การประชุมแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช
ผู้อานวยการภารกิจการจัดทาแผนงบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 11.30-16.30 น.
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่ยื่นคาของบประมาณด้านววน. ต่อสานักงบประมาณ และในเบื้องต้นได้รับจัดสรรงบประมาณด้านววน.
ผ่านกองทุนส่งเสริมววน.ตามมาตรา 17(2) จานวน 58 หน่วยงาน
ประเภทหน่วยงาน
1. ส่วนอุดมศึกษา
- มรภ. (36 แห่ง)
(ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากสานักงบประมาณ จานวน 2 แห่ง คือ มรภ. จอมบึง
และ มรภ. อุดรธานี)
- มหาวิทยาลัยรัฐ (7 แห่ง)
- มทร. (9 แห่ง)
- สถาบันวิทยาลัยชุมชน (1 แห่ง)
2. หน่วยงานด้านการให้ทุน (วช.)
3.หน่วยงานส่วนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกระทรวง อว.
- สป.อว.
- สวทช.
- สอวช.
4.หน่วยงานนอกกระทรวง อว. (กรมอนามัย)

รวม

จานวนเงิน (บาท)
843,620,700.00
364,433,400.00

ร้อยละ
20.23
8.74

234,016,400.00
243,007,300.00
2,163,600.00
1,604,700,000.00
1,716,915,300.00
933,915,300.00
108,000,000.00
675,000,000.00
5,539,000.00

5.61
5.83
0.05
38.47
41.17
22.39
2.59
16.18
0.13

4,170,775,000.00

100

2
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แบบฟอร์มการจัดทาข้อมูลเพื่อชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4

ตัวอย่างผลงานเด่น
(ข้อที่ 8)
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แผนงาน ระบบการจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า (A smart backhaul trucking system)
ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
งบประมาณ 4,933,190 บาท ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี

WWW.SMARTBACKHUAL.COM

 ลิขสิทธิ์ระบบการบริหารจัดการขนส่งรถเทีย่ วเปล่าในรูปแบบ Web-based service
จุดเด่นของโครงการ :
(www.smartbackhaul.com)
 ส่งมอบผลการวิจัยให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด มหาชน (AOT) ไปใช้ประโยชน์

ผลผลิต
ได้ระบบการบริหารจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า
ในรู ป แบบ Web-based service ซึ่ ง จดลิ ข สิ ท ธิ์ ใ น
ชื่ อ เว็ ป ไซต์ www.smartbackhaul.com เพื่ อ ท า
หน้าที่เป็นระบบปฏิบัติการในลักษณะตัวกลาง ในการ
บริหารจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่าระหว่างบริษัทขนส่ง
และตั ว แทนผู้ น าเข้ า และส่ ง ออกขนส่ ง ที่ เ หมาะสม
ให้กับการขนส่ งสิ นค้า โดยสร้ างรายการจับคู่ ความ
ต้องการที่เหมาะสมและดีที่สุดสาหรับรถบรรทุกเที่ยว
เปล่ากับสินค้าที่รอขนส่งในรูปแบบ Consolidated
truck

มิติการนาไปใช้ประโยชน์
 เชิงพาณิชย์
 เชิงวิชาการ
 เชิงนโยบาย
 เชิงสังคมและชุมชน

ผลลัพธ์
จากงานวิจัยได้จดลิขสิทธิ์ และถูกนาไปใช้งานในเชิง
พาณิชย์ในลักษณะการให้ใช้สิทธิ โดยไม่จากัดแต่เพียงผู้
เดีย ว แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด มหาชน
(AOT) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการรถบรรทุกที่เข้ามา
ใช้บริการเพื่อนาเข้าและส่งออกสินค้าภายในพื้นที่เขต
ปลอดอากร ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ผู้ใช้ประโยชน์
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด มหาชน (AOT) และมี
บริษัทขนส่งชั้นนาเข้าร่วม ได้แก่ DHL,บริษัท เอ็กซ์ปิไดเตอร์ส
(ประเทศไทย) จากัด, บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
จากัด เป็นต้น
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แนวทางการออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
กรณีศึกษาภูเก็ต เชียงราย และพัทลุง
ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมืองยัง่ ยืนเพื่อรองรับท่องเที่ยวไทย 4.0
ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด สังกัด มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

งบประมาณ 15,000,000 บาท ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ปี

วัตถุประสงค์
1) ประมวลภาพรวมของประเด็นปัญหาด้านการออกแบบและพัฒนาเมืองทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวของประเทศไทย
2) ทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์แผนงาน และโครงการหลักในการพัฒนาเมืองท่องเทีย่ ว
3) วิเคราะห์ประเด็นความท้าทาย โอกาสและอุปสรรคในการออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเทีย่ ว
ที่เป็นกรณีศึกษา
4) จัดทาตัวอย่างแผนกลยุทธ์ 5-10 ปีสาหรับการพัฒนาเมืองท่องเทีย่ วที่เป็นกรณีศึกษา พร้อม
ตัวอย่างการออกแบบในย่านสาคัญของเมืองท่องเที่ยว
ผลผลิต
1) แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองท่องเที่ยว
2) ผังโครงการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองระดับย่าน
ผลลัพธ์
1) แผนจะเป็นแผนที่นาทาง (Road map) ให้ประชาคมเมืองใช้กากับการทางานของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ดาเนินการให้เกิดประโยชน์สาธารณะตามเป้าหมายที่สร้างไว้
ร่วมกัน
2) สาธารณะในวงกว้างเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึน้ สามารถปรับปรุงวิธีคิด การ
วางแผนเพื่อคุณภาพสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
 ด้านนโยบาย
 ด้านสาธารณะ
 ด้านพาณิชย์
 ด้านชุมชนและพื้นที่
ด้านวิชาการ


ผู้ใช้ประโยชน์
หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง
หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่นและ
ระดับภูมิภาค ผู้บริหารเมือง และทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง
ผู้ประกอบการในเมือง
กลุ่มอนุรักษ์เมือง
นักวิชาการ
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การพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตามขีดความสามารถการรองรับการใช้ประโยชน์
ด้านนันทนาการ ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมลิ ัน

โดย ผศ.ดร.ดรรชนี เอมพันธุ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มิติการนาไปใช้ประโยชน์
 เชิงนโยบาย
งบประมาณ 2,400,000 บาท ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ปี  เชิงวิชาการ

จุดเด่นโครงการ : ผลวิจัยก่อให้เกิดการผลักดันระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเพื่อการแก้ไขปัญหาการ
ท่องเที่ยวที่มีมากเกินไปในอุทยานแห่งชาติ และเป็นบรรทัดฐานของการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติอื่น แนวทางก่อให้เกิดการ
พัฒนาการเป็นต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ผลผลิต

ผลลัพธ์

1. อัตลักษณ์แบรนด์ของอุทยานแห่งชาติสิมิลัน
2. ผลการวิจัยขีดความสามารถรองรับด้านนันทนาการของอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
3. แผนงานบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติสิมิลันให้เป็นไปตามขีด
ความสามารถฯ ระยะ 3 ปี

เกิดการผลักดันเชิงนโยบายโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชประกาศเรื่อง
การกาหนดจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ในราชกิจจา
นุเบกษาลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 และมีผลบังคับใช้อย่างจริงจัง รวมทั้งมีการสร้าง
ระบบการบริ ห ารจั ด การรองรั บ โดยก าหนดเป็ น แผนงานบริ ห ารจั ด การอุ ท ยาน
แห่งชาติสิมิลันให้เป็นไปตามขีดความสามารถฯ ระยะ 3 ปี ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยผ่านคณะกรรมการที่ปรึกษาทาง
วิชาการอุทยานแห่งชาติทางทะเล เพื่อนาสู่การปฏิบัติ

 เชิงพาณิชย์
 เชิงสาธารณะ
 เชิงชุมชนและพื้นที่

ผู้ใช้ประโยชน์
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
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โครงการวิจัยและพัฒนาเฝือกจากยางธรรมชาติ Development of cast from natural rubber
โดย รศ.นพ.นิยม ลออปักษิณ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
งบประมาณ 686,870 บาท ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี
จุดเด่นโครงการ  ต้นแบบชุดวัสดุเฝือกยางพารา สามารถนาไปประยุกต์ใช้แทนเฝือกได้ โดยทาต้นแบบขนาดต่างๆ ของรยางค์บนและล่างส่วนปลาย

 เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบทางการแพทย์

ผลผลิต
ต้นแบบชิ้นงาน เทคโนโลยีการผลิตชิ้นงานผลิตภัณฑ์จาก
ยางพารา และวัสดุอุปกรณ์ที่ทดแทนเฝือกอย่างเหมาะสม
กับการใช้งาน แก้ปัญหาในกลุ่มผู้ป่วยที่จาเป็นต้องรักษา
ด้วยการใส่เฝือกที่รยางค์บนและรยางค์ล่าง

ผลลัพธ์
เฝือกที่ทามาจากยางธรรมชาติเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สามารถ
ช่วยประคองข้อเท้า ในขณะที่ ผู้ป่วยไม่ได้สติให้อยู่ ในท่าที่
พร้อมฝึกหัดเดินหรือทากายภาพ รวมถึงสาหรับข้อมือ และ
รวมทั้งในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุทางกระดูกและข้อที่
จาเป็นต้องรักษาโดยการใส่เฝือกที่รยางค์บนหรือรยางค์ล่าง

มิติการนาไปใช้ประโชน์
เชิงวิชาการ
 เชิงพาณิชย์
 เชิงนโยบาย
เชิงสาธารณะ
เชิงชุมชนและพื้นที่

ผู้ใช้ประโยชน์
•ผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
•บริษัท ควอลิเมต จากัด ขอใช้สิทธิในงานวิจัย
(licensing) เพื่อพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป
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จุดเด่นโครงการ ได้องค์ความรู้รูปแบบลวดลายบ้านเชียง ความหมายลายที่สัมพันธ์กับลายมงคลสมัย ที่สามารถนาลายมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนรูปแบบต่างๆ
ได้ ทั้งผลิตภัณฑ์จักสาน สิ่งทอ เครื่องปั้นดินเผา และอาหารประเภทขนม ซึ่งสามารถสร้างเป็นอัตลักษณ์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ของฝากประจาจังหวัดอุดรธานี

ศึกษา + รวบรวม + ถอดแบบลวดลาย + ผลิตต้นแบบและบรรจุภัณฑ์ + จดสิทธิบัตร + แสดงผลงาน + ทดสอบตลาด +
ประเมิน
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โครงการ การผลิตท่อนพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาวแบบประณีตแนวใหม่ในสภาพโรงเรือนอนุบาลและแปลงปลูก
โดย ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มิติการนาไปใช้ประโยชน์
งบประมาณ 2,000,000 บาท ระยะดาเนินงาน 1 ปี

จุดเด่นโครงการ  โครงการวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนาเครื่องมือเครื่องแช่ท่อนพันธุ์อ้อย เพื่อผลิตกล้าพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาว โดยวิธีแช่ท่อนพันธ์อ้อย
ด้วยยาปฏิชีวนะในน้าร้อน (Hot tetracycline treatment) และนากล้าพันธุ์อ้อยมาทดสอบปลูกด้วยระบบปลูกแบบประณีตแนวใหม่ (NIP)

ผลผลิต
ได้ ต้ น แบบเครื่ อ งแช่ ท่ อ นพั น ธุ์ อ้ อ ย และ
ต้นแบบการผลิตกล้าพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบ
ขาวในโรงเรือนอนุบาลด้วยระบบปลูกแบบ
ประณีตแนวใหม่ (NIP)

เชิงพาณิชย์
เชิงวิชาการ
เชิงนโยบาย
เชิงสังคมและชุมชน
เชิงสาธารณะ

ผลลัพธ์
ได้พั นธุ์อ้ อ ยปลอดโรคตามมาตรฐานแปลงพั นธุ์เ พื่ อ แก้ไ ข
ปัญหาการระบาดของโรคใบขาว และลดโอกาสเสี่ยงในการ
นาท่อนพันธุ์พืชที่มีโรคไปใช้ อีกทั้งเกษตรกรสามารถจัดทา
แปลงพั น ธุ์ อ้ อ ยปลอดโรคตามมาตรฐานแปลงพั น ธุ์ และ
สามารถนาไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

ผู้ใช้ประโยชน์
โครงการวิจัยได้มอบกล้าพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาว คือ
พันธุ์ขอนแก่น 3 และพันธุ์ LK92-11 ให้กับผู้แทนจาก
6 โรงาน จานวนกว่า 100,000 ต้น เพื่อนาไปแจกจ่าย
ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท
น้ าตาลขอนแก่ น จ ากั ด (มหาชน), บริ ษั ท น้ าตาล
บุรีรัมย์ จากัด (มหาชน), บริษัท ฮาอัส จากัด, โรงงาน
น้ าตาลพิ ษ ณุ โ ลก, กลุ่ ม บริ ษั ท น้ าตาลไทยรุ่ ง เรื อ ง,
บริษัท น้าตาลวังขนาย จากัด , และบริษัท เกษตรไทย
อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปเรชั่น จากัด (มหาชน),
รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยปลอดโรค
ใบขาวให้กับเกษตรกรผู้สนใจ
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ตัวอย่างการนาผลงานวิจัยไปใช้แก้ปัญหา
• ประเด็นปัญหาของชุมชน/พี้นที่/ภาครัฐ/ภาคเอกชน
• ผลงานวิจัยที่นาไปใช้แก้ปัญหา (พร้อมภาพประกอบ)
• ผู้นาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
• ติดตามประเมินผลการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ (เชิงนโยบาย เชิงชุมชน/
สังคม เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ เชิงวิชาการ)
• จานวนพื้นที่ จานวนชุมชน
• ตอบพระบรมราโชบาย ร.10
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