รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) :
วทน. สัญจรสู่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
วันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2554
ณ ศูนย์ประชุมตักสิลาคอนเวนชัน่ ฮอลล์
โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คํานํา
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดําเนินงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งการ
ดําเนินงานในช่วงแรกหรือระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 - 2550) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ
บูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ 19 กลุ่มจังหวัด ซึ่งผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้มี
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อเสนอ/ความต้องการและโจทย์ปัญหาของจังหวัด พร้อมทั้งได้ตอบสนองความ
ต้องการของแต่ละพื้นที่จังหวัดแล้วในระดับหนึ่งด้วยรูปแบบที่แตกต่างกันไป ในระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ
พ.ศ.2551-2554)การดําเนินงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้ชื่อ “การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม” กับกลุ่มจังหวัดครบทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด และได้ตอบสนองความต้องการของแต่ละพื้นที่จังหวัด
ครบถ้วนแล้ว
ในปัจจุบัน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ก้าวเข้าสู่ช่วงการดําเนินงานบูรณาการงานด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในระยะที่ 3 (ปีงบประมาณ พ.ศ.25552558) โดยในปี ง บประมาณ พ.ศ.2555 นี้ นั บ เป็ น ปี แ รกของการดํ า เนิ น งานระยะที่ 3 โดย
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้ชื่อ “การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสัญจรสู่จังหวัด” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเชื่อมโยง
ของการดําเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการนํางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สู่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดและท้องถิ่นตั้งแต่ระดับประเทศ กระทรวงและหน่วยงาน เกิดการบูรณาการงานด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและท้องถิ่นในโครงการที่เป็นความต้องการ
ของจังหวัดและท้องถิ่นที่ส่งผลกระทบ (impact) สูงต่อพื้นที่ เพื่อหาแนวทาง/กรอบการจัดทํากิจกรรม/
โครงการและยุ ท ธศาสตร์ ก ารบู ร ณาการงานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรมระหว่ า ง
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ ฯกั บ จังหวั ด/กลุ่ม จังหวัด และองค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่น รวมทั้งหารู ป แบบ
(model) การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่เหมาะสม
สํ า หรั บ “รายงานสรุ ป ผลการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง การบู ร ณาการงานด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) : วทน. สัญจรสู่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม
กาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555” ฉบับนี้ เป็นการสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอความต้องการ
เทคโนโลยี/องค์ความรู้ด้าน วทน. ที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 25-27 ธันวาคม 2554
ณ ศูนย์ประชุมตักสิลาคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจาก
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม
และกาฬสินธุ์ ได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้พิจารณานํา
วทน. ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ลงไปดําเนินงานในพื้นที่กลุ่มจังหวัดดังกล่าวต่อไป
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ส่วนที่หนึ่ง : สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) : วทน. สัญจรสู่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการประชุม
2. ผู้เข้าร่วมประชุม
3. พิธีเปิดการประชุม
4. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความเชื่อมโยงการบูรณาการงานด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
5. การเสวนา/นําเสนอศักยภาพและความต้องการของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. การเสวนาเรื่อง “ความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การสนับสนุนจังหวัด”
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6.1 การพัฒนาการผลิต หัวข้อ “การแปรรูปดอกดาวเรืองเพื่อเป็น
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6.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู/้ การจัดการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
6.3 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านหอยเชอรี่
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อาหารสัตว์”

(บ้านใคร่นุ่นจ.มหาสารคาม)
7. สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย
7.1 ประเด็นที่ 1 : รูปแบบ (model) การดําเนินงานบูรณาการงาน
ด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
7.2 ประเด็นที่ 2 : แนวทาง / ช่องทาง / กลไกในการที่จะให้จงั หวัด
นํา วทน. ไปใช้พัฒนาจังหวัด ตามแผนพัฒนาจังหวัด
7.3 ประเด็นที่ 3 : ข้อเสนอ / ความต้องการในการนํา วทน. ไป
ส่งเสริมกิจกรรมหลักและกิจกรรมรองที่มีศกั ยภาพของจังหวัดเพื่อ
พัฒนาเป็นคลัสเตอร์
8. ศึกษาดูงาน/เยี่ยมชมงานในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 เทคโนโลยีการจัดการหอยเชอรี่จากสารสกัดจากธรรมชาติ
 น้ําหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่
 โครงการสีย้อมจากวัสดุธรรมชาติ (ชนิดผง)
 การผลิตอิฐบล็อกประสานจากเปลือกหอยเชอรี่
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ส่วนทีส่ อง : สรุปผลการจัดนิทรรศการ
ส่วนทีส่ าม : สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง
การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) :
วทน. สัญจรสูจ่ ังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์
ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณา
การงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(วทน.) : วทน. สัญจรสู่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ภาคผนวกที่ 2 ผลการประชุมกลุ่มย่อยเรื่อง “การสร้างงาน สร้างเงิน สร้าง
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พ.ศ. 2555
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ค.

ส่วนที่หนึ่ง
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่ อ ง การบู ร ณาการงานด้ า น
วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม (วทน.) : วทน. สัญจร
สู่ จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ขอนแก่ น
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555

นที่ ่11
ส่ส่ววนที
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.) : วทน. สัญจรสู่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการประชุม
1.1 ความเป็นมา
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2546 เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัดทั้ง 19 กลุ่มจังหวัด (ซึ่งได้ปรับเป็น 18 กลุ่มจังหวัดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม
2551) และมอบหมายให้กระทรวงต่างๆ พิจารณาสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ทุกจังหวัดจัดทํา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ในการนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้มีการดําเนินงานเพื่อ
ตอบสนองนโยบายดังกล่าว โดยผลักดันให้หน่วยงานในสังกัด วท. มุ่งเน้นการทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
และประสานความร่วมมือกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อให้การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.) กับจังหวัดเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และมีการบูรณาการงานด้าน วทน. กับ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งได้ดําเนินงานมาแล้ว 2 ระยะโดยใช้กลไกการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการ
งานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ดังนี้
1. ระยะที่ 1 (ปี ง บประมาณ พ.ศ.2547-2550) เป็ น การดํ า เนิ น งานเพื่ อ แสวงหา
ข้อเสนอแนะ/กรอบแนวทางและความต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี/องค์ความรู้ด้าน วทน. ของพื้นที่
จังหวัดที่ต้องการให้ วท. สนับสนุน จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ว. และ ท.) กับกลุ่มจังหวัด” ซึ่งได้จัดประชุมครบทั้ง 19 กลุ่มจังหวัด (ในขณะนั้น) พร้อม
ทั้งได้ตอบสนองความต้องการของแต่ละพื้นที่จังหวัดแล้ว
2. ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2554) มุ่งเน้นหากลไกและวิธีการในการทําให้
การดําเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น โดยได้นําปัญหา/อุปสรรคจากการดําเนินงานใน
ระยะที่ 1 มาพิจารณาเพื่อแก้ไขและปรับปรุงการดําเนินงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 วท. ได้จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้ชื่อ “ การบูรณาการงานด้าน วทน. ในระดับจังหวัด” ต่อมา ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2552 และ 2553 วท. ได้มีนโยบายในการนําองค์ความรู้ด้าน วทน. ไปช่วยสนับสนุนเพื่อให้เกิดการสร้าง
งาน สร้างเงิน และสร้างคุณภาพชีวิต จึงได้ปรับปรุงชื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็น “การบูรณาการงาน
ด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตด้วย วทน. ” ซึ่ง วท. ได้จัด
ประชุมครบทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด ทําให้ได้ความต้องการสนับสนุนองค์ความรู้ด้าน วทน. จนเกิดเป็นแผนบูรณา
การงานด้าน วทน. ระหว่าง วท. กับจังหวัดในการนํา วทน. ไปใช้พัฒนาจังหวัด เพื่อให้ประชาชนและชุมชน
ในพื้นที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อันจะนําไปสู่การพึ่งพาตนเองของชุมชนได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรองรับการลงนามตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาจังหวัดด้วย ว. และ ท.”
ระหว่าง วท. กับกระทรวงมหาดไทย (มท.) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552
ในปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าผลที่ได้จากการดําเนินงานการบูรณาการงานด้าน วทน. กับ
จังหวัด ของ วท. ทั้ง 2 ระยะ ทําให้เกิดการสร้างงาน สร้างเงิน และสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่จังหวัด
เนื่องจาก วท. ได้ดําเนินการตอบสนองข้อเสนอ/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มาจากระดับล่างขึ้นไปใน
รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
: วทน. สัญจรสู่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

1

ส่วนที่ 1
ระดับบน (bottom – up) อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน จะพบว่าการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยี
องค์ความรู้ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับสินค้าและบริการจัดอยู่ในระดับสูง ซึ่งจําเป็นต้องใช้ความรู้ทางด้าน
วทน. มาช่วยสนับสนุนต่อไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 วท. จึงได้ทําการสํารวจความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน วท. ที่มีต่อการดําเนินงานในพื้นที่จังหวัด และพบว่าภารกิจส่วนหนึ่งของ
หน่วยงานในสังกัดมีบทบาทและหน้าที่ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัด
และควรมีการดําเนินการในพื้นที่จังหวัดแบบครบวงจรในภาพรวมของกระทรวง นอกจากนี้ นโยบายของผู้บริหาร
วท. ในปัจจุบัน ได้มุ่งเน้นที่จะให้ วท. ดําเนินงานอย่างมีความสอดคล้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เพื่อสนับสนุน
จั งหวั ด/กลุ่ มจั งหวั ดแบบมี ทิศทางชั ดเจนและเกิ ดผลกระทบ (impact) ในทางบวกที่ เห็ นผลเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ ในระดับชาติ วท. โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ได้ดําเนินการแปลงนโยบายและแผนด้าน วทน. ระดับชาติมาสู่แผนปฏิบัติการรายพื้นที่ ซึ่งหาก วท. ได้มีการ
ดําเนินงานบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่เชื่อมโยง สอดรับกับนโยบายในระดับชาติ
ดังกล่าว รวมทั้งได้มีการเชื่อมโยงกับการดําเนินงานของจังหวัดในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ก็จะทําให้เกิดผล
กระทบเชิงบวกต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมในอนาคตต่อไป
ด้วยเหตุผลดังกล่าว วท. จึงได้ดําเนินงานบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ต่อไป โดยขยายการดําเนินงานออกไปในระยะที่ 3 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558) ในรูปแบบที่ทําให้เกิด
ความเชื่อมโยงการดําเนินงานในระดับชาติและในระดับพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดดังกล่าว
1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องความเชื่อมโยงของการดําเนินงานของ วท. ในการนํางานด้าน วทน. สู่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดและ
ท้องถิ่นตั้งแต่ระดับประเทศ กระทรวงและหน่วยงาน
2) เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและท้องถิ่นในโครงการที่
เป็นความต้องการของจังหวัดและท้องถิ่นที่ส่งผลกระทบ (impact) สูงต่อพื้นที่
3) เพื่อหาแนวทาง/กรอบการจัดทํากิจกรรม/โครงการและยุทธศาสตร์การบูรณาการงานด้าน
วทน. ระหว่าง วท. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ อปท.
4) เพื่อนําเสนอรูปแบบ (model) การบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด และ อปท.
2. ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
 ประกอบด้ ว ยผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด วท. ผู้ แ ทน
กระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสํานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี กลุ่มแม่บ้าน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ทั้ง
จากภาครัฐและภาคเอกชนใน จ.ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ รวมทั้งสิ้น 239 คน (ไม่รวม
เจ้าหน้าที่ส่วนนิทรรศการและสื่อมวลชน) ดังรายชื่อในภาคผนวกที่ 1
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รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
: วทน. สัญจรสู่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ส่วนที่ 1
3. พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
 รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
มหาสารคาม (นายสุ ท ธิ นั น ท์ บุ ญ มี ) กล่ า ว
ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม สรุปสาระดังนี้ จังหวัด
มหาสารคาม “พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารย
ธรรม ผ้าไหมล้ําเลอค่า ตักสิลานคร” ที่กล่าวว่า
พุทธมณฑลอีสาน นั้น เนื่องจากได้มีการค้นพบ
พระบรมสารีริกธาตุที่ซากโบราณสถาน ในท้องที่
อําเภอนาดูน จึงได้มีการสร้างพระสถูปเจดีย์
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ แล้วได้ตั้งชื่อว่า
“ พ ร ะ ธ า ตุ น า ดู น ” น อ ก จ า ก นี้ ยั ง มี ศู น ย์
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมจัมปาศรี จัดเก็บรักษาและจัดแสดงศิลปโบราณวัตถุ ที่แสดงถึงถิ่นฐานอารยธรรมเดิม
ของจังหวัดมหาสารคามที่ ตั้งอยู่ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น “สะดืออีสาน”
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่สําคัญได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง และอ้อย
(ขณะนี้มีโรงงานอ้อยตั้งอยู่ที่หนานหนิง เมืองหูลู่เตา ประเทศจีน) หัตถกรรม เช่น ผ้าทอ ผ้าไหมมัดหมี่ที่มี
ลายเป็นเอกลักษณ์ เช่น ลายกระจ้อน (เป็นลายที่เห็นจากต่างหูของคนแก่) ลายเอียเยี่ยวควาย เป็นต้น ซึ่ง
เป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน และมี
วัฒนธรรม ประเพณีที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนได้ชื่อว่าเป็น “ตักสิลานคร”
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการบูร
ณาการแผนงานและงบประมาณในระดับท้องถิ่นและจังหวัด กระทรวงมหาดไทย จึงได้มีนโยบายในการพัฒนา
จังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ทั้งนี้จังหวัด /กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง มีทรัพยากร รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สําคัญเป็นทุนอยู่แล้ว หากได้มีการนํา วทน. มาสนับสนุนใน
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตลอดจนกระบวนการผลิ ต และการบริ ห ารจั ด การที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีศักยภาพรองรับก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เกิด
การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่ มขี ดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น สื บ ไป ทั้ ง นี้ ข อขอบคุ ณ วท. ที่ จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารฯ ในกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และขอต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านเข้าสู่จังหวัดมหาสารคาม ด้วยความยินดียิ่ง
 ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (นางสาวคนึงนุช พิมพ์อุบล) กล่าวรายงาน
สรุปสาระดังนี้ ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ก้าวสู่จุดแห่งการ
เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันที่เน้นการผลิตและบริการบน
รากฐานของเศรษฐกิจฐานความรู้ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลัก ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ได้
รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
: วทน. สัญจรสู่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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ส่วนที่ 1
ตระหนักถึงบทบาทในการสร้างปัญญาในสั งคมเพื่อนําไปสู่การเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยเฉพาะในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2547 – 2554 ที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เห็นถึง
ความสําคัญในการทํางานเชิงบูรณาการร่วมกันกับกระทรวงมหาดไทย จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยใน
การดําเนินงาน “การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ซึ่งได้มีการลงนามข้อตกลงดังกล่าว
แล้ว เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 เพื่อให้มีการนําองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มา
ช่วยสนับสนุนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในจังหวัด
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารฯ ในครั้ งนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ ให้ ได้ รู ปแบบ (model) การ
ดําเนินงานบูรณาการงานด้าน วทน. ที่เหมาะสม รวมทั้งประสานข้อเสนอความต้องการเทคโนโลยี/องค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จังหวัดต้องการได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สอดคล้อง
กับแนวทางการบูรณาการแผนงานและงบประมาณในระดับท้องถิ่นและจังหวัด รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และเกิดการ
สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (นางสาวเสาวณี มุสิแดง) กล่าวเปิดงาน
สรุ ป สาระดั ง นี้ นั บ ตั้ ง แต่ ปี 2547 จนถึ ง ปั จ จุ บั น
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีนโยบายสนับสนุนการบูรณา
การงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มาโดยตลอด
เพื่ อนํ าศั กยภาพของจั งหวั ด/กลุ่ มจั งหวั ด มาผนวกกั บ
ความรู้อันเกิดจากการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่มีฐาน
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนําไปสู่การสร้าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นา
กระบวนการผลิต ดูแลทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้สามารถ
ช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาในเชิงพื้นที่ (Area-based Collaborative Research : ABC) เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจ สังคมของจังหวัด จากฐานภายในอย่างยั่งยืน อันนําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่ง
ปัจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายการบูรณาการแผนงานและงบประมาณในระดับท้องถิ่นและจังหวัด เพื่อประสาน
เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกันและเพื่อให้เกิดการต่อยอดซึ่งกันและกัน โดยให้ท้องถิ่นและจังหวัดเป็นตัวตั้ง
ซึ่งจะพิจารณาแผนงานที่ชุมชนและท้องถิ่นมีอยู่แล้ว นํามาประสานกับราชการส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง
ในการนี้ เพื่อให้มีการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนางานจังหวัด เพื่อ
ยกระดับความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศให้ดีขึ้นอย่างมีคุณภาพ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการดําเนินงานดังกล่าว ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การ
พัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 โดยกระทรวงมหาดไทยได้
มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ทําหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการ เป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์
จังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science Officer : PCSO) และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มอบหมาย
สถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในแต่ละจังหวัด ทําหน้าที่สนับสนุนงานด้าน วทน. ของ
จั ง หวั ด พร้ อ มทั้ ง ได้ แต่ งตั้ งผู้ แทนกระทรวงวิ ทยาศาสตร์ ฯ ประจํ าจั งหวั ด ในการทํ าหน้ าที่ ป ระสานการ
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รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
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ส่วนที่ 1
ดําเนินงานร่วมกันกับผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูงแล้ว โดยได้มีการประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความ
เข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (PCSO) กับผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจํา
จังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา สําหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ใน
ครั้งนี้มีขึ้นเพื่อพิจารณาเชื่อมโยงนโยบาย แนวคิด และรูปแบบ (model) การดําเนินงานบูรณาการงานด้าน
วทน. ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับจังหวัด รวมทั้งผลการศึกษาตามโครงการศึกษาความต้องการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส่ วนภูมิภาค ในส่วนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวั นออกเฉียงเหนื อ
ตอนกลาง ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมแห่งชาติ ได้ทําการศึกษาและมีข้อสรุปในประเด็นสําคัญแล้ว เพื่อนําไปสู่การจัดทําโครงการหรือ
กิจกรรมร่วมกัน ในทิศทางที่สอดคล้องกับเงื่อนไข ข้อจํากัด ตลอดจนศักยภาพ และโอกาสของแต่ละจังหวัด ใน
การรองรับทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศ และร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค/กลุ่มจังหวัด
สู่การปฏิบัติต่อไป

การถ่ายรูปร่วมกันระหว่างรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางสาวเสาวณี มุสิแดง)
ผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู้แทนจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด

 ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ รองปลัดกระทรวง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
(นางสาวเสาวณี มุสิแดง) ได้
เป็นประธานเปิดนิทรรศการ และ
เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงาน
ในสังกัด วท. และคลินิกเทคโนโลยี
เครือข่าย

การเปิดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัด วท. และคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย
รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
: วทน. สัญจรสู่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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ส่วนที่ 1
4. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความเชื่อมโยงการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
 รองปลั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (นางสาวเสาวณี มุสิแดง) ได้บรรยาย
เรื่ อ ง “ความเชื่ อ มโยงการบู ร ณาการงานด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับจังหวัด/
กลุ่ ม จั ง หวั ด และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” มี
สาระสําคัญสรุปได้ 5 เรื่อง ดังนี้
4.1 ความเชื่อมโยงการบู ร ณา
การงานด้ า น วทน. กั บ จั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้ประกาศใช้ในปี พ.ศ.
2555–2559 ซึ่งได้กําหนดพันธกิจที่มีความเชื่อมโยงกับการนํางานด้าน วทน. สู่จังหวัด/ชุมชน ในเรื่อง
“พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิ
ปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม”
และได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน และการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ของ วท. มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ดังกล่าว อันนําไปสู่การ
ดําเนินงานนําองค์ความรู้ด้าน วทน. ไปพัฒนาศักยภาพของจังหวัด/ชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร – อุตสาหกรรม การผลิตผลิตภัณฑ์ และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน วทน.
ให้กับประชาชนผ่านกลไกการดําเนินงานของ วท. ผ่านทางแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด – แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ต่อไป
4.2 โครงสร้างและบทบาทภารกิจหน่วยงานในสังกัด วท.
วท. เป็นองค์กรหลักในการพัฒนา วทน. เพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีบทบาทภารกิจใน 3
ระดับ ได้แก่ ระดับนโยบาย (Policy) ระดับบริหารจัดการ(Management) และระดับปฏิบัติการ
(Implementation) ซึ่งให้ความสําคัญขอบเขตภารกิจ 6 ด้าน ได้แก่ วิจัยและพัฒนาด้าน ว. และ ท. เพื่อสร้าง
องค์ความรู้, พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน วทน. ,ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม,พัฒนากําลังคน
ทางด้าน วทน., สร้างความตระหนักทางด้าน วทน. และพัฒนานโยบายด้าน วทน. โดยมีหน่วยงานในสังกัดรวม
16 หน่ วยงาน ประกอบด้ วยส่ วนราชการ 4 หน่ วยงาน รั ฐวิ สาหกิ จ 2 หน่ วยงาน หน่ วยงานในกํ ากั บ 3
หน่วยงาน องค์การมหาชน 7 หน่วยงาน ซึ่งมีบทบาทภารกิจ ดังนี้
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ส่วนที่ 1
4.2.1 ส่วนราชการ
1) สํานักงานรัฐมนตรี (สร.) : เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน
และสนับสนุน การปฏิบัติราชการของรัฐมนตรี ให้บรรลุผลตามนโยบาย
2) สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) :
บริ ห ารจั ด การและอํ า นวยการ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นากํ า ลั ง คน การถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งกระจายความรู้ทางด้าน วทน.
3) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) : วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้ บ ริ ก ารด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ป ฏิ บั ติ ก าร พั ฒ นาระบบงานด้ า นคุ ณ ภาพ และรั บ รองความสามารถของ
ห้องปฏิบัติการ
4) สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) : เสนอแนะนโยบาย รวมทั้งกํากับ
ดูแล เกี่ยวกับพลังงานปรมาณู เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้เกี่ยวข้อง ประชาชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
สร้างความตระหนักด้าน วทน. ที่เกี่ยวกับพลังงานปรมาณูและความปลอดภัยให้ประชาชน
4.2.2 รัฐวิสาหกิจ
1) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) :
วิจัยพัฒนาด้าน ว. และ ท. รวมทั้งสนับสนุน SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิง
พาณิชย์ของประเทศ และให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ
2) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) : สร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ทัศนคติ จิตสํานึก และทักษะด้าน ว. และ ท. แก่สังคมไทย
4.2.3 หน่วยงานในกํากับ
1) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) : สร้าง
เสริมการวิจัยและพัฒนาใน 4 สาขาหลัก ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และนาโนเทคโนโลยี พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยี การ
พัฒนาบุคลากร และเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทาง ว. และ ท.
2) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) : พัฒนามาตรฐานการวัด
แห่งชาติ ถ่ายทอดความถูกต้องด้านการวัด รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาแก่สังคมไทย
3) สํา นัก งานคณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) : จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
พ.ศ.2551 มีบทบาทหน้าที่ในการจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
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ส่วนที่ 1
4.2.4 องค์การมหาชน
1) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) (สทอภ.) : บริการให้คําปรึกษา วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ และวิจัย
ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศ รวมทั้งสร้างดาวเทียมสํารวจทรัพยากร
2) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) :
วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คําปรึกษา
แนะนําการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) : ให้บริการ
แสงซินโครตรอน เพื่อการวิจัยพัฒนาของภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ตลอดจนนานาประเทศ
4) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) : เป็น
ศูนย์วิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้ และบริการสารสนเทศทางดาราศาสตร์ของประเทศ
5) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน)
(สสนก.) : วิจัยและพัฒนา ว. และ ท. และดําเนินการในส่วนของการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร เพื่อสนองพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวบรวม ประมวลผลข้อมูล ความรู้ และ
นําเสนอผลการวิจัยไปใช้และพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ําและการเกษตร
6) สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) : เร่งรัดให้
เกิดการพัฒนานวัตกรรม ในภาคการผลิต ภาครัฐและภาคสังคมโดยรวมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
7) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน) (ศลช.) :
เป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการสร้างแรงจูง ใจ และแสวงหาความร่วมมือกับนักเทคโนโลยี นักลงทุน
นักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจด้านชีววิทยา
ศาสตร์ โดยเฉพาะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพหรือชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และเน้นให้เกิดการ
ลงทุนด้านชีววิทยาศาสตร์ในประเทศไทย รวมถึงงานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวกับชีววิทยาศาสตร์
4.3 กลไกการนํางานด้าน วทน. สู่จังหวัด/ชุมชน
วท. มี การนํ า วทน. สู่จังหวัด ท้องถิ่น และชุ มชนโดยมี กลไกการดําเนินงานใน
รูปแบบที่หลากหลาย รวม 13 กลไก ดังนี้
1) การดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด
2) คลินิกเทคโนโลยี
3) อาสาสมัคร ว. และ ท.
4) ศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชุมชน
5) ศูนย์ความรู้ด้าน ว. และ ท. (Science and Technology Knowledge
Center, STKC)
6) โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
7) โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
8) เครือข่ายภูมิภาคของหน่วยงานในสังกัด
9) คาราวานวิทยาศาสตร์
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ส่วนที่ 1
10) หมู่บ้านแม่ข่าย ว. และ ท. เฉลิมพระเกียรติ
11) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วท. และ มท. ในการดําเนินงาน “การ
พัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม”
12) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วท. กับกองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และ ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านความมั่นคง ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับยุทโธปกรณ์ เพื่อนํามาใช้สําหรับด้านความมั่นคงทางทหาร
13) การบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : สร้างงาน สร้างเงิน
สร้างคุณภาพชีวิตด้วย วทน.
4.4 การดําเนินงานตอบสนองความต้องการของจังหวัด
วท. เริ่มดําเนินงานบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยระยะที่ 1 (พ.ศ.2547-2550) เพื่อนําศักยภาพของจังหวัดมาผนวกกับความรู้
อันเกิดจากการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่มีพื้นฐานของ ว. และ ท. อันนําไปสู่การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์
พัฒนากระบวนการผลิต ดูแลทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้าน วทน.
โดยผลการดําเนินงานที่ผ่านมา สามารถรวบรวมความต้องการของจังหวัดที่ต้องการให้ วท. สนับสนุน รวม
ทั้งสิ้น 445 เรื่อง ใน 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและการทดสอบ สอบเทียบ, การ
แปรรูปสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) , การพัฒนาระบบนิเวศและการท่องเที่ยว, และ
การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ด้าน วทน. และการดําเนินงานในช่วงระยะที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2554) ซึ่งมี
เป้าหมายเพื่อหารูปแบบ (model) การดําเนินงานบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัดกลุ่มจังหวัด และหา
แนวทางการจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให้จังหวัดมีการนํา วทน. ไปใช้
ในการพัฒนาและจัดทําโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด โดยจังหวัดได้เสนอความต้องการองค์ความรู้
ด้าน วทน. ที่ต้องการให้ วท. สนับสนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2554 รวมทั้งสิ้น 550 เรื่อง ใน 3
ด้าน ได้แก่ การพัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและการทดสอบ สอบเทียบ, การแปรรูปสินค้า พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการจัดการความรู้ด้าน วทน.
สําหรับการตอบสนองความต้องการของจังหวัดที่ วท. ดําเนินการในเรื่องต่างๆ
ส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน ในส่วนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยเอ็ด /ขอนแก่น /มหาสารคาม /กาฬสินธุ์)
วท. มีตัวอย่างการดําเนินการในพื้นที่ ดังนี้
- การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารย้ อ มผ้ า ไหมแพรวาด้ ว ยสี ธ รรมชาติ
จากพืชในท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์
- การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์สําหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนใน
ครัวเรือน จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ด้วยวัสดุพื้นบ้าน เพื่อการส่งเสริม
และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จ.มหาสารคาม
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอิฐมอญซีเมนต์ผสมเถ้าแกลบ จ.ร้อยเอ็ด ,
จ.มหาสารคาม
- การถ่ ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอิน ทรีย์และโรงงานผลิตปุ๋ ยอิน ทรี ย์
คุณภาพ จ.ร้อยเอ็ด , จ.กาฬสินธุ์
รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
: วทน. สัญจรสู่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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4.5 รูปแบบการบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
วท. ได้สร้างกลไกความเชื่อมโยงงานของ วท. กับจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยมีการจัดทํารูปแบบ (model) การบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งจะได้มีการระดม
ความคิดเห็นในการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะจากจังหวัดพิจารณาให้ข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม ประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังนี้
4.5.1 แหล่งข้อมูล/ผู้ให้บริการ จําแนกได้ 5 ประเภท ดังนี้
1) หน่วยงานในสังกัด วท. ซึ่งมีพื้นที่ที่ตั้งหน่วยงานอยู่ในส่วนกลางและ
ในต่างจังหวัด ดังนี้

 หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนกลาง ได้แก่ สป.วท. / วศ. / ปส. /
สทอภ./ สนช. / สทน. / วว. / พว. / มว. / สซ. (ศูนย์ประสานงาน) / สดร.(ศูนย์ประสานงาน) / สวทน./
สสนก. และ ศลช.
 หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด ได้แก่ พว. (ปทุมธานี) / อพ.
(ปทุมธานี) / มว. (ปทุมธานี) / วว. (ปทุมธานี , นครราชสีมา) / สทน. (ปทุมธานี , นครนายก) / สซ.
(นครราชสีมา) และ สดร. (เชียงใหม่)
2) เครือข่ายภูมิภาคของหน่วยงานในสังกัด วท. ประกอบด้วย
2.1) พว. มีสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายดังนี้
- สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคเหนือ
- สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2.2) สทอภ. มีศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
- ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
- ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2.3) สนช. มีเครือข่ายธุรกิจนวัตกรรม ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
- เครือข่ายธุรกิจนวัตกรรม
สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดําเนินการโดย สภา
อุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- เครือข่ายธุรกิจนวัตกรรม
สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ ดําเนินการโดย สภาอุตสาหกรรมภาคใต้
- เครือข่ายธุรกิจนวัตกรรม
ร้อยแก่นสารสินธุ์ (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์) ดําเนินการโดย หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
- เครือข่ายธุรกิจนวัตกรรมหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (เชียงใหม่
ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน) ดําเนินการโดย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
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2.4) สวทน. มีเครือข่ายภูมิภาคดังนี้
- เครือข่าย สวทน. ประจําภูมิภาคภาคเหนือตอนบน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- เครือข่าย สวทน. ประจําภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
- เครือข่าย สวทน. ประจําภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันตก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
- เครือข่าย สวทน. ประจําภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- เครื อ ข่ า ย สวทน. ประจํ า ภู มิ ภ าคภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- เครือข่าย สวทน. ประจําภูมิภาคภาคเตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
- เครือข่าย สวทน. ประจําภูมิภาคภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2.5) โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
(Industrial Technology Assistant Program, iTAP) ปัจจุบันมี iTAP กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่ว
ประเทศ รวม 11 แห่ง
1) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (พว.)
2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10) สถาบันไทย-เยอรมัน
11) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เครือข่ายภาคเหนือ
3) คลินิกเทคโนโลยีเครือข่า ย มีพื้นที่ใ ห้บริการจํ านวน 67 เครือข่าย
(136 แห่ง) ได้แก่ มหาวิทยาลัยของรัฐ 20 เครือข่าย (26 แห่ง) , มหาวิทยาลัยราชภัฎ 22 เครือข่าย (22
แห่ง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 เครือข่าย (23 แห่ง), ภาคเอกชน 1 เครือข่าย (1 แห่ง), สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 เครือข่าย (49 แห่ง) และหน่วยงานในสังกัด วท. 15 เครือข่าย (15 แห่ง)
4) ภาคเอกชนที่มีความร่วมมือกับ วท.
5) อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่
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4.5.2 กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ ประกอบด้วยหน่วยงานในจังหวัดทั้งภาครัฐ
และเอกชน ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ได้แก่ อบต. เทศบาล และอบจ.) ,ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
, เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร , วิสาหกิจชุมชน/ชุมชน, OTOP/ SMEs , ประชาชนผู้สนใจทั่วไป, นักเรียน/
นักศึกษาและครู/อาจารย์ อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.5.3 ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ/ให้บริการ ประกอบด้วยหน่วยงานใน
สังกัด วท. ,ศูนย์บริการร่วม วท. (โทรศัพท์ 1313), เครือข่ายภูมิภาคของหน่วยงานในสังกัด วท., คลินิก
เทคโนโลยีเครือข่าย, e-mail , เว็ปไซต์ http: // www.most.go.th ทางโทรศัพท์ 0-2333-3700 ทาง
โทรสาร 0-2333-3833 , คณะกรรมการ/ทํางานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
4.5.4 ประเด็นการให้บริการ ประกอบด้วย 9 ประเด็น ได้แก่
1) ข้อมูลและความรู้ทางด้าน วทน. และ STKC
2) การให้คําปรึกษาทางเทคนิค วทน.
3) การให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ
4) การวิจัยและพัฒนาต่อยอดทาง วทน.
5) การถ่ายทอดเทคโนโลยี/ฝึกอบรม
6) การจับคู่ (matching) ระหว่างผู้รับบริการกับเจ้าของเทคโนโลยี
7) การเช่าพื้นที่เพื่อการทําวิจัยและพัฒนา
8) การบ่มเพาะธุรกิจ
9) การสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
4.5.5 แหล่งงบประมาณ มาจาก 3 แหล่งคือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (วท.) ผู้รับบริการ และแหล่งเงินอื่น เช่น สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.) , สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีแนวทางในการดําเนินงาน 3 แนวทางดังนี้
1) จังหวัด / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบบางส่วนหรือทั้งหมด
2) วท. สนับสนุนบางส่วนหรือทั้งหมด
3) ผู้รับบริการสมทบบางส่วนหรือทั้งหมด
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5. การเสวนา/นําเสนอศักยภาพและความต้องการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
 นายชุมพล บรรเทาทุกข์
หั ว หน้ า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด ขอนแก่ น ในฐานะ
ผู้ แ ทนกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนกลาง ได้ นํ า เสนอศั ก ยภาพและความ
ต้ อ งการของจั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด และองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีสาระโดยสรุป 4 หัวข้อ
สําคัญดังนี้ คือ
1) ข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญ
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยมีจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่ม
จังหวัด โดยประกอบด้วยจังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
จังหวัด

พื้นที่ (ไร่)

กาฬสินธุ์
4,341,716.250
ขอนแก่น
6,803,744.375
มหาสารคาม 3,307,301.875
ร้อยเอ็ด
5,187,155.625
รวม4 จังหวัด 19,639,918.125

จํานวน
ประชากร
(คน)
982,578
1,767,601
940,911
1,309,708
5,000,798

ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP)
ภาค
นอกภาค
รวม
การเกษตร การเกษตร
13,116
20,199
8,571
11,282
53,168

34,669
135,271
34,204
48,493
252,632

47,781
155,469
42,775
59,775
305,800

รายได้
เฉลี่ยต่อ
คนต่อปี
47,358
82,211
41,593
43,920
53,770

ซึ่งในขณะนี้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเป็นฐานเศรษฐกิจสําคัญของ
ประเทศ เป็นศูนย์กลางการค้าและบริการในพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามแนวการพัฒนา EWEC แต่ในขณะเดียวกัน
ก็เกิดปัญหาทั้งในด้านความอยู่ดีมีสุขของคนในสังคม ศักยภาพในการพัฒนาตนเองของคนอยู่ในระดับต่ํา
เศรษฐกิจขาดเสถียรภาพ เกิดความเหลื่อมล้ําของรายได้อยู่ในระดับสูง สร้างมูลค่าต่ํา (More For Less) มี
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม Carrying Capacity ต่ํา และใช้ประโยชน์อย่างไม่คุ้มค่า
2) แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.1) แนวคิดการพัฒนา
 ใช้ศักยภาพร่วมจุดเด่นการเป็นฐานการผลิตภาคการเกษตร เช่น ข้าว
หอมมะลิ อ้ อ ย มั น สํา ปะหลั ง และการเป็ นศู น ย์ก ลางการค้ า การลงทุ น และการคมนาคมขนส่ ง มาเป็ น
ปัจจัยพื้นฐานการพัฒนา และเน้นการพัฒนาด้านการผลิตภาคการเกษตร ใช้วิกฤตอาหาร/พลังงาน และ
นโยบายการเป็นครัวโลก สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศจากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน รวมทั้ง
พัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการลงทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน เพิ่มการลงทุน และ
เพิ่มรายได้
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ส่วนที่ 1
2.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันเฉียงเหนือตอนกลาง
 มีวิสัยทัศน์ คือ เป็นศูนย์กลางการผลิตการค้าและการลงทุนอุตสาหกรรม
แปรรูปพืชอาหารและพลังงานทดแทนสู่สากล
 เป้าประสงค์
- สร้างมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตร
- เพิ่มการลงทุนของภาคเอกชน/SMEs
 ตัวชี้วัด
- ร้อยละของรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อไปที่เพิ่มขึ้น
- ร้อยละของรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีภาคการเกษตรที่เพิ่มขึ้น
- ร้อยละปริมาณการแปรรูปสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย มันสําปะหลัง) ที่เพิ่มขึ้น
- ร้อยละของจํานวนผู้ลงทุนที่เพิ่มขึ้น
3) ผลการดําเนินงานสําคัญ ปี 2553-2554
 ปี 2553 ได้รับงบประมาณ 277,950,500 บาท (พ.ร.บ. 5,000,000 บาท และ
งบไทยเข้มแข็ง 272,950,500 บาท) มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ เช่น การพัฒนาแหล่งน้ําในเขตลุ่มน้ําชี
การส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ
 ปี 2554 ได้รับงบประมาณ 312,217,400 บาท มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ
เช่นการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อสนับสนุนการผลิตภาคการเกษตร การเพิ่มคุณภาพการผลิตอ้อย มันสําปะหลัง
การพัฒนาและผลิตอ้อยพันธุ์ดี การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูป
4) จุดเน้นการพัฒนากลุ่มจังหวัด ปี 2555
 ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการผลิต ภาคการเกษตร
เน้นการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อสนับสนุนการผลิตภาคการเกษตร เพิ่มคุณภาพการผลิตภาคการเกษตร (ข้าว
หอมมะลิ อ้อยโรงงาน และมันสําปะหลัง) และผลิตอ้อยพันธุ์ดี
 ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาความพร้อมของพื้นที่เพื่อสนับสนุนการลงทุน
เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูป (Productivity) เชิงสร้างสรรค์เพื่อรองรับการลงทุนของผู้ประกอบการ
 สภาพปัญหาและความต้องการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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ตารางที่ 2 แสดงสภาพปัญหาและความต้องการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สภาพปัญหา/ความต้องการ

ความต้องการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาค
เกษตร
 การเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานการ
ผลิตภาคเกษตร

1)
2)
3)
4)



5)

การสร้างความสมดุลของการใช้
พื้นที่เหมาะสมกับการผลิตภาค
เกษตร
 การปรับปรุงและพัฒนาความ
ต้องการของพื้นที่เพื่อการลงทุน
 การส่งเสริมการลงทุนของ
ผู้ประกอบการ
 การส่งเสริมระบบการค้าสินค้า
เกษตร/การแปรรูปสินค้าเกษตร

6)
7)
8)
9)

การบริหารจัดการน้ํา (เก็บ,ใช้)
การพัฒนาพันธุ์, ปรับปรุงดิน, ศัตรูพืช
สร้างองค์ความรู้แก่เกษตร/สถาบันเกษตร
การส่งเสริมการผลิตสินค้าด้วยระบบที่ดีและเหมาะสม
(GAP)
การพัฒนาและใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มคุณภาพและมาตรฐาน
สินค้าเกษตร
การตรวจสอบสภาพดินและกําหนดพื้นที่การใช้ที่ดิน
การพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อให้การบริการจัดการมี
ประสิทธิภาพ
การส่งเสริม นวัตกรรมใหม่ในการแปรรูป/บรรจุภัณฑ์สินค้า
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ส่วนที่ 1
6. การเสวนาเรื่อง “ความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้การสนับสนุนจังหวัด”
1) การพัฒนาการผลิต : การแปรรูปดอกดาวเรืองเพื่อเป็นอาหารสัตว์
โดย นายคงพร พรรณ์แผ้ว
กรรมการผู้จัดการบริษัท เฟิสท์ ไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
2) การพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ / การจั ด การความรู้ ด้ า นวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม
โดย ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3) หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านหอยเชอรี่ (บ้านใคร่นุ่น
จ.มหาสารคาม)
โดย นายทองคูณ ละพล
ผู้ใหญ่บ้านใคร่นุ่น (หมู่บ้านหอยเชอรี่) อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
โดยมี นายธนากร พละชัย รองผู้อํานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เป็นผู้ดําเนินรายการ ดังมีสาระต่อไปนี้
6.1 การพัฒนาการผลิต : การแปรรูปดอกดาวเรืองเพื่อเป็นอาหารสัตว์
 น า ย ค ง พ ร พ ร ร ณ์ แ ผ้ ว
กรรมการผู้จัดการบริษัท เฟิสท์ ไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จํ า กั ด ผู้ รับ บริก ารจากสํ านั กงานพั ฒนาวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) โดยได้รับการสนับสนุนจาก iTAP
เป็ นผู้ บอกเล่ าประสบการณ์ สรุ ปสาระสํ าคั ญดั งนี้ บริ ษั ท
เฟิสท์ ไลน์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด ได้ขอรับการสนับสนุน
จาก พว. โดยโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย (iTAP) ซึ่งใช้เวลาทดลองประมาณ 5 ปี
จนได้ เ มล็ ด พั น ธุ์ ด อกดาวเรื อ งที่ ส มบู ร ณ์ โดยรวมกลุ่ ม
เกษตรกรและส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปลูกดอกดาวเรืองเป็นอาชีพเสริมและสําหรับผสมในอาหารสัตว์
ปัจจุบันมีการทดลองใช้ในกุ้ง ทําให้ความต้องการดอกดาวเรืองมีมากขึ้น ซึ่งโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
จาก พว. มีดังนี้
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ส่วนที่ 1
ตารางที่ 3 แสดงโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก พว. ตั้งแต่ปี 2542-2555
ระยะเวลา (ปี พ.ศ.)

โครงการ

 2542 - 2543

1) การประเมินคุณภาพของผงดอกดาวเรืองเพื่อเป็นแหล่งแซนโธฟิลส์
ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

 พ.ค. – พ.ย. 2544

2) การประเมินคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองที่ผลิตในจังหวัด
หนองคาย เพื่อการเพาะปลูกและแปรรูปกลีบดอกให้เป็นแหล่งของ
แซนโธฟิลส์

 2545 - 2546

3) การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผงกลีบดอกดาวเรืองโดยการ
คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ดาวเรือง และการผสมแซนโธฟิลส์จากพริก

 2550 - 2551

4) การรักษาคุณภาพ และปริมาณของแซนโธฟิลส์ในดอกดาวเรือง
หลังการเก็บเกี่ยวโดยใช้วิธีการหมักด้วยกรดอินทรีย์

 2552 - 2553

5) การพัฒนาวิธีการสกัดสารแซนโธฟิลส์จากผงกลีบดอกดาวเรือง

 2554 - 2555

6) การรักษาคุณภาพ และประมาณของแซนโธฟิลส์ในดอกดาวเรือง
หลังการเก็บเกี่ยวโดยใช้วิธีการหมักด้วยจุลินทรีย์

6.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ / การจัดการ
ความรู้ด้าน วทน.
 ดร. เ น ต ร ช น ก จั น ท ร์ ส ว่ า ง
ค ณ บ ดี ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
มหาสารคาม จ.มหาสารคาม ผู้ รั บ บริ ก ารจากองค์ ก าร
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ (อพ.) เป็ น ผู้ บ อกเล่ า
ประสบการณ์ สรุ ป สาระสํ า คั ญ ดั ง นี้ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ มหาสารคาม ได้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจาก วท. ในการดําเนินงานด้านคลินิกเทคโนโลยี ,
อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,หมู่บ้านวิทยาศาสตร์, ทุนวิจัย เช่น เนคเทค, ไบโอเทค เป็นต้น บทบาท
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ประกอบด้วย การให้บริการแหล่งเรียนรู้ เช่น นักศึกษาศึกษาดูงาน,
บุคลากรร่วมอบรม, เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา, การนําเสนอผลงานวิจัย เช่น วทน.
รวมทั้งการบริการให้คําปรึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัย พัฒนา
และต่อยอด รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้าน ว. และ ท. โดยมีเครือข่าย
ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย สํานักบริการ
วิชาการ ,คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย, คณะเทคโนโลยีการเกษตร
,คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โดยกิ จ กรรม/โครงการที่ ไ ด้
ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้แก่
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ส่วนที่ 1
 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

1) การผลิตน้ําหมักชีวภาพจากขยะและของใช้ครัวเรือนปลอดสารพิษ เมื่อ
วันที่ 22 มีนาคม 2554 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลมะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
2) การลดภาวะโลกร้อนด้วยการแปรรูปกระดาษรีไซเคิลเพื่อการค้า เมื่อวันที่
28 มีนาคม 2554 ณ บ้านหนองคลอง-ศรีวิไล ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
3) การผลิ ต มะละกอระบบปลอดสารในชุ ม ชน เพื่ อ พั ฒ นาอาชี พ และ
คุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 ณ บ้านหนองคูศรีวิไล ต.หนองปลิง
อ.เมือง จ.มหาสารคาม
4) การแปรรู ป ถั่ ว ลิ ส งเพื่ อ พั ฒ นา
ผลิ ตภัณฑ์จากถั่ วลิสงให้มีรู ปแบบที่หลากหลายสําหรับกลุ่มวิสาหกิ จ
ชุมชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 11-12 สิงหาคม 2554 ณ กลุ่ม
สตรีแปรรูปถั่วบ้านป่านตําบลดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
5) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป
ข้าวแต๋นเสริมคุณค่าทางโภชนาการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้แปรรูปข้าว
แต๋นในจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2554 ณ กลุ่ม
เกษตรกรดงเมืองน้อย ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
6) การทํ าผงปรุ งรสจากพื ชสมุ นไพร
พื้นบ้าน โดย คณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
7) การทํ ากระติ บข้ าวเก็ บความร้ อน โดย อาสาสมั ครวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (อสวท.)
ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์
และ RMU เทคโนโลยีครั้งที่ 1 ซึ่งจัดร่วมกับ อพ. เมื่อวันที่ 3-5
กุ มภาพันธ์ 2553
โดยจัดกิ จ กรรมในหลายรู ปแบบ เช่ น
นิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัส วิทยาศาสตร์หรรษา การ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขัน
เครื่องบินกระดาษพับ การประดิษฐ์และแข่งขันจรวดขวดน้ํา ซึ่ง
ความสําเร็จที่เกิดขึ้นก็ขอขอบคุณ วท. โดย อพ. ด้วยที่ได้ให้การ
สนับสนุนทั้งงบประมาณและทรัพยากรบุคคล สุดท้ายในฐานะ
คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย อยากให้ วท. บรรจุคลินิกเทคโนโลยี
เครือข่ายทั้ง 2 แห่ง ใน จ.มหาสารคาม ลงในแผน ซึ่งเป็นการให้
โอกาสในการได้ทํางานร่วมกัน โดย วท. สนับสนุนงบประมาณ
บางส่วนและรวมกับงบอื่นๆ ที่ได้จากมหาวิทยาลัยในการทํางาน
วิจัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยใหม่ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นโอกาสอันดีที่จะได้แสดงศักยภาพในการปฏิบัติงาน
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ส่วนที่ 1
6.3 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านหอยเชอรี่ (บ้านใคร่นุ่น จ.มหาสารคาม)
 นายทองคูณ ละพล ผู้ใหญ่บ้า น
ใคร่นุ่ น (หมู่ บ้ านหอยเชอรี่) อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ผู้รับบริการจากสํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สส.สป.) เป็นผู้บอก
เล่าประสบการณ์ สรุปสาระสําคัญดังนี้ หมู่บ้านใคร่นุ่น ทั้ง 2
หมู่บ้าน มีพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด 3,700 ไร่ มีสถานีสูบน้ํา
1 แห่ง สูบน้ําได้วันละ 18 ชั่วโมง มีปัญหาเรื่องหอยเชอรี่ที่พบ
มากในแปลงนาข้าว ผู้ใหญ่บ้านใคร่นุ่นจึงไปปรึกษากับคลินิก
เทคโนโลยี ม หาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม และได้ คํ า แนะนํ า ว่ า
เปลือกหอยเชอรี่หลังจากบดให้ละเอียดแล้วสามารถนํามาเป็น
ส่ ว นประกอบในการทํ า อิ ฐ บล็ อ กประสาน และทํ า น้ํ า หมั ก
ชีวภาพจากหอยเชอรี่ได้ ทั้งนี้ ยังแนะนําวิธีทําสารสกัดกําจัดหอยเชอรี่จากสารสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งทําให้
หมู่บ้านใคร่นุ่นมีผลผลิตทางการเกษตรและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากหอยเชอรี่

ตอนท้ า ยของการเสวนา นายธนากร พละชั ย รองผู้ อํ านวยการองค์ การพิ พิ ธภั ณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้สรุปว่า เรื่องราวดังกล่าวทั้งหมดที่ได้มีการเสวนานั้น เป็นตัวอย่างการบอกเล่าจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่ประสบความสําเร็จจากการทํางานร่วมกับ วท. ทําให้เข้าใจมากขึ้นว่า วท. มีการทํางาน
ร่วมกับท้องถิ่น ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับภาคการเกษตร ร่วมกับนักวิชาการของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
ความรู้ทางด้าน วทน. สามารถเกิดได้จากการตั้งคําถาม จึงจะได้ความรู้ตามมาและนําไปสู่การทํางานร่วมกัน
กับ วท. ต่อไป

รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
: วทน. สัญจรสู่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

19

ส่วนที่ 1
7. สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย
ในการประชุมกลุ่มย่อย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะบุคคลในพื้นที่ได้
ระดมความคิดเห็นในการให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่
7.1 รูปแบบ (model) การบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
7.2 แนวทาง/ช่องทาง/กลไกในการที่จะให้จังหวัดนํา วทน. ไปใช้พัฒนาจังหวัดตาม
แผนพัฒนาจังหวัด
7.3 ข้อเสนอ/ความต้องการในการนํา วทน. ไปพัฒนาจังหวัด ตามแผนพัฒนาจังหวัด
การประชุมกลุ่มย่อยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 : การพัฒนาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
 ประธานกลุ่ม ได้แก่ นายสมศักดิ์ พลอย
พ า นิ ช เ จ ริ ญ นั ก วิ ช า ก า ร จ า ก ศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยี ชี ว ภาพแห่ ง ชาติ สํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ เลขานุการกลุ่มคือนางสาวภัสสร สวาทะสุข
นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผนชํ า นาญการ สํ า นั ก นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
ผู้เข้าร่วมประชุม 43 คน ประกอบด้วยบุคลากรจากจังหวัดในกลุ่ม
จั งหวั ดภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนกลาง จํ านวน 25 คน
หน่วยงานในสังกัด วท. 16 คน ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย 1
คน และผู้ แ ทนจากสํ า นั ก พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ 1 คน
กลุ่มที่ 2 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) และ
การบรรจุภัณฑ์
 ประธานกลุ่ม ได้แก่ นายสักขี แสน
สุ ภ า ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ ก ารบรรจุ หี บ ห่ อ ไทยสถาบั น วิ จั ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขานุการ
กลุ่มคือ นางกันยา พงศ์พิศาล ผู้อํานวยการส่วนบูรณาการ
งานด้าน วทน. กับ
จั ง ห วั ด สํ า นั ก
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สํานักงาน
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
วิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มี ผู้ เข้ าร่ วมประชุ ม 59 คน
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย บุ ค ล า ก ร จ า ก จั ง ห วั ด ใ น ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จํานวน 46 คน หน่วยงานในสังกัด
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ส่วนที่ 1
วท. 13 คน
กลุ่มที่ 3 :

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการจัดการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
 ประธานกลุ่ม ได้แก่ นายธนากร พละชัย
รองผู้ อํ า นวยการองค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
เลขานุการกลุ่มคือ นายเมธี ลิมนิยกุล นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ จากสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีผู้เข้าร่วมประชุม 48 คน ประกอบด้วยบุคลากรจาก
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จํานวน
32 คน หน่วยงานในสังกัด วท. 16 คน
สํารับผลการประชุมกลุ่มย่อย (ซึ่งมีรายละเอียดนําเสนอในภาคผนวกที่ 2) สรุปได้ดังนี้
7.1 ประเด็นที่ 1 : รูปแบบ (model) การบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
1) แหล่งข้อมูลและผู้ให้บริการ ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2) กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3) ช่องทางการขอรับ/ให้บริการ ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4) ประเด็นการให้บริการ ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
5) แหล่งงบประมาณ มีข้อเสนอแนะว่าอาจเพิ่มองค์กรพัฒนาเอกชน
7.2 ประเด็นที่ 2 : แนวทาง/ช่องทาง/กลไกในการที่จะให้จังหวัดนํา วทน. ไปใช้พัฒนา
จังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัด มีข้อเสนอแนะควรเพิ่มการใช้ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน/ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
เป็นแนวทาง/ช่องทางหนึ่งในการดําเนินงานร่วมกับ วท. จากปัจจุบันที่มีมหาวิทยาลัยเป็นเครือข่ายการ
ทํางานของ วท.
7.3 ประเด็นที่ 3 : ข้อเสนอ/ความต้องการในการนํา วทน. ไปใช้พัฒนาจังหวัดตาม
แผนพัฒนาจังหวัด ทั้ง 3 กลุ่มมีข้อเสนอความต้องการของจังหวัด รวมทั้งสิ้น 46 เรื่อง จําแนกตามประเภท
กลุ่มองค์ความรู้ได้ดังนี้
1) การพัฒนาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม จํานวน 12 เรื่อง
2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) และการบรรจุภัณฑ์ จํานวน
18 เรื่อง
3) การพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละการจั ด การความรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี จํานวน 17 เรื่อง
ดังนี้ข้อมูลข้อเสนอ/ความต้องการทั้ง 3 กลุ่มองค์ความรู้ แบ่งตามรายจังหวัดในตารางที่ 4

รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
: วทน. สัญจรสู่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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ส่วนที่ 1
ตารางที่ 4 แสดงข้อเสนอ/ความต้องการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
จังหวัด / หน่วยงานในจังหวัด /
ผู้นาํ เสนอ
จ.ร้อยเอ็ด
 บริษัทเฟริส์ ไลน์ อินเตอร์เนชันแนล
นายคงพร พรรณ์แผ้ว
โทรศัพท์ : 081-8714426

ข้อเสนอความต้องการ / แผนงาน / โครงการ

1. การพัฒนาดินโดยการปลูกถั่วเหลืองที่ไม่ได้ตัดต่อ
พันธุกรรม
2. ต้องการให้มีการทําแปลงทดสอบแปลงถั่วเหลืองที่ไม่ใช่
ตัดต่อพันธุกรรม (GMO) และโดยดําเนินการทดลองใน
พื้นที่ อ.แกดํา จ.มหาสารคาม
 ประธานกลุ่มแปรรูปอาหารจากหน่อไม้ 3. การผลิตหน่อไม้ดองให้ผ่านมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
นายธานี เรืองโรจน์
โทรศัพท์ : 081-7082529
 ประธานกลุ่มทําขนมบ้านน้าํ สร้าง
4. เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งข้าวแตนน้ําแตงโม
นางสาคร จตุรวงศ์
โทรศัพท์ : 087-8565898
5. การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์/สินค้าพื้นฐานในจังหวัด
 หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
ร้อยเอ็ด โดย อบจ. สามารถสนับสนุนงบประมาณได้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
6. อบจ. ร้อยเอ็ดมีศูนย์การเรียนรู้กลางแจ้ง สามารถใช้
นางบุญเพ็ง ลาจ้อย
พื้นที่ในการให้ความรู้/ฝึกอบรมให้กับกลุ่มอาชีพและจัด
โทรศัพท์ : 080-4089710
แสดงสินค้าพื้นเมืองได้แต่ยังขาดสื่อการเรียนรู้และ
ประชาสัมพันธ์
จ.ขอนแก่น
1. กระบวนการแปลงก๊าซชีวภาพที่เกิดจากมูลสัตว์เข้าสู่
 สํานักงานปศุสัตว์ จ.ขอนแก่น
กระบวนการคาร์บอนเครดิต
นายยอด วิริยะเสนา
2. ความปลอดภัยจากความดันในถุงบรรจุกา๊ ซชีวภาพจาก
โทรศัพท์ : 085-0021909
มูลสัตว์
 ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ข้าวงอกบ้านหวัด
นายสันติภาพ ภูจํานง
โทรศัพท์ : 086-2281899
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3. การผลิตข้าวฮางงอกพร้อมบริโภคและการผลิต
เครื่องดื่มข้าวฮาง

รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
: วทน. สัญจรสู่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ส่วนที่ 1
จังหวัด / หน่วยงานในจังหวัด /
ผู้นาํ เสนอ
จ.มหาสารคาม
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้ นใคร่นุ่น
นางนันทนิตย์ ไชยศักดิ์
โทรศัพท์ : 089-8435989
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้ นใคร่นุ่น
นางนันทนิตย์ ไชยศักดิ์
โทรศัพท์ : 089-8435989
 ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
นายคําพันธ์ เหล่าวงษี
โทรศัพท์ : 089-6184075
 ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
นายคําพันธ์ เหล่าวงษี
โทรศัพท์ : 089-6184075

ข้อเสนอความต้องการ / แผนงาน / โครงการ
1. ปัญหาเมล็ดพันธุ์ข้าวปลอมปน (ข้าวเหนียวมีเมล็ด
ข้าวเจ้าปน)
2. ปัญหาการบริหารจัดการน้ําที่ยังไม่เหมาะสม (น้ําท่วม
ช่วงหน้าฝน และแล้งในช่วงนาปรัง)

3. ปัญหาด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
4. เทคโนโลยีเครื่องสีข้าวกล้อง
5. ปัญหาดินเค็ม อ.บรบือ และ อ.กันทรวิชัย
6. เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกรรม (เช่น
เรื่องการสูบน้ํา)
 สํานักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม 7. เทคโนโลยีการย้อมสีธรรมชาติทดแทนสีสังเคราะห์
น.ส. ไชติกา ศักดิ์คําควง
สําหรับผลิตภัณฑ์เสื่อกก
โทรศัพท์ : 081-8734515
8. การแก้ปัญหาเชื้อราผลิตภัณฑ์เสื่อจากกกและสเปรย์ฉีด
ป้องกันเชื้อรา
9. เครื่องตัดขอบเสื่อ
10. เครื่องอบแห้งเส้นกก
11. สูตรการทําข้าวแตนและแต่งหน้าข้าวแตน (ปัจจุบันได้
 ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
OTOP 4 ดาว)
นางประยูร อันสีแก้ว
โทรศัพท์ : 083-4185914
12. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
13. การผลิตเครื่องสําอาง (แชมพูสมุนไพร,สบู่เหลว) ให้มี
มหาสารคาม
ค่า PH ที่ได้มาตรฐาน
นางพัชนี บุญวิทย์
โทรศัพท์ : 083-2889491
14. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปลาร้าบอง
 ปลาร้าบองสมุนไพรครูแหวว
75/1 ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม
นายภคพงษ์ นาคะพงษ์
โทรศัพท์ : 087–4349349,
089–34227646

รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
: วทน. สัญจรสู่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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ส่วนที่ 1
จังหวัด / หน่วยงานในจังหวัด /
ผู้นาํ เสนอ
 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแวงดง
อบต. แวงดง อ.ยางสีสุราช
จ.มหาสารคาม
นายประจวบ เพชรศรีสุข
โทรศัพท์ : 043-731184
 อสวท. จ.มหาสารคาม
นายศักดา นามโยธา
โทรศัพท์ : 087-8571280

ข้อเสนอความต้องการ / แผนงาน / โครงการ
15. การบริหารจัดการน้ําแบบครบวงจร
16. การพัฒนาฝีมือในการเจียระไนพลอย

17. การฟื้นฟู/ปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตรหลังน้ําลด
18. แหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
(การจัดการขยะอย่างยั่งยืน เช่น ถุงพลาสติก จึงต้องการ
สนับสนุนเครื่องอัดถุงพลาสติก)
 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 19. การจัดนิทรรศการ/กิจกรรมทางด้าน วทน. ในอุทยาน
การเรียนรู้ ของ อบจ. มหาสารคาม
มหาสารคาม
นางนุชนาฏ บัวศรี
โทรศัพท์ : 089-7123201
20. ระบบการจัดการสารสนเทศในระดับจังหวัด
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(ทุกสาขา)
น.ส.นุชจรี ท้าวไทยชนะ
โทรศัพท์ : 089-2765440
21. การทําสื่อการเรียนรู้หรือสารสนเทศของ วท.ด้าน
 สํานักงานปศุสัตว์ จ.มหาสารคาม
วทน. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ วท.
นายสุวัฒน์ มัตราช
โทรศัพท์ : 081-8738213
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
น.ส.ธนวัน จันทศักดิ์
โทรศัพท์ : 089-9412986
 อาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางนุชนาฏ บัวศรี
โทรศัพท์ : 089-7123201
จ.กาฬสินธุ์
 ปราชญ์ชาวบ้าน ต.สามัคคี
จ.กาฬสินธุ์
นายสุภัทรชัย หันจรัส
โทรศัพท์ : 086-2216106
 ผู้ช่วยสัตวแพทย์ เทศบาลตําบลขมิ้น

อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
นายจินดา ภูซ้ายศรี
โทรศัพท์ : 087-8520421
24

22. ควรมีการส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน. ใน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1
23. มีแหล่งเรียนรู้ในทุกเทศบาลแต่ยังมีการจัดการไม่เป็น
ระบบ จึงอยากส่งเสริมให้มีการปรับปรุงให้เป็นระบบมาก
ขึ้น

1. ปัญหาเมล็ดพันธุ์ข้าวปลอมปน (ข้าวเหนียวมีเมล็ด
ข้าวเจ้าปน)
2. ปัญหาข้าวปนในข้าวพันธุ์พื้นเมืองทําให้ราคาตก (มีข้าว
พันธุ์พื้นเมืองอยู่แล้ว แต่มีข้าวปน ทําให้ราคาตก)
3. ปัญหาดินของพืชไร่ไม่มีความชุ่มน้ําและมีความชื้นน้อย
(เช่น การปลูกมันสําปะหลัง)

รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
: วทน. สัญจรสู่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ส่วนที่ 1
จังหวัด / หน่วยงานในจังหวัด /
ผู้นาํ เสนอ
 พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
น.ส. ศุภลักษณ์ หล้าเพชร
โทรศัพท์ : 089-7126537
 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพายหิน
จ.กาฬสินธุ์
นางเพลินจิตร สาระวัน
โทรศัพท์ : 086–62259371
 ประธานกลุ่มเลี้ยงไหมบ้านตําบลศรี
สมเด็จ
นายอดุลย์ มูลชาติ
โทรศัพท์ : 081-1832084
 ประธานกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
นางบุญมี คําหงษา
โทรศัพท์ : 081-0575639
 นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลภูดิน
เทศบาลตําบลภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
นายอุดมชัย ชมเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ : 084-7891474

ข้อเสนอความต้องการ / แผนงาน / โครงการ
4. การประดิษฐ์ของที่ระลึกโดยใช้ผ้าไหมแพรวา
5. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
6. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
7. การยืดอายุกล้วยฉาบ (กล้วยน้ําว้า)

8. เทคโนโลยีการย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติ
(ผ้าไหม) (ชนิดผงสี)
9. การศึกษาดูงานการย้อมครามไหม

10. โครงการสูบน้ําโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการ
บริหารจัดการน้ํา
11. การแปรรูปน้ํายางเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
12. การปรับปรุงคุณภาพน้ํายางดิบ
13. การเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังและการปรับปรุง
คุณภาพดิน (การเพิ่มความชื้นในดิน)
 รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ 14. การอบรมครูด้านวิทยาศาสตร์ในเขตพื้นที่การศึกษา
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
นายภาสกร ภูแต้มนิล
โทรศัพท์ : 089-2765440
15. การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน
 ปราชญ์ชาวบ้าน ต.สามัคคี
จ.กาฬสินธุ์
นายสุภัทรชัย หันจรัส
โทรศัพท์ : 086-2216106
ที่มา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
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ส่วนที่ 1
ภายหลังจากที่ได้มีการนําเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยทั้ง 3 กลุ่ม มีผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วม
แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานของ วท. ในอนาคตเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
 นายอุดมชัย ชมเชี่ยวชาญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
กล่ า วว่ า วท. ควรเชื่ อ มโยงการทํ า งานร่ ว มกั บ กระทรวงอื่ น ๆ เช่ น กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ น ต้ น ซึ่ ง กระทรวงหลั ก คื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ควบคุมการทํางานในส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ อบจ. ,เทศบาล. และ อปต. ซึ่งมีงบประมาณ
พร้อมที่จะบูรณาการร่วมกัน ถ้า วท. ประสานงานไปที่กระทรวงมหาดไทยในการนําองค์ความรู้ด้าน วทน. ลง
สู่ระดับท้องถิ่นโดยตรง ก็จะเกิดการทํางานร่วมกันตั้งแต่ระดับกํานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, เทศบาล, อบต., อบจ. และ
พัฒนาชุมชน ในการแก้ไขปัญหา ตั้งแต่การจัดสรรทรัพยากร การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การบริหาร
จัดการน้ํา การอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 นายสกล คุณอุดม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สํานักงานเกษตรจังหวัด
ร้อยเอ็ด กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประสบปัญหาความแห้งแล้ง เนื่องจากดิน
ไม่สามารถอุ้มน้ําได้นาน จึงเสนอแนวคิดที่จะให้ วท. ทดลองใช้พอลิเมอร์ในการชลอน้ํา (ซึ่งใช้มันสําปะหลัง
เป็นวัตถุดิบและมีมากในกลุ่มจังหวัด) โดยนําพอลิเมอร์เทรองพื้นไว้ก่อนเพื่อเป็นตัวซับน้ําก่อนปลูกพืชแต่ละ
ชนิด ยกตัวอย่างเช่น มะละกอ ยางพารา
 นายคําพันธ์ เหล่าวงษี ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
และเป็นตัวแทนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.กันทรวิชัย กล่าวว่า ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการ
ความรู้ด้าน วทน. สู่ชุมชนและท้องถิ่นให้มากขึ้น รวมทั้งเกษตรกร เช่น จัดพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ขนาดเล็ก
ที่รวมเอาองค์ความรู้ด้าน วทน. มาผนวกกับภูมิปัญญาชาวบ้าน และนําไปใช้ในศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านทั่ว
ประเทศ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลด้าน วทน. ต่อไป
รองปลั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี (นางสาวเสาวณี มุสิแดง) ได้กล่าวสรุปผลการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในตอนท้ายนี้ว่า การประชุมในครั้ง
นี้ มีข้อเสนอความต้องการองค์ความรู้ทางด้าน วทน. ซึ่ง
ต้องการให้ วท. สนับสนุนอยู่หลายประการ ซึ่ง วท. จะ
นําไปพิ จารณาและดําเนิ นการ หากมี บางข้อเสนอ/ความ
ต้องการใดที่ วท. ไม่เกี่ยวข้องและไม่สามารถตอบสนองได้ก็
จะดําเนินการประสานแจ้งหน่วยงานนอกสังกัดที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ความร่วมมือต่าง ๆ ไม่ได้สิ้นสุด ณ วันปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ โดยเจ้าหน้าที่ของ วท. ที่เกี่ยวข้องจะมีการ
ติดต่อประสานงานกลับไปยังผู้เสนอข้อเสนอความต้องการ
ดังกล่าว เพื่อดําเนินการตอบสนองในระดับหนึ่งที่สามารถ
ดําเนินการได้ ในส่วนของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้งบุคคล
และหน่วยงานที่สนใจ ก็สามารถดําเนินการติดต่อ วท. ได้
เช่นกัน ตามช่องทางต่าง ๆ ที่ระบุในเอกสาร “กลไกการนํางานด้าน วทน. สู่ชุมชนของ วท. และรูปแบบการ
ดําเนินงานบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด” ที่ได้แจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ หรือถ้าจะให้สะดวกและรวดเร็ว สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการร่วม วท. โทรศัพท์ 1313
ซึ่งจะสามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นได้
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ส่วนที่ 1
8. ศึกษาดูงาน/เยี่ยมชมงานในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วท. ได้ จั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษาดู ง าน/เยี่ ย มชมงานในหมู่ บ้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี :
หมู่บ้านหอยเชอรี่ (บ้านใคร่นุ่น อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม) สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ นายศุภชัย บุตราช
นายกเทศมนตรีตําบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม กล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน ต่อจากนั้น
นายสุนทร เดชชัย ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นําเสนอโครงการหมู่บ้านหอยเชอรี่ใน
ภาพรวม สรุปได้ว่า หมู่บ้านหอยเชอรี่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง วท. กับองค์การบริหารส่วนตําบล
ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้ประชุมปรึกษาหารือถึงปัญหาที่เกิดจาก
หอยเชอรี่ และมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับโจทย์ปัญหาดังกล่าวมาเป็นโจทย์วิจัยทําให้เกิด “โครงการการ
วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการการใช้ประโยชน์จากหอยเชอร์รี่อย่างยั่งยืน” ขึ้น
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ส่วนที่ 1
นอกจากนี้ ยังมีการนําเสนอเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการ
กําจัดหอยเชอรี่และวิธีนําไปใช้ประโยชน์ และการสาธิตการถ่ายทอด
เทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 เทคโนโลยีการจัดการหอยเชอรี่จากสารสกัดจาก
ธรรมชาติ
ผศ.ดร.พี ระยศ แข็ งขั น ภาควิ ชาเทคโนโลยี
การเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม เป็นผู้ นําเสนอ
สรุปสาระสําคัญได้ว่า สารสกัดประคําดีควายสามารถใช้กําจัดหอยเชอรี่
ในแปลงนาได้ โดยผลประคําดีควายมีสารซาโปนิน มีฤทธิ์ทําลายเม็ ด
เลื อ ดหอยให้ แ ตกออกและทํ า ลายระบบการหายใจของหอย เมื่ อ ใช้
ประคําดีควายที่ความเข้มข้น 1,000-2,000 ส่วน/น้ําล้านส่วน


 วิธีการทําสารสกัดประคําดีควายกําจัดหอยเชอรี่

1. ประคําดีควาย 1 กิโลกรัม + น้ําร้อน 2 ลิตร
แช่ทิ้งไว้ 1 คืน
2. ขยํ า แล้ ว กรองสารสกั ด 1 ส่ ว น + น้ํ า เปล่ า
5 ส่วน
3. นําสารสกัดไปฉีดพ่น หรือคลุกเหยื่อหว่านให้
ทั่ว นาหอยจะเม็ ด เลื อ ดแตกและตายภายใน
24 - 48 ชั่วโมง

 น้ําหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่
 นายปฐวี โพธิ์ศรีอุ่น รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลตําบลท่าขอนยาง สรุปสาระสําคัญได้ว่า น้ําหมักชีวภาพ
จากหอยเชอรี่มีคุณประโยชน์ทําให้พืชเจริญเติบโตได้ทุกส่วนอย่าง
สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็น ราก ใบ ดอก ผล เมล็ด แช่เมล็ดให้พันธุ์ทําให้
งอกเร็ว เปอร์เซ็นต์การงอกสูง เพิ่มคลอโรฟิลล์ ทําให้ใบพืชมีสี
เขียวเข้มสังเคราะห์แสงได้ดี ทําให้พืชแตกกอมาก เช่น ข้าว อ้อย
ทําให้ใบอวบ หนา เป็นมัน แทงช่อดอกเร็วติดผลดี ขั้วดอก – ผล
เหนียวไม่ร่วงง่าย ผลดก น้ําหนักดี ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ช่วยให้
เกษตรกรลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีลง 50% สามารถเพิ่มผลผลิตได้
มากกว่าปกติและยังป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
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ส่วนที่ 1
 โครงการสียอ้ มจากวัสดุธรรมชาติ (ชนิดผง)
 นางสุ ช ญา โคตรวงษ์ ได้ อ ธิ บ ายเทคนิ ค การย้ อ มสี ธ รรมชาติ ใ นผ้ า ใหม่
สรุปสาระสําคัญว่า การย้อมผ้าไหม และการสกัดสีจากธรรมชาติ กลุ่มเกษตรกรใน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
ได้ผลิตผ้าไหมที่นํามาย้อมมีสีสันสวยงามและอยู่คงทน จากการดําเนินงานที่ผ่านมาพบว่าการใช้สีย้อมผ้าที่ได้
จากธรรมชาติเทียบกับสีเคมีจะพบว่าสีจากวัสดุธรรมชาติจะให้สีที่สวยสด งดงาม อาทิ เช่นสีเหลืองจากแก่น
ขนุน สีชมพูจากต้นมหากาฬและต้นฝาง สีเขียวจากใบหูกวาง สีแดงจากดอกคําฝอยและมีความติดทนนาน
กว่าสีเคมีที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไป นอกจากนี้อันตรายจากการใช้สีธรรมชาติก็มีน้อยมาก
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ส่วนที่ 1
 การผลิตอิฐบล็อกประสานจากเปลือกหอยเชอรี่
 ขั้นตอนการทํา

1. อัตราส่วนผสมของอิฐบล็อกจากเปลือกหอย
เชอรี่ ซึ่งประกอบด้วยเปลือกหอยเชอรี่บด :
ทราย : ปูนซีเมนต์ ในอัตราส่วน 5 : 3 : 1
2. ผสมส่วนผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้โม่
ผสมปูน
3. เทส่วนผสมออกจากโม่ผสมปูน
4. นําส่วนผสมมาชั่งน้ําหนักขนาด 6 กก. ต่อ 1 ก้อน
5. เทส่วนผสมที่ชั่งลงสู่บล็อกอัด ในปริมาณที่
พอดีกับบล็อก แล้วทําการอัดให้เป็นก้อน
6. นําก้อนอิฐออกจากบล็อกแล้วนําไปผึ่ง ให้แห้ง
7. บ่มอิฐ โดยนําอิฐมาเรียงรวมกันเป็นชั้น แล้ว
พรมน้ําให้เปียก แล้วคลุมด้วยพลาสติกอย่าง
น้อย 3-5 วัน
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ส่วนที่ 1
คณะศึกษาดูงาน/เยี่ยมชมการสาธิตการจัดการหอยเชอรี่ การใช้น้ําหมักชีวภาพจากหอย
เชอรี่ แ ละสารสกัดกํ าจั ดหอยเชอรี่ แ ละชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ ชุมชน หลังจากนั้น รองปลั ดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางสาวเสาวณี มุสิแดง) กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร พร้อม
ทั้งถ่ายรูปร่วมกันกับคณะศึกษาดูงาน/เยี่ยมชมงานในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านหอยเชอรี่
(บ้านใคร่นุ่น อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม)

รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
: วทน. สัญจรสู่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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ส่วนที่สอง
สรุปผลการจัดนิทรรศการ

นที่ 2่ 2
ส่ส่ววนที
สรุปผลการจัดนิทรรศการ

หน่ ว ยงานที่ เ ข้ า ร่ ว มจั ด นิ ท รรศการในการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารฯ มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 20
หน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัด วท. 13 หน่วยงาน คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย 7 หน่วยงาน มี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 5 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
หน่วยงาน

รายการแสดงนิทรรศการ

ผู้ประสานงาน

1. สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สป.วท.)
1.1 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร (ศท.สป.)

1.2 สํานักส่งเสริมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
(สส.สป.)
2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

นางสาวปิยเนตร พรรณดวง
เนตร
โทร. 02-3333824
Fax 02-3333827
Email :
piyanate@most.go.th
โปสเตอร์แนะนํา สส.
นายเอกพงษ์ มุสิกะเจริญ
โทร. 02-3333920
Fax 02 333-3931
Email :
ekapong@most.go.th
1) การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ํา นางสาววิไลวรรณ สะตะมณี
และ การผลิตเครื่องกรองน้ําเพื่อ มือถือ 081-372-9529
โทร 02-201-7096
การอุปโภค-บริโภค
Fax 02-201-7096
2) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การแปรรูปอาหารและการยืดอายุ Email :
swilaiwan@gmail.com
การเก็บของผลิตภัณฑ์
3) แนะนําเว็บไซต์ siweb.dss.go.th
องค์ความรู้และบริการของศูนย์
ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(STKC)

รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
: วทน. สัญจรสู่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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ส่วนที่ 2
หน่วยงาน

รายการแสดงนิทรรศการ

3. สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) การสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ฯ ที่เกี่ยวกับพลังงาน
นิวเคลียร์ และความปลอดภัยแก่
ประชาชน
4. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ 1) บทบาทและภารกิจของ วว.
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2) ผลงานวิจัยเด่นของ วว.
(วว.)
3) งานบริการของ วว.
4) เทคโนโลยีอิฐบล็อกประสาน
5. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
1) การเปรียบเทียบการวัดด้านเวลา
(มว.)
ทาง Internet และโปสเตอร์
2) สารานุกรม เรื่อง มาตรวิทยา
3) เอกสารประชาสัมพันธ์ มว.
6. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน การให้บริการแสงซินโครตรอน และ
(สซ.)
ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่

7. สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(สนช.)

1) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 5 ชนิด
2) เอกสารประชาสัมพันธ์ สนช.

8. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
(ศูนย์ BIOTECH)

1) ข้าวหอมมะลิชลสิทธิ์ทนน้ําท่วม
ฉับพลัน
2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนประเภทอาหารสู่สากล
1) โปสเตอร์แสดงพื้นที่ อ.เมือง
จ.มหาสารคาม
2) โปสเตอร์ 7 ปี 70,000 ภาพ
3) การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมด้านภัยพิบัติ
อุปกรณ์เครื่องเล่นด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และเอกสารแนะนํา
อพวช.

9. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
(สทอภ.)
10. องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ
(อพวช.)
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ผู้ประสานงาน
นายธวัชชัย เต็งชัยภูมิ
มือถือ 084-3995101
โทร 02-579-1834
Fax 02-562-0085
นายก่อโชค บัณฑิตมงคล
มือถือ 086-228-1743
โทร 02-577-3959-60
Fax 02-577-9362
นายประสิทธิ์ บุบผาวรรณา
โทร 02-577-5100-9 ต่อ
4226
Fax 02-577-2859
นายฉัตรชัย พิศพล
นางรัชนก ศรีผึ้ง
โทร 044-217-040 ต่อ 606
Fax 044-217-047
Email : chatchai@slri.or.th
ดร.อําพล อาวรณ์
โทร 02-644-6000 ต่อ 138
Fax 02-644-8444
Email : kunawut@nia.or.th
นางเกศวรงค์ หงส์ลดารมภ์
โทร 02-644-8150 ต่อ 709
Fax 02-644-8150 ต่อ 215
Email : ca@nstda.or.th
นางสาวปารณัท เกิดผล
มือถือ 080-443-5592
Fax 02-143-9592-3
Email :
paranat@gistda.or.th
รอง ผอพ. (นายธนากร พละชัย)
โทรศัพท์ 02-577-9999
โทรสาร 02-577-9990

รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
: วทน. สัญจรสู่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ส่วนที่ 2
หน่วยงาน

รายการแสดงนิทรรศการ

ผู้ประสานงาน

11. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (สทน.)

1) Roll up แนะนําสถาบันฯ
2) โบรชัว แนะนําสถาบันฯ
3) ผลิตภัณฑ์จากไหม

นายฐานพล พรมมาลี
โทร 02-577-4167
Fax 02-577-1945

12. สถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น้ําและการเกษตร (สสนก.)

1) โทรมาตร
2) Thaiwater & Thaiweather .
net

13. ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.)

1) ผลิตภัณฑ์จากน้ํายางพารา
2) การดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง

นางสาวรัชนีวรรณ์ วงษ์ชื่น
โทร 02-642-7132 ต่อ 402
Fax 02-642-7133
ratchaneewon@haii.or.th
นางสาวแพรประพันธุ์ นิยยุติ
โทร. 02-644-5499
Fax 02-644-9538
praepraphan@tcels.or.th

ที่มา : สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตารางที่ 6 คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
คลินิกเทคโนโลยี
1. มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

รายการแสดงนิทรรศการ
1.1 สาธิตเทคโนโลยีรถตัดอ้อย
1.2 ผลิตภัณฑ์จากศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : อาทิเช่น ผ้าไหม
ดอกไม้จากรังไหม เครื่องสําอาง ที่ผลิตจากส่วนประกอบของสารสกัดจากไหม
ข้าวเกรียบหม่อนไหม เป็นต้น
1.3 โครงการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ในชุมชน สถาบันวิจัย
วลัยรุกขเวช : นําเสนอสมุนไพรพื้นบ้าน และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร เพื่อผลิตและจําหน่าย
1.4 โครงการบ้านดอนดู่ จากคณะบัญชีและการจัดการ : โครงการหมู่บ้าน
พึ่งตนเอง มีการจัดตั้งสหกรณ์ รวมถึงมีอาชีพ และรายได้เสริม มีการทํางาน
เป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน
1.5 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักอินทรีย์บ้านเกิ้ง
1.6 โครงการวิจัยแนวทางพัฒนาสู่ความเข้มแข็งกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
1.7 การแสดงสินค้า และผลิตภัณฑ์ ชุมชนบ้านหนองเขื่อนช้าง
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดนิทรรศการ ณ หมู่บ้าน
หอยเชอรี่ บ้านใคร่นนุ่ เพื่อประกอบการศึกษาดูงานหมู่บ้านดังกล่าว ใน 3 เรื่อง
1) เทคโนโลยีการจัดการหอยเชอรี่ : เครื่องบดละเอียดเปลือกหอยเชอรี่
สาธิตการทําอิฐบล็อก/การทําน้ําหมักชีวภาพ/การทําสารกําจัดหอยเชอรี่
2) สาธิตการผลิตผงสีธรรมชาติ
3) สาธิตการทําดอกไม้จากรังไหม

รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
: วทน. สัญจรสู่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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ส่วนที่ 2
คลินิกเทคโนโลยี

รายการแสดงนิทรรศการ

2. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม

2.1 การแปรรูปปลาร้าผง : มีกระบวนการผลิตไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน โดยนําปลาร้าที่
หมักได้ไปบดให้ละเอียด จากนั้นนําไปอบพอให้แห้ง แล้วนํามาปั่นอีกครั้ง
เพื่อให้ได้ลักษณะที่เป็นผงละเอียด สามารถพกพาไปได้ทุกสถานที่ เมื่อนําไป
ประกอบอาหารปลาร้าผงสามารถละลายรวมเป็นเนื้อเดียวกับอาหาร และ
ผู้บริโภคไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิ เนื่องจากปลาร้าผงจะผ่านกระบวนการ
อบให้ความร้อน
2.2 อิฐมอญซีเมนต์พันธุ์ใหม่ : การผลิตอิฐมอญซีเมนต์ผสมขี้เถ้าแกลบสําหรับงาน
วัสดุก่อสร้างสามารถทําได้โดยการผสมกันระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์แลนด์กับดิน
และขี้เถ้าแกลบ นําเข้าเครื่องอัดก้อนอิฐแบบไฮดรอลิค แล้วนําก้อนอิฐไปบ่ม
ด้วยน้ําเพื่อให้เกิดฏิกิริยา Hydration ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ปูนซีเมนต์กระทําต่อ
ดินและขี้เถ้าแกลบให้เกิดการประสานกัน โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเผาไหม้
หรือผ่านความร้อน ก้อนอิฐที่ได้นั้นมีความแข็งแรงและทนทานกว่าก้อนอิฐ
มอญทั่วไปที่มีขายในท้องตลาด
2.3 ผงปรุงรสสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง : ประกอบไปด้วยส่วนใบของสมุนไพร 15 ชนิดได้แก่ผักหวานบ้าน
อ่อมแซบ หม่อน กุยช่าย(ผักแป้น)กรดน้ํา(สะเดาดิน) ชะมวง ย่านาง ผักโขม
น้อยหน่า ผักหวานป่าหรือหน่อไม้ฝรั่ง มะรุม มะกล่ําต้น ดอกขจร (ผักขิก) หัว
หอม หัวกระเทียมและข้าวสารเหนียว เป็นตัวประสาน นํามาสด ๆ แล้วโขลก
ให้ละเอียด ตากแห้ง บดเป็นผงแล้วเก็บใส่ภาชนะไว้ปรุงอาหาร
2.4 มะละกอสายพันธุ์ใหม่ "ศรีราชภัฏ" : มะละกอสายพันธุ์ครั่งเนื้อเหลือง เกิด
จากการกลายพันธุ์มาจากพันธุ์ครั่งเนื้อแดง ลักษณะเด่นของสายพันธุ์ ออกดอก
เร็วประมาณ 3 เดือน ผลดก 90-100 ผล/ต้น ผลยาวรีประมาณ 40 เซนติเมตร
ผลสุกมีความหวาน 11-12 บริกซ์ ทนทานต่อโรคไวรัสจุดวงแหวน ผลดิบเนื้อ
กรอบมากเหมาะแก่การทําส้มตํา
3.1 ผ้าไหมแพรวาและผ้าพืน้ เมืองย้อมสีธรรมชาติ : จัดแสดงตัวอย่างเส้นไหมที่
ย้อมด้วยวัสดุจากธรรมชาติ และวัสดุธรรมชาติที่ใช้ย้อม, จัดแสดงผ้าไหมแพร
วาย้อมสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากฝ้ายย้อมสีธรรมชาติและคราม การให้
คําปรึกษา และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติและคราม
3.2 การเพาะเห็ดครบวงจร : แสดงการเพาะเห็ดในท่อนไม้ การเพาะเห็ดแบบใน
ถุงโดยใช้ฟางเป็นวัสดุหลัก การเพาะเห็ดฟาง ตอบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการ
เพาะเห็ด มีเอกสารและถุงก้อนเชื้อแจก
3.3 การทํานาข้าวปลอดสารพิษ : จัดแสดงภาพ การทํานาข้าวต้นเดี่ยว การผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง การทําปุ๋ยชีวภาพ พร้อมแจกเอกสารเผยแพร่ และให้
คําปรึกษา นําข้าวปลอดสารพิษมาจัดแสดงและจําหน่าย ข้าวเหลือง 11 ข้าว
หอมดอกมะลิ 105 ข้าวหอมนิล ข้าวแดง ข้าวเหนียวเขาวง และข้าวก่ํา

3. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขต
กาฬสินธุ์
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ส่วนที่ 2
คลินิกเทคโนโลยี
4. มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

5. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น

6. วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี
ขอนแก่น
7. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด

รายการแสดงนิทรรศการ
4.1 กังหันลมโนอาร์ : สามารถใช้ประโยชน์ในการเพิ่มออกซิเจนในน้ําเพื่อบําบัดน้ํา
เสีย ใช้สูบน้ํามากักเก็บไว้ในถังสูงด้วยพลังงานลมโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ไม่ต้องใช้
น้ํามัน เหมาะกับพื้นที่ที่ต้องใช้ประโยชน์ในการทําเกษตรกรรม บ้านพักตาก
อากาศ รีสอร์ท ประปาหมู่บา้ น หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ เกี่ยวกับการสูบน้ํา
นอกจากนี้กังหันลมโนอาร์ยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน
4.2 เครื่องสับผักตบชวา : เครื่องย่อยผักตบชวานี้สามารถที่จะลดขนาดของ
ผักตบชวาลงได้เล็กลงมาก ทําให้สามารถนําผักตบชวาที่ย่อยแล้วไปใช้
ประโยชน์ต่างๆได้ เช่น ใช้ทําเป็นปุ๋ย ใช้เพาะเห็ด ใช้เป็นอาหารสัตว์
4.3 เครื่องโรยเมล็ดพืช : เครื่องโรยเมล็ดพืช จะช่วยทําให้ประหยัดเวลาและ
แรงงาน ตลอดจนทําให้การเพาะปลูกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.4 ตะขอนวดตัววิไล : เป็นอุปกรณ์พิเศษที่ถกู สร้างขึ้นมาสําหรับนวดตัวเอง ทํา
ขึ้นด้วยวัสดุท่อโลหะอลูมิเนียมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว ทําให้
จับได้ถนัดมือในการนวดหลัง เอว บ่า และสะโพกด้วยตัวเองนวดตนเอง มี
ความยืดหยุ่นเล็กน้อยและน้ําหนักเบา
4.5 เครื่องผลิตขี้เลื่อย
4.6 ผักปลอดภัยจากสารพิษและน้ําดื่มเพื่อสุขภาพ
5.1 เครื่องหั่นสมุนไพร : เพื่อออกแบบพัฒนาเครื่องหั่นพืชสมุนไพร และหา
คุณสมบัติการใช้งานเครื่องหั่นสมุนไพร ได้พัฒนาใบตัดซึ่งได้ออกแบบเป็น 3
ใบตัดโดยมีมอเตอร์ไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบ ความเร็วรอบ ตั้งปรับได้ 3 ระดับ
เพื่อเปรียบเทียบและหาประสิทธิภาพเครื่องหั่นสมุนไพร
5.2 เครื่องฝานเมล็ดข้าวโพดฝักสด : เพื่อการพัฒนาและสร้างเครื่องฝานเมล็ด
ข้าวโพดหวานฝักสดเพื่อบรรจุกระป๋อง หรือ 720 ฝัก/ชม. น้ําหนักฝักทีฝ่ านได้
168 ก.ก./ชม. หรือ 1,345 ก.ก./วัน และคุณภาพของเมล็ดข้าวโพด ที่ได้จาก
การฝานด้วยเครื่องฝานเมล็ดข้าวโพดฝักเพื่อบรรจุกระป๋องที่ได้พัฒนาขึ้นโดยมี
ค่าเฉลี่ย 158 กรัม/ฝัก หรือ 95.7%
6.1 อุปกรณ์ช่วยบรรจุถุงวัสดุเพาะชําไม้ : เป็นอุปกรณ์ช่วยบรรจุถุงวัสดุเพาะพันธุ์
ไม้ สําหรับงานที่ต้องการผลิตถุงเพาะชําจํานวนมากๆ
7.1 เครื่องอัดปลาร้าก้อน : การนําผงปลาร้ามาผ่านการอัดโดยใช้แรงกดจากเครื่อง
อัดปลาร้าก้อน ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ปลาร้าก้อนขนาดกว้าง 1.5 ซม.
ยาว 2 ซม. สูง 0.7 ซม. และการอัดจะได้ ผลิตภัณฑ์ปลาร้าก้อน 5 ก้อน/ครั้ง

ที่มา : สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ส่วนที่สาม
ส รุ ป ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม
พึ ง พอใจการจั ด ประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการ
งานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.) : วทน.
สัญจรสู่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น
มหาสารคาม กาฬสินธุ์

วนที
ส่วส่นที
่ 3่ 3
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) : วทน. สัญจร
สู่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์
จากผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทั้งหมดจํานวน 239 คน ประกอบด้วยผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานในสังกัด วท. 59 คน (ยกเว้นเจ้าหน้าที่ส่วนนิทรรศการและสื่อมวลชน)
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย 1 คน ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1 คน
ผู้แทนสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1 คน เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี กลุ่มแม่บ้าน
ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนใน จ.ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์
รวม 177 คน มีผู้ตอบแบบการประเมินผลความพึงพอใจ /ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
จํานวน 98 คน (คิดเป็นร้อยละ 38.73)
การประเมินผลความพึงพอใจ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
- ส่วนที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์
ตารางที่ 7 ข้อมูลประชากรศาสตร์
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
2. กลุ่มเป้าหมายในจังหวัด
-

หน่วยงานภาครัฐ
อบต./อบจ./เทศบาล
หน่วยงานภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม/SMEs
เกษตรกร/สถาบันการเกษตร
วิสาหกิจชุมชน/OTOP
อสวท.
ประชาชนผู้สนใจ
ครู/ อาจารย์
นักเรียน /นักศึกษา
ปราชญ์ชาวบ้าน

รวม

จํานวน

ร้อยละ

17

17.35

32
14
2
5
16
1
1
8
1
1

32.65
14.29
2.04
5.10
16.33
1.02
1.02
8.16
1.02
1.02

98

100.00
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ส่วนที่ 3
- ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการใน 5 ด้าน
 ความพึงพอใจต่อการจัดประชุม
 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่จัดการประชุม
 ความพึงพอใจต่อสิ่งอํานวยความสะดวก
 ความพึงพอใจต่อผลที่ได้รับจากการเข้าประชุม
 ความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ
วิธีการประเมินผลความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการใน 5 ด้าน ได้ใช้เกณฑ์ใน
การวัดตามระบบ Likert Scales แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยกําหนดคะแนน ดังนี้
คะแนน
5
4
3
2
1

ช่วงคะแนน
4.2001 - 5.0000
3.4001 - 4.2000
2.6001 - 3.4000
1.8001 - 2.6000
1.0000 - 1.8000

ระดับความคิดเห็น
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด

ผลการประเมินความพึงพอใจมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ส่วนที่ 3
ตารางที่ 8 ความพึงพอใจต่อการจัดประชุม
พึง
พอใจ
มาก

พึง
พอใจ

พึง
พอใจ
น้อย

จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ

พึง
พอใจ
มาก
ที่สุด
5
29.41
21
25.93

7
41.18
46
56.79

5
29.41
12
14.81

0
0.00
1
1.23

พึง
พอใจ
น้อย
ที่สุด
0
0.00
1
1.23

จํานวน

3

11

3

0

0

ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ

17.65
23
28.40
6
35.29
30
37.04
5
29.41
40
49.38
4
23.53

64.71
42
51.85
7
41.18
37
45.68
4
23.53
32
39.51
6
35.29

17.65
15
18.52
4
23.53
12
14.81
8
47.06
9
11.11
6
35.29

0.00
1
1.23
0
0.00
2
2.47
0
0.00
0
0.00
1
5.88

0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

จํานวน

28

30

23

0

0

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

34.57
27.06
35.06

37.04
41.18
46.17

28.40
30.59
17.53

0.00
1.18
0.99

0.00
0.00
0.25

ประเด็นย่อย
1) ความ
เหมาะสมของ
ระยะเวลาการจัด
ประชุม
2) เนื้อหาสาระ
การประชุม

วท.
จังหวัด
วท.
จังหวัด

3) วิทยากรและ
เนื้อหาที่บรรยาย

วท.
จังหวัด

4) เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม ความ
เหมาะสมของสื่อ
และอุปกรณ์ที่ใช้
5) ความครบถ้วน
ถูกต้องชัดเจน
ของข้อมูลที่ได้รับ
จากการประสาน

รวม

วท.
จังหวัด
วท.
จังหวัด
วท.
จังหวัด

า
คะแนน เบี่ยค่งเบน
เฉลี่ย มาตรฐาน
4.0000

0.7906

4.0494

0.7567

4.0000

0.6124

4.0741

0.7207

4.1176

0.7812

4.1728

0.7712

3.8235

0.8828

4.3827

0.6813

3.7647

0.9034

4.0617

0.7960

3.9412
4.1481

0.7941
0.7452

ทั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด วท. และผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในจังหวัด
มี ค ะแนนเฉลี่ ย ระดั บ พึ ง พอใจมาก ต่ อ การจั ด ประชุ ม ในทุ ก ประเด็ น ย่ อ ย ยกเว้ น ประเด็ น เอกสาร
ประกอบการประชุม ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ มีคะแนนเฉลี่ยระดับพึงพอใจมากที่สุด

รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
: วทน. สัญจรสู่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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ส่วนที่ 3
ตารางที่ 9 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่จัดการประชุม
ประเด็นย่อย
1) ความสุภาพ
วท.
ยิ้มแย้มแจ่มใส
กิริยามารยาทและ
จังหวัด
การพูดจา
2) ความ
วท.
เหมาะสมในการ
แต่งกาย บุคลิก
ลักษณะท่าทาง
จังหวัด

จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
3) ความเอาใจใส่
จํานวน
กระตือรือร้น และ วท. ร้อยละ
ความพร้อมในการ
จํานวน
อํานวยความ
จังหวัด
ร้อยละ
สะดวก
4) ความรู้
จํานวน
วท.
ความสามารถใน
ร้อยละ
การตอบคําถาม
จํานวน
ชี้แจงข้อสงสัย ให้
จังหวัด
คําแนะนํา ช่วย
ร้อยละ
แก้ปัญหาได้
5) การให้บริการ
จํานวน
วท.
ต่อผู้เข้าร่วม
ร้อยละ
ประชุมอย่างเท่า
จํานวน
จังหวัด
เทียมกัน
ร้อยละ
วท. ร้อยละ
รวม
จังหวัด ร้อยละ

พึงพอใจ
มาก

พึง
พอใจ

พึง
พอใจ
น้อย

4
23.53
26
32.10
6
35.29
33
40.74
6
35.29
27
33.33
6
35.29
34

3
17.65
6
7.41
2
11.76
7
8.64
3
17.65
7
8.64
4
23.53
15

0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0

พึง
พอใจ
น้อย
ที่สุด
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0

39.51

41.98

18.52

0.00

0.00

8
47.06
35
43.21
49.41

6
35.29
35
43.21
32.94

2
11.76
11
13.58
16.47

1
5.88
0
0.00
1.18

0
0.00
0
0.00
0.00

50.37

38.27

11.36

0.00

0.00

พึง
พอใจ
มาก
ที่สุด
10
58.82
49
60.49
9
52.94
41
50.62
8
47.06
47
58.02
7
41.18
32

ค่า
คะแนน
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
มาตรฐาน
4.4118

0.7952

4.5309

0.6342

4.4118

0.7123

4.4198

0.6493

4.2941

0.7717

4.4938

0.6543

4.1765

0.8090

4.2099

0.7368

4.2353

0.9034

4.2963

0.6972

4.3059

0.7983

4.3901

0.6744

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด วท. มีคะแนนเฉลี่ยระดับพึงพอใจมากที่สุด ต่อเจ้าหน้าที่
จัดประชุมในทุกประเด็นย่อย ยกเว้น ประเด็นความรู้ความสามารถในการตอบคําถามชี้แจงข้อสงสัยให้
คําแนะนําในการแก้ปัญหาได้ มีคะแนนเฉลี่ยระดับพึงพอใจมาก และผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ใน
จังหวัด มีคะแนนเฉลี่ยระดับพึงพอใจมากที่สุด ต่อเจ้าหน้าที่จัดประชุมในทุกประเด็นย่อย
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รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
: วทน. สัญจรสู่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ส่วนที่ 3
ตารางที่ 10 ความพึงพอใจต่อสิ่งอํานวยความสะดวก

จํานวน
ร้อยละ
จํานวน

5
29.41
24

8
47.06
42

3
17.65
15

1
5.88
0

พึง
พอใจ
น้อย
ที่สุด
0
0.00
0

ร้อยละ

29.63

51.85

18.52

0.00

0.00

จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน

5
29.41
35
43.21
5
29.41
33

6
35.29
40
49.38
5
29.41
37

6
35.29
5
6.17
7
41.18
10

0
0.00
1
1.23
0
0.00
1

0
0.00
0
0.00
0
0.00
0

ร้อยละ

40.74

45.68

12.35

1.23

0.00

ร้อยละ

29.41

37.25 31.37

1.96

0.00

3.9412

0.8502

จังหวัด ร้อยละ

37.86

48.97 12.35

0.82

0.00

4.2387

0.6883

พึง
พึงพอใจ พอใจ
มากที่สุด มาก

ประเด็นย่อย
1) มีช่องทางตอบ
วท.
รับในการร่วม
ประชุมหลาย
รูปแบบ เช่น
โทรศัพท์ โทรสาร จังหวัด
และอีเมล์ เป็นต้น
2) ความ
วท.
เหมาะสมของ
สถานที่จัดประชุม
จังหวัด
3) ความเพียงพอ
ของสิ่งอํานวย
ความสะดวกใน
เรื่องต่างๆ เช่น
อาหารว่าง
อาหารกลางวันเย็น น้ําดื่ม
ห้องพัก ห้องน้ํา
ฯลฯ
รวม

วท.

จังหวัด

วท.

พึง
พอใจ

พึง
พอใจ
น้อย

คะแนน
เฉลี่ย

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

4.0000

0.8660

4.1111

0.6892

3.9412

0.8269

4.3457

0.6550

3.8824

0.8575

4.2593

0.7207

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด วท. มีคะแนนเฉลี่ยระดับพึงพอใจมาก ต่อสิ่งอํานวยความ
สะดวก ในทุกประเด็นย่อย และผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในจังหวัด มีคะแนนเฉลี่ยระดับพึงพอใจ
มากที่สุด ต่อสิ่งอํานวยความสะดวกในทุกประเด็นย่อย ยกเว้น ประเด็นมีช่องทางตอบรับในการร่วมประชุม
หลายรูปแบบ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล์ เป็นต้น มีคะแนนเฉลี่ยระดับพึงพอใจมาก

รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
: วทน. สัญจรสู่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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ส่วนที่ 3
ตารางที่ 11 ความพึงพอใจต่อผลที่ได้รับจากการประชุม
ประเด็นย่อย
1) รู้จักบทบาทภารกิจ
วท.
ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์
จังหวัด
และเทคโนโลยี
2) เกิดแนวความคิดใน
วท.
การขอรับบริการจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์
จังหวัด
และเทคโนโลยี
3) รับรู้ช่องทางการ
ติดต่อรับบริการจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
4) ได้รับความรู้จาก
เนื้อหาการประชุมตรง
ตามความต้องการ

วท.
จังหวัด
วท.
จังหวัด

5) เป็นประโยชน์แก่
บุคลากรของ
หน่วยงานของท่าน

วท.
จังหวัด

6) สามารถนําความรู้ที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์

วท.
จังหวัด
วท.

รวม
จังหวัด

พึง
พึง
พึ
ง
พึง พอใจ พอใจ
พอใจ พอใจ
มาก
น้อย ทีน้่สอดุย
จํานวน
9
3
0
0
ร้อยละ
52.94 17.65 0.00 0.00
จํานวน
48
4
0
0
ร้อยละ
59.26 4.94 0.00 0.00
จํานวน
8
4
0
0
ร้อยละ
47.06 23.53 0.00 0.00
จํานวน
47
7
0
0
ร้อยละ
58.02 8.64 0.00 0.00
จํานวน
8
4
0
0
ร้อยละ
47.06 23.53 0.00 0.00
จํานวน
41
10
0
0
ร้อยละ
50.62 12.35 0.00 0.00
จํานวน
10
3
0
0
ร้อยละ
58.82 17.65 0.00 0.00
จํานวน
43
13
1
0
ร้อยละ
53.09 16.05 1.23 0.00
จํานวน
6
4
0
0
ร้อยละ
35.29 23.53 0.00 0.00
จํานวน
41
11
1
0
ร้อยละ
50.62 13.58 1.23 0.00
จํานวน
8
3
0
0
ร้อยละ
47.06 17.65 0.00 0.00
จํานวน
46
9
0
0
ร้อยละ
56.79 11.11 0.00 0.00
20.5
ร้อยละ 31.37 48.04
0.00 0.00
9
0.41 0.00
ร้อยละ 33.74 54.73 11.1
1
พึง
พอใจ
มาก
ที่สุด
5
29.41
29
35.80
5
29.41
27
33.33
5
29.41
30
37.04
4
23.53
24
29.63
7
41.18
28
34.57
6
35.29
26
32.10

คะแน
นเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

4.117
6
4.308
6
4.058
8
4.246
9
4.058
8

0.6966

4.246
9
4.058
8
4.111
1
4.176
5
4.185
2
4.176
5
4.209
9
4.107
8
4.218
1

0.5622
0.7475
0.6027
0.7475
0.6620
0.6587
0.7071
0.8090
0.7091
0.7276
0.6268
0.7312
0.6450

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด วท. มีคะแนนเฉลี่ยระดับพึงพอใจมาก ต่อผลที่ได้รับจาก
การประชุมในทุกประเด็นย่อย และผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในจังหวัด มีคะแนนเฉลี่ยระดับพึงพอใจ
มากที่สุด ต่อผลที่ได้รับจากการประชุมในทุกประเด็นย่อย ยกเว้น ประเด็นได้รับความรู้จากเนื้อหาการ
ประชุมตรงตามความต้องการและประเด็นเป็นประโยชน์แก่บุคลากรของหน่วยงานของท่าน มีคะแนนเฉลี่ยระดับ
พึงพอใจมาก
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รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
: วทน. สัญจรสู่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ส่วนที่ 3
สรุปความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดประชุม
- ผู้ เข้ าร่ วมประชุ ม ในส่ ว นของ วท. มี คะแนนเฉลี่ ยความพึ งพอใจเท่ ากั บ 8.7529 จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.53
- ผู้เข้าร่วมประชุมในส่วนของจังหวัด มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 8.9148 จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.15
ตารางที่ 12 ความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการ

จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
ร้อยละ

7
41.18
36
44.44
8
47.06
45
55.56
10
58.82
44
54.32
8
47.06
36
44.44
48.53

3
17.65
11
13.58
3
17.65
8
9.88
3
17.65
4
4.94
4
23.53
13
16.05
19.12

จังหวัด ร้อยละ

39.20

49.69 11.11

วท.

วท.

3) เข้าใจบทบาท
วท.
ของกระทรวง
วิทยา
ศาสตร์ฯ
จังหวัด
วท.
จังหวัด
รวม

0.00

พึง
พอใจ
น้อย

จังหวัด

4) นําความรู้ไป
ใช้ประโยชน์

0.00

พึง
พอใจ

จังหวัด
2) เนื้อหาการจัด
นิทรรศการ

0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00

พึง
พอใจ
มาก

ประเด็นต่างๆ
1) รูปแบบการ
จัดนิทรรศการ

พึง
พอใจ
น้อย
ที่สุด
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00

พึง
พอใจ
มาก
ที่สุด
7
41.18
34
41.98
6
35.29
28
34.57
4
23.53
33
40.74
5
29.41
32
39.51
32.35

วท.

า
คะแนน เบี่ยค่งเบน
เฉลี่ย มาตรฐาน
4.2353

0.7524

4.2840

0.6934

4.1765

0.7276

4.2469

0.6231

4.0588

0.6587

4.3580

0.5768

4.0588

0.7475

4.2346

0.7119

4.1324

0.7216

4.2809

0.6513

เจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด วท. มี ค ะแนนเฉลี่ ย ระดั บ พึ ง พอใจมากต่ อ การจั ด
นิทรรศการทุกประเด็น ยกเว้น ประเด็นรูปแบบการจัดนิทรรศการ มีคะแนนเฉลี่ยระดับพึงพอใจมากที่สุด
และผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในจังหวัด มีคะแนนเฉลี่ยระดับพึงพอใจมากที่สุด
ต่อการจัด
นิทรรศการในทุกประเด็นย่อย
สรุปความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดนิทรรศการ
- ผู้เข้าร่วมประชุมในส่วนของ วท. มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 8.8765 จากคะแนน
เต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.76
- ผู้เข้าร่วมประชุมในส่วนของจังหวัด มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 8.9420 จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.42
รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
: วทน. สัญจรสู่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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ส่วนที่ 3
สรุปความพึงพอใจต่อภาพรวมการศึกษาดูงาน/เยี่ยมชมหมู่บ้าน ว. และ ท.
- ผู้เข้าร่วมประชุมในส่วนของ วท. มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 9.0188 จากคะแนน
เต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.19
- ผู้เข้าร่วมประชุมในส่วนของจังหวัด มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 9.0382 จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.38
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สรุปได้ดังนี้
1. รูปแบบการจัดประชุม
1.1) ควรเชิ ญ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบงานการศึ ก ษาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี เข้าร่วมประชุม เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัด/อบต. เข้า
ร่วมประชุมให้มากขึ้น
2. นิทรรศการ
2.1) สถานที่จัดนิทรรศการคับแคบไม่สะดวกในการเข้าชม
2.2) ควรจัดนิทรรศการที่มีการสาธิต และสามารถนําไปใช้ได้จริง เนื่องจากมีแต่
เอกสารและบอร์ดประชาสัมพันธ์
2.3) การจัดนิทรรศการควรนําผลงานค้นคว้า วิจัยมาสาธิต/นําเสนอ ให้ภาค
ประชาชนได้รับทราบ
3. อื่นๆ
3.1) ควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ให้ครบทั้ง 4 จังหวัด
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รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
: วทน. สัญจรสู่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ภาคผนวก 1
รายชื่ อ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการ
งานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.) : วทน.
สัญจรสู่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
: วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสัญจรสู่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์
25 - 27 ธันวาคม 2554
ณ ศูนย์ประชุมตักสิลาคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี *
1. นางสาวเสาวณี มุสิแดง
รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ
ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นายกฤษฎา ธาราสุข
ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง
5. นางนิตยา พัฒนรัชต์
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
6. นางสุวิมล อินทะแสน
ผู้อํานวยการส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
7. นางสาวรัตน์สุดา ตันศรีสกุล
ผู้อํานวยการส่วนประสานและการพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
8. นายณัฐเขต หมูทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
9. นายนรินทร์ ปั้นเทียน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10. นางสาวเสาวนีย์ พรสุขเพิ่มพูน
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักผู้ตรวจราชการกระทรวง
11. นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ สํานักบริหารกลาง
12. นายองอาจ ทองเปลี่ยน
นายช่างภาพ สํานักบริหารกลาง
13. นางสาวคนึงนุช พิมพ์อุบล
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
14. นางกันยา พงศ์พิศาล
ผู้อํานวยการส่วนบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมกับจังหวัด สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
15. นางสาวภัสสร สวาทะสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
16. นายเมธี ลิมนิยกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
17. นางเสาวนีย์ สระบัว
เจ้าหนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
18. นางสาวพรรณพิมล โพธิสุทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
19. นางสาวจุฑามาส พินิจสุขใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
20. นางสาวเปรมฤดี ชัยเชื้อ
พนักงานจ้างเหมาบริการ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
21. นางสาวณัฐชา ลี้ปญ
ั ญาพร
พนักงานจ้างเหมาบริการ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
22. นางสาวอุไรวรรณ อิ่มวิเศษ
พนักงานจ้างเหมาบริการ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
1. นางวรรณดี มหรรณพกุล
2. นายอรุณ คงแก้ว
3. นางสาวสุวศรี เตชะภาส
*

นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ
นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ

รายชื่อลําดับที่ 13 - 22 จํานวน 10 คน เป็นคณะเจ้าหน้าที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
(1)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
1. นายไกรฤกษ์ อบรมสุข
2. นายประสิทธิ์ บุบผาวรรณา

หัวหน้ามาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
1. นายสามารถ ดวงวิจิตรกุล
รองผู้อํานวยการ
2. นางเกื้อพร วานิชชัย
ที่ปรึกษาสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
3. นายเอกราช ประชาชน
นักภูมิสารสนเทศชํานาญการ
4. นางสาวปารณัท เกิดผล
นักประชาสัมพันธ์
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
1. นายฉัตรชัย พิศพล
หัวหน้าส่วนงานพัฒนาธุรกิจ
สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
1. นายอําพล อาวรณ์
ผู้จัดการโครงการ
2. นายธีระ ดํารงค์กิจการ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
1. นายสุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์
รองผู้ว่าการ
2. นายสักขี แสนสุภา
ผู้อํานวยการศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
3. ร.อ.ศรีศักดิ์ ตรังวัชรกุล
ผู้อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร
4. นายอินทราวุธ ฉัตรเกษ
นักวิชาการ ๙
องค์การพิพธิ ภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1. นายธนากร พละชัย
2. นายชนินทร วรรณวิจิตร

รองผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการกองประสานงานโครงการ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
1. นางวไลลักษณ์ แพทย์วิบูลย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
2. นางสาวพิริยาธร สุวรรณมาลา
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
1. นายณัฐพล อรุณยะเดช
นักวิจัยนโยบาย
2. นายอริยวัตร เสนาคุณ
นักวิจัยนโยบาย
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
1. นายสมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
นักวิชาการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
2. นายชายกร สินธุสัย
นักวิชาการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
3. นายวัลลภ เรืองเดชชัยสกุล
นักวิชาการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
4. นายทรงธรรม์ จันทรักษ์
นักวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
5. นางสาวนรเพ็ญพร พรานไพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานส่วนกลาง
6. นางสาวกิตติยา บําบัดภัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานส่วนกลาง
(2)

7.
8.
9.
10.

นางสาวเนตรชนก ปิยฤทธิพงศ์
นางสาวกมลรัตน์ ธนัพประภัศร์
นางสาววิภาวินี คํามาเรือน
นางสาวรุ่งรัตน์ สุวรรณนที

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ผู้เชี่ยวชาญวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์
ผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน)
1. นางสาวปิยะนุช ทะเสนฮด
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
2. นางสาวรัชณีวรรณ์ วงษ์ชื่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.)
1. นายกําจร พลางกูร
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
2. นางสาวทวีพร เกตุอร่าม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้
3. นางสาวแพรประพันธ์ นัยยุติ
นักจัดการความรู้อาวุโส
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
1. นางสาวประไพพรรณ พงศ์มาศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1. นายสนิท สว่างเนตร
ผู้เชี่ยวชาญ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1. นายไพโรจน์ โพธิวงศ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
สื่อมวลชน
1. นายวงศกร รัตรมณี
2. นายสิวาวุธ วันนา
3. นายจุลภควัฒน์ ศรีสุพรรณ
4. นายภูดิศ อภินาคพงษ์
5. นายอลงกต มะโนขันธ์
6. นายสุขสันต์ ศรีอุบล
7. นายเมธาวี ไกรศรี
8. นางสาวน้ําทิพย์ อิศาสตร์
9. นายศุภลักษณ์ วิทักษบุตร
10. นายภาติวัฒน์ เนื่องมัจฉา
จ.มหาสารคาม
1. นายสุทธินันท์ บุญมี
2. นางสาวกัลยารัตน์ บุตรคําโชติ
3. นายกี โสดาพัฒน์
4. นางขนิษฐา สุขาภิวัฒน์

ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นโพสต์
ผู้สื่อข่าว สถานีวิทยุศึกษา
ผู้สื่อข่าว ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย
ผู้สื่อข่าว ใต้ร่มธงไทย ช่อง 7
ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์มหาชัย
ผู้สื่อข่าว อาร์ดีเคเบิ้ลทีวี
ผู้สื่อข่าว ใต้ร่มธงไทย ช่อง 7
ผู้สื่อข่าว สกายลายเคเบิ้ลทีวี
ผู้สื่อข่าว สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
นักประชาสัมพันธ์ สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
มหาสารคาม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เทศบาลตําบลท่าขอนยาง
อําเภอกันทรวิชัย
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านเก่าน้อย
ตําบลหนองบัวแก้ว อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย
ผู้ประกอบการขนมขณิษฐา ตําบลตลาด อําเภอเมือง
(3)

5. นางคําพันธ์ พันโนราช
6. นายคําพันธ์ เหล่าวงษี
7. นายจักราวุฒิ ศาลางาม
8.
9.
10.
11.

นางจันทร์เพ็ญ ศักดิวงษ์
นางสาวจิราภา บุติมาลย์
นางสาวจุฬารัตน์ วรรณสิงห์
นางเจียง สีพาไชย

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นางเฉลิม วงชารี
นายชนะชัย อวนวง
นางสาวชมภู่ เหนือศรี
นางสาวชลกานต์ ยมศรีเคน
นางเชยชิด ยนต์ดัน
นายเชี่ยวชาญ แสงยศ
นางสาวโชติกา ศักดิ์คําดวง
นายณัฏฐชัย จันทชุม

20. นางถนอม วิเศษรินทอง
21.
22.
23.
24.

นายถาวร แก้วสาธร
นายถาวร ยนต์ดัน
นายทองคูณ ระพล
นางทองเพชร ประสพมงคล

25. นางทองม้วน ศรีทัศยศ
26. นางทองใส บ้งกาวงษ์
27. นางสาวธนวัน จันทศักดิ์
28. นางธิมาภรณ์ ปัญญา
29. นางสาวธีรญา อุทธา
30. นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์
31. นายนรสิงห์ สีบูเดช
32. นางนันทนิตย์ ไชยศักดิ์

ประธานกลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาเมือง ตําบลนาข่า
อําเภอวาปีปทุม
ประธานศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนชุมชน บ้านดอนแดง
ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย
อาสาเกษตรประจําหมู่บ้านตําบลโคกสีทองหลาง
อําเภอวาปีปทุม
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัด
นักวิจัย ศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นักวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านคุยเชือกหมู่ที่ 9
ตําบลหนองบัว อําเภอโกสุมพิสัย
เกษตรกรบ้านหนองเขื่อนช้าง
อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เจ้าหน้าที่ สํานักงานหอการค้าจังหวัด
รองประธานกลุ่มน้ํามันว่านสมุนไพร
รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลเชียงยืน
นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการ สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
ผู้อํานวยการสํานักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กรรมการกลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาเมือง ตําบลนาข่า
อําเภอวาปีปทุม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว
ประธานกลุ่มน้ํามันว่านสมุนไพร
ผู้ใหญ่บ้านใคร่นุ่น
สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองหญ้ารังกา
ตําบลราษฎร์เจริญ อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย
สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจังหวัด
มหาสารคาม
เลขานุการกลุม่ แม่บ้านเกษตรกรดงเมืองน้อย ตําบลดงเมือง
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใคร่นุ่น
(4)

33. นางนารี ไหปะโท
34. นายนิยม ไชยมูล
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

นางสาวนุชจรี ท้าวไทยชนะ
นางสาวนุชนาฏ บัวศรี
นางเนตรชนก จันทร์สว่าง
นางบังอร สุวรรณเกษี
นางใบเงิน ศรีชัยปลัด
นายประจวบ เพชรศรีสุข
นายประยูร สุวรรณคํา
นางประยูร อันสีแก้ว
นางปราณี ศิริพรรณ
นายปานทอง สุรเสียง
นายปิยะพัทธ์ โมวพรหมานุช

46. นางพรกมล พงษ์เพชร
47. นางสาวพรพิมล รัตนพลแสน
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

นางสาวพรลภัส จําปีหอม
นายพัสกร ปัตตาเนย์
นางพัชนีย์ บุญวิทย์
นางเพ็ญศรี ทองภู
นายภคพงษ์ นาคะพงษ์
นายมานิต โยธะพันธ์
นางสาวเมตตา เก่งชูวงศ์
นางสาวเยาวมาลย์ เศรษฐา

56. นางสาวรจนา สีมาพุฒ
57. นางสาวรภัสสา จันทาศรี
58. นายรักสัจจ์ ศุขเกษม
59. นายราวิน ดวงกางใต้
60.
61.
62.
63.

นางสาวรําไพ เกณฑ์สาคู
นางวรรณวิมล ดั่นประดิษฐ์
นางวริญ สียา
นางวาสนา ไชยมูล

ประธานกลุ่มสตรีทอผ้าและดอกไม้ประดิษฐ์บ้านเก่าน้อย
ตําบลแวงน่าง อําเภอเมือง
สมาชิกกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมฝ้ายบ้านนาคูณ
ตําบลโนนภิบาล อําเภอแกดํา
อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เหรัญญิกกลุ่มผ้าทอพอเพียง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแวงดง อําเภอยางสีสุราช
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงเมืองน้อย ตําบลดงเมือง
ประธานกลุ่มดอกไม้จนั
พัฒนาการจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม
เกษตรกรบ้านหนองเขื่อนช้าง
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลนาดูน
เจ้าพนักงานเภสัชกรชํานาญงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านสารพัฒนา
สมาชิกกลุ่มปลาร้าบองสมุนไพรครูแหวว
ปลัดอําเภอเมืองมหาสารคาม
อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจังหวัด
มหาสารคาม
รองผู้อํานวยการสํานักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นักวิชาการประมงชํานาญการ สํานักงานประมงจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด
สมาชิกกลุ่มผ้าทอพอเพียง
ประธานกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมฝ้ายบ้านนาคูณ
ตําบลโนนภิบาล อําเภอแกดํา
(5)

64.
65.
66.
67.
68.
69.

นายวิชา พลขันธ์
นายวีระศักดิ์ แกล้วกล้า
นายวีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ์
นายศรินทร์ ทองธรรมชาติ
นายศักดา นามโยธา
นายศิระ กัณหคุณ

70.
71.
72.
73.

นางสาวศิริกาญจน์ สุทธิปัญโญ
นายศุภชัย บุตราช
นายสมาน คําศรี
นางสาวสวิชญา โตพิทักษ์

74. นางสาวสิริกร วานิชสุจิต
75. นายสุขสันต์ สาดาชนม์
76. นางสาวสุจิตรา เอื้อศิริตระกูล
77. นายสุนทร เดชชัย
78. นายสุนทร นัดทะยาย
79.
80.
81.
82.
83.

นายสุพจน์ บัวจันทร์
นางสาวสุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ
นางสาวสุรินนา พลนันท์
นายสุวัฒน์ มัตราช
นางอนงค์ อยู่คง

84.
85.
86.
87.

นางสาวอมรรัตน์ สอนสา
นางสาวอลิศ นาสุนทร
นายอวยชัย ศิริจันโท
นางอาภรรัตน์ หามาลา

88. นายอํานาจ แสงกุดเลาะ
89. นางอิงอร ศรียา
90. นายเอกลักษณ์ นิลพันธ์
91. นางกล จักรนากยศ

ปราชญ์ชาวบ้าน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดง
อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจังหวัดมหาสารคาม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
สํานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นายกเทศมนตรีตําบลท่าขอนยาง อําเภอกันทรวิชัย
ปลัดอําเภอเมืองมหาสารคาม
เหรัญญิกกลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมบ้านตากล้า
ตําบลราษฎร์พัฒนา
อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชํานาญงาน
สํานักงานการค้าภายในจังหวัด
ผู้อํานวยการสํานักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรรมการศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนชุมชน บ้านดอนแดง
ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย
นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ สํานักงานสหกรณ์จังหวัด
อาจารย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นักวิชาการมาตรฐาน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองหญ้ารังกา ตําบลราษฎร์เจริญ
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย
เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอเชียงยืน
ประธานกลุ่มเครื่องประดับบ้านโนนยาง ตําบลสันป่าตอง
อําเภอนาเชือก
อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เหรัญญิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสาวไหมชุมชนโนนงาม
เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว สํานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
สมาชิกกลุ่มสตรีทอผ้าและดอกไม้ประดิษฐ์บา้ นเก่าน้อย
ตําบลแวงน่าง อําเภอเมือง

(6)

จ.ร้อยเอ็ด
1. นายเกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ
2. นายคงพร พรรณ์แผ้ว
3. นางจันทร์เพ็ญ ตันศิริ
4. นางชลทิชา ลัดดาวัลย์
5. นายเทวิน แสวงสิน
6.
7.
8.
9.
10.

นายธานี เรืองโรจน์
นายนฤทธิ์ มงคลศรี
นายบรรยง บุดดาพันธ์
นางบุญเพ็ง ลาจ้อย
นายบุญเลิศ บุษเนตร

11. นางปสุตา จันเรียน
12. นายปิยะพงษ์ บุญทันเสน
13. นางสาวพมลพร วินทะไชย
14.
15.
16.
17.
18.

นางสาวพรพรรณ จันทเกิด
นางพิมพ์พรลภัส สิงห์ศรี
นายไพฑูรย์ เกษตรสินธุ์
นางยุพิน บุญพระธรรม
นายวรเชษฐ์ ชาวเหนือ

19.
20.
21.
22.

นายวิรัชยุตม์ สุริยประภา
นายวิรัตน์ ชูมงคล
นายศฎายุช ไชยลาด
นายสกล คุณอุดม

23. นางสาคร จตุรวงค์
24. นางสุดาจันทร์ วัชรกิตติ
25. นางสาวเสริมศรี สุทธิสงค์
26. นางสาวอัจฉรา กิจจาวิเศษ
27. นางอาภารดี โคเวียง

ผู้อํานวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟิสท์ไลน์ อินเตอเนชั่นแนล จํากัด
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองไผ่
นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการพิเศษ สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ประธานกลุ่มแปรรูปอาหารจากหน่อไม้
นายอําเภอทุ่งเขาหลวง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดู่ อําเภออาจสามารถ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ดเขต 1
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่
นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลปลภาร
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชํานาญการ
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่
ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลนาแซง
เจ้าหน้าที่ปกครองชํานาญงาน ที่ว่าการอําเภอเมืองร้อยเอ็ด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สํานักงานจังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด
ปลัดอําเภอจังหาร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเกษตรจังหวัด
ประธานกลุ่มทําขนมบ้านน้ําสร้าง ตําบลศรีโคตร
อําเภอจตุรพักตรพิมาน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

(7)

จ.ขอนแก่น
1. นายกษิดิ์เดช สิบศิริ
2.
3.
4.
5.

นายกิติพงษ์ เบี้ยวโกฎิ
นายคุมพล บรรเทาทุกข์
นางจอมศรี แก้วมูลมุข
นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์

6. นางดอกจันทร์ สงมูลนาค
7. นางดัชนี ทองลาด
8. นางสาวดํารงค์ ทาแน่น
9. นายทรงศักดิ์ โวหาร
10. นางสาวนวรัตน์ ลาภชัย
11.
12.
13.
14.

นายบัวลม เจียระวาปี
นายประเสริฐ ฝ่ายราวนา
นายยอด วิริยะเสนา
นายรวิชญ์ จําปานุ้ย

15. นางสาวเรือนแก้ว จงจิตต์
16. นายวานิช ทวะลัย
17. นายสมศักดิ์ เหล่วแซง
18.
19.
20.
21.

นายสันติภาพ ภูจํานง
นายสุนทร เจนเอี่ยมวิทย์
นายสุพจน์ วรรณศรี
นายสุภาพ มาสพันธ์

22.
23.
24.
25.
26.
27.

นางสาวสุภาวดี ศรีปิดตา
นางสุมาลี เภสัตเวช
นางสาวสุรินทร ทองคง
นางสาวสุอารีย์ ศรีโฮง
นางแสงสุรีย์ ดวงคําน้อย
นางสาวอรุณี เอกตาแสง

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัด
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด
รองประธานกลุ่มแปรรูปอาหารแหนมเลิศรส
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 2
ประชาสัมพันธ์ กลุ่มแปรรูปอาหารแหนมเลิศรส
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองชุมแพ
ปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทัน อําเภอหนองเรือ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทัน
อําเภอหนองเรือ
รองผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
การค้าภายในจังหวัด
นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชํานาญการ
สํานักงานท้องถิ่นจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่
สมาชิกกลุ่มแปรรูปอาหารเพื่อการผลิตบ้านน้ําเซิน
ตําบลหนองกุงเซิน
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอกบ้านแฮด
รองผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5
นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลในเมือง อําเภอบ้านไผ่
พัฒนาการอําเภอโคกโพธิ์ไชย
สํานักงานพัฒนาการชุมชนอําเภอโคกโพธิ์ไชย
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทัน อําเภอหนองเรือ
ประธานกลุ่มสตรีเย็บผ้าแปรรูปบ้านหว้า ตําบลโนนทัน
ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ส.สหายยนต์ จํากัด อําเภอเมืองพล
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน สํานักงานประมงจังหวัด
ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
นักวิชาการศึกษา สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัด
(8)

จ.กาฬสินธุ์
1. นายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์
2. นางสาวกฤษฎา แก้วดี
3. นางสาวกัญญาภัค แจ่มใส
4. นางคําไพร ภูสมศรี
5.

นางจรวย ภูอุทัย

6.
7.
8.

นายจินดา ภูซ้ายศรี
นายชุมพล ศิริภักดิ์
นายเชิดศักดิ์ ขารสมภพ

9.

นางณิชาภา ครองทองธนา

10. นายถาวร กุลโชติ
11. นายธนวรรธ วัชโสก
12.
13.
14.
15.

นางบุญมี คําหงษา
นายประเชิญ ฐานะรุ่งเรืองเลิศ
นายประพันธ์ ศรีนาทม
นายประสิทธิ์ แสงพินิจ

16.
17.
18.
19.
20.
21.

นางปริญญา ภารจํารัส
นางสาวพวงเพ็ชร มาตรา
นายเพลิน โตเกษม
นางเพลินจิตร สาระวัน
นายไพบูลย์ นวนงาม
นายภาสกร ภูแต้มนิล

22. นางรุจิกานต์ แก้วกันยา
23. นายวัชรินทร์ สราวิช
24. นายวันชัย ประยงค์หอม
25. นายศักดิ์ราวี ขันทอง
26. นางสาวศุภลักษณ์ หล้าเพชร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจังหวัดกาฬสินธุ์
ปลัดอําเภอเมือง
ประธานกลุ่มสมุนไพรดอนย่านาง ตําบลดอนสมบูรณ์
อําเภอยางตลาด
รองประธานกลุ่มสมุนไพรดอนย่านาง ตําบลดอนสมบูรณ์
อําเภอยางตลาด
สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์บ้านโคกล่าม ตําบลดงลิง
ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์
ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์เขต 1
ประธานกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านขมิ้น ตําบลขมิ้น อําเภอเมือง
รองปลัดเทศบาลตําบลโคกศรี
ปลัดเทศบาลตําบลกุงเก่า อําเภอท่าคันโท
ผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด
สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้ากองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลหนองกุงศรี
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน สํานักงานประมงจังหวัด
ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพานหิน
สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจังหวัดกาฬสินธุ์
รองผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์เขต 3
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
สํานักงานเกษตรจังหวัด
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
(9)

27. นางสมจิต ภูจอมจิตร
28.
29.
30.
31.

นายสุภัทรชัย หันจรัส
นายอดุลย์ มูลละชาติ
นายอภิชาติ ภูเกิดพิมพ์
นายอภิวัฒน์ สินแสง

32. นายอัครพงษ์ ภูบุญทอง
33. นายอุดมชัย ชมเชี่ยวชาญ
34. นางอุทิน กาสารัง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ปราชญ์ชาวบ้าน ตําบลสามัคคี อําเภอร่องคํา
สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจังหวัดกาฬสินธุ์
ปลัดอําเภอยางตลาด
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
รองนายก องค์การบริหารส่วนตําบลหัวงัว อําเภอยางตลาด
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลภูดิน อําเภอเมือง
ประธานกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเหล่าไฮงาม

(10)

ภาคผนวก 2
ผลการประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยเรื่ อ ง
“การสร้างงาน สร้างเงิน สร้าง
คุณภาพชีวิตด้วย วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม”

กลุ่มที่ 1 การพัฒนาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ข้อเสนอ/กรอบ แนวทาง การดําเนินงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด /กลุ่มจังหวัด
ประเด็น 1 : รูปแบบ (Model) การดําเนินงานบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประเด็น

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายผู้รบั บริการ
จังหวัด
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

1. รูปแบบ (model) การดําเนินงานบูรณาการงาน
ด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุม่ จังหวัด
1.1 แหล่งข้อมูลและผูใ้ ห้บริการ

-

ครบถ้วน

1.2 กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ

-

ครบถ้วน

1.3 ช่องทางการขอรับบริการ

-

ครบถ้วน

1.4 ประเด็นการให้บริการ

-

ครบถ้วน

มหาสารคาม

อาจเพิ่มองค์กรพัฒนาเอกชน

1.5 แหล่งงบประมาณ
(11)

ประเด็นที่ 2 : แนวทาง/ช่องทาง/กลไกในการที่จะให้จงั หวัดนํา วทน. ไปใช้พัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัด
ประเด็น
2. แนวทาง / ช่องทาง / กลไกในการที่จะให้จังหวัดนํา
วทน. ไปใช้พัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัด

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ
จังหวัด

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

มหาสารคาม

ตอนนี้ วท. มีมหาวิทยาลัยเป็นเครือข่าย วท. แล้ว ก็
เห็นว่าควรจะใช้ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน/ศูนย์การเรียนรู้
ชุ ม ชนเป็ น แนวทาง/ช่ อ งทางหนึ่ ง ในการดํ า เนิ น งาน
ร่วมกับ วท.

(12)

ประเด็น 3 : ข้อเสนอ/กรอบแนวทางในการนํา วทน. ไปส่งเสริมกิจกรรมหลักและกิจกรรมรองที่มีศกั ยภาพของจังหวัดสามารถพัฒนาเป็นคลัสเตอร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด
 ด้านเกษตรกรรม
เช่น ข้าว เกษตร
อินทรีย์ ฯลฯ
 ด้านอุตสาหกรรม
ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ/ผู้นาํ เสนอ

หน่วยงานรับผิดชอบ
(จังหวัด)
ผู้ประสานงาน : นางนันทนิตย์ ไชยศักดิ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใคร่นุ่น
โทรศัพท์ : 089-8435989
ผู้ประสานงาน : นายสุภัทรชัย หันจรัส
ปราชญ์ชาวบ้าน ต.สามัคคี จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 086-2216106

(13)

1. ปัญหาเมล็ดพันธุ์ขา้ วปลอมปน (ข้าว
เหนียวมีเมล็ดข้าวเจ้าปน)
ผู้เสนอ : นางนันทนิตย์ ไชยศักดิ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใคร่นุ่น
โทรศัพท์ : 089-8435989
ผู้เสนอ : นายสุภัทรชัย หันจรัส
ปราชญ์ชาวบ้าน ต.สามัคคี จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 086-2216106
รายละเอียด : ประธานกลุ่ม 1 แจ้งว่า วท.
สนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีได้ แต่การรับรอง
มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ ต้องขึ้นกับศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าว
2. ปัญหาข้าวปนในข้าวพันธุพ์ นื้ เมืองทํา ผู้ประสานงาน : นายสุภัทรชัย หันจรัส
ให้ราคาตก (มีข้าวพันธุพ์ ื้นเมืองอยู่แล้ว ปราชญ์ชาวบ้าน ต.สามัคคี จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 086-2216106
แต่มีข้าวปน ทําให้ราคาตก)
ผู้เสนอ : นายสุภัทรชัย หันจรัส
ปราชญ์ชาวบ้าน ต.สามัคคี จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 086-2216106
รายละเอียด : ประธานกลุ่ม 1 แจ้งว่า วท.
สามารถสนับสนุนได้ในเรื่องของการบ่งชี้ว่า
พันธุ์ข้าวใดเป็นพันธุ์พ้นื เมืองของพื้นที่นั้น

หน่วยงานร่วม
วท.
จังหวัด
พว.
มหาสารคาม
พว.

กาฬสินธุ์

พว.

กาฬสินธุ์

ประเด็นยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ/ผู้นาํ เสนอ
3. ปัญหาการบริหารจัดการน้ําที่ยังไม่
เหมาะสม (น้ําท่วมช่วงหน้าฝน และ
แล้งในช่วงนาปรัง)
ผู้เสนอ : นางนันทนิตย์ ไชยศักดิ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใคร่นุ่น
โทรศัพท์ : 089-8435989
ผู้เสนอ : นายคําพันธ์ เหล่าวงษี
ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.กันทรวิชัย
โทรศัพท์ : 089-6184075
4. ปัญหาด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
(ไม่อนุญาตให้ใช้สารเคมี)/ GAP (อนุญาต
ให้ใช้สารเคมีได้ แต่ต้องถูกต้องและ
เหมาะสม) อยากให้ วท. ช่วยในเรื่องการ
บันทึกเพื่อขอใบรับรองจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
5. เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
เกษตรกรรม (เช่น เรื่องการสูบน้าํ )
หมายเหตุ : อาจตรวจสอบราคาแล้วแจ้งไปที่
ผู้เสนอ เนื่องจากต้องการทําในระดับชุมชน
ผู้เสนอ : นายคําพันธ์ เหล่าวงษี
ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.กันทรวิชัย
โทรศัพท์ : 089-6184075

หน่วยงานรับผิดชอบ
(จังหวัด)
ผู้ประสานงาน : นางนันทนิตย์ ไชยศักดิ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใคร่นุ่น
โทรศัพท์ : 089-8435989
ผู้ประสานงาน : นายคําพันธ์ เหล่าวงษี
ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
โทรศัพท์ : 089-6184075
ผู้ประสานงาน : นายคําพันธ์ เหล่าวงษี
ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
โทรศัพท์ : 089-6184075

หน่วยงานร่วม
วท.
จังหวัด
มหาสารคาม
สสนก.
สสนก.

มหาสารคาม

พว.

มหาสารคาม

พว.

มหาสารคาม

(14)

ประเด็นยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ/ผู้นาํ เสนอ

(15)

6. การพัฒนาดินโดยการปลูกถัว่ เหลืองที่
ไม่ได้ตัดต่อพันธุกรรม
7. ต้องการให้มีการทําแปลงทดสอบแปลง
ถั่วเหลืองที่ไม่ใช่ตัดต่อพันธุกรรม (GM)
และขอเสนอให้ทดลองในพืน้ ที่ อ.แกดํา
จ.มหาสารคาม
ผู้เสนอ : นายคงพร พรรณ์แผ้ว
บริษัทเฟริ์สไลน์ อินเตอร์เนชันแนล
โทรศัพท์ : 081-8714426
รายละเอียด : เพื่อสร้างจุดแข็งทางการตลาด
เนื่องจากตลาดถั่วเหลืองที่ไม่ใช่ GMO น่าจะขายได้
เพราะปัจจุบันเป็นถั่วเหลืองนําเข้าและเป็น GMO
8. เทคโนโลยีเครือ่ งสีข้าวกล้อง
รายละเอียด : ประธานกลุ่ม 1 แจ้งว่า วท. มี
เทคโนโลยีเครือ่ งสีข้าวกล้องในเชิงพาณิชย์
9. ปัญหาดินเค็ม จากโรงต้มเกลือ
รายละเอียด : ประธานกลุ่ม 1 เสนอว่า
เนื่องจากผู้เสนอเป็นเครือข่ายของ อ.บ้านดุง
จึงน่าจะดําเนินการร่วมกันกับ อ. บ้านดุง ซึ่งมี
นักวิชาการได้ดําเนินการอยู่คือ นายเฉลิมพลฯ
หมายเหตุ : นายสุภัทรชัยฯ เสนอแนะว่าการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือ
1) ปลูกถั่วเหลือง/โสน/ปอเทือง 2) ใส่แกลบสด

หน่วยงานรับผิดชอบ
(จังหวัด)
ผู้ประสานงาน : นายคงพร พรรณ์แผ้ว
บริษัทเฟริ์สไลน์ อินเตอร์เนชันแนล
โทรศัพท์ : 081-8714426

ผู้ประสานงาน : นายคําพันธ์ เหล่าวงษี
ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์
อ.กันทรพิสัย จ.มหาสารคาม
โทรศัพท์ : 089-6184075

หน่วยงานร่วม
วท.
จังหวัด
พว.
ร้อยเอ็ด

สส.สป.

มหาสารคาม

พว.

มหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ
(จังหวัด)
10. ปัญหาดินของพืชไร่ไม่มีความชุ่มน้ํา
ผู้ประสานงาน : นายจินดา ภูซ้ายศรี
และมีความชืน้ น้อย (เช่น การปลูกมัน ผู้ช่วยสัตวแพทย์
สําปะหลัง)
หน่วยงาน : สํานักงานเทศบาลตําบล
(นักวิชาการ สทน. ให้ข้อมูลในที่ประชุมแล้ว ขมิ้น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ว่า สทน. มีผลิตภัณฑ์ที่รักษาความชื้นได้
โทรศัพท์ : 087-8520421
โดยผลิตภัณฑ์นี้ ผลิตมาจากแป้งมัน
สําปะหลัง แต่ทางผู้เสนอมองว่าหากใช้ใน
ปริมาณต่อไร่เยอะ อาจไม่คุ้มค่า ซึ่งยังไม่
แน่ใจว่าจะทําโครงการร่วมกันหรือไม่)
ผู้เสนอ : นายจินดา ภูซ้ายศรี
ผู้ช่วยสัตวแพทย์
หน่วยงาน : สํานักงานเทศบาลตําบลขมิ้น
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 087-8520421
ข้อเสนอแนะ/ผู้นาํ เสนอ

หน่วยงานร่วม
วท.
จังหวัด
สทน.
กาฬสินธุ์

(16)

ประเด็นยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ
(จังหวัด)
11. กระบวนการแปลงก๊าซชีวภาพทีเ่ กิด ผู้ประสานงาน : นายยอด วิริยะเสนา
จากมูลสัตว์เข้าสู่กระบวนการคาร์บอน หน่วยงาน : สํานักงานปศุสัตว์
จ.ขอนแก่น
เครดิต แล้วแปลงเป็นมูลค่าเงินได้
โทรศัพท์ : 085-0021909
เท่าไร
(ต้องการทราบว่ามูลสัตว์ 1 กิโลกรัมจะมีก๊าซ
มีเทนออกมาปริมาณเท่าไร แล้วเข้าสู่
กระบวนการเป็นคาร์บอนเครดิตได้เท่าไร
แล้วแปลงเป็นเงินได้เท่าไร)
12. ความปลอดภัยจากความดันในถุง
บรรจุก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์
ผู้เสนอ : นายยอด วิริยะเสนา
หน่วยงาน : สํานักงานปศุสัตว์
จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 085-0021909
ข้อเสนอแนะ/ผู้นาํ เสนอ

หน่วยงานร่วม
วท.
จังหวัด
ขอนแก่น
สส.สป.
(คลินิก
เทคโนโลยี
เครือข่าย
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
อาจารย์สุชน)
สส.สป.

ขอนแก่น

(17)

กลุ่มที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) และการบรรจุภัณฑ์
ข้อเสนอ/กรอบ แนวทาง การดําเนินงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด /กลุ่มจังหวัด
ประเด็น 1 : รูปแบบ (Model) การดําเนินงานบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประเด็น

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายผู้รบั บริการ
จังหวัด
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

1. รูปแบบ (model) การดําเนินงานบูรณาการงาน
ด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุม่ จังหวัด
1.1 แหล่งข้อมูลและผูใ้ ห้บริการ

-

ครบถ้วน

1.2 กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ

-

ครบถ้วน

1.3 ช่องทางการขอรับบริการ

-

ครบถ้วน

1.4 ประเด็นการให้บริการ

-

ครบถ้วน

1.5 แหล่งงบประมาณ

-

ครบถ้วน

(18)

ประเด็นที่ 2 : แนวทาง/ช่องทาง/กลไกในการที่จะให้จงั หวัดนํา วทน. ไปใช้พัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัด
ประเด็น
2. แนวทาง / ช่องทาง / กลไกในการที่จะให้จังหวัดนํา
วทน. ไปใช้พัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัด

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ
จังหวัด

จังหวัด

-

-ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม-

(19)

ประเด็น 3 : ข้อเสนอ/กรอบแนวทางในการนํา วทน. ไปส่งเสริมกิจกรรมหลักและกิจกรรมรองที่มีศกั ยภาพของจังหวัดสามารถพัฒนาเป็นคลัสเตอร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มจังหวัด
 ผลิตภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ เช่น เสื่อกก
 ผลิตภัณฑ์แปรรูป
อาหาร เช่น เนื้อสัตว์
หน่อไม้ ฯลฯ
 ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง
 ขนมข้าวแตนน้ํา
แตงโม
 การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ไหม และการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์
ฯลฯ

ข้อเสนอแนะ/ผู้นาํ เสนอ
1. เทคโนโลยีการย้อมสีธรรมชาติทดแทนสี
สังเคราะห์สําหรับผลิตภัณฑ์เสื่อกก
2. การแก้ปัญหาเชื้อราผลิตภัณฑ์เสื่อจาก
กกและสเปรย์ฉีดป้องกันเชื้อรา
3. เครื่องตัดขอบเสื่อ
4. เครื่องอบแห้งเส้นกก
ผู้เสนอ : น.ส. ไชติกา ศักดิ์คําควง
หน่วยงาน : สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
มหาสารคาม
โทรศัพท์ : 081–8734515
5. สู ต รการทํ า ข้ า วแตนและแต่ ง หน้ า ข้ า ว
แตน (ปัจจุบันได้ OTOP ๔ ดาว)
ผู้เสนอ : นางประยูร อันสีแก้ว
หน่วยงาน : ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
โทรศัพท์ : 083-4185914

หน่วยงานรับผิดชอบ
(จังหวัด)
ผู้ประสานงาน : น.ส. ไชติกา ศักดิ์คําควง
หน่วยงาน : สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
มหาสารคาม
โทรศัพท์ : 081–8734515

ผู้ประสานงาน : นางประยูร อันสีแก้ว
หน่วยงาน : ประธานกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร
โทรศัพท์ : 083-4185914

หน่วยงานร่วม
วท.
จังหวัด
สส.สป.
มหาสารคาม
(คลินิก
เทคโนโลยี
เครือข่าย
มทร.
กาฬสินธุ์
มทร.
มหาสารคาม)

วศ.

มหาสารคาม

(20)

ประเด็นยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ/ผู้นาํ เสนอ
6. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนือ้ สัตว์ให้ได้
มาตรฐาน
7. การผลิตเครื่องสําอาง (แชมพูสมุนไพร
,สบูเ่ หลว) ให้มีค่า PH ที่ได้มาตรฐาน
ผู้เสนอ : นางพัชนี บุญวิทย์
หน่วยงาน : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม
โทรศัพท์ : 083–2889491
8. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปลาร้าบอง
ผู้เสนอ : นายภคพงษ์ นาคะพงษ์
หน่วยงาน : ปลาร้าบองสมุนไพรครูแหวว
75/1 ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม
โทรศัพท์ : 087–4349349,
089–34227646
9. การประดิษฐ์ของทีร่ ะลึกโดยใช้ผา้ ไหมแพรวา
10. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
11. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ผู้เสนอ : น.ส. ศุภลักษณ์ หล้าเพชร
หน่วยงาน : พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 089-7126537

หน่วยงานรับผิดชอบ
(จังหวัด)
ผู้ประสานงาน : นางพัชนี บุญวิทย์
หน่วยงาน : สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 083–2889491

หน่วยงานร่วม
วท.
จังหวัด
วว.
มหาสารคาม
วว.

มหาสารคาม

ผู้ประสานงาน : นายภคพงษ์ นาคะพงษ์
หน่วยงาน : ปลาร้าบองสมุนไพรครู
แหวว 75/1 ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม
โทรศัพท์ : 087–4349349,
089-34227646

วว.

มหาสารคาม

ผู้ประสานงาน : น.ส. ศุภลักษณ์ หล้าเพชร
หน่วยงาน : พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 089-7126537

วว.

กาฬสินธุ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ/ผู้นาํ เสนอ
12. การยืดอายุกล้วยฉาบ (กล้วยน้ําว้า)
ผู้เสนอ : นางเพลินจิตร สาระวัน
หน่วยงาน : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านสะพายหิน จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 086–62259371
13. เทคโนโลยีการย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติ
(ผ้าไหม) (ชนิดผงสี)
ผู้เสนอ : นายอดุลย์ มูลชาติ
หน่วยงาน : ประธานกลุ่มเลี้ยงไหมบ้านตําบล
ศรีสมเด็จ
โทรศัพท์ : 081-1832084
14. การศึกษาดูงานการย้อมครามไหม
ผู้เสนอ : นางบุญมี คําหงษา
หน่วยงาน : ประธานกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
โทรศัพท์ : 081-0575639
15. การผลิตหน่อไม้ดองให้ผ่านมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
ผู้เสนอ : นายธานี เรืองโรจน์
หน่วยงาน : ประธานกลุ่มแปรรูปอาหารจาก
หน่อไม้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 081–7082529

หน่วยงานรับผิดชอบ
(จังหวัด)
ผู้ประสานงาน : นางเพลินจิตร สาระวัน
หน่วยงาน : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านสะพายหิน จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 086–62259371

หน่วยงานร่วม
วท.
จังหวัด
วศ.
กาฬสินธุ์

ผู้ประสานงาน : นายอดุลย์ มูลชาติ
หน่วยงาน : ประธานกลุ่มเลี้ยงไหมบ้าน
ตําบลศรีสมเด็จ
โทรศัพท์ : 081-1832084

สส.สป.

กาฬสินธุ์

ผู้ประสานงาน : นางบุญมี คําหงษา
หน่วยงาน : ประธานกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
โทรศัพท์ : 081-0575639

สส.สป.

กาฬสินธุ์

ผู้ประสานงาน : นายธานี เรืองโรจน์
หน่วยงาน : ประธานกลุ่มแปรรูปอาหาร
จากหน่อไม้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 081–7082529

วว.

ร้อยเอ็ด
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ประเด็นยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ/ผู้นาํ เสนอ
16. เทคโนโลยีเครือ่ งอบแห้งข้าวแตนน้ํา
แตงโม
ผู้เสนอ : นางสาคร จตุรวงศ์
หน่วยงาน : ประธานกลุ่มทําขนมบ้านน้ํา
สร้าง
โทรศัพท์ : 087-8565898
17. การผลิตข้าวฮางงอกพร้อมบริโภคและ
การผลิตเครื่องดื่มข้าวฮาง
ผู้เสนอ : นายสันติภาพ ภูจํานง
หน่วยงาน : ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ข้าวงอกบ้านหวัด
โทรศัพท์ : 086-2281899

หน่วยงานรับผิดชอบ
(จังหวัด)
ผู้ประสานงาน : นางสาคร จตุรวงศ์
หน่วยงาน : ประธานกลุ่มทําขนมบ้านน้ํา
สร้าง
โทรศัพท์ : 087-8565898

หน่วยงานร่วม
วท.
จังหวัด
วศ.
ร้อยเอ็ด

ผู้ประสานงาน : นายสันติภาพ ภูจํานง
หน่วยงาน : ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ข้าวงอกบ้านหวัด
โทรศัพท์ : 086-2281899

วศ.

ขอนแก่น

(23)

กลุ่มที่ 3 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการจัดการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข้อเสนอ/กรอบ แนวทาง การดําเนินงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด /กลุ่มจังหวัด
ประเด็น 1 : รูปแบบ (Model) การดําเนินงานบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประเด็น

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายผู้รบั บริการ
จังหวัด
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

1. รูปแบบ (model) การดําเนินงานบูรณาการงาน
ด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุม่ จังหวัด
1.1 แหล่งข้อมูลและผูใ้ ห้บริการ

-

ครบถ้วน

1.2 กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ

-

ครบถ้วน

1.3 ช่องทางการขอรับบริการ

-

ครบถ้วน

1.4 ประเด็นการให้บริการ

-

ครบถ้วน

1.5 แหล่งงบประมาณ

-

ครบถ้วน

(24)

ประเด็นที่ 2 : แนวทาง/ช่องทาง/กลไกในการที่จะให้จงั หวัดนํา วทน. ไปใช้พัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัด
ประเด็น
2. แนวทาง / ช่องทาง / กลไกในการที่จะให้จังหวัดนํา
วทน. ไปใช้พัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัด

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ
ผู้นําเสนอ/หน่วยงาน/จังหวัด

ผู้นําเสนอ/หน่วยงาน/จังหวัด

-

-ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม-

(25)

ประเด็น 3 : ข้อเสนอ/กรอบแนวทางในการนํา วทน. ไปส่งเสริมกิจกรรมหลักและกิจกรรมรองที่มีศกั ยภาพของจังหวัดสามารถพัฒนาเป็นคลัสเตอร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด
 ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน
 ด้านการท่องเที่ยว
 การพัฒนาฝีมือ
แรงงาน
ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ/ผู้นาํ เสนอ

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ดา้ น วทน.
1. แหล่งเรียนรู้ดา้ นสิ่งแวดล้อม
(การจัดการขยะอย่างยั่งยืน เช่น ถุงพลาสติก
จึงต้องการสนับสนุนเครื่องอัดถุงพลาสติก)
ผู้เสนอ : นายศักดา นามโยธา
อสวท. จ.มหาสารคาม
โทรศัพท์ : 087-8571280
2. การจัดนิทรรศการ/กิจกรรมทางด้าน
วทน. ในอุทยานการเรียนรู้ ของ อบจ.
มหาสารคาม
ผู้เสนอ : นางนุชนาฏ บัวศรี
หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 089-7123201

หน่วยงานรับผิดชอบ
(จังหวัด)
ผู้ประสานงาน : นางบุญเพ็ง ลาจ้อย
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
หน่วยงาน : อบจ. ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 080-408971

ผู้ประสานงาน : นางนุชนาฏ บัวศรี
หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 089-7123201

หน่วยงานร่วม
วท.
จังหวัด
สส.สป.
ร้อยเอ็ด

อพ.

มหาสารคาม

(26)

ประเด็นยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ
(จังหวัด)
3. การอบรมครูดา้ นวิทยาศาสตร์ในเขตพืน้ ที่ ผู้ประสานงาน : นายภาสกร ภูแต้มนิล
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ผู้เสนอ : นายภาสกร ภูแต้มนิล
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงาน : สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
หน่วยงาน : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โทรศัพท์ : 089-2765440
ประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3
โทรศัพท์ : 089-2765440
4. การส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้ น ผู้ประสานงาน : น.ส.ธนวัน จันทศักดิ์
หน่วยงาน : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วทน. ในเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคามเขต 1
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
(ในปัจจุบันการอบรมการเรียนการสอนต่างๆ โทรศัพท์ : 089-9412986
ไม่สนับสนุนเอกสารในการเผยแพร่ทําให้ไม่
สามารถนําความรู้ไปเผยแพร่ได้)
ผู้เสนอ : น.ส.ธนวัน จันทศักดิ์
หน่วยงาน : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
โทรศัพท์ : 089-9412986
ข้อเสนอแนะ/ผู้นาํ เสนอ

หน่วยงานร่วม
วท.
จังหวัด
อพ.
กาฬสินธุ์

อพ.

มหาสารคาม
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ประเด็นยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ/ผู้นาํ เสนอ
5.มีแหล่งเรียนรูใ้ นทุกเทศบาลแต่ยังมีการ
จัดการไม่เป็นระบบ จึงอยากส่งเสริมให้มี
การปรับปรุงให้เป็นระบบมากขึ้น
(ขณะนี้ได้มีการดําเนินการจัดทํา school
mapping ในจังหวัดมหาสารคาม โดย
ดําเนินการร่วมกับ ม.ราชภัฎมหาสารคาม แต่
ยังติดในเรื่องงบประมาณ)
ผู้เสนอ : นางนุชนาฏ บัวศรี
อาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ
หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 089-7123201
6.อบจ. ร้อยเอ็ดมีศูนย์การเรียนรู้กลางแจ้ง
สามารถใช้พนื้ ที่ในการให้ความรู้/ฝึกอบรม
ให้กับกลุ่มอาชีพและจัดแสดงสินค้าพื้นเมือง
ได้แต่ยังขาดสือ่ การเรียนรู้และ
ประชาสัมพันธ์
ผู้เสนอ : นางบุญเพ็ง ลาจ้อย
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน อบจ.ร้อยเอ็ด
หน่วยงาน : อบจ.ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 080-4089170

หน่วยงานรับผิดชอบ
(จังหวัด)
ผู้ประสานงาน : นางนุชนาฏ บัวศรี
อาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ
หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 089-7123201

ผู้ประสานงาน : นางบุญเพ็ง ลาจ้อย
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน อบจ.ร้อยเอ็ด
หน่วยงาน : อบจ.ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 080-4089170

หน่วยงานร่วม
วท.
จังหวัด
สทอภ.
มหาสารคาม

อพ.

ร้อยเอ็ด
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ประเด็นยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ/ผู้นาํ เสนอ

การจัดการความรู้ด้าน วทน.

(29)

7. โครงการสูบน้าํ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการบริหารจัดการน้าํ
8. การแปรรูปน้ํายางเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
9. การปรับปรุงคุณภาพน้าํ ยางดิบ
10. การเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังและการ
ปรับปรุงคุณภาพดิน (การเพิ่มความชื้นในดิน)
(ให้มีการประสานงานร่วมกับ มท. ,กษ. และ
ทส. ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน วทน. และ
เทคโนโลยี เพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น)
ผู้เสนอ : นายอุดมชัย ชมเชี่ยวชาญ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลภูดิน
หน่วยงาน : เทศบาลตําบลภูดิน
โทรศัพท์ : 084-7891474
11. การบริหารจัดการน้ําแบบครบวงจร
(ในตําบลแวงดงไม่มีพื้นที่เก็บกักน้ําจึงทําให้
เวลาฝนตกหนักทําให้น้ําท่วมและในฤดูแล้งน้ํา
ไม่เพียงพอต่อการเกษตร)
ผู้เสนอ : นายประจวบ เพชรศรีสุข
นายก อบต. แวงดง
หน่วยงาน : อบต. แวงดง อ.ยางสีสุราช
จ.มหาสารคาม
โทรศัพท์ : 043-731184

หน่วยงานรับผิดชอบ
(จังหวัด)
ผู้ประสานงาน :
นายอุดมชัย ชมเชี่ยวชาญ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลภูดิน
หน่วยงาน : เทศบาลตําบลภูดิน
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 084-7891474

ผู้ประสานงาน : นายประจวบ เพชรศรีสุข
นายก อบต. แวงดง
หน่วยงาน : อบต. แวงดง อ.ยางสีสุราช
จ.มหาสารคาม
โทรศัพท์ : 043-731184

หน่วยงานร่วม
วท.
จังหวัด
พว. , สสนก.

กาฬสินธุ์

พว.
พว.
สทน.

กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์

สสนก.

มหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ
(จังหวัด)
12.การพัฒนาฝีมือในการเจียระไนพลอย
ผู้ประสานงาน : นายประจวบ เพชรศรีสุข
(ประชากรในพื้นที่ตําบลแวงดงมีการประกอบ นายก อบต. แวงดง
อาชีพเจียระไนพลอยส่งจังหวัดจันทบุรีแต่ยัง หน่วยงาน : อบต. แวงดง อ.ยางสีสุราช
ขาดทักษะการเจียระไนพลอยให้มีคุณภาพ) จ.มหาสารคาม
ผู้เสนอ : นายประจวบ เพชรศรีสุข
โทรศัพท์ : 043-731184
นายก อบต. แวงดง
หน่วยงาน : อบต. แวงดง อ.ยางสีสุราช
จ.มหาสารคาม
โทรศัพท์ : 043-731184
ผู้ประสานงาน : นางบุญเพ็ง ลาจ้อย
13. การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์/สินค้า
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
พื้นฐานในจังหวัดร้อยเอ็ด โดย อบจ.
หน่วยงาน : อบจ. ร้อยเอ็ด
สามารถสนับสนุนงบประมาณได้
โทรศัพท์ : 080-408971
ผู้เสนอ : นางบุญเพ็ง ลาจ้อย
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
หน่วยงาน : อบจ. ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 080-408971
ข้อเสนอแนะ/ผู้นาํ เสนอ

14. การฟื้นฟู/ปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อ
การเกษตรหลังน้ําลด
ผู้เสนอ : นายศักดา นามโยธา
อสวท. จ.มหาสารคาม
โทรศัพท์ : 087-8571280

ผู้ประสานงาน : นายศักดา นามโยธา
อสวท. จ.มหาสารคาม
โทรศัพท์ : 087-8571280

หน่วยงานร่วม
วท.
จังหวัด
สส.สป.
มหาสารคาม

วว./วศ.

ร้อยเอ็ด

สส.สป.

มหาสารคาม
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ประเด็นยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ/ผู้นาํ เสนอ
15. ระบบการจัดการสารสนเทศในระดับ
จังหวัด (ทุกสาขา)
ผู้เสนอ : น.ส.นุชจรี ท้าวไทยชนะ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
โทรศัพท์ : 089-2765440
16. การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน
(ทํายังไงถึงจะสร้างกระบวนการเรียนรู้ใน
ชุมชนได้ (ควรอาศัยสถานศึกษาต่างๆ เพื่อรับ
ไปปฏิบัติ)
ผู้เสนอ : นายสุภัทรชัย หันจรัส
ปราชญ์ชาวบ้าน ต.สามัคคี จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 086-2216106
17. การทําสื่อการเรียนรู้หรือสารสนเทศของ
วท.ด้าน วทน. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ วท.
ผู้เสนอ : นายสุวัฒน์ มัตราช
หน่วยงาน : สํานักงานปศุสัตว์
จ.มหาสารคาม
โทรศัพท์ : 081-8738213

หน่วยงานรับผิดชอบ
(จังหวัด)
ผู้ประสานงาน : น.ส.นุชจรี ท้าวไทยชนะ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
โทรศัพท์ : 089-2765440

หน่วยงานร่วม
วท.
จังหวัด
สทอภ.
มหาสารคาม

ผู้ประสานงาน : นายสุภัทรชัย หันจรัส
ปราชญ์ชาวบ้าน ต.สามัคคี จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 086-2216106

อพ.

กาฬสินธุ์

ผู้ประสานงาน : นายสุวัฒน์ มัตราช
หน่วยงาน : สํานักงานปศุสัตว์
จ.มหาสารคาม
โทรศัพท์ : 081-8738213

ศท.สป.
(STKC)

มหาสารคาม

(31)

ภาคผนวก 3
โครงการและกํ า หนดการจั ด
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
ก า ร บู ร ณ า ก า ร ง า น ด้ า น
วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม (วทน.) : วทน. สัญจร
สู่ จั ง ห วั ด ร้ อ ย เ อ็ ด ข อ น แ ก่ น
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) : วทน. สัญจรสู่จังหวัด
ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์
๑. หลักการและเหตุผล
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่ ม จั งหวั ดทั้ ง ๑๙ กลุ่ ม จัง หวั ด (ซึ่ ง ได้ ป รับ เป็ น ๑๘ กลุ่ ม จัง หวั ด ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่ ๑๕
มกราคม ๒๕๕๑) และมอบหมายให้กระทรวงต่างๆ พิจารณาสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ทุก
จังหวัดจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ในการนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้มีการ
ดําเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว โดยได้ดําเนินงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวั ต กรรม (วทน.) กั บ จั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด บนพื้ น ฐานของการนํ า ศั ก ยภาพที่ มี อ ยู่ ข องจั ง หวั ด /
กลุ่มจังหวัดมาผนวกกับองค์ความรู้ด้าน วทน. ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต
สินค้า และบริการที่ทันสมัย นอกจากนี้ วท. ยังให้ค วามสําคัญ กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นกลไกสําคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายให้ภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดบูรณาการ และประชาชนนําเทคโนโลยี
ของ วท. ไปใช้ประโยชน์ ในการดําเนินงานดังกล่าวต้องมีการผลักดันให้หน่วยงานในสังกัด วท. มุ่งเน้นการ
ทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและประสานความร่วมมือกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อให้การบูรณาการงาน
ด้าน วทน กับจังหวัดเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
สํ า หรั บ การบู ร ณาการงานด้ า น วทน กั บ จั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด ได้ ดํ า เนิ น งานมาแล้ ว
๒ ระยะโดยใช้กลไกการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการงานด้าน วทน กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ดังนี้
ระยะที่ ๑ (ปีง บประมาณ พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๕๐) เป็ น การดําเนิ นงานเพื่ อ แสวงหา
ข้อเสนอแนะ/กรอบแนวทางและความต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี/องค์ความรู้ด้าน วทน. ของ
พื้นที่จังหวัดที่ต้องการให้ วท. สนับสนุน โดย วท. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กับ ๑๘ กลุ่มจังหวัดแล้ว
ระยะที่ ๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๔) มุ่งเน้นหากลไกและวิธีการในการทํา
ให้การดํ าเนินงานดังกล่าวมีประสิท ธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น โดยได้นําปัญหา/อุปสรรคจากการ
ดําเนินงานในระยะที่ ๑ มาพิจารณาเพื่อแก้ไขและปรับปรุงการดําเนินงาน และกําหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้
ได้รูปแบบ (model) การดําเนินงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวทาง
การบูรณาการแผนงานและงบประมาณในระดับท้องถิ่นและจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เกิดแผนบูรณาการงานด้าน วทน. ระหว่าง วท. กับ
จังหวัดในการนํา วทน. ไปใช้พัฒนาจังหวัด เพื่อให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม อันจะนําไปสู่การพึ่งพาตนเองของชุมชนได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ เพื่อเป็นการ
รองรับการลงนามตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาจังหวัดด้วย ว. และ ท.” ระหว่าง วท. กับ
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒ ซึ่งในช่วงระยะที่ ๒ ดังกล่าว วท.ได้จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ กับ ๑๘ กลุ่มจังหวัดครบถ้วนแล้ว
ในปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าผลที่ได้จากการดําเนินงานการบูรณาการงานด้าน วทน. กับ
จังหวัด ของ วท. ใน ๒ ระยะ ทําให้เกิดการสร้างงาน สร้างเงิน และสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่
จังหวัด เนื่องจาก วท. ได้ดําเนินการตอบสนองข้อเสนอ/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มาจากระดับล่าง
ขึ้นไปในระดับบน (bottom – up) อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน จะพบว่าการแข่งขันทางด้าน
(๓๓)

เทคโนโลยี องค์ความรู้ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับสินค้าและบริการจัดอยู่ในระดับสูง ซึ่งจําเป็นต้องใช้
ความรู้ทางด้าน วทน. มาช่วยสนับสนุนต่อไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ วท. จึงได้ทํา
การสํารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน วท. ที่มีต่อการดําเนินงานในพื้นที่จังหวัด และพบว่าภารกิจ
ส่วนหนึ่งของหน่วยงานในสังกัดมีบทบาทและหน้าที่ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ให้กลุ่มเป้าหมายใน
พื้นที่จังหวัด และควรมีการดําเนินการในพื้นที่จังหวัดแบบครบวงจรในภาพรวมของกระทรวง นอกจากนี้
นโยบายของผู้บริหาร วท. ในปัจจุบัน ได้มุ่งเน้นที่จะให้ วท. ดําเนินงานอย่างมีความสอดคล้องเชื่อมโยงซึ่งกัน
และกัน เพื่อสนับสนุนจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบมีทิศทางชัดเจนและเกิดผลกระทบ (impact) ในทางบวกที่เห็น
ผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ในระดับชาติ วท. โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ดําเนินการแปลงนโยบายและแผนด้าน วทน. ระดับชาติมาสู่แผนปฏิบัติการ
รายพื้นที่ ซึ่งหาก วท. ได้มีการดําเนินงานบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่เชื่อมโยง สอดรับ
กับนโยบายในระดับชาติดังกล่าว รวมทั้งได้มีการเชื่อมโยงกับการดําเนินงานของจังหวัดในการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัด ก็จะทําให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมในอนาคตต่อไป
ด้วยเหตุผลดังกล่าว วท. จึงได้ดําเนินงานบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ต่อไป โดยขยายการดําเนินงานออกไปในระยะที่ ๓ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕- ๒๕๕๘) ในรูปแบบที่ทําให้เกิด
ความเชื่อมโยงการดําเนินงานในระดับชาติและในระดับพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดดังกล่าว
๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องความเชื่อมโยงของการดําเนินงานของ วท. ในการนํางานด้าน วทน. สู่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
และท้องถิ่นตั้งแต่ระดับประเทศ กระทรวงและหน่วยงาน
๒.๒ เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและท้องถิ่นในโครงการที่
เป็นความต้องการของจังหวัดและท้องถิ่นที่ส่งผลกระทบ (impact) สูงต่อพื้นที่
๒.๓ เพื่อหาแนวทาง/กรอบการจัดทํากิจกรรม/โครงการและยุทธศาสตร์การบูรณาการงานด้าน
วทน. ระหว่าง วท. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ อปท.
๒.๔ เพื่อนําเสนอรูปแบบ (model) การบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ
อปท.
๓.พื้นที่เป้าหมาย
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์)
รวม ๔ จังหวัด
๔.ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน ๓๕๐ คน ประกอบด้วย
๔.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัด
๔.๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ทําหน้าที่ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง
๔.๓ หัวหน้าสํานักงานจังหวัด
๔.๔ เกษตรจังหวัด
๔.๕ อุตสาหกรรมจังหวัด
๔.๖ พาณิชย์จังหวัด
๔.๗ พัฒนาการจังหวัด
๔.๘ ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(๓๔)

๔.๙ ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
๔.๑๐ ท้องถิ่นจังหวัด
๔.๑๑ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
๔.๑๒ ปศุสัตว์จังหวัด
๔.๑๓ ประมงจังหวัด
๔.๑๔ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
๔.๑๕ ประธานหอการค้าจังหวัด
๔.๑๖ การค้าภายในจังหวัด
๔.๑๗ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
๔.๑๘ ผู้แทนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
๔.๑๙ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๔.๒๐ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
๔.๒๑ ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
๔.๒๒ ผู้แทนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๔.๒๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต., เทศบาล, อบจ.)
๔.๒๔ นายอําเภอ
๔.๒๕ พัฒนาการอําเภอ
๔.๒๖ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
๔.๒๗ ผู้แทนสํานักงบประมาณ
๔.๒๘ ผู้แทนสํานักงาน ก.พ.ร.
๔.๒๙ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๔.๓๐ ผู้แทนสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๔.๓๑ คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ดูแลพื้นที่กลุม่ จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์)
๔.๓๒ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔.๓๓ ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําจังหวัด
๔.๓๔ ผู้แทนเครือข่ายสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
๔.๓๕ คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
๔.๓๖ คณะกรรมการบู ร ณาการงานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมกั บ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๔.๓๗ ปราชญ์ชาวบ้าน
๔.๓๘ อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔.๓๙ กลุ่ม SMEs / OTOP / วิสาหกิจชุมชน / ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม /
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
๔.๔๐ สื่อมวลชน
๔.๔๑ ผู้แทนภาคประชาชน

(๓๕)

๕.วิธีการดําเนินงาน
๕.๑ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีกิจกรรมย่อย ดังนี้
๕.๑.๑ การแสดงนิทรรศการผลงานของหน่วยงานในสังกัด วท. และคลินกิ เทคโนโลยีเครือข่าย
๕.๑.๒ การบรรยายความเชื่อมโยงการบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและ
อปท.
๕.๑.๓ การเสวนา/นําเสนอศักยภาพและความต้องการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดผู้ทําหน้าที่ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (PCSO) หรือผู้แทน อปท.
๕.๑.๔ การเสวนาตัวอย่างความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ได้มีการดําเนินงานบูรณาการ
งานด้าน วทน. ในพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๕.๑.๕ การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นในการพิจารณาแนวทางการบูรณาการ
งานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ อปท.
๕.๑.๖ การสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยหน่วยงานในสังกัด วท. หรือคลินิกเทคโนโลยี
เครือข่ายของ วท. ที่ดูแลพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
๕.๒ การศึกษาดูงานของ วท. ที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ อปท.
๖.ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :
๖.๑ ทําให้เกิดการสร้างเครือข่ายการประสานงาน รวมทั้งได้ตอบสนองต่อข้อเสนอ/ความต้องการ
ใช้เทคโนโลยี/องค์ความรู้ด้าน วทน. ครอบคลุมทุกระดับทั้งในระดับจังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น
๖.๒ มหาวิทยาลัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ วท. ซึ่งเป็นหน่วยผลิตองค์ความรู้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อเกิดการสร้างงาน
สร้างเงิน และสร้างคุณภาพชีวิต
๖.๓ ได้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ
อปท.
๖.๔ ได้รูปแบบ (model) การบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ อปท.
๗.ระยะเวลาการดําเนินงาน
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม
๘.ผู้รบั ผิดชอบ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(๓๖)

กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม :
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สัญจรสู่จงั หวัด
ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2554
ณ ศูนย์ประชุมตักสิลาคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2554
16.00 - 19.00 น.
- ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าที่พัก (ณ โรงแรมตักสิลาแกรนด์)
18.30 - 20.00 น.
- รับประทานอาหารเย็น
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2554
08.30 - 09.00 น.
- ลงทะเบียน
ชมวีดีทัศน์แนะนําบทบาทภารกิจและผลงานของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
09.00 - 09.20 น.

- กล่าวต้อนรับ
โดย นายสุทธินันท์ บุญมี
รองผู้วา่ ราชการจังหวัดมหาสารคาม
(ทีท่ ําหน้าที่ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จงั หวัดระดับสูง : PCSO )
- กล่าวรายงาน
โดย นางสาวคนึงนุช พิมพ์อุบล
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กล่าวเปิดงาน
โดย นางสาวเสาวณี มุสิแดง
รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ถ่ายภาพร่วมกันระหว่างผู้แทนของจังหวัด/อปท. ผู้บริหารของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและผู้แทนหน่วยงานกลาง

09.20 - 10.20 น.

- เปิดนิทรรศการผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย
โดย นางสาวเสาวณี มุสิแดง
รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ชมนิทรรศการผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย
- พักรับประทานอาหารว่าง – เครื่องดื่ม

10.20 - 11.00 น.

- การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความเชื่อมโยงการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
โดย นางสาวเสาวณี มุสิแดง
รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(37)

11.00 - 11.30 น.

- การบรรยาย เรื่อง ศักยภาพและความต้องการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย นายคุมพล บรรเทาทุกข์ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดขอนแก่น
ในฐานะผู้แทนจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

11.30 - 12.30 น.

- การเสวนาเรื่อง “ความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การสนับสนุนจังหวัด”
1. การพัฒนาการผลิต
โดย นายคงพร พรรณ์แผ้ว
กรรมการผู้จัดการบริษัท เฟิสท์ ไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
2. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ / การจัดการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
โดย ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3. หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านหอยเชอรี่ (บ้านใคร่นุ่น
จ.มหาสารคาม)
โดย นายทองคูณ ละพล
ผู้ใหญ่บ้านใคร่นุ่น (หมู่บ้านหอยเชอรี่) อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ผู้ดําเนินรายการ : นายธนากร พละชัย
รองผู้อํานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

12.30 - 13.30 น.

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 15.00 น.

- ประชุมกลุ่มย่อยเรื่อง “การสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”
กลุ่มที่ ๑ การพัฒนาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ประธานกลุ่ม : นายสมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ นักวิชาการ 2
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เลขานุการกลุ่ม : นางสาวภัสสร สวาทะสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มที่ ๒ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)และการบรรจุภัณฑ์
ประธานกลุ่ม : นายสักขี แสนสุภา
ผู้อํานวยการศูนย์บรรจุหีบห่อไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เลขานุการกลุ่ม : นางกันยา พงศ์พิศาล
ผู้อํานวยการส่วนบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กับจังหวัดสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กลุ่มที่ ๓ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการจัดการความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประธานกลุ่ม : นายธนากร พละชัย
รองผู้อํานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เลขานุการกลุ่ม : นายเมธี ลิมนิยกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15.00 - 15.15 น.
15.15 - 17.00 น.
18.30 - 20.00 น.

- พักรับประทานอาหารว่าง – เครื่องดื่ม
- ประชุมกลุ่มย่อย (ต่อ)
- รับประทานอาหารเย็น

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2554
- การนําเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย
08.30 - 09.30 น.
 นางสาวเสาวณี มุสิแดง
ประธาน
รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 นายสมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ นักวิชาการ 2
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้นําเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย 1
 นายสักขี แสนสุภา
ผู้อํานวยการศูนย์บรรจุหีบห่อไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้นําเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย 2
 นายธนากร พละชัย
รองผู้อํานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ผู้นําเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย 3
09.30 - 12.30 น.

- ศึกษาดูงาน/เยี่ยมชมงานในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: หมู่บ้านหอยเชอรี่ (บ้านใคร่นุ่น อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม)
- สาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรือ่ ง
1) การผลิตอิฐบล็อกประสานจากเปลือกหอยเชอรี่
2) การผลิตสีย้อมจากวัสดุธรรมชาติ
----------------------------------------------------------
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รายชื่อคณะผู้จัดทํา

ที่ปรึกษา
นางสาวเสาวณี มุสิแดง

รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวคนึงนุช พิมพ์อุบล

ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์

คณะผู้จัดทํา
นางกันยา พงศ์พิศาล

ผู้อํานวยการส่วนบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับจังหวัด

นางสาวภัสสร สวาทะสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นายเมธี ลิมนิยกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวเปรมฤดี ชัยเชื้อ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวอุไรวรรณ อิ่มวิเศษ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวจุฑามาส พินิจสุขใจ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวณัฐชา ลี้ปญ
ั ญาพร

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ส่วนบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/47 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2333 3861 – 62
โทรสาร : 0 2333 3884 – 85
เว็บไซต์ : http://integration.most.go.th

