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	 รัฐบาลให้ความส�าคัญต่อการวิจัย	การพัฒนาต่อยอด	และการสร้างนวัตกรรมเพื่อน�าไปสู่การผลิตและบริการ

ที่ทันสมัย	ดังนี้

	 ๘.๑	 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต�่ากว่า 

ร้อยละ	 ๑	 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน	 ๓๐:๗๐	 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ

ทั้งนี้	 เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอ่ืนที่มีระดับการพัฒนา 

ใกล้เคียงกัน	 และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 วิจัย	 และนวัตกรรมให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ	

โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน

	 ๘.๒	 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม	 โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์	

เทคโนโลย	ีวศิวกรรมศาสตร์	และคณติศาสตร์	การผลติก�าลงัคนในสาขาทีข่าดแคลน	การเชือ่มโยงระหว่างการเรยีนรูก้บั

การท�างาน	การให้บคุลากรด้านการวจิยัของภาครัฐสามารถไปท�างานในภาคเอกชน	และการให้อตุสาหกรรมขนาดกลาง 

และขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ

	 ๘.๓	 ปฏรูิประบบการให้สิง่จงูใจ	ระเบยีบ	และกฎหมายท่ีเป็นอปุสรรคต่อการน�างานวจิยัและพัฒนาไปต่อยอด 

หรอืใช้ประโยชน์	รวมทัง้ส่งเสรมิการจดัท�าแผนพฒันาการวจิยัและพฒันาในระดบัภาคหรอืกลุ่มจังหวดั	เพือ่ให้ตรงกบั 

ความต้องการของท้องถิน่	ผลกัดันงานวจิยัและพฒันาไปสูก่ารใช้ประโยชน์เชงิพาณชิย์	โดยส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่าง

มหาวิทยาลัย	หน่วยงานวิจัยของรัฐ	และภาคเอกชน

	 ๘.๔	 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ	เช่น	ด้านพลังงานสะอาด	ระบบราง	ยานยนต์	ไฟฟ้า	

การจัดการน�้าและขยะ	 ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา	 และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม	 

ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ	ส่งเสริมการใช้เครื่องมือ	 วัสดุ	 และสินค้าอื่น	 ๆ	 ที่เป็นผลจากการวิจัย 

และพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง	 โดยจัดให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่เอื้ออ�านวย	 เพื่อสร้างโอกาส 

การพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ	 ในกรณีท่ีจ�าเป็นจะต้องจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศจะให้มี

เงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย

	 ๘.๕	 ปรบัปรงุและจดัเตรยีมให้มโีครงสร้างพืน้ฐานด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีด้านการวจิยัและพฒันา	

และด้านนวตักรรมซึง่เป็นโครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญาทีส่�าคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอตุสาหกรรม

ให้มคีวามพร้อม	ทนัสมยั	และกระจายในพ้ืนทีต่่าง	ๆ 	เช่น	การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	การต้ังศนูย์วเิคราะห์	

ห้องปฏิบัติการ	สถาบัน	และศูนย์วิจัย	เป็นต้น



 รัฐบาลได้เล็งเห็นความส�าคัญของการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โดยเฉพาะ 

การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศไทย ๔.๐ จึงได้มีการ

ปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพื่อให้มีความเช่ือมโยงและต่อยอดงานวิจัยไปสู่การน�าไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง โดยได้

ด�าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปการวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและ 

นวัตกรรม ระยะ ๒๐ ปี โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย ซึ่งการบริหารงานของรัฐบาล 

ในปีที่ ๔ มีการด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑.	 การสนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ	 และจัดระบบ	
การบริหารงานวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	วิจัย	และนวัตกรรม	ให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ	

 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว รัฐบาลจึงได้ 

จัดท�าแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  

ระยะ ๒๐ ปี เพื่อต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ โดยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนต่อภาครัฐ  

ประจ�าปี ๒๕๖๐ คิดเป็นอัตราส่วน ๗๐:๓๐ โดยในช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ คิดเป็นอัตราส่วน ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการวิจัย ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙
ปี ๒๕๖๐

(ประมาณการ)

GDP (%) ๐.๔๘ ๐.๖๒ ๐.๗๘ ๐.๘๙

อัตราส่วน	เอกชน	:	รัฐ ๕๔:๔๖ ๗๐:๓๐ ๗๓:๒๗ ๗๐:๓๐

หมายเหตุ : รอบส�ารวจแต่ละปี จะใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยของปีก่อนหน้า

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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	 จากการจัดอันดับของ	International	Institute	of	Management	Development:	IMD	ปี	๒๕๖๑	ดีขึ้นถึง		

๖	อันดับ	จากเดิมในปี	๒๕๖๐	อยู่อันดับที่	๔๘	เป็นอันดับที่	๔๒	จาก	๖๓	ประเทศ โดยมีตัวเลขการลงทุนด้านการวิจัย 

และพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน เพิ่มขึ้นเป็น ๑.๑๔ แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๘ ของ GDP ปรับตัวดีขึ้นจากรายงาน

ของ IMD ปี ๒๕๖๐ ที่ได้ร้อยละ ๐.๖๒ ของ GDP การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ 

โดยปรับตัวดีขึ้น ๓ อันดับ อยู่ในอันดับที่ ๒๙ จากอันดับที่ ๓๒ และสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคธุรกิจ

ต่อ GDP ปรับตัวดีข้ึน ๑ อันดับ เป็นอันดับท่ี ๓๖ จากเดิมอันดับที่ ๓๗ จ�านวนบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น  

๑๗ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน จากเดิม ๑๓.๘ คน ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้

 ๑.๑	 การส่งเสริมการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา ได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและ 

พัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทยหรือ Company R&D Centers (CRDC) ซึ่งมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ ประชาสัมพันธ์

โครงการการจัดตัง้และสร้างเครอืข่ายศนูย์ส่งเสรมิและสร้างความเข้มแขง็ให้ศนูย์วจิยัและพฒันาของภาคเอกชนในประเทศไทย 

ในรูปแบบการสัมมนา การเข้าร่วม Roadshow ในระดับสากล การจัดนิทรรศการ การหารือแบบประชุมกลุ่มย่อย  

(focus group) โดยเชิญผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม รวมทั้งจัดท�าและปรับปรุงสื่อต่าง ๆ ในการติดต่อ 

กบัผู้ร่วมโครงการและเครอืข่ายให้ครอบคลมุยิง่ขึน้ โดยเน้นการจบัคูเ่ทคโนโลยใีนระดบัพ้ืนทีแ่ละระดบัสากล ขยายการให้บรกิาร 

one stop service ของศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพ ผ่านการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน  

และภาคการศึกษา ขยายเครือข่ายการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์ฯ ผ่านกิจกรรมการเจรจาความร่วมมือ  

ติดต่อสื่อสารกับภาคเอกชน ท้ังบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติ ทั้งในและต่างประเทศ เกิดเป็นความร่วมมือรูปแบบ  

PPP 4 Platform ด�าเนินการขยายผลกลไกต้นแบบการด�าเนินกิจกรรมร่วมมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนโดยมีจ�านวน 

นกัศกึษาเข้าร่วมโครงการ ๓๖๔ คน ปริญญาเอก ๒๖ คน ปรญิญาโท ๗๔ คน ปรญิญาตร ี๒๖๔ คน ขยายพืน้ทีด่�าเนนิโครงการ 

ไปยังเครือข่ายศูนย์ฯ ที่มีความพร้อมและขยายกลุ่มอุตสาหกรรม เน้นการเกิดความร่วมมือระดับสูงขึ้น ได้แก่  

การพัฒนานวัตกรรมหรือการเกิดธุรกิจ startup โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๑๕๐ แห่ง มูลค่าการลงทุน 

ด้านวิจยัและพฒันามากกว่า ๑๐๒,๐๙๔,๒๑๓.๐๕ บาท เกดิการยกระดบัคณุภาพด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม	

หรือด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน เช่น เกิดการจ้างงานและฝึกงาน ๑๑๕ คน  

การส่งบุคลากรเข้าอบรมทักษะด้านวิจัยและพัฒนาหรือเทคโนโลยีระดับสูงขึ้นหรือศึกษาต่อ จ�านวน ๖๘ คน  

มจี�านวนเครอืข่ายศนูย์อ�านวยความสะดวกเพิม่เป็น ๖ ศนูย์ [มลูนธิศิกึษาวจิยัและพฒันาเพือ่สงัคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]
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 ๑.๒	 โครงการหิ้งสู่ห้าง	 (Thailand	Tech	Show)	๓๐,๐๐๐	บาท	ทุก	 IP เป็นการท�างานร่วมกับมหาวิทยาลัย

เพื่อน�าทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ผลงานนวัตกรรมของนักวิจัยไทย ทั้งจากหน่วยงานวิจัยของรัฐและมหาวิทยาลัย  

ออกมาให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงได้โดยง่าย โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าถึงสิทธิในการใช้ผลงาน ๓-๕ ปี และมีค่าธรรมเนียม 

เพียง ๓๐,๐๐๐ บาท ช�าระเม่ือลงนามในสัญญา มีค่าตอบแทนการใช้สิทธิหรือ Royalty Fee ร้อยละ ๒ ซ่ึงสามารถ 

น�าค่าธรรมเนียมมาหักออกได้เมื่อจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แล้ว  

ส�าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได ้น�าผลงานวิ จัย 

เชงิพาณิชย์มาแสดงในงาน Thailand Tech Show ระหวา่งวันที่  

๔-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศนูย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค 

บางนา เพื่อน�าเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

และนวัตกรรม (วทน.) ที่โดดเด่นสอดรับกับการพัฒนาประเทศ

เข้าสู ่ยุคประเทศไทย ๔.๐ ในหัวข้อ “เสริมแกร่งธุรกิจด้วย 

วทิย์และนวตักรรม” จ�านวน ๒๙๙ ผลงาน มกีารน�าเสนอผลงานวจิยั 

ที่พร ้อมถ ่ายทอดสู ่ เชิงพาณิชย ์  ในสาขากลุ ่มการแพทย ์  

เครื่องส�าอาง และเวชภัณฑ์ กลุ ่มเครื่องมือเครื่องจักรและ

อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเกษตร อาหารเครื่องดื่ม โดยมีผู้ประกอบการ 

เข ้าร ่วมงาน จ�านวน ๑๔,๐๓๙ คน และให ้ความสนใจ 

ขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีกว่า ๔๘๕ รายการ ซึ่งสูงกว่าปี ๒๕๖๐ 

ร้อยละ ๕๘.๕๐ และมีจ�านวนสัญญาอนุญาตใช้สิทธิลงนาม 

เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๒๔๒.๘๖ 

รายการ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
จากปี ๒๕๖๐

จ�านวนเทคโนโลยี	(รายการ) ๑๙๓ ๒๙๙ ๕๔.๙๒

จ�านวนความสนใจขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี	(รายการ) ๓๐๖ ๔๘๕ ๕๘.๔๙

พันธมิตรงานวิจัย	(หน่วยงาน) ๓๔ ๔๖ ๓๕.๒๙

จ�านวนผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน	(คน) ๑๓,๐๐๐ ๑๔,๐๓๙ ๗.๙๙

จ�านวนสัญญาอนุญาตใช้สิทธิที่ลงนาม	(รายการ) ๑๔ ๔๘ ๒๔๒.๘๖

 ๑.๓	 โครงการ	 “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” เป็นการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ 

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือผลิตภัณฑ์ OTOP มีเป้าหมายสนับสนุนกลุ่ม OTOP ที่มีศักยภาพทั่วประเทศ

ครอบคลมุทกุกลุม่ โดยในปี ๒๕๖๑ ได้ด�าเนนิกจิกรรม ดงันี ้๑) สร้างความรู ้ความเข้าใจในการพฒันาและยกระดบัผลติภัณฑ์ 

OTOP จ�านวน ๑๔ ครั้ง ใน ๑๔ จังหวัด (จังหวัดอุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน ตาก นครศรีธรรมราช มหาสารคาม สกลนคร 

นราธิวาส จันทบุรี พัทลุง อยุธยา นครปฐม นครสวรรค์ นครราชสีมา และเพชรบูรณ์) ๒) พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ๓) ขยายผลการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ และ ๔) ประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจในการ 

ด�าเนินโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จ�านวน ๒,๘๔๒ คน อนุมัติคูปองวิทย์แล้ว จ�านวน ๖๔๗ ราย ทั้งนี้ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

ได้มีการอนุมัติคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ๗๑๘ ราย กระจายอยู่ในภาคเหนือ ๑๖๖ ราย ภาคกลาง ๑๓๔ ราย ภาคตะวันออก  

๑๘ ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๖๕ ราย และภาคใต้ ๑๓๕ ราย 

ถ่ายทอดโครงการ

หิ้งสู่ห้าง 
เพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัย

สู่เชิงพาณิชย์ 

สูงกว่าปี ๒๕๖๐ 
ถึง ๕๘.๕%

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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 ๑.๔	 โครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 (Innovative	 Agriculture:	

InnoAgri)	 ได้มีการน�าผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ภาคการเกษตรของประเทศ เน้นการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีการเกษตร โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยและ 

กลุ่มที่ไม่สามารถเข้าร่วมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเกษตรแปลงใหญ่ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๑ มีเกษตรกรน�าเทคโนโลยีไปใช้ 

จ�านวน ๑,๙๔๓ ราย ในจังหวัดศรีสะเกษ และ ๑,๐๓๗ ราย ในจังหวัดน่าน ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เฉล่ีย 

ต่อชุมชนเพิ่มขึ้นจาก ๐.๔๘ ล้านบาท เพิ่มเป็น ๐.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๔ 

 ๑.๕	 การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา	 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนามา 

อย่างต่อเนื่อง เช่น

  ๑.๕.๑	 อุปกรณ์พลาสติกบนโต ๊ะอาหารแบบใช ้ครั้ ง เดียวทิ้ ง	 โดยได ้วิจัยและพัฒนาวัสดุผสม 

ฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชมันส�าปะหลัง ซ่ึงสามารถขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบประเภทช้อน ส้อม และมีดได้  

สามารถน�าไปใช้แทนช้อน ส้อม และมดีทีผ่ลติจากพลาสตกิฐานปิโตรเลยีมทัว่ไป ส�าหรบัการบรโิภคอาหารทีม่คีวามชืน้ปรมิาณต�า่ 

หรือมีน�้ามันเป็นส่วนประกอบ 

  ๑.๕.๒	 พัฒนาอุปกรณ์แปลงเพศปลานิลด้วยวิธีไฟฟ้า (Fish	 X	 change) เพื่อแปลงเพศปลานิล 

เป็นเพศผูล้้วน ลดระยะเวลาการแปลงเพศปลานลิจากเดมิ ๒๑-๒๘ วนั เหลอืเพยีง ๕-๑๕ นาท ีเป็นการเพิม่ขดีความสามารถ 

ส่งออกปลานลิและส่งเสรมินโยบายการส่งออกปลานลิแปลงเพศตามมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) สูต่ลาด

กลุ่มสหภาพยุโรป (European Union: EU) 

  ๑.๕.๓	 พัฒนาเด็นทัลแพลตฟอร์ม (Dental	 Platform) เพื่อลดความเสี่ยงและช่วยให้ผู้ป่วยที่พิการ 

และใช้เก้าอี้ล้อเลื่อนที่มีความจ�าเป็นต้องได้รับบริการทางทันตกรรมมีความสะดวกสบายมากขึ้น โดยสามารถเข็นเก้าอี ้

ล้อเลื่อนขึ้นไปบนเด็นทัลแพลตฟอร์ม 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๘
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  ๑.๕.๔	 สารยดือายนุ�า้ยางสดเพือ่การผลติยางแผ่น	(สาร	ThEPS) ใช้ทดแทนแอมโมเนยีหรอืโซเดยีมซลัไฟต์ 

(ยากันกรอบ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถยืดอายุของน�้ายางสดก่อนการแปรรูปเป็นยางแผ่นได้นาน ๑-๓ วัน ท�าให ้

ลดความเสี่ยงต่อการเสียสภาพของน�้ายางสดก่อนการแปรรูปเป็นยางแผ่น 

ผลักดันผลงานวิจัย 
กรดไขมันทรานส์ 

รองรับการเป็นประเทศ

ปลอดไขมันทรานส์

 	 ๑.๕.๕	 ระบบแนะน�าส�ารับอาหารกลางวันส�าหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ	 (Thai	 School	 Lunch)  

(www.thaischoollunch.in.th) เพื่อช่วยครูบริหารจัดการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพและ 

มปีระสทิธภิาพ ใช้ตดิตามด้านภาวะโภชนาการของนกัเรยีน และตดิตามคุณภาพส�ารบัอาหารกลางวนัของโรงเรยีนประถมศกึษา 

ในสังกัดทั่วประเทศ โดยในปี ๒๕๖๑ มีการใช้งานระบบทั้งหมด ๓๑,๘๒๙ โรงเรียน คิดเป็นมูลค่า จ�านวน ๒,๗๘๘ ล้านบาท

  ๑.๕.๖	 พฒันาเทคโนโลยีการประมวลผลค�าพดู	:	ระบบรูจ้�าเสยีงพดูภาษาไทย	(Partii)	พาทเีป็นแอปพลเิคชัน 

ที่ช่วยแปลงเสียงพูดของผู ้ใช้งานให้เป็นข้อความ ใช้ส�าหรับการถอดความระบบขนาดใหญ่ (Partii Enterprise)  

หรือถอดความค�าสัง่สัน้ ๆ  (Partii2go) แบบไม่พึง่พาอินเทอร์เนต็ เหมาะส�าหรบัการน�าไปประยกุต์ส่ังการอปุกรณ์ต่าง ๆ  ซึง่สามารถ 

ส่งข้อความ SMS หรือพิมพ์ข้อความต่าง ๆ ได้ด้วยเสียงพูด 

  ๑.๕.๗	 ประเทศไทยปลอดไขมนัทรานส์ ผลักดนั

ผลงานวิจัยเชิงนโยบาย เรื่อง กรดไขมันทรานส์ (trans fat acid) 

ซึง่เกดิจากน�า้มนัทีผ่่านกระบวนการเตมิไฮโดรเจนบางส่วน ส่งผล 

ต่อการเพ่ิมความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  

โดยภาครัฐและภาคเอกชนมีแนวทางในการควบคุมปัญหา 

การปนเปื้อนของกรดไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิต 

เพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออก รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหาร 

น�าเข้า เพือ่รองรบัการเป็นประเทศปลอดไขมนัทรานส์ (Trans Fat-

Free Country) ในอนาคต โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๘/๒๕๖๑ เรื่อง ก�าหนดอาหารที่

ห้ามผลิต น�าเข้า หรอืจ�าหน่าย ประกาศ ณ วนัที ่๑๓ มถินุายน ๒๕๖๑ 

  ๑.๕.๘	 เพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว โดยส่งเสริมผลักดันการเพาะเล้ียงปลาช่อนเป็นอาชีพ 

ทางเลือกใหม่ ลดความเสี่ยง และเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร สอดรับกับโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามนโยบายประชารัฐ 

ด้วยความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรไทย โดยมุ่งส่งเสริม

ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการปลูกข้าวในพื้นที่ 

ที่ไม่เหมาะสมท�าให้มีต้นทุนสูง มีจังหวัดน�าร่อง ๕ จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา หนองคาย ก�าแพงเพชร และ

อ่างทอง เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๒๐๐ ราย และขยายผลในพื้นที่อื่นต่อไป

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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  ๑.๕.๙	 ปาล์มน�า้มนัและน�า้มนัปาล์ม ส่งเสรมิโครงการวจิยัด้านการบริหารจดัการปาล์มน�า้มนัอย่างเป็นระบบ 

ตลอดโซ่อุปทานและการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรม ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน�้ามัน 

การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การก�าหนดมาตรฐานของคุณภาพและการจัดการในแต่ละขั้นตอน รวมถึงเทคโนโลยี

การผลติวสัดเุหลอืใช้ในสวนปาล์มน�า้มันและการแปรรปูน�า้มนัปาล์มเพือ่เพิม่มลูค่า โดยน�าองค์ความรูแ้ละข้อเสนอแนะในการ

ก�าหนดนโยบายพฒันาอตุสาหกรรมปาล์มน�า้มนัและน�า้มนัปาล์มสูก่ารจดัท�าร่างพระราชบญัญตัปิาล์มน�า้มนัและน�า้มนัปาล์ม 

ทีส่่งผลให้อตุสาหกรรมปาล์มน�า้มนัและน�า้มนัปาล์มทัง้ระบบมกีารบรหิารจดัการทีเ่ป็นรปูธรรมและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั

  ๑.๕.๑๐ ลองกอง	 มีการวิจัยปัจจัยก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อการส่งออกลองกองทางเรือ และ 

การส่งออกในระดับการค้าไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่พัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการผลลองกองทั้งก่อนและ 

หลังการเก็บเกี่ยวให้มีความแม่นย�ามากข้ึน ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลถึงการหลุดร่วงและเน่าเสียของลองกอง การใช้สารเคม ี

เท่าที่จ�าเป็นหลังการเก็บเกี่ยวและปริมาณสารตกค้าง และควบคุมให้ปริมาณเชื้อราบนผลมีน้อยลงและควบคุมไม่ให้เชื้อรา 

ที่หลงเหลืออยู่บนผลสามารถเจริญเติบโตได้ โดยการลดการสูญเสียน�้าโดยลดอัตราการระบายอากาศระหว่างการขนส่ง  

แต่ในขณะเดียวกันใช้วิธีก�าจัดแก๊สเอทิลีนด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ได้ผลดีในที่ที่มีความชื้นสูง ส่งผลให้ผลลองกองยังมีคุณภาพดี 

มีผลร่วงไม่เกินร้อยละ ๑๐ เมื่อถึงปลายทาง 	

 ๑.๖	 การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ	 ในปี ๒๕๖๑ 

สนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ จ�านวน ๒๓ กลุ่มเรื่อง ได้แก่ ๑) กลุ่มเรื่องข้าว  

๒) กลุ ่มเรื่องปาล์มน�้ามัน ๓) กลุ ่มเร่ืองอาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยส�าหรับผู ้บริโภคและการค้า  

๔) กลุม่เรือ่งพชืสวน/พืชไร่ (ไม้ผล พชืผกั ไม้ดอกไม้ประดบั และข้าวโพด) ๕) กลุม่เร่ืองสตัว์เศรษฐกจิ ๖) กลุม่เรือ่งการบรหิาร 

จัดการทรัพยากรน�้า ๗) กลุ่มเรื่องสมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา ๘) กลุ่มเรื่องพลาสติกชีวภาพ ๙) กลุ่มเรื่องสิ่งแวดล้อม 

ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศน์ ๑๐) กลุ่มเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๑๑) การพัฒนาเศรษฐกิจ

จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ๑๒) กลุ่มเรื่องการแพทย์และสาธารณสุข ๑๓) กลุ่มเรื่องวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ 

ทางการแพทย์และเวชภณัฑ์ ๑๔) กลุม่เร่ืองยางพารา ๑๕) กลุม่เรือ่งการบรหิารจัดการการท่องเทีย่ว ๑๖) กลุม่เรือ่งโลจสิตกิส์ 

และโซ่อุปทาน ๑๗) กลุ่มเรื่องอ้อยและน�้าตาล ๑๘) กลุ่มเรื่องวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

๑๙) กลุ่มเรื่องมนุษยศาสตร์ ๒๐) กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ๒๑) กลุ่มเรื่องการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู ้  

๒๒) กลุ่มเรื่องมันส�าปะหลัง และ ๒๓) กลุ่มเรื่องการคมนาคมขนส่งระบบราง

	 ๑.๗	 โครงการวจิยัท้าทายไทย/นโยบายรฐับาล	(Thailand	Grand	Challenges)	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รฐับาลได้ด�าเนนิโครงการวจิยัท้าทายไทยเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติและความเป็นอยูข่องประชาชน เช่น ๑)	โครงการ	Precision	

Medicine (การแพทย์แม่นย�าในโรคมะเร็ง) เป็นการตรวจหายีนที่ผิดปกติในช้ินเนื้อมะเร็งจากผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย 

มะเรง็เต้านม มะเรง็ปอด และมะเรง็ล�าไส้ เพือ่เลอืกการรกัษาทีต่รงจดุต่อยนีทีผิ่ดปกตนิัน้ ๒)	โครงการพฒันาการเกษตรไทย	

สู ่ระบบอัจฉริยะด้วยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่	 (Big	 Data) ซึ่งมีพื้นที่ต้นแบบในการด�าเนินงานอยู่ในพื้นที่ทุ ่งรังสิต  

จังหวัดปทุมธานี ๓)	 โครงการวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวและมันส�าปะหลัง เพื่อแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาด 

เพิ่มคุณค่าให้สินค้าเกษตร โดยการเตรียมเป็นอาหารสุขภาพ อาหารเพื่อผู้ป่วยที่สามารถรักษาโรคได้ ๔)	โครงการสังคมไทย

ไร้ความรุนแรง เป็นการน�าองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นเหตุแห่งการเกิด

ความรุนแรงไปจนถึงการเยียวยารักษาท้ังทางร่างกายและจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ทั้งตัวผู้กระท�าและ

ผู้ถูกกระท�า รวมถึงขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายที่จะช่วยให้สังคมไทย เป็นสังคมที่ปลอดจากความรุนแรง ซึ่งจะท�าให้

ประเทศไทยมีองค์ความรู้และแนวทางต้นแบบในการลดและขจัดความรุนแรงในมิติต่าง ๆ ของสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม 

 ๑.๘	 การพฒันาและส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวตักรรม	:	การจดังาน	“มหกรรม
วิทย์สร้างอาชีพ	ยกระดับภูมิภาค” ประกอบด้วย ๒ โครงการใหญ่ ได้แก่ 
  ๑.๘.๑	 โครงการ	“๑	ต�าบล	๑	นวตักรรมเกษตร” เป็นการต่อยอดจากการด�าเนนิโครงการ “พัฒนาเกษตรกร
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ซึ่งมีระยะเวลาด�าเนินงาน ๓ ปี โดยเป้าหมายของโครงการในช่วง ๘ เดือนแรก 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๘
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(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) คือ สร้างนวัตกรรมเกษตรจากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในพื้นที่ ๘๗๘ อ�าเภอ หรือ ๘๗๘ ภูมิปัญญา ปีที่ ๒ ขยายผลการสร้างนวัตกรรมเกษตรในพื้นที่ ๓,๕๐๐ ต�าบล 
และปีที่ ๓ ในพื้นที่ ๗,๒๕๕ ต�าบล โดยได้ส�ารวจและรวบรวมนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ ๙๑๒ ภูมิปัญญา กระจายตาม 
ภาคต่าง ๆ (ภาคกลาง ๑๙๖ ภูมิปัญญา ภาคใต้ ๑๗๔ ภูมิปัญญา ภาคตะวันออก ๓๒ ภูมิปัญญา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๓๕๔ ภูมิปัญญา และภาคเหนือ ๑๕๖ ภูมิปัญญา)
  ๑.๘.๒	 โครงการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฐานราก เพื่อยกระดับ OTOP ในพื้นที่  
๑๐ จังหวัด (จังหวัดแม่ฮ่องสอน นราธิวาส ปัตตานี กาฬสินธุ์ นครพนม ชัยนาท ตาก บุรีรัมย์ อ�านาจเจริญ และน่าน)  
เพื่อน�าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา และจัดระเบียบองค์ความรู้ 
แล้วไปถ่ายทอดสู่ OTOP กว่า ๒,๙๐๐ ราย

 ๑.๙	 การพัฒนาวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย	 เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ	 เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green	 Economy) โดยได้จัดท�าร่าง “สมุดปกขาว BCG in Action”  
ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ โดยใช้ BCG Model ในการบูรณาการ 
การพฒันาเศรษฐกจิ ๓ มติ ิคือ เศรษฐกจิชวีภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกจิหมนุเวยีน (Circular Economy) และเศรษฐกจิสีเขยีว 
(Green Economy) โดยน�าองค์ความรูม้าต่อยอดฐานความรูม้าต่อยอดฐานความเข้มแขง็ภายในประเทศ คือ ความหลากหลาย 
ทางชวีภาพและผลผลติทางการเกษตรทีส่มบรูณ์ ปรบัเปลีย่นระบบการผลติไปสูก่ารใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า เพือ่รกัษาสมดลุ
ของสิ่งแวดล้อม

๒.	 การเสริมสร้างสังคมนวัตกรรมโดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 วิศวกรรมศาสตร์	 และคณิตศาสตร์	 การผลิตก�าลังคนในสาขา	
ที่ขาดแคลน	และการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท�างาน	

	 ๒.๑	 การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาและน�าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 วิศวกรรมศาสตร์	 และ
คณิตศาสตร์	 (STEM)	 เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและความสามารถทางนวัตกรรมของภาคผลิตและบริการ	 พัฒนาศักยภาพ	
และสร้างสรรค์นวัตกรรมของเด็กวัยเรียน	ด้วยการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ	STEM	Lab	ต้นแบบ	 เป็นห้องปฏิบัติการที่เน้น 
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในโรงเรียน โดยเครื่องมือของห้อง STEM Lab เป็นเครื่องมือชนิดพิเศษที่ทันสมัย  
ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบและสร้างชิ้นงานอย่างอัตโนมัติที่สามารถท�าลายก�าแพงข้อจ�ากัดของโครงงานท่ีเคย 
ยากเกินไปให้สามารถท�าได้ง่ายและรวดเร็ว จากผลการด�าเนินงานในปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา STEM Lab ต้นแบบก่อให้เกิด 
โครงงานท่ีมีความซับซ้อนในโรงเรียนเฉกเช่นกับในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนสามารถฝึกฝน 
การเป็นนักนวัตกรรมได้อย่างดี และเพื่อให้การด�าเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิผลสูงสุด  
ได้ด�าเนินการจัดท�ามาตรการขยายผลจากต้นแบบ STEM Lab ไปในโรงเรียนอื่น ๆ โดยใช้ต้นแบบที่ได้ด�าเนินการมา  

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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รวมถึงด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรต้นแบบที่โรงเรียนต่าง ๆ  
สามารถน�าไปใช้งานได้ ผลการด�าเนินงานน�าต้นแบบห้องปฏบัิตกิาร 
STEM Lab ไปขยายผลในโครงการ Fabrication Lab หรือ
โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม ๑๕๐ โรงเรียนทั่วประเทศ 
โดยได้น�าทั้งรายการและข้อก�าหนดเครื่องมือ แนวคิดการจัดตั้ง 
STEM Lab แนวทางการดแูลห้อง ผลกัดนัให้โรงเรยีนวทิยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี และปทุมธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มี  
MoU ร่วมกันในการท�าโครงการ STEM Lab ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐  
กลายเป ็นศูนย ์อบรมให ้กับโรง เรียนอื่น  ๆ ที่ จะจัดตั้ ง 
ห้องปฏบิตักิาร Fabrication Lab น�าหลกัสตูรไปอบรมให้กบัวศิวกร 
ทั้งหมด ๑๕๐ โรงเรียน และมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงอีก ๑๐ แห่ง

 ๒.๒	 โครงการส่งเสรมิการจดัการศกึษาเชงิบรูณาการการเรยีนรูก้บัการท�างาน (Work integrated Learning: WiL) 
หรือโครงการสหกิจศึกษา ในรูปแบบการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP)  
โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา และสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น 
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน มีสถาบันอุดมศึกษาท่ีด�าเนินการสหกิจศึกษา จ�านวน ๑๒๗ แห่ง มีนักศึกษาสหกิจศึกษา  
จ�านวน ๔๐,๑๕๕ คน นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ จ�านวน ๖๓๘ คน สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
จ�านวน ๑๙,๘๘๒ แห่ง เป็นสถานประกอบการที่ เข ้าร ่วมโครงการสหกิจศึกษานานาชาติ จ�านวน ๓๘๔ แห่ง  
โดยมีโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน ๓ ประเภท คือ ๑) การพัฒนาและ 
ออกแบบหลักสูตรใหม่ที่มีช่วงเวลาของการท�างานในสถานประกอบการตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยใช้ผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ (learning outcome) เป็นเป้าหมายหลักในการประเมินผล จ�านวน ๘ โครงการ ระยะเวลาด�าเนินโครงการ ๓ ปี  
๒) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษานานาชาติระหว่างประเทศอาเซียน จ�านวน ๕ โครงการ  
และ ๓) การพัฒนาบุคลากรหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา จ�านวน ๙ โครงการ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๑ ผลักดันขยายผล  
WiL ใน ๓ อุตสาหกรรม ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และปิโตรเคมี 

	 ๒.๓	 การส่งเสริมการหมุนเวียนบุคลากรระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคการผลิต	
และการบริการ	 (Talent	Mobility)	 เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยง
การท�างานระหว่างภาคเอกชนกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย
ของภาครฐั ได้ด�าเนนิการ ดงันี ้๑) จดัตัง้ศูนย์อ�านวยความสะดวก 
(Talent Mobility Clearing House) เพื่อประสานงาน 
ความต้องการบุคลากรวิจัยของสถานประกอบการ ๒) พัฒนา
ฐานข้อมูลความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมของสถานประกอบการ และฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 
ในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ เพื่อใช้สืบค้นจับคู ่
(Talent Mobility Database) และ ๓) ตดิตามการด�าเนนิโครงการ 
Talent Mobility ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ มีหน่วยงานพันธมิตร  
๒๖ หน่วยงาน มบีคุลากรทีไ่ปปฏบิตังิานในภาคเอกชน จ�านวน ๑,๓๘๔ คน แบ่งเป็นนักวิจยัจากมหาวทิยาลยั จ�านวน ๕๘๖ คน  
นกัวจิยัจากสถาบนัวจิยัของรฐั จ�านวน ๑๓๖ คน ผูช่้วยนกัวจิยั จ�านวน ๖๖๒ คน บรษิทัทีเ่ข้าร่วมโครงการทัง้หมด จ�านวน ๓๘๐ บริษทั 
จาก ๔๖๔ โครงการและในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน 
เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)	 โดยสนับสนุนทุนการวิจัย 
จ�านวน ๖๓ โครงการโดยมีบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาออกไปปฏิบัติงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม รวม ๑๑๙ คน  
และได้คัดเลือกหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรม จ�านวน ๙ หน่วย เพื่อเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอาจารย์/นักวิจัย 
ก่อนไปปฏิบัติงานร่วมกับภาคเอกชน รองรับการด�าเนินการโครงการ Talent Mobility นอกจากน้ี ยังร่วมกับส�านักงาน 

หมุนเวียนบุคลากร
ภาครัฐไปปฏิบัติงาน

ในภาคเอกชน 

(Talent Mobility) 

๑,๓๘๔ คน ใน ๓๘๐ บริษัท

นำา 

STEM Lab 
ขยายผลโครงการ 
Fabrication Lab 

ใน ๑๕๐ โรงเรียน

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๘
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คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา จ�านวน ๒๑ แห่ง  
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการด�าเนินงานโครงการ Talent Mobility ตลอดจนจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายนักวิจัยและ 
ผู้ประสานงานโครงการ Talent Mobility เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการด�าเนินงานของเครือข่ายนักวิจัย  
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะด้านการประสานงานให้กับผู้ประสานงานเครือข่าย และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้ประสานงานวิจัยเครือข่ายโครงการ Talent Mobility

	 ๒.๔	 การพฒันาก�าลังคนในสาขาขาดแคลน ได้สนบัสนนุทนุการศึกษาภายใต้โครงการสนบัสนนุนกัเรยีนทนุรฐับาล 
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ ๓ และโครงการฯ ระยะท่ี ๓+ เพื่อส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาในสาขา
ขาดแคลนท้ังในและต่างประเทศ ในระดับปริญญาโท-เอก ในสาขาเทคโนโลยีโลหะวัสดุ และพลังงาน สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
และคอมพวิเตอร์ สาขาเทคโนโลยชีีวภาพและสิง่แวดล้อม สาขาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน สาขาการจดัการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และสาขานาโนเทคโนโลยี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีเป้าหมายรวมจ�านวน ๑,๔๙๕ ทุน (ต่างประเทศ ๑,๔๐๐ ทุน 
และในประเทศ ๙๕ ทุน) ปัจจุบันมีนักเรียนทุนที่ส�าเร็จการศึกษากลับมาแล้ว ๓,๑๙๗ คน แบ่งเป็นทุนต่างประเทศ  
๒,๙๙๔ คน และทุนในประเทศ ๒๐๓ คน

 ๒.๕	 การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	รัฐบาลได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้าง 
ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดังนี้ 
 	 ๒.๕.๑	 จัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์	 ระหว่าง
วันที่ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “นักวิทย์น้อย 
ตามรอยพระบดิาวทิยาศาสตร์ไทย” น้อมน�าหลกัการทรงงาน และ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะการที่ทรงน�ากระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์มาค้นหาค�าตอบและแก้ปัญหาเพื่อให้เด็ก ๆ  
ได้เรียนรู้และน�าไปปรับใช้ในชีวิต พร้อมกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย 
โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า  ๒๕,๐๐๐ คน
	 	 ๒.๕.๒	 จัดกิจกรรมการเข้าชมพพิธิภณัฑ์อวกาศ	
(Space	 Inspirium)	 โดยให้ประชาชนเข้าชมแหล่งเรียนรู ้
ด้านอวกาศ หรอื Space Inspirium ณ อทุยานรงัสรรค์นวตักรรมอวกาศ อ�าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ีระหว่างวนัที ่๕ ธนัวาคม 
๒๕๖๐-๕ มกราคม ๒๕๖๑ ซ่ึงเป็นของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลมอบให้แก่ประชาชน โดยเปิดให้เข้าชมไม่เสียค่าใช้จ่าย  
ในงานมนีทิรรศการเทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร แนวคิดศาสตร์พระราชา 
ว่าด้วย “น�้าและดิน” สินทรัพย์แห่งสุวรรณภูมิ
  ๒.๕.๓	 โครงการกระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์	“๗๗	จังหวัด	เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์เปิดโอกาส	
เรียนรู้ท่ัวหล้า”	 ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ได้มอบกล้องโทรทรรศน์ จ�านวน ๓๖๐ ตัว พร้อมอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ 
ส�าหรับการเรียนการสอนดาราศาสตร์แก่โรงเรียนทั่วประเทศ จ�านวน ๓๖๐ โรงเรียน รวม ๗๖ จังหวัด 
  ๒.๕.๔	 จัดงาน	Maker	Faire	Bangkok	2018 : ลานอวดของ ประลองไอเดีย ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๑ ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา กรุงเทพมหานคร โดยงานดังกล่าวเป็นมหกรรมแสดง 
ผลงานสิ่งประดิษฐ ์ของเหล ่าเมกเกอร ์  (Maker) หรือ 
นักสร้างสรรค์นวัตกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
และมีการมอบรางวัลโครงการ Enjoy Science: Young 
Makers Contest ปี ๒ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 
Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต 
ในหั วข ้ อสิ่ งประดิษฐ ์ เพื่ อ เสริ มสร ้ า งความปลอดภัย 
ในชุมชน โดยผู ้ชนะจะได ้ เข ้าร ่วมงาน Maker Faire 
Bay Area มหกรรมแสดงสิ่งประดิษฐ์ของเหล่าเมกเกอร์  
ณ เมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา

จัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ 

ภายใต้แนวคิด

“นักวิทย์น้อยตามรอย

พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย”  
มีผู้ร่วมงานมากกว่า 

๒๕,๐๐๐ คน

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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 	 ๒.๕.๕	 จัดงานวันนักประดิษฐ์	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๑	 และมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ	 ระหว่างวันท่ี ๒-๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม : พลังสร้างความมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน” และนิทรรศการมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (2018 Bangkok 
International Intellectural Property, Invention, Innovation and technology Exposition: IPITEx 2018)  
ซึ่งเป็นการจัดเวทีน�าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศและขององค์กร
เครือข่ายพันธมิตรด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ต่อกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อขยายผลต่อยอดและ 
ผลกัดนัไปสูก่ารใช้ประโยชน์และเกดิมูลค่าเพ่ิมทางพาณชิย์ ซึง่มพีธิมีอบรางวลัสภาวจัิยแห่งชาต ิ: รางวลันกัวจิยัดเีด่นแห่งชาติ 
รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจ�าปี ๒๕๖๐ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ�าปี ๒๕๖๑ รวมจ�านวน 
ทั้งสิ้น ๑๒๗ รางวัล
 	 ๒.๕.๖	 จัดงาน	 “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ”	 โดยในปี ๒๕๖๑ ได้จัดงานภายใต ้
แนวคิดหลัก “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”  
และร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี สุริยุปราคา ณ หว้ากอ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น ๕๗๘,๘๕๖ คน

 	 ๒.๕.๗	 จัดงาน	 “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค	 ๒๕๖๑	 (Regional	 Research	 Expo	 2018)” 
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และโรงสีแดง  
ย่านเมืองเก่าสงขลา ถนนนครนอก อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีมหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการจัดงานดังกล่าว  
ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภายใต้แนวคิดหลัก “วิจัยและนวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม” วัตถุประสงค ์
เพือ่เป็นการให้ผูใ้ช้ประโยชน์จากผลงานวจิยัและผูเ้ก่ียวข้องกบังานวจิยัในภาคใต้ได้เข้าถงึผลงานวจิยั นกัวจิยัและผูใ้ห้บรกิาร
การวิจัยมากยิ่งขึ้น ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมภาคนิทรรศการ ซึ่งมีการน�าเสนอผลงานจ�านวนมากกว่า ๑๔๐ ผลงาน 
และภาคการประชุมมีการเสวนา มากกว่า ๒๐ หัวข้อเรื่อง

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๘
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  ๒.๕.๘  โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน	 (Coding	at	School	Project) เพื่อพัฒนาทักษะ
ความเป็นนวัตกรในเด็กและเยาวชนไทยผ่านบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright ได้ด�าเนินกิจกรรมอบรมวิทยากรแกนน�า  
(Train-the-trainers) จ�านวน ๕๐๐ คน เพื่อไปถ่ายทอดขยายผลการเรียนรู้สู่ทั้ง ๑,๐๐๐ โรงเรียน และตัวอย่างอุปกรณ์
จากโครงการ Fabrication Lab เพื่อเป็นการวางรากฐานและปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์  
สร ้างความเท ่าเทียมและลดความเหลื่อมล�้า 
ของระบบการศึกษาด้วยการกระจายองค์ความรู ้
ให้เข ้าถึงได้ โดยเฉพาะโรงเรียนภูมิภาคและ
โรงเรียนด้อยโอกาส อันจะเป็นรากฐานของ 
การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่จะช่วย 
เส ริมทักษะความเป ็นนวัตกรของเ ด็กและ 
เยาวชนไทย สู ่การเป ็น Makers Nation  
ขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งได้เปิดตัวโครงการ
เมื่อวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุม
ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  ๒.๕.๙  โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม	 (Fabrication	 Lab)	 ในโรงเรียนเพื่อพัฒนา 
ทักษะความเป็นนวัตกรให้กับเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้าน STEM  
โดยจัดให้สถานศึกษาทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา วิทยาลัยเทคนิค และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านวศิวกรรม ดจิิทลั และเครือ่งมอืวดัทางวทิยาศาสตร์ จ�านวน ๑๕๐ แห่ง และมเีป้าหมายในการขยายผลการจดัท�าโครงการนี ้
ในสถานศึกษาทั้งประเทศ
  ๒.๕.๑๐  จัดงานมหกรรมงานวิจัยแห ่งชาติ	 ๒๕๖๑	 ระหว ่างวันที่  ๙-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑		
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร	 ภายใต้แนวคิด  
“วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” มีการน�าเสนอจัดเป็น ๙ ธีม ได้แก่ ๑) งานวิจัยและนวัตกรรม 
เพื่อความมั่นคง ๒) งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ๓) งานวิจัยและนวัตกรรม 
เพื่ออุตสาหกรรม  ๔) งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม ๕) งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข  
๖) งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพลังงาน ๗) งานวิจัยนวัตกรรมเพ่ือทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ๘) งานวิจัยและ 
นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล และ ๙) งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อระบบโลจิสติกส์ มีหน่วยงานน�าเสนอผลผลิต 
การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ จ�านวน ๑๘๘ หน่วยงาน ผลงานวิจัยและองค์ความรู ้ของประเทศและ 
นานาชาตทิี ่วช. ด�าเนนิการหรอืประสานให้เกดิการใช้ประโยชน์เชงิวชิาการ จ�านวน ๒๒๗ ชิน้งาน และมโีครงการ ผลงานวจิยั 
และสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกน�าเสนอต่อกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ จ�านวน ๔๐๐ ผลงาน

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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๓.	 การปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ	 ระเบียบ	 และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน�างานวิจัย	

และพัฒนาไปต่อยอดหรอืใช้ประโยชน์	รวมทัง้ผลกัดนังานวจิยัและพฒันาไปสูก่ารใช้ประโยชน์	

เชิงพาณิชย์

	 ๓.๑	 การก�าหนดมาตรการภาษี
เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รัฐบาล 
ได้ยกเว้นภาษีเงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัค่าใช้จ่าย 
ด้านการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและ
นวตักรรมโดยเพ่ิมจากร้อยละ ๒๐๐ เป็นร้อยละ 
๓๐๐ มีระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีเป็นเวลา ๕ ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันท่ี  
๑ มกราคม ๒๕๕๘-๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒ ซึง่ได้ม ี
การประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว  
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (มาตรการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับค่าใช้จ่าย 
ด ้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม) มีผลการด�าเนินงานสรุปได้ ดังนี้ 

ปีงบประมาณ
โครงการวิจัย
ที่ยื่นขอรับรอง

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

โครงการวิจัย   
ที่ได้รับรอง

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)

บริษัท  
(ราย)

๒๕๕๘-๒๕๖๐ ๘๒๒ ๔,๑๔๘ ๕๘๙ ๓,๐๖๐ ๑๘๖

๒๕๖๑	 ๔๔๗ ๒,๓๕๔.๖๑ ๔๐๔ ๑,๒๖๑.๕๘ ๑๑๓

รวม ๑,๒๖๙ ๖,๕๐๒.๖๑ ๙๙๓ ๔,๓๒๑.๕๘ ๒๙๙

 ๓.๒	 การส่งเสริมนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงและใช้ในเชิงพาณิชย์หรือบัญชีนวัตกรรม	 เพื่อสนับสนุน  
ส่งเสริมการน�าผลงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมไทยให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
และสามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์ให้มีมาตรฐาน
เทียบเคียงที่เชื่อถือได ้ ตลอดจนทดแทน
การน�าเข้าจากต่างประเทศ โดยอย่างน้อย 
ให้แต่ละหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ 
และบริการนวัตกรรมในอัตราส่วนร้อยละ ๓๐ 
ของความต้องการใช้งานทัง้หมดของหน่วยงาน 
มี ง า น น วั ต ก ร ร ม ที่ ยื่ น ข อ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น 
นวตักรรมไทยแล้ว ๕๓๔ ผลงาน และผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบติั
ผลงานนวตักรรม จ�านวน ๒๗๐ ผลงาน โดยได้
ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว รวมทั้งสิ้น 
๒๒๖ รายการ 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๘
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 ๓.๓	 การด�าเนินโครงการคูปองนวัตกรรม	 สนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) ในการด�าเนินธุรกิจนวัตกรรมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยการพิจารณา 
ให้เงินสนับสนุนแก่โครงการนวัตกรรมไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ต่อโครงการ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ด�าเนิน  
“ โคร งกา ร คูปองนวั ตก ร รมส� าห รั บ 	 SMEs”  ภ าย ใต ้  
“โครงการ	 Open	 Innovation” โดยมีรูปแบบการพิจารณา 
และสนับสนุนที่แตกต่างจากเดิม ทั้งนี้ ได้พิจารณาสนับสนุน
โครงการคูปองนวัตกรรมส�าหรับ SMEs เป็นจ�านวน ๑๗๖ โครงการ 
วงเงินสนับสนุน ๑๘๑,๒๗๑,๙๐๐ บาท มูลค่าโครงการรวมทั้งส้ิน 
๓๕๒,๓๗๘,๙๗๐ บาท และมี มูลค ่าการลงทุนรวมทั้ ง ส้ิน 
๒,๔๓๙,๓๐๑,๕๐๑ บาท โดยสามารถสรุปผลการด�าเนินงาน 
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ดังนี้

หน่วย : บาท

ปี จ�านวนโครงการ เงินสนับสนุน มูลค่าโครงการ มูลค่าการลงทุน

๒๕๕๙ ๒๑๗ ๑๘๐,๖๕๒,๑๗๔.๗๖ ๓๗๐,๖๕๙,๑๗๗.๘๕ ๒,๒๐๔,๓๘๒,๖๐๒

๒๕๖๐ ๑๘๙ ๑๘๘,๖๘๗,๕๖๘.๕๐ ๓๓๑,๕๐๐,๓๕๓.๐๐ ๑,๔๐๙,๙๙๗,๘๕๕

๒๕๖๑ ๑๗๖ ๑๘๑,๒๗๑,๙๐๐ ๓๕๒,๓๗๘,๙๗๐ ๒,๔๓๙,๓๐๑,๕๐๑

รวม ๕๘๒ ๕๕๐,๖๑๑,๖๔๓.๒๖ ๑,๐๕๔,๕๓๘,๕๐๐.๘๕ ๖,๐๕๓,๖๘๑,๙๕๘

 ๓.๔	 การผลักดันกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	 โดยผลักดันกฎหมาย  
ด้านวิทยาศาสตร์	จ�านวน ๔ ฉบับ ได้แก่ 
  ๓.๔.๑ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  ๓.๔.๒ ร่างพระราชบัญญัติการวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่าง
เตรียมน�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
  ๓.๔.๓ ร่างพระราชบญัญตักิารพสิจูน์การน�าเทคโนโลยแีละนวตักรรมไปใช้ประโยชน์ (Regulatory Sandbox) 
พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท�าร่างกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน-๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
  ๓.๔.๔ ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น พ.ศ. …. ซ่ึงอยู่ระหว่างเตรียมน�าเสนอ 
คณะรัฐมนตรีพิจารณา

 ๓.๕	 การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม ในปี ๒๕๖๑ ได้ผลักดันให้เกิดแผนงาน/ 
โครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จ�านวน ๑๐ แผนงาน/ 
โครงการ ซึ่งได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
นครนายก ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สกลนคร และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และได้ผลักดันผลงานด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จ�านวน ๘ เรื่อง เช่น การน�าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ การพัฒนาพื้นที่ด้วยการใช้เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร  
นอกจากนี้ ยังได้ให้บริการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับประชาชน จ�านวน ๖,๑๔๒ คน

สนับสนุนโครงการ
คูปองนวัตกรรม
สำาหรับ SMEs 

๑๗๖ โครงการ 

วงเงิน ๑๘๑.๒๗ ล้านบาท

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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 ๓.๖	 การจดัตัง้กองทนุพฒันาผูป้ระกอบการเทคโนโลยแีละนวตักรรม รฐับาลได้จดัตัง้กองทนุพฒันาผูป้ระกอบการ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสร้างโอกาส 

ในการเข้าถึงแหล่งทุนส�าหรับนักศึกษาและผู้ท่ีจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาไม่เกิน ๗ ปี หรือบุคลากรในสถาบัน 

การศกึษา สถาบนัวจิยั ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรอืวสิาหกจิ โดยเริม่ต้นด้วยการด�าเนนิงานด้านการพฒันา

นวัตกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้สามารถรับทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสร้างอาชีพ  

สร้างงานหรือสร้างรายได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้จัดท�าประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา 

ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ประเภทการสนับสนุนทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน ฉบับที่ ๒ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ว่าด้วยการเงินและบัญชี 

พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ด�าเนินการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการแล้ว จ�านวน ๖๙ โครงการ เป็นเงินรวม ๑๑๕ ล้านบาท

๔.	 การส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย	
และพัฒนา	และนวัตกรรมของไทย	และส่งเสรมิให้มีการใช้ผลการวจิยั	และพฒันาภายในประเทศ	
ในวงกว้าง	

	 ๔.๑	 การพัฒนาก�าลังคน	 เทคโนโลยี	 และอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศเพ่ือรองรับการพัฒนาด้าน	

ระบบขนส่งทางราง ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ ่นที่ ๘ (วศร. ๘)  

ซึง่มผีูเ้ข้ารับการอบรม จ�านวน ๓๔ คน โดยหลกัสตูรประกอบด้วยเนือ้หาทัง้ในด้านนโยบาย ความรูเ้ก่ียวกบัวศิวกรรมระบบราง 

และการบริหารจัดการที่เก่ียวกับระบบขนส่งทางราง ได้จัดแสดงเทคโนโลยีระบบรางรถไฟฟ้าในการประชุมวิชาการ 

และแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ ๔ (The 4th RISE & RAIL Asia Expo 2018)  

ณ สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน กรุงเทพมหานคร ในธีม “ASEAN Integration of Global Innovation,  

Offset Policy and Thai Expertise in the Development of the Regional Rail Network” สนับสนุนการวิจัย  

เร่ือง “การพัฒนารถยนต์รางขนาดเบาวิ่งบนรางรถไฟมิเตอร์เกจหรือถนน” และได้มีการน�าผลงานวิจัยดังกล่าวไปพัฒนา 

ต่อยอดผลงานวจิยัรถตรวจสภาพทางทีส่ามารถวิง่ได้ทัง้ถนนและรางรถไฟขนาด ๑ เมตร ซึง่สามารถช่วยสนบัสนนุการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานระบบรางของประเทศที่สามารถพัฒนาและพึ่งพาตัวเองได้ ตลอดจนลดการน�าเข้าจากต่างประเทศ

 ๔.๒	 โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร	 (Food	 Innopolis)	 เป็นการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ 

Cluster ที่ได้ก�าหนดให้เมืองนวัตกรรมอาหารเป็นหนึ่งในเจ็ด Super Cluster ส�าหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง 

และอตุสาหกรรมแห่งอนาคต โดยมศีนูย์บรกิารเบด็เสรจ็ (One Stop Service) ให้บรกิารแบบครบวงจรด้านการวจิยัพัฒนาและ

นวัตกรรม และอ�านวยความสะดวกให้บริษัทอาหารชั้นน�าระดับโลกและบริษัทของไทยเข้ามาลงทุนในพื้นที่ในรูปแบบ Food 

Innopolis Service Platform ผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) 

โดยความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ๓๕ บริษัท มี SMEs เข้ามาท�ากิจกรรม 

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารใน Future Food Lab ๒๓ บริษัท มีหน่วยงานร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 

เพ่ือขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหาร ท้ังส้ิน ๕๒ หน่วยงาน ประกอบด้วย ๑๗ บริษัทเอกชน ๑๒ หน่วยงานภาครัฐและ 

๒๓ มหาวทิยาลยั เมอืงนวตักรรมอาหารได้ให้บรกิารวเิคราะห์ทดสอบภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหาร จ�านวน ๑๓๒ รายการ 

ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสูตรเชื้อจุลินทรีย์ในการผลิตต้นเชื้อแหนมให้ภาคเอกชน และให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายต้นเชื้อ 

เพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ต้นเช้ือจุลินทรีย์สูตรต่าง ๆ ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตแหนม ส่งผลให้ยอดขายแหนมเพิ่มขึ้น 

เพราะแหนมมีคุณภาพ และยังส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยสามารถลดความเส่ียงจากการเป็นโรคทางเดินอาหาร 

ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผลกระทบรวมปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ คิดเป็นมูลค่า ๒๗๔.๖ ล้านบาท นอกจากนั้น 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศพ้ืนที่เมืองนวัตกรรมส่วนขยายเพิ่มขึ้นอีก ๗ แห่ง ซึ่งจะส่งผลให้เกิด 

การลงทุนและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในส่วนภูมิภาค หรือในพื้นที ่

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๘
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มหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดการจัดสภาพแวดล้อมที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมอาหารจากทั่วประเทศให้เป็นรูปธรรม 

มากขึ้น ท�าให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลายที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาด้านอาหารในพื้นที่มหาวิทยาลัยหรือ 

อุทยานวิทยาศาตร์ภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถดึงดูดนักลงทุนภาคเอกชนให้มาลงทุนวิจัยและพัฒนาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

	 ๔.๓	 โครงการระบบดาวเทยีมส�ารวจเพือ่การพฒันา	(THEOS-2)	คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่๑๔ มนีาคม ๒๕๖๐ 

อนุมัติการด�าเนินโครงการระบบดาวเทียมส�ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) วงเงิน ๗,๘๐๐ ล้านบาท (ไม่รวมภาษี 

มูลค่าเพิ่มและอากรศุลกากร) ระยะเวลาด�าเนินการ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยมอบให้ส�านักงาน 

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) รับผิดชอบโครงการ โดยได้มีการลงนาม 

ในสัญญาโครงการจัดหาระบบดาวเทียมส�ารวจพร้อมระบบภาคพื้นดินและระบบแอปพลิเคชันภูมิสารสนเทศ ส�าหรับ 

โครงการดาวเทียมส�ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ระหว่าง สทอภ. และบริษัท Airbus Defence and Space SAS 

เมื่อวันที่  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ และได ้ เ ชิญผู ้แทน 

หน่วยงาน (ระดับนโยบาย) จ�านวน ๙ หน่วยงานที่จะเป็น

ผู้ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน/Solution และ Actionable 

Intelligence Platform (AIP) เข้าร่วมกิจกรรม Kick of 

meeting ระหว่างวันท่ี ๑๖-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

ณ เ มืองตูลูส  สาธารณรัฐฝรั่ ง เศส โดยหน ่วยงาน 

ที่ เข ้ าร ่ วมกิจกรรม จ� านวน ๗ หน ่วยงาน ได ้แก ่  

ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส�านักงาน

ทรัพยากรน�้าแห่งชาติ กรมป่าไม้กรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั ่ง ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)  

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม และ 

กองบัญชาการกองทัพไทย 

 ๔.๔	 โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกัน	

ประเทศ	 ได้จัดสรรทุน จ�านวน ๒๒ ทุน เพื่อให้ได้งานวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ที่มีคุณภาพสามารถน�าไปต่อยอดในการ 

ใช้ประโยชน์เพือ่ภารกจิด้านความมัน่คงและการป้องกนัประเทศ และได้เทคโนโลยแีละนวตักรรมของอตุสาหกรรมการป้องกัน

ประเทศที่ลดเทคโนโลยีการน�าเข้าและต้นทุนการผลิตจากบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา

๕.	 การปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
ด้านการวิจัยและพัฒนา	และด้านนวัตกรรม	

 ๕.๑	 การขับเคลื่อนการบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (Metrology	 Standardization	 Testing		

Quality:	MSTQ)	เพือ่ให้เกดิการวจิยัและพฒันาภาคเอกชน แบ่งเป็น ๔ หมวดหลกั ได้แก่ ระบบมาตรวทิยา (M: Metrology)  

การก�าหนดมาตรฐาน (S: Standardization) การทดสอบ (T: Testing) และการรับรองคุณภาพ (Q: Quality Assurance) 

นอกจากนั้น ได้ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และการให้บริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มากกว่า ๘๐๐,๐๐๐ รายการ

	 ๕.๒	 การสนับสนุนพื้นที่บริการและงบประมาณของอุทยานวิทยาศาสตร์	ดังนี้ 

  ๕.๒.๑	 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้บริการพื้นที่ เช ่า 

แก่บริษัทเอกชน ๙๔ ราย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ๕๗ ราย และให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ 

และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๖๖,๔๘๓ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้บริการพื้นที่เช่า 

แก่บริษัทเอกชน ๖๑ ราย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ๕๗ ราย

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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  ๕.๒.๒	 ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	 (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้สนับสนุนงบประมาณ 

ให้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการให้บริการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแก่ภาคเอกชน  

โดยในปี ๒๕๖๐ มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี จ�านวน ๖๐ โครงการ มีผู้ประกอบการท่ีได้รับการพัฒนา 

เพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี จ�านวน ๓๒ ราย และผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการท�าวิจัยเพิ่มขึ้น ๓๕ ราย ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ผลักดัน 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี จ�านวน ๗๕ โครงการ และส่งเสริมผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็น 

ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี จ�านวน ๓๘ ราย

	 ๕.๓	 การพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยของประเทศ	ได้ด�าเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

  ๕.๓.๑	 วางระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ	 (National	 Research	Management	 System:	

NRMS)	 เพื่อใช้ในการบริหาร ก�ากับ และติดตามงบประมาณและงานวิจัยของประเทศให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนา 

ระบบงานให้มีประสิทธิภาพรองรับการใช้งานและเครือข่ายผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มระบบในการบริหารสัญญาของโครงการ 

ที่ได้รับทุนวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีหน่วยงานภาครัฐน�าข้อมูลเข้าระบบนี้ รวมทั้งส้ิน ๑๗๔ หน่วยงาน  

๑๓,๓๒๖ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๖,๘๕๕ ล้านบาท 

  ๕.๓.๒	 เชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยท่ีแล้วเสร็จและให้บริการสืบค้นผ่านเว็บไซต์	 www.tnrr.in.th  

มหีน่วยงานวิจยัเข้าร่วมการเชือ่มโยงฐานข้อมลูผลงานวจิยักบัคลังข้อมลูงานวจิยัไทย (Thai National Research Repository: 

TNRR) แล้วกว่า ๒๑๖ หน่วยงาน มีข้อมูลงานวิจัย รวมจ�านวน ๖๔๙,๓๑๐ รายการ นักวิจัย จ�านวน ๓๘๐,๑๗๖ คน  

และมีผู้เข้าใช้ประโยชน์ ๓,๕๐๓,๖๐๔ ครั้ง

  ๕.๓.๓	 ให้บริการไฟล์เอกสารดิจิทัลผลงานวิจัย ผ่านเว็บไซต์ www.dric.nrct.go.th มีจ�านวน 

ทรัพยากรเอกสารผลงานวิจัยที่เป็นดิจิทัลทั้งหมด จ�านวน ๒๓๔,๖๖๙ รายการ มีผู้เข้าใช้บริการทั้งส้ิน ๑,๖๓๓,๓๔๖ ครั้ง  

โดยผู้เข้าใช้บริการได้ระบุการน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ จ�านวน ๑,๕๖๕,๗๖๘ ครั้ง ได้แก่ ๑) ด้านนโยบาย ๖๔๒,๒๘๑ ครั้ง  

๒) ด้านวิชาการ ๘๖๔,๕๒๑ ครั้ง ๓) ด้านสังคม/ชุมชน ๕๑,๖๑๓ ครั้ง และ ๔) ด้านพาณิชย์/อุตสาหกรรม ๗,๓๕๓ ครั้ง

  ๕.๓.๔	 ให้บริการข้อมูลผลงานวิจัยประกอบรูปภาพและคลิปวิดีโอผ่านระบบห้องสมุดงานวิจัยส�าหรับ

สาธารณะผ่านเว็บไซต์ www.thai-explore.net มีผลงานวิจัยที่ให้บริการ จ�านวน ๔,๓๒๘ เรื่อง และมีผู้เข้าไปใช้ประโยชน์

รวมทั้งสิ้น ๑๒๐,๗๔๖ ครั้ง

 	 ๕.๓.๕	 ให้บริการเลขมาตรฐานสากลประจ�าไฟล์ดิจิทัล	 (Digital	 Object	 Identifier:	 DOI)  

โดยออกรหสัตวัระบุวตัถดุจิทิลัให้กบัทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลั ได้แก่ รายงานการวจัิย วทิยานพินธ์ บทความวารสาร รปูภาพ 

ภาพยนตร์/แอนเิมชนั/เสยีง เอกสาร และวตัถอุืน่ โดยผูข้อรับบรกิารสามารถสบืค้นข้อมลูและขอรบับรกิาร DOI ผ่านเวบ็ไซต์ 

www.doi.nrct.go.th ทัง้นี ้ ในปี ๒๕๖๑ ได้ออกรหสัตวัระบวุตัถดุจิทิลั จ�านวน ๒๔,๔๘๖ รหสั รวมทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลั 

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ จ�านวน ๑๓๒,๔๐๗ รหัส จ�าแนกเป็นรายงานวิจัย ๒๙,๖๒๐ รหัส วิทยานิพนธ์ ๘๔,๒๒๕ รหัส  

บทความวารสาร ๑๕,๔๑๓ รหัส รูปภาพ ๑,๑๕๗ รหัส ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง ๑,๕๘๓ รหัส เอกสาร ๔ รหัส และ 

วัตถุอื่น ๆ ๔ รหัส

 	 ๕.๓.๖	 จัดการความรู้จากงานวิจัยเพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ด�าเนินการจัดการทรัพยากรปูม้า

อย่างยั่งยืน โดยการบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างเป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถ่ิน ส่งเสริมกิจกรรม 

ฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า สอดคล้องกับมาตรฐานการพัฒนาทางการประมง (Fishery improvement program: FIP)  

ของกรมประมง และมาตรฐานสากล ที่ท�าร่วมกับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการท�าประมงปูม้า เพื่อฟื ้นฟูประชากร

ปูม ้าของประเทศ ผลส�าเร็จของโครงการส่งผลต่อการสร้างความยั่งยืนแก่ทรัพยากรปูม้าของไทย โดยชุมชน 

ต้องมีความตระหนักและมีจิตส�านึกเห็นคุณค่าความส�าคัญของทรัพยากรปูม้า และร่วมกันรักษาไว้เพื่อเป็นแหล่งรายได้

ต่อเนื่อง รวมทั้งรองรับมาตรการกีดกันทางการค้า ท้ังน้ี ได้ขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” ไปสู่ชุมชน

อื่น ๆ อย่างรวดเร็วในชุมชนชายฝั่ง จ�านวน ๕๐๐ ชุมชน ในระยะเวลา ๒ ปี โดยเปิดตัวโครงการขยายผลธนาคารปูม้า 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๘
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เ พ่ือคืนปูม ้าสู ่ทะเลไทยและรณรงค ์การปลูกหญ ้าทะเล 

ซึง่เป็นแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัของปูม้า เมือ่วนัที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

ณ จั งหวัดตรั ง  และได ้ มีการด�า เ นินการอย ่างต ่อ เ น่ือง  

ทัง้นี ้สามารถขยายผลธนาคารปมู้า ๓๒๙ ธนาคาร ใน ๒๐ จงัหวดั  

และเมื่อสิ้นสุดแผนตามเป้าหมายของรัฐบาล ๕๐๐ ธนาคาร  

จะ เพิ่ มปริ มาณปูม ้ า ในทะ เล ไทยได ้  ๕  ล ้ านกิ โลกรั ม  

สร้างมูลค่าให้กับประเทศได้กว่า ๒ พันล้านบาทต่อเดือน  

ชุมชนชาวประมงชายฝั่งไม่ต�่ากว่า ๒,๐๐๐ ชุมชน ครัวเรือน 

ชาวประมงกว่า ๙๓,๐๐๐ ครัวเรือน และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 

เช่น ห้องเย็น ร้านอาหาร ธุรกิจท่องเท่ียวกว่า ๒๐,๐๐๐ แห่ง  

ได้รับประโยชน์จากการด�าเนินกิจกรรมได้		 	 	

	 ๕.๔	 การพฒันาระบบและบรกิารภมูสิารสนเทศกลางของประเทศ	(National	Geo-Informatics	Infrastructure	

Services	 Portal:	 NGIS	 PORTAL)	 โดยระบบ NGIS Portal สามารถเช่ือมโยงช้ันข้อมูล แผนท่ีภูมิสารสนเทศ 

จากหน่วยงานภาครัฐที่ถูกต้องตามมาตรฐานและทันสมัย รวมทั้งเช่ือมโยงแอปพลิเคชันของหน่วยงานภาครัฐเข้าสู่ระบบ  

NGIS Portal และรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน/Solution เช่น ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านบริหารจัดการ

พืน้ทีท่างการเกษตร (Zoning) และเป็นต้นแบบในการจัดท�าแอปพลเิคชนั/Solution ให้หน่วยงานภาครฐัน�าไปต่อยอดระบบ 

NGIS Portal ให้บรกิารชัน้แผนทีจ่ากหน่วยงานเจ้าของช้ันข้อมลู จ�านวนทัง้ส้ิน ๔๕๓ ช้ันแผนที ่ในรปูแบบ Web Map Service 

(WMS) จาก ๕๑ หน่วยงาน โดยหน่วยงานส่วนใหญ่สามารถน�าแผนที่ภาพถ่ายไปใช้ตามภารกิจของตนเอง และถ่ายทอด 

การใช้งาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานในระดบัพืน้ที ่ส่วนกลางและระดับนโยบายต่อไป รวมท้ังได้จดักิจกรรมส่งเสรมิ 

และสนับสนุนการใช้งานระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ อย่างต่อเนื่อง

	 ๕.๕	 การการเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรมกับต่างประเทศ

  ๕.๕.๑	 พัฒนาวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 ได้จัดท�าเว็บไซต์  

www.aseantalent.net เพื่อเป็นที่รวบรวมข้อมูลส�าคัญ และรายงานผลการศึกษาโครงการ ASEAN Talent Mobility  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้จัดงาน ASEANext 2018 ภายใต้แนวคิด “Rising STI Networking for Innovative 

ASEAN” ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร โดยมีสาธารณรัฐเกาหลี 

เป็นประเทศคู่เจรจาที่เข้าร่วมงานฯ เป็นการสนับสนุนความร่วมมือและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีส่งเสริมให้เกิดศักยภาพทางการแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจของประชาคม และการน�าวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้เพื่อสนับสนุนวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอาเซียน รวมทั้งเป็นโอกาสที่ประเทศไทย 

จะได้น�าเสนอยทุธศาสตร์ด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมสูค่วามร่วมมอืระดบัภมูภิาคอาเซยีน ซึง่จะเป็นประโยชน์ 

แก่ประชาคมอาเซียนท้ังภูมิภาคในหลากหลายมิติ ตลอดจนช่วยให้เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ระหว่าง 

อาเซียน–สาธารณรัฐเกาหลีที่จะน�าไปต่อยอดสู่การประชุมระดับรัฐมนตรีต่อไป 

ขยายผล

ธนาคารปูม้า
เพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทย 

๓๒๙ ธนาคาร 

ใน ๒๐ จังหวัด

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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  ๕.๕.๒	 ไทย-ญี่ปุ่น ได้มีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมในสาขาต่าง ๆ เช่น ๑) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรวิจัย การร่วมวิจัย และการสนับสนุน 

ให้นักวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐของไทยไปท�าวิจัยร่วมกับบริษัทเอกชนญี่ปุ ่น เช่น บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จ�ากัด  

๒) การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัท Nidec Corporation Japan ในประเทศไทย ๓) การส่งเสริมการวิจัยและ 

พัฒนาร่วมในสาขาการพัฒนาต่าง ๆ เช่น ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ด้านดาราศาสตร์ ด้านการวิจัย 

และพัฒนาพลังงานทดแทน (Biomass and Biodiesel) นอกจากน้ี ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม  

และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อด�าเนินความร่วมมือในการจัดตั้ง CORS Integrated Data 

Center และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบ GNSS ในประเทศไทย และได้จัดงานเปิดตัว GNSS Innovation Center 

(GiNNo) อย่างเป็นทางการ ณ Space Krenovation Park อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 	 ๕.๕.๓	 ไทย-อินเดีย ได้ด�าเนินโครงการแผนที่วัฒนธรรมอาเซียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา และจัดท�าสมดุแผนที่ 

ในรูปของหนังสือและฐานข้อมูลดิจิทัลด้านโบราณคดีและวัฒนธรรม โดยเน้นประเด็นการเผยแพร่ของพุทธศาสนา 

จากสาธารณรัฐอินเดียสู่อาเซียนด้วยการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียม เพื่อเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมมายังภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ และจัดพิมพ์หนังสือสมุดภาพ INDIA-ASEAN ARCHAEOLOGICAL ATLAS FROM SATELLITE DATA 

“Connectivity of Regional Culture: Finite Routes & Infinite Values” The Celebrations on the Auspicious Occasion 

of Her Royal Highness Princess MahaChakri Sirindhorn’s 5th Cycle (60th) Birthday Anniversary, 2nd April 2015  

แล้วเสร็จ และได้จัดส่งหนังสือให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จ�านวน ๑,๖๓๓ เล่ม แล้ว

  ๕.๕.๔	 ไทย-จีน	 ได้มีการลงนามการจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมมือด้านเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย ์  

(Thailand-China Joint Laboratory on Microbial Biotechnology) ใน ๕ เรื่อง ดังนี้ ๑) Yeast Evaluation and 

Biotechnology Application ๒) Microbial Genome and Microbiome Project ๓) Waste Water Treatment  

๔) Microbial Utilization (Cassava Modifying Enzyme) ๕) Microalgae Research

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๘
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