยนาทธานี จังหวัด
ชัย นาท คลิ นิ ก เทคโนโลยี ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ เป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบ งบประมาณ
300,000 บาท จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 151 คน
 จังหวัดหนองบัวลาภู วันที่ 21 กันยายน 2558 ณ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 1 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็น
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 300,000 บาท จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 159 คน
 จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 25 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส
จังหวัดสมุทรสาคร คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์ชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์) เป็นผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 300,000 บาท จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 111
คน
2. กำรเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อชุมชน

2.1 การเผยแพร่เทคโนโลยีและให้บริการคลินิกเทคโนโลยี ส่วนกลาง (สส.สป.) ทางสื่อ
สิ่งพิมพ์ ทางโทรศัพท์ ทางเว็บไซต์ การจัดนิทรรศการ มีผู้รับบริการข้อมูลเทคโนโลยี ทั้งที่ระบุ
ตัวตนได้และระบุตัวตนไม่ได้ (สะสม) จานวน 638,120 ราย ดังนี้
- เว็บไซด์ จานวน 636,636 ราย
- call center จานวน 373 ราย มีความพึงพอใจ ร้อยละ 82.32
- สื่อสิ่งพิมพ์ 1,111 ราย
2.2 การจัดนิทรรศการผลงานของ วท. ในหัวข้อ "หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ
เศรษฐกิจพอเพียง" ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 84 พรรษา ธันวาคม 2557 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 6
ธันวาคม 2557 งบประมาณ 499,690 บาท มีผู้เข้าชมนิทรรศการ จานวน 2,472 คน
2.3 การน าผู้ ป ระกอบการมาจ าหน่ า ยสิ น ค้ า OTOP ในงานถนนสายวิ ท ยาศาสตร์ ฯ
จานวน 10 ราย ตามนโยบายคืนความสุข ผลการจัดงานผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 66.66
2.4 การจัดทาจดหมายข่าว อสวท. ราย 6 เดือน จานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 10,500 ฉบับ
รวม 21,000 ฉบั บ โดยจ้ า งเหมาโรงพิ ม พ์ ส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนา จั ด พิ ม พ์ โดยได้
ดาเนินการจัดพิมพ์พร้อมจัดส่งให้กับสมาชิก อสวท. ทั่วประเทศ แล้ว และ อสวท. มีความพึง
พอใจเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 93.40
2.5 โครงการผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ เผยแพร่ ผ ลงานของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รายการ "SCIENCE HIT วิทยาศาสตร์ทันสมัย" ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 มอบหมายให้ อพ. เป็นผู้ดาเนินโครงการ งบประมาณจานวน 4,000,000 บาท
2.6 สมทบงบประมาณจานวน 1,750,000 บาท เพื่อจัดงาน "นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ไทยเพื่อ SMEs" ณ คลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 3 – 25 ตุลาคม 2558
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3. กำรติดตำมและประเมินผล

3.1 โครงการประเมิ น สถานะการพั ฒ นาหมู่ บ้ านแม่ ข่ ายวิ ท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดาเนินโครงการ
โดยมีงบประมาณ 1,000,000 บาท
3.2 โครงการประเมิ น ผลลั พ ธ์ ที่ เ ป็ น มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด จากการสนั บ สนุ น
งบประมาณโครงการคลินิกเทคโนโลยีและโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 มอบหมายให้มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น ผู้ดาเนิ น
โครงการ งบประมาณ 1,500,000 บาท
3.3 การฝึกอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการเครือข่าย การติดตามประเมินผลและรายงาน
ผลโครงการ” ดาเนินการทั้งหมด 4 รุ่น มีผู้รับการอบรมรวมทั้งสิ้น 274 คน จากหน่วยงาน/
สถาบันการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จานวน 81 แห่ง งบประมาณ 352,714
บาท ผู้รับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจในการฝึกอบรม ร้อยละ 87.02
3.4 การรายงานผลการดาเนินงานในระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ (CMO) คิดเป็นร้อย
ละ 87.56
- คลินิกเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 97.13
- หมู่บ้านแม่ข่าย ว. และ ท. คิดเป็นร้อยละ 78.00
3.5 ร้อยละของผู้รับการถ่ายทอดฯ มีการนาไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 89.47
- คลินิกเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 97.65 (คิดจากจานวนผู้เข้าร่วมฯ 3,186
คน มีผู้นาไปใช้ประโยชน์ 3,111 คน)
- หมู่บ้ านแม่ข่าย ว. และ ท. คิดเป็ นร้อยละ 81.29 (คิดจากจานวนผู้เข้าร่วมฯ
1,144 คน มีผู้นาไปใช้ประโยชน์ 930 คน จากจานวน 23 โครงการ)
3.6 สั ด ส่ ว นผลลั พ ธ์ ท างเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ เ กิ ดจากการด าเนิ น งานโครงการ
เปรียบเทียบกับ งบประมาณที่ได้รับ คิดเป็น 1.06 เท่ า (ข้อมูลจากระบบคลินิกเทคโนโลยี
ออนไลน์)
- คลินิกเทคโนโลยี : มูลค่าทางเศรษฐกิจฯ 15,483,550 บาท (คิดจาก 50
โครงการ งบประมาณสนับสนุน 10,810,130 บาท) คิดเป็น 1.43 เท่า
- หมู่บ้านแม่ข่าย ว. และ ท. มูลค่าทางเศรษฐกิจฯ 2,519,450 บาท (คิดจาก
23 โครงการ งบประมาณสนับสนุน 6,156,250 บาท) คิดเป็น 0.41 เท่า
4. กำรประชุมเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2558

ณ โรงแรมรำมำกำร์เด้ น ส์ กรุ งเทพฯ มี ผู้ เข้ า ร่ว มการประชุ ม จ านวน 725 คน จ าแนก
ประเภทได้ ดังนี้
4.1 สถาบันการศึกษา
- คลินิกฯ เครือข่าย 298 คน
- ไม่ใช่คลินิกฯ เครือข่าย 4 คน
4.2 ผู้แทนชุมชนหมู่บ้าน ว. และ ท. 174 คน
4.3 ผู้แทนสมาชิก อสวท. 60 คน
4.4 ผู้ประกอบการ OTOP 25 คน
4.5 หน่วยงานราชการ (ผู้แทนจังหวัด) 47 คน
4.6 หน่วยงานในสังกัด วท. 117 คน
โดยผู้เข้าร่วมการประชุมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 81.63 และมีภาพรวมประโยชน์ที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 79.59
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คณะผู้จัดทำ
จัดทำโดย

สานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3948
โทรสาร 0 2333 3931
www.ops.go.th

ที่ปรึกษำ

นางวนิดา บุญนาคค้า

ผู้จัดทำ

นางกันยา พงศ์พิศาล

ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผู้อานวยการส่วนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและบูรณาการด้าน วทน.
สานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
นางสาวนุชนารถ โฉลกคงถาวร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวมัชฌิมา นันทรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

