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รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ประจาเดือน ธันวาคม 2560
หน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
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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
กับประเทศอื่นที่มรี ะดับ
กำรพัฒนำใกล้เคียงกัน
และจัดระบบบริหำรงำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
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การอบรมสัมมนา
“เทคโนโลยีชั้นสูงใน
การผลิตและสร้าง
นวัตกรรมสาหรับ
อุตสาหกรรมเพื่อการ
แข่งขันอย่างยั่งยืน”

กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ ฯ โดย โปรแกรมสนั บ สนุ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ITAP พว.) จัดอบรมสัมมนา “เทคโนโลยี
ชั้นสูงในการผลิตและสร้างนวัตกรรมสาหรับ อุตสาหกรรมเพื่ อการแข่งขันอย่างยั่งยืน ” ภายใต้
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและนวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตงานโลหะ
และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค. ๖๐ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไทยให้ได้รับความรู้และความเข้าใจใน
เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตและสร้างนวัตกรรมสาหรับอุตสาหกรรม รวมถึงการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์
อุตสาหกรรมในการเชื่อม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเชื่อมขั้นสูง ตลอดจนแนวทางการเชื่อม
สาหรับงานซ่อมบารุง และการซ่อมบารุงด้วยเทคโนโลยีการพ่นพอกผงโลหะ ซึ่งมีผู้ประกอบการใน
กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตงานโลหะและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานจานวน ๔๐ คน
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นโยบำยรัฐบำล
วิจัย และนวัตกรรมให้มี
เอกภำพและ
ประสิทธิภำพ โดยให้มี
ควำมเชื่อมโยงกับ
ภำคเอกชน
๘.๒ เร่งเสริมสร้ำง
สังคมนวัตกรรม โดย
ส่งเสริมระบบกำรเรียน
กำรสอนที่เชื่อมโยง
ระหว่ำงวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรม
ศำสตร์และคณิตศำสตร์
กำรผลิตกำลังคนในสำขำ
ที่ขำดแคลนกำรเชื่อมโยง
ระหว่ำงกำรเรียนรู้กับกำร
ทำงำน กำรให้บุคลำกร
ด้ำนวิจัยของภำครัฐ
สำมำรถไปทำงำนกับ
ภำคเอกชน และกำรให้
อุตสำหกรรมขนำดกลำง
และขนำดย่อมมีช่องทำง
ได้เทคโนโลยี โดยควำม
ร่วมมือจำกหน่วยงำน
และ สถำนศึกษำภำครัฐ
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การจัดกิจกรรมค่าย
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) ร่วมกับ
นักวิทยาศาสตร์น้อย... โรงเรียนจิตรลดา ฝ่ายประถมศึกษา จัดกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย...ท่องแดนซินโครตรอน
ท่องแดนซินโครตรอน ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๖๐ ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา
ครั้งที่ ๓
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี
แสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักวิทยาศาสตร์
ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จานวน ๑๐๐ คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน
ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “แสงซินโครตรอน ลาแสงสุดล้า” กิจกรรม walk rally
๑๐ ฐานการทดลอง ได้แก่ ฐานการทดลองสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กระดิ่งในสุญญากาศ เม็ดโฟม
เต้นระบา เครื่องเปลี่ยนทรงผมสุดแนว ยาสีฟันช้าง ถอดรหัสลับจากดีเอ็นเอ และการสร้างภูเขาไฟ
อย่างง่าย เป็นต้น ซึ่งในแต่ละฐานการทดลองเยาวชนจะมีส่วนร่วมในการออกแบบ ทาการทดลอง
ด้วยตัวเอง ฝึกการคิด ตัดสินใจ การทางานร่วมกันเป็นทีม รวมทั้งมีกิจกรรมการแสดง Science
Show ในหัวข้อ “Fun with waves” ที่ให้เยาวชนได้สังเกตคลื่นเสียงและรับรู้ถึงความทรงพลัง
ของคลื่น

การประชุมวิชาการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สถาบั นวิจัยดาราศาสตร์แห่ งชาติ (องค์ก ารมหาชน) (สดร.)
ดาราศาสตร์แห่ง
ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดการ
ประเทศไทย (สาหรับ ประชุ ม วิ ช าการดาราศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย (ส าหรั บ เยาวชน) ครั้ ง ที่ ๔ (The 4 th Thai
เยาวชน) ครั้งที่ ๔
Astronomical Conference (Student Session) : TACS 2017) ระหว่างวันที่ ๒-๓ ธ.ค. ๖๐ ณ
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ห้องประชุมสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคา จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนาเสนอผลงาน
วิชาการทางดาราศาสตร์สาหรับนักเรียนและเยาวชนของประเทศ และเปิดโอกาสให้นักเรียนและ
เยาวชนได้ฝึกประสบการณ์การนาเสนอผลงานด้านดาราศาสตร์ในเวทีระดับประเทศ รวมทั้งยังได้
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านดาราศาสตร์ผ่านกระบวนการศึกษาแบบโครงงานและการวิจัยดารา
ศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัยดาราศาสตร์ในระดับยุววิจัย เพื่อพัฒนา
สู่เวทีระดับนานาชาติต่อไป ทั้งนี้ มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วม
นาเสนอผลงานร่วมกับนักเรียนและเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ จานวน ๗๓ โครงงาน แบ่งเป็น
การนาเสนอผลงานแบบบรรยาย จานวน ๔๕ โครงงาน จาก ๒๔ โรงเรียน และการนาเสนอผลงาน
แบบโปสเตอร์ จ านวน ๒๘ โครงงาน จาก ๑๖ โรงเรีย น ซึ่ งมี หั ว ข้ อ โครงงานที่ น่ า สนใจ อาทิ
กิจกรรมในชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน การศึกษาเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ ระบบสุริยะและดาวเคราะห์
นอกระบบสุริยะ ศึกษาระบบดาวฤกษ์ ดาราศาสตร์เชิงสังเกตการณ์ กาแล็ กซี่และเอกภพวิทยา
อุปกรณ์และโปรแกรมทางดาราศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแสดงนิทรรศการ
ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ รวมทั้งการเสวนาดาราศาสตร์ในหัวข้อ “เส้นทางสู่ดาวอังคาร...ฝันอัน
ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ” อีกด้วย
การแข่งขันดาวเทียม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) สานักงานพัฒนา
กระป๋อง (CanSat)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) และสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ครั้งที่ ๑ ประจาปี
(องค์ ก ารมหาชน) (สทอภ.) ร่ ว มกั บ โรงเรี ย นนายเรือ อากาศนวมิ น ทกษั ต ริย าธิ ร าช ในสั งกั ด
๒๕๖๐ รอบชิงชนะเลิศ กองทัพอากาศ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) ภายใต้การสนับสนุนของ
กองทั พ อากาศ ได้ จั ด แข่ งขั น ดาวเที ย มกระป๋ อ ง ครั้ งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ รอบชิ งชนะเลิ ศ
(Regulations of 1st Thailand CANSAT Competition 2017) ระหว่างวัน ที่ ๙-๑๑ ธ.ค. ๖๐ ณ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และกองบังคับการ
กองบิน ๒ จ.ลพบุรี ซึ่งมีเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าผ่านเข้าสู่รอบชิง
ชนะเลิศ จานวน ๑๒ ทีม ซึ่งมีวัตถุป ระสงค์เพื่ อสร้างแรงบั นดาลใจให้กับเยาวชนในการเรียนรู้
เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียม เพื่อนาไปสู่การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ให้กับประเทศ รวมทั้งพัฒ นาศักยภาพเยาวชนไทยในด้านสะเต็มศึกษา (Science Technology
Engineering and Mathematics Education : STEM Education) ผ่ า นการสร้ า งและพั ฒ นา
ดาวเทียมขนาดจิ๋วตามหลักทฤษฎี Project Base Learning โดยมีผลการแข่งขันฯ ดังนี้
๑) รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ และรางวัล The Best Scientific Award ได้แก่ โรงเรียนกาเนิด
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วิทย์ จ.ระยอง ในภารกิจจาลองการเก็บตัวอย่างและปริมาณฝุ่นในชั้นบรรยากาศ เพื่อนามาวิเคราะห์
จุลินทรีย์และแบคทีเรีย ซึ่งสามารถบอกโรคที่เกิดจากฝุ่นประเภทนั้นๆ ได้
๒) รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัล The Best Technical Award ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
กรุงเทพฯ ในภารกิจจาลองการทางานของยานอวกาศที่กาลังเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ โดยทางานแจ้ง
เตือนสถานะของยานมาสู่ศูนย์บัญ ชาการที่ภาคพื้น พร้อมเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมที่ดาวเทียม
กระป๋องผ่านระหว่างการตก เช่น ปริมาณก๊าซชนิดต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เป็นต้น
๓) รางวัล The Best Communication Award ได้ แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ ใน
ภารกิจการศึกษามลภาวะของแต่ละระดับชั้นบรรยากาศและการคาดคะเนการแพร่กระจายของ
มลภาวะ
การลงนามบันทึก
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ร่วมกับบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น
ข้อตกลงว่าด้วยความ จากัด และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ร่วมมือในการพัฒนา จานวน ๙ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
การจัดการศึกษา
กรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
งานวิจัยและถ่ายทอด มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์
เทคโนโลยีด้านมาตร มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลสุ วรรณภู มิ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย และ
วิทยา
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลอีส าน ได้ ล งนามบั น ทึ ก ข้อ ตกลงว่าด้ วยความร่วมมื อในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา งานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยา เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๐ ณ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เทคโนธานี ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษา งานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาให้กับนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านมาตรวิทยาให้สอดคล้องและรองรับความ
ต้อ งการของตลาดแรงงาน เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยกิ จกรรมภายใต้
ข้อตกลงความร่วมมือ ได้แก่ (๑) พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านมาตรวิทยามิติ
ให้ ส อดคล้ อ งและรองรับ ความต้ อ งการด้ านการผลิ ต ของสถานประกอบการ (๒) จัด โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On the job training) ด้านมาตรวิทยามิติ โดย มว. และบริษัท สุมิพล
คอร์ปอเรชั่น จากัด เป็นผู้สนับสนุนวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรจาก
สถานการศึ ก ษาและสถานประกอบการทั้ งภาครั ฐ และภาคเอกชน รวมถึ งหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (๓) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยามิติ (๔) พัฒนางานวิจัย
นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยามิติ (๕) การจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษา
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๘.๓ ปฏิรูประบบกำรให้
สิ่งจูงใจ ระเบียบและ
กฎหมำยที่เป็นอุปสรรค
ต่อกำรดำเนินงำนวิจัย
และพัฒนำต่อยอดหรือใช้
ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริม
กำรจัดทำแผนพัฒนำกำร
วิจัยและพัฒนำในระดับ
ภำคหรือกลุ่มจังหวัด
เพื่อให้ตรงกับควำม
ต้องกำรของท้องถิ่น
ผลักดันงำนวิจยั และ
พัฒนำไปสู่กำรใช้
ประโยชน์เชิงพำณิชย์โดย
ส่งเสริมควำมร่วมมือ
ระหว่ำงมหำวิทยำลัย
หน่วยงำน วิจัยของรัฐ
และภำคเอกชน
๘.๔ ส่งเสริมให้โครงกำร
ลงทุนขนำดใหญ่ของ
ประเทศ เช่น ด้ำน
พลังงำนสะอำด ระบบ
รำง ยำนยนต์ไฟฟ้ำ
กำรจัดกำรน้ำและขยะ

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งกำร

บัญชีนวัตกรรม

การลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ
“การมอบเครื่องวัด
รังสีประจาตัวบุคคล
และเครื่องวัดรังสีชนิด
แยกไอโซโทป”

ผลกำรดำเนินงำน
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (๖) แลกเปลี่ยน
คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติ และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จากัด (๗) จัดการแข่งขันราชมงคลวิชาการ
วิศวกรรมระดับชาติ และ (๘) จัดโครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์
ปัจจุบันมีผลงำนนวัตกรรมที่ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย มำยังสำนักงำน
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (พว.) แล้วทั้งสิ้น 372 ผลงำน และมีผลงำนที่ผ่ำนกำร
รับรองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติผลงำนนวัตกรรม ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
จำนวน 165 ผลงำน ซึ่ง พว. ได้ส่งรายละเอียดให้สานักงบประมาณพิจารณาตรวจสอบราคาและ
ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว 155 ผลงาน ทั้งนี้ สำนักงบประมำณได้ประกำศขึ้นบัญชีนวัตกรรม
ไทยเรี ย บร้ อ ยแล้ ว จ ำนวน 120 ผลงำน (ปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ ำนวน ๓๔ ผลงำน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๔๗ ผลงำน และปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน 39 ผลงำน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย
จ ากั ด (มหาชน) (ทอท.) ได้ ร่ว มลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ วมมื อ “การมอบเครื่อ งวั ด รั งสี
ประจาตัวบุคคลและเครื่องวัดรังสีชนิดแยกไอโซโทป” เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานนาเครื่องมือวัดทางรังสีไป
ใช้เพื่อความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวั งและป้องกันการลักลอบนาเข้ า
หรือส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ นอกจากนี้ ปส. และ ทอท. ได้ร่วมรับฟังผลการ
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ผลกำรดำเนินงำน
ดาเนินงานของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อติดตามผลการดาเนินงานและสร้างความมั่นใจใน
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

ใช้ประโยชน์จำกผลกำร
ศึกษำวิจัยและพัฒนำ
และนวัตกรรมของไทย
ตำมควำมเหมำะสม
ไม่เพียงแต่จะใช้
เทคโนโลยีจำกต่ำง
ประเทศ ส่งเสริมกำรใช้
เครื่องมือ วัสดุและสินค้ำ
อื่นๆ ที่เป็นผลจำกกำร
วิจัยและพัฒนำภำยใน
ประเทศในวงกว้ำง โดย
จัดให้มีนโยบำยจัดซื้อจัด
จ้ำงของภำครัฐที่เอื้อ
อำนวย เพื่อสร้ำงโอกำส
กำรพัฒนำเทคโนโลยีของ
ประเทศ ในกรณีที่จำเป็น
จะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์
หรือเทคโนโลยีจำก
ต่ำงประเทศ จะให้มี
เงื่อนไขกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีเพื่อให้สำมำรถ
พึ่งตนเองได้ในอนำคตด้วย
การลงนามในบันทึก
ความร่วมมือว่าด้วย
การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการ
ขนส่งยุคใหม่

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) และ
บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ -ซีพี จากัด ประเทศไทย ผู้ผลิตรถยนต์แบรนด์เอ็มจี (MG) ของกลุ่ม
บริษัท เอสเอไอซีฯ (Shanghai Automotive Industry Corporation : SAIC) ประเทศจีน ได้ร่วม
ลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการขนส่งยุคใหม่ (Modern
transportation) เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค. ๖๐ ณ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จากัด นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชอีสเทิร์น ซีบอร์ด ๒ จ.ชลบุรี ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นกลไกในการพัฒนาและถ่ายทอด
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เทคโนโลยียานยนต์ขั้นสูง รวมทั้งเป็นความร่วมมือในงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนสร้ างนวัตกรรม
ด้านต่างๆ ร่วมกัน ได้แก่
๑) ร่วมพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อยานยนต์ นวัตกรรมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การสร้างปัญญาประดิษฐ์ และการสร้างรูปแบบธุรกิจการขนส่งสมัยใหม่
๒) ร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับกิจกรรมวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใน
พื้ น ที่ อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ ป ระเทศไทย และพื้ น ที่ เขตนวั ต กรรมระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เศษภาค
ตะวันออก (EECi) รวมถึงร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาหรับการวิเคราะห์และทดสอบ
๓) การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตชิ้ นส่วนยานยนต์ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่
สายการผลิต เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการขนส่งสมัยใหม่ในอนาคต รวมทั้งเป็นการเตรียมความ
พร้อมเทคโนโลยียานยนต์ขั้นสูงและรองรับแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่งยุคใหม่ เพื่อก้าว
เข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ อย่างยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การลงนามบันทึก
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) และ
ข้อตกลงความร่วมมือ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาวังจันทร์วัลเลย์
“การพัฒนาวังจันทร์ เป็นฐานที่ตั้งสาคัญของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)” เมื่อวันที่ ๑๕
วัลเลย์เป็นฐานที่ตั้ง ธ.ค. ๖๐ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อ
สาคัญของเขต
ร่วมกันวางแผน พัฒนาและบริหาร EECi ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ของ ปตท. ที่ตั้งอยู่ ต.ป่ายุบใน
นวัตกรรมระเบียง
อ.วั งจั น ทร์ จ.ระยอง จ านวนกว่ า ๓,๔๐๐ ไร่ โดยจะได้ รั บ การพั ฒ นาให้ เป็ น โรงเรี ย นและ
เศรษฐกิจพิเศษภาค มหาวิทยาลัยวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง
ตะวันออก (EECi)”
ร่ว มกั น พั ฒ นาพื้ น ที่ ดั งกล่ า วให้ เป็ น เขตวิ จั ย ชั้ น น าของภู มิ ภ าค โดยมี ก ารวิ จั ย ที่ เป็ น Frontier
Research ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและผู้ใช้ประโยชน์ ตลอดจนมีสภาพแวดล้อมและระบบ
นิเวศน์วิจัยที่ดึงดูดบุคลากรวิจัยชั้นนาระดับโลก เพื่อจะสร้างผลกระทบให้ประเทศเติบโตอย่าง
ยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ การพัฒนาและใช้ประโยชน์ที่ดินวังจันทร์วัลเลย์ตามผังแม่บทที่ดิน แบ่งออกเป็น
๒ ส่วน คือ พื้นที่ Phase ๑ จานวน ๗๖๐ ไร่ ซึ่ง พว. จะใช้เพื่อดาเนินกิจกรรมวิจัย พัฒ นาและ
นวัตกรรม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จานวน ๓๕๐ ไร่ โดย ปตท. จะให้ พว. เช่าใช้ประโยชน์ตลอด
ระยะเวลาดาเนินงาน สาหรับพื้นที่ส่วนที่เหลือ ปตท. จะพัฒนาเป็นพื้นที่กลุ่มพาณิชยกรรม พื้นที่
สาธารณูปโภคและพื้นที่สีเขียวส่วนกลาง เพื่อรองรับการใช้ชีวิตของบุคลากรและครอบครัว และ
พื้นที่ Phase ๒ สาหรับการพัฒนาในอนาคตอีกประมาณ ๑,๒๐๐ ไร่ ซึ่ง ปตท. จะร่วมลงทุนวิจัย
และพัฒ นานวัตกรรมต่างๆ บนพื้นที่แห่งนี้ เพื่อร่วมกับ พว. ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานให้
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เป็นไปตามเป้าหมาย
การลงนามบันทึก
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ ฯ โดย เมื อ งนวัต กรรมอาหาร ส านั ก งานคณะกรรมการ นโยบาย
ข้อตกลงความร่วมมือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
การขับเคลื่อนเมือง
ขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารด้านการพัฒนาคลัสเตอร์นวัตกรรมโคนมและผลิตภัณฑ์นม (Dairy
นวัตกรรมอาหารด้าน Innovation Cluster) กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวงเกษตร
การพัฒนาคลัสเตอร์ และสหกรณ์ และบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด ผู้ผลิตเนยและชีส ตราอิมพีเรียลและอลาวรี่
นวัตกรรมโคนมและ เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๐ ณ อาคารจั ตุ รั ส จามจุ รี สวทน. กรุ งเทพฯ ซึ่ งเป็ น ความร่ ว มมื อ เพื่ อ
ผลิตภัณฑ์นม (Dairy ดาเนินงานขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหาร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา คลัสเตอร์นวัตกรรมโค
Innovation Cluster) นมที่ น าไปสู่ การสร้างความสามารถทางการแข่ งขั น ของอุ ตสาหกรรมอาหารของประเทศและ
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยสนับสนุนผู้ประกอบการกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนมให้มี
การวิ จัย และพั ฒ นาตั้ งแต่ ระดั บ ฟาร์ ม ต้ น น้ าไปจนถึ งอุ ต สาหกรรมปลายน้ าน าไปสู่ ก ารพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมลู ค่าสูง มีคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตลอดจนตอบ
โจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก ทั้งนี้ ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง “Dairy Innovation for
Thailand 4.0” ใน ๔ หัวข้อ ได้แก่ ๑) สถานภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย
๒) เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนานมและผลิตภัณฑ์นม ๓) ทิศทางการพัฒนานวัตกรรม
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มของโลก และ ๔) กรณี ศึ ก ษาการพั ฒ นา Dairy Innovation จากประเทศ
นิวซีแลนด์
5

๘.๕ ปรับปรุงและจัด
เตรียมให้มีโครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี ด้ำนกำร
วิจัยและพัฒนำ และด้ำน
นวัตกรรม ซึ่งเป็นโครง
สร้ำงพื้นฐำนทำงปัญญำที่
สำคัญในกำรต่อยอดสู่
กำรใช้เชิงพำณิชย์ของ
ภำคอุตสำหกรรมให้มี
ควำมพร้อม ทันสมัย และ
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กระจำยในพื้นที่ต่ำงๆ
เช่น กำรพัฒนำระบบสำร
สนเทศ กำรตั้งศูนย์วิเครำะห์
ห้องปฏิบัติกำรสถำบัน
และศูนย์วิจยั เป็นต้น
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