1
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2560
หน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
ลำดับ
ที่

1

นโยบำยรัฐบำล
นโยบำยรัฐบำล :
ข้อ ๘ กำรพัฒนำและ
ส่งเสริมกำรใช้
ประโยชน์จำกวิทยำ
ศำสตร์ เทคโนโลยี
กำรวิจัยและพัฒนำ
และนวัตกรรม
8.1 สนับสนุนกำรเพิ่ม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัย และ
พัฒนำของประเทศเพื่อ
มุ่งไปสู่เป้ำหมำยให้ไม่ต่ำ
กว่ำ ร้อยละ 1 ของ
รำยได้ ประชำชำติและมี
สัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30
: 70 ตำมแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชำติ ทั้งนี้ เพื่อให้
ประเทศมีควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันและมี
ควำมก้ำวหน้ำทัดเทียม
กับประเทศอื่นที่มีระดับ
กำรพัฒนำใกล้เคียงกัน
และจัดระบบบริหำรงำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งกำร

ผลกำรดำเนินงำน

การอบรมสัมมนา
เรื่อง “การพัฒนา
เกษตรกรรมสู่ความ
ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม
๔.๐” ภายใต้
โครงการ ยกระดับผัก
และผลไม้ไทย: โอกาส
สาหรับพัฒนา
เกษตรกรรมสู่ความ
ยั่งยืน

กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ ฯ โดย โปรแกรมสนั บ สนุ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
สานั กงานพั ฒ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ITAP พว.) ร่วมกับ สภาหอการค้ าแห่ ง
ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย ภาควิชาเทคโนโลยี
วิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม จั ด อบรมสั ม มนาเรื่ อ ง “การพั ฒ นา
เกษตรกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม ๔.๐” ภายใต้โครงการยกระดับผักและผลไม้ไทย: โอกาส
ส าหรับพั ฒ นาเกษตรกรรมสู่ ความยั่ งยื น เมื่ อวั นที่ ๙ พ.ย. ๖๐ ณ ส านั กวิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
นาเสนอเทคโนโลยีด้านสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart farmer) ที่เน้นพัฒนาเกษตรกรให้พึ่งพาตนเอง
และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคเกษตรของประเทศไทยเกิดการปรับตัวเพื่อรองรับแนวโน้มการ
แข่งขันในตลาดโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมการปลูก พืชในโรงเรือนอัจฉริยะ ผู้ปลูกจะ
สามารถควบคุมปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชให้มีคุณภาพและผลผลิตที่สูงได้โดยไม่ต้องพึ่งพาดิน
ฟ้าอากาศ โรงเรือนอัจฉริยะดังกล่าวจะเป็นโรงเรือนที่มีระบบควบคุมอัตโนมัติที่ควบคุมปัจจัยต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง และติดเซนเซอร์ไว้ในส่วนที่ต้องควบคุมการเจริญเติบโตของพืชได้ ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อม
พิเศษให้เหมาะสมกับการเติบโตของพืชที่จะปลูก ซึ่งเป็นการสร้างระบบเกษตรกรรมความแม่นยา
สูงที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในหลายด้าน อีกทั้งยังให้ผลผลิตที่สูงหรือหากไม่สูง แต่ยังเป็นผลผลิตที่
สามารถคาดการณ์ ได้ ทั้ งนี้ มี ผู้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมเกษตรและผู้ ส นใจเข้ า ร่วมกิ จ กรรม
จานวน ๑๐๐ คน
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วิจัย และนวัตกรรมให้มี
เอกภำพและ
ประสิทธิภำพ โดยให้มี
ควำมเชื่อมโยงกับ
ภำคเอกชน
การจัดงานสัมมนา
เรื่อง ITAP จับมือ
เกาหลี พัฒนา
นวัตกรรมเพื่อ
สิ่งแวดล้อมให้
SMEs ไทย

กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ ฯ โดย โปรแกรมสนั บ สนุ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
ส านั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (ITAP พว.) ร่ ว มกั บ ศู น ย์ น วั ต กรรม
สิ่งแวดล้อมเพื่อเอสเอ็มอีแห่งอาเซม (ASEIC) จากประเทศเกาหลีใต้ จัดงานสัมมนาเรื่อง ITAP จับมือ
เกาหลี พัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมให้ SMEs ไทย ภายใต้โครงการ ASEIC Eco-Innovation
Capacity Building for SMEs in Thailand 2017 ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ พ.ย. ๖๐ ณ โรงแรมโนโวเทล
กรุงเทพ สุขุมวิท ๒๐ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การเติ บ โตสีเขียวและการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน แก่ SMEs ไทย ซึ่งครอบคลุ มทั้ งทางด้า น
เศรษฐกิจ ได้แก่ การลดต้นทุนเพื่อให้มีร ายได้มากขึ้น ด้านสังคมเพื่อการสร้างงานและสร้างอาชีพ
และด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการลดมลพิษ และลดมลภาวะ ซึ่งมีผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมงาน
จ านวน ๘๐ คน ภายในงานได้ จั ด กิ จ กรรมสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ สร้า งความสามารถทาง
นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศไทยในลักษณะการบรรยายแนะนาความรู้
และกรณีศึกษาของผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมจากประเทศเกาหลีใต้ ในหัวข้อ “นวัตกรรม
สิ่งแวดล้อม (Eco-Innovation)” รวมทั้งยังมีกิจกรรมการทดลองปฏิบัติและออกแบบผลิตภัณ ฑ์
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่ใช้จริงจากบริษัทในประเทศเกาหลีใต้ ในหัวข้อ “การออกแบบเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (Eco-Design) แบรนด์สินค้าสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม (green brand) และฉลากสิ่งแวดล้อม
(Eco-Labeling)” โดยวิทยากรจากเกาหลี ตลอดจนการแบ่งปันประสบการณ์ จากวิทยากรไทย
เพื่ อให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยได้ทราบถึงแนวทางการดาเนินงานที่ เป็ นไปได้ เพื่อลดการใช้
พลังงานและลดการใช้ทรัพยากร รวมถึงลดของเสียที่เกิดในกระบวนการต่างๆ
การจัดกิจกรรมโอทอป
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
สัญจร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) (สนช.) และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) จัดกิจกรรมโอทอป
สัญจรและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการโอทอป และ SMEs
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โครงการนวัตกรรม
มุ่งเป้า (Thematic
Innovation)

ผลกำรดำเนินงำน
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๐ ณ โรงแรมมณีจันทร์
รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ จ.จันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันผลักดันงานวิจัยและพัฒนา
ด้าน วทน. ที่เหมาะสมให้มีการนาไปใช้ประโยชน์ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการ
สร้างสรรค์และนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการโอทอปและ SMEs เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน รวมถึงการต่อยอดในด้านการเงิน ทุนสนับสนุนและการตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ในระดับภูมิภาค ซึ่งจะนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม
งานจานวน ๖๐๐ คน ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป วิสาหกิจชุมชน SMEs จากภาค
ตะวัน ออก จ านวน ๖ จั งหวัด ได้แ ก่ จั น ทบุ รี ตราด ระยอง ปราจี น บุ รี ชลบุ รีและฉะเชิ งเทรา
รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัด อุตสาหกรรม
จังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (SME Bank) ซึ่งจังหวัดจันทบุรีและกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออก มีวัตถุดิบที่
สาคัญในการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่สามารถนา วทน. มาเพิ่ม
มู ล ค่ า ได้ ทั้ ง ด้ า นการแปรรู ป เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใหม่ การยื ด อายุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ การยื น ยั น คุ ณ ค่ า และ
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายและเสวนาจากวิทยากรของกระทรวง
วิ ท ยาศาสตร์ ฯ และการให้ ค าปรึ ก ษาเพื่ อ แก้ ปั ญ หาและพั ฒ นาโอทอป รวมทั้ ง การรั บ สมั ค ร
ผู้ประกอบการเข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วย วทน. ตลอดจนมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการ
นา วทน. ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปเพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน SMEs สามารถ
เลือกใช้บริการได้ตรงตามความต้องการ เพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาและสามารถพัฒนาการผลิต
ให้ ได้ สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน รวมทั้ ง สามารถเพิ่ ม มู ล ค่ า ผลผลิ ต ได้ ส าหรั บ ตั ว อย่ า ง
ความส าเร็จ การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการของกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ฯ ได้ แ ก่ โครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้ภาคตะวันออก โครงการพัฒนาเครื่องดื่มมัลเบอรี่เพื่อสุขภาพ
โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทุเรียนแท่ง โครงการพัฒนาเครื่องดื่มจากสารสกัดรังนก และโครงการ
พัฒนากระบวนการฟรีซดรายด์รังนก
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) จัดงาน
เปิดตัวโครงการนวัตกรรมมุ่งเป้า (Thematic Innovation) เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๐ ณ โรงแรมเดอะ
สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และยกระดับ
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๘.๒ เร่งเสริมสร้ำง
สังคมนวัตกรรม โดย
ส่งเสริมระบบกำรเรียน
กำรสอนที่เชื่อมโยง
ระหว่ำงวิทยำศำสตร์
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การจัดนิทรรศการ
Enjoy Science
Careers: สนุกกับ
อาชีพวิทย์ ปี ๒

ผลกำรดำเนินงำน
ความสามารถทางนวัตกรรมในระดับสาขาและประเด็นที่มีผลกระทบต่ออนาคตของประเทศใน
ระดับสูงผ่านการแสวงหาโจทย์ปัญหาที่แท้จริงร่วมกันระหว่างภาคเอกชน สังคมและภาควิชาการ
เพื่อดาเนินโครงการนวัตกรรมต้นแบบสาหรับแก้ปัญหาและยกระดับการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่
ประเทศฐานนวัตกรรม ทั้งนี้ สนช. ได้มีการศึกษาอุตสาหกรรมและบริการที่มีโอกาสขยายผลให้เกิด
นวัตกรรมที่จะนาไปสู่การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศใน ๕ สาขา ได้แก่ ๑) ธุรกิจ
ท่องเที่ยวและบริการ ๒) อุตสาหกรรม สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ๓) ธุรกิจที่ใช้อากาศยานไร้คนขับ ๔)
อุต สาหกรรมการผลิ ต ที่ ใช้ เทคโนโลยี IoT และ ๕) อุ ต สาหกรรมอาหารและสั งคมเมื อง โดยมี
เป้าหมายเพื่อขยายผลผู้ประกอบการนวัตกรรมที่มีศักยภาพไปสู่ระดับการผลิตจริงและระดับการใช้
งานจริง ซึ่งจะมีผลต่อการปรับเปลีย่ นอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเดิมให้มีความสมบูรณ์ในมิติต่างๆ มากขึ้น
สาหรับการดาเนินโครงการแบ่งเป็น ๔ ส่วน ได้แก่ ๑) การศึกษาและกาหนดโจทย์ที่ชัดเจนใน
การแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรม/บริการเป้าหมายให้
ทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกและพฤติกรรมของลูกค้า ๒) สร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
องค์กรระดับนานาชาติและองค์กรระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม/บริการของประเทศ รวมทั้งทา
กิจกรรมร่วมกับผู้ใช้งานปลายน้า ได้แก่ ประชาชน ผู้บริโภคและผู้ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรม ๓)
การเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชน โดย
สร้างแพลตฟอร์ม ความร่วมมื อ ระหว่า งกั น เพื่ อ ให้ ทุ ก หน่ วยงานเดิ น ทางไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
ติดตามกันได้ตลอดเวลาของการขับเคลื่อน และ ๔) การขยายผลนวัตกรรมที่เกิดขึ้นให้ไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจ แบบเดิม เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภ าพการผลิตแบบก้าวกระโดด
รวมถึงการนานวัตกรรมไปสู่การทาการตลาดนวัตกรรม โดย สนช. จะสนับสนุนงบประมำณร้อยละ 75
และผู้ประกอบกำรต้องสมทบทุนในโครงกำรวิจัยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ทั้งนี้ สนช. จะสนับสนุน
เงินงบประมำณได้สูงสุดโครงกำรละไม่เกิน 10 ล้ำนบำท ซึ่งบริษัทเอกชนที่สนใจจะขอรับกำร
สนั บ สนุ น ภำยใต้ โครงกำรนี้ จ ะต้ อ งมี ป ระสบกำรณ์ ในกำรด ำเนิ น ธุรกิ จ ไม่ น้ อ ยกว่ำ ๓ ปี ต้ องมี
ผู้เชี่ยวชำญร่วมในกำรดำเนินโครงกำรและสำมำรถแก้ปัญหำภำพรวมของอุตสำหกรรมได้
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) ร่วมกับบริษัท
เชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย จัดนิทรรศการ Enjoy Science
Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ ปี ๒ ระหว่างวันที่ ๓-๕ พ.ย. ๖๐ ณ ศูนย์การค้า The Street รัชดา
กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการประกอบ
อาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม ผ่านการจัด
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ผลกำรดำเนินงำน
นิทรรศการแบบอินเทอร์แอคทีฟที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทั่ วประเทศได้เรียนรู้ ๑๐ อาชีพในสาขา
สะเต็มที่ น่ าสนใจและสอดคล้องกับ แผนพั ฒ นาประเทศไทยในยุค ๔.๐ ได้แก่ ผู้เชี่ ยวชาญด้าน
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย วิศวกรระบบดาวเทียม วิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
นั ก วิจั ยวัส ดุ น าโน ผู้ ดู แ ลสมรรถภาพนั กกี ฬ า วิศ วกรระบบราง วิศ วกรเสี ยง เกษตรกรยุ ค ใหม่
นัก วิท ยาศาสตร์ข้อมู ล และนั กวิเคราะห์ การลงทุ น รวมทั้ งได้พ บปะพู ดคุ ยกับ บุ ค คลต้น แบบที่
ประสบความสาเร็จในอาชีพนั้นๆ ตลอดจนได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือของอาชีพต่างๆ
ที่ ใช้ ในภาคปฏิ บั ติ ง านของจริ ง ซึ่ ง คาดว่ า มี เยาวชนได้ รั บ ประโยชน์ จ ากโครงการจ านวนกว่ า
๒๐๐,๐๐๐ คน

เทคโนโลยี วิศวกรรม
ศำสตร์และคณิตศำสตร์
กำรผลิตกำลังคนในสำขำ
ที่ขำดแคลนกำรเชื่อมโยง
ระหว่ำงกำรเรียนรู้กับกำร
ทำงำน กำรให้บุคลำกร
ด้ำนวิจัยของภำครัฐ
สำมำรถไปทำงำนกับ
ภำคเอกชน และกำรให้
อุตสำหกรรมขนำดกลำง
และขนำดย่อมมีช่องทำง
ได้เทคโนโลยี โดยควำม
ร่วมมือจำกหน่วยงำน
และ สถำนศึกษำภำครัฐ
การแข่งขันดารา
ศาสตร์และฟิสิกส์
ดาราศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ครั้งที่
๑๑ (IOAA 2017)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการ
แข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๑ (IOAA 2017) เมื่อ
วันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๐ ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ซึ่งจัดโดยมูลนิธิส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย สงขลานคริน ทร์ วิท ยาเขตปั ตตานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๒๑ พ.ย. ๖๐ โดยมี
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้ควบคุมทีมและผู้สังเกตการณ์ประมาณ ๕๐๐ คน จาก ๔๖ ประเทศ
เข้าร่วม โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนในการจัดงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและสถานที่
ในการจั ด งานจากหลายสถาบั น และองค์ ก รเอกชน ส าหรั บ การแข่ ง ขั น จะมี ก ารทดสอบทั้ ง
ภาคทฤษฎี ภาควิเคราะห์ข้อมูลด้านดาราศาสตร์ และภาคสังเกตการณ์ทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่ง
รวมการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการสังเกตดวงดาวบนท้องฟ้า โดยใช้กล้องโทรทรรศน์และการใช้
โดมท้องฟ้าจาลอง ซึ่งนักเรียนผู้เข้าแข่งขันจะได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนจาก
ประเทศอื่นๆ ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ซึ่งจะนาไปสู่ความ
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ร่วมมือกันในอนาคต
การจัดงานเปิดตัว
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
หลักสูตรการศึกษา
มหาชน) (สทอภ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น (Wuhan University: WHU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระดับปริญญาโท
และมหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานเปิดตัวหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท SCGI Master Program
SCGI Master
in Geo-Informatics and Space Technology (under the Supervision of the Sirindhorn
Program in GeoCenter for Geo-informatics (SCGI)) เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๐ ณ อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิริน
Informatics and
ธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นทางเลือกที่
Space Technology สาคัญในการสร้างบุคลากรพร้อมใช้งาน และผลิตบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งเป็นการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการเป็นผู้นาทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้สอดคล้อง
กับบริบทประชาคมโลก ซึ่งจะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศและของ
โลกในอนาคต ทั้งนี้ หลักสูตร SCGI Master Program เป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ
แบบ Double Degree Program โดยผู้ ที่ ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รดั ง กล่ า วจะได้ รั บ การศึ ก ษาทั้ ง ใน
ประเทศไทยและประเทศจีน เป็นระยะเวลา ๒ ปี และจะได้ปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นและ
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีกาหนดเปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. ๖๑ และ
เปิดการเรียนการสอนในเดือน ส.ค. ๖๑
๘.๓ ปฏิรูประบบกำรให้ บัญชีนวัตกรรม
ปัจจุบันมีผลงำนนวัตกรรมที่ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย มำยังสำนักงำน
สิ่งจูงใจ ระเบียบและ
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (พว.) แล้วทั้งสิ้น 363 ผลงำน และมีผลงำนที่ผ่ำนกำร
กฎหมำยที่เป็นอุปสรรค
รับรองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติผลงำนนวัตกรรม ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรม
ไทย จำนวน 156 ผลงำน ซึ่ง พว. ได้ส่งรายละเอียดให้สานักงบประมาณพิจารณาตรวจสอบราคา
ต่อกำรดำเนินงำนวิจัย
และประกาศบัญชี นวัตกรรมไทยแล้ว 136 ผลงาน ทั้ งนี้ สำนักงบประมำณได้ประกำศขึ้นบัญชี
และพัฒนำต่อยอดหรือใช้
ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริม
นวัตกรรมไทยเรียบร้อ ยแล้ ว จ ำนวน 105 ผลงำน (ปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ ำนวน ๓๔
กำรจัดทำแผนพัฒนำกำร
ผลงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๔๗ ผลงำน และปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน
วิจัยและพัฒนำในระดับ
๒๔ ผลงำน)
ภำคหรือกลุ่มจังหวัด
เพื่อให้ตรงกับควำม
ต้องกำรของท้องถิ่น
ผลักดันงำนวิจัยและ
พัฒนำไปสู่กำรใช้
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ผลกำรดำเนินงำน

ประโยชน์เชิงพำณิชย์โดย
ส่งเสริมควำมร่วมมือ
ระหว่ำงมหำวิทยำลัย
หน่วยงำน วิจัยของรัฐ
และภำคเอกชน
การลงนามความ
ร่วมมือเพื่อการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
และยกระดับผู้ผลิต
สินค้าท้องถิ่นกลุ่ม
เศรษฐกิจฐานราก
จังหวัดระยองด้วย
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
และสมาคมเพื่อนชุมชน ได้ ลงนามความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒ นาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและยกระดับผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่นกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดระยองด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี วว. เทคโนธานี จ.ปทุมธานี ซึ่งความร่วมมือมีระยะเวลา ๒ ปี โดยมีวัตถุประสงค์
ได้ แ ก่ ๑) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพของทั้ ง สองฝ่ า ยในกิ จ กรรมที่ เกี่ ย วกั บ การ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาทาง วทน. และเป็นองค์ความรู้ทางวิชาการในการนาไปพัฒนาต่อยอดเพื่อการ
พั ฒ นาอย่างยั่งยืน ๒) ส่งเสริม และสนั บ สนุ น การน างานวิจัยไปใช้ ในการพั ฒ นาเพื่ อขับ เคลื่อ น
มาบตาพุดสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๓) ส่งเสริมยกระดับวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ เพื่อเป็นกลไก
ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศด้วย วทน. ซึ่งนาไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน ท้องถิ่น และพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ให้มีความเข้มแข็งอย่าง
ยั่ ง ยื น และ ๔) พั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานสิ น ค้ า บริ ก าร และบรรจุ ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง เป็ น การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในระดับสากลได้
การลงนามความ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ร่วมมือว่าด้วยการนา และบริษั ท คั ด แยกขยะเพื่ อ รีไซเคิ ล วงษ์ พ าณิ ช ย์ จ ากั ด ได้ ล งนามความร่วมมื อ ว่า ด้ วยการน า
ผลงานวิจัยและพัฒนา ผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในชุมชน เพื่อ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติกในชุมชนด้วยการบูรณาการอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.
เทคโนโลยีและ
๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี วว. เทคโนธานี จ.ปทุมธานี ซึ่งมีระยะเวลา
นวัตกรรมมาใช้
ดาเนินการ ๔ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงบูรณาการของทั้งสองฝ่ายในการ
ประโยชน์ในชุมชน
เสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดการขยะในชุมชน ต.ตาลเดี่ยว จ.สระบุรี เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดหมู่บ้าน
เพื่อแก้ไขปัญหา
ต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว โดยมุ่ งเน้ นการฝึกอบรมเพื่ อถ่ ายทอดองค์ ความรู้ด้ าน วทน. ในการสร้าง
สิ่งแวดล้อมและขยะ มูลค่าเพิ่มให้กับขยะชุมชน เพื่อสร้างโอกาสให้กับพื้นที่ในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และเป็น
พลาสติกในชุมชนด้วย การสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน ต.ตาลเดี่ยว ทั้งนี้ ขอบเขต
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๘.๔ ส่งเสริมให้โครงกำร
ลงทุนขนำดใหญ่ของ
ประเทศ เช่น ด้ำน
พลังงำนสะอำด ระบบ
รำง ยำนยนต์ไฟฟ้ำ
กำรจัดกำรน้ำและขยะ
ใช้ประโยชน์จำกผลกำร
ศึกษำวิจัยและพัฒนำ
และนวัตกรรมของไทย
ตำมควำมเหมำะสม
ไม่เพียงแต่จะใช้
เทคโนโลยีจำกต่ำง
ประเทศ ส่งเสริมกำรใช้
เครื่องมือ วัสดุและสินค้ำ
อื่นๆ ที่เป็นผลจำกกำร
วิจัยและพัฒนำภำยใน
ประเทศในวงกว้ำง โดย
จัดให้มนี โยบำยจัดซื้อจัด

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งกำร
การบูรณาการอย่าง
ยั่งยืน

การประชุมสมัชชา
นวัตกรรมทางธุรกิจ
ในภูมิภาคเอเชียยุโรป ครั้งที่ ๕ (5th
ASIAN-EUROPEAN
BUSINESS
INNOVATION
CONGRESS)

ผลกำรดำเนินงำน
ความร่วมมือในการบูรณาการดาเนินงานภายใต้ความร่วมมือฯ มีดังนี้
- วว. จะจัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการประเภทขยะชุมชน
อย่า งยั่งยืน เพื่ อ สร้างความตระหนั กและรับ รู้ให้ กับ ประชาชนใน ต.ตาลเดี่ ยว และด าเนิ น การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ ค วามรู้ในการใช้ เทคโนโลยีการจั ดการสิ่งแวดล้อมและเพิ่ มมูลค่ าขยะ
พลาสติกเหลือทิ้งอย่างครบวงจร และเทคโนโลยีการพัฒนาพลังงานทดแทนจากขยะและสิ่งเหลือ
ทิ้งให้กับบุคลากรแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการดาเนินงานในส่วนของบริษัทคัดแยกขยะ
เพื่อให้ชุมชนสามารถรับรู้และเข้าใจต่อบริบทการคัดแยกอย่างเป็นรูปธรรม
- บริษัท คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ จากัด จะให้การสนับสนุนสถานที่ในการศึกษาดู
งานระบบการคัดแยกขยะพลาสติกแบบครบวงจร และสนับสนุนวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้
และประสบการณ์ด้านการคัดแยกและเพิ่มมูลค่าขยะเพื่อการรีไซเคิล
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ฯ โดย โครงการเมื อ งนวั ต กรรมอาหาร ส านั ก งานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่ งประเทศไทย (TMA) สถาบั น วิจั ย ฟรอนโฮเฟอร์ ประเทศเยอรมนี และ บริษั ท สตราที จิ ค
อิน เตอร์ค อม จั ด การประชุ ม สมั ช ชานวัต กรรมทางธุรกิ จ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย -ยุ โรป ครั้งที่ ๕ (5 th
ASIAN-EUROPEAN BUSINESS INNOVATION CONGRESS) ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พ.ย. ๖๐ ณ
ห้องคริสตัลฮอลล์ ชั้น ๓ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นเวทีความร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างประเทศระหว่างภาคธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
และภาครัฐ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก และสารวจแนวโน้มตลาด
ผลิตภัณฑ์บริการและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งเปิดโอกาสในการสร้าง
เครือข่ายธุรกิจเทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนาสาหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายในงานมีกิจกรรมการเจรจาธุรกิจเพื่อส่งเสริมให้
เกิดการต่อยอดสู่ความร่วมมือด้ านการวิจัยและพัฒนาระหว่างบริษัทอาหารของไทยและต่างชาติ
โดยเชิญวิทยากรจากบริษัทอาหารชั้นนาทั้งในและต่างประเทศ อาทิ บริษัทเนสท์เล่ บริษัทดูปองท์
บริษัทนิวทริชั่น ประเทศสิงคโปร์ บริษัทนิจิเร โลจิสติกส์ กรุ๊ป ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท ไทยยูเนี่ย
นกรุ๊ป จากัด เป็น ต้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม ยังได้เยี่ยมชมเมืองนวัตกรรมอาหารภายในอุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ด้วย
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จ้ำงของภำครัฐทีเ่ อื้อ
อำนวย เพื่อสร้ำงโอกำส
กำรพัฒนำเทคโนโลยีของ
ประเทศ ในกรณีที่จำเป็น
จะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์
หรือเทคโนโลยีจำก
ต่ำงประเทศ จะให้มี
เงื่อนไขกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีเพื่อให้สำมำรถ
พึ่งตนเองได้ในอนำคตด้วย
๘.๕ ปรับปรุงและจัด
เตรียมให้มีโครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี ด้ำนกำร
วิจัยและพัฒนำ และด้ำน
นวัตกรรม ซึ่งเป็นโครง
สร้ำงพื้นฐำนทำงปัญญำที่
สำคัญในกำรต่อยอดสู่
กำรใช้เชิงพำณิชย์ของ
ภำคอุตสำหกรรมให้มี
ควำมพร้อม ทันสมัย และ
กระจำยในพื้นที่ต่ำงๆ
เช่น กำรพัฒนำระบบสำร
สนเทศ กำรตั้งศูนย์วิเครำะห์
ห้องปฏิบัติกำรสถำบัน
และศูนย์วิจัย เป็นต้น

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งกำร
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