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นโยบายรัฐบาล :
ขอ ๘ การพัฒนาและ
ส,งเสริมการใช
ประโยชน/จากวิทยา
ศาสตร/ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
8.1 สนับสนุนการเพิ่ม
การจัดงาน Startup
ค,าใชจ,ายในการวิจัย และ Thailand & Digital
พัฒนาของประเทศเพื่อมุ,ง Thailand ภูมิภาค
ไปสู,เป8าหมายใหไม,ต่ํากว,า
รอยละ 1 ของรายได
ประชาชาติและมีสัดส,วน
รัฐต,อเอกชน 30 : 70
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห,งชาติ ทั้งนี้
เพื่อใหประเทศมีความ
สามารถในการแข,งขันและ
มีความกาวหนาทัดเทียม
กับประเทศอื่นที่มรี ะดับ
การพัฒนาใกลเคียงกัน
และจัดระบบบริหารงาน
วิทยาศาสตร/ เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรมใหมี

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.ย.59) –4 ต.ค.59

ผลการดําเนินงาน

1. กระทรวงวิทยาศาสตร/ฯ ร,วมกับ ๑๑ หน,วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานมหกรรม
Startup Thailand ๒๐๑๖ เพื่อสนับสนุนและส,งเสริมผูประกอบการเทคโนโลยีรายใหม,
(Startup) ระหว,างวันที่ ๒๘ เม.ย.๕๙ – ๑ พ.ค.๕๙ ณ ศูนย/การประชุมแห,งชาติสิริกิติ์
กรุงเทพฯ
2. กระทรวงวิทยาศาสตร/ฯ ร,วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไดกําหนดจัดงาน Startup Thailand & Digital Thailand ใน 3 ภูมิภาค ไดแก,
ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม,) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก,น) และภาคใต (จ.ภูเก็ต)
ภายใตกรอบแนวคิด “Regional Rise" เนนการปลุกกระแส สรางความรูความเขาใจถึง
รูปแบบและจุดเด,นเฉพาะของธุรกิจ Startup และ Digital โดยจัดในเดือน สิงหาคม
2559 จํานวน 2 ครั้ง และจัดในเดือน กันยายน 2559 จํานวน 1 ครั้ง ดังนี้
1) วันที่ 5 – 7 ส.ค. 59 ณ ศูนย/ประชุมและแสดงสินคานานาชาติ จ.เชียงใหม,
ผูเขาร,วมชมงานแสดงนิทรรศการ ฟ!งปาฐกถาพิเศษและเสวนา รวมทั้งสิ้นกว,า 4,500
คน
2) วันที่ 26 – 28 ส.ค. 59 ณ วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัย
ขอนแก,น จ.ขอนแก,น ผูเขาร,วมชมงานแสดงนิทรรศการ ฟ!งปาฐกถาพิเศษและเสวนา
รวมทั้งสิ้นกว,า 7,300 คน
3) วันที่ 16 – 18 ก.ย. 59 ณ โรงแรมดวงจิตต/ รีสอร/ทแอนด/สปา ปiาตอง จ.ภูเก็ต
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เอกภาพและประสิทธิภาพ
โดยใหมีความเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชน

ผลการดําเนินงาน
มีผูเขาร,วมชมงานแสดงนิทรรศการ ฟ!งปาฐกถาพิเศษและเสวนา รวมทั้งสิ้นกว,า ๕,๐๐๐
คน

งานมหกรรม
Thailand Tech
Show 2016

การใชถุงบรรจุภณ
ั ฑ/
สําหรับยืดอายุและ
รักษาคุณภาพ
เห็ดหอม

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.ย.59) –4 ต.ค.59

กระทรวงวิทยาศาสตร/ฯ โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีแห,งชาติ (พว.)
ร,วมกับ เครือข,ายพันธมิตรกว,า ๓๐ หน,วยงาน จัดงาน Thailand Tech Show 2016
ระหว,างวันที่ ๘–๑๐ ก.ย. ๕๙ ณ ศูนย/การประชุมแห,งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ภายใต
แนวคิด S&T for Thailand 4.0 ซึ่งงานดังกล,าวจัดขึ้นเพื่อเปoนเวทีกลางในการเชื่อมโยง
ใหภาครั ฐ สถาบั น การศึ ก ษาและภาคเอกชนไดเผยแพร, แ ละผลั ก ดั น ผลงานวิ จั ย
เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมไปสู,ผ ลงานวิจั ยสู, เชิง พาณิ ชย/ หรือ ผลงานวิ จัย จากหิ้งสู, หาง
เปoนการสรางมูลค,าเพิ่มทางเศรษฐกิจใหสูงขึ้น รวมทั้งยังไดมีโอกาสพบปะผูประกอบการ
และนักลงทุนเพื่อจับคู,ธุรกิจและร,วมลงทุนต,อยอด “ผลงานวิจัยที่ใชไดจริง” นําไปผลิต
และขายในเชิงพาณิชย/ไดอย,างเปoนรูปธรรม โดยผูที่ร,วมลงทุนต,อยอดงานวิจัยในงานนี้จะ
ไดรับสิทธิประโยชน/ทางภาษีต,างๆ เช,น มาตรการยกเวนภาษีค,าใชจ,ายงานวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรม ๓๐๐% มาตรการยกเวนภาษีสําหรับ Startups และ Venture Capital
มาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย เปoนตน ทั้งนี้ ภายในงานไดนําผลงานวิจัยที่ใชไดจริงมาจัด
แสดงจํ า นวน ๑๘๓ ผลงาน จาก พว. และพั น ธมิ ต ร ๒๖ ราย โดยแบ, ง เปo น
(๑) เทคโนโลยีราคาเดียว ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๒๒ ผลงาน (๒) เทคโนโลยีไฮไลท/
จํานวน ๕๖ ผลงาน และ (๓) ผลงานเด,น พว. จํานวน ๕ ผลงาน นอกจากนี้ ยังไดมีการ
จัดแสดงผลงานของผูประกอบ Startups ที่ไดรับการสนับสนุน Startup Voucher
จํานวน ๓๕ ราย จาก ๕๓ ราย และมีการจัดกิจกรรมการบรรยายและเสวนาทางวิชาการ
รวมถึงการจับคู,เจรจาธุรกิจ (One on One Matching) และการออกรานจําหน,ายสินคา
เทคโนโลยีนวัตกรรมเด,น
กระทรวงวิทยาศาสตร/ฯ โดย ศูนย/เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห,งชาติ สํานักงานพัฒนา
วิท ยาศาสตร/แ ละเทคโนโลยี แ ห,ง ชาติ (เอ็ มเทค พว.) ร, ว มกั บ มู ลนิ ธิ โ ครงการหลวง
ไดเปyดตัวถุงบรรจุภัณฑ/สําหรับยืดอายุและรักษาคุณภาพเห็ดหอมแบบใหม, “ActivePAK
BPW” ภายในงาน Royal Project Market ณ พาร/ค พารากอน ศูนย/การคาสยามพารา
กอน กรุงเทพฯ ระหว,างวันที่ ๒๒–๒๖ ก.ย. ๕๙ โดยถุงบรรจุภัณฑ/รุ,นใหม, “ActivePAK
BPW” มีคุณสมบัติเด,น คือ สามารถยืดอายุการเก็บเห็ดหอมสดใหสดยาวนานถึง ๑๐ วัน
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ซึ่งเดิมการใชถาดพลาสติกเจาะรูสามารถเก็บเห็ดหอมไดเพียง ๓ วันเท,านั้น นับเปoนการ
เพิ่มโอกาสในการจําหน,ายเห็ดหอมสดจากเดิมที่เคยขายไดเฉพาะในพื้นที่ จ.เชียงใหม,
ใหสามารถส, ง เห็ ด หอมสดเขามาจํ า หน, า ยในรานโครงการหลวง ๘ สาขาในพื้ น ที่
กรุงเทพฯ ได
โครงการสงเสริมการ กระทรวงวิทยาศาสตร=ฯ โดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร= เทคโนโลยี
๘.๒ เร,งเสริมสราง
หมุนเวียนบุคลากร และนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) จัดงาน Talent Mobility Fair 2016 เมื่อวันที่ ๒๖
สังคมนวัตกรรม โดย
ระหวางภาครัฐและ ก.ย. ๕๙ ณ ศู น ย= ก ารประชุ ม แหงชาติ สิ ริ กิ ติ์ กรุ ง เทพฯ ซึ่ ง เปK น งานที่ เ ปL ด โอกาสใหM
ส,งเสริมระบบการเรียน
เอกชนเพื่อเพิ่มขีด
ภาคเอกชนสามารถเขMามาเชื่อมโยงหาบุคลากรดMานงานวิจัยที่เหมาะสมตรงกับความ
การสอนที่เชื่อมโยง
ความสามารถในภาค ตMองการของผูMประกอบการหรือภาคเอกชน เพื่อรวมพัฒนาผลิตภัณฑ=หรือบริการใหM
ระหว,างวิทยาศาสตร/
ผลิตและบริการ
สามารถแขงขันไดMอยางมีศักยภาพ โครงการ Talent Mobility ไดMมีการปรับรูปแบบการ
เทคโนโลยี วิศวกรรม
(Talent Mobility) สนับ สนุน ใหM สอดคลM องกั บนโยบายรั ฐบาลมากขึ้ น โดยมุงเนMน การสงเสริ มคลัสเตอร=
ศาสตร/และคณิตศาสตร/
อุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจง อาทิ การสงเสริมใหMนักวิจัยเขMาไปทําวิจัยรวมกับเอกชนใน
การผลิตกําลังคนในสาขาที่ - งาน Talent
Mobility Fair 2016 Food Innopolis หรือใน ๑๐ กลุมอุตสาหกรรม S-curve รวมทั้งการมีความรวมมือกับ
ขาดแคลนการเชื่อมโยง
หนวยงานตางๆ อาทิ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งชวยสงเสริมใหM
ระหว,างการเรียนรูกับการ
อาจารย=จากมหาวิทยาลัยเขMาไปปฏิบัติงานกับภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น และกระทรวง
ทํางาน การใหบุคลากร
วิทยาศาสตร=ฯ ยังมีโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation
ดานวิจัยของภาครัฐ
and Technology Assistance Program: ITAP) ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร=
สามารถไปทํางานกับ
และเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) ที่ชวยสงเสริมใหMนักวิจัยภาครัฐเขMาไปชวยวิจัยและพัฒนา
ภาคเอกชน และการให
ใหMกับผูMประกอบการขนาดเล็กหรือกลุม Startup รวมถึงสรMางความรวมมือกับสภา
อุตสาหกรรมขนาดกลาง
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยในการพัฒนาผูMประกอบการใหMมีความเขMาใจเรื่องการ
และขนาดย,อมมีช,องทาง
สรMางสรรค=ผลิตภัณฑ=นวัตกรรม ซึ่งจะชวยสรMางมูลคาเพิ่มใหMกับเศรษฐกิจไทยไดM
ไดเทคโนโลยี โดยความ
ร,วมมือจากหน,วยงานและ
สถานศึกษาภาครัฐ
โครงงานเด็กไทยสง กระทรวงวิทยาศาสตร=ฯ โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)
และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค=การมหาชน) (สทอภ.)
ไกลถึงอวกาศ
รวมกับองค=การสํารวจอวกาศญี่ปุhน หรือ แจ็กซา (Japan Aerospace Exploration
Agency: JAXA) จัดงานแถลงขาวโครงงานเด็กไทยสงไกลถึงอวกาศ เมื่อวันที่ ๘ ก.ย.
๕๙ ณ ศูนย=การประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เพื่อแถลงผลการคัดเลือกสุดยอดไอเดีย
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การทดลองวิ ท ยาศาสตร= ข องเยาวชนไทย คื อ การโคM ง ของผิ ว ของเหลวในอวกาศ
(Capillary in Zero gravity) ของนายวรวุฒิ จันทร=หอม นักศึกษาชั้นปpที่ ๒ ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร= มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลMาธนบุรี
ซึ่งเปKนไอเดียการทดลองวิทยาศาสตร= ๑ ใน ๕ ผลงานที่ไดMรับการคัดเลือกจากแจ็กซา
(อีก ๔ เรื่องที่ไดMรับคัดเลือกพรMอมกันนี้มาจาก ๔ ประเทศ ไดMแก มาเลเซีย สิงคโปร=
อินโดนีเซียและนิวซีแลนด=) ซึ่งเยาวชนที่ผานการคัดเลือกจากโครงการไดMเขMารับชมการ
ถายทอดสดการทดลองทางวิทยาศาสตร=ของมนุษย=อวกาศชาวญี่ปุhนจากสถานีอวกาศ
นานาชาติผานหMองบังคับการที่ศูนย=อวกาศสีคุบะ (Tsukuba Space Center) ประเทศ
ญี่ปุhน เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย. ๕๙ พรMอมทั้งไดMเขMารวมกิจกรรมหลักสูตรการฝuกมนุษย=อวกาศ
ระยะสั้น เปKนเวลา ๑ วัน
๘.๓ ปฏิรูประบบการให
โครงการดังกล,าวเปoนโครงการที่ใหการสนับสนุนเงินทุนสําหรับผูประกอบการธุรกิจขนาด
โครงการคูปอง
สิ่งจูงใจ ระเบียบและ
กลางและขนาดเล็ก (SMEs) ในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกิดประโยชน/ในเชิง
นวัตกรรมเพื่อ
กฎหมายที่เปoนอุปสรรคต,อ ยกระดับและพัฒนา พาณิชย/ หรือเชิงสังคม ซึ่งมีเป8าหมายในการสรางธุรกิจนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนระบบ
การดําเนินงานวิจยั และ
ขีดความสามารถของ เศรษฐกิจ จํานวน ๒๕๐ โครงการ ภายใตงบประมาณสนับสนุนจํานวน ๕๐๐ ลานบาท
SMEs ไทยไปสู,
และสรางมูลค,าเพิ่มทางเศรษฐกิจ คิดเปoนมูลค,ากว,า ๕๐,๐๐๐ ลานบาท ป!จจุบัน ณ วันที่
พัฒนาต,อยอดหรือใช
ประโยชน/ รวมทั้งส,งเสริม ประชาคมเศรษฐกิจ ๓๐ ก.ย. ๕๙ สํานักงานนวัตกรรมแห,งชาติ (องค/การมหาชน) (สนช.) ไดใหการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาการ อาเซียน ระยะที่ ๒ ผูประกอบการ SMEs แลวจํานวน ๒๐๒ โครงการ วงเงินสนับสนุน ๑๗๐,๔๖๗,๖๗๔
วิจัยและพัฒนาในระดับ
(พ.ศ. ๒๕๕๘บาท จากมูลค,าโครงการรวม ๓๙๘,๘๗๒,๙๕๔ บาท ประมาณการมูลค,าการลงทุนใหม,
๒๕๕๙)
กว,า ๒,๒๘๐.๘ ลานบาท และขณะนี้อยู,ระหว,างการพิจารณาและกลั่นกรองขอเสนอ
ภาคหรือกลุ,มจังหวัด
เพื่อใหตรงกับความ
โครงการคูปองนวัตกรรมฯ รอบที่ ๓
ตองการของทองถิ่น
ผลักดันงานวิจยั และพัฒนา
ไปสู,การใชประโยชน/เชิง
พาณิชย/โดยส,งเสริมความ
ร,วมมือระหว,าง
มหาวิทยาลัย หน,วยงาน
วิจัยของรัฐและภาคเอกชน

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.ย.59) –4 ต.ค.59
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5
ลําดับ
นโยบายรัฐบาล
ที่
4 ๘.๔ ส,งเสริมใหโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ,ของ
ประเทศ เช,น ดานพลังงาน
สะอาด ระบบราง
ยานยนต/ไฟฟ8า การจัดการ
น้ําและขยะ ใชประโยชน/
จากผลการศึกษาวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม
ของไทยตามความ
เหมาะสม ไม,เพียงแต,จะใช
เทคโนโลยีจากต,างประเทศ
ส,งเสริมการใชเครื่องมือ
วัสดุและสินคาอื่นๆ ที่เปoน
ผลจากการวิจัยและพัฒนา
ภายในประเทศในวงกวาง
โดยจัดใหมีนโยบายจัดซื้อ
จัดจางของภาครัฐที่เอื้อ
อํานวย เพื่อสรางโอกาส
การพัฒนาเทคโนโลยีของ
ประเทศ ในกรณีที่จําเปoน
จะตองซื้อวัสดุอุปกรณ/หรือ
เทคโนโลยีจากต,างประเทศ
จะใหมีเงื่อนไขการถ,าย
ทอดเทคโนโลยีเพื่อให
สามารถพึ่งตนเองไดใน
อนาคตดวย

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
การเตรียมความ
พรMอมบุคลากรระบบ
ราง
- งานประชุม
วิชาการระบบขนสง
ทางรางของประเทศ
ไทย ครั้งที่ ๓
ประจําปp พ.ศ.
๒๕๕๙

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.ย.59) –4 ต.ค.59

ผลการดําเนินงาน
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร= ฯ โดย สถาบั น วิ ท ยาศาสตร= แ ละเทคโนโลยี ชั้ น สู ง (THAIST)
สํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร= เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมแหงชาติ
(สวทน.) รวมกับ หนวยงานเครือขายพัฒนากําลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีดMาน
ระบบขนสงทางรางของประเทศ ประกอบดM ว ย หนวยงานทั้ ง จากทางภาครั ฐ ภาค
การศึกษาและวิจัย ภาคอุตสาหกรรมและผูMประกอบการเดินรถ จัดประชุมวิชาการระบบ
ขนสงทางรางของประเทศไทย ครั้งที่ ๓ ประจําปp พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๕๙
ณ ศูนย=นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งภายในงานไดMมีการ
นําเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ การปาฐกถาพิเศษจากวิทยากรผูMทรงคุณวุฒิจาก
สหพันธรัฐเยอรมนี ประเทศญี่ปุhน สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลี
ใตM ) และสาธารณรั ฐ จีน (ไตMห วั น) ทั้ ง ทางดM า นการพั ฒนาระบบขนสงทางรางโดยใชM
เทคโนโลยี Industry 4.0 การพัฒนาระบบขนสงทางรางสําหรับเมืองใหญ การสรMาง
ระบบขนสงทางรางในประเทศจีนและการใชMงานระบบ การพัฒนาและการทดสอบรถไฟ
ความเร็วสูงในประเทศจีน ระบบความปลอดภัยของระบบขนสงทางรางและแนวทางการ
ซอมบํ า รุ ง ของประเทศเกาหลี และการปy อ งกั น การกั ด กรอนเนื่ อ งจากกระแสไฟรั่ ว
นอกจากนี้ ผูM เ ขM า รวมงานยั งไดM เ รี ย นรูM ถึ งการพั ฒ นางานวิ จั ย จากทั้ ง นั ก วิ จั ย ไทยและ
ตางประเทศ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ=ในการพัฒนาระบบขนสงทางรางที่ดี

ป!ญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

6
ลําดับ
ที่

5

นโยบายรัฐบาล

๘.๕ ปรับปรุงและจัด
เตรียมใหมีโครงสราง
พื้นฐานดานวิทยาศาสตร/
และเทคโนโลยี ดานการ
วิจัยและพัฒนา และดาน
นวัตกรรม ซึ่งเปoนโครง
สรางพื้นฐานทางป!ญญาที่
สําคัญในการต,อยอดสู,การ
ใชเชิงพาณิชย/ของภาค
อุตสาหกรรมใหมีความ
พรอม ทันสมัย และ
กระจายในพื้นที่ต,างๆ เช,น
การพัฒนาระบบสาร
สนเทศ การตั้งศูนย/
วิเคราะห/หองปฏิบัติการ
สถาบัน และศูนย/วิจัย
เปoนตน

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
การลงนามในบันทึก
ขMอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการ
ดMานการสงเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
ระบบราง

การเปLดศูนย=บริการ
วิเคราะห=ทดสอบ
สวทช. หรือ NCTC
(NSTDA
Characterization
and Testing
Center)

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.ย.59) –4 ต.ค.59

ผลการดําเนินงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร=ฯ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
(วว.) รวมกับ การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) กระทรวงคมนาคม และสํานักงาน
มาตรฐานผลิ ตภั ณ ฑ=อุ ต สาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุ ต สาหกรรม ไดMล งนามบัน ทึ ก
ขMอตกลงความรวมมือทางวิชาการดMานการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบราง เมื่อ
วั น ที่ ๗ ก.ย. ๕๙ ณ อาคารสโมสรและหอประชุ ม กระทรวงคมนาคม เพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถดMา นเทคโนโลยี ระบบขนสงทางรางของประเทศในการสนับ สนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมระบบราง ควบคูไปกับการลงทุนเพื่อ
พัฒนาระบบขนสงทางรางของประเทศตามแผนแมบทการพัฒนาระบบขนสงมวลชนทาง
รางและระบบรถไฟของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเปKนการเสริมความสามารถในการ
แขงขัน และเสริมประสิทธิภาพงานโลจิสติกส=ของประเทศใหMมีมาตรฐานในระดับสากล
อีกทั้งยังชวยสงเสริมนโยบายการปฏิรูประบบการขนสงที่เปKนมิตรกับสิ่งแวดลMอม
กระทรวงวิทยาศาสตร=ฯ โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)
จั ด งานเปL ด ตั ว ศู น ย= บ ริ ก ารวิ เ คราะห= ท ดสอบ สวทช. หรื อ NCTC
(NSTDA
Characterization and Testing Center) เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย. ๕๙ ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร=ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ซึ่งศูนย=ดังกลาวตั้งอยูที่อาคารกลุมนวัตกรรม ๒-C
(INC2-C) อุทยานวิทยาศาสตร=ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยจะใหMบริการในดMานเทคนิค
และเครื่องมือวิเคราะห= ประกอบดMวย ๔ เครื่อง ไดMแก
(๑) เครื่องเตรี ยมตัว อยางสํา หรับ งานจุลทรรศน= ไดM แก Cut-off machine,
Polishing machine, Hot mounting machine, Ion milling machine, Sputter
coater
(๒) เครื่ อ งวิ เคราะห= ท ดสอบทางโครงสรM า งจุ ลภาค ไดM แก Field Emission
Scanning Electron Microscope (FE-SEM), Transmission microscope, Energydispersive X-ray spectroscopy (EDS) และ Optical microscope
(๓) เครื่องมือวิเคราะห=ทดสอบทางรังสีเอ็กซ= ไดMแก Energy Dispersive X-Ray
Fluorescence (EDXRF) และ Single Crystal X-ray Diffraction (SCXRD)
(๔) เครื่องมือวิเคราะห=ทดสอบทางโครมาโตกราฟp ไดMแก Gas Chromatographymass spectrometer
โดยศูนย=ฯ เปLดใหMบริการ ๗ วัน ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งใหMบริการวิเคราะห= ทดสอบ

ป!ญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

การประชุม ASEAN
STI FORUM 2016

การใชMระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ
โครงการของมูลนิธิ
(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.ย.59) –4 ต.ค.59

ผลการดําเนินงาน
ตามวิธีมาตรฐานตางๆ ดMวยเครื่องมือวิทยาศาสตร=ที่ทันสมัย มูลคาสูงและไดMมาตรฐาน
พรMอมนักวิจัย วิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ ทําใหMสามารถวิเคราะห= ทดสอบงานที่ซับซMอน
ไดM ซึ่งมีความพรMอมใหMบริการดMวยความสะดวกและรวดเร็ว สนับสนุนการทําวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ=สินคMามูลคาสูงทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
สุขภาพและการแพทย= หุนยนต= และแมคคาทรอนิกส= ยานยนต=และชิ้นสวนยานยนต=
โดยเสริมสรMางความเขMมแข็งดMวยการลงนามความรวมมือการทํางานในรูปแบบเครือขาย
ศูนย=เครื่องมือวิทยาศาสตร=ประเทศไทยรวมกับศูนย=เครื่องมือวิทยาศาสตร=ทั่วประเทศ
รวม ๑๖ แหง
ซึ่งมีกําหนดระยะเวลาความรวมมือ เปKนเวลา ๕ ปp
กระทรวงวิทยาศาสตร=ฯ โดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร= เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) ไดMเปKนเจMาภาพจัดการประชุม ASEAN STI FORUM
2016 ภายใตMหัวขMอ “รวมกําหนดอนาคตนวัตกรรมอาเซียน” ระหวางวันที่ ๒๑–๒๓
ก.ย. ๕๙ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยงานดังกลาวไดMรับความสนใจจากนักวิจัย
ผูM กํ า หนดนโยบายวิ ท ยาศาสตร= เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมในกลุ มประเทศอาเซี ย น
เปKนจํานวนมาก ซึ่งมีหัวขMอการประชุมที่สําคัญ ไดMแก อุตสาหกรรมเปyาหมายใหมในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาเซียน การสงเสริม Startup และผูMประกอบการในภูมิภาคอาเซียน
การสงเสริมการเคลื่อนยMายบุคลากรดMานวิทยาศาสตร= เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
ระหวางอาเซี ย น เปK น ตM น ทั้ ง นี้ ประเทศไทยไดM ใ หM ค วามสํ า คั ญ ตอการขั บ เคลื่ อ น
แผนปฏิบัติการอาเซียนดMาน วทน. ใหMเกิดเปKนรูปธรรมและบรรลุเปyาหมายที่ตั้งไวM โดย
รัฐบาลไทยไดMจัดเตรียมงบประมาณ ๑ ลMานดอลลาร=สหรัฐ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
วทน. ในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งการจัดทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาอาเซียนที่มีความรูM
ความสามารถ และการเริ่มตMนการขับเคลื่อนการเคลื่อนยMายนักวิจัยระหวางภูมิภาค
อาเซียน (ASEAN Talent Mobility) โดยเปLดโอกาสใหMนักวิจัยอาเซียนทดลองเขMามา
ปฏิบัติงานกับภาคเอกชนไทยไดMโดยผานศูนย=อํานวยความสะดวก Talent Mobility
เมื่อวันที่ ๒๑–๒๓ ก.ย. ๕๙ กระทรวงวิทยาศาสตร=ฯ โดย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค=การมหาชน) (สทอภ.) รวมกับมูลนิธิชัยพัฒนาไดMใชMระบบ
ภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามและบริหารจัดการโครงการ GMIS ในการจัดทําทะเบียน
เกษตรกรผูMปลูกขMาว กลุมผลิตเมล็ดพันธุ=ขMาวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน และจัดทํา
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8
ลําดับ
ที่

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
ชัยพัฒนา

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.ย.59) –4 ต.ค.59

ผลการดําเนินงาน
ฐานขM อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศบอน้ํ า พระราชทาน ซึ่ ง เปK น โครงการที่ ส มเด็ จ พระเทพ
รัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี พระราชทานงบประมาณปรั บ ปรุ ง สระน้ํ า เพื่ อ
ประโยชน=แกราษฎรในพื้นที่ อ.ศีขรภูมิ และ อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร= เพื่อเปKนแหลงน้ําใน
โครงการกลุมผลิต เมล็ ด พัน ธุ= ขMา วหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทานที่ อ ยูภายใตM ความ
รับผิดชอบของศูนย=พัฒนาพันธุ=พืชจักรพันธ=เพ็ญศิริ อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร= โดยขMอมูล
ที่ไดMจัดทําในครั้งนี้จะใชMเปKนฐานขMอมูลปˆจจัยพื้นฐานสําหรับระบบ GMIS ของมูลนิธิชัย
พัฒนา เพื่อใชMในการติดตามและบริหารจัดการโครงการไดMอยางมีประสิทธิภาพตอไป
ซึ่งในการจัดทําทะเบียนเกษตรกรผูMปลูกขMาวมีเกษตรกรมารวมจัดทําทะเบียน จํานวน
๓ กลุม ประกอบดMวย
๑. กลุมผลิตเมล็ดพันธุ=ขMาวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน บMานหนองไผ ต.ระแงง
อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร= จํานวน ๖๒ คน
๒. กลุมผลิตเมล็ดพันธุ=ขMาวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน บMานกุง ต.สําโรงทาบ
อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร= จํานวน ๑๗ คน
๓. กลุมผลิตเมล็ดพันธุ=ขMาวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน บMานขอนแกน ต.หนองฮะ
อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร= จํานวน ๒๘ คน
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