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รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ประจําเดือน กุมภาพันธ 2560
หนวยงาน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.)
ลําดับ
ที่

1

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

ผลการดําเนินงาน

โปรแกรมสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมไทย
(Innovation and
Technology
Assistance
Program: ITAP)
- การจัดงาน
สัมมนาเรื่อง
“ยกระดับผักและ
ผลไมไทยเขาสูส ากล
ดวยมาตรฐาน
ThaiGAP”

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย โปรแกรม ITAP สํานัก งานพัฒ นาวิท ยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยีแ หงชาติ (พว.) รว มกั บ สภาหอการคาแหงประเทศไทย และคณะเกษตร
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จัดสัมมนาเรื่อง “ยกระดับผักและ
ผลไมไทยเขาสูสากล ดวยมาตรฐาน ThaiGAP” ภายใตโครงการ “ยกระดับและพัฒนา
ศักยภาพของผูประกอบการดานสินคาผักและผลไม เพื่อเตรียมความพรอมสู AEC ดวย
ThaiGAP” เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 60 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาผูผลิต
และผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมผั ก และผลไม ใ นประเทศไทย ให ไ ด รั บ มาตรฐาน
ThaiGAP พรอมเปดรับสมัครผูประกอบการเขารวมโครงการเพื่อใหไดรับรอง ThaiGAP
ซึ่งไดตั้งเปาหมายไวที่ 50 รายภายในป 60 นี้ ทั้งนี้ โปรแกรม ITAP พว. ไดนําผูเชี่ยวชาญ
เขาเยี่ยมชมและใหคําแนะนําแกสถานประกอบการ ในดานการบริหารจัดการระบบของ
การผลิตสินคาผักและผลไมใหไดมาตรฐานตามขอกําหนดของ ThaiGAP ตั้งแตกระบวน
การปลูก การบรรจุ รวมไปถึงการขนสง เชน การใชสารเคมี การจัดเก็บ การบันทึกการ
ปฏิบัติ เปนตน เพื่อใหสามารถตรวจสอบผลผลิตยอนกลับไดวา ขณะที่ปลูกผักและผลไม
ผู ป ลู ก ได ทํ าอะไรบา ง และสิ น ค า ผ านกระบวนการใดบ างจนถึ งมือ ผู บริ โ ภคนั บ เป น
กระบวนการที่ชวยเพิ่มคุณภาพของสินคา รวมไปถึงเปนการลดตนทุนของการดําเนินการ
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โครงการคูปองวิทย
เพื่อ OTOP (STI for
OTOP Upgrade)
จังหวัดภูเก็ต

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
(วว.) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการคูปองวิทยเพื่อ OTOP (STI for OTOP Upgrade)
ระหว างวั น ที่ 15-16 ก.พ. 60 จัง หวั ด ภู เ ก็ ต พร อ มเชื่ อ มโยงผู ป ระกอบการผ า น
เครือขายประชารัฐ ใหบริการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ พัฒนาและออกแบบ
บรรจุภัณฑ รวมถึงพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตใหกับ OTOP จังหวัดภูเก็ต
ที่ ส มั ค รและผ า นการคั ด เลื อ กเข าร วมโครงการ ทั้ ง นี้ ในการดํา เนิ น งานโครงการมี
วัต ถุป ระสงคมุง เนน การนํ าวั ต ถุ ดิบ ในพื้ น ที่ม าใช ในกระบวนการผลิ ต แสดงออกถึ ง
ภูมิปญ ญาท องถิ่ น ก อให เกิ ด การจ างงานในชุม ชน รวมทั้งภาคเกษตร อุต สาหกรรม
การคาและบริการ โดยเฉพาะสาขาที่ตอบสนองตอทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน)
(ศลช.) รวมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (Thai Bio) สํานัก งาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) (สวก.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เขารวมลงนามบันทึกความ
เขาใจโครงการ “สงเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตรดวยการลงทุน” (Promoting Life
Sciences Innovation with Investment : Promoting I with I) เมื่อวันที่ 22 ก.พ.
60 ณ อาคารพระจอมเกลา กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพทางดานชีววิทยาศาสตร รวมทั้งการพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมดานชีววิทยาศาสตร และสงเสริม สนับสนุน พัฒนา
เพื่อตอยอดไปสูการผลิตผลิตภัณฑหรือบริการที่พรอมออกสูตลาดธุรกิจ ตลอดจนเปน
การสรางโอกาสพัฒนาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑที่เกิดจากความรวมมือระหวางภาครัฐ
ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจและประชาชนใหกับประเทศในการวิจัยนวัตกรรมดานชีววิทยา
ศาสตร ซึ่งตอบรับกับนโยบายไทยแลนด 4.0 ทั้งนี้ ในป 2560 จะมีการจัดกิจกรรมให
นักวิจัยเจาของผลงานตนแบบไดพบนักลงทุน และกลุมธุรกิจภาคเอกชนจํานวน 4 ครั้ง
โดยครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นในวันที่ 1 มี.ค. 60

เอกภาพและประสิทธิภาพ
โดยใหมีความเชือ่ มโยงกับ
ภาคเอกชน

การลงนามบันทึก
ความเขาใจโครงการ
“สงเสริมนวัตกรรม
ชีววิทยาศาสตรดวย
การลงทุน”
(Promoting
I with I)
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โครงการเสนทางสู
นวัตวณิชย ประจําป
๒๕๖๐ ระดับ
ประเทศ (Research
to Market
Thailand : R2M
2017)
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ผลการดําเนินงาน
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สอว.สป.วท.) รวมกับ
อุทยานวิทยาศาสตรภาคใต โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดงานโครงการเสนทาง
สูนวัตวณิชย ประจําป ๒๕๖๐ ระดับประเทศ (Research to Market Thailand : R2M
2017) เมื่อวันที่ ๓-๔ ก.พ. ๖๐ ณ โรงแรมทีอาร ร็อคฮิลล อ.หาดใหญ จ.สงขลา โดยมี
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเครือขายอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคเขารวมแขงขันทั้งหมด
๒๐ ทีม ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและผลักดันใหมีการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรม
จากมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานดานการวิจัยและพัฒนาไปสูการใชประโยชนในเชิงธุรกิจ
โดยอาศั ยกลไกและบริ การของอุท ยานวิ ทยาศาสตรภูมิภาค สําหรั บรู ปแบบการจั ด
กิจกรรม R2M คือ รับสมัครทีมตัวแทนนักศึกษาทีมละไมเกิน ๕ คน จับคูผลงานวิจัยเพื่อ
จั ด ทํ า เป น แผนศึ ก ษาความเป นไปได ทางธุ รกิ จและประกวดเลื อกสรรตั วแทนในระดั บ
มหาวิทยาลัย ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต) เขาสูการ
แขงขันระดับประเทศ ภายใตการสนับสนุนจาก สอว.สป.วท. ทั้งนี้ ภายในงานไดมีพิธี
มอบรางวัลใหแกผูชนะการแขงขัน จํานวน ๖ รางวัล ไดแก
๑. รางวัล ชนะเลิศ คือ ที มชายสามหญิงหนึ่ง มหาวิ ทยาลั ยสงขลานครินทร ใน
ผลงานวิจัยชื่อ วัสดุปดแผลที่ไดจากเซลลูโลสที่ผลิตจากแบคทีเรียผสมสารชีวภาพจาก
เชื้อแลกโตบาซิลลัส แรมโนซัส จีจี เอทีซีซี 53103 (Lactobacillus rhamnosus GG
ATCC 53103)
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คือ ทีม Pack for green มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุตรดิตถ ในผลงานวิจัยชื่อ สารชะลอการสุกของผลไม
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คือ ทีม The Folks มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใน
ผลงานวิ จั ย ชื่ อ แผ น ฟ ล ม เส น ใยพรอพอลิ ส ใช ร ะงั บ เชื้ อ และยั บ ยั้ ง การแบ ง ตั ว ของ
เซลลมะเร็งในชองปาก
๔. รางวัลชมเชย จํานวน ๓ รางวัล คือ ทีม Light มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใน
ผลงานวิจัยชื่อ แผนแปะกระพุงแกมที่มีนอรททริปไทลีนเปนสวนประกอบและเปคติน
เปนสารกอฟลมยึดเกาะ, ทีม Identity มหาวิทยาลัยขอนแกน ในผลงานวิจัยชื่อ ระบบ
นําความเย็ นจากน้ํ า ลน ของเครื่ องผลิต น้ําแข็งกลับมาใชในการผลิต น้ํ าแข็ ง และที ม
Young Blood มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในผลงานวิจัยชื่อ สารลดโลหะหนักใน
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อาหารทะเล
โครงการประกวด
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร ฯ โดย สํ า นั ก ส ง เสริ ม และถ า ยทอดเทคโนโลยี สํ า นั ก งาน
สิ่งประดิษฐคิดคน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สส.สป.วท.) รวมกับ มูลนิธิบัวหลวง จัดพิธี
ทางวิทยาศาสตรและ มอบรางวัลสิ่งประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป ๒๕๕๙ เมื่อวันที่
เทคโนโลยี ป ๒๕๕๙ ๒ ก.พ. ๖๐ ณ อาคาร ๑๐๑ ศูนยแสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา)
กรุงเทพฯ โดยกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของผูที่มีความสามารถ
ในการประดิษฐคิดคนสิ่งที่มีคุณคาและเปนประโยชนแกประเทศชาติโดยสวนรวม จึงจัด
งานมอบรางวัลเพื่อเปนขวัญกําลังใจและเชิดชูเกียรติ ซึ่งมีผลงานที่ไดรับรางวัล ประจําป
๒๕๕๙ จํานวน ๖ ผลงาน ไดแก
๑. รางวัลที่ ๒ : ผลงานชื่อ อุปกรณสอยผลไมอเนกประสงค โดย นายอภิชาติ
สุขเรืองทรัพย ไดรับเงินรางวัล ๑๕๐,๐๐๐ บาท พรอมโลเชิดชูเกียรติ
๒. รางวัลที่ ๓ : ผลงานชื่อ รถเข็นอเนกประสงคสําหรับเกษตรกรไรสับปะรด โดย
นายฉัตรชัย มวงประเสริฐ ไดรับเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท พรอมโลเชิดชูเกียรติ
๓. รางวัลเชิดชูเกียรติ จํานวน ๔ ผลงาน ไดแก
๓.๑ ผลงานชื่ อ เซลล เ ชื้ อ เพลิ ง จุ ลิ น ทรี ย แ บบทุน ลอย-ตน แบบระบบบํา บั ด
ชีวภาพประสิทธิภาพสูงระดับโรงงาน โดย ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม ไดรับเงินรางวัล
๕๐,๐๐๐ บาท พรอมโลเชิดชูเกียรติ
๓.๒ ผลงานชื่อ มีดกรีดลําตนยางพาราแบบเลื่อนใบมี ดกรีดลําตนได โดย
นายเกรียงศักดิ์ งามแสน ไดรับเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พรอมโลเชิดชูเกียรติ
๓.๓ ผลงานชื่ อ หุ นยนตหยอดขา วอัต โนมัติ โดย ผศ.มงคล เอกปญญาพงศ
ไดรับเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พรอมโลเชิดชูเกียรติ
๓.๔ ผลงานชื่อ เครื่องกําจัดหญาในรองนาดํา โดย นายชํานาญ ดวงโสน ไดรับ
เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พรอมโลเชิดชูเกียรติ
ทั้ ง นี้ ในป ๒๕๖๐ จะมี ก ารประกวดภายใต หั ว ข อ “เครื่ อ งจั ก รกล พลั ง งานและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการเกษตร” ซึ่งจะหมดเขตสงผลงานในวันที่ ๒ มี.ค. ๖๐
งานประชุมวิชาการ กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)
นานาชาติและ
เป นเจาภาพหลัก รวมกั บ กรมวิช าการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ สมาคม
นิทรรศการ
ปรับปรุงพันธุและขยายพันธุพืชแหงประเทศไทย กองทุนการศึกษายั่งยืน มูลนิธิสวิตา
(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.พ.60) –3 มี.ค..60

ปญหา/
ขอขัดของ
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งปม.
(ลานบาท)
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
เทคโนโลยี นวัตกรรม
ดานเกษตรและ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
(AgBio2017)

การประชุมสภา
นโยบายวิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ
ครั้งที่ 1/2560

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.พ.60) –3 มี.ค..60

ผลการดําเนินงาน
สมาคมการคาเมล็ดพันธุไทย สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ สมาคมเมล็ดพันธุแหง
ประเทศไทย และ China-ASEAN Technology Transfer Center (CATTC) ในการจัดงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติและนิทรรศการเทคโนโลยี นวัตกรรมดานเกษตรและเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ “International Conference on Sustainable Agriculture and
Bioeconomy 2017 (AgBio2017) ระหวางวันที่ 27 ก.พ.-2 มี.ค. 60 ณ ศูนยนิทรรศ
การและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดําเนินเปดงาน ซึ่งงาน Agbio 2017 มีวัตถุประสงค
เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนองคความรูและความกาวหนาดานเกษตรสมัยใหม การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) ที่มีมูลคาสูง และเปนการผลิตที่ยั่งยืน โดยจัดขึ้น
ในรูปแบบของการประชุมและแสดงนิทรรศการ เชน ดานเมล็ดพันธุ ดานแมลงผสมเกสร
และระบบสมดุลธรรมชาติ เกษตรสมัยใหม และเทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวภาคการ
เกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ รวมถึงการจัด
แสดงนิทรรศการความกาวหนาของเทคโนโลยี ความเชื่อมโยงจากชุมชน สูภาคอุตสาห
กรรม การสร างเวที ก ารเจราธุ รกิ จ การสรา งเสน ทางธุ ร กิ จใหม (New Startups)
ตลอดจนการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดโอกาสทางการคาและการลงทุนทั้งภายใน
และระหว า งประเทศ และส ง เสริ ม ให เ กิ ด ความรว มมื อ ในการวิ จั ย พั ฒ นาระหว า ง
หนวยงานตางๆ ตามแนวทางประชารัฐ ทั้งในและตางประเทศดวย รวมทั้งยังเปนการ
เผยแพรความรู ความเขาใจในการพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนการนําไปสูการใชประโยชน
ใหกับผูเกี่ยวของและประชาชนผูสนใจทั่วไป
การประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สวนช.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่
27 ก.พ.60 ซึ่งมี นรม. เปนประธาน และมี วช. และ สวทน. เปนฝายเลขานุการรวม
โดยมติที่ประชุม
1) เห็ น ชอบโครงสร างการดํ า เนิ น งานภายใต สวนช. โดยแต งตั้ ง คณะกรรมการ
อํานวยการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รอง
นรม. เปนประธาน เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตาม
กรอบอํา นาจหน าที่ ข องคํ า สั่ ง คสช. ที่ 62/2559 ลว. 6 ต.ค.59 และการจั ด ตั้ ง
คณะอนุกรรมการ 4 คณะ เพือ่ ทําหนาที่ขับเคลื่อนภารกิจของ สวนช. ดังนี้
1.1) คณะอนุก รรมการดานนโยบายและยุท ธศาสตร วิจัยและนวัต กรรมของ

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

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

ผลการดําเนินงาน
ประเทศ มี รมว.วท. เปนประธาน
1.2) คณะอนุ ก รรมการด า นระบบจั ด สรรและบริ ห ารงบประมาณวิ จั ย และ
นวัตกรรมแบบบูรณาการและระบบติดตามประเมินผล มี รมช.กค. เปนประธาน
1.3) คณะอนุกรรมการดานบุคลากรวิจัย วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของประเทศ มี รมว.ศธ. เปนประธาน
1.4) คณะอนุกรรมการดานปรับปรุงกฎหมายโครงสรางหนวยงานในระบบวิจัย
และนวัตกรรม ระเบียบขอบังคับ และพัฒนาปจจัยเอื้อ มี รมว.ยธ. เปนประธาน
2) เห็นชอบรางแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณา
การของประเทศ และกรอบแนวทางการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาดาน วทน. สําหรับ
5 อุตสาหกรรมหลัก ภายใตโครงการสานพลังประชารัฐ ไดแก 1) กลุมอาหาร เกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ 2) กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย 3)
กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระบบอิเล็ก ทรอนิกส
ควบคุม และคลั สเตอร 4) กลุม ดิจิทั ล เทคโนโลยี อิน เตอรเน็ต ที่เชื่ อมตอ และบั งคั บ
อุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองฝงตัว และคลัสเตอร และ 5) กลุม
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง
3) เห็นชอบในหลักการการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับคาใชจายที่แตละบริษัท
ไดรวมกลุมเพื่อใชจายทํา R&D ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี
เฉพาะดาน (R&D Consortium) ใน 5 กลุมอุตสาหกรรมหลักเปนจํานวน 3 เทา เปน
ระยะเวลา 3 รอบ ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ม.ค.60 – 31 ธ.ค.62 พรอม
มอบหมายให วท. เปนหนวยงานหลักในการจัดตั้งคณะกรรมการสานพลังประชารัฐของ
แตละกลุมอุต สาหกรรมเปาหมาย เพื่อทําหนาที่กํากั บดูแ ลเพื่อดําเนินการขับเคลื่อน
กรอบแนวทางฯ ตามที่ กค. เสนอ เชน การอนุมัติโครงการวิจัย การรับรองคาใชจายของ
แตละบริษัทที่จายกับใหกับผูรับจางทําการวิจัยและการขึ้นทะเบียนการเปนผูรับทําวิจัย
เปนตน
4) รับทราบรายงานความก าวหนาในการจัดทํา (ราง) กรอบยุทธศาสตรวิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ 20 ป ซึ่งประกอบดวย 6 แผนงานหลัก ไดแ ก 1) ดานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 2) ดานการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาสังคมชุมชน ความมั่นคงและคุณภาพชีวิต 3) ดาน

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.พ.60) –3 มี.ค..60
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ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ
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๘.๒ เรงเสริมสราง
สังคมนวัตกรรม โดย
สงเสริมระบบการเรียนการ
สอนที่เชือ่ มโยง
ระหวางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรม
ศาสตรและคณิตศาสตร
การผลิตกําลังคนในสาขาที่
ขาดแคลนการเชื่อมโยง
ระหวางการเรียนรูกับการ
ทํางาน การใหบุคลากร
ดานวิจัยของภาครัฐ
สามารถไปทํางานกับ
ภาคเอกชน และการให
อุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอมมีชอ งทาง
ไดเทคโนโลยี โดยความ
รวมมือจากหนวยงานและ
สถานศึกษาภาครัฐ

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

การจัดนิทรรศการ
“วิถีเกษตรแหง
ความสุข” และ
“NSM Studio”

การจัดกิจกรรม
เปดพื้นที่การเรียนรู
รูปแบบใหม "Enjoy
Maker Space”
(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.พ.60) –3 มี.ค..60

ผลการดําเนินงาน
การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางและสะสมองคความรู 4) ดานการพัฒนาบุคลากรดานการ
วิจัยและนวัตกรรม 5) ดานการปรับระบบและบูรณาการงบประมาณดานการวิจัยและ
พัฒนา และ 6) ดานการปรับปรุงกฎหมาย ปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมและพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพ.) เปดตัว
นิทรรศการ "วิถีเกษตรแหงความสุข" และนิทรรศการ "NSM Studio" เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ.
๖๐ ณ องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โดยนิทรรศการทั้ง ๒ จัดขึ้นเพื่อสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรูดานวิทยาศาสตรใหกับ
เยาวชน สําหรับนิทรรศการวิถีเกษตรแหงความสุข มีวัตถุประสงคเพื่อหวังใหเกิดความ
ตระหนัก เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ของผลผลิต พร อ มเสนอแนวทางการทํ าเกษตรที่
ปลอดภัยโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม และนิทรรศการ NSM Studio มีวัตถุประสงค
เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานใหกับเยาวชนดวยการ
ทดลองและสัมผัส อุปกรณจริงในกระบวนการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศ น ภายใต
แนวคิด Learning by Doing เลน เรียน รู

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพ.) รวมกับ
โครงการ "Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย พลังคิด เพื่ออนาคต" เปดพื้นที่การ
เรี ย นรูรู ป แบบใหม "Enjoy Maker Space” เมื่ อ วั น ที่ 16 ก.พ. 60 ณ จั ตุ รั ส
วิทยาศาสตร อพ. อาคารจามจุรีสแควร สามยาน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ Enjoy Maker
Space ไดดําเนินกิจกรรมในลักษณะ Hands-On คือ การไดลงมือทดลองปฏิบัติจริงซึ่ง

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

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

ผลการดําเนินงาน
เปนการเรียนรูที่ไมมีขอจํากัดทั้งในและนอกหองเรียน โดยพื้นที่การเรียนรูแหงนี้มีความ
พรอมทั้งสถานที่แ ละเครื่องมือตางๆ เชน พรินเตอร 3 มิติ เครื่องตัดเลเซอร จนถึง
อุปกรณทั่วไป อาทิ การดบอรด แทงพลาสติก หรือ สิ่งที่หาไดรอบตัว เชน ไมไอศกรีม
ฯลฯ ที่ชวยสนับสนุนโอกาสการพัฒนาความคิด การสรางสรรคสิ่งประดิษฐ
นอกจากนี้ อพ. ไดมีแผนจัดกิจกรรม Maker Space ในรูปแบบ Open House เพื่อ
สรางการรับรูในโครงการ Enjoy Maker Space ตามพื้นที่หัวเมืองหลักทั่วประเทศ โดย
Enjoy Maker Space ไดรับความรวมมือจาก New York Hall of Science ซึ่งเปน
หนวยงานที่เชี่ยวชาญดานออกแบบกิจกรรมการเรียนรูทางวิทยาศาสตรเพื่อขับเคลื่อน
วัฒนธรรมการสรางสรรคนวัตกรรม หรือเมกเกอรที่ไดรับการยอมรับระดับสากล มาให
คําปรึกษาดานการออกแบบกิจกรรม รวมทั้งจัดอบรมเจาหนาที่ อพ. เพื่อที่จะเปนพี่เลี้ยง
ผูเชี่ยวชาญคอยใหคําแนะนําแกเยาวชนที่เขามาใชบริการ

3

๘.๓ ปฏิรูประบบการให
สิ่งจูงใจ ระเบียบและ
กฎหมายที่เปนอุปสรรคตอ
การดําเนินงานวิจัยและ
พัฒนาตอยอดหรือใช
ประโยชน รวมทั้งสงเสริม
การจัดทําแผนพัฒนาการ
วิจัยและพัฒนาในระดับ
ภาคหรือกลุมจังหวัด
เพื่อใหตรงกับความ
ตองการของทองถิ่น
ผลักดันงานวิจัยและพัฒนา
ไปสูก ารใชประโยชนเชิง
พาณิชยโดยสงเสริมความ
รวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย หนวยงาน
วิจัยของรัฐและภาคเอกชน

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.พ.60) –3 มี.ค..60

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

9
ลําดับ
นโยบายรัฐบาล
ที่
4 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
จะตองซื้อวัสดุอุปกรณหรือ
เทคโนโลยีจากตางประเทศ
จะใหมีเงื่อนไขการถาย
ทอดเทคโนโลยีเพื่อให
สามารถพึ่งตนเองไดใน
อนาคตดวย

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
การลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ
เมืองนวัตกรรมอาหาร
(Food Innopolis)

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.พ.60) –3 มี.ค..60

ผลการดําเนินงาน
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแหงชาติ รวมกับหนวยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน และมหาวิทยาลัย รวม
16 หนวยงาน ลงนามบัน ทึก ขอตกลงความรวมมือ “เมืองนวั ตกรรมอาหาร (Food
Innopolis)” เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 60 ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศ จ.ปทุมธานี เพื่อ
รวมขับเคลื่อน Food Innopolis เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการวิจัยและพัฒนา
นวั ต กรรมให กั บอุ ตสาหกรรมอาหาร พร อ มทั้ งยั ง เป น การสานพลัง ประชารั ฐ สร าง
เศรษฐกิจใหมฐานชีวภาพและวัฒนธรรมที่กระจายรายไดอยางทั่วถึงในหวงโซมูลคาภาค
เกษตรอาหาร สรางนวัตกรรมเพิ่มมูลคาอาหารไทยทั้งกระบวนการตั้งแตพัฒนาวัตถุดิบ
การแปรรูป บรรจุภัณฑ การตลาด และการตอบโจทยรสนิยมของผูบริโภคทั่วโลก

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

10
ลําดับ
นโยบายรัฐบาล
ที่
5 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
การประชุม
คณะกรรมการรวม
ดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไทย สปป.ลาว ครั้งที่ ๒

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.พ.60) –3 มี.ค..60

ผลการดําเนินงาน
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ จัดการประชุมคณะกรรมการรวมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวั ต กรรม ไทย - สปป.ลาว ครั้ ง ที่ 2 เมื่ อ วั น ที่ 2 ก.พ. 60 ณ โรงแรม Le
Meridien จ.เชียงราย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนกลไกติดตามดําเนินความรวมมือดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และสงเสริมความสัมพันธระหวางทั้ง 2 ประเทศ
ใหเกิดการพัฒนางานรวมกันในระดับภูมิภาค อันนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจในชุมชน การเกษตร การทองเที่ยว และนําความรูที่ไดไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ทั้งนี้ ไดกําหนดจัดการประชุมเปน 3 ชวงระหวางวันที่ 1-3 ก.พ. 60
โดยไดมีการประชุมหารือของคณะทํางานใน 6 สาขา คือ 1) การสรางความตระหนัก
2) มาตรวิทยาและการมาตรฐาน 3) การเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ
4) พลังงาน 5) อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร และ 6) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการน้ํา เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งบางสาขา อาทิ พลังงาน
อิเล็ก ทรอนิก สแ ละคอมพิวเตอร เปนสาขาสําคัญที่สอดคลองกั บนโยบายการพัฒนา
ประเทศไทยในปจจุบัน หรือ Thailand 4.0 ซึ่งมีแ นวทางที่จะนําวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีระดับสูงมาพัฒ นาประเทศอยางเขมขน นอกจากนี้ ในการประชุมไดมีก าร
หารือขอริเริ่มใหมๆ และเห็นชอบกับขอเสนอโครงการใหม 3 โครงการที่เสนอโดยฝาย
ไทย คือ
1. โครงการความรวมมือดานนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ
สรางเครือขายผูกําหนดนโยบายและนักวิจัยนโยบาย วทน. ระหวางทั้งสองประเทศและ
สรางกลไกในการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ การพัฒนาขับเคลื่อนและ
บริหารจัดการรวมกัน
2. โครงการ Health Partnership Program Emerging and Re-emerging
Infectious Diseases หรือโรคติดตอเชื้ออุบัติใหม/อุบัติซ้ํา เชน ไขหวัดใหญ-ไขหวัดนก
โรคติดเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ และเรื่อง Food safety ซึ่งเปนปญหารวมของทั้งสองฝาย
3. โครงการความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไทย-สปป.ลาว
เพื่อการพัฒนาชุมชน หรือ “Science Smart Vilage” ซึ่งเปนการสราง Smart Village
โดยนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปพัฒนาชุมชนแบบครบวงจร ซึ่งจะชวย
ยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชุมชน ซึ่งโครงการนี้เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

