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หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
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ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

ส�ำนักงำน
กำรวิจัยแห่งชำติ

โครงกำรขยำยผล
ธนำคำรปูม้ำ 
เพื่อคืน “ปูม้ำ 
สู่ทะเลไทย” 

เศรษฐกิจฐำนรำก 1) เพิ่มจ�ำนวนธนำคำรปูม้ำในพื้นที่ชำยฝั่ง 500 แห่ง
2) เกิดกำรวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มเติม ใน 2 ประเด็นคือ 

(1) สำมำรถเพิม่ทรัพยำกรปมู้ำในท้องทะเลไทยให้เพิม่ขึน้
(2) กำรพัฒนำในด้ำนกำรส่งออก 

3) กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกผลผลิตธนำคำรปูม้ำ
4) กำรขบัเคลือ่นและบรูณำกำรควำมร่วมมอืในกำรก�ำหนดวธิี

กำร/มำตรกำรกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกร กำรอนุรักษ์ 
กำรฟื้นฟู ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง

ปัจจุบัน ขยำยผลธนำคำรปูม้ำไปแล้ว จ�ำนวน 543 แห่ง 
ครอบคลมุในพืน้ที่ชมุชนชำยฝั่ง 20 จงัหวัดของประเทศไทย และ
ต่อยอดเพื่อยกระดับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนตำมแนวทำง 
BCG Economy "

65,000,000.00 1) เกิดกำรวิจัยและนวัตกรรม และ/หรือกำรพัฒนำ
ต่อยอดกำรวิจัยและนวัตกรรมในกำรแก้ไขปัญหำ
และฟื้นฟูทรัพยำกรปูม้ำ ทรัพยำกรชำยฝั่ง และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) เกิดกำรเพิ่มปริมำณจ�ำนวนปูม้ำ
3) เกดิเครอืข่ำยควำมร่วมมอืระหว่ำงหน่วยงำนในกำร 

ด�ำเนินงำนตำมภำรกิจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ของแต่ละหน่วยงำน เช่น กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรประมง ทรัพยำกรชำยฝั่ง ระบบนิเวศ 
กำรส่งเสริมอำชีพ ฯลฯ 

4) เกิดกำรท�ำอำชีพประมงปูม้ำอย่ำงยั่งยืน  
ลดปัญหำกำรว่ำงงำน หรือกำรย้ำยถิ่นฐำน/อำชีพ

เศรษฐกิจฐำนรำก โครงกำรบรูณำกำรกำรผลติวตัถดุิบสมนุไพรครบวงจรเพือ่เสรมิ
สร้ำงรำยได้เศรษฐกจิชุมชนจงัหวดัเชียงรำย มุง่เน้นกำรยกระดับ
มำตรฐำนและพัฒนำนวัตกรรมสมุนไพรเป็นไปตำมมำตรฐำน
ในระดับสำกล ซึ่งจะสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและสร้ำง
มลูค่ำเพิม่ทำงเศรษฐกจิได้ โดยให้สมนุไพรเป็นผลติภณัฑ์ทีส่ร้ำง
มูลค่ำกำรส่งออกให้กับประเทศ

40,708,600.00 1. พัฒนำบุคลำกรด้ำนมำตรฐำน
2. จัดท�ำฐำนข้อมูลสมุนไพร ครอบคลุมพื้นที่ 18 

อ�ำเภอของจังหวัดเชียงรำย
3. ขยำยพันธุ์ขมิ้นชันปลอดโรค โดยกำรเพำะเลี้ยง

เนื้อเยื้อ ได้จ�ำนวน 1,600 ขวด 
4. สกดัสมนุไพรและวเิครำะห์หำสำรส�ำคญัของสมนุไพร 

ก่อนกำรพฒันำเทคโนโลยกีำรปลกู ได้จ�ำนวน 6 ชนดิ  
จำกพืชทั้งหมด 13 ชนิด ขยำยพันธุ์พืช โดยกำร
เพำะเลี้ยงเนื้อเยื้อ ได้จ�ำนวน 8 ชนิด

5. รวบรวมรำยกำรวัตถุดิบสมุนไพรที่มีกำรผลิต 
เพื่อกำรใช้ประโยชน์ด้ำนกำรผลิตยำ อำหำรและ
เครื่องส�ำอำง จ�ำนวน 50 ชนิด รวบรวมสมุนไพร 
จำก 10-15 แหล่ง/ชนิด ทั่วประเทศไทยเพื่อใช้ 
ในกำรจัดท�ำข้อก�ำหนดมำตรฐำน จ�ำนวน 50 ชนิด 
จดัท�ำข้อก�ำหนดมำตรฐำนของสมนุไพรได้ 25 ชนดิ 
จำกทั้งหมด 50 ชนิด
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6. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
สมุนไพรให้แก่ผู้ร่วมเข้ำโครงกำร จ�ำนวนทั้งสิ้น 
50 ผลิตภัณฑ์ จำกวิสำหกิจชุมชน/ผู้ประกอบกำร 
จ�ำนวน 27 รำย

7. สร้ำงช่องทำงกำรตลำด ผ่ำนทำง Facebook และ 
YouTube จัดท�ำสื่อวีดีโอประชำสัมพันธ์ เกี่ยวกับ
สมุนไพรในมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงและสมนุไพร
ในจงัหวดัเชยีงรำยไปแล้ว จ�ำนวน 44 ชนดิ

มหำวิทยำลัย 
แม่ฟ้ำหลวง

โครงกำรบูรณำ 
กำรกำรผลิตวตัถดุิบ 
สมุนไพรครบวงจร
เพือ่เสริมสร้ำงรำยได้
เศรษฐกิจชุมชน
จังหวัดเชียงรำย

เศรษฐกิจฐำนรำก เป็นกลไกในกำรสร้ำงนวัตกรด้ำนสังคมและวิสำหกิจเพื่อสังคม 
ร่วมกบัเครอืข่ำยมหำวทิยำลยั องค์กรภำคเอกชน มลูนธิ ิและสมำคม 
ต่ำงๆ โดยมุง่เสรมิสมรรถนะ ยกระดบัและพฒันำขดีควำมสำมำรถ 
โดยให้กำรสนับสนุนด้ำนกำรให้ค�ำปรึกษำทั้งด้ำนนวัตกรรม 
เทคโนโลย ีและกำรจดักำร เชือ่มโยงองค์ควำมรู ้พร้อมทั้งกิจกรรม
เสริมควำมเข้มแข็ง รวมถึงพัฒนำแนวคิดสู่ผลงำนนวัตกรรม  
ทีต่อบโจทย์ปัญหำและตรงตำมควำมต้องกำรของสงัคมหรอืชมุชน 
อนัจะน�ำไปสูโ่มเดลกำรแก้ปัญหำสังคมได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและยัง่ยนื

36,000,000.00 10. หน่วยนวตักรรมเพือ่สงัคม 105 ผลงำนนวตักรรม  
ผูป้ระกอบกำรสงัคม 602 คนที่ได้รับกำรบ่มเพำะ

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสกลนคร

โครงกำร
ยุทธศำสตร์
มหำวทิยำลยัรำชภฏั
เพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น

เศรษฐกิจฐำนรำก 1. โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
2. โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและยกระดับรำยได้ให้กับ

คนในชุมชนฐำนรำก
3. โครงกำรส ่งเสริมควำมรักสำมัคคีเข ้ำใจสิทธิหน ้ำที่ 

ของตนเองและผูอ้ืน่ภำยใต้พืน้ฐำนของสงัคมประชำธปิไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข

4. โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลต�ำบลในจังหวัด
5. โครงกำรสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบกำรเรียนกำรสอน

เพื่อแก้ไขปัญหำ ขำดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนำดเล็ก
6. โครงกำรยกระดับกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียนและ 

กำรวเิครำะห์ของนกัเรยีนในระดบักำรจดักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน
7. โครงกำรพฒันำควำมรู้ ทักษะด้ำนภำษำองักฤษในศตวรรษที่ 21
8. โครงกำรบูรณำกำรพันธกิจ ตำมบริบทของมหำวิทยำลัย

เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิต

 25,427,400.00 1. ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ได้รับกำรพัฒนำและ 
ยกระดับให ้มีมำตรฐำนและคุณภำพที่สูงขึ้น  
จ�ำนวน 15 ผลิตภัณฑ์

2. รำยได้ของประชำชนกลุ ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วม
โครงกำรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30

3. ประชำชนหลุดพ้นจำกควำมยำกจนของจังหวัด 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
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มหำวิทยำลัย
รำชภัฏร้อยเอ็ด

โครงกำร
ยุทธศำสตร์
มหำวทิยำลยัรำชภฏั
เพื่อกำรพัฒนำ 
ท้องถิ่น ประจ�ำปี 
งบประมำณ 2563

เศรษฐกิจฐำนรำก ผลงำนในกำรด�ำเนินงำน กำรด�ำเนินโครงกำร ระยะเวลำ 1 ปี 
ระหว่ำช่วงเวลำ ต.ค.2562-ก.ย.2563

 24,005,100.00 1. เกิดร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนทั้งภำคชุมชนและภำครัฐ
2. ประชำชนมีแนวทำงกำรหำรำยได้เพิ่มขึ้น 
3. ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนอำชีพ  

ด้ำนกำรศึกษำ และด้ำนสุขภำวะ
4. ประชำชนได้ท�ำกิจกรรมร่วมกันในชุมชน
5. ประชำชนมีควำมรัก ควำมสำมัคคี ในกำรท�ำงำน

ร่วมกัน และอยู่ร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุข"

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
นครรำชสีมำ

โครงกำรจัดกำร
ศึกษำเชิงพื้นที่ 
เพือ่ควำมเสมอภำค
ทำงกำรศึกษำ 
จงัหวดันครรำชสมีำ 
ระยะที่ 2

เศรษฐกิจฐำนรำก ขยำยงำนพัฒนำและยกระดับกำรศึกษำให้กับศูนย์เด็กเล็ก  
รวม 31 แห่งใน 31 อ�ำเภอ รวมกับศูนย์ 3 แห่งในอ�ำเภอเมือง  
รวมเป็น 34 แห่ง โดยกำรฝึกอบรมขั้นต้นด้ำนกำรพัฒนำ 
ยกระดับศูนย์เด็ก กำรลงพื้นที่แต่ละศูนย์เด็กเพื่อติดตำม
สนบัสนนุกำรพฒันำ กำรจดัเวทพีบปะแลกเปลีย่นประสบกำรณ์
พัฒนำศูนย์เด็ก และกำรสรุปผลกำรพัฒนำยกระดับศูนย์เด็ก
ทั้ง 34 ศูนย์ 
ด�ำเนินกำรจัดเวที forum เป็นกระบวนกำรที่น�ำไปสู ่กำร 
ยกระดับจัดตั้งเป็นสมัชชำกำรศึกษำจังหวัดนครรำชสีมำ  
เป็นระยะทกุ 3 เดอืน โดยกำรมสี่วนร่วมช่วยแก้ไขและสนบัสนุน  
เช่น กำรเข้ำช่วยเหลือเด็กนอกระบบจ�ำนวนมำก กำรต้อง 
ระดมทุนเพื่อกำรช่วยเหลือเด็กในรูปแบบ “กองทุน...” เป็นต้น 
เพือ่พฒันำเป็นนโยบำยทำงกำรศกึษำของจงัหวดันครรำชสมีำได้ 

 10,067,376.00 1. มีระบบตัวอย่ำงกำรช่วยเหลือเด็กกลุ่มเป้ำหมำย 
ต่อเนือ่งจำกปีงบประมำณ 62 และเกดิกำรช่วยเหลอื 
เด็กปฐมวัยด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำในพื้นที่ 
เพื่อสร้ำงโอกำสให้เข้ำถีงทุนทำงกำรศึกษำของ 
เด็กปฐมวัยในครอบครัวที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ 

2. มรีะบบตวัอย่ำงเพือ่สร้ำงโอกำสทำงกำรศกึษำของเดก็ 
และเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ ในครอบครัว
ที่ขำดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกำส ให้เข้ำถึง
หน่วยงำนด้ำนกำรฝึกอำชีพ และศึกษำต่อ 

3. เกิดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต้นแบบตำมมำตรฐำน 
สถำนพฒันำเดก็ปฐมวยัแห่งชำตฯิ อ�ำเภอละ 1 ศนูย์  
และมีกำรพัฒนำต่อยอดศูนย์เดิม 3 ศูนย์ของ 
อ�ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

ส�ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ 
(สวทช.)

กำรขยำยผลและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
smart farm 
ด้ำนกำรเกษตร 
กลุ่มไม้ผล 
ภำคตะวันออก
ผู้ปลูกทุเรียน
พื้นที่จังหวัดระยอง

เศรษฐกิจฐำนรำก กลไกกำรพัฒนำชุมชนเกษตรอัจฉริยะ โดยถ่ำยทอดเทคโนโลยี
อจัฉรยิะ (Smart Technology) และเทคโนโลยดี้ำนกำรเกษตร  
(Agriculture Technology) ไปยังเกษตรกรแกนน�ำ หรือ
ชุมชน มีกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีร่วมกันระหว่ำง สวทช.  
มหำวิทยำลัยเครือข่ำย สถำบันวิจัย และภำคเอกชน ตลอดจน 
กำรติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่องเพื่อน�ำข้อมูลมำพัฒนำให้เกิด 
กำรต่อยอด สร้ำงควำมรู้ ลดควำมเหลื่อมล�้ำ เกิดกำรขยำยผล 
ในวงกว้ำง และยกระดับคุณภำพชีวิตของชุมชนต่อไป ทั้งนี้  
มีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีไปตำมศักยภำพของแต่ละฟำร์ม  
แบ่งเป็น 3 ระดบั ได้แก่ (1) ระดบัต้น คือ สำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูล 

 9,895,360.00 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น : เกิดกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และ 
ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ยกระดับ 
ผลผลิตทำงกำรเกษตร ลดต้นทุน เพิ่มกำรบริกำร
จัดกำรสวนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ท�ำให้ผลผลิตและ 
รำยได้เพิ่มขึ้น
ผลกระทบที่ได้รับ : เกษตรกรใช้เทคโนโลยีเพิ่ม
ประสิทธิภำพในพื้นที่ต้นแบบ ท�ำให้มูลค่ำผลผลิต 
เพิ่มไม่น้อยกว่ำ 50,000-80,000 บำทต่อไร่ ในพื้นที่ 
1,500 ไร่ มูลค่ำผลผลิตประมำณ 75,000,000 บำท
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หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

และใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อกำร
วำงแผนและบริหำรจัดกำร เช่น โรงเรือนพลำสติก และกำรใช้
แอปพลิเคชัน เป็นต้น (2) ระดับกลำง คือ สำมำรถใช้ วทน. 
และระบบไอโอที หรือ Internet of Things ติดตำมข้อมูล 
เพื่อวำงแผนและจัดกำรกำรผลิต เช่น สถำนีตรวจวัดอำกำศ 
เป็นต้น และ (3) ระดบัสงู คอื สำมำรถใช้ไอโอท ีเพือ่ควบคมุและ
สั่งกำรผลิต เช่น โรงเรือนอัจฉริยะ และระบบควบคุมกำรให้น�้ำ 
เป็นต้น ในปีงบประมำณ 2563 สวทช. มกีำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
เกี่ยวกับเกษตรอัจฉริยะแล้ว จ�ำนวน 176 ชุมชนในทั่วประเทศ

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสกลนคร

โครงกำรพัฒนำ
ลวดลำยผ้ำอีสำน
ด้วยกำรย้อมครำม
และสีธรรมชำติ
เพื่อกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สู่สำกล

เศรษฐกิจฐำนรำก 1. กำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กำรผลิตฝ้ำย ครำม ผ้ำไหม และสีธรรมชำติเพื่อเพิ่มมูลค่ำ
ตั้งแต่กระบวนกำรผลิต กำรแปรรูป และกำรตลำด

2. สร้ำงกำรรบัรูแ้ละควำมเข้ำใจแก่ผูป้ระกอบกำรเดมิและใหม่
เพื่อรักษำมำตรฐำนผลิตภัณฑ์

3. พัฒนำผู้ประกอบกำรเพื่อสร้ำงตรำสินค้ำผลิตภัณฑ์
4. สร้ำงเครอืข่ำยกำรผลติแบบครบวงจรตัง้แต่ต้นทำง กลำงทำง 

และปลำยทำง เพื่อพัฒนำเป็นศูนย์กลำงผลิตภัณฑ์ครำม
ธรรมชำติในภูมิภำค

5. อบรมพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกผ้ำไหม ผ้ำฝ้ำยและผ้ำครำม 
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

6. กำรอบรมช่องทำงกำรตลำดแก่ผู ้ประกอบกำรผ้ำไหม  
ผ้ำฝ้ำยและผ้ำครำมของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

7. กำรจัดประชุมวิชำกำรและกำรจัดแสดงแฟชั่นผ้ำไหม  
ผ้ำฝ้ำยและผ้ำครำมของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

 8,605,200.00 1. ผลิตภัณฑ์ผ้ำไหม-ผ้ำฝ้ำยและผ้ำย้อมครำมมีมูลค่ำ
เพิ่มขึ้นและสำมำรถแข่งขันได้ในตลำดทั้งภำยใน
และต่ำงประเทศ

2. ผลิตภัณฑ์ผ้ำไหม-ผ้ำฝ้ำยและผ้ำย้อมครำมมี 
ช่องทำงกำรตลำดเพิ่มมำกขึ้น

3. ผลิตภัณฑ์ผ้ำไหม-ผ้ำฝ้ำยและครำมมีภำพลักษณ์ 
ที่ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล

4. มูลค่ำกำรส่งออกผลิตภัณฑ์และรำยได้มวลรวม 
เพิ่มขึ้น

5. ผู ้ประกอบกำรมีสินค ้ำที่พัฒนำเพื่อส ่งออก
ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น และประชำชนมีคุณภำพชีวิต 
ดีขึ้น ร้อยละ 35

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลย
อลงกรณ์ 
ในพระบรม
รำชูปถัมภ์

โครงกำรยกระดับ
คุณภำพชีวิต 
ขุมชนและท้องถิ่น

เศรษฐกิจฐำนรำก ด�ำเนินกิจกรรมโครงกำรตำมนโยบำยยกระดับคุณภำพชีวิต 
ขุมชนและท้องถิ่น จำกกลุ ่มเป้ำหมำยพื้นที่ให้บริกำรของ
มหำวิทยำลัย

 8,000,000.00 ด�ำเนนิกำรจดัท�ำฐำนข้อมลูต�ำบลได้จ�ำนวน 156 หมูบ่้ำน



05
รายงานประจำาปี 2564 ภาคผ

นวก

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน
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พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

มหำวิทยำลัย
วลัยลักษณ์

โครงกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกร
ปูม้ำแบบบูรณำ
กำรและมีส่วน
ร่วมอย่ำงยั่งยืน
และสอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล 

เศรษฐกิจฐำนรำก พืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมรำช มมีหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ร่วมกบั 
กรมประมง ด�ำเนินกำรจัดตั้งธนำคำรปูม้ำทั้งหมด จ�ำนวน 
87 แห่ง ใน 6 อ�ำเภอชำยฝั่งทะเล

 7,900,000.00 ยกระดับกำรประเมินมำตรฐำนกำรประมงไทย FIP 
ปูม้ำ จำกเดิมก่อนเริ่มโครงกำรในปี 2017 อยู่ในระดับ 
C ยกระดับเป็น A ในปี 2018 และ 2019 ผลงำนวิจัย
มีกำรน�ำไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม 
จ�ำนวนปูม้ำมีเพิ่มขึ้น ชำวประมงพื้นบ้ำนสำมำรถจับปู 
ได้มำกขึน้ และท�ำให้มรีำยได้เพิม่จำกปีละ 160,000 บำท  
เป็นปีละ 337,500 บำท

ส�ำนักงำน
กำรวิจัยแห่งชำติ

โครงกำรพัฒนำ
และผลิตท่อนพันธุ์
สะอำดน�ำร่อง
เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรในภำค
เหนือ ภำคกลำง 
และภำคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ

เศรษฐกิจฐำนรำก โครงกำรพฒันำ และผลติท่อนพนัธุส์ะอำดน�ำร่อง เพือ่ช่วยเหลอื
เกษตรกรในภำคเหนอื ภำคกลำง และภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
ได้ตระหนกัถงึปัญหำภยัแล้งของประเทศไทย โดยผลิตท่อนพนัธุ์ 
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชำวไร่อ ้อย เนื่องจำกภำวกำรณ์
ขำดแคลนท่อนพันธุ ์ และด�ำเนินกำรขยำยพันธุ ์อ ้อยแบบ 
เพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และท่อนพันธุ์สะอำดปรำศจำกโรคใบขำว 
เหมำะสมกบัสภำวภมูอิำกำศของประเทศในพืน้ที่แหล่งปลกูอ้อย 
ของประเทศไทย ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ และ
ภำคกลำง โดยมีโรงงำนน�้ำตำลเป็นผู้ประสำนงำนช่วยเหลือ 
ในกำรติดต่อเกษตรกรต้นแบบรวมถึงกำรประสำนงำนเพื่อ
กระจำยท่อนพันธุ์ไปยังพื้นที่ต่ำงๆ ภำยในประเทศ

 7,000,000.00 เพือ่ให้ได้พนัธุอ์้อยสะอำดเพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกรในช่วง
สภำวะแล้งที่ขำดแคลนพันธุ์อ้อยในกำรปลูก จ�ำนวน 
300 ไร่ คดิเป็นมลูค่ำพนัธุ์อ้อยประมำณ จ�ำนวน 300 ไร่  
เท่ำกบั 300 ไร่ * 10 ตนั/ไร่ *5,500 บำท/ตนั สร้ำงมลูค่ำ 
เท่ำกับ 16,500,000 บำท ในกรณีขยำยพันธุ ์อ้อย 
ต่อเนื่องโดยเกษตรกร มูลค่ำประมำณกำร จ�ำนวน 
3,000 ไร่ เท่ำกับ 3,000 ไร่ * 10 ตนั/ไร่ *5,500 บำท/ตนั  
เท่ำกับ 165,500,000 บำท

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค์

โครงกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตและ
ยกระดับรำยได้
ให้กับคนในชุมชน
ฐำนรำก

เศรษฐกิจฐำนรำก จัดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพที่ตรงกับ
ควำมต้องกำรและควำมเชี่ยวชำญของครวัเรอืน และแลกเปลีย่น
เรยีนรูร้ะหว่ำงสมำชกิกลุม่ส่งเสรมิอำชพี เช่น กำรเลีย้งเป็ดและไก่  
กำรปลกูผกั ก้อนเหด็ฟำง เป็นต้น เพือ่ลดรำยจ่ำยและเพิม่รำยได้ 
ให้ครัวเรือนเป้ำหมำย และครัวเรือนเป้ำหมำยได้รับองค์ควำมรู้ 
ในกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพและเสริมสร้ำงแนวทำงกำรด�ำเนิน
ชีวิตที่เท่ำเทียมกัน โดยมีขั้นตอนในกำรคัดเลือกครัวเรือน 
เป้ำหมำยผ่ำนกระบวนกำรส�ำรวจจัดเวทีชุมชนเพื่อวิเครำะห์
ครัวเรือนเป ้ำหมำยเพื่อให ้ได ้กลุ ่มเป ้ำหมำยที่ต ้องกำร 
ควำมช่วยเหลอื ผ่ำนกำรให้ควำมรูจ้ำกผูเ้ชีย่วชำญในกลุม่อำชพี 
ทีต่รงกบัควำมต้องกำร และมวีสัดใุนกำรสร้ำงอำชพีเสริมพร้อมทัง้ 
มกีำรจดบนัทกึบญัชีครวัเรอืน เหล่ำนีส้่งผลต่อกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื

 6,926,608.00 - กำรสร้ำงเครอืข่ำยควำมร่วมมอืระหว่ำงมหำวทิยำลยั 
รำชภฏันครสวรรค์ กบั หน่วยงำนภำครฐั ประกอบด้วย  
เกษตรอ�ำเภอ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พัฒนำ
ชุมชนอ�ำเภอเมืองนครสวรรค์

- กำรส่งเสริมควำมรู้และกำรพัฒนำทักษะในกำร 
ส่งเสริมอำชพีให้กบัครัวเรอืนเป้ำหมำย โดยในส่วน 
ของมหำวทิยำลยัได้ร่วมด�ำเนนิกจิกรรมโดยสนบัสนนุ 
ให้อำจำรย์และนกัศกึษำเข้ำร่วมกจิกรรมกำรส่งเสรมิ 
และพัฒนำทักษะอำชีพ โดยส่งเสริมให้นักศึกษำ
ร่วมคิดและร่วมปฏิบัติโดยบูรณำกำรกับรำยวิชำ 
ที่เกี่ยวข้องในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งส่งผลให้นักศึกษำเกิด
กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ในห้องปฏิบัติสู่ชุมชน"
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ของครัวเรือนเป้ำหมำย โดยมีผลกำรด�ำเนินโครงกำรพบว่ำ 
มีควำมต้องกำรยกระดับรำยได้ในอำชีพ ได้แก่ เกษตรกรรม  
กำรเพำะเหด็ กำรเลีย้งเป็ดและไก่ เลีย้งปลำ เป็นต้น โดยได้ด�ำเนนิ 
กำรสร้ำงองค์ควำมรู้และเพิ่มขีดควำมสำมำรถด้วยกำรส่งมอบ
อปุกรณ์ทำงอำชพีเพือ่เพิม่รำยได้ พร้อมแนวทำงควำมรูก้ำรจดัท�ำ 
บญัชคีรวัเรอืน เพือ่เหน็กำรเพิม่รำยได้อย่ำงเป็นรปูธรรม และมี
นักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรด้วย และยังสำมำรถสร้ำงอำชีพเสริม
เพื่อกำรเพิ่มรำยได้ให้แก่ครัวเรือน

ส�ำนักงำน
พัฒนำกำรวิจัย
กำรเกษตร 
(องค์กำรมหำชน)

กำรยกระดับ
มำตรฐำน
คุณภำพข้ำวและ
กำรบริหำรจัดกำร
กำรผลิตข้ำว
แบบครบวงจร
ในระดับ
กลุ่มเกษตรกร
นำแปลงใหญ่ 

เศรษฐกิจฐำนรำก พฒันำเทคโนโลยใีนกำรผลติตลอดห่วงโซ่พร้อมยกระดบัมำตรฐำน 
คณุภำพข้ำวของกลุ่มเกษตรกรที่ผลติข้ำวแบบครบวงจรให้มำกขึน้ 
เพื่อให้ได้ Smart Farming โดย 5 กลุ่มเกษตรกรที่มีปริมำณ 
Supply Site,Demand Site ที่ต้องกำรและมีปัญหำที่ชัดเจน
(535 ครัวเรือน/พื้นที่ 11,503 ไร่) 5 จังหวัด (จังหวัดปทุมธำนี 
ฉะเชิงเทรำ,ร้อยเอ็ด,อ�ำนำจเจริญ,สุพรรณบุรี) เพื่อให้มีสินค้ำ
ปลอดภยัจำกกลุม่เกษตรกรโดยตรงทีม่มีำตรฐำนเดยีวกนัรองรับ
ต่อควำมต้องกำรของผูบ้รโิภค/ผูป้ระกอบกำรในอนำคต รวมทัง้ 
กำรพฒันำธรุกจิข้ำวชุมชนอย่ำงยัง่ยนื เชือ่มโยงข้อมลูเพื่อน�ำมำ
ใช้ในกำรบรหิำรจดักำรเครอืข่ำยเกษตรกร กำรวำงแผนกำรผลิต 
แบบแม่นย�ำ กำรก�ำกับดูแลคณุภำพข้ำวเปลอืก ข้ำวสำร กำรรับรอง 
คณุภำพและกำรใช้ตลำดน�ำกำรผลติเพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ
ต่อเกษตรกรโดยใช้นวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีเพื่อกำร
จัดกำรฟำร์มด้วยกำรใช้ระบบเกษตรอัจฉริยะเพื่อสร้ำงมูลค่ำ
และโอกำสทำงกำรตลำดเพิ่มขึ้น

 5,600,000.00 1. ได้กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนระบบกำรผลติข้ำวแบบครบวงจรในระดบั 
กลุ ่มเกษตรกรนำแปลงใหญ่จ�ำนวน 5 กลุ ่ม  
(535 ครัวเรือน/พื้นที่ 11,503 ไร่/ 5 จังหวัด)  
(จงัหวดัปทมุธำน,ีฉะเชงิเทรำ,ร้อยเอด็,อ�ำนำจเจรญิ, 
สุพรรณบุรี)

2. ได้เทคโนโลยีกำรผลิตตลอดห่วงโซ่กำรผลิตข้ำว  
5 เทคโนโลยี (ท�ำให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น 30 - 50%  
มีก�ำไรเพิ่มขึ้น 5,000 – 8,000 บำท/ไร่)

3. ได้มำตรฐำนกำรเกษตรดีที่เหมำะสม  
Good agricultural practice : GAP) 

4. ได้มำตรฐำน GMP วสิำหกจิโรงสขี้ำวชมุชน 2 กลุม่
5. ได้ข้ำวสำรทีค่ณุภำพดทีีไ่ด้รบัมำตรฐำนเป็นทีย่อมรบั 

ของผูบ้รโิภคและระดบัส่งออกได้ มีกำรตรวจตดัข้ำวปน  
กำรจดักำรศตัรใูนโรงเกบ็ทีป่ลอดภยั และกำรปนเปื้อน 
ของเชื้อโรค
- ชมุชนตลำด ร้ำนอำหำรในเครอืตลำดประชำรฐั 
- ผู้ประกอบกำร 3 แห่ง รวมก�ำลังกำรผลิตข้ำว 

ปีละมำกกว่ำ 35,000 ตัน
6. ได้สำยพันธุ ์ข้ำวเพื่ออุตสำหกรรม 1 สำยพันธุ ์  

(ข้ำวเมลด็สั้นถึงปำนกลำง คณุภำพดี ให้ผลผลติสงู) 
เพื่อขอรับรองพันธุ์ในปีที่ 2"
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มหำวิทยำลัย
นครพนม

โครงกำรพัฒนำ
นวัตกรรมกำรผลิต 
อำหำรสตัว์ต้นทนุต�ำ่ 
เพื่อเพิ่มศักยภำพ
กำรแข่งขันของ
เกษตรกรผูเ้ลีย้งโคเนือ้ 
มหำวทิยำลยันครพนม

เศรษฐกิจฐำนรำก 1. พัฒนำนวัตกรรมเครื่องมือสนับสนุนกำรผลิตอำหำรสัตว์
ส�ำหรับเกษตรกรรำย่อยในกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร 
นครพนม มุกดำหำร) เพื่อลดปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำด้ำน
รำยได้ของกลุ่มคนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่ำง
กัน และแก้ไขปัญหำควำมยำกจน

2. พัฒนำสูตรอำหำรและผลิตอำหำรสัตว์จำกธัญพืชและสิ่ง
เหลือทิ้งทำงกำรเกษตร

 5,409,400.00 จดัตัง้ศนูย์กำรเรยีนรูก้ำรผลติอำหำรสตัว์ต้นทนุต�ำ่ ให้เป็น 
ศูนย์บรกิำรวิชำกำรควำมรูแ้บบเบ็ดเสรจ็ (One stop service)  
เพื่อให้บรกิำรแบบครบวงจรในด้ำนกำรผลติอำหำรสตัว์ 
ต้นทุนต�่ำส�ำหรับเกษตรกรรำยย่อย ให้ค�ำปรึกษำด้ำน 
กำรพฒันำนวตักรรมกำรผลติอำหำรสตัว์ส�ำหรบัเกษตร 
ทัง้ในรปูแบบสหกรณ์ บริษทั วสิำหกจิ หรอืกลุม่เกษตรกร  
ในพื้นที่เขตจังหวัดสนุก โดยมีกำรจัดให้มีผู้เชี่ยวชำญ
ต่ำงๆ ส�ำหรับท�ำวิจัยในฟำร์มเกษตรกร เป็นต้น

3. เพิ่มขีดควำมสำมำรถของเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ในกำรผลิต 
ควบคุมต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตส�ำหรับกำร
แข่งขันภำยใต้ FTA เป็นศูนย์ เพื่อเพิ่มศักยภำพชุมชนและ
เศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพำ
ตนเองและได้รบัส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงเศรษฐกจิมำกขึน้

4. สร้ำงเครอืข่ำยควำมร่วมมอืด้ำนกำรผลติสตัว์ของกลุม่พื้นที่
จังหวัดสนุก เพื่อควำมเข้มแข็งของชุมชนอันจะสำมำรถ
พึ่งพำตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ
มำกขึ้นในอนำคต

มหำวิทยำลัย
สวนดุสิต

โครงกำรเมือง
ต้นแบบเกษตร
ปลอดภัยอัจฉริยะ

เศรษฐกิจฐำนรำก โครงกำรเมืองต้นแบบเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ (หอมขจร หรือ  
HOMKHAJORN) แบ่งกำรด�ำเนินงำนออกเป็น 5 มิติ ได้แก่ 
มิติที่ 1 กำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมกำรผลิต
ทำงกำรเกษตร มิติที่ 2 กำรแปรรูปผลผลิตและวัสดุเหลือใช้
ทำงกำรเกษตร มติทิี ่3 กำรสร้ำงช่องทำงกำรตลำดสนิค้ำเกษตร
ปลอดภัย มิติที่ 4 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ นวัตกรรม และ 
เทคโนโลยีด้ำนเกษตรปลอดภัยตลอดห่วงโซ่กำรผลิต และ 
มิติที่ 5 กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยำกร
ทำงกำรเกษตรตำมเอกลักษณ์พื้นถิ่น กำรด�ำเนินงำนในช่วง
ปีงบประมำณ 2563 (ตุลำคม 2562- กันยำยน 2563) มีกำร
ด�ำเนินงำนตำมมิติต่ำงๆ ของโครงกำรเมืองต้นแบบเกษตร
ปลอดภัยอัจฉริยะ ประกอบไปด้วย กำรด�ำเนินงำนในส่วนของ

 4,548,855.00 1. กำรยกระดับฐำนรำกโดยกำรส่งเสริมกำรท�ำวิจัย
และพัฒนำนวัตกรรม รวมถึงกำรผลิตทำงกำร
เกษตรปลอดภยัสูช่มุชน โดยกำรพฒันำเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมด้ำนเกษตรปลอดภัย

2. กำรขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฐำนรำก ลดควำมเหลือ่มล�ำ้
ทำงรำยได้ โดยกำรส่งเสรมิกำรแปรรปูผลผลติและ
วัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรต่ำงๆ เช่น กำรส่งเสริม
กำรผลติผลติภณัฑ์อำหำรแปรรปู ผลติภณัฑ์เครือ่ง
ส�ำอำง ผลิตภัณฑ์เวชส�ำอำง สู่ชุมชน เป็นต้น

3. กำรขบัเคลือ่นเศรษฐกจิแก่ชมุชน โดยกำรสร้ำงช่อง
ทำงตลำดสินค้ำเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชุน
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มิติที่ 1 กำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมกำรผลิต 
ทำงกำรเกษตร ปรับพื้นที่รวมถึงปรับภูมิทัศน์ต่ำงๆ เพิ่มเติม  
เพือ่รองรบัสิง่ปลกูสร้ำงต่ำงๆ ในอนำคต และยงัมดี�ำเนนิกำรสร้ำง
อฒัจนัทร์ส�ำหรบักำรจดักจิกรรมในแปลงเกษตร กำรท�ำบนัทกึควำม
ร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) กับหน่วยงำน 
ต่ำงๆ เช่น สวทช. สนบัสนนุโรงเรอืนจ�ำนวน ๓ โรงเรือน ได้แก่  
โรงเรอืนอจัฉรยิะ โรงเรอืนกึง่อจัฉรยิะ โรงเรอืนปกต ิ ซึง่ปัจจบุนั
ด�ำเนินกำรปลูกเมล่อนพันธุ์ Orange Man ภำยในโรงเรือน
อจัฉรยิะกำรด�ำเนนิงำนในส่วนของมติทิี ่ 2 กำรแปรรูปผลผลติ
และวสัดเุหลอืใช้ทำงกำรเกษตร กำรแปรรปูผลผลติและวสัดเุหลอื
ใช้ทำงกำรเกษตรจำกแปลงเกษตรปลอดภัย โดยน�ำสำรสกดัว่ำน
หำงจระเข้พนัธุบ์ำร์บำเดนซสิ ทีม่หำวทิยำลยัเพำะปลกูด้วยระบบ
เกษตรปลอดภัย มำใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำง  
“หอมขจรคอสเมตกิ” ซึ่งเป็นผลติภัณฑ์เครือ่งส�ำอำง ทีพ่ฒันำ
มำจำกงำนวิจัยและนวัตกรรมของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต มี  
3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Homkhajorn Aloe Hand Sanitizer 
Gel, Homkhajorn Anti-Bacterial Aloe Shower Gel และ  
Homkhajorn Anti-Bacterial Aloe Hand Wash กำรด�ำเนนิงำน 
ในส่วนของมิติที่ 4 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยดี้ำนเกษตรปลอดภยัตลอดห่วงโซ่กำรผลติ แปลงสำธติ
เกษตรปลอดภยั จดัเป็นแหล่งกำรเรยีนรูน้อกสถำนทีอ่กีรปูแบบ
หนึง่ทีม่ศีกัยภำพสงูในกำรจัดกจิกรรมส�ำหรบัเดก็ ท�ำให้ผูเ้รยีน
เกดิกำรเรียนรูโ้ดยกำรสมัผสัประสบกำรณ์ตรงจำกสิง่ที่อยูโ่ดยรอบ 
โครงกำรละออพลสั ทศันศกึษำ ณ หอมขจรฟำร์ม เป็นโครงกำรใน
ควำมร่วมมอืระหว่ำงโรงเรียนสำธติละอออทุศิและหอมขจรฟำร์ม  
ในกำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้นอกห้องเรียน  
กำรด�ำเนนิงำนในส่วนของมติทิี ่ 5 กำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วและ
อนรุกัษ์ทรพัยำกรทำงกำรเกษตรตำมเอกลกัษณ์พืน้ถิน่ กำรถ่ำยทอด
องค์ควำมรูด้้ำนกำรเกษตร โดยมจีดุมุง่หมำยเพือ่ส่งเสรมิกำรท่อง
เทีย่วและอนรุกัษ์ทรพัยำกรทำงกำรเกษตรตำมเอกลกัษณ์พืน้ถิน่  
ซึง่จดัประชมุ ณ มหำวทิยำลยัสวนดสุติ วิทยำเขตสพุรรณบรุี

4. กำรลดควำมเหลื่อมล�้ำ จำกกำรสร้ำงแหล่งเรียนรู้
ต้นแบบด้ำนกำรเกษตรปลอดภัย เพื่อส่งเสริมกำร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้นวตักรรม และเทคโนโลยดี้ำน
เกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน

5. ยกระดับรำยได้ จำกกำรส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่อง
เทีย่วเชงิเกษตรแหล่งใหม่ รวมถงึเป็นแหล่งอนรุกัษ์
ทรัพยำกรทำงกำรเกษตรตำมอัตลักษณ์พื้นถิ่น
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มหำวิทยำลัย
รำชภัฏอุดรธำนี

โครงกำรผลิต
และแปรรูปสินค้ำ
เกษตรปลอดภัย

เศรษฐกิจฐำนรำก ควำมส�ำคัญโครงกำร
- เกษตรกรมรีำยได้น้อย มหำวทิยำลยัรำชภฏัอดุรธำนจีงึด�ำเนนิ 

โครงกำรส่งเสริมและสร้ำงกลุ่มอำชีพ พัฒนำผลิตภัณฑ์ 
ของกลุม่อำชพีให้มีมำตรฐำน และสร้ำงช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำย

- กำรใช้สำรเคมีในกำรท�ำกำรเกษตร
กิจกรรม
1. คัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่ ๔ จังหวัดที่เข้ำร่วมกิจกรรม
2. อบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู ้เกี่ยวกับระบบโรงเรือน 

กำรผลิตผักปลอดภัย และจัดท�ำโรงเรือนต้นแบบส�ำหรับ
กำรเรียนรู้ให้กับชุมชนเพื่อจ�ำหน่ำยให้กับโรงพยำบำล 

3. อบรมเชงิปฏบิตักิำรให้ควำมรูเ้กีย่วกบัสำรชวีภณัฑ์ป้องกัน
ก�ำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยอินทรีย์

4. อบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท�ำโรงเรือนต้นแบบบรรจุผักและ 
โรงเรือนแปรรูปสินค้ำเกษตรปลอดภัย 

5. อบรมเชิงปฏิบัติกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรปลอดภัย
6. อบรมเชงิปฏบิตักิำรให้ควำมรูเ้กี่ยวกับกำรเลีย้งไก่ไข่อำรมณ์ดี 

 4,452,240.00 Output
1. เกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำย จ�ำนวน ๑๐ กลุ่ม ได้รับ 

กำรถ่ำยทอดควำมรู้กำรปรบัปรงุโรงเรอืนบรรจผุกั
และแปรรูปสินค้ำเกษตร

2. เกษตรกรกลุม่เป้ำหมำย จ�ำนวน ๑๐ กลุม่ มผีลติภณัฑ์
สนิค้ำเกษตรแปรรปูไว้จ�ำหน่ำย เพือ่เพิม่รำยได้

3. เกษตรกรได้มีควำมรู้และทักษะในกำรเลี้ยงไก่ไข่
อำรมณ์ดี

4. ครวัเรอืนเกษตรกรได้รบักำรพฒันำยกระดบัรำยได้ 
จ�ำนวน ๒๐๐ ครัวเรือน

5. มีนักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมในโครงกำร ๓๕ คน

Outcome 
1. กลุม่เกษตรกรสำมำรถพฒันำ ทกัษะกำรผลติสนิค้ำ

เกษตรปลอดภัย ให้สำมำรถเป็นต้นแบบ ในกำร 
ให้องค์ควำมรู้ให้กับผู้อื่นได้

2. กลุ่มเกษตรกรสำมำรถพฒันำในกำรผลติสนิค้ำเกษตร
ปลอดภยัได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพและเป็นระบบ

สถำบันวิจัย
วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

Thai 
Cosmetopoeia

เศรษฐกิจฐำนรำก โครงกำร Thai Cosmetopeia มุง่เน้นกำรขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฐำน
ชวีภำพ (Bio base) ด้วยวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม  
ด�ำเนินโครงกำรโดยมีเป้ำหมำยมุ่งคืนก�ำไรสู่สังคมอย่ำงยั่งยืน 
พร้อมน�ำร่อง 10 โครงกำร พัฒนำผลิตภัณฑ์นวัตอัตลักษณ ์
เครือ่งส�ำอำง (innovative identity cosmetic) ทีม่คีวำมโดดเด่น 
และได้มำตรฐำน จำกทรพัยำกรฐำนชวีภำพทีม่คีวำมเป็นเอกลักษณ์ 
ในท้องถิน่นัน้ๆ ด้วยวทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ีนวตักรรม ในพืน้ที่ 
10 จงัหวดัทัว่ทกุภมูภิำคของประเทศไทย เพือ่สร้ำงนวตักรรมที่
สำมำรถท�ำได้จรงิ สร้ำงธรุกจิ โดยน�ำนวตักรรมด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี มำผสมกับอัตลักษณ์ของทรัพยำกรท้องถิ่น
ไทย เพื่อให้เกิดเป็นนวัตอัตลักษณ์ให้ผู้ประกอบกำรน�ำไปสร้ำง
จุดเด่น หรือสร้ำงโอกำสในกำรแข่งขันเชิงธุรกิจ ดังผลส�ำเร็จ 
ของกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ นวัตอัตลักษณ์เครื่องส�ำอำง อำทิ 

 3,950,000.00 มูลค่ำผลกระทบทำงด้ำนเศรษฐกิจ จ�ำนวน 
203,958,723 บำท จำกกำรเพิม่รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำย
ในประเทศ จ�ำนวน 201,984,523 บำท 
- ลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบกำรหรือวิสำหกิจชุมชน 

จ�ำนวน 841,000.00 บำท 
- มกีำรลงทนุเพิม่จ�ำนวน 1,133,200.00 บำท มลูค่ำ

ผลกระทบด้ำนสังคมมีมูลค่ำผลกระทบจ�ำนวน 
1,017,975.00 บำท 

- เกดิจำกกำรจ้ำงงำนในพืน้ทีจ่�ำนวน 458,600 บำท 
- ลดค่ำใช้จ่ำยจ�ำนวน 75,375 บำท 
- ส่งผลให้มคีณุภำพชีวติทีด่ีขึน้จ�ำนวน 484,000 บำท
- เพิม่รำยได้ให้กบัผูป้ระกอบกำรหรอืวสิำหกจิชมุชน

มำกกว่ำร้อยละ 20
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ผลิตภัณฑ์จำกสำรสกัดใบหมี่ จ.น่ำน , ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 
มะขำมหวำนเนค็ตำร์ “Nature bright”จำกเปลอืกเมลด็มะขำม 
จ.เพชรบูรณ์, ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวหน้ำจำกสำรสกัดอะโวคำโด 
จงัหวดัเพชรบรูณ์, ผลติภณัฑ์ Helios face serum จำกถัว่มะแฮะ  
จ.ตำก เป็นต้น

มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี

โครงกำรกำร
พัฒนำเศรษฐกิจ
ฐำนวัฒนธรรม
เชิงพื้นที่
อ�ำเภอเขมรำฐ
จงัหวัดอุบลรำชธำนี

เศรษฐกิจฐำนรำก “โครงกำรพฒันำเศรษฐกจิฐำนวฒันธรรมเชงิพืน้ที ่อ�ำเภอเขมรำฐ”  
จะขับเคลื่อนเพื่อปรับแนวทำงโครงสร้ำงเป็น “ระบบเศรษฐกิจ
แบบเพิ่มคุณค่ำและสร้ำงนวัตกรรม” (Value-driven and 
Innovation driven Economy) เพื่อเข้ำสู่กำรเป็นเศรฐกิจ
สร้ำงสรรค์บนพื้นฐำนทำงวัฒนธรรมของพื้นที่อ�ำเภอเขมรำฐ 
ผลจำกกำรศึกษำพื้นที่เขมรำฐนี้เป็นจุดเริ่มต้นในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจที่มีศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่เป็นแกนหลัก และ
ท้ำยที่สุดสำมำรถประยุกต์ใช้กระบวนกำรวิจัยนี้สำมำรถใช้เป็น
มำตรฐำนกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจส�ำหรับกำรอนุรักษ์มรดก
ทำงวฒันธรรมอืน่อย่ำงเป็นระบบ โดยมกีำรด�ำเนนิกำรหลกั ดงันี้
1) กำรสร้ำงระบบและกลไกควำมร่วมมอืระหว่ำงภำคเีครอืข่ำย 

และมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนใีนกำรท�ำนบุ�ำรงุศลิปวัฒนธรรม  
กำรวิจัยและพัฒนำเชิงพื้นที่อ�ำเภอเขมรำฐ ได้แก่ ชุมชน  
ผูป้ระกอบกำร เครอืข่ำยศิลปิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โรงเรียน หน่วยงำนรำชกำร และสถำบันพัฒนำองค์กร
ชุมชน (พอช.)

2) เครื่องมือวัดและประเมินผลเศรษฐกิจบนฐำนวัฒนธรรม
อ�ำเภอเขมรำฐ

3) ระบบฐำนข้อมูลและกำรใช้ประโยชน์จำกแผนที่ทำง
วัฒนธรรมอ�ำเภอเขมรำฐ 

4) กำรพัฒนำพื้นที่วัฒนธรรม ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ชุมชน 
วดัภถู�ำ้พระศิลำทอง พพิธิภณัฑ์บ้ำนดงเยน็ พพิธิภัณฑ์บ้ำน
ขุนภูรีประศำสน์ และกำรอนุรักษ์สถำปัตยกรรมพื้นถิ่น 
เมืองเขมรำฐ

 2,750,000.00 ผลลัพธ์ (outcome)
1) กำรใช้ประโยชน์จำกแผนทีว่ฒันธรรมเมอืงเขมรำฐ
2) กำรใช้ประโยชน์แอพพลิเคชันแผนที่วัฒนธรรม

เมืองเขมรำฐ
3) พืน้ทีว่ัฒนธรรมเป็นแหล่งท่องเทีย่วและแหล่งเรยีนรู้
4) กจิกรรมทำงวฒันธรรมได้รับกำรบนัทกึจดัเกบ็และ

เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก
5) ผู้ประกอบกำรทำงวัฒนธรรมพื้นที่เมืองเขมรำฐ

สำมำรถด�ำเนินงำนอย่ำงยั่งยืน

ผลกระทบ (impact)
1) ชุมชนมีศักยภำพในด้ำนบริกำรจัดกำร กำรเรียนรู้

และกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
2) ชุมชนมีพลังในกำรท�ำงำนเข้มแข็งเพื่อกำรพัฒนำ

ชุมชน
3) ประชำชนในพื้นที่ตระหนักในเรื่องศิลปวัฒนธรรม

ในพื้นที่
4) กำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นและ

ถ่ำยทอดสู่คนรุ่นใหม่
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5) กำรพฒันำกจิกรรมทำงวฒันธรรม ได้แก่ งำนเขมรำษฏร์ธำนี 
ย้อนยุค 205 ปี กิจกรรมเสวนำ “6 ปี ถนนสำยวัฒนธรรม
เขมรำษฎร์ธำนสีูค่วำมยัง่ยนื: ชมุชนต้นแบบทำงวฒันธรรม
ลุ ่มแม่น�้ำโขง” พิธีไหว้ผีปู ่ตำ งำนบุญเบิกบ้ำน และ 
กำรแสดงร�ำตุ้มผ่ำง

6) กำรพฒันำผูป้ระกอบกำรวฒันธรรม วสิำหกจิวัฒนธรรมเฮอืน
ฮกัฝ้ำย วสิำหกจิชมุชนท่องเทีย่วเขมรำฐลุม่น�ำ้โขง วสิำหกจิ
กล้วยตำก กลุม่สมัมำชพีชมุชนบ้ำนนำหนองเชอืก กลุม่พฒันำ
อำชพีบ้ำนดงเยน็ ชมุชนบ้ำนหนองนกทำ และชมุชนบ้ำนป่ำข่ำ

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครสวรรค์

โครงกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น

เศรษฐกิจฐำนรำก กำรด�ำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น พื้นที ่
กำรรบัผดิชอบทัง้หมด 2 จงัหวดัประกอบด้วยจงัหวดันครสวรรค์
และจังหวัดอุทัยธำนี 
- ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับ 

จ�ำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ ต่อจังหวัด
- องค์ควำมรู้ งำนวิจัย นวัตกรรมของอำจำรย์หรือนักศึกษำ

ที่ด�ำเนินกำรร่วมกับชุมชนเป็นฐำนในกำรพัฒนำยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งหมด 18 องค์ควำมรู้  
โดยแบ่งเป็นจังหวัดนครสวรรค์จ�ำนวน 9 องค์ควำมรู้และ
จังหวัดอุทัยธำนี 9 องค์ควำมรู้

- อัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับกำรอนุรักษ์และยกระดับ  
รวมทั้งหมด จ�ำนวน 3 อัตลักษณ์โดยแบ่งเป็นจังหวัด
นครสวรรค์จ�ำนวน 1 อัตลักษณ์ได้แก่ ปลำ และจังหวัด
อุทัยธำนี 2 อัตลักษณ์ได้แก่ ผ้ำทอลำวครั่ง และปลำแรด 

- จ�ำนวนผลติภณัฑ์ชมุชนทีไ่ด้รบักำรพฒันำ/วสิำหกจิชมุชน/ 
ผู ้ประกอบกำรใหม่ในพื้นที่บริกำรของ มรภ.ที่ประสบ 
ควำมส�ำเรจ็จำกกำรสนบัสนนุองค์ควำมรูจ้ำก มรภ.ทัง้หมด 10 
ผลติภณัฑ์และมนีกัศกึษำทีเ่ข้ำร่วมพฒันำผลติภณัฑ์ จ�ำนวน 
125 คน ต่อจงัหวดั โดยมกีำรบรูณำกำรรำยวชิำในกำรเรยีน
กำรสอนทัง้หมด 23 รำยวชิำ โดยมขีัน้ต�ำ่จ�ำนวนรำยวชิำ 2 
รำยวชิำ ต่อผลติภณัฑ์ ในหลกัสตูรทีม่กีำรบรูณำกำรจดักำร
เรยีนกำรสอนในกำรพฒันำผลติภณัฑ์ชมุชนท้องถิน่"

 2,500,000.00 มีกำรน�ำองค์ควำมรู้ที่ได้ไปพัฒนำต่อยอดกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ เช่น ในโครงกำรออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 
ประจ�ำปี 2563 โดยควำมร่วมมอืของธนำคำรออมสนิ ภำค 
6 กบั นกัศกึษำสำขำวิชำกำรออกแบบ คณะเทคโนโลยี 
กำรเกษตรและเทคโนโลยอีุตสำหกรรม และ คณะวิทยำ 
กำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ และเกิด
เครอืข่ำยทำงมเีกษตรปลอดภยั ในอ�ำเภอลำดยำว จงัหวดั
นครสวรรค์ เป็นแม่ข่ำยโครงกำร มีกำรประสำนงำน  
สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน ร่วมทั้งเกิดควำมร่วมมือ 
กับหน่วยงำนในทั้งถิ่น เช ่น ได ้มีกำรร ่วมมือกับ
สำธำรณสุขจังหวัดอุทัยธำนี พัฒนำชุมชนจังหวัด
อุทัยธำนี เป็นต้น

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

ผลิตภัณฑ์จำกสำรสกัดใบหมี่ จ.น่ำน , ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 
มะขำมหวำนเนค็ตำร์ “Nature bright”จำกเปลอืกเมลด็มะขำม 
จ.เพชรบูรณ์, ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวหน้ำจำกสำรสกัดอะโวคำโด 
จงัหวดัเพชรบรูณ์, ผลติภณัฑ์ Helios face serum จำกถัว่มะแฮะ  
จ.ตำก เป็นต้น

มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี

โครงกำรกำร
พัฒนำเศรษฐกิจ
ฐำนวัฒนธรรม
เชิงพื้นที่
อ�ำเภอเขมรำฐ
จงัหวัดอุบลรำชธำนี

เศรษฐกิจฐำนรำก “โครงกำรพฒันำเศรษฐกจิฐำนวฒันธรรมเชงิพืน้ที ่อ�ำเภอเขมรำฐ”  
จะขับเคลื่อนเพื่อปรับแนวทำงโครงสร้ำงเป็น “ระบบเศรษฐกิจ
แบบเพิ่มคุณค่ำและสร้ำงนวัตกรรม” (Value-driven and 
Innovation driven Economy) เพื่อเข้ำสู่กำรเป็นเศรฐกิจ
สร้ำงสรรค์บนพื้นฐำนทำงวัฒนธรรมของพื้นที่อ�ำเภอเขมรำฐ 
ผลจำกกำรศึกษำพื้นที่เขมรำฐนี้เป็นจุดเริ่มต้นในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจที่มีศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่เป็นแกนหลัก และ
ท้ำยที่สุดสำมำรถประยุกต์ใช้กระบวนกำรวิจัยนี้สำมำรถใช้เป็น
มำตรฐำนกำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจส�ำหรับกำรอนุรักษ์มรดก
ทำงวฒันธรรมอืน่อย่ำงเป็นระบบ โดยมกีำรด�ำเนนิกำรหลกั ดงันี้
1) กำรสร้ำงระบบและกลไกควำมร่วมมอืระหว่ำงภำคเีครอืข่ำย 

และมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนใีนกำรท�ำนบุ�ำรงุศลิปวัฒนธรรม  
กำรวิจัยและพัฒนำเชิงพื้นที่อ�ำเภอเขมรำฐ ได้แก่ ชุมชน  
ผูป้ระกอบกำร เครอืข่ำยศิลปิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โรงเรียน หน่วยงำนรำชกำร และสถำบันพัฒนำองค์กร
ชุมชน (พอช.)

2) เครื่องมือวัดและประเมินผลเศรษฐกิจบนฐำนวัฒนธรรม
อ�ำเภอเขมรำฐ

3) ระบบฐำนข้อมูลและกำรใช้ประโยชน์จำกแผนที่ทำง
วัฒนธรรมอ�ำเภอเขมรำฐ 

4) กำรพัฒนำพื้นที่วัฒนธรรม ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ชุมชน 
วดัภถู�ำ้พระศิลำทอง พพิธิภณัฑ์บ้ำนดงเยน็ พพิธิภัณฑ์บ้ำน
ขุนภูรีประศำสน์ และกำรอนุรักษ์สถำปัตยกรรมพื้นถิ่น 
เมืองเขมรำฐ

 2,750,000.00 ผลลัพธ์ (outcome)
1) กำรใช้ประโยชน์จำกแผนทีว่ฒันธรรมเมอืงเขมรำฐ
2) กำรใช้ประโยชน์แอพพลิเคชันแผนที่วัฒนธรรม

เมืองเขมรำฐ
3) พืน้ทีว่ัฒนธรรมเป็นแหล่งท่องเทีย่วและแหล่งเรยีนรู้
4) กจิกรรมทำงวฒันธรรมได้รับกำรบนัทกึจดัเกบ็และ

เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก
5) ผู้ประกอบกำรทำงวัฒนธรรมพื้นที่เมืองเขมรำฐ

สำมำรถด�ำเนินงำนอย่ำงยั่งยืน

ผลกระทบ (impact)
1) ชุมชนมีศักยภำพในด้ำนบริกำรจัดกำร กำรเรียนรู้

และกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
2) ชุมชนมีพลังในกำรท�ำงำนเข้มแข็งเพื่อกำรพัฒนำ

ชุมชน
3) ประชำชนในพื้นที่ตระหนักในเรื่องศิลปวัฒนธรรม

ในพื้นที่
4) กำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นและ

ถ่ำยทอดสู่คนรุ่นใหม่
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ื้นต
ัวจากวิกฤต

โควิด
-19 สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

มหำวิทยำลัย
ขอนแก่น

กำรพัฒนำ
เกษตรกรผู้เลี้ยง
จิ้งหรีดในภำค
ตะวันออกเฉียง
เหนือสู่ระบบกำร
ผลิตที่ได้มำตรฐำน
ควำมปลอดภัย

เศรษฐกิจฐำนรำก เป็นโครงกำรส่งเสรมิเกษตรกรผูเ้ลีย้งจิ้งหรีดให้ได้รับรองมำตรฐำน 
GAP และมีแนวทำงในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป
จำกจิง้หรดี ด�ำเนนิกำรโดยสถำบนัวจิัยยทุธศำสตร์และประสำน
ควำมร่วมมอืเพื่อพฒันำภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มหำวทิยำลยั
ขอนแก่น ซึง่มวีตัถปุระสงค์ เพือ่พฒันำฟำร์มจิง้หรดีให้ได้มำตรฐำน
ตำมสินค้ำเกษตรและส่งเสริมเกษตรกร/ผู้ประกอบกำรให้มี 
ควำมสำมำรถในกำรผลติจิ้งหรดีให้ได้มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ส�ำหรับพื้นที่ด�ำเนินโครงกำร มี 2 พื้นที่ แต่ละพื้นที่มีเกษตรกร
เข้ำร่วมโครงกำรพื้นที่ละ 50 คน คือ 1. กลุ่มเศรษฐกิจพอ
เพียงผู้เลี้ยงจิ้งหรีดบ้ำนแสนตอ ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอน�้ำพอง 
จังหวัดขอนแก่น 2. วิสำหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสะดิ้งจิ้งหรีดบ้ำนฮ่อ
งฮี ต�ำบลยำงตลำด อ�ำเภอยำงตลำด จังหวัดกำฬสินธุ์ โดยมีผล
กำรด�ำเนินงำน ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดบ้ำนแสนตอ ผ่ำนกำรตรวจ

รบัรองมำตรฐำน GAP จ�ำนวนทัง้หมด 21 รำย จำกทัง้หมด 
23 รำยในรอบที่ 1 และมีกำรยื่นขอรับรองเพิ่มใรอบที่ 2 
จ�ำนวน 12 ฟำร์ม

2. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดบ้ำนฮ่องฮีได้รับงบเงินกู้จำก 
ธ.ก.ส. และได้ท�ำกำรปรับปรุงเพื่อตรวจประเมินรับรอง
มำตรฐำน GAP จ�ำนวนทั้งหมด 12 รำย ซึ่งปศุสัตว์จังหวัด
ได้มีกำรลงพื้นที่ตรวจประเมินเมื่อวันที่ 25-26 กุมภำพันธ์ 
2564 ทีผ่่ำนมำ คำดว่ำจะได้รับรองมำตรฐำนฟำร์มทัง้หมด 
12 ฟำร์ม

3. มกีำรส่งเสรมิเกษตรกรผูเ้ลีย้งจิง้หรดีกำรเชญิผูป้ระกอบกำร
และ พำไปศึกษำดูงำนเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ และแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์กับผู้ประกอบกำรใบหม่อนฟำร์ม อ.ท่ำงหลง 
จ.ลพบรุ ีวนัทน์กมลฟำร์ม จ.ร้อยเอด็ และชตุกิำญจน์ฟำร์ม 
จ.สุโขทัย 

4. มกีำรส่งเสรมิกำรจดักำรและบรหิำรกระบวนกำรกลุ่มให้กบั
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดทั้ง 2 หมู่บ้ำน

 2,359,200.00 ผลลัพธ์ : 
1. เกษตรกรผูเ้ลีย้งจิง้หรดีในพืน้ทีม่กีำรปรบัปรงุฟำร์ม 

ที่ได้มำตรฐำนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำร
จัดกำรฟำร์มสมัยใหม่

2. เกดิอำชพีทำงเลอืกใหม่ และขยำยผลธรุกจิจิง้หรดี
ในพื้นที่จังหวัดต่ำง ๆ  ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลกระทบ : 
หน่วยงำนภำครัฐน�ำโมเดลธุรกิจกำรเลี้ยงจิ้งหรีดที่ได้
มำตรฐำนไปขยำยผลให้แก่กลุ่มเกษตรกรรำยย่อยอื่น 
ๆ ในภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เพือ่ยกระดบัรำยได้และ 
มีคุณภำพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกรรำยย่อย
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นวก

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

5. มีกำรส่งเสริมด้ำนกำรตลำด โดยกำรจัดกิจกรรม นุ่งซิ่น 
กินแมง ณ ตลำดนัดต้นตำล จ.ขอนแก่น และจัดกิจกรรม
กำรยกระดบัผลติภณัฑ์แปรรปูจำกจิง้หรดี โดยเชญิวทิยำกร
ในมหำวิทยำลัยขอนแก่นเป็นผู้ให้ควำมรู้แก่เกษตรกร 

6. มีกำรจัดท�ำสื่อประชำสัมพันธ์ในหลำกหลำยรูปแบบ เช่น 
Facebok VDO โปสเตอร์ กำรแจกผลิตภัณฑ์แปรรูป 
จำกเกษตรกรในโครงกำร และสื่อโทรทัศน์ต่ำงๆ เป็นต้น"

มหำวิทยำลัย
พะเยำ

มหำวิทยำลัย
พะเยำ: 
กลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐำนรำก
ด้วยภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น

เศรษฐกิจฐำนรำก มหำวทิยำลยัพะเยำกบัแนวคดิกำรสร้ำงตลำดภำยในมหำวทิยำลยั  
จงึเป็นจดุเริม่ต้นของกำรสร้ำงรปูแบบตลำดทีเ่หมำะสม โดยเป็น 
ตัวกลำงในกำรเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้ำวหอมมะลิ 
สู่ผู้บริโภค ซึ่งได้น�ำข้ำวหอมมะลิเกรดพรีเมี่ยม “Nong Lom 
Rice” มำจ�ำหน่ำยผ่ำนระบบ และกลไกของมหำวิทยำลัย 
เพื่อสร้ำงคุณภำพ รำคำ และช่วยเพิ่มปริมำณกำรซื้อให้สูงขึ้น  
มกีระบวนกำรคอืมหำวทิยำลยัจะรบัซือ้ข้ำวเหล่ำนีใ้นระยะแรก  
โดยได้ท�ำควำมร่วมมือกับโรงสีชุมชนเพื่อให้ส่งข้ำวพรีเมี่ยม 
ให้กับมหำวิทยำลัยเดือนละ 2 ตัน (เริ่มตั้งแต่เดือน กพ. 2563)  
หลังจำกนั้นจะน�ำไปประกอบอำหำรให้กับนักเรียนโรงเรียน 
สำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ และร้ำนอำหำรในโรงอำหำรของ
มหำวิทยำลัยที่เข้ำร่วมโครงกำร ปัจจุบันมหำวิทยำลัยได้มี
แนวคิดขยำยผลโครงกำรร่วมกับหน่วยงำนรำชกำรในระดับ
จังหวัด ซึ่งเป็นหนุนเสริมและช่วยเพิ่มช่องทำงกำรตลำด ให้กับ
เกษตรกรเกษตรกรผู้ปลกูข้ำวหอมมะล ิGAP ของจงัหวดัพะเยำ
ได้มำกขึ้น และท�ำให้คนพะเยำอีก 85 เปอร์เซ็นต์ มีโอกำส 
รบัประทำนข้ำวหอมมะลคิณุภำพดขีองจงัหวดัตนเองได้อกีครัง้

 1,650,000.00 1. ทรำบถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตผลข้ำวหอมมะลิที่ถูก
ต้องและสำมำรถน�ำมำวิเครำะห์ศักยภำพของข้ำว
หอมมะลิเกรดพรีเมี่ยม

2. ทรำบถึงข้อมูลควำมสำมำรถในกำรผลิตและ
ศักยภำพของกลุ่มต่ำงๆ ในกำรผลิตของข้ำวหอม
มะลิเกรดพรีเมี่ยม

3. ทรำบถึงระบบและกลไกของมหำวิทยำลัยพะเยำ
ในกำรใช้ข้ำวหอมมะลิเกรดพรีเมี่ยม

4. ทรำบถึงข้อมูลเกี่ยวกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค
ต่อข้ำวหอมมะลิเกรดพรีเมี่ยม

5. ทรำบถึงข้อมูลของพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อสร้ำง
ควำมต้องกำรของข้ำวหอมมะลิเกรดพรีเมี่ยม

6. ได้วธิกีำรก�ำหนดและสร้ำงระบบและกลไก รวมทัง้
เงื่อนไขในกำรบริหำร กำรสร้ำงระบบและกลไก
ของมหำวิทยำลัยพะเยำในกำรใช้ข้ำวหอมมะลิ 
เกรดพรีเมี่ยม

7. ได ้รูปแบบกำรจัดกำรตลำดสมัยใหม่ ทั้งแบบ  
online offline
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หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลกรุงเทพ
สถำบันวิจัย
และพัฒนำ

กำรบูรณำกำร
กำรพัฒนำ
รถสำมล้อไฟฟ้ำ
ส�ำหรับเตำปิ้ง
ลูกชิ้นด้วยพลังงำน
จำกโซล่ำเซลล์เพื่อ
เพิ่มรำยได้ให้กับ
ชุมชนป่ำขะ  
อ�ำเภอบ้ำนนำ 
จังหวัดนครนำยก

เศรษฐกิจฐำนรำก มุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ
ประชำกรในชุมชน เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยกำร
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนำเกษตรกรและประชำกรใน
ชุมชนให้มีควำมรู้และเป็นผู้ประกอบกำรวิสำหกิจกำรเกษตร  
พัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตและคุณภำพมำตรฐำนของ
ผลิตภัณฑ์ สู่มำตรฐำนระดับสำกลและสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำดและมูลค่ำสูง

 1,460,000.00 เกดิชมุชนต้นแบบทีส่ำมำรถออกแบบรปูแบบกำรจดักำร 
รถสำมล้อไฟฟ้ำส�ำหรับเตำปิ้งลูกชิ้นด้วยพลังงำนจำก
โซล่ำเซลล์เพื่อเพิ่มรำยได้ให้กับชุมชนของตนเองอย่ำง
มปีระสทิธภิำพและเหมำะสมกบัสภำพชมุชนเกษตรกร
และประชำกรในชุมชนป่ำขะและ เชิงเนิน อ. เมือง  
จ. ระยองจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 20% และชุมชนใกล้เคียง 
ได้รบัควำมรูจ้ำกนวตักรรมสำมำรถพฒันำและประกอบ
อำชพีเพือ่น�ำไปลดต้นทุนและลดมลพษิเพือ่สิง่แวดล้อมได้

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเลย

แผนงำนวิจัย 
นวัตกรรมกำร
ขับเคลื่อนอำหำร
ท้องถิ่นบนฐำนรำก
เอกลักษณ์
ทำงวัฒนธรรม
ในเขต
ภำคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ตอนบน 1 

เศรษฐกิจฐำนรำก 1. ศกึษำและถอดองค์ควำมรูเ้กีย่วกบัอำหำรท้องถิน่บนฐำนรำก 
ของชุมชนในเขต ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

2. พฒันำต่อยอดต้นแบบอำหำรท้องถิ่นบนฐำนเอกลกัษณ์ทำง
วัฒนธรรม ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

3. ออกแบบและสร้ำงพำหนะกำรสือ่สำรในกำรปลกูจติส�ำนกึต่อ 
อำหำรท้องถิ่น ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

4. ออกแบบและสร้ำงฐำนข้อมูลอำหำรท้องถิ่น ในเขต 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

 1,442,000.00 1. ผลงำนวิจัยเกิดกำรยอมรับ น�ำไปใช้อ้ำงอิงอย่ำง 
กว้ำงขวำง ทัง้ในเชงินโยบำย แผนงำนกำรด�ำเนินงำน  
แวดวงทำงวิชำ กำรเรียน กำรสอน ช่องทำง 
กำรเผยแพร่อำหำรท้องถิน่อสีำน ให้เกดิกำรยอมรับ 
ทำงวิชำกำรในระดับชำติมำกขึ้น

2. เกิดกำรต่อยอดพัฒนำต้นแบบอำหำรท้องถิ่น 
บนฐำนเอกลกัษณ์ทำงวฒันธรรม ไปส่งเสรมิให้กบั
ร้ำนอำหำร/โรงเรียนในชุมชน

3. เกิดต้นแบบอำหำรท้องถิ่นบนฐำนเอกลักษณ์ทำง
วัฒนธรรม ไปสู่สังคมระดับประเทศ

4. ชุมชนเกิดควำมภำคภูมิใจในเอกลักษณ์ทำง
วัฒนธรรมอำหำรท้องถิ่น

5. เกิดกระบวนกำรคัดสรรอำหำรท้องถิ่นต้นแบบ 
บนฐำนเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม และกำรส่งเสริม
กำรพัฒนำอำหำรท้องถิ่นไปสู่สังคมระดับประเทศ

6. เกิดกำรจดจ�ำ ระลึกได้ และน�ำไปสู่กำรซื้อและ
ควำมนิยมบริโภคอำหำรท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์  
รวมทั้งมจีติส�ำนกึในกำรอนรุกัษ์รกัษำและเผยแพร่
ไปสู่รุ่นต่อรุ่น
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นวก

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

7. บคุลำกรน�ำควำมรูว้จิยัไปใช้พฒันำโครงร่ำงงำนวจิยั 
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนไปพัฒนำด้ำนกำรเรียน 
กำรสอนพฒันำมหำวทิยำลยั พฒันำชมุชนและท้องถิน่  
ท�ำนุบ�ำรุงศิลปะวัฒนธรรม และอนุรักษ์ภูมิปัญญำ
ท้องถิน่ รวมทัง้ด�ำเนนิงำนวจิยัเพือ่เสนอขอผลงำน
ทำงวิชำกำร และช่วยในกำรด�ำเนินงำนสอน

8. นักศึกษำสำมำรถไปต ่อยอดด�ำเนินงำนวิจัย 
ในชุมชน ต่อยอดในกำรศึกษำและกำรศึกษำต่อ 
ตลอดจนพัฒนำทำงวิชำกำรในกำรท�ำงำน

9. ผู ้ถูกเยือนเกิดควำมหวงแหนที่จะปกป้องและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมอำหำรท้องถิ่นไม่ให้สูญหำยไป
ตำมยุคสมัย

10. ผู้น�ำชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเข้ำใช้งำนฐำนข้อมูล
ออนไลน์เพื่อจัดกำรข้อมูลอำหำรท้องถิ่นในชุมชน
ของตัวเองได้

11. คนภำยในและภำยนอกชุมชนเกิดกำรรับรู้ เรียนรู้  
มจีติส�ำนกึอนรุกัษ์ ยอมรบัและบรโิภคอำหำรท้องถิน่ 
จำกกำรเปิดรับพำหนะกำรสื่อสำรและเข้ำใช้งำน
ฐำนข้อมูลออนไลน์

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏกำญจนบุรี

กำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตและยกระดับ
รำยได้ชุมชน
ต�ำบลท่ำเสำ 
อ�ำเภอไทยโยค 
จังหวัดกำญจนบุรี 
ภำยใต้แนวคิด ; 
ไทยโยค เมอืงไม้ผล 
มนต์เสน่ห์
แห่งขุนเขำ

เศรษฐกิจฐำนรำก ในพืน้ทีช่มุชนท่ำเสำ ต�ำบลท่ำเสำ อ�ำเภอไทรโยค จงัหวดักำญจนบรุี  
ชุมชนมีอำชีพหลักคือท�ำกำรเกษตร พื้นที่มีแหล่ง/ทรัพยำกร
หลำกหลำยทัง้กำรเกษตร กำรท่องเทีย่ว มคีวำมหลำกหลำยทำง
ชวีภำพทัง้ด้ำนพชืและสตัว์เนือ่งจำกมพีืน้ทีต่ดิต่ออทุยำนแห่งชำติ 
ไทรโยค มีแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่ส�ำคัญหลำยแห่ง
เนื่องจำกมีแม่น�้ำแควน้อยไหลผ่ำน ท�ำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ำมำ
เที่ยวชมควำมสวยงำมของแหล่งท่องเที่ยวมำกมำย ชุมชนจึงมี
ควำมต้องกำรให้มกีำรพฒันำในด้ำนอำชพี เพือ่เป็นกำรส่งเสริม
ให้เกิดรำยได้นอกเหนือจำกภำคเกษตรกรรม อำทิ โครงกำร
ส่งเสริมและแปรรูปรูปกล้วยเพื่อเป็นสินค้ำและของที่ระลึก  
มกีำรด�ำเนนิงำนส่งเสริมให้เกษตรกรผูป้ลกูกล้วยจดัตั้งกลุม่และ

1,409,900.00 1. ครวัเรือนมีรำยได้เพิม่ขึน้ร้อยละ 51.61 (ก่อนด�ำเนนิ 
โครงกำร 89,000 บำท/ปี/ครวัเรอืน ภำยหลงัด�ำเนนิ 
โครงกำรรำยได้ 134,933.99 บำท/ปี/ครัวเรือน)

2. เกษตรกรมีกำรพัฒนำกำรผลิตไม้ผลตำมหลัก
เกษตรปลอดภยั และมกีำรประยกุต์ใช้สำรชวีภณัฑ์
ในกำรผลิต

3. ศนูย์เรยีนรูเ้กษตรผสมผสำนต้นแบบ มหำวทิยำลยั
รำชภัฏกำญจนบุรี
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คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

พฒันำกระบวนกำรปลกูให้มคีณุภำพ โดยกำรใช้ควำมรูท้ำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรปลูก 
รวมถึงน้อมน�ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นแนวทำง
ในกำรปฏิบัติ นอกจำกนี้ในพื้นที่ต�ำบลท่ำเสำ อ�ำเภอไทรโยค 
จังหวัดกำญจนบุรี ยังมีผลิตผลทำงกำรเกษตร อำทิเช่น ส้มโอ 
ทุเรียน มะพร้ำว เงำะ รวมถึงเครื่องจักสำนจำกไม้ไผ่ที่สำมำรถ
สร้ำงรำยได้ให้แก่คนในชุมชนได้อีกทำงหนึ่งด้วย

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบุรี

โครงกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตและ
ยกระดับรำยได้
ให้กับคนในชุมชน
ฐำนรำก 

เศรษฐกิจฐำนรำก ตำมที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ได้รับพระบรมรำโชบำย 
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่นซึ่งได ้ด�ำเนินกำรในปี 
งบประมำณ เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ซึ่งคัดเลือกหมู่บ้ำน
โดยอ้ำงอิงข้อมูลจำก ข้อมูลควำมจ�ำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.) ข้อมูล
พื้นฐำนระดับชุมชน (กชช.2ค.) และรำยได้ขั้นต�่ำ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบุรี จึงมุ่งเป้ำหมำยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจ�ำนวน 
100 ครวัเรอืนและจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์จ�ำนวน 80 ครวัเรอืน 
ที่มีรำยได้ต�่ำกว่ำเกณฑ์ น�ำประเด็นปัญหำและควำมต้องกำร
ที่แท้จริงของชุมชนสู่กำรวำงแผนกำรแก้ปัญหำ เพื่อให้ตรงกับ
วตัถปุระสงค์ของโครงกำร ทัง้ด้ำนเกษตร สิง่แวดล้อม เศรษฐกจิ 
และศิลปวัฒนธรรมชุมชน

 1,400,000.00 1. ชุมชนโค้งตำบำง อ�ำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี 
เพิ่มรำยได้จำกผลิตภัณฑ์สมุนไพร 6 ผลิตภัณฑ์

2. ชุมชนบ้ำนห้วยเกรียบ อ�ำเภอบำงสะพำน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 1) ได้ชุมชนต้นแบบด้ำนกำร 
ท�ำเกษตรตำมรอยเศรษฐกจิพอเพยีง 2) เพิม่รำยได้
จำกสินค้ำทำงกำรเกษตร และลดรำยจ่ำยในเรื่อง
กำรใช้สำรเคมี 3) ได้ผลผลิตทำงกำรเกษตร ได้แก่ 
ผักบุ้ง กวำงตุ้ง คะน้ำ 4) ผลผลิตมอบให้ ชุมชน
ห้วยเกรียบ และ ตัวแทนจำกสำธำรณสุขรับมอบ
ไปแจกจ่ำยให้กับกลุ่ม อสม.และบุคลำกรทำงกำร
แพทย์ อ.บำงสะพำน

3. อ�ำเภอบ้ำนลำด ได้แก่ ชุมชนหนองกระเจ็ด ชุมชน 
ไร่มะขำม ชุมชนไร่กร่ำง และชุมชนหนองกะปุ 
อ�ำเภอท่ำยำง ได้แก่ชมุชนกลดัหลวง 1) ลดรำยจ่ำย 
ของครัวเรือน 2) ได ้ผลผลิตทำงกำรเกษตร 
ประมำณ 900 กิโลกรัม จำกพื้นที่ทั้งหมด 2 ไร่  
3) ได ้ชุมชนต้นแบบกำรท�ำเกษตรปลอดภัย  
4) ชมุชนได้รบักำรแจกจ่ำยจำกผลผลติทำงกำรเกษตร

4. ชุมชนบ้ำนสำมเรือน 1) เพิ่มรำยได้ของครัวเรือน  
2) ได้กลุ่มวิสำหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จำกผ้ำทอมือ
บ้ำนสำมเรือน 3) ได้ผลิตภัณฑ์จำกผ้ำ 3 รูปแบบ  
ได้แก่ เสือ้ผ้ำ ของใช้ ของทีร่ะลกึ 4) ได้เครือ่งหมำย 
กำรค้ำภำยใต้ชือ่ “แพรภฎั” 5) ได้กล่องบรรจภุณัฑ์
และป้ำยสินค้ำ"
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ส�ำนักบริกำร
วิชำกำร 
มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
มหำสำรคำม

โครงกำรเพิ่ม
ศักยภำพกำรผลิต
ข้ำวหอมมะลิ
ทุ่งกุลำร้องไห้

เศรษฐกิจฐำนรำก ส�ำรวจพื้นที่ ในเขตทุ ่ ง กุลำร ้องไห ้อ�ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  
โดยได้พื้นที่ด�ำเนินงำนคือต�ำบลเมืองเตำ ซึ่งเป็นแหล่งผลิต 
ข้ำวหอมมะลิคุณภำพของจังหวัดมหำสำรคำม กำรด�ำเนิน
โครงกำรได้ส่งเสริมกระบวนกำรผลิตข้ำวหอมมะลิตั้งแต่ต้นน�้ำ 
กลำงน�ำ้ และปลำยน�ำ้ พัฒนำห่วงโซ่เกษตรอนิทรยี์ให้ครอบคลมุ
ทุกขั้นตอนกำรผลิต พร้อมทั้งขยำยพื้นที่ เกษตรอินทรีย ์  
โดยสนบัสนนุให้มกีำรพฒันำระบบทีส่มำชกิกลุม่ผูผ้ลติผลติและ
ชมุชนมสี่วนร่วมในกำรตรวจสอบกนัเอง สนบัสนนุกำรวจิยัและ
พัฒนำนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลำดสินค้ำเพื่อสุขภำพ
และกำรส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมตลำด
สีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรและกลุ่มเกษตร
จ�ำหน่ำยสนิค้ำผ่ำนช่องทำงพำณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ทัง้ในประเทศ
และต่ำงประเทศ ปรบัปรงุคณุภำพดนิและน�ำ้ กำรบรหิำรจดักำร
พืชที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอ
เพียง เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสินค้ำเกษตร GAP (Good 
Agricultural Practice) ด้ำนกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำก
ข้ำวหอมมะลใิห้มคีวำมหลำกหลำย โดยกำรจดัอบรมเชงิปฏบิตัิ
กำรให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำย

 1,197,200.00 ด้ำนเศรษฐกิจ
- กลุ่มวิสำหกิจชุมชนได้แปรรูปข้ำวเป็นข้ำวฮำงงอก  

ใช้วธิซีือ้ข้ำวเปลอืกจำกสมำชกิ กโิลกรมัละ 20 บำท  
ข้ำวเปลือก 3 กิโลกรัม ผลิตข้ำวฮำงงอกได้ 1 
กิโลกรัม และจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ข้ำวฮำงงอก 
กิโลกรัมละ 120 บำท ท�ำให้กลุ่มวิสำหกิจชุมชน 
มีรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยข้ำงฮำงงอก โดยมีต้นทุน
กำรผลิต 6,000 บำท สำมำรถจ�ำหน่ำยได้เฉลี่ย
เดือนละ 100 กิโลกรัม เกิดรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 
เดอืนละ 12,000 บำท หักต้นทนุ 6,000 บำท รำยได้ 
ต่อปีจะมีก�ำไร 72,000 บำท

ด้ำนสังคม 
- กลุ่มวิสำหกิจชุมชนฯ สำมำรถด�ำเนินกำรบริหำร

กลุม่โดยกำรมสี่วนร่วมด้วยควำมโปร่งใส ท�ำให้กลุม่
มีควำมเข้มแข็งและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำร 
จดัตัง้วสิำหกจิชมุชนปลกูข้ำวหอมมะลแิบบอนิทรยี์
บ้ำนกำงกี่เพิ่มขึ้น 1 กลุ่ม 

- กลุ่มวิสำหกิจชุมชนได้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกับเครือ
ข่ำยระหว่ำงชำวบ้ำนกับนักวิชำกำร นักศึกษำ 
ได้แลกเปลี่ยนควำมรู้ร่วมกัน

ด้ำนกำรศึกษำ
- ได้วิทยำกรตัวคูณเกษตรกรต้นแบบ กำรคัดเมล็ด

พันธุ์ข้ำว
- เกษตรกรต้นแบบ กำรวิเครำะห์ดนิ และกำรวเิครำะห์น�ำ้ 
- เกษตรกรต้นแบบกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลเกษตรกร

รำยแปลง
- เกษตรกรต้นแบบกำรผลิตข้ำมหอมมะลิได้รับ 

กำรรบัรองข้ำว GAP จ�ำนวน 7 คน วทิยำกรดงักล่ำว 
มำได้ขยำยผลองควำมรูใ้นชมุชนและชมุชนข้ำงเคยีง
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ด้ำนสิ่งแวดล้อม
กลุ ่มวิสำหกิจชุมชนได้ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย ์
อัดเม็ดลดกำรใช้สำรเคมีและเกษตรกร ปลูกข้ำวแบบ
อินทรีย์มีจ�ำนวนเพิ่มมำกขึ้นของกลุ่มวิสำหกิจชุมชน
บ้ำนหนองฮี บ้ำนเมืองเตำและบ้ำนกำงกี่ อ�ำเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม

มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี

นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีแปรรูป
อำหำรปลอดภัย
ครบวงจร

เศรษฐกิจฐำนรำก โครงกำร “เครอืข่ำยคณุค่ำและควำมเป็นท้องถิน่สูก่ำรสร้ำงระบบ 
นเิวศอำหำรปลอดภยัในจงัหวดัอบุลรำชธำน”ี มวีตัถปุระสงค์เพือ่  
สร้ำงเศรษฐกจิหมนุเวียนและกระจำยรำยได้ ด้วยกำรสร้ำงมลูค่ำเพิม่ 
จำกทรพัยำกรในพืน้ที ่ร่วมกบัผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีทกุภำคส่วนทัง้  
เกษตรกร กลุม่วิสำหกจิชมุชนท่องเทีย่วเชงิเกษตร เกษตรกรผู้ผลติ
สินค้ำเกษตรอินทรีย์ ภำคเอกชน ผู้ประกอบกำรขนำดเล็กและ
ขนำดใหญ่ ผูป้ระกอบกำรในตลำด ผูบ้รหิำรตลำด ผูป้ระกอบกำร
ใหม่ มลูนธิสิือ่สร้ำงสขุ หน่วยงำนรำชกำร ส�ำนกังำนสำธำรณสขุ 
ส�ำนกังำนเกษตรและสหกรณ์ ส�ำนกังำนพำณชิย์ ส�ำนกังำนเกษตร 
ส�ำนกังำนปศสุัตว์ ส�ำนกังำนประมง ศนูย์ส่งเสรมิอุตสำหกรรมภำคที่ 7 
ส�ำนกังำนอตุสำหกรรม ส�ำนกังำนพฒันำชมุชนในจังหวดัอบุลรำชธำนี 
ครอบคลมุทั้งระบบ “นเิวศอำหำรปลอดภยัจงัหวัดอุบลรำชธำน”ี
กำรด�ำเนนิงำนภำยใต้ชดุโครงกำรประกอบด้วย 8 โครงกำรย่อย 
ได้แก่ (1) โครงกำรกำรพัฒนำระบบและกำรประยกุต์ใช้หลกักำร
ข้อมูลขนำดใหญ่ส�ำหรับกำรบริหำรจดักำรข้อมูลอำหำรปลอดภยั 
(2) โครงกำรกำรพัฒนำโซ่อุปทำนสนิค้ำเกษตรอินทรีย์ส�ำหรบัตลำด
ปลอดภยั (3) โครงกำรกำรยกระดบัคณุค่ำและมลูค่ำผลติภณัฑ์อำหำร
ปลอดภยั : ศกึษำกรณบี้ำนบวัเทิง จ.อุบลรำชธำน ี (4) โครงกำร
กำรพัฒนำระบบตลำดดิจิทัลและเกษตรอัจฉริยะส�ำหรับเกษตร
อินทรยี์ (5) โครงกำรระบบกำรจดัส่งผกัปลอดภยั ‘ผกัดีดี’ จังหวัด
อุบลรำชธำน ี(6) โครงกำรกำรพัฒนำระบบโลจสิติกส์และกำรขนส่ง
อย่ำงยัง่ยนืส�ำหรบัห่วงโซ่อำหำรปลอดภยัในจงัหวัดอุบลรำชธำน ี(7) 
โครงกำรกำรยกระดบัสถำนประกอบกำรเพือ่ผลติอำหำรปลอดภยั 
และ (8) โครงกำรกำรสร้ำงธุรกจิสเีขียวผ่ำนกำรแปลงขยะในระบบ
อำหำรเป็นผลติภณัฑ์ชวีภำพในจงัหวัดอุบลรำชธำน ี"

 1,180,800.00 1. กลุม่วสิำหกจิ/ผูป้ระกอบกำรเป้ำหมำยได้รบักำรสร้ำง 
และพฒันำประกอบด้วย วสิำหกจิ จ�ำนวน 6 รำย  
ผูป้ระกอบกำรธุรกจิ และ startup จ�ำนวน 5 รำย 
แผงอำหำร และแผงค้ำในตลำดสด รวม 46 รำย 

2. Platform ข้อมูลสนับสนุนระบบตลำด Digital 
จ�ำนวน 2 ระบบ ที่พัฒนำและน�ำไปใช้งำน

3. Platform ข้อมูลสนับสนุนรองรับกำรวำงแผนเชิง
นโยบำยและแก้ปัญหำแบบทันเวลำ 1 ระบบ 

4. คณะท�ำงำนที่บูรณำกำรผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุม
ตลอดระบบนิเวศ

5. กลไกกำรท�ำงำนเพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำที่มี 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่"



19
รายงานประจำาปี 2564 ภาคผ

นวก

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏอุดรธำนี

โครงกำร
ศูนย์กำรเรียนรู้
ชุมชนภำยใต้
โครงกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง
สู่ควำมมั่นคง
ทำงอำหำร
ของชุมชนท้องถิ่น 

เศรษฐกิจฐำนรำก กำรขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีงสูค่วำมมัน่คงทำงอำหำรของชมุชน 
ท้องถิ่น” เพื่อเตรียมควำมพร้อมรับมือกับกำรแพร่ระบำด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนำหรือภัยพิบัติที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต

 1,000,000.00 Output
1. แหล่งเรียนรู ้กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู ่

ควำมมั่นคงทำงอำหำรของชุมชนท้องถิ่น
2. หลกัสตูรกำรสร้ำงควำมมัน่คงทำงอำหำรของชมุชน

ท้องถิ่น 2 หลักสูตร

Outcome
สมำชิกกลุ่มฯ ที่เข้ำร่วมโครงกำร มีรำยได้เสริมเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 5

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏชัยภูมิ

โครงกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต
เชิงพื้นที่
แบบองค์รวม 
ABC-6D 

เศรษฐกิจฐำนรำก มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ ได้น้อมน�ำพระรำโชบำยในด้ำนกำร
พัฒนำท้องถิ่นมำสู่กำรปฏิบัติในเชิงพื้นที่ โดยได้จัดท�ำโครงกำร
โมเดลกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมจังหวัด
ชัยภูมิ (ABC-6D : Area Based Community Collaboration 
Chaiyaphum Model) เพื่อบูรณำกำรแบบมุ่งเป้ำทั้ง 6 ด้ำน  
ได้แก่ ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนอำชีพ ด้ำนสังคม ด้ำนสุขภำพ  
ด้ำนสิ่งแวดล้อม และด้ำนวัฒนธรรม เพื่อสร้ำงต้นแบบในกำร
พัฒนำท้องถิ่น โดยก�ำหนดกลยุทธ์ในกำรสร้ำงและพัฒนำ 
ควำมร่วมมอืกบัผูว้่ำรำชกำรจังหวดั นำยอ�ำเภอ หวัหน้ำส่วนรำชกำร  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้น�ำชุมชนในกำรด�ำเนินกำร
ตำมพันธกิจและศักยภำพของมหำวิทยำลัย จำกกำรก�ำหนด 
เป้ำหมำยทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ

 1,000,000.00 1. ได้ทรำบผลกำรด�ำเนนิโครงกำรและน�ำข้อเสนอแนะ  
ไปพัฒนำ/ปรับปรุง กำรด�ำเนินงำนให้สอดคล้อง
ตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำร
พฒันำท้องถิน่ และบรรลวุตัถปุระสงค์ของโครงกำร 
น�ำไปสู่กำรพัฒนำจังหวัดชัยภูมิ

2. ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 
ได้รบักำรพฒันำคณุภำพชวีติทัง้ 6 ด้ำน ประกอบด้วย  
ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนอำชีพ ด้ำนสังคม ด้ำนสุขภำพ 
ด้ำนสิ่งแวดล้อม และด้ำนวัฒนธรรม

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏชัยภูมิ

โครงกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น OTOP 

เศรษฐกิจฐำนรำก กำรพัฒนำท้องถิ่นนั้นทำงมหำวิทยำลัยรำชภัฎได้ค�ำนึงถึงกำร 
ท�ำงำนบูรณำกำรร่วมกันทุกภำคส่วนกับหน่วยงำนในพื้นที่  
มุ่งเน้นกำรยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ  
บนพืน้ฐำนแนวคดิ 3 ประกำร ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดตี” โดยมอง
กลับไปที่รำกเหง้ำทำงเศรษฐกิจอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต และจุดเด่นทำงทรัพยำกรธรรมชำติที่หลำกหลำย  
น�ำมำประยกุต์ผสมผสำนกบัเทคโนโลยแีละนวตักรรม (2) “ปรับ
ปัจจุบัน” เพื่อปูทำงสู่อนำคต ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ของประเทศในมิติต่ำง ๆ  ทั้งโครงข่ำยระบบคมนำคมและขนส่ง

 1,000,000.00 1. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับ  
จ�ำนวน 10 ผลิตภัณฑ์

2. กำรน�ำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับ
เข้ำสู่กำรตลำดออนไลน์ระบบ Golden Market 
System จ�ำนวน 1 ระบบ
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ื้นต
ัวจากวิกฤต

โควิด
-19 สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

โครงสร้ำงพื้นฐำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และ
กำรปรับสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและ
บริกำรอนำคต และ (3) “สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต” ด้วยกำร 
เพิ่มศักยภำพของผู้ประกอบกำร พัฒนำคนรุ่นใหม่ รวมถึง 
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏจันทรเกษม

โครงกำรพัฒนำ
สินค้ำเกษตรและ
อำหำรของชุมชน
ด้วยหลักกำร
มำตรฐำนกำรผลิต
ที่ดี (GMP)

เศรษฐกิจฐำนรำก มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ด�ำเนินกำรพัฒนำสินค้ำ
ของผู้ประกอบกำร ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้ำชุมชน (OTOP) 
ประเภทข้ำว สมุนไพร ตำลโตนด และน�้ำพริกในจังหวัดชัยนำท  
อย่ำงเป็นระบบในกำรพัฒนำวัตถุดิบ กระบวนกำรผลิต  
กำรบรรจุภัณฑ์ กำรขนส่ง และกำรตลำด ให้กับกลุ่มเกษตรกร 
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนำท จ�ำนวน 4 ต�ำบล 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่  
ข้ำว น�้ำตำลโตนด น�้ำพริก และปลำร้ำชีวภำพ

 980,800.00 "กลุ่มเกษตรกร อ.สรรคบุรี จ.ชัยนำท จ�ำนวน 4 ต�ำบล 
(ต.ห้วยกรด ต.แพรกศรีรำชำ ต.ดงคอน ต.บำงขุด)  
ได้รับผลลัพธ์ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์น�้ำมันร�ำข้ำวเบื้องต้น 1 ผลิตภัณฑ์
2. ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จำกตำลโตนดที่ได้รับ 

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์ (น�้ำตำลสด 
พำสเจอไรส์ และน�้ำเชื่อมตำลโตนด)

3. สำมำรถยืดอำยุกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์น�้ำพริก 
ในภำชนะปิดสนทิให้มอีำยกุำรเกบ็รกัษำได้มำกกว่ำ  
3 เดอืน และไม่เกดิครำบน�ำ้มนัเกำะขอบบรรจภุณัฑ์ 
ระหว่ำงขนส่ง "

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลย
อลงกรณ์ 
ในพระบรมรำชปูถมัภ์ 

โครงกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น OTOP

เศรษฐกิจฐำนรำก "ด�ำเนนิโครงกำร/กจิกรรมในกลุม่เป้ำหมำยทีไ่ด้รบัคดัเลอืกโดย
คณะกรรมกำร ด้ำนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP  
ในจังหวัดปทุมธำนีและจังหวัดสระแก้ว จ�ำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ 
โดยพัฒนำผลิตภัณฑ์ 3 ด้ำน ได้แก่
1. ด้ำนพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์
2. ด้ำนกำรออกแบบบรรจภุัณฑ์ ตรำสนิค้ำและเรื่องเล่ำผลติภณัฑ์
3. ด้ำนกำรวำงแผนกำรตลำด

 961,500.00 1. ผลิตภัณฑ์น�้ำคั้นต้นอ่อนข้ำวสำสี
2. ผลิตภัณฑ์วำฟเฟิลเห็ดกรอบ
3. ผลิตภัณฑ์หมูหยองตรำเจ๊ไน้
4. ผลิตภัณฑ์หมูกรอบสยำม
5. ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผำเบญจรงค์  

จังหวัดสระแก้ว
6. ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป
7. ผลิตภัณฑ์ข้ำวไรซ์เบอรรี่
8. ผลิตภัณฑ์ผ้ำขำวม้ำบ้ำนพรสวรรค์
9. ผลิตภัณฑ์ผ้ำทอมือ บ้ำนวังยำว
10. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปดำวอินคำ
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นวก

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

มหำวิทยำลัย
รำชภฏัพบิูลสงครำม 

กำรพัฒนำแนวทำง
ส่งเสริมควำมรู้
แบบมีส่วนร่วม
กับเกษตรกร 
เรื่อง เกษตรกรรม
ปลอดภัยตำมหลัก
กำรเกษตรพอเพยีง
อย่ำงยั่งยืน

เศรษฐกิจฐำนรำก กำรใช้สำรเคมีเป็นจ�ำนวนมำกทำงกำรเกษตร ส่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและสภำพโดยรวมของชุมชน ดังนั้นคณะผู้วิจัย 
จงึมคีวำมสนใจทีจ่ะศกึษำแนวทำงส่งเสรมิควำมรูแ้บบมสี่วนร่วม 
กับเกษตรกร เรื่อง เกษตรกรรมปลอดภัยตำมหลักกำรเกษตร
พอเพียงอย่ำงยั่งยืน ประกอบด้วย (1) แนวทำงและรูปแบบ 
กำรลดใช้สำรเคมใีนกำรป้องกนัและก�ำจดัศตัรพูชืของเกษตรกร 
(2) แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำภำระหนี้สินของเกษตรกร  
(3) แนวทำงกำรลดต้นทุนกำรท�ำนำและกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำ
เกษตรของเกษตรกร และ (4) กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตบนฐำน 
เศรษฐกจิพอเพยีงของชมุชน และสูค่วำมพอเพยีงรปูแบบครวัเรอืน  
(Family model) ของชุมชน จำกเกษตรกร 10 จังหวัด ได้แก่ 
จงัหวดัอตุรดติถ์ พจิติร แพร่ เลย ชัยนำท เพชรบรูณ์ ก�ำแพงเพชร 
อุทัยธำนี สุโขทัย และพิษณุโลก โดยกำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
แบบเจำะจง ท�ำกำรรวบรวมและวเิครำะห์มลูทัง้เชิงปรมิำณและ
เชิงคณุภำพ ผลกำรศึกษำพบว่ำแนวทำง รปูแบบ และกำรพฒันำ
ให้เกษตรกรมีควำมเป็นอยู่ที่ดีและปลอดภัย ลดปัญหำหนี้สิน 
โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงแบบกำรมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ในชุมชนร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลในแต่ละพื้นที่

 945,000.00 1. ได้ท�ำกำรพัฒนำแนวทำงส่งเสริมควำมรู ้แบบมี 
ส่วนร่วมกับเกษตรกร เรื่องเกษตรกรรมปลอดภัย
ตำมหลักกำรเกษตรพอเพียงอย่ำงยั่งยืน เช่น  
กำรลดกำรใช้สำรเคมีให้กับเกษตรกร จ�ำนวน 14 ต�ำบล  
13 อ�ำเภอ 10 จังหวัด

2. น�ำมำก�ำหนดเป็นนโยบำยสำธำรณะและถ่ำยทอด
ควำมรู ้แนวทำงและรูปแบบกำรลดใช้สำรเคมี 
ในกำรป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 
ในพื้นที่ดังที่ได้กล่ำวไว้

3. องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยที่ได้สำมำรถท�ำกำรเผย
แพร่องค์ควำมรู้ในรูปแบบที่เหมำะสมกับพื้นที่ 
โดยมีนักวิจัยในพื้นที่ซึ่งร่วมด�ำเนินกำรวิจัยที่จะ
พัฒนำตนเองเป็นนวัตกรผู้มีบทบำทในกำรน�ำองค์
ควำมรู้จำกงำนวิจัยผสำนให้เหมำะสมกับบริบท
ของพื้นที่และมีนักวิจัยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏท�ำ
หน้ำที่เป็นพี่เลี้ยงที่จะคอยหนุนเสริมกระบวนกำร
รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่นวัตกรชุมชนเพื่อให้ผล
งำนวิจัย สำมำรถส่งผลดีแก่คนในพื้นที่จนกลำย
เป็นพื้นที่ต้นแบบให้พื้นที่อื่นๆ เข้ำมำศึกษำดูงำน
และใช้ประโยชน์องค์ควำมรูน้ีอ้ย่ำงกว้ำงขวำงต่อไป

สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ

กำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตเกษตรแบบ
ยั่งยืน

เศรษฐกิจฐำนรำก โครงกำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเกษตรแบบยั่งยืน 
มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษำกำรกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
เกษตรกรทีอ่�ำเภอบ้ำนนำ งัหวดันครนำยก และ 2) เพือ่ศกึษำ
รปูแบบกำรพฒันำคณุภำพชีวติเกษตรกรในพืน้ทีอ่�ำเภอบ้ำนนำ 
จังหวัดนครนำยกอย่ำงยั่งยืน เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณและเชิง
คณุภำพ โดยประชำกร คือ เกษตรกรในต�ำบลบ้ำนนำ อ�ำเภอบ้ำนนำ  
จังหวัดนครนำยก ซึ่งผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. คณุภำพชวีติของเกษตรก่อนขับเคลือ่นรปูแบบ ในภำพรวม

อยู่ในระดับปำนกลำง (ค่ำเฉลี่ย = 3.65) และหลังจำกกำร
ขับเคลื่อนรูปแบบ อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย = 3.99)

 890,000.00 1. เกษตรกรในพืน้ทีใ่ห้ควำมส�ำคญัค่อรปูแบบกำรพฒันำ 
คณุภำพชวีิตของเกษตร และมกีระบวนกำรขบัเคลือ่น 
เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนอย่ำเป็นรูปธรรม

2. เกษตรในพืน้ทีม่คีวำมรู ้ควำมเข้ำใจ ในกำรน�ำแนวคดิ 
ปรัชญำของเศรำฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนำคุณภำพชีวิต

3. เกษตรให้ควำมส�ำคัญต่อกำรน�ำแนวทำงเกษตร
ทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสำนมำใช้เพื่อแก้
ปัญหำคุณภำพชีวิตได้อย่ำงเหมำะสม
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2. รปูแบบกำรพฒันำคณุภำพชวีติเกษตรกร ได้ใช้รปูแบบกำร
พฒันำคุณภำพชวีติโดยกระบวนกำรประชมุกลุม่สร้ำงควำม
รูค้วำมเข้ำใจในกำรใช้เกษตรอนิทรยี์เพอืให้เกษตรได้เข้ำใจ
หลักกำรในกำรท�ำกำรเกษตร เพื่อท�ำให้คุณภำพชีวิตยั่งยืน

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสงขลำ

โครงกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำร 
“กำรพัฒนำชุมชน
ต้นแบบกำรท่องเทีย่ว
วถิชีุมชนบรูณำกำร
ควำมรักสำมัคคี 
เทิดไท้องค์รำชัน” 

เศรษฐกิจฐำนรำก มหำวทิยำลยัรำชภฏัสงขลำ โดยคณะมนษุยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
ได้น้อมน�ำพระรำโชบำยมำสู่กำรปฏิบัติโดยกำรจัดท�ำโครงกำร
พฒันำชุมชนต้นแบบกำรท่องเทีย่ววถิชีมุชนบรูณำกำรควำมรกั
สำมคัคีเทดิไท้องค์รำชนั ต�ำบลเขำขำว อ�ำเภอละง ู จงัหวดัสตลู 
เป็นพืน้ทีห่นึง่ทีค่ณะมนษุยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ มหำวทิยำลยั
รำชภฏัสงขลำ ได้มีกำรสร้ำงควำมร่วมมอืด้ำนกำรวจิยัและกำร
บรกิำรวชิำกำร จงึท�ำให้คณะฯ ทรำบถงึศกัยภำพของชมุชนเขำขำว
ทีม่คีวำมโดดเด่นในเชงิวฒันธรรมวิถีชีวติ ศลิปหัตถกรรม ประเพณี 
และประวตัศิำสตร์ทีน่่ำสนใจ และในเชงิกำยภำพมพีืน้ทีเ่ป็นภเูขำที่
มถี�ำ้และค้นพบซำกฟอสซลิ และพืน้ทีร่ำบเป็นแหล่งเพำะปลกูข้ำว
ทีส่�ำคญัของจงัหวดัสตลู จำกกำรส�ำรวจพื้นทีเ่พือ่ร่วมด�ำเนนิงำน
กบัชมุชนในกำรพฒันำท้องถิน่ท�ำให้คณะฯ ทรำบว่ำกำรจดักำร
ท่องเทีย่วในต�ำบลเขำขำว มผีลสมัฤทธิน์้อยกว่ำศกัยภำพทีช่มุชนมี 
และชุมชนได้แสดงควำมประสงค์ร่วมมอืกบัคณะฯ ในกำรพฒันำ
เป็นชมุชนต้นแบบทีม่กีำรพฒันำเชงิบรูณำกำรในทกุมิตทิีจ่ะสร้ำง
ควำมยัง่ยนืให้แก่ชมุชนต่อไป

 786,200.00 เกิดชุมชนต้นแบบกำรท่องเที่ยววิถีชุมชนบูรณำ 
ควำมสำมัคคีเทิดไท้องค์รำชันที่จะท�ำให้ชุมชนมีกำร
พฒันำอย่ำงยัง่ยนื ประชำชนมคีณุภำพชวีติทีด่มีรีำยได้ 
อย่ำงพอเพียงบนฐำนกำรรักษำสิ่งแวดล้อมและ 
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน 

ส�ำนกับรกิำรวิชกำร 
มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
มหำสำรคำม

โครงกำร 
กำรยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
OTOP 

เศรษฐกิจฐำนรำก คณะด�ำเนินงำนโครงกำรจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร ยก
ระดับผลิตภัณฑ์สินค้ำ OTOP จ�ำนวน 6 กลุ่มดังนี้ 1) วิสำหกิจ
ชุมชนเกษตรผสมผสำนบ้ำนหนองฮี ต.เมืองเตำ อ.พยัคฆ์ภูมิ
พิสัย จ.มหำสำรคำม 2) วิสำหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลทำงกำร
เกษตร บ้ำนเหล่ำโพธิ์ หมู่ 5 ต�ำบลหนองกุงสวรรค์ อ�ำเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม 3) วิสำหกิจชุมชนอำชีพกลุ่ม
ทอผ้ำไหม-ผ้ำฝ้ำย บ้ำนดอนงัว หมู่ที่ 1 ต.ดอนงัว อ.บรบือ 
จ.มหำสำรคำม OTOP ระดับ 5 ดำว 4) กลุ่มทอผ้ำบ้ำนหนอง
หนิหมูท่ี ่3 และหมูท่ี ่4 ต.โคกก่อ อ.เมอืง จ.มหำสำรคำม OTOP  

 770,000.00 ด้ำนมำตรฐำนประเภทสินค้ำ OTOP
- วิสำหกิจชุมชนบ้ำนเหล่ำโพธิ์ ต.หนองกุงสวรรค์ 

อ.โกสมุพสิยั จ.มหำสำรคำม ได้รบัมำตรฐำนสนิค้ำ 
OTOP ประเภทอำหำรและยำ (อย.เลขที่ 44-2-
01063)

- ประเภทเครือ่งแต่งกำย ได้รบักำรรบัรองมำตรฐำน 
มผช. 3 ประเภท ผ้ำขำวม้ำ เลขที่ มผช.197/2557 
ผ้ำมัดหมี่ เลขที่ มผช.17/2557 เสื้อผ้ำส�ำเร็จรูป
หญิง เลขที่ มผช.835/2554 ของวิสำหกิจชุมชน
บ้ำนดอนงวั และวสิำหกจิชมุชนทอผ้ำบ้ำนหนองหนิ
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ระดับ 5 ดำว 5) วิสำหกิจชุมชนบ้ำนหนองอิตื้อ เครื่องนอนนุ่น 
ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 6) วิสำหกิจชุมชนเกษตร
ผสมผสำน บ้ำนเหล่ำจัน่ หมู่ 11ต.แกด�ำ อ.แกด�ำ จ.มหำสำรคำม

- ประเภทของใช้ (หมอนขิด) ก�ำลังด�ำเนินกำรยก
ระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.

- ประเภทเครื่องส�ำอำง สบู่ใยไหม ของวิสำหกิจ
ชมุชนบ้ำนเหล่ำจัน่ ก�ำลงัด�ำเนนิกำรขอกำรรบัรอง
มำตรฐำน อย.

- ประเภทพชือำหำรได้รบั GAP ถัว่ฝังยำวและมะนำว 
จ�ำนวน 5 คน

ด้ำนเศรษฐกิจ
- กลุม่วสิำหกจิชมุชนมรีำยได้เพิม่ขึน้โดยกำรจ�ำหน่ำย  

ถั่วฝักยำว มะนำว ประมำณเดือนละ 10,000 บำท 
ของกลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนหนองฮี และมีรำยได้
จำกกำรจ�ำหน่ำยผ้ำขำวม้ำ ผ้ำไหมหมัดหมี่ของ
กลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนดอนงัว เสื้อผ้ำส�ำเร็จรูป
หญิง ประมำณเดือนละ 30,000 บำท ของกลุ่ม
วิสำหกิจชุมชนบ้ำนหนองหิน มีรำยได้จำกกำร 
จ�ำหน่ำยขนมถั่วตัดประมำณเดือนละ 50,000 
บำท ของกลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนเหล่ำโพธิ์และมี
รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยหมอนขิด ประมำณเดือน
ละ 120,000 บำท ของกลุ่มวิสำหกิจชุมชนเครื่อง
นอนนุ่นบ้ำนหนองอิตื้อสบู่ใยไหมประมำณเดือน
ละ 40,000 บำท ของกลุ่มวิสำหกิจบ้ำนเหล่ำจั่น  
ส่งผลให้สมำชกิกลุม่วสิำหกจิชมุชนมเีงนิทุนหมนุเวียน
ตลอดปี มคีวำมเข้มแขง็โดยมหีนีส้นิลดลง

ด้ำนสิ่งแวดล้อม
- ลดกำรใช้สำรเคมี ลดต้นทุนกำรผลิต โดยใช้ปุ๋ย

อนิทรีย์อดัเมด็และเข้ำสูร่ะบบกำรผลิตแบบเกษตร
อินทรีย์ โดยใช้ปุ๋ยอัดเม็ดอินทรีย์, เกษตร GAP 
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ด้ำนสังคม/กำรศึกษำ
- ได้วิทยำกรตัวคูณ ขนมถั่วตัด ผ้ำขำวม้ำ เสื้อผ้ำ

ส�ำเร็จรูปหญิง ผ้ำไหมมัดหมี่ สำมำรถขยำยองค์
ควำมรู้ไปสู่ชุมชนอื่น ๆ

- ได้แหล่งเรียนรู้วิสำหกิจชุมชนกำรแปรรูปผลผลิต
ทำงกำรเกษตร (ขนมถั่วตัด) ตำมแนวคิดปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบระดับท้องถิ่น
ได้ขยำยผลสู่ชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงำนอื่นๆ 
ใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ร่วมกัน

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบุรีรัมย์

รูปแบบกำรยก
ระดับเศรษฐกิจ
ชุมชนด้วยกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์
อัตลักษณ์พื้น
ถิ่น ข้ำวเม่ำแบบ
บูรณำกำร อ�ำเภอ
นำงรอง จังหวัด
บุรีรัมย์

เศรษฐกิจฐำนรำก 1. เกิดควำมสัมพันธ์ของคนในชุมชนทั้ง 4 กลุ่ม 1) ครัวเรือนผู้
ผลติข้ำวเม่ำ 2) กลุม่วสิำหกจิแปรรปูข้ำวเม่ำ 3) ครวัเรอืนผู้
จ�ำหน่ำยข้ำวเม่ำโปรและข้ำวเม่ำแปรรูป 4) พ่อค้ำคนกลำง
รับซื้อข้ำวเม่ำโปร ในกำรร่วมกันแก้ไขปัญหำของชุมชนซึ่ง
เป็นฐำนที่ท�ำให้ชุมชนเกิดควำมเข้มแข็งและเป็นสุข

2. มีผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้นจ�ำนวนมำกและเพิ่มเศรษฐกิจของ
ชุมชนจำกกำรผลิตข้ำวเม่ำโปรและข้ำวเม่ำแปรรูป

3. ชุมชนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนบวกโดยมีระบบควำม
สมัพนัธ์แบบพึง่พำอำศยักนัมำกขึน้มคีวำมรกัควำมสำมคัคี
สำมำรถแก้ไขปัญหำของชมุชนโดยใช้กระบวนกำรมสี่วนร่วมได้

4. เกิดกำรบูรณำกำรศำสตร์หลำยศำสตร์เพื่อร่วมกันแก้ไข
ป ัญหำมีกำรบูรณำกำรเข ้ำกับกำรเรียนกำรสอนใน 
สหสำขำวิชำเกดิกำรท�ำงำนร่วมกนักับชมรมรำกแก้วภำยใต้ 
ควำมร่วมมอืของมหำวทิยำลยั รำชภฏับรุีรมัย์กบัมลูนธิริำก
แก้วทีจ่ะท�ำให้นกัศกึษำได้เรยีนรูจ้ำกประสบกำรณ์จรงิและ
มีจิตอำสำที่จะพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง

5. เกดิกำรสร้ำงนกัวจิยัใหม่ซึง่เป็นนกัวชิำกำรเพือ่กำรพฒันำท้องถิน่

 649,000.00 1. เกดิกำรเปลีย่นแปลงในกำรขบัเคลือ่นนโยบำยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ�ำเภอนำงรองที่
ดแูลพืน้ทีช่มุชนที่ผลิตข้ำวเม่ำโดยหันมำร่วมมอืกนั
ในกำรผลกัดนันโยบำยในกำรขบัเคลือ่นพื้นทีชุ่มชน
ให้เป็นชมุชนทีเ่ข้มแขง็ในทกุมติิ (สงัคม สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม)

2. เกิดผลกระทบในระดับจังหวัดด้ำนบวกซึ่งท�ำให้
เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดดีขึ้นและ เกิดชุมชน
ที่สำมำรถต้นแบบในกำรบริหำรจัดกำรชุมชนของ
ตนเองจำกอำชีพที่มำจำกภูมิปัญญำ
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หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
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มหำวิทยำลัย
รำชภัฏอุดรธำนี

โครงกำรศูนย์กำร
เรียนรู้บ้ำนตำด : 
กำรขับเคลื่อน
ศูนย์เรียนรู้
วิถีเกษตรพอเพียง
ตำมศำสตร์พระรำชำ

เศรษฐกิจฐำนรำก 1. ส�ำรวจบริบทและเก็บข้อมูลในพื้นที่ 
2. เก็บรวบรวมข้อมูลรวบรวมข้อมูลในต�ำบล พร้อมทั้ง

วิเครำะห์จุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละหมู่บ้ำน 
3. วิเครำะห์ข้อมูล โดยกำรน�ำจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละบ้ำน

มำรวบรวม เพื่อคืนข้อมูลต่อผู้น�ำชุมชนในต�ำบลบ้ำนตำด 
ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้ำน เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ 
และนำยกเทศบำลต�ำบลบ้ำนตำด

4. จดัประชมุผูน้�ำชมุชนเพือ่คนืข้อมลูในต�ำบล และจดัท�ำแผน
ร่วมกันกับชุมชน

5. อบรมเชิงปฏิบัติกำรทักษะด้ำนกำร เกษตรสมัยใหม่แบบ
ผสมผสำนบนพื้นฐำนควำมพอเพียง ตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่
- กำรปลูกพืชผักสวนครัวในระบบโรงเรือนแบบปิด 
- กำรเตรียมโรงเรือนส�ำหรับพร้อมปลูกผัก ได้เตรียม

เพำะเมล็ด และเตรียมแปลงปลูกพืช 
- กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อซีเมนต์ สร้ำงบ่อ เตรียมปรับ

สภำพบ่อเพือ่ลดค่ำ PH ให้เหมำะส�ำหรบักำรเลีย้งปลำ
ดุก 

- กำรเลี้ยงกบในคอนโด สร้ำงบ่อ เตรียมปรับสภำพบ่อ
เพื่อลดค่ำ PH ให้เหมำะส�ำหรับกำรเลี้ยงกบ และคัด
เลือกแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ 

- กำรเลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่ไข่อำรมณ์ดี 
- กำรผลิตสำรชีวภัณฑ์และสำรสกัดจำกธรรมชำติ 
- กำรผลิตปุ๋ยหมัก 
- กำรปลูกเห็ด ฝึกปฏิบัติกำรผลิตก้อนเห็ดกำรสร้ำงโรง

เรือน กำรดูแลเห็ด 
6. อบรมควำมรู้และทักษะ กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ทำงกำร

เกษตร กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์
ชุมชน และกำรตลำดสมัยใหม่

7. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ต้นแบบวิถีเกษตรพอเพียงตำมศำสตร์
พระรำชำ"

 630,800.00 1. โรงเรือนระบบปิด จ�ำนวน 1 โรงเรือน
2. โรงเรือนส�ำหรับพร้อมปลูกผัก เตรียมเพำะเมล็ด 

และเตรียมแปลงปลูกพืช 
3. กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อซีเมนต์ สร้ำงบ่อ จ�ำนวน 2 

บ่อ ที่มีกำรปรับสภำพบ่อเพื่อลดค่ำ PH ให้เหมำะ
ส�ำหรับกำรเลี้ยงปลำดุก 

4. กำรเลี้ยงกบในคอนโด สร้ำงบ่อ จ�ำนวน ๓ บ่อ 
เตรียมปรับสภำพบ่อเพื่อลดค่ำ PH ให้เหมำะ
ส�ำหรับกำรเลี้ยงกบ คัดเลือกแม่พันธุ ์พ่อพันธุ ์ 
จ�ำนวน 10 ตัว ผสมพันธุ์แล้ว

5. กำรเลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่ไข่อำรมณ์ดี มีไก่พร้อม
ออกไข่ จ�ำนวน 100 ตัว เก็บไข่ได้เฉลี่ยวันละ 80 
ฟอง

6. กำรผลติสำรชวีภณัฑ์และสำรสกดัจำกธรรมชำต ิได้
ผลิตน�้ำยำล้ำงจำน จ�ำนวน 50 ขวด และผลิตสำร
ขับไล่แมลง จ�ำนวน 500 ลิตร

7. กำรผลิตปุ๋ยหมัก ผลิตปุ๋ยหมักจ�ำนวน 2 ตัน อยู่ใน
กระบวนกำรกลับกอง

8. กำรปลูกเห็ด ฝึกปฏิบัติกำรผลิตก้อนเห็ดกำรสร้ำง
โรงเรือน กำรดูแลเห็ด จ�ำนวน 1,000 ก้อน เก็บ
ผลผลิตเห็ด เฉลี่ยได้วันละ 20 กิโลกรัม"
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หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏร�ำไพพรรณี

กำรพัฒนำเครื่อง
กวนเนื้อมังคุดชนิด
ควบคุมอุณหภูมิ
กึ่งอัตโนมัติ 
ส�ำหรับวิสำหกิจ
ชมุชนบ้ำนท่ำศำลำ 
อ�ำเภอท่ำใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี

เศรษฐกิจฐำนรำก กลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนท่ำศำลำ จังหวัดจันทบุรี เป็นกำรรวม
กลุ่มของเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันจ�ำนวน 25 คน เพื่อร่วม
กันสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ในชุมชนและจัดจ�ำหน่ำย โดยกำรน�ำ
วัตถุดิบที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมำกในพื้นที่ของชุมชน ก็คือมังคุด 
(Mangosteen) น�ำมำแปรรปูเป็นน�ำ้มงัคดุพร้อมดืม่เพือ่สขุภำพ
และมังคุดกวนหรือท๊อฟฟี่มังคุด เพื่อเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้
กบัพชืผลภำคเกษตรกรรมและสร้ำงรำยได้เพิ่มให้กบักลุ่มชมุชน 
ซึ่งประมำณร้อยละ 80 ของกำรประกอบอำชีพของกลุ่มชุมชน
ดงักล่ำวจะประกอบอำชพีเกษตรกรรมเป็นหลกั คอืกำรท�ำสวน 
ผลไม้ซึ่งส่งผลท�ำให้มีวัตถุดิบอยู่เป็นจ�ำนวนมำกในพื้นที่ แต่มี
ก�ำลังกำรผลิตยังไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของตลำด สำเหตุ
เนื่องจำกกลุ่มยังขำดเครื่องมือเครื่องจักรและเทคโนโลยีในกำร
สนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนของกลุม่ กลุม่ประสบปัญหำเรือ่งต้นทนุ
ค่ำใช้จ่ำยที่ต้องจ้ำงคนงำนกวนเนื้อมังคุด และต้องเสียเวลำ
รอคอยในกระบวนกำรดังกล่ำวเป็นเวลำนำน ท�ำให้เสียโอกำส 
ในกำรขยำยตลำดเป็นอนัมำก ซึง่ถ้ำหำกกลุม่ได้รบักำรสนบัสนนุ
เครือ่งกวนเนือ้มงัคุดทีม่ปีระสทิธภิำพกจ็ะช่วยให้กำรด�ำเนนิงำน
ของกลุม่มปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ และยงัสำมำรถพฒันำต่อยอดเป็น
ผลติภณัฑ์อืน่ๆได้อกีมำกมำย กอ็นัเนือ่งมำจำกควำมหลำกหลำย
ของผลไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่นั่นเอง ซึ่งปัจจุบันกลุ่มได้น�ำผลิตภัณฑ์
ออกจ�ำหน่ำยให้กับหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆหลำยแห่ง และมี
หน่วยงำนอื่นๆติดต่อขอเข้ำศึกษำดูงำนของกลุ่มอย่ำงต่อเนื่อง 
ซึ่งกล่ำวได้ว่ำเป็นภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์ไว้
เป็นอย่ำงยิ่งและควรค่ำเป็นสินค้ำเอกลักษณ์ของชุมชน 

 560,000.00 งำนวจิยันีม้วีตัถุประสงค์เพือ่พฒันำเครือ่งกวนเนือ้มังคดุ
ชนดิควบคมุอณุหภมูกิึง่อตัโนมตั ิ ส�ำหรบักลุม่วสิำหกจิ 
ชมุชนบ้ำนท่ำศำลำ อ�ำเภอท่ำใหม่ จงัหวดัจันทบรุ ี โดย
โครงสร้ำงของเครือ่งจะผลติจำกเหล็กหนำ ตวักระทะกวน 
ผลติจำก สแตนเลสมขีนำด 3 มลิลเิมตรพร้อมขอบกนั
กระเดน็ และมเีส้นผ่ำนศนูย์กลำงขนำด 26 นิว้ ใบกวนผลติ
จำกเทปลอนส�ำหรบัอุตสำหกรรมอำหำร ก้ำนกวนผลติ
จำกสแตนเลสท�ำควำมสะอำดได้อย่ำงง่ำยดำย ในระบบ 
ไฟฟ้ำตดิตัง้แหล่งจ่ำยไฟขนำด 220 โวลท์ 50 เฮริตซ์ 
พร้อมชุดฟิวส์ขนำด 4 แอมป์ จ�ำนวน 1 ชุด ติดตั้ง 
แมกเนติกส์คอนแทคเตอร์ เครื่องตัง้เวลำและเครื่องควบคุม 
อณุหภูมอิย่ำงละ 1 ชดุเช่นกนั ตดิตั้งสวทิซ์ควบคมุและ
อปุกรณ์แสดงผลกำรท�ำงำนของเครือ่ง ในส่วนกำรสร้ำง
ควำมร้อนจะใช้เป็นระบบแก๊สและมชีุดจ่ำยแก๊สจ�ำนวน 
2 ชดุ ซึง่แบ่งจ่ำยให้ชดุหวัเตำแก๊สและชุดหวัไฟล่อแก๊ส 
จำกกำรทดสอบกวนเนือ้มงัคดุจ�ำนวน 12 กโิลกรมั พบว่ำ 
อณุหภูมทิีเ่หมำะสมคอื 90-100 องศำเซลเซยีส โดยใช้ 
เวลำในกำรกวนเนือ้มงัคดุประมำณ 2 ชัว่โมง กำรวเิครำะห์ 
ทำงเศรษฐศำสตร์วิศวกรรมพบว่ำใน 1 ปี จะกวน 
เนือ้มังคดุประมำณ 40 กระทะ ซึง่จะมีต้นทนุทีใ่ช้เครือ่ง
เท่ำกบั 13,068.27 บำท/ปี เมือ่น�ำมำเปรียบเทยีบกบัต้นทนุ
ของกำรใช้แรงงำนคนกวนเนือ้มงัคดุ (14,000 บำท/ปี)  
พบว่ำสำมำรถประหยดัต้นทนุได้ปีละ 931.73 บำท/ปี 
หรอืคดิเป็น 6.65 % 
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หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
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มหำวิทยำลัย
รำชภัฏพิบูล
สงครำม

กำรถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้
และเทคโนโลยี
ด้ำนกำรเกษตร
แบบครบวงจร
สู่กำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐำนรำก 
เพื่อยกระดับ
คุณภำพชีวิต
และเพิ่มรำยได้
ในครัวเรือนให้กับ
เกษตรกรรำยย่อย
ในต�ำบลดินทอง 
อ�ำเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก

เศรษฐกิจฐำนรำก โครงกำรกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูแ้ละเทคโนโลยดี้ำนกำรเกษตร
แบบครบวงจรสู่กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำก เพื่อยกระดับ
คณุภำพชวีติและเพิม่รำยได้ในครวัเรอืนให้กบัเกษตรกรรำยย่อยใน
ต�ำบลดนิทอง อ�ำเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณโุลก โดยมโีครงกำรย่อย
ของแต่โครงกำร ได้แก่ (1) กำรส่งเสริมกำรเพิ่มประสทิธิภำพกำร
ผลติในกำรเลีย้งไก่ไข่และไก่พืน้เมอืงให้กับเกษตรกร จ�ำนวน 38 รำย  
สำมำรถลดต้นทุนในกำรเลี้ยงไก่ไข่ลงได้ถึง 30% ได้บริโภคไข่
ภำยในครัวเรือน และไข่ที่เหลือจำกกำรบริโภคสำมำรถน�ำไป
จ�ำหน่ำยได้ต่อไป (2) กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตอำหำร
จำกวสัดุท้องถิน่เพือ่กำรเลีย้งปลำเศรษฐกจิแบบลดต้นทนุให้กบั
เกษตรกร จ�ำนวน 41 รำย สำมำรถลดต้นทนุในกำรเลีย้งปลำ 
ลงได้ถงึ 34.33 % (3) ถ่ำยทอดเทคโนโลยแีละองค์ควำมรู้เรือ่งใน
กำรปลกูพชืผกัสวนครวัปลอดภยัด้วยวธิชีวีภำพ จ�ำนวน 45 รำย  
สำมำรถน�ำเอำเศษใบไม้ เศษหญ้ำ และเศษฟำงตลอดจนเศษ
เปลอืกข้ำวโพดน�ำมำหมกัเพือ่ให้เป็นปุย๋หมกัก่อนน�ำไปปลกูผกั
สวนครัวทีม่ีควำมสนใจปลกูแตกต่ำงกัน นอกจำกนีเ้กษตรกรยงั
สำมำรถน�ำพืชสมุนไพรที่มีสำรในกำรไล่แมลงมำใช้กำรปลูกผัก 
ตลอดจนประยกุต์เอำเศษปลำ ผกั ที่เหลอืจำกตลำดสดมำหมกั
เพือ่ใช้เร่งกำรเจรญิเตบิโต ดอก และผลได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ  
ไม่ใช้สำรเคม ีและสำมำรถปลูกหมนุเวยีนได้ตลอดทุกฤดกูำล จงึเป็น
ทีต่้องกำรของตลำด สำมำรถเพิม่รำยได้แก่ตนเองและครอบครวั
ได้ต่อไป จำกผลลัพธ์ดังกล่ำวนี้แสดงให้เห็นว่ำกลุ่มเป้ำหมำย 
มีควำมเข้ำใจและสำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรถ่ำยทอดองค์
ควำมรูเ้รือ่งกำรน�ำวสัดเุหลอืใช้ทำงกำรเกษตรในท้องถิน่มำเป็น
วสัดใุนกำรปลูกพชืผกัสวนครวั และกำรท�ำหมกัชวีภำพเพือ่ผลติ
ผกัด้วยเศษเหลอืจำกปลำ และกำรท�ำหมกัชวีภำพเพือ่ขบัไล่แมลง 
และสำมำรถเป็นตัวอย่ำงให้กบัชมุชนใกล้เคียงได้ (4) กำรแปรรปู
เพือ่เพิม่มลูค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตรให้กบัเกษตรกร จ�ำนวน 40 รำย  
โดยในกำรด�ำเนนิกำรมกีำรท�ำแบบทดสอบก่อนและหลงั พบว่ำ
กลุม่เป้ำหมำย ได้คะแนนก่อนด�ำเนินโครงกำร มคี่ำคะแนนเฉลีย่ 
เท่ำกบั 3.26 ± 0.71 และเมือ่ท�ำกำรทดสอบหลงัด�ำเนนิโครงกำร 
มคี่ำเฉลีย่ เท่ำกบั 4.13 ± 0.34 

 540,000.00 นอกจำกนีไ้ด้มกีำรกำรด�ำเนนิกำรตดิตำมผลกำรด�ำเนนิ
งำนของโครงกำร พบว่ำเกษตรกรสำมำรถลดปัญหำ
ผลผลิตทำงกำรเกษตรล้นตลำดและสำมำรถน�ำฟักไป
แปรรปูเพือ่จ�ำหน่ำยเพิม่รำยได้แก่ตนเองและครอบครวั
ได้ต่อไป และ (5) กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูด้้ำนกำรเกษตร
แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลสู่กำรขับเคลื่อน
เศรษฐกจิฐำนรำก เพื่อยกระดบัคณุภำพชวีติชมุชนท้องถิน่ 
ให้กับเกษตรกร โดยได้จัดท�ำวิเครำะห์รวบรวมข้อมูล
และน�ำข้อมลูทีไ่ด้จำกโครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยดี้ำน
กำรเกษตรแบบครบวงจรสู่กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐำนรำก เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตและเพิ่มรำยได้ใน
ครัวเรอืนให้กบัเกษตรกรรำยย่อยในต�ำบลดนิทอง อ�ำเภอ
วงัทอง จงัหวดัพษิณโุลก ลงในระบบฐำนข้อมลู (Database)  
พัฒนำเป็นเว็บไซต์ ที่ URL: https://research.
psru.ac.th/pla_webdb/?fbclid=IwAR2ulc6QO-
i4ocb6MGXN5VDYTSWFgQOnRQiJh7GAnAd 
sOHcz4jtAZ_F4oNiQ เพือ่เป็นกำรยกระดบัเพือ่ยกระดบั 
คุณภำพชีวิตชุมชนท้องถิ่น ในกำรที่เกษตรกรหรือ 
ผูท้ีส่นใจองค์ควำมรูท้ีไ่ด้ถ่ำยทอดในพืน้ทีด่นิทอง น�ำไป 
ประยุกต์ใช้ให้เกิดรำยได้ และพัฒนำเป็นอำชีพหลัก  
อำชีพเสริม ขยำยผลต่อชุมชนอื่นๆ ได้ จำกผลลัพธ์ 
ดังกล่ำวนี้แสดงให้เห็นว่ำกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมเข้ำใจ
และสำมำรถน�ำควำมรูท้ีไ่ด้จำกถ่ำยทอดองค์ควำมรูแ้ละ
เทคโนโลยดี้ำนกำรเกษตรแบบครบวงจรสูก่ำรขบัเคลือ่น
เศรษฐกจิฐำนรำก เพือ่ยกระดบัคณุภำพชวีติและเพิม่รำยได้ 
ในครัวเรือนให้กับเกษตรกรรำยย่อยในต�ำบลดินทอง  
อ�ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกไปประยุกต์ใช้ในกำร
ประกอบเลีย้งชพีของตนเองได้ เป็นกำรลดต้นทนุในกำรผลติ  
และช่วยเพิ่มรำยได้ให้กับเกษตรกรต่อไปในอนำคต 
ส�ำหรบักำรด�ำเนนิโครงกำรดงัทีไ่ด้กล่ำวมำนีไ้ม่มอีปุสรรค
ในกำรด�ำเนนิงำน และสำมำรถด�ำเนนิโครงกำรได้ส�ำเรจ็
ตำมวัตถปุระสงค์ทีไ่ด้ตัง้ไว้



28
การพ

ัฒ
นา อววน. ของประเทศ: การฟ

ื้นต
ัวจากวิกฤต

โควิด
-19 สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
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คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเลย

กำรจัดท�ำระบบ
ฐำนข้อมูลและ
กำรวิเครำะห์
ด้วยเทคนิคทำง 
Big Data 
โดยใช้ข้อมูล
ด้ำนเศรษฐกิจ 
ภูมิสังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
ของ 3 ต�ำบล
ในจังหวัดเลย 

เศรษฐกิจฐำนรำก ในโครงกำรนี ้คณะท�ำงำนได้ท�ำกำรส�ำรวจข้อมลูทำงด้ำนเศรษฐกจิ  
ภูมิสังคม และสิ่งแวดล้อม ท�ำกำรออกแบบวิธีกำรเก็บข้อมูล 
และท�ำกำรเก็บข้อมูลจำกพื้นที่ 3 ต�ำบลในจังหวัดเลย จำกนั้น
ท�ำกำรสร้ำงฐำนข้อมลูทำงด้ำนทำงด้ำนเศรษฐกิจ ภมูสิงัคม และ
สิ่งแวดล้อม อย่ำงน้อยต�ำบลละ 1 ฐำนข้อมูล โดยเก็บข้อมูล
ของทุกหลังคำเรือนในหมู่บ้ำนเป้ำหมำย ครอบคลุมข้อมูลทุก
ด้ำนที่เกี่ยวข้องและมีกำรเก็บข้อมูลรำยได้ของแต่ละครอบครัว
ก่อนและหลังกำรเข้ำไปพัฒนำอำชีพของโครงกำรอื่นๆ ของ
มหำวิทยำลัย คณะท�ำงำนได้ท�ำกำรทดสอบและประยุกต์ใช้
เทคนิคทำงด้ำน Big Data ที่เหมำะสมในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
เพื่อน�ำมำใช้ในกำรพัฒนำแอปพลิเคชันที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
ข้อมลู และท�ำกำรออกแบบและพฒันำกำรแสดงผลทีเ่หมำะสม 
ในรูปแบบของ Dashboard โดยมีขอบเขตของโครงกำรดังนี้

 500,000.00 1. ได้ฐำนข้อมูลทำงด้ำนทำงด้ำนเศรษฐกิจ ภูมิสังคม 
และสิง่แวดล้อมส�ำหรบัพื้นที ่3 ต�ำบลในจงัหวดัเลย 
อย่ำงน้อยต�ำบลละ 1 ฐำนข้อมูล

2. ได้แอปพลิเคชันที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วย
เทคนิคทำงด้ำน Big Data 

3. แอปพลเิคชนัทีส่ร้ำงขึน้สำมำรถแสดงผลในรปูแบบ 
Dashboard

4. แอปพลิเคชันที่สร้ำงขึ้นช่วยอ�ำนวยควำมสะดวก
ในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผูใ้ช้งำนในกำร
วิเครำะห์และสรุปข้อมูลสนับสนุนในกำรบริหำร

มหำวิทยำลัย
รำมค�ำแหง

โครงกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม

เศรษฐกิจฐำนรำก โครงกำรกจิกรรมกำรบรกิำรวชิำกำรและวชิำชพีสูช่มุชน ตัง้แต่
ปีงบประมำณ 2557-2563 รวม 7 ปี ทัง้ 14 คณะ 1 สถำบนั มกีำร 
ประเมนิผูเ้ข้ำร่วมกจิกรรมกำรฝึกอบรม เพือ่ให้ทรำบถงึควำมส�ำเรจ็ 
ในกำรจัดกำรฝึกอบรมว่ำสำมำรถท�ำให้ผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม
มีควำมรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) ได้ตำมเป้ำหมำย 
หรอืวตัถปุระสงค์ทีต่้องกำรหรอืไม่ มกีำรประเมนิผลกำรเข้ำร่วม
กจิกรรม เมือ่สิน้สดุกำรฝึกอบรม และจะมกีำรตดิตำมประเมนิ
กำรทำงำนจรงิ ณ พืน้ที่ผูร้บักำรฝึกอบรม สำมำรถน�ำเอำควำมรู้ 
ที่ได้อบรมไปใช้ในกำรท�ำงำนได้จริง หรือไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้หรือไม่ ในกำรติดตำมผลกำรน�ำควำมรู้ที่ได้ให้
บรกิำรทำงวชิำกำรและวิชำชพีไปใช้ประโยชน์ของกลุม่เป้ำหมำย  
โดยด�ำเนนิกำรติดตำมหลงัสิน้สดุโครงกำรภำยใน 1 ปี ในปีถดัไป

 483,986.00 ผูเ้ข้ำรบักำรอบรมน�ำควำมรูท้ีไ่ด้จำกกำรบรกิำรวชิำกำร
ไปใช้ในกำรพัฒนำตนเอง และชุมชนท้องถิ่น ท�ำให้เกิด
กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ สร้ำงงำนสร้ำง
อำชีพให้กับคนในชุมชนอย่ำงยั่งยืน
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นวก

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน
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มหำวทิยำลัยทกัษณิ ผลิตภัณฑ์มูลค่ำสูง
และกำรใช้ประโยชน์
ของเสียเหลือทิ้ง
จำกกระบวนกำร
แปรรูปปลำนิล

เศรษฐกิจฐำนรำก จำกกำรศกึษำกจิกรรมของเอนไซม์ไลเปสจำกเครือ่งในปลำน�ำ้จดื  
3 ชนิดคือปลำดุก บิ๊กอุย ปลำช่อน และปลำนิล พบว่ำเครื่องใน
ปลำนลิมกีจิกรรมของเอนไซม์ไลเปสสงูสดุ รองลงมำ คอื ปลำช่อน 
และปลำดุกบิ๊กอุย เอนไซม์ไลเปสจำกเครื่องในปลำนิลมีควำม
คงตัวต่อสำรลดแรงตึงผิวสูงกว่ำเอนไซม์ไลเปสจำกปลำช่อน
และปลำดุกบิ๊กอุย นอกจำกนี้กำรศึกษำผลของสำรสกัดต่อกำร
เก็บเกี่ยวเอนไซม์ไลเปสจำกเครื่องในปลำนิลและควำมคงตัว
ของเอนไซม์กับสำรซักล้ำงทำงกำรค้ำ ดังนั้นจำกคุณลักษณะ
ของเอนไซม์ไลเปส สำรสกัดจำกเครื่องในปลำนิลเป็นตัวเลือก
ที่มีศักยภำพสำหรับกำรประยุกต์ใช้ในอุตสำหกรรมสำรซักล้ำง

 441,000.00 งำนวิจัยนี้ได้ทำกำรพัฒนำวิธีกำรสกัดและเพิ่มควำม
เข้มข้นกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดที่มีพันธะคู่หลำยพันธะ 
(Polyunsaturated fatty acid, PUFA) จำกวสัดเุศษเหลอื 
กำรแปรรปูปลำนลิด้วย โดยทำกำรเกบ็ตวัอย่ำงเศษเหลอื 
ปลำนลิ มำทำแห้งด้วยวธิแีช่เยอืกแขง็ และทำงกำรศกึษำ 
คณุลกัษณะทำงเคม ีพบว่ำวสัดเุศษเหลอืจำกกำรแปรรปู 
ปลำนลิมไีขมันร้อยละ 30.3 ซึง่เหมำะต่อกำรนำมำสกดั
น�้ำมันและเพิ่มควำมเข้มข้นกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดที่มี 
พนัธะคูห่ลำยพันธะ หลงัจำกกำรสกดัและเพิ่มควำมเข้มข้น 
ด้วยเอนไซม์ไลเปสจำกจุลินทรีย์ Pseudomonas 
fluorescensพบว่ำน้ำมนัทีไ่ด้มคี่ำเพอออกไซด์ และค่ำ
ควำมเป็นกรดอยูใ่นเกณฑ์มำตรฐำนของน�ำ้มนัปลำสำห
รบักำรใช้บรโิภค นอกจำกนีย้งัทำกำรวเิครำะห์ปรมิำณ
กรดไขมันแต่ละชนิดในน้ำมันปลำจำกวัสดุเศษเหลือ
ปลำนิล พบว่ำหลังจำกกำรเพิ่มควำมเข้มข้นน�้ำมันปลำ
ด้วยเอนไซม์ ปริมำณกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดที่มีพันธะ
คู่หลำยพันธะเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงชัดเจน ควำมเข้มข้นของ
กรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดที่มีพันธะคู่หลำยพันธะสูงสุด
เท่ำกับร้อยละ 59.0 และมีอัตรำส่วนระหว่ำงกรดไขมัน
โอเมก้ำ 6 ต่อ กรดไขมันโอเมก้ำ 3 เท่ำกับ 1.2 ซึ่งเป็น
ค่ำที่เหมำะสมในระดับโภชนำกำร

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลสุวรรณภูมิ

หมู่บ้ำน
วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี
กำรเลี้ยงปลำช่อน
แบบครบวงจร
บ้ำนห้วยคันแหลน 

เศรษฐกิจฐำนรำก องค์ควำมรู้ด้ำน วทน.ที่ได้รับกำรถ่ำยทอด ปี 2563 อบรม
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและสร้ำงต้นแบบเกี่ยวกับ 
1. กำรเลี้ยงปลำช่อน size ใหญ่ ขนำด 1 กิโลกรัมในกระชังที่

แขวนในบ่อดินที่มีกำรติดตั้งเครื่องตีน�้ำภำยในบ่อ
2. กำรจัดกำรคุณภำพน�้ำภำยในบ่อเลี้ยงปลำช่อนและกำร

จัดกำรพื้นก้นบ่อ
3. เครื่องอบปลำช่อนระบบปั๊มควำมร้อนประหยัดพลังงำน 

(Heat Pump Dyer)ส�ำหรับชุมชน
4. กำรแปรรปูผลติภัณฑ์ประเภทปลำช่อนอบแห้ง ปลำช่อนร้ำ  

ปลอดภัย กำรพัฒนำฉลำก ตรำสินค้ำ และบรรจุภัณฑ์ 
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ปลำช่อน"

 359,600.00 กลุ่มชุมชน มีรำยได้/ยอดขำยสินค้ำที่เพิ่มขึ้น
- เกษตรกรจะมีรำยได้จำกกำรเลี้ยงปลำในบ่อดิน 

ขำยปลำได้รำคำกิโลกรัมละ 65-70 บำท จำก
ต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ยของปลำ กิโลกรัมละ 60 บำท 

- กลุม่สหกรณ์กำรประมงและแปรรปูอ่ำงทองสำมำรถ
เพิม่มลูค่ำจำกกำรขำยปลำช่อนแปรรูปได้ร้อยละ 10 

- กลุม่สหกรณ์กำรประมงและแปรรปูอ่ำงทอง มรีำยได้ 
จำกกำรขำยปลำช่อนเป็นจ�ำนวน 1,500,000 กโิลกรมัๆละ  
70 บำท ยอดขำยเฉลีย่ 105,000,000 บำท/ปี

- เมือ่หลงัใช้กำรอบด้วยตูอ้บลมร้อน (Heat Pump Dryer)  
สำมำรถเพิ่มรำยได้ประมำณ 270,000 บำทต่อปี
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หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏยะลำ

โครงกำรยกระดับ
คุณภำพชีวิต
ของประชำชน
ใน 3 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้

เศรษฐกิจฐำนรำก กำรแก้ปัญหำควำมจน ด้วยเกษตรผสมผสำน ที่มีเป้ำหมำย
ต้นทุนเข้ำใกล้ศูนย์ (near zero cost) โดยใช้ องค์ควำมรู ้
ด้ำนกำรเกษตรผสมผสำน ประกอบด้วยไก่เบตง ผึ่งชันโรงเห็ด 
ผกัพืน้บ้ำนผสมผสำน ใหส้ำมำรถเลี้ยงตวัเองได้ ภำยใน 8 เดือน 
โดยใช้พืน้ที ่2เมตร * 3 ตำรำงเมตร หลงับ้ำน ใช้กำรพึงพำกนัเอง 
ไม่ส่งผลกระทบต่อข้ำงบ้ำนและสิง่แวดล้อม รวมถงึ เผือ่แผ่ไปยงั
ครอบครัวอื่น อีก 20 ครัวเรือน

 300,000.00 ครัวเรือนยำกจนมีรำยได้เพิ่มขึ้น 750 บำท ต่อเดือน  
และขยำย ไปยงัครวัเรอืนยำกจนในพืน้ที ่อกี 20 ครวัเรอืน

มหำวิทยำลัย
รำชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมรำชปูถมัภ์

โครงกำรพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้
เพื่อสร้ำงจิตส�ำนึก
กำรด�ำเนนิชวีติตำม
ศำสตร์พระรำชำ

เศรษฐกิจฐำนรำก พฒันำแหล่งกำรเรยีนรู ้VALAYA Land โดยยดึหลกัศำสตร์พระรำชำ  
และกำรด�ำเนินชีวิตในแบบวิถีพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู ้
ครบวงจร และส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบ Active Learning

 250,000.00 เกิดศูนย์เรียนรู ้ศำสตร์พระรำชำ (VALAYA Land) 
จ�ำนวน 1 ศูนย์ ประกอบด้วย 4 ฐำนกำรเรียนรู้ ได้แก่ 
ฐำนที่ 1 ภูมิพลังแผ่นดิน
ฐำนที่ 2 อุทกธำรอำหำรเพื่อชุมชน
ฐำนที่ 3 ควำมมั่นคงด้ำนอำหำร
ฐำนที่ 4 วิถีไทยร่วมสมัย

มหำวิทยำลัย
สุโขทัยธรรมำธิรำช

กำรเพิ่มศักยภำพ
ในกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร
เพื่อสนับสนุน
ควำมได้เปรียบ
ในกำรแข่งขัน
ทำงกำรเกษตร: 
กรณีศึกษำ
เกษตรกร
ผู้ผลิตไม้ผล
ในจังหวัดจันทบุรี

เศรษฐกิจฐำนรำก ศึกษำสถำนกำรณ์กำรผลิตและกำรตลำดไม้ผลของจังหวัด
จันทบุรี จำกเกษตรกรในอ�ำเภอต่ำงๆ ที่สุ่มมำ 5 อ�ำเภอจำก 
10 อ�ำเภอ ท�ำกำรวิเครำะห์องค์ประกอบหลักและวิเครำะห์
เพื่อจ�ำแนกรูปแบบกำรเป็นผู ้ประกอบกำรกำรเกษตรด้วย
กำรวิเครำะห์กำรจัดกลุ่ม ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปแบบ 
กำรเป็นผู้ประกอบกำรและปัจจัยต่ำงๆ เพื่อจัดท�ำข้อเสนอ
แนะแนวทำงกำรเพิ่มศักภำพในกำรเป็นผู ้ประกอบกำรฯ  
โดยกำรจัดสนทนำกลุ่ม

 227,060.00 ได ้องค ์ควำมรู ้ในกำรพัฒนำศักยภำพในกำรเป็น 
ผูป้ระกอบกำรเพือ่สนบัสนนุควำมได้เปรยีบในกำรแข่งขนั
ทำงกำรเกษตรส�ำหรับไม้ผล ทั้งระดับเกษตรกรเอง  
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสนับสนุน เช่น องค์กำร 
ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องในโซ่คุณค่ำของอุตสำหกรรม
ทำงกำรเกษตรและธรุกจิกำรเกษตร รวมทัง้องค์กรภำค
รัฐที่เกี่ยวข้องในกำรส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถ
ของเกษตรกรที่จะน�ำไปใช้ในกำรก�ำหนดนโยบำยเพื่อ
พัฒนำภำคเกษตรได้
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นวก

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร

โครงกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนำอำชีพกลุ่ม
วิสำหกิจชุมชน
จังหวัดภำคกลำง
ตอนล่ำง

เศรษฐกิจฐำนรำก มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ได้ก�ำหนดประเด็น
ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรและพัฒนำอำชีพอย่ำง 
มีคุณภำพ โดยมีเป้ำประสงค์เป็นแหล่งให้บริกำรวิชำกำรที่ได้
รับกำรยอมรับจำกประชำชนให้เป็นที่พึ่งทำงเทคโนโลยีและ 
กำรพัฒนำอำชีพ กำรบริกำรวิชำกำรสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรด้ำนเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ระบบบรหิำรจดักำร
ด้ำนบรกิำรวชิำกำรมปีระสทิธภิำพและเอือ้ต่อกำรแข่งขัน และ
มรีะบบเครอืข่ำยควำมร่วมมอืและบรูณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกบั
องค์กรภำยนอก ก�ำหนดกลยทุธ์ส่งเสรมิโครงกำรเพือ่พฒันำอำชพี 
โครงกำร “กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยเีพือ่พฒันำอำชีพกลุม่วสิำหกจิ
ชมุชนจงัหวดัภำคกลำงตอนล่ำง” จงึเป็นโครงกำรทีช่่วยพฒันำ
ชมุชนให้ได้รบัองค์ควำมรู ้และได้พฒันำผลติภณัฑ์ชมุชน ก่อให้เกดิ 
รำยได้แก่ครวัเรอืนเพิม่ขึน้ และชุมชนสำมำรถเพิง่พำตัวเองได้

 172,778.80 กำรด�ำเนินงำนและผลกำรด�ำเนินงำน
ถ่ำยทอดเทคโนโลยเีพือ่พฒันำอำชพีกลุม่วสิำหกจิชมุชน 
รวม 60 คน โดยได้รับควำมพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ  
95.40 และทั้งหมดน�ำควำมรู ้จำกกำรฝ ึกอบรม 
ไปขยำยผลต่อ โดยน�ำควำมรู ้ไปพัฒนำอำชีพเดิม  
คิดเป็นร้อยละ 86.67 และสร้ำงอำชีพใหม่ คิดเป็น 
ร้อยละ 13.33

มหำวิทยำลัย
สุโขทัยธรรมำธิรำช

กำรพัฒนำกำร
เป็นผู้ประกอบกำร
ธุรกิจกำรเกษตรใน
ยุคดิจิทัล

เศรษฐกิจฐำนรำก สงัเครำะห์ควำมรูเ้กีย่วกับกำรเป็นผูป้ระกอบกำร ธรุกจิกำรเกษตร 
ในยคุดจิติลั ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำกำรเป็นผูป้ระกอบกำรธรูกจิ 
กำรเกษตรดิจิตัลทั้งในระดับต้นน�้ำ กลำงน�้ำและปลำยน�้ำ 
วิเครำะห์และก�ำหนดองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในกำรเป็น 
ผูป้ระกอบกำรธรุกจิกำรเกษตรฯ และจดัท�ำกรอบกำรด�ำเนนิงำน 
ในกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรธุรกิจกำรเกษตรฯ โดยวิธีเดลไฟ
จำกกลุ่มผู้เชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น สภำหอกำรค้ำ
แห่งประเทศไทย ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) 
และสถำบันอุดมศึกษำ 

 150,000.00 เพื่อให้ได ้แนวทำงในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  
โดยเฉพำะกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรธุรกิจกำรเกษตร
ใดยหลักสูตรต่ำงๆ ของสถำบันอุดมศึกษำ

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน

โครงกำรกำรส่ง
เสริมกำรพัฒนำ
กระบวนกำรสร้ำง
มำตรฐำนสินค้ำ
เกษตรอินทรีย์

เศรษฐกิจฐำนรำก กำรส่งเสริมเพื่อให้เกษตรกรได้รับกำรเรียนรู้และพัฒนำอย่ำง 
ถกูต้องและได้ลงมอืปฏบิตัติำมสิง่ทีเ่รยีนรู ้จะท�ำให้เกดิควำมเข้ำใจ 
และปฏิบัติได้จริง ในกำรศึกษำครั้งนี้ จะเป็นกำรส่งเสริมให้
เกษตรกรเป็นผูล้งมอืปฏบิตั ินกัศกึษำและอำจำรย์ทีม่คีวำมสนใจ 
เข้ำไปเรียนรู้ และพัฒนำตัวเองให้ได้รับกำรรับรอง และพัฒนำ
ต่อไปให้เป็นผู้ตรวจและดูแลก�ำกบัมำตรฐำน และท�ำงำนในกำร
เป็นผู้ตรวจรับรองร่วมกับหน่วยงำนอื่นๆ เช่นพำณิชย์จังหวัด  
หรืออุตสำหกรรมจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ

 76,200.00 1. เกษตรกร นักศึกษำ อำจำรย์ เรียนรู้กำรเข้ำสู ่
กำรสร้ำงมำตรฐำนสินค้ำเกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้อง
เป็นผู ้ตรวจมำตรฐำนสินค้ำร่วมกับหน่วยงำน
รำชกำรที่เกี่ยวข้องเป็นที่ยอมรับในสำกล 

2. เกษตรกร นักศึกษำ อำจำรย์ ที่ได้รับกำรรับรอง
ในกำรเป็นผู้ตรวจแปลงให้กับชุมชนในกำรพัฒนำ
สินค้ำเกษตรอินทรีย์เข้ำสู ่มำตรฐำนที่ยอมรับ 
ในประเทศและกำรส่งออก
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ส่งเสริมพัฒนำนักศึกษำให้เรียนรู้และเข้ำใจ พร้อมจะออกไป 
เป็นผูต้รวจและเป็นผูร้บัรองมำตรฐำนให้กบัสนิค้ำเกษตรอนิทรยี์ 
ในชุมชนของตนเองได้

3. มีกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรอินทรีย์เข้ำสู่มำตรฐำน 
ที่ยอมรับในประเทศและกำรส่งออก 

4. มีเกษตรกร นักศึกษำ อำจำรย์ ที่ได้รับกำรรับรอง
ในกำรเป็นผู้ตรวจแปลงให้กับชุมชน

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏร�ำไพพรรณี

ตู้ปลูกผักไร้ดินด้วย
หลอดไฟปลกูต้นไม้ 
และระบบควบคุม
อุณหภูมิอัตโนมัติ 
ส�ำหรับกลุ่มชุมชน
ต�ำบลร�ำพัน 
อ�ำเภอท่ำใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี

เศรษฐกิจฐำนรำก เกษตรกรรมในพื้นที่ของต�ำบลร�ำพนั จงัหวัดจนัทบุร ีซึง่เป็นพื้นที่
ลำดต�ำ่ใกล้กบัทะเลและมทีีร่ำบลุม่อยูเ่ป็นจ�ำนวนมำก และเมือ่ถงึ 
ฤดูฝนจะเกิดน�้ำท่วมไหลหลำกท่วม ท�ำให้พืชผักและนำข้ำว 
เสียหำยทุกปี (กลุ่มชุมชนต�ำบลร�ำพัน, 2561) และกำรปลูกพืช
ไร้ดนิจงึเป็นแนวทำงในกำรแก้ปัญหำได้ เนือ่งจำกมคีวำมสะดวก
ในกำรผลิต และมีควำมประหยัดทำงด้ำนเวลำ ค่ำแรงงำน  
ค่ำปุ๋ย ง่ำยต่อกำรควบคุม ศตรูพืช ทั้งยังไม่มีปัญหำในด้ำนของ
สภำพภมูอิำกำศทีเ่ปลีย่นแปลงอย่ำงฉบัพลนั ซึง่กำรหำแนวทำง
ในกำรท�ำเกษตรกรรมในรูปแบบใหม่ๆจึงถือเป็นสิ่งจ�ำเป็น 

 75,000.00 งำนวจิยันีม้วีตัถุประสงค์เพือ่จดัสร้ำงตูป้ลกูผกัไร้ดินด้วย
หลอดไฟปลูกต้นไม้ เพื่อกำรบริโภคในระดับครัวเรือน  
โดยต้นแบบทีไ่ด้ หำกปลกูไว้รบัประทำนเองจะสำมำรถ
ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อผักมำบริโภค ได้เดือนละ 
180 บำท และในกรณีที่สองหำกปลูกผักเพื่อน�ำไป
จ�ำหน่ำยในรำคำกิโลกรัมละ 150 บำทพบว่ำสำมำรถ
ท�ำก�ำไรได้ปีละ 2,160 บำท และมีระยะเวลำคืนทุน
ประมำณ 2 เดือน

ส�ำนักงำนปลัด
กระทรวงกำร
อุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

โครงกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
สินค้ำชุมชน

เศรษฐกิจฐำนรำก พัฒนำและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ตำมแนวทำงคูปองวิทย์
เพือ่โอทอป ใน 6 ประเดน็ ได้แก่ กำรพฒันำนวตักรรมผลติภณัฑ์ 
กำรพฒันำคณุภำพวตัถดุบิ กระบวนกำรจัดกำรวตัถดุบิก่อนกำร
ผลติ กำรพฒันำและออกแบบกระบวนกำรผลติ กำรพฒันำและ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ กำรยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ (อย./
มผช./GMP/ฯลฯ) และกำรพัฒนำและออกแบบเครื่องจักร 
และ 4 ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อำหำรและเครื่องดื่ม สมุนไพร 
ที่ไม่ใช่อำหำร ผ้ำและเครื่องแต่งกำย และของใช้ ของตกแต่ง 
ของที่ระลึก โดยเน้นกำรพัฒนำและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 
ด้วยวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม (วทน.) ให้เป็นสนิค้ำ
ชุมชนคุณภำพที่มีนวัตกรรม รวมถึงกำรพัฒนำช่องทำงกำร 
จัดจ�ำหน่ำยสู่ตลำดระดับที่สูงขึ้น

-
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มหำวิทยำลัย
นเรศวร

นวัตกรรมกำรผลิต 
Insect-based 
functional 
ingredients 
ส�ำหรับอุตสำหกรรม
อำหำรและอำหำร
สัตว์แบบครบ
วงจรด้วยระบบ 
Modern insect 
farming และ 
Zero-waste ปี 1

เศรษฐกิจนวตักรรม เพื่อยกระดับกำรผลิตแมลงเศรษฐกิจในระดับอุตสำหกรรมโดย
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีตลอดสำยโซ่คุณค่ำ (value chain) 
ตั้งแต่กำรพัฒนำ Modern insect farming เพื่อผลิตแมลงที่มี
คุณภำพ ตรวจสอบย้อนกลับได้ปลอดภัยและสร้ำงควำมมั่นใจ
ให้กับผู้บริโภค ตลอดจนกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรแปรรูปและ
เพิ่มมูลค่ำแมลงให้เป็น functional ingredient สำมำรถใช้
ประโยชน์จำกแมลงได้ทุกส่วนด้วย Zero waste process 
เทคโนโลยีที่พัฒนำจำกโครงกำรเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพ  
ลดต้นทุนกำรผลิตแมลง และสำมำรถผลักดันให้อุตสำหกรรม
แมลงเป็นอกีหนึง่อตุสำหกรรมหลกัทีส่ำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กบั
ประเทศในอนำคตในกำรเป็นแหล่งผลติและส่งออก functional 
ingredients จำกแมลงส�ำหรับอุตสำหกรรมอำหำรและอำหำร
สัตว์รำยใหญ่ของโลก

 46,843,648.00 1. ระบบกำรท�ำฟำร์มจิง้หรดี แบบปิดแนวตัง้ (vertical  
farming) เพือ่กำรบรโิภคทีม่กีระบวนกำรผลติตำม 
มำตรฐำน GAP ก�ำลงักำรผลติอย่ำงน้อย 40 ตนัต่อปี

2. ระบบท�ำฟำร์มหนอนแมลงวันลำยแบบปิดแนวตั้ง 
(vertical farming) เพือ่เป็นอำหำรสตัว์ ก�ำลงักำรผลติ  
20 ตันต่อปี

3. กระบวนกำรผลติผงโปรตนีจำกจิง้หรดี ก�ำลงักำรผลติ 
อย่ำงน้อย 1 ตันต่อวัน

4. กระบวนกกำรผลติผงโปรตีนจำกหนอนแมลงวันลำย  
ก�ำลังกำรผลิตอย่ำงน้อย 1 ตันต่อวัน

5. กระบวนกำรผลิต Protein concentrate และ 
hydrolysate ในระดับ Pilot scale จำกจิ้งหรีด

6. ผลกำรทดสอบควำมเป็นพิษของผงโปรตีนจำก
จิ้งหรีดในสัตว์ทดลอง"

มหำวิทยำลัยบูรพำ ศูนย์กำรเรียนรู้
ระบบอัตโนมัติ 
(EEC 
Automation Park)

เศรษฐกิจนวตักรรม เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำก�ำลังคน นวัตกรรม และกำรเรียนรู้  
Automation and Robotics ในเขตพื้นที่ EEC เพื่อผลิต
บุคลำกรที่ตรงต่อควำมต้องกำรของอุตสำหกรรมใหม่ โดยกำร 
จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้ำนระบบ Automation และ  
Industry 4.0 แบบ Reskilll และ Upskill และ New skill ให้กบั 
บุคลำกรจำกภำคอุตสำหกรรม กำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่นิสิต 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง และประชำชนทั่วไป รวมถึง 
เป็นแหล่งบริกำรและออกแบบทำงด้ำนระบบอัตโนมัติเพื่อ 
บ่มเพำะให้เกิดบุคลำกรด้ำน System Integrator โดย
มหำวทิยำลยับรูพำ ร่วมกับ บรษิทั มติซบูิช ิอเีลค็ทรคิ แฟคทอรี่  
ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด และภำคเอกชนอีกหลำยแห่ง

 42,807,700.00 ผลลัพธ์ : พัฒนำบุคลำกรด้ำน Automation โดยกำร
จดัฝึกอบรมระยะสัน้ และกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูใ้ห้
กับบุคลำกรภำคอุตสำหกรรม นักศึกษำ และนักเรียน
ในพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก จ�ำนวน 4,290
ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ :
1. บุคลำกรภำคอุตสำหกรรมที่มีควำมรู้ด้ำนระบบ

อัตโนมัติและหุ่นยนต์ที่สอดคล้องกับอุตสำหกรรม 
4.0 มีจ�ำนวนเพิ่มมำกขึ้น

2. เกิดกำรเติบโตของกำรใช้ระบบอัตโนมัติในภำค
อุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง

3. เกิดกำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมจำก
เจ้ำของธุรกิจและบุคคลทั่วไป

4. บุคคลทั่วไป โดยเฉพำะกลุ่มนักเรียน ได้เกิดควำม
คุ้นเคยกับเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและระบบหุ่น
ยนต์ เพื่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี
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ส�ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ 
(สวทช.)

สนับสนุนกำรเพิ่ม
สดัส่วนกำรใช้น�ำ้มนั
ไบโอดีเซลให้สูงขึ้น 
(B10)

เศรษฐกิจนวตักรรม สวทช. โดยศนูย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดแุห่งชำต ิร่วมมอืกบักรม
พฒันำพลงังำนทดแทนและอนรุกัษ์พลงังำน ภำยใต้กำรสนบัสนนุ
ของกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน ด�ำเนินโครงกำร
สนบัสนนุกำรเพิม่สัดส่วนกำรใช้น�ำ้มนัไบโอดเีซลให้สงูขึ้น โดยน�ำ
เทคโนโลยี H-FAME (Partially Hydrogenated Fatty Acid 
Methyl Ester) ซึ่งต่อยอดจำกโครงกำรร่วมวิจัย ไทย-ญี่ปุ่น 
(JST-JICA SATREPS) ที่สำมำรถผลิตไบโอดีเซลคณุภำพสูงมำขยำย
ผลเพือ่สนบัสนนุกำรใช้น�ำ้มันไบโอดีเซลในสดัส่วนที่สงูขึน้ ท�ำให้
เทคโนโลยีทำงเลือก H-FAME ได้รับกำรบรรจุอยู่ในแผนพัฒนำ
พลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลอืก พ.ศ. 2558 - 2579 เพื่อช่วย
สนบัสนนุกำรใช้น�ำ้มนั B10 และ B20 ในอนำคต โครงกำรนีไ้ด้มีกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี H-FAME ในกำรผลิตระดบัโรงงำนสำธติให้กบั
โรงงำนผลติไบโอดเีซลในประเทศ คอื บรษิัทโกลบอลกรนีเคมคิอล 
จ�ำกดั (มหำชน) (GGC) ที่ก�ำลงักำรผลติ 1 ตนั/วนั และมกีำรพฒันำ
เทคโนโลยเีทยีบเคยีง H-FAME ทีก่�ำลงักำรผลิต 0.5 ตัน/วนั ให้กับ 
บรษิทับำงจำกไบโอฟเูอล จ�ำกดั และเพือ่ให้เตรยีมควำมพร้อมก่อน
มกีำรขยำยผลเชิงพำณชิย์ ได้มีกำรประเมินกระบวนกำร H-FAME 
เชิงเทคนิคและเศรษฐศำสตร์ จำกกำรพัฒนำเพิ่มคุณภำพไบโอ
ดีเซลควบคูไ่ปกบักำรปรับปรงุมำตรฐำนน�ำ้มันไบโอดีเซลคณุภำพ
สูง ส่งผลให้สมำคมอุตสำหกรรมยำนยนต์ไทย (ภำยใต้ JAMA) 
ยอมรบัมำตรฐำนกำรวิจยัทดสอบ และกรมธุรกจิพลงังำนประกำศ
มำตรฐำนน�้ำมันไบโอดีเซลคุณภำพสูงขึ้น โดยสำมำรถใช้ผสมใน
น�ำ้มันดีเซลหมุนเรว็ที่จ�ำหน่ำยในเชงิพำณชิย์ กระทรวงพลงังำนเหน็
ชอบแนวทำงกำรเพิม่สดัส่วนกำรใช้น�ำ้มนัไบโอดเีซลให้สงูขึ้นเป็น 
ไม่เกินร้อยละ 10 และให้น�ำ้มนัดีเซลหมนุเรว็ B10 เป็นน�ำ้มนัเกรด
พืน้ฐำนของประเทศ โดยกรมธรุกจิพลงังำนประกำศให้น�ำ้มนัดีเซล
หมนุเรว็ทีผ่สมไบโอดเีซลในสดัส่วนร้อยละ 10 โดยปรมิำตร (B10) 
เป็นน�ำ้มันดีเซลหมุนเร็วชนดิพื้นฐำนของประเทศส�ำหรับรถดีเซล
ทัว่ไป ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป ส่งผลให้ลดภำระ
ค่ำใช้จ่ำยน�้ำมันของประชำชน เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มจำกรำคำ 
ผลปำล์มทีส่งูขึน้ และลดกำรน�ำเข้ำน�ำ้มนัดบิจำกต่ำงประเทศ

 30,000,000.00 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น : จำกกำรผลักดันนโยบำยกำรเพิ่ม
สดัส่วนกำรผสมไบโอดเีซลในน�ำ้มนัดเีซลทัว่ไปจำกเดมิ
ร้อยละ 7 เป็น ร้อยละ 10 ส่งผลให้
- กรมธุรกิจพลังงำนประกำศให้น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 

ทีผ่สมไบโอดเีซลในสดัส่วนร้อยละ 10 โดยปรมิำตร 
(B10) เป็นน�้ำมันดีเซลหมุนเร็วชนิดพื้นฐำนของ
ประเทศ มีผลตัง้แต่วันที ่1 ตลุำคม 2563 เป็นต้นไป

- มีกำรปรับเพิ่มส่วนต่ำงรำคำดีเซล B10 ให้ถูกกว่ำ  
ดีเซล B7 ถึง 3 บำทต่อลิตร เริ่มตั้งแต่วันที่  
28 กุมภำพันธ์ 2563

- น�ำ้มนัดเีซลหมนุเรว็ B10 มีจ�ำหน่ำยในสถำนบีรกิำร
น�้ำมันทุกสถำนี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2563 
เป็นต้นไป

ผลกระทบที่ได้รับ : ลดภำระค่ำใช้จ่ำยน�้ำมันของ
ประชำชน ลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และ 
ลดกำรน�ำเข้ำน�้ำมันดีเซล รวมทั้งช่วยยกระดับรำคำ
ปำล์มน�ำ้มนัให้สงูขึน้ สร้ำงรำยได้เพิม่ขึน้ให้กบัเกษตรกร
ชำวสวนปำล์มทั่วประเทศ สร้ำงมูลค่ำผลกระทบ 
เชิงเศรษฐกิจมำกกว่ำ 8,000 ล้ำนบำท
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สถำบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน 
(องค์กำรมหำชน)

กำรพัฒนำห้อง
ปฏิบัติกำรจ�ำลอง
สภำวะอวกำศ
เพื่อกำรทดสอบ
ดำวเทียม

เศรษฐกิจนวตักรรม ห้องปฏบิตักิำรจ�ำลองสภำวะอวกำศเพือ่กำรทดสอบดำวเทยีม”  
เป็นโครงกำรภำยใต้ภำคคีวำมร่วมมอือวกำศไทย (Thai Space 
Consortium : TSC) โดยเป็นกำรบรูณำกำรร่วมกนัของหน่วยงำน 
ทีอ่ยูภ่ำยใต้กำรก�ำกบัดแูลของกระทรวงกำรอดุมศกึษำวทิยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ที่มีระดับควำมพร้อมทำงวิศวกรรมและ
เทคโนโลยใีนระดบัสงู 3 หน่วยงำนหลกั ได้แก่ สถำบนัวจิยัแสง 
ซนิโครตรอน (องค์กำรมหำชน ) (สซ.) ส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยี
อวกำศและภมูสิำรสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) (สทอภ.) และ
สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์ (องค์กำรมหำชน) (สดร.)ร่วมด้วย
มหำวทิยำลยัและสถำบนัวจิยัอืน่ ๆ  กว่ำ 10 หน่วยงำนทีม่ศีกัยภำพ 
โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อสร้ำงและพฒันำดำวเทยีมขนำดเลก็ขึน้ด้วย
องค์ควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญในแต่ละด้ำนของหน่วยงำนงำน
ภำยในประเทศ และส่งเสรมิให้เกดิอตุสำหกรรมอวกำศในประเทศ
อย่ำงยัง่ยนื ในส่วนของสถำบนัวจิยัแสงซนิโคร ตรอนมภีำรกจิใหญ่
ที่รับผิดชอบในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนระบบทดสอบ
และสร้ำงอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้องเพื่อรองรบักำรพฒันำดำวเทยีมที่จะ
จดัสร้ำงขึน้ ด้วยควำมเชีย่วชำญและสะสมประสบกำรณ์ทำงด้ำน
เทคนคิและวศิวกรรมขัน้สงู รวมถึงเทคโนโลยสีญุญำกำศเพือ่กำร
เดินเครือ่งก�ำเนดิแสงซนิโครตรอนอย่ำงมปีระสทิธภิำพมำกว่ำ 20 ปี  
สถำบนั จงึมขีดีควำมสำมำรถในกำรพฒันำ “ห้องปฏบิตักิำรจ�ำลอง
สภำวะอวกำศเพือ่กำรทดสอบดำวเทยีม” ขึน้ได้เอง ห้องปฏบิตัิ
กำรดงักล่ำว รองรบักำรทดสอบดำวเทยีมทีม่นี�ำ้หนกัมำกถงึ 100 
กโิลกรมั และมรีะบบควบคมุกำรท�ำงำนแบบอตัโนมตั ิ เพือ่กำร
ทดสอบคณุสมบตัแิละควำมคงทนของวัสดุ เครือ่งมอื และอปุกรณ์ 
ทีส่ร้ำงขึน้ส�ำหรบัใช้งำนทำงด้ำนอวกำศ เทคโนโลยปี้องกนัประเทศ
และอำกำศยำน ทีส่ภำวะกำรท�ำงำนต่ำงๆ เช่น ภำยใต้ควำมดนั
สญุญำกำศ อุณหภมูริ้อนหรอืเยน็ทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอย่ำงต่อเนือ่ง
หรอืฉบัพลนั ภำยใต้กำรสัน่สะเทอืนและสญัญำณรบกวนในรปูแบบ
ต่ำง ๆ เพือ่ให้เกดิควำมมัน่ใจและป้องกนัควำมผดิพลำดอนัจะน�ำ
มำซึง่ควำมเสยีหำยอย่ำงมหำศำลทีอ่ำจจะเกดิขึน้กบัชิน้ส่วน และ
อปุกรณ์ต่ำง ๆ ก่อนน�ำไปติดตัง้เพือ่ส่งดำวเทยีมขึน้สูอ่วกำศจรงิ

 10,000,000.00 1. เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับประเทศ
โดยกำรเป็นห้องปฏิบัติกำรกลำงที่สำมำรถให้
บริกำรทดสอบเทคโนโลยีด้ำนดำวเทียมได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ ตลอดจนมีห้องปฏิบัติกำรที่เป็น
โครงสร้ำงพื้นฐำนส�ำหรับกำรสร้ำงและพัฒนำ
เทคโนโลยดี้ำนดำวเทยีมและสำมำรถถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในภำคอุตสำหกรรมได้

2. สร้ำงและพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนวิศวกรรมขั้นสูง
ภำยในประเทศ ให้สำมำรถพัฒนำองค์ควำมรู้และ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยดี้ำนระบบจ�ำลองสภำวะอวกำศ
เพื่อกำรทดสอบดำวเทียมและวัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยทีีใ่ช้ได้สองทำง (Dual-Use Technologies)  
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นวิศวกรรมขั้นสูง
ให้มขีดีควำมสำมำรถในทกัษะเทคโนโลยวีศิวกรรม
ที่เพิ่มขึ้น เพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วยองค์ควำมรู้
และนวัตกรรมได้อย่ำงยั่งยืนได้ในอนำคต

3. เกดิอตุสำหกรรมใหม่ ในประเทศด้ำนอตุสำหกรรม
อวกำศและเทคโนโลยีสองทำงขึ้นในประเทศ  
ให้คนไทยมีโอกำสเป็นเจ้ำของเทคโนโลยีขั้นสูง 
เพื่อลดกำรน�ำเข้ำเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ 
ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีที่พัฒนำขึ้นด้วยองค์ควำมรู้
ของบุคลำกรภำยในประเทศ เพื่อลดต้นทุน และ
พึ่งพำตนเองได้
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มหำวิทยำลัย
พะเยำ

กำรพัฒนำ
ศักยภำพชุมชน
บนฐำนกำรท�ำงำน
ตำมโครงกำร 1 
คณะ 1 โมเดล 
ของมหำวิทยำลัย
พะเยำสู่กำรเป็น
ชุมชนนวัตกรรม

เศรษฐกิจนวตักรรม จำกนโยบำยมหำวิทยำลัยพะเยำได้สนับสนุนกำรด�ำเนิน
โครงกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำรเชิงพื้นที่ เพื่อให้ตอบโจทย์
ปณธิำนของมหำวิทยำลยั “ปัญญำเพือ่ควำมเข้มแขง็ของชมุชน”  
โดยกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2554 (ปีก่อตั้ง
มหำวิทยำลัย) กระทั่งปัจจุบัน รวมระยะเวลำ 8 ปี โดยกำร
ด�ำเนินงำนของคณะและ วิทยำลัยที่มีควำมเชี่ยวชำญในหลำก
หลำยศำสตร์ ได้ผลิตองค์ควำมรู้ที่ตอบโจทย์และสำมำรถ
แก้ปัญหำพื้นที่ จ�ำนวน 24 พื้นที่ คลอบคลุมทั้ง 9 อ�ำเภอ 
ในจงัหวดัพะเยำ จนสำมำรถถอด บทเรยีน “ต้นแบบควำมส�ำเรจ็ 
(Model of success)” ของกำรด�ำเนนิงำนของทัง้ 18 คณะวชิำ 
รวมทั้งในรอบ 8 ปี มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 60 โมเดล ซึ่ง หน่วยงำน 
ก่อให้เกดิผลกระทบเชงิพืน้ทีใ่นหลำย ๆ  ประเดน็ ดงันี ้กำรพฒันำ 
สุขภำวะของคนในชุมชน (คณะ แพทยศำสตร์ คณะทันต
แพทยศำสตร์ คณะพยำบำลศำสตร์ คณะสหเวชศำสตร์ และคณะ
เภสัชศำสตร์) กำร จัดกำรสิ่งแวดล้อมในชุมชน (คณะพลังงำน 
และสิ่งแวดล้อม คณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์ และ 
คณะเทคโนโลย ีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร) กำรพฒันำคณุภำพ
กำรศกึษำ (คณะศลิปศำสตร์ และวทิยำลยักำรศกึษำ) กำรพฒันำ  
อำชีพและสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน (คณะวิทยำกำรจัดกำร
และสำรสนเทศศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์) กำรเพิ่ม 
ขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขนัทำงด้ำนกำรเกษตร (คณะเกษตรศำสตร์ 
และทรัพยำกรธรรมชำติ) กำร พัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน  
(คณะวทิยำศำสตร์) กำรพฒันำระบบกำรจดักำรตนเองของชมุชน  
(คณะ วิศวกรรมศำสตร์) และกำรจัดกำรทุนทำงวัฒนธรรม 
(คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ คณะนิติศำสตร์ และวิทยำลัย  
กำรจัดกำร) ด้วยควำมส�ำเร็จดังกล่ำว มหำวิทยำลัยพะเยำ 
จึงมีเป้ำหมำยในกำรขยำยควำมส�ำเร็จบนพื้นที่กำร ด�ำเนินงำน 
1 คณะ 1 โมเดล เพื่อพัฒนำพื้นที่ดังกล่ำวสู่กำรเป็น “ชุมชน
นวัตกรรม” บนพื้นที่เป้ำหมำย 10 ชุมชน เพื่อสร้ำงรูปแบบ 
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนให้กับชุมต่อไป

 9,000,000.00 1. กลุ่มชุมชนเป้ำหมำยจ�ำนวน 10 ชุมชนได้รับกำร
ถ่ำยทอด Learning and innovation platform 
ที่เหมำะสม

2. เกิดนักวิจัยชำวบ้ำน/ นวัตกรชำวบ้ำน ในพื้นที่ 10 
ชุมชน ไม่น้อยกว่ำ 100 คน

3. เกิดนวัตกรรมชุมชนไม่น้อยกว่ำ 10 นวัตกรรม
4. ได้ชุดควำมรู้กำรพัฒนำนักวิจัยชำวบ้ำน/นวัตกร 

ชุมชน จ�ำนวน 10 ชุมชน
5. ได้ชดุควำมรูก้ำรพฒันำนวตักรรมชมุชนจ�ำนวน 10 

ชุมชน
6. ได้บทวเิครำะห์ผลกำรเตบิโตของเศรษฐกจิฐำนรำก

เหมำะสมของ 10 ชุมชน
7. ได้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีศักยภำพในกำรสร้ำงมูลค่ำ

ทำงเศรษฐกิจที่สูงขึ้นให้กับชุมชน ไม่น้อยกว่ำ 5 
ผลิตภัณฑ์

8. ได้สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ชดุควำมรูก้ำรพฒันำ 10 ชมุชน
นวัตกรรม ส�ำหรับกำรเผยแพร่ทำงออนไลน์

9. ได้เกิดกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงศำสตร์
ภำยในมหำวิทยำลัย เพื่อกำรพัฒนำพื้นที่

10. เกิดกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับชุมชน
และภำคีเครือข่ำย
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ส�ำนักงำนกำรวิจัย
แห่งชำติ

โครงกำรวิจัยและ
พัฒนำยำงล้อรถ
ประหยัดพลังงำน 
(RDG5550004, 
RDG5650043)

เศรษฐกิจนวตักรรม ยำงล้อรถเป็นผลติภณัฑ์ยำงทีส่ร้ำงรำยได้ให้ประเทศสูงทีส่ดุ คอื  
ประมำณ 85,000 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 42 ของมูลค่ำกำร 
ส่งออกผลิตภัณฑ์ยำง แต่รำยได้จำกกำรส่งออกยำงล้อรถที ่
มำจำกผู้ประกอบกำรไทยมีเพียงร้อยละ 20 เท่ำนั้น โดยแผน
งำนวจิยันีด้�ำเนนิกำรพฒันำต้นแบบยำงล้อรถประหยดัพลงังำน
ที่สำมำรถประหยัดพลังงำนเทียบได้กับยำงล้อรถของบริษัท
ข้ำมชำติ ซึ่งประกอบด้วยยำงล้อรถบรรทุกขนำดเล็กแบบ
เรเดียลและยำงล้อรถฟอร์คลิฟท์ ซึ่งกำรวิจัยนี้เป็นกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีกำรผลิตยำงล้อรถที่ปัจจุบันประเทศไทยยังมีควำม
ขำดแคลน ท�ำให้เกิดกำรสนับสนุนกำรผลิตในอุตสำหกรรม
ยำงล้อรถไทย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งยำงล้อรถประหยัดพลังงำน  
ผลกำรศึกษำท�ำให้สำมำรถพัฒนำยำงล้อตัน ส�ำหรับรถฟอร์ค
ลิฟท์ที่มีควำมทนทำนสูง และสำมำรถประหยัดพลังงำนได้ 
บริษัทที่เข้ำร่วมในโครงกำรวิจัย และเป็นผู้ใช้ประโยชน์ คือ 
บริษัท วี.เอส. อุตสำหกรรมยำง จ�ำกัด ได้น�ำต้นแบบยำงล้อรถ
ประหยดัพลงังำนทีพ่ฒันำขึน้ไปผลติในเชงิพำณชิย์ตัง้แต่ปี พ.ศ.
2556 ซึง่มกีำรผลติไปมำกกว่ำ 120,000 เส้น อกีทัง้โครงกำรนี้ยงั
ได้รับรำงวัลผลงำนวิจัยดีเด่น สกว. ประจ�ำปี พ.ศ.2556 อีกด้วย

 7,510,300.00 1. สำมำรถผลกัดนักำรใช้ยำงพำรำในประเทศ 1,000 
ตนั/ปี จำกปี 2556-2560 โดยมรีำยรบัทีเ่พิม่ขึน้ได้
จำกงำนวิจัยจำกปี 2556-2560 คิดเป็นมูลค่ำรวม 
300 ล้ำนบำท

2. ยำงล้อรถประหยัดพลังงำนคุณภำพสูงนี้ สำมำรถ
ประหยดัพลงังำนได้ร้อยละ 23 และมคีวำมทนทำน
ส�ำหรับล้อหน้ำมำกขึ้นร้อยละ 70 และล้อหลัง 
ร้อยละ 55

3. สำมำรถประหยดัค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้งำน/ซ่อมบ�ำรงุ
รถฟอร์กลิฟต์ได้ 60,000 บำท/คัน/ปี"

มหำวิทยำลัย
แม่ฟ้ำหลวง

โครงกำรยกระดับ
ผู้ประกอบกำร
รำยย่อย

เศรษฐกิจนวตักรรม กำรด�ำเนินโครงกำรมุง่เน้นกำรส่งเสรมิสนบัสนนุผูป้ระกอบกำร
ตำมนโยบำยรัฐบำลในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  
โดยยกระดับผู้ประกอบกำรรำยย่อย และ/หรือ วิสำหกิจชุมชน
ผ่ำนกระบวนกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
และมำตรฐำนผลติภณัฑ์ กำรประชมุ Focus Group ระดมควำม
คดิเพือ่สร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจในกำรพฒันำผลติภณัฑ์และกำร
ยกระดับมำตรฐำนสินค้ำให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด  
รวมทั้งกำรให้ค�ำปรกึษำแนะน�ำเชงิลกึด้ำนกำรพฒันำผลติภัณฑ์/
ด้ำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภำพ ควำมปลอดภัย และ 
ควำมน่ำเชื่อถือ

 4,190,063.02 1. ผู ้ประกอบกำรได้รับควำมรู ้เกี่ยวกับกำรพัฒนำ
ผลติภณัฑ์ และ/หรอื มำตรฐำนผลติภณัฑ์ 391 รำย

2. ผู้ประกอบกำรได้รับกำรยกระดับโดยกำรส่งเสริม
ด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และ/หรือ มำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์ 54 รำย

3. มผีลติภณัฑ์ต้นแบบทีเ่กดิจำกกำรพฒันำผลติภณัฑ์
ไม่น้อยกว่ำ 39 ผลิตภัณฑ์

4. ผูป้ระกอบกำรได้รบักำรรบัรองมำตรฐำนผลติภณัฑ์ 
11 รำย

5. ผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ หรือ
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ สำมำรถขำยสินค้ำ หรือเพิ่ม
โอกำสช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย หรือขยำยโอกำส 
ทำงธุรกิจได้ ไม่น้อยกว่ำ 31.7826 ล้ำนบำท
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ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

มรภ.บ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ

โครงกำรวิจัย
และพัฒนำระบบ
สำรสนเทศส�ำหรับ
บริหำรจัดกำร
เครื่องมือแพทย์
และเครื่องมือ
ปลอดเชื้อในโรง
พยำบำลเพื่อ
สร้ำงเครือข่ำย
ระบบฐำนข้อมูล
เทคโนโลยีทำงกำร
แพทย์ขนำดใหญ่
ในประเทศไทย

เศรษฐกิจนวตักรรม เป็นโครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศส�ำหรับงำนวิศวกรรมกำร
แพทย์ในโรงพยำบำล ซึ่งประกอบด้วย 1) กำรพัฒนำต่อยอด
ระบบสำรสนเทศ WepMEt ใน 3 โมดูลย่อย คือ โมดูลทะเบียน
ครุภัณฑ์ โมดูลบริหำรอะไหล่ส�ำรอง และ โมดูลบริหำรงำน
ซ่อม 2) กำรพัฒนำต้นแบบระบบสำรสนเทศส�ำหรับตรวจจับ
ต�ำแหน่งของเครื่องมือแพทย์ในอำคำร 1 ระบบ ประกอบด้วย 
ระบบสำรสนเทศ และ อุปกรณ์ตรวจจับต�ำแหน่ง (Location 
tracking) และ 3) ระบบสำรสนเทศบริหำรจัดกำรเครื่องมือ
ปลอดเชือ้ทำงกำรแพทย์ส�ำหรบัหน่วยจ่ำยกลำงในโรงพยำบำล 
1 ระบบ ประกอบด้วย ระบบสำรสนเทศ และ อุปกรณ์ตรวจจับ 
FRID ส�ำหรับเครื่องมือปลอดเชื้อ

 3,605,000.00 1. ได้ระบบสำรสนเทศ WepMEt
2. ได้ WepMEt Application for mobile
3. ได้ต้นแบบอปุกรณ์ Location tracking ส�ำหรบัตรวจ

จบัต�ำแหน่งของเครือ่งมอืแพทย์ในอำคำร 1 ระบบ
4. ได ้ต ้นแบบระบบสำรสนเทศส�ำหรับตรวจจับ

ต�ำแหน่งของเครื่องมือแพทย์ในอำคำร 1 ชุด 
ประกอบด้วย 2 โมดูลย่อย คือ 1) โมดูลแสดง
ต�ำแหน่งเครือ่งมอืแพทย์ในอำคำร 2) โมดลูบรหิำร
อุปกรณ์ตรวจติดตำมต�ำแหน่งอุปกรณ์ติดตำม

5. ได้ระบบสำรสนเทศบรหิำรจดักำรเครื่องมอืปลอดเชือ้
ทำงกำรแพทย์ส�ำหรบัหน่วยจ่ำยกลำงในโรงพยำบำล

6. ได้ต้นแบบระบบ RFIF ส�ำหรบับรหิำรจดักำรเครือ่ง
มอืปลอดเชือ้ทำงกำรแพทย์ส�ำหรบัหน่วยจ่ำยกลำง
ในโรงพยำบำล 1 ระบบ

7. ได้บทควำมวจิยัแบบน�ำเสนอด้วยปำกเปล่ำ 2 บทควำม
8. ได้บทควำมวิจัยระดับชำติ 3 บทควำม
9. ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัติ 1 รำยกำร  

(ระบบ Location tracking)

มหำวิทยำลัย
สวนดุสิต

"โครงกำรกลยุทธ์
กำรตลำดเพื่อเพิ่ม
มูลค่ำผลิตภัณฑ์ 
หมูย่ำงเมืองตรัง
และส่งเสริม
กำรท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและ
อำหำรจังหวัดตรัง

เศรษฐกิจฐำนรำก หมยู่ำงเมอืงตรงัซึง่เป็นสนิค้ำสิง่บ่งชีท้ำงภมูศิำสตร์ทีโ่ดดเด่นของ
จงัหวดัตรงั เป็นสนิค้ำทีข่ำยเพือ่เป็นของฝำกมำกกว่ำร้อยละ 60  
และจะมียอดขำยสูงในช่วงเทศกำลท่องเที่ยว ในปัจจุบัน 
นักท่องเที่ยวส ่วนใหญ่ มุ ่งเน ้นกำรท่องเที่ยวทำงทะเล 
จึงไม่ทรำบว่ำจังหวัดตรังมีแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม 
ที่หลำกหลำย ดังนั้นจึงมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องพัฒนำแผนงำน
วิจัยเรื่องกลยุทธ์กำรตลำดเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์หมูย่ำง 
เมืองตรังและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอำหำร
จังหวัดตรัง โดยกำรบูรณำกำรระหว่ำงโครงกำรย่อยวิจัยที่ 1  
เรื่องเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกอำหำร 
หมูย ่ำงเมืองตรังเพื่อกำรเรียนรู ้บนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  
โครงกำรวิจัยย่อยที่ 2 เรื่องนวัตกรรมเพื่อยกระดับกำรผลิต

 3,000,000.00 1. จ�ำนวนผลิตภัณฑ์ทำงกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. มีเส้นทำงกำรท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้ท�ำ

กิจกรรมมำกขึ้น และกลับมำเที่ยวซ�้ำ อีกทั้งเสริม
สร้ำงอำชีพ เพิ่มรำยได้ให้กับชุมชน

3. ผู้ผลิตหมูย่ำงสำมำรถน�ำคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีตำม
หลักสุขำภิบำลส�ำหรับกำรผลิตหมูย่ำงเมืองตรัง  
ไปใช้ในกำรผลิตหมูย่ำง ซึ่งท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ 
หมูย่ำงที่ได้มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย สำมำรถ
ขยำยโอกำสทำงกำรค้ำ เช่น เพิ่มช่องทำงกำร
จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในร้ำนสะดวกซื้อ/ห้ำงสรรพ
สินค้ำ เนื่องจำกสินค้ำที่จ�ำหน่ำยในลักษณะต้อง
ผ่ำนกำรรับรองกระบวนกำรผลิตจำกหน่วยงำน 
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หมูย่ำงเมืองตรังด้วยกำรพัฒนำเตำย่ำงและกระบวนกำรผลิต
ตำมหลักสุขำภิบำล โครงกำรวิจัยย่อยที่ 3 เรื่องกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อำหำรจำกหมูย่ำงเมืองตรัง โครงกำรวิจัยย่อยที่ 4 
เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรท่องเที่ยวผ่ำนระบบสำรสนเทศ
ออนไลน์ที่ส่งเสริมกำรขำย กรณีศึกษำ เส้นทำงชิม ช้อป ใช้ 
ของจังหวัดตรัง

 และผูบ้ริโภคได้บรโิภคอำหำรทีม่กีระบวนกำรผลติ
ที่ถูกหลักสุขำภิบำล ลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรค
จำกอำหำรเป็นสื่อ (foodborne disease) จำก
กำรบริโภคหมูย่ำง

4. ผูป้ระกอบกำรหมยู่ำงต้องใช้เงนิลงทนุเพิม่ประมำณ  
8-10 แสนบำท โดยมคี่ำเชือ้เพลงิในกำรย่ำง 150 บำท 
ต่อครัง้ ซึง่เป็นรำคำทีใ่กล้เคยีงกบักำรใช้ไม้ฟืนเป็น
เชือ้เพลงิ แต่สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงคนงำน
ได้อย่ำงน้อย 200,000 บำทต่อปี เพิม่ศกัยภำพใน
กำรผลิต สำมำรถยำ่งหมยู่ำงขำยได้ทั้งวันทดแทน
กำรย่ำงเฉพำะช่วงกลำงคืน ใช้ระยะเวลำในกำรย่ำง
หมยู่ำงเมอืงตรงัจำก 4 ชัว่โมง เหลอืเพยีง 1.5 ชัว่โมง
ซึง่ไม่กระทบต่อวถิชีวีติของคนตรงั แต่ช่วยส่งเสรมิ
ให้นักท่องเที่ยวสำมำรถซื้อหมูย่ำงสดใหม่เป็นของ
ฝำกทีส่อดคล้องกับกำรเดนิทำงโดยเครือ่งบนิ และ
ลดปัญหำสิง่แวดล้อม เนือ่งจำกเตำย่ำงต้นแบบเป็น
เตำย่ำงไร้ควัน ท�ำให้ไม่มฝีุน่ ควัน และเถ้ำทีเ่กดิจำก 
กำรผลิต ลดข้อร้องเรยีนจำกผูอ้ำศัยข้ำงเคยีง

5. เพิ่มมูลค่ำให้กับเศษของเนื้อหมูที่เหลือจำกกำร 
ตัดแต่งหรือเหลือจำกกำรจ�ำหน่ำย สร้ำงอำชีพ  
หรือสร้ำงรำยได้เพิ่มขึ้นในจังหวัดตรัง

6. จ�ำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น"

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสงขลำ

นวัตกรรมกำร
จัดกำรกำร
ท่องเที่ยวอย่ำง
ปลอดภัยแบบมี
ส่วนร่วม ต�ำบล
เกำะยออ�ำเภอ
เมือง จังหวัด
สงขลำ

เศรษฐกิจฐำนรำก จังหวัดสงขลำเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองหลักของประเทศไทย 
มีนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมำกทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ  
มีต�ำบลเกำะยอเป็นแหล่งชุมชนท่องเที่ยวที่ส�ำคัญของจังหวัด 
อย่ำงไรก็ตำมยังไม่มีใครเข้ำไปท�ำกำรศึกษำเกี่ยวกับรูปแบบ 
ของกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม หรือกำรบริหำร
จัดกำรอุบัติภัยที่อำจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้กำรท�ำให้ชุมชนเกิด 
ควำมปลอดภยั น่ำอยู ่น่ำเทีย่วจงึเป็นจดุเน้นของแผนบรูณำกำร 
วิจัยนี้ นวัตกรรมกำรท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน

 2,847,300.00 ผลลัพธ์
1. นักท่องเที่ยวได้ใช้งำนแอพพลิเคชันในกำรบริหำร

จัดกำรกำรท่องเที่ยว ท�ำให้ทรำบข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรท่องเที่ยว

2. ได้ฐำนข้อมลูขนำดใหญ่ (Big Data) ด้ำนกำรท่องเทีย่ว 
ที่ปลอดภัย
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ต�ำบลเกำะยอ จังหวัดสงขลำคือ รูปแบบกำรจัดกำรอุบัติภัย 
เพื่อให้เกิดกำรท่องเที่ยวที่ปลอดภัย โดยประชำชนมีส่วนร่วม 
มีควำมตระหนัก และร่วมก�ำหนดข้อควรปฏิบัติที่จะท�ำให้ทุก
ท่ำนเกิดควำมปลอดภัย มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร เป็นผู้
จัดระเบียบ ขั้นตอน และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหำตำมรูปแบบที่
ตนเองได้ออกแบบเอำไว้ ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ขึ้น นอกจำก
นี้ยังใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสร้ำงแอพพลิเคชันในกำร
บรหิำรจดักำรควำมปลอดภยัทีอ่ำจจะเกดิขึน้ เช่น กำรเตอืนภยั  
กำรเฝ้ำระวังกำรเกิดอุบัติภัยต่ำง ๆ อีกด้วย ช่วยให้เกิด 
ควำมปลอดภัย สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในกำร 
มำท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดกำรเพิ่มมูลค่ำกำรท่องเที่ยวยิ่งขึ้น

3. นักท่องเที่ยวได้รับกำรแจ้งเตือนเกี่ยวกับควำม
ปลอดภัยแจ้งเตือนกำรสำมำรถค้นหำข้อมูล 
และใช้งำนแอพพลิเคชันในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน/ 
ได้ประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวที่ปลอดภัยโดย
ใช้แอพพลิเคชันที่สร้ำงขึ้นได้ /ได้มำตรฐำนกำร 
ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล

ส�ำนักงำน
กำรวิจัยแห่งชำติ

กำรใช้ประโยชน์
จำกเครื่องอบแห้ง
อินฟรำเรด
แบบถังหมุนเพื่อ
กำรจัดกำรผลผลิต
ทำงกำรเกษตร

เศรษฐกิจฐำนรำก เกษตรกรสำมำรถจดักำรผลผลติให้มคีณุภำพสงู มกีำรรวมกลุม่
เพื่อใช้งำนเครือ่งอบแห้งฯ มกีำรแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์เกษตรที่มี
มลูค่ำสูงขึน้จ�ำหน่ำย ช่วยลดปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนเกษตร
และท�ำให้คนในพื้นที่มีอำชีพ 
- เกษตรกรใช้เครื่องอบแห้งฯ ทดแทนกำรตำกลำน ช่วยลด

ปัญหำด้ำนแรงงำนในขั้นตอนกำรลดควำมชื้นหลังกำรเก็บ
เกี่ยว โดยปริมำณผลผลิต 100 ตันข้ำวเปลือก สำมำรถ 
ลดค่ำด�ำเนินกำรลงได้ 10,000 บำท 

- เกษตรกรรวมกลุ่มใช้เครื่องอบแห้งฯ เพื่อรับจ้ำงอบแห้ง
ผลผลิต มีต้นทุนน้อยกว่ำค่ำจ้ำงโรงสีขนำดใหญ่

- ท�ำให้ได้ข้ำวฮำงทีม่คีณุภำพด ีมสีำรอำหำรสูงขึน้ มปีรมิำณ
ข้ำวเต็มเมล็ดเพิ่มขึ้น ท�ำให้มีก�ำไรเพิ่มขึ้นถึง 13,000 บำท
ต่อตันเมื่อแปรรูปจ�ำหน่ำย

- มีกำรผลิตเครื่องเพื่อใช้งำนแล้ว ๓๑ เครื่อง จดทะเบียน
ทรัพย์สินทำงปัญญำเลขที่อนุสิทธิบัตร 8962 ในปี พ.ศ.
2557 ในนำมมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม "

 1,969,000.00 จ�ำนวนเกษตรในพื้นที่ 3 จังหวัดที่เข้ำร่วมโครงกำร 
จ�ำนวน 3 กลุม่/วสิำหกจิชมุชน ได้แก่ 1) ชมุชนบ้ำนน�ำ้จัน้  
ต.ดงเหนอื อ.บ้ำนม่วง จ.สกลนคร 2) ศนูย์เรยีนรูโ้คกหนองนำ 
โมเดล ต.โนนโหนน อ.วำรินช�ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี  
3) ชมุชนใน ต.บ้ำนนำด่ำน อ.สวุรรณคหูำ จ.หนองบวัล�ำภู  
เพื่อเกษตรกร กว่ำ 300 รำย ได้รับกำรแก้ไขปัญหำใน
กำรจดักำรผลผลติควำมชืน้สงู รวมถงึกำรเพิ่มทำงเลอืก 
ในกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร รูปแบบใหม่ที่
มีมูลค่ำสูงกว่ำกำรขำยผลผลิตแบบเดิม ผลกระทบ  
(impact) ในเชงิสงัคม เชิงเศรษฐศำสตร์ ท�ำให้เกษตรกร
มีกำรรวมกลุ่มกำรใช้งำนเครื่องจักรลดต้นทุนกำรผลิต 
สำมำรถลดกำรพึง่พำพ่อค้ำคนกลำงในกำรจดักำรผลผลติ 
หลังกำรเกบ็เกีย่ว สำมำรถเกบ็รกัษำข้ำวไว้เองได้เพือ่รอ
จ�ำหน่ำยเมือ่รำคำสงู นอกจำกนัน้ยงัมทีำงเลอืกเพิม่เตมิ
ในกำรแปรรูปผลผลิตเพื่อจ�ำหน่ำยแทนกำรจ�ำหน่ำย
เฉพำะข้ำวเปลือก เช่น ข้ำงกล้องคุณภำพสูง ข้ำวฮำง
เพำะงอก แป้งจมูกข้ำว และเครื่องดื่มพร้อมชง เป็นต้น
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มหำวิทยำลัย
สวนดุสิต

โครงกำรเพิ่มมูลค่ำ
ผลิตภัณฑ์
ด้วยงำนวิจัย 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
ให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำร
ของตลำดภำยใต้
โครงกำรยกระดับ
อุตสำหกรรม
อำหำรทะเล
ให้เป็นศูนย์กลำง
ผลิตอำหำรทะเล
แห่งอนำคต 
ปีงบประมำณ 
2563

เศรษฐกิจนวตักรรม โครงกำรกำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ด้วยงำนวิจัย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดอยู่ภำยใต้
โครงกำรยกระดับอุตสำหกรรมอำหำรทะเลให้เป็นศูนย์กลำง
ผลติอำหำรทะเลแห่งอนำคต ปีงบประมำณ 2563 เป็นโครงกำร
ที่หน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณจำกศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรมภำคที่ 8 
กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์
เพื่อ (1) สนับสนุนกำรน�ำองค์ควำมรู้ งำนวิจัย นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของตลำด (2) เพิม่มูลค่ำและเพิม่ควำมหลำกหลำย 
ของผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมอำหำรทะเลแปรรูป และ (3) สร้ำง
โอกำสทำงกำรตลำดให้แก่สินค้ำอุตสำหกรรมอำหำรทะเล
แปรรูปให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพิ่มขึ้น ทั้งนี้กลุ่ม
เป้ำหมำย คือ วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) 
ภำคกำรผลิต ในอุตสำหกรรมอำหำรอำหำรทะเลแปรรูปและ
อุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง จ�ำนวน 10 กิจกำร ซึ่งจดทะเบียน
นิติบุคคลหรือมีกำรจดทะเบียนพำณิชย์ประเภทธุรกิจ ด�ำเนิน
ธุรกิจในพื้นที่ในควำมรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรม
ภำคที่ 8 ได้แก่ พื้นที่ภำคกลำงตอนล่ำง 2 ประกอบด้วย จังหวัด
สมทุรสำคร สมทุรสงครำม เพชรบรุ ีและประจวบครีขีนัธ์ รปูแบบ 
กำรด�ำเนนิงำนโครงกำรฯ เป็นกำรน�ำองค์ควำมรูท้ำงวทิยำศำสตร์  
งำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม มำช่วยในกำรพัฒนำ
อตุสำหกรรมอำหำรทะเลแปรรปูผ่ำนกระบวนกำรให้ค�ำปรกึษำ
แนะน�ำเชงิลกึและพฒันำผลติภณัฑ์ทัง้ในลกัษณะของกำรพัฒนำ
ผลติภณัฑ์เดมิให้มีคณุลกัษณะทีด่ขีึน้หรอืต่อยอดเป็นผลติภัณฑ์
ใหม่ ภำยใต้กรอบระยะเวลำ 31 มีนำคม – 25 กันยำยน 
2563 โดยมีดัชนีชี้วัดควำมส�ำเร็จ คือ วิสำหกิจขนำดกลำงและ 
ขนำดย่อมที่เข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 5 แห่ง ได้รับกำร
พัฒนำสินค้ำให้มีมูลค่ำเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 และวิสำหกิจ 
ที่เข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 7 แห่ง มีผลิตภำพเพิ่มขึ้น 
โดยเฉลี่ยร้อยละ 10

 1,500,000.00 ผลผลิต: ผู้ประกอบกำรที่มีคุณสมบัติตำมเงื่อนไขและ
ผ่ำนกำรคัดเลือกร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรม 
ภำคที่ 8 จ�ำนวน 10 สถำนประกอบกำร
ผลลัพธ์: กิควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรของสถำน
ประกอบกำรอยู่ในระดับดีมำก คิดเป็นร้อยละ 95.80 
ซึ่งมำกกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ที่ร ้อยละ 85 
ทั้งนี้เป็นกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมบรรจุภัณฑ์  
จ�ำนวน 8 ผลติภัณฑ์ และพัฒนำ/ปรบัปรงุผลติภัณฑ์เดมิ 
พร้อมบรรจภุณัฑ์ จ�ำนวน 2 ผลิตภณัฑ์ ผลกำรด�ำเนนิงำน
ในภำพรวมพบว่ำ ทัง้ 10 สถำนประกอบกำร ผลติภณัฑ์มี
มลูค่ำเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่คดิเป็นร้อยละ 218.97 คดิค�ำนวณ
เป็นจ�ำนวนเงนิในภำพรวมเท่ำกบั 14,198,754.28 บำท  
ในด้ำนกำรเพิม่ผลติภำพ พบว่ำ โดยรวมทั้ง 10 สถำน
ประกอบกำร ภำยหลงัเข้ำร่วมกจิกรรมผูป้ระกอบกำรที่
ได้รับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์มีผลิตภำพเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย
คดิเป็นร้อยละ 265.38 คดิค�ำนวณเป็นจ�ำนวนเงนิในภำพ
รวมเท่ำกบั 20,962,048.57 บำท โดยผลติภำพทีเ่พิม่ขึน้มี
ดงันี้ (1) ของเสยีหรอืกำรสญูเสยีลดลง จ�ำนวน 2 กจิกำร 
(2) ต้นทนุลดลง จ�ำนวน 1 กิจกำร และ (3) มีแนวโน้ม
ทีจ่ะมยีอดขำยเพิม่ขึน้จำกค�ำสัง่ซื้อ จ�ำนวน 7 กจิกำร
ผลกระทบ: กำรตดิตำมผลภำยหลงัสิน้สดุโครงกำรพบว่ำ  
สถำนประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรน�ำผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับกำรพัฒนำจำกโครงกำรออกจ�ำหน่ำย จ�ำนวน 7 
สถำนประกอบกำร ได้น�ำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรพัฒนำ
จำกโครงกำรฯ น�ำเสนอและเจรจำเพื่อจัดจ�ำหน่ำยใน
ห้ำง Moderntrade ผลติภัณฑ์ทีพ่ฒันำจำกโครงกำรฯ 
ของสถำนประกอบกำรน้องเลก็ 
หอยลำยทอดกรอบ ได้รบักำรขึ้นทะเบยีนเป็นผลติภณัฑ์ 
OTOP 5 ดำว ตลอดจนมีกำรน�ำขึ้นทูลเกล้ำถวำย 
สมเดจ็พระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลยัลกัษณ์ 
อคัรรำชกมุำร ีกรมพระศรสีวำงควฒัน วรขตัตยิรำชนำรี  
เมือ่วนัที ่22 พฤศจกิำยน 2563 ณ โรงแรมดสุิตธำน ีเป็นต้น
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มหำวิทยำลัย
สวนดุสิต

โครงกำรอนุญำต
ใช้สิทธิทรัพย์สิน
ทำงปัญญำและ
พัฒนำร่วมทุนวิจัย
กับภำคเอกชน

เศรษฐกิจนวตักรรม 1) กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ “เสริมอำหำรไลโคปีนคอมเพล็กซ์ 
ในรปูแบบแคปซลู” เลขทีค่�ำขออนสุทิธบิตัร 1901005496 

2) กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ “สำรดับเพลิงประเภทโฟมโปรตีน 
จำกกำกเนื้อในเมล็ดยำงพำรำ” เลขอนุสิทธิบัตร 12571 

3) กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ “ภำชนะอำหำรเพื่อสิ่งแวดล้อม 
จำกฟำงข้ำว” เลขที่ค�ำขออนุสิทธิบัตร 2003002526

 1,133,800.00 จำกผลงำนต่อยอดงำนวจิัยและพฒันำสูก่ำรสร้ำงสรรค์
นวตักรรมของภำคเอกชนผ่ำนระบบและสทิธปิระโยชน์ 
ในกำรพัฒนำธุรกิจจำกงำนวิจัย โดยคำดว่ำในปีที่ 1 
ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรไลโคปีนคอมเพล็กซ์ในรูปแบบ
แคปซูล หลังจำกกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและพัฒนำ
ผลติภณัฑ์สูร่ะดบัอตุสำหกรรม (Commercial Scale) ให้
แก่บรษิทั ขำวละออเภสชั จ�ำกดั มลูค่ำสทุธทิีค่ำดว่ำจะ
ได้รบัจำกกำรขำยสนิค้ำจำกนวตักรรม คดิเป็นจ�ำนวนเงนิ 
10,000,000 บำท และในส่วนกำรพฒันำผลติภณัฑ์จำก
นวตักรรมงำนวจิยัของมหำวทิยำลยั เป็นกำรรบัโจทย์จำก
ภำคเอกชน เพือ่แก้ไขปัญหำและยกระดบัควำมสำมำรถ
ในกำรผลิตในระดับอุตสำหกรรม จ�ำนวน 2 โครงกำร  
จะสำมำรถยกระดับผลติภณัฑ์ให้ได้กำรรบัรองมำตรฐำน
กำรผลติอตุสำหกรรม ซึง่อยูร่ะหว่ำงกำรขอยืน่มำตรฐำน

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ

นวัตกรรมเพื่อ
สุขภำพจำกสำร
สกัดย่ำนำงแดง

เศรษฐกิจนวตักรรม สำรสกัดจำกย่ำนำงแดงซึง่เป็นสมุนไพรที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย 
มีฤทธิ์ต้ำนแบคทีเรียสำเหตุของแผลผิวหนัง มีฤทธิ์ตำ้นอักเสบ
และต้ำนเชือ้รำสำเหตขุองรงัแค จงึมศีกัยภำพในกำรน�ำมำพฒันำ
เป็นนวตักรรมสขุภำพ ได้แก่ แผ่นปิดแผลเพือ่บรรเทำกำรตดิเชือ้
แบคทเีรยีบรเิวณแผล แชมพขูจดัรังแค และครมีนวดผมขจดัรงัแค  
อนึ่ง นวัตกรรมดังกล่ำวใช้วิธีกำรสกัดย่ำนำงแดงที่ไม่ซับซ้อน  
ได้สำรสกดัหยำบทีเ่หมำะส�ำหรบัใช้เป็นสำรออกฤทธิใ์นผลติภณัฑ์ 
และได้ผลติภณัฑ์ทีม่คีวำมคงตวัทำงกำยภำพดี

 1,120,000.00  -

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏก�ำแพงเพชร

โครงกำรพัฒนำ
สำรสกัดจำก
ชิ้นส่วนเมล็ดกำแฟ
เพื่อในผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวและอำหำร
เพื่อสุขภำพ

เศรษฐกิจนวตักรรม เปลอืกกำแฟทีเ่กดิขึน้จำกกระบวนกำรสกีำแฟเพือ่น�ำเมลด็กำแฟ 
ไปผลิตเป็นเมล็ดกำแฟคั่วซึ่งท�ำให้เกิดเปลือกกำแฟเหลือทิ้ง
ประมำณ 50 % ของผลกำแฟ ซึง่ส่วนใหญ่ใช้เป็นอำหำรสตัว์และ
เหลอืทิง้ โดยถ้ำทิง้จะกลำยเป็นขยะทีไ่ม่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม
เท่ำไรนักเนื่องจำกเปลือกกำแฟประกอบไปด้วย เทนนิน  
ซึง่จะส่งผลต่อคณุภำพดนิได้ นอกจำกนีใ้นเปลอืกกำแฟยงัอดุม
ไปด้วยสำรกลุ่มโพลีฟีนอล ฟลำโวนอยด์ ซึ่งจัดเป็นสำรต้ำน 
อนมุลูอสิระทีม่ปีระสทิธภิำพสงู ผู้วจิยัได้น�ำตวัอย่ำงชิน้ส่วนเมลด็

 1,000,000.00 ผลติภณัฑ์สกนิแคร์ ทีไ่ด้จำกวสัดเุหลอืทิง้ทำงกำรเกษตร 
(เปลือกกำแฟ)
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กำแฟได้แก่ cascara (เปลอืกกำแฟ), silverskin (เยือ่หุม้เมลด็),  
green bean (เมลด็กำแฟดิบ) และ roast bean (เมลด็กำแฟคัว่) 
เข้ำห้องปฏิบัติกำรเพื่อวิเครำะห์คุณค่ำทำงพฤกษเคมี หลังจำก
นัน้ได้ทดลองหำสภำวะทีเ่หมำะสมในกำรสกดัสำรออกฤทธิท์ำง
ชีวภำพจำกชิ้นส่วนเมล็ดกำแฟโดยใช้สมกำรทำงคณิตศำสตร์
มำช่วย เพื่อพัฒนำสำรสกัดจำกชิ้นส่วนเมล็ดกำแฟไปเป็นส่วน
ประกอบของผลติภณัฑ์เครือ่งส�ำอำงดแูลผวิ skin care จนพฒันำ 
สำรสกัดที่ได้จำกงำนวิจัยเป็นผลิตภัณฑ์ Coffee Extract  
Supreme Antioxidant Enriched Natural Serum สำมำรถ
สร้ำงรำยได้ให้กับผู้ประกอบกำรแล้วยังเป็นกำรช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ปลูกกำแฟโดยกำรรับซื้อเปลือกกำแฟอบแห้งและ
ยังเป็นกำรลดขยะทำงกำรเกษตรอีกด้วย

สถำบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน 
(องค์กำรมหำชน)

แก้วขั้นสูงส�ำหรับ
กำรประยุกต์ใช้
กักเก็บพลังงำน
สะอำดแห่งอนำคต

เศรษฐกิจนวตักรรม งำนวิจัยแก้วขั้นสูงส�ำหรับกำรประยุกต์ใช้กักเก็บพลังงำน
สะอำดแห่งอนำคตนี้ เกิดจำกกำรคิดค้นและพัฒนำวัสดุแก้ว 
วำนำเดตบอเรตให้มีประสิทธิภำพเหมำะสมในกำรใช้เป็น 
ขัว้แคโทดส�ำหรบัแบตเตอรีช่นดิลเิทยีมไอออน แม้แบตเตอรีช่นดิ
ลิเทียมไอออนที่ใช้งำนในปัจจุบันจะมีข้อดีหลำยประกำร เช่น 
สำมำรถประจไุฟฟ้ำให้เตม็แล้วน�ำกลบัใช้ซ�ำ้ได้ (Rechargeable) 
มนี�ำ้หนกัเบำ พกพำสะดวก และ มคีวำมเป็นพษิต่อสิง่แวดล้อมต�ำ่ 
แต่ยงัมีข้อเสยีคอืยงัมจี�ำนวนรอบกำรใช้งำนทีต่�ำ่และมขี้อจ�ำกัด
หำกต้องกำรใช้กระแสไฟฟ้ำในปริมำณมำก เพื่อแก้ข้อจ�ำกัดดัง
กล่ำว ทีมนักวิจัยสถำบันฯ จึงท�ำกำรสังเครำะห์แก้วแมงกำนีส 
ลเิทยีมบอเรต เพือ่ใช้เป็นขัว้แคโทดส�ำหรบัแบตเตอรีช่นดินี ้โดย
เมือ่ทดสอบโครงสร้ำงเชงิลกึในระดบัอะตอมของแก้วโดยเทคนคิ
กำรดูดกลืนรังสีเอกซ์ด้วยแสงซินโครตรอน พบว่ำแก้วชนิดนี ้
มีกำรทนทำนต่อกำรกัดกร่อนจำกสำรละลำยอิเล็กโทรไลต ์
ที่อยู่ในแบตเตอรี ท�ำให้เพิ่มรอบกำรใช้งำนได้มำกขึ้น และทน
ต่อควำมร้อนได้ดีจึงสำมำรถน�ำไปต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้เป็น
วัสดุขั้วแคโทดส�ำหรับแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนและน�ำเอำ

 938,000.00 ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีพัฒนำกำรไปอย่ำงรวดเร็ว  
ซึ่งรวมไปถึงกำรพัฒนำอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ต่ำงๆ  
ที่พกพำได้ กำรพัฒนำชิ้นส่วนต่ำงๆ ในอุปกรณ์เหล่ำนี้ 
ให้มปีระสทิธภิำพกำรท�ำงำนทีเ่รว็ขึน้และดขีึน้นัน้ส่งผล 
ต่อกำรใช้พลงังำนเพือ่รองรบักำรท�ำงำนของชิ้นส่วนต่ำงๆ  
ที่สูงขึ้น เพื่อท�ำให้อุปกรณ์ใช้งำนได้ในระยะเวลำที่
ยำวนำนขึ้น งำนวิจัยชิ้นนี้จึงสำมำรถน�ำไปต่อยอดเพื่อ
ประยุกต์ใช้เป็นวัสดุขั้วแคโทดส�ำหรับแบตเตอรี่ชนิด
ลิเทียมไอออนที่สำมำรถใช้งำนได้ยำวนำนขึ้นหรือน�ำ
ไปใช้ในงำนอตุสำหกรรมทีท่นควำมร้อนสงูได้ และอำจ
น�ำไปสู่กำรใช้พลังงำนจำกแบตเตอรี่เพื่อทดแทนกำร
ใช้พลังงำนจำกกำรเผำไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้ในที่สุด 
งำนวิจัยได้รับรำงวัล Gold Award จำกกำรงำน
มหกรรมวิจัยแห่งชำติ ประจ�ำปี 2563 (Thailand 
Research Expo 2020) โดยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
รำงวัลนี้ ประกอบด้วยแนวคิดและควำมคิดสร้ำงสรรค์
ของผลงำน รวมถงึวธิกีำรผลติผลงำน กำรน�ำไปขยำยผล
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โควิด
-19 สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

แบตเตอรี่ชนิดนี้ไปใช้ในงำนอุตสำหกรรมที่ทนควำมร้อนสูงได้ 
และอำจน�ำไปสูก่ำรใช้พลงังำนจำกแบตเตอรีเ่พือ่ทดแทนกำรใช้
พลังงำนจำกกำรเผำไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้ในที่สุด

กำรใช้ประโยชน์ทั้งในมิติเชิงวิชำกำรในระดับชำติและ
นำนำชำติ ด้ำนเศรษฐกิจ กำรพัฒนำชุมชม ตลอดจน
กำรต่อยอดขยำยผลให้มีคุณค่ำเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิง
อุตสำหกรรม นอกจำกนี้ยังได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำร
วิจัยระดับนำนำชำติและได้มีกำรยื่นเสนอขออนุสิทธิ
บัตรกำรประดิษฐ์เรียบร้อยแล้ว 

มหำวิทยำลัย
รำชภัฎยะลำ

โครงกำรยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

เศรษฐกิจนวตักรรม โครงกำรยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) กุ้ยช่ำยเบตง
พัฒนำเพิ่มพื้นที่ปลูกกุ ้ยช่ำย พัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อยืดอำยุ 
กำรเก็บผลิตภัณฑ์ ขยำยตลำดออนไลน์ ฝ่ำวิกฤตโควิท 19  
มียอดขำยเพิ่มขึ้นจำกเดือนละ 30,000 เป็น 200,000 บำท  
ในขณะที่ธุรกิจอื่นปิดต้วชั่วครำว ตำมมำตรำกำรของรัฐ  
สร้ำงยอดขำยเพิ่มขึ้น 650 เท่ำ

 600,000.00 ธุรกิจครอบครัว ขนำดเล็ก สำมำรถยกระดับ กำรผลิต 
ผลิตภัณฑ์ สร้ำงรำยได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกุ้ยช่ำย 
และ พ่อค้ำทีร่บัซือ้ไปขำยต่อในเพือ่นทีแ่ละ ท่ัวประเทศ

สถำบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน

กำรแข่งขัน
หุ่นยนต์ ABU  
ชิงแชมป์
ประเทศไทย

เศรษฐกิจนวตักรรม ด้วยสถำบันเทคโนโลยีปทุมวันเข้ำร่วมกำรแข่งขันหุ่นยนต์ 
ABU ชิงแชมป์ประเทศไทย และกำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.  
ชิงแชมป์ประเทศไทย เป็นกำรจัดงำนแข่งขันหุ ่นยนต์เพื่อ 
ส่งเสรมิควำมสำมำรถและพฒันำทกัษะควำมรูด้้ำนวทิยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแก่เยำวชน พร้อมทั้งจัดให้มีกำรฝึกอบร 
มให้ควำมรู้แก่นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
จำกทั่วประเทศที่สนใจวิทยำกำรด้ำนหุ่นยนต์และอัตโนมัติ  
ซึง่ที่ผ่ำนมำได้รบัควำมสนใจและมผีูส้มคัรเข้ำร่วมกำรแข่งขนัเป็น
จ�ำนวนมำก ตลอดจนได้รบักำรสนบัสนนุจำกหน่วยงำนภำครฐั  
ภำคเอกชน และสื่อมวลชนที่เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของกำร
พัฒนำเยำวชนให้เติบโตเป็นบุคลำกรที่มีคุณภำพและเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนพัฒนำประเทศ ในปี พ.ศ. 2563 ได้รับ
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำกกำรเข้ำร่วมแข่งขันรำยกำร 
MCOT – ABU 2020 ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจ�ำปี 2563 

 400,000.00 1. เพื่อเผยแพร่ควำมรู ้ด้ำนวิทยำกำรหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ อันจะเป็นรำกฐำนน�ำมำใช้ในกำร
พัฒนำประเทศให้สำมำรถแข่งขันทัดเทียมกับ
นำนำชำติ

2. เพื่อสนบัสนุนกำรเรียนรูเ้ชิงสร้ำงสรรค์ด้วยปัญญำ
และน�ำควำมรู ้จำกประสบกำรณ์จริงมำพัฒนำ
ตนเองให้มีศักยภำพเพิ่ม"
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นวก

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
นครรำชสีมำ

"โครงกำรเสริม
สร้ำงสมรรถนะ
ภำคีเครือข่ำย
เพื่อกำรพัฒนำเชิง
พื้นที่แบบองค์รวม
ในต�ำบลหนองระเวยีง
อ�ำเภอเมือง 
จังหวัด
นครรำชสีมำ

เศรษฐกิจฐำนรำก "มหำวทิยำลัยรำชภฏันครรำชสีมำ ได้มกีำรด�ำเนนิงำนโครงกำร
เสรมิสร้ำงสมรรถนะภำคเีครอืข่ำยเพือ่กำรพฒันำเชงิพืน้ทีแ่บบ
องค์รวมในต�ำบลหนองระเวยีง อ�ำเภอเมอืง จงัหวดันครรำชสมีำ 
เพื่อพัฒนำกิจกรรมกำรพัฒนำเชิงพื้นที่แบบองค์รวมร่วมกัน
ระหว่ำงภำคีเครือข่ำย ได้แก่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลหนองระเวียง บริษัทเบทำโกร จ�ำกัด 
(มหำชน) และหน่วยงำนทั้งภำครัฐและภำคเอกชนในพื้นที่ 
ตลอดจนกำรพัฒนำฐำนข้อมูลระดับต�ำบลเพื่อขับเคลื่อนกำร
ด�ำเนนิงำนกจิกรรมกำรพฒันำเชงิพืน้ทีแ่บบองค์รวมให้สำมำรถ
สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงในเชงิบวกให้เกดิขึน้กบัประชำชนในพืน้ที่
ได้อย่ำงยั่งยืน น�ำระบบฐำนข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีอยู่มำบูรณำกำร
กับแนวทำงกำรพัฒนำชุมชนแบบองค์รวม (เบทำโกรโมเดล)  
จดัท�ำเป็นระบบฐำนข้อมลูเพือ่กำรพฒันำต�ำบล แล้วใช้เป็นกลไก
ในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยเน้นควำมร่วมมือกับภำคีเครือ
ข่ำยกำรพัฒนำทุกภำคส่วน ภำยใต้แนวคิด ""กำรพัฒนำชุมชน
เชงิพืน้ทีแ่บบองค์รวม หรอื Holistic Area-based Community 
Development :HAB”

 300,000.00 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำมีโครงกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นที่มีคุณภำพจำกกำรมีระบบกำรพัฒนำและ
ใช้ฐำนข้อมูลระดับต�ำบล บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำ  
ยึดโยงอยู่กับกำรท�ำงำนและร่วมรับรู้ รับผิดชอบกับ
ภำคีกำรพัฒนำ เกิดกำรเรียนรู้ในกำรขยำยผล ต่อยอด 
กำรพัฒนำ กำรสร้ำงเครือข่ำย และกำรยกระดับ 
สู่ควำมยั่งยืน

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏอุดรธำนี

โครงกำรออกแบบ
พัฒนำผลิตภัณฑ์
และ  สิ่งทอชุมชน
สู่สำกล ภำยใต้
โครงกำรยกระดับ
กระบวนกำรผลิต
ผ้ำทอพื้นเมืองพื้น
เมืองสู่สำกล

เศรษฐกิจนวตักรรม 1. ลงพื้นทีศ่กึษำศกัยภำพของกลุม่ชมุชนทอผ้ำในกำรออกแบบ 
พัฒนำผลิตภัณฑ์จำกผ้ำทอพื้นเมือง

2. อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรออกแบบพัฒนำผลิตภัณฑ์จำก 
ผ้ำทอพื้นเมือง

3. สร้ำงต้นแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชน
4. ถอดองค์ควำมรูก้ำรออกแบบพฒันำผลติภณัฑ์ผ้ำและสิง่ทอ

ชุมชน
5. พัฒนำตรำสินค้ำ บรรจุภัณฑ์ผ้ำทอพื้นเมือง

 300,000.00 Output
1. ผลิตภัณฑ์ผ้ำทอที่ได้รับกำรออกแบบ สร้ำงตรำสิน

ค้ำ และบรรจุภัณฑ์ โดยแบ่งเป็น
- กำรออกแบบชดุแต่งกำย จ�ำนวน 25 ผลติภณัฑ์
- กระเป๋ำ 5 แบบ 
- รองเท้ำ 5 แบบ รวม 35 ผลิตภัณฑ์ 

2. กำรออกแบบตรำสินค้ำและบรรจุภัณฑ์ 5 แบบ 
จ�ำนวน 5 ชุมชน

Outcome
ชุมชนผู้ผลิตผ้ำทอสำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรฝึก
อบรมระยะสัน้ด้ำนกำรออกแบบพฒันำผลติภณัฑ์ผ้ำทอ 
ไปประยุกต์ใช้ ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70
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ื้นต
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โควิด
-19 สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏอุดรธำนี

โครงกำรพัฒนำ
นวัตกรรมเส้นใย
ธรรมชำติส�ำหรับ
สิ่งทอชุมชน 
ภำยใต้โครงกำร
ยกระดับ
กระบวนกำรผลิต
ผ้ำทอพื้นเมืองพื้น
เมืองสู่สำกล

เศรษฐกิจนวตักรรม ควำมส�ำคัญ
กำรยกระดบัศักยภำพในกำรผลติผ้ำทอทีม่คีณุภำพมำตรฐำนให้
กบัผูป้ระกอบกำรที ่มคีวำมต้องกำรทีจ่ะพฒันำผลติภณัฑ์ผ้ำทอ
ในรปูแบบทีเ่น้นนวตักรรมจำกตวัวสัดแุละเทคโนโลยตีกแต่งผ้ำ
ทีม่คีวำมเหมำะสมต่อประโยชน์ใช้สอย แต่ในขณะเดยีวกันยงัคง
อนรุกัษ์ทนุทำงวฒันธรรม เพือ่พฒันำเป็นผลติภณัฑ์เชงิร่วมสมยั
1. ทดลองเชิงปฏิบัติกำรเพื่อแปรสภำพเส้นใย ผ้ำครำมผสม

เส้นใยฟีลำเจน นวัตกรรมเส้นใยนำโนรูปแบบใหม่
2. ผลติเส้นใยต้นแบบให้ได้คุณสมบตัิเส้นใยทีม่ผีลต่อคณุสมบตัผิ้ำ 
3. ออกแบบจัดท�ำต้นแบบให้มคีวำมสวยงำมและมอีตัลกัษณ์เฉพำะ

รูปแบบผลิตภัณฑ์เส้นใยนวัตกรรมใหม่ 
4. พัฒนำคอลเลคชั่นเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่นร่วมสมัย
5. ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ชุมชน

 200,000.00 Output
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเส้นใยธรรมชำติ 6 ผลิตภัณฑ์

Outcome
ชุมชนผู้ผลิตผ้ำทอพื้นเมืองสำมำรถน�ำนวัตกรรมกำร
ออกแบบ กำรผลิต เส้นใยไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มตนเอง 
โดยกำรใช้นวตักรรมกำรผ้ำ ครำมทอจำกเส้นใยฟีลำเจน
ผสมฝ้ำยออร์แกนิกส์

สถำบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน

กำรแข่งขันฮอนด้ำ
ประหยัดเชื้อเพลิง 
ปีที่ 23

เศรษฐกจินวตักรรม โครงกำร/ผลงำนดังกล่ำว ด้วยแนวควำมคิดที่ว่ำ “พลังงำน 
เชื้อเพลิงเป็นสิ่งมีค่ำ และ นับวันมีแต่จะหมดไป” ดังนั้น ถ้ำเรำ
สำมำรถประดิษฐ์ยำนยนต์ ที่ประหยัดเชื้อเพลิงได้มำกเท่ำไหร่  
ก็จะสำมำรถชะลอกำรหมดไปของเชื้อเพลิงบนโลกได้มำก
เท่ำนั้น รวมทั้งยังช่วยลดมลภำวะที่เกิดจำกกำรเผำไหม้ของ 
เชื้อเพลิงได้อีกทำงหนึ่ง กำรแข่งขันฮอนด้ำประหยัดเชื้อเพลิง 
จะได้เรยีนรูท้ัง้เรือ่งควำมส�ำคญัของเชือ้เพลงิแต่ละหยด ตลอดจน 
กำรได้เรียนรู้ควำมส�ำคัญ กำรท�ำงำนเป็นทีม ที่จะมุ่งไปสู่เป้ำ
หมำยเดยีวกนั ซึง่สิง่ต่ำงๆ เหล่ำนี ้คอื สิง่ทีไ่ด้รับควำมสนใจ และ 
ชืน่ชม มำกกว่ำผลกำรแข่งขนั กำรแพ้หรอืชนะ ในปี พ.ศ. 2563  
ได้เข้ำแข่งขันรำยกำร ฮอนด้ำประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 23/2563 
ณ สนำมช้ำง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ประจ�ำปี 
2563 ได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทรถประดิษฐ์

 100,000.00 1. ได้มีส่วนร่วมในกำรแข่งขันฮอนด้ำประหยัดเชื้อ
เพลงิ และได้รบัรำงวัลชนะเลศิประเภทรถประดษิฐ์ 
ระดับอุดมศึกษำ

2. ได้เรยีนรูค้วำมส�ำคญัของเชือ้เพลงิ และกำรท�ำงำน
เป็นทีม
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มหำวิทยำลัย
รำชภัฏอุดรธำนี

โครงกำรหนึ่ง
ต�ำบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ประจ�ำ
ปีงบประมำณ 
๒๕๖๓ สป.อว. 
และเครือข่ำยเชิง
ประเด็น C-UBI 
ภำคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบน

เศรษฐกิจนวตักรรม 1. คัดเลือกผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมโครงกำร
2. อบรมเชิงปฏิบัติกำรผู้ประกอบกำรและทำยำทโครงกำร

หนึง่ต�ำบล หนึง่ผลติภณัฑ์ จ�ำนวน ๑๘ ชัว่โมง ประกอบด้วย
- แนวคิดในกำรด�ำเนินธุรกิจ
- แนวทำงกำรประกอบธุรกิจ
- กำรจัดองค์กำรและทรัพยำกร
- กำรจัดกำรวัตถุดิบและกำรผลิต
- กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย กำรตลำด กำรสร้ำงแบรนด์ และ

กำรขนส่ง
- โครสร้ำงกำรลงทนุและกำรบรกิำรกำรเงนิเพือ่ปรบัตวั

ให้รองรับสภำวะวิกฤต
3. คัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนำในเชิงลึกในระยะถัดไป

Output
ผู้ประกอบกำรกลุ่มคลัสเตอร์ผ้ำทอพื้นเมืองในพื้นที่
จงัหวดัอดุรธำน ีจ�ำนวน ๑๐ รำย ได้รบักำรอบรมมคีวำม
รู้และทักษะในกำรเป็นผู้ประกอบกำร

Outcome
ผู้ประกอบกำรมีศักยภำพในกำรด�ำเนินธุรกิจ และเกิด
เครอืข่ำวควำมร่วมมอืระหว่ำงสถำบนัอดุมศกึษำในท้อง
ถิ่น กับผู้ประกอบกำร

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏอุดรธำนี

โครงกำรพัฒนำ
ตลำดนำข่ำให้เข้ำ
สู่ระบบ Smart 
Market (เตรียม
ควำมพร้อมกำร
พัฒนำและกำรยก
ระดับตลำดผ้ำนำ
ข่ำและตลำดผ้ำทอ
มือของกลุ่มจังหวัด
ภำคตะวันออก
เฉียงเหนือตอน
บน 1 สู่กำรเป็น 
Smart Market 
เพื่อรองรับกำรเป็น
ศูนย์กลำงตลำด
ผ้ำทอมือในอนภุำค
ลุ่มแม่น�้ำโขง)

เศรษฐกิจนวตักรรม 1. กำรพัฒนำตลำดผ้ำนำข่ำให้เข้ำสูร่ะบบ Smart Market เพือ่
รองรับกำรท่องเที่ยวและเป็น Gateway Network ผ้ำทอ
มือในอนุภูมิภำคลุ่มน�้ำโขง
1.1 จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติกำรวิเครำะห์ป ัญหำ 

อุปสรรค และแนวทำงกำรพัฒนำตลำดผ้ำนำข่ำ
1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อจัดท�ำ ร่ำงแผน แผนกำร

พัฒนำตลำดผ้ำนำข่ำ
1.3 จัดประชุมประชำพิจำรณ์ร่ำงแผนพัฒนำตลำดผ้ำนำ

ข่ำให้เข้ำสู่ Smart Market
1.4 ประชุมท�ำแผนพัฒนำตลำดผ้ำนำข่ำฉบับสมบูรณ์

2. กำรพัฒนำช่องทำงกำรตลำดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร 
และบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว
2.1 ส�ำรวจควำมต้องกำรเพื่อพัฒนำหลักสูตรในกำรจัด

อบรม ควำมต้องกำรใช้ระบบสำรสนเทศ
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรสร้ำงช่องทำงกำร

ตลำด จ�ำนวน 4 รุ่น
2.3 ศึกษำดูงำนกำรสร้ำงช่องทำงกำรตลำด

Output
1. แผนพัฒนำตลำดผ้ำนำข่ำเข้ำสู่ Smart Market 

และเป็น Gateway Network ผ้ำทอมือและกำร
ท่องเทีย่วในอนภุูมภิำคลุ่มแม่น�ำ้โขง จ�ำนวน 1 แผน

2. สือ่ประชำสมัพนัธ์ตลำดผ้ำนำข่ำในรปูแบบวดีีทศัน์
จ�ำนวน 1 สื่อ

3. ผูผ้ลติ ผูป้ระกอบกำร และบคุลำกรด้ำนกำรท่องเทีย่ว  
สำมำรถสร้ำงช่องทำงกำรตลำดทีส่อดคล้องกบับรบิท 
ทำงกำรตลำดในปัจจุบันได้มำกกว่ำร้อยละ 80

4. จ�ำนวนนักท่องเที่ยวและผู้มำใช้บริกำรในตลำดผ้ำ
นำข่ำเพิ่มขึ้นมำกกว่ำร้อยละ 5

5. เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ใช ้วัตถุดิบจำกผ้ำทอมือ 
มำกกว่ำ 10 ผลิตภัณฑ์

6. ผู้ประกอบและบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวมีกำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศร่วมในกำรบริหำรจัดกำร 
กำรท�ำกำรตลำดและกำรบริกำรอย่มำกกว่ำ 
ร้อยละ 50 ของผู้เข้ำร่วมอบรม
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3. กำรสร้ำงภำพลักษณ์ตลำดผ้ำ  นำข่ำให้เข้ำสู่สำกลเพื่อกำร
เป็น Gateway Network ด้ำนกำรท่องเที่ยว
3.1 อบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรท�ำ Branding จ�ำนวน 4 รุ่น
3.2 จดัท�ำสือ่วดีทีศัน์ประชำสมัพนัธ์ตลำดผ้ำนำข่ำเพือ่กำร

เป็น Gateway Network ผ้ำทอมือและกำรท่องเที่ยว
4. กำรจัดอบรม พัฒนำผู้ประกอบกำรตลำดผ้ำนำข่ำและ

บุคลำกรทำงกำรท่องเที่ยวในด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ กำรผลิต กำรบรกิำรและกำรบรหิำรจดักำรสมยั
ใหม่ที่เป็นมำตรฐำน
4.1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบ

กำรตลำดผ้ำนำข่ำและบุคลำกรทำงกำรท่องเที่ยว 
ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ�ำนวน 4 รุ่น

4.2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรออกแบบและผลิตผ้ำทอมือ
ส�ำหรับกลุ่มคลัสเตอร์ผ้ำ จ�ำนวน 5 กลุ่ม

4.3 อบรมเชงิปฏบิตักิำรกำรบรหิำรจดักำรร้ำนค้ำมอือำชีพ 
จ�ำนวน 4 รุ่น

Outcome
1. ตลำดผ้ำนำข่ำมแีนวทำงในกำรพฒันำทีช่ดัเจนเป็น

มำตรฐำนในกำรเป็น Gateway Network ผ้ำทอ
มือและกำรท่องเที่ยวในอนุภำคลุ่มแม่น�้ำโขง

2. ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำรตลำดผ้ำนำข่ำและบุคลำกร
ด้ำนกำรท่องเที่ยวสำมำรถปรับตัวด้ำนกำรท�ำกำร
ตลำดให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันซึ่งจะท�ำให้
พึ่งพำตัวเองได้อย่ำงยั่งยืน

3. ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบกำรในตลำดผ้ำนำข่ำและบคุลำกร
ด้ำนกำรท่องเที่ยวมีรำยได้และคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น

4. ส่งเสริมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู ้
ประกอบกำรตลำดผ้ำนำข่ำและบุคลำกรด้ำนกำร
ท่องเที่ยวให้มีกำรพัฒนำตัวเองอย่ำงต่อเนื่อง

5. นักท่องเที่ยวและผู้มำใช้บริกำรเกิดควำมเชื่อมั่น 
เชื่อถือ มั่นใจในคุณภำพและมำตรฐำนของสินค้ำ 
กำรบริกำรของตลำดผ้ำนำข่ำและกำรท่องเที่ยว
วิถีชีวิตลุ่มแม่น�้ำโขง

6. ลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงสังคม และเป็นกำรส่งเสริม
กำรอนุรักษ์และพัฒนำผ้ำทอมือให้คงอยู่คู่สังคม
ไทยต่อไป

ส�ำนักงำน
ปลัดกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

โครงกำรจ้ำงงำน
ประชำชนที่ได้รับ
ผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำร
ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 
(COVID - 19) 
ระยะ1 - ระยะ2

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19 

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วม
กับสถำบันอุดมศึกษำและหน่วยงำนในสังกัด ร่วมด�ำเนินงำน
โครงกำร ระยะที่ 1 หน่วยจ้ำงงำน จ�ำนวน 39 หน่วยจ้ำง ด�ำเนนิ
กำรจ้ำงงำนผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid - 19) ระยะที่ 1 รวม 
9,710 อัตรำ ระยะเวลำ 4 เดือน (มิ.ย.-ก.ย.63) และ ระยะที่ 2 
หน่วยจ้ำงงำน จ�ำนวน 70 แห่ง ด�ำเนนิกำรจ้ำงงำนผูท้ีไ่ด้รบัผลก
ระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (Covid - 19) ระยะ 2 รวม 32,718 อัตรำ ระยะเวลำ 3 
เดือน (ก.ค.- ก.ย.63) ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอัตรำ

349,560,000.00 โครงกำรดงักล่ำวจะช่วยให้ประชำชนทีว่่ำงงำนมงีำนท�ำ  
และได้รับกำรพัฒนำทักษะในกำรท�ำงำนในด้ำนต่ำงๆ  
ทำงด้ำนวชิำกำรเพือ่ต่อยอดเป็นพืน้ฐำนในกำรประกอบ
อำชีพต่อไปได้ เช่น (1) ทักษะกำรวิเครำะห์และแก้
ปัญหำชมุชน กำรพฒันำนวตักรรมทำงสงัคม (2) ทกัษะ
ทำงวิทยำศำสตร์ และสังคมเฉพำะด้ำน (3) ทักษะ
กำรวิเครำะห์และจัดท�ำฐำนข้อมูล เช่น ข้อมูลพื้นฐำน
ของประชำกร ด้ำนกำรเกษตร เศรษฐกิจ กำรท่อง
เที่ยว ของแต่ละชุมชน (4) ทักษะในกำรท�ำงำนร่วมกับ 
ผู้ประกำร SMEs 
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ค่ำจ้ำงเดือนละ 9,000 บำท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงงำน
รองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์วิกฤต และเสริมศักยภำพให้
กับก�ำลังแรงงำนสมัยใหม่ และเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะใน
กำรท�ำงำนในด้ำนต่ำงๆ ให้แก่ แรงงำนตำมภำรกิจเฉพำะของ
หน่วยด�ำเนินกำรภำยใต้กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ที่จะด�ำเนินกำรในลักษณะกำรช่วยงำนและ
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้เทคโนโลยแีละนวตักรรมของหน่วยงำน
ในกระทรวง กำรอดุมศกึษำ วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม ที่
ด�ำเนินกำรตำมชุมชน ทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 

มหำวิทยำลัย
สวนดุสิต

กิจกรรมกำร
ควบคุม ป้องกัน 
และยับยั้งเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 
(COVID-19)

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

1. ก�ำหนดมำตรกำรและวธิปีฏบิตัใินกำรควบคมุ ป้องกนั และ
ยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19)

2. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรกำรและวิธีปฏิบัติ
ในกำรควบคุม ป้องกัน และยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID - 19) ให้กบันกัเรยีน นกัศกึษำ บคุลำกร ผูป้กครอง
และประชำชนทั่วไปได้รับทรำบและถือปฏิบัติ

3. จัดหำวัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ให้เพียงพอ รวมทั้งจัดตั้ง
ทีมบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในกำรด�ำเนินกำร
ตำมมำตรกำรควบคุม ป้องกัน และยับยั้งกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) วงเงิน 
6,480,400 บำท

4. ให ้ควำมช ่วยเหลือเยียวยำผู ้ที่ ได ้รับผลกระทบจำก
สภำวกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID - 19) 

5. ติดตำมปัญหำอุปสรรคในกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร
ควบคุม ป้องกัน และยับยั้งกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่อง

6. วิเครำะห์และประเมินผลกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง

 58,949,400.00 1. มหำวทิยำลยัสำมำรถด�ำเนนิกำรตำมมำตรกำรกำร
ป้องกันและกำรควบคมุกำรแพร่ระบำดของโรคตดิ
เชื้อไวรัสโครนำ 2019 หรือ COVID-19 ของกรม
ควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสขุ ศนูย์กำรบรหิำร
สถำนกำรณ์โควิด 19 (ศบค.) ประกำศกระทรวง
กำรอดุมศกึษำ วิทยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรมได้
อย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งได้สนับสนุนกำรด�ำเนินงำน
ด้ำนสำธำรณสุขกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ช่วยลดภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำและปัจจัย
สนบัสนนุด้ำนกำรศึกษำให้กบันกัศกึษำ เพือ่กระตุน้ 
ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจในภำพรวมของประเทศ
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โควิด
-19 สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

นอกจำกนี้มหำวิทยำลัยมีมำตรกำรช่วยเหลือเยียวยำนักศึกษำ 
ที่ได้รับผลกระทบจำกสภำวกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) จ�ำนวนประมำณ 8,385 คน 
โดยใช้งบประมำณ วงเงิน 24,187,000 บำท ดังนี้
(1) กำรคืนค่ำหอพักให้กับนักศึกษำวิทยำเขตและศูนย์กำร

ศึกษำนอกที่ตั้ง
(2) กำรลดค่ำบ�ำรงุกำรศึกษำ 10% ส�ำหรบันกัศกึษำ รหสั 62 ลงมำ  

และจะลดเพิม่อกี 5% ส�ำหรบันกัศกึษำทีช่�ำระค่ำบ�ำรงุกำรศกึษำ
เตม็จ�ำนวน ภำยใน 30 วนั หลังเปิดภำคกำรศกึษำที ่1/2563

(3) กำรยกเว้นค่ำปรับกำรลงทะเบียนเรียนล่ำช้ำและกำรช�ำระค่ำ
ธรรมเนียมกำรศึกษำล่ำช้ำกว่ำก�ำหนด ในภำคกำรศกึษำที ่1/2563

มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

โครงกำรตำม
มำตรกำรป้องกัน 
บรรเทำผลกระทบ 
รวมถึงเตรียมกำร 
เพื่อรองรับ 
สถำนกำรณ์
กำรระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 
(COVID-19)

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

- กิจกรรมที่ 1 โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับ 
ผูป้่วยตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) (ศูนย์กำรแพทย์ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี)

- กจิกรรมที ่2 โครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำรรกัษำพยำบำล  
(ศูนย์กำรแพทย์ปัญญำนันทภิกขุ ชลประทำน)"

 47,595,840.00 1. สำมำรถเปิดให้บรกิำรทำงห้องปฏบิตักิำรตรวจยนืยนั 
โรคอุบัติใหม่ที่ผ่ำนกำรประเมินและรับรองจำก
ศนูย์วทิยำศำสตร์กำรแพทย์ เขต 4 (เครือข่ำยตรวจ 
SARS-CoV-2) เมื่อวนัที่ 13 พฤษภำคม 2563 และ
พร้อมเปิดให้บรกิำรแก่ผูม้ำรบับรกิำรทีศู่นย์กำรแพทย์
สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี  
เมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2563

2. สำมำรถจดัหำครภุณัฑ์ทีจ่�ำเป็น ในกำรป้องกนักำร
แพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ให้กับทีมบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ได้ตำมแผนที่ตั้งไว้

3. ประชำชนทีม่ำรบับริกำรได้รบักำรบรกิำรทีป่ลอดภยั 
และตำมมำตรฐำน

4. กำรตรวจคัดกรองผู้ป่วย PUI ในจังหวัดนนทบุรี 
จงัหวัดนครนำยกและจงัหวดัใกล้เคยีง จ�ำนวนกว่ำ  
500 รำย เป็นกำรช่วยป้องกนักำรระบำดของ COVID-19

5. ผู้รับบริกำรมีควำมปลอดภัยเพิ่มขึ้นต่อกำรเสี่ยง
กำรติดเชื้อโรคโควิด-19 เนื่องจำกมีกำรคัดกรอง
ตำมมำตรฐำน

6. บุคลำกรทำงกำรแพทย์ได้รบัควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติ
งำนและไม่เกดิกำรตดิต่อของโรคจำกกำรปฏบิตังิำน
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นวก

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏร้อยเอ็ด

โครงกำรจ้ำงงำน
ประชำชนที่ได้รับ
ผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์ระบำด 
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่ำ 2019 
(COVID-19) ระยะ
ที่ 2

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ดได้รับกำรพิจำรณำ ให้ด�ำเนินกำร
ในระยะ ที่ 2 จ�ำนวน 1,350 อัตรำ ในพื้นที่ร้อยเอ็ดและยโสธร 
มีผู้ปฏิบัติงำนในเดือน ก.ค.2563 ร้อยเอ็ด 942 คน ยโสธร 
398 คน รวม 1,340 คน กิจกรรมกำรด�ำเนินงำนเช่นเดียวกับ
ระยะที่ 1 โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ดได้แต่งตั้งที่ปรึกษำ  
ให้เป็นควบคุมงำน และมีคณะกรรมกำร กำรตรวจกำรจ้ำงงำน
ก่อนเบิกจ่ำย

 36,450,000.00 ประชำชนที่ได้รับผลกระทบ จำกสถำนกำรณ์กำร
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) 
ได้รับกำรพัฒนำทักษะในกำรท�ำงำนร่วมกับชุมชนท้อง
ถิน่ สร้ำงเครอืข่ำยในกำรบรกิำรวชิำกำรและกำรพฒันำ
ชุมชนร่วมกันระหว่ำมหำวิทยำลัยกับท้องถิ่น
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. เกิดกำรจ้ำงงำนเพิ่มขึ้นในพื้นที่เป้ำหมำยของ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด
2. เกิดกำรพัฒนำประชำชน หรือแรงงำนที่เข้ำร่วม

โครงกำรในทักษะใหม่ๆ ทำงด้ำนวิชำกำรและองค์
ควำมรู้ที่สร้ำงควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำนมำกขึ้น

3. ชุมชนหรือท้องถิ่นในพื้นที่เป้ำหมำยจะได้รับ
กำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ โดยอำศัยองค์ควำมรู ้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมำกขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหำ
ของชุมชนและท้องถิ่น

ศูนย์ควำมเป็นเลิศ
ด้ำนชวีวทิยำศำสตร์ 
(องค์กำรมหำชน)

โครงกำรวิจัย
พฒันำชดุนวตักรรม
ทำงกำรแพทย์
เพื่อกำรป้องกัน 
ตรวจวินิจฉัย และ
บ�ำบัดรักษำกำร
ติดเชื้อ COVID-19

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19 

เพื่อให้กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ส�ำหรับ 
กำรแก้ปัญหำกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ท�ำได้รวดเร็ว 
สำมำรถส่งมอบให้กบัผูใ้ช้ประโยชน์ได้ทนัท่วงท ีศลช. จงึได้ร่วมมือ 
กบัพนัธมติรทกุภำคส่วน โดยได้จดัสรรงบประมำณเฉพำะกจิของ
ปี ๒๕๖๓ และเงนิรำยได้จำกกำรรบับรจิำคผ่ำน Crowdfunding  
โดยมีหัวข้องำนวิจัยและพัฒนำดังนี้
1. กำรวจิยัและพฒันำนวตักรรมทำงกำรแพทย์ส�ำหรบัป้องกนัโรค 
2. กำรพัฒนำนวัตกรรม AI ส�ำหรับกำรวินิจฉัย 
3. กำรวิจัยและพัฒนำยำต้ำนไวรัสจำกสมุนไพรไทย 

ผลงำนนวัตกรรมจำกโครงกำรวิจัยพัฒนำชุดนวัตกรรมทำง 
กำรแพทย์เพือ่ป้องกนั ตรวจวนิจิฉยั และบ�ำบดั รกัษำกำรตดิเชื้อ  
COVID-19 ประกอบด้วย

 13,775,500.00 ผลลพัธ์คอื ผลติภณัฑ์หน้ำกำก WIN-Masks ทีม่ปีระสทิธภิำพ 
ป้องกันฝุ่นละอองและป้องกันไวรัส กว่ำ 200,000 ชิ้น 
Face Shield จ�ำนวน 19,350 ชิ้น และผลิตภัณฑ์
ครีมเจลฟ้ำทะลำยโจร ป้องกันเชื้อแบคทีเรียและไวรัส 
ประชำชนได้รบักำรตรวจคัดกรองเบือ้งต้นด้วย Mobile 
Chest X-Ray AI ทรำบผลอย่ำงรวดเร็วภำยในระยะ
เวลำ 15 นำที สำมำรถติดตำมกำรกลำยพันธุ์ของเชื้อ
ไวรัสได้ทุกรูปแบบ ทรำบผลได้ภำยใน 5 วัน สำมำรถ
ส่งมอบหน้ำกำกผ้ำให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์ ศิริรำช
พยำบำล โรงพยำบำลในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 
โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ โรงเรียนแพทย์ หน่วยงำน
และประชำชนทีม่คีวำมจ�ำเป็น ได้ใช้หน้ำกำกผ้ำป้องกนั
ในสถำนกำรณ์กำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) สำรสกัดธรรมชำติจำกกระชำยขำว
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โควิด
-19 สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

1. นวัตกรรมทำงกำรแพทย์เพื่อกำรป้องกัน 
1.1 หน้ำกำกอนำมัย WIN-Masks ท�ำจำกผ้ำเคลือบสำร

นำโนป้องกันไวรัส สำมำรถซักได้ 30 ครั้ง เป็นผลงำน 
ร่วมกนัของ ศลช. กบั คณะแพทยศำสตร์ ศริริำชพยำบำล  
มหำวทิยำลยัมหดิล มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคล
ล้ำนนำ และสถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ 
(องค์กำรมหำชน) ได้ผลิตและแจกจ่ำยให้แก่บุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ทั่วประเทศแล้วกว่ำ 200,000 ชิ้น

1.2 Face Shield สำมำรถปรับให้โครงกระชับใบหน้ำ
ได้ 3 ระดับ สำมำรถเปลี่ยนแผ่นพลำสติกได้ทุกวัน  
โดยได้ผลติและมอบให้บคุลำกรทำงกำรแพทย์ 106 แห่ง  
จ�ำนวน 19,350 ชิ้น

2. นวตักรรม AI ส�ำหรบักำรวนิจิฉยัคดักรองผูป้่วยโรคปอดอกัเสบ
2.1 กำรพัฒนำ Chest X-Ray วินิจฉัยกำรติดเชื้อปอด

อักเสบ COVID-19 ด้วยปัญญำประดิษฐ์เบื้องต้นก่อน  
PCR ใช้เวลำเพียง 45 วินำที/คน และทรำบผลภำยใน  
15 นำที โดยควำมร่วมมือระหว่ำง ศลช. กับเครือ
โรงพยำบำลพญำไทและเครือโรงพยำบำลเปำโล 
โรงพยำบำลรำมำธิบดี โรงพยำบำลรำชวิถี บริษัท 
แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด และบริษัท Mello 
Innovation จ�ำกัด 

2.2 กำรถอดรหัสพันธุกรรม SARS-CoV-2 ทั้งจีโนม เพื่อดู
สำยตระกลูเป็นข้อมลูประกอบกำรควบคมุโรค กำรน�ำ
วัคซีนมำใช้ในประเทศ กำรกลำยพันธุ์ กำรติดเชื้อแฝง 
กำรติดเชื้อซ�้ำ สำมำรถติดตำมกำรกลำยพันธุ์ของเชื้อ
ไวรัสได้ทุกรูปแบบ ทรำบผลได้ภำยใน 5 วัน

สำมำรถยับยั้งไวรัส COVID-19 ได้ 100% น�ำมำพัฒนำ
เป็นยำต้ำนไวรัสต่อไปได้ สำมำรถรำยงำนสำยตระกูล
ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่เคยระบำดในไทยได้ใน
ระยะเวลำอันสั้น และค่ำใช้จ่ำยต�่ำกว่ำกำรถอดรหัส
พันธุกรรมทั้งจีโนมลดค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจโรคลด
ควำมแออัดในกำรเข้ำรับกำรตรวจลดปริมำณกำรทิ้ง
ขยะหน้ำกำกอนำมัยจำกกำรใช้แล้วทิ้ง มูลค่ำเพิ่มทำง
เศรษฐกิจ จ�ำนวน 2,930 ล้ำนบำท ที่เกิดจำกกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยหีน้ำกำกผ้ำ WIN-Masks 1,700 ลบ. 
กำรใช้กำรคัดกรอกแบบ Mobile X-Ray AI ก่อน PCR 
เฉลี่ยครั้งละ 250 บำท จะช่วยลดต้นทุนกำรตรวจด้วย 
PCR มูลค่ำ 1,230 ล้ำนบำท"



53
รายงานประจำาปี 2564 ภาคผ

นวก

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

2.3 กำรตรวจวิเครำะห์กำรกลำยพันธุ ์ของเชื้อไวรัส  
SARS-CoV-2 ด้วยเทคโนโลยี MassArray สำมำรถ
รำยงำนผลสำยตระกูลของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ได้ 
ภำยใน 24 ชัว่โมง สำมำรถรำยงำนสำยตระกลูของเชือ้
ไวรสั SARS-CoV-2 ทีเ่คยระบำดในไทยได้ในระยะเวลำ
อนัสัน้ และค่ำใช้จ่ำยต�ำ่กว่ำกำรถอดรหสัพนัธกุรรมทัง้ 
จีโนม จ�ำนวนที่ให้บริกำร Genotyping รวม 142 รำย 

3. สำรสกัดสมุนไพรไทยเพื่อกำรรักษำ กำรศึกษำกำรออก
ฤทธิข์องสำรสกดัธรรมชำตจิำกกระชำยขำว สำมำรถยบัยัง้
ไวรสั COVID-19 ได้ 100% สำมำรถพฒันำเป็นยำต้ำนไวรสั 
ต่อไปได้ ซึ่งเกดิจำกควำมร่วมมือของ ศลช. กบั โรงพยำบำล 
รำมำธบิด ีมหำวทิยำลยัมหดิล นอกจำกนี ้ศลช. ยงัอยูร่ะหว่ำง 
กำรวจิยัและพฒันำ เช่น หน้ำกำก N95 เตยีงแคปซูลส�ำหรบั
เคลื่อนย้ำยผู้ป่วยติดเชื้อทำงเดินหำยใจ เป็นต้น

มหำวิทยำลัย
สงขลำนครินทร์

โครงกำรชุดวิจัย 
กำรศึกษำข้อมูล
พื้นฐำนด้ำน
วิทยำศำสตร์
เพื่อต่อยอดองค์
ควำมรู้ของโรค 
และนวัตกรรม
เกี่ยวกับโรค 
COVID-19

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19 

1. ศกึษำวธิกีำรลดขนำดตวัแปรโดยใช้ causal discovery และวธิี
กำรคัดเลือกตวัแปรทีม่ี algorithm ของกำรค้นหำแบบต่ำง ๆ

2. เตรียมข้อมูลจำก repository website
3. พัฒนำวิธีกำรค้นหำ searching algorithm ใหม่ส�ำหรับ

กำรวเิครำะห์ และก�ำจดัตวัแปรในกำรวเิครำะห์ตวัแปรแบบ
เป็นเหตแุละผล โดยมแีนวคดิในกำรหำข้อมลูแบบ floating 
search (สองทิศทำง)

4. ประเมนิควำมถกูต้องในกำรจ�ำแนกประเภทของ searching 
algorithm ที่ออกแบบไว้ในกำรวิเครำะห์ตัวแปรที่ใช้ท�ำ 
casual discovery และเปรียบเทียบกับวิธีกำรคัดเลือก
ตัวแปรโดยวิธีอื่น ๆ

5. ตรวจสอบและแก้ไข searching algorithm ในกำรวเิครำะห์
และลดตวัแปรทีใ่ช้ท�ำ casual discovery ให้สมบรูณ์

 13,000,000.00 ได้ algorithm ใหม่ส�ำหรบักำรค้นหำข้อมลู เพือ่ใช้ลดขนำด 
ของตวัแปรในกำรท�ำ casual discovery ซึง่จะสำมำรถ
น�ำผลไปใช้ในกำรช่วยประกอบกำรวินิจฉัยปัจจัยและ
สำเหตุที่ท�ำให้เกิดโรค หรือ ปัจจัยหรือสำเหตุของ
เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ  ได้อย่ำงเป็นเหตุและเป็นผล นอกจำก
นี้สำมำรถลดขนำดของข้อมูลที่มีขนำดใหญ่ เช่น ข้อมูล 
microarray data โดยกำรลดขนำดข้อมูลนี้ จะท�ำให้
กำรวินิจฉัยทำงด้ำนกำรแพทย์ ท�ำได้รวดเร็วขึ้น และ 
ส่งผลให้ลดงบประมำณค่ำใช้จ่ำยภำยในชั่วโมงกำร
ท�ำงำนได้ อีกทั้งคนไข้สำมำรถทรำบผลได้เร็วขึ้น 
ท�ำให้สำมำรถรักษำหรือป้องกันโรคได้ทันกำรณ์  
เมือ่ประชำกรมสีขุภำพทีด่ขีึน้ กจ็ะมีควำมกนิดอียูด่ ีและ
ส่งผลดีโดยรวมต่อสังคมและเศรษฐกิจต่อไป
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มหำวิทยำลัย
รำชภัฎ
พระนครศรีอยุธยำ

ผลกำรด�ำเนิน
กำรแก้ไขปัญหำ
วิกฤตกำรณ์กำร
ระบำดของโรค 
covid-19

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19 

มกีำรด�ำเนนิงำนให้มคีวำมสอดคล้องตำมประกำศและนโยบำย
ของรัฐบำล

 12,979,353.50 แก้ไขปัญหำกำรว่ำงงำน สร้ำงรำยได้และช่วยเหลือ
ผู ้ตกงำน รวมถึงสร ้ำงสวัสดิกำรกำรประกันชีวิต 
COVID-19 ให้กับบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเทพสตรี

โครงกำรจิตอำสำ
เยียวยำโควิดด้วย
เศรษฐกิจพอเพียง 

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19 

กิจกรรมมุ่งเน้นให้นักศึกษำได้น�ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนในชุมชนของตนเอง ซึ่งจำกกำรส�ำรวจโดย
นักศึกษำท�ำให้เกิดกิจกรรมที่มุ่งเน้นกำรแก้ไข และพัฒนำใน
หลำกหลำยมิติ ตำมควำมต้องกำรของชุมชน ทั้งนี้นักศึกษำได้
น�ำข้อมลูทีไ่ด้จำกกำรส�ำรวจน�ำเสนออำจำรย์ทีป่รกึษำเพือ่หำรือ 
ในกำรก�ำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมำะสมโดยอยู่บนพื้นที่ฐำน
จำกควำมต้องกำรของชุมชนท้องถิ่น อำทิ 
1. กำรพัฒนำโรงเรียนด้วยกำรสร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอน
2. กำรจัดระบบภูมิทัศน์ให้เกิดกำรเรียนรู้ บ�ำรุงซ่อมแซม 

ห้องสมุดให้อยู ่ในสภำพพร้อมใช้งำนพร้อมจัดเพิ่มเติม
อุปกรณ์และหนังสือที่จ�ำเป็นต่อกำรเรียนรู้

3. กำรส่งเสริมควำมรู้ทำงกำรเกษตรเบื้องต้น 
4. กจิกรรมทีเ่พิ่มเติมทกัษะ (upskill) ให้กับหน่วยงำนภำยในพืน้ที่ 

อำท ิกำรสำธติกำรใช้งำนโปรแกรมต่ำง ๆ  เพือ่ใช้ในงำนธรุกำร
5. กำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมให้กับวัดและชุมชน

ผลกำรด�ำเนินงำนเชิงปริมำณ
1. จ�ำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้น 1,570 คน
2. จ�ำนวนโครงกำรย่อย/ กิจกรรมจ�ำนวน 157 กิจกรรม
3. จ�ำนวนพื้นที่ในกำรท�ำกิจกรรม 78 ต�ำบล ใน 3 จังหวัด
4. จ�ำนวนโรงเรียนที่ได้รับกำรพัฒนำ 55 โรงเรียน 
5. จ�ำนวนชุมชน 5 ชุมชน
6. จ�ำนวนวัด 9 วัด

 10,000,000.00 1. นกัศกึษำมทีกัษะในกำรท�ำงำนและมสี่วนร่วมในกำร
พฒันำท้องถิน่ของตนเอง เกดิกำรเรยีนรู ้คดิวเิครำะห์ 
วำงแผนและ ท�ำงำนร่วมกนั สร้ำงเสรมิอตัลกัษณ์ของ
นกัศกึษำ มรท มอือำชีพ รกัษ์ทองถิน่ ทนัสมยั

2. ชมุชนได้รบักำรพฒันำและบรรเทำควำมเดอืนร้อน
จำกกำรแพร่ระบำดของไวรัส Covid 19 

3. ได้แนวทำงในกำรพัฒนำชุมชนให้มีคุณภำพชีวิต 
ที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
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โรงพยำบำล
มหำรำชนคร
เชียงใหม่

ระบบกำรควบคุม
ป้องกันกำร
แพร่ระบำดเชื้อ 
COVID-19

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19 

มำตรกำรป้องกันและแผนรองรับกำรระบำดของCOVID-19
1. ก�ำหนดแนวทำงปฏบิตัขิองโรงพยำบำลทีค่รอบคลมุถงึผูป้่วย  

บุคลำกร และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม รวมถึงร้ำนค้ำต่ำงๆ
ในโรงพยำบำล

2. ปรับปรุงแผนประคองกิจกำรเพื่อกำรด�ำเนินกำรรองรับ
สถำนกำรณ์

3. ก�ำหนดทำงเข้ำออกของรพ. 5 จุด
4. ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน ตรวจวัดอุณหภูมิ, บริกำร

เจลแอลกอฮอล์ท�ำควำมสะอำดมือ มีกำรคัดกรองผู้ป่วย 
บุคลำกร ผู้เข้ำเยี่ยมในโรงพยำบำลทุกคน

5. เตรยีมพร้อมบคุลำกร เจ้ำหน้ำทีใ่นคดักรอง กำรดแูล ผูป้่วย
ที่มีอำกำร และเข้ำข่ำย หรือมีควำมเสี่ยง โดยเฉพำะผู้ป่วย
ที่เดินทำงมำจำกประเทศกลุ่มเสี่ยง

6. สนบัสนนุให้เปิดห้องตรวจ LAB, COVID-19 ทีไ่ด้มำตรฐำน
ของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

7. จัดบริกำรแยกผู ้ป ่วยที่มีอำกำรคล้ำยกับกำรติดเชื้อ 
COVID-19 โดย เพิ่มจุดบริกำรที่มีควำมเสี่ยงสูงได้แก่ URI 
Clinic ที่ตรวจรักษำผู้ป่วยโรคไข้หวัด และจุบริกำรผู้ป่วย
สงสัย PUI Clinic ที่คัดกรองและรักษำผู้ป่วยเข้ำเกณฑ์ 
สอบสวนโรค ตำมมำตรฐำนองค์กรระดับชำติ

8. จัดเตรียมหอผู้ป่วย อุปกรณ์เครื่องมือ พร้อมทั้งเตรียม
อุปกรณ์ป้องกันร่ำงกำยให้บุคลำกรอย่ำงเต็มที่ รวมถึง
กำรเตรียมมำตรกำรรองรับกรณีเกิดเหตุกำรณ์ขำดแคลน
อุปกรณ์ เช่น ชุดอุปกรณ์กำรขนย้ำยผู้ป่วยอำกำรหนัก 
หน้ำกำก N-95 ชุด PPE เป็นต้น

9. มีกำรเตรียมรับสถำนกำรณ์ล่วงหน้ำกรณีกำรระบำดของ
เชื้อไวรัสสำยพันธุ ์ใหม่ในอนำคต ด้วยกำรเตรียมห้อง
มำตรฐำนต่ำงๆ 
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โควิด
-19 สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

10. จดัสถำนทีก่กักนัและให้กำรดแูลบคุลำกรทีก่ลบัจำกพืน้ทีเ่สีย่ง  
บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนและสัมผัสผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ รวมถึง 
ดูแลนักศึกษำจำกประเทศจีนหลักสูตรปรัญญำเอกที่มี 
ควำมจ�ำเป็นต้องเรียนต่อเนื่องจนครบหลักสูตร ให้ที่  
Suandok dorm พร้อมดูแลเรื่องอำหำร น�้ำดื่มครบทุกมื้อ 
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก เช่น WIFI แม่บ้ำน กำรท�ำควำม
สะอำดให้ เป็นต้น

11. เตรียมในกลุ่มบุคลำกร อำจำรย์ สำยสนับสนุน จัดระบบ 
กำรท�ำงำนแบบ Work from home เพื่อลดจ�ำนวน
บุคลำกรในโรงพยำบำล และเป็นกำรส�ำรองบุคลำกรกรณี
ที่มีบุคลำกรติดเชื้อ COVID-19

ส�ำนักงำนกำรวิจัย
แห่งชำติ

ชุดหน้ำกำก
ป้องกันเชื้อ
โรคแบบคลุม
ศีรษะพร้อมชุด
กรองอำกำศ
ประสิทธิภำพสูง 
PAPRs COVID-19

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19 

จำกปัญหำกำรขำดแคลนหน้ำกำก N95 ส�ำหรบับุคลำกรทำงกำร
แพทย์และคำดกำรณ์ว่ำกำรขำดแคลนจะเพิม่ควำมรนุแรงมำกขึน้ 
ในอนำคตอันใกล้คณะแพทย์ทุกโรงพยำบำลได้พยำยำมหำ
แนวทำงต่ำงๆ ที่จะทดแทนกำรขำดแคลนของหน้ำกำก N95 
โดยกำรติดต่อไปยงัภำคเอกชนเพือ่แสวงหำควำมร่วมมอืในกำร
ผลิตทดแทนกำรน�ำเข้ำสมำคมส่งเสริมกำรรับช่วงกำรผลิตไทย  
(THAISUBCON) ในขณะนั้นได้ริเริ่มก่อตั้งโครงกำรต่ำงๆ 
เพื่อช่วยเหลือทั้งผู้ป่วยและบุคลำกรทำงกำรแพทย์ตลอดจน 
ประชำชนทั่วไปต่อสู้กับกำรระบำดของโรค COVID-19 ที่เกิด
ขึ้นในประเทศไทย จึงได้รับกำรติดต่อจำกคณะแพทย์จำกโรง
พยำบำลศริริำชให้ช่วยหำแนวทำงทีจ่ะเริม่ผลติ PAPRs ในประเทศ 
เพื่อทดแทนกำรน�ำเข้ำหน้ำกำก N95 ดังที่กล่ำวแล้วนั้นสมำ
คมฯ มีสมำชิกที่เป็นผู้ประกอบกำรที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำร
ออกแบบ และผลิตชิ้นส่วนอุตสำหกรรมรถยนต์อิเล็กทรอนิคส์
ระบบอัตโนมัติและรวมถึงเครื่องมือแพทย์จึงตั้งกลุ่มเฉพำะกิจ 
TSC CSR COVID-19 ขึ้นเพื่อรวบรวมควำมต้องกำรของวัสดุ
อุปกรณ์ที่ขำดแคลนในปัจจุบัน

 7,945,000.00 1) ทดแทนกำรน�ำเข้ำหน้ำกำก N95
2) ชุด PAPRs จ�ำนวน 7,000 ชุดที่ได้มำตรฐำน  

ผ่ำนกำรตรวจสอบ และมีควำมปลอดภัย
3) ลดควำมเสี่ยงในกำรท�ำงำนของบุคลำกรทำงกำร

แพทย์ที่จ�ำเป็นต้องมีอุปกรณ์ช่วยป้องกัน
4) เพื่อลดอัตรำกำรติดเชื้อของบุคลำกรทำงกำร

แพทย์ที่เป็นก�ำลงัส�ำคญั และมผีลทำงตรงต่ออตัรำ 
กำรเสียชีวิตของผู้ป่วยโดยเฉพำะผู้ป่วยวิกฤต
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หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

เมื่อกระบวนกำรออกแบบและจัดท�ำชุดต้นแบบส�ำเร็จแล้ว  
จะขยำยผลผลิตที่ได้มำนั้น เพื่อผลิตเป็นจ�ำนวน 7,000 ชุด 
ท�ำกำรแจกจ่ำยบริจำคไปยังหน่วยงำนที่มีควำมจ ำเป็นและ 
โรงพยำบำลทีข่ำดแคลน โดยได้ออกแบบ พฒันำและผลติร่วมกบั 
ทีมคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล คณะวิศวกรรมศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย คณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล  
คณะเทคนิคกำรแพทย์มหำวิทยำลัยมหิดล และสมำคมส่งเสริม
กำรรับช่วงกำรผลิตไทยเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผลิต
ขึน้มำจะได้มำตรฐำน มคีวำมปลอดภัย และไม่สญูเปล่ำ สำมำรถ
ช่วยลดควำมเสีย่งในกำรท�ำงำนของบคุลำกรทำงกำรแพทย์และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งในกระบวนกำรผลิตนี้
ได้ต้นแบบ ที่ผ่ำนกำรทดลอง 3 ขั้นตอน มีหน่วยงำนให้ติดต่อ
สอบถำมข้อมูล มีแบบสอบถำมใน Google ฟอร์ม เพื่อรับฟัง
ปัญหำของผู้ใช้งำน น�ำไปสู่กำรปรับปรุงพัฒนำผลิตภัณฑ์ต่อไป

คณะเทคนิค
กำรแพทย์ 
มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่

โครงกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม 
: กำรจัดตั้งระบบ
บริกำรเชิงรุกเพื่อ
ตรวจวินิจฉัยกำร
ติดเชื้อโควิด-19 
(Drive-Thru 
Covid-19 Testing) 

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19 

จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง ซึ่งมีนัก
ท่องเทีย่วต่ำงชำตสิงูเป็นอบัดบัต้นๆ ของประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นนกัท่องเทีย่วจำกจนี และมกีำรเข้ำออกของประชำกรไทยอยู่
อย่ำงต่อเนือ่ง รวมถงึแรงงำนไทยทีเ่พิง่กลบัมำจำกพืน้ทีท่ีม่กีำร
ระบำดของเชื้อ ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงจังหวัดอื่นๆใกล้
เคียงจึงเป็นภูมิภำคที่มีควำมเสี่ยงสูงที่จะมีกำรกำรแพร่ระบำด
ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 เป็นอย่ำงมำก จึงมีควำมจ�ำเป็น
อย่ำงยิง่ในกำรจดัเตรยีมวธิกีำรรบัมอืทำงกำรแพทย์อย่ำงเหมำะ
สมและตอบสนองได้ทันเหตุกำรณ์เมื่อเกิดกำรระบำด เพื่อที่จะ
สำมำรถควบคุมกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสได้ 

 6,730,108.00 1. จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร มำกกว่ำ 2,000 รำย
2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร มำกกว่ำ 

ร้อยละ 80
3. จ�ำนวนกระบวนวิชำที่น�ำองค์ควำมรู้ไปใช้จำกกำ

รบูรณำกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กับงำนบริกำร
วิชำกำร 

4. องค์ควำมรูท้ีเ่กดิจำกงำนบรกิำรวชิำกำรแก่สงัคม/
งำนวิจัย 

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ใน
พระบรม
รำชูปถัมภ์

โครงกำรจ้ำงงำน
ประชำชนที่ได้
รับผลกระทบ
จำกสถำนกำรณ์ 
ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่ำ 
2019 (COVID-19)

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19 

โครงกำรช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยกำรขำดรำยได้จำก
สถำนกำรณ์วิกฤตภำยใต้พื้นที่รอบมหำวิทยำลัย

 6,291,000.00 - ชุมชนได้รับกำรพัฒนำโดยคนในพื้นที่
- สร้ำงงำนรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์วิกฤต

และเสริมศักยภำพ ให้กับก�ำลังแรงงำนสมัยใหม่ผู้
ได้รับผลกระทบจำก COVID-19 มีกำรจ้ำงงำนใน
วันที่ 1 และ 15 กรกฎำคม 2563 จ�ำนวน 47 คน 
กจิกรรมรำยงำนตวัโครงกำรจ้ำงงำนประชำชนทีไ่ด้
รบัผลกระทบ (Covid-19) ระยะที ่2 ณ ห้องประชมุ



58
การพ

ัฒ
นา อววน. ของประเทศ: การฟ

ื้นต
ัวจากวิกฤต

โควิด
-19 สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

 รำชนครินทร์ ชั้น 5 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมรำชูปถัมภ์"

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลศรีวิชัย

โครงกำรกำร
พัฒนำส่งเสริมและ
สนับสนุนชุมชน
และสังคมต่อสู้
กำรแพร่ระบำด
ของไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19)

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19 

โครงกำรกำรพัฒนำส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนและสังคมต่อสู้
กำรแพร่ระบำดของไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) เป็นโครงกำร
พัฒนำนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของไวรสัโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) เพือ่สนบัสนนุชมุชน
สังคมต่อสู้กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19)  
โดยมหำวิทยำลัยฯ พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม จ�ำนวน 13 
นวัตกรรม (2,762 ชิ้น) มอบแก่ บุคลำกรทำงกำรแพทย์และ
ประชำชน รวม 500 รำย หน่วยงำนภำครัฐ (ด้ำนสำธำรสุข) 80 
แห่ง ครอบคลุม 5 จังหวัดภำคใต้ (สงขลำ ตรัง นครศรีธรรมรำช 
พัทลุง และปัตตำนี)

 4,514,000.00 1. สำมำรถป้องกันกำรแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 
(COVID-19) สู่ภำยนอก

2. ลดควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 
(COVID-19)

3. เพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำนส�ำหรับบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์

4. อ�ำนวยควำมสะดวกต่อกำรท�ำงำนให้แก่บุคลำกร
ของหน่วยงำนรำชกำร"

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏร้อยเอ็ด

โครงกำรจ้ำงงำน
ประชำชน ที่ได้
รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำด ของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 
(COVID-19) 
ระยะที่ 1

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19 

มหำวทิยำลยัรำชภฏัร้อยเอด็ด�ำเนนิโครงกำรจ้ำงงำนประชำชน
ทีไ่ด้รบัผลกระทบจำสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคตดิชือ้ไวรสั
โคโรน่ำ 2019 (Covid - 19) ต�ำแหน่งเจ้ำหน้ำทีจ่้ำงเหมำบรกิำร 
พื้นที่ ร้อยเอ็ดและยโสธร 115 อัตรำ พัฒนำท้องถิ่น 23 ต�ำบล 
มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำ จ้ำงงำน 4 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 15 
พ.ค. 2563 - วันที่ 15 ก.ย.2563 และมีผู้สมัครเพิ่มเติมที่เริ่ม
งำนหลัง 1 มิ.ย.2563 จนสิ้นสุด 4 เดือน ในวันที่ 30 ก.ย. 2563  
ผูป้ฏบิตังิำนและทีป่รกึษำแต่ละต�ำบลได้ท�ำโครงกำรพัฒนำพืน้ที่
ต�ำบล 3 - 5โครงกำร โดยมหำวทิยำลยัรำชภฏัร้อยเอด็ได้แต่งตัง้ 
ที่ปรึกษำเป็นผู ้ควบคุมงำนและมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รับงำนก่อนเบิกจ่ำย

 4,140,000.00 ประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำสถำนกำรณ์กำรระบำด
ของโรคติดชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (Covid - 19) ได้รับ 
กำรพฒันำทกัษะในกำรท�ำงำน แก้ปัญหำว่ำงงำน ได้ท�ำงำน 
ร่วมกบัชมุชนท้องถิน่ สร้ำงเครอืข่ำยในกำรบรกิำรวชิำกำร 
และพัฒนำชุมชนร่วมกันระหว่ำงมหำวิทยำลัยท้องถิ่น

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. จ�ำนวนผูว้่ำงงำนเข้ำร่วมโครงกำรจ�ำนวน 115 รำย 
2. จ�ำนวนประชำชนผูเ้ข้ำร่วมโครงกำรมคีวำมรูท้กัษะและ

กำรท�ำงำนเฉพำะด้ำนมำกขึน้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 
3. มหำวทิยำลัยได้ถ่ำยทอดองค์ควำมรูแ้ละเทคโนโลยี

ในกำรพัฒนำชุมชน ไม่น้อยกว่ำจ�ำนวน 23 ชุมชน 
4. สร้ำงกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชมุชน ในรปูแบบ 

กำรสร้ำงคณุภำพชวีิต สิง่แวดล้อม และด้ำนเศรษฐกิจ
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นวก

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

มหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์

โครงกำรกำรจ้ำง
งำนประชำชนที่ได้
รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำร
ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่ำ 
2019 (COVID 19)

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

จ้ำงงำนประชำชนในจงัหวดัและพืน้ทีใ่กล้เคยีง ระยะที ่1 จ�ำนวน 
99 คน ระยะที่ 2 จ�ำนวน 500 คน 

 3,840,000.00 เกิดกำรจ้ำงงำนประชำชนในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง 
สร้ำงอำชพีและสร้ำงควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรท�ำงำน
ในสำขำที่ประชำชนถนัดมำกขึ้น โดยสำมำรถน�ำไป
ประกอบอำชพีได้ และได้ต้นแบบกำรปฏบิตังิำนในกรณี
เกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ

ส�ำนักงำนพัฒนำ
เทคโนโลยีอวกำศ
และภูมิสำรสนเทศ
(องค์กำรมหำชน)

ระบบบูรณำกำร
ข้อมูลเพื่อบริหำร
สถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดเชื้อ
โคโรนำไวรัส 2019 
(COVID-19 iMap 
Platform)

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

ระบบ COVID-19 iMap Platform เป็นระบบภูมิสำรสนเทศ
และฐำนข้อมลูทีใ่ช้เป็นเครือ่งมอืในกำรเชือ่มโยงและใช้ประมวล
ผลข้อมูลในเชิงลึกทั้งในระดับจังหวัด และระดับประเทศ  
จำกกำรระดมข้อมลูจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องมำกกว่ำ 8 กระทรวง  
13 หน่วยงำน ผ่ำนกลไกของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด-19 
ในรูปแบบ APIs เช่น กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงกำรคลัง 
กระทรวงมหำดไทย กระทรวงพำณิชย์ กองบัญชำกำรกองทัพ
ไทย และสภำกำชำดไทย พัฒนำเป็นระบบศูนย์กลำงข้อมูล 
(Data Center) เป็นข้อมลู Static อพัเดทรำย 3 ชัว่โมง-รำยวนั- 
รำยสปัดำห์ เพือ่ตอบสนองกำรตดัสนิใจเชงินโยบำยของรัฐบำล
ในกำรบริหำรสถำนกำรณ์ Covid-19

 3,000,000.00 เพื่อน�ำไปใช้ในกำรติดตำม เฝ้ำระวัง วิเครำะห์ วำงแผน 
ฟื้นฟสูถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 และ
เป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรปฏิบัติติดตำมกำรปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรหลัก/เสริม น�ำไปสู่กำรสนับสนุนกำร
ตัดสินใจของผู้บริหำร ป้องกันและลดควำมเสี่ยงในกำร
แพร่กระจำยโรค ปฏิบัติตำมมำตรกำรผ่อนคลำยอย่ำง 
มีประสิทธิภำพ ในกำรน�ำมำประเมินและพิจำรณำ
ข้อมูลทรัพยำกร เพื่อช่วยให้กำรสอบสวนโรคกระท�ำ
ได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ

โครงกำรจ้ำงงำน
ประชำชนที่ได้2รับ
ผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำร 
ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) 
ระยะ 2

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

ตำมที่กระทรวงกำรอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
ได้มอบหมำยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลลล้ำนนำ  
เป็นหน่วยจ้ำงงำน ภำยใต้โครงกำรจ้ำงงำนประชำชนที่ได้รับ 
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ 2019 (COVID-19) ระยะ2 ของมหำวทิยำลยัเทคโนโลยี 
รำชมงคลล้ำนนำ โดยมวีตัถปุระสงค์ เพือ่สร้ำงงำนรองรบัผลกระทบ 
จำกสถำนกำรณ์วิกฤตและเสริมศักยภำพให้กับก�ำลังแรงงำน
สมัยใหม่และเพื่อสส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะในกำรท�ำงำน 
ในด้ำนต่ำง ๆ ให้กับแรงงำน อำทิ กำรวิเครำะห์และแก้ปัญหำ 
ชมุชน กำรพฒันำนวตักรรมทำงสงัคม และทกัษะทำงวทิยำศำสตร์ 
และสังคมเฉพำะด้ำนและเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงเกิดกำร
จ้ำงงำนในพื้นที่เป้ำหมำย 

2,970,000.00 ผลลัพธ์
1. เพิ่มขีดควำมสำมำรถให้กับประชำชน ชุมชน  

สร้ำงงำนรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์วิกฤต
และเสริมศักยภำพ ให้กับก�ำลังแรงงำนสมัยใหม่

2. ประชำชนและชุมชน มรีำยได้จำกกำร พฒันำอำชพี
หลัก สร้ำงอำชีพใหม่ และกำรเก็บข้อมูลชุมชน

3. ประชำชน ชุมชนกำรพัฒนำทักษะในกำรท�ำงำน 
ในด้ำนต่ำง ๆ

4. ประชำชน และนักศึกษำเข้ำไปร่วมเรียนรู ้และ 
มีส่วนร่วมงำนกับงำนบริกำรวิชำกำร
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ัฒ
นา อววน. ของประเทศ: การฟ

ื้นต
ัวจากวิกฤต

โควิด
-19 สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

ผลกระทบ
1. ยกระดับคุณภำพชีวิตให้กับประชำชน ได้รับ 

ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19)

2. มหำวทิยำลยัฯได้ถ่ำยทอดองค์ควำมรูแ้ละเทคโนโลยี
ให้เกิดกำรพัฒนำองค์ควำมรูด้้วยเทคโนโลยี

3. พัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำ
ชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งและยั่งยืนอย่ำงต่อเนื่อง

มหำวิทยำลัย
นครพนม

โครงกำรจ้ำงงำน
ประชำชนที่ได้รับ
ผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำร
ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัส โคโรนำ 
2019 (COVID-19) 
ระยะ 1

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

เป็นโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำก อว. โดยกำร
ขับเคลื่อนโครงกำรของมหำวิทยำลัยนครพนม มีวัตถุประสงค์
ที่ด�ำเนินกำรตำมเจตนำรมณ์ของ อว. ดังนี้
1. เพื่อสร้ำงงำนรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์วิกฤตและ 

เสรมิศกัยภำพ ให้กบัก�ำลงัแรงงำนสมยัใหม่ โดยเป็นประชำชน 
และบณัฑติทีจ่บใหม่ไม่เกนิ 5 ปี ให้มีควำมรูด้้ำน Soft skills 
ส�ำหรบัศตวรรษที ่21 และลงพืน้ทีใ่นชุมชนทีม่คีวำมยำกจน
ทั่วประเทศ เพื่อเรียนรู้สภำพปัญหำและควำมต้องกำรของ
ชุมชน โดยท�ำโครงงำนร่วมกับประชำชนในชุมชนท้องถิ่น

2. เพือ่ส่งเสริมกำรพฒันำทกัษะในกำรท�ำงำนด้ำนต่ำงๆ ให้แก่แรงงำน 
สำมำรถแสวงหำเครือ่งมอื/แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำและบรรลุ
เป้ำหมำยกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืของชมุชน อำทเิช่น กำรวเิครำะห์
และแก้ปัญหำชมุชน กำรพฒันำนวตักรรมทำงสงัคม 

 2,520,000.00 1. สร้ำงอำชพีให้บณัฑติว่ำงงำน ลงไปพัฒนำพื้นทีช่มุชน  
ร่วมกับชำวบ้ำนในพื้นที่ชุมชนจังหวัดชัยนำท

2. ปัญหำควำมยำกจน ควำมเหลื่อมล�้ำ และปัญหำ
คุณภำพชีวิตของประชำชนได้รับกำรแก้ไขอย่ำง
ยั่งยืนด้วยองค์ควำมรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม

3. มหำวิทยำลัยน�ำควำมรู้ด้ำนวิชำกำรและร่วมกัน
ด�ำเนินโครงกำรกับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหำของ
ชุมชนอย่ำงยั่งยืน

4. ระบบกำรเรยีนรูใ้นสถำบนัอดุมศกึษำของประเทศ
มีควำมสอดคล้องกับบริบทของโลกยุคศตวรรษ 
ที่ 21 และสำมำรถสร้ำงก�ำลังคนที่มีคุณภำพ  
เปี่ยมด้วยองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรและจิตส�ำนึก
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

มหำวิทยำลัยบูรพำ ตู้ควำมดันลบ
ส�ำหรับครอบเตียง
ผู้ป่วยโควิด - 19

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

มหำวทิยำลัยบรูพำ ร่วมกบัวศิวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยในพระบรม
รำชูปถัมภ์ พัฒนำและผลิตตู้ควำมดันลบแบบชั่วครำว (Negtive  
Pressure Cabinet) ใช้ครอบเตียงคนไข้เพื่อป้องกันกำรแพร่เชื้อ  
ส�ำหรับโรงพยำบำลทีไ่ม่มีห้องควำมดันลบ หรือมีไม่เพยีงพอ โดยส่งมอบ 
ให้กับโรงพยำบำลในภำคตะวันออกและพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ 
มหำวิทยำลัยได้รับกำรสนับสนุนจำกกลุ่มคนหรือองค์กรที่ต้องกำร 
ช่วยเหลือเรื่องกำรป้องกนัเชือ้ COVID-19 เพือ่ผลิตตู้ต้นแบบ และ
โรงงำนทีป่ระกอบกล่องฟิลเตอร์และโบลเวอร์ สนับสนุนทัง้แรงงำนและ
วสัดอุปุกรณ์ประกอบกล่องทัง้หมดที่จะน�ำไปมอบให้กบัโรงพยำบำล

 2,000,000.00 ผลติตูค้วำมดนัลบแบบชัว่ครำว จ�ำนวน 100 ตู ้มอบให้กบั 
โรงพยำบำลที่ไม่มีห้องควำมดันลบ หรือมีไม่เพียงพอ 
ในพื้นที่ภำคตะวันออก
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ส�ำนักงำน
พัฒนำกำรวิจัย
กำรเกษตร 
(องค์กำรมหำชน)

กำรวิเครำะห์
สภำพปัญหำ
ควำมเสี่ยงของเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 
(โควิด-19) 
ในกระบวนกำรผลิต
สินค้ำสัตว์น�้ำ

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

ศึกษำโอกำสกำรปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) 
ในกระบวนกำรผลิตสินค้ำสัตว์น�้ำ โดยสุ่มเก็บตัวอย่ำงวัตถุดิบ
สัตว์น�้ำน�ำเข้ำ ณ ด่ำนตรวจสัตว์น�้ำฯ กรมประมง และสุ่มเก็บ 
ตัวอย่ำงสินค้ำสัตว์น�้ำส่งออก ณ โรงงำนแปรรูปสัตว์น�้ำ  
ตรวจวิเครำะห์เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 โดยเก็บตัวอย่ำงเนื้อเยื่อ
สตัว์น�ำ้ และภำชนะบรรจสุตัว์น�ำ้น�ำเข้ำ ตรวจวเิครำะห์เชือ้ไวรสั 
โคโรนำ 2019 เพื่อประเมินโอกำสเสี่ยงในกำรพบเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 และเสนอมำตรกำรในกำรจดักำรควำมปลอดภยั
สินค้ำสัตว์น�้ำตลอดห่วงโซ่กำรผลิต

 1,690,000.00 ข้อมลูกำรประเมนิโอกำสเสีย่งในกำรตรวจพบเชือ้ไวรสั  
COVID-19 และแนวทำง/มำตรกำรในกำรจัดกำร 
ควำมปลอดภัยสินค้ำสัตว์น�้ำตลอดกระบวนกำรผลิต

คณะสำธำรณสุข
ศำสตร์ 
มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่

กำรพัฒนำ
เทคโนโลยีระบบ
สำรสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกำร
เฝ้ำระวังโรค 
COVID-19 และ
กำรจัดกำรข้อมูล
ทำงยุทธศำสตร์
ในกำรตอบโต้
ภำวะฉุกเฉินด้ำน
สำธำรณสุขจำก
โรคติดต่อ

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

พฒันำเทคโนโลยรีะบบสำรสนเทศเพือ่สนบัสนนุกำรเฝ้ำระวงัโรค 
COVID-19 อย่ำงครบวงจรตั้งแต่กำรคัดกรองกลุม่เสีย่ง เฝ้ำระวงั
โรค สอบสวนโรค จนถงึกำรรกัษำผู้ป่วยโควดิ โดยม ีplatform  
ภำยใต้โครงกำรดงันี ้1. Application Self-Screening เพือ่ประเมนิ 
ควำมเสีย่งส�ำหรบัผูส้งสัยติดเชือ้ COVID-19 ส�ำหรบับุคคลทัว่ไป 
แบบ 4 ภำษำ ไทย องักฤษ จนี และภำษำพม่ำ แอปพลเิคชนันีม้กีำรน�ำ
ไปใช้งำนในจังหวัดเชียงใหม่ และทำงกรมควบคุมโรคจึงติดต่อ
เพื่อขอให้คณะพัฒนำต่อยอดส�ำหรับน�ำไปใช้ในระดับประเทศ 
ปัจจุบนัมคีนใช้งำน 309,447 คน 2. CM Self-Health-Check/  
CMU Self-Health-Check application เป็นระบบที่สำมำรถ
คัดกรอง COVID-19 และติดตำมกลุ่มเสี่ยง ส�ำหรับผู้ที่เดินทำง 
เข้ำมำในประเทศเพือ่ประเมนิผูใ้ช้งำนและตดิตำมรำยงำนอำกำร 
เป็นเวลำ 14 วนั ซึง่ระบบจะสำมำรถรำยงำนข้อมลูแบบ real-time  
โดยสำมำรถตรวจสอบจ�ำนวนคนเข้ำมำในประเทศและเช็คอิน
ในระบบกีค่น มผีูท้ีเ่ป็นกลุม่เสีย่งในกำรตดิเชือ้โควดิจ�ำนวนกีค่น  
อีกทั้งยังสำมำรถระบุชื่อและเบอร์ติดต่อได้ถ้ำผู้ดูแลข้อมูลได้
รับทรำบจะสำมำรถติดต่อไปยังบุคคลที่สงสัยว่ำจะติดเชื้อ เพื่อ
มำรับกำรตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 ปัจจุบันมีคนใช้งำน 
274,369 คน 3. CMC-19 (Chiang Mai Covid-19 Information  
system) เป็นระบบกำรบริหำรจัดกำรผูส้งสยัตดิเชื้อ/ผูป้่วยยนืยนั 
ซึ่งเป็นระบบที่ท�ำให้ทรำบจ�ำนวนผู้สงสัยติดเชื้อ/ผู้ป่วยยืนยัน 
รำยวนั ผ่ำน application ที่จะเข้ำมำช่วยบรหิำรจดักำรข้อมลู 
ผู้ป่วย และกำรจัดสรรทรัพยำกรระหว่ำงโรงพยำบำลเครือข่ำย 

 1,400,000.00 ระบบที่พัฒนำขึ้นสำมำรถประเมินสถำนกำรณ์ของโรค
ตดิต่อในจงัหวดั เชยีงใหม่ได้อย่ำงทนัเวลำ และสำมำรถ
แสดงผลในแต่ละระดับ ไม่ว่ำจะเป็นระดับหมู่บ้ำน 
ต�ำบล อ�ำเภอ รวมถึงในภำพรวมระดับจังหวัด เพื่อให้
ผู้บริหำรและผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับ สำมำรถน�ำ
ข้อมูลไปใช้วำง มำตรกำรของจังหวัดได้อย่ำงเหมำะ
สมและมีประสิทธิภำพ ทั้งทั้งระบบยังสำมำรถช่วยกำร
ฝึกฝนทกัษะของบคุลำกรในกำรสอบสวนโรค เป็นเรือ่ง
จ�ำเป็น โดยมเีทคโนโลยเีข้ำมำช่วยใน กำรปฏบิตักิำรใน
พืน้ที่ เพือ่ให้สำมำรถสือ่สำรกบัผูเ้ชีย่วชำญในส�ำนกังำน
สำธำรณสุขจังหวัด เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจ และ
เป็นกำรเรียนรู ้โดยลดระยะเวลำกำรเดินทำง และ
ท�ำให้ทุกพื้นที่สำมำรถปฏิบัติงำนกำรติดตำม เฝ้ำระวัง 
สอบสวนโรค กำรรักษำ จนถึงกำรติดตำมกำรรักษำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มี platform ที่สำมำรถปฏิบัติ
งำนได้ง่ำย วิเครำะห์ข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว นอกจำกนี้
ยังเป็นกำรเพิ่มเครือข่ำยทีมท�ำงำนที่เกี่ยวข้องทุกพื้นที่ 
ท�ำให้สำมำรถควบคุมกำรระบำดของเชื้อโควิด-19ใน
จงัหวดัเชยีงใหม่ได้อย่ำงมปีระสิทธภิำพ ประโยชน์ทีเ่ห็น
ได้ชัดเจนของกำรพัฒนำระบบนี้ คือกำรช่วยให้จังหวัด
เชยีงใหม่และประเทศไทยปลอดเชือ้โควดิอย่ำงรวดเรว็
โดยอำศัยเทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำทในกำรคัดกรอง 
ติดตำม และรำยงำนข้อมูลอย่ำงฉับไวและครบถ้วน
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51 โรงพยำบำล ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจะได้มีระบบ
รำยงำนผลได้แบบ real-time เพือ่ผูร้บัผดิชอบแต่ละหน่วยงำน 
สำมำรถรบัทรำบและจดักำรกบัผูป้่วยได้ทนัท่วงท ีและ 4. เพือ่เพิม่ 
กำรคดักรองผูเ้ดนิทำงเข้ำมำจงัหวดัให้มปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึ้น 
จึงมีกำรคัดกรองผู้ที่เดินทำงเข้ำจังหวัดเชียงใหม่ทุกช่องทำง 
จึงมีกำรพัฒนำระบบ เชียงใหม่ชนะ (CM-Chana) เพื่อรำยงำน
ตัวคนที่เข้ำจังหวัดเชียงใหม่  ปัจจุบันมีคนใช้งำน 236,499 คน

สถำบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน 
(องค์กำรมหำชน)

กำรพัฒนำอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์เพื่อ
บรรเทำผลกระทบ
จำกสถำนกำรณ์
ระบำดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19)

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน) ได้ตระหนักถึง 
ปัญหำวกิฤตกำรณ์แพร่ระบำดจำกโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019)  
ที่เกิดขึ้น ทีมวิศวกรของสถำบัน ได้ประยุกต์น�ำองค์ควำมรู้ทำง
ด้ำนเทคโนโลยีวิศวกรรมด้ำนต่ำง ๆ ของสถำบันฯ มำใช้ในกำร
พฒันำสร้ำงอปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ เพือ่ป้องกันและควบคมุโรค
ติดเชื้อดังกล่ำว ซึ่งอำจจะกลับมำแพร่ระบำดในประเทศไทย
อีกครั้ง รวมถึงป้องกันกำรฟุ้งกระจำยของเชื้อโรคและช่วยเพิ่ม
ควำมปลอดภัยและควำมมัน่ใจในกำรปฏบิัตงิำนให้กบับคุลำกร
ทำงกำรแพทย์ โดยได้พัฒนำและสร้ำงอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 
เพื่อมอบให้โรงพยำบำลในจังหวัดนครรำชสีมำ ดังนี้
- ตูส้�ำหรบัตรวจและคดักรองผูป้่วยตดิเชือ้แบบควำมดันบวก 

: โรงพยำบำลปักธงชัย  จังหวัดนครรำชสีมำ
- แคปซูลส�ำหรับเคลื่อนย้ำยผู ้ป ่วยติดเชื้อควำมดันลบ  

:โรงพยำบำลเทพรัตน์ จังหวัดนครรำชสีมำ 
- ตูส้�ำหรบัครอบเตยีงผูป้่วยแบบควำมดนัลบ (ส�ำหรบัเตยีงสนำม)  

:โรงพยำบำลขำมทะเลสอ จังหวัดนครรำชสีมำ
ทัง้นี ้ทมีวศิวกรของสถำบนั ยงัมคีวำมพร้อมและขดีควำมสำมำรถ 
ในกำรออกแบบและสร้ำงเครื่องมอืและอปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ใน
ด้ำนต่ำง ๆ  ในอนำคตอนัใกล้ ตำมควำมเหมำะสม หำกสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ยังมีควำมรุนแรงต่อเนื่อง

 1,288,200.00 1. พฒันำองค์ควำมรู้และสร้ำงอปุกรณ์ทำงกำรแพทย์
เพือ่บรรเทำผลกระทบจำกโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 
2019 ให้กับโรงพยำบำลในจังหวัดนครรำชสีมำ  
ที่ก�ำลังขำดแคลน  โดยออกแบบให้สำมำรถปรับ
เปลี่ยนรูปแบบกำรใช้งำนได้ตำมควำมต้องกำร  
ได้ในรำคำประหยัด

2. ลดกำรน�ำเข้ำอุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ�ำรุงรักษำ  
และต้นทนุกำรด�ำเนนิงำนจำกต่ำงประเทศ สนบัสนนุ 
กิจกรรมทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขใช้กับ 
โรงพยำบำลในจังหวัดนครรำชสีมำ

3. เพิ่มโอกำสให้ผู ้ป ่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
(COVID-19) ในพื้นที่ห่ำงไกล สำมำรถเข้ำถึง 
กำรบริกำรทำงกำรแพทย ์และสำธำรณสุข  
ได้ทั่วถึงมำกขึ้น
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มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

โครงกำรจ้ำงงำน
ให้กับประชำชน
ที่ได้รับผลกระทบ
จำกสถำนกำรณ์
กำรระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 
(COVID-19) 
ระยะ 2

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

กิจกรรมค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจ้ำงงำนให้กับประชำชนที่ได้รับ 
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) ระยะ 2

 1,008,000.00 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ด�ำเนินกำรจ้ำงงำน
ประชำชน ตำมอตัรำทีไ่ด้รับกำรจดัสรร 40 อตัรำ โดยแบ่งเป็น 
พื้นที่ด�ำเนินงำนพื้นที่ละ 10 อัตรำ ทั้งหมด 4 ต�ำบล 
ประกอบด้วย ต�ำบลหนองหมำกฝ้ำย ต�ำบลหนอง
ตะเคียนบอน ต�ำบลหนองน�้ำใส จังหวัดสระแก้ว และ
ต�ำบลหนองแสง จังหวัดนครนำยก ซึ่งในแต่ละพื้นที่
เป็นพื้นที่กำรด�ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนของ
มหำวิทยำลัย อย่ำงต่อเนื่องและมีกลุ่มภำคีเครือข่ำย
ในพื้นที่ มหำวิทยำลัยจึงด�ำเนินงำนจ้ำงงำนในพื้นที่ 
ดังกล่ำวเพื่อช่วยชุมชนและมหำวิทยำลัยในกำรพัฒนำ
ผู้ได้รับกำรจ้ำงงำนได้รับมอบหมำย ดังนี้
1) ภำระหน้ำที่ในกำรประสำนงำนกับมหำวิทยำลัย

และหน่วยงำนเครือข่ำยในพื้นที่ในกำรด�ำเนิน
โครงกำรบริกำรวิชำกำร

2) ภำระหน้ำทีใ่นกำรเกบ็รวบรวมข้อมูลพืน้ฐำนชุมชน 
ข้อมูลสุขภำวะ ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ ในชุมชน  
และข้อมูลผู้สูงอำยุในชุมชน

3) เข้ำร่วมกจิกรรมต่ำงๆ ในชมุชนและเผยแพร่ภำรกจิ
ของมหำวิทยำลัยในกำรท�ำงำนพัฒนำชุมชน

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏอุดรธำนี

โครงกำรฟื้นฟู
เศรษฐกิจฐำนรำก
และยกระดับ
คุณภำพชีวิตให้กับ
คนในชุมชนภำย
ใต้สถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 
(COVID-19)

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

กำรให้ผูถ้กูจ้ำงงำนด�ำเนนิกจิกรรม/โครงกำรทีแ่ก้ไขปัญหำหรอื
พัฒนำประเด็นเฉพำะแต่ละพื้นที่
1. ทบทวนข้อมูลชุมชนในประเด็นศักยภำพ ปัญหำและ 

ควำมต้องกำร ภำยใต้สถำนกำรณ์ COVID-19
2. วำงแผนร่วมกับชุมชนในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมที่น�ำมำซึ่ง

กำรฟื้นฟูเศรษฐกิจฐำนรำกและยกระดับคุณภำพชีวิต
3. ส�ำรวจและจัดเก็บข้อมูล Based-line เพื่อเป็นพื้นฐำน 

ก่อนด�ำเนินโครงกำร
4. อบรมเชิงปฏิบัติกำรถ่ำยทอดควำมรู ้ และเทคโนโลย ี

ในประเด็นเฉพำะแต่ละพื้นที่ ให้กับผู้เข้ำร่วมโครงกำร
5. ติดตำมประเมินผลหลังด�ำเนินโครงกำร

 1,000,000.00 ผู ้ถูกจ้ำงงำนได้รับกำร Reskill/Upskill ทักษะ 
และควำมรู ้ ที่น�ำไปสู ่กำรแก้ป ัญหำ/พัฒนำชุมชน 
ตำมบริบทพืนที่
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โควิด
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หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

โรงพยำบำล
มหำรำชนคร
เชียงใหม่

กำรให้บริกำร
รักษำพยำบำล
ผู้ป่วย

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

1. ด้ำนกำรบริกำรผู้ป่วย ปรับรูปแบบกำรรักษำโดย
- video call
- โทรศัพท์สอบถำมอำกำรและรักษำ

2. ส่งยำให้ผู้ป่วยที่บ้ำน
- ทำงไปรษณีย์
- ทำง 7 Eleven 

2. กำรให้ควำมรู้และรณรงค์ป้องกันเชิงรุก สร้ำงควำมเข้ำใจ
กับประชำชนในพื้นที่และชุมชน
- ให้ควำมรู้เรื่องโรคปอดอักเสบจำกเชื้อ COVID-19  

โดยให้ทรำบถึงแนวทำงกำรป้องกัน กำรเฝ้ำระวัง  
กำรคัดกรอง กำรวำงแผนกำรเดินทำงและท่องเที่ยว 
กำรสำธิตและสอนกำรล้ำงมืออย่ำงถูกวิธี ให้กับสถำน
ศึกษำ และสถำนประกอบกำรทั้งภำครัฐและเอกชน

3. พฒันำ Application I Suandok line/ตู ้Kiosk เพื่อใช้บรกิำร
แก่ผู้ป่วยด้ำนกำรตรวจสอบสิทธิ์ ท�ำบัตร จองคิวตรวจ  
ส่งยำให้ทีบ่้ำน แจ้งสถำนกำรรบับรกิำร ช�ำระเงนิ พมิพ์ใบนดั  
แจ้งข้อมูลกำรบริกำรต่ำงๆ ของโรงพยำบำล ฯ เพื่ออ�ำนวย
ควำมสะดวกให้แก่ผู ้ป่วย ญำติ ไม่ต้องเข้ำรับบริกำร 
ทีโ่รงพยำบำลแต่ใช้ช่องทำงกำรบริกำรต่ำงๆ ของโรงพยำบำล 
ผ่ำน Applicatiion I Suandok line/ตู้ Kiosk 

 1,000,000.00 ผลลพั์/ผลกระทบทำงบวก ทีส่�ำคญัคอืผูป้่วย Non-Covid  
ได้รบักำรดแูลรกัษำพยำบำลสำมำรถเข้ำถงึกำรบรกิำรได้ 
และได้รับกำรรักษำอย่ำงมีคุณภำพ

อุทยำนวิทยำ
นวิทยำศำสต์
และเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่

V-Free by 
Maneejun 

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

ผลงำนนวัตกรรมผสำนเทคโนโลยีในกำรสร้ำงเครื่องฉำยแสง 
UVC ฆ่ำเชื้อแบบเคลื่อนที่ “V-Free By Maneejun” สำมำรถ
ก�ำเนิดแสง UV ที่มีควำมเข้มข้นในช่วงคลื่น 253.7 นำโนเมตร 
ส�ำหรับฆ่ำเชื้อท�ำควำมสะอำดพื้นที่มีระบบอำกำศปิด เช่น 
สถำนพยำบำลและวัสดุทำงกำรแพทย์ ช่วยลดควำมเสี่ยง 
ของกำรติดโรคแก่บุคลำกรและผู ้ใช้บริกำรสถำนพยำบำล  
พร้อมลดต้นทุนในกำรท�ำควำมสะอำดได้ โดยปรับแต่งอุปกรณ์
ให้สำมำรถเคลื่อนที่ได้ง่ำยเพื่อควำมสะดวกต่อกำรใช้งำนและ 
เพิ่มพื้นที่ส�ำหรับกำรฆ่ำเชื้อในห้องต่ำง ๆ  รวมถึงพื้นที่แออัด

 600,000.00 - มีรำยได้เพิ่มขึ้น 10,060,000 บำท
- มีกำรลงทุนเพิ่มขึ้น 9,000,000 บำท
- มีอัตรำกำรจ้ำงงำน 10 ต�ำแหน่ง
- มีผลกระทบทำงเศรษฐกิจ 20,860,000 บำท
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นวก

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

ซึ่งยำกต่อกำรท�ำควำมสะอำด ทั้งยังมีระบบหยุดกำรท�ำงำน
ฉุกเฉิน พร้อมควบคุมกำรท�ำงำนผ่ำนระบบ IoT แสดงผล
ประสทิธภิำพกำรท�ำงำน โดยสำมำรถส่งต่อไปยงัห้องปฏบิตักิำร 
เพื่อวิเครำะห์เชื้อและรำยงำนผลอำยุกำรใช้งำนของอุปกรณ์
หลอด UVC ผ่ำนแอปพลิเคชันบนสมำร์ทโฟน ท�ำให้สะดวก
ต่อกำรใช ้งำนและสร ้ำงควำมแตกต่ำงให ้กับผลิตภัณฑ์ 
ประเภทเดียวกันจำกผู้ผลิตรำยอื่น

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบุรี

พัฒนำนวัตกรรม
ป้องกันไวรัส
โคโรนำ 2019 
(COVID-19) 
มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบุรี

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

พัฒนำนวัตกรรมป้องกันไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
เพื่อส่งมอบให้โรงพยำบำลในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จ�ำนวน 8 นวัตกรรม
- เครื่องฆ่ำเชื้อด้วยแสง UVC แบบกล่องขนำดเล็ก จ�ำนวน 

30 เครื่อง
- ต้นแบบตูค้วำมดนัลบส�ำหรับคดักรองผูป้่วย จ�ำนวน 2 เครือ่ง
- ต้นแบบตูส้แกนตรวจคดักรองอณุหภมูแิบบเดนิผ่ำน จ�ำนวน 

1 เครื่อง
- ต้นแบบหุ่นยนต์สู ้โควดิ-19 “น้องปฐมพยำบำล” จ�ำนวน 1 เครื่อง
- ต้นแบบอปุกรณ์ป้องกนัเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

ชนิดครอบหัวพร้อมระบบฆ่ำเชื้อด้วย UVC 10 เครื่อง
- ต้นแบบเครื่องฟอกอำกำศและฆ่ำเชื้อไวรัสโควิด-19  

ด้วยเทคโนโลยีแผ่นกรองอำกำศ HEPA ร่วมกับแสง UV 
จ�ำนวน 1 เครื่อง

- ระบบท�ำน�้ำยำฆ่ำเชื้อโรคกรดไฮโปคลอรัสเข้มข้นจำก 
น�้ำเกลือด้วยกระบวนกำรอิเล็กโทรลิซิส จ�ำนวน 10 ระบบ

- ต้นแบบระบบปรบัอำกำศส�ำหรบัชดุ PPE จ�ำนวน 1 เครือ่ง

 574,110.00 พัฒนำนวัตกรรมป ้องกัน ไว รัส โคโรนำ 2019 
(COVID-19) เพื่อส่งมอบให้โรงพยำบำลในจังหวัด
เพชรบุรี จ�ำนวน 9 โรง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จ�ำนวน 9 โรง

กองส่งเสริมกำร
บริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลัย
นเรศวร

โครงกำร
มหำวิทยำลัย
นเรศวรสัญจร 
เอื้ออำทรชุมชน 
ประจ�ำปี 2563

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

กำรส่งเสริมทักษะอำชีพให้กับประชำชน จ�ำนวน 9 ชุมชน  
เพื่อให้เกิดกำรผลิตเพื่อสร้ำงรำยได้ โดยใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรผลิต อีกทั้งยังเป็นกำรส่งเสริม 
กำรตลำดออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยและพัฒนำ
บรรจุภัณฑ์ใหม่อีกด้วย

 562,700.00 ประชำชนในชมุชนได้รบักำรส่งเสริมทกัษะอำชพี เพือ่เพิม่ 
ช่องทำงกำรหำรำยได้ มีอำชีพเสริม ต่อยอดอำชีพเดิม 
เพิม่เติมอำชพีใหม่ ส่วนกลุม่อำชพีได้รบักำรพัฒนำบรรจุ
ภัณฑ์ เสริมทักษะและเรียนรู้ด้ำนกำรตลำดออนไลน์ 
ในกำรเพิม่ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยปรบัวถิกีำรด�ำเนนิชวีติ
แบบ new normal
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โควิด
-19 สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

คณะสำธำรณสุข
ศำสตร์ 
มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่

Application 
Self-Screening 

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

เป็น application 3 ภำษำ ประกอบด้วยภำษำไทย ภำษำจีน  
และภำษำองักฤษ เพือ่ประเมนิควำมเสีย่งส�ำหรับผูส้งสยัตดิเชือ้  
COVID-19 ส�ำหรบับคุคลทัว่ไป เพือ่ลดควำมตระหนกและกงัวล
ใจของผู้ใช้งำน ปัจจุบันระบบถูกพัฒนำอยู่ใน version 2 โดย
มีกำรปรับแบบคัดกรองตำมเกณฑ์ของกระทรวงสำธำรณสุข  
มกีำรประเมนิควำมเสีย่ง 3 ระดบัตำมแนวทำงของกรมควบคมุโรค  
โดยหลังจำกกำรประเมิน application มีค�ำแนะน�ำกำรปฎิบัติ
ตวัส�ำหรับผูใ้ช้งำนทีม่คีวำมเสีย่งแต่ละระดบั โดยกรมควบคุมโรค 
ได้น�ำ application นี้ไปใช้ ปัจจุบันมีผู้ใช้งำนจำกประชำกร 
ทั่วโลก (URL: https://cmsdm.net/Self-Screening/)

 300,000.00 ประชำชนสำมำรถประเมินควำมเสี่ยงของตนเองได้  
ลดควำมตระหนกและกังวลใจของประชำชนใน
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 และลดภำระ
ของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ในกำรให้ค�ำปรึกษำและ 
คัดกรองประชำชนที่ไม่มีควำมเสี่ยง

กรมวิทยำศำสตร์
บริกำร

หุ่นยนต์ส�ำหรับ
งำนขนส่ง
และโลจิสติกส์
ในโรงพยำบำล

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

ปัญหำเรื่องวิกฤตกำรระบำดของไวรัสโควิด19 ในปัจจุบัน  
ท�ำให้มีผู้ป่วย หรือ ผู้เข้ำข่ำยที่อำจจะเป็นผู้ป่วย จำกโรคอุบัติ
ใหม่ เกิดขึ้นมำกมำยทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งกำรดูแล
รกัษำจ�ำเป็นจะต้องใช้ก�ำลงัคนส่วนงำนสำธำรณสขุจ�ำนวนมำก 
ซึง่มผีลกระทบต่อกำรท�ำงำนของแพทย์ พยำบำล และบคุลำกร
ทำงกำรแพทย์ที่มีอย่ำงจ�ำกัดเพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่นี้ ดังนั้น
กำรใช้ ระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติจะสำมำรถช่วย
ปฏบิตังิำนที ่ซ�ำ้ซำกจ�ำเจ งำนทีส่กปรกปนเปื้อนสำรหรือเชือ้โรค 
และงำนทีเ่สีย่งต่ออันตรำย (Dull-Dirty-Dangerous) และหำก
ประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับบริบทของงำน จะสำมำรถลดภำระ
หรือช่วยทดแทนกำรท�ำงำน สำมำรถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ ลดควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อทั้งของผู้ป่วยและ 
ในส่วนของบุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข รวมทั้ง
สำมำรถประหยัด“อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล” (Personal 
Protective Equipment, PPE) ซึ่งก�ำลังขำดแคลนอย่ำงมำก
ในสถำนกำรณ์ระบำดรุนแรง โดย โครงกำรนี้เป็นโครงกำรวิจัย
และพัฒนำระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติส�ำหรับใช้สนับสนุนงำนทำง
ด้ำน health care ของไทย โดยเน้นภำรกิจกำรขนส่งอำหำร 
ยำและเวชภัณฑ์ เพื่อแบ่งเบำภำระให้กับบุคลำกรสำธำรณสุข

 292,500.00 สำมำรถป้องกนั/ ลดควำมเสีย่งของบคุลำกรทำงกำรแพทย์ 
และสำธำรณสุขจำกเชื้อโรคติดต่ออันตรำย 



67
รายงานประจำาปี 2564 ภาคผ

นวก

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
นครรำชสีมำ

โครงกำรพัฒนำ
หุน่ยนต์พ่นยำฆ่ำเชือ้ 
COVID-19 ขนำดเลก็
ส�ำหรับพ่นยำ 
ฆ่ำเชื้อภำยใน
อำคำรและสถำนที่ 
มหำวิทยำลัย
รำชภฏันครรำชสีมำ

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ ได้ค�ำนึงถึงควำมปลอดภัย
ของนักศึกษำและบุคลำกรจำกเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้ 
มีแนวคิดในกำรสร้ำงเครื่องพ่นยำฆ่ำเชื้อโควิดขนำดเล็กส�ำหรับ
ท�ำควำมสะอำดใหญ่ (Big Cleaning) ภำยในอำคำร สถำนที่ใน
มหำวทิยำลยั ด้วยเหตผุลทีก่ล่ำวมำ คณะเทคโนโลยอีตุสำหกรรม  
จึงได้พัฒนำหุ่นยนต์พ่นย่ำฆ่ำเชื้อ Covid-19 ขนำดเล็กส�ำหรับ
พ่นย่ำฆ่ำเชื้อภำยในอำคำรและสถำนที่ โดยใช้งบประมำณ 
จำกงบยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2560-2579) ให้สำมำรถช่วยในเรื่องของกำรท�ำควำมสะอำด 
และกำรฆ่ำเชือ้ Covid-19 ได้ทัง้ในอำคำร สถำนที ่และทีอ่ยูอ่ำศยั  
ส�ำหรับทั้งในมหำวิทยำลัยและชุมชนท้องถิ่น รวมถึงสังคม 
โดยรวมของจังหวัดนครรำชสีมำ

 200,000.00 สำมำรถพฒันำหุน่ยนต์ต้นแบบพ่นยำฆ่ำเชือ้ COVID-19 
ที่มีศักยภำพและประสิทธิภำพในกำรก�ำจัดเชื้อไวรัส 
COVID-19 เพื่อควำมปลอดภัยของบุคลำกร และ
นักศึกษำในมหำวิทยำลัย รวมถึงประชำชนทั่วไปจะได้
รับควำมปลอดภัย จำกกำรใช้หุ่นยนต์ต้นแบบพ่นยำ
ฆ่ำเชื้อ COVID-19

กองพัฒนำ
นักศึกษำ 
ส�ำนักงำน
มหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่

โครงกำรด�ำเนิน
กำรตำมแผน
ปฏิบัติกำรรองรับ
ในภำวะฉุกเฉิน
จำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) 
ในมหำวิทยำลัย
เชียงใหม่

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทยได้ทวคีวำมรนุแรง
และปรำกฎผู้ป่วยรำยใหม่อย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับในพื้นที่
เชียงใหม่ได้พบผู้ป่วยยืนยัน กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่ จึงได้ด�ำเนินกำรโดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1. เฟสที่ 1 เดือนกุมภำพันธ์ – พฤษภำคม 2563

1.1 ปฏิบัติงำนจัดท�ำแผนรองรับในภำวะฉุกเฉินกรณี
มีกำรสัมผัสใกล้ชิดกับผู ้ป ่วยยืนยัน COVID-19 
ติดตำม คัดกรอง ซักประวัติ เฝ้ำระวังประสำนงำน
กับคณะแพทยศำสตร์ในกำรให้ควำมช่วยเหลือดูแล
แก่นักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย

1.2. จดัท�ำแบบซกัประวตัผิูส้มัผสัใกล้ชดิผูป้่วยยนืยนัตดิเชือ้ 
COVID-19

1.3. ประสำนงำนกับแพทย์และพยำบำลที่โรงพยำบำล
มหำรำชนครเชียงใหม่เพื่อด�ำเนินกำรดูแลนักศึกษำ
และบุคลำกรร่วมกัน

 82,000.00 1. ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคฯ เข้ำสู ่ชุมชน
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

2. สื่อสำรข้อมูลและกำรป้องกันที่ถูกต้องให้แก่
นักศึกษำ บุคลำกร อำจำรย์ ในกำรดูแลตนเอง  
เพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019

3. สื่อสำรข้อมูลที่ถูกต้องไปยังนักศึกษำ บุคลำกร  
รวมทั้งประชำชนในจังหวัดเชียงใหม่"
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1.4. จดัท�ำช่องทำงกำรรำยงำนข้อมลูแบบสอบถำมออนไลน์ 
เพือ่จ�ำแนกกลุม่เสีย่ง วเิครำะห์ข้อมลูเพือ่ให้ค�ำแนะน�ำแก่
กลุม่เสีย่ง และส่งต่อผูป้่วยไปยงัโรงพยำบำลอย่ำงถกูต้อง 

1.5 อ�ำนวยควำมสะดวกแก่นักศึกษำและบุคลำกรในกำร
เข้ำรับกำรดูแลที่โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่
ประสำนงำนกำรใช้สิทธิ์ในกำรเข้ำรับบริกำรยัง 
สถำนพยำบำลต่ำง ๆ แก่กลุ่มเสี่ยง

1.6 จัดท�ำข้อมูลรำยงำนแก่ผู ้บริหำรระดับสูงให้ทรำบ
สถำนกำรณ์โควิดของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1.7 จดัท�ำข้อมลูในกำรสือ่สำรสงัคมเพือ่ให้เกดิควำมเข้ำใจ
ที่ตรงกันไปยังกลุ่มประชำกรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่

1.8 สื่อสำรไปยังนักศึกษำที่จะต้องเดินทำงเข้ำมำสอบ
ที่มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ในช่วงที่ยังมีกำรระบำด  
กำรจัดห้องสอบในภำคเรียนที่ 2/2563

1.9 ประสำนงำนและนิเทศงำนในกำรจัดตั้งสถำนที่กักกัน
ตนเอง ณ ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
“หริภุญไชย” จังหวัดล�ำพูน ส�ำหรับผู ้ที่เดินทำง 
มำจำกพืน้ทีเ่สีย่งหรอืผูท้ีส่มัผสัใกล้ชดิกบัผูป้่วยยนืยนั
ติดเชื้อ COVID-19

1.10 นิเทศบุคลำกรส�ำนักงำนหอพักนักศึกษำในกำร 
ซักประวัติผู้ที่เดินทำงมำจำกจังหวัดพื้นที่เสี่ยงหรือ
สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ โควิด-19

2. เฟสที่ 2 เดือนธันวำคม 2563 เป็นต้นมำ
2.1 ส�ำรวจข้อมูลกำรเดินทำงมำจำกพื้นที่ควบคุมสูงสุด

และเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด พื้นที่
ควบคุมและพื้นที่เฝ้ำระวังสูง ของนักศึกษำและ
บุคลำกร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
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2.2 ด�ำเนินกำรคัดกรองผู้ที่เดินทำงมำจำกพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด 
และผูท้ีม่ปีระวตัสิมัผสัผูป้่วยยนืยนัตดิเชือ้ COVID-19 
หรือเกี่ยวข้องกับสถำนที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 
COVID-19 โดยกำรซักประวัติ ประเมินควำมเสี่ยง 
ส่งต่อให้เข้ำรับกำรตรวจหำสำรพันธุกรรมเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 และให้ค�ำแนะน�ำในกำรกักกันตนเอง 
และกำรปฏิบัติตนอย่ำงถูกต้อง

2.3 ประสำนงำนและให้ค�ำแนะน�ำในกำรจัดตั้งสถำนที่
กกักนัตนเอง ณ ส�ำนกับรกิำรวชิำกำร ส�ำหรับผูท้ีส่มัผสั
ใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 

2.4 ซกัประวตัแิละส่งต่อผูท้ีม่ีประวตัสิมัผสัผูป้่วยยนืยนัตดิ
เชื้อ COVID-19 หรือเกี่ยวข้องกับสถำนที่ที่พบผู้ป่วย
ยนืยนัติดเชือ้ COVID-19 ไปยงัสถำนทีก่กักนัตนเอง ณ 
ส�ำนักบรกิำรวชิำกำร และศนูย์กำรศกึษำมหำวทิยำลยั
เชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดล�ำพูน

2.5 จัดท�ำแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.5.1 แนวปฏิบัติส� ำหรับนักศึกษำและบุคลำกร

มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ ทีเ่ดนิทำงมำจำกพืน้ทีค่วบคมุ
สงูสดุ พืน้ทีค่วบคมุ และพืน้ทีเ่ฝ้ำระวังสงู เข้ำสู ่มช.

2.5.2 แนวปฏิบัติส�ำหรับนักศึกษำและบุคลำกร
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย
ยืนยัน COVID-19 หรือเกี่ยวข้องกับสถำนที่ที่
พบผู้ป่วยยืนยัน COVID-19

2.5.3 แนวปฏิบตัสิ�ำหรับผูด้แูลนกัศึกษำ/บุคลำกร ทีเ่ดนิทำง
มำจำกพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุและเข้มงวด พืน้ทีค่วบคมุ
สงูสดุ พืน้ทีค่วบคมุ และพืน้ทีเ่ฝ้ำระวงัสงู สู ่มช.

2.5.4 แนวปฏบิตัสิ�ำหรบัผูด้แูลนกัศกึษำ/บคุลำกร ทีม่ ี
ประวตัสิมัผสัผูป้่วยยนืยนั COVID-19 หรอืเกีย่วข้อง
กบัสถำนทีท่ีพ่บผูป้่วยยนืยนั COVID-19
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2.6 จดัท�ำแบบซกัประวตัผิูส้มัผสัใกล้ชดิผูป้่วยยนืยนัติดเชือ้ 
COVID-19

2.7 ประสำนงำนกับแพทย์และพยำบำลที่โรงพยำบำล
มหำรำชนครเชียงใหม่เพื่อด�ำเนินกำรดูแลนักศึกษำ
และบุคลำกรร่วมกัน

2.8 จัดท�ำช ่องทำงกำรรำยงำนข้อมูลแบบสอบถำม
ออนไลน์เพื่อจ�ำแนกกลุ่มเสี่ยง วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อ
ให้ค�ำแนะน�ำแก่กลุ่มเสี่ยง และส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรง
พยำบำลอย่ำงถูกต้อง 

2.9 อ�ำนวยควำมสะดวกแก่นักศึกษำและบุคลำกรในกำร
เข้ำรับกำรดูแลที่โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่

2.10 ประสำนงำนกำรใช้สิทธิ์ในกำรเข้ำรับบริกำรยังสถำน
พยำบำลต่ำงๆ แก่กลุ่มเสี่ยง

2.11 จัดท�ำข้อมูลรำยงำนแก่ผู ้บริหำรระดับสูงให้ทรำบ
สถำนกำรณ์ COVID-19 ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่

2.12 จดัท�ำข้อมลูในกำรสือ่สำรสงัคมเพือ่ให้เกดิควำมเข้ำใจ
ที่ตรงกันไปยังกลุ่มประชำกรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่"

ส�ำนักงำนกำรวิจัย
แห่งชำติ

ระบบบริกำรตู้อบ
ฆ่ำเชื้อไวรัสแบบ
ไฮบริดควบคุมผ่ำน
อินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่งส�ำหรับ
กำรให้บริกำร
บริเวณสถำนที่
สำธำรณะ

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

เป็นตู้อบฆ่ำเชื้อไวรัสที่สำมำรถอบฆ่ำเชื้อได้ 3 ระบบ ได้แก่ 
ระบบรังสียูวี ระบบก๊ำซโอโซน และระบบควำมร้อน ทั้งนี้ตู้อบ 
ฆ่ำเชื้อมีระบบรักษำควำมปลอดภัยสิ่งของที่น�ำมำอบภำยในตู้ 
2 รูปแบบ คือ แบบ Stand Alone ด้วย Tag RFID และแบบ
ออนไลน์ผ่ำนแอพพลิเคชั่นบนสมำร์ทโฟน สำมำรถให้บริกำร
ส�ำหรับชุมชน สถำนที่สำธำรณะ โรงเรียน โรงพยำบำล และ
สถำนพยำบำล มีเป้ำหมำยเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของ
เชื้อไวรัส

 50,000.00 สำมำรถฆ่ำเชื้อไวรัสด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมกับอุปกรณ์
หรือสิ่งของ เช่น กำรฆ่ำเชื้อบนหน้ำกำกอนำมัยควรใช้
กำรอบควำมร้อน หรือหำกเป็นอุปกรณ์ที่ไม่เหมำะสม 
ส�ำหรับกำรอบด้วยควำมร้อน อำจใช้กำรฆ่ำเชื้อ 
ด้วยกำรใช้รังสี UV หรือกำรอบด้วยก๊ำซโอโซนเป็นต้น 
ท�ำให้ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำหน้ำกำกอนำมัยของ
บคุลำกรทำงกำรแพทย์ และประชำชน ซึง่สำมำรถน�ำมำ
ใช้ซ�้ำได้ ส่งผลต่อกำรลดปริมำณกำรแพร่เชื้อเนื่องจำก
กำรอบฆ่ำเชื้ออุปกรณ์ส่วนบุคคลที่มีโอกำสสัมผัสเชื้อ
ไวรัสและมีโอกำสเป็นส่วนแพร่เชื้อทำงด้ำนสังคม



71
รายงานประจำาปี 2564 ภาคผ

นวก

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏอุดรธำนี

โครงกำรกลั่น
แอลกอฮอล์
จำกผลผลิต
ทำงกำรเกษตร

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

ช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดเกิดกำรขำดแคลนแอลกอฮอล์
ที่ใช้ในกำรผลิตเจล มหำวิทยำลัย รำชภัฏอุดรธำนีจึงได้ทดลอง
กลั่นแอลกอฮอล์ควำมเข้มข้นสูงจำกอ้อย
กิจกรรม
1. กลั่นแอลกอฮอล์ที่ควำมเข้มข้นสูงกว่ำ 80% w/v 
2. ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ให้หน่วยงำนเพื่อน�ำไปใช้

 50,000.00 สำมำรถผลติแอลกอฮอล์ทีค่วำมเข้มข้นสงูกว่ำ 80% w/v  
ในสถำนกำรณ์ ที่ มีป ัญหำแอลกอฮอล ์ขำดตลำด  
เพื่อน�ำไปผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือ

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏอุดรธำนี

โครงกำรออกแบบ
และพฒันำเครื่องพ่น
แอลกอฮอล์ล้ำงมือ
ฆ่ำเชื้อ COVID - 19
แบบอัตโนมัติ

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

1. พัฒนำเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ล้ำงมือฆ่ำเชื้อโคโรนำ 2019 
แบบอัตโนมัติ

2. ส่งมอบเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ให้หน่วยงำนรำชกำร 
เครื่องพ่นแอลกอฮอล์ล้ำงมือฆ่ำเชื้อเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดกำร
แพร่กระจำยของเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 มจีดุเด่น คอื ใช้งำนง่ำย  
(เสียบปลั๊กไฟ เปิดสวิตช์ สำมำรถใช้งำนได้ทันที) ลดกำรสัมผัส
โดยตรงระหว่ำงบุคคลต่อบุคคลที่อุปกรณ์  ลักษณะกำรท�ำงำน 
เครือ่งจะท�ำงำนแบบอตัโนมตัิ เมือ่ยืน่มือเข้ำไปในจดุทีก่�ำหนดไว้  
(ระหว่ำงตัวเครื่องกับหัวฉีดพ่นแอลกอฮอล์) เครื่องจะท�ำงำน
พ่นแอลกอฮอล์ทีม่ีควำมเข้มข้นไม่น้อยกว่ำ 70% เพือ่ใช้ส�ำหรบั 
ฆ่ำเชื้อไวรัส Covid-19 ที่มือในปริมำณที่เหมำะสม

 50,000.00 เครื่องพ่นแอลกอฮอล์ล้ำงมือฆ่ำเชื้อ ส่งมอบให้
1. โรงพยำบำลเพญ็ จงัหวดัอดุรธำน ีจ�ำนวน 1 เครือ่ง
2. โรงพยำบำลน�ำ้โสม จงัหวดัอดุรธำน ีจ�ำนวน 1 เครือ่ง
3. โรงพยำบำลหนองคำย จังหวัดหนองคำย จ�ำนวน 

2 เครื่อง
4. โรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 

จังหวัดอุดรธำนี จ�ำนวน 2 เครื่อง
5. โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษำ จังหวัดอุดรธำนี 

จ�ำนวน 2 เครื่อง"

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
นครรำชสีมำ

เครื่องกดเจล
แอลกอฮอล์
แบบใช้เท้ำเหยียบ
ป้องกนักำรแพร่เชือ้
ไวรัส COVID-19

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลหนองหว้ำ ต�ำบลด่ำนคล้ำ 
อ�ำเภอโนนสงู จงัหวดันครรำชสมีำ เป็นหน่วยงำนทีใ่ห้บรกิำรแก่
ประชำชนในพืน้ทีใ่นช่วงระบำดของไวรสั COVID 19 แต่ประสบ
ปัญหำในกำรให้บริกำรป้องกันฆ่ำเชื้อแก่คนที่มำรับบริกำร 
ในชุมชนด้วยกำรกดเจลแอลกอฮอล์ซึ่งต้องใช้มือกด ซึ่งจะเป็น
ควำมเสี่ยงในกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสได้ คณะเทคโนโลยี
อุตสำหกรรมเห็นควำมส�ำคัญของปัญหำที่เกิดขึ้น จึงเสนอ
โครงกำร “เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้ำเหยียบป้องกัน
กำรแพร่เชื้อไวรัส COVID-19” ซึ่งเป็นโครงกำรที่ตอบสนอง
กำรแก้ปัญหำกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID 19 และ
เป็นกำรแก้ปัญหำตำมควำมต้องกำรของโรงพยำบำลส่งเสริม 
สขุภำพต�ำบลหนองหว้ำ สอดคล้องกบัยุทธศำสตร์มหำวทิยำลยั
รำชภฏันครรำชสีมำ (พ.ศ. 2562-2565) ประเดน็ยทุธศำสตร์ที ่5 

 35,000.00 กำรจัดท�ำเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้ำเหยียบ  
จ�ำนวน 100 เครือ่งเพือ่นมอบให้หน่วยงำนในมหำวทิยำลยั  
และชุมชนท้องถิ่น
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กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมกนัทำงสงัคม 
เป้ำประสงค์ที่ 8 : สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล�้ำ
ของสังคมในพื้นที่เป้ำหมำยโดยกำรเสริมสร้ำง ควำมเข้มแข็ง
ของชมุชนในกำรจดักำรตนเอง พฒันำประชำชนในพืน้ทีท่ัง้ด้ำน
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ให้เป็นคนทีม่ีคุณภำพสำมำรถ
พึ่งพำตนเองได้ โดยโครงกำรดังกล่ำวจะสำมำรถส่งเสริมให้
ชุมชนท้องถิ่นป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID 19 
ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพตำมควำมต้องกำรของชมุชนอย่ำงแท้จรงิ

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลกรงเทพ

ตู้และอุโมงค์
ฆ่ำเชื้อโควิด-19

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

ตงัอโุมงค์และตูฆ้่ำเชือ้ สำมำรถท�ำงำนได้แบบอตัโนมตีเิมือ่มคีน
เข้ำไปใช้งำน เข้ำไปยนืจดุบรเิวณทีก่�ำหนดไว้ น�ำ้หนกัของตวัคน 
กจ็ะไปกดsensorไปเปิดระบบปั้มน�ำ้ยำทีผ่สมไว้และปั้มอดัออกมำ 
ผ่ำนหวัพ่นหมอกทีม่คีวำมสำมำรถกระจำยน�ำ้ยำได้ถงึระดบันำโน  
ผู้ใช้งำนต้องยืนนะจุดนั้น ประมำณ 5-10 นำทีแล้วเดินผ่ำนไป

 20,000.00 ท�ำให้นักศึกษำและบุคลำกร มีควำมปลอดภัยและมี
ควำมมั่นใจในมำตรกำรคดักรองโควดิ-19 ของมหำวทิยำลยั

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเลย

โครงกำรเตรียม
ควำมพร้อมส�ำหรับ
กำรมีงำนท�ำ เรื่อง 
“เบนเข็มทิศ
กำรตลำด 
เคลื่อนธุรกิจยุค 
New Normal” 
กับ “บุกออนไลน์
ยงัไงให้เหนอืคูแ่ข่งขนั 
ด้วยเครื่องมือ
กำรตลำดออนไลน์ 
หลังยุค COVID” 

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

1. เตรียมควำมพร้อมนักศึกษำสำขำวิชำกำรตลำด  
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลยให้  
ปรับตัวเข้ำกับยุค New Normal 

2. ผลกระทบหลงัวกิฤตกำรณ์กำรระบำดของโรค COVID - 19 
ธุรกิจใดเกิดโอกำสทำงกำรตลำด และธุรกิจใดต้องมีกำร
ปรับตัว ในยุค New Normal 

3. ธุรกิจต้องมีกำรปรับเข็มทิศกำรตลำด เคลื่อนสู่ธุรกิจยุค 
New Normal โดยใช้หลักกำร 
3.1 Learn
3.2 Unlearn
3.3 Relearn

4. นักกำรตลำดต้องรู้จักพฤติกรรมลูกค้ำที่เปลี่ยนไปในช่วง
วิกฤตกำรณ์กำรระบำดของโรค COVID - 19 เครื่องมือกำร
ตลำดออนไลน์จึงมีบทบำทต่อพฤติกรรมผู้บริโภค

5. นกัศกึษำสำมำรถน�ำไปใช้ในกำรประกอบอำชพี ระหว่ำงศกึษำ  
และส�ำเร็จกำรศึกษำ เพื่อสู้ปัญหำวิกฤตกำรณ์กำรระบำด
ของโรค COVID - 19

 9,400.00 1. นักศึกษำสำมำรถน�ำไปใช้ในกำรประกอบอำชีพ 
ระหว่ำงศึกษำ และส�ำเร็จกำรศึกษำ เพื่อสู้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์กำรระบำดของโรค COVID - 19

2. นักศึกษำสำมำรถน�ำหลักกำร Learn/Unlearn/
Relearn ในกำรขับเคลือ่นธรุกจิยคุ New Normal 

3. นักศึกษำเป็นนักกำรตลำดเข้ำใจพฤติกรรมลูกค้ำ
ที่เปลี่ยนไปในช่วงวิกฤตกำรณ์กำรระบำดของ
โรค COVID - 19 และรู้จักน�ำเครื่องมือกำรตลำด
ออนไลน์มำใช้ในกำรสร้ำงรำยได้ สร้ำงเศรษฐกิจ
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หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏร�ำไพพรรณี

เครื่องกดเจลล้ำง
มือแบบเท้ำเหยียบ

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

หลักกำรท�ำงำนของเครื่องนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงกำรสัมผัสด้วยมือ  
ลดควำมเสี่ยงในกำรแพร่เชื้อ และป้องกันโรค COVID -19

 5,000.00 ได้เครื่องกดเจลล้ำงมือแบบเท้ำเหยียบ

มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม

โจทย์หัวข้อ 
กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำดของ
โรค COVID-19 
และกำรฟื้นฟู
สถำนภำพทำง
เศรษฐกิจและ
สังคมภำยหลัง
กำรระบำดของโรค

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

มหำวทิยำลยัมหำสำรคำม ได้ตระหนกัถงึสถำนกำรณ์กำรระบำด
ของโรค COVID-19 จึงได้เพิ่มศักยภำพและยกระดับมำตรฐำน
ของโรงพยำบำลในด้ำนสถำนทีแ่ละทรพัยำกรบคุคลให้สำมำรถ
รับมือกับสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค COVID-1 (ทั้งนี ้
ได้รำยงำนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์ 
กำรระบำดของโรค COVID-19  จ�ำนวน 4 กิจกรรม)

มหำวทิยำลยัมหำสำรคำมได้เพิม่ศกัยภำพและยกระดบั
มำตรฐำนของโรงพยำบำลในด้ำนสถำนที่ รวมทั้งได้
สนับสนุนบุคลำกรและนิสิตที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ได้หำแนวทำงแก้ปัญหำและรับมือกับสถำนกำรณ์กำร
ระบำดของโรค COVID-19 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
เพื่อให้กำรเตรียมกำรป้องกัน ควบคุมหรือรักษำโรค 
ตดิเชือ้โคโรนำ 2019 หรอืโควดิ-19 เป็นไปอย่ำงรวดเรว็
และทันกำรณ์ 

ส�ำนักบริกำร
วิชำกำร 
มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
มหำสำรคำม

โครงกำรจ้ำงงำน
ประชำชนที่ได้รับ
ผลกระทบอันเนื่อง
มำจำกสถำนกำรณ์  
กำรระบำดของ
ไวรัสโคโรน่ำ 2019 
(COVID-19) 
ระยะที่ 2 
งบประมำณ
สนับสนุน
จำกกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ 
วิจัย และ
นวัตกรรม (อว.)

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

โครงกำรจ้ำงงำนประชำชนที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมำจำก
สถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) 
ระยะที่ 2 มีขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค.63 ถึง 
10 ต.ค. 63 มีขั้นตอนดังนี้
1. มหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณะด�ำเนินงำนโครงกำร โดยส�ำนัก

บริกำรวิชำกำร ได้รับภำระงำน
 กลุ่มที่ 1 คืองำนด้ำนส่งเสริมอำชีพในชุมชน
 กลุ่มที่ 2 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี มีผู้รับจ้ำงงำนสมัคร  

ในโครงกำรจ�ำนวน 367 คน โดยมีผู้สมัครรับจ้ำงงำน 2 
กลุม่ผูร้บัจ้ำงงำนมคีณุสมบตัทิีก่�ำหนดให้ คือเป็นประชำชน 
ในเขตจังหวัดมหำสำรคำมและจังหวัดที่ใกล้เคียง และไม่
เป็นผู้ที่ได้รับเงินเยียวยำจำกรัฐบำล จ�ำนวน 3,000 บำท  
ไม่เป็นข้ำรำชกำรบ�ำนำญ ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร 
และเป็นผูม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถด้ำนกำรสร้ำงอำชพีให้กบั
คนในชุมชน และมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี
เพื่อส่งเสริมกำรขำย ด้ำนกำรตลำด ONLINE OFFLINE 

ผลลัพธ์กำรด�ำเนินโครงกำรจ้ำงงำนประชำชนที่ได้รับ
ผลกระทบอันเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของ
ไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ท�ำให้เกิดประโยชน์
ต่อประชำชน
1. ด้ำนเศรษฐกิจ ประชำชนในเขตพื้นที่กำรปกครอง 
13 อ�ำเภอของจังหวัดมหำสำรคำม มีรำยได้จำกกำร
ได้รับกำรจ้ำงงำนตำมนโยบำยของกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มี
เงินทุนหมุนเวียนจ�ำนวน 9,909,000 บำท ท�ำให้เกิด
ระบบเศรษฐกิจและรำยได้หมุนเวียนในแต่ละชุมชน 
ทั้ง 13 อ�ำเภอ 
ด้ำนกำรศึกษำ
สมำชิกกลุ่มเป้ำหมำย 3,670 คน ได้รับควำมรู้เพิ่ม
เติมได้อำชีพและกำรใช้เทคโนโลยี ที่ตนเองต้องกำร มี
ควำมช�ำนำญและเชี่ยวชำญ และสำมำรถน�ำองค์ควำม
รู้ไปผลิตสินค้ำและบรรจุภัณฑ์ สร้ำงแบรนด์ ตรำสินค้ำ
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ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

 และด้ำนกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์คุณสมบัติที่กล่ำวมำ
มีประชำชนได้รับสมัครเข้ำร่วมโครงกำรและได้รับกำร 
คัดเลือก จ�ำนวน 367 คน โดยวิธีกำร

1. เรียกรำยงำนตัวผู้รับจ้ำง
- ผู้รับจ้ำงยืนยันตัวเองผ่ำนระบบออนไลน์
- ผูร้ับจ้ำงมำรำยงำนตัว ณ มหำวทิยำลัย หรือ ผ่ำนระบบออนไลน์
- ผู้รับจ้ำงจะต้องกรอกแบบแสนอกำรรับจ้ำงงำนฯ  

ตำมแบบฟอร์มจ�ำนวน 3 งวด ตลอดระยะเวลำ 3 เดอืน
2. กำรออกแบบกิจกรรมกำรจ้ำงงำน
 ออกแบบกิจกรรมกำรจ้ำงงำนโดยจ�ำแนกกิจกรรมหลัก 

ตำมควำมเหมำะสม 3 งวด
 กิจกรรมงวดที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 13 ก.ค.63 - 11 ส.ค.63
 กิจกรรมงวดที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 12 ส.ค.63 - 10 ก.ย.63 
 กิจกรรมงวดที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 11 ก.ย.63 - 10 ต.ค.63

กำรติดตำมผลและกำรตรวจรับกำรจ้ำง
- กลุ่มงำนส่งเสริมอำชีพในชุมชน และกลุ่มงำนกำรถ่ำยทอด

เทคโนโลย ีได้มีคณะด�ำเนนิงำนตดิตำมและก�ำกบักำรปฏิบตัิ
งำนของผู้รับจ้ำงตำมแบบแสนอกำรรับจ้ำงงำนฯ (TOR) 

- ผูร้บัจ้ำงงำนส่งรำยงำนผลกำรปฏบิัตงิำนด้วยตนเองทีส่�ำนกั
บริกำรวิชำกำร ตำมเวลำที่ก�ำหนดให้ของแต่ละงวดงำน

กำรสรุปผลกำรด�ำเนินงำน
คณะผู้รับผิดชอบกลุ่มงำนกำรส่งเสริมงำนอำชีพชุมชนและ
กลุ่มงำนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ได้ส่งรำยงำนของผู้รับจ้ำงงำน  
จ�ำนวน 367 คน ให้ผูป้ระสำนงำนโครงกำรส่วนกลำง สถำบนัวจิยั
และพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม และผู้รับจ้ำงงำน 
ได้รับเงินค่ำตอบแทน เดือนละ 9,000 บำท เป็นระยะเวลำ  
3 เดือน จ�ำนวนเงิน 9,909,000 บำท
ระยะเวลำด�ำเนินกำร
13 ก.ค.63 ถึง 10 ต.ค. 63

และเพิม่ช่องกำรตลำดได้มำกยิง่ขึน้ จ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์
ได้ ในระดับชุมชนที่ตนเองอำศัยอยู่ เช่น แหนมเห็ด น�้ำ
พรกิเหด็ ก้อนเชือ้เหด็ ข้ำวเกรยีบเหด็ น�ำ้นมจมกูข้ำว ที่
เป็นผลติภณัฑ์ทีม่บีรรจภุณัฑ์ทีส่วยงำมและมมีำตรฐำน
ผู้บริโภคสนใจ ท�ำให้สินค้ำมีมูลค่ำเพิ่มมำกขึ้น ครัว
เรือนมีเงินรำยได้เกิดขึ้น เพื่อใช้จ่ำยในกำรด�ำรงชีวิต
อย่ำงมีควำมสุข
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นวก

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏอุดรธำนี

โครงกำร Local 
Quarantine 

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 
รัฐบำลได้มีมำตรกำรเพื่อควบคุมและป้องกันกำรระบำดของ
โรคส�ำหรับผู้ที่เดินทำงเข้ำมำในจังหวัดให้รับกำรแยกกัก กักกัน 
หรือคุมไว้สังเกต ณ สถำนที่และตำมระยะเวลำซึ่งทำงรำชกำร
ก�ำหนด มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนีเป็นหนึ่งในสถำนที่ 
ที่เป็นสถำนที่กักกันตำมหลักเกณฑ์ที่รัฐก�ำหนด

ผู ้เข้ำร่วมโครงกำรเป็นประชำชนที่เดินทำงมำจำก
ต่ำงจังหวัดและจำกต่ำงประเทศเพื่อเข้ำมำในจังหวัด
อุดรธำนีและเป็นกลุ่มเสี่ยง จ�ำนวน 700 คน

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏอุดรธำนี

โครงกำรจ้ำงงำน 
COVID ระยะที่ 1 
และระยะที่ 2

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

1. สร้ำงงำนรองรบัและ เสรมิศกัยภำพให้กบัก�ำลังแรงงำน โดย
มอีำจำรย์ มรภ.อดุรธำนเีป็นทีป่รกึษำประจ�ำพืน้ที ่โดยมอบ
หมำยงำน ๓ ด้ำน ได้แก่ 
- งำนด้ำนข้อมูล ประสำนงำนกับประชำชนในพื้นที่ 

รวบรวมข้อมลูควำมจ�ำเป็น ควำมต้องกำร ปัญหำและ
อุปสรรค เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนต่ำงๆ ในพื้นที่

- งำนด้ำนวิเครำะห์และท�ำแผนที่สอดคล้องกับปัญหำ
ของพื้นที่ 

- งำนด้ำนกำรถ่ำยทอดควำมรู ้และเทคโนโลยีเพื่อ 
แก้ปัญหำที่เป็นประเด็นของพื้นที่

2. พฒันำทกัษะในกำรท�ำงำนในด้ำนต่ำง ๆ  ให้แก่ผูถ้กูจ้ำงงำน
เพื่อน�ำไปพัฒนำ/แก้ไขปัญหำในพื้นที่ของตน 

1. ระยะที่ 1 มีผู้ถูกจ้ำงงำน จ�ำนวน 730 คน ในพื้นที่
ปฏิบัติงำน ดังนี้ 
- พื้นที่ต�ำบล จ�ำนวน 91 ต�ำบล 
- โรงเรียนกองทุน จ�ำนวน 7 โรงเรียน
- โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน จ�ำนวน 10 

โรงเรียน
2. ระยะที ่2 มผีูถ้กูจ้ำงงำน จ�ำนวน 1,135 คน ในพืน้ที่  

88 ต�ำบล
3. ผู ้ถูกจ้ำงงำนได้รับกำรพัฒนำทักษะและควำมรู ้

เพื่อแก้ไขปัญหำและร่วมกันพัฒนำชุมชน

มีโครงกำรพัฒนำ/แก้ไขปัญหำในพื้นที่จ้ำงงำน จ�ำนวน 
91 โครงกำร ดังนี้

- ด้ำนเทคโนโลยี จ�ำนวน 38 โครงกำร 
- ด้ำนสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 21 โครงกำร
- ด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน จ�ำนวน 5 

โครงกำร
- ด้ำนสุขภำวะ จ�ำนวน 4 โครงกำร
- ด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพ จ�ำนวน 23 โครงกำร
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โควิด
-19 สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

คณะสำธำรณสุข
ศำสตร์ 
มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่

Application 
Self-Health-Check

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

เป็นแบบบนัทกึสขุภำพตนเอง แบบ 3 ภำษำ (ภำษำไทย ภำษำจนี 
ภำษำองักฤษ) ส�ำหรับผูเ้ดนิทำงมำจำกพื้นที่เสี่ยงทัง้ในประเทศ
และต่ำงประเทศ และกรณผีูส้มัผสั พร้อมทัง้ตดิตำมอำกำร 14 วนั  
ส�ำหรบั Home/Local/State Quarantine ระบบมกีำรแจ้งเตอืน 
ผ่ำน SMS ไปยงัผูใ้ช้งำนกรณขีำดกำรบนัทึกสขุภำพเกนิ 48 ชม.  
หรือกรณีที่มีอำกำรพร้อมให้ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม และเชื่อมโยง
ข้อมูลโดยกำรส่งข้อมลูรำยละเอียดผูใ้ช้งำนที่มอีำกำรและควำม
เสี่ยงสูงไปยัง email ส่วนกลำงที่รับผิดชอบเช่น ส�ำนักงำน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (สคร) ส�ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (สสจ)  ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ 
(Situation Awareness Team: SAT) ของส�ำนกังำนสำธำรณสขุ
จังหวัด มีกำรใช้งำนระดับจังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่) และระดับ
ประเทศทีส่นำมบนิสวุรรณภมู ิสนำมบินดอนเมอืง และสนำมบนิ
กระบี ่มรีะบบ Dashboard ตดิตำมผูท้ีข่ำดกำรรำยงำน รำยงำน
สม�่ำเสมอ และรำยงำนแล้วมีอำกำร ทั้งนี้ระบบสำมำรถช่วยลด
ภำระเจ้ำหน้ำที่หน้ำงำนที่รับผิดชอบให้มีควำมคล่องตัว และ
ติดตำมกลุ่มเสี่ยงได้ง่ำยและรวดเร็ว 

ลดภำระเจ้ำหน้ำทีห่น้ำงำนทีร่ับผดิชอบให้มคีวำมคล่องตวั  
และติดตำมกลุ่มเสี่ยงได้ง่ำยและรวดเร็ว 

คณะสำธำรณสุข
ศำสตร์ 
มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่

Application 
CMC-19

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

เป็นระบบบริหำรจัดกำรโรงพยำบำลเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID 
จังหวัดเชียงใหม่ แบบครบวงจร ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ำข่ำยสงสัย  
(PUI /Sentinel) ผู้ป่วยยืนยัน (Covid) กำรส่งผลแลบ กำร
ดูแลรักษำ กำรเบิกยำและส่งผลแลบรำยวัน กำรบริหำรจัดกำร
เตียง จนถึงกำรติดตำมต่อเนื่องหลังจำกผู้ป่วยกลับบ้ำน โดยม ี
กำรเชือ่มโยงระบบ Self Health Check ตดิตำมผูป้่วยตำมระยะ
เวลำทีแ่พทย์ก�ำหนด เป็นกำรจัดกำรข้อมลูระบบแบบ seamless  
system โดยผู้ใช้งำนระบบคือโรงพยำบำลทุกโรงพยำบำล 
ในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งโรงพยำบำลรัฐและเอกชน เพื่อควำม
สะดวกในกำรจดักำรข้อมลู มรีะบบ Dashboard ส�ำหรับผูบ้รหิำร 
และผู้ใช้งำนแต่ละระดับเพื่อช่วยในกำรตัดสินใจและวำงแผน
รองรับสถำนกำรณ์ URL : https://cmsdm.net/COVIDH/

เพือ่ควำมสะดวกในกำรจดักำรข้อมูล มรีะบบ Dashboard  
ส�ำหรับผูบ้รหิำรและผูใ้ช้งำนแต่ละระดบัเพือ่ช่วยในกำร
ตัดสินใจและวำงแผนรองรับสถำนกำรณ์
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นวก

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

คณะสำธำรณสุข
ศำสตร์ 
มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่

Application 
CM-CHANA

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

เป็น web-based application ส�ำหรับผู้เดินทำงเข้ำจังหวัด
เชยีงใหม่ทกุเส้นทำงได้แก่ เครือ่งบนิ รถไฟ รถโดยสำรประจ�ำทำง  
และรถยนต์ส่วนตัว เป็นระบบรำยงำนเพื่อเข้ำพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่และกำรคัดกรองเบื้องต้น มีกำรเชื่อมโยงระบบ  
Self-Health-Check ติดตำม 14 วันส�ำหรับผู้ที่เดินทำงมำจำก
พื้นที่เสี่ยง ดังนั้นหำกมีกรณีผู้ติดเชื้อเกิดขึ้นในจังหวัด ระบบนี้
สำมำรถช่วยทีมสอบสวนโรค ทรำบข้อมูลกำรเดินทำง ข้อมูล 
ผู้สัมผัส วันที่เข้ำมำจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งประวัติกำรเดิน  
โดยหลังจำกผู้เดินทำงลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย ระบบจะส่ง 
QR code แสดงข้อมลูส่วนตวัผ่ำนทำง SMS ของผูเ้ดนิทำง เพือ่
แสดงข้อมลูแก่เจ้ำหน้ำทีห่น้ำด่ำน ลดระยะเวลำในกำรลงข้อมลู
และเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฎิบัติงำนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย เช่นผู้ใช้
งำนทุกด่ำนทำงเข้ำของจังหวัดเชียงใหม่

เพือ่เป็นฐำนข้อมลูแก่เจ้ำหน้ำทีห่น้ำด่ำน ลดระยะเวลำ 
ในกำรลงข้อมูลและเป็นประโยชน์แก่ผู ้ปฎิบัติงำน
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย เช่นผู้ใช้งำนทุกด่ำนทำงเข้ำของ
จังหวัดเชียงใหม่

คณะสำธำรณสุข
ศำสตร์ 
มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่ 

ระบบสำรสนเทศ
กำรประเมิน
ควำมเสี่ยง
โรค COVID-19 
ส�ำหรับบุคลำกร
และนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

เป็นโครงกำรพฒันำระบบสำรสนเทศกำรประเมนิควำมเสีย่งโรค 
COVID-19 ส�ำหรบับคุลำกรและนกัศกึษำ มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ 
เนือ่งจำก COVID-19 เป็นโรคตดิเชือ้อบุตัใิหม่ทีก่�ำลงัเป็นปัญหำ
ทั่วโลกเมื่อปลำยปี 2019 จนถึงปัจจุบัน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
โดยโครงกำร Healthy University เล็งเห็นควำมส�ำคัญ 
ในกำรประเมินควำมเสี่ยง โดยเฉพำะพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อกำร
ติดเชื้อโรคโควิด เพื่อเป็นข้อมูลในกำรดูแลตนเอง ลดภำวะ
เสี่ยง และป้องกันโรค อันจะน�ำสู่กำรมีคุณภำพในกำรท�ำงำน
อย่ำงมีควำมสุขในมหำวิทยำลัยต่อไป URL: https://cmsdm.
net/HealthyU/

เป็นเครือ่งมอืกำรประเมนิควำมเสีย่ง โดยเฉพำะพฤตกิรรม 
ที่เสี่ยงต่อกำรติดเชื้อโรคเป็นข้อมูลในกำรดูแลตนเอง 
ลดภำวะเสี่ยง และป้องกันโรค

คณะสำธำรณสุข
ศำสตร์ 
มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่

Application 
CMU Self 
Health Check

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

เป็น application ส�ำหรับนักศึกษำและบุคลำกร มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่ ที่เดินทำงมำจำกพื้นที่เสี่ยงเพื่อรำยงำนสุขภำพ และ
ติดตำมสุขภำพให้ครบ 14 วัน ระบบมีกำรแจ้งเตือนผ่ำน SMS 
ไปยงัผูใ้ช้งำนกรณขีำดกำรบนัทกึสขุภำพเกนิ 48 ชม. หรอืกรณทีี่
มอีำกำรพร้อมให้ค�ำแนะน�ำเพิม่เตมิ และเชือ่มโยงข้อมูลโดยกำร
ส่งข้อมูลรำยละเอียดผู้ใช้งำนที่มีอำกำรและควำมเสี่ยงสูงไปยัง 
email ส่วนกลำงที่รับผิดชอบเช่น หอพักนักศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ 
ประจ�ำคณะและมหำวิทยำลัย

เป็นช่องทำงในกำรติดตำมนักศึกษำที่เดินทำงมำจำก
พื้นที่เสี่ยง
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ื้นต
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โควิด
-19 สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

คณะสำธำรณสุข
ศำสตร์ 
มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่

Application 
CMU Daily 
Health Passport

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

เป็น application ส�ำหรบันกัศกึษำและบคุลำกรมหำวทิยำลยั
เชยีงใหม่ ให้มสี่วนร่วมรบัผดิชอบในกำรรำยงำนสขุภำพประจ�ำวนั 
ของตนเองว่ำ “วันนี้ฉันมีสุขภำพดี ไม่เป็นหวัด หรือ วันนี้ฉันไม่
สบำย มีอำกำรคล้ำยไข้หวัด” โดยผู้ประเมินจะท�ำกำรประเมิน
ทกุวนั หำกผลกำรด�ำเนนิกำรจำก QR Code ประจ�ำวนั เป็นสแีดง  
แปลว่ำ ไม่สบำยสงสัยเป็นไข้หวัด สีเหลือง มีอำกำรไม่สบำย
อย่ำงอื่น สีเขียว แปลว่ำ วันนี้ฉันสบำยดี และสีเทำด�ำ แปลว่ำ 
วันนี้ ผู้ประเมินยังไม่ได้รำยงำนสุขภำพของตนเอง ซึ่ง Daily 
Health Passport นี ้ผูป้ระเมนิจะใช้ส�ำหรบัสแกนก่อนเข้ำสถำน
ทีต่่ำงๆ เช่น ห้องเรยีน เข้ำห้องสมดุ สนำมกฬีำ หรอืตำมสถำนที่
ต่ำง ๆ ใน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ที่มีระบบให้สแกนก่อนเข้ำไป
ใช้พืน้ทีใ่นสถำนทีต่่ำงๆ ผลกำรประมวลจะถกูส่งเข้ำไปในระบบ  
ที่แต ่ละคณะ ทีมผู ้รับผิดชอบจะสำมำรถเข ้ำไปติดตำม
สถำนกำรณ์สขุภำพ และทรำบได้ว่ำ มคีนที่มอีำกำรไม่สบำยคล้ำย 
เป็นไข้หวดัในแต่ละวนั แบบ realtime ช่วยให้แต่ละคณะทรำบว่ำ 
นักศึกษำของตนเองนั้นมีสุขภำพแข็งแรงกี่คน และมีอำกำร 
ไม่สบำยกี่คน เพื่อจะได้ด�ำเนินกำรติดตำมช่วยเหลือ ผู้ประเมิน
ได้ไปพบแพทย์ และมำตรกำรเฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำดของโรค
ได้ทันเหตุกำรณ์ 

เพื่อติดตำมอำกำรของนักศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ส�ำนักงำนปลัด
กระทรวงกำร
อุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

โครงกำรยกระดับ
เศรษฐกิจ และ
สังคมรำยต�ำบล
แบบบูรณำกำร 
(โครงกำร
มหำวิทยำลัยสู่
ต�ำบล สร้ำงรำก
แก้วให้ประเทศ)

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

ทีม่ำของโครงกำรเป็นกำรช่วยบรรเทำปัญหำทำงเศรษฐกจิของ
ประเทศ อันเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลให้ประชำชนทั่วไป 
บัณฑิตจบใหม่ ไม่สำมำรถหำงำนท�ำได้ รวมถึงนักศึกษำก็ได้รับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวด้วยเช่นกัน

ก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนประชำชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ 
และนักศึกษำ ให้มีงำนท�ำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
จ�ำนวน 60,000 อัตรำ ครอบคลุมพื้นที่กำรด�ำเนินกำร 
3,000 ต�ำบลทั่วประเทศ ก่อให้เกิดกิจกรรมกำรพัฒนำ
พื้นที่ตำมปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชน
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สถำบันมำตรวิทยำ
แห่งชำติ (มว.)

กำรท�ำลำยเชื้อโรค
ด้วยรังสียูวี 
- กำรประยกุต์ใช้งำน 
กำรมำตรฐำน 
และวิธีกำรวัด 
UV disinfection 
- application, 
standardization, 
and measurement

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

ในช่วงเวลำทีป่ระเทศไทยเผชญิสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) กลุม่งำนแสงและสี 
ฝ่ำยมำตรวทิยำอณุหภมูแิละแสง ในฐำนะทีร่บัผิดชอบงำนด้ำน
กำรวัดแสง แสงสว่ำง และส ีครอบคลมุตัง้แต่แสงยวูซี ี ไปจนถงึ
แสงอนิฟรำเรดใกล้ ได้ร่วมมอืกบัภำคเอกชน ในกำรพฒันำและ
ยกระดบัหุน่ยนต์ต้นแบบ (UV Robot) ให้เกดิประสทิธภิำพใน
กำรยบัยัง้กำรแพร่ระบำดของโรค โดยท�ำกำรตรวจวดัสมบตัทิำง
ด้ำนแสง ด้วยมำตรรังสีเชิงสเปกตรัม (Spectroradiometer) 
ซึง่สำมำรถวเิครำะห์ข้อมลูได้อย่ำงละเอยีดครบถ้วน เช่น Peak 
wavelength, Spectral distribution, Germicidal-weighted 
integrated irradiance, Integrated irradiance ได้  นอกจำก
นัน้ ยงัท�ำกำรกำรตรวจวดัประสทิธภิำพส�ำหรบัหลอดยวูซี ีในส่วน
ของกำรทดสอบปรมิำณควำมเข้มแสง (Irradiance) ทีร่ะยะต่ำงๆ  
เพื่อที่จะได้ทรำบว่ำ ในระยะที่แตกต่ำงกัน จะใช้เวลำในกำร
ฆ่ำเชื้อแตกต่ำงกันเท่ำไร รวมทั้งอำยุกำรใช้งำนของหลอดและ
ประสิทธภิำพกำรถดถอย (Live circle of UVC lamp) เพือ่จะ
ได้ทรำบถงึอำยกุำรใช้งำนและประสทิธภิำพของหลอดยวูซี ีเพือ่ให้  
UV Robot สำมำรถท�ำลำยเชือ้โรคได้ตำมมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ

สำมำรถพฒันำและยกระดบัหุน่ยนต์ต้นแบบ (UV Robot)  
ให้เกิดประสทิธภิำพ เพือ่ใช้ในกำรยบัยัง้กำรแพร่ระบำด
ของโรค และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ไปสู่ภำคส่วนต่ำงๆ
อย่ำงทั่วถึง

สถำบันมำตรวิทยำ
แห่งชำติ (มว.)

กำรสอบกลับได้
ของกำรวัดควำม
ดันดิฟเฟอเรน
เชียล (The 
Traceability of 
a Differential 
Pressure Mea-
surement)

กำรแก้ปัญหำ
วิกฤตกำรณ์
กำรระบำด
ของโรคโควิด-19

เนื่องจำกควำมแตกต่ำงของควำมดันในห้องควำมดันบวก  
ห้องควำมดันลบ และหน้ำกำก PAPR นั้นมีควำมส�ำคัญมำก
ต่อกำรท�ำงำนของเครื่องมืออย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อควำม
ปลอดภัยต่อผูใ้ช้งำนจงึจ�ำเป็นต้องมกีำรทดสอบ อกีทัง้เครือ่งมอื
วัดควำมดันดิฟเฟอเรนเชียล (Differential Pressure Gauge)  
ทีใ่ช้ในกำรทดสอบนีจ้ะต้องมคีวำมถกูต้อง น่ำเชือ่ถอื เป็นทีย่อมรบั  
และต้องสอบกลับได้สู่สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ โดยค่ำกำร
วัดที่ถูกต้องจะถูกถ่ำยทอดมำจำกมำตรฐำนปฐมภูมิ (เครื่องมือ 
Pressure Balance) สู่มำตรฐำนทุติยภูมิ (เครื่องมือ Force 
Balance Pressure Gauge) และมำตรฐำนตติยภูมิ (เครื่องมือ 
Differential Pressure Working Standard) จนถึงเครื่องมือ
วัดระดับใช้งำน ซึ่งก็คือ เครื่องมือวัดควำมดันดิฟเฟอเรนเชียล
ทั่วๆ ไปในทำงกำรแพทย์ และอุตสำหกรรมอื่นๆ

กำรวัดควำมดันดิฟเฟอเรนเชียล เป็นกำรวัดควำมดัน
ทีแ่ตกต่ำงของสองต�ำแหน่งในขณะเดยีวกนัของอำกำศ 
จึงสำมำรถน�ำไปใช้ในอุตสำหกรรมได้หลำกหลำย เช่น 
กำรควำมดันที่แตกต่ำงระหว่ำงภำยในห้องโดยสำร
และภำยนอกเครื่องบิน (Aircraft Cabin Pressure 
vs Atmospheric Pressure) ในอุตสำหกรรมกำรบิน 
และอวกำศ อีกทั้งกำรวัดควำมดันดิฟเฟอเรนเชียล  
ยังสำมำรถใช้วัดควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมดันที่จุด
หยุดนิ่ง (Stagnation Pressure or Total Pressure) 
และควำมดันสถิต (Static Pressure) ของกำรไหล
โดยใช้ท่อปิโต (Pitot Tube Anemometer) เพื่อช่วย 
ในกำรวัดควำมเร็วในกำรไหลของอำกำศได้ตั้งแต่
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ควำมเรว็ต�ำ่กว่ำเสียงจนถงึควำมเรว็เหนอืเสยีงได้ ซึ่งกำรวดั
ทีถ่กูต้องแม่นย�ำ ทัง้ควำมดนั และควำมเรว็ของกำรไหลนี้  
มกีำรน�ำไปใช้งำนอย่ำงกว้ำงขวำง ซึง่กำรมมีำตรฐำนกำรวดั
ทีถ่กูต้องแม่นย�ำจะน�ำไปสูก่ำรยกระดบัคณุภำพชวีติควำม
เป็นอยูข่องประชำชน กำรส่งเสรมิกำรพฒันำเศรษฐกจิ 
สงัคม และสิง่แวดล้อมของประเทศต่อไป

มหำวิทยำลัย
สงขลำนครินทร์

โครงกำรยกระดับ
งำนวิจัยและ
นวัตกรรมด้ำน
สุขภำพกำรแพทย์ 
และเทคนิคกำร
แพทย์เพื่อพัฒนำ 
ทรัพยำกรมนุษย์ 
เศรษฐกิจและ
สังคมในพื้นที่ภำค
ใต้ของประเทศไทย

กำรปฏิรูประบบ
กำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

1. สนับสนุนหลักสูตรที่มีศักยภำพในกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศ 
2. สร ้ำงนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำใหม่ๆ โดยร่วมกัน 

กบัคูค่วำมร่วมมือ คณะ/ภำควชิำ/สถำบนั/วทิยำเขตต่ำง ๆ   
จัดกำรศึกษำที่ยืดหยุ่นให้สำมำรถสนองควำมต้องกำรของ
ผู้เรียน

3. กำรมพีลวตัทำงวชิำกำร (Academic mobility) จะท�ำให้มี
ควำมก้ำวหน้ำ ลดควำมเหลือ่มล�ำ้ และมสี่วนส่งเสรมิจดุเด่น
และปิดกั้นจุดด้อยของหลักสูตรและก�ำลังคนบัณฑิตศึกษำ 

261,840,800.00 บุคลำกรทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ในระดับผู้ช�ำนำญ
ทีม่คีวำมรู้ จะเป็นแรงงำน (workforces) 2 แบบ ได้แก่ 
scholar workforce และ research-skilled workforce  
มีขีดควำมสำมำรถวิจัยในระดับ frontier research 
ทำงกำรแพทย์/สขุภำพ รองรับกำรเป็น medical hub 
ของประเทศ สำมำรถใช้กระบวนกำรวเิครำะห์วจิัยทีต่น
เชี่ยวชำญช่วยกอบกู้สถำนกำรณ์ทำงโรคระบำดที่ไม่ได้
คำดคิดมำก่อน ท�ำวจิยัพฒันำเภสชัผลติภณัฑ์ ชวีภัณฑ์
เพือ่บ�ำบดัรกัษำและป้องกนั ชดุตรวจวนิจิฉยั ในเทคโนโลยี
ระดบั high-end ซึ่งม ีglobal demand สงูในอนำคต 

ศูนย์วิจัยด้ำน
เทคโนโลยีกำรผลิต
และกำรจดักำรขัน้สงู 
ภำควิชำวิศวกรรม
อุตสำหกำร 
คณะวศิวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่

เทคโนโลยชีำญฉลำด
ส�ำหรบักำรให้โภชน
บ�ำบัดและกำรผลิต
อำหำรแบบเฉพำะ
เจำะจงเพือ่ผูส้งูอำยุ 
ในโรงพยำบำล 
(Smart 
Technologies 
for Personalized 
Nutrition Support 
and Food 
Fabrication for 
Hospitalized 
Older Adults)

กำรปฏิรูประบบ
กำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

กำรพฒันำแอปพลเิคชนั มกีำรด�ำเนนิกำรพฒันำ 3 แพลตฟอร์ม
ประกอบด้วย (1) แอปพลิเคชันส�ำหรับกำรประเมินภำวะทำง
โภชนำกำรและควำมต้องกำรสำรอำหำรของผู้ป่วยสูงอำยุเป็น
ส่วนต่อประสำนกับผู้สูงอำยุและผู้ดูแล ท�ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล
พื้นฐำน ข้อมูลด้ำนสุขภำพ และข้อมูลด้ำนโภชนำกำรของผู้
ป่วยนอกจำกนี้ยังมฟีงัก์ชนัประเมนิชนิดและปริมำณอำหำรโรง
พยำบำลที่ผู้ป่วยรับประทำนได้โดยอำศัยรูป 
(2) แอปพลเิคชนัส�ำหรบัประเมนิควำมต้องกำรสำรอำหำรของผู้
สงูอำยแุละวำงแผนกำรดแูลด้ำนโภชนำกำรเป็นส่วนต่อประสำน
กับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ท�ำหน้ำที่ก�ำหนดปริมำณพลังงำน 
โปรตนี ประเภทและเนือ้สมัผสัของอำหำรทีผู่ป้่วยควรได้รบั รวม
ถึงกำรให้อำหำรเสริมและขนมระหว่ำงมื้ออำหำร และ 
(3) แอปพลิเคชันส�ำหรับบันทึกข้อมูลส่วนประกอบและคุณค่ำ
ทำงโภชนำกำรเพื่อน�ำข้อมูลไปรวมกับรูปถ่ำยอำหำรเป็นฐำน

 4,972,000.00 1) เทคโนโลยสีนบัสนนุกำรประเมนิภำวะทำงโภชนกำร 
ของผู ้ป่วยและเทคโนโลยีกำรประเมิน คุณค่ำ 
สำรอำหำรของอำหำรที่มีควำมเที่ยงตรงและ
แม่นย�ำในระดบัทีส่ำมำรถยอมรบัได้ทำงกำรแพทย์

2) ระบบวเิครำะห์ข้อมลูขนำดใหญ่ทีส่ำมำรถให้แนวทำง 
โภชนบ�ำบดัส�ำหรบัผูป้่วยแต่ละรำยอย่ำงเหมำะสม 
ซึง่มปีระสทิธภิำพดีกว่ำหรอืไม่ด้อยไปกว่ำกำรประเมนิ 
โดยทีมสหสำขำวิชำ

3) กำรให้โภชนบ�ำบดัและกำรผลติอำหำรส�ำหรบัผูป้่วย 
แบบเฉพำะเจำะจงโดยเทคโนโลยีชำญฉลำด
สำมำรถลดขั้นตอนและเวลำในกำรท�ำงำนของ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ให้กำรดูแลผู้ป่วย รวมถึง
บคุลำกรหน่วยผลติอำหำรของโรงพยบำล และมผีล
กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
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ข้อมลูดจิิทลั เมื่อใช้งำนเทคโนโลยทีัง้ 3 อย่ำงร่วมกนัจะท�ำให้ผูใ้ช้
สำมำรถค�ำนวณปรมิำณพลงังำนและสำรอำหำรหลกัทีป่่วยสงูอำยุ
ควรได้รบัและได้รบัจำกกำรรบัประทำนอำหำรของโรงพยำบำล
ในแต่ละมือ้ และทรำบว่ำยงัขำดพลงังำนและสำรอำหำร (โปรตนี) 
ไปอกีเท่ำไหร่เพือ่น�ำข้อมลูที่ได้ไปใช้ในกำรผลติอำหำรเสรมิต่อไป

กำรพฒันำชดุอปุกรณ์ต้นแบบส�ำหรบัประเมนิปรมิำณอำหำร (Food 
Scanner) โดยมขีอบเขตจำกกำรวเิครำะห์กำรบรโิภคของผูป้่วยด้วย
ถำดอำหำรของโรงพยำบำลมหำรำชนครเซยีงใหม่ ได้ถกูพฒันำขึน้โดย
อำศยัวธิกีำรเรียนรู้เชงิลกึ ซึง่เป็นกำรประมวลข้อมลูจำกอปุกรณ์วดั 
น�ำ้หนักและรูปภำพของอำหำรในถำด เพือ่วเิครำะห์ถึงน�ำ้หนักขององค์
ประกอบของอำหำรต่ำงๆ ทีป่รำกฏอยู่ในถำดอำหำรนั้น ไม่ว่ำจะเป็น  
ข้ำว, เส้น, เนือ้สตัว์, เต้ำหู ้ หรอืผกั แล้วจงึท�ำน�ำ้หนกัของแต่ละองค์
ประกอบทีไ่ด้มำค�ำนวณเป็นปริมำณของพลงังำนและโปรตนีทีเ่หลอื
อยู ่ ชดุอปุกรณ์ต้นแบบส�ำหรบัประเมนิปรมิำณอำหำรนีถ้กูออกแบบ
ให้มขีัน้ตอนในกำรใช้งำนทีไ่ม่ยุง่ยำก ท�ำให้ไม่เป็นกำรเพิม่ภำระในผู้
ปฏบิัติงำน โดยผูใ้ช้สำมำรถใช้งำนได้เพยีงแค่กำรท�ำถำดอำหำรทีผู่ป้่วย
กนิเหลอืมำวำงบนเครือ่งและกดเลขห้องบนหน้ำจอสมัผสั อปุกรณ์ก็
จะบนัทกึข้อมลูปรมิำณอำหำรทีเ่หลอือยูล่งในระบบ โดยกำรพัฒนำ
ชดุอปุกรณ์นีไ้ด้เริม่ต้นจำกกำรเกบ็ข้อมลูภำพของรำยกำรอำหำรของ
โรงพยำบำลมหำรำชนครเชยีงใหมในขณะนั้น รวมทัง้สิน้ 44 เมนู  
เป็นจ�ำนวน 36,147 ภำพ แล้วจงึน�ำภำพทีไ่ด้มำสร้ำงแบบจ�ำลองในกำร
จ�ำแนกรำยกำรอำหำร และประเมินปริมำณอำหำรโดยอำศยักำรเรยีน
รูเ้ชงิลกึ และมีกำรศกึษำควำมสำมำรถในกำรใช้งำนของแอปพลเิคชนั
และชดุอปุกรณ์ (Food Scanner) ส�ำหรับประเมนิชนิดและปริมำณ
อำหำรทีผู่ป้่วยรบัประทำนได้ รวมทัง้มกีำรพฒันำสตูรสำรอำหำรส�ำหรบั
ส่งเสรมิภำวะโภชนำกำรด้ำนโปรตีนของผูป้่วยในโรงพยำบำล เพื่อกำร
ผลติหมกีพมิพ์อำหำรส�ำหรับกระบวนกำรพมิพ์อำหำรสำมมติ ิจำกนัน้ 
มกีำรพัฒนำต้นแบบเครื่องขึ้นรูปอำหำรสำมมติิทีส่ำมำรถเชือ่มโยง
ข้อมูลสำรอำหำรทีต่้องกำร และลกัษณะสตูรอำหำรเสรมิทีเ่หมำะสม  
โดยใช้หลักกำรกระจำยหน้ำที่เชิงคุณภำพ เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ ์
ให้สอดคล้องกบักำรน�ำไปใช้

4) กำรให้โภชนบ�ำบดัและกำรผลติอำหำรส�ำหรบัผูป้่วย 
แบบเฉพำะเจำะจงโดยเทคโนโลยีชำญฉลำด
สำมำรถลดอุบัติกำรณ์และควำมรุนแรงของภำวะ
ทุพโภชนำกำรในผู้ป่วยสูงอำยุในโรงพยำบำลได้ 
ทั้งยังมีควำมคุ้มค่ำเชิงเศรษฐศำสตร์

5) สูตรอำหำรส�ำหรับผู้สูงอำยุที่เหมำะสมต่อกำร 
ส่งเสริมสุขภำวะของผู้ป่วยแต่ละรำย สำมำรถ
รองรับกับระบบกำรขึ้นรูปอำหำรสำมมิติได้

6) เครื่องขึ้นรูปอำหำรสำมมิติ พร้อมศักยภำพในกำร 
น�ำไปใช้ประโยชน์ในโรงพยำบำล เพื่อส่งเสริม
คุณภำพชีวิตให้กับผู้สูงอำยุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกำรดูแล

7) สร้ำงผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ (Startup) จำกโครงกำรวจิัย
8) สร้ำงควำมมีชื่อเสียงในระดับสำกล (Reputation) 

ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่"
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ส�ำนักงำน
กำรวิจัยแห่งชำติ

โครงกำรพัฒนำ
ระบบบริหำร
จัดกำรงำนวิจัย
แห่งชำติ 
(ระบบ NRMS)

กำรปฏิรูประบบ
กำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ (ระบบ 
NRMS) เป็นกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ 
(ระบบ NRMS) ที่พฒันำภำยใต้ควำมร่วมมอืของเครอืข่ำยองค์กร
บรหิำรงำนวจิยัแห่งชำติ (คอบช.) ซึง่ต่อมำ กสว. มมีติเหน็ชอบ
ให้มกีำรบรหิำรจดักำรข้อมลูวจิยัและนวตักรรมผ่ำนระบบข้อมลู 
สำรสนเทศวิจัยและนวัตกรรม(National Research and  
Innovation Information System: NRIIS) เพยีงระบบเดยีว 
ซึง่ ระบบ NRIIS มกีำรปรบัโครงสร้ำงและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำง
ระบบ NRMS ที่มีอยู่เดิมท�ำงำนเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับระบบ 
TIRAs (Thailand Intelligent  Research Administration 
system : TIRAs) ทีพ่ัฒนำโดย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิ
วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวัตกรรม (สกสว.) ให้เป็นระบบเดยีวกนั
แบบมีเอกภำพ ที่มีควำมปลอดภัยและสิทธิ์กำรเข้ำถึงระบบ
อย่ำงถูกต้อง และไม่สร้ำงควำมสับสนให้แก่ผู้ใช้งำน โดยภำพ
รวมจำกข้อมลูในระบบทีม่หีลำยมติ ิทัง้มติเินือ้หำ มติดิ้ำนกำรเงนิ  
มติดิ้ำนบคุคล และมติดิ้ำนหน่วยงำน เช่น กำรสนบัสนนุงบประมำณ 
ของแผนงำน/โครงกำร พร้อมรำยละเอยีด และกำรจดักลุม่ตำม 
Program/Platform/Flagship/แผนงำน/KR ซึ่งจะประกอบไป
ด้วย แผนที่น�ำทำงด้ำนนโยบำย ระบบบริหำรจัดกำรโครงกำร 
ระบบตดิตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรด�ำเนนิงำน รวมถึงกำรขยำยผล
กำรพฒันำระบบข้อมลูกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพือ่กำรวจิัยทีไ่ม่ใช่
โครงกำรวจิยั เช่น กำรพฒันำบคุลำกร โครงสร้ำงพืน้ฐำน เป็นต้น 
และกำรเกบ็ข้อมูลต่อเนือ่งหลงัจำกกำรส่งรำยงำนกำรวิจัยแล้ว 
ตลอดจนรำยงำนประเภทต่ำงๆ ที่สำมำรถแสดงข้อมูลได้ทันที 
โดยเป็นกำรประสำนควำมร่วมมอืระหว่ำง หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง
ในระบบวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ส�ำนักงำน 
สภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
แห่งชำติ (สอวช.) และหน่วยบริหำรจดักำร (Program Management  
Unit : PMU) ทัง้ 7 หน่วยงำน ซึง่ม ีวช.เป็นผูด้แูลระบบ และเริ่ม
เปิดใช้งำนระบบเมือ่เดือนมนีำคม 2563

 4,287,000.00 1) ระบบ NRIIS (ชื่อเดิม ระบบ NRMS) และระบบ 
สนับสนุนอื่นๆ มีควำมมั่นคง ปลอดภัย และ
สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 

2) หน่วยงำนในระบบวิจัยและนวัตกรรม สำมำรถใช้
ระบบ NRIIS (ชื่อเดิม ระบบ NRMS) เป็นเครื่องมือ 
ในกำรบรหิำรจดักำรงำนวจิยั และรองรบักำรท�ำงำน  
ตำมกำรปฏริปูระบบวิจยัและนวตักรรมของประเทศ

3) ก่อให้เกดิฐำนข้อมลูวจิยัของหน่วยงำนในระบบวจิยั 
และนวัตกรรมเพื่อกำรขยำยผลน�ำไปใช้ประโยชน์ 
ในมติติ่ำง ๆ  เช่น กำรใช้ข้อมลูร่วมกนัระหว่ำงหน่วยงำน  
กำรสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยได้เพื่อกำรขยำยผล
ทำงกำรวิจัย กำรน�ำข้อมูลไปใช้ในกำรประเมินผล
กำรวิจัยของประเทศ 

4) หน่วยงำนบริหำรและจัดกำรทุนวิจัยและนวัตกรรม
มีระบบบริหำรกำรวิจัยร่วมกัน ลดควำมซ�้ำซ้อน
ของงำนวิจัย"
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มหำวิทยำลัย
รำชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมรำชปูถมัภ์

โครงกำรพัฒนำ
และประเมินระบบ
บริหำรจัดกำร
สู่ควำมเป็นเลิศ
(EdPEx)

กำรปฏิรูประบบ
กำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  
ได้มกีำรส่งเสรมิน�ำเกณฑ์คณุภำพกำรศกึษำเพือ่กำรด�ำเนนิกำร
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) มำใช้ในกำรพัฒนำองค์กรในทุกส่วนของ
มหำวิทยำลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน มหำวิทยำลัย
ได้พิจำรณำเห็นว่ำปัจจัยส�ำคัญประกำรหนึ่งของกำรน�ำเกณฑ์ 
EdPEx  ในกำรบริหำรมหำวิทยำลัย คือกำรปรับปรุงระบบกำร
บรหิำรจดักำรให้สอดคล้องกับเกณฑ์คณุภำพกำรศกึษำเพือ่กำร
ด�ำเนินกำรที่เป็นเลิศ และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อ
ให้ทุกภำคส่วนของมหำวิทยำลัยให้มีควำมพร้อม สำมำรถน�ำ
เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด�ำเนินกำรที่เป็นเลิศมำใช้ใน
กำรบริหำรมหำวิทยำลัย  มหำวิทยำลัยจึงได้โครงกำรจัดกำร
มำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็น
เลิศ เพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในมหำวิทยำลัยด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ และสำมำรถน�ำเกณฑ์ EdPEx 
ไปใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศต่อไป

 1,000,000.00 1. มหำวิทยำลัยมีระบบริกำรจัดกำรด้ำนคุณภำพ 
ของมหำวทิยำลยัทีม่ปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล

2. ผลค่ำคะแนนประเมิน EdPEx ของมหำวิทยำลัย
มีผลคะแนน 202 คะแนน และเป็นมหำวิทยำลัย
รำชภัฏแห่งแรกที่ได้น�ำเกณฑ์ EdPEx มำวัด 
กำรด�ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย

มหำวิทยำลัย
วลัยลักษณ์

กำรพัฒนำ
ผลงำนวิจัยตีพิมพ์
ในฐำนข้อมูล
ระดับนำนำชำติ

กำรปฏิรูประบบ
กำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

มหำวทิยำลยัมุง่ขบัเคลือ่นงำนวจิยัสูว่สิยัทศัน์ “เป็นเลศิสูส่ำกล” 
ผ่ำนกลไกศูนย์ควำมเป็นเลิศและชุดโครงกำรที่มีผลกระทบสูง  
โดยปัจจุบนัคณำจำรย์ของมหำวทิยำลยัมงีำนวจิยัตพีิมพ์เผยแพร่ 
ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ มีสัดส่วนผลงำนวิจัยต่ออำจำรย์
อยู ่ที่ 1:0.7 และเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยที่ 1:1 มหำวิทยำลัยจึงได้วำงแผนอบรมให้ควำมรู้
เกี่ยวกบักำรพฒันำโจทย์วจิยั กำรท�ำข้อเสนอโครงกำร กำรตพีมิพ์ 
เผยแพร่ และเงินทุนสนับสนุนกำรวิจัย พร้อมทั้งเปิดโอกำสให้ 
อำจำรย์รุน่ใหม่ท�ำงำนวจิยัร่วมกบัอำจำรย์อำวโุสในฐำนะอำจำรย์ 
พีเ่ลีย้ง รวมทัง้กำรให้รำงวลัสนบัสนนุตำมคณุภำพงำนวจิัยทีไ่ด้รบั 
กำรเผยแพร่ในวำรสำรต่ำงๆ เพื่อเป็นก�ำลังใจและสร้ำง 
แรงบันดำลใจให้อำจำรย์ผลิตผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพควบคู่กับ
ปริมำณ

 1,000,000.00 ในรอบ 5 ปีที่ผ่ำนมำ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์มีผลงำน
วิจัยตีพิมพ์ในฐำนข้อมูล ISI, Scopus และ PubMed 
สูงขึ้น สะท้อนให้เห็นกำรพัฒนำงำนวิจัยสู่สำกลอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2563 มีบทควำมวิจัยตีพิมพ์ในฐำน
ข้อมูล ISI Web of Science และฐำนข้อมูล Scopus 
รวมทั้งสิ้น 295 เรื่อง เป็นบทควำมในกลุ่มส�ำนักวิชำ
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจ�ำนวน 134 เรื่อง 
กลุ่มส�ำนักวิชำทำงด้ำนสังคมศำสตร์จ�ำนวน 35 เรื่อง  
กลุม่ส�ำนกัวชิำด้ำนวทิยำศำสตร์สขุภำพอกีจ�ำนวน 132 
เรื่อง และอื่นๆ (บัณฑิตวิทยำลัย) 1 เรื่อง (มีบทควำม
ตีพิมพ์ร่วมกันของส�ำนักวิชำจ�ำนวน 27 บทควำม)  
โดยจ�ำนวนบทควำมตีพิมพ์ดังกล่ำวมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น 
จำกปีงบประมำณ 2562 จ�ำนวน 90 เรื่อง
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มหำวิทยำลัย
สุโขทัยธรรมำธิรำช

กำรพัฒนำตัวชี้วัด
ควำมสุขด้ำน
กำรเรียนรู้ของ
นักศึกษำระดับ
ปริญญำตรีใน 
สถำบันอุดมศึกษำ
ระบบเปิดของไทย

กำรปฏิรูประบบ
กำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

ขั้นตอนในกำรด�ำเนินกำร 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1  
สร้ำงกรอบแนวคิด โดยศึกษำทฤษฎี แนวคิดและหลักกำร 
ที่เกี่ยวข้องกับควำมสุขด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ขั้นตอนที่ 2 
ตรวจสอบควำมเหมำะสมของตัวบ่งชี้แต่ละองค์ประกอบด้วย
กำรจัดสนทนำกลุ่มผลที่ได้จำกั้นตอนที่ 1 กับผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 4 สร้ำงเครื่องมือ 
ในกำรวิจัยและตรวจหำคุณภำพเครื่องมือ ขั้นตอนที่  5  
เก็บรวบรวมข้อมูล และฃั้นตอนที่ 6 วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนำ
ตวัชีว้ดัควำมสขุในกำรเรยีนรูฯ้  ด้วยกำรวเิครำะห์องค์ประกอบ
เชิงส�ำรวจ และกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

 149,800.00 คำดว่ำจะได้ข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์เชิงนโยบำยจำก 
กำรวจิยัในกำรเป้นแนวทำงให้สถำบนัอดุมศกึษำระบบ
เดและ/หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องได้เครือ่งมอืวดัควำมสขุ 
ในกำรเรียนรู้ของผู้เรียนไปพัฒนำเป็นแนวทำงในกำร
พัฒนำควำมสุขในกำรเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีควำมสุข 
ในกำรเรยีนรูอ้ย่ำงแท้จรงิ เพือ่ให้กำรจดักำรเรยีนกำรสอน 
ในสถำบันอุดมศึกษำระบบเปิดมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภำพ

มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม

กำรปฏิรูประบบ
กำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
: มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม

กำรปฏิรูประบบ
กำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำมมีกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัยที่มี
พัฒนำกำรดีขึ้นตำมล�ำดับ ไม่ว่ำจะเป็นผลงำนวิจัยของอำจำรย์
หรอืผลงำนวจิัยของนสิติ ทัง้นี ้เพือ่พฒันำศกัยภำพทำงด้ำนกำร
วิจัยให้มีประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น มหำวิทยำลัยได้วำงระบบ
กลไกในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพทำงด้ำนกำรวิจัยให้อำจำรย์และนิสิตอย่ำงต่อเนื่อง  
เช ่น กำรจัดหำทุนทั้งภำยในและภำยนอกเพื่อสนับสนุน 
กำรผลติผลงำนวจิยัของอำจำรย์และนสิติ กำรจัดสรรทนุส�ำหรบั
เป็นค่ำตอบแทนกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัยกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ทักษะด้ำนกำรวิจัยให้แก่อำจำรย์นักวิจัยและบุคลำกรสำย
สนับสนุนกำรจัดท�ำวำรสำรของมหำวิทยำลัยเพื่อรองรับกำรตี
พิมพ์หรือเผยแพร่ผลงำนวิจัย กำรจัดประชุมวิชำกำรระดับชำติ  
และระดบันำนำชำต ิกำรสร้ำงเครอืข่ำยควำมร่วมมอืด้ำนกำรวจิยั 
เพื่อน�ำไปสู่กำรสร้ำงผลงำนวิจัยที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำให้กับ
ชุมชนและประเทศหรือกำรสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนและสังคม
อย่ำงยั่งยืน กำรส่งเสริมงำนวิจัยสถำบันเพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำ
และแก้ไขปัญหำในกำรบริหำรและพฒันำมหำวทิยำลยั เป็นต้น 

มหำวทิยำลยัมผีลงำนวจิยั/นวตักรรมทีห่ลำกหลำยและ
เป็นที่ยอมรับในสังคม รวมทั้งผลงำนวิจัย/นวัตกรรม
สำมำรถต่อยอดในเชิงพำณิชย์ได้
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ผลงาน
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ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

องค์กำรพิพิธภัณฑ์
วิทยำศำสตร์
แห่งชำติ (อพวช.)

ศูนย์นวัตกรรม
แห่งอนำคต 
(Futurium)

พลกิโฉมอดุมศกึษำ ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนำคตหรือ Futurium เป็นแหล่งเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภำยใต้กำรน�ำเสนอ  
“จดุประกำยควำมคดิ สร้ำงจติวทิยำศำสตร์ เพิ่มขดีควำมสำมำรถ 
ทำงเทคโนโลยี พัฒนำวิชำชีพและนวัตกรรม” มีส่วนจัดแสดง 
นิทรรศกำรและกิจกรรม ประกอบด้วย ส่วนงำน Job world  
และ Innovation world ซึ่งสอดรับแนวทำงกำรวำงรำกฐำน 
Knowledge Disseminations มกีำรวำงกรอบพฒันำองค์ควำมรู้  
ที่ส�ำคัญส�ำหรับงำนในอนำคต (Future Job Readiness) และ
ร่วมกบัภำคธรุกจิทีจ่�ำเป็นและรปูแบบกำรปรบัทกัษะให้เท่ำทนั
กับควำมต้องกำรจ้ำงงำน

1,755,604,000.00 1. เป็นแหล่งกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของไทยและของโลก

2. เพื่อเป็นแหล่งในกำรกระตุ้น สร้ำงแรงบันดำลใจ  
สร้ำงจติวิทยำศำสตร์ ให้ควำมรูท้ำงด้ำนวทิยำศำสตร์  
และเทคโนโลยี น�ำไปสู่กำรประยุกต์ สร้ำงสรรค์
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ให้กับประเทศ"

สถำบันกำรพยำบำล
ศรีสวรินทิรำ 
สภำกำชำดไทย 

กำรพัฒนำคุณภำพ
คนและกำรศึกษำ 
(กำรผลิตบุคลำกร
สำขำพยำบำลศำสตร์ 
ระดับปริญญำตรี 
: โครงกำรผลิต
พยำบำลเพิ่ม)

พลกิโฉมอดุมศกึษำ สถำบันได้รับงบประมำณจำกโครงกำรขอขยำยระยะเวลำ
เพิ่มกำรผลิตและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ สำขำวิชำพยำบำล
ศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561-2565 ตำมมติของคณะรัฐมนตรี 
เพื่อแก้ปัญหำกำรขำดแคลนพยำบำลวิชำชีพ ท�ำให้ประชำชน
จะได้รับกำรพยำบำลที่มีคุณภำพและรองรับกำรเข้ำสู่สังคม 
ผู้สูงอำยุ ในปีงบประมำณ 2563 มีเป้ำหมำย นักศึกษำสำขำ
วิชำพยำบำลศำสตร์ จ�ำนวน 300 คน มีจ�ำนวนนักศึกษำคงอยู่  
จ�ำนวน 300 คน โดยสำมำรถเพิ่มพยำบำลวิชำชีพในระบบ 
จ�ำนวน 70 คน เพื่อแก้ไขปัญหำก�ำลังคนด้ำนพยำบำลของ
ประเทศ โดยในปีงบประมำณ 2563 ได้รับจัดสรรงบประมำณ
ทั้งสิ้น 27,494,000 ล้ำนบำท และในปีงบประมำณ 2564  
มเีป้ำหมำยนกัศกึษำสำขำวชิำพยำบำลศำสตร์ จ�ำนวน 310 คน  
และเป้ำหมำยกำรเพิ่มพยำบำลวิชำชีพในระบบ จ�ำนวน 70 คน  
โดยในปีงบประมำณ 2564 ได้รับจัดสรรงบประมำณทั้งสิ้น 
25,666,000 ล้ำนบำท

 27,494,000.00 เพื่อแก้ปัญหำกำรขำดแคลนพยำบำลวิชำชีพ ท�ำให้
ประชำชนจะได้รบักำรพยำบำลทีม่คีณุภำพและรองรบั 
กำรเข้ำสูส่งัคมผูส้งูอำย ุในปีงบประมำณ 2563 มเีป้ำหมำย  
นักศึกษำสำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ จ�ำนวน 300 คน  
มีจ�ำนวนนักศึกษำคงอยู ่ จ�ำนวน 300 คน โดยป ี
งบประมำณ 2563 สำมำรถเพิ่มพยำบำลวิชำชีพ 
ในระบบ จ�ำนวน 70 คน เพื่อแก้ไขปัญหำก�ำลังคน 
ด้ำนพยำบำลของประเทศ
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ส�ำนักงำน
กำรวิจัยแห่งชำติ

ควำมสำมำรถและ
แนวทำงกำรปรับตวั
ของสถำบัน
อำชีวศึกษำ
ในประเทศไทย

พลกิโฉมอดุมศกึษำ สถำบันทั้ง 23 แห่งทั่วประเทศ ถูกจัดตั้งขึ้นตำมพรบ. 
กำรอำชวีศกึษำ พ.ศ. 2551 เพือ่รวมวทิยำลยัในแต่ละพืน้ทีแ่ละ
จัดกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี (ต่อเนื่อง) โดยค�ำนึงถึง
กำรใช้ทรพัยำกรร่วมกนัอย่ำง มปีระสทิธภิำพ ปัจจบุนั มวีทิยำลยั 
ในสังกัดรวม 202 วิทยำลัย ผลผลิตที่ได้ไม่เพียงพอและ 
ยังไม่ได้สัดส่วนกับควำมต้องกำรของ 10 อุตสำหกรรมใน EEC  
แต่ยังต้องกำรให้เพิ่มสมรรถนะในทุกด้ำนให้สูงขึ้น โดยเฉพำะ
ด้ำนกำรคดิวเิครำะห์แก้ปัญหำ กำรคดิสร้ำงสรรค์ และกำรท�ำงำน 
ร่วมกับผู้อื่น และอยำกเห็นกำรผลิตก�ำลังคนที่ตอบโจทย์ควำม
ต้องกำรของอตุสำหกรรมในแต่ละพืน้ทีด่้วย โดยยนิดจี่ำยอตัรำจ้ำง 
ตำมควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ท�ำงำนของแรงงำน ข้อค้นพบ 
จำกโครงกำร พบว่ำ ตวัแบบกำรจดักำรในระดับสำกลทัง้ 5 ด้ำน 
ได้แก่ กำรจัดกำร งบประมำณ คุณภำพ กำรอบรมระยะสั้น  
และกำรสร้ำงเครอืข่ำย ท�ำให้สถำบนัสำมำรถด�ำเนนิกำรได้ครบ 
ทกุด้ำน และตอบสนองนโยบำยของ สอศ.ได้ครบตำมยทุธศำสตร์ที่
ก�ำหนดไว้ กำรศกึษำมกีำรเสนอตวัแบบเชงิระบบส�ำหรบัสถำบนั/ 
วิทยำลัยใช้เป็นกรอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทวิภำคีที่เน้น 
กำรมสี่วนร่วมของคนคณุภำพจำกทกุภำคส่วนให้ท�ำงำนเชือ่มโยง 
และสนับสนุนซึ่งกันและกันเรียกว่ำ “ตัวแบบกำรจัดกำรระบบ
นิเวศน์อำชีวศึกษำแบบหุ้นส่วน ทั้งยังสร้ำงระบบเครือข่ำย 
กบัชมุชนพืน้ที ่สร้ำงมำตรฐำนสมรรถนะวชิำชพี เน้นควำมโปร่งใส 
โดยกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมกับวิทยำลัย พัฒนำผู้สอนและ
สร้ำงหลักสูตรระยะสั้นรองรับกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

 9,379,620.00 1) กำรปรบัเปลีย่นรปูแบบกำรจัดกำรกำรอำชวีศกึษำ
เพื่อสนับสนุนให ้กำรด�ำเนินงำนของสถำบัน
อำชีวศึกษำมีควำมคล่องตัวในกำรท�ำงำนมำกขึ้น
และเพิ่มประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำน 

2) ควำมสำมำรถในกำรผลิตบัณฑิตอำชีวศึกษำที่ตรง
กับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรใน 10 
อตุสำหกรรมเป้ำหมำย - เชงิปรมิำณ กำรเพิม่จ�ำนวน
นักเรียนสำยอำชีพให้เพียงพอกับควำมต้องกำร 
ของสถำนประกอบกำรจะช่วยให้เศรษฐกิจของ
ประเทศเติบโตต่อไปได้

3) สำมำรถเพิม่สดัส่วนผูเ้รยีนอำชีวศกึษำ และลดอตัรำ 
กำรออกกลำงคัน สำมำรถผลิตผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ 
ทีส่อดคล้องกบัควำมต้องกำรของตลำดในยคุดจิติอล 

4) หน่วยงำน ภำครัฐ เช่น สอศ.และสถำนศึกษำ
อำชวีศกึษำ ส�ำนกัจัดหำงำน ส�ำนกัควบคมุคุณภำพ
กำรศึกษำ กรรมกำรปฏริปูกำรศกึษำ ใช้ข้อมลูทีค่้นพบ 
จำกงำนวิจัยไปประยุกต์ใช้กับกำรด�ำเนินงำนของ
หน่วยงำน สอศ.ควรท�ำหน้ำทีใ่นกำรก�ำหนดนโยบำย 
(policy maker) เป็นหน่วยงำนก�ำกบั (regulator) 
และ ติดตำมประเมนิผลด�ำเนนิงำนของสถำบนั

5) สถำบันฯ ตระหนักถึงสถำนะและข้อจ�ำกัดในกำร
ด�ำเนินงำนและเห็นถึงจุดเด่น/ข้อบกพร่องของ
สถำบนัและหำแนวทำงกำรปรับเปลีย่นกำรด�ำเนนิ
งำนให้พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

6) วิทยำลัยอำชีวศึกษำอื่นๆ ที่ไม่ได้เข้ำสังกัดสถำบัน
อำชีวศกึษำ ได้เข้ำใจและเหน็ควำมส�ำคญัภำพรวม
ของสถำนกำรณ์กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และน�ำ
ควำมรู้จำกงำนวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
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มหำวิทยำลัย
พะเยำ

กำรพัฒนำเมือง
แห่งกำรเรียนรู้บน
พื้นที่เทศบำล
เมืองพะเยำ
เพื่อกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต

พลกิโฉมอดุมศกึษำ มหำวิทยำลัยพะเยำเป็นมหำวิทยำลัยในท้องถิ่นจังหวัดพะเยำ 
ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่อ�ำเภอเมือง มหำวิทยำลัยได้ท�ำงำนร่วมกับ
หน่วยงำนระดับท้องถิ่นของจังหวัดพะเยำมำตั้งแต่กำรก่อตั้ง
มหำวิทยำลัยในปี 2553 ตำมปรัชญำของมหำวิทยำลัยที่ว่ำ 
“ปัญญำเพื่อควำมเข้มแข็งของชุมชน” หรือ “Wisdom for 
Community Empowerment” โดยมหำวิทยำลัยพัฒนำ
และรังสรรค์วิถีแห่งกำรเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่นตำมอ�ำเภอต่ำงๆ 
จ�ำนวน 9 อ�ำเภอ (เช่น อ�ำเภอดอกค�ำใต้ อ�ำเภอจุน ฯลฯ) 
บูรณำกำรกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร กำรท�ำนุบ�ำรุงศิลป
วัฒนธรรม และกำรจัดท�ำหลักสูตรกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับ
ควำมเป็นมหำวทิยำลยัท้องถิน่ ผ่ำนโมเดลควำมส�ำเร็จทีม่ชีือ่ว่ำ 
“1 คณะ 1 โมเดล” (1 Faculty 1 Success  Model) โมเดลนี้  
ก่อให้เกดิองค์ควำมรูแ้ละนวตักรรมทำงกำรศกึษำในแต่ละพื้นที่
ของจังหวัดพะเยำ เช่น คณะเกษตรศำสตร์ลงพื้นที่ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีทำงกำรเกษตรให้กับชุมชนดอกค�ำใต้เพื่อพัฒนำ 
เนือ้โคขนุ สร้ำงรำยได้ร่วมกบัท้องถิน่ดอกค�ำใต้เป็นจ�ำนวนเงนิกว่ำ  
11 ล้ำนบำทต่อปี ซึ่งถือเป็นกำรสร้ำงทักษะใหม่ (New skill) 
ให้กับนิสิตที่ช่วยโครงกำร และเพิ่มพูนทักษะเดิม (Up skill) 
ให้เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งในจังหวัดพะเยำประชำกรกว่ำ 43% 
มีอำชีพเกษตรกรรม (ส�ำนักงำนแรงงำนจังหวัดพะเยำ, 2562) 

 5,000,000.00 1. เมืองแห่งกำรเรียนรู้ 1 แห่ง
2. ร่ำงโมเดลกลไกกำรขับเคลื่อนเมืองแห่งกำรเรียนรู้ 

1 แห่ง
3. ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรพฒันำทกัษะแรงงำนนอกระบบ

ของรัฐบำลได้เป็นจ�ำนวน 60,000 บำทต่อปีต่อคน 
4. สร้ำงรำยได้ให้กับแรงงำนนอกระบบได้เพิ่มขึ้น 

ปีละไม่น้อยกว่ำ 5% 
5. ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำสุขภำพจิตให้กับแรงงำน

นอกระบบได้ 6,000 บำทต่อปีต่อคน 
6. สำมำรถน�ำชัว่โมงในกำรฝึกอบรมไปเกบ็ใน Credit 

Bank และน�ำมำยื่นขออนุปริญญำ ปริญญำของ
มหำวิทยำลัยพะเยำ และท�ำให้เกิดกำรพัฒนำคน
ที่มีคุณภำพ และมีคนเพิ่มวุฒิจำกมหำวิทยำลัย
พะเยำด้วยระบบนี้จ�ำนวนไม่ต�่ำกว่ำ 1,000 คน
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คณะเกษตรศำสตร์ได้น�ำข้อมูลดังกล่ำวมำปรับหลักสูตรเพื่อ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ให้กับนิสิตของมหำวิทยำลัยด้วยกำรมี
ส่วนร่วมระหว่ำงหน่วยงำนในพื้นที่ 9 อ�ำเภอของจังหวัดพะเยำ 
กับ อำจำรย์ นิสิต และบุคลำกรในมหำวิทยำลัยพะเยำ ภำยใต้
โมเดลควำมส�ำเร็จ 1 คณะ 1 โมเดล มีมหำวิทยำลัยพะเยำเป็น
กลไกกลำงขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ ท�ำให้เกิดกำร
เรียนรู้ในระดับบุคคล ระดับสังคม และก่อให้เกิดนวัตกรรม
ทั้งด้ำนเกษตร ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ 
ด้ำนสิ่งแวดล้อม ท�ำให้ชุมชนต่ำงๆในจังหวัดพะเยำเกิดกำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนสังคม ด้ำนเศรษฐกิจ และด้ำนกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลย ีและในท้ำยทีส่ดุ “1 คณะ 1 โมเดล” น�ำไปสูก่ำรบรรลุ
เป้ำหมำยกำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่ำนกระบวนกำรจัดกำร
ศึกษำแบบกำรเพิ่มพูนทักษะ (Up skill) กำรทบทวนทักษะเดิม 
(Re skill) และกำรสร้ำงทักษะใหม่ (New skill) ร่วมกับหน่วย
งำนระดับจังหวัดตำมแผนปฏิบัติกำรของ UNESCO (1998) 

มหำวิทยำลัย
วลัยลักษณ์

กำรพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน
ภำยใต้กรอบ 
UKPSF (United 
Kingdom 
Professional 
Standards 
Framework) 

พลกิโฉมอดุมศกึษำ จัดฝึกอบรมและประเมินคุณภำพกำรสอนให้กับอำจำรย์ของ
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2561 รวมทั้งสิ้น 
641 คน เพื่อให้อำจำรย์ผู้สอนมีทักษะควำมสำมำรถ มีควำม
เป็นมืออำชีพในกำรสอนมำกขึ้น รวมถึงเพื่อสอนให้นักศึกษำ 
มีทักษะในกำรคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ คิดนอกกรอบมำกกว่ำ
กำรเรียนแบบท่องจ�ำ ซึ่งขณะนี้มหำวิทยำลัยมีอำจำรย์ได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำนวิชำชีพเพื่อกำรสอนและกำรสนับสนุน 
กำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพของประเทศอังกฤษจ�ำนวน 246 คน  
สงูทีส่ดุในประเทศไทย ประกอบด้วย ระดบั principle fellow 1 
รำย ระดบั senior fellow 45 รำย และระดบั fellow 200 รำย

 4,834,600.00 ท�ำให้ขณะนีม้หำวทิยำลยัมจี�ำนวนรำยวชิำจำกทกุหลกัสตูร 
ที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning  
เพิม่ขึน้จำกร้อยละ 38.54 (จ�ำนวน 617 รำยวชิำจำก
รำยวชิำทีท่�ำกำรสอนทัง้สิน้ 1,601 รำยวชิำ) ในปี พ.ศ. 2561  
เป็นร้อยละ 93.22 (จ�ำนวน 2,584 รำยวชิำจำกรำยวชิำ
ที่ท�ำกำรสอนทั้งสิ้น 2,772 รำยวิชำ) ในปี 2563 อีกทั้ง
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยใต้กรอบ UKPSF ก็ท�ำให้
ผลกำรศึกษำของนักศึกษำแรกเข้ำมีผลกำรเรียนดีขึ้น
อย่ำงเห็นได้ชัด
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สถำบันวิจัย
ดำรำศำสตร์
แห่งชำติ 
(องค์กำรมหำชน)

โครงกำรกระจำย
โอกำสกำรเรียนรู้
ทำงดำรำศำสตร์

พลกิโฉมอดุมศกึษำ สนับสนุนกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสงแบบดอปโซเนียน 
และสือ่ทำงดำรำศำสตร์ ให้กบัโรงเรยีนและสถำบนักำรศึกษำทัง้
ภำครฐัและภำคเอกชน เพือ่น�ำไปใช้ในกำรจดักำรเรียนกำรสอน  
กำรสร้ำงครุวิจัยและยุววิจัยทำงดำรำศำสตร์ รวมถึงกำรให้
บริกำรชุมชนในจังหวัดต่ำงๆ ทั่วประเทศ

 4,000,000.00 1. โรงเรยีนทัว่ประเทศมสีือ่และอปุกรณ์ทำงดำรำศำสตร์ 
ทีท่นัสมยั ทีส่นบัสนนุกำรจดักำรเรยีนกำรสอนวิชำ
ดำรำศำสตร์ในยุคปัจจุบัน

2. ครใูนโรงเรยีนทัว่ประเทศ ได้รบัทรำบองค์ควำมรูใ้หม่ 
ทีเ่หมำะสม และสำมำรถน�ำไปปรบัปรงุกำรจดักำร
เรียนกำรสอนดำรำศำสตร์ในอนำคต

3. ครจูำกโรงเรยีนทีเ่ข้ำร่วมกจิกรรม ได้ฝึกทกัษะกำรใช้ 
กล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ทำงดำรำศำสตร์พืน้ฐำน  
สำมำรถน�ำไปประยกุต์ใช้ในกำรจดักำรเรยีนกำรสอน 
ดำรำศำสตร์ในห้องเรียนต่อไป

4. เกิดเครือข่ำยกำรเรียนรู้ดำรำศำสตร์ระหว่ำงครู 
โรงเรียน และนักเรียน จำกกำรประสำนกำรจัด
กิจกรรมดำรำศำสตร์ร่วมกัน

ส�ำนักงำนกำรวิจัย
แห่งชำติ

โครงกำรวิจัยเพื่อ
พัฒนำต้นแบบ
คลังปัญญำ 
เพื่อกำรผลิตและ
พัฒนำช่ำงเทคนิค 
: กรณีศึกษำสำขำ 
ปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์

พลกิโฉมอดุมศกึษำ สถำบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยในฐำนะหน่วยงำนหลัก 
ที่ท�ำหน้ำที่สนับสนุนด้ำนวิชำกำรกำรวิเครำะห์วิจัย และกำร
พัฒนำบุคลำกรของกลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรสนับสนุนส่งเสริมให้สถำบัน
กำรศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อผลิตก�ำลังคนให้สอดคล้องกับ 
ควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร เพื่อแก้ปัญหำกำร
ขำดแคลนแรงงำนในสำยงำนที่ก�ำลังเป ็นที่ต ้องกำรของ
ประเทศไทยจะต้องร่วมมือกันพัฒนำระบบทรัพยำกรมนุษย์
ในองค์กรให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรน�ำประเทศเข้ำสู ่ 
ยคุดจิติอล วตัถุประสงค์ของโครงกำร ประกอบด้วย 1) กำรศกึษำ 
ควำมร่วมมือด้ำนอำชีวศึกษำกับภำคประกอบกำรในกำรผลิต
ช่ำงเทคนคิทีส่อดคล้องกบัควำมต้องกำร กรณศีกึษำ : โครงกำร
พัฒนำช่ำงเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยำเทคนิคมำบตำพุด  
2) กำรพัฒนำและประเมินต้นแบบระบบกำรขับเคลื่อน 
ควำมร่วมมือกับภำคประกอบกำรด้วยนวัตกรรมคลังปัญญำ
เพื่อกำรผลิตช่ำงเทคนิคส�ำหรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรม 4.0  
ที่ครอบคลุมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในเชิงเทคโนโลยีที่สะท้อน

 1,961,200.00 ผลผลิต (Output)
ได้ต้นแบบระบบกำรขับเคลื่อนควำมร่วมมือกับภำค
ประกอบกำรด้วยนวัตกรรมคลังปัญญำ (Intelligence 
Center) เพื่อกำรผลิตและพัฒนำช่ำงเทคนิคมิติใหม่ 
สนองนโยบำยกำรพัฒนำช่ำงเทคนิครองรับกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรม 4.0 

ผลลัพธ์ (Outcome)
ภำคกำรศึกษำและภำคประกอบกำรมีควำมเข้ำใจและ
มีเป้ำหมำยในกำรผลิตและพัฒนำช่ำงเทคนิคที่ตรงกัน 
ตรงตำมควำมต้องกำรของภำคประกอบกำรและตรง
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และสร้ำงเป้ำหมำยในกำรผลิต
และพัฒนำช่ำงเทคนิค ท�ำให้นักเรียนก�ำหนดเป้ำหมำย 
กำรเรียนที่ชัดเจนได้ด้วยตนเอง และมองเห็นเส้น
ทำงกำรประกอบอำชีพ สำมำรถสร้ำงรำยได้ได้สูงขึ้น
จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร
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กำรค�ำนึงถึงผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคม 3) กำรเสนอ 
แนวทำงกำรขยำยผลต้นแบบระบบควำมร่วมมือกับภำค
ประกอบกำรด้วยนวตักรรมคลงัปัญญำเพือ่กำรผลติช่ำงเทคนคิ
ส�ำหรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรม 4.0 ข้อค้นพบจำกโครงกำร  
พบว่ำ กำรพัฒนำต้นแบบคลังปัญญำ (Intelligence Center) 
เพื่อกำรพัฒนำช่ำงเทคนิคต้องให้ควำมส�ำคัญใน 4 ด้ำน คือ 1) 
ด้ำนกลยทุธ์ (Strategies) 2) ด้ำนกลไกกำรขบัเคลือ่น (Drivers) 
3) ด้ำนกำรด�ำเนินงำน (Action) และ 4) ด้ำนกำรก�ำกับดูแล 
(System Oversight)

ผลกระทบ (Impact)
ท�ำให้โมเดลและรูปแบบกำรเรียนรู ้ในกำรผลิตและ
พัฒนำช่ำงเทคนิค: วิศวกรรมเคมีของวิทยำลัยเทคนิค
มำบตำพุดได้รับควำมร่วมมมือกับภำคผู้ประกอบกำร
มำกขึ้น ท�ำให้ผลิตและพัฒนำช่ำงเทคนิคตรงตำม 
ควำมต้องกำรของผูป้ระกอบกำรในปัจจบุันและทศิทำง
กำรพัฒนำของอุตสำหกรรมในอนำคต

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลรัตนโกสินทร์ 
วิทยำลัยเพำะช่ำง

โครงกำรสัมมนำ
เชิงปฏิบัติกำร
ทำงทัศนศิลป์ 
และนิทรรศกำร
นำนำชำติ 
INTERNATIONAL  
VISUAL ARTS 
WORKSHOP 
AND EXHIBITION

พลกิโฉมอดุมศกึษำ โครงกำรปฏิบัติกำรทำงทัศนศิลป์ เป็นโครงกำรที่มหำวิทยำลัย
เทคโนโนโลยรีำชมงคลรตันโกสนิทร์ ได้ด�ำเนนิกำรมำเป็นประจ�ำ 
ทุกปี ในปี พ.ศ. 2563 จัดเป็นครั้งที่ 15 ซึ่งในทุกครั้งที่ผ่ำนมำ 
สำมำรถสร้ำงเครอืข่ำยศลิปินนำนำชำตขิยำยไปอย่ำงกว้ำงขวำง 
จำกศิลปินประเทศต่ำง ๆ มำกกว่ำ 25 ประเทศจำกทั่วโลก  
ทัง้ทวปีเอเชยี ยโุรป อเมรกิำ อำฟรกิำและออสเตรเลยี เนือ่งจำก
โครงกำรดังกล่ำวสนับสนุนส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนด้ำน
ศิลปกรรมโดยตรง นอกจำกนี้ยังได้รับรำงวัลแนวปฏิบัติที่ดี
เด่นในกำรพัฒนำควำมเป็นนำนำชำติของสถำบันอุดมศึกษำ 
2555 ของสถำบันกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และยังท�ำให้นักเรียน 
นักศึกษำ ครูอำจำรย์ นักวิชำกำรและบุคคลที่สนใจทั่วไป ได้มี 
โอกำสเห็นกระบวนกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปกรรมของศิลปิน
อย่ำงหลำกหลำย ทัง้ศลิปินแห่งชำต ิศลิปินนำนำชำต ิศลิปินชัน้น�ำ  
ศิลปินรับเชิญ ศิลปินอำจำรย์และศิลปินศิษย์เก่ำ ฯลฯ กำรที่มี 
ศิลปินมำร่วมกันสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปกรรมตั้งแต่เริ่มต้น 
จนส�ำเรจ็ ได้ก่อให้เกดิกำรเรยีนรู ้และแลกเปลีย่นประสบกำรณ์
และวัฒนธรรม อันเป็นประโยชน์อย่ำงกว้ำงขวำง และในปีนี ้
เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรและผู้เข้ำชมได้รับประโยชน์ด้ำนองค์
ควำมรูใ้นกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนของศลิปินทัง้ในและต่ำงประเทศ
ด้ำนวิชำกำร จึงได้จัดเวทีน�ำเสนอผลงำนสร้ำงสรรค์ที่ผ่ำนกำร
คดัเลอืกจำกผูท้รงคณุวฒุดิ้ำนศลิปกรรมระดบันำนำชำตขิึน้เพือ่

 1,391,147.00 วทิยำลยัเพำะช่ำงเป็นศนูย์กลำงในกำรแสดงควำมคดิเหน็  
และแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ระบวนกำรสร้ำงสรรค์ กำรพฒันำกำร
ของศำสตร์ด้ำนศิลปกรรม ทีท่�ำให้ผูเ้ข้ำร่วมโครงกำรได้เกดิ
ควำมรูใ้นกำรน�ำไปพฒันำงำนของตนได้อย่ำงยัง่ยืน
1. นักศึกษำและอำจำรย์ได้รับประสบกำรณ์ตรงใน

กำรสร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ เกิดควำมตื่นตัวใน
กำรเรียนรู้ด้ำนทัศนศิลป์ และมีผลต่อเนื่องมำถึง
กำรพัฒนำกำรสร้ำงสรรรค์ผลงำนตนเอง รวมถึง
งำนวิจัยด้ำนศิลปวัฒนธรรม

2. ได้ผลงำนศิลปะที่มีคุณค่ำสูง เพื่อสะสมไว้จัดแสดง
ในหอศิลป์ของมหำวิทยำลัย

3. อำจำรย์เพำะช่ำงมีเวทีในกำรน�ำเสนอผลงำน
วิชำกำรด้ำนงำนสร้ำงสรรค์

4. ได้เผยแพร่ชื่อเสียงของวิทยำลัยเพำะช่ำงและ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์

5. เป็นกำรให้บริกำรด้ำนวิชำกำรทำงทัศนศิลป์เพื่อ
ให้บุคคลทั่วไปได้เรียนรู้กลวิธีในกำรสร้ำงสรรค์
งำนทัศนศิลป์ของศิลปินแห่งชำติ ศิลปินชั้นน�ำ  
ทั้งในและต่ำงประเทศ

6. ศิลปินทั้งในและต่ำงประเทศมีเวทีในกำรน�ำเสนอ
ผลงำนวิชำกำรด้ำนงำนสร้ำงสรรค์
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เปิดโอกำสให้ศิลปินไทยและศิลปินนำนำชำติน�ำเสนอผลงำน 
วิชำกำรงำนสร้ำงสรรค์อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำร 
สร้ำงสรรค์ โดยผลงำนทีผ่่ำนกำรคดัเลอืกจะได้น�ำมำจดัพมิพ์เป็น
วำรสำรงำนสร้ำงสรรค์ด้วย อกีทงัมกีำรน�ำศลิปินชำวต่ำงประเทศ 
เข้ำชมและศึกษำดูงำนด้ำนประวัติศำสตร์และศิลปวัฒนธรรม
ของประเทศไทย ณ จงัหวดัพระนครศรอียธุยำ เพือ่เป็นกำรเผย
แพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สำกลผ่ำนมุมมองของศิลปินต่ำงชำติ

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลรัตนโกสินทร์ 
คณะบรหิำรธรุกขิจ

โครงกำรพัฒนำ
หลักสูตรเพื่อเพิ่ม
ศักยภำพด้ำนกำร
จดักำรเรียนกำรสอน 
กำรวจิัย กำรบรกิำร
วิชำกำร กำรท�ำนุ
บ�ำรงุศลิปวฒันธรรม 
และกำรบริหำร
จัดกำร

พลกิโฉมอดุมศกึษำ เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมทำงกำรศึกษำ  
ส่งผลท�ำให้รูปแบบควำมต้องกำรในกำรพัฒนำศักยภำพและ
สังคมเปลี่ยนไปตำมสภำพแวดล้อมที่เกิดขึ้น จึงต้องมีกำร
ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรให้มีควำมเหมำะสม ทันสมัย สำมำรถ
บูรณำกำรร่วมกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร กำรท�ำนุบ�ำรุง 
ศิลปวัฒนธรรม และกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน ผู้รับบริกำรทำงวิชำกำร และน�ำไปสู่
กำรพัฒนำประเทศให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคงต่อไป

 518,050.71 1. บคุลำกรประจ�ำคณะได้รบักำรเพิม่พนูควำมรูค้วำม
เข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงในกำรพัฒนำหลักสูตรที่มี
ควำมสอดคล้องกับสภำพแวดล้อมทำงกำรศึกษำ
น�ำไปสู่ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำศักยภำพคน
และสังคมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

2. บคุลำกรประจ�ำคณะทรำบกำรประเมิน ทบทวน และ 
แนวทำงส�ำหรับกำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรให้มี
ควำมเหมำะสม ทนัสมยั สำมำรถบรูณำกำรร่วมกบั 
กำรวิจัย กำรบรกิำรวิชำกำร กำรท�ำนบุ�ำรงุศิลปวัฒนธรรม  
และกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน

โครงกำรหลักสูตร
ฝึกอบรมกำรพฒันำ
บุคลำกรด้ำน
วิศวกรรมระบบ
ขนส่งทำงรำง

พลกิโฉมอดุมศกึษำ เพื่อเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรพัฒนำระบบขนส่งทำงรำง 
ในภำยในประเทศในระดบัทีเ่หมำะสมถอืเป็นยทุธศำสตร์ส�ำคญั
อย่ำงยิ่ง ซึ่งมีภำรกิจที่ส�ำคัญในกำรส่งเสริมและสนับสนุน 
กำรสร้ำงและกำรพัฒนำบุคลำกร จึงมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง 
ที่ต้องจัดโครงกำรยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและผลิตก�ำลังคน 
ด้ำนระบบขนส่งทำงรำง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ

 300,000.00 1. จ�ำนวนและรำยชือ่อำจำรย์และบคุลำกรทีเ่กีย่วข้อง
ทำงด้ำนระบบรำง ในเนื้อหำแบบพหุวิทยำกำร  
ไม่น้อยกว่ำ 200 คน

2. สร ้ำงเครือข ่ำยระหว่ำงหน่วยงำนทั้งภำยใน
และภำยนอกมหำวิทยำลัยฯ ในกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ด้ำนระบบรำงของมหำ

วิทยำลัยฯ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
3. กำรพฒันำศนูย์วจิยั พฒันำ และถ่ำยทอดเทคโนโลย ี

ด้ำนระบบรำง เพื่อกำรพัฒนำด้ำนงำนระบบรำง 
และอบรบเชงิปฏบิตักิำรทักษะวชิำชพี อตุสำหกรรม 
ระบบรำง และกำรตอบโจทย์กำรพัฒนำ 10 
อุตสำหกรรมในอนำคตให้กับประเทศไทย



92
การพ

ัฒ
นา อววน. ของประเทศ: การฟ

ื้นต
ัวจากวิกฤต

โควิด
-19 สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
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คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

4. กำรท�ำงำนเชื่อมโยงกับหน่วยงำนตั้งแต่ระดับ 
ท้องถิ่นถึงระดับประเทศ - หน่วยวิจัยที่เป็นกำร
พัฒนำองค์ควำมรู้ของสถำบันฯ เพิ่มขึ้น - ระบบ
ฐำนข้อมูลเพื่อกำรวำงแผนและตัดสินใจด้ำน
ยุทธศำสตร์ พันธกิจ และโครงกำร ตลอดจน 
กำรพัฒนำบุคลำกรของสถำบันฯ

มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลสุวรรณภูมิ

โครงกำรแข่งขัน
ทำงวิชำกำร 
“Teaching 
Academy”  

พลกิโฉมอดุมศกึษำ กำรแข่งขันทำงวิชำกำรภำยใต้โครงกำร Teaching Academy  
ซึ่งเป็นควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ภำยในเครือข่ำยมหำวิทยำลัย 
เทคโนโลยรีำชมงคล และ 3 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำ  
ที่จัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรครุศำสตร์อุตสำหกรรม
บัณฑิต กลุ่มสถำบันกำรศึกษำที่ผลิตครูช่ำงอุตสำหกรรม โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อแข่งขันทักษะทำงด้ำนกำรสอนกำรประกวด 
สื่อกำรสอนและงำนวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษำ กำรแข่งขัน
กำรสอน สื่อประกอบกำรเรียนกำรสอนด้ำนฮำร์ดแวร์/
นวัตกรรม กำรสร้ำงสื่อประกอบกำรเรียนกำรสอนด้วย
ซอฟต์แวร์ และประกวดแสดงด้ำนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

 100,700.00 1. นกัศกึษำมทีกัษะและมสี่วนร่วมในกำรน�ำเสนอผลงำน
2. กระตุ้นให้เกิดควำมแข่งขันทำงวิชำกำร ท�ำให้เกิด

นวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นในอนำคต
3. นักศึกษำและอำจำรย ์ ที่เข ้ำร ่วมโครงกำรได  ้

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้  เทคนิคและวิธีกำรต่ำงๆ  
เพื่อน�ำไปประยุกต ์ ใช ้ กับกำรเรียนกำรสอน 
ในชั้นเรียนต่อไป

ส�ำนักงำนปลัด
กระทรวงกำร
อุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

1 โครงกำร
สนับสนุนนักเรียน
ทุนรัฐบำลทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ระยะที่ 
3, 3+ และ 4 / 2 
โครงกำรสนับสนุน
กำรจดัตัง้ห้องเรยีน
วิทยำศำสตร์ใน
โรงเรียนโดยกำร
ก�ำกับดูแลของ
มหำวิทยำลัย 
(ระยะที่ 2) / 3

พลกิโฉมอดุมศกึษำ - -
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นวก

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

โครงกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัย
ไซเบอร์ไทย 
เพือ่กำรเรยีนกำรสอน
ในระบบปิด  
(Thai-MOOC) /  
4 โครงกำรผลิต
บัณฑิตพันธุ์ใหม่ / 
5 โครงกำรอำสำ
ประชำรัฐ 
(ยุวชนสร้ำงชำติ)

ส�ำนักงำนพัฒนำ
เทคโนโลยีอวกำศ
และภูมิสำรสนเทศ
(องค์กำรมหำชน)

ระบบดำวเทียม
ส�ำรวจเพือ่กำรพฒันำ
หรือธีออส-2

เศรษฐกจินวตักรรม เป็นเวลำกว่ำ 3 ปีแล้วนับจำกวันที่ GISTDA ได้รับกำรอนุมัติ
จำกคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2560 ให้เป็นผู้ด�ำเนิน
งำนโครงกำรธีออส-2 (THEOS-2)  ซึ่งถือได้ว่ำเป็นโครงกำร
ส�ำคญัโครงกำรหนึง่ของประเทศไทยในกำรพฒันำและยกระดบั 
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีอวกำศที่ด�ำเนินกำรสืบเนื่อง 
ต่อจำกโครงกำรธอีอส โครงกำรนีน้อกจำกจะท�ำให้ประเทศไทย
มีดำวเทียมส�ำรวจโลกดวงใหม ่ที่มีควำมทันสมัยและมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นแล้ว โครงกำรธีออส-2 ยังประกอบด้วย
นวัตกรรมใหม่ล่ำสุดที่เรียกว่ำ AIP (Actionable Intelligence  
Policy) ซึ่งเป็น Innovative Singularity Platform ที่จะช่วย
ให้กำรประมวลผล Big Data อันซับซ้อนกลำยเป็น Solution 
ที่สำมำรถน�ำไปปฏิบัติได้จริง ช่วยแก้ปัญหำเชิงพื้นที่และเวลำ
ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของประชำกรเป้ำหมำยได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพสูงสุด รวมถึงกำรพัฒนำและยกระดับขีด 
ควำมสำมำรถของบคุลำกรจสิด้ำภำยใต้โครงกำร Technology  
Transfer เพื่อเสริมสร ้ำงก�ำลังคนไว ้รองรับกำรพัฒนำ 
ด้ำนอวกำศของประเทศไทยในอนำคต

1,431,720,000.00 โครงกำรธีออส-2 นับโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยี
อวกำศที่มีควำมส�ำคัญต่อประเทศไทย ในฐำนะเครื่อง
มืออันทรงพลังที่จะสรรค์สร้ำงคุณูปกำรอย่ำงยิ่งใหญ่ 
ให้แก่กำรพฒันำประเทศด้ำนต่ำงๆ ทีต่่ำงเชือ่มโยงถงึกนั
อย่ำงซับซ้อน ช่วยให้ประเทศไทยยกระดับกำรแก้ปัญำ
ด้ำนกำรพัฒนำได้อย่ำงองค์รวมและเกดิประโยชน์สงูสดุ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภำคส่วน อีกทั้งยังช่วยผลัก
ดนัให้กำรพฒันำเศรษฐกจิอวกำศในประเทศไทยเตบิโต
อย่ำงแขง็แกร่ง พร้อมก้ำวสูก่ำรเป็นผูน้�ำด้ำนเทคโนโลยี
อวกำศในภูมิภำคอำเซียนต่อไปในอนำคต
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สถำบันสำรสนเทศ
ทรัพยำกรน�้ำ 
(องค์กำรมหำชน)

โครงกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีขั้น
สูงและระบบ
สำรสนเทศด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน�้ำ

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

1. ปรับปรุงประสิทธิภำพระบบคลังข้อมูลน�้ำแห่งชำติ
- ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลและกำรให้บริกำร
- เพิม่ประสทิธภิำพระบบติดตำม วเิครำะห์และคำดกำรณ์ 

สถำนกำรณ์น�้ำและสภำพอำกำศ
- เพิ่มประสิทธิภำพระบบส�ำรวจทำงน�้ำ

2. เผยแพร่ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้เพือ่สนบัสนนุกำรใช้ประโยชน์
ข้อมลูในระดบัประเทศ ระดบัปฏบิตักิำร (operation center)  
และระดับพื้นที่ (ศูนย์น�้ำจังหวัด) และพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรข้อมูล กำรวิเครำะห์และติดตำม
สถำนกำรณ์น�้ำและสภำพอำกำศ

 67,100,000.00 - ให้บริกำรข้อมูลทำงด้ำนน�้ำ สภำพอำกำศ และ
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง จำกคลังข้อมูลน�้ำแห่งชำติ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง

- สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของ PMOC และ
ส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำแห่งชำติ (สทนช.) ในกำร
ตัดสินใจและกำรบริหำรจัดกำรน�้ำอย่ำงเป็นระบบ 
ลดควำมเสี่ยงและควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น

- เกดิงำนวจิยัและพฒันำขัน้สงู ทีน่�ำไปใช้งำนได้จรงิ
ร่วมกับระบบกำรบริหำรจัดกำรน�้ำที่มีอยู่เดิม

- มีควำมร่วมมือในระดับนำนำชำติด้ำนระบบกำร
บริหำรจัดกำรน�้ำ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ 
และกำรลดควำมเสีย่งจำกภัยพบิตั ิทีเ่ป็นทีย่อมรบั
ในระดับนำนำชำติ

สถำบันสำรสนเทศ
ทรัพยำกรน�้ำ 
(องค์กำรมหำชน)

โครงกำรพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อ
บริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน�้ำ 
ตำมแนวพระรำชด�ำริ 
โดยชมุชนอย่ำงยัง่ยนื

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

- สร้ำงต้นแบบกำรบริหำรจดักำรทรพัยำกรน�ำ้ชมุชน ตำมแนว 
พระรำชด�ำร ิด้วยวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีร่วมกบัชมุชน
แกนน�ำ ทีค่ดัเลอืกจำกชมุชนแม่ข่ำยฯ และชมุชนเครอืข่ำย 
ที่มีควำมเข้มแข็งและพร้อมพัฒนำ 

- วิเครำะห์หำแนวทำงแก้ไขปัญหำน�้ำ ลงมือปฏิบัติ จัดกำร
ทรัพยำกรน�้ำชุมชนด้วยตนเอง เพื่อเตรียมควำมพร้อมรับ
กำรเปลีย่นแปลงสภำพอำกำศ เกดิควำมมัน่คงด้ำนน�ำ้และ
อำหำร มีผลิตผลตลอดปี

- ถ่ำยทอดและขยำยผลกำรประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์ และ 
เทคโนโลย ีเพือ่พฒันำให้ท้องที ่ท้องถิน่ และชมุชนสำมำรถ
จดัท�ำข้อมลูน�ำ้ แผนทีน่�ำ้ มขี้อมูลแหล่งน�ำ้เชงิพืน้ทีค่รบถ้วน  
สำมำรถใช้สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน บริหำรจัดกำร และ
วำงแผนงำนพัฒนำแหล่งน�้ำในพื้นที่ของตนเองได้อย่ำง 
ถกูต้องและเหมำะสม เกดิควำมมัน่คงทำงด้ำนน�ำ้ ด้ำนอำหำร  
ด้ำนเศรษฐกิจชุมชน

 32,000,000.00 - เพิม่ประสทิธภิำพและคณุภำพชมุชนแกนน�ำ น�ำไปสู่ 
กำรพัฒนำชุมชนในทุกๆ ด้ำน ทั้งด้ำนน�้ำ อำหำร 
และชีวิตควำมเป็นอยู่  

- สร้ำงต้นแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ ด้วย 
ว และ ท ให้เกิดควำมมั่นคงด้ำนน�้ำ เกษตรกร
สำมำรถใช้ข้อมลูสำรสนเทศน�ำ้ วำงแผนเพำะปลกู  
เพิ่มควำมมั่นคง ด้ำนอำหำร ที่ขยำยผลและ 
ขับเคลื่อนโดยชุมชน

- สร้ำงศกัยภำพบคุลำกร สำมำรถประยกุต์ใช้ ว และ ท  
จัดท�ำข้อมูลแหล่งน�้ำเชิงพื้นที่ ที่ครบถ้วนและ
ถูกต้อง สำมำรถใช้สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร 
วำงแผนงำนพัฒนำ ดูแล บ�ำรุงรักษำ แหล่งน�้ำ 
ในพื้นที่ของตนเองอย่ำงยั่งยืน 

- ท้องที่ ท้องถิน่ ชมุชน และเกษตรกร สำมำรถบรหิำร
จัดกำรทรัพยำกรน�้ำชุมชน ด้วย วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี น�ำไปสู่กำรพัฒนำแหล่งน�้ำในพื้นที่ของ
ตนเองให้มีประสิทธิภำพ เพิ่มควำมมั่นคงน�้ำ
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นวก

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

- ชมุชนและเกษตรกร ใช้ข้อมลูทำงวทิยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี วิเครำะห์สมดุลน�้ำ วำงแผนกำรเพำะ
ปลกูอย่ำงเหมำะสม และพร้อมรบักำรเปลีย่นแปลง
สภำพภูมิอำกำศ สำมำรถเพิ่มผลผลิตและเกิด 
ควำมมั่นคงด้ำนอำหำร

ส�ำนักงำนกำรวิจัย
แห่งชำติ

กำรศึกษำกำรเติม
น�้ำใต้ดินในพื้นที่
ที่มีควำมเสี่ยงใน
กำรแพร่กระจำย
น�้ำเค็ม และพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูล
เพื่อกำรจัดกำรเติม
น�้ำใต้ดินในพื้นที่
ภำคตะวันออก
เฉียงเหนือ กรณี
ศึกษำพื้นที่ลุ่มน�้ำ
ห้วยสำยบำตร 
จังหวัดขอนแก่น

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

1) เพื่อส�ำรวจ ศึกษำศักยภำพ จัดจ�ำแนกพื้นที่ตำมสภำพ
แวดล้อมทำงอุทกธรณีวิทยำ ออกแบบ ก่อสร้ำง ทดลอง
ระบบเติมน�้ำใต้ดิน และประเมินควำมเหมำะสมของสภำพ
แวดล้อมทำงอุทกธรณีวิทยำแบบต่ำงๆ ในพื้นที่ลุ ่มน�้ำ
ต้นแบบ (ห้วยสำยบำตร) ต่อกำรจัดกำรเติมน�้ำใต้ดิน  

2) เพือ่ตดิตำม วเิครำะห์ ประเมนิผลทำงวศิวกรรม สงัคม และ
เศรษฐศำสตร์ จำกระบบกำรเติมน�้ำใต้ดินที่ด�ำเนินกำรใน
พื้นที่ต้นแบบ

3) เพื่อจัดท�ำฐำนข้อมูลสภำพแวดล้อมทำงอุทกธรณีวิทยำ  
(Hydrogeological environment database) เพื่อสนบัสนนุ 
กำรตดัสนิใจ (Decision Support System, DSS) ในกำรพฒันำ
ระบบกำรจดักำรเตมิน�ำ้ใต้ดนิ ในเชิงภมูิอำกำศ อทุกวทิยำ  
ธรณีวิทยำ สิ่งแวดล้อม และระบบกำรจัดกำรน�้ำแบบ
บรูณำกำร ในบริบทของพืน้ที่ลุม่น�ำ้ในตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
โดยใช้ลุ่มน�้ำห้วยสำยบำตร เป็นพื้นที่ต้นแบบ เพื่อจัดท�ำ
แผนกำรพฒันำ มำตรฐำนขัน้ตอนกำรด�ำเนนิงำน และคูม่อื
ส�ำหรับกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรเติมน�้ำใต้ดินของพื้นที่
ลุ่มน�้ำห้วยสำยบำตร ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ"

 11,113,000.00 1) ฐำนข้อมูล สภำพแวดล้อมทำงอุทกธรณีวิทยำ 
วิศวกรรม สังคม และเศรษฐศำสตร์ เพื่อสนับสนุน
กำรตัดสินใจ พัฒนำระบบกำรจัดกำรเติมน�้ำใต้ดิน
ของพื้นที่ลุ่มน�้ำต้นแบบ (ห้วยสำยบำตร) ในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

2) ศักยภำพและควำมเหมำะสมของสภำพแวดล้อม
ทำงอุทกธรณีวิทยำแบบต่ำงๆ ในพื้นที่ลุ ่มน�้ำ 
ต่อกำรจัดกำรเติมน�้ำใต้ดิน  

3) แผนบูรณำกำรพัฒนำ มำตรฐำนขั้นตอนกำร
ด�ำเนินงำน และคู่มือส�ำหรับกำรพัฒนำระบบกำร
จัดกำรเติมน�้ำใต้ดินของพื้นที่ลุ่มน�้ำห้วยสำยบำตร 
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นและประชำชนในภำคตะวันออก
เฉียงเหนือได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนกำรจัดกำรเติม
น�้ำใต้ดิน

ส�ำนักงำนกำรวิจัย
แห่งชำติ

ระบบกำรบริหำร
จดักำรน�ำ้แม่นย�ำสงู 
เพือ่รบัมอืกบัภยัพบิตัิ
ซ�้ำซำกในพื้นที่
ปลูกข้ำวหอมมะลิ 
ลุ่มน�้ำโขงเหนือ

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

1) แผนกำรอนรุกัษำและฟื้นฟพูืน้ที่ป่ำต้นน�ำ้เพือ่ลดกำรสญูเสยี
น�้ำภำคกำรเกษตร

2) กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพน�้ำที่เหมำะสมกับพื้นที่กำรผลิต
ส่วนภำคกำรเกษตร

3) พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ เพิ่มประสิทธิภำพ 
ในกำรพยำกรณ์และระบบ เตือนภัยล่วงหน้ำ และสำมำรถ 
คำดกำรณ์ควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจ ต่อภำคกำรเกษตร

 10,659,000.00 1) ระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูลต้นแบบในกำร
บริหำรจัดกำรน�้ำเพื่อลดควำมเสี่ยงหรือควำมเสีย
หำยจำกกำรขำดแคลนน�้ำและอุทกภัย

2) ระบบพยำกรณ์น�้ำท่วมที่สำมำรถน�ำไปใช้เตือนภัย
แก่ประชำชนในพื้นที่ 2 อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอปง และ
ดอกค�ำใต้ได้
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ื้นต
ัวจากวิกฤต

โควิด
-19 สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

4) พัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรน�้ำนอกเขตชลประทำน 
ที่เหมำะสมกับภำคกำรเกษตร ลุ่มน�้ำอิง

5) ประเมนิผลกระทบทำงเศรษฐกิจจำกกำรบรหิำรจดักำรน�ำ้ 
อตัรำผลิตภำพกำรผลิตของภำคกำรเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.2

3) นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรน�้ำเพื่อกำรเพำะปลูก 
ข้ำวหอมมะลิ รวมทั้งทรำบถึงผลกระทบทำง
เศรษฐกจิในกำรใช้น�ำ้เพือ่กำรเพำะปลกูข้ำวหอมมะลิ  
เพือ่วำงแผนกำรใช้น�ำ้และกำรเพำะปลกูได้เหมำะสม 
รวมทัง้เพือ่กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูแ้ละเทคโนโลยี
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน�้ำและกำรรับมือภัยพิบัติ
ภำคกำรเกษตร

สถำบันวิจัย
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย

กำรแก้ไขปัญหำ
สิ่งแวดล้อมและ
ขยะพลำสติก
ในชุมชนเพื่อกำร
บรูณำกำรอย่ำงยัง่ยนื 
(พืน้ทีจ่งัหวดัสระบรุ)ี

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

โครงกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมและขยะพลำสติกในชุมชน  
เพื่อกำรบูรณำกำรอย่ำงยั่งยืน เป็นโครงกำรมุ่งเป้ำแก้ไขปัญหำ
ขยะชุมชน ในพื้นที่ที่มีปัญหำขยะล้นเมือง เช่น จังหวัดสระบุรี 
โดยกำรคัดเลือก หน่วยงำนท้องถิ่นระดับ อบต.ขนำดเล็กหรือ
ขนำดกลำง ที่มีควำมเหมำะสม ในกำรเป็นตัวแทนของพื้นที่
น�ำร่อง โดยใช้ผลงำนด้ำนวทิยำศำสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
ร่วมกับนโยบำยจำกรัฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำตั้งแต่ต้นน�้ำด้ำน
กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ กำรคัดแยกขยะ ร่วมกับกำรศึกษำ 
ผลกระทบและลดผลกระทบทำงสิง่แวดล้อม ระดบักลำงน�ำ้ คอื 
กำรแก้ไขปัญหำกำรคัดแยกโดยใช้นวัตกรรมสร้ำงเครื่องจักร
ในกำรคัดแยกขยะ กำรสร้ำงเครื่องคัดแยกชนิดและสีพลำสติก 
ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญ ต่อกำรสร้ำงรำยได้ในกำรน�ำขยะกลับมำ
รีไซเคิลที่เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำทั้ง
ขยะเก่ำและขยะใหม่ ที่น�ำมำผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก
รีไซเคิล และเชื้อเพลิงอัดแท่ง (Refuse Derived Fuel: RDF) 
และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำทำงด้ำนปลำยน�้ำ ในกำรแปรรูป
ขยะมูลฝอย เป็นปุ๋ย และพลังงำนสะอำด หรือ พลังงำนชีวภำพ
เพือ่รองรบักำรผลติพลงังำนควำมร้อนทีท่ีเ่กดิขึน้ในกระบวนกำร 
ผลิตผลติภณัฑ์กำรแปรรปูเกลด็ (Flake) หรอืเมด็พลำสตกิรไีซเคลิ

 4,000,000.00 - เทคโนโลยตี้นแบบกำร คดัแยกขยะระบบ กึง่อตัโนมัติ 
แบบครบวงจร 
1) ศนูย์ต้นแบบเพื่อใช้ในกำรศกึษำดงูำนต่อ กำร 

จดักำรขยะชมุชนอย่ำงยัง่ยนื ด้วยวทิยำศำสตร์  
เทคโนโลย ีและนวตักรรม เป็นศูนย์กลำงในกำร 
คัดแยกและจัดกำร ขยะชุมชนขนำดเล็ก 

2) เพิ่มปริมำณกำรผลิตเกล็ดหรือเม็ด พลำสติก
รีไซเคิล มำกกว่ำ 1ตัน/สัปดำห์ 

3) มีกำรจ้ำงงำนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่ำ 10 รำย 
4) มรีำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำผลติภณัฑ์ พลำสตกิ

รีไซเคิล ไม่น้อยกว่ำ 15,000 บำทต่อเดือน
- ผลิตภัณฑ์ถ่ำนหอม 3 in 1 และ ชอล์คไล่มด

1) ชมุชนเกดิรำยได้ของกำรขำยผลติภัณฑ์ชมุชน 
ประมำณกำร 5,000 บำท/รอบ กำรผลิต 

2) เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมรู ้ ควำมคิดเห็น  
ซึ่งกันและกัน เกิดกิจกรรมบูรณำกำรจำก  
ทุกภำคส่วนในกำรด�ำเนินงำน 

3) สร้ำงคณุภำพชวีติให้ประชำชนในเขตกำรจดักำร 
ขยะชุมชนขนำดเล็ก

โดยมุ่งหวังให้เกิดกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน 
ในกำรแก้ไขปัญหำขยะ เพือ่พฒันำเป็นศนูย์ต้นแบบในกำรแก้ไข 
ปัญหำส�ำหรบัหน่วยงำนท้องถิน่ทีม่งีบประมำณจ�ำกดั ให้สำมำรถ 
เกิดรำยได้จำกกำรจัดกำรขยะและเพิ่มมูลค่ำขยะพลำสติก  
เพื่อแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะชุมชนล้มเหลวที่ผ ่ำนมำ 
เนื่องจำกหน่วยงำนท้องถิ่นมักพึ่งพำแต่งบประมำณภำครัฐ  
และมักมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนสูง

- ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงขยะ คุณภำพสูง (HQRDF)
1) สร้ำงรำยได้ทำงธุรกิจจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์

มูลค่ำเพิ่มจำกกำรแปรรูปขยะ 
2) เกิดรำยได ้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ RDF  

ไม่น้อยกว่ำ 10,000บำท/เดือน 
3) ส่งเสริมให้เกิดกำรใช้พลังงำนทดแทนใน  

รูปแบบเชื้อเพลิงขยะคุณภำพสูง
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ภำควิชำวิศวกรรม
โยธำ คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่

โครงกำรพัฒนำวสัดุ
ปรบัปรงุคุณภำพถนน
ด้วยวสัดุเชือ่มประสำน
ชนิดอัลคำไลน์-
แอคติเวทเต็ด  
เพื่อกำรปรับปรุง
และซ่อมแซม
ผิวทำงที่ยั่งยืน
และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

เศรษฐกจินวตักรรม กำรปรับปรุงซ่อมแซมผิวทำงที่เสื่อมสภำพโดยวิธีกำรขุดไส
หมนุเวยีนวสัดชุัน้ทำงเดมิมำใช้ใหม่ในที ่(Recycling) โดยทัว่ไป
ต้องมกีำรก�ำจดัวสัดุถนนเดมิทีม่อียูไ่ปยงัหลมุฝังกลบ และจดัหำ
วัสดุใหม่จำกเหมือง ซึ่งกำรจัดกำรนี้เป็นกิจกรรมที่ไม่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงข่ำยถนนในประเทศไทยเกือบทั้งหมด
ใช้วสัดมุวลรวมมแีอสฟัสต์เป็นพืน้ผวิ มคีวำมเสถยีรภำพทำงกล  
(เพิม่วสัดมุวลรวมใหม่และท�ำกำรบดอัดซ�ำ้) หรือกำรใช้แอสฟัลต์
โอเวอร์เลย์ (Overlay) ซึ่งทั้งคู่มีอำยุกำรใช้งำนที่สั้นกว่ำมำก 
เนือ่งจำกเกดิกำรแตกร้ำว, รอยแยกชัน้เป็นแบบโพรง และอืน่ ๆ   
แต่อย่ำงไรก็ตำมมักจะไม่เพียงพอเนื่องจำกปัจจุบันมีปริมำณ 
ผู้ใช้งำนเพิ่มขึ้น รวมถึงน�้ำหนักกระท�ำในช่วงอำยุที่ออกแบบไว้
ประมำณ 14 ปี ส�ำหรบักำรปรบัปรงุคณุภำพถนนในประเทศไทย
โดยทัว่ไปใช้ซเีมนต์ เช่น กำรหมนุเวยีนวสัดชุัน้ทำงเดมิมำใช้ใหม่ 
ซึง่มรีำคำถกูกว่ำกำรสร้ำงใหม่ประมำณ 35-50 เปอร์เซน็ต์ อกีทัง้ 
ยังเป็นวิธีแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนจำกกำรน�ำวัสดุพื้นทำง
ที่มีอยู่มำรีไซเคิล ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่ำนมำได้มีกำรพัฒนำ
อุปกรณ์หนักส�ำหรับกำรหมุนเวียนวัสดุชั้นทำงเดิมแบบใหม่  
ซึ่งสำมำรถแยกส่วนและท�ำให้ผิวทำงเก่ำเป็นเนื้อเดียวกัน  
ท�ำให้มีควำมลึกมำกขึ้น 0.5 เมตร จำกในอดีตลึก 0.2 เมตร 
ซเีมนต์และน�ำ้จะผสมกบัวสัดทุีแ่ยกไว้ โดยจะถกูบดอัดภำยหลงั  
เพื่อให้ได้พื้นทำงใหม่ที่มีควำมเสถียร ปัจจุบันทั่วโลกมักใช้
ซเีมนต์ปอร์ตแลนด์ในกำรซ่อมบ�ำรงุถนนมำกกว่ำ 80 เปอร์เซน็ต์
แต่ในกรณีประเทศไทยใช้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ โครงกำรนี้ 
จึงมุ่งสนใจที่จะน�ำเสนอควำมก้ำวหน้ำของฐำนควำมรู้ วิธีกำร

 3,000,000.00 จำกกำรศึกษำเกี่ยวกับสำรเชื่อมประสำนอัลคำไลน์
แอคทิเวทเต็ด พบว่ำสำมำรถผลิตคอนกรีตคุณภำพสูง 
ได้ในรำคำที่ต�่ำ รวมถึงพบว่ำกำรควบคุมประเภทและ 
ปริมำณของอัลคำไลน์ต่ำงส่งผลต่อคุณสมบัติที่ส�ำคัญ
ของคอนกรีต เช่น ระยะเวลำก่อตัว, ก�ำลัง, กำรหดตัว,  
ควำมคบื และควำมคงทน อกีทัง้ยงัเป็นคณุสมบตัทิีส่�ำคญั 
ของอตุสำหกรรมทำง ซึง่ต้องกำรปรบัควำมเสถยีรภำพ
ให้เหมำะสมกับสภำพภูมิอำกำศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย 
(แห้งแล้ง, ฤดูหนำว, ฤดูร้อน ฯลฯ), พื้นที่ (สูง, ต�่ำ, 
ระดบัน�ำ้ใต้ดิน) และเงือ่นไขกำรก่อสร้ำง ดงันัน้โครงกำร
นี้จึงมุ่งเน้นเป้ำหมำยเพื่อน�ำเสนอควำมก้ำวหน้ำควำม
รู้ของวัสดุเชื่อมประสำนชนิดอัลคำไลน์-แอคทิเวทเต็ด  
และกำรพัฒนำวิธีกำรในกำรจัดกำรกับกำรหดตัวและ
ปัญหำด้ำนควำมทนทำน ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับควำม
ยั่งยืนของโครงสร้ำงถนนในอนำคต โครงกำรนี้ผลลัพธ์
ที่ได้ดังนี้
• ได้สัดส่วนของสำรละลำย คุณสมบัติทำงกล และ

ทำงเคมีที่เหมำะสมในกำรน�ำมำใช้สังเครำะห์จีโอ
โพลิเมอร์ก�ำลังต�่ำ โดยใช้หินคลุกเป็นวัสดุตั้งต้น

• ประเมินหำกำรบดอัดที่เหมำะสม คุณสมบัติด้ำน
ก�ำลังรับแรงอัดแกนเดียว เพื่อผลิตจีโอโพลิเมอร์ 
ที่มีก�ำลังอัดอยู่ในเกณฑ์งำนถนนในประเทศไทย

• ทรำบแนวทำงกำรน�ำวสัดุเชื่อมประสำนแอคทเิวทเตด็ 
มำใช้แทนซีเมนต์ในงำนถนนประเทศไทย"
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4) พัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรน�้ำนอกเขตชลประทำน 
ที่เหมำะสมกับภำคกำรเกษตร ลุ่มน�้ำอิง

5) ประเมนิผลกระทบทำงเศรษฐกิจจำกกำรบรหิำรจดักำรน�ำ้ 
อตัรำผลิตภำพกำรผลิตของภำคกำรเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.2

3) นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรน�้ำเพื่อกำรเพำะปลูก 
ข้ำวหอมมะลิ รวมทั้งทรำบถึงผลกระทบทำง
เศรษฐกจิในกำรใช้น�ำ้เพือ่กำรเพำะปลกูข้ำวหอมมะลิ  
เพือ่วำงแผนกำรใช้น�ำ้และกำรเพำะปลกูได้เหมำะสม 
รวมทัง้เพือ่กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูแ้ละเทคโนโลยี
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน�้ำและกำรรับมือภัยพิบัติ
ภำคกำรเกษตร

สถำบันวิจัย
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย

กำรแก้ไขปัญหำ
สิ่งแวดล้อมและ
ขยะพลำสติก
ในชุมชนเพื่อกำร
บรูณำกำรอย่ำงยัง่ยนื 
(พืน้ทีจ่งัหวดัสระบรุ)ี

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

โครงกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมและขยะพลำสติกในชุมชน  
เพื่อกำรบูรณำกำรอย่ำงยั่งยืน เป็นโครงกำรมุ่งเป้ำแก้ไขปัญหำ
ขยะชุมชน ในพื้นที่ที่มีปัญหำขยะล้นเมือง เช่น จังหวัดสระบุรี 
โดยกำรคัดเลือก หน่วยงำนท้องถิ่นระดับ อบต.ขนำดเล็กหรือ
ขนำดกลำง ที่มีควำมเหมำะสม ในกำรเป็นตัวแทนของพื้นที่
น�ำร่อง โดยใช้ผลงำนด้ำนวทิยำศำสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
ร่วมกับนโยบำยจำกรัฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำตั้งแต่ต้นน�้ำด้ำน
กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ กำรคัดแยกขยะ ร่วมกับกำรศึกษำ 
ผลกระทบและลดผลกระทบทำงสิง่แวดล้อม ระดบักลำงน�ำ้ คอื 
กำรแก้ไขปัญหำกำรคัดแยกโดยใช้นวัตกรรมสร้ำงเครื่องจักร
ในกำรคัดแยกขยะ กำรสร้ำงเครื่องคัดแยกชนิดและสีพลำสติก 
ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญ ต่อกำรสร้ำงรำยได้ในกำรน�ำขยะกลับมำ
รีไซเคิลที่เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำทั้ง
ขยะเก่ำและขยะใหม่ ที่น�ำมำผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก
รีไซเคิล และเชื้อเพลิงอัดแท่ง (Refuse Derived Fuel: RDF) 
และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำทำงด้ำนปลำยน�้ำ ในกำรแปรรูป
ขยะมูลฝอย เป็นปุ๋ย และพลังงำนสะอำด หรือ พลังงำนชีวภำพ
เพือ่รองรบักำรผลติพลงังำนควำมร้อนทีท่ีเ่กดิขึน้ในกระบวนกำร 
ผลิตผลติภณัฑ์กำรแปรรปูเกลด็ (Flake) หรอืเมด็พลำสตกิรไีซเคลิ

 4,000,000.00 - เทคโนโลยตี้นแบบกำร คดัแยกขยะระบบ กึง่อตัโนมัติ 
แบบครบวงจร 
1) ศนูย์ต้นแบบเพื่อใช้ในกำรศกึษำดงูำนต่อ กำร 

จดักำรขยะชมุชนอย่ำงยัง่ยนื ด้วยวทิยำศำสตร์  
เทคโนโลย ีและนวตักรรม เป็นศูนย์กลำงในกำร 
คัดแยกและจัดกำร ขยะชุมชนขนำดเล็ก 

2) เพิ่มปริมำณกำรผลิตเกล็ดหรือเม็ด พลำสติก
รีไซเคิล มำกกว่ำ 1ตัน/สัปดำห์ 

3) มีกำรจ้ำงงำนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่ำ 10 รำย 
4) มรีำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำผลติภณัฑ์ พลำสตกิ

รีไซเคิล ไม่น้อยกว่ำ 15,000 บำทต่อเดือน
- ผลิตภัณฑ์ถ่ำนหอม 3 in 1 และ ชอล์คไล่มด

1) ชมุชนเกดิรำยได้ของกำรขำยผลติภัณฑ์ชมุชน 
ประมำณกำร 5,000 บำท/รอบ กำรผลิต 

2) เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมรู ้ ควำมคิดเห็น  
ซึ่งกันและกัน เกิดกิจกรรมบูรณำกำรจำก  
ทุกภำคส่วนในกำรด�ำเนินงำน 

3) สร้ำงคณุภำพชวีติให้ประชำชนในเขตกำรจดักำร 
ขยะชุมชนขนำดเล็ก

โดยมุ่งหวังให้เกิดกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน 
ในกำรแก้ไขปัญหำขยะ เพือ่พฒันำเป็นศนูย์ต้นแบบในกำรแก้ไข 
ปัญหำส�ำหรบัหน่วยงำนท้องถิน่ทีม่งีบประมำณจ�ำกดั ให้สำมำรถ 
เกิดรำยได้จำกกำรจัดกำรขยะและเพิ่มมูลค่ำขยะพลำสติก  
เพื่อแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะชุมชนล้มเหลวที่ผ ่ำนมำ 
เนื่องจำกหน่วยงำนท้องถิ่นมักพึ่งพำแต่งบประมำณภำครัฐ  
และมักมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนสูง

- ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงขยะ คุณภำพสูง (HQRDF)
1) สร้ำงรำยได้ทำงธุรกิจจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์

มูลค่ำเพิ่มจำกกำรแปรรูปขยะ 
2) เกิดรำยได ้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ RDF  

ไม่น้อยกว่ำ 10,000บำท/เดือน 
3) ส่งเสริมให้เกิดกำรใช้พลังงำนทดแทนใน  

รูปแบบเชื้อเพลิงขยะคุณภำพสูง
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น�ำวัสดุเชื่อมประสำนชนิดอัลคำไลน์ แอคติเวทเต็ด (Alkaline 
Activators) บนพืน้ฐำนวสัดใุนประเทศไทยเท่ำนัน้ มำใช้พฒันำ
เพื่อแก้ไขปัญหำที่ท้ำทำยของควำมเสียหำยผิวทำงที่เกิดขึ้น 
ก่อนก�ำหนด จำกกำรหดตวัและปัญหำควำมทนทำนของผวิทำง 
ซึง่เป็นขัน้ตอนทีม่คีวำมส�ำคญัส�ำหรับควำมยัง่ยนืในอนำคตของ
โครงสร้ำงถนน กำรปรับปรุงผิวทำงด้วยกำรใช้อัลคำไลน์แบบ
ใหม่นี้ ขึ้นอยู่กับกำรทดสอบในห้องปฏิบัติกำร และวิธีกำรกำร
เชงิตวัเลขร่วมกบักำรสงัเกตกำรณ์ผวิทำงจรงิที่ด�ำเนนิกำรในช่วง 
ของโครงกำร นี่เป็นนวัตกรรมควำมเสถียรภำพของผิวทำง 
ที่ส่งผลให้วัสดุพื้นทำงมีควำมสะอำดและเป็นสีเขียว ช่วยท�ำให้
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และฟื้นฟูสภำพผิวทำงถนนได้อย่ำง
ยั่งยืนด้วยโครงข่ำยถนนที่มีอยู่

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบุรีรัมย์

กำรพัฒนำกลุ่ม
ผู้ใช้น�ำ้เพื่อกำรแก้ไข
ปัญหำภัยแล้ง
ในจังหวัดบุรีรัมย์

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

กำรจดัตัง้กลุม่บรหิำรจดักำรน�ำ้ให้ครอบคลมุทกุต�ำบลในจงัหวัด
บรุรีมัย์ เริม่จำกกำรวำงแผนและเตรยีมกำร โดยกำรสร้ำงทีมงำน
พีเ่ลีย้งด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรน�ำ้ขึน้ ประกอบด้วยคณะอำจำรย์
จำกทำงสำขวิชำต่ำงๆที่มีควำมเชี่ยวชำญ เช่น 1) สำขำภูมิ 
สำรสนเทศ 2) สำขำก่อสร้ำง(วิศวโยธำ) 3)สำขำวิทยำศำสตร์ 
สิง่แวดล้อม 4)สำขำสงัคมศำสตร์ 5)สำขำกำรจดักำรอตุสำหกรรม  
6) สำขำกำรจดักำร และวทิยำกรจำกภำยนอกทีม่คีวำมเชีย่วชำญ 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ และปรำชญ์ชำวบ้ำนที่มีภูมิปัญญำ 
ด้ำนกำรจดักำรน�ำ้ โดยมหีน่วยประสำนงำนหลัก คอื สถำบนับรหิำร 
จัดกำรน�้ำชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้น เพื่อประสำนงำนไปยังพื้นที่
ผ่ำนหน่วยงำนท้องถิ่นในระดับต�ำบล แต่ละกลุ่มต้องมีควำมรู้
ดงันี ้1) กระบวนกำรจดัตัง้กลุม่ผูใ้ช้น�ำ้และกำรบรหิำรจดักำรน�ำ้
ในชุมชน 2) บทบำทหน้ำที่ของกลุ่มผู้ใช้น�้ำ 3)ระบบกำรก�ำกับ
ดูแลแหล่งน�้ำ(กำรสร้ำงกฎกติกำ)หรือกำรติดตำมกำรใช้น�้ำที่ดี  
4) กำรบ�ำรุงรักษำแหล่งน�้ำและระบบส่งน�้ำร่วมกัน 5) กฎหมำย 
ที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ 6)กำรท�ำข้อมูลกลุ่มผู้ใช้น�้ำ
และเพือ่กำรวำงแผนใช้น�ำ้ 7) กำรศกึษำดงูำนกลุม่ผูใ้ช้น�ำ้ทีเ่ข้มแข็ง  
8) กำรบริหำรงำนบุคคลเพื่อให้เกิดควำมมั่นคงและเข้มแข็ง 

 1,845,000.00 1. ลดควำมเหลื่อมล�้ำในกำรใช้ทรัพยำกรน�้ำเพื่อ
กำรเกษตรร่วมกัน

2. ลดป ัญหำกำรขำดแคลนน�้ ำ เพื่อกำรเกษตร 
ในจังหวัดบุรีรัมย์

3. ชำวจังหวัดบุรีรัมย์มีแผนกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ 
เพื่อกำรอุปโภคบริโภคในระดับหมู่บ้ำน

4. ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรวำงระบบเพื่อกำรบริหำร
จดักำรน�ำ้ในชมุชนได้อย่ำงเป็นระบบและเหมำะสม 
กับภูมิสังคม

5. ลดปัญหำควำมขัดแย้งในกำรจัดสรรน�้ำได้อย่ำง 
ต่อเนื่อง
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หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

9) กำรน�ำข้อมูลมำประยุกต์ใช้ประโยชน์และกำรศึกษำดูงำน 
กำรบริหำรจดักำรน�ำ้ของจงัหวัดเชยีงใหม่ เป็นกำรศกึษำเรยีนรู้
พืน้ที ่ทีม่รีปูแบบและกระบวนกำรบรหิำรจดักำรน�ำ้ทีด่ ีตลอดจน
กำรบรหิำรจดักำรกลุม่ ทีม่มีำยำวนำนตัง้แต่บรรพบรุษุ จะเหน็ได้
ถงึร่องรอยของกำรท�ำฝำย กำรท�ำล�ำเหมอืง และกระบวนกำรใน
กำรดูแลรกัษำ ทีส่บืทอดมำยงัรุน่ลกู หลำน ผ่ำนประเพณพีืน้ถิน่  
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรส่งต่อวัฒนธรรมในกำรรักษำแหล่งน�้ำ

ส�ำนักบริกำร
วิชำกำร 
มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
มหำสำรคำม

โครงกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตเด็ก
และเยำวชน
เพื่อควำมเป็น
พลเมืองและทักษะ
อำชีพตำม
แนวปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

1. คณะด�ำเนินงำนโครงกำรลงส�ำรวจบริบทสถำนศึกษำและ 
รปูแบบกจิกรรมกำรส่งเสรมิและพฒันำคณุภำพชวีิตเดก็และ 
เยำวชนเพือ่ควำมเป็นพลเมอืงตำมคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์  
4 ประกำร และทกัษะวชิำชพีตำมแนวปรชัญำของเศรษฐกจิ
พอเพยีงทีส่อดคล้องกบัชุมชนในโรงเรยีนจ�ำนวน 12 โรงเรยีน

2. คณะด�ำเนินงำนโครงกำรจัดอบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และสร้ำงควำมตระหนกัในบทบำทหน้ำทีค่วำมเป็นพลเมอืง
ตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประกำรของเด็กและ
เยำวชนโดยวทิยำกรจำกคณะครุศำสตร์และร่วมกบัคณะครู 
ในโรงเรียนที่รับผิดชอบโครงกำร

3. คณะผูด้�ำเนนิงำนโครงกำรจดัอบรมควำมรูเ้สรมิสร้ำงทักษะ
ด้ำนอำชพีทีเ่หมำะสมให้กบัเดก็และเยำวชนทีส่อดคล้องกบั
ชุมชนร่วมกับคณะครูในโรงเรียนที่รับผิดชอบโครงกำร

4. คณะผู ้ด�ำเนินงำนโครงกำรร่วมกับคณะครูในโรงเรียน  
จดักจิกรรมกำรสนทนำกลุ่มเพือ่กำรถอดบทเรยีนควำมเป็น
พลเมืองและทักษะอำชีพ "

 650,000.00 ผลลัพธ์ของโครงกำร
1. เดก็และเยำวชนทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรทัง้ 10 โรงเรยีนได้

อบรมกำรปลกูฝังคณุลกัษณะทีพ่ึงประสงค์ 4 ประกำร 
ตำมพระรำโชบำยในหลวงรชักำลที ่10 และฝึกปฏบิตัิ 
ทักษะอำชีพเสริมในระหว่ำงเรียนจำกบุคลำกร
ภำยในโรงเรียนและจำกวิทยำกรที่เป็นปรำชญ์
ชมุชน นอกจำกนีเ้ดก็และเยำวชนได้ร่วมกนัท�ำงำน
เป็นทีมในเรื่องกำรประกอบอำชีพตำมฐำนเรียนรู้ 
ทีเ่ด็กและเยำวชนมีควำมต้องกำร เช่น กำรเลี้ยงไก่ 
พนัธุไ์ข่ กำรปลกูเหด็ ปลกูพชืผกัสวนครวั กำรจดัท�ำ 
โครงงำนคุณธรรม กำรจัดกำรขยะ เป็นต้น

2. เดก็และเยำวชนทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรจ�ำนวน 300 คน 
มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรปลกูฝังคณุลกัษณะ 
ที่พึงประสงค์ 4 ประกำรคือ 1 มีทัศนคติที่ดีและ
ถูกต้อง 2 มีอำชีพและมีงำนท�ำ 3 มี พื้นฐำนชีวิต 
ที่มั่นคง 4 มีควำมเป็นพลเมืองที่ดีและได้น�ำไป
ปฏิบัติโดยใช้ฐำนกิจกรรมกำรเรียนรู้เรื่องกำรท�ำ
อำชีพเสริมระหว่ำงเรียนเช่นฐำนกำรเรียนรู้เรื่อง
กำรเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เรื่องกำรปลูกพืชผักสวนครัว
เรื่องกำรก�ำจัดขยะเรื่องโครงงำนคุณธรรมและ
เรื่องกำรปลูกเห็ดท�ำให้เด็กและเยำวชนมีควำมรัก
สำมัคคีและมีควำมรับผิดชอบซึ่งเป็นคุณลักษณะ 
ทีพ่งึประสงค์ในควำมเป็นพลเมอืงทีด่ขีองประเทศชำติ
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ส�ำนักบริกำร
วิชำกำร 
มหำวิทยำลัย
รำชภฏัมหำสำรคำม

โครงกำรส่งเสริม
เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนำท้องถิ่น

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

1. กำรปฏิบัติกำรท�ำบ่อหมักก๊ำซออกแบบกำรท�ำบ่อหมัก 
ก๊ำซชีวภำพและกำรใช้อุปกรณ์ของบ่อหมักก๊ำซชีวภำพ

2. กำรปฏิบัติกำรท�ำสำรปรับปรุงดิน (ปุ ๋ยอัดเม็ดอินทรีย์)
ทดสอบสำรปรับปรุงดิน 7 ชนิด โดยใช้ห้องทดลอง 
ทำงวิทยำศำสตร์

3. กำรติดตั้งแผงพลังงำนแสงอำทิตย์ (โซล่ำเซลล์) ออกแบบ
กำรวำงผงัตดิตัง้แผงพลงังำนแสงอำทติย์และกำรใช้อปุกรณ์

4. กำรปฏิบัติกำรสร้ำงอุโมงค์อบแห้ง ออกแบบกำรสร้ำง
อุโมงค์อบแห้งและกำรใช้อุปกรณ์เพื่อสร้ำงอุโมงค์อบแห้ง

 640,000.00 ด้ำนนวัตกรรม
1. จังหวัดมหำสำรคำมได้บ่อหมักก๊ำซ 76 บ่อ
2. จังหวัดกำฬสินธุ์ได้บ่อหมักก๊ำซ 5 บ่อ รวม 81 บ่อ
3. จังหวัดมหำสำรคำมได้กำรใช้น�้ำจำกพลังงำนแสง

อำทิตย์ บ่อบำดำลและสระน�้ำ จ�ำนวน 30 แห่ง 
จังหวัดกำฬสินธุ ์ได้กำรใช้น�้ำจำกพลังงำนแสง
อำทิตย์ของบ่อบำดำล 1 แห่ง และสระน�้ำ 1 แห่ง 
รวมกำรใช้น�ำ้จำกพลังงำนแสงอำทติย์ จ�ำนวน 32 แห่ง

4. ได้อุโมงค์อบแห้ง 1 แห่งในจังหวัดมหำสำรคม
5. ไดปุ้ย๋อดัเมด็อนิทรยี ์7 เครื่อง จงัหวดัมหำสำรคำม 

4 เครื่อง จังหวัดกำฬสินธุ์ 3 เครื่องเกิดประโยชน์
ต่อด้ำน

ด้ำนเศรษฐกิจ
1. ปุ๋ยน�้ำชีวภำพ ก่อให้เกิดรำยได้กับเกษตร จ�ำหน่ำย

ขวดละ 20 บำท มรีำยได้เฉลีย่เดอืนละ 2,000 บำท 
เฉลี่ยต่อปี 24,000 บำท ลดกำรใช้แก๊ส LPG ปีละ 
5,400 บำท

2. เกษตรกรสำมำรถจ�ำหน่ำยปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดได้ 
120 กระสอบ ท�ำให้เกิดรำยได้ 48,000 บำท/ปี 
และเกษตรกรท�ำเกษตรอินทรีย์เป็นแปลงสำธิต
รวม 72 ไร่ กระจำยอยู่ทั้ง 13 อ�ำเภอ ของจังหวัด
มหำสำรคำม

3. กลุ่มวิสำหกิจชุมชนเกษตรผสมผสำนที่เข้ำร่วม 
โครงกำรฯ สำมำรถปลกูพชืผกัสวนครวั พชืสมนุไพร  
โดยใช้ระบบน�ำ้พลงังำนแสงอำทิตย์ ทั้งในฤดกูำลผลติ 
และนอกฤดกูำลผลติ มรีำยได้ เฉลีย่เดอืนละ 3,000 บำท  
ต่อครัวเรือน /รำยได้ต่อปี 36,000 บำท
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นวก

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

ด้ำนสิ่งแวดล้อม
เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรผลิต  
เข้ำสูร่ะบบกำรผลติแบบอนิทรยี์เพิ่มมำกขึน้ และเกษตรกร 
ได้ใช้บ่อก๊ำซชีวภำพแทนก๊ำซ LPG และลดกำรตัดไม้
ท�ำลำยป่ำเพือ่ใช้ฟืนในกำรเป็นเชือ้เพลงิ และเกษตรกร
ได้ประกอบอำชีพเกษตรกรรมแบบอินทรีย์ โดยใช้สำร
ปรับปรุงดิน(ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด) ที่ผลิตได้เอง

ด้ำนกำรศึกษำ
1. มีวิทยำกรตัวคูณด้ำนกำรท�ำบ่อหมักก๊ำซชีวภำพ 

จ�ำนวน 10 คน
2. มีวิทยำกรตัวคูณด้ำนกำรท�ำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 

จ�ำนวน 3 คน
3. มีวิทยำกรตัวคูณด้ำนพลังงำนแสงอำทิตย์ จ�ำนวน 

4 คน ซึ่งวิทยำกรเหล่ำนี้ได้ขยำยผลควำมรู้ไปสู่
ชมุชนใกล้เคยีง เกษตรกรทีส่นใจ ได้เรยีนรู้น�ำไปใช้
ประโยชน์เพื่อกำรประกอบอำชีพ และได้ขยำยผล 
กำรถ่ำยทอดควำมรูใ้ห้กบัหน่วยงำนทีส่นใจ น�ำไปใช้ 
ประโยชน์ สร้ำงบ่อหมักก๊ำซชีวภำพ ท�ำปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ด ติดตั้งแผงพลังงำนแสงอำทิตย์

ส�ำนักงำนปรมำณู
เพื่อสันติ

กำรศึกษำกำร
เคลื่อนย้ำยของ
นิวไคลด์รังสี
ในระบบนิเวศนำข้ำว

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

กำรศึกษำนี้ด�ำเนินกำรเพื่อเพื่อสนับสนุนกำรก�ำกับดูแล 
ควำมปลอดภัยทำงนวิเคลยีร์และรงัสทีีเ่ป็นภำรกิจของส�ำนกังำน
ปรมำณเูพือ่สนัต ิมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษำกำรเคลือ่นทีข่องนวิไคลด์ 
รังสีที่เกิดจำกกิจกรรมของมนุษย์ในระบบนิเวศนำข้ำวที่เป็น
ระบบนิเวศที่มีรูปแบบเฉพำะตัว และมีควำมส�ำคัญต่อกำร 
ใช้ชีวิตของประชำชนไทย โดยขอบเขตของกำรศึกษำมีดังนี้
1. กำรศึกษำเพื่อเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนรองรับผลกระทบ

จำกกำรปนเปื้อนของนิวไคลด์รังสีที่เกิดจำกกำรทดลอง
อำวุธนิวเคลียร์และอุบัติเหตุจำกโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ที่อำจ
เกิดขึ้นในอนำคต โดยศึกษำพฤติกรรมของนิวไคลด์เสถียร

 500,000.00 1. ข ้อมูลที่ใช ้ในกำรวำงแผนรองรับผลกระทบ 
จำกกำรปนเปื้อนของนิวไคลด์รังสีที่เกิดจำกกำร
ทดลองอำวุธนิวเคลียร์และอุบัติเหตุจำกโรงไฟฟ้ำ
นิวเคลียร์ที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต 

2. ข้อมูลกำรได้รับรังสีของนิวไคลด์รังสีในธรรมชำติ
จำกกำรบริโภคข้ำวของประชำชน"
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ื้นต
ัวจากวิกฤต

โควิด
-19 สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

 ของซีเซียม (133Cs) เพื่อเป็นตัวแทนของนิวไคลด์รังสีของ
ซีเซียม (137Cs) ในระบบนิเวศนำข้ำวของประเทศไทย 

2. กำรศึกษำพฤติกรรมของนิวไคลด์รังสีในธรรมชำติ ได้แก่ 
226Ra 228Ra 228Th และ 40K รวมถึงกำรได้รับรังสีจำก 
นวิไคลด์เหล่ำนีใ้นกำรบรโิภคข้ำวด้วยกำรศกึษำนี ้ตัง้เป้ำหมำย 
ทีจ่ะด�ำเนนิกำรในพืน้ที่ของศนูย์วจิยัทัว่ประเทศไทย เพือ่ให้
ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมพันธุ์ข้ำวและสภำพดินที่แตกต่ำงกัน 
ในแต่ละพื้นที่ ปัจจุบัน ได้มีกำรศึกษำแล้วในพื้นที่ของ
ศูนย์วิจัยข้ำวปทุมธำนี ซึ่งท�ำให้ได้ข้อมูลที่ใช้เป็นตัวแทน
กำรศึกษำพันธุ์ข้ำวปทุมธำนี 1 ในพื้นที่ภำคกลำง

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏอุดรธำนี

โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี (อพ.สธ.)

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

1. ฝึกอบรมสร้ำงจิตส�ำนึกกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ  
ส่งเสรมิกำรเรยีนรูท้รพัยำกรไทยและกำรน�ำไปใช้ประโยชน์ 
ทดสอบประเมนิควำมรูน้กัศกึษำทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรในเรือ่ง
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรน�ำมำใช้ประโยชน์ 

2. จัดท�ำสวนพฤกษศำสตร์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งอนุรักษ์
พันธุกรรพืชและทรัพยำกรธรรมชำติในมหำวิทยำลัย

3. จัดตั้งศูนย์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ วิถีชีวิต และ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี

4. ท�ำเส้นทำงเดินป่ำศึกษำธรรมชำติในพื้นที่ศูนย์กำรศึกษำ
สำมพร้ำว มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี

5. กำรส�ำรวจ ท�ำรหสัพกิดั ทรัพยำกรกำยภำพ ชวีภำพ ในพืน้ที่ 
ปกปักพันธุกรรมพืช ในพื้นที่ศูนย์กำรศึกษำสำมพร้ำว 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี

 500,000.00 Outcome
1. นักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร มีควำมตระหนักรู้ 

ถึงควำมส�ำคัญในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และกำรเรียนรู้ทรัพยำกร

2. นักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรเกิดควำมสำมัคคี  
มีจิตส�ำนึกในกำรมีจิตอำสำ และส่วนร่วมอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

3. ได้สวนพฤกษศำสตร์ในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้  
แหล่งอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชืและทรพัยำกรธรรมชำต ิ
ในมหำวิทยำลัยรำชภัฎอุดรธำนี

4. นกัศกึษำทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรสร้ำงสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรยีน ๒๐ คน มคีวำมรูเ้พิม่ขึน้เรือ่งทรพัยำกรพชื  
และสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู ้ให ้แก่บุคคลอื่น 
ที่เข้ำมำศึกษำเรียนรู้ในสวนพฤกษศำสตร์

5. ได้ศูนย์กำรเรียนรู้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
วิถีชีวิต และภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้และฝึกอบรม ณ ศูนย์กำรศึกษำสำมพร้ำว 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี

6. ได้จัดแสดงนิทรรศกำรเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชและ
กำรใช้ประโยชน์จำกพชื เหด็รำและปลำ ทีส่�ำรวจพบ 
ในโครงกำร อพ.สธ.- มหำวทิยำลัยรำชภัฏอดุรธำน"ี
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นวก

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

มหำวิทยำลัย
รำชภฏันครรำชสมีำ

โครงกำรส่งเสริม
ควำมรัก ควำมสำมัคคี 
ควำมเข้ำใจในสิทธิ
หน้ำที่ของตนเอง
และผู้อื่นภำยใต้
พื้นฐำนของสังคม
ประชำธิปไตย
อนัมพีระมหำกษตัรยิ์
เป็นแนวทำง

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสร้ำงฝำยชะลอน�้ำ ตำมโครงกำรส่งเสริมควำมรัก 
ควำมสำมัคคี ควำมเข้ำใจในสิทธิหน้ำที่ของตนเองและผู้อื่น
ภำยใต้พื้นฐำนของสังคมประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
เป็นแนวทำง ณ บ้ำนชุมชนหุบใหญ่เมืองลับเเล ต�ำบลหนอง
ยำง อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ โดยมี ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ ดร.ธวชั ตรำช ูรองอธกิำรบดฝี่ำยกจิกำรนกัศกึษำ
และศิษย์เก่ำสัมพันธ์ เป็นประธำนเปิดโครงกำร พร้อมด้วย  
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุธำนันธ์ โพธิ์ชำธำร รองอธิกำรบดีฝ่ำย
บริหำรทั่วไป คณำจำรย์ บุคลำกร และผู้น�ำนักศึกษำ ลงพื้นที่
สร้ำงฝำยชะลอน�ำ้ให้กบัชมุชน กจิกรรมได้จดัให้มกีำรสร้ำงฝำย
ชะลอน�ำ้ กำรปรบัปรงุทำงเดนิชมธรรมชำตแิละท�ำควำมสะอำด
บรเิวณป่ำชมุชนหบุใหญ่เมอืงลบัแล ซึง่กจิกรรมดงักล่ำว เกดิจำก 
ควำมร่วมมอืกนัระหว่ำง มหำวทิยำลยัรำชภฏันครรำชสมีำ กบั ภำคี 
ในพืน้ทีจ่งัหวดันครรำชสมีำ มวีตัถปุระสงค์เพื่อส่งเสรมิควำมรกั  
ควำมสำมคัคใีห้กบันกัศกึษำ พร้อมทัง้ตระหนกัถงึประโยชน์และ
เห็นคุณค่ำของกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกัน
สร้ำงฝำยชะลอน�้ำเพื่อคืนชีวิตสร้ำงพื้นที่ีสีเขียวให้กับป่ำชุมชน 

 350,000.00 1. หมู่บ้ำนเป้ำหมำยที่ได้รับกำรส่งเสริมควำมรัก  
ควำมสำมคัค ีควำมเข้ำใจในสทิธ ิหน้ำทีข่องตนเอง
และผู้อื่นภำยใต้พื้นฐำนของสังคมประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นแนวทำง 2 แห่ง

2. จ�ำนวนองค์ควำมรู ้ที่ใช้ในกำรส่งเสริมควำมรัก  
ควำมสำมคัค ีควำมเข้ำใจในสทิธ ิหน้ำทีข่องตนเอง
และผู้อื่นภำยใต้พื้นฐำนของสังคมประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นแนวทำง 1 เรื่อง

3. จ�ำนวนกลุม่เป้ำหมำยทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรส่งเสรมิควำมรกั  
ควำมสำมคัค ีควำมเข้ำใจในสทิธ ิหน้ำทีข่องตนเอง
และผู้อื่นภำยใต้พื้นฐำนของสังคมประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นแนวทำง  100 คน

4. จ�ำนวนช่องทำงสื่อสำรประชำสัมพันธ์กำรด�ำเนิน
โครงกำรส่งเสรมิควำมรกั ควำมสำมคัค ีควำมเข้ำใจ
ในสิทธิ หน้ำที่ของตนเองและผู้อื่นภำยใต้พื้นฐำน
ของสังคมประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็น
แนวทำง 2 ช่องทำง

5. จ�ำนวนคณจำรย์ บคุลำกรและนกัศกึษำมหำวิทยำลยั 
รำชภฎันครรำชสมีำเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสรมิควำมรัก  
ควำมสำมคัค ีควำมเข้ำใจในสทิธ ิหน้ำทีข่องตนเอง
และผู้อื่นภำยใต้พื้นฐำนของสังคมประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นแนวทำง  10/50 คน

6. ควำมพึงพอใจโดยภำพรวมของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ส่งเสริมควำมรัก ควำมสำมัคคี ควำมเข้ำใจในสิทธิ 
หน้ำทีข่องตนเองและผูอ้ืน่ภำยใต้พื้นฐำนของสงัคม
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นแนวทำง

มหำวิทยำลัย
สุโขทัยธรรมำธิรำช

กำรร่วมกันผลิต
และนโยบำยด้ำน
ควำมยั่งยืน: 
พหุกรณีศึกษำด้ำน
นโยบำยกำรจดักำรน�ำ้

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

ท�ำกำรศึกษำชุมชนที่มีกำรบริหำรจัดกำรน�้ำที่ได้รับรำงวัล 
ในลักษณะพหุกรณีศึกษำด้วยกำรวิจัยเชิงคุณภำพ จ�ำนวน  
2 ชุมชน และศึกษำเปรียบเทียบเพื่อถอดบทเรียนกำรบริหำร
จัดกำรน�้ำ และตัวแสดงที่มีบทบทในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ

 128,580.00 ได้ต ้นแบบในกำรส่งเสริมกำรร่วมกันผลิตบริกำร
สำธำรณะด้ำนกำรจัดกำรน�้ำแก่หน่วยงำนที่ก�ำหนด
นโยบำยสำธำรณะ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งเป็นกรณีศึกษำให้แก่ชุมชนที่มีควำมจ�ำเป็นต้อง
แก้ไขปัญหำเรื่องน�้ำอย่ำงยั่งยืน 
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ื้นต
ัวจากวิกฤต

โควิด
-19 สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

มหำวิทยำลัย
สุโขทัยธรรมำธิรำช

กำรต่อสู้เรียกร้อง
สิทธิของคนใน
พื้นที่เวนคืนโดยรัฐ 
: กรณีพื้นที่หนอง
ตำแต้ม จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
และพืน้ทีแ่ก่งกระจำน 
จังหวัดเพชรบุรี

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

ศึกษำหำค�ำตอบเพื่ออธิบำยควำมซับซ้อนและควำมรุนแรง
ของปัญหำ สถำนกำรณ์กำรลิดรอนสิทธิ์ในพื้นที่ของประชำชน
ในพื้นที่อยู่อำศัยและท�ำกินโดยท�ำกำรสืบย้อนพื้นที่มีปัญหำ
ในเชิงประวัติศำสตร์และที่มำของกลุ่มคนในเชิงวงศำวิทยำ 
(Genealogy) ด้วย

 126,700.00 1) เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และกำรเคำรพสิทธิและ
ควำมเป็นธรรมมำกยิง่ขึน้แก่ประชำชนและหน่วยงำนที่
เกีย่วข้อง เช่น กรมอทุยำนแห่งชำต ิกระทรวงทรพัยำกร 
ธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม หรอื คณะกรรมกำรสทิธมินษุยชน 
แห่งชำติ ถึงควำมรุนแรงของปัญหำกำรลิดรอนสิทธิ
กำรอยู่อำศัยของประชำชนจำกรัฐและ 2) เพื่อให้ได้
ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่มีควำมยั่งยืน
และยตุธิรรมจำกมุมมองทำงด้ำนรฐัศำสตร์ โดยค�ำนงึถงึ  
"เสียง (voice)" ควำมคิดเห็นและควำมต้องกำรของ
ประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกกำรถูกลิดรอนสิทธิ 
ในพื้นที่จำกรัฐ  

มหำวิทยำลัย
รำชภัฏอุดรธำนี

โครงกำรพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์เพิ่มมลูค่ำ
จำกเศษวสัดเุหลอืทิง้
ในกระบวนกำร
ผลิตกล้วย ภำยใต้
โครงกำรส่งเสริม
ยกระดับกำรผลิต
และพัฒนำกล้วย
น�้ำว้ำอินทรีย์แบบ
ครบวงจร หมู่บ้ำน
โคกล่ำม-แสงอร่ำม 
ภำยใต้โครงกำร
ปิดทองหลังพระฯ

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

กลุ่มวิสำหกิจชุมชนมีกรรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร เช่น 
แปรรปูกล้วย กล้วยปิ้ง กล้วยตำก ในกำรแปรรปูผลผลติทำงกำร
เกษตรจำกกล้วย มเีศษเหลอื เช่น ใบ ต้น เปลอืกกล้วย เปลอืกผลไม้  
และอื่นๆ ที่ไม่สำมำรถน�ำมำแปรรูปส�ำหรับบริโภคได้เป็นจ�ำนวนมำก 
ซึ่งในพื้นที่จะมีกำรน�ำมำใช้ท�ำปุ๋ย และหมักท�ำเป็นอำหำรสัตว์ 
แต่ยังขำดองค์ควำมรู้ แนวทำง และวิธีกำรที่เหมำะสมที่จะ 
น�ำมำใช้กับสัตว์เพื่อเพิ่มผลผลิต

 100,000.00 Output
1. กำรเพิ่มมูลค่ำจำกเศษวัสดุเหลือทำงกำรเกษตร 

โดยวิธีกำรร�ำมำเป็นอำหำรสัตว์ (ไก่) 

Outcome
1. ลดต้นทุนกำรสูญเสียจำกเศษวัสดุเหลือทำง 

กำรเกษตร โดยเกษตรกรและคนในชุมชนที่เป็น 
กลุ ่มเป้ำหมำยได้เรียนรู ้วิธีกำรน�ำวัสดุเหลือทิ้ง
ทำงกำรเกษตรกลับมำใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่ำ 
โดยกำรน�ำมำเป็นอำหำรสัตว์ (ไก่)

2. ลดต้นทุนกำรซื้ออำหำรสัตว ์ให ้แก ่เกษตรกร 
ที่เข้ำร่วมโครงกำร
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นวก

หน่วยงาน ชื่อโครงการ/
ผลงาน

ประเด็นการ
พัฒนาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง
คำาอธิบายโครงการโดยสังเขป งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้รับ

มหำวิทยำลัย
รำชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมรำชปูถมัภ์

โครงกำรมหำวทิยำลัย
ต้นแบบจดักำรขยะ
และสิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

ด�ำเนินกิจกรรมปัญหำปริมำณขยะมีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้น  
โดยกำรจัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู ้และสร้ำงควำมเข้ำใจ  
ให้แก่บุคลำกร นักศึกษำ และนักเรียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์

 21,000.00 อบรมให้ควำมรูแ้ละสร้ำงควำมเข้ำใจและด�ำเนนิกจิกรรม 
เกี่ยวกับกำรคัดแยกขยะ / 3ปี
อบรมให้ควำมรูแ้ละสร้ำงควำมเข้ำใจและด�ำเนนิกจิกรรม 
เกี่ยวกับกำรคัดแยกขยะ / 3ปี
กำรผลิตชิ้นงำนจำกขยะ (DIY) โดยน�ำขยะที่แยก 
มำใช้ประโยชน์ / 3ปี
มีกำรก�ำจัดขยะเปียกโดยน�ำขยะที่แยกมำใช้ประโยชน์
เป็นปุ๋ย / 3ปี
เกิดนวัตกรรมจำกกำรประกวด / 3ปี
เกิดธนำคำรขยะ / 3ปี

มหำวิทยำลัย
สวนดุสิต

กิจกรรมกำร
สนับสนุนกิจกรรม
กำรลดก๊ำซเรือน
กระจกด้วยกลไก 
Low Emission 
Support 
Scheme (LESS) 
ของมหำวิทยำลัย
สวนดุสิต

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

1. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำโครงกำร
สนบัสนนุกจิกรรมลดก๊ำซเรอืนกระจก LESS ให้กับบคุลำกร
ภำยในมหำวิทยำลัยสวนดุสิต วิทยำเขต และศูนย์กำร
ศึกษำนอกที่ตั้ง ในห้องประชุมและผ่ำนระบบ SDU web 
conference

2. เกิดกำรท�ำกิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทพลำสติก 
แก้ว กระดำษ อลูมิเนียม และโลหะ ใน 16 หน่วยงำน  
รวม 18 พื้นที่ 

3. จัดท�ำรำยงำนผลกำรประเมินกำรลดก๊ำซเรือนกระจกจำก
กำรคัดแยกขยะรีไซเคิลใน 16 หน่วยงำน รวม 18 พื้นที่ 
และยื่นขอกำรรับรอง LESS กับทำงองค์กำรบริหำรจัดกำร
ก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) (อบก.)

4. ประเมินกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและท�ำกำรชดเชย
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกให้มีค่ำเป็นศูนย์ในกลุ่มบุคคล
ต้นแบบจ�ำนวน 17 คน (ผู้บริหำรและบุคลำกร)

5. ผู้บริหำรและตัวแทนหน่วยงำนที่พัฒนำโครงกำร LESS  
เข้ำร่วมรับใบประกำศเกียรติคุณ งำนร้อยดวงใจ รวมใจ 
ลดโลกร้อน ประจ�ำปีงบประมำณ 2563 ของ อบก.

6. กำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องในที่ประชุม 
คปอ.

 9,806.00 บุคลำกรมหำวิทยำลัยสวนดุสิตรับรู้และตระหนักถึง 
ผลกระทบจำกก๊ำซเรือนกระจก และได้ใส่ใจในกำร 
คัดแยะขยะรีไซเคิลตำมประเภทต่ำงๆ ส่งผลต่อกำร 
จัดเก็บขยะเพื่อเข้ำสู ่กระบวนกำรท�ำลำยและน�ำไป 
ใช้ซ�้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป




