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รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ประจําเดือน ตุลาคม 2559
หนวยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร&และเทคโนโลยี (วท.)
ลําดับ
ที่

1

นโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาล :
ขอ ๘ การพัฒนาและ
ส,งเสริมการใช
ประโยชน/จากวิทยา
ศาสตร/ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
8.1 สนับสนุนการเพิ่ม
ค,าใชจ,ายในการวิจัย และ
พัฒนาของประเทศเพื่อมุ,ง
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

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

โปรแกรมสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมไทย
(Innovation and
Technology
Assistance
Program: ITAP)
- การเสวนาเรื่อง
“Thailand Food
4.0 จากแนวคิดสู@
การประยุกตBใชE กEาว
อย@างไรใหEถึง
ปลายทาง”

กระทรวงวิทยาศาสตรBฯ โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(ITAP) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยีแห@งชาติ (พว.) ร@วมกับ สํานักงาน
ส@ง เสริม วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย@ อม (สสว.) และ กรมส@ งเสริ มอุ ตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง “Thailand Food 4.0 จากแนวคิดสู@การ
ประยุกตBใชE กEาวอย@างไรใหEถึงปลายทาง” เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๕๙ ณ โรงแรมสวิสโซเทล
เลอ คองคอรB ด กรุ ง เทพฯ โดยเปQ น กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพรE อ มใหE กั บ กลุ@ ม
ผูEประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารที่จะเขEาสู@ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ ซึ่งตEองอาศัยการ
สนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อเปQนตัวเร@งใหEภาคอุตสาหกรรมขับเคลื่อนไดEอย@างรวดเร็วและ
มีทิศทางที่ถูกตEอง ซึ่งโปรแกรม ITAP จะสนับสนุนผูEประกอบการโดยเฉพาะดEานการวิจัย
และพั ฒ นานวั ต กรรม โดยมี ที่ ป รึ ก ษาเทคโนโลยี ที่ มี ค วามรูE แ ละประสบการณB และ
เครือข@ายผูEเชี่ยวชาญที่เขEมแข็งคอยสนับสนุนและใหEคําแนะนําอย@างใกลEชิด เพื่อใหE
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศมีความพรEอมและเขEาสู@ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ ไดEอย@างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ภายในงานมีผูEประกอบการกลุ@มอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร
อุตสาหกรรมเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ นักวิจัยและผูEเชี่ยวชาญใหEความสนใจเขEาร@วม
กิจกรรมกว@า ๔๐๐ คน
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โครงการประกวด
ผลงานนวัตกรรมฟ^น
เทค “FinTech
Challenge”

กระทรวงวิทยาศาสตรBฯ โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยีแห@งชาติ
(พว.) และสํานักงานนวัตกรรมแห@งชาติ (องคBการมหาชน) (สนช.) ร@วมกับ ธนาคารแห@ง
ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส@งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ตลาดหลั ก ทรั พ ยB แ ห@ ง ประเทศไทย เขตอุ ต สาหกรรมซอฟตB แ วรB ป ระเทศไทย ศู น ยB
C Asean ชมรมฟ^นเทคแห@งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยB
และตลาดหลักทรัพยB (ก.ล.ต.) ไดEมีการประชุมหารือร@วมกันเพื่อจัดทําโครงการประกวด
ผลงานนวัตกรรมฟ^นเทค “FinTech Challenge” เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. ๕๙ ณ อาคาร
สํานักงาน ก.ล.ต. กรุงเทพฯ โดยมีจุดมุ@งหมายเพื่อส@งเสริมความรูEและการพัฒนาดEาน
ฟ^นเทคใหEผูEเขEาร@วมโครงการไดEเขEาใจตลาดการเงิน การลงทุนและการประกันภัย พรEอม
ทั้งเป^ดโอกาสแลกเปลี่ยนพบปะกับผูEเชี่ยวชาญและหน@วยงานกํากับดูแล ซึ่งจะนําไปสู@
โอกาสในการพัฒนาใหEเกิดบริการรูปแบบใหม@ๆ และส@งเสริมใหEผูEเกิดการสรEางสรรคB
ผลงานนวัตกรรมดEานการเงิน การลงทุนและการประกันภัย โดยเป^ดรับสมัครนักศึกษา
ผูEเชี่ยวชาญ ผูEประกอบธุรกิจและผูEสนใจทั่วไปที่มีแนวคิดหรือผลิตภัณฑBหรือบริการ ดEาน
การเงิน การลงทุน การประกันภัย ใหEส@งทีมสมัครเขEาร@วมโครงการ จํานวน ๒-๔ คน โดย
สมาชิ กในที มจะตE องประกอบดE วยผูE ที่ มี ความรูE ความเขE าใจดE านการเงิ น นั กการตลาด
นักประชาสัมพันธB ทั้งนี้ ผูEสนใจสามารถสมัครผ@านทางเว็บไซตB www.fintechchallenge.info
ไดEตั้งแต@บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ ต.ค. ๕๙
กระทรวงวิทยาศาสตรBฯ โดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรB เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห@งชาติ (สวทน.) สํานักงานนวัตกรรมแห@งชาติ (องคBการมหาชน) (สนช.)
และสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส@งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตรB สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี (สอว.สป.วท.) ร@วมกับ บริษัท ซีพี ออลลB
จํากัด (มหาชน) องคBกรภาครัฐและสมาคม รวม ๑๑ องคBกร จัดการประกวดรางวัล
“สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2017 (เซเว@น อินโนเวชั่น อวอรBดสB)”
ระหว@ า งวั น ที่ ๑๒–๑๔ ต.ค. ๕๙ ณ สํา นั กงานคณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตรB
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห@งชาติ (สวทน.) อาคารจามจุรีสแควรB กรุงเทพฯ โดยการจัด

เอกภาพและประสิทธิภาพ
โดยใหมีความเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชน

การประกวดรางวัล
“สุดยอดนวัตกรรม
7 Innovation
Awards 2017”
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ประกวดครั้งนี้เปQนปjที่ ๔ ซึ่งมีผูEส@งผลงานเขEาร@วมการประกวด จํานวน ๕๘ ผลงาน ซึ่งใน
รอบกลั่นกรองมีผลงานที่ผ@านเขEารอบ จํานวน ๒๙ ผลงาน ไดEแก@ ดEานสังคม ๑๑ ผลงาน
และดEานเศรษฐกิจ ๑๘ ผลงาน โดยรอบตัดสินมีกําหนดจัดงานในเดือน พ.ย. ๕๙ และ
จะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ ๗ มี.ค. ๖๐ ณ ศูนยBการประชุมแห@งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ต@อไป
โครงการ Software กระทรวงวิทยาศาสตรBฯ โดย เขตอุตสาหกรรมซอฟตBแวรBประเทศไทย (Software Park
๘.๒ เร,งเสริมสราง
Park-WealthMagik Thailand) ภายใตEสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยีแห@งชาติ (พว.) ร@วมกับ
สังคมนวัตกรรม โดย
ส,งเสริมระบบการเรียนการ Animation Award บริษัท เว็ลธB แมเนจเมEนทB ซิสเท็ม จํากัด ไดEจัดงานมอบรางวัลผลการประกวดพัฒนาสื่อ
การBตูนแอนิเมชั่นในระดับอุดมศึกษา ภายใตEการดําเนินโครงการ Software Parkสอนที่เชื่อมโยง
WealthMagik Animation Award ในหัวขEอสุดยอดแอนิเมชั่นเงินออมสรEางชาติ
ระหว,างวิทยาศาสตร/
ประจําปj ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ ต.ค. ๕๙ ณ หอประชุมศุกรียB แกEวเจริญ ตลาดหลักทรัพยB
เทคโนโลยี วิศวกรรม
แห@ ง ประเทศไทย กรุ ง เทพฯ โดยมี นั ก ศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย ต@ า งๆ สมั ค รเขE า ร@ ว ม
ศาสตร/และคณิตศาสตร/
โครงการ ๔๗ ทีมจาก ๒๗ สถาบัน ซึ่งไดEคัดเหลือ ๒๓ ทีมที่ผ@านเขEารอบ โดยทีมที่ผ@าน
การผลิตกําลังคนในสาขาที่
เขEารอบไดEร@วมกิจกรรมบูธแคEมปsกับผูEเชี่ยวชาญการพัฒนาแอนิเมชั่น รวมถึงไดEรับความรูE
ขาดแคลนการเชื่อมโยง
ดEานการเงิน เพื่อใหEทีมนักศึกษาไดEเขEาใจเรื่องการเงินและนําไปปรับแกEเรื่องราวผ@าน
ระหว,างการเรียนรูกับการ
สตอรี่บอรBดและคัดเหลือ ๑๐ ทีมสุดทEาย ซึ่งมีผลการประกวด ดังนี้
ทํางาน การใหบุคลากร
๑. รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล ไดEรับทุนการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ บาท พรEอมโล@เกียรติยศ
ดานวิจัยของภาครัฐ
– ไม@มีผูEไดEรับรางวัล
สามารถไปทํางานกับ
๒. รางวั ล รองชนะเลิ ศ ๓ รางวั ล ไดE รั บ ทุ น การศึ ก ษา ๕๐,๐๐๐ บาท พรE อ มโล@
ภาคเอกชน และการให
เกียรติยศ ไดEแก@
อุตสาหกรรมขนาดกลาง
๒.๑ ทีม 543 Uturn จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ผลงานชื่อ “ออมฝzน”
และขนาดย,อมมีช,องทาง
๒.๒ ทีม CG-SPECIAL57 จากมหาวิทยาลัยบูรพา ผลงานชื่อ “กEาวแรกของขนม
ไดเทคโนโลยี โดยความ
เทียน”
ร,วมมือจากหน,วยงานและ
๒.๓ ทีม Craft MONO จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สถานศึกษาภาครัฐ
สุรินทรB ผลงานชื่อ “NONE”
๓. รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ไดEรับทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท ไดEแก@
๓.๑ ทีม Price Tag จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลEาเจEาคุณทหารลาดกระบัง
ผลงานชื่อ “Little Paul หนูนEอยยอดนักออม”
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การจัดงาน
วันนวัตกรรม
แห@งชาติ ประจําปj
๒๕๕๙

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

ผลการดําเนินงาน
๓.๒ ทีม Mercenary จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ผลงานชื่อ “Happy”
๔. รางวัล Popular Vote ๓ รางวัล ไดEแก@
๔.๑ รางวัล Popular Vote อันดับ ๑ ไดEรับทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท คือ ทีม
Zaap จากสถาบันการจัดการปzญญาภิวัฒนB ผลงานชื่อ “เมื่อถึงวันนั้น”
๔.๒ รางวัล Popular Vote อันดับ ๒ ไดEรับทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท คือ ทีม
NoZeed จากสถาบันการจัดการปzญญาภิวัฒนB ผลงานชื่อ “The Bubble”
๔.๓ รางวัล Popular Vote อันดับ ๓ ไดEรับทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท คือ ทีม
Mercenary จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ผลงานชื่อ “Happy”
กระทรวงวิทยาศาสตรBฯ โดย สํานักงานนวัตกรรมแห@งชาติ (องคBการมหาชน) (สนช.)
ร@วมกับมูลนิธิขEาวไทยในพระบรมราชูปถัมภB และสมาคมวิทยาศาสตรBแห@งประเทศไทยใน
พระบรมราชู ป ถั ม ภB จั ด งานมอบรางวั ล นวั ต กรรมเนื่ อ งใน “วั น นวั ต กรรมแห@ ง ชาติ
ประจําปj ๒๕๕๙” เมื่อวันที่ ๕ ต.ค. ๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนดB แอท เซ็นทรัล
พลาซ@า ลาดพรEาว กรุงเทพฯ เพื่อเชิดชูเกียรติแก@นวัตกรไทยที่สามารถพัฒนานวัตกรรม
จนประสบความสําเร็จ โดยแบ@งรางวัลออกเปQน ๗ ประเภท ซึ่งมีผูEที่ไดEรับรางวัลชนะเลิศ
ในแต@ละประเภท ดังนี้
๑. รางวัลนวัตกรรมแห@งชาติ ไดEแก@
- ดEานเศรษฐกิจ ไดEแก@ ผลงานชื่อ “ไข@ออกแบบไดE” จากบริษัท คลีน กรีนเทค
จํากัด
- ดEานสังคม ไดEแก@ ผลงานชื่อ “การพัฒนาโพรไบโอติกแลกโตแบซิลลัสพาราเคชิอิ
เอสดีหนึ่ง เพื่อใชEป†องกันฟzนผุ” จากคณะทันตแพทยศาสตรB มหาวิทยาลัยสงขลานรินทรB
๒. รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม ไดEแก@
- สาขา Food Design ไดEแก@ ผลงานชื่อ “แป†งเบเกอรี่สําเร็จรูปปราศจากกลูเต็น”
จากบริษัท บูรพา พรอสเพอรB จํากัด
- สาขา Green Design ไดEแก@ ผลงานชื่อ “บีช กระเบื้องผงแกEวรีไซเคิล” จาก
บริษัท อิมแม็กชBอินเตอรBเนชั่นแนล จํากัด
- สาขา Medical Product Design ไดEแก@ ผลงานชื่อ “แผ@นรองใตEกEนพรEอมถุงวัด
ปริ ม าตรเลื อ ดภายหลั ง การคลอดปกติ ” จากคณะแพทยศาสตรB ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
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- สาขา Service Design ไดEแก@ ผลงานชื่อ “บริการรับตูEรับฝากสิ่งของควบคุม
ระยะไกล” จาก บริษัท อินโนซิเนติ จํากัด
๓. รางวัล Inspirational Innovator ไดEแก@
- ระดั บ องคB ก ร ไดE แ ก@ มู ล นิ ธิ ที ช ฟอรB ไทยแลนดB ผลงานชื่ อ “ที ช ฟอรB
ไทยแลนดB (Teach for Thailand) สรEางความเท@าเทียมกันทางการศึกษาไทย”
- ระดับ บุ คคล ไดE แก@ นายวิเ ชี ยร พงศธร ผลงานชื่อ “ผูE ยึ ดหลั กคิ ด และปฏิ บั ติ
สู@สังคมไทยที่มีความสุขอย@างยั่งยืนร@วมกัน”
- ระดับบุคคล ไดEแก@ ดร.มีชัย วีระไวทยะ ผลงานชื่อ “บิดาแห@งธุรกิจเพื่อสังคม”
๔. รางวัล Startup of the year ไดEแก@
- รางวัล Startup of the year ไดEแก@ บริษัท JITTA
- รางวัล Startup Leader of the year ไดEแก@ นายไผท ผดุงถิ่น และ ดร.พณชิต
กิตติปzญญางาม
- รางวัล Startup Enabler of the year ไดEแก@ ตลาดหลักทรัพยB เอ็ม เอ ไอ
- รางวัล Professional Investor of the year ไดEแก@ บริษัท Invent
๕. รางวัล Total Innovation Management ไดEแก@
- รางวัลสุดยอดองคBกรนวัตกรรม ไดEแก@ “CHO” บริษัท ช.ทวี จํากัด (มหาชน)
- รางวัลองคBกรนวัตกรรมแห@งปjกลุ@มสินคEาอุตสาหกรรม ไดEแก@ “EUREKA” บริษัท
ยูเรกา ดีไซนB จํากัด (มหาชน)
- รางวัลองคBกรนวัตกรรมแห@งปjกลุ@มบริการ ไดEแก@ “JUBILE” บริษัท ยูบิลลี่ เอ็น
เตอรBไพรสB จํากัด (มหาชน)
๖. รางวัลนวัตกรรมขEาวไทย ไดEแก@
- ระดับอุตสาหกรรม ไดEแก@ โครงการขี้เถEาแกลบเสริมฤทธิ์การชะลอการสุกของ
ผลไมE จากบริษัท โรงสีขEาว ต.ประเสริฐ อุตรดิตถB จํากัด
- ระดับวิสาหกิจชุมชน ไดEแก@ โครงการไรซBเบอรBรี่ช็อกโกครันชB อาหารเชEาจากขEาว
ไทย จากวิสาหกิจชุมชนบEานท@าทอง จ.พิษณุโลก
๗. รางวัลนวัตกรรมแห@งประเทศไทย ไดEแก@
- สาขาวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. - ไม@มีผูEไดEรับ
รางวัลชนะเลิศ

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

ป!ญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

6
ลําดับ
ที่

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

- สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ระดับปริญญาตรี หรือ
ปวส. ไดEแก@ ผลงานชื่อ “O-Bese-Gone Application ลดน้ําหนักลงโรคดEวยนาฬิกา”
และแอพพลิเคชั่นดูแลสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลEาธนบุรี
- สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ระดับมัธยมปลาย หรือ
ปวช. ไดEแก@ ผลงานชื่อ “ห@วงน้ํา” จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ค@ายวิทยาศาสตรB
กระทรวงวิทยาศาสตรBฯ โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยีแห@งชาติ (พว.)
“ถนนนักวิจัยรุ@นเยาวB จัดค@ายวิทยาศาสตรB “ถนนนักวิจัยรุ@นเยาวB ปjที่ ๓” ระหว@างวันที่ ๑๐–๑๔ ต.ค. ๕๙
ณ บEานวิทยาศาสตรBสิรินธร อุทยานวิทยาศาสตรBประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยมีกลุ@ม
ปjที่ ๓”
เป†าหมาย คือ เยาวชนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปjที่ ๑ จํานวน ๔๐ คน และ
เยาวชนที่ ไ ดE รั บ เหรี ย ญรางวั ล ในโครงการพั ฒ นาอั จ ฉริ ย ภาพทางวิ ท ยาศาสตรB แ ละ
คณิตศาสตรB ประจําปj ๒๕๕๘ จากสถาบันส@งเสริมการสอนวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี
(สสวท.) ทั้ ง นี้ ค@ า ยวิ ท ยาศาสตรB “ถนนนั ก วิ จั ย รุ@ น เยาวB ” เปQ น กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ
เสริมสรEางประสบการณBแก@เยาวชนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี เพื่อ
กEาวสู@การเปQนนักวิจัยรุ@นเยาวB รวมทั้งไดEพัฒนากิจกรรมบ@มเพาะเยาวชนที่มีศักยภาพสูง
ซึ่งเปQนตEนแบบการบ@มเพาะเยาวชน ตลอดจนมีการเชื่อมโยงเยาวชนจากค@ายดังกล@าวเขEา
สู@การพัฒนาศักยภาพในระยะยาว ภายใตEโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรB
และเทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน หรือ JSTP (Junior Science Talent Project)
ต@อไป โดยมีกิจกรรมภายในค@ายประกอบดEวย กิจกรรมที่จะส@งเสริม สรEางทัศนคติและ
แรงบันดาลใจในการกEาวสู@การเปQนนักวิจัยรุ@นเยาวB อาทิ การบรรยายพิเศษครอบครัว
นั ก วิ จั ย การทํ า จรวดจากขวดน้ํ า อั ด ลม (Rocket) การร@ ว มสั ม ผั ส เทคโนโลยี เ พื่ อ
สรEางสรรคBผลงานจาก 3D Printer การฟzงบรรยายพิเศษ เรื่อง Pokémon Go :
Technology การเดินทางทัศนศึกษาพิพิธภัณฑBกองทัพอากาศและโรงกษาปณB การ
เรี ย นรูE ภู มิ ปz ญ ญาทE อ งถิ่ น ผ@ า นการทํ า ขE า วโป• ง ตลอดจนการฟz ง เสวนาพิ เ ศษจาก
นักวิทยาศาสตรB นักคณิตศาสตรB และนักคอมพิวเตอรB
กิจกรรม “อพวช.
กระทรวงวิทยาศาสตรBฯ โดย องคBการพิพิธภัณฑBวิทยาศาสตรBแห@งชาติ (อพ.) ร@วมกับ
เพลินแลนดB ดินแดน ศูนยBการคEา ธัญญาพารBค ศรีนครินทรB กรุงเทพฯ จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ “อพวช. เพลิน
มหัศจรรยBแห@งการ
แลนดB ดินแดนมหัศจรรยBแห@งการเรียนรูE ที่ธัญญาพารBค เล@น...เรียน...รูE...วิทยาศาสตรBใน
เรียนรูE ที่ธัญญาพารBค ของเล@นไทย” ระหว@างวันที่ ๘–๓๐ ต.ค. ๕๙ ณ ศูนยBการคEา ธัญญาพารBค ศรีนครินทรB
(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ต.ค.59) – 4 พ.ย.59
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เล@น...เรียน...รูE...
วิทยาศาสตรBในของ
เล@นไทย”

การฝ’กอบรม “The
1st Space Science
School 2016”

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ต.ค.59) – 4 พ.ย.59
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กรุ ง เทพฯ โดยไดE จัด นิ ท รรศการของเล@น ภู มิปz ญ ญาไทยที่ ส อดแทรกดE ว ยทฤษฎี ดE า น
วิทยาศาสตรB เพื่อใหEเด็กและเยาวชนไดEร@วมสนุก พรEอมลงมือประดิษฐBของเล@นชิ้นโปรด
ดEว ยตั ว เอง เพื่อ กระตุEน และส@ง เสริ มใหE ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ าคั ญ ของความรูEท างดE า น
วิทยาศาสตรBที่มีความสําคัญต@อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนปลูกฝzงและสรEางทัศนคติที่ดี
เกี่ยวกับวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยีผ@านการทดลอง ประดิษฐBคิดคEนและเรียนรูEดEวย
ตนเอง พรE อ มส@ ง เสริ ม ทั ก ษะการเรี ย นรูE ดE า นวิ ท ยาศาสตรB ต ลอดช@ ว งป^ ด ภาคเรี ย น
โดยภายในงานมีกิจกรรมแบ@งเปQน ๑๐ โซน อาทิ (๑) โซนลูกข@าง พลังหมุนมหัศจรรยB
ซึ่งเยาวชนจะไดEเรียนรูEหลักการทํางานของโมเมนตัมกับพลังหมุนซEอนในลูกข@าง (๒) โซน
แรงยกจอมพลัง ซึ่งเปQนการคEนหาคําตอบเกี่ยวกับทฤษฎีการลอยตัวจากแรงหมุนของ
คอปเตอรBไมEไผ@ (๓) โซนแกEปzญหาพญาลืมแลง พญาลืมงาย ซึ่งเปQนของเล@นพื้นบEานของ
ไทย โดยกิจกรรมนี้เปQนการประลองไหวพริบทางวิทยาศาสตรB เปQนตEน นอกจากนี้ อพ.
ไดE นํ า ของเล@ น พื้ น บE า นจากประเทศต@ า งๆ ในกลุ@ ม ประชาคมอาเซี ย น ไดE แ ก@ บรู ไ น
อินโดนีเซีย มาเลเซีย สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา ฟ^ลิปป^นสB สิงคโปรBและเวียดนาม
มาจัดแสดงใหEชม พรEอมลงมือประดิษฐBของเล@นภูมิปzญญาไทยดEวยตัวเอง และมีกิจกรรม
นันทนาการอื่นๆ อีกมาก
กระทรวงวิทยาศาสตรBฯ โดย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องคBการมหาชน) (สทอภ.) ร@วมกับ Asia-Pacific Space Cooperation Organization
(APSCO) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดท.) จัดฝ’กอบรม “The 1st Space
Science School 2016” ระหว@างวันที่ ๑๗–๒๖ ต.ค. ๕๙ ณ หEองออดิทอเรี่ยม อาคาร
ศูนยBภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรคBนวัตกรรมอวกาศ จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงคB
เพื่อเผยแพร@ความรูEเชิงลึกดEานการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศทั้งดEานวิทยาศาสตรBและดEาน
วิศวกรรมใหEนักวิจัยและวิศวกรรุ@นใหม@ในกลุ@มประเทศเอเชียแปซิฟ^คและจากทั่วโลก
ซึ่งจะไดEรับความรูEโดยตรงจากวิศวกรที่สังกัดองคBกรอวกาศจากทั่วโลก อีกทั้งยังเปQนการ
กระตุEนใหEเกิดเครือข@ายความร@วมมือระหว@างประเทศของนักวิจัยรุ@นใหม@ที่จะเปQนกําลัง
สํา คั ญในการพัฒ นากิ จ การดEา นอวกาศของแต@ ละประเทศในอนาคต รวมทั้ งไดE เ ชิ ญ
วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญดEานเทคโนโลยีอวกาศจากนานาชาติ อาทิ ศาสตราจารยB
มาอุริซิโอ ฟาลังกา (Maurizio Falanga) ผูEอํานวยการแห@งสถาบันวิทยาศาสตรBอวกาศ
ระหว@างประเทศในกรุงปzกกิ่ง (International Space Science Institute in Beijing:
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การจัดงานมหกรรม
ทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพครู
ครั้งที่ ๙

โครงการแลกเปลี่ยน
เยาวชนระหว@าง
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ISSI-BJ) และศาสตราจารยB เคลาดB นิโคไลเออรB (Nicollier Claude) นักบินอวกาศชาว
สวิสเซอรBแลนดBและศาสตราจารยBประจําสถาบันเทคโนโลยีสหพันธBสวิส (Swiss Space
Center: SSC) มาร@วมบรรยายใหEความรูE พรEอมตอบขEอสงสัยอย@างใกลEชิดในเรื่อง
วิศวกรรมอวกาศเชิงลึก ทั้งนี้ มีนักวิจัยไทยและต@างประเทศเขEาร@วมอบรมและใหEความ
สนใจเปQนอย@างมาก
กระทรวงวิทยาศาสตรBฯ โดย องคBการพิพิธภัณฑBวิทยาศาสตรBแห@งชาติ (อพ.) ไดEเขEา
ร@วมงาน EDUCA 2016 : งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ ๙
ภายใตEแนวคิด “School as Learning Community (SLC) : โรงเรียนเปQนชุมชนแห@ง
การเรียนรูE” ซึ่งจัดโดย บริษัท ป^โก (ไทยแลนดB) จํากัด (มหาชน) ระหว@างวันที่ ๑๒-๑๔
ต.ค. ๕๙ ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลลB ๙) เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งภายในงาน
มีการประชุมนานาชาติและกิจกรรมต@างๆ มากมาย อาทิ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
นานาชาติ การสั มมนาพิ เศษฟอรั่ม ครูใ หญ@ การประชุ มเชิ งปฏิบั ติ การ (Workshop)
สํ า หรั บ ครู ไ ทยกว@ า ๑๕๐ หั ว ขE อ โดยในการประชุ ม นานาชาติ (International
Conference) มีการปาฐกถาพิเศษโดยศาสตราจารยB ดร.มานาบุ ซาโตE ศาสตราจารยB
เกียรติคุณแห@งมหาวิทยาลัยโตเกียว และศาสตราจารยBมหาวิทยาลัยกักคุชูอิน ประเทศ
ญี่ปุ•น ซึ่งไดEมาถ@ายทอดแนวคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณBในเรื่อง “School as
Learning Community (SLC) : โรงเรียนเปQนชุมชนแห@งการเรียนรูE” ทั้งนี้ ในส@วนของ
อพ. ไดEมีส@วนร@วมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง “หEองเรียนนัก
ธรรมชาติ” ซึ่งมีวิทยากรผูEเชี่ยวชาญจาก อพ. มาใหEความรูEแก@ครู และผูEสนใจ เพื่อใหEทุก
คนไดEมีส@วนร@วมในการพัฒนาความรูEทางดEานการศึกษา โดยไดEรับความสนใจจากผูEเขEาฟzง
จํานวนมาก ทั้งนี้ ในวันที่ ๑๓ ต.ค. ๕๙ มีการประชุมเรื่อง “ดาราศาสตรBพกพา” และ
วันที่ ๑๔ ต.ค. ๕๙ มีการประชุมเรื่อง “จากฟาราเดยBถึงโรบอท”
กระทรวงวิทยาศาสตรBฯ โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยีแห@งชาติ (พว.)
จัดงานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศใหEแก@เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน
๒๓ คน จากทั่วประเทศที่ไดEรับคัดเลือกเขEาร@วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว@าง
ประเทศญี่ปุ•นและประเทศอาเซียน หรือ JENESYS 2016 เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๙
ณ อุทยานวิทยาศาสตรBประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยเยาวชนที่ไดEรับคัดเลือกทั้ง ๒๓ คน
จะทําหนEาที่เปQนทูตเยาวชนวิทยาศาสตรBไทยและเดินทางไปทัศนศึกษา ณ กรุงโตเกียว
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และจังหวัดคานางาวะ ประเทศญี่ปุ•น ในช@วงระหว@างวันที่ ๑-๘ พ.ย. ๕๙ ซึ่งเปQนการ
เรียนรูEและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว@างไทยและญี่ปุ•น พรEอมทั้งเสริมสรEางประสบการณB
ดEานวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี โดยรัฐบาลญี่ปุ•นจะเปQนผูEสนับสนุนค@าใชEจ@ายทั้งหมด
และเยาวชนที่เขEาร@วมโครงการฯ จะไดEไปทัศนศึกษาแหล@งเรียนรูEทางวิทยาศาสตรBและ
เทคโนโลยี ศิ ลปวัฒนธรรมและวิถีชี วิตของญี่ปุ•นดEว ยการพั กอาศัย กับชาวญี่ปุ•นแบบ
โฮมสเตยB รวมทั้งแลกเปลี่ยนวั ฒนธรรมร@วมกันระหว@างไทย ญี่ ปุ•นและกลุ@มอาเซีย น
ตลอดจนไดEพั ฒ นาทัก ษะความเปQ นผูE นํ า ทั้ งนี้ คาดว@ าจะมีเ ยาวชนจากกลุ@ มประเทศ
สมาชิกอาเซียนและกลุ@มโอเชียเนียร@วมกับเยาวชนญี่ปุ•นเขEาร@วมโครงการกว@า ๑,๖๗๐ คน
๘.๓ ปฏิรูประบบการให
โครงการคูปอง
โครงการดังกล,าวเปMนโครงการที่ใหการสนับสนุนเงินทุนสําหรับผูประกอบการธุรกิจขนาด
สิ่งจูงใจ ระเบียบและ
นวัตกรรมเพื่อ
กลางและขนาดเล็ก (SMEs) ในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกิดประโยชน/ในเชิง
กฎหมายที่เปMนอุปสรรคต,อ ยกระดับและพัฒนา พาณิชย/ หรือเชิงสังคม ซึ่งมีเป8าหมายในการสรางธุรกิจนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนระบบ
การดําเนินงานวิจยั และ
ขีดความสามารถของ เศรษฐกิจ จํานวน ๒๕๐ โครงการ ภายใตงบประมาณสนับสนุนจํานวน ๕๐๐ ลานบาท
พัฒนาต,อยอดหรือใช
SMEs ไทยไปสู,
และสรางมูลค,าเพิ่มทางเศรษฐกิจ คิดเปMนมูลค,ากว,า ๕๐,๐๐๐ ลานบาท ป!จจุบัน ณ วันที่
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,
ภาคหรือกลุ,มจังหวัด
๒๕๕๙)
กว,า ๒,๒๘๐.๘ ลานบาท และขณะนี้อยู,ระหว,างการพิจารณาและกลั่นกรองขอเสนอ
เพื่อใหตรงกับความ
โครงการคูปองนวัตกรรมฯ รอบที่ ๓
ตองการของทองถิ่น
ผลักดันงานวิจยั และพัฒนา
ไปสู,การใชประโยชน/เชิง
พาณิชย/โดยส,งเสริมความ
ร,วมมือระหว,าง
มหาวิทยาลัย หน,วยงาน
วิจัยของรัฐและภาคเอกชน
กระทรวงวิ ทยาศาสตรB ฯ โดย สถาบั นวิ ทยาการ สํ านั กงานพัฒ นาวิท ยาศาสตรBแ ละ
๘.๔ ส,งเสริมใหโครงการ การเตรียมความ
พรEอมบุคลากรระบบ เทคโนโลยีแห@งชาติ (พว.) เตรียมจัดฝ’กอบรมหลักสูตร Basic/Advanced Engineering
ลงทุนขนาดใหญ,ของ
for Automotive Course ระหว@างวันที่ ๑๕–๑๘ พ.ย. ๕๙ ณ อุทยานวิทยาศาสตรB
ประเทศ เช,น ดานพลังงาน ราง

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ต.ค.59) – 4 พ.ย.59
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- การฝ’กอบรม
สะอาด ระบบราง
ยานยนต/ไฟฟ8า การจัดการ หลักสูตร Basic/
น้ําและขยะ ใชประโยชน/ Advanced
Engineering for
จากผลการศึกษาวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม Automotive
Course
ของไทยตามความ
เหมาะสม ไม,เพียงแต,จะใช
เทคโนโลยีจากต,างประเทศ
ส,งเสริมการใชเครื่องมือ
วัสดุและสินคาอื่นๆ ที่เปMน
ผลจากการวิจัยและพัฒนา
ภายในประเทศในวงกวาง
โดยจัดใหมีนโยบายจัดซื้อ
จัดจางของภาครัฐที่เอื้อ
อํานวย เพื่อสรางโอกาส
การพัฒนาเทคโนโลยีของ
ประเทศ ในกรณีที่จําเปMน
จะตองซื้อวัสดุอุปกรณ/หรือ
เทคโนโลยีจากต,างประเทศ
จะใหมีเงื่อนไขการถ,าย
ทอดเทคโนโลยีเพื่อให
สามารถพึ่งตนเองไดใน
อนาคตดวย
การจัดตั้งศูนยBวิจัย
๘.๕ ปรับปรุงและจัด
กราฟjน Haydale
เตรียมใหมีโครงสราง
พื้นฐานดานวิทยาศาสตร/ Technologies
(Thailand) หรือ
และเทคโนโลยี ดานการ
วิจัยและพัฒนา และดาน HTT

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

ผลการดําเนินงาน
ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ซึ่งมีกลุ@มเป†าหมายเปQนพนักงานบริษัทที่ประกอบธุรกิจดEานยาน
ยนตB รวมทั้งผูEที่สนใจทั่วไป โดยผูEเขEารับการฝ’กอบรมจะไดEร@วมเรียนรูEและแลกเปลี่ยน
ประสบการณBกับผูEเชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมยานยนตBชั้นนําของประเทศญี่ปุ•นและ
นักวิจัย พว. ซึ่งการอบรมจะบรรยายเปQนภาษาอังกฤษและสรุปประเด็นเปQนภาษาไทย
โดยผูEเชี่ยวชาญในทุกหัวขEอการอบรม โดยสามารถเลือกลงทะเบียนเขEาร@วมอบรมไดEตาม
ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ เ ฉ พ า ะ ท า ง แ ล ะ ค ว า ม ส น ใ จ ผ@ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ตB
www.NSTDAacademy.com/eac

กระทรวงวิ ท ยาศาสตรB ฯ โดย อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตรB ป ระเทศไทย สํ า นั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตรBแ ละเทคโนโลยี แห@ง ชาติ (พว.) ร@ว มกั บ บริษั ท Haydale Graphene
Industries Public Limited Company จากประเทศอังกฤษ ไดEลงนามความร@วมมือ
จัดตั้งศูนยBวิจัยกราฟjนแห@งแรกในภูมิภาคเอเชีย (Haydale Technologies (Thailand) :
HTT) เมื่อวันที่ ๖ ต.ค. ๕๙ ณ อุทยานวิทยาศาสตรBประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยศูนยB
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สําคัญในการต,อยอดสู,การ
ใชเชิงพาณิชย/ของภาค
อุตสาหกรรมใหมีความ
พรอม ทันสมัย และ
กระจายในพื้นที่ต,างๆ เช,น
การพัฒนาระบบสาร
สนเทศ การตั้งศูนย/
วิเคราะห/หองปฏิบัติการ
สถาบัน และศูนย/วิจัย
เปMนตน
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ดังกล@าวจะตั้งอยู@ที่อุทยานวิทยาศาสตรBประเทศไทย ภายในอาคารกลุ@มนวัตกรรม ๒
(INC2) ซึ่งมี ดร.เจนกฤษณB คณาธารณา ผูEอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตรBประเทศไทย
และ Mr. Ray Gibbs ประธานบริหารบริษัท Haydale Graphene Industries Public
Limited Company ร@วมลงนามในการเช@าพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนยBวิจัย HTT ในประเทศไทย
โดยศูนยBนี้จะทํางานร@วมกับศูนยB TOPIC ที่ พว. จัดตั้งขึ้น โดย พว. มีความพรEอมในดEาน
ทีมวิจัยรวมไปถึงเครื่องมือวิจัยขั้นสูง ซึ่งนักวิจัยไทยจะไดEทํางานร@วมกับนักวิจัยชั้นนํา
จากต@างประเทศ ทําใหEเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรูEและการถ@ายทอดเทคโนโลยีระหว@าง
กันไดEอย@างเปQนรูปธรรม อีกทั้งยังเปQนการส@งเสริมและผลักดันใหEเกิดเทคโนโลยีขั้นสูงมาก
ขึ้นในอนาคต สําหรับแผนการทํางานในระยะแรก ทีมนักวิจัยจาก HTT จะทํางาน
ร@วมกับทีมวิ จัยเนคเทค พว. เพื่อพัฒนาและสรEางโอกาสทางธุ รกิจในกลุ@ มวัสดุใหม@ ๆ
ที่เกิดจากการนํากราฟjนไปประยุกตBใชE อาทิ ซิลิกอนคารBไบดBที่มีคุณสมบัติที่ทนต@อการ
สึกหรอและอุณหภูมิสูง เหมาะสําหรับการทําตลาดในกลุ@มอุตสาหกรรมป^โตรเคมี และ
อุตสาหกรรมน้ํามันและก˜าซธรรมชาติต@อไป
โครงการจัดตั้งสถานี กระทรวงวิทยาศาสตรBฯ โดย สถาบันมาตรวิทยาแห@งชาติ (มว.) และสถาบันสารสนเทศ
ดEานพิกัดและระดับ ทรั พ ยากรน้ํา และการเกษตร (องคB การมหาชน) (สสนก.) ร@ วมกั บ กรมป† อ งกัน และ
ความสูงเพื่อประเมิน บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ไดEจัดตั้งสถานีดEานพิกัดและระดับความ
ความเสียหายใน
สูงเพื่อประเมินความเสียหายในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยมีวัตถุประสงคBหลักในการสรEางฐาน
พื้นที่เสี่ยงภัย
ขEอมูลเพื่อการทําแผนที่น้ําและการบริหารจัดการน้ํา อย@างเปQน ระบบ การรักษาและ
ถ@ายทอดค@ามาตรฐานดEานเวลาและความถี่ของประเทศ และการประยุกตBใชEงานขEอมูล
ค@าพิกัดและเวลาเพื่อการนําทาง การเขEาช@วยเหลือ รวมถึงกูEภัยในรูปแบบของการใชEงาน
แบบเวลาจริง (Real-time) และเปQนโครงข@ายเชื่อมโยงระหว@างกัน ปzจจุบันอยู@ระหว@าง
การดํ า เนิ น งานติ ด ตั้ ง สถานี ฐ านอE า งอิ ง รั บ สั ญ ญาณ GNSS แบบต@ อ เนื่ อ ง (GNSS
Continuously Operating Reference Station หรือ GNSS CORS) จํานวน ๖ สถานี
ไดEแก@
๑. สถานีฐานรับสัญญาณ GNSS เพื่องานดEานพิกัดและเวลามาตรฐานของประเทศ
จํานวน ๑ สถานี ซึ่งจะทําการติดตั้งเครื่องมือที่ มว. จ.ปทุมธานี
๒. สถานีฐานรับสัญญาณ GNSS ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยบริเวณลุ@มน้ําภาคกลาง โดย
สถานีฐานอยู@ที่ศาลากลางหรือสํานักงาน ปภ. ของจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยอีก ๕ สถานี

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ต.ค.59) – 4 พ.ย.59
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การลงนามบันทึก
ขEอตกลงความ
ร@วมมือดEานการวิจัย
และพัฒนา
เทคโนโลยีดEานดารา
ศาสตรB

การประชุมพัฒนา
ระบบกํากับดูแล
ความปลอดภัยการ
ขนส@งวัสดุ
กัมมันตรังสี

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

ผลการดําเนินงาน
ไดEแก@ จ.อ@างทอง จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.นครปฐม และ จ.สมุทรปราการ
ทั้งนี้ ขEอมูลที่ตรวจรับไดEจากสถานีฐานทั้ง ๖ สถานี จะมีการเชื่อมโยงขEอมูลมาที่ศูนยB
ประมวลผลขEอมูลกลาง (Data Centre) ที่ สสนก.
กระทรวงวิทยาศาสตรBฯ โดย สถาบันวิจัยดาราศาสตรBแห@งชาติ (องคBการมหาชน) (สดร.)
ร@ว มกั บ ศู น ยB เ ทคโนโลยีอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สB แ ละคอมพิว เตอรB แห@ ง ชาติ สํ า นั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตรBและเทคโนโลยีแห@งชาติ (เนคเทค พว.) ไดEลงนามบันทึกขEอตกลงความ
ร@วมมือดE านการวิ จัยและพั ฒนาเทคโนโลยี ดEานดาราศาสตรB เมื่ อวัน ที่ ๒๐ ต.ค. ๕๙
ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตรBแห@งชาติ (องคBการมหาชน) จ.เชียงใหม@ โดยความร@วมมือ
ดังกล@าวเปQนการส@งเสริมการพัฒนาดEานวิทยาศาสตรBพื้นฐานและเทคโนโลยีวิศวกรรม
ขั้นสูง โดยปzจจุบันยังไม@มีกลEองโทรทรรศนBวิทยุใชEงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตE
ซึ่งเปQนภูมิภาคที่มีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตรBสามารถเปQนจุดเชื่อมระหว@างเครือข@าย
กลEองโทรทรรศนBทางไกล VLBI (Very Long Baseline Interferometer) บริเวณ
ใกลEเคียง เช@น เอเชียตะวันออกและออสเตรเลีย เปQนตEน ทั้งนี้ สดร. มีแผนจัดตั้งกลEอง
โทรทรรศนBวิทยุแห@งชาติในปj ๒๕๖๐–๒๕๖๔ ขนาดเสEนผ@านศูนยBกลาง ๔๐ เมตร และ
๑๓ เมตร ซึ่งระยะแรกจะเริ่มพัฒนาเครือข@ายดาราศาสตรBและยีออเดซี (Geodesy)
ซึ่งเปQนการศึกษาการเคลื่อนที่ของแผ@นเปลือกโลกดEวยความละเอียดสูง โดยใชEกลEอง
โทรทรรศนBวิทยุศึกษาวัตถุที่อยู@ไกลมากที่เรียกว@า "เควซารB" (quasar) แลEวมาใชEคํานวณ
การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก ซึ่งอาจมีผลกระทบต@อการเกิดภัยพิบัติบนพื้นโลก เช@น การ
เกิ ด แผ@ น ดิ น ไหวหรื อ สึ น ามิ เปQ น ตE น ซึ่ ง จะสรE า งขึ้ น ในพื้ น ที่ จ.เชี ย งใหม@ โดยจะเปQ น
โครงสรEางพื้นฐานดEานดาราศาสตรBที่สําคัญอีกแห@งของไทย
กระทรวงวิท ยาศาสตรB ฯ โดย สํ านั กงานปรมาณูเ พื่อ สัน ติ (ปส.) ร@ว มกั บ ทบวงการ
พลังงานปรมาณูระหว@างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA)
จัดประชุมการพัฒนาระบบกํากับดูแลความปลอดภัยการขนส@งวัสดุกัมมันตรังสี พรEอม
จัดตั้ง เครือ ข@ายการควบคุมขนส@งอย@างปลอดภั ย และพัฒนาความร@วมมือดEา นความ
ปลอดภัยในการขนส@งวัสดุรังสีระดับนานาชาติ (Final Project Review Meeting on
the Development of Regulatory Infrastructure and Sustainable Networks
for the Safe Transport of Radioactive Material) ระหว@างวันที่ ๒๔–๒๘ ต.ค. ๕๙
ณ สํานักงานปรมาณูเ พื่อสันติ กรุงเทพฯ เพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูEของ
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การประชุม
คณะกรรมการ
อาเซียนว@าดEวย
วิทยาศาสตรBและ
เทคโนโลยี (ASEAN
COST) ครั้งที่ ๗๑

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

ผลการดําเนินงาน
ประเทศ รวมทั้งสถานะของการออกกฎหมายที่เกี่ยวขEองกับการขนส@งอย@างปลอดภัย
ตลอดจนการประเมินความตEองการในปzจจุบัน และการสรุปรายงานที่เสร็จสมบูรณB
ภายใตEโครงการ นอกจากนี้ ยังมีการเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส@ง
แลกเปลี่ยนขEอมูลประสบการณBและความร@วมมือในอนาคตของเครือข@ายระดับภูมิภาค
โดยมีผูEเขEาร@วมประชุมจากระดับภูมิภาคกว@า ๒๒ ประเทศ จํานวนกว@า ๔๐ คน
เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ ต.ค. ๕๙ รศ.นพ.สรนิ ต ศิ ล ธรรม ปลั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตรB แ ละ
เทคโนโลยีไดEเขEาร@วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนดEานวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี
ครั้งที่ ๗๑ (ASEAN COST-71) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวขEอง ซึ่งจัดขึ้นระหว@างวันที่
๒๓-๒๙ ต.ค. ๕๙ ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีประเด็นหารือที่สําคัญ
ดังนี้
๑) การใหEความเห็นชอบในแผนการดําเนินงานภายใตEแผนปฏิบัติการอาเซียนว@าดEวย
วิ ท ย า ศ า ส ต รB เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม พ . ศ . ๒ ๕ ๕ ๙ -๒ ๕ ๖ ๘ ( APASTI
Implementation Plan 2016-2025)
๒) การกํ า หนดกลไกในการบริ ห ารจั ด การกองทุ น อาเซี ย นว@ า ดE ว ยวิ ท ยาศาสตรB
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ASEAN Science, Technology and Innovation Fund :
ASTIF) โดยประเทศไทยไดEรายงานผลการจัดงาน ASEAN STI Forum 2016 เมื่อวันที่
๒๑-๒๓ ก.ย. ๕๙ ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ
๓) การนําเสนอ ASEAN Partnership Fund และ ASEAN Open Innovation and
Entrepreneurship Platform
ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปjของการก@อตั้งอาเซียน และครบรอบ
๔๐ ปjของความสัมพันธB ASEAN-EU ในปj ๒๕๖๐ ประเทศไทยจึงไดEนําเสนอกิจกรรม
ดEาน วทน. ภายใตEชื่อ ASEAN Next 2017: Creating Smart Community through
STI Collaboration เพื่อประชาสัมพันธBและเชิญชวนใหEประเทศสมาชิกเขEาร@วมกิจกรรม
ต@างๆ ภายในงานต@อไป
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