
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 
ส านกัส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 



 

ค ำน ำ 

การส่งเสริม สร้างความตระหนัก เผยแพร่ และถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรมสู่ภูมิภาค เป็นภารกิจหลักของส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านั กงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงด าเนินการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ต้ังแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับ
อุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

 

การด าเนินงานต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  นั้น 
มุ่งหวังให้ประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกพ้ืนที่ในประเทศไทย มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม เพ่ือน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ิมมูลค่าผลผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับความเป็นอยู่
ได้อย่างม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน  
 

คณะผู้จัดท า 
         มีนาคม 2560  
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บุคลำกรส ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
 

 
 
 
 

นำงวนิดำ บุญนำคค้ำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

 
ส่วนบริหำรงำนเทคโนโลยี 

 
 
 
 

นางสาวโชติรักษ์ ยิ่งเสรี 
ผู้อ านวยการส่วนบริหารงานเทคโนโลยี 

นายธนะชัย พละการมย์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 นายเมธี ลิมนิยกุล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

นางสาวเนตรนภา สารสร้อย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 นายภูมินันท์ ทัดเทียม  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

นางสาวฑิตยา สุอินทร์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

 นางสาวกนกพร เรืองวรรณ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 

 

ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 
นางสาวอัญชลี ธนะศิริวัฒนา 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

 นางชิดณพัฒน์ ทรัพย์ส ารวย 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

นางสาวจินดา จีระสิงห์ 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 

 นางพงศ์ภรณ์ วิลเฮลมี 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

นางสาวรุจิรา ขันติมนต์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 

 นางสาวนภาพรรณ ทองประดับ 
นักจัดการงานทั่วไป   
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  ส่วนยุทธศำสตร์ส่งเสริมและบูรณำกำรด้ำน วทน. 

 
 
 
 

นางกันยา พงศ์พิศาล 
ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและบูรณาการด้าน วทน. 

นางเทียรทอง ใจส าราญ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการพิเศษ  

 นางสาวนุชนารถ โฉลกคงถาวร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

นางสาวสุชานุช ชนะชาญมงคล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

 นางสาวมัชฌิมา นันทรัตน์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

นางสาวสิรีกานต์ เกษี 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

 นางสาวมาสสิริ พงษ์ศิริ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 

นางสาวณัฏฐพัชร์ ธรรมทักษ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

  
 

 
ส่วนส่งเสริมกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

  
 
 
 
 นางกัญญา ศรีนวลชาติ 

ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
นางสาวอัญชลี งอยผาลา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

 นายจิรวัฒน์ วงษ์สมาน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

นางสาวปวีณา สังข์ศรีอินทร์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 นายตรีภพ พินันโสตติกุล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

นางสาวอาทิตยา ไชยเยชน์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
 

 นางสาวกมลวรรณ สุนทรเกตุ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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นางสาวพรรณิศา สัตยารัฐ 
พนักงานราชการ 
 

 นางสาวพุทธพร ผ่องกาย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 

นางสาวชลธิชา มากบุญ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 

 นายเกิดปิติ สิทธิกิจ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
  

 
 

โครงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและยกระดับสินค้ำหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
 
 
 
 

นางสุวิมล อินทะแสน 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

นางสาวพสุภา ชินวรโสภาค 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการพิเศษ 

 นางสาวเกศรัตน์ วิศวไพศาล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 
 

นางสาวสุมลนาถ ค าหว่าน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 

 นางสาวอุษา แสงฉาย 
นักจัดการงานทั่วไป 

 
 

ศูนย์ประสำนงำน วท. ประจ ำภูมิภำค ส่วนกลำง 
 
 
 
 

นางสุวิมล อินทะแสน 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

นางสาวชัชฎาพร มีศรี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

 นางสาวคัทลียา เงินจั่น 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ศูนย์ประสานงาน วท. ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) 

 
 
 
 

นางสาวโมรีพัฐฐ์ ล าเจียกเทศ 
ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงาน วท. ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน 

นายศุภรักษ์ โสมรัตนานนท์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

 นางสาวรชนิศ ศรีวิชัย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

นายณัฐวุฒิ เทียมแสน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

 นางสาววิลาสินี พริ้มพราย 
นักจัดการงานทั่วไป 
 

นายรัฐกรณ์ ทาศรี 
นักจัดการงานทั่วไป 
 

 นางสาววรรณวิไล ใจสู้ 
นักจัดการงานทั่วไป 

 
 

ศูนย์ประสานงาน วท. ประจ าภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2) 
 
 
 
 

นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ 
ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงาน วท. ประจ าภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

นายวิทยา สุวรรณสุข 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

 นางสาววิลาวรรณ งอยผาลา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

นางสาววณิตา หม่ันเรียน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

 นางสาวธัญญรัตน์ ประชามอญ 
พนักงานราชการ 
 

นายเอกพล มนตรี 
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ศูนย์ประสานงาน วท. ประจ าภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3) 

 
นางสาวดาวริน สุขเกษม 

ผู้อ านวยการ ศูนย์ประสานงาน วท. ประจ าภูมิภาค ภาคใต้ 
นายจตุรงค์ สินแก้ว 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
 

 นางสาวปุณยชา บัณฑิตกุล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

นางสาวภัทริยา ส่องศรี 
พนักงานราชการ 
 

 นางสาวไพลิน เลิศคงยศ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

นางสาวสุดาวรรณ ฤทธิเนียม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 นายนัฐชัย ปรังพันธุ์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

นายพิศาล ทองเต็ม 
พนักงานขับรถ  
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ศูนย์ประสานงาน วท. ประจ าภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4) 

 
นายสรรณพ นาควานิช 

ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงาน วท. ประจ าภูมิภาค ภาคตะวันออก 
นายรัชนิกร พ้นภัย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

 นางสาวศิวพา ศิริจามร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

นางสาวพรชนก เหรียญประยูร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

 นางสาวฐาปนี รักษาความดี  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

นางสาวอัจฉรา เด่นเจริญโสภณ 
นักจัดการงานทั่วไป 
 

 นางสาวนุชนาถ ล่องมัจฉา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

นายจตุรพร สงวนอยู่  
พนักงานขับรถ 
 

  

 
ศูนย์ประสานงาน วท. ประจ าภูมิภาค ภาคกลาง (ศวภ.5) 

 
 
 
 

นางดารนี ศุภธีรารักษ์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงาน วท. ประจ าภูมิภาค ภาคกลาง 

นายชุมพล เยาวภา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 นางสาวเดือนเพ็ญ อาจไธสง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
 

นางสาวศิริพันธ์ วิชัย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 

 นางสาวกุลประภา สุนทรารชุน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
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โครงการ/กิจกรรม ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ล าดับ โครงการ – กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
(Project 
Manager) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารจัดการด้าน วทน. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและมีธรรมาภิบาล  
โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าภูมิภาค 

1 ศูนย์ประสานงาน วท. ประจ าภูมิภาค  20,000,000  
1.1 ศูนย์ประสานงาน วท. ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน  โมรีพัฐฐ์ฯ 
1.2 ศูนย์ประสานงาน วท. ประจ าภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  เอกพงศ์ฯ 
1.3 ศูนย์ประสานงาน วท. ประจ าภูมิภาค ภาคใต้  ดาวรินฯ 
1.4 ศูนย์ประสานงาน วท. ประจ าภูมิภาค ภาคตะวันออก  สรรณพฯ 
1.5 ศูนย์ประสานงาน วท. ประจ าภูมิภาค ภาคกลาง  ดารนีฯ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้าน วทน. ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ผลผลิต : การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้าน วทน. 

2 การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 31,000,000 ธนะชัยฯ 
3 การจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และงานวัน

เทคโนโลยีของไทย 
26,000,000 โชติรักษ์ฯ 

4 การอุดหนุนสมาคมวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

3,200,000 โชติรักษ์ฯ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมการบูรณาการ การสร้างความตระหนัก และการใช้ประโยชน์ วทน. รวมถึงอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้วย วทน. 

5 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ด้วย วทน. 

48,000,000 พสุภาฯ 

* โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพ่ือสุขภาพโดยเป็นครัวสุขภาพเพ่ือมหานคร 
6 โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพ่ือสุขภาพโดยเป็นครัว

สุขภาพเพ่ือมหานคร  
(* เป็นโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 

11,900,000 ดารนีฯ 

ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
7 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และ

อุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ 
52,700,000 จิรวัฒน์ฯ 

8 การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่
ภาคอุตสาหกรรม 

2,000,000 เนตรนภาฯ 

9 การส่งเสริมการน า วทน. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน 79,800,000 กัญญาฯ 
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ล าดับ โครงการ – กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
(Project 
Manager) 

ภารกิจประจ าและงานสนับสนุน การบริหารจัดการ สส.  
9 งานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและบูรณาการด้าน วทน. ใช้งบประมาณภายใต้

โครงการ ศวภ. 
กันยาฯ 

10 งานสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจของ สส. ใช้งบประมาณภายใต้
โครงการ ศวภ. 

เมธีฯ 

11 งานบริหารท่ัวไป - อัญชลีฯ 
ภารกิจพิเศษร่วมกับหน่วยงาน วท. และหน่วยงานภายนอก 

12 การจัดงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560”   
13 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การขับเคล่ือนงานด้าน วทน.  

สู่การพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัด ชุมชนและท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

  

14 การจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ "โครงการ
พลังงานและเทคโนโลยีท่ีย่ังยืนแห่งเอเซีย 2559 (SETA 2017)” 

  

15 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง แนวทางในการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของหน่วยงาน วท. ร่วมมือกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

  

16 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดท าแผนปฏิบัติการ วทน.  
สู่ภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

  

17 การประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
ประจ าปี 2560 

  

 รวม 274,600,000 
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ผลการด าเนินงาน 
ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การบริห าร จัดกา รด้านวิทย าศา สตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกร รม เพ่ือ เพ่ิมขี ด
ความสามารถในการแข่งขันและมีธรรมาภิบาล 

โครงการระดับผลผลิต โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าภูมิภาค 

กิจกรรม 
การประสานและผลักดันเพ่ือให้มีการน า วทน. ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

 

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าภูมิภาค 5 แห่ง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประจ าภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน เทคโนโลยีประจ าภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน 
(ศวภ.1)(ศวภ.1)     
 
ท่ีตั้ง : ช้ัน 2 อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
239 ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
 
พ้ืนท่ีให้บริการ 8 จังหวัด : เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน น่าน พะเยา 
เชียงราย แพร่ 

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประจ าภูมิภาค เทคโนโลยีประจ าภูมิภาค   
ภาคตะวัภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2)นออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2)     
 
ท่ีตั้ง : เลขท่ี 123 อาคารพิมลกลกิจ ช้ัน 4 
ห้อง 408 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
 
พ้ืนท่ีให้บริการ 12 จังหวัด : ขอนแก่น 
หนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวล าภู บึง
กาฬ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ 
นครพนม มุกดาหาร สกลนคร 

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประจ าภูมิภาค เทคโนโลยีประจ าภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3)     
 
ท่ีตั้ง : ช้ัน 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
พ้ืนท่ีให้บริการ 14 จังหวัด : สงขลา ระนอง 
พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง 
นครศรีธรรมราช 

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประจ าภูมิภาค ภาคตะวันออก เทคโนโลยีประจ าภูมิภาค ภาคตะวันออก 
(ศวภ.4) (ศวภ.4)   
 
ท่ีตั้ง : ช้ัน 2 อาคาร 50 ปี (ศาสตราจารย์
ประยูร จินดาประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
พ้ืนท่ีให้บริการ 9 จังหวัด : ชลบุรี จันทบุรี 
ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว 
นครนายก สมุทรปราการ 

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประจ าภูมิภาค เทคโนโลยีประจ าภูมิภาค ภาคกลาง ภาคกลาง   
(ศวภ.5)(ศวภ.5)    
 
ท่ีตั้ง : ช้ัน 6 อาคารพระจอมเกล้า ส านักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
พ้ืนท่ีให้บริการ 8 จังหวัด : ปทุมธานี 
นนทบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง 
ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี 
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การให้บริการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าภูมิภาค 5 แห่ง 

 
 
 
 
 

 จ านวนผู้รับบริการจากกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ วทน. 5,296 คน 
 จ านวนผู้รับบริการจากช่องทางการให้บริการ ได้แก่ walk in อีเมล์ โทรสาร จ านวน 4 คน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมจากกิจกรรมการประชุมเพ่ือผลักดันแผน วทน. สู่แผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จ านวน 1,191 คน 

 
 
 
 
 
      ผลักดันแผนงาน/โครงการด้าน วทน. เข้าบรรจุภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค  
      รวมท้ังส้ิน 24 แผนงาน/โครงการ (ค่าเป้าหมาย 5 แผนงาน/โครงการ) ดังน้ี 

 
 
 
 

 
1. การน าองค์ความรู้ด้าน วทน. เพ่ือส่งเสริมการค้า การลงทุน   

1.1 โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
      (โครงการบรรจุภายใต้แผนพัฒนาภาคกลาง จ.ปทุมธานี) 
 

2. การน าองค์ความรู้ด้าน วทน. เพ่ือการบริหารจัดการเกษตร 
2.1 โครงการยกระดับการแข่งขันระบบธุรกิจการเกษตร  

(โครงการบรรจุภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561)) 
2.2 แผนงาน/โครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “พัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาด้วย วทน.”  

(โครงการบรรจุภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด 5 จังหวัด พ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ (พ.ศ. 2561 – 2564))  
2.3 โครงการการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์จากยางพาราด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

(โครงการบรรจุภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ (พ.ศ. 2561 – 2564)) 
2.4 โครงการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดสกลนคร  

(โครงการบรรจุภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร (พ.ศ. 2561 – 2564)) 
2.5 โครงการจัดต้ังสถานนวัตกรรมบริการสุขภาพ (ธรรมเวชนคร)  

(โครงการบรรจุภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร (พ.ศ. 2561 – 2564)) 
2.6 โครงการพัฒนาโรงงานแปรรูปผลไม้แช่อ่ิมอบแห้งเพ่ือการส่งออก  

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวม ร้อยละ 87.37 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า จ านวนผู้รับบริการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
(วทน .) ของศวภ.1-5 มี จ านวนท้ังส้ิน  6,491 คน (ค่าเป้าหมาย 3,000 คน) โดยแบ่งรูปแบบการ
ให้บริการงานด้าน วทน. แบบต่าง ๆ ดังน้ี 

โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จ านวน 16 โครงการ 
โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
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(โครงการบรรจุภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม (พ.ศ. 2561 – 2564)) 
2.7 โครงการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหาร  

โครงการบรรจุภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม (พ.ศ. 2561 – 2564)) 
2.8 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ  

อันเกิดจากสภาวะโลกร้อน กรณีศึกษา ลิ้นจี่ นภ.1  
(โครงการบรรจุภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม (พ.ศ. 2561 – 2564)) 

2.9 การใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพ่ือการเกษตร (GISgro)  
(โครงการบรรจุภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2564)) 

2.10 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักปลอดสารพิษโดยการใช้ไคโตซานแดงและสมุนไพรไล่แมลง  
(โครงการบรรจุภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2564)) 

2.11 โครงการเพ่ิมผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
(โครงการบรรจุภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (พ.ศ. 2561 – 2564)) 

2.12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง  
(โครงการบรรจุภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (ปี 2560 เพ่ิมเติม)) 

2.13 โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพ่ือสุขภาพโดยเป็นครัวสุขภาพเพ่ือมหานคร
(โครงการบรรจุภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ปี 2560 เพ่ิมเติม)) 

 
3. การน าองค์ความรู้ด้าน วทน. เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวและบริการ 

3.1 โครงการศูนย์การเรียนรู้และสาธิตด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยต้นแบบของกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนกลาง (โครงการบรรจุภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (พ.ศ. 2561 
– 2564)) 

 
4. การน าองค์ความรู้ด้าน วทน. เพ่ือพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 

4.1  โครงการจัดต้ัง war room สนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการไฟป่าและหมอก
ควัน และการติดตามการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ (โครงการบรรจุภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน 
(พ.ศ. 2561)) 
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(*โครงการตามยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า
เกษตรแปรรูป (แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
/ 20 จังหวัด  
(กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
ยโสธร สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อ านาจเจริญ) 

7. โครงการพัฒนาสร้างอุปกรณ์ แล ะ
ระบบการวัดเปอร์เซนต์น้ ามันในปาล์ม
น้ ามัน (แผนพัฒนาภาคใต้) /  
(จ.นครศรีธรรมราช)  

8. โครงการต้นแบบการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากลองกองและการสกัดสารส าคัญ 
(แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน) / 5 จังหวัด  
(สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)  

5. โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วย
เทคนิคการใช้แมลงหมันในไม้ผล
เศรษฐกิจ (แผนพัฒนาภาคกลาง) /  
(จ.ปทุมธานี) 

6. โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
สุข ภาพแล ะค วาม งาม  (แผนพัฒนา
ภาคใต้) / 9 จังหวัด  
(ชุมพร ระนอง พั ง งา ภู เ ก็ต กระบี่  ต รัง  สุ ราษฏ ร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง) 

4. โครงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมชีวอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 
: Eastern Biopolis ( โคร งการพิ เศษขนาดใหญ่  Big Rock) 
(แผนพัฒนาภาคตะวันออก) / 6 จังหวัด  
(ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) 

โครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค* (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
จ านวน 8 โครงการ ดังน้ี 

1. โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการข้าวเชิงพ้ืนท่ี 
(แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) / 20 จังหวัด  
(กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครพนม มุกดาหาร สกลนคร บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล าภู 
อุดรธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อ านาจเจริญ) 

3. โครงการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสาน
ด้วยนวัตกรรม (แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 10 จังหวัด  
(ขอนแก่น สุรินทร์ กาฬสินธ์ุ อุบลราชธานี ชัยภูมิ สกลนคร 
อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร บุรีรัมย์) 
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              ผลักดันให้มีการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/ 
              กลุ่มจังหวัด จ านวน 7 เรื่องหลัก (ค่าเป้าหมาย 5 เรื่อง) ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การน าองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 

 

2.1 เทคโนโลยีการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเช้ือเพลิง (RDF) จังหวัดล าพูน (ศวภ.1) 
2.2 โครงการ “การน าองค์ความรู้ วทน. เพ่ือขับเคล่ือนและพัฒนาจังหวัดล าพูน ด้านเกษตรและส่ิงแวดล้อม (ศวภ.1) 
2.3 เทคโนโลยีการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเช้ือเพลิง (RDF) จังหวัดตราด (ศวภ.4) 
2.4 การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและสมุนไพรตามแนวพระราชด าริด้วย วทน. พ้ืนท่ีลุ่มน้ าปราจีน (ศวภ.4) 
2.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมต้นแบบในพ้ืนท่ีชุมชนคลอง

รังสิต อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (ศวภ.5) 

22  

    การน าองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อการบริหารจัดการเกษตร 
 

    1.1 โครงการการจัดการเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร (ศวภ.1) 
    1.2 การน า วทน. เพ่ือการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง จังหวัฉะเชิงเทรา (ศวภ.4) 
    1.3 “การใช้ วทน. เพ่ือพัฒนาเพ่ิมมูลค่าผลไม้ภาคตะวันออก” ส าหรับกลุ่มผู้น าชุมชนด้านการเกษตร/เกษตร

ยุคใหม่/หน่วยงานราชการด้านการเกษตรและมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี (ศวภ.4) 
    1.4 การน า วทน. เพ่ือสนับสนุนสวนอนุรักษ์พันธ์ุมะม่วง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ศวภ.4) 
    1.5 โครงการเติมความรู้ด้าน วทน. เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดภาคกลางตอนกลาง (ศวภ.4) 

11  

การน าองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อยกระดับ/พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
 

3.1 การสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้และขยายผลการพัฒนาส่ิงทอด้วย วทน. จังหวัดแพร่ (ศวภ.1) 
3.2 โครงการพัฒนาสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง  (ศวภ.4) 
3.3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กุ้งแห้ง/กระหร่ีป๊ับ/เมล่อน จังหวัดสตูล (ศวภ.3)  
3.4 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนมแพะ (ศวภ.3) 
3.5 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปลองกองครบวงจร จังหวัดสตูล (ศวภ.3) 
3.6 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทอง จังหวัดสงขลา (ศวภ.3) 
3.7 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหม่อน จังหวัดสงขลา (ศวภ.3) 

33  
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      การเผยแพร่การน าองค์ความรู้ด้าน วทน. ไปพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจงัหวัด 
 

5.1 การขับเคล่ือนแผนงานด้าน วทน. เพ่ือพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ศวภ.4) 
5.2 การเผยแพร่การน าองค์ความรู้ด้าน วทน. และผลงานการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ของ ศวภ. และ

หน่วยงาน วท. ในการจัดกิจกรรมระดับจังหวัดและภูมิภาค ได้แก่ 
 การจัดกิจกรรมเผยแพร่งานด้าน วทน. ในงาน Lanna expo 2017 (ศวภ.1) 
 การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและการประชุมในงาน World Hapex 2017 (ศวภ.3) 
 โครงการเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2017 (ศวภ.5) 

55  

 การน าองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
 

4.1 การน าผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาด้วย วทน. ลดผลกระทบจากภัยพิบัติ (ศวภ.3) 
4.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมต้นแบบในพ้ืนท่ี

ชุมชนคลองรังสิต อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (ศวภ.5) 
4.3 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปเกษตรอินทรีย์เพ่ือการพัฒนาสร้างความมั่นคงทาง

อาชีพชาวนาอย่างย่ังยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดสิงห์บุรี (ศวภ.5) 

44  

      การน าองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อพัฒนาพืช/สัตว์เศรษฐกิจ 
 

   6.1 โครงการส่งเสริม และพัฒนาการเล้ียงโคเนื้อคุณภาพดี จ.แพร่ (ศวภ.1)  
   6.2 โครงการยกระดับการแข่ง ขันในระบบธุรกิจการเกษตร กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับ

มาตรฐานการผลิตล าไยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (ศวภ.1) 
   6.3 โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้าน วทน. เ พ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก

สับปะรด จ.ล าปาง (ศวภ.1) 
   6.4 โครงการพัฒนาเคร่ืองจักรเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน จ.กระบ่ี (ศวภ.3) 

66  

    การพัฒนาพื้นที่ด้วยการใช้เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการเกษตร 
 

    7.1 โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการปัญหาหมอกควันและ
ไฟป่าในพ้ืนที่ภาคเหนือ (ศวภ.1) 

    7 .2  ร ะบ บ สา รสน เทศ เพ่ือ กา ร เกษ ตรแ บบ พก พา  (Thailand Agriculture Mobile 
Information System) หรือ TAMIS (ศวภ.2) 

    7.3 การขยายผลการด าเนินโครงการ "การใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพ่ือการเกษตร 
(GISagro)" พ้ืนที่ต าบลคลองเปรง จ.ฉะเชิงเทรา (ศวภ.4) 

77  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้าน วทน. ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 

ผลผลิต การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

การจัดงานสัปดาหวิ์ทยาศาสตรแ์ห่งชาติการจัดงานสัปดาหวิ์ทยาศาสตรแ์ห่งชาติ  
ส่วนกลาง 
 

การจัด “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2560” 
วันท่ี :  วันที่ 17 – 27 สิงหาคม 2560 
สถานท่ี : อาคาร 2 – 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
แนวคิดการจัดงาน : จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์  

     เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม 
หัวข้อการจัดงาน : เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน Sustainable Development Goals (SDGs) 
การด าเนินงาน : จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ จากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสถาบันการศึกษา สมาคมและพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือแสดงถึงศักยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น าสมัย สามารถสร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์กับผู้เข้าชมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งสิ้น 1,113,303 
คน ผู้เข้าชมงานมีความพึงพอใจ ร้อยละ 85.40 
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ส่วนภูมิภาค 
 

 สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2560 ให้แก่
สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จ านวน 32 แห่ง และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย รวมเป็น 33 แห่ง มีจ านวน
ผู้เข้าร่วมงานและกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 587,017 คน  
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การจัดงานเทิดพระเกยีรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและงานวันเทคโนโลยีของไทยการจัดงานเทิดพระเกยีรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและงานวันเทคโนโลยีของไทย   
 
ส่วนกลาง 
 

การจัดงาน “RoadShow เทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะ” 
วันท่ี :  วันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2560 
สถานท่ี : อาคาร 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา 
การด าเนินงาน : เป็นการจัดแสดงนิทรรศการและแสดงผลงานรวมเทคโนโลยีในด้านการบริหารจัดการขยะ ของ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานเครือข่าย โดยมีผู้เข้าร่วมงาน
และชมนิทรรศการ รวมทั้งสิ้น 1,611 คน ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชมนิทรรศการภาพรวม
ร้อยละ 87.92  
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ส่วนภูมิภาค 
 

จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยในแต่ละภูมิภาค จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้  
 จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ภายในงาน Lanna EXPO 2017 

ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ (ศวภ.1) 
 จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ภายในงาน World HAPEX 2017 

ระหว่างวันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดสงขลา (ศวภ.3) 
 จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ภายในงานเจ้าพระยาป่าสัก 2017 

ระหว่างวันที่ 25 -29 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดสิงห์บุรี (ศวภ.5) 
 

การจัดงาน Thai Tech EXPO 2017 
 

วันท่ี :   วันที่ 20 – 24 กันยายน 2560 
สถานท่ี :  Hall 105-106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา 
การด าเนินงาน : งานแสดงนิทรรศการผลงาน/ชิ้นงาน/ผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐาน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม ในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 3 
งานหลัก ได้แก่ 

1) งาน Thailand Tech Show 2017 & investor Day 2017 (ด าเนินการโดย พว.) 
2) งานแสดงนิทรรศการผลงาน/ชิ้นงาน/ผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานด้าน วทน.  ที่ส าคัญของ 15 หน่วยงาน 
วท. จ าแนกตามเทคโนโลยี จ านวน 6 Technology Clusters ดังนี้   

 Food Technology 
 Medical Technology 
 Future Technology 
 National Quality Infrastructure (NQI) 
 Bio Economy 
 STI for OTOP Upgrade 

3) งาน TechnoMart 2017 (ด าเนินการโดย สป.วท.) ประกอบด้วย 3 โซน ได้แก่  
 โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ประจ าปี 2017  
 โซนแสดงนิทรรศการเครื่องจักรกลไทย 
 โซนจัดแสดงเทคโนโลยีชุมชน : InnoVillages 20 หมู่บ้านนวัตกรรม 

 
ผลการด าเนินงาน Thai Tech EXPO 2017 

มีผู้ เข้าร่วมงานและชมนิทรรศการ รวมทั้งสิ้น 13,631 คน ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมวิชาชีพ จ านวน 10 
หลักสูตร รวม 505 คน ยอดจ าหน่ายสินค้าคิดเป็นมูลค่า รวม 7,033,666 บาท มีการเจรจาธุรกิจ (Business 
matching/Pitching) จ านวน 323 ครั้ง คิดมูลค่าการเจรจาธุรกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังเสร็จงาน ประมาณ 
62,659,100 บาท 
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การจัดพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดีเพือ่เทดิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชในฐานะ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” 

เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจ าปี 2560 
 

วันท่ี :   วันที่ 19 ตุลาคม 2560 
สถานท่ี :  ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประธานในพิธีฯ : ดร.อรรชกา สีบุญ เรื อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้อมด้วย  

นายแพทย์ปฐม  สวรรค์ปัญญาเลิศ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้เข้าร่วมพิธีฯ :  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

และสถาบันการศึกษา จ านวน 95 หน่วยงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 891 คน 
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การอุดหนุนการด าเนินงานของสภาสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(สวท.) สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) และสมาคมวิชาการและ
วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 อุดหนุนงบประมาณให้กับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวท.) เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ภายในงาน The 2017 Taiwan International 
Science Fair ระหว่างวันที่ 5 – 11 กุมภาพันธ์ 2560 

 อุดหนุนงบประมาณให้กับสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) และ
สมาคมวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้รับด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วยการ
ประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกวดแข่งขัน  และการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม จ านวน 11 กิจกรรม จ านวนผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 900 คน โดยมีความพึงพอใจภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 
80 

 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2560 
ในปี 2560 ได้ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง ด าเนินการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ในหัวข้อ “เครื่องจักรกล พลังงาน และส่ิงแวดล้อม เพ่ือการเกษตร ประจ าปี 2560” ซ่ึงได้ประกาศผล
เม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลท้ังสิ้น 6 รางวัล ประกอบด้วย 

 

  รางวัลท่ี 1 มี 2 รางวัล 
 ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ 
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 เครื่องผ่าและค้ันน้ ามะนาว/ส้ม 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รางวัลท่ี 3 มี 1 รางวัล 

 เครื่องผ่าปลากะตักสมรรถนะสูง 
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  รางวัลเชิดชูเกียรติ มี 3 รางวัล 

 ชิ้นส่วนขุดดินของเครื่องจักรกลการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ไอ-เค่ียม รถหย่อนกล้าและรถท านาอเนกประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เครื่องผลิตก๊าซชีวภาพแบบกระจายสารหมักตามแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 
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การประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเย่ียม ประจ าปี 2560 
 
เพ่ือสนับสนุนและสร้างขวัญก าลังใจให้นักประดิษฐ์ นักพัฒนา นักวิจัยอิสระ และผู้ประกอบการ ตลอดจน

เป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้ มีการใช้เครื่องจักรที่ผลิตในประเทศ โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวด
สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2560 ทั้งสิ้นจ านวน 11 รางวัล ประกอบด้วย 

 
สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป 

 
รางวัลท่ี 1 รถตัดอ้อยเป็นท่อน ชนิดบรรทุกและขนถ่ายในเครื่องเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
รางวัลท่ี 2 เครื่องชุบเกล็ดขนมปัง  รางวัลท่ี 2 เครื่องคว้านเมล็ดล าไยแบบอัตโนมัติแบบ 16 หัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รางวัลท่ี 3 เครื่องขัดมันส าปะหลัง ขนาดก าลังการผลิต 6 – 10 ตัน/ชั่วโมง 
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สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม 

 
รางวัลท่ี 1 เครื่องบรรจุเม็ดลงแผงแบบ Strip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รางวัลท่ี 2 เครื่องล้างลังพลาสติกอัตโนมัติแบบเคลื่อนย้ายได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รางวัลท่ี 3 แขนกลช่วยงานเชื่อมโลหะ 
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สาขาพลังงาน ส่ิงแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
รางวัลท่ี 1 เครื่องบ าบัดน้ าเสีย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รางวัลท่ี 2 เครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ าส าหรับทดแทนการใช้ก๊าซ LPG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รางวัลท่ี 3 เรือก าจัดผักตบชวาประสิทธิภาพสูง 
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รางวัล “เทคโนโลยีสร้างสรรค์อาชีพเพ่ือสังคม” 

ได้แก่  รถขายกาแฟสด จรยุทธ (Hybrid Coffee Cart) ของ บริษัท เจ. อาร์. แอล. สยาม จ ากัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การส่งเสริมการบูรณาการ การสร้างความตระหนัก และการใช้ประโยชน์ วทน. รวมถึง
อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

ผลผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 

การการส่งเสริมการส่งเสริมการพฒันาพฒันาและถา่ยทอดและถา่ยทอดเทคโนโลยีเทคโนโลยี  
 

 จ านวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่น าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ทั้งสิ้น 86 ราย  โดยแบ่งเป็น 
 

โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนสถานประกอบการ/ชุมชน

ท่ีใช้ประโยชน์ 
1. การด าเนินการส่งเสริมการน า วทน. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน 61 ราย 
2. การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ 

25 ราย 

 
 จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งสิ้น 23,068 คน 
 ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีน าผลงานไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 80.33 

 
1. การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของภาคการ
ผลิตและบริการ 

 จ านวนเครื่องต้นแบบที่ได้ส่งเสริมและพัฒนา 32 เครื่อง 
 จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งสิ้น 638 คน  
 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดงานเป็นร้อยละ 84.43 
 ผู้รับการถ่ายทอดสามารถน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และผลงานไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 73.61 
 เกิดการลงทุนด้านการพัฒนาเครื่องจักรฯ 42.7525 ล้านบาท 

 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม 

 ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศฯ แล้ว จ านวน 6 เรื่อง 
 มีผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 796 คน 
 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดงานคิดเป็นร้อยละ 90.96 
 ผู้รับการถ่ายทอดสามารถน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และผลงานไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 79.17 

 
2. การส่งเสริมการน า วทน. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน 

 ด าเนินการส่งเสริมการน า วทน. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ให้แก่สถานประกอบการ/ชุมชน 
น าผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ จ านวน 61 ราย 

 ผลงานวิจัยด้าน วทน. ที่ส่งเสริมไปใช้ในการเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน จ านวน 30 เรื่อง 
 ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 21,661 คน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การส่งเสริมการบูรณาการ การสร้างความตระหนัก และการใช้ประโยชน์ วทน. รวมถึง
อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

โครงการระดับผลผลิต 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
ด้วย วทน. 

 

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดบัสินค้าหนึง่ต าบลหนึง่ผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
 

ผลการด าเนินงาน 
 จ านวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการยกระดับด้วย วทน. ทั้งสิ้น 235 ผลิตภัณฑ์ 
 จ านวนผู้ประกอบการ OTOP /ชุมชนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วย วทน. ทั้งสิ้น 176 ราย   
 การด าเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับ OTOP ด้วย วทน. ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  

กิจกรรม  OTOP สัญจร เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจในการพัฒนา OTOP ด้วย วทน. ภายใต้แผนการ
ด าเนินงานยกระดับ OTOP ด้วย วทน. ซ่ึงเป็นการบูรณาการการด าเนินงาน OTOP ของหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตื 
(พว./สวทช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) และส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ร่วมกับหน่วยงาน
ภาคีเก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า OTOP ในเรื่องต่าง ๆ 6 ด้าน ดังนี้  

 การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์  
 การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์  
 การพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต  
 การพัฒนาระบบมาตรฐาน  
 การพัฒนาและออกแบบเครื่องจักร  
 การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้ า  

 
นอกจากนี้ ยังมีการบริการให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ 

(STI For OTOP Matching) จากวิทยากรเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีอีกด้วย 
คูปองวิทย์เพ่ือ OTOP เป็นการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน. ตามข้อเสนอ

โครงการที่มีการจับคู่ผู้ประกอบการและที่ปรึกษาตามใบสมัครคูปองวิทย์เพ่ือโอทอปปี 2559 และ ปี 2560 
การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน. 
MOST Innovation OTOP Award 2560 และการพัฒนาผู้ประกอบการโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์

ชุมชนส าหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่  
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ผลงานเด่นอื่น ๆ  
ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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การจัดงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” 

 

วันท่ี :   วันที่ 9-29 มกราคม 2560 
สถานท่ี :   ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างท าเนียบรัฐบาล 
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือเผยแพร่ผลงานด้าน วทน. ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงาน
เครือข่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยมุ่งเน้นการคัดสรรผลงาน ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมมาบริการจ า หน่ายเพ่ือ
ช่วยเหลือชุมชน วิสาหกิจชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการ ในการสร้างรายได้ กระจายสินค้าและบริการให้แก่ประชาชน 
สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล 
 

กิจกรรมในงาน : 
1. การจัดแสดงจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์กว่า 250 ผลิตภัณฑ์ จากทั่วทุกภูมิภาค ที่ผ่านการสนับสนุนองค์ความรู้

จากหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานเครือข่าย โดยแบ่งพ้ืนที่เป็นโซน เช่น อาหารปรุงสุก 
สมุนไพรเพ่ีอสุขภาพ ตลาดนัดชุมชน หมู่บ้านวิทย์เศรษฐกิจพอเพียง เครื่องจักรอุปกรณ์การเกษตรฝีมือคนไทย 
เช่น เรือดูดตะกอนอเนกประสงค์/ เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด/ ตู้อบปลาแดดเดียว /เครื่องม้วนอัดก้อนชีวมวล /
เครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชนเพ่ือสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. การจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมและต่อยอดการสร้างอาชีพ 
4. การให้บริการค าปรึกษา และงานบริการผู้ประกอบการ SMEs ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ   
 

ผลการด าเนินงาน : 
มีผู้เข้าชมงานกว่า 7 หม่ืนคน  ตลอดจนมียอดจ าหน่ายและสั่งซ้ือสินค้าภายในงาน กว่า 30 ล้านบาท  และมี

การเจรจาธุรกิจเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าชีวมวล เพ่ือการพัฒนาต่อยอด  ซ่ึงมีการลงทุนไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่การพัฒนาพื้นที่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 

วันท่ี :   วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560  
สถานท่ี :   ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 
วัตถุประสงค์ :  
 

1. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่และบทบาทการด าเนินงานด้าน วทน. ใน การ
พัฒนาพ้ืนที่ และแสดงความคิดเห็นในแนวทางการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง วท. กับ มท. เพ่ือผลักดัน
แผนงาน/โครงการด้าน วทน. บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดต่อไป 

2. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ท าหน้าที่ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัด
ระดับสูง (PCSO) แต่ละจังหวัด ผู้แทนจากหน่วยงานทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ และผู้แทน วท. ประจ าจังหวัด 

3. เพ่ือรับทราบแนวทางการด าเนินงานการขับเคลื่ อนงานด้าน วทน. สู่การพัฒนาจังหวัด ชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงแนวทางในการจัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. 
 

การด าเนินกิจกรรม :  
1. จัดนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานในสังกัด วท.   
2. การบรรยายมอบนโยบาย และรับทราบแนวทางการด าเนินงานการขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่การพัฒนา

พ้ืนที่ โดยผู้บริหารระดับสูงจาก วท. กับ มท. 
3. การประชุมกลุ่มย่อยรายภูมิภาค แลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับทราบประเด็นความต้องการในพ้ืนที่ 
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การจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ 
"โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ย่ังยืนแห่งเอเซีย 2560  

(Sustainable Energy & Technology Asia : SETA 2017)” 
 

วันท่ี :   8 – 10 มีนาคม 2560  
สถานท่ี :   ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 
วัตถุประสงค์ :  
 

1. เพ่ือแสดงผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้เป็นที่ประจักษ์ใน
ภูมิภาคอาเซียนและน าไปต่อยอดทางเศรษฐกิจและสังคม 

2. เพ่ือจัดแสดงนิทรรศการสร้างความตระหนักให้ภาครัฐและเอกชน ในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและผลิตพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย 
 

แนวคิด :  Towards a low carbon society.   
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง แนวทางในการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงาน วท.  

ร่วมมือกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
 
วันท่ี :   วันที่ 24 - 26  มีนาคม  2560  
สถานท่ี :   วังรี  รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก 
วัตถุประสงค์ :  

1. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด วท. น าเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้ที่สามารถน าไปพัฒนาร่วมกับจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดตามความต้องการของพ้ืนที่  

2. เพ่ือรับทราบแนวทางการด าเนินงานการขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค 
รวมถึงแนวทางในการจัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ด้วย วทน. 

3. เพ่ือให้การจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เป็นไปด้วยความเหมาะสม เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ  
 

การด าเนินกิจกรรม :  
1. หน่วยงานในสังกัด วท. น าเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้ที่สามารถน าไปพัฒนาร่วมกับจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัดตามความต้องการของพ้ืนที่  
2. การประชุมกลุ่มย่อยรายภูมิภาคเพ่ือระดมสมองระหว่าง สส. และหน่วยงานในสังกัด วท. ในการจัดท าห่วงโซ่

คุณค่า เพ่ือน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วท. ไปพัฒนาตามความต้องการของพ้ืนที่ 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 และสร้างความเข้าใจ
แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ศวภ. หน่วยงานในสังกัด วท. และคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนงานด้าน 
วทน. ลงสู่ พ้ืนที่  ตามทิศทางการพัฒนาภูมิภาคและห่วงโซ่คุณค่า ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการน าเสนอแผนงาน/
โครงการด้าน วทน. ที่สนับสนุนแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาค  

โดยได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภู มิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2564 จ านวน 5 ภูมิภาค ดังนี้ 
  

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภาคกลางและภาคตะวันออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564   
 

วันท่ี :   วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2560 
สถานท่ี :   โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี 

 
สรุปกรอบแนวทางกา รจัดท าแผนปฏิ บัติการ  วทน . ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ประกอบด้วย 5 ห่วงโซ่คุณค่า  ดังนี้ 
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2. การจัดท าแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564   
 

วันท่ี :   วันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2560 
สถานท่ี :   โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น 

 
สรุปกรอบแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ วทน. ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561-2564 ประกอบด้วย 4 ห่วงโซ่คุณค่า  ดังนี้ 
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3. การจัดท าแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภาคใต้ (ฝ่ังอันดามัน/อ่าวไทย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564   
 

วันท่ี :   วันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2560 
สถานท่ี :   โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี  

สรุปกรอบแนวทางการจั ดท าแผนปฏิบัติการ วทน. ในกลุ่มจั งหวัดภาคใต้ (ฝั่งอันดามัน /อ่าวไทย )  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ประกอบด้วย 4 ห่วงโซ่คุณค่า  ดังนี้ 
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4. การจัดท าแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภาคเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564   
 

วันท่ี :   วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560 
สถานท่ี :   โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ 

 
สรุปกรอบแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ วทน. ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

ประกอบด้วย 4 ห่วงโซ่คุณค่า  ดังนี้ 
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5. การจัดท าแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564   
 

วันท่ี :   วันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2560 
สถานท่ี :   ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 

 
สรุปกรอบแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ วทน. ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -

2564 ประกอบด้วย 2 ห่วงโซ่คุณค่า  ดังนี้ 
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การประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
ประจ าปี 2560 

วันท่ี :   วันที่ 23 กันยายน 2560 
สถานท่ี :   ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 
 
การด าเนินกิจกรรม :  

1. จัดนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานในสังกัด วท. และเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี  
2. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ระหว่าง วท. และสถาบันการศึกษา ครั้งที่ 

3 ประจ าปี 2560 
3. การมอบโล่และเกียรติบัตรแก่หมู่บ้าน ว. และ ท. ที่ผ่านประเมินเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย ว. และ ท. ประจ าปี 

2558 – 2559 และหมู่บ้านแม่ข่าย ว. และ ท. นวัตกรรม จ านวน 33 แห่ง 
4. การมอบนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยกลไกเครือข่ายการถ่ายทอด

เทคโนโลยีสู่ชุมชน 
5. การบรรยายแนวทางและกรอบการด าเนินงานการส่งเสริมการน า วทน. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและ

เศรษฐกิจชุมชน (งานคลินิกเทคโนโลยี หมู่บ้านแม่ข่าย ว. และ ท. และ อสวท.) และโครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า OTOP ด้วย วทน. (คูปองวิทย์เพ่ือ OTOP) 
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ภาคผนวก 
(ข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม)  

(ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและมีธรรมาภิบาล 

โครงการระดับผลผลิต โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าภูมิภาค 

 
ตัวชี้วัดโครงการ 
 

ตัวชี้วัด 

แผน/(ผล)การด าเนินงานตัวชี้วัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ไตรมาส  
1 

ไตรมาส  
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส  
4 

รวมทุก 
ไตรมาส 

เชิงปริมาณ จ านวนศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประจ าภูมิภาค ท่ีมีการเปิดให้บริการ (แห่ง) 

-/ 
(5) 

-/ 
(-) 

-/ 
(-) 

5/ 
(-) 

5/ 
(5) 

เชิงปริมาณ จ านวนผู้รับบริการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม (คน) 

-/ 
(943) 

1,000/ 
(2,081) 

1,000/ 
(2,028) 

1,000/ 
(1,439) 

3,000/ 
(6,491) 

เชิงปริมาณ จ านวนแผนงาน/โครงการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมท่ีบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(แผนงาน/โครงการ) 

-/ 
(15) 

-/ 
(-) 

-/ 
(5) 

5/ 
(4) 

5/ 
(24) 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์ประสานงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าภูมิภาค 
(ร้อยละ) 

-/ 
(-) 

-/ 
(-) 

-/ 
(-) 

75/ 
(87.30) 

75/ 
(87.30) 

เชิงเวลา ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
(ร้อยละ) 

-/ 
(-) 

-/ 
(-) 

-/ 
(-) 

100/ 
(100) 

100/ 
(100) 

เชิงต้นทุน การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี (ร้อยละ) 

-/ 
(12.66) 

-/ 
(40.83) 

-/ 
(66.35) 

94/ 
(91.69) 
สะสม 

94/ 
(91.69) 
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ตัวชี้วัด : จ านวนศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าภูมิภาคท่ีมีการเปิดให้บริการ เป้าหมาย  
5 แห่ง  ผลท่ีได้ 5 แห่ง 

 
ผลการด าเนินงาน  
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าภูมิภาคที่มีการเปิดให้บริการ จ านวน 5 แห่ง คือ 

1. ศูนย์ประสานงานฯ ภาคเหนือตอนบน ส านักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
2. ศูนย์ประสานงานฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส านักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น  
3. ศูนย์ประสานงานฯ ภาคตะวันออก ส านักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 
4. ศูนย์ประสานงานฯ ภาคใต้ ส านักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา  
5. ศูนย์ประสานงานฯ ภาคกลาง ส านักงาน สป.วท. กทม. 
 

ตัวชี้วัด :  จ านวนผู้รับบริการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป้าหมาย 3,000 คน ผลท่ีได้ 6,491 คน    
ผลการด าเนินงาน   

ล าดับ วันที ่ เรื่อง พ้ืนที่ด าเนินการ 
จ านวนผู้เข้ารับ
บริการ (คน) 

1. จ านวนผู้รับบริการจากกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ วทน. 

1 26 ตุลาคม 2559 จัดนิทรรศการในกิจกรรมจังหวัดเคล่ือนท่ี อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 12 
2 31 ตุลาคม 2559 เข้าร่วมจัดนิทรรศการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 

"พลิกธุรกิจ สู่ยุคอุตสาหกรรม และ SME 4.0" 
โรงแรมเจริญโอเทล จ.อุดรธานี 18 

3 1 พฤศจิกายน 2559 ลงพื้นท่ี จ.สตูล เพื่อรับโจทย์ความต้องการในพื้นท่ี พื้นท่ี อ.ควนโดน และ อ.เมือง  
จ.สตูล 

56 

4 3 พฤศจิกายน 2559 ลงพื้นท่ีเพื่อรับความต้องการจากกลุ่มแปรรูป
หม่อน 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มใต้ร่มบุญ 
ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

1 

5 4 พฤศจิกายน 2559 ประชุมหารือ การจัดกิจกรรมค่ายเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอาหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16 

6 8 พฤศจิกายน 2559 ร่วมจัดเสวนาเพื่อความย่ังยืนด้านกระบวนการ
ผลิตน้ ามันปาล์มด้วยเทคโนโลยีวิศวกรรมเพื่อการ
สร้างสรรค์คุณค่า และการแถลงข่าวความร่วมมือ
ในการพัฒนางานเพื่อผลักดันจังหวัดกระบ่ีให้มุ่งสู่ 
‘Krabi Oil Palm City’  

โรงแรมมารี ไทม์ ปาร์ค แอนด์
สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบ่ี 

61 

7 14 พฤศจิกายน 2559 ประชุมหารือกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปกล้วย จ.สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  6 
8 15-16 พฤศจิกายน2559 จัดนิทรรศการในกิจกรรมจังหวัดเคล่ือนท่ี วัดกุดตะเคียน ต.เขาพระ  

อ.เมือง จ.นครนายก 
57 

9 17 พฤศจิกายน 2559 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และขยายผลการพัฒนาส่ิงทอ 
ด้วย วทน. 

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จ.แพร่ 57 

10 23-24 พฤศจิกายน 2559 เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน” จ.ลพบุรี 

ณ โรงเรียนบ้านเหวตาบัว  
ต.เขาน้อย อ.ล าสนธิ จ.ลพบุรี 

12 

11 24 พฤศจิกายน 2559 จัดนิทรรศการในโครงการจังหวัดเค ล่ือนท่ี "หน่วย
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน"  
จ.สงขลา 

วัดควนเนียงใน ต.รัตภูมิ  
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 

1 

12 24 พฤศจิกายน 2559 จัดนิทรรศการในกิจกรรมจังหวัดเคล่ือนท่ี โรงเรียนบ้านท่ากลอย  
ต.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

42 
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13 25-26 พฤศจิกายน 2559 จัดนิทรรศการในกิจกรรมจังหวัดเคล่ือนท่ี 
(เผยแพร่พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบนอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ 
จ.จันทบุรี 

29 

14 26 -28 พฤศจิกายน 2559 เข้าร่วมจัดนิทรรศการและการสัมมนาในงาน
เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก คร้ังท่ี 17 จ.ร้อยเอ็ด 

บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 

171 

15 1-2 ธันวาคม 2559 การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง โครงการพัฒนา
สมุนไพรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของก ลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนกลาง 

วันท่ี 1 ธันวาคม 2559  
ณ ร.พ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร  
จ.ปราจีนบุรี และ  
วันท่ี 2 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ฝึก
และพัฒนาอาชีพราษฎรไทย
บริเวณชายแดนสระแก้ว 

37 

16 7-8 ธันวาคม 2559 การขยายผลการด าเนินโครงการ "การใช้งาน
ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร 
(GISagro)" พื้นท่ีต าบลคลองเปรง 

ต.คลองเปรง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 35 

17 13 ธันวาคม 2559 ร่วมหารือแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อน กลุ่มใต้ร่มบุญฯ ต.พะตง อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 

5 

18 14 ธันวาคม 2559 หารือเร่ืองเขตนวัตกรรมสุขภาพ 
(medicopolis) ของกลุ่มภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 

ห้องประชุม อบต.ห้วยน้ าขาว  
อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี 

6 

19 14-15 ธันวาคม 2559 จัดนิทรรศการในกิจกรรมจังหวัดเคล่ือนท่ี จ.สระแก้ว 22 
20 15-16 ธันวาคม 2559 ลงพื้นท่ีกลุ่มเกษตรกร จ.กระบ่ี และ พังงา - ฟาร์มแพนะนมศรีผ่อง อ.เมือง  

จ.กระบ่ี 
- กลุ่มกะปิเกาะลันตา จ.กระบ่ี 
- กลุ่มแปรรูปสมุนไพร จ.พังงา  

7 

21 20-23 ธันวาคม 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการเกษตรไทยแบบพกพา 
(TAMIS) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

83 

22 21 ธันวาคม 2559 การประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน
เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการสาธิตการผลิต
เช้ือเพลิง RDF จากขยะชุมชนระดับท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลหนองใหญ่ 

ชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลหนอง
ใหญ่ จ.ชลบุรี 

140 

23 22 ธันวาคม 2559 จัดกิจกรรมจังหวัดเคล่ือนท่ี วัดปรางแก้ว ต.ทุ่งลาน  
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 

64 

24 22-23 ธันวาคม 2559 OTOP สัญจร ร่วมกับ วศ. อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 21 
25 23 ธันวาคม 2559 จัดนิทรรศการในโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ 

บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน”  
จังหวัดนนทบุรี 

ณ อบต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่  
จ.นนทบุรี 

4 

26 18-20 มกราคม 2560 คาราวานวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง 437 
27 19 มกราคม 2560 การอบรมการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อ 

การจัดการไฟป่าและหมอกควัน ระดับอ าเภอ 
ท่ีว่าการ อ.งาว จ.ล าปาง 38 
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28 23 มกราคม 2560 การอบรมใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อ 
การจัดการไฟป่าและหมอกควัน ระดับอ าเภอ  

ท่ีว่าการ อ.ล้ี จ.ล าพูน 46 

29 26 มกราคม 2560 การอบรมการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อ
การจัดการไฟป่าและหมอกควัน ระดับอ าเภอ 

ท่ีว่าการ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 52 

30 12 มกราคม 2560 เข้าร่วมให้ข้อมูลระบบสารสนเทศแบบพกพาไทย 
(TAMIS) เพื่อการตรวจประเมินมาตรฐานอินทรีย์ 
ในการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดท าระบบควบคุม
ภายในแบบกลุ่มและการตรวจประเมินเบ้ืองต้น  

โรงแรมเคียงโขง อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 

1 

31 16 มกราคม 2560 จัดประชุมหารือการจัดกิจกรรม ค่ายนวัตกรรม
การออกแบบผ้านาโน 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 10 

32 19 - 20 มกราคม 2560 โครงการเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน 
วทน. ให้สมาชิก อสวท. ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือตอนบน คร้ังท่ี 1  

โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง อ.เมือง  
จ.นครพนม 

69 

33 5 มกราคม 2560  ประชุมหารือฯ ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรผู้เล้ียง
แพะ จ.ภูเก็ต 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร  
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

15 

34 6 มกราคม 2560 ลงพื้นท่ีผู้ประกอบการเพาะเล้ียงสาหร่าย 
พวงองุ่น จ.พังงา 

บ่อเพาะเล้ียงสาหร่าย ต.โคกกลอย 
อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 

1 

35 14 มกราคม 2560 น ากางเกงแก้วจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบ
ให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 
สงขลา เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ี
ในพื้นท่ีน้ าท่วมขัง 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย เขต 12 สงขลา 

1 

36 24-26 มกราคม 2560 เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม “ทุ่งใหญ่วิชาการ 
สืบสานวัฒนธรรม” คร้ังท่ี 8 ประจ าปี 2560 

มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ 

100 

37 31 มกราคม 2560 ร่วมจัดถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปลองกอง
ครบวงจร 

เครือข่ายศูนย์คัดแยกผลไม้ต าบล
ควนโดน 

26 

38 4-5 มกราคม 2560 จัดนิทรรศการในกิจกรรมจังหวัดเคล่ือนท่ี จ.นครนายก 80 
 

39 18-19 มกราคม 2560 จัดนิทรรศการในกิจกรรมจังหวัดเคล่ือนท่ี ศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองพีด 
(เขาหมาก) ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง  
จ.ตราด 

21 

40 19 มกราคม 2560  จัดนิทรรศการในกิจกรรมจังหวัดเคล่ือนท่ี จ.ฉะเชิงเทรา 52 
41 17-18 มกราคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการพื้นท่ีน าร่องการน า

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสนับสนุน
เป็นแหล่งเรียนรู้ เร่ือง “โครงการสาธิตการผลิต
เช้ือเพลิง RDF จากขยะชุมชน ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ : องค์การบริหารส่วนต าบลไม้รูด” 

อบต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 74 
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42 19 มกราคม 2560 จัดนิทรรศการในโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์  
บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน” จ.สิงห์บุรี 

อบต.พักทัน อ.บางระจัน  
จ.สิงห์บุรี 

11 

43 25 มกราคม 2560 จัดนิทรรศการในโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน” จ.ชัยนาท 

อบต.ไร่พัฒนา อ. มโนรมย์  
จ.ชัยนาท 

7 

44 2 กุมภาพันธ์ 2560 การอบรมการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อ
การจัดการไฟป่าและหมอกควัน ระดับอ าเภอ  

ท่ีว่าการ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 47 

45 9 กุมภาพันธ์ 2560 การอบรมการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อ
การจัดการไฟป่าและหมอกควัน ระดับอ าเภอ  

ท่ีว่าการ อ.เวียงสา จ.น่าน 37 

46 17 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมช้ีแจ้ง โครงการระบบสารสนเทศเพื่อ
การเกษตร ในพื้นท่ีเทศบาล ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เทศบาลต าบลท่าผา อ.แม่แจ่ม  
จ.เชียงใหม่ 

36 

47 15 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมรณรงณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก
ควันไฟป่าจังหวัดล าพูน 

เทศบาลต าบลวังดิน อ.ล้ี  
จ.ล าพูน 

10 

48 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 จัดกิจกรรมค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 75 
49 14-15 กุมภาพันธ์ 2560 เข้าร่วมจัดเสวนา และจัดนิทรรศการ ในงาน 9 

เดินตามรอยเท้าพ่อ ด้วยวิถีเกษตรไทย 
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล าภู 35 

50 16-18 กุมภาพันธ์ 2560 เข้าร่วมจัดเสวนา และจัดนิทรรศการ ในงานวัน
ยางพาราและกาชาด บึงกาฬ 2560 

ท่ีว่าการอ าเภอเมืองบึงกาฬ 50 

51 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานเกษตรลุ่มน้ าโขง 
คร้ังท่ี 20 ประจ าปี 2560 

มหาวิทยาลัยนครพนม 3 

52 20-21 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน 
วทน. ให้สมาชิก อสวท. ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือตอนบน คร้ังท่ี 1 

โรงแรมอวานี อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น 

38 

53 22 กุมภาพันธ์ 2560 เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะน าหน่วยงาน และ
ผลงานหน่วยงาน วท. ในโครงการจังหวัดเคล่ือนท่ี 

โรงเรียนโป่งเปือย บ้านโนนศรี
ทอง ม.4 ต.โปร่งเปือย อ.เมือง 
จ.บึงกาฬ 

1 

54 7 กุมภาพันธ์ 2560 จัดนิทรรศการในกิจกรรมจังหวัดเคล่ือนท่ี อ.โป่งน้ าร้อน จ.จันทบุรี 37 
55 7-8 กุมภาพันธ์ 2560 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาแหล่ง

น้ าเพื่อการเกษตรและ สมุนไพรตามแนว
พระราชด าริด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ในพื้นท่ีจังหวัดสระแก้ว ” 

โรงเรียนบ้านซับมะนาว  
อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 

70 

56 23 กุมภาพันธ์ 2560 จัดนิทรรศการในโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน” จ.นนทบุรี 

วัดท่าบางสีทอง อ.วัดชลอ  
จ.นนทบุรี 

11 

57 23 กุมภาพันธ์ 2560 จัดนิทรรศการในโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์  
บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน” จ.สระบุรี 

วัดประสิทธฺพรชัย ต.พุแค  
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี  

9 

58 5 มีนาคม 2560 ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร คร้ังท่ี 2 เสริมไทยคอมเพล็กซ์  
จ.มหาสารคาม 

51 

59 16 มีนาคม 2560 เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะน าหน่วยงาน และ
ผลงานหน่วยงาน วท. ในโครงการจังหวัดเคล่ือนท่ี 

โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา  
ต.ค าแคน อ.มัญจาคีรี  
จ.ขอนแก่น 

2 
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ล าดับ วันที่ เรื่อง พ้ืนที่ด าเนินการ 
จ านวนผู้เข้ารับ
บริการ (คน) 

60 16-17 มีนาคม 2560 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักปลอดภัยภายใต้
ระบบโรงเรือน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร จ.นครพนม 

กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจาก
สารพิษ ต.บ้านแก้ง อ.นาแก  
จ.นครพนม 

46 

61 22-23 มีนาคม 2560 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการพืชผักใน
ระบบอินทรีย์แบบครบวงจร ภายใต้โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ.นครพนม 

วัดธาตุน้อยศรีบุญเรือง  
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 

56 

62 27-28 มีนาคม 2560 โครงการเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน วทน. 
ให้สมาชิก อสวท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
คร้ังท่ี 3 กลุ่มสบายดี 

โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์  
โฮเทล อ.เมือง จ.อุดรธานี 

42 

63 1 มีนาคม 2560 ลงพื้นท่ีส ารวจความพร้อมรับเทคโนโลยีระบบวัด
เปอร์เซนต์น้ ามันปาล์ม จ.นครศรีธรรมราช 

จ.นครศรีธรรมราช 12 

64 14-15 มีนาคม 2560 จัดนิทรรศการในกิจกรรมจังหวัดเคล่ือนท่ี อ.บ้านนา จ.นครนายก 20 
65 16-17 มีนาคม 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง“การน าวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาสินค้า
เกษตรปลอดภัยสูง จ.ฉะเชิงเทรา” 

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 81 

66 23 มีนาคม 2560 จัดนิทรรศการในโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุง
สุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน” จ.นนทบุรี 

เทศบาลเมืองพิมลราช  
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

6 

67 29–31 มีนาคม 2560 จัดกิจกรรมเติมความรู้ อสวท. ภาคใต้ โรงแรม เลคเทอเรจ จ.สตูล 81 
68 2 เมษายน 2560 ร่วมจัดสัมมนาในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลงานและ

เปิดตลาด เกษตรกรรุ่นใหม่ YFS เขต 4 คร้ังท่ี 6 
โดย สนง.เกษตรและสหกรกร์ จ.ขอนแก่น 

ศูนย์ค้าส่ง อู้ฟู ขอนแก่น 35 

69 10 เมษายน 2560 ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ PLC การผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์เพื่อการแข่งขันของประเทศ รุ่นท่ี 1 

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  
อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

1 

70 19 เมษายน 2560 ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ PLC การผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์เพื่อการแข่งขันของประเทศ รุ่นท่ี 2 

โรงแรมเพชรรัชต์ อ.เมือง  
จ.ร้อยเอ็ด 

1 

71 20 เมษายน 2560 เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะน าหน่วยงาน และผลงาน
หน่วยงาน วท. ในโครงการจังหวัดเคล่ือนท่ี 

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง ต.นาโก  
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 

1 

72 19 เมษายน 2560 ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคล่ือนท่ี จังหวัดกระบ่ี โรงเรียนวัดช่องแบก  
อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี 

60 

73 20 เมษายน 2560 จัดประชุมการพัฒนาผู้ประกอบการ  
(ลูกค้า ธ.ก.ส.) ด้วย วทน. 

ศวภ.3  
มหาวิทยาลับสงขลานครินทร์ 

5 

74 27 เมษายน 2560 ร่วมประชุม ให้ความรู้ ความเข้าใจ  
ด้าน primary GMP และการเตรียมพร้อม
ผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ
คูปองวิทย์เพื่อ OTOP  

ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

11 
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75 19-20 เมษายน 2560 จัดนิทรรศการในกิจกรรมจังหวัดเคล่ือนท่ี อ.หนองสังข์ จ.สระแก้ว 71 
76 25 เมษายน 2560 จัดนิทรรศการในโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 

สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน” จ.สิงห์บุรี 
อบต.โพทะเล หมู่ 1 ต.โพทะเล  
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 

6 

77 23 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิก ครู อาสาสมัคร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู อสวท.) 

กศน. จ.เชียงใหม่ 21 

78 16 มิถุนายน 2560 โครงการ “การน าองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อขับเคล่ือนและพัฒนาจังหวัดล าพูน 
ด้านเกษตร และส่ิงแวดล้อม” 

โรงแรม เดอะแกรนด์ จามจุรี  
รีสอร์ท อ.เมือง จ.ล าพูน 

40 

79 19 มิถุนายน 2560 โครงการบริหารจัดการเศษวัสดุการเกษตรเพื่อแก้ไข
ปัญหาหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ (การส่งมอบเคร่ือง
ม้วนก้อนชีวมวลมัดเชือกอัตโนมัติ)  

ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการ
เศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร 
ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

58 

80 2 พฤษภาคม 2560 เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างย่ังยืนสู่ชุมชน 

อบจ.หนองบัวล าภู 57 

81 9 พฤษภาคม 2560 ลงพื้นท่ีส ารวจความต้องการ ประเด็นปัญหา ณ บริษัท
กมลาไสย ไบโอเพาเวอร์ 2010 จ ากัด 

อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 1 

82 17 พฤษภาคม 2560 เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะน าหน่วยงาน และผลงาน
หน่วยงาน วท. ในโครงการจังหวัดเคล่ือนท่ี 

โรงเรียนบ้านตาล ต.โนนตาล  
อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 
 

48 

83 23 พฤษภาคม 2560 บรรยายการอบรมหลัก สูตรจิตวิทยาความมั่นคง 
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 1 

84 14 มิถุนายน 2560 เข้าร่วมประชุมหารือการจัดท าโครงการ Sanuk 
Farmer Market 

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์  
จ.นครพนม 

1  

85 15 มิถุนายน 2560 เข้าร่วมประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือก
เกษตรกรดีเด่นของคณะกรรมการอ านวยการ
ขับเคล่ือนโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้า  
จ.หนองบัวล าภู 

ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล าภู 1 

86 19 มิถุนายน 2560 บรรยายการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ โครงการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหม่ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 

87 23 มิถุนายน 2560 เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาขอบเขตของงาน (TOR) 
ของการจัดนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ข้าวหอมมะลิ
โลกจังหวัดร้อยเอ็ด 

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์  
จ.ร้อยเอ็ด 

1 

88 1 พฤษภาคม 2560 ลงพื้นท่ีรับฟังประเด็นความต้องการด้าน วทน. จาก
กลุ่มผลิตมะม่วงเบาแช่อิ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพร้อม
ทรัพย์มาเกตติ้ง 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพร้อมทรัพย์
มาเกตติ้ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

1 

89 2 พฤษภาคม 2560 ลงพื้นท่ีกลุ่มกล้วยหอมทอง อ.ระโนด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนระโนดกล้วย
หอมทองปลอดสารพิษ อ.ระโนด  
จ.สงขลา 

3 

90 2 พฤษภาคม 2560 ลงพื้นท่ีกลุ่มมันทอดเขากลอย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมันทอดเขา
กลอย ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา  

1 
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91 11 พฤษภาคม 2560 ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านการส่งเสริม
การปลูก อนุรักษ์ ขยายพันธุ์สมุนไพร คร้ังท่ี 1/2560 
โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Suratthani Herbal 
City) “มหานครเวชพฤกษา ภูมิปัญญาเมืองคนดี” 

ส านักงานเกษตรจังหวัด
สุราษฏร์ธานี 

18 

92 25 พฤษภาคม 2560 ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคล่ือนท่ี จ.พังงา โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฏร์
รังสรรค์ ต.คลองเคียน  
อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 

46 

93 25 พฤษภาคม 2560 ลงพื้นท่ีกลุ่มท่องเท่ียวชุมชนบ้านโคกไคร  
(รับประเด็นความต้องการเร่ืองยกระดับสินค้า OTOP 
และพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชน) 

กลุ่มท่องเท่ียวชุมชนบ้านโคกไคร 
หมู่ 1 ต.มะรุย อ.ทุบปุด จ.พังงา  

3 

94 26 พฤษภาคม 2560  ร่วมเสวนา เหลียวหลังแลหน้า ศรีนครินทร์โมเดล 
(การพัฒนาแปรรูปสมุนไพรอินทรีย์สู่ความย่ังยืน)  
(ให้ข้อมูลเทคโนโลยีการพัฒนาแปรรูปสมุนไพรของ
หน่วยงาน วท.) 

ฝายชะลอน้ า หมู่ท่ี 6 ต.ล าสินธุ์  
อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 

27 

95 7 มิถุนายน 2560 ประชุมเดินหน้าสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา 40 
96 13 มิถุนายน 2560 ร่วมลงพื้นท่ีกับนักวิจัย สวทช. เพื่อให้ค าปรึกษาด้าน 

วทน. 
ฟาร์มผัก “ผัก ณ คอน” อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 

1 

97 14 มิถุนายน 2560 ร่วมลงพื้นท่ีกับนักวิจัย สวทช. เพื่อให้ค าปรึกษาด้าน 
วทน. 
- การปรับปรุงเร่ืองสถานท่ีผลิตให้ได้มาตรฐาน 
- เร่ืองการยืดอายุมังคุดคัด 
- การแก้ปัญหาการใช้งานจากเค ร่ืองกรอกน้ าผลไม้ 

- ผู้ประกอบการมังคุดคัด วัดศรี
ทวี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
- ผู้ผลิตไวน์มังคุดในพื้นท่ี  
ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา  
จ.นครศรีธรรมราช 
- กลุ่มเคร่ืองดื่มโพธิ์เสด็จ อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 

3 

98 16 มิถุนายน 2560 ร่วมลงพื้นท่ีกับนักวิจัย สวทช. เพื่อให้ค าปรึกษาด้าน 
วทน. 
- การรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์เค ร่ืองแกง 
- การตลาด (นักการตลาดชุมชน รุ่น 2) 
- การวางไลน์การผลิตเคร่ืองแกง และเต้าเจ้ียวเพื่อการ
ย่ืนขอการรับรองมาตรฐาน 
- การแปรรูปรูปผลิตภัณฑ์จาก ข้าว และเตรียยมพร้อม
การขอมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 

- กลุ่มเคร่ืองแกงทุ่งเอาะ  
อ.จะนะ จ.สงขลา 
- กลุ่มเคร่ืองแกงบ้านเกาะยวน  
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 
- เครือข่ายข้าวอินทรีย์ อ.จะนะ  
จ.สงขลา 

9 

99 17 มิถุนายน 2560 ร่วมลงพื้นท่ีกับนักวิจัย สวทช. เพื่อให้ค าปรึกษาด้าน 
วทน. 
- การแก้ปัญหาภาวะออกซิเจนต่ าในพื้นท่ีเล้ียงปลา
กะพงในกระชัง 
- โรงเรือนพลาสติกคัดกรองแสง 
- การวางไลน์ผลิตมันทอดเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน อย. 

- พืนท่ีเล้ียงปลากะพงในกระชัง  
ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 
- ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่บ้าน
เขาจันทร์ อ.จะนะ จ.สงขลา 
- กลุ่มมันทอดท่าข้าม ต.ท่าข้าม  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

3 
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100 18 มิถุนายน 2560 ร่วมลงพื้นท่ีกับนักวิจัย สวทช. เพื่อให้ค าปรึกษาด้าน 
วทน. 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการยืดอายุลูกตาลสไลด์อบ
น้ าผ้ึงเพื่อการส่งออก 
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากมะม่วงเบา 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- การแก้ปัญหาเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรในการเตรียม
วัตถุดิบ 

- หาดใหญ่แคนน่ิง อ.สิงหนคร  
จ.สงขลา 
-กลุ่มแม่บ้านแปรรูปผลผลิตจาก
มะม่วงเบา 
- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเคหะ
ผลิตภัณฑ์จาก้นธูปฤาษี ต.พะวง  
อ.เมือง จ.สงขลา 

3 

101 19 มิถุนายน 2560 ประชุมในวาระสงขลาเกษตรก้าวหน้า สนง.เกษตรและสหกรณ์  
จ.สงขลา 

15 

102 8-9 พฤษภาคม 2560 จัดนิทรรศการในกิจกรรมจังหวัดเคล่ือนท่ี จ.จันทบุรี  อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี 18 
103 17 พฤษภาคม 2560 จัดนิทรรศการในกิจกรรมจังหวัดเคล่ือนท่ี จ.ระยอง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง  44 
104 29-31 พฤษภาคม 2560 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“การน าวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนสวนอนุรักษ์
พันธุ์มะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา”  

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ ศูนย์บางคล้า  
จ.ฉะเชิงเทรา 

65 

105 29 เมษายน 2560 จัดอบรม หลักสูตร “แนวทางการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 
ด้วย วทน.” ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตและแปรรูปเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาสร้าง
ความมั่นคงทางอาชีพชาวนาอย่างย่ังยืนในพื้นท่ี  
จ.สิงห์บุรี 

อบต.บางมัญ จ.สิงห์บุรี 44 

106 24 พฤษภาคม 2560 จัดนิทรรศการในโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน” จ.ชัยนาท 

วัดคงคาราม อ.สรรพยา  
จ.ชัยนาท 

28 

107 25 พฤษภาคม 2560 จัดนิทรรศการในโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน” จ.สระบุรี 

เทศบาลต าบลบางโขมด  
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 

28 

108 30 พฤษภาคม 2560 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชนนวัตกรรม
ต้นแบบในพื้นท่ีชุมชนคลองรังสิต อ.หนองเสือ  
จ.ปทุมธานี หลักสูตรท่ี 1 

ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 50 

109 1 มิถุนายน 2560 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชนนวัตกรรม
ต้นแบบในพื้นท่ีชุมชนคลองรังสิต  
อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี หลักสูตรท่ี 2 

ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ  
จ.ปทุมธานี 

65 

110 5 มิถุนายน 2560 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิดและการแปรรูป
เกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาชาวนาอย่างย่ังยืน ใน
พื้นท่ีจ.สิงห์บุรี หลักสูตรการแปรรูปและการตลาด
อินทรีย์ 

อบต.บางมัญ จ.สิงห์บุรี 32 

111 8 มิถุนายน 2560 จัดนิทรรศการในโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน” จ.ลพบุรี 

วัดวังไผ่ อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 40 

112 22 มิถุนายน 2560 จัดนิทรรศการในโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน” จ.นนทบุรี 

วัดท่าเกวียน อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี 

72 

113 14 กรกฎาคม 2560 จัดอบรมถ่ายทอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว 
ลูกปลา “ข้าวห่อสาหร่าย” 

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริ
ราชสมบัติครบ 60 ปี  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

30 
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จ านวนผู้เข้ารับ
บริการ (คน) 

114 14 กรกฎาคม 2560 จัดอบรมถ่ายทอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวลูก
ปลา “เมี่ยงส าเร็จข้าว ลูกปลา” 

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริ
ราชสมบัติครบ 60 ปี  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

20 

115 15 กรกฎาคม 2560 จัดอบรมถ่ายทอดการแปรรูปมะม่วงเบาเป็น
ผลิตภัณฑ์แยมมะม่วงเบาและน้ าพ ร้อมดื่ม 

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริ
ราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 

32 

116 15 กรกฎาคม 2560 จัดอบรมถ่ายทอดแปรรูปผลไม้ในท้องถ่ิน “สละลอย
แก้ว แยมสละ” 

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริ
ราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 

32 

117 16 กรกฎาคม 2560 จัดอบรมถ่ายทอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรส าหรับผิวหนัง 
แก้แมลงกัดต่อย และผลิตภัณฑ์ส าหรับไล่ยุง 

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริ
ราชสมบัติครบ 60 ปีอ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 

35 

118 21 กรกฎาคม 2560 ร่วมหารือกับสภาเกษตรกร จ.สตูล เร่ืองปาล์มน้ ามัน ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
สตูล 

8 

119 26 กรกฎาคม 2560 ร่วมประชุมการพัฒนาอาหารสะอาดและโภชนาการ
ท่ีดีในการผลิตอาหาร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

2 

120 27 กรกฎาคม 2560 ร่วมประชุมการพัฒนาระบบการผลิตและการตลาด
สินค้าทางการเกษตร (ลองกอง)  

ศอ.บต.  จ.ยะลา 22 

121 5 กรกฎาคม 2560 บรรยายแนวทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1 
122 14-16 กรกฎาคม 2560 จัดโครงการค่ายนวัตกรรมการออกแบบส่ิงทอ 

นาโน 
บ้านหนองช้าง อ.สามชัย  
จ.กาฬสินธุ์ 

50 

123 8 - 9 มิถุนายน 2560 โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ข้าวปลอดภัย ร่วมกับ
คลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคนิคนครนายก 

จ.นครนายก  จ.อ่างทอง 40 

124 13 - 14 มิถุนายน 2560 จัดนิทรรศการในกิจกรรมจังหวัดเคล่ือนท่ีจังหวัด
ปราจีนบุรี 

อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี 79 

125 20 - 21 มิถุนายน 2560 จัดนิทรรศการในกิจกรรมจังหวัดเคล่ือนท่ีจังหวัด
นครนายก 

จ.นครนายก 58 

126 22 - 25 มิถุนายน 2560 จัดนิทรรศการ Best fruit Gateway คร้ังท่ี 1 สวนนงนุช อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 49 
127 23 - 24 มิถุนายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "การปลูกผักปลอด

สารพิษโดยใช้ไคโตซานแดงและสมุนไพรไล่แมลง" 
รร.บ้านแขวงกล่ัน อ.เมือง  
จ.ฉะเชิงเทรา 

60 

128 3-4 กรกฎาคม 2560 ประชุมหารือเร่ือง “เทคโนโลยีการยืดอายุล าไย
จังหวัดสระแก้ว” 

ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว  
จ.สระแก้ว 

20 

129 17-19 กรกฎาคม 2560 ร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์
ประจ าปี 2560 

จ.ฉะเชิงเทรา 31 

130 20-21 กรกฎาคม 2560 จัดนิทรรศการในกิจกรรมจังหวัดเคล่ือนท่ีจังหวัด
สระแก้ว 

จ.สระแก้ว 20 

131 24-25 กรกฎาคม 2560 โครงการเติมความรู้ด้าน วทน. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง 

จ.นครนายก 85 
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132 25-27 กรกฎาคม 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง พัฒนา อสวท. 
เกษตรกร ผู้ประกอบการเกษตรและชุมชนด้วย 
วทน. 4.0 ฟาร์มแม่นย า ภายใต้โครงการสานพลัง
ประชารัฐภาคตะวันออก รุ่นท่ี 1 

จ.ระยอง 36 

133 18 กรกฎาคม 2560 จัดนิทรรศการในโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์  
บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน” จ.ชัยนาท 

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา  
ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 

2 

134 20 กรกฎาคม 2560 จัดนิทรรศการในโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์  
บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน” จ.สิงห์บุรี 

วัดคีม ต.สระแจง อ.บางระจัน    
จ.สิงห์บุรี 

1 

135 27 กรกฎาคม 2560 จัดนิทรรศการในโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์  
บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน” จ.นนทบุรี  

สโมสร ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย  
จ.นนทบุรี 

3 

136 23 มิถุนายน 2560 –  
2 กรกฎาคม 2560 

การจัดนิทรรศการ วท. ในงาน LANNA EXPO 
2017 

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ 

94 

137 25-27 กรกฎาคม 2560 “การพัฒนาศักยภาพ “ครู อสวท.” ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รุ่นท่ี 1” 

เชียงใหม่อินทนนท์กอล์ฟแอนด์
เนเชอรัลรีสอร์ท อ.จอมทอง  
จ.เชียงใหม่ 

81 

138 27 กรกฎาคม 2560 เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะน าหน่วยงาน และผลงาน
หน่วยงาน วท. ในโครงการจังหวัดเคล่ือนท่ี 

อ.ปลาปาก จ.นครพนม 1 

139 24 สิงหาคม 2560 เข้าร่วมบรรยายนวัตกรรมการขับเคล่ือนเกษตร
อินทรีย์ 

โรงแรมเจริญโฮเตล จ.อุดรธานี 1 

140 4 สิงหาคม 2560 ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ‘กินหนุก เท่ียวหรอย 
ย้อนรอยเมืองลุง 2560’ 

ศาลากลางจังหวัดพัทลุง 8 

141 8 สิงหาคม 2560 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหน่ึงต าบล หน่ึง
ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 

อ.จะนะ จ.สงขลา 36 

142 22 สิงหาคม 2560 ร่วมประชุมหารือผู้ประกอบการ และ iTAB ม.อ. ส านักงาน ศวภ.3 ม.อ. หาดใหญ่  
จ.สงขลา 

1 

143 16 - 18 สิงหาคม 2560 จัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจ าภูมิภาคตะวันออก ปี 2560 

จ.ชลบุรี 105 

144 24 สิงหาคม 2560 จัดนิทรรศการในโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์  
บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน” จ.สระบุรี 

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า  
ต.หนองย่างเสือ อ.หมวดเหล็ก 
จ.สระบุรี 

2 

145 12 กันยายน 2560 เข้าร่วมบรรยาย สัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตและ 
ผู้ประกอบไหม 

โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น 1 

146 21 กันยายน 2560 เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะน าหน่วยงาน และผลงาน
หน่วยงาน วท. ในโครงการจังหวัดเคล่ือนท่ี 

เทศบาลต าบลบ้านแก้ง หมู่ 1  
ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล  
จ.มุกดาหาร 

1 

147 28 กันยายน 2560 ร่วมให้ค าปรึกษาการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

1 

148 11 กันยายน 2560 ร่วมโครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีขนมป้ันสิบไส้
ลองกอง  

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหน้าเขา  
อ.เมือง จ.สตูล 

30 

149 13-15 กันยายน 2560 ร่วมจัดนิทรรศการแสดงเทคโนโลยีของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเครือข่ายคลินิก ในงาน
วันสารทเดือนสิบ ของ จ.นครศรีธรรมราช 

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 
(ทุ่งท่าลาด) จ.นครศรีธรรมราช 

8 
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150 24 สิงหาคม 2560 จัดนิทรรศการในโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุง
สุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน” จ.สระบุรี 

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า  
ต.หนองย่างเสือ อ.หมวกเหล็ก 
จ.สระบุรี 

2 

151 25-29 สิงหาคม 2560 จัดนิทรรศการในโครงการเจ้าพระยา- ป่าสัก EXPO 
2017 ณ จังหวัดสิงห์บุรี 

อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน  
ต.บางระจัน อ.บางระจัน  
จ.สิงห์บุรี 

250 

152 14 กันยายน2560 จัดนิทรรศการในโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์  
บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน” จ.สิงห์บุรี 

วัดเสาธงทอง ต.บางมัญ อ.เมือง 
จ.สิงห์บุรี 

9 

153 20 กันยายน 2560 การจัดนิทรรศการในโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน” จ.ลพบุรี 

วัดน้ าจ้ัน ต.ไผ่ใหญ่ อ.บ้านหมี่  
จ.ลพบุรี 

6 

154 27 กันยายน 2560 จัดนิทรรศการในโครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์  
บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน” จ.ชัยนาท 

วัดหนองตาตน อ.มโนรมย์  
จ.ชัยนาท 

3 

รวม 5,296 
2. จ านวนผู้รับบริการจากช่องทางการให้บริการ ได้แก่ Walk In โทรศัพท์ อีเมล์ โทรสาร 

1 18 มกราคม 2560 ให้ค าปรึกษาเร่ืองบัญชีนวัตกรรมแก่เจ้าหน้าท่ี
ส านักงานพลังงาน จ.ปทุมธานี 

สป.วท. 2 

2 22 มิถุนายน 2560 ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์แก่ ผู้ประกอบการผลิต
ทรายแมว 

ผู้ประกอบการผลิตทรายแมว  
อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 

1 

3 19 กรกฎาคม 2560 ให้ค าปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ แก่คุณสุกัญญา 
โต่นวุทธ ผู้ประกอบการปลาช่อนและปลาหลดแดด
เดียว จ.ร้อยเอ็ด  

จ.ร้อยเอ็ด 1 

รวม 4 
3. จ านวนผู้เข้าร่วมจากกิจกรรมการประชุมเพ่ือผลักดันแผน วทน. สู่แผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

1 7 ตุลาคม 2559 ประชุมหารือเร่ือง “โครงการบริหารจัดการขยะ
ชุมชนด้วยวิธีการแบบเชิงกลและชีวภาพ (MBT: 
Mechanical and Biological Waste 
Treatment” 

อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 1 

2 13 ตุลาคม 2559 ประชุมคณะท างานการพัฒนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ด้วย วทน. ประจ า จ.ร้อยเอ็ด คร้ังท่ี 2/2559 

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 17 

3 20 ตุลาคม 2559 ประชุมการเตรียมความพร้อมการน า วทน. มาใช้ใน
กระบวนการแปรรูปข้าวหอมมะลินครพนม และร่วม
ลงพื้นท่ีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อส ารวจความ
ต้องการและแนวทางในการด าเนินการกระบวนการ
ผลิต และการตลาดผลิตภัณฑ์ 
แปรรูปจากข้าวหอมมะลินครพนม  

วิสาหกจิชุมชนเกษตรอินทรีย์
ข้าวอินทรีย์บ้านแพง ต.ไผ่ล้อม 
อ.บ้านแพง จ.นครพนม 

1 

4 26 ตุลาคม 2559 ประชุมคณะท างานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน.  
จังหวัดฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 1/2559 

จ.ฉะเชิงเทรา 12 

5 14 พฤศจิกายน 2559 ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการด าเนินงานตาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาข้าวหอม
มะลิทุ่งกุลา ด้วย วทน.” 

สป.วท. 14 
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ล าดับ วันที่ เรื่อง พ้ืนที่ด าเนินการ 
จ านวนผู้เข้ารับ
บริการ (คน) 

6 18 พฤศจิกายน 2559 ประชุมคณะท างานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจ าจังหวัดเลย (2 vc 
โรงเรือนและวัสดุนิเคลียร์ รังสีผ่านอนุบูรณาการฯ 
อยู่ระหว่างจัดท าข้อเสนอโครงการตามมติท่ีประชุม 
ล าดับท่ี 25 ส่งให้จังหวัดพิจารณา แผน 61) 

ศาลากลางจังหวัดเลย 19 

7 24 พฤศจิกายน 2559 ประชุมคณะท างานพัฒนาจังหวัดมุกดาหารด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร 21 

8 25 พฤศจิกายน 2559 ประชุมหารือเร่ือง “การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรและสมุนไพรตามแนวพระราชด าริด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พื้นท่ีลุ่มน้ า
ปราจีน” 

ต.ขอนขว้าง อ.เมือง  
จ.ปราจีนบุรี 

19 

9 6 ธันวาคม 2559 ประชุมคณะท างานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจ าจังหวัดนครพนม 

ศาลากลางจังหวัดนครพนม 14 

10 22 ธันวาคม 2559 ประชุมหารือโครงการวิจัยและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ 
กรณีศึกษาล้ินจ่ี นพ.1 

อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

4 

11 26 ธันวาคม 2559 การประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานด้าน วทน. 
ในพื้นท่ีเทศบาล ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ห้องประชุม ศวภ.1 1 

12 25 มกราคม 2560 ประชุมคณะท างานพัฒนาจังหวัดล าพูนด้วย วทน. ศาลากลาง จ.ล าพูน 34 
13 23 มกราคม 2560 จัดประชุมหารือการใช้ วทน. เพื่อแก้ปัญหาหมาก

เม่าและสมุนไพร 
อ.ภูพาน จ.สกลนคร 23 

14 31 มกราคม 2560 จัดประชุมหารือการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ 
การตรวจวัสดุนิวเคลียร์และรังสี 

ศาลากลางจังหวัดเลย 14 

15 11 มกราคม 2560 เข้าร่วมประชุมก าหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัด
สงขลาสู่จังหวัดนวัตกรรม 

ศาลากลางจังหวัดสงขลา 22 

16 16 - 17 มกราคม 2560 เข้าร่วมประชุมก าหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัด
สงขลาสู่จังหวัดนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
กล้วย มะม่วงเบา ข้าว และยางพารา 

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสงขลา 

18 

17 8 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนา
สร้างเคร่ืองจักรด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการ
สร้างสรรค์คุณค่า 

สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จ.กระบ่ี 3 

18 17 กุมภาพันธ์ 2560 จัดประชุมคณะท างานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน.  
จ.พังงา 

ศาลากลางจังหวัดพังงา 15 

19 19 กุมภาพันธ์ 2560 จัดประชุมหารือโครงการส่งเสริมการใช้ วทน. 
ยกระดับกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ จ.สงขลา 

ส านักวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15 

20 21 กุมภาพันธ์ 2560 จัดประชุมคณะท างานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน.  
จ.นราธิวาส 

ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 13 

21 28 กุมภาพันธ์ 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคล่ือนแผนงาน
ด้าน วทน. เพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 33 
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ล าดับ วันที่ เรื่อง พ้ืนที่ด าเนินการ 
จ านวนผู้เข้ารับ
บริการ (คน) 

22 2 มีนาคม 2560 ประชุมหารือแนวทางและประสานแผนงานร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและส านัก
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางจังหวัดเชียงราย 

ส านักกองทุนสงเคราะห์การท า
สวนยางจังหวัดเชียงราย 

25 

23 14 มีนาคม 2560 จัดประชุมหารือโครงการห่วงโซ่คุณค่าการพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์และ
รังสี 

ศาลากลางจังหวัดเลย 18 

24 20 มีนาคม 2560 เข้าร่วมประชุม การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
จ.หนองบัวล าภู 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัด
หนองบัวล าภู 

1 

25 15 มีนาคม 2560 ประชุมคณะท างาน วทน. จ.สตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล 10 
26 21 มีนาคม 2560 ประชุมจัดท าแผนการส่งเสริมการใช้ วทน.ยกระดับ

กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ จ.สงขลา ปี 2560 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 22 

27 22-23 มีนาคม 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การพัฒนา
ศักยภาพของคณะกรรมการจัดการน้ าชุมชนต าบล
หนองหว้า อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เพื่อ
สนับสนุนการจัดท าโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรและสมุนไพรลุ่มน้ าปราจีนบุรี " 

อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 50 

28 29 มีนาคม 2560 ประชุมคณะท างานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจ าจังหวัดนครพนม 

ศาลากลางจังหวัดนครพนม 18 

29 24–26 เมษายน 2560 ร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนการด าเนินงาน ภายใต้
โครงการ การใช้ วทน. สนับสนุนผู้ปลูกผลิตข้าว
อินทรีย์ครบวงจรจังหวัดสงขลา  

เครือข่ายชาวนาจังหวัดสงขลา 
ในพื้นท่ี อ.สะบ้าย้อย อ.เทพา  
อ.นาทวี อ.คลองหอยโข่ง  
อ.สิงหนคร และ อ.หาดใหญ่ 

131 

30 25-26 เมษายน 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การใช้ วทน. ด้าน
มาตรฐานการท่องเท่ียวจังหวัดนครนายก" 

จ.นครนายก 63 

31 26 เมษายน 2560 ร่วมประชุมคณะท างานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน.  
จ.ภูเก็ต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 13 

32 17 พฤษภาคม 2560 การจัดท าแผนงาน/โครงการ เพื่อน า วทน.  
สู่การพัฒนาจังหวัดเชียงราย 

เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท  
จ.เชียงราย 

87 

33 19 พฤษภาคม 2560 ประชุมการใช้ วทน. เพื่อพัฒนาและยกระดับ
สับปะรด จ.ล าปาง 

มทร.ล้านนา ล าปาง 19 

34 5 พฤษภาคม 2560 ร่วมประชุมการจัดท าแผนการปฏิบัติการ (Action 
plan) ปี 2560 -2561  โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี คร้ังท่ี 1/2560 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สุราษฏร์ธานี 

37 

35 22-23 พฤษภาคม 2560 ร่วมประชุมหารือจัดท าแผนด าเนินงาน ภายใต้
โครงการ การใช้ วทน. สนับสนุนผู้ผลิตข้าวอินทรีย์
ครบวงจร จ.สงขลา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 41 

36 7 มิถุนายน 2560 ประชุมเครือข่ายแพะ จ.ภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

15 

37 25-26 พฤษภาคม 2560 จัดประชุม เร่ือง “การใช้ วทน. เพื่อพัฒนาเพิ่ม
มูลค่าผลไม้ภาคตะวันออก”  

อบจ.จันทบุรี  60 
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ล าดับ วันที่ เรื่อง พ้ืนที่ด าเนินการ 
จ านวนผู้เข้ารับ
บริการ (คน) 

38 29-31 พฤษภาคม 2560 จัดประชุม เร่ือง “การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เพื่อการจัดการขยะชุมชนขนาดเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกูด”  

อบต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด 42 

39 31 พฤษภาคม 2560 จัดประชุมคณะท างานพัฒนาจังหวัดด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจ า
จังหวัดปทุมธานี คร้ังท่ี 5/2560 

บริษัทบางกอกกล๊าส จ ากัด 
(มหาชน) จ.ปทุมธานี 

25 

40 20-21 มิถุนายน 2560 ประชุมการบูรณาการการจัดการขยะในจังหวัด EEC 
ด้วย วทน. เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้แก่ อปท.  จ.ระยอง 

อบต.ตะพง จ.ระยอง 42 

41 19 กรกฎาคม 2560 จัดประชุม เร่ืองวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม สู่การพัฒนาโคขุน จ.พะเยา 

โรงแรม KM กว๊านพะเยา  
อ.เมือง จ.พะเยา 

4 

42 23-24 พฤษภาคม 2560 จัดประชุมการเตรียมความพร้อมแนวทางเพื่อผลักดัน 
เทคโนโลยีด้านปรมาณูเพื่อสันติ สู่จังหวัดเชียงราย 

ด่านศุลกากรแม่สาย อ.แม่สาย  
จ.เชียงราย 

16 

43 25 พฤษภาคม 2560 จัดประชุมการน า วทน. สู่การพัฒนาโคเน้ือคุณภาพ
ดี จ.แพร่ 

ศาลากลางจังหวัดแพร่ 11 

44 25-26 พฤษภาคม 2560 จัดประชุมการเตรียมความพร้อมแนวทางเพื่อ
ผลักดันเทคโนโลยีด้านปรมาณูเพื่อสันติ สู่จังหวัด
เชียงราย 

ด่านศุลกากรเชียงของ  
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

23 

45 26 พฤษภาคม 2560 จัดประชุมคณะท างานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. 
ประจ าจังหวัดแพร่ 

ศาลากลางจังหวัดแพร่ 26 

46 10 สิงหาคม 2560 จัดประชุมแนวทางการผลักดันแผนงานโครงการ
ด้าน วทน. เข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ  
จ.เชียงใหม่ 

3 

47 4 กันยายน 2560 จัดประชุมคณะท างานพัฒนาจังหวัดด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  40 

48 30 สิงหาคม 2560 จัดประชุมคณะท างานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. 
ประจ าจังหวัดนครพนม คร้ังท่ี 2/2560 

ศาลากลางจังหวัดนครพนม 17 

49 19 กันยายน 2560 จัดประชุมการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วย 
วทน. จังหวัดร้อยเอ็ด 

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 19 

รวม 1,191 

รวมจ านวนผู้เข้ารับบริการด้าน วทน. ท้ังส้ิน 6,491 
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ตัวชี้วัด :  จ านวนแผนงาน/โครงการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
เป้าหมาย 5 แผนงาน/โครงการ  ผลท่ีได้ 24 แผนงาน/โครงการ 
 
ผลการด าเนินงาน   

ผลักดันแผนงาน/โครงการด้าน วทน. เข้าบรรจุภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ดังนี้  
 

1. โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จ านวน 16 แผนงาน/โครงการ งบประมาณรวม 532.4180 ล้าน
บาท พ้ืนที่ด าเนินการ 15 จังหวัด (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าพูน ล าปาง สิงห์บุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว บึงกาฬ สกลนคร 
นครพนม ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์) ดังนี้ 

 
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด/ภาค โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) ศวภ. /ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการค้า การลงทุน 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนกลาง  
(ปี 2560 เพ่ิมเติม) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  

1) โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
    - การวิจัยสร้างนวัตกรรมจากผลผลิตการเกษตร เพื่อส่งเสริม
การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว  

5.6800 ศวภ.4 
(วว.) 

ด้านการเกษตร 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1  
(พ.ศ. 2561) 

2) โครงการ การยกระดับการแข่งขันระบบธุรกิจการเกษตร  
กิจกรรม  การเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิต
ล าไยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
กิจกรรมย่อย 4  การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการ
ปลูกล าไยด้วยนวัตกรรม (2.0844 ลบ.) 
กิจกรรมย่อย 7 (0.75 ลบ. การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูป
ล าไยและสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์กลุ่ม
จังหวัด) 

1.2000  
 

ศวภ.1 
(เกษตรจังหวัดล าพูน/ วว.) 

แผนพัฒนาจังหวัด 5 จังหวัด
พ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้  
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

3) แผนงาน/โครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมื่อ “พัฒนา
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาด้วย วทน.”  
  - โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดย
ชุมชน พื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ 
  - การใช้ วทน. พัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 
  - โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิแปรรูป 
  - การบ่มเพาะเทคโนโลยีแปรรูปข้าวในระดับ SMEs และ
อุตสาหกรรม 
  - โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป 
  - การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางจากข้าวและน้ ามันร าข้าว 
  - ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมอาหารเพื่อส่งเสริมคุณภาพชุมชน 
  - โครงการเพิ่มผลผลิตด้วยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง  
  - โครงการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมข้าวหอมมะลิ 
  - โครงการส่งเสริมการตลาด 

175.0000 ศวภ.2 
(จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม 
สุรินทร์ ศรีษะเกษ ยโสธร/
สวทช./สทอภ./วศ./วว./

สนช.) 
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แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) ศวภ. /ผู้รับผิดชอบ 

แผนพัฒนาจังหวัดบีงกาฬ  
(พ.ศ. 2561-2564) 

4) โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากยางพาราด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

4.0000 ศวภ.2 
(สนง.เกษตรและสหกรณ์บีง

กาฬ/วว.) 
แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร  
(พ.ศ. 2561-2564) 

5) โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร
จังหวัดสกลนคร กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
หมากเม่า  

1.9750 ศวภ.2 
(คลินิกเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร 

6) โครงการจัดตั้งสถานนวัตกรรมบริการสุขภาพ (ธรรมเวชนคร)  155.0000 ศวภ.2 
(ม.เกษตรศาสตร์/วิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติ  
จ.สกลนคร /ศลช.) 

แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม  
(พ.ศ. 2561-2564) 

7) โครงการพัฒนาโรงงานแปรรูปผลไม้แช่อิ่มอบแห้งเพื่อการ
ส่งออก  

70.0000 ศวภ.2 
(วว.)  

8) โครงการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหาร  10.0000 ศวภ.2 
(วว.) 

9) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศอันเกิดจากสภาวะโลกร้อน 
กรณีศึกษา ล้ินจ่ี นภ. 1  

80.0000 ศวภ.2 
(สวทช./คลินิกเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยนครพนม) 

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา  
(พ.ศ. 2561 - 2564) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  

10) การใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร 
(GISgro) 

0.8000 
(ปีละ 0.2 ลบ) 

ศวภ.4 

11) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักปลอดสารพิษโดยการใช้
ไคโตซานแดงและสมุนไพรไล่แมลง 

1.2000 
(ปีละ 0.3 ลบ) 

ศวภ.4 
(คลินิกเทคโนโลยี

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก) 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนกลาง  
(พ.ศ. 2561 - 2564) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  

12) โครงการเพิ่มผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 
- กิจกรรมต้นแบบการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
มะม่วงและสารส าคัญ 
- กิจกรรมศึกษาปริมาณสารส าคัญฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและ
สรรพคุณในมะม่วง 
- กิจกรรมแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการปลูก
มะม่วง 

4.9500 ศวภ.4 
(สวทช.) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนกลาง  
(ปี 2560 เพ่ิมเติม) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   

13) โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพสินค้าเกษตรก ลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนกลาง  
    - ระบบจัดการน้ าอัจฉริยะของศูนย์เทคโนโลยีมะม่วงคุณภาพ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  

0.5530  ศวภ.4 
(สนง.เกษตรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา/สทวช.) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน 2 
(ปี 2560 เพ่ิมเติม)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

14) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อ
สุขภาพโดยเป็นครัวสุขภาพเพื่อมหานคร 
     - การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
ปลอดภัย  

11.9000 ศวภ.5 
(สป.วท./วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสิงห์บุรี) 
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แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) ศวภ. /ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนกลาง  
(พ.ศ. 2561 - 2564) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

15) โครงการศูนย์การเรียนรู้และสาธิตด้านการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรไทยต้นแบบของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 
    - กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและพัฒนานวัตกรรมใหม่พืช
สมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
    - กิจกรรมต้นแบบการบ าบัดสารก าจัดศัตรูพืชตกค้างในพื้นท่ี
ปลุกพืชเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 
    - กิจกรรม โรงงานต้นแบบการแปรรูปมะม่วงเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่ม
มูลค่าสกัดสาร Antioxident, polyphenol และการใช้ประโยชน์ 
    - กิจกรรมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรและสมุนไพรในระดับต าบลโดยเกษตรกร 
    - กจิกรรมบริหารจัดการน้ าแบบอัจฉริยะส าหรับสมุนไพร 

9.8000 
 
 

ศวภ.4 
(วว./สทอภ./สทวช.) 

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน  
(ปี 2561) 

16) โครงการจัดตั้ง war room สนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารจัดการไฟป่าและหมอกควัน และการติดตามการ
เปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าไม้ 

0.3600  
งบจังหวัด 

ศวภ.1 
(ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจังหวัดล าพูน/ 
สทอภ.) 

 
2. แผนพัฒนาภาค* (ปี 2561) (*โครงการตามยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564) จ านวน 8 โครงการ งบประมาณรวม 258.3000 ล้านบาท พ้ืนที่ด าเนินการ 51 
จังหวัด 5 ภูมิภาค (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก กาฬสินธุ์ ขอนแก่น 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครพนม มุกดาหาร สกลนคร บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี นครราชสีมา  ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อ านาจเจริญ  ชุมพร ระนอง พังงา ภู เก็ต กระบี่ ตรัง สุราษฏร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปรากา ร 
ปทุมธานี) 

 

แผนพัฒนาภาค โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ศวภ. /ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการเกษตร 
แผนพัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 
20 จังหวัด (กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
นครพนม มุกดาหาร สกลนคร บึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวล าภู อุดรธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
ยโสธร สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อ านาจเจริญ) 

1) โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการข้าวเชิงพื้นท่ี  

108.0000 ศวภ.2 
สทอภ. 

(เจ้าภาพหลัก : กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์) 

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
20 จังหวัด (กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
นครพนม มุกดาหาร สกลนคร บึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวล าภู อุดรธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
ยโสธร สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อ านาจเจริญ) 

2) พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
สินค้าเกษตรแปรรูป 

60.0000 ศวภ.2 
วว. 

(เจ้าภาพหลัก : กระทรวง
อุตสาหกรรม) 
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แผนพัฒนาภาค โครงการ งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ศวภ. /ผู้รับผิดชอบ 

แผนพัฒนาภาคใต้ 
นครศรีธรรมราช 

3) โครงการพัฒนาสร้างอุปกรณ์และ
ระบบการวัด เปอร์เซนต์น้ ามันในปาล์ม
น้ ามัน  

10.0000 ศวภ.3 
สป.วท./สวทช. (MTEC)  

(เจ้าภาพหลัก : กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์) 

แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน 
5 จังหวัด (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 

4) โครงการต้นแบบการใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลองกองและ
การสกัดสารส าคั ญ (เจ้าภ าพหลัก  : 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

5.0000 ศวภ.3 
วว. 

แผนพัฒนาภาคกลาง 
ปทุมธานี 

5) โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วย
เทค นิ ค ก ารใ ช้แม ลงหมั น ใ น ไม้ ผล
เศรษฐกิจ  

2.0000 
 

สทน. 

ด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
10 จังหวัด (ขอนแก่น สุรินทร์ กาฬสินธ์ุ อุบลราชธานี 
ชัยภูมิ สกลนคร อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร บุรีรัมย์) 

6) การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสาน
ด้วยนวัตกรรม 

23.0000 สป.วท./วศ. 
(เจ้าภาพหลัก : กระทรวง

อุตสาหกรรม) 
แผนพัฒนาภาคใต้ 
9 จังหวัด (ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง 
สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง) 

7) โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
สุขภาพและความงาม  

10.0000 
 

ศวภ.3 
วว. 

(เจ้าภาพหลัก : กระทรวง
สาธารณสุข) 

โครงการพิเศษขนาดใหญ่ (Big Rock) 
แผนพัฒนาภาคตะวันออก 
6 จังหวัด (ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 
สมุทรปราการ) 

8) โครงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมชีว
อุตสาหกรรมภาคตะวันออก (Eastern 
Biopolis) 
(โครงการพิเศษ Big Rock) 
 

140.0000 ศวภ.4 
(สวทช.)  

(เจ้าภาพหลัก : 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 

 
ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก 

 

ตัวชี้วัด 
แผน/(ผล)การด าเนินงานตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
รวมทุก
ไตรมาส 

กิจกรรมหลักท่ี 1  
การประสานและผลักดัน
เพ่ือให้มีการน าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไป
สนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

จ านวนเร่ืองท่ีมีการผลักดันให้มี
การน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ไปสนับสนุนการ
พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(เร่ือง) 

-/  
(5) 

-/  
(-) 

-/  
(2) 

5/  
(-) 

5/  
(7) 
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รายละเอียดการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
กิจกรรมหลักท่ี 1 การประสานและผลักดันเพ่ือให้มีการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ผลงาน 

ตัวชี้วัด : จ านวนเร่ืองท่ีมีการผลักดันให้มีการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไป
สนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เป้าหมาย 5 เร่ือง) 

7 เร่ืองหลัก (30 เร่ืองย่อย) 

 
ผลการด าเนินงาน 
- การผลักดันให้มีการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีจ านวน 7 เร่ืองหลัก  30 เร่ืองย่อย 
ได้แก่ 
1. การน าองค์ความรู้ด้าน วทน. เพ่ือการบริหารจัดการเกษตร   
    1.1 โครงการการจัดการเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร (ศวภ.1) 
          1) ศวภ.1 ร่วมกับ สทอภ. และ เทศบาลต าบลท่าผา ร่วมประชุมช้ีแจงโครงการระบบสารสนเทศเพ่ือการเกษตร (Gisagro) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ณ ส านักงาน ทต.ท่าผา ซ่ึงท่ีประชุมได้เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบระบบฯ ท่ีจะด าเนินการ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ผู้ใช้งานในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด และเห็นชอบแนวทางการพัฒนาระบบฯ ดังกล่าว โดยจะก าหนดจะฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ในวันท่ี 15-17 
มีนาคม 2560 และจะด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้ทันกับการใช้งานจริงต่อไป 
         2) วันท่ี 25 มกราคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดล าพูน ในการประชุม วทน. ประจ าจังหวัดล าพูน ศวภ.1 และส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ล าพูน ร่วมกันน าเสนอโครงการจัดการเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร เพ่ือน าไปเป็นอาหารเล้ียงโค และพัฒนาการเล้ียงโคขุนล าไยเนื้อคุณภาพ ดี 
จังหวัดล าพูน ซ่ึงท่ีประชุมเห็นชอบในโครงการฯ และขอให้น าโครงการฯ ดังกล่าว ไปพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดล าพูนปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2564 ต่อไป 
         3) การขยายผลการด าเนินงานโครงการจัดการเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร เพ่ือน าไปเป็นอาหารเล้ียงโค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
              3.1) จังหวัดแพร่ โดย ศวภ. ไ ด้ร่วมกับ สวทช. และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ จัดท าโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคแบล็ค
โกศัยคุณภาพดีจังหวัดแพร่ ซ่ึงเป็นการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เพ่ือพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคแบล็คโกศัย ท่ีเป็นโคอัต
ลักษณ์จังหวัดแพร่ ซ่ึงได้ส่งโครงการดังกล่าวฯ บรรจุภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดแพร่ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  
              3.2) จังหวัดล าพูน โดย ศวภ. ได้ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน จัดท าโครงการการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร (ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และล าไย) ซ่ึงได้ส่งโครงการดังกล่าวฯ บรรจุภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน 
4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
              3.3) จังหวัดพะเยา โดย ศวภ.1 กรมปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยพะเยา และหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้อง ได้ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การพัฒนาโคขุน จังหวัดพะเยา ในวันท่ี 19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม เค.เอ็ม กว๊านพะเยา 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  โดยท่ีประชุมฯ ได้หารือแนวทางการพัฒนาโคเนื้อคุณภาพดี จังหวัดพะเยา ในห่วงโซ่คุณค่า ( Value Chain) ซ่ึง ท่ี
ประชุมฯ ได้รายงานปัญหา ข้อเท็จจริง และเสนอแนะรายละเอียดเพ่ิมเติมเข้าไปใน ห่วงโ ซ่คุณค่า (Value Chain) และเห็นชอบร่วมกันในแนว
ทางการด าเนินงานฯ โดย ศวภ.1 จะน าแนวทางการด าเนินงานฯ ดังกล่าว เข้าหารือในท่ีประชุมคณะท างานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจ า
จังหวัดพะเยา เพ่ือบรรจุแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ต่อไป 
         4) สส. เทศบาลต าบลท่าผา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ร่วมกันจัดท าโครงการบริหารจัดการเศษวัสดุ
การเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหาหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ (เคร่ืองม้วนก้อนชีวมวลมัดเชือกอัตโนมัติ) ในวันท่ี 19 มิถุนายน 2560 ได้จัดพิธีส่งมอบ
เคร่ืองม้วนเปลือกข้าวโพดมัดเชือกอัตโนมัติและสาธิตการใช้งาน ณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร ต าบลท่าผา 
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าวเป็นจ านวนมาก 
  1.2 การน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ศวภ.4) 
         ตามยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทราประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรแปรรูปท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากลนั้น ศวภ.4 จึงได้ด า เนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การน าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง จังหวัดฉะเชิงเทรา” ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต าบลหนองยาว 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือพัฒนาเกษตรกรเป้าหมายให้เป็นเกษตรกรต้นแบบในการปลูกพืชปลอดสารพิษและขยายผลให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงผลการจัดกิจกรรมมีเกษตรกรในพ้ืนท่ีไ ด้รับการถ่ายทอดอง์ความรู้ด้านเกษตรปลอดสารพิษ จ านวน 81 
คน 
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รายละเอียดการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
  1.3 “การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเพ่ิมมูลค่าผลไม้ภาคตะวันออก”ส าหรับกลุ่มผู้น าชุมชนด้านการเกษตร / 
เกษตรกรยุคใหม่/ หน่วยงานราชการด้านการเกษตรและมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี (ศวภ.4) 
       ศวภ.4 ประสานน าเทคโนโลยีการพัฒนาชีวภัณฑ์ส าหรับการท าเกษตรอินทรีย์ และผู้เช่ียวชาญ จาก สวทช. (ดร.สมศักด์ิ พลอยพานิชเจริญ) 
ให้ความรู้ผู้น าเกษตรกร คลินิกเทคโนโลยีในพ้ืนท่ี และเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จ านวน 60 คน  
  1.4  การน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนสวนอนุรักษ์พันธุ์มะม่วง จังหวัดฉะเชิงเทรา ” (ศวภ.4) 
       ศวภ.4 ประสานน าเทคโนโลยีระบบจัดการน้ าอัจฉริยะ การท าปุ๋ยอินทรีย์ การปรับปรุงดินโดยใช้วิธีกสิกรรมธรรมชาติ และวิธีเล้ียงจุลินทรีย์
บ ารุงดิน พร้อมนักวิจัยจาก สวทช. ถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวััดฉะเชิงเทรา จ านวน 65 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราช
นครินทร์ ศูนย์บางคล้า ต าบลหัวไทร อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยท าให้เกษตรท่ีเข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถน าความรู้ท่ีได้
ประยุกต์ใช้กับพ้ืนท่ีท าการเกษตรของตน 
  1.5  โครงการเติมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดภาคกลางตอนกลาง (ศวภ.4) 
        ศวภ.4 จัดโครงการเติมความ รู้ด้าน วทน. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสวท. ข้ึนในวันท่ี 25 ก.ค. 60 ณ วัง รี รีสอร์ท จ.นครนายก โดยมี
วัตถุประสงค์เ พ่ือพัฒนาความรู้และทักษะด้าน วทน. ท่ีจ าเป็นให้กับสมาชิก อสวท. ได้แก่ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เทคโนโลยีโรงเรือน
คัดกรองแสง และ เทคนิคการเพ่ิมผลผลิตข้าว ให้สามารถท าหน้าท่ีส่ือกลางในการน า วทน. ไปสู่ชุมชนและน าปัญหา/ความต้องการด้าน วทน. 
ของชุมชนมาสู่ วท. ผ่านทางคลินิกเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือคืนความสุขให้กับประชาชน 
(สมาชิก อสวท. และ ชุมชนท่ีมีสมาชิก อสวท. อาศัยอยู่) ในการเข้าถึงและรับบริการงานด้าน วทน. ในพ้ืนท่ีภาคกลาง 2 จังหวัด ประกอบด้วย จ.
ฉะเชิงเทรา และ จ.นครนายก 
  1.6 การผลักดัน การใช้ วทน. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านสมุนไพร (ขมิ้นชัน) จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ศวภ.3) 
        ศวภ.3 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านวิจัยโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) การประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ ปี 2560 -
2564  และการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านการส่งเสริมการปลูก อนุรักษ์ ขยายพันธ์ุสมุนไพร  ในโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร จังหวัด
สุราษฏร์ธานี ท้ังนี้ทาง ศวภ.3 ได้น าเสนอเทคโนโลยีพลาสติกคัดกรองแสงให้น ามาใช้ในส่วนของการขยายพันธ์ุสมุนไพร และการปลูกสมุนไพร
มูลค่าสูง และได้ให้ข้อมูลกับทีมนักวิจัยสุมนไพรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี เพ่ือติดต่อเจ้าของเทคโนโลยีดังกล่าว 
2. การน าองค์ความรู้ด้าน วทน. เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 
   2.1 เทคโนโลยีการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) (ศวภ.1) 
          ศวภ.1 ประสานงานน าเทคโนโลยีการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเช้ือเพลิง (RDF) และปุ๋ยหมักอินทรีย์ด้วยวิธีการเชิงกลชีวภาพ (MBT : 
Mechanical and Biological Treatment Plant) ร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดล าพูน และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือเป็นทางเลือกในการจัดการขยะมูลฝอยให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ สนับสนุนให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดอบรม “การจัดท าโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการมูลฝอยแบบครบ
วงจร” ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ัวประเทศ ซ่ึงการด าเนินโครงการฯ จ าเป็นต้องมีสถานท่ีส าหรับก่อสร้างระบบการบ าบัดขยะมูลฝอย 
(ต้องมีเอกสารสิทธ์หรือใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ี) และเพ่ือความคุ้มทุนต้องมีปริมาณขยะ จ านวน 10 ตัน/วัน หรือ 20 ตัน/วัน 
        ท้ังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีอ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน จึงได้ท าบันทึกความร่วมมือเพ่ือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการจัดการขยะ
มูลฝอย เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความสะอาดในพ้ืนท่ีไม่ก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธ์ุเช้ือโรคและแหล่งมลพิษ 
     2.2 เทคโนโลยีการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) (ศวภ.4) 
          ศวภ.4 เข้าร่วมในการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนเก่ียวกับการด าเนินงานโครงการสาธิตการผลิตเช้ือเพลิง RDF จากขยะชุมชน
ระดับท้องถ่ินเทศบาลต าบลหนองใหญ่ ซ่ึงในการประชุมดังกล่าว มีประชาชน/ผู้แทนชุมชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นท้ังส้ิน 142 ท่าน ซ่ึง
ประชาชนมีความเห็นชอบให้มีการด าเนินงานโครงการสาธิตการผลิตเช้ือเพลิง RDF จากขยะชุมชนระดับท้องถ่ินเทศบาลต าบลหนองใหญ่ 
          ศวภ.4 ไ ด้ด าเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพ้ืนท่ีน าร่องการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสนับสนุนเป็นแหล่งเรียนรู้ 
เร่ือง “โครงการสาธิตการผลิตเช้ือเพลิง RDF จากขยะชุมชน ในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ :  องค์การบริหารส่วนต าบลไม้รูด” ซ่ึง โครงการฯ 
ดังกล่าว เป็นแผนงานของ ศวภ.4 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการน าเอาองค์ความรู้การบริหารจัดการขยะชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือมุ่งสู่ชุมชนสี
เขียว เทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะแบบ MBT และแนวทางการเพ่ิมมูลค่าขยะชุมชนผ่านกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลไม้รูด อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ส่งผลให้คุณภาพส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ท้ังนี้ ผลการรับฟังความคิดเห็น
ประชาชน พบว่า ประชาชนร้อยละ 97 ต้องการให้ด าเนินการโครงการฯ ให้เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีต าบลไม้รูดอย่างเป็นรูปธรรม  
          และเมื่อวันท่ี 29 - 31 พฤษภาคม 2560 ศวภ.4 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ด าเนินการลงพ้ืนท่ีส ารวจ และ ประชุมหารือ
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รายละเอียดการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
ร่วมกับผู้บริหาร อบต.เกาะกูด ผู้น าชุมชน ผู้ประกอบการ ประชาชน ณ อบต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด เ พ่ือหารือแนวทางการด าเนินงาน
โครงการเทคโนโลยีการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเช้ือเพลิง RDF ซ่ึงในการประชุมดังกล่าว พบว่า ประชาชนเห็นด้วยท่ีจะให้มีโครงการจัดการขยะ
ชุมชนฯ ในพ้ืนท่ี อ.เกาะกูด เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะในพ้ืนท่ีเกาะท่องเท่ียวภาคตะวันออกท่ีเพ่ิมจ านวนมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง และได้จัดประชุมหารือ 
การบูรณาการการจัดการขยะในจังหวัด EEC ด้วย วทน. เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่ อปท. จังหวัดระยอง เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 
2560 ณ อบต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง เพ่ือขยายผลแนวทางการด าเนินงานโครงการเทคโนโลยีการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเช้ือเพลิง RDF 
  2.3 การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและสมุนไพรตามแนวพระราชด าริด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พ้ืนท่ีลุ่มน้ าปราจีน 
ศวภ.4) 
         ศวภ.4  มีห่วงโซ่คุณค่าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ าและทรัพยากรด้วย วทน. โดยก าหนดโครงการส่ง เสริมพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตรและสมุนไพรตามแนวพระราชด าริด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พ้ืนท่ีลุ่มน้ าปราจีนบุรี ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว จันทบุรี 
ปราจีนบุรี ฉะเชิง เทรา นครนายก ดังนั้น ศวภ.4 จึง ได้จัดประชุมหารือเ ร่ือง “การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและสมุนไพรตามแนว
พระราชด าริด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พ้ืนท่ีลุ่มน้ าปราจีน” เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการด้าน วทน. ในการจัดการแหล่งน้ า
และสมุนไพรในพ้ืนท่ีต าบลดงข้ีเหล็ก เพ่ือเตรียมการผลักดันแผนงาน/โครงการเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีปีงบประมาณ 2562  
  2.4 โครงการ “การน าองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดล าพูน ด้านเกษตร และ
สิ่งแวดล้อม” (ศวภ.1) 
           ศวภ.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การน าองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือขับเคล่ือนและพัฒนาจังหวัด
ล าพูน ด้านเกษตรและส่ิงแวดล้อม” เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ จามจุ รี รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ือน าเสนอองค์ความ รู้ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านเกษตร และส่ิงแวดล้อม ในประเด็นนอกเหนือจากท่ี
ได้ผลักดันแผนงานโครงการเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ปี พ.ศ 2561 -2564 ตลอดจนเพ่ือหารือร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดล าพูน ซ่ึงเป็น
คณะท างานขับเคล่ือน วทน. ด้านเกษตร และ ด้านส่ิงแวดล้อม กลุ่มเกษตรกรผู้ให้ความสนใจการประชุม เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลการด าเนินงาน 
ส าหรับวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน ในพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูนต่อไป 
          ในการประชุมดังกล่าว มีหน่วยงานในสังกัด วท. จ านวน 3 หน่วยงาน เข้าร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีได้แก่  
          1) วว. น าเสนอเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการน้ าเสียชุมชน และ อุตสาหกรรม 
          2) สวทช.ภาคเหนือ น าเสนอเทคโนโลยี ด้านการเกษตร เช่น การผลิตปุ๋ยหมัก เกษตรและอาหาร เช้ือจุลินทรีย์ย่อยสลายขยะ 
          3) คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น าเสนอเทคโนโลยี ด้านเคร่ืองจักรกลการเกษตร 
          มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 56 คน และ มีผู้สนใจเทคโนโลยีของหน่วยงาน วท. แจ้งประเด็นความต้องการให้แก่ ศวภ.1  เพ่ือ
ประสานงาน และ ด าเนินการต่อไป 
     2.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมต้นแบบในพ้ืนท่ีชุมชนคลองรังสิต  
อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี”(ศวภ.5)   
 ระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2560 จ านวน 3 หลักสูตร รายละเอียดดังนี้ 

หลักสูตรท่ี 1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนเป็นเช้ือเพลิงขยะอัดแท่ง (RDF) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อาคาร
อเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงบา อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันอังคารท่ี 30 พฤษภาคม 2560 ท่ีผ่านมา โดย ศวภ.5 
ได้ประสานงานกับคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีน าเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนเป็นเช้ือเพลิง
ขยะอัดแท่ง (RDF) เพ่ือพัฒนารูปแบบและระบบจัดการขยะชุมชุนแบบครบวงจรและเป็นรูปธรรม ท้ังการ คัดแยก การก าจัด และการน า
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรท่ี 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ จัดอบรมเมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 ศวภ.5 ร่วมกับ
คลินิกเทคโนโลยี หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม และมูลนิ ธิอาสาเพ่ือนพ่ึง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  
ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์โดยใช้มาตรฐานแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ Organic Thailand (มกษ.
9000) ได้มีการยกตัวอย่างต่างๆ ในจุดท่ีส าคัญ ได้แก่ การจดบันทึก การเตรียมแปลง การใช้สารต่างๆ ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  

หลักสูตรท่ี 3 “การถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงงานต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร”  
ศวภ.5 ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้จัดอบรม ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสามวัง อ าเภอหนอง
เสือ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 13 กรกฎาคม 2560 ท่ีผ่านมา เ พ่ือให้เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยไว้ใ ช้เองตามความต้องการของพืช
และตามคุณสมบัติของดิน และให้เกษตรกรสามารถน าวัสดุเหลือใช้ของชุมชนและอุตสาหกรรมในเขตชุมชนมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
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รายละเอียดการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
3. การน าองค์ความรู้ด้าน วทน. เพ่ือยกระดับ/พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

3.1 การสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลการพัฒนาสิ่งทอด้วย วทน. จังหวัดแพร่ (ศวภ.1) 
ศวภ.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้และขยายผล การพัฒนาส่ิงทอด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม จังหวัดแพร่ ซ่ึงมีหน่วยงานท่ีเข้าร่วมประชุม ได้แก่ พาณิชย์จังหวัดล าพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน สภาอุตสาหกรรม ศูนย์นา
โนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.ภาคเหนือและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนผู้ประกอบการส่ิงทอจังหวัดล าพูน ให้ความสนใจกระบวนการ
ด าเนินงานของโรงงานเคลือบผ้านาโน จังหวัดแพร่ และเห็นชอบร่วมกันท่ีจะผลักดันให้เกิดการจัดต้ังข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์
ต่อการยกระดับการผลิตส่ิงทอได้เป็นอย่างมาก โดยสถานท่ีจัดต้ังยังไม่แน่ชัด เบ้ืองต้นคาดว่าจะเป็นเทศบาลต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จังหวัด
ล าพูน โดยอยู่ระหว่างการเห็นชอบจากหน่วยงานจังหวัดในการพิจารณาร่วมกัน  
        วันท่ี 7 เมษายน 2560 ศวภ.1 ประสานงานร่วมกับ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน เพ่ือจัดประชุมหารือประเด็นการจัดสร้างศูนย์
เคลือบผ้านาโน จังหวัดล าพูน ท้ังนี้ ได้ประสานงานเชิญ พาณิชย์จังหวัดล าพูน วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดล าพูน และ ศูนย์นาโนเทคโนโลยี สวทช. 
เข้าร่วมประชุมด้วย โดยในการประชุมดังกล่าว ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ได้ให้ข้อมูล ท่ีเก่ียวข้องและแบ่งปันประสบการณ์ในการ
ด าเนินโครงการโรงงานต้นแบบเคลือบส่ิงทอนาโนพ้ืนบ้านท่ีผ่านมาท่ีจังหวัดแพร่ ขอนแก่นและอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยเป็นข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะแนวทางส าหรับการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี  ส่ิงทอพ้ืนบ้าน (ศูนย์เคลือบผ้านาโนจังหวัดล าพูน) ในอนาคต และ เสนอให้
จังหวัดล าพูน พิจารณาด าเนินการในประเด็น การศึกษาและทดลองตลาด ซ่ึง ศน. ยินดีรับทดสอบการเคลือบผ้า ตลอดจนจังหวัดควรพิจารณาถึง
สถานท่ีจัดต้ัง การบริหารจัดการ และ ระยะเวลาการด าเนินงาน และท่ีประชุมมองโอกาสในการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติและจังหวัดล าพูนเพ่ือการทดลองเคลือบ ทดลองตลาด พัฒนาผลิตถัณฑ์และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังนี้ จังหวัดล าพูนจะน าประเด็น
การหารือเข้าน าเสนอท่ีประชุมคณะท างานจังหวัด ในวันท่ี 11 เมษายน 2560 เพ่ือขอมติ ต่อไป 

3.2 โครงการพัฒนาสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (ศวภ.4) 
          ศวภ.4  ด าเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง โครงการพัฒนาสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง เพ่ือเป็นการวิพากย์แผนพัฒนาสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง เป็นการน า วทน. สนับสนุน
พัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ตามอัตลักษณ์ใหม่ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัด คือ 1. เส้นทาง
การค้าการลงทุน การคมนาคม และการค้าภาคตะวันออกของไทยสู่อินโดจีน 2. แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย: มะม่วง 3. อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ เกษตรแปรรูปและสมุนไพร 4. แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 

3.3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กุ้งแห้ง/ กะหร่ีป๊ับ/ เมล่อน จังหวัดสตูล (ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.) (ศวภ.3) 
       ศวภ.3 ได้ลงพ้ืนท่ี จ.สตูล ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เพ่ือรับโจทย์ความต้องการของพ้ืนท่ีและหาแนวทางในการน า วทน. มา 

พัฒนา และได้น าคูปองวิทย์เพ่ือโอทอปมาเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนกลุ่ม โดยได้นักวิจัยจาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้ามาช่วย 
3.4 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนมแพะ (ร่วมกับ มรภ.ภูเก็ต) (ศวภ.3) 

          ศวภ.3 ได้ร่วมประชุมกับ มรภ.ภูเก็ต และเครือข่ายเกษตรกรผู้เล้ียงแพะจังหวัดภูเก็ต เพ่ือหาแนวการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเครือข่าย  
โดยมี มรภ.ภูเก็ต เข้ามาช่วยพัฒนาไอศกรีมนมแพะ และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  

3.5 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปลองกองครบวงจร จ.สตูล (ร่วมกับ วว.) (ศวภ.3) 
  ศวภ.3 ร่วมกับสภาเกษตรกร จ.สตูล ลงพ้ืนท่ีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง อ.ควนโดน จ.สตูล ทางกลุ่มมีความต้องการแปรรูปเพ่ิม   มูลค่า

ลองกอง เนื่องจากช่วงลองกองออกผลผลิตจะออกพร้อมกันท าให้เกิดภาวะลองกองล้นตลาดและราคาตกต่ า ด้วยเหตุนี้ทาง ศวภ.3 จึงประสานไป
ยังทีมนักวิจัย ของ วว. เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปลองกองเพ่ือแก้ไขปัญหาของกลุ่มดังกล่าว 

3.6 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทอง จ.สงขลา (ร่วมกับ วว.) (ศวภ.3) 
 ศวภ.3 ได้รับโจทย์จากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เร่ือง การน า วทน. มาพัฒนาเพ่ิมมูลค่ากล้วยหอมทองของจังหวัดสงขลา และได้ร่วมกับ 

วว. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจากกล้วยหอมทอง และผลิตภัณฑ์สมุนไพรขัดผิวจากเปลือกกล้วยหอมทอง นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ให้อีกด้วย 

3.7 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหม่อน จ.สงขลา (ร่วมกับคณะอุตสากรรมเกษตร ม.อ.) (ศวภ.3) 
  ศวภ.3 ได้รับโจทย์ความต้องการจากพ้ืนท่ีเร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหม่อน ของกลุ่มใต้ร่มบุญ ต.พะตง อ.หาดใหณ่ จ.สงขลา โดยได้

ผ่านทางคลินิกเทคโนโลยี ม.อ. เพ่ือประสานผู้เช่ียวชาญจาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มาช่วยเร่ืองระบบการผลิตไวน์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากหม่อนอ่ืนๆ อาทิ ทอฟฟ่ีจากผลหม่อน  
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4. การน าองค์ความรู้ด้าน วทน. เพ่ือ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 

4.1 การน าผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาด้วย วทน. ลดผลกระทบจากภัยพิบัติ (ศวภ.3) 
           ศวภ.3 ลงพ้ืนท่ีน ากางเกงแก้วจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (สวทช.) มอบให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ีน้ าท่วมขัง เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขล า 
ซ่ึงกางเกงแก้วมีคุณสมบัติกันน้ ามีคุณสมบัติกันน้ าได้ จึงเป็นทางเลือกท่ีจะช่วยป้องกันการติดโรค เช่น ฉ่ีหนู น้ ากัดเท้า หรือป้องกันการติดเช้ือ
อ่ืนๆ ท่ีอาจมากับน้ า ในช่วงภาวะน้ าท่วมได้ 

4.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมต้นแบบในพ้ืนท่ีชุมชนคลองรังสิต อ.หนอง
เสือ จ.ปทุมธานี” (ศวภ.5)   
          ศวภ. 5 ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ วว. จัดกิจกรรม 
ระหว่างเดือน พ.ค. – มิ.ย. 2560 จ านวน 3 หลักสูตร รายละเอียดดังนี้ 
            หลักสูตรท่ี 1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนเป็นเช้ือเพลิงขยะอัดแท่ง (RDF) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อาคาร
อเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงบา อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันอังคารท่ี 30 พฤษภาคม 2560 ท่ีผ่านมา โดย ศวภ.5 
ได้ประสานงานกับคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีน าเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนเป็นเช้ือเพลิง
ขยะอัดแท่ง (RDF) เพ่ือพัฒนารูปแบบและระบบจัดการขยะชุมชุนแบบครบวงจรและเป็นรูปธรรม ท้ังการ คัดแยก การก าจัด และการน า
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ 
             หลักสูตรท่ี 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ จัดอบรมเมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 ศวภ.5 
ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม และมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  
ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์โดยใช้มาตรฐานแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ Organic Thailand (มกษ.
9000) ได้มีการยกตัวอย่างต่างๆ ในจุดท่ีส าคัญ ได้แก่ การจดบันทึก การเตรียมแปลง การใช้สารต่างๆ ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  

   หลักสูตรท่ี 3 “การถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงงานต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร”  
ศวภ.5 ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ได้จัดอบรม ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสามวัง อ าเภอหนอง
เสือ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 13 กรกฎาคม 2560 ท่ีผ่านมา เ พ่ือให้เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยไว้ใ ช้เองตามความต้องการของพืช
และตามคุณสมบัติของดิน และให้เกษตรกรสามารถน าวัสดุเหลือใช้ของชุมชนและอุตสาหกรรมในเขตชุมชนมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

4.3 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปเกษตรอินทรีย์เพ่ือการพัฒนาสร้างความมั่นคงทางอาชีพชาวนาอย่างย่ังยื น 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดสิงห์บุรี (ศวภ.5) 
           ศวภ.5 ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและ
การแปรรูปเกษตรอินทรีย์เพ่ือการพัฒนาสร้างความมั่นคงทางอาชีพชาวนาอย่างย่ังยืน ในพ้ืนท่ีจังหวัดสิงห์บุรี  โดยโครงการดังกล่าวได้ก าหนด
แผนการด าเนินโครงการ ประกอบด้วยหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 

ท่ี หลักสูตร วันจัดกิจกรรม 
จ านวนผู้รับการ

ถ่ายทอด
เทคโนโลยี (คน) 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ สถานท่ีจัดกิจกรรม 

1 การผลิตเกษตรอินทรีย์ 26–28 มีนาคม 2560 51 84.26 อบต.บางมัญ  
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 2 แนวทางการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 29-30 เมษายน 2560 44 88.36 

3 การแปรรูปและการตลาดเกษตร
อินทรีย์ 

5–7 มิถุนายน 2560 32 84.00 

4 สินค้าท่ีไม่ใช่อาหารและ 
บรรจุภัณฑ์ 

28–30 มิถุนายน 2560 60 83.78 

5 กระบวนการในการผลิตประมง
อินทรีย์ 

29–30 กรกฎาคม 2560 43 83.74 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี  
ศูนย์บางระจัน  
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 

รวม/เฉลี่ย 230 84.83  
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5. การเผยแพร่การน าองค์ความรู้ด้าน วทน. ไปพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
    5.1 การขับเคลื่อนแผนงานด้าน วทน. เพ่ือพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ศวภ.4)  
          ศวภ.4  ในฐานะหน่วยงานหลักในการผลักดันการน าองค์ความรู้ด้าน วทน. ไปใช้ในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 4 จังหวัด 
(ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 5 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) จึง
ได้ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การขับเคล่ือนแผนงาน/โครงการด้าน วทน. เพ่ือพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562” ณ จังหวัดจันทบุรี เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในโครงการ วทน. ภายใต้กรอบแผนงานตามนโยบายของ วท. 
(Agenda-based) ท่ีจะท างานในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคตะวันออก ให้มีการเช่ือมโยงโครงการด้าน วทน. ของ วท. กับ เครือข่าย และหน่วยงาน
จังหวัด ใ ห้สามารถร่วมท างานโครงการในพ้ืนท่ีไ ด้อย่างมีประสิทธิภาพโดยฟังความต้องการของภาคประชาชนด้วย รวมท้ัง เป็นการเตรียม
แผนงาน/โครงการด้าน วทน. ของ ศวภ.4  ท่ีจะเสนอขอบรรจุในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)  พ.ศ.
2562 – 2565 ต่อไป 

5.2 การเผยแพร่การน าองค์ความรู้ด้าน วทน. และผลงานการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ของ ศวภ.และ หน่วยงาน วท. ในการจัด
กิจกรรมระดับจังหวัดและภูมิภาค 
  1) การจัดกิจกรรมเผยแพร่งานด้าน วทน. ในงาน Lanna expo 2017 (ศวภ.1) 
      ศวภ.1 จัดแสดงนิทรรศการด้าน วทน. ในงาน Lanna expo 2017 ณ จังหวัดเ ชียงใหม่  เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานการ
ประสานแผน ด้าน วทน. ของ ศวภ. และงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรกลในระดับอุตสาหรร ของส านั กส่ง เสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี และหน่วยงานเครือข่าย วท. ระหว่างวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 – 2 กรกฏาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประชาชนท่ัวไปให้ความสนใจเข้าชมงาน Lanna expo 2017 ท้ังหมด จ านวน 1,288 
คน 
  2) การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและการประชุมในงาน ”World Hapex 2017” (ศวภ.3) 
     ศวภ.3 จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561-2564: กลุ่มภาคใต้ชายแดนในงาน ”World Hapex 2017”  เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานการประสานแผน ด้าน วทน. ของ ศวภ. และ
งานการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรกลชุมชน ของส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และหน่วยงานเครือข่าย วท. เช่น การอบรม
ถ่ายทอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวลูกปลา แยมมะม่วงเบาและน้ าพร้อมด่ืม ผลิตภัณฑ์สมุนไพรส าหรับผิวหนัง แก้แมลงกัดต่อย เป็นต้น 
ระหว่างวันท่ี 13 – 16 กรกฎาคม 2560 โดยมีประชาชนท่ัวไปให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและเย่ียมชมงาน ท้ังหมด จ านวน 1,252 คน  
   3) โครงการเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2017 (ศวภ.5) 
    ศวภ.5 จัดแสดงนิทรรศการด้าน วทน. ในโครงการเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2017 ณ จังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน
การประสานแผน ด้าน วทน. ของ ศวภ. และงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรกล ของส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่าง
วันท่ี 25-29 สิงหาคม 2560 ณ อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน ต.บางระจัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โดยมีประชาชนท่ัวไปให้ความสนใจเข้าชมงาน
เจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2017 ท้ังหมด จ านวน 2,154 คน 
 
6. การน าองค์ความรู้ด้าน วทน. เพ่ือพัฒนาพืช/สัตว์เศรษฐกิจ 

6.1 โครงการพัฒนาเคร่ืองจักรเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน (ศวภ.3) 
           ศวภ.3 ร่วมจัดเสวนาเพ่ือความย่ัง ยืนด้านกระบวนการผลิตน้ ามันปาล์มด้วยเทคโนโลยีวิศวกรรมเพ่ือการสร้างสรรค์คุณค่า เพ่ือผลักดัน
จังหวัดกระบ่ีให้มุ่งสู่ ‘Krabi Oil Palm City’  โดยมีโครงการพัฒนาเคร่ืองจักรเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน ดังนี้  
1) โครงการพัฒนาสร้างชุดอุปกรณ์ช่วยในการเก็บทะลายปาล์มต้นสูง   
2) โครงการพัฒนาสร้างแท่นด๊ัมเคล่ือนท่ีส าหรับรถกระบะบรรทุกผลปาล์ม   
3) โครงการพัฒนาสร้างรถกวาดและคีบผลปาล์มบนลานเท  
4) โครงการพัฒนาสร้างระบบตรวจวัดความสุกของผลปาล์ม 

6.2 โครงการการส่งเสริม และพัฒนาการเลี้ยงโคเน้ือคุณภาพดี จังหวัดแพร่ (ศวภ.1) 
           ศวภ.1 ประสานงาน สวทช. เข้าร่วมหารือกับปศุสัตว์ จังหวัดแพร่ เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2559 ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ เพ่ือ
หารือโครงการการส่งเสริม และพัฒนาการเล้ียงโคเนื้อคุณภาพดี จังหวัดแพร่ ซ่ึงเป็นการด าเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561  โดยท่ี
ประชุมเห็นควรด าเนินการดังนี้ 
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1) น าโครงการด้านเทคโนโลยีการหมักอาหารโคจากเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร ของ สวทช. เข้าร่วมในห่วงโซ่คุณค่า (Value 

Chain) การส่งเสริม และพัฒนาการเล้ียงโคเนื้อคุณภาพดี จังหวัดแพร่  
2) ท่ีประชุมมอบหมาย ศวภ.1 ประสานงานกับ สวทช. ในการน าส่งโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อ Black Ko Sai คุณภาพ

ดีจังหวัดแพร่ ปี 2560 - 2561 
6.3 โครงการ ยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจการเกษตร กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตล าไยกลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 (ศวภ.1) 
        ตามท่ี ศวภ.1 ได้ส่งโครงการซ่ึงเสนอโดย วว. เข้าบรรจุภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561-2564 จ านวน 

2 โครงการ ประกอบด้วย  
        1) โครงการแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเพ่ือลดต้นทุนการปลูกล าไย ซ่ึงโครงการนี้ถูกบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ประจ าปี 

พ.ศ.2561  
        2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตล าไยจังหวัดล าพูนเพ่ือการส่งออกด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซ่ึง 

โครงการนี้ไม่ถูกบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน  
        ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน ได้น ารายละเอียดของ 2 โครงการดังกล่าว บรรจุเป็นกิจกรรมย่อย ภายใต้โครงการยกระดับการแข่งขัน

ระบบธุรกิจการเกษตรกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตล าไยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย ศวภ.1 ได้ร่วม
ประสานงานให้ วว. เข้าเตรียมความพร้อมการด าเนินงาน ร่วมกับจังหวัดล าพูน และจัดส่งหนังสือถึง ผวว. เพ่ือทราบการด าเนินงานแล้ว 

6.4 โครงการ การบูรณาการองค์ความรู้ด้าน วทน. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จ.ล าปาง (ศวภ.1) 
        ศวภ.1  ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด วท. ได้แก่ สทอภ. วว. และหน่วยงานในจังหวัดล าปาง ได้แก่  มทร.ล้านนา ล าปาง ,  ส านักงาน

เกษตรและสหกรณ์ และส านักงานสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ไ ด้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เ ร่ือง การใ ช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาและยกระดับสับปะรด จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง เพ่ือแก้ไขปัญหาผลผลิตสับปะรดตกต่ า ล้นตลาด และคุณภาพของ
สับปะรดไม่ได้มาตรฐานตามความต้องการของผู้บริโภค โดยท่ีประชุมได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ วทน. ในการพัฒนาและยกระดับ
สับปะรด จังหวัดล าปาง ท้ังระยะต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินการงานร่วมกันต่อไป 
 
7. การพัฒนาพ้ืนท่ีด้วยการใช้เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการเกษตร 
     7.1 การขยายผลการด าเนินโครงการ "การใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพ่ือการเกษตร (GISagro)" พ้ืนท่ีต าบลคลองเปรง (ศวภ.4) 
          ศวภ.4  ร่วมกับ สทอภ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การขยายผลการด าเนินโครงการ "การใ ช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพ่ือการ 
เกษตร (GISagro)" พ้ืนท่ีต าบลคลองเปรง เพ่ือน าองค์ความรู้ด้านระบบ GISagro มาช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจัดอบรม
ให้ความรู้และลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานการใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพ่ือการเกษตร (GISagro) ส าหรับจัดท าข้อมูลรูปแปลงพืชเศรษฐกิจ
แบ่งกลุ่มลงทะเบียนเกษตรกรด้วยระบบบริการภูมิสารสนเทศเพ่ือการเกษตร ท าให้ได้ข้อมูลท่ีหน่วยงานในจังหวัดสามารถน าไปใช้ประโยชน์และ
แก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร 

7.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการเกษตรแบบพกพา (Thailand Agriculture Mobile Information System) หรือ TAMIS (ศวภ.2) 
     1) ศวภ. 2 ร่วมกับ พว. ก าหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศเพ่ือการเกษตรแบบพกพา (Thailand Agriculture 
Mobile Information System) หรือ TAMIS ระหว่างวันท่ี 20 – 23 ธันวาคม 2559 ให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง/เกษตรกรในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยมุ่งหวังให้เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยแก้ปัญหากระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานทางด้าน
เกษตรอินทรีย์ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย เกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีด้านการตรวจประเมินมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก่น 
มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ และร้อยเอ็ด จ านวน 66 คน 
     2) ศวภ. 2 ได้รับการประสานงานจากส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เชิญเข้าร่วมให้ข้อมูลระบบสารสนเทศแบบพกพา
ไทย (TAMIS) เพ่ือการตรวจประเมินมาตรฐานอินทรีย์ ในการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดท าระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มและการตรวจประเมิน
เบ้ืองต้น ให้กับผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์จังหวัดมุกดาหาร 
    ท้ังนี้ ในปีงบประมาณ 2560 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จะด าเนินโครงการจัดท าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ จังหวัด
มุกดาหาร ด้วยระบบ TAMIS 
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รายละเอียดการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 7.3 โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพ้ืนท่ีภาคเหนือ (ศวภ.1) 
            ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศวภ.1 ประสานงานร่วมกับ สทอภ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือ
บริหารจัดการไฟป่าหมอกควันระดับอ าเภอ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน น่าน และเชียงราย เพ่ือผลักดันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้
สามารถน าไปใช้จัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่าในระดับอ าเภอ ซ่ึงมีการด าเนินการตามแผนงานแล้วดังนี้ 
           4.1 วันท่ี 19 มกราคม  2560 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ท่ีว่าการ อ.งาว จ.ล าปาง 
           4.2 วันท่ี 23 มกราคม  2560 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ท่ีว่าการ อ.ล้ี จ.ล าพูน 
           4.3 วันท่ี 26 มกราคม  2560 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ท่ีว่าการ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 
           4.4 วันท่ี 2  กุมภาพันธ์ 2560 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ท่ีว่าการ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
           4.5 วันท่ี 9  กุมภาพันธ์ 2560 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ท่ีว่าการ อ.เวียงสา จ.น่าน 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้าน วทน. ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 

ผลผลิต การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 
ตัวชี้วัดผลผลิต 

ตัวชี้วัด 
แผน/(ผล)การด าเนินงานตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทุกไตรมาส 
เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน 

วทน. (คน) 
3,000/ 

(14,225) 
5,000/ 

(54,086) 
7,000/ 

(26,534) 
1,075,600/ 
(1,746,285) 

1,090,600/ 
(1,841,130)  

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมด้าน วทน. (ร้อยละ) 

-/ 
(-) 

-/ 
(-) 

-/ 
(-) 

80/ 
(80.95) 

80/ 
(80.95) 

เชิงเวลา ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนการปฏิบัติงาน 
(ร้อยละ) 

-/ 
(-) 
 

-/ 
(-) 
 

-/ 
(-) 
 

100/ 
(100) 

 

100/ 
(100) 

 
เชิงต้นทุน การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
(ร้อยละ) 

-/ 
(3.73) 

 

-/ 
(19.55) 

 

-/ 
(65.73) 

 

94/ 
(72.16) 
(สะสม) 

94/ 
(72.16) 

 
หมายเหตุ * ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน วทน. คิดเฉพาะกิจกรรมการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2560  

 
ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก 

ตัวชี้วัด 
แผน/(ผล)การด าเนินงานตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทุกไตรมาส 
กิจกรรมหลักท่ี 1 การ
เผยแพร่ความรู้ด้าน วทน. 

จ านวนกิจกรรมท่ี
เผยแพร่ความรู้ทางด้าน 
วทน. (กิจกรรม) 

8/  
(8) 

-/  
(1) 

-/  
(-) 

17/  
(16) 

25/  
(25) 

กิจกรรมหลักท่ี 2  การ
บริการความรู้ด้าน วทน. 

จ านวนกิจกรรมท่ีบริการ
ความรู้ทางด้าน วทน. 
(กิจกรรม) 

2/ 
(6) 

4/ 
(5) 

6/ 
(6) 

3/ 
(9) 

15/ 
(26) 
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รายละเอียดการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
กิจกรรมหลักท่ี 1 การเผยแพร่ความรู้ด้าน วทน.  ผลงาน 
1.1 การอุดหนุนและการด าเนินงานสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์/สส. (เป้าหมาย 1 กิจกรรม/ ผลได้ 1 
กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน 
- สนับสนุนงบประมาณให้แก่สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวท.) เพ่ือสนับสนุนการด าเนนิกิจกรรมการ

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายในงาน The 2017 Taiwan International Science Fair ระหว่างวันท่ี 5 - 11 กุมภาพันธ์ 2560      
1.2 การอุดหนุนและการด าเนินงานของสภาสมาคม ว. และ ท. แห่งประเทศไทย และสมาคมวิชาการและวิชาชพีด้าน ว. และ ท. /สส. 
(เป้าหมาย 12 กิจกรรม/600 คน)  ผลได้ 11 กิจกรรม / 900 คน 

ผลการด าเนินงาน 
1. ประสานงาน – ก าหนดกรอบการด าเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ีสืบเนื่องมาจากผลการการศึกษาของ สภาสมาคม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
2. สนับสนุนงบประมาณให้แก่ สสวทท เพ่ือให้สมาคม วทน. ท่ีเป็นสมาชิก สสวทท. ด าเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้

ด้าน วทน. ตามสาขาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องของแต่ละสมาคมต่อไป 
3. ผลการด าเนินงาน จัดกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ด้าน วทน. จ านวน 11 กิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 900 คน  

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมงานร้อยละ 80   

ล าดับ กิจกรรม ชื่อโครงการ สมาคม วันที่จัดงาน สถานที่ 
จ านวน 
(คน) 

1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

โครงการประกวดนวัตกรรมการ
ผลิตอาหาร ปีที่ 3 

สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทาง
อาหารแห่งประเทศไทย 

15 มิถุนายน 2560 กทม. 100 

2 การแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์ สสท. คร้ังที่ 24 
ประจ าปี 2560 ภายใต้ 
GreenTechnology Robot 
Thailand 4.0 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-
ญ่ีปุ่น) 

15 - 16 มิถุนายน 
2560 

เดอะมอล์งามวงศ์
วาน กทม. 

300 

3 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

นิวเคลียร์แคมป์ : เกษตรกรสีเขียว สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยฯ 16 มิถุนายน 2560 ม.เกษตรศาสตร์ 
กทม.  

50 

4 ประชุมเชิง
ปฎิบัติการ  

นวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านส่ือ
ออนไลน์ด้านการบริโภคเพ่ือ
สุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

สมาคมพิษวิทยา แห่งประเทศไทย 12 กรกฎาคม 2560 กทม. 70 

5 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

การฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
พรรณไม้สวยด้วยรังสี 

สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยฯ 14 กรกฎาคม 2560 ศูน์วิจัยและ 
การฉายรังสี 

บางเขน กทม. 

50 

6 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

โครงการการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารเพ่ือสุขภาพดีด้วยสัญลักษณ์
ฉลากโภชนาการ 

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย 10 สิงหาคม 2560 กทม. 50 

7 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

การพัฒนาอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน 
โดยใช้เทคโนโลยีสีเขียวและ
เทคโนโลยี 

สมาคมวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมแห่ง
ประเทศไทย 

15 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัย 
มหานคร  

กทม. 

50 

8 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

การใช้วทน.เพ่ือเพ่ือศักยภาพด้าน
การผลิตอาหารของประเทศ (Food 
Technology) (โครงการที่ 1) 

สสวทท. 19 สิงหาคม 2560 โรงแรมเบเคอรีย์ 
กทม. 

30 

9 การแข่งขัน
แข่งขัน 

การประกวดรางวัลนวัตกรรมสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สสวทท. 20 สิงหาคม 2560 กทม. 100 
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รายละเอียดการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 

ล าดับ กิจกรรม ชื่อโครงการ สมาคม วันที่จัดงาน สถานที่ 
จ านวน 
(คน) 

10 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์และการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์กาแฟเพ่ือมูลค่าเพ่ิมใน
การสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
กาแฟพ้ืนที่ภาคเหนือและ
ผู้ประกอบการ SME 

สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย 31 สิงหาคม -  
2 กันยายน 2560 

อ.น้ าหนาว  
จ.เพชรบูรณ์ 

50 

11 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

การเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรวิทยา
เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค 

สมาคมมาตรวิทยา 8 กันยายน 2560 กทม. 50 

รวม 900 

      
1.3 การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ/สส. (เป้าหมาย 2 กิจกรรม/1,025,000 คน)  ผลได้ 2 กิจกรรม / 1,700,320 คน 

ผลการด าเนินงาน 
1.3.1 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2560 

1) จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย จ านวน 4 
คร้ัง 

2) ขออนุมัติในหลักการพร้อมส่งเบิกจ่ายงบประมาณในการเช่าใช้สถานท่ีจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ประจ าปี 2560 โดยมี อพ. เป็นหน่วยรับด าเนินงานเช่าใช้สถานท่ี 

3) ประสานและจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านนิทรรศการ และประชาสัมพันธ์ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
และงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจ าปี 2560 จ านวน 1 คร้ัง 

4) อ านวยการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2560 ระหว่างการจัดงาน เมื่อวันท่ี 17 - 27 สิงหาคม 
2560 ณ อาคาร 2 - 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีผู้เข้าร่วมท้ังสิ้น 1,113,303 คน โดยผู้เข้า
ชมงานมีความพึงพอใจ ร้อยละ 85.40 

1.3.2 งานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2560 
1) แต่งต้ังคณะท างาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2560”  
2) จัดประชุมคณะท างาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2560” จ านวน 3 คร้ัง 
3) เตรียมงานก่อนการแถลงข่าวและการจัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2560” 
4) ประสาน และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมจัดงานและผู้เข้าร่วมชมงาน ระหว่างการจัดงาน เมื่อวันท่ี 12 - 14 มกราคม 2560  

1.3.3 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 
1) แต่งต้ังคณะท างานจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 
2) จัดประชุมคณะท างานจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค จ านวน 2 คร้ัง 
3) ขออนุมัติในหลักการพร้อมส่งเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ สถาบันการศึกษา จ านวน 32 แห่ง และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ

ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมท้ังสิ้น 33 แห่ง เพ่ือจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในส่วนภูมิภาคท่ัวประเทศ  
4) สนับสนุนงบประมาณให้แก่ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือด าเนินงานโครงการติดตามและประเมินผล

โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2560 
5) ผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค จ านวน 32 แห่ง มีผู้เข้าร่วมท้ังสิ้น 587,017 คน ดังนี้ 
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รายละเอียดการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
ล าดับท่ี กิจกรรม จ านวน (คน) 

1 มรภ.ก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร จัดงานวันท่ี 12-14 กรกฎาคม 2560 10,396 
2 มรภ.ล าปาง จ.ล าปาง จัดงานวันท่ี 16-18 สิงหาคม 2560 2,319 
3 ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จัดงานวันท่ี 16-18 สิงหาคม 2560 15,047 
4 ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก จัดงานวันท่ี 16-18 สิงหาคม 2560 109,268 
5 มรภ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ จัดงานวันท่ี 16-18 สิงหาคม 2560 8,066 
6 มรภ.อุดรธานี จ.อุดรธานี จัดงานวันท่ี 16-18 สิงหาคม 2560 4,600 
7 มรภ.เลย จ.เลย จัดงานวันท่ี 16-18 สิงหาคม 2560 9,332 
8 มรภ.สกลนคร จ.สกลนคร จัดงานวันท่ี 16-18 สิงหาคม 2560 12,890 
9 มรภ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด จัดงานวันท่ี 16-18 สิงหาคม 2560 2,560 
10 มรภ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี จัดงานวันท่ี 16-18 สิงหาคม 2560 27,569 
11 มรภ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ จัดงานวันท่ี 16-18 สิงหาคม 2560 1,150 
12 มรภ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ จัดงานวันท่ี 16-18 สิงหาคม 2560 4,505 
13 ม.บูรพา/ชลบุรี จ.ชลบุรี จัดงานวันท่ี 16-18 สิงหาคม 2560 11,890 
14 มรภ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จัดงานวันท่ี 16-18 สิงหาคม 2560 17,254 
15 มรภ.นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช จัดงานวันท่ี 16-18 สิงหาคม 2560 10,788 
16 มอ. หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดงานวันท่ี 16-18 สิงหาคม 2560 84,218 
17 ม.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จัดงานวันท่ี 17-19 สิงหาคม 2560 23,849 
18 มรภ.เชียงราย จ.เชียงราย จัดงานวันท่ี 17-19 สิงหาคม 2560 22,482 
19 ม.พะเยา จ.พะเยา จัดงานวันท่ี 17-19 สิงหาคม 2560 5,300 
20 ม.แม่โจ้-แพร่ จ.แพร่ จัดงานวันท่ี 17-19 สิงหาคม 2560 3,071 
21 มรภ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ จัดงานวันท่ี 17-19 สิงหาคม 2560 3,969 
22 ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น จัดงานวันท่ี 17-19 สิงหาคม 2560 114,121 
23 ม.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม จัดงานวันท่ี 17-19 สิงหาคม 2560 16,967 
24 มรภ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา จัดงานวันท่ี 17-19 สิงหาคม 2560 9,499 
25 ม.บูรพา/สระแก้ว จ.สระแก้ว จัดงานวันท่ี 17-19 สิงหาคม 2560 1,200 
26 ม.สงขลานครินทร์ จ.สุราษฎร์ธานี จัดงานวันท่ี 17-19 สิงหาคม 2560 5,000 
27 ม.ทักษิณ/พัทลุง จ.พัทลุง จัดงานวันท่ี 17-19 สิงหาคม 2560 5,358 
28 มทร.ศรีวิชัย/ตรัง จ.ตรัง จัดงานวันท่ี 17-19 สิงหาคม 2560 1,901 
29 มรภ.ยะลา จ.ยะลา จัดงานวันท่ี 17-19 สิงหาคม 2560 25,093 
30 มทร.ศรีวิชัย/ไสใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จัดงานวันท่ี 18-25 สิงหาคม 2560 4,228 
31 มรภ.ภูเก็ต จ.ภูเก็ต จัดงานวันท่ี 18-20 สิงหาคม 2560 3,366 
32 มรภ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ จัดงานวันท่ี 18-20 สิงหาคม 2560 9,761 

 
1.3.4 จัดพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพ่ือเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ประจ าปี 2560  

จัดเมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
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1.4 การจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และงานวันเทคโนโลยีของไทย /สส. (เป้าหมาย 1 กิจกรรม/12 ,000คน)  
ผลได้ 3 กิจกรรม / 21,702 คน  

ผลการด าเนินงาน 
1. การจัดงาน RoadShow เทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะ ณ อาคาร 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ระหว่าง

วันท่ี 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ซ่ึงประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการเคร่ืองจักรด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะของหน่วยงาน วท. 
หน่วยงานเครือข่าย และการประชุมสัมมนา มีผู้เข้าร่วมงาน 1,611 คน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมงานร้อยละ 87.92 (กิจกรรมนี้ใช้
งบประมาณในส่วนนี้) 

2. จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ร่วมกับ ศวภ. ในแต่ละภูมิภาค จ านวน 3 คร้ัง ดังนี้  
    1) จัดร่วมกับ ศวภ.1 ภายในงาน Lanna EXPO 2017 ระหว่างวันท่ี 23 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 ณ จ. เชียงใหม่ 
    2) จัดร่วมกับ ศวภ.3 ภายในงาน Worla HAPEX 2017 ระหว่างวันท่ี 13 - 16 กรกฏาคม 2560 ณ จ.สงขลา 
    3) จัดร่วมกับ ศวภ.5 ภายในงานเจ้าพระยาป่าสัก 2017 ระหว่างวันท่ี  25 - 29 สิงหาคม 2560 ณ จ. สิงห์บุรี 
3. การจัดงานนิทรรศการ TechnoMart 2017 ภายใต้ชื่องาน MOST Station @ NST 2017 ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2560 ระหว่างวันท่ี 17-27 สิงหาคม 2560 ณ IMPACT เมืองทองธานี จ.นนทบุรี มีจ านวนผู้เข้าร่วมชมงาน 6,460 
คน มีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมงานร้อยละ 94  

4. การจัดงาน Thai Tech EXPO 2017  ในภาพรวมของหน่วยงาน วท. 15 หน่วยงาน ระหว่างวันท่ี 20-24 กันยายน 2560 ณ Hall 
105-106 BITEC บางนา กทม.  

    4.1 เตรียมการจดังาน โดยจดัประชุมหารือและด าเนินการเช่าใช้สถานท่ีจัดงานฯ แต่งต้ังคณะกรรมการจัดงานฯ/ คณะอนุกรรมการจัด
นิทรรศการด้าน วทน. ในงานฯ  ด าเนินการจัดจ้างเหมาจัดงานนิทรรศการ Thai Tech EXPO 2017  ตามระเบียบพัสดุ   

    4.2 ในงานประกอบด้วย 3 งานหลัก ได้แก่ 
          1) งาน Thailand Tech Show 2017 & investor Day 2017 (ด าเนินการโดย พว.)  

- Thailand Tech Show 2017 มีหน่วยงานร่วมจัดแสดง 34 หน่วยงาน จ านวน 193 ผลงาน (ผลงานราคาเดียว 30,000 บาท  
60 ผลงาน และเทคโนโลยีไฮไลท์ 133 ผลงาน)  
                  - Investor Day 2017 และ กิจกรรม Technology Pitching (ระหว่างวันท่ี 21-22 กันยายน 2560) มีรายการแสดงความสนใจ
จะขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมากกว่า 300 รายการ ผลงานมากกว่า 60 % ถูกจองในวันงาน ผลงานท่ีได้รับความนิยมในวันงานมผู้ีจองมาก
ถึง 21 ราย ยอดการซ้ือขายและเจรจาธุรกิจสินค้านวัตกรรมและ Startup สามารถปิดการขายในงานกว่า 1.6 ล้านบาท และมีโอกาสทางธุรกิจ
ท่ีคาดว่าจะเกิดมูลค่าการซ้ือขายกว่า 20 ล้านบาท จากการเจรจาธุรกิจภายหลังงาน 

2) งานแสดงนิทรรศการผลงาน/ชิ้นงาน/ผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานด้าน วทน. ท่ีส าคัญของ 15 หน่วยงาน วท. จ าแนกตาม
เทคโนโลยี จ านวน 6 Technology Cluster ดังนี้  (หน่วยงาน วท. บูรณาการจัดแสดงร่วมกันในแต่ละเทคโนโลยี น าเสนอในภาพรวมของ วท.)  

              - Food Technology                                    - Medical Technology             - Future Technology              
              - National Quality Infrastructure (NQI )          - BioEconomy                        - STI for OTOP   
         3) งาน TechnoMart 2017 (ด าเนินการโดย สป.วท.) ประกอบด้วย 3 โซน ได้แก่  
             - โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ประจ าปี 2017   
             - โซนแสดงนิทรรศการเคร่ืองจักรกลไทย    
             - โซนจัดแสดงเทคโนโลยีชุมชน : InnoVillages 20 หมู่บ้านนวัตกรรม  
    ผลการด าเนินงาน Thai Tech EXPO 2017   
    - มีผู้เข้าร่วมชมงานท้ังหมด 13,631 คน  
    - มีความพึงพอใจโดยภาพรวมของการจัดนิทรรศการภายในงาน โดยคิดจากผู้เข้าร่วมชมงาน จ านวน 3,692 ราย (ร้อยละ 27 ของ

จ านวนผู้เข้าชมงานท้ังหมด) พบว่า มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 29 มีความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 45 และมี
ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 22 มีความพึงพอใจในระดับ มาก-มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 67 

   - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ/สัมมนา/ ประชุม ภายในงาน ตลอดระยะเวลาจัดงาน 5 วัน จ านวน 1 ,344 คน 
   - มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมวิชาชีพ จ านวน 10 หลักสูตร รวม 505 คน 
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   - การจ าหน่ายสินค้าคิดเป็นมูลค่า รวม 7,033,666 บาท จ าแนกเป็น 
       1) งาน TechnoMart 2017 (โซนเคร่ืองจักร /สินค้า OTOP / สินค้า Inno Villages) จ านวน 5,393,334 บาท 
       2) งาน ThaiLand Tech Show 2017 (สินค้านวัตกรรม /Startup/ Resesarch Gap Fund จ านวน 1,640,332 บาท  
   - มีการเจรจาธุรกิจ (Business matching/Pitching) จ านวน 323 คร้ัง (งาน Thailand Tech Show และงานแสดงเคร่ืองจักร) คิด

มูลค่าการเจรจาธุรกิจ (Business matching/Pitching ) ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนภายหลังเสร็จงาน ประมาณ 62,659,100 บาท 
       1) โซนเคร่ืองจักร โอกาสทางธุรกิจท่ีคาดว่าจะเกิดมูลค่าการซ้ือขาย จ านวน 42,659,100 บาท 
       2) งาน ThaiLand Tech Show 2017 และ กิจกรรม Investor Day 2017 โอกาสทางธุรกิจท่ีคาดว่าจะเกิดมลูค่าการซ้ือขาย ประมาณ 20 

ล้านบาท  
 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การส่งเสริมการบูรณาการ การสร้างความตระหนัก และการใช้ประโยชน์ วทน. รวมถึง
อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

โครงการระดับผลผลิต 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
ด้วย วทน. 

 
ตัวชี้วัด  จ านวนผลิตภัณฑ์ OTOP ท่ีได้รับการยกระดับด้วย วทน. (ผลิตภัณฑ์)  เป้าหมาย 175 ราย  ผลได้ 235 ผลิตภัณฑ์ 
 
ผลการด าเนินงาน 

1) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน. 
ตัวชี้วัดโครงการ 

ตัวชี้วัด 
แผน/(ผล) การด าเนินงานตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทุกไตร
มาส 

เชิงปริมาณ จ านวนผลิตภัณฑ์ OTOP ท่ีเข้าสู่แผนการ
พัฒนาและยกระดับด้วย วทน. 
(ผลิตภัณฑ์) 

-/ 
(-) 

-/ 
(169) 

-/ 
(-)  

175/  
(66) 

175/ 
(235) 

เชิงคุณภาพ ร้อยละของผลิตภัณฑ์ OTOP ท่ีได้รับ
แผนการพัฒนาและยกระดับด้วย วทน. 
(ร้อยละ) 

-/ 
(-) 

-/ 
 (-) 

-/ 
(-)  

50/  
(100) 

50/ 
(100) 

เชิงเวลา ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ) 

-/ 
(-) 
 

-/ 
 (-) 
 

-/ 
(-)  
 

100/  
(100) 

 

100/ 
(100) 

เชิงต้นทุน การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี (ร้อยละ) 

-/ 
(1.02) 

 

-/ 
 (21.75) 

 

-/ 
(31.82)  

 

94/  
(74.06) 
(สะสม) 

94/ 
(74.06) 
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ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก 
 

ตัวชี้วัด 
แผน/(ผล)การด าเนินงานตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทุกไตร
มาส 

กิจกรรมหลักท่ี 1 การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

จ านวนผู้ประกอบการ OTOP 
ท่ีได้รับการพัฒนาขีด
ความสามารถด้วย วทน. (ราย) 

-/  
(-) 

43/  
(110) 

43/  
(-) 

-/  
(66) 

86/  
(176) 

รายละเอียดการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
กิจกรรมหลักท่ี 1 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ผลงาน 

ตัวชี้วัด : จ านวนผู้ประกอบการ OTOP ท่ีได้รับการพัฒนาขีดความสามารถด้วย วทน. (เป้าหมาย 
86 ราย)  

176 ราย 

 
ผลการด าเนินงาน 
แนวทางการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มี 4 กิจกรรม คือ  
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา OTOP ด้วย วทน.  
    1.1 OTOP สัญจร จ านวน 6 คร้ัง มผู้ีเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 743 คน ดังนี้  
          - คร้ังท่ี 1  จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559  มีผู้ประกอบการเข้าร่วม จ านวน 100 คน 
          - คร้ังท่ี 2  จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559  มีผู้ประกอบการเข้าร่วม จ านวน 93 คน 
          - คร้ังท่ี 3  จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559  มีผู้ประกอบการเข้าร่วม จ านวน 115 คน 
          - คร้ังท่ี 4  จังหวัดน่าน เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2560 มีผู้ประกอบการเข้าร่วม จ านวน 146 คน 
          - คร้ังท่ี 5  จังหวัดแพร่ เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2560 มีผู้ประกอบการเข้าร่วม จ านวน 137 คน 
          - คร้ังท่ี 6 จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2560 มีผู้ประกอบการเข้าร่วม จ านวน 152 คน 
    1.2 การจัดนิทรรศการเร่ืองการยกระดับผ้าทอไทยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่สากล ในงานมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันท่ี 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2560 
2. พัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน. ตามข้อเสนอโครงการท่ีมีการจับคู่ผู้ประกอบการและท่ีปรึกษาตามใบสมัคร
คูปองวิทย์เพ่ือโอทอปปี 2559 และ ปี 2560 จ านวน 176 ราย 235 ผลิตภัณฑ์  
3. ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ ์OTOP ด้วย วทน. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนนิงานระหว่างเดือนเมษายน – พฤศจิกายน 2560 
4. ด าเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนส าหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และการประกวด MOST 
Innovation OTOP Award พ.ศ. 2560 โดยมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นผู้ด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2560 – มกราคม 2561 ขณะนี้ได้ด าเนินการรับสมัครและอบรมผู้ประกอบการแล้ว จ านวน 210 ราย โดยมีผู้ท่ีผ่านการ
เข้ารอบ workshop เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว จ านวน 90 ราย 
5. จัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ ์OTOP ท่ีพัฒนาด้วย วทน. และจับคู่ธุรกิจ ในงาน Thai Tech Expo 2017 ณ ไบเทค บางนา ระหว่างวันท่ี 20 – 24 
กันยายน 2560  
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ผู้ประกอบการ OTOP/ชุมชนท่ีได้รับการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วย วทน. จ านวน 176 ราย ดังนี้ 
 

ล าดับ สถาบัน 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการโดย
ผู้ประกอบการ 

โดยแบ่งเป็นประเภท
ผลิตภัณฑ์ (ราย) 

จ านวน
ผลิตภัณฑ์ 
(ผลิตภัณฑ์) 

แนวทางการพัฒนา 

พื้นที่ด าเนินการ 
(จังหวัด) 

อา
หา

ร/
เค

รื่อ
งด

ื่ม 

สม
ุนไ

พร
 

ผ้า
/ข

อง
ใช

้ 

นวั
ตก

รรม
ผลิ

ตภ
ัณฑ

์ 

บร
รจุ

ภัณ์
 

กร
ะบ

วน
กา

ร
ผลิ

ต 

มา
ตร

ฐา
น 

เค
รื่อ

งจั
กร

 

วัต
ถุด

ิบ 

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

- - 24 48 13 14 11 - - - อุบลราชธานี 

2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
กรุงเทพ 

1 - 22 41 16 15 5 5 8 2 ร้อยเอ็ด/นครปฐม 

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา จ.เชียงใหม่ 

- - 17 34 15 8 8 - - - เชียงใหม่/ 
เชียงราย/ 

แม่ฮ่องสอน 
4 มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.พัทลุง 3 1 - 4 3 1 - 1 1 - พัทลุง 
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 4 1 - 5 - 11 8 5 - - ภูเก็ต 
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 2 - - 2 3 - - - - - จันทบุรี 
7 มหาวิทยาลัยนเรศวร 7 3 29 39 20 4 - 11 2 1 พิษณุโลก/พิจิตร /

เพชรบูรณ์/ตาก/
แพร่ 

8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 - - 3 1 - - 2 - - สงขลา 
9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 6 1 10 4 - 2 1 4 - เชียงใหม่/ 

แม่ฮ่องสอน 
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ธัญบุรี 
4 4 - 8 3 - - 7 2 - ปทุมธานี 

11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย จ.ตรัง 

6 - - 6 1 6 - 3 - - ตรัง 

12 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด - 1 4 5 5 2 - 1 - - ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ 
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา - - 4 4 3 2 - 1 - - ชัยภูมิ 
14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย จ.สงขลา 
7 2 4 13 3 3 7 4 4 1 ปัตตานี/สตูล/ 

ตรัง/ระนอง 
15 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ  -  - 6 6 6 6  -  -  -  - บุรีรัมย์/อุดรธานี 
16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

อีสาน จ.นครราชสีมา 
 -  - 7 7  -  -  -  - 7  - ชัยภูมิ/บุรีรัมย์ 

รวม 
40 18 118 235 52 72 41 41 28 4  

176 ราย 235 ผลิตภัณฑ์ 
 

 



3-36 
 

2) โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพ่ือสุขภาพโดยเป็นครัวสุขภาพเพ่ือมหานคร 
ตัวชี้วัดโครงการ 

ตัวชี้วัด 
แผน/(ผล) การด าเนินงานตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทุกไตรมาส 
เชิงปริมาณ ร้อยละความส าเร็จของการก่อสร้าง

โรงคัดตัดแต่ง บรรจุและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์
วิสาหกิจชุมชนเชิงพาณิชย์ (ร้อยละ) 

-/ 
(-) 

-/ 
(-) 

-/ 
(-)  

100/  
(-) 

100/ 
(-) 

เชิงปริมาณ ร้อยละมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ท่ีได้
จากการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (ร้อยละ) 

-/ 
(-) 

-/ 
(-) 

-/ 
(-)  

100/  
(-) 

100/ 
(-) 

 

ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการก่อสร้างโรงคัดตัดแต่ง บรรจุและแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์วิสาหกิจชุมชนเชิงพาณิชย์ (ร้อย
ละ) ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 / ผลได้ ร้อยละ - 
  ผลการด าเนินงาน     
  - สป.วท. ได้มีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้าง ก่อสร้างโรงคัดตัดแต่งฯ ในพ้ืนท่ีบริเวณโรงเรียนบ้านบางส าราญ ต.บางมัญ อ.เมือง  
จ.สิงห์บุรี โดยได้ผู้เสนอราคาต่ าสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แจ่มปัญญา เคมีคอล เสนอราคา 5,200,000 บาท (26 พฤษภาคม 2560)  ต่อมาจังหวัด
สิงห์บุรี แจ้งว่าไม่สามารถ ส่งมอบพ้ืนท่ีดังกล่าวได้ พร้อมกันนี้ได้แจ้งว่า อบต.บางมัญ ยินดีอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ีหลังท่ีท าการ อบต.บางมัญ จ านวน 200 
ตารางวา เพ่ือด าเนินการก่อสร้างโรงคัดตัดแต่ง ดังกล่าว สป.วท. จึงไ ด้ยกเลิกผลประกวดราคาการจ้าง ก่อสร้างโ รงคัดตัดแต่ง ดังกล่าว และได้
ด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโรงคัดตัดแต่งฯ ใหม่  ซ่ึงได้ผู้ชนะการประกวดราคาคือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แจ่มปัญญา เคมี
คอล เสนอราคา 4,930,000 บาท (28 กันยายน 2560) โดยอยู่ระหว่างการประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา 
ตัวชี้วัด : ร้อยละมูลค่าเพ่ิมของผลติภัณฑ์ท่ีได้จากการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ร้อยละ) ค่าเป้าหมายร้อยละ 100 / ผลไดร้้อยละ - 
  ผลการด าเนินงาน    
  - ยังไม่ด าเนินการก่อสร้างโรงคัดตัดแต่ง บรรจุและแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์วิสาหกิจชุมชนเชิงพาณิชย์ 

 
ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก 

 

ตัวชี้วัด 
แผน/(ผล)การด าเนินงานตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทุกไตรมาส 
กิจกรรมหลักท่ี 1 
การสร้างโรงคัดแต่ง บรรจุ
และแปรรูปผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตรอินทรีย์
วิสาหกิจชุมชนเชิงพาณิชย์ 

จ านวนโรงคัดแต่ง บรรจุ
และแปรรูปผลิตภัณฑ์
สินค้า (โรง)  

-/  
(-) 

-/  
(-) 

-/  
(-) 

1/  
(-) 

1/  
(-) 

จ านวนผู้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้เทคโนโลยี (คน) 

-/  
(-) 

-/  
(-) 

95/  
(-) 

-/  
(-) 

95/  
(-) 

จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีผ่าน 
การพัฒนาด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์) 

-/  
(-) 

-/  
(-) 

-/  
(-) 

1/  
(-) 

1/  
(-) 
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รายละเอียดการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
กิจกรรมหลักท่ี 1 การสร้างโรงคัดแต่ง บรรจุและแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์วิสาหกิจ
ชุมชนเชิงพาณิชย์ 

ผลงาน 

ตัวชี้วัด : จ านวนโรงคัดแต่ง บรรจุและแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้า (เป้าหมาย 1 โรง) ผลได้ - โรง - โรง 

 
ผลการด าเนินงาน 
    1) การสร้างโรงตัดตัดแต่ง บรรจุและแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์วิสาหกิจชุมชนเชิงพาณิชย์ : สป.วท. ได้มีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโรงคัดตัดแต่งฯ ในพ้ืนท่ีบริเวณโรงเรียนบ้านบางส าราญ ต าบลบางมัญ อ าเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี โดยได้ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แจ่มปัญญา เคมีคอล เสนอราคา 5,200,000 บาท (26 พฤษภาคม 2560)  ต่อมาจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งว่าไม่
สามารถ ส่งมอบพ้ืนท่ีดังกล่าวได้ พร้อมกันนี้ได้แจ้งว่า อบต.บางมัญ ยินดีอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ีหลังท่ีท าการ อบต.บางมัญ จ านวน 200 ตารางวา 
เพ่ือด าเนินการก่อสร้างโรงคัดตัดแต่ง ดังกล่าว สป.วท. จึงได้ยกเลิกผลประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโรงคัดตัดแต่งดังกล่าว และได้ด าเนินการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโรงคัดตัดแต่งฯ ใหม่  ซ่ึง ได้ผู้ชนะการประกวดราคาคือ ห้างหุ้น ส่วนจ ากัด แจ่มปัญญา เคมีคอล 
เสนอราคา 4,930,000 บาท (28 กันยายน 2560) โดยอยู่ระหว่างการประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา 
    2) การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองจักรส าหรับโรงคัดตัดแต่งฯ  : สป.วท. ได้มีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ส าหรับการประกวด
ราคาซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน 26 รายการ และวัสดุ จ านวน 7 รายการ ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรจัดซ้ือซ้ือครุภัณฑ์ และวัสดุจาก
บริษัท แก้วเกษตรไทย จ ากัด (20 รายการ)  บริษัท บริบูรณ์กิจ 1988 จ ากัด (11 รายการ) และบริษัท วีแคร์เมดิคอล เซอร์วิส จ ากัด  
(2 รายการ) ในวงเงินรวม 3,446,548 บาท โดยได้ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว และอยู่ระหว่างเซ็นสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง 
    3) การด าเนินโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูป และสร้างมูลคา่เพ่ิมเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อินทรีย์ 
: ศวภ.5 มีแผนสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 2,060,000 บาท ให้กับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เพ่ือ
ด าเนินโครงการดังกล่าว ซ่ึงประกอบด้วย การขยายผลเทคโนโลยีองค์ความ รู้และนวัตกรรมการแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือเป็น
ผลิตภัณฑ์และผลไม้อินทรีย์ไปสู่ทุกภาคส่วน / การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ และการอ านวยการและ
บริหารโครงการ 
 
ตัวชี้วัด : จ านวนผู้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี (เป้าหมาย 95 คน) ผลได้ - คน - คน 

 
ผลการด าเนินงาน 
- ศวภ.5 ได้การด าเนินโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูป และสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือเป็นผลิตภัณฑผั์กและผลไม้อินทรีย์ 
โดยได้สนับสนุนงบประมาณ จ านวน 2,060,000 บาท ให้กับคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เพ่ือด าเนิน
โครงการดังกล่าว ซ่ึงประกอบด้วย การขยายผลเทคโนโลยีองค์ความรู้และนวัตกรรมการแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์และ
ผลไม้อินทรีย์ไปสู่ทุกภาคส่วน / การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ และการอ านวยการและบริหารโครงการ 
 
ตัวชี้วัด : จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (เป้าหมาย 1 ผลิตภัณฑ์) 
ผลได้ - ผลิตภัณฑ์ 

- ผลิตภัณฑ์ 

 
ผลการด าเนินงาน 
- อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การส่งเสริมการบูรณาการ การสร้างความตระหนัก และการใช้ประโยชน์ วทน. รวมถึง
อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

ผลผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 

ตัวชี้วัด 
แผน/(ผล)การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทุก 
ไตรมาส 

จ านวนผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผลงาน
ดีเด่นด้าน วทน. (คน) 

-/ 
(-) 

-/ 
(-) 

-/ 
(-) 

7/ 
(17) 

7/ 
(17) 

 
ตัวชี้วัด : จ านวนผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผลงานดีเด่นด้าน วทน. (คน) ค่าเป้าหมาย 7 คน / ผลได้ 17 คน 
 
ผลการด าเนินงาน 

 
1) โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2560 ในหัวข้อ “เคร่ืองจักรกล พลังงาน และ

ส่ิงแวดล้อม เพ่ือการเกษตร ประจ าปี 2560” ซ่ึงด าเนินงานร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง ประกาศผลเมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 2558 มีผลงานท่ี
ได้รับรางวัลท้ังส้ิน 6 รางวัล (6 คน) ประกอบด้วย 
 
รางวัลท่ี 1  มี 2 รางวัล ได้แก่    

 ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ  เจ้าของผลงาน นายพิทักษ์ สถิตวรรธนะ   
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 เคร่ืองผ่าและค้ันน้ ามะนาว/ส้ม  เจ้าของผลงาน นายธนภัทร พรหมงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รางวัลท่ี 3 เคร่ืองผ่าปลากะตักสมรรถนะสูง  เจ้าของผลงาน นายปฏิพัทธ์ สุบรรณ์ 
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รางวัลเชิดชูเกียรติ มี 3 รางวัล ได้แก่ 
 ช้ินส่วนขุดดินของเคร่ืองจักรกลการเกษตร  เจ้าของผลงาน ว่าท่ีร้อยโท บัญชา หนูเล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ไอ-เค่ียม รถหย่อนกล้าและรถท านาอเนกประสงค์  เจ้าของผลงาน นายธนัตถ์ ศรีสุขสันต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เคร่ืองผลิตก๊าซชีวภาพแบบกระจายสารหมักตามแรงเหว่ียงหนีศูนย์กลาง  เจ้าของผลงาน นายสมชาย แก้วจันทร์ฉาย 
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2) โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลยอดเย่ียมประจ าปี 2560 จ านวนผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผลงานดีเด่นด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 11 รางวัล (11 คน) ได้แก่  

 
สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป 

 
1. รถตัดอ้อยเป็นท่อน ชนิดบรรทุกและขนถ่ายในเคร่ืองเดียว (Sugar cane Harvester with Automatic Loading System) 

ของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามารถเกษตรยนต์ 
 

 
 
หลักการท างานและคุณลักษณะของเคร่ือง 
 รถตัดอ้อยสามารถตัดอ้อยบรรจุในถังสูงสุดได้ถึง 7 ตัน  ตัวถังสามารถยกเอียงมุมได้ 20 – 25 องศา และยกถังได้สูงถึง 5.5 เมตร เมื่อ
บรรจุอ้อยได้เต็มถัง  สามารถท าการขนถ่ายท่อนอ้อยไปสู่รถบรรทุกได้หมดภายใน 3 นาทีต่อถัง โดยไม่ต้องให้รถบรรทุกเข้ามาว่ิงคู่ไปกับรถตัด
อ้อย ซ่ึงช่วยลดการกดทับของหน้าดินท่ีจะเกิดจากการว่ิงของรถบรรทุกบนแปลงอ้อย ส่งผลให้ตออ้อยเสียหาย ท าให้ผลผลิตอ้อยในปีถัดไปลดลง 
และเสียค่าใช้จ่ายในการเตรียมดินเพ่ือปลูกอ้อยข้ึนใหม่ นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายน้ ามันเช้ือเพลิงและลดการสึกหรอของอะไหล่ และได้ท่อน
อ้อยมีความสะอาดมากข้ึนอีกด้วย 
 การออกแบบระบบขับเคล่ือนด้วยชุดส่งก าลังแบบชุดเฟือง ควบคุมการท างานโดยมีเกียร์หน้า 4 เกียร์ และเกียร์หลัง 1 เกียร์ ท าใ ห้
สามารถเลือกใช้เกียร์ได้ตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีแปลงอ้อย ลดจ านวนป๊ัมไฮดรอลิคเหลือเพียง 10 ชุด และสายไฮดรอลิคจ านวน 50 เส้น ท า
ให้มีระบบการท างานท่ีไม่ซับซ้อน สามารถซ่อมแซมเองได้เมื่อเคร่ืองมีปัญหา 
สถานภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา   

- ก าลังย่ืนหนังสือขอจดอนุสิทธิบัตร หนังสือเลขท่ี 1603001048  
- ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรเลขท่ี 4304 ของผลงาน “กลไกชุดเก็บเก่ียวในรถตัดอ้อย” 
- ได้รับรางวัลท่ี 1 จากผลงาน “กลไกชุดเก็บเก่ียวในรถตัดอ้อย” ในการประกวดส่ิงประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประจ าปี 2553 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ มูลนิธิบัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ ภายใต้หัวข้อ “เคร่ืองจักรกล พลังงาน และส่ิงแวดล้อม
เพ่ือการเกษตร”  
ราคา  6,500,000 บาทต่อเคร่ือง ปริมาณความต้องการของตลาด ปี 57 – 59  : 6 units/39 MB (ปริมาณ/มูลค่า) 
เจ้าของผลงาน  

นายสามารถ ล้ีธีระนานนท์  ต าแหน่ง หุ้นส่วนกรรมการผู้จัดการ   
โทรศัพท์  056-452222     โทรศัพท์มือถือ 081-9720162 
อีเมลล์  srinauls@hotmail.com 

ผู้ประสานงาน  
นางสาวศรีนวล  ล้ีธีระนานนท์  ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  
โทรศัพท์มือถือ 081-9720162 
อีเมลล์  srinauls@hotmail.com 

mailto:srinauls@hotmail.com
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2. เคร่ืองชุบเกล็ดขนมปัง (Special Breading Machine) ของ บริษัท ซี.บี. ฟู้ด-เทค จ ากัด 

 
หลักการท างานและคุณลักษณะของเคร่ือง 
 ข้ันแรกน ากุ้งมาตัดส่วนหัวและปอกเปลือกออก ยืดตัวกุ้งออกตามแนวยาว และน าไปชุบแป้งบริเวณล าตัวกุ้ง  จากนั้นน าตัวกุ้งวางบน
เกล็ดขนมปังท่ีเกล่ียไว้บนสายพานซ่ึงได้ออกแบบให้สายพานมีลักษณะห่อตัวตรงกลางเพ่ือช่วยให้เกล็ดขนมปังอีกส่วนท่ีโรยจากทางด้านบนของ
ตัวเคร่ืองติดบนทุกส่วนของตัวกุ้ง 
 เคร่ืองชุบเกล็ดขนมปังอัตโนมัตินี้ สามารถชุบเกล็ดขนมปังได้กับวัตถุดิบหลากหลายชนิด เช่น กุ้ง ปลา เนื้อไก่ มีก าลังการผลิตอยู่ท่ี 6,000 
– 8,000 ช้ินต่อช่ัวโมง สามารถน ามาท างานเพ่ือทดแทนแรงงานคนได้ ช่วยลดการปนเป้ือนส่ิงสกปรกท าให้ได้ผลผลิตท่ีมีความสะอาด 
 
ราคา 2,500,000 บาทต่อเคร่ือง ปริมาณความต้องการของตลาด ปี 57 – 59  : 12 units/30 MB (ปริมาณ/มูลค่า) 
เจ้าของผลงาน  

นายทวีศักด์ิ วรรณาทิพยาภรณ์  ต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ   
โทรศัพท์  02-9182249     โทรศัพท์มอืถือ 081-9224864 
อีเมลล์  w.taweesak999@gmail.com 

ผู้ประสานงาน  
นางสาวจิราพร ยอดจ าปา  ต าแหน่ง Accounting Administrator  
โทรศัพท์ 02-9182249 
อีเมลล์  chibiya2017@gmail.com 

mailto:w.taweesak999@gmail.com
mailto:chibiya2017@gmail.com
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3. เค ร่ื อ ง ค ว้ าน เ ม ล็ ด ล า ไ ย  แ บ บ ส า ย พ า น อั ต โ น มั ติ แ บ บ  1 6  หั ว  ( Longan Seed Scooping Machine  

16 heads) ของ บริษัท ยูเรกา ออโตเมชั่น จ ากัด 
 

 
 

หลักการท างานและคุณลักษณะของเคร่ือง 
 การท างานของเคร่ืองประกอบด้วยชุดสายพานและชุดคว้านเมล็ด ท างานด้วยมอเตอร์ และชุดเกียร์เร่ิมจากเทผลล าไยลงไปในถาดของ
เคร่ืองท่ีมีท้ังหมด 16 หลุมต่อ 1 ถาด ล าเลียงถาดโดยสายพาน ควบคู่ไปกับการท างานของชุดคว้านเมล็ด เมื่อถาดท่ีบรรจุผลล าไยเล่ือนมาถึ ง
ต าแหน่งของตัวคว้านเมล็ด หัวคว้านจะท าหน้าท่ีแทงเมล็ดออก จากนั้นเนื้อติดเปลือกจะถูกส่งไปยังช่องรับเนื้อล าไย ส่วนเมล็ดจะถูกส่งไปยังช่อง
แยกเมล็ด 
 การออกแบบระบบหัวคว้าน 16 หัว สามารถเลือก/เปล่ียนหัวคว้านได้ตามความต้องการ โดยหัวคว้านท าจากสแตนเลส ลักษณะเป็นแท่ง
ทรงกระบอก มี 2 แบบ ได้แก่ หัวคว้าน 16 หัว แบบเจาะทะลุเนื้อล าไยแต่หัวคว้านไม่ทะลุ และ หัวคว้าน 16 หัว แบบเจาะทะลุเนื้อล าไยแต่หัว
คว้านทะลุและมีสปริงเพ่ือป้องการเศษเมล็ดล าไยติดท่ีหัวคว้าน ใ ช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ (1 เฟส) ขนาด 0.8×1.4×2 เมตร (ก×ย×ส) สามารถคว้าน
ล าไยได้ถึง 125 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง หรือ 1 ตันต่อวัน (8 ช่ัวโมง) โดยใช้แรงงานคนในการท างานเพียง 1 คน สามารถท างานต่อเนื่องได้ถึง 20 
ช่ัวโมงต่อวัน และท าความสะอาดเคร่ืองด้วยการฉีดน้ า 
สถานภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา  ก าลังย่ืนหนังสือขอจดอนุสิทธิบัตร หนังสือเลขท่ี 1603001806 
ราคา  1,xxx,xxx บาทต่อเคร่ือง  
เจ้าของผลงาน  

นายนรากร ราชพลสิทธ์ิ และนายวสันต์ อ านวยวัฒนะกุล  ต าแหน่ง กรรมการบริษัท   
โทรศัพท์  02-1923737     
อีเมลล์  hr@eurekadesign.co.th 

ผู้ประสานงาน  
นายณธกฤต จิรโชติชุติกุล  ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
โทรศัพท์มือถือ 097-4545645 
อีเมลล์  nathakrit@eurekadesign.co.th 

mailto:nathakrit@eurekadesign.co.th
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4. เค ร่ื องขั ด มั นส าปะหลั ง  ข นาด ก าลั งการผลิ ต  6 -10  t/hr (Tapioca Cleaner and peeler) ข อง บริ ษั ท  ไท ย  

ไดนามิค มาสเตอร์ จ ากัด 

 
หลักการท างานและคุณลักษณะของเคร่ือง 

 เคร่ืองขัดมันส าปะหลังเป็นการขัดเอาเปลือกของหัวมันส าปะหลังออก โดยใช้โรลเลอร์ท้ังหมด 10 ช้ินติดขนแปรงเป็นตัวท าความสะอาด
หัวมัน ใช้มอเตอร์ขนาด 2.2 กิโลวัตต์ เป็นตัวขับเคล่ือนแกนโรลเลอร์ท่ีจะท าหน้าท่ีหมุนเพ่ือขัดท าความสะอาดหัวมันอ นอกจากนี้ ยังมีระบบน้ า
แรงดันสูงท าหน้าท่ีส่งน้ าภายในเคร่ืองเพ่ือท าช าระล้างส่ิงสกปรกออกจากเคร่ืองให้ได้มากท่ีสุด ในส่วนของเปลือกมันส าปะหลังท่ีผ่านกระบวนการ
ขัดมาแล้วจะถูกแยกออกโดยชุดตะแกรงเพ่ือแยกน้ าและเปลือกออกจากกัน และสามารถควบคุมคุณภาพการขัดได้โดยปรับกระบวนการท างาน
โดยให้หัวมันอยู่ในเคร่ืองนานข้ึน  

เคร่ืองขัดมันส าปะหลังเป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่องจากกระบวนการเคร่ืองล้างมันส าปะหลังเพ่ือเป็นการเตรียมวัตถุดิบก่อนเข้ากระบวนการ
ผลิตแป้งมันส าปะหลัง สามารถท างานต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องใช้คนงานป้อนวัตถุดิบในข้ันตอนการขัดมันส าปะหลัง โดยกระบวนการนี้ สามารถลด
ปริมาณของหัวมันท่ีหักและเสียหายหลังจากผ่านกระบวนการท าความสะอาดได้ ท าให้ได้ปริมาณแป้งมากข้ึน  และยังช่วยยืดอายุการใช้งานของ
เคร่ืองจักรในการแปรรูปของมันส าปะหลังให้นานข้ึน เนื่องจากหัวมันท่ีได้จากเคร่ืองดังกล่าวเป็นหัวมันท่ีสะอาด ไม่มีเศษหิน ดิน ทราย ปะปนกับ
หัวมัน ซ่ึงส่ิงปนเป้ือนเหล่านี้มักเป็นอุปสรรคท่ีจะท าให้ชุดใบมีดและฟันโม่มีประสิทธิภาพในการท างานลดลง  

 
คุณสมบัติของเคร่ืองจักร 
 
ก าลังการผลิต (t/hr) 8-10 (ดินน้อย) 
ปริมาณน้ าท่ีใช้ (l/hr) 1,000-2,000 
ก าลังไฟฟ้า (kW) 25 
ขนาดเคร่ือง (กว้าง×สูง×ลึก) (mm) 1990×2700×4465 
น้ าหนัก (kg) 2500 

 
ราคา  5,000,000 บาทต่อเคร่ือง 
 
เจ้าของผลงานและผู้ประสานงาน 

นายจักรเกษตร อักษรพันธ์ ต าแหน่ง ผู้จัดการส่วนโรงงาน 
โทรศัพท์  02-7581495-9 ต่อ 281   
โทรศัพท์มือถือ 089-4887137 
อีเมลล์  jakkaseta@tdmthai.com 
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สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม 
 

1. เคร่ืองบรรจุเม็ดลงแผงแบบ Strip (Strip Packing Machine) ของ บริษัท ไทย ไดนามิค มาสเตอร์ จ ากัด 

 
 
หลักการท างานและคุณลักษณะของเคร่ือง 
 ผู้ควบคุมเคร่ืองป้อนเม็ดผลิตภัณฑ์ลงในกรวยด้านบนสุดของเคร่ือง เมื่อกด start เคร่ืองจะเ ร่ิมปล่อยเม็ดยาลงบนจานเรียงเม็ดยาซ่ึงจะ
เรียงเม็ดยาบนจานโดยการส่ันให้เม็ดเรียงเป็นแถวตามแบบท่ีจัดไว้ และล าเลียงลง สู่รางเรียงเม็ดยา ขณะท่ีฟิล์มส าหรับผนึกเข้าเป็นแผงยาท้ัง
ด้านหน้าและด้านหลัง จะถูกติดต้ังเข้าเป็นม้วนทางด้านซ้ายและด้านขวา ตามล าดับ ฟิล์มจะถูกม้วนเข้าไปยังลูกกล้ิงและแม่พิมพ์ลูกกล้ิง ท่ีมีตัวท า
ความร้อน โดยฟิล์มจะถูกผนึกเข้าด้วยกันด้วยความร้อนจากแม่พิมพ์ และปล่อยเม็ดยาลงแผงตามกลไกการท างานของเคร่ือง จากนั้นแผงยาจะ
ถูกท าให้เย็นตัวลงและถูกตัดออกเป็นส่วน ตามขนาดความยาวท่ีก าหนด และถูกส่งต่อไปยังส่วนการบรรจุลงกล่องต่อไปทางสายพาน นอกจากนี้
ยังมีเซ็นเซอร์เช็คความบกพร่องของแผงยาหากจ านวนเม็ดไม่ครบตามท่ีต้ังค่าไว้ เคร่ืองก็จะท าการคัดส่วนดังกล่าวแยกออกไป 

เคร่ืองจักรนี้ควบคุมการท างานด้วย PLC สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้คนงานในการปรับต้ังเคร่ืองบ่อย ถูกออกแบบและ
ผลิตเพ่ือการน าผลิตภัณฑ์ลักษณะแบบเม็ดท่ีมี รูปร่างคงท่ี มาบรรจุลงแผงเพ่ือ ให้ผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์ท่ีสะอาด สวยงาน และได้มาตรฐาน 
ตัวเคร่ืองท าจากสแตนเลส ส่วนท่ีสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ผลิตจากโลหะเหล็กกล้าปลอดสนิมหรือสแตนเลส 316 ซ่ึงเหมาะกับผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับ
อาหารและยา  
 
ราคา  4,000,000 บาทต่อเคร่ือง ปริมาณความต้องการของตลาด ปี 57 – 59  : 26 units/104 MB (ปริมาณ/มูลค่า) 
 
เจ้าของผลงานและผู้ประสานงาน 

นายจักรเกษตร อักษรพันธ์ ต าแหน่ง ผู้จัดการส่วนโรงงาน 
โทรศัพท์  02-7581495-9 ต่อ 281   
โทรศัพท์มือถือ 089-4887137 
อีเมลล์  jakkaseta@tdmthai.com 
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2. เคร่ืองล้างลังพลาสตกิอัตโนมตัิแบบเคลือ่นย้ายได ้(Automatic Crate Washing Machine) ของ G.I.F. ENGINEERING 

CO.,LTD 

 
 

หลักการท างานและคุณลักษณะของเคร่ือง 
 วางลังไว้บนโซ่สายพานล าเลียง กดปุ่ม Run เพ่ือให้เคร่ืองท างาน  โดยสายพานจะเล่ือนลังผ่านเข้าไปในระบบ ตามความเร็วการหมุนของ
มอเตอร์สายพาน โดยสามารถปรับความเร็วได้ตามความต้องการ ภายในระบบจะมีหัวฉีดน้ าตามต าแหน่งโดยรอบของระบบซ่ึงสามารถปรับองศา
ของหัวฉีดได้ จากนั้นจะผ่านเข้าระบบเป่าลม เมื่อเป่าลมเสร็จ สายพานก็จะล าเลียงลังพลาสติกออกจากเคร่ือง ส่งไปยังท่ีพักลัง นอกจากนี้น้ าท่ีใช้ใน
การล้างจะผ่านระบบกรองเอาส่ิงสกปรก เช่น คราบน้ ามัน เศษขยะ เป็นต้น ออกก่อนท่ีจะหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่  
 ลักษณะของเคร่ืองมีขนาดกะทัดรัด เคล่ือนย้ายได้สะดวก ลดระยะเวลาในการล้างลัง เมื่อเทียบกับการใช้แรงงานคน สามารถล้างลังได้ถึง 
100 – 200 ใบต่อการเติมน้ า 1 คร้ัง (ข้ึนอยู่กับปริมาณและชนิดของส่ิงสกปรก) 

 
ราคา  300,000 บาทต่อเคร่ือง 

 
เจ้าของผลงานและผู้ประสานงาน 

นายสุริยา จ่าชัยภูมิ  ต าแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน 
โทรศัพท์  02-6731513-5      
โทรศัพท์มือถือ 099-2839573 
อีเมลล์  fm@gif.co.th 
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3. แขนกลช่วยงานเชื่อมโลหะ (Welding Arm) ของ บริษัท ที.ซี. เวลดิ้ง ออโตเมชั่น จ ากัด 

 

 
 

หลักการท างานและคุณลักษณะของเคร่ือง 
 แขนกลช่วยงานเช่ือมอัตโนมัติเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยในงานเช่ือมแบบก่ึงอัตโนมัติ ซ่ึงประสิทธิภาพท่ีได้เทียบเท่าการท างานโดยใช้หุ่นยนต์ 
โดยเป็นการน าระบบ CNC มาควบคุมหัวเช่ือมให้เช่ือมตามแบบท่ีต้องการ และมีมาตรฐาน ข้อดีของอุปกรณ์คือ สามารถปรับองศาของหัวเช่ือม 
และเคล่ือนย้ายอุปกรณ์ไปใช้ได้ทุกพ้ืนท่ีตามต้องการ  

 
ราคา 75,000 ต่อเคร่ือง 

 
เจ้าของผลงาน  

นายราชันท์ ฟักเมฆ  ต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ   
โทรศัพท์  034-353105     โทรศัพท์มือถือ 090-9697110 
อีเมลล์  fakmek@hotmail.com 

 
ผู้ประสานงาน  

นางสาวณัฐญา สิงห์ชัย  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีการตลาด 
โทรศัพท์ 090-9947099 
อีเมลล์  admin@iweldbot.com 

mailto:fakmek@hotmail.com
mailto:admin@iweldbot.com
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สาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
1. เคร่ืองบ าบัดน้ าเสีย (Slit Saver) ของ บริษัท ซี.ซี. ออโตพาร์ท จ ากัด 

 

 
 
หลักการท างานและคุณลักษณะของเคร่ือง 
 น าน้ าท่ีมีส่ิงเจือปน ผ่านเคร่ืองบ าบัดน้ าเสีย โดยมีแท่งทรงกระบอกหน้าวงรีวางในแนวนอนท่ีแบ่ง เป็นเป็นช่องเล็กๆ ควบคุมด้วยระบบ
มอเตอร์หมุนวนไปเร่ือยๆ น้ าและส่ิงเจือปนซ่ึงมีความหนาแน่นแตกต่างกัน จะถูกแยกออกจากกันในขณะท่ีไหลผ่านเคร่ืองด้วยระบบการ
ตกตะกอน โดยเคร่ืองดังกล่าวสามารถใช้งานได้กับส่ิงปนเป้ือนในน้ าทุกขนาดและทุกชนิด แต่หากส่ิงปนเป้ือนมีขนาดน้อยกว่า 0.8 มม. จะต้อ ง
เพ่ิมข้ันตอนในสร้างตะกอนก่อนท่ีจะน ามาผ่านเคร่ืองดังกล่าว 

 
ราคา 600,000 บาทต่อเคร่ือง  
 
เจ้าของผลงาน  

คุณบุญเลิศ ชดช้อย  ต าแหน่ง ประธานบริษัท   
โทรศัพท์  02-9882334-6     โทรศัพท์มือถือ 081-4960771 
อีเมลล์  boonlert@ccautopart.co.th 

 
ผู้ประสานงาน  

คุณมาลา ค าวงศ์  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายขาย 
โทรศัพท์ 084-6677004 
อีเมลล์  mala@ccautopart.co.th 

mailto:boonlert@ccautopart.co.th
mailto:mala@ccautopart.co.th
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2. เค ร่ืองผลิตก๊าซไฮโตรเจนจากน้ าส าหรับทดแทนการใช้ก๊าซ LPG (Hydrogen gas generator from water for 

alternative energy) ของ บริษัท อินเตอร์โกร จ ากัด 
 

 
 

หลักการท างานและคุณลักษณะของเคร่ือง 
 เคร่ืองผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ าด้วยไฟฟ้า (Electrolysis) ใช้กระบวนการผ่านกระแสไฟฟ้าตรงจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเข้าไปในสาร
อิเล็กโทรไลต์ใน reactor cell เกิดปฏิกิริยาเคมี โดยข้ัวไฟฟ้า แบ่งออกเป็นแอโนด และแคโทด ท าให้ไ ด้ก๊าซไฮโดรเจน และก๊าซออกซิเจน ใน
อัตราส่วน 2 : 1 โดยท่ีก๊าซไฮโดรเจนจะออกทางข้ัวลบ ส่วนก๊าซออกซิเจนออกทาง ข้ัวบวก ผ่าน pressure control ซ่ึงควบคุมการผลิตก๊าซเมื่อ
ความดันอยู่ท่ี 1 bar และหยุดการผลิตก๊าซเมื่อความดันท่ี 1.5 bar จากนั้นจึงส่งผ่านก๊าซไปยังอุปกรณ์เช็คทางด้านความปลอดภัย 3 ระดับ สุดท้าย
จึงส่งผ่านก๊าซไปยังอุปกรณ์ท่ีต้องการใช้ก๊าซเป็นพลังงาน 
 เคร่ืองผลิตก๊าซไฮโดรเจนมีคุณสมบัติ คือ ได้ก๊าซท่ีไม่มีสีและกล่ิน มีอุณหภูมิจุดระเบิดสูงกว่า LPG เป็นก๊าซท่ีมีน้ าหนักเบาท่ีสุด ติดไฟง่าย 
ไม่เกิดประกายไฟขณะท่ีมีการเผาไหม้ มีการเผาไหม้ท่ีสะอาดไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในขณะท่ีมีการสันดาป 
ให้พลังงานความร้อนสูงถึง 3,200 องศาเซลเซียส สามารถปรับเปลวไฟให้มีขนาดเล็กถึง 1 มม.  อีกท้ัง ยังประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากปัจจุบัน
น้ ามันเ ช้ือเพลิงและก๊าซ LPG มีราคท่ีสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เคร่ืองผลิตไฮโดรเจนจากน้ ายังไ ด้มาตรฐานสากล CE  (Conformity 
European) ซ่ึง เป็นเคร่ืองหมายท่ีแสดงการรับรองจากผู้ผลิต ว่าสินค้านั้น มีคุณสมบัติตามข้อก าหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการ
คุ้มครองส่ิงแวดล้อม ตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องของสหภาพยุโรป การมีเคร่ืองหมาย CE ก ากับบนสินค้าจะท าให้สินค้านั้นสามารถ
วางจ าหน่าย และสามารถเคล่ือนย้ายได้อย่างเสรีในเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือ European Economic Area (EEA) ยกเว้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

 
ราคา  300,000 บาทต่อเคร่ือง ปริมาณความต้องการของตลาด ปี 57 – 59  : 220 units/66 MB (ปริมาณ/มูลค่า) 

 
เจ้าของผลงาน 

นายสัมฤทธ์ิ แซ่เจียง  ต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ 
โทรศัพท์  02-6885080-3     โทรศัพท์มือถือ 084-6408080 
อีเมลล์  sumrit@intergro.co.th 
 

ผู้ประสานงาน 
นางสาวดาริกา หวังครอบกลาง  ต าแหน่ง การตลาด 
โทรศัพท์มือถือ 098-2625748 
อีเมลล์  marketing@intergro.co.th 

mailto:marketing@intergro.co.th
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3. สุวรรณ วัฒนา เรือก าจัดผักตบชวาประสิทธิภาพสูง (Suwan wattana - Water Hyacinth Harvester) ของ บริษัท 

คิงส์สุวรรณ วัฒนา จ ากัด 
 

 
 

หลักการท างานและคุณลักษณะของเคร่ือง 
 เรือก าจัดผักตบชวา หรือ (ทุ่นลอยน้ า) ท างานด้วยระบบไฮดรอลิก ใ ช้เคร่ืองยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่าขนาด 80 แรงม้า ขับป๊ัมไฮดรอลิก ส่ง
น้ ามันไฮดรอลิกไปขับเคล่ือนหมุนมอเตอร์ขับล้อใบพัด ซ่ึงมีลักษณะเป็นกังหันเหล็กข้างเรือ 2 ข้าง ท าหน้าท่ี ตะกุยน้ าให้เรือเคล่ือนท่ีไปข้างหน้า
หรือถอยหลัง ด้านหน้าของเรือมีใบมีดแบบฟันเล่ือยส าหรับตัดวัชพืชพร้อมสายพานล าเลียง 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า ส่วนกลาง และส่วนท้าย โดยใ ช้
สายพานแบบตะแกรงเหล็กแบบข้ันบันไดท่ีท าด้วยสแตนเลส ล าเลียงเก็บวัชพืชข้ึนจากน้ า ส่งไปเก็บท่ีสายพานกลาง และสายพานท้าย กระบะ
สายพานท้ายสามารถยกข้ึนลงได้ โดยใช้ระบบไฮดรอลิกแบบคอนโทรลโยก อุปกรณ์ควบคุมการท างานสามารถควบคุมจากห้องพนักงานขับ ตัว
เรือและโครงสร้างสามารถถอดประกอบได้ 

 
สถานภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา   

- ก าลังย่ืนหนังสือขอจดสิทธิบัตร หนังสือเลขท่ี ................................ 
 

ราคา  2,337,500 บาทต่อเคร่ือง  
 

เจ้าของผลงาน  
นายมีศักด์ิ บุญมาหา ต าแหน่ง กรรมการบริษัท 
โทรศัพท์มือถือ 089-7788723 
 

ผู้ประสานงาน  
นายวุฒิ ตันต๊ิบ ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย/การตลาด 
โทรศัพท์มือถือ 098-1067630 
อีเมลล์  thanakritpeak@gmail.com 
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4. รถขายกาแฟสด จรยุทธ (Hybrid Coffee Cart) ของ บริษัท เจ. อาร์. แอล. สยาม จ ากัด 

 

 
 

หลักการท างานและคุณลักษณะของเคร่ือง 
 การท างานของรถขายกาแฟสดเป็นการท างานร่วมกันระหว่างเคร่ืองชงกาแฟสดแบบแก๊ส LPG เป็นพลังงานหลัก ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า
ควบคุมการท างานของเคร่ืองชงกาแฟสด ท่ีได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 200 วัตต์ ซ่ึงน ามาติดต้ังบนรถสามล้อไฟฟ้า  
 รถขายกาแฟสดดังกล่าว เป็นระบบการท าความร้อนแบบ Gas burner ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า 150 วัตต์ ติดต้ังได้ทุกท่ี แม้เป็นพ้ืนท่ีท่ีไฟฟ้าเข้า
ไม่ถึง  สามารถย้ายสถานท่ีได้ตลอดเวลา เปรียบเทียบเป็นต้นทุนด้านพลังงานในการท าความร้อนเมื่อเทียบกับเคร่ืองชงกาแฟในระบบไฟฟ้า
มาตรฐานเดียวกันท่ี 5,000 วัตต์ พบว่า เคร่ืองชงกาแฟสดระบบไฮบริด ใช้พลังงานจาก LPG 0.5 กก. ต่อ 8 ชม. คิดเป็นราคาพลังงานเท่ากับ 11 
บาท ส่วน เคร่ืองชงกาแฟสดระบบไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าเท่ากับ 120 บาทต่อ 8 ชม. (1 วัน) (ค่าไฟฟ้าเท่ากับ 15 บาทต่อ ชม.)  

 
ราคา  ไม่ระบุ 

 
เจ้าของผลงาน 

นางสาวไพลิน พานเพียรศิลป์ ต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ 
โทรศัพท์  02-7544161-3    
โทรศัพท์มือถือ 080-1551051 
อีเมลล์  info@outletocoffee.com และ  info@jrlsiam.com 
 

ผู้ประสานงาน 
นายอนันต์ ภูกิตติกุล ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์มือถือ 092-2594491 
อีเมลล์  an@jrlsiam.com 

mailto:info@outletocoffee.com
mailto:an@jrlsiam.com
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ตัวชี้วัด 
แผน/(ผล) การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
รวมทุก 
ไตรมาส 

จ านวนผู้ประกอบการ/ชุมชนท่ีน าผลงานวิจัย
และพัฒนาไปใช้ประโยชน์ (ราย) 

7/ 
(7) 

24/ 
(37) 

12/ 
(18) 

10/ 
(24) 

53/ 
(86) 

 
ตัวชี้วัด  จ านวนผู้ประกอบการ/ชุมชนทีน่ าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ (ราย)  ค่าเป้าหมาย 53 ราย 
ผลการด าเนินงาน   มีผูป้ระกอบการ/ชุมชนที่น าผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ จ านวน 86 ราย  ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม 
แผน/(ผล) การด าเนินงานตัวชี้วัด 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทุกไตรมาส 
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้าง
เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของภาคการผลิตและบริการ 

2/ 
(2) 

4/ 
(10) 

2/ 
(3) 

5/ 
(10) 

13/ 
(25) 

การด าเนินการส่งเสริมการน า วทน. เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน 

5/ 
(5) 

20/ 
(27) 

10/ 
(15) 

5/ 
(14) 

40/ 
(61) 

รวม 
7/ 
(7) 

24/ 
(37) 

12/ 
(18) 

10/ 
(24) 

53/ 
(86) 

 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ล าดับที่ ผู้ประกอบการ/ชุมชน ผลงานวิจัยและพัฒนา การน าไปใช้ประโยชน์ 

การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ/สส. ผลได้ จ านวน 25 ราย 

1 บริษัท Silver Star Co.,Ltd 
15/16 วิภาดาปาร์ค ถ.บางกรวยไทยน้อย ต.พิมลราช  
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

เคร่ืองขึ้นรูปพอลิเมอร์ประสิทธิภาพสูง 
อัจฉริยะ ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 

ใช้เคร่ืองต้นแบบผลิตช้ินงานที่ใช้ในเคร่ืองดูดฝุ่น
อุตสาหกรรม ทั้งนี้บริษัทร่วมลงทุนในการศึกษาวิจัย 
จ านวน 300,000 บาท ปัจจุบันจ าหน่ายไปแล้ว 4 เคร่ือง 
คิดเป็นมูลค่า 240,000 บาท 

2 วิสาหกิจชุมชนถั่วเหลืองแผ่นชุมชนบ้านทุ่งโป่ง 98 หมู่ 
1 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 

เคร่ืองขึ้นรูปถั่วแผ่นเน่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้ร่วมทุนในการพัฒนาเคร่ืองจักร
ต้นแบบเป็นเงิน 30,000 บาท 
1. เพ่ิมก าลังการผลิต 10 กก./วัน 
2. ประมาณมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ 1,080,000 
บาท/ปี 

3 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต้นจันทน์ 
เลขที่ 9 หมู่ 9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย   
จ.เชียงใหม่ 50210 

เคร่ืองทอดแบบน้ ามันลอยอยู่บนน้ า   ใช้เคร่ืองต้นแบบ เพ่ิมก าลังการผลิตสินค้าจาก 100 
กิโลกรัม/วัน เป็น 200 กิโลกรัม/วัน  ประมาณมูลค่า
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 1,020,000 บาท/ปี 

4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองเหนือ 
145 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

เคร่ืองถนอมอาหารด้วยพลาสมาเย็น ใช้เคร่ืองต้นแบบปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ ประมาณ
มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ 700,000 บาท/ปี จาก
ยอดขายที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นอีก 1,000 กิโลกรัม/ปี 
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5 วิสาหกิจชุมชนเจ๊ดา  
55/2 หมู่ที่ 1 ซอย บ้านไชยบุรี ต.ไชยบุรี  
อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 

เคร่ืองบรรจุแหนมปลาส้ม - ใช้เคร่ืองต้นแบบเพ่ิมก าลังการผลิตจาก 150 ช้ิน/คน (เดิมใช้
แรงงาน 5 คน ได้สินค้า 750 ช้ิน) เป็น 360 ช้ิน/ช่ัวโมง (ใช้แรงงาน 
3 คน) ลดต้นทุนการผลิตจาก 50 บาท/คน (รวม 250 บาท) เหลือ
เป็น 150 บาท/ช่ัวโมง 
- ลดการใช้แรงงานคนจาก 5 คน เป็น 3 คน คิดเป็นค่าแรงที่ลดลง 
2 คนรวมเป็น 100 บาท/คร้ัง 
ลดปัญหาการพ่ึงพาวัสดุใบตองตามธรรมชาติที่หายากและขาด
แคลน และลดเวลาการเตรียมใบตองห่ออีกคนละหนึ่งช่ัวโมง 
ประมาณมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงสามารถท าก าไรได้ด้วย
การผลิตจ านวนต่อช่ัวโมงที่เพ่ิมขึ้นเป็น 6 ช่ัวโมงต่อวัน จะได้ค่าผล
ก าไรจากช่ัวโมงละ 100  บาทเป็น 600 บาท หากผลิตช่ัวโมงละ 
360 ช้ินเป็นหนี่งวันเวลา 6 ช่ัวโมงจึงผลิตได้ 2,160 ช้ินต่อวัน 

6 อบต.ห้วยยางขาม  
666 หมู่6 ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา 

เคร่ืองม้วนก้อนเก็บใบอ้อย ซ้ือเคร่ืองไปให้เกษตรกรในพ้ืนที่ใช้ม้วนก้อนเก็บเศษวัสดุในแปลงไร่
นา 3 เคร่ือง เป็นเงินรวม 750,000 บาท เพ่ือลดปัญหาหมอกควัน
ทางภาคเหนือ 

7 บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จ ากัด 
56 หมู่ 6 ถ.วังทอง-เขาทราย ต.ดินทอง  
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 

เคร่ืองแกะเมล็ดข้าวโพดหวานสด ซ้ือเคร่ืองไปใช้ในกิจการค้าเมล็ดพันธ์ุข้าวโพด 1 เคร่ือง เป็นเงิน 
200,000 บาท 

8 บริษัท สยามมิราโกร จ ากัด 
229/8 หมู่ 5 ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

เคร่ืองแกะเมล็ดข้าวโพดหวานสด ซ้ือเคร่ืองไปใช้ในกิจการสารสกัดธรรมชาติเข้มข้นจากข้าวโพดม่วง 1 
เคร่ือง เป็นเงิน 200,000 บาท 

9 น้ าข้าวโพดคุณเล็ก 
171/2 ปางอโศก หมู่ 1 ต.กลางดง อ.ปากช่อง  
จ.นครราชสีมา 

เคร่ืองแกะเมล็ดข้าวโพดหวานสด ซ้ือเคร่ืองไปใช้ในกิจการท าน้ านมข้าวโพด 1 เคร่ือง เป็นเงิน 
200,000 บาท 

10 บริษัท ที เด็นทัลแลบ จ ากัด 
127 ซอยสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ  
เขตวัฒนา กทม 10110 

เคร่ืองกัดรวมศูนย์ 5 แกนขนาด
เล็ก 

บริษัทได้ร่วมทุนในการพัฒนา 
เครืองต้นแบบเป็นเงิน 750,000บาท ผลทีได้ใช้กัดงานฟันเทียม 

11 บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จ ากัด 
1/42 หมู่ 5 ต.คานหาม อ.อุทัย  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

หุ่นยนต์ขนส่งเคล่ือนที่อัตโนมัติ บริษัทได้ร่วมทุนในการพัฒนา 
เคร่ืองต้นแบบเป็นเงิน 277,000 บาท สร้างมูลค่าเพ่ิม 408,000 บาท 
ใช้ผลิตช้ินส่วนและอะไหล่รถยนต์ 

12 บริษัท วาลิโอ ไนล์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
700/634 หมู่ที่ 3 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง  
จ.ชลบุรี 

เคร่ืองบัดกรีอัตโนมัติ บริษัทได้ร่วมทุนในการพัฒนา 
เคร่ืองต้นแบบเป็นเงิน 505,000 บาท สร้างมูลค่าเพ่ิม 571,000 บาท 
ใช้ผลิตช้ินส่วนและอะไหล่รถยนต์ 

13 กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านป่าเหียง  
46 หมู่ 7  ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน 

เคร่ืองสไลด์กล้วยตามแนวยาว
และขวาง 

กลุ่มวิสาหกิจ ได้ร่วมทุนในการพัฒนาเคร่ืองต้นแบบเป็นเงิน 53,500 
บาท  
ผลที่ได้ 1) ลดต้นทุนการผลิต โดยถือเป็นการลดค่าจ้างแรงงานลง 2 
คน/วัน ด้วยการอ้างอิงอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า (อัตราใหม่ 1 
เมษายน 2555) ส าหรับ จ.น่าน วันละ 225 บาท/คน จะลดต้นทุน
การผลิตในส่วนนี้ได้ 225 บาท/คน 2 คน 240 วัน/ปี = 108,000 
บาท/ปี 
2) ลดการจ้างแรงงาน 2 คน เป็นการลดการใช้แรงงานคนเพ่ือการ
สไลด์กล้วยโดยเฉพาะได้ร้อยละ 66.7 (จาก 3 คน เหลือ 1 คน) 
3) เพ่ิมรายได้จากยอดขาย 5.7 ล้านบาท/ปี (โดยประมาณ) 
4) ลดความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุมีดบาดจากกระบวนการสไลด์
กล้วยด้วยวิธีการแบบเดิมของกลุ่มเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
และก่อให้เกิดองค์ความรู้ในการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองจักรกล
เพ่ือใช้งานกับผลิตภัณฑ์ชนบท 
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14 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสาหร่ายน้ าจืดบ้าน
หนองบัว 
106 หมู่ที่ 5 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 

เคร่ืองล้างท าความสะอาด
สาหร่าย 

กลุ่มวิสาหกิจ ได้ร่วมทุนในการพัฒนาเคร่ืองต้นแบบเป็นเงิน 65,000 
บาท  
ผลที่ได้ 1) ลดต้นทุนการผลิต ในรูปแบบของการลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค (น้ าประปา) 
เนื่องจากเคร่ืองจักรมีการส้ินเปลืองพลังงานไฟฟ้าลดลงจาก 500 
วัตต์ เป็น 370 วัตต์ และลดปริมาณการใช้น้ าล้างจาก 1 ลบ.ม/ชม. 
เป็น 0.67 ลบ.ม/ชม. ซ่ึงจะสามารถลดต้นทุนในส่วนนี้ลงได้ประมาณ 
8,700 บาท/ปี คิดเป็น 67% ของมูลค่าพลังงานที่ประหยัดได้ต่อปี 
2) ลดการจ้างหรือใช้แรงงานลงจากวิธีการเดิมได้ 4 คน จึงสามารถ
โยกย้ายแรงงานเดิมเพ่ือการล้างสาหร่ายไปปฏิบัติหน้าที่ใน
กระบวนการอ่ืนที่เพ่ือรองรับกระบวนการผลิตให้เพ่ิมขึ้นได้อย่าง
สอดคล้องกัน 
3) เพ่ิมรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตประมาณ 240,000 บาท/ปี 
คิดเป็น 26% 
4) ลดเวลาในกระบวนการล้างสาหร่ายจากวิธีแบบเดิมที่ใช้เคร่ืองซัก
ผ้าของกลุ่มเป้าหมายได้ประมาณ 25% เนื่องจากเคร่ืองจักรมีอัตรา
การล้างเพ่ิมขึ้นจาก 40 กก./วัน เป็น 50 กก./วัน (ที่ระยะเวลาการ
ล้างวันละ 8 ชม.) และยังก่อให้เกิดองค์ความรู้ในการออกแบบและ
พัฒนาเคร่ืองจักรกลเพ่ือใช้งานกับผลิตภัณฑ์ชนบท 

15 สหกรณ์บ้านเสด็จ  
ต.เสด็จ อ.เมือง จ.ล าปาง  

เคร่ืองกวนสับปะรดชนิดแกน
หมุนแนวด่ิง 

สหกรณ์ได้ร่วมทุนในการพัฒนาเคร่ืองต้นแบบเป็นเงิน 57,000 บาท 
ผลที่ได้คือ สามารถน าไปใช้งานแปรรูปสับปะรดโดยการกวนเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าสินค้าแก่กลุ่มสมาชิกสหกรณ์บ้านเสด็จ จ.ล าปาง 

16 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด 
(มหาชน) 
296 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.สลุย  อ.ท่าแซะ  
จ.ชุมพร 

รถกวาดและคีบทะลายปาล์ม
บนลานเท 

บริษัทได้ร่วมทุนในการพัฒนา 
เคร่ืองต้นแบบเป็นเงิน 1,000,000บาท ใช้งานเคร่ืองต้นแบบใน
อุตสาหกรรมหีบปาล์มน้ ามัน 

17 บริษัท เจ อาร์ แอล สยาม จ ากัด 
14/164 หมู่9 ปู่เจ้าสมิงพราย ต.ส าโรงกลาง  
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

ระบบเผาก าจัดควันเพ่ือธุรกิจ
อาหาร 

บริษัทได้ร่วมทุนในการพัฒนา 
เคร่ืองต้นแบบเป็นเงิน 1,548,000บาท ใช้งานเคร่ืองต้นแบบใน
กระบวนการเผาก าจัดควันและกล่ินที่เกิดจากการอุตสาหกรรมการ
ค่ัวกาแฟ  

18 รพ.มงกุฏวัฒนะ 
34/40 โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ  
ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กทม. 

เตียงพยาบาลพักฟ้ืนผู้ป่วย น าเคร่ืองต้นแบบไปใช้งาน 1 เคร่ือง  
บริษัทร่วมลงทุนในการศึกษาวิจัย จ านวน 1,000,000 บาท 

19 บริษัท เคน พาร์ท แอนด์ โมลด์ จ ากัด  
51/7 ม.6  ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว  
จ.ปทุมธานี 12140 

เคร่ืองขึ้นรูปช้ินงาน
ประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีการ
สังเคราะห์ผงโพลิเมอร์ด้วย
เลเซอร์ 

บริษัทร่วมทุนในการพัฒนาเคร่ืองต้นแบบเป็นเงิน 620,000 บาท 
ผลที่ได้คือ สามารถผลิตงานตัวอย่างให้ลูกค้า คิดเป็นมูลค่าเฉล่ีย 
20,000 บาท/เดือน คิดเป็น 240,000 บาท/ปี 

20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ  
กทม. 10140 

เคร่ืองขึ้นรูปช้ินงาน
ประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีการ
สังเคราะห์ผงโพลิเมอร์ด้วย
เลเซอร์ 

จ าหน่าย/ใช้งาน/สร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ จ านวน 1 เคร่ือง เป็น
เงิน 120,000 บาท การน าไปใช้คือ ใช้ในการวิจัยเรซินที่ใช้ส าหรับ
เคร่ืองพิมพ์สามมิติ ผลที่ได้คือ ถูกใช้ในงานวิจัย อยู่ในช่วงของ
งานวิจัย 
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21 บริษัท สุนทรเมทัลแคน จ ากัด 
669 หมู่ 4 ต.อุทัย อ.อุทัย นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 
2 ถ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
13210 

เคร่ืองตรวจสอบคุณภาพ
รอยต่อกระป๋องความเที่ยงตรง
สูง 

บริษัท/กลุ่มวิสาหกิจ ได้ร่วมทุนในการพัฒนาเคร่ืองต้นแบบ เป็นเงิน 
1,200,000 บาท 
ผลที่ได้ 1) เคร่ืองจักรต้นแบบน าไปใช้งานตรวจรอยต่อกระป๋องเพ่ือ
คัดแยกคุณภาพกระป๋องที่ดีได้ 2) ลดเวลาในการท างานลง 3) เพ่ิม
ประสิทธิภาพของการตรวจรอยต่อกระป๋องได้ละเอียดขึ้นจากเดิมที่
ต้องใช้ตาคนในการมองรอยพับแล้ววัดด้วย Dial Gauge เปล่ียนเป็น
ใช้กล้องในการวัดได้แม่นย ามากขึ้น 
จ าหน่าย/ใช้งาน/สร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ จ านวน 2 เคร่ือง เป็น
เงิน 1,200,000บาท ผลที่ได้ น าไปใช้งานตรวจรอยต่อกระป๋องเพ่ือ
คัดแยกคุณภาพกระป๋องในอุตสาหกรรมทางด้านการบริโภค เช่น 
โรงงานน้ าด่ืมกระป๋อง 

22 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบากันบาติก 
ที่อยู่ 23/5 ม.2 ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก  
จ.กระบี่ 81110 

เคร่ืองอัดผ้ากาว กลุ่มวิสาหกิจ ได้ร่วมทุนในการพัฒนาเคร่ืองต้นแบบเป็นเงิน 65,000 
บาท ผลที่ได้ คือ 
1) เพ่ิมก าลังการผลิตสินค้าจาก 1 ช้ิน/ชม. เป็น 25 ช้ิน/ชม.   
2) ลดต้นทุนการผลิตจาก 50 บาท/หน่วย เป็น 4 บาท/หน่วย  
3) ลดการใช้แรงงานคนจาก 2 คน เป็น 1 คน คิดเป็นค่าแรงที่ลดลง 
285 บาท คิดเป็น 95.%  
4) ประมาณมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ ท าให้ประหยัดเวลาและ
พลังงาน คิดเป็น 55,200 บาท/ปี 

23 ฟาร์มพรประเสริฐ 
หมู่ 14 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 

การออกแบบและสร้าง
โรงเรือนปศุสัตว์ส าเร็จรูป
ส าหรับเล้ียงหมู 

ฟาร์มได้ร่วมทุนในการพัฒนา 
เคร่ืองต้นแบบเป็นเงิน 2,383,575 บาท ท าให้อุณหภูมิภายใน
โรงเรือน ลดลงจาก 37.6 องศาเซลเซียส เหลือ 27.0 องศาเซลเซียส 
ท าให้สุกรเติบโตได้เร็วขึ้น 

24 บริษัท ซี.เค. แอนด์ซันส์ฟาร์ม จ ากัด 
90/52-54 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บีรัมย์ 31000 

การออกแบบและสร้าง
โรงเรือนปศุสัตว์ส าเร็จรูป
ส าหรับเล้ียงหมู 

บริษัทได้ท าการซ้ือโรงเรือนจ านวน 22 โรงเรือน เป็นเงิน 
8,813,736 บาท เพ่ือส าหรับใช้ในธุรกิจเล้ียงสุกรของบริษัท 

25 บริษัท ไผ่สิงห์ทอง จ ากัด 
9/9 ม.6 ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 

การออกแบบและสร้าง
โรงเรือนปศุสัตว์ส าเร็จรูป
ส าหรับเล้ียงหมู 

บริษัทได้ท าการซ้ือโรงเรือนจ านวน 6 โรงเรือน เป็นเงิน 2,100,000 
บาท เพ่ือส าหรับใช้ในธุรกิจเล้ียงสุกรของบริษัท 

การด าเนินการส่งเสริมการน า วทน. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน/สส  ผลได้ จ านวน 61 ราย 

 หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีผลการด าเนินงาน 30 ราย ดังนี้ 

1 หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านสวนหลวง  
22 หมู่ที่ 3 บ้านสวนหลวง ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา 
จ.ล าพูน โดยนายค ารณ ใจกาศ ประธานกลุ่ม 
และสมาชิก 20 คน  

เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง และการวิเคราะห์
ดิน 

สามารถน าไปวิเคราะห์คุณภาพและธาตุอาหารภายในดิน และน ามา
ปรับปรุงและพัฒนาปุ๋ยให้มีความเหมาะสมกับคุณสมบัติของดิน 

2 หมู่บ้านผลิตและแปรรูปเห็ดสู่ผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อสุขภาพ บ้านเวียงหงส์ล้านนา  
หมู่ 12 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลาปาง  
โดย น.ส.มนต์รินทร์ เรืองจิตต์ ประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดในเรือนโรงบ้านเวียงหงส์ 
และสมาชิก  20 คน 

เทคโนโลยีการเพาะเห็ดแครง 
และเห็ดฟางในตะกร้า 

รู้วิธีการการเล้ียงเช้ือเห็ดแครงในถุงพลาสติก และเล้ียงเช้ือเห็ดฟาง
ในตะกร้า สามารถเพาะเล้ียงเห็ดได้หลากหลาย เพ่ิมรายได้ให้ใน
กลุ่มมากขึ้น 
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3 หมู่บ้านมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ครบวงจร (ลูก
ข่าย) หมู่ 1 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ล าปาง โดย
นายบัณฑิต สวรรค์บรรพต ผู้น ากลุ่มศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่พริกลุ่ม จ านวนสมาชิก 
10 คน  

เทคนิคการ เตรียมต้นพันธ์ุและ
วัสดุอุปกรณ์ส าหรับปลูก
มะนาวในวงบ่อซีเมนต์ เทคนิค
การปลูกและการจัดการหลัง
ปลูก (ได้แก่ การจัดการดิน น้ า 
ปุ๋ย และการควบคุมโรคและ
แมลงศัตรูมะนาว) 

สามารถท าให้รู้วิธีการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ การเตรียมดิน 
การจัดการหลังปลูก อาชีพเสริมสามารถเพ่ิมรายได้ต่อสมาชิกใน
กลุ่ม 

4 หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ผักสลัดอินทรีย์วังน้ าเขียว  
บ้านคลองบงพัฒนา ต.วังน้ าเขียว อ.วังน้ าเขียว  
จ.นครราชสีมา โดยนายอรรถพล เสียมก้าปัง 
ประธานกลุ่มเมล็ดพันธ์ุผักอินทรีย์นิคมเศรษฐกิจ
พอเพียงอ าเภอวังน้ าเขียว และจ านวนสมาชิก 40 
คน 

เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธ์ุ
ผักสลัดอินทรีย์ (คอสเขียว 
คอสเหลือง เร็ดโอ๊ค กรีนโอ๊ค) 

ลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือเมล็ดพันธ์ุผักสลัดอินทรีย์  และผักสลัดที่ผลิต
ได้มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ 

5 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ข้าวอินทรีย์บ้านเหิบ  
หมู่ 1 บ้านเหิบ ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 
โดยนายวิจิตร ธรรมเม ประธานกลุ่มผลิตข้าว
อินทรีย์บ้านเหิบ และสมาชิก 53 คน 

เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธ์ุ
คุณภาพดี (ข้ันตอนการ
คัดเลือกเมล็ดพันธ์ุ การเตรียม
ดิน การปลูก การดูแล และ
การก าจัดโรคและแมลง และ
ลักษณะเมล็ดพันธ์ุ) 

สามารถผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดีไว้ใช้เอง และจ าหน่าย ท าให้
ลดรายจ่ายจากการซ้ือเมล็ดพันธ์ุและเพ่ิมรายได้ในการจ าหน่ายเมล็ด
พันธ์ุ 

6 หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านสวนหลวง    
22 หมู่ 3 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ล าพูน   
โดยนายค ารน  ใจกาศ  ประธานกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ย
อินทรีย์  และสมาชิก 20 คน 

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 
โดยวิธีการวิเคราะห์คุณภาพ 
ธาตุอาหารภายในดินของ
ตนเองในสมาชิกกลุ่ม 

จากการวิเคราะห์สามารถท าให้ทราบธาตุอาหารภายในดินของแต่
ละคน เพ่ือมาปรับปรุงคุณภาพดินและเพ่ิมธาตุอาหารให้เหมาะสม
กับพืชแต่ละชนิด 

7 หมู่บ้านผ้าย้อมครามนาโน  
หมู่ 13 บ้านทางโค้ง ต.พะลาน อ.นาตาล  
จ.อุบลราชธานี โดยนางนิตยา แสงชัย ประธาน
กลุ่มแม่บ้านวังม่วง และสมาชิก 50 คน 

เทคโนโลยีผ้าย้อมครามนาโน 
สมบัติป้องกันรังสียูวี ต้านเช้ือ
ราและยับยั้งแบคทีเรีย 

เพ่ิมมูลค่าผ้าย้อมคราม จากคุณสมบัติการย้อมนาโนที่มีสมบัติ
ป้องกันแสงยูวี ต้านเช้ือราและยับยั้งแบคทีเรีย ท าให้สมาชิกกลุ่มมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

8 หมู่บ้านโคเนื้อ  
เลขที่ 50/3 หมู่ 7 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง  
จ.สงขลา โดย ว่าที่ ร.ต.ภิรมณ์ ประทุมทอง 
ประธานกลุ่มต าบลทุ่งลาน และสมาชิก 40 คน 

เทคโนโลยีการคัดเลือกโคเพ่ือ
เป็นพ่อแม่พันธ์ุ และ การใช้
เศษวัสดุเหลือใช้เป็นอาหารโค  

สามารถลดค่าใช้จ่ายจากค่าอาหารโค (อาหารหยาบ/อาหารข้น) จาก
การน าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

9 หมู่บ้านส้มจ๊ีด  
เลขที่ 3 หมู่ 6 ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 
โดย นางจินตนา ไพบูลย์ ประธานกลุ่มเกษตรกร
บ้านทอน-อม และสมาชิก 50 คน  

เทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์น้าส้มจี๊ดทดแทนการ
ใช้มะนาว 

เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (น้ าส้มจี๊ดพร้อมด่ืม) ในกลุ่มท าให้มีรายได้
เพ่ิมขึ้น และมีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากขึ้น 

10 หมู่บ้านแปรรูป “ผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป”  
กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปเห็ดบ้านเขาจันทร์  
หมู่ที่ 6 ต.หนองธง  อ.ป่าบอน  จ.พัทลุง  
โดยนางหนูแดง จันทร์เต็ม  ประธานกลุ่มวิสาหกิจ
แปรรูปเห็ดบ้านเขาจันทร์ และสมาชิก 20 คน 

เทคโนโลยีการแปรรูปเห็ด
ต่างๆ ได้แก่ ข้าวเกรียบเห็ด 
เห็ดสวรรค์ น้ าเห็ดสามอย่าง 
น้ าพริกเห็ด ไตปลาเห็ด 
น้ าพริกเผาเห็ด และขนมทอง
พับเห็ด 

มีผลิตภัณฑ์เห็ดใหม่ๆ ในกลุ่ม ท าให้เพ่ิมรายได้ของสมาชิกกลุ่ม 
สามารถเป็นอาชีพเสริมกับสมาชิกภายในกลุ่มได้ 
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11 หมู่บ้านมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ครบวงจร (ลูก
ข่าย) กลุ่มศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่
พริกลุ่ม หมู่ที่ 1 ทต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ล าปาง  
โดยนายบัณฑิต สวรรค์บรรพต ประธานกลุ่ม 
และสมาชิก 40 คน 

เทคโนโลยีการผลิตมะนาวใน
วงบ่อซีเมนต์ครบวงจร ได้แก่ 
เทคนิควิธีการขยายพันธ์ุ ดิน
ปลูก การจัดการดูแลรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ/ต้นทุนต่ า และ
การแปรรูปน้ ามะนาว 

สมาชิกสามารถออกแบบการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ และแปร
รูปผลผลิตมะนาว เช่น สบู่มะนาวผิวเนียน และน้ ามะนาวโซดา ท า
ให้เกิดรายได้เพ่ิมขึ้น และเป็นอาชีพเสริมให้สมาชิกได้ 

12 หมู่บ้านมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ครบวงจร (ลูก
ข่าย) กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษบ้านสาสบหก  
หมู่ที่ 4 ต.บ้านส า อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง  
โดยนางสายพิณ งามสม ประธานกลุ่ม และ
สมาชิก 30 คน 

เทคโนโลยีการผลิตมะนาวใน
วงบ่อซีเมนต์ครบวงจร ได้แก่ 
เทคนิควิธีการขยายพันธ์ุ  ดิน
ปลูก การจัดการดูแลรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ/ต้นทุนต่ า และ
การแปรรูปน้ ามะนาว 

สมาชิกสามารถออกแบบการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ การเตรียม
ความพร้อมของต้นพันธ์ุมะนาวก่อนควบคุมการออกดอก และแปร
รูปผลผลิตมะนาว เช่น สบู่มะนาวผิวเนียน และน้ ามะนาวโซดา ท า
ให้เกิดรายได้เพ่ิมขึ้น และเป็นอาชีพเสริมให้สมาชิกได้ 

13 หมู่บ้านมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ครบวงจร (ลูก
ข่าย) กลุ่มเกษตรกรบ้านสบลี หมู่ที่ 2 อ.เมือง
ปาน จ.ล าปาง โดยนายภาคภูมิ ต๊ิบดี ประธาน
กลุ่ม และสมาชิก 50 คน 

เทคโนโลยีการผลิตมะนาวใน
วงบ่อซีเมนต์ครบวงจร ได้แก่ 
เทคนิควิธีการขยายพันธ์ุ ดิน
ปลูก การจัดการดูแลรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ/ต้นทุนต่ า และ
การแปรรูปน้ ามะนาว 

สมาชิกสามารถออกแบบการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ การเตรียม
ความพร้อมของต้นพันธ์ุมะนาวก่อนควบคุมการออกดอก และแปร
รูปผลผลิตมะนาว เช่น สบู่มะนาวผิวเนียน และน้ ามะนาวโซดา ท า
ให้เกิดรายได้เพ่ิมขึ้น และเป็นอาชีพเสริมให้สมาชิกได้ 

14 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ข้าวอินทรีย์บ้านเหิบ  
หมู่ 1 บ้านเหิบ ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม  
โดยนายวิจิตร ธรรมเม ประธานกลุ่ม และสมาชิก  
30 คน 

เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธ์ุ
คุณภาพดี และลักษณะเมล็ด
พันธ์ุดี รวมทั้งการแปรรูป
ข้าวสาร และการสร้าง 
แบรนด์สินค้า 

มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์ข้าวสารแปรรูป รวมทั้ง
จ าหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าวอินทรีย์ที่มีคุณภาพ 

15 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์การเล้ียงกุ้งล าปาว  
หมู่ที่ 23 บ้านโพธ์ิชัย ต.บัวบาน อ.ยางตลาด  
จ.กาฬสินธ์ุ โดย นายธนากร ภูแป้ง ประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงกุ้งก้ามกรามล าปาว และ
สมาชิก 30 คน 

เทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม 
เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว
และการแปรรูปกุ้งกามกราม 

สมาชิกสามารถน าเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ใน
การเล้ียงกุ้งก้ามกราม การจัดการฟาร์ม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
ได้เป็นอย่างดี  

16 หมู่บ้านถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์เพื่อ
ความปลอดภัยทางอาหาร หมู่ที่ 7 บ้านกลาง
น้อย ต.บ้านกลาง ภ.เมือง จ.นครพนม  
โดย นายเอนก ค าด่อน ประธานกลุ่มผู้ปลูกผัก
ปลอดภัยบ้านกลางกลาง และสมาชิก 65 คน 

เทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์เพ่ือ
ความปลอดภัยทางอาหาร 
ได้แก่ การผลิตและการใช้จุน
ลิทรีย์สังเคราะห์ การใช้เช้ือรา
ไตรโคเดอร์มา บิวเวอเรีย เป็น
ต้น 

สมาชิกมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีผักปลอดภัยไว้กิน ไว้ขาย และท าให้ผัก
ของบ้านกลางเป็นที่ต้องการของตลาดใหญ่ เช่น ตลาดส่ีมุนเมือง 
ตลาดไท และตลาดเจริญศรี  

17 หมู่บ้านแม่ข่ายเทคโนโลยีการผลิตเห็ด (ลูกข่าย) 
151 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 
โดย นางหนูผาด บาลทะจี ประธานกลุ่มเพาะเห็ด
บ้านโคกก่อง สมาชิก 15 คน 

เทคโนโลยีการท าเห็ดก้อน สมาชิกสามารถลดต้นทุนในการท าก้อนเห็ด 

18 หมู่บ้านแม่ข่ายเทคโนโลยีการผลิตเห็ด (ลูกข่าย) 
หมู่ 4 ต.ฝ่ังแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  
โดยนางรัชดาวัลย์ ทานะกาศ ประธานกลุ่มเพาะ
เห็ดบ้านต้อง และสมาชิก 17 คน 

เทคโนโลยีการผลิตเห็ดแบบ
ครบวงจร 

สมาชิกสามารถลดค่าใช้จ่าย และสามารถบริหารจัดการโรงเรือนดี
ขึ้น 
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19 หมู่บ้านแม่ข่ายเทคโนโลยีการผลิตเห็ด (ลูกข่าย) 
หมู่ 8 บ้านกลาง ต.โพนแพง อ.อากาศอ านวย  
จ.สกลนคร โดยนายประพงศ์ พานทอง ประธาน
กลุ่มเพาะเห็ดบ้านกลาง และสมาชิก 17 คน 

เทคโนโลยีการผลิตเห็ดแบบ
ครบวงจร 

สมาชิกสามารถเพ่ิมรายได้จาก 
การผลิตเห็ดนางฟ้าและเห็ดขอนด า 

20 หมู่บ้านแปรรูป “ผลิตภัณฑ์มังคุดแปรรูป”  
หมู่ 14 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์  
จ.นครศรีธรรมราช โดยนายณรงศ์ คงมาก 
ประธานวิสาหกิจชุมชนท่าเรือ และสมาชิก 50 
คน 

เทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้ 
ได้แก่ มังคุด เงาะ 

สมาชิกสามารถเพ่ิมรายได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุดและเงาะ
ได้ 

21 หมู่บ้านผลิตข้าวสังข์หยดแบบครบวงจรสู่ความ
ย่ังยืน หมู่ 5 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
โดยนายพยม ชูเส้ง ผู้น าชุมชนบ้านหนองสาม
ก้อน และสมาชิก 60 คน 

เทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
อาหารและการผลิตอาหารตาม
มาตรฐานอาหาร อย. มผช. 
และ ฮาลาล 

สมาชิกสามารถน าความรู้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จาก
ข้าวสังข์หยด รวมทั้งได้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
เช่น การอ่านฉลากอาหาร การปรุงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น 

22 หมู่บ้านเพื่อการขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว  
ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดย นายบุญล่วง 
เดชพรม ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวต้นเดียว 
และสมาชิก 114 คน 

เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธ์ุ
ข้าว 

สมาชิกสามารถลดต้นทุนจากการผลิตข้าว เพ่ิมรายได้ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน ลดการใช้สารเคมี สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน 
สร้างสุขภาพ ความรักสามัคคี และความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

23 หมู่บ้านโคขุนดอกค าใต้  หมู่ 5 ต.บ้านมาง อ.เชียง
ม่วน จ.พะเยา โดยนายอดุลย์ มูลศรี ประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนโคขุนเชียงม่วน และสมาชิก 30 คน 

เทคโนโลยีการน ามูลโคมาเล้ียง
ไส้เดือน 

สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพ่ิมขึ้นมากกว่าคนละ 1,500 บาท/เดือน 

24  หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตถ่าน
จากเตาคุณภาพสูง บ้านเขาน้อย  

หมู่ 5 ต.ดงประค า  อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดย 
นางคนึงนิจ ค ารุณ ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านเขาน้อย และสมาชิก 30 คน 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถ่าน
และน้ าส้มควันไม้ 

สมาชิกกลุ่มได้ใช้ประโยชน์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมรายได้
ให้กับชุมชน 

25 หมู่บ้านบริหารจัดการด้านพลังงานทดแทนใน
ฟาร์มเล้ียงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของชุมชน (ใช้งบปี 58)  
หมู่ 9 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โดยนางช
มัยภรณ์ ช่ืนจิตร ประธานกลุ่มชุมชนบ้านเสาหิน 
และสมาชิก 30 คน 

การสร้างบ่อหมักแก็สชีวภาพ
และการใช้งาน 

สมาชิกสามารถน าแก็สชีวภาพที่ได้จากการหมักไปใช้แทน LPG ช่วย
ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน 

26 หมู่บ้านเพื่อการขยายพันธุ์เมล็ดข้าว (ลูกข่าย)  
หมู่ 10 ต.น้ าเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยนางผ่อง
พรรณ พินิตปวงชน ประธานกลุ่มข้าวอินทรีย์
ต าบลน้ าเลา และสมาชิก 18 คน  

การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวอินทรีย์  สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมี เพ่ิมรายได้ใน
ครัวเรือน และเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชน 

27 หมู่บ้านเพื่อการขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว (ลูกข่าย) 
หมู่ที่ 10 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ โดยนาย
ประพันธ์ ผาแก้ว ประธานศูนย์ข้าวชุมชน ต.ห้วย
หม้าย และสมาชิก 40 คน 

การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวอินทรีย์ สมาชิกสามารถลดต้นทุนในการผลิตข้าล ลดการใช้สารเคมี สามารถ
ขยายผลผลิตในราคาที่สูงกว่าเดิม เพ่ิมรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้ชุมชน สร้างสุขภาพที่ดี สร้างความรัก
สามัคคี และสามารถผลิตข้าวมีคุณภาพปลอดภัย 

28 หมู่บ้านเพื่อการขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว (ลูกข่าย) 
หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่  
โดยนางสายพิณ พรมจันทร์ ประธานศูนย์ข้าว
อินทรีย์ต.ทุ่งศรี และสมาชิก 53 คน 

การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว และการ
ใช้สารชีวภัณฑ์ 

สามารถลดต้นทุนในการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับข้าว
จากการขายเป็นข้าวเปลือกราคาตกต่ าเป็นเมล็ดพันธ์ุราคาสูงกว่า 
สมาชิกมีการลดการใช้สารเคมีและได้เรียนรู้วิธีการใช้ส่ิงใหม่ที่ไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
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29 หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านเสารีก  
หมู่ 5 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อ านาจเจริญ โดยนาง
ประมาพร ธิติวรรณ ประธานกลุ่มบ้านเสารีก และ
สมาชิก 100 คน 

เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยคุณภาพสูง 
และเทคโนโลยีการผลิตก็าซ
ชีวภาพ 

สมาชิกมีรายได้จากการขายปุ๋ย จ านวน 180,000 บาท/ปี รายได้
จากการจ าหน่ายมูลสัตว์ 90,000 บาท/ปี รายได้จากค่าแรงของ
สมาชิกในการผลิตปุ๋ย 270,000 บาท/ปี และสามารถลดรายได้ใน
การซ้ือปุ๋ยเคมีจ านวน 1,008,000 บาท/ปี รวมทั้งสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือก๊าซหุงต้มได้ 13,600 บาท/ปี/ 3 ครัวเรือน 

30 หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านศรีฐาน  
หมู่ 1 บ้านศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.ป่าต้ิว จ.ยโสธร โดย
นายสุทัศน์ วันเที่ยง ประธานกลุ่มบ้านศรีฐาน และ
สมาชิก 60 คน  

เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
เกษตรอินทรีย์ และเทคโนโลยี
การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว  

สมาชิกสามารถสร้างรายได้ประมาณ 1,000,000 บาท/ปี สามารถลด
ต้นทุน จ าหน่ายเมล็ดพันธ์ุ และจ าหน่ายในรูปแบบข้าวทั่วไปจ านวน 
177,800 บาท/ปี และสามารถสร้าวรายได้จากการจ าหน่ายข้าว
อินทรีย์มากกว่า 192,000 บาท 

 คลินิกเทคโนโลยี  มีผลการด าเนินงาน 31 ราย ดังนี้ 
1 วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าแหย่าง-ร้องหวาย 

เลขที่ 1 บ้านป่าแหย่าง-ร้องหวาย หมู่ที่ 6  
ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 
(นางวันเพ็ญ ค ามา และสมาชิก 64 คน) 

การพัฒนากระบวนการผลิต
และยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพน้ าปลาพ้ืนบ้าน 

สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมรายได้ให้กับ
สมาชิกในกลุ่ม และลดรายจ่ายในครัวเรือน  

2 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์งานเศษผ้า ชุทชนบ้าน
อ้อมโรงหีบ เลขที่ 212/4 หมู่ 7 ต.บ้านเกาะ  
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
(นางวรรณา วิมานจันทร์ และสมาชิก 22 คน) 

การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
จากเศษผ้าโรงงานเพ่ือเพ่ิม
มูลค่า 

สามารถน าความรู้ และเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดฯ ไปใช้
ประโยชน์ในการเพ่ิมรูปแบบผลิตภัณฑ์ และท าให้ผลิตภัณฑ์มีความ
น่าสนใจ ส่งผลให้กลุ่มมีความรู้และรายได้เพ่ิมขึ้น  

3 สหกรณ์โคนมภูพาน จ.สกลนคร 
ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร 
(นายพงษ์นารถ  แก้วก่า และสมาชิกจ านวน 125 
คน) 

เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพส าหรับ
ใช้ประโยชน์ในฟาร์มโคนม 

สามารถน าก๊าซชีวภาพไปใช้ทดแทนก๊าซหุงต้ม ท าให้ลดรายจ่ายใน
การซ้ือก๊าซหุงต้มภายในฟาร์มโคนม 

4 กลุ่มท านาโยนบ้านกร่าง หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.
เมือง จ.พิษณุโลก 
(นางเล้ีย  นวลจีน และสมาชิก จ านวน 4 คน) 

การท านาโยนและเมล็ดพันธ์ุ
ข้าว 

สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในลดต้นทุนในด้านการท า
นาและเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน  

5 กลุ่มแม่บ้านสวนสะพานด า 
เลขที่ 117/1 หมู่ที่ 11 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ  
จ.ราชบุรี 
(นายสมหวัง จาติกุล และสมาชิก 38 คน) 

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อย่างง่าย 
(การท าปุ๋ยหมักแบบไม่กลับ
กอง) และการวิเคราะห์ธาตุ
อาหารในดินเบื้องต้น 

สามารถน าความรู้ เทคนิค วิธีการพัฒนามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และ
วิเคราะห์ธาตุอาหารในดินเบื้องต้น เพ่ือให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถ
ผลิตใช้เองได้ในครัวเรือน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ 
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค สร้ารายได้ให้กับกลุ่มฯ มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเป็นอาชีพ เพ่ิมรายได้ ลดค่าใช้จ่าย
ในการใช้ชีวิตประจ าวัน  

6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารเพ่ือสุขภาพ 
เลขที่ 107/1 หมู่ 10 ต.จอมบึง อ.จอมบึง  
จ.ราชบุรี 
(นางดาวเรือง สุขพ่วง และสมาชิก 44 คน) 

การผลิตน้ าส้มสายชูจากพืชผล
ทางการเกษตร 

สามารถน าความรู้ เทคนิค วิธีการพัฒนา มาผลิตน้ าส้มสายชูจาก
น้ าอ้อย เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภค สร้างรายได้ให้กับกลุ่มฯ สมาชิกกลุ่มฯ มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเป็นอาชีพ เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย  

7 วิสาหกิจชุมชนเคร่ืองแกงต ามือบ้านโต๊ะหมัน 
เลขที่ 65 หมู่ 8 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 
(นางจินดา หยีสัน และสมาชิก 10 คน) 

การพัฒนามาตรฐานการผลิต 
บรรจุภัณฑ์และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองแกงต ามือ 

สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์ และวางแผนการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึง
การขอตรวจรองรับมาตรฐานฮาลาล และวางแผนการขอตรวจ
รับรองมาตรฐาน อย. มผช. 

8 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรน้ าแร่เพ่ือ
สุขภาพบ่อน้ าร้อนกันตัง เลขที่ 54/9 หมู่ที่ 2  
ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง 
(นางสาวสมสวย เวียงแก้ว และสมาชิก 7 คน) 

การพัฒนามาตรฐานการผลิต 
บรรจุภัณฑ์ และการส่งเสริม
ทางด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพรน้ าแร่  

สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์ และการวางแผนการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  
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9 กลุ่มเกษตรกรบ้านสะเดา 
หมู่ 1 ต.หนองพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
(นางเกษร อ่อนสะเดา และสมาชิก 12 คน) 

การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่ง
พลังงานทดแทนส าหรับ
ครัวเรือน 

สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือก๊าซส าหรับหุงต้ม เดือนละถัง หรือ
ประมาณ 400 บาท 

10 กลุ่มเกษตรอินทรีย์และส่ิงแวดล้อม 
เลขที่ 13 หมู่ที่ 10 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ  
จ.กาญจนบุรี 
(นายพนม พลายละหาร และสมาชิก 36 คน) 

การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่ง
พลังงานทดแทนส าหรับ
ครัวเรือน 

สามารถประหยัดก๊าซได้ครัวเรือนละ 200 บาท/เดือน 

11 กลุ่มเกษตรกรอ าเภอภูกามยาว 
เลขที่ 85 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.
พะเยา (นายทอง ศรีวิชัย และสมาชิก 32 คน) 

การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูล
สัตว์ 

สามารถลดรายจ่ายในการใช้ก๊าซหุงต้มในครัวเรือน และลด
ค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีทางการเกษตร  

12 กลุ่มแปรรูปอาหาร เลขที่ 11 หมู่ที่ 5 ต.ด่านทับ
ตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 
(นางวรรณดี  ทองอร่าม และสมาชิก 44 คน) 

การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้เพ่ิม
ให้กับสามชิกกลุ่มฯ    

13 กลุ่มเล้ียงสัตว์บ้านดง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดง อ.ชาติตระการ  
จ.พิษณุโลก 
(นายไพโรจน์  มูลต๊ิบ และสมาชิก 35 คน) 

การเล้ียงและการท าอาหาร
สุกร โค กระบือ 

สามารถลดต้นทุนในด้านการท านาและเพ่ิมรายได้กับครัวเรือน  

14 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชหัตถกรรมบ้านบางหวาย  
อ.บางเลน จ.นครปฐม 
(นางวิจิตรา  เครือตาแก้ว และสมาชิก 15 คน) 

การผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือใช้เป็น
แหล่งพลังงานทดแทน 

สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือก๊าซหุงต้มในภาคครัวเรือนได้   

15 เกษตรกรชุมชนบ้านโคกสะอาด 
ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม 
(นายสฤษด์ิ ไตรตระการเดช และสมาชิก 8 คน) 

เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากมูล
สัตว์ส าหรับใช้ในครัวเรือน 

สามารถลดรายจ่ายด้านก๊าซหุงต้มภายในครัวเรือนได้   

16 กลุ่มเล้ียงปลาดุก 
เลขที่ 3/1 หมู่ที่ 5 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ล าปาง 
(นางสายพัน ปินตาต๊ิบ และสมาชิก 15 คน) 

การเล้ียงปลาดุก สามารถน าความรู้ที่ได้รับน าไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมรายได้ 

17 กลุ่มคนพิการ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ล าปาง  
(นางทิพยฉัตร  ใจกว้าง และสมาชิก 20 คน) 

การผลิตผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ใน
ครัวเรือน(สบู่ น้ ายาล้างจาน) 

สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ และ
เพ่ิมรายได้    

18 กลุ่มเล้ียงปลานิล บ้านต้นยาง ต.พิชัย อ.เมือง  
จ.ล าปาง 
(นางเพ็ญศรี เสียงเพราะ และสมาชิก 25 คน) 

การเล้ียงปลานิลในบ่อซีเมนต์ สามารถน าความรู้ที่ได้รับน าไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมรายได้ 

19 เกษตรกรท านาอินทรีย์บ้านดอนหมู ต.ขามเปี๊ย  
อ.ตระกาลพืชผล จ.อุบลราชธานี 
(นายธีรชาติ ปลาทอง และสมาชิก 10 คน) 

การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูล
สัตว์เพ่ือเป็นพลังงานทดแทน
ในครัวเรือน 

สามารถลดรายจ่ายในรัวเรือน และสามารถน าปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จาก
กระบวนการหมักโปรดพืชผักและผลไม้ ท าให้ลดต้นทุนการผลิตและ
มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

20 เกษตรกรบ้านห้วยน้ าขุ่น 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดเชียงราย  
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
(นายกรกต เลิศปรีชารักษ์ และสมาชิก 50 คน) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากบ๊วย 

สามารถเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผลผลิตบ๊วยที่ตกเกรดให้มีมูลค่า
มากยิ่งขึ้น และลดอัตราการสูญเสียผลผลิตทางการเกษตร 

21 กลุ่มแม่บ้านบ้านสันติสุข ต.พิชัย อ.เมือง  
จ.ล าปาง 
(นางจารณี ตุ้ยหล้า และสมาชิก 30 คน) 

เทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหาร (ไส้อ่ัวและ
ขนมจีน) 

สามารถน าความรู้ที่ได้รับน าไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมรายได้ 

22 กลุ่มเล้ียงโค-สุกร  
เลขที่ 65 หมู่ที่ 1 ต.ขนวน อ.หนองนาค า  
จ.ขอนแก่น 
(นายไพจิตร  ดวงศรี และสมาชิก 20 คน) 

เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ สามารถลดรายจ่ายในการเกษตรได้ดี (น ากากมูลสัตว์จากการหมัก
ก๊าซชีวภาพไปใช้เป็นปุ๋ย) 
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23 กลุ่มเกษตรกรปากน้ าประแส 
เทศบาลต าบลปากน้ าประแส อ.แกลง จ.ระยอง 
(นายไชยรัตน์ เอ้ือตระกูล และสมาชิก 39 คน) 

การเล้ียงไส้เดือนดิน ได้รับความรู้ในการเพาะเล้ียงไส้เดือน และแนวทางในการท าเกษตร
อินทรีย์ที่ถูกต้อง 

24 กลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 8 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา  
จ.ปทุมธานี 
(นายสมควร กล้ิงสุทธิ และสมาชิก 17 คน) 

การผลิตข้าวหอมธรรมศาสตร์ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพหลัก 
และมีความรู้ในเร่ืองการเพาะพันธ์ุข้าวมากขึ้น 

25 กลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นครพนม 
เลขที่ 199 หมู่ที่ 11 บ้านนาราชควาย  
ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม 
(นายศิริโชค  บริบูรณ์สมบัติ และสมาชิก 34 คน) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถน าความรู้ที่ได้รับน าไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมรายได้ 

26 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเคร่ืองแกงตามือบ้านโต๊ะหมัน 
เลขที่ 65 หมู่ 8 อ.สิเกา จ.ตรัง 
(นางอัจนา บุญสมาน และสมาชิก 20 คน) 

การพัฒนามาตรฐานการผลิต 
บรรจุภัณฑ์และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการผลิตมากขึ้น สามารถน าไป
พัฒนากระบวนการผลิตเพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 

27 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพบ่อน้ าร้อน
กันตัง เลขที่ 67 หมู่ 1 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง 
(น.ส.สมสวย เวียงแก้ว และสมาชิก 20 คน) 

การพัฒนามาตรฐานการผลิต 
บรรจุภัณฑ์ และการส่งเสริม
ทางด้านการตลาด 

มีรายได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 80 และได้มาตรฐาน มผช. 

28 วิสาหกิจชุมชนบ้านนาออก 
เลขที่ 147/4 หมู่ 5 ต.สพิงหม้อ อ.สิงหนคร  
จ.สงขลา 
(นางอุไรวรรณ หอมจันทร์ และสมาชิก 25 คน) 

การแปรรูปมะม่วงเบา สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมรายได้ และเพ่ือ
ขอการรับรองมาตรฐาน อย. 

29 กลุ่มศรียะลาบาติก 
เลขที่ 339/2 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา  
จ.ยะลา (นายปิยะ สุวรรณพฤกษ์ และสมาชิก
กลุ่ม จ านวน 15 คน) 

การสกรีนสีจากยางพาราและสี
ธรรมชาติ 

สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมรายได้และลด
รายจ่าย 

30 กลุ่มจักสานบ้านลานตาเกล้ียง 
หมู่ที่ 2 ต.น้ าลืม อ.เมือง จ.ตาก 
(นางประทุม สายยิ้ม และสมาชิก 67 คน) 

การเพ่ิมผลผลิตด้วยเคร่ืองผ่า
ขอบกระด้ง 

สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมรายได้ และลด
รายจ่าย 

31 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนต าบลบ้าน
แค (นางสัมฤทธ์ิ ครองญาติ และสมาชิก 40 คน) 

การท าขนมทองม้วน  
ข้าวเกรียบกล้วย 

สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครัวเรือน 
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ตัวชี้วัดผลผลิต 

ตัวชี้วัด 
แผน/(ผล) การด าเนินงานตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมทุกไตรมาส 
เชิงปริมาณ จ านวนผู้รับการถ่ายทอด

เทคโนโลยี (คน) 
5,500/ 
(9,351) 

10,150/ 
(12,522) 

150/ 
(196)  

500/  
(999) 

16,300/ 
(23,068) 

เชิงคุณภาพ ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีน า
ผลงานไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 

-/ 
(-) 

-/ 
 (-) 

-/ 
(-)  

40/  
(80.33) 

40/ 
(80.33) 

เชิงเวลา ระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ) 

-/ 
(-) 
 

-/ 
 (-) 
 

-/ 
(-)  
 

100/  
(100) 

 

100/ 
(100) 

เชิงต้นทุน การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
(ร้อยละ) 

-/ 
(28.37) 

 

-/ 
(56.04) 

 

-/ 
(91.86)  

 

94/  
(95.11) 
(สะสม) 

94/ 
(95.11) 

 

ตัวชี้วัด : จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  (คน) ค่าเป้าหมาย 16,300 คน / ผลได้ 23,068 คน 
ผลการด าเนินงาน     

กิจกรรม แผน (คน) ผล (คน) 
1. การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ แบ่งเป็น 

800 1,407 

1.1. การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ฯ 500 638 
1.2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม 

300 769 

2. การด าเนินการส่งเสริมการน า วทน. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน 15,500 21,661 

รวม 16,300 23,068 

 
ตัวชี้วัด : ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีน าผลงานไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) ค่าเป้าหมายร้อยละ 40 / ผลได้ร้อยละ 80.33 
ผลการด าเนินงาน     

กิจกรรม 
ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีน าผลงานไปใช้

ประโยชน์ (ร้อยละ) 

1. การส่งสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของภาคการผลิตและบริการ 

73.61 

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม 

79.17 

3. งานคลินิกเทคโนโลยี 88.22 

4. งานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
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ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก 

ตัวชี้วัด 

แผน/(ผล)การด าเนินงานตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

ไตรมาส  
1 

ไตรมาส  
2 

ไตรมาส  
3 

ไตรมาส  
4 

รวมทุก 
ไตรมาส 

กิจกรรมหลักท่ี 1 การส่งเสริมการ
พัฒนาเทคโนโลยีเคร่ืองจักร 
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของภาคการผลิตและ
บริการ 

จ านวนเคร่ืองต้นแบบท่ีได้ส่งเสริม
และพัฒนา (เคร่ือง) 

-/  
(-) 

8/  
(10) 

8/  
(12) 

-/  
(10) 

16/  
(32) 

กิจกรรมหลักท่ี 2 การส่งเสริมการน า 
วทน. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและ
เศรษฐกิจชุมชน 

จ านวนผลงานด้าน วทน. ท่ี
ส่งเสริมไปใช้ในการเพ่ิมศักยภาพ 
(เร่ือง) 

10/ 
(10) 

10/ 
(14) 

5/ 
(6) 

-/ 
(-) 

25/ 
(30) 

 

รายละเอียดการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 

กิจกรรมหลักท่ี 1 การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของภาคการผลิตและบริการ 

ผลงาน 

ตัวชี้วัด : จ านวนเคร่ืองต้นแบบท่ีได้ส่งเสริมและพัฒนา (เป้าหมาย 16 เคร่ือง/ 800 คน) ผลได้ 32 
เคร่ือง/ 638 คน 

32 เคร่ือง 

1. การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ   
ผลการด าเนินงาน  
1.1 การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ 

  1) คัดเลือกผู้บริหารโครงการ 4 โครงการย่อย พร้อมท้ังอนุมัติให้อุดหนุนงบประมาณแก่ 4 หน่วยงาน เพ่ือบริหารจัดการโครงการ วงเงิน
จ านวน 43,772,500 บาท (ส่ีสิบสามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบอุดหนุนและงบด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) โครงการสร้างเคร่ืองจักรต้นแบบด้วยกระบวน การวิศวกรรมเพ่ือการสร้างสรรค์คุณค่า งบประมาณ 23,000,000 บาท โดยมี ศว.พว. 
เป็นหน่วยรับบริหารโครงการ  

(2) โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเ พ่ือทดแทนการน าเข้าและผลักดันสู่ตลาด AEC งบประมาณ 9,000,000 บาท โดยมี สถาบันไทย - 
เยอรมัน เป็นหน่วยรับบริหารโครงการ  

(3) โครงการพัฒนาต้นแบบเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ เพ่ือการผลิตระดับชุมชน งบประมาณ 7,000,000 บาท โดยมี สถาบันไทย - 
เยอรมัน เป็นหน่วยรับบริหารโครงการ 

(4) โครงการส่ง เสริมส่ิงประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ งบประมาณ 4,772,500 
บาท โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นหน่วยรับบริหารโครงการ 

2) ลงนามใน MOU พร้อมท้ังให้การอุดหนุนงบประมาณให้แก่หน่วยรับบริหารจัดการโครงการ งวดท่ี 1 จ านวน 7,410,375 บาท   
(เจ็ดล้านส่ีแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการ หน่วยรับบริหาร
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายการงบประมาณ 

(1) สร้างเคร่ืองจักรต้นแบบด้วยกระบวนการ
วิศวกรรมเพ่ือการสร้างสรรค์คุณค่า 

ศว.พว. 9,200,000 งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนเพ่ือการ
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้าง
เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถของภาคการผลิต
และบริการ 

(2) พัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพ่ือทดแทนการ
น าเข้าและผลักดันสู่ตลาด AEC 

สถาบันไทย – 
เยอรมัน 

 

3,600,000 
 

(3) พัฒนาต้นแบบเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และ
อุปกรณ์ เพ่ือการผลิตระดับชุมชน 

2,800,000 
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รายละเอียดการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 

(4) ส่งเสริมส่ิงประดิษฐ์คิดค้นทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ 

มจพ. 1,909,000 งบด าเนินงาน : รายการค่าใช้จ่ายเพ่ือ
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สร้างเคร่ืองจักร เคร่ืองมอื และอุปกรณ์ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของภาคการ
ผลิตและบริการ 

 
โครงการท่ีผ่านการพิจารณาให้การสนับสนุนการพัฒนาเคร่ืองจักร จ านวน 32 เคร่ือง ดังนี้ 

โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพ่ือทดแทนการน าเข้าและผลักดันสู่ตลาด AEC จ านวน 8 เคร่ือง 
  (1) เคร่ืองกะเทาะกะลาแมคคาเดเมีย 
(2) เคร่ืองรีโอมีเตอร์แบบดายเคล่ือนท่ี 

  (3) เคร่ืองประกอบและทดสอบหลอดเเอลอีดี T8 
(4) เคร่ืองพ่นกาวอัตโนมัติ 
(5) กล้องจุลทรรศน์วัดช้ินงาน 
(6) เคร่ืองล้างขวด 
(7) เคร่ืองข้ึนรูปช้ินงานสามมิติ 
(8) เคร่ืองผลิตข้าวแต๋น 

โครงการพัฒนาต้นแบบเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ เพ่ือการผลิตระดับชุมชน จ านวน 13 เคร่ือง 
(1) เคร่ืองข้ึนรูปขนมข้าวอัดแผ่น 
(2) เคร่ืองตัดแผ่นโรตีกาปาย 
(3) เคร่ืองสไลด์บางวัสดุก่ึงแข็งก่ึงเหลว 
(4) เคร่ืองผลิตน้ าข้าวกล้องด้วยเทคโนโลยีนาโนบับเบิล 
(5) เคร่ืองสกัดน้ ามัลเบอร์ร่ี 
(6) เคร่ืองตีเกลียวก่ึงอัตโนมัติ ชนิด 2 หัว 
(7) เคร่ืองคัดแยกและท าความสะอาดเมล็ดพันธ์ุข้าว 
(8) เคร่ืองผลิตสับปะรดผง 
(9) เคร่ืองข้ึนรูปก้อนสมุนไพร 

(10) เคร่ืองบดข้าวแบบร่อนคัดแยกขนาดอัตโนมัติ 
(11) เคร่ืองผลิตกระถางเพาะช าจากเศษไม้มะม่วง 
(12) เคร่ืองข้ึนรูปขนมงาแบบป้ันเม็ดกลม 
(13) เคร่ืองโม่แป้งจมูกข้าวขนาดเล็ก 

โครงการพัฒนาต้นแบบเคร่ืองจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพ่ือการสร้างสรรค์คุณค่า จ านวน 11 เคร่ือง 
(1)  กลไกกายภาพบ าบัดแบบเคล่ือนท่ีได้ 
(2)  เคร่ืองฉีดพลาสติกขนาดเล็ก 
(3)  เคร่ืองอบแห้งป๊ัมความร้อนประหยัดพลังงาน 
(4)  ตู้พลังงานแสงอาทิตย์อเนกประสงค์ 
(5)  เคร่ืองจักรอัตโนมัติส าหรับการปรุงอาหารและเคร่ืองด่ืม  
(6)  เคร่ืองคัดแยกแก้วบรรจุภัณฑ์ความเร็วสูง 
(7)  ระบบลิฟท์เคล่ือนย้ายผู้สูงอายุส าหรับบ้านพักอาศัย 
(8)  เคร่ืองปอกเปลือกสับปะรด 
(9)  สกรูเพ่ิมประสิทธิภาพการหีบน้ ามันปาล์ม 
(10) ชุดตรวจปริมาณน้ ามันของปาล์มน้ ามันทะลายในสายการผลิตน้ ามันปาล์มดิบ 
(11) ต้นแบบแท่นด๊ัมพ์ขับเคล่ือนท่ีได้ส าหรับรถกระบะขนส่งทะลายปาล์ม 
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1.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของภาค
การผลิตและบริการ  
      มีผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 638 คน  โดยผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดงานเป็นร้อยละ 84.43 และผู้รับการ
ถ่ายทอดสามารถการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และผลงานไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 73.61 ดังนี้ 

ล าดับ เรื่อง วัน/สถานที่ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละการน าผลงาน
ไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละความ
พึงพอใจ 

1 การเสวนาเพื่อตกผลึกแนวทางการพัฒนา
งานวิจัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศ
ไทย 

10 พฤศจิกายน 2559 
โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ 
โฮเต็ล แอนด์ สปา 

87 71.2 80.4 

2 สัมมนาเร่ือง ยุทธศาสตร์การพัฒนายานยนต์
ไฟฟ้าไทย   

24 พฤศจิกายน 2559 
งาน Metalex 2016  
ไบเทค บางนา 

61 68.6 78 

3 สัมมนาเร่ือง IOT ปฏิวัติอุตสาหกรรมพลิกโลก 25 พฤศจิกายน 2559 
งาน Metalex 2016  
ไบเทค บางนา 

42 72.2 82.6 

4 สัมมนาเร่ือง โอกาสทางธุรกิจจากอุปกรณ์
อัจฉริยะ 

25 พฤศจิกายน 2559 
งาน Metalex 2016  
ไบเทค บางนา 

22 76.4 97 

5 สัมมนาเร่ือง ความพร้อมของประเทศไทยใน
งานพัฒนาเคร่ืองจักรกลในยุคไทยแลนด์ 4.0 

23 มีนาคม 2560  
โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต 

104 69.6 76 

6 สัมมนาเร่ือง เทคโนโลยีเคร่ืองมือและเคร่ืองจักร
เพื่อชุมชน โอกาสและข้อจ ากัดในการขยายผลสู่
ระดับอุตสาหกรรม 

4 พฤษภาคม 2560 
โรงแรมอัมรา ถ.สุรวงศ์   

59 72.6 75.2 

7 สัมมนาเร่ือง IOT Key opportunity for 
Thailand 4.0   

18 พฤษภาคม 2560 
ไบเทค บางนา   

33 77.2 82.2 

8 สัมมนาเร่ือง แผนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
อุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง 

18 พฤษภาคม 2560 
ไบเทค บางนา   

34 79.2 85 

9 สัมมนาเร่ือง Smart Factory and Robotic 
Technology  

17 พฤษภาคม 2560 
ไบเทค บางนา 

30 65 85.12 

10 สัมมนาเร่ือง แนวทางการก าหนดขนาดและ
สัญลักษณ์ GD&T  

6 กรกฎาคม 2560 
โรงแรมเมเปิล บางนา กรุงเทพ 

40 80.6 95.29 

11 สัมมนาเร่ือง การวิเคราะห์การประกอบของ
ช้ินส่วนทางกลด้วยเทคนิค Stack up 
Tolerance Analysis 

13 กรกฎาคม 2560 
โรงแรมเมเปิล บางนา กรุงเทพ 

33 67 85.49 

12 สัมมนาเร่ือง ขับเคล่ือนเทคโนโลยีการผลิต
สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีข้ันสูง CNC/CAD/CAM   

26 กรกฎาคม 2560 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี   

44 80.6 89.63 

13 สัมมนาเร่ือง การพัฒนาผู้ประกอบการผลิต
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการน าเข้า 

27 กรกฎาคม 2560 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี   

49 76.7 85.66 

เฉลี่ยร้อยละ 73.61 
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2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม  
ผลการด าเนินงาน 
2.1 ประกาศรับข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม รอบท่ี 1  

1) มีผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการส่งมาเพ่ือขอรับการสนับสนุนท้ังส้ิน 4 หน่วยงาน จ านวน 9 โครงการ 
2) คณะท างานพิจารณาข้อเสนอโครงการและก ากับดูแลการด าเนินงาน ได้มีการประชุมคร้ังท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2560 เห็นชอบ

ให้สนับสนุนการด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศฯ จ านวน 2 โครงการ โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นผู้รับการ
สนับสนุน ดังนี้  

(1) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลาสมาอาร์คทางความร้อนช้ันสูงส าหรับก าจัดของเสียเพ่ือผลิตพลังงานทดแทน โดยมีเป้าหมายจ านวน
ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 300 คน ผู้เช่ียวชาญจากประเทศเบลารุส และงบประมาณสนับสนุน 767,415 บาท 

(2) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการด้านพลังงานและมลพิษส าหรับยานยนต์สมัยใหม่ โดยมีเป้าหมายจ านวนผู้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 30 คน ผู้เช่ียวชาญจากประเทศอังกฤษ และงบประมาณสนับสนุน 163,295 บาท 

สรุป 3) ให้การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยรับด าเนินงานแล้ว (2 โครงการ) งบประมาณท้ังส้ิน 930 ,710 บาท 
 

2.2 ประกาศรับข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม รอบท่ี 2  
1) มีผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการส่งมาเพ่ือขอรับการสนับสนุนท้ังส้ิน 2 หน่วยงาน จ านวน 4 โครงการ 
2) คณะท างานพิจารณาข้อเสนอโครงการและก ากับดูแลการด าเนินงาน ได้มีการประชุมคร้ังท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2560 

เห็นชอบให้สนับสนุนการด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศฯ จ านวน 3 โครงการ ดังนี้  
(1) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบกายอุปกรณ์ส าหรับผู้บกพร่องทางการเคล่ือนไหว โดยมีเป้าหมายจ านวนผู้รับการถ่ายทอด

เทคโนโลยี 40 คน ผู้เช่ียวชาญจากประเทศไต้หวัน และงบประมาณสนับสนุน 150,000 บาท โดยมี พว. (สวทช. ภาคเหนือ) เป็นผู้รับ
การสนับสนุน  

(2) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เร่ือง “การพัฒนางานโลหะคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีชุบแข็งสุญญากาศ” โดยมีเป้าหมายจ านวนผู้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 100 คน ผู้เช่ียวชาญจากประเทศเยอรมันและประเทศอังกฤษ และงบประมาณสนับสนุน 230,000 บาท โดยมี 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ พว. (MTEC) เป็นผู้รับการสนับสนุน 

(3) โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการเกษตรแบบแม่นย าสูงและทิศทางของอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย โดยมีเป้าหมาย
จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 100 คน ผู้เช่ียวชาญจากประเทศสิงคโปร์ และงบประมาณสนับสนุน 470,000 บาท โดยมี
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับการสนับสนุน 

3) ให้การสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยรับด าเนินงานแล้ว (3 โครงการ) งบประมาณท้ังส้ิน 850,000 บาท 
 

ท้ังนี้ ได้สนับสนุนงบประมาณด าเนินงานโครงการสัมมนาเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบอารยสถาปัตย์และการประเมินค่าการลงทุน
ธุรกิจบริการส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้บกพร่องทางการเคล่ือนไหว ผู้เช่ียวชาญจากประเทศสิงคโปร์ งบประมาณสนับสนนุ 155,200 บาท โดยมี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับการสนับสนุน 

 

2.3  ผลการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม โดยมีผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 769 คน มีร้อยละผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 79.17 และ
ร้อยละความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 90.96 

ล าดับ หัวข้อเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน (คน) 
1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลาสมาอาร์คทางความร้อนช้ันสูงส าหรับก าจัดของเสียเพื่อผลิตพลังงานทดแทน 300 
2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการด้านพลังงานและมลพิษส าหรับยานยนต์สมัยใหม่ 63 
3 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบกายอุปกรณ์ส าหรับผู้บกพร่องทางการเคล่ือนไหว  49 
4 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เร่ือง “การพัฒนางานโลหะคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีชุบแข็งสุญญากาศ” 106 
5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการเกษตรแบบแม่นย าสูง และทิศทางของอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย  181 
6 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เร่ือง การออกแบบอารยสถาปัตย์และการประเมินค่าการลงทุนธุรกิจบริการส าหรับกลุ่ม

ผู้สูงอายุและผู้บกพร่องทางการเคล่ือนไหว 
70 
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กิจกรรมหลักท่ี 2 การส่งเสริมการน า วทน. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ผลงาน 
ตัวชี้วัด : จ านวนผลงานด้าน วทน. ท่ีส่งเสริมไปใช้ในการเพ่ิมศักยภาพ (เป้าหมาย 25 เร่ือง/  
15,500 คน)  

30 เร่ือง 
(21,661 คน) 

ผลการด าเนินงาน 
1. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

1.1  งานคลินิกเทคโนโลยี มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
              1.1.1   คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายส่งข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน

งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ท้ังส้ิน 77 แห่ง จ านวน 327 โครงการ งบประมาณ 82,418,242 
บาท 

              1.1.2   แผนบริการให้ค าปรึกษาฯ มีข้อเสนอโครงการท่ีขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ จ านวน 79 โครงการงบประมาณ 22,018,500 บาท ด าเนินการสนับสนุนงบประมาณแล้ว 
จ านวน 75 โครงการ งบประมาณ 19,153,000 บาท จ านวนผู้รับบริการเป้าหมาย 9,676 คน 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 68 จังหวัด ได้แก่ 

ภาคเหนือ : เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ ตาก พะเยา 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชร  

ภาคกลาง : กทม. สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี อ่างทอง สมุทรปราการ 
นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี ราชบุรี สพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี 
นครนายก สระแก้ว ชัยนาท ปราจีนบุรี 

ภาคตะวันออก : ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด 
ภาคอีสาน : อุดรธานี หนองบัวล าภู เลย สกลนคร นครพนม ขอนแก่น มหาสารคาม 

ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ กาฬสินธ์ุ 
ภาคใต้ : ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ภูเก็ต ตรัง พังงา ระนอง สตูล 

สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
1.1.3 แผนงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี มีข้อเสนอโครงการท่ีขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณ จ านวน 40 โครงการ งบประมาณขอรับ 9,862,272 บาท ด าเนินการสนับสนุน
งบประมาณ จ านวน 7 โครงการ งบประมาณ 1,576,380 บาท จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
475 คน   

1.1.4  แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี มีข้อเสนอโครงการท่ีขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ จ านวน 208 โครงการ งบประมาณ 50,537,470 บาท ด าเนินการสนับสนุนงบประมาณ 
จ านวน 112 โครงการ งบประมาณ 19,002,337 บาท จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 5,612 คน 
ผลการติดตามเบ้ืองต้นมีผู้รับการถ่ายทอดฯ จาก 34 โครงการ จ านวน 2,060 คน มีผู้น าไปใช้ประโยชน์ 
1,805 คน คิดเป็นร้อยละ 88.22 (ข้อมูลจาก ระบบ CMO ณ วันท่ี 30 ก.ย.60) 
 

1.2 งานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  
1.2.1  หน่วยงานและสถาบันการศึกษาส่งข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 ท้ังส้ินจ านวน 115 โครงการ งบประมาณ 33,183,340 บาท จ าแนก
ตามประเภทหมู่บ้าน ดังนี้ 

 หมู่บ้านใหม่ (ปีแรก) จ านวน 31 หมู่บ้าน 
 หมู่บ้านต่อเนื่องปีท่ี 2 หรือ ปีท่ี 3 จ านวน 55 หมู่บ้าน 
 หมู่บ้านแม่ข่าย ปีท่ี 1 หรือ ปีท่ี 2 จ านวน 28 หมู่บ้าน 

 
 

1. เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ 
2. การแปรรูปน้ านมแพะ 
3. การปลูกพืชไร้ดิน 
4. การเพาะเห็ด 
5. ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
6. การปลูกมะนาวนอกฤดูกาล 
7. การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ 
8. เทคโนโลยีการท านาโยน 
9. เทคโนโลยีถ่านอัดแท่ง 
10. การใช้ไคโตซานแดง และสมุนไพร
ไล่แมลง 
11. การผลิตเคร่ืองส าอางสมุนไพร 
12. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวลูกปลา 
13. การแปรรูปผักแผ่น 
14. การปรับปรุงดินโดยใช้ถ่านชีวภาพ 
15. การพัฒนาชาดอกแคผสมสมุนไพร 
16. การผลิตลูกประคบจากเซรามิก 
17. เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
18. การท าก้อนเช้ือเห็ดฟางจาก
ทะลายปาล์ม 
19. เทคโนโลยีแปรรูปเคร่ืองแกงปลอด
สารพิษ 
20. การบริหารจัดการน้ าเพ่ือ
การเกษตรอย่างง่าย 
21. การผลิตมะนาวท่ีมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า 
22. การท าผลิตภัณฑ์สปาจากชาเมี่ยง 
23. การท าปุ๋ยจากกากท่ีได้จาก
กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ 
24. การสาวไหมและการพัฒนา
คุณภาพเส้นไหม 
25. ระบบการผลิตท่ีเป็นเศรษฐกิจสี
เขียว 
26. การปลูกพืชผักแบบประหยัดน้ า 
รักษาหน้าดิน และอนุรักษ์น้ า 
27. การผลิตเห็ดด้วยระบบ GAP 
28. การปลูกข้าวต้นเด่ียว แบบตี
ตารางปาเป้า 
29. เทคโนโลยีการปลูกพืชในระบบ
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1.2.2  ได้รับอนุมั ติหลักการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา 
จ านวน 90 หมู่บ้าน งบประมาณ 23,764,930 บาท จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 5,898 คน 
ตามประเภทหมู่บ้าน ดังนี้ 

 หมู่บ้านใหม่ (ปีแรก) จ านวน 17 หมู่บ้าน งบประมาณ 4,562,270 บาท 
 หมู่บ้านต่อเนื่องปีท่ี 2 หรือ ปีท่ี 3 จ านวน 51 หมู่บ้าน งบประมาณ 12,279,160 

บาท 
 หมู่บ้านแม่ข่าย ปีท่ี 1 หรือ ปีท่ี 2 จ านวน 22 หมู่บ้าน งบประมาณ 6 ,923,500

บาท 
 

1.3  งานอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1.3.1  การจัดกิจกรรมสรรหาสมาชิก อสวท. ใหม่ (ใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2559) ใน 4 

จังหวัด (ชัยภูมิ หนองคาย บึงกาฬ สิงห์บุรี) รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 400 คน งบประมาณ 
1,200,000 บาท โดยจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว 4 แห่ง คือ  

 จังหวัดชัยภูมิ วันท่ี 7 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
โดยคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 154 
คน มีความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 86.00 

 จังหวัดหนองคาย วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า โดย
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร เป็นผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 148 คน มีความ
พึงพอใจของผู้รับบริการเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 88.50 

 จังหวัดสิงห์บุรี วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 
โดยคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 146 คน มีความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 82.60 

 จังหวัดบึงกาฬ วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเดอะวัน บึงกาฬ โดยคลินิก
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร เป็นผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 156 คน มีความพึง
พอใจของผู้รับบริการเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 88.46 
 
                     1.3.2 จัดโครงการประชุมรวมพลคน อสวท. ประจ าปี พ.ศ. 2560 และการจัดแสดงผล
งานนิทรรศการเทคโนโลยีชุมชน วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา โดยคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
255 คน มีความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 83.00 
 

2. การเผยแพร่เทคโนโลยีเพ่ือชุมชน 
2.1 การเผยแพร่เทคโนโลยีและให้บริการคลินิกเทคโนโลยี ส่วนกลาง (สส.สป.) ทางส่ือส่ิงพิมพ์ 

ทางโทรศัพท์ ทางเว็บไซต์ การจัดนิทรรศการ มีผู้รับบริการข้อมูลเทคโนโลยี ท้ังท่ีระบุตัวตนได้และระบุ
ตัวตนไม่ได้ (สะสม) จ านวน 116,127 ราย ดังนี้  

- เว็บไซด์ จ านวน 440,200 ราย  
- call center (ท่ีมีการสอบถามความต้องการและมีการตอบกลับ) จ านวน 216 ราย  

2.2 การจัดงานตลาดนัดวิถีวิทย์ ระหว่างวันท่ี 9-29 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 
งบประมาณ 3,950,000 บาท มีผู้เ ข้าร่วมชมงาน จ านวน  74,931 คน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 89.34 

2.3 การจัดนิทรรศการเทคโนโลยีชุมชน ในงาน “Thai Tech Expo 2017” ระหว่างวันท่ี 20 -24 
กันยายน 2560 งบประมาณ 1,650,000 บาท มีผู้เข้าร่วมชมงานจ านวน 1,060 คน ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 80.81 

แก้มลิง 
30. การท าสูตรอาหาร TMR โดยใช้
ทางปาลม์ 
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2.4 การจัดท าจดหมายข่าว อสวท. 3  ฉบับ/ปี รวม 30,000 เล่ม งบประมาณ 390,000 บาท โดย
จ้างเหมาโรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนา จัดพิมพ์พร้อมจัดส่งให้กับสมาชิก อสวท.ท่ัวประเทศคร้ัง ท่ี 
1 (มกราคม - มีนาคม 2560) จ านวน 10,000 เล่ม ฉบับคร้ังท่ี 2 (เมษายน - มิถุนายน 2560) จ านวน 
10,000 เล่ม และฉบับคร้ังท่ี 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2560) จ านวน 10,000 เล่ม ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 93.81 

2.5 การจัดท าเอกสารเผยแพร่หมู่บ้านแม่ข่ายนวัตกรรม ระหว่างปี 2553-2559 จ านวน 3,000 
เล่ม งบประมาณ 277,500บาท โดยจ้างเหมาโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ขอขยายเวลาถึง
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2560) 

 
3. การติดตามและประเมินผล 

3.1 ผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการสนับสนุนงบประมาณโครงการคลินิก
เทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ. 2559 โดย ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ มีผล
มูลค่าทางเศรษฐกิจ = 44.78 ล้านบาท มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน 2.41 แสดงให้เห็นว่าการ
ลงทุนของรัฐในการด าเนินโครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุน 

3.2 ผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการสนับสนุนงบประมาณโครงการหมูบ้่านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ม.มหิดล มีผลมูลค่าทางเศรษฐกิจ = 113.36 ล้านบาท มีอัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อต้นทุน 4.20 แสดงให้เห็นว่าการลงทุนของรัฐในการด าเนินโครงการมคีวามคุ้มค่าในการ
ลงทุน  

3.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน วทน. สู่ภูมิภาค 2561-2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง
วันท่ี   29-30 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด งบประมาณ 461,700 บาท 
มีผู้เข้าร่วมการประชุม จ านวน 133 คน มีความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 81.19 

3.4 การประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจ าปี 2560 ระหว่าง
วันท่ี   22-23 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา งบประมาณ 
1,078,500 บาท มีผู้เข้าร่วมการประชุม จ านวน 481 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมจากการเข้าร่วม
ประชุม ร้อยละ 98.25  

3.5 มอบหมายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีท าการประเมินมลูค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิด
จากการสนับสนุนงบประมาณโครงการคลินิกเทคโนโลยีและโครงการหมู่บ้านแมข่่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ. 2560 งบประมาณ 2,799,000 บาท ระยะเวลาด าเนินการ 270 วัน (ตุลาคม 
2560 - กุมภาพันธ์ 2561) 
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สรุปรายงานผลการด าเนินงานส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(Project based Management) 
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คณะผู้จัดท า 

 

จัดท าโดย ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศัพท์ 0 2333 3958 
  โทรสาร  0 2333 3932 

www.ttc.most.go.th 

 
ท่ีปรึกษา นางวนิดา บุญนาคค้า          ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

     
ผู้จัดท า  นางกันยา พงศ์พิศาล          ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและบูรณาการ 

  ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
         ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

  นางสาวมัชฌิมา นันทรัตน์         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
  นางสาวณัฏฐพัชร์ ธรรมทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนกัส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
ส ำนกังำนปลดักระทรวงวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ชัน้ 6 อำคำรพระจอมเกลำ้ กระทรวงวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 

75/47 ถนนพระรำมท่ี 6 แขวงท ุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรงุเทพฯ 10400 

โทรศัพท์: 0 2333 3958  โทรสำร: 0 2333 3932   

เว็บไซต์: http://www.ttc.most.go.th 


