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นโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาล :
ขอ ๘ การพัฒนาและ
สงเสริมการใช
ประโยชนจากวิทยา
ศาสตร เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
8.1 สนับสนุนการเพิ่ม
คาใชจายในการวิจัย และ
พัฒนาของประเทศเพื่อมุง
ไปสูเปาหมายใหไมต่ํากวา
รอยละ 1 ของรายได
ประชาชาติและมีสัดสวน
รัฐตอเอกชน 30 : 70
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ทั้งนี้
เพื่อใหประเทศมีความ
สามารถในการแขงขันและ
มีความกาวหนาทัดเทียม
กับประเทศอื่นที่มีระดับ
การพัฒนาใกลเคียงกัน
และจัดระบบบริหารงาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรมใหมี

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

กลุมสตารทอัพไทย
แลนด ไดรับรางวัล
การประกวด
นวัตกรรมที่กรุงโซล

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ธ.ค.59) – 4 ม.ค.60

ผลการดําเนินงาน

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย ศูนยบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) ภายใตโครงการสรางผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม
(Startup Voucher) รวมกับสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) นํา
ผูประกอบการไทย 18 บริษัท กับ 19 ผลงาน เขารวมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐระดับ
สากลที่ใหญที่สุดในเอเชีย ในงาน “Seoul International Invention Fair 2016” (SIIF
2016) เมื่อวันที่ 1-4 ธ.ค. 59 ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยผลงานจากประเทศ
ไทยสามารถควารางวัล Grand Prize 1 รางวัล ของบริษัท สยามโนวาส จํากัด กับผลงานน้ําเชื้อ
แชแข็งคัดเพศ เพื่อใชในการผสมเทียมโคนมและโคเนื้อเพื่อเพิ่มจํานวนลูกโคเพศเมีย และรางวัล
อื่นอีก 5 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 5 เหรียญบรอนซ และ Special Prize 3 รางวัล ซึ่งการ
ประกวดผลงานครั้งนี้ โครงการ Startup Voucher เปนผูสนับสนุนงบประมาณคาใชจายในสวน
ของคาเชาพื้นที่บูธแสดงผลงาน คาที่พัก คาเดินทางระหวางที่พักและที่จัดงาน และสิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่นๆ ใหแกผูประกอบการสตารทอัพไทย นอกจากนี้ ไดใหคําแนะนําในการประกวด
แกผูประกอบการ เพื่อนําผลิตภัณฑเทคโนโลยีที่เปนนวัตกรรมใหมออกสูตลาดสากล
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การจัดงาน
“Biotechnology
Lab to Market ตอน
เทคโนโลยีชีวภาพสู
นวัตกรรมไลยุง และ
ผลิตภัณฑความงาม”

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย โปรแกรม ITAP สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (พว.) จัดงานแถลงขาว “Biotechnology Lab to Market ตอน เทคโนโลยีชีวภาพสู
นวัตกรรมไลยุงและผลิต ภัณฑความงาม” เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๙ ณ อุทยานวิทยาศาสตร
ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรดานเทคโนโลยี
ชีวภาพ (Biotechnology) ที่เปนการสกัดสารสกัดจากพืช ไดแก สมุนไพรและขาวใหออกมาเปน
รูปแบบของนวัตกรรมและผลิตภัณฑที่ผูประกอบการสามารถนําไปตอยอดเชิงพาณิชยได จํานวน
๒ ราย ไดแก
๑. นวั ตกรรมสูต รน้ําไลยุงชนิ ดไมโครแคปซูล โดย บริ ษัท บาริแ คร จํ ากั ด ซึ่ งไดพั ฒนา
“นวัตกรรม PASAR สําหรับน้ํามันหอมระเหย” ดวยการสรางไมโครเอนแคปซูเลชั่นที่เปน
อนุภาคขนาดเล็กระดับนาโนเมตร (๑๘๕ นาโนเมตร) ชวยในการกักเก็บสารสกัดที่สําคัญใน
น้ํามันหอมระเหย ซึ่งจะชวยเพิ่มความเสถียรของน้ํามันหอมระเหยใหมีความเสถียรสูง ไมให
ระเหยงาย โดยมีนวัตกรรมสูตรน้ําไลยุงดวยกระบวนการไมโครเอนแคปซูเลชั่นของสารสกัดจาก
ธรรมชาติ ๓ ชนิด ไดแ ก ตะไครหอม ลาเวนเดอร และยูคาลิปตัส ซึ่งเปนสารธรรมชาติที่มี
ประสิทธิภาพสูงในการไลยุง ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ ชวยฆาเชื้อแบคทีเรียในอากาศไดมี
ประสิทธิภาพ
๒. นวัตกรรมสารสกัดโปรตีนจากขาวไรซเบอรรี่เปนผลิตภัณฑความงาม โดย บริษัท เบลลิส
บิวตี้ จํากัด ซึ่งไดมาโดยการสกัดสารสําคัญจากขาวไรซเบอรรี่ดวยวิธีใชเอมไซม ทําใหไดสารแอน
โทไซยานิน และโปรตีนสกัดจากขาวที่มีคุณสมบัติในการตานอนุมูลอิสระที่สูง และโปรตีนสกัดที่
ไดจากขาวไรซเบอรรี่เมื่อไปผานกระบวนการไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) เพื่อใหเปนโปรตีนสาย
สั้นซึ่งมีคุณสมบัติในการเพิ่มความชุมชื้นใหแกผิวหนา
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.) จัดงาน
ตลาดนัดนวัตกรรม “Innomart 2016 Grand Sale” ภายใตแนวคิด “นวัตกรรมที่เหมาะกับวิถี
ชีวิตของคนเมือง (metro innovation)” ระหวางวันที่ ๓๐ พ.ย. – ๒ ธ.ค. ๕๙ ณ อุทยาน
นวัต กรรม (ซอยโยธี) กรุงเทพฯ เพื่ อกระตุ นความสามารถดา นการตลาด ขยายโอกาสการ
ประชาสัมพันธสินคาของผูประกอบการนวัตกรรมใหเขาถึงกลุมผูบริโภคมากขึ้น รวมถึงการสราง

เอกภาพและประสิทธิภาพ
โดยใหมีความเชือ่ มโยงกับ
ภาคเอกชน

การจัดงานตลาดนัด
นวัตกรรม
“Innomart 2016
Grand Sale”
(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ธ.ค.59) – 4 ม.ค.60
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เครือขายดานตลาดใหกับผูประกอบการและนวัต กร อีกทั้งยั งจะเปนพื้นที่ใหผูประกอบการ
สามารถทดสอบหรือทดลองจําหนายสินคานวัตกรรม เพื่อนําขอมูลตางๆ ไปวางแผนกลยุทธดาน
การตลาดของสินคานวัตกรรมโดยอาศัยกลไกการเชื่อมโยง ประสานงานและสนับสนุนจาก สนช.
ตลอดจนเปนกิจกรรมฉลองเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม ซึ่งมีผูประกอบการเขารวมออ
กรานจําหนายสินคา จํานวน ๔๐ บริษัท มีผลิตภัณฑจําหนายไมนอยกวา ๑๐๐ รายการ ในกลุม
ผลิตภัณฑนวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑสุขภาพ และของใชในชีวิตประจําวัน
การจัดงาน Thailand กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) รวมกับ
Tech Show ภูมภิ าค หนวยงานพันธมิต ร อาทิ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาตางๆ จัดงาน Thailand Tech Show ภูมิภาค ครั้งที่ ๒/
จังหวัดเชียงใหม
๒๕๕๙ จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๕๙ ณ โรงแรมฮอลิเดยอินน จ.เชียงใหม เพื่อเปน
เวทีใหผูประกอบการ นักลงทุนและผูสนใจเริ่มกิจการธุรกิจเทคโนโลยีในเขตภาคเหนือไดพบกับ
ผลงานวิจัยที่หลากหลายสนับสนุนการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในกลุมการแปรรูปเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑทางการเกษตร เชน
เภสัชภัณฑครีม/เจลจากมะแขวน กากเมล็ดชา และเนระพูสีไทย บรรเทาอาการปวด ตานเชื้อรา
รวมทั้งโลชั่นกันแดดไลยุงนาโน วัสดุอุตสาหกรรมประหยัดพลังงาน จีโอโพลีเมอร และกลุมงาน
สนับสนุน Smart Farmers เชน แผนฟลมตานจุลชีพ เทคโนโลยีเคลือบสระดวยน้ํายางธรรมชาติ
เครื่องจักรกลทางการเกษตรตางๆ แยกเยื่อฟกขาว ฟานกลวย หั่นสมุนไพร อัดฟางขาว และกลั่น
น้ําสมควันไม ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง ลดการใชแรงงานของชาวนา เปนตน
ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง New S-Curve สู Thailand 4.0 เพื่อใหความรู
ในเรื่องนโยบายของรัฐบาลกับการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศจากการผลิตในอุตสาหกรรม
หนักไปสูอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค ซึ่งเปนสังคมที่เนน
ความเปนผูประกอบการ เนนความรวมมือ เติมเต็มซึ่งกันและกัน เกื้อกูลกัน และการบรรยาย
พิเศษเรื่อง “การสรางแบรนดใหแข็งแรงในยุคดิจิทัล” โดย ผูเชี่ยวชาญดานการสรางแบรนดการ
วางกลยุทธการตลาดและการทําตลาดออนไลน และเรื่อง "นวัตกรรม เทคโนโลยีสะอาด" โดย
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ตลอดจนมีการออกรานแสดงและจําหนายสินคานวัตกรรมตางๆ รวมทั้งได
มีการลงนามความรวมมือสัญญาอนุญาตใชสิทธิงานวิจัย "ฉนวนความรอนทนไฟ" จากกลไกการ
ผลักดันผลงานวิจัยที่ใชประโยชนไดจริงสูเชิงพาณิชย ถายทอดเทคโนโลยีมูลคา ๓๐,๐๐๐ บาท
จากการจัดงาน Thailand Tech Show ๒๕๕๙ โดยมี นางปยะฉัตร ใครวานิช เบอรทัน
(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ธ.ค.59) – 4 ม.ค.60
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ผู อํ า นวยการ พว. ภาคเหนื อ และ ดร.มาโนช นากล า ทา นั ก วิ จั ย ภาควิ ช าฟ สิ ก ส คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย เชีย งใหม มอบสิ ทธิใหกั บ นายณรงค คนานุวัฒน กรรมการ
ผูจัดการบริษัท ดีเซ็นทริค จํากัด ในการผลิตเพื่อเชิงพาณิชยตอไป
โครงการยกระดับ
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม
นวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) และ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ โดย
ทองเที่ยวดวย
เขตอุตสาหกรรมซอฟทแวรประเทศไทย (ซอฟตแวรพารค พว.) ไดลงนามบันทึกขอตกลงความ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมมือโครงการยกระดับอุตสาหกรรมทองเที่ยวดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.
๕๙ ณ จ.เชี ย งราย โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรให มี ค วามรู ค วามสามารถด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลคอนเทนต และสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช
สงเสริม ดานการตลาดและบริ การในอุตสาหกรรมทอ งเที่ยว ซึ่งในป งบประมาณ ๒๕๖๐ ได
กํ าหนดพื้ น ที่นํา รอ งโครงการใน ๓ จั งหวั ด ได แ ก เชี ย งราย กาญจนบุ รี และอุบ ลราชธานี
นอกจากนี้ ตั วแทน สวทน. และ พว. ยั ง ได เ ข า พบและประชุ ม หารื อ กั บ หนว ยงานภาครั ฐ
สถาบันการศึก ษาและผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมทองเที่ยวของจังหวัดเชียงราย เพื่อ
หารือการดําเนินกิจกรรมกับเครือขายนวัตกรรมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว อาทิ กิจกรรมคาย
อาสาพัฒนา Digital Media Challenge และกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
การทองเที่ยวเพื่อผูประกอบการทองถิ่น เปนตน
ผลงานวิจัยหุนยนต
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานัก สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี สํานัก งานปลัดกระทรวง
บริการดินสอเทโบ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สส.สป.วท.) จัดงานแถลงขาวเปดตัวผลงานวิจัยหุนยนตบริการ
(Dinsow TEBO)
ดินสอเทโบ (Dinsow TEBO) เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๕๙ ณ ราน Café Amazon ชั้น ๑ ตึก Energy
Complex A กรุงเทพฯ ซึ่งผลงานดังกลาวเปนงานวิจัยตอยอดที่พัฒนาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง รวมกับ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (เอ็มเทค พว.) ภายใตโครงการ
สรางเครื่องจักรตนแบบที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สส.สป.วท. รวมกับ บริษัท ซีที
เอเชีย โรโบติก ส จํากัด และมหาวิทยาลัย ธุรกิ จบัณฑิตย โดยหุนยนตบริการดินสอเทโบเปน
หุนยนตบริการฝมือคนไทย เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับภาคบริการของไทย ซึ่งมีลักษณะสําคัญ คือ
ไดรับการพัฒนาสวนเคลื่อนที่ดานลางใหเปน Intelligent Navigation System สามารถเดินไป
ยังจุดที่ถูก กําหนดจากคําสั่งไดเอง โดยไมตองใชแถบแมเหล็ก พรอมทั้งออกแบบหุนยนตให
สามารถเดินหาตําแหนงการชารจแบตเตอรี่เองได ซึ่งเหมาะสําหรับการใชงานในภาคธุรกิจ
(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ธ.ค.59) – 4 ม.ค.60
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การสัมมนาสงเสริม
ศักยภาพผูประกอบ
การ OTOP และ
SMEs

โครงการยกระดับ
OTOP ดวย
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ธ.ค.59) – 4 ม.ค.60

ผลการดําเนินงาน
บริการ เชน รานอาหาร ศูนยการคา โรงแรม โรงพยาบาล การแพทยและสุขภาพ สถานพยาบาล
ผูสูงอายุ เปนตน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเสวนาเรื่อง “ถอดรหัสความสําเร็จ...ภาคธุรกิจ
บริการ ๔.๐” อีกดวย
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) รวมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีแหงชาติ
(พว.) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.) และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร
แหง ชาติ (องค ก ารมหาชน) (สทน.) จั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บัติก ารเรื่ อ ง “การส ง เสริ ม ศั ก ยภาพ
ผูประกอบการ OTOP และ SMEs เพื่อรายไดที่ยั่งยืน” และงาน OTOP สัญจร เมื่อวันที่ ๒๓
ธ.ค. ๕๙ ณ โรงแรมอิ น โดจี น อ.อรั ญ ประเทศ จ.สระแก ว โดยมี ผู เ ข า ร ว มสั ม มนา ได แ ก
ผูประกอบการ OTOP หน วยงานที่เกี่ ย วข องประมาณ ๒๕๐ คน โดยมี วัต ถุป ระสงคเ พื่ อ
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกผูประกอบการ OTOP /SMEs ใน จ.สระแกว และพื้นที่ใกลเคียง
ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) อันจะสงผลใหเกิดการยกระดับสินคา OTOP
/SMEs ใหมีศักยภาพในการแขงขันทั้งตลาดในและตางประเทศ ทั้งนี้ กิจกรรมในงานสัมมนา
ประกอบดวย การจัดนิทรรศการจากหนวยภาครัฐ ผูประกอบการ OTOP และ SMEs การ
บรรยายพิเศษและกิจกรรมเกี่ยวกับพัฒนาศักยภาพของ OTOP และ SMEs ในประเด็นตางๆ
ดังนี้ (๑) การเพิ่มศักยภาพผูประกอบการ OTOP และ SMEs (๒) การยกระดับผลิตภัณฑ OTOP
ดวย วทน. (๓) การชี้แนวทางการดําเนินงานโครงการคูปองวิทยเพื่อ OTOP (๔) กิจกรรม STI
for OTOP Upgrade Matching และ (๕) กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ OTOP ใหไดมาตรฐาน
รวมทั้งยังไดนําตัวอยางผลงานและผลิตภัณฑที่นํา วทน. เขาไปชวยสนับสนุนสงเสริมผูประกอบ
การ OTOP และ SMEs สําเร็จเปนรูปธรรมเขารวมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ดวย ซึ่งไดรับความ
สนใจจากผูเขารวมสัมมนาจํานวนมาก
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
รวมกับ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สป.วท.) กรมวิทยาศาสตรบริการ
(วศ.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
(องคก ารมหาชน) (สนช.) และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทน.)
จัดงาน “การสรางความรู ความเขาใจในการยกระดับ OTOP ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.)” เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๕๙ ณ โรงแรมนานาบุรี อ.เมือง จ.ชุมพร โดยมีผูวาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีแ หงประเทศไทย (วว.) เปนผูแ นะนําโครงการ “การ
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ผลการดําเนินงาน

ยกระดับ OTOP ดวย วทน. ป ๒๕๖๐” และมีการเสวนาเรื่อง “วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมยกระดับ OTOP ไดอยางไร” รวมทั้งมีกิจกรรม STI for OTOP Upgrade Matching
เพื่อใหคําปรึกษาเชิงลึก แกไขปญหาและพัฒนาผลิตภัณฑของผูประกอบการ OTOP และมีการ
รับสมัครผูประกอบการตามแนวทางคูปองวิทยเพื่อ OTOP อีกดวย ซึ่งมีผูประกอบการ OTOP
ใน จ.ชุมพร ใหความสนใจเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก
๘.๒ เรงเสริมสราง
การประชุมวิชาการ
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) (สดร.) รวมกับ
สังคมนวัตกรรม โดย
ดาราศาสตรเพื่อ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึก ษาธิการ จัดการ
สงเสริมระบบการเรียนการ เยาวชน (TACS 2016 ประชุมวิชาการดาราศาสตรเพื่อเยาวชน (TACS 2016 : Thai Astronomical Conference
สอนที่เชือ่ มโยง
: Thai Astronomical Student Session 2016) ระหวางวันที่ ๒-๓ ธ.ค. ๕๙ ณ คุมภูคํา อ.เมือง จ.เชียงใหม
ระหวางวิทยาศาสตร
Conference
ซึ่งดําเนินการตอเนื่องเปนปที่ ๓ โดยมีเยาวชนใหความสนใจสงโครงงานดาราศาสตรเขารวม
เทคโนโลยี วิศวกรรม
Student Session
นําเสนอกวา ๔๙ เรื่อง จาก ๑๖ โรงเรียนทั่วประเทศ แบงเปน การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย
ศาสตรและคณิตศาสตร
2016)
๓๑ เรื่อง และแบบโปสเตอร ๑๘ เรื่อง ใน ๖ หัวขอ ไดแก (๑) ดวงอาทิตย (๒) ระบบสุริยะและ
การผลิตกําลังคนในสาขาที่
ดาวเคราะหนอกระบบสุริยะ (๓) ดาวฤกษ (๔) ดาราศาสตรเชิงสังเกตการณ (๕) กาแล็กซีและ
ขาดแคลนการเชื่อมโยง
เอกภพ และ (๖) อุปกรณและโปรแกรมทางดาราศาสตร ทั้งนี้ ผลงานที่นําเสนอภายในงานสวน
ระหวางการเรียนรูกับการ
หนึ่งมาจากงานวิจัยของครูและนักเรียนในโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดานดาราศาสตรขั้นสูง
ทํางาน การใหบุคลากร
โดยภายในงานมีเวทีแลกเปลี่ย นเรียนรูวิชาการดาราศาสตรระดับเยาวชน ซึ่ งเปน การสรา ง
ดานวิจัยของภาครัฐ
เครือขายการทําโครงงานดาราศาสตรระดับโรงเรียน เพื่อหวังตอยอดสรางยุววิจัยรุนใหมตาม
สามารถไปทํางานกับ
แผนพัฒนากําลังคนดานดาราศาสตรของประเทศ รวมทั้งยังมีการจัดแสดงนิทรรศการทางดาน
ภาคเอกชน และการให
ดาราศาสตรและการใหบริการดูดาวผานกลองโทรทรรศนขนาดตางๆ พรอมจัดบรรยายพิเศษ
อุตสาหกรรมขนาดกลาง
สําหรับประชาชนทั่วไปในหัวขอ ชวนหาคําตอบ “ดาวอังคาร...บานหลังถัดไปของมนุษย” จริง
และขนาดยอมมีชอ งทาง
หรือไม โดย “ปองแปง” นายอาจวรงค จันทมาศ เจาหนาที่สารสนเทศดาราศาสตร สดร.
ไดเทคโนโลยี โดยความ
รวมมือจากหนวยงานและ
สถานศึกษาภาครัฐ
การจัดกิจกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการ
Ignite Camp:
มหาชน) (สทอภ.) รวมกับ เครือขายพันธมิตร อาทิ มหาวิทยาลัยบูรพา บริษัท Airbus group
Engineering and
Innovations บริษัท แอพพลิแคด จํากัด และ บริษัท ซี.ซี.เอส. แอดวานซ เทค จํากัด จัด
Innovation Design กิจกรรม Ignite Camp: Engineering and Innovation Design for Aerospace ระหวางวันที่

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ธ.ค.59) – 4 ม.ค.60
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for Aerospace

๘.๓ ปฏิรูประบบการให
สิ่งจูงใจ ระเบียบและ
กฎหมายที่เปนอุปสรรคตอ
การดําเนินงานวิจัยและ
พัฒนาตอยอดหรือใช
ประโยชน รวมทั้งสงเสริม
การจัดทําแผนพัฒนาการ
วิจัยและพัฒนาในระดับ
ภาคหรือกลุมจังหวัด

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ธ.ค.59) – 4 ม.ค.60

ผลการดําเนินงาน
๑๓-๑๘ ธ.ค. ๕๙ ณ อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ สทอภ. อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อเปนการ
พัฒนาอุตสาหกรรม Aerospace โดยเตรียมเยาวชนที่อยูในระบบ (นักศึกษาปริญญาตรี คณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร ชั้ น ป ที่ ๓-๔ จํ า นวน ๓๕ คน ที่ ผ า นการคั ด เลื อ กแล ว ) ให เ ป น STEM
Workforce สําหรับอุตสาหกรรม Aerospace เพื่อใหมีความรูความสามารถและทักษะดาน
STEM ไปตอยอดจากองคความรูพื้นฐานได และมีความคิดสรางสรรคใหครบวงจรมากยิ่งขึ้น
โดยประกอบดวย
๑) กิจกรรมออกแบบหุนยนตสํารวจบนดาวอังคาร (Mars Rover) เพื่อสรางทักษะใน
การออกแบบ (Design) ดวยเครื่องมือทางวิศวกรรม ผนวกกับการใชความคิดสรางสรรค เพื่อ
กอใหเกิดนวัตกรรม
๒) กิ จ กรรมการฝก ปฏิบั ติแ ละแขง ขัน การเขี ย นแบบวิศ วกรรมชิ้ น สวนอากาศยาน
เพื่ อ ให ผู เข า รว มกิ จกรรมได ฝ ก ปฏิ บั ติ แ ละเข า ใจโจทยแ ละความตอ งการของอุ ต สาหกรรม
(ขอ กําหนดจริง จากบริ ษัท ซี.ซี.เอส. แอดวานซ เทค จํา กัด) ซึ่ง จะเปนการพัฒนา STEM
Workforce สําหรับอุตสาหกรรม Aerospace
๓) กิจกรรมรับฟงการบรรยายแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมระดับโลก
เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดรับฟงวิสัยทัศนและขอ มูลภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจากผูเชี่ยวชาญ
ระดับโลก (บริษัท Airbus group Innovations)
๔) กิ จ กรรมการดู ด าว ณ หอดู ด าวเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเปนหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติในสวนภูมิภาคของสถาบันวิจัยดารา
ศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) เพื่อการเสริมสรางแรงบันดาลใจในการสรางนวัตกรรมอวกาศ
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เพื่อใหตรงกับความ
ตองการของทองถิ่น
ผลักดันงานวิจัยและพัฒนา
ไปสูก ารใชประโยชนเชิง
พาณิชยโดยสงเสริมความ
รวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย หนวยงาน
วิจัยของรัฐและภาคเอกชน
๘.๔ สงเสริมใหโครงการ
ลงทุนขนาดใหญของ
ประเทศ เชน ดานพลังงาน
สะอาด ระบบราง
ยานยนตไฟฟา การจัดการ
น้ําและขยะ ใชประโยชน
จากผลการศึกษาวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม
ของไทยตามความ
เหมาะสม ไมเพียงแตจะใช
เทคโนโลยีจากตางประเทศ
สงเสริมการใชเครื่องมือ
วัสดุและสินคาอื่นๆ ที่เปน
ผลจากการวิจัยและพัฒนา
ภายในประเทศในวงกวาง
โดยจัดใหมีนโยบายจัดซื้อ
จัดจางของภาครัฐที่เอื้อ
อํานวย เพื่อสรางโอกาส
การพัฒนาเทคโนโลยีของ
ประเทศ ในกรณีที่จําเปน

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

การจัดงาน The
Symposium on ITS
Standardization
(ITS Symposium)

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) และ
รัฐบาลประเทศญี่ปุน โดย สถานทูตญี่ปุนประจําประเทศไทย รวมกับ Japan Society of
Automotive Engineering (J-SAE) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) สถาบัน
เทคโนโลยีแหงโตเกียว (Tokyo Tech) สมาคมระบบขนสงอัจฉริยะไทย (ITS Thailand) ไดจัด
งาน The Symposium on ITS Standardization (ITS Symposium) ระหวางวันที่ ๑๓-๑๔
ธ.ค. ๕๙ ณ สถานทูตญี่ปุนประจําประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องของ
มาตรฐานด า นการขนส ง และจราจรอั จฉริ ย ะ (ITS) ทั้ ง นี้ ภายในงานได นํ า เสนอมาตรฐาน
ISO/TC204 ซึ่งเปนมาตรฐานดานการขนสงและจราจรอัจฉริยะ หรือ Intelligent Transport
System (ITS) เพื่อใหเกิดการสรางความรูความเขาใจในมาตรฐาน ITS ที่มีอยูในระดับสากล
รวมทั้งมีการบรรยายพิเศษ โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานตางๆ จากประเทศญี่ปุน
และประเทศไทยรวมใหความรูเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO/TC 204 - Intelligent transport
systems ซึ่งเปนมาตรฐานเฉพาะของระบบขนสงและจราจรอัจฉริยะ โดยเฉพาะขอมูลในกลุมที่
สําคัญ เชน Traveller Information System, Wide area Communications/ protocols
and interfaces Fee and toll Collection และ General fleet management and
commercial/freight เปนตน โดยเปนเวทีแลกเปลี่ยนความรูและหารือแนวทางในการเลือก
และนํามาตรฐานที่สําคัญมาปรับใชในประเทศ ซึ่งจะเปนประโยชนตอวงการอุตสาหกรรมที่จะ
วางแผนในการดําเนินธุรกิจ ทําใหเกิดการเชื่อมโยงและสื่อสารกันไดสะดวกทั้งในสวนที่มีการแลก
เปลี่ยนขอมูลและการดําเนินงาน รวมทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และหนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของจะไดรับผลประโยชนรวมกัน และสามารถสื่อสารในระดับสากลไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ธ.ค.59) – 4 ม.ค.60

ปญหา/ ขอเสนอแนะ งปม.
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นโยบายรัฐบาล
จะตองซื้อวัสดุอุปกรณหรือ
เทคโนโลยีจากตางประเทศ
จะใหมีเงื่อนไขการถาย
ทอดเทคโนโลยีเพื่อให
สามารถพึ่งตนเองไดใน
อนาคตดวย
๘.๕ ปรับปรุงและจัด
เตรียมใหมีโครงสราง
พื้นฐานดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ดานการ
วิจัยและพัฒนา และดาน
นวัตกรรม ซึ่งเปนโครง
สรางพื้นฐานทางปญญาที่
สําคัญในการตอยอดสูก าร
ใชเชิงพาณิชยของภาค
อุตสาหกรรมใหมีความ
พรอม ทันสมัย และ
กระจายในพื้นที่ตางๆ เชน
การพัฒนาระบบสาร
สนเทศ การตั้งศูนย
วิเคราะหหองปฏิบัตกิ าร
สถาบัน และศูนยวิจัย
เปนตน

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

การประชุมนานาชาติ
ระดับรัฐมนตรีวาดวย
ความมั่นคงทาง
นิวเคลียร

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย รมว.วท. พรอมดวยเจาหนาที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
เปนผูแทนประเทศไทยเดินทางเขารวมการประชุมนานาชาติระดับรัฐมนตรีวาดวยความมั่นคง
ทางนิวเคลียร เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๕๙ ณ ทบวงการปรมาณูระหวางประเทศ (IAEA) กรุงเวียนนา
สาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งจัดโดย ทบวงการปรมาณูระหวางประเทศ (IAEA) มีผูแทนหนวยงาน
ภาครัฐกวา ๑๔๐ ประเทศเขารวมประชุม โดยประเทศไทยตระหนักและใหความสําคัญตอความ
ทาทายของความมั่นคงทางนิวเคลียรในปจจุบัน รัฐบาลไทยไดดําเนินกิจกรรมการสรางความรู
ความเขาใจและสรางการมีสวนรวมของผูมี สวนไดสวนเสียทั้งในภาคอุตสาหกรรม สถาบันทาง
นิวเคลียรสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อใหเกิดการเตรียมความพรอมและจัดการกับความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของอุบัติเหตุทางนิวเคลีย ร และสามารถตอบสนองไดอยางเหมาะสมและ
ทันทวงที ทั้งนี้ ในที่ประชุมดังกลาวไดมีการรับรางปฏิญญาระดับรัฐมนตรี เพื่อเปนการแสดง
ความมุงมั่นในการรักษาและสนับสนุนความมั่นคงทางนิวเคลียรในประเทศ รวมทั้งเสริมความ
รวมมือระดับนานาชาติ โดยผาน IAEA หนวยงานระหวางประเทศ และขอริเริ่มระหวางประเทศ
อื่นๆ รวมทั้งยังไดมีการยืนยันเปาหมายรวมกันในการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียรและการลด
อาวุธ ตลอดจนการใชพลังงานนิวเคลียรอยางปลอดภัย โดยตระหนักวาความมั่นคงทางนิวเคลียร
จะทําใหเกิดสันติในระดับนานาชาติ

การลงนามความ
รวมมือระหวาง
ประเทศไทยและ
สถาบันบัณฑิต
วิทยาศาสตรแหง

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดลงนามความร วมมื อฉบั บใหมกั บสถาบั นบัณ ฑิตวิทยาศาสตร แห ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี รมว.วท. และนายไป ชุนหลี ประธานสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร
แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนผูล งนาม เมื่ อวันที่ ๙ ธ.ค. ๕๙ ณ กรุงปกกิ่ ง สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน โดยไดปรับและเพิ่มเติมประเด็นในความรวมมือกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตรแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีนใหสอดคลองกับการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามนโยบายไทย

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ธ.ค.59) – 4 ม.ค.60
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
สาธารณรัฐประชาชน
จีน เพื่อพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีตาม
นโยบายไทยแลนด
๔.๐
การจัดกิจกรรม
ถายทอดความรู
กฎหมายนิวเคลียร
ฉบับใหม ครั้งที่ ๒

ผลการดําเนินงาน

แลนด ๔.๐ โดยเฉพาะความรวมมือในสาขาหุนยนตและระบบอัตโนมัติ ซึ่งเปนเทคโนโลยีสําคัญ
ที่จะชวยขับเคลื่อนการพัฒนาสูประเทศไทย ๔.๐ และการรวมพัฒนานวัตกรรม เพื่อชวยขับ
เคลื่อนการพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจแนวใหมที่เปนความริเริ่มของรัฐบาลทั้งสองประเทศ อาทิ
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิ จตะวันออกของไทย (EEC) และแนวเขตเศรษฐกิจบนเสนทางสายไหม
(Belt and Road Initiative) ของจีน โดยการพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจใหมนี้สามารถใชเปนฐาน
ในการสรางความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับประเทศอื่นๆ ตอไป
หลังจากที่พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่ อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดประกาศในราชกิจจา
นุเ บกษา เมื่ อ วัน ที่ ๕ ส.ค. ๕๙ และจะมี ผ ลบั ง คั บ ใช เมื่ อ พ น กํ า หนด ๑๘๐ วั น นั บจากวั น ที่
ประกาศ คือ ในวันที่ ๑ ก.พ. ๖๐ ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ (ปส.) จึงไดจัดกิจกรรมการถายทอดความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนิวเคลียร รังสี และกฎหมายที่
เกี่ยวของขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๙ ซึ่งไดรับความสนใจจากผูเขารวมกิจกรรมเปน
อยางดี และไดจัดกิจกรรมถายทอดความรูก ฎหมายนิวเคลียรฉบับใหม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๖
ธ.ค. ๕๙ ณ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพฯ ซึ่งมีผูเขารวมกิจกรรมจากหนวยงานตางๆ
ทั้งดานการแพทยแ ละอุตสาหกรรมจํานวนกวา ๑๐๐ คน นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมดังกลาว
ยังมีการใหความรูความเขาใจในสวนขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตผลิตมีไวครอบครอง นําเขา
สงออก วัสดุกัม มันตรังสี และเครื่องกํ าเนิด รังสี แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใชรังสี
รวมถึงบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ดวย
การประชุมแกไข
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอ วกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการ
ปญหาไฟปา หมอก มหาชน) (สทอภ.) ไดเขารวมประชุมแกไขปญหาไฟปา หมอกควันและการฟนฟูปาตนน้ํา
ควัน และการฟนฟูปา ป ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๕๙ ณ จ.นาน ซึ่งมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน รัฐมนตรีวาการ
ตนน้ํา ป ๒๕๖๐
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (รมว.ทส.) เปนประธานการประชุมและไดมอบ
นโยบาย เพื่อใหการเตรียมการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันภาคเหนือ ป ๒๕๖๐
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในป ๒๕๕๙ การแกไขปญหาหมอกควันทางภาคเหนือ เกิดจาก
ความสําเร็จของการบูรณาการแกไขปญหา โดยมีกระทรวงมหาดไทยเปนเจาภาพหลัก และมีการ
ทํางานรวมกันกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) (สทอภ.) ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการปญหาหมอกควันไฟปา
ในป ๒๕๖๐ สทอภ. ไดใหการสนับสนุนขอมูลอยางเต็มที่ใหกับหนวยงานภาครัฐและหนวยงานที่
(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ธ.ค.59) – 4 ม.ค.60

ปญหา/ ขอเสนอแนะ งปม.
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การประชุม
คณะกรรมการรวมวา
ดวยความรวมมือดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไทยอินเดีย ครั้งที่ ๔

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ธ.ค.59) – 4 ม.ค.60

ผลการดําเนินงาน
เกี่ยวของทุกภาคสวน เพื่อรวมกันวางแผนและติดตามสถานการณไฟปา หมอกควันไดอยาง
ทันทวงที โดยสงทีมนักวิชาการและฐานขอมูลประจําศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไข
ปญหาไฟปาและหมอกควันระดับจังหวัดในเขตภาคเหนือที่เปนพื้นที่เกิดเหตุ ตลอดชวงเดือน
มกราคม–เมษายน เพื่อใหหนวยงานตางๆ เขาถึงขอมูลภูมิสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงการวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟปาจากการใชแบบจําลองที่พัฒนาขึ้น
มาคาดการณไฟปาลวงหนา โดยดูจากความชื้นของดิน ลักษณะของใบไมที่เปนเชื้อเพลิงสําคัญ
และสถิติยอนหลัง ทําใหสามารถคาดการณพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟปาไดลวงหนาถึง ๗ วัน โดยทําแผนที่
คาดการณพื้นที่เสี่ยงจะเกิดไฟปาไว ๓ ระดับ คือ เสี่ยงมาก เสี่ยงนอย และไมเสี่ยงเลย นอกจากนี้
ยังไดใชขอมูลจากดาวเทียมในการวิเคราะหพื้นที่เผาใหม (Burnt scar) เพื่อนําไปประเมินพื้นที่
การเกษตรรอการเผา และพื้นที่ปาที่ยังไมไดเผาไหม ในระดับตําบลอีกทางหนึ่ง ซึ่งที่ผานมาไดมี
การใชขอมูลพื้นที่เกษตรกรรม ทําใหทราบวาบริเวณใดยังเหลือเชื้อเพลิงในผืนปาและในแปลง
เกษตรกรรมมากนอยเพียงใด ซึ่งจะใชเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญใหกับหนวยงานหลักที่เกี่ยวของ
ไดนําไปใชตรวจสอบในพื้นที่จริงอีกครั้ง
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักความรวมมือระหวางประเทศและวิเทศสัมพันธ สํานักงาน
ปลัด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี (สม.สป.วท.) นํา โดย รศ.นพ. สรนิต ศิ ล ธรรม
ปกท.วท. ซึ่งเปนหัวหนาคณะผูแทนไทยในการเดินทางไปรวมประชุมคณะกรรมการรวมวาดวย
ความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย-อินเดีย ครั้งที่ ๔ ระหวางวันที่ ๑๕-๑๖ ธ.ค.
๕๙ ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยมี Dr. Arabinda Mitra, Adviser & Head of
International Bilateral Cooperation, Department of Science and Technology (DST)
เปนประธานรวม ในการประชุมครั้งนี้ทั้งสองฝายไดแ ลกเปลี่ยนโยบายดานวิทยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยีของทั้งสองประเทศ และเห็นชอบกับสาขาความรวมมือที่จะผลักดันและประกาศรับ
ขอเสนอโครงการใน ๔ สาขา ไดแก (๑) Human Health Sciences (๒) Renewable Energy
covering solar cells and PV reliability (๓) Photonics covering elastomeric optics and
optical devices และ (๔) Geospatial Technologies covering creation of GIS of
towns in Thailand for urban development ทั้งนี้ ที่ประชุมยังไดเห็นชอบกับรางแผนความ
รวมมือ ป ๒๕๖๐-๒๕๖๒ (Programme of Cooperation : POC) เพื่อใชเปนกรอบในการ
ดําเนินงาน ซึ่งทั้งสองฝายจะตองดําเนินการตามกระบวนการภายในประเทศตอไป นอกจากนี้
คณะผูแ ทนไทยยังไดรวมหารือและศึก ษาดูงานที่ International Center for Genetic
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ผลการดําเนินงาน
Engineering and Biotechnology (ICGEB), Center of Energy Studies/ Indian Institute
of Technology (IIT) และ Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani,
Siddha and Homoeopath (AYUSH) ซึ่งทั้งสองฝายมีความสนใจที่จะรวมมือและแสวงหา
แนวทางในการทํางานวิจัยรวมกันตอไป และทั้งสองฝายมุงมั่นที่จะกระชับความรวมมือ โดยได
กําหนดสาขา แหลงงบประมาณ และการดําเนินการที่ชัดเจน เพื่อใหเกิดประโยชนรวมกัน

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ธ.ค.59) – 4 ม.ค.60

ปญหา/ ขอเสนอแนะ งปม.
ขอขัดของ
(ลานบาท)

