1
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ประจาเดือน มกราคม 2561
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

การจัดงานสัมมนา
เรื่อง การยกระดับ
โอทอปด้วย
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.)

ผลกำรดำเนินงำน

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สถาบั นวิจั ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย (วว.)
ร่วมกับ สานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สส.สป.วท.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(พว.) สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) (สทน.) จั ด สั ม มนาเรื่ อ ง การยกระดั บ โอทอปด้ ว ยวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๑ ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการ
พัฒนาชุมชนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน. ให้ผู้ประกอบการกลุ่ม
OTOP สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ มีกิจกรรมภายในงานสัมมนาฯ ประกอบด้วย การเสวนา
ยกระดั บ โอทอปด้ ว ย วทน. ได้ อ ย่ า งไร กิ จ กรรม STI for OTOP Upgrade Matching เพื่ อ ให้
คาปรึกษาเชิงลึก แก้ไขปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการโอทอป และการรับสมัคร
ผู้ประกอบการตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป พร้อมทั้งยังมีการจัดแสดงนิทรรศการโชว์ผลงาน
จากหน่วยงานในเครือข่ายกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันการเงินและอื่นๆ
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ข้อขัดข้อง
(ล้ำนบำท)

2
ลำดับ
ที่

นโยบำยรัฐบำล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งกำร

ผลกำรดำเนินงำน

การลงนามความ
ร่วมมือในโครงการ
“ชนชราแห่งอนาคต :
การพัฒนานวัตกรรม
ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ สาหรับ
ผู้สูงอายุและ
ผู้ประกอบการสังคม”

กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ ฯ โดย โปรแกรมสนั บ สนุ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ITAP พว.) ได้ร่วมลงนามความร่วมมือใน
โครงการ “ชนชราแห่งอนาคต : การพัฒ นานวัตกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาหรับ
ผู้สูงอายุและผู้ประกอบการสังคม” กับ สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
(OKMD) โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๑ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ กรุ ง เทพฯ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาโมเดลธุ ร กิ จ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารโดยใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยทั้งในด้านการออกแบบที่ตอบสนองชีวิตผู้สูงอายุและ
การเชื่อมต่อโลกผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล เพื่อรองรับและอานวยความสะดวกต่อวิถีชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ FABLAB
Thailand ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.) สถาบั น บริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (INNOTECH) และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าธนบุ รี โดย ABLE lab และ Future Living Lab เพื่ อ น า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ระดับสากลด้วยความคิดสร้างสรรค์
และการออกแบบ (creative and design) ในการสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการ
ไทย ทั้งในด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการ รวมทั้ งสร้างองค์ความรู้การพัฒนาธุรกิจ
ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และการเปลี่ยนโครงสร้างปิรามิดประชากรโลก
นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “ชนชราแห่งอนาคต” โดยวิทยากร
จาก TCDC และการบรรยายเรื่อง “Elderly Market และกรณีศึกษาผลิตภัณฑ์และบริการสาหรับ
ตลาดผู้ สู งอายุ ” โดยวิท ยากรจากคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมทั้งแนะนาการสนับสนุนผู้ประกอบการ ตลอดจนการเปิดรับ
สมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.)
ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBio) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

วิจัย และนวัตกรรมให้มี
เอกภำพและ
ประสิทธิภำพ โดยให้มี
ควำมเชื่อมโยงกับ
ภำคเอกชน

โครงการส่งเสริม
นวัตกรรมชีววิทยา
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๘.๒ เร่งเสริมสร้ำง
สังคมนวัตกรรม โดย
ส่งเสริมระบบกำรเรียน
กำรสอนที่เชื่อมโยง
ระหว่ำงวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรม
ศำสตร์และคณิตศำสตร์
กำรผลิตกำลังคนในสำขำ
ที่ขำดแคลนกำรเชื่อมโยง
ระหว่ำงกำรเรียนรู้กับกำร

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งกำร
ศาสตร์ด้วยการลงทุน
ปีที่ ๒ ประจาปี
๒๕๖๑ (Promoting
Life Sciences
Innovation with
Investment :
Promoting I with I)

กำรกำหนดเป้ำหมำย
ของกำรพัฒนำ
บุคลำกรวิจัยและ
นวัตกรรมของ
ประเทศ

ผลกำรดำเนินงำน
(สกว.) สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) แถลงข่าวโครงการส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน ปีที่ ๒
ประจ าปี ๒๕๖๑ (Promoting Life Sciences Innovation with Investment : Promoting I
with I) เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๑ ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
กรุงเทพฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นกลไกสาคัญที่ทาให้เกิดธุรกิจอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ โดย
ผู้ประกอบการ SMEs จะมีเส้นทางการผลิตจากนวัตกรรม (Innovation) ที่ทันสมัย มีมาตรฐาน
เพิ่ มมู ลค่ าทางเศรษฐกิจ และมีโอกาสในการแข่งขันสู่ตลาดนานาชาติ โดยใช้กลไกการบริห าร
จัดการข้อตกลงถ่ายทอดสิทธิ (Licensing agreement) เป็นการต่อยอดงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง ซึ่งจะ
เกิดเป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์แก่ผู้ประกอบการ SMEs ด้านชีววิทยาศาสตร์และสุขภาพ ทั้งนี้ ยังเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านชีววิทยาศาสตร์ รวมทั้ง การพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ และส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาต่อยอดไปสู่
การผลิตผลิตภั ณ ฑ์ หรือ บริก ารที่ พ ร้อมออกสู่ ตลาดธุรกิจ ตลอดจนเป็ น การสร้างโอกาสพั ฒ นา
โครงการพั ฒนาผลิตภัณ ฑ์ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจและ
ประชาชนให้กับประเทศในการวิจัยนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ ซึ่งตอบรับนโยบายไทยแลนด์
๔.๐ สาหรับกิจกรรมภายในงานได้มีการเสวนาในโครงการส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วย
การลงทุ น ปี ๒๕๖๑ และการจั ด แสดงสิ น ค้ า นวัต กรรมของแต่ ล ะหน่ วยงาน รวมทั้ งมี ก ารจั ด
กิจกรรมให้นักวิจัยเจ้าของผลงานต้นแบบได้พบกับนักลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จานวน ๒
ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๗ มี.ค. ๖๑
เมื่ อ วั น ที่ 2 ม.ค. 60 กระทรวงวิ ท ยำศำสตร์ ฯ โดย ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรนโยบำย
วิ ท ยำศำสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมแห่ ง ชำติ (สวทน.) ได้ เปิ ด เผยข้ อ มู ล จำกศู น ย์ ข้ อ มู ล
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สวทน. ถึงสถำนกำรณ์บุคลำกรวิจัยและพัฒนำของประเทศไทย
พบว่ำ ในรอบ 10 ปี สัดส่วนบุคลำกรวิจัยและพัฒนำในภำคเอกชนมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
บุคลำกรวิจัยและพัฒนำภำครัฐ และสัดส่วนบุคลำกรวิจัยและพัฒนำในภำพรวมต่อประชำกรยัง
น้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่มีขีดควำมสำมำรถด้ำนนวัตกรรมสูง เช่น เกำหลีใต้ สิงคโปร์ เยอรมนี
ญี่ ปุ่ น เป็ น ต้ น ซึ่ง สวทน. ได้ ก ำหนดเป้ ำหมำยของกำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรวิจั ยและนวัตกรรมของ
ประเทศใน 3 มิติ ได้แก่
1) กำรพัฒนำบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรม โดยตั้งเป้ำหมำยที่จะเพิ่มบุคลำกรวิจัยและพัฒนำ
เป็น 60 คน ต่อประชำกร 10,000 คน จำกเดิมที่สัดส่วน 13.8 คน ต่อประชำกร 10,000 คน
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ข้อสั่งกำร

ทำงำน กำรให้บุคลำกร
ด้ำนวิจัยของภำครัฐ
สำมำรถไปทำงำนกับ
ภำคเอกชน และกำรให้
อุตสำหกรรมขนำดกลำง
และขนำดย่อมมีช่องทำง
ได้เทคโนโลยี โดยควำม
ร่วมมือจำกหน่วยงำน
และ สถำนศึกษำภำครัฐ

การจัดงานงานถนน
สายวิทยาศาสตร์
เนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติปี ๒๕๖๑

ผลกำรดำเนินงำน
ในปี 2558 และเพิ่มอันดับควำมสำมำรถในกำรดึงดูดนักวิจัยและนักวิทยำศำสตร์ต่ำงชำติเข้ำมำ
ทำงำนในประเทศไทยให้ติดอันดับ 1 ใน 14 จำกอันดับที่ 46 ในปี 2559 เป็นต้น
2) กำรพัฒนำบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับภำคกำรผลิตและบริกำร โดยตั้งเป้ำหมำย
ที่จ ะเพิ่ มอั น ดับ ด้ำนคุ ณ ภำพของนั กวิท ยำศำสตร์และวิศ วกรที่ ตรงกับ ควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำรให้ติดอันดับ 1 ใน 14 จำกอันดับที่ 57 ในปี 2559 และเพิ่มสัดส่วนแรงงำนทักษะ
ของไทยเป็นร้อยละ 25 จำกร้อยละ 13.8 ในปี 2557
3) กำรสร้ำงบุคลำกรเพื่อผลักดันเข้ำสู่อำชีพบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรมที่ให้โอกำสกับทุกพื้นที่
อย่ำงทั่วถึง โดยเพิ่มสัดส่วนบัณฑิตสำยวิทยำศำสตร์ต่อสำยสังคมศำสตร์เป็น 70 ต่อ 30 จำก 33
ต่อ 67 ในปี 2558 และเพิ่มสัดส่วนนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิ เศษที่ได้รับกำรพัฒนำต่อยอด
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3 ของเยำวชนทุกช่วงวัย จำกที่น้อยกว่ำร้อยละ 1 ในปี 2559
ทั้ งนี้ สวทน. ได้รับ ควำมช่ วยเหลือจำกเนสต้ำ (Nesta) ภำยใต้ กองทุ น ควำมร่วมมื อ นิ วตั น
(Newton) และอิ น โนเวจยู เค สหรำชอำณำจั ก ร ในกำรจั ด ส่ ง บุ ค ลำกรจ ำนวน 1 ชุ ด เข้ ำ ร่ ว ม
ฝึกอบรมเป็นเวลำ 7 วัน เพื่อนำองค์ควำมรู้กลับมำจัดทำโครงกำรวิจัยในประเทศเป็นระยะเวลำ 9
เดือน ก่อนเดินทำงไปสรุป ผลงำนที่ สหรำชอำณำจักร โดยตั้งเป้ำ หมำยให้ บุค ลำกรชุดนี้ นำองค์
ควำมรู้ใหม่มำถ่ำยทอดให้คนรุ่นหลังต่อไป
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) และหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๖๑
ภายใต้แนวคิด “นักวิทย์น้อยตามรอยพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย” ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ม.ค. ๖๑
ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ซึ่ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและจุดประกายให้เด็กและเยาวชนไทยหันมาสนใจเรียนรู้และสัมผัสกับ
วิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาความคิด รวมทั้ง
สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้ ตลอดจนนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปบูรณาการกับ
ศาสตร์อื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒ นาต่อยอดเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยจุดเด่นของ
นิ ท รรศการและกิ จ กรรมจะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการเรี ย นรู้ ห ลั ก การทรงงานด้ า น วทน. ของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ผู้ซึ่งเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยผ่าน
กิจกรรมฐานต่างๆ อาทิ ฐานเข็มกลัดเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๔ เป็นการสร้างสรรค์เข็มกลัดที่ระลึก
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ด้วยตนเอง ฐานกล้องรูเข็มเป็นการประดิษฐ์กล้องรูเข็มอย่างง่าย ฐานแบบจาลองสุริยุปราคาเพื่อ
เรี ย นรู้ ว่ า สุ ริ ยุ ป ราคาเกิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งไร เป็ น ต้ น รวมทั้ ง ยั ง มี กิ จ กรรมจากหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานพันธมิตร อาทิ กิจกรรมตาดู หูฟังและการทรงตัวด้วยเครื่อง
เล่น เพื่อเป็นการฝึกฝนการเป็นนักบินอวกาศ พร้อมกับเกมส์ที่เสริมสร้างพื้นฐานประสาทสัมผัส
ต่างๆ นิทรรศการ ๑๕๐ ปี สุริยุปราคาหว้ากอ และการจัดกิจกรรมการสังเกตดวงอาทิตย์ผ่านกล้อง
โทรทรรศน์อย่างปลอดภัย รวมทั้งกิจกรรมทาหน้ากากดูดวงอาทิตย์ การแข่งแรลลี่ เกมหาคาตอบ
จากคาถาม กิจกรรมระบายสีสาหรับเด็กเล็ก และการสังเกตเครื่องหมายมาตรฐานก่อนซื้อสินค้า
เป็นต้น
การจัดงานตะลุยวันเด็ก!
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) ร่วมกับ
บ้านวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โรงเรียนสวนกุหลาบ
สิรินธร ปี ๒๕๖๑
รังสิต บริษั ท ซีพี เมจิ จ ากัด บริษัท ซิลิค อน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากัด บริษั ท VR Recreator
จากัด และเครือข่ายพันธมิตรของ พว. จัดงานตะลุยวันเด็ก ! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปี ๒๕๖๑
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “สนุกวิทย์ รู้คิด ตามรอยอัจฉริยะภาพพ่อ
หลวงของคนไทย” ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ ม.ค. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ บ้านวิทยาศาสตร์
สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน โดยมีเยาวชน ครูและผู้ปกครอง จานวน
๓,๒๐๐ คน จาก ๑๓ โรงเรียนใน จ.ปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ เยาวชนที่เข้า
ร่วมงานจะได้ เรีย นรู้แ นวคิ ด การพั ฒ นาตามศาสตร์พ ระราชาในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่หั ว
รัชกาลที่ ๙ อาทิ ตามรอย..พ่อหลวง แกล้งดิน..ให้เป็น ? ฝนมาจากไหน เรือใบฟองน้าแสนสนุก
มหั ศ จรรย์เปลี่ ยนดิ น ปลานิ ลของพ่ อ ออมเงิน ได้ ..ง่ายนิ ด เดี ยว กิ น ดี มี สุข เป็ น ต้ น รวมทั้ งยั งมี
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ ได้แก่ สีสัน หรรษา รถไฟฟ้ามหาสนุก ต่อติด ตะเกียง
โซล่าเซลล์ รอบรู้เห็ดในประเทศไทย กิจกรรมไข่มุกป๊อบ kawaii กล้วยไม้ในบ้าน สนุกสุดหรรษากับ
อาณาจักรสัตว์ เป็นต้น
การแข่งขัน “อาชีวะ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
สร้างชาติเกษตร
มหาชน) (สทอภ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
อัจฉริยะ” รอบชิง
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จากัด และทรูปลูกปัญญา จัดการแข่งขัน “อาชีวะสร้างชาติเกษตร
ชนะเลิศ
อัจฉริยะ” รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๑ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุป ระสงค์ เพื่ อให้เยาวชนไทยน าเทคโนโลยีภู มิสารสนเทศและระบบ Global
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การจัดงาน Maker
Faire Bangkok
2018 : ลานอวดของ
ประลองไอเดีย

ผลกำรดำเนินงำน
Navigation Satellite System (GNSS) ที่ ทั น สมั ย มาพั ฒ นาและปรับ เปลี่ ย นการใช้ งานในภาค
การเกษตรไทย เพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศในยุค Thailand 4.0 และรองรับเกษตรกรรม
๔.๐ ซึ่งการดาเนิ น โครงการแข่ งขัน ในครั้งนี้ เป็ น เวที ให้ เยาวชนไทยสายอาชี วะได้แสดงผลงาน
นวัตกรรม เครื่องมือ เครื่องจักรทางด้านการเกษตรที่เกิดจากการประดิษฐ์และนาเทคโนโลยีการ
ระบุ ต าแหน่ ง GNSS มาใช้ เพื่ อ เพิ่ มความแม่ นยา และส่ งเสริมประสิ ทธิภาพในกระบวนการทาง
การเกษตรให้สูงขึ้น สาหรับผลงานที่ได้จากการแข่งขันจะนาไปสู่การประยุกต์และปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ทั้งนี้ การแข่งขันในรอบที่ผ่านมามีทีมที่ผ่านเข้ารอบ ๖ ทีม ซึ่งทุกทีมจะต้องแข่งขันในเชิง
นวัตกรรมด้าน GNSS โดยนาเสนอชิ้นงานการพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ
ระบบ GNSS แบบพิ กั ด แม่ น ย าสู ง เพื่ อ เป็ น นวั ต กรรมสู่ ภ าคการเกษตร โดยที ม ชนะเลิ ศ ใน
ระดับประเทศ ได้แก่ “ทีมโสเจ๊ง” ในผลงานชื่อว่า โดรนพ่นยาอเนกประสงค์ทางการเกษตรจาก
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น จ.ขอนแก่ น ซึ่งได้รับถ้วยเกียรติยศจากประธานองคมนตรี และเงิน
ทุนการศึกษา รวมทั้งได้ไปศึกษาดูงานด้าน GNSS ณ ประเทศญี่ปุ่นในเดือน มี.ค. ๖๑
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สานักงานพัฒ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติ (พว.)
ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิต
จากัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย จัดงาน Maker
Faire Bangkok 2018 : ลานอวดของ ประลองไอเดีย ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ม.ค. ๖๑ ณ ลานหน้า
ศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา กรุงเทพฯ โดยเป็นมหกรรมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของเหล่าเมก
เกอร์หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมทั้งแบ่งปันความคิดและ
ประสบการณ์ ช่วยจุดประกายความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนและบุคคล
ทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตของวัฒ นธรรมเมกเกอร์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
วางรากฐานการสร้างบุคลากรในสาขาสะเต็ม ทั้งนี้ ภายในงานมีบูธแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ๘๐ บูธ
รวมทั้งมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ Electric Parade ขบวนพาเหรดแสงสีเสียง TukTuk Racing เกมส์
แข่งรถตุ๊กตุ๊กแบบ VR และการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์โดยเมกเกอร์จากประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น
ตลอดจนมีเวทีสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมได้ร่วมสนุกกับการเป็นเมกเกอร์ และ
มีการมอบรางวัลโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี ๒ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุ ก วิท ย์ พลั ง คิ ด เพื่ อ อนาคต ในหั วข้ อ สิ่ งประดิ ษ ฐ์เพื่ อ
เสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน โดยผู้ชนะจะได้เข้าร่วมงาน Maker Faire Bay Area มหกรรม
แสดงสิ่งประดิษฐ์ของเหล่าเมกเกอร์ ณ เมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา และได้รับรางวัลอื่นๆ
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การจัดค่าย STEM
Science Camp ตอน
“นักประดิษฐ์พิชิต
มหันตภัย”
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๘.๓ ปฏิรูประบบกำรให้ บัญชีนวัตกรรม
สิ่งจูงใจ ระเบียบและ
กฎหมำยที่เป็นอุปสรรค
ต่อกำรดำเนินงำนวิจัย
และพัฒนำต่อยอดหรือใช้
ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริม
กำรจัดทำแผนพัฒนำกำร
วิจัยและพัฒนำในระดับ

ผลกำรดำเนินงำน
รวมมูลค่ากว่า ๑.๒ ล้านบาท
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) ร่วมกับ บริษัท
ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด จัดค่าย STEM Science Camp ตอน “นักประดิษฐ์พิชิต
มหันตภัย” ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ ม.ค. ๖๑ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ต.คลองห้า
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ให้แก่เยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จานวน ๗๐ คน เพื่อเข้า
ร่วมกิจกรรม ๓ วัน ๒ คืน โดยค่าย STEM Science Camp ตอน “นักประดิษฐ์พิชิตมหันตภัย ”
เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ เยาวชนได้ ช่ ว ยกั น ออกแบบสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ส าหรั บ แก้ ไขปั ญ หาที่ เกิ ด จาก
วิกฤติการณ์ น้าท่วม โดยจาลองสถานการณ์ จากเหตุการณ์ น้าท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทยเมื่อปี
๒๕๕๔ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้และฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบ
ทางวิ ศ วกรรม (Engineering Design Process) โดยใช้ ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ทางด้ า น
วิ ท ยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) การแก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ยกระบวนการทาง
วิศวกรรม (Engineering) และการคิดคานวณทางด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) หรือ STEM
มาแก้ไขปัญหา รวมทั้งเป็นการปลูกฝังความเป็นนักประดิษฐ์ (Maker) ให้กับเยาวชนผ่านภารกิจ
ต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมนักประดิษฐ์ “ลูกโป่งเหินฟ้า” เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์สารวจพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ
กิจกรรมนักประดิษฐ์ “เตรียมตัว พร้อม กระโดด” เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์สาหรับส่งกล่องสาธารณภัย
ฉุ ก เฉิ น กิ จ กรรมนั ก ประดิ ษ ฐ์ “อพยพเร็ว ” เพื่ อ สร้ า งพาหนะส าหรั บ ออกจากบริ เวณน้ าท่ ว ม
กิจกรรมนักประดิษฐ์ “ที่หลบภัยไร้กังวล” เพื่อสร้างที่หลบภัยชั่วคราวในภาวะฉุกเฉิน กิจกรรมนัก
ประดิษฐ์ “ป้องกันมหันตภัย ” เพื่อสร้างเครื่องมือป้องกันและเตือนภัยก่อนเกิดมหันตภัย พร้อม
นามาจัดแสดงเป็นนิทรรศการขนาดเล็ ก เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายได้ชม โดยมีเจ้าของ
ผลงานคอยให้ข้อมูล
ปัจจุบันมีผลงำนนวัตกรรมที่ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย มำยังสำนักงำน
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (พว.) แล้วทั้งสิ้น 394 ผลงำน และมีผลงำนที่ผ่ำนกำร
รับรองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติผลงำนนวัตกรรม ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
จำนวน 171 ผลงำน ซึ่ง พว. ได้ส่งรายละเอียดให้สานักงบประมาณพิจารณาตรวจสอบราคาและ
ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว 164 ผลงาน ทั้งนี้ สำนักงบประมำณได้ประกำศขึ้นบัญชีนวัตกรรม
ไทยเรี ย บร้ อ ยแล้ ว จ ำนวน 120 ผลงำน (ปี ง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ ำนวน ๓๔ ผลงำน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๔๗ ผลงำน และปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน 39 ผลงำน)

ปัญหำ/ ข้อเสนอแนะ งปม.
ข้อขัดข้อง
(ล้ำนบำท)
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นโยบำยรัฐบำล
ภำคหรือกลุ่มจังหวัด
เพื่อให้ตรงกับควำม
ต้องกำรของท้องถิ่น
ผลักดันงำนวิจัยและ
พัฒนำไปสู่กำรใช้
ประโยชน์เชิงพำณิชย์โดย
ส่งเสริมควำมร่วมมือ
ระหว่ำงมหำวิทยำลัย
หน่วยงำน วิจัยของรัฐ
และภำคเอกชน
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
จัดให้มีนโยบำยจัดซื้อจัด

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งกำร

ผลกำรดำเนินงำน

การจัดงานมหกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
นวัตกรรมระเบียง
มหาชน) (สทอภ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภาคเอกชนในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษภาค จัดงานมหกรรมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi แฟร์) ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔
ตะวันออก (EECi แฟร์) ม.ค. ๖๑ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยงาน EECi แฟร์ จัดขึ้นตาม
นโยบายประชารัฐของรัฐบาลในการมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน/โอทอปรุ่น
ใหม่ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเข้าร่วมสนับสนุนการดาเนินงานในมิติต่างๆ อาทิ การสนับสนุนด้านการพัฒนามาตรฐาน
การสนับสนุนทางการตลาด รวมทั้งสร้างความตระหนักผ่านกิจกรรมการเผยแพร่เทคโนโลยีใน
รูปแบบต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ สทอภ. มีเป้าหมายในการร่วมพัฒ นาพื้นที่ EEC อย่างยั่งยืน โดยใช้
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือสาคัญในการดาเนินงาน ซึ่งภายในงานได้มีการ
จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ นิทรรศการอนาคต EEC ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า การแสดงสินค้านวัตกรรมโอ
ทอปในพื้นที่ EECการสัมมนาผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน (บ.ว.ร. ๔.๐) ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่
อย่างยั่งยืน การเสวนาเทคโนโลยีระบุตาแหน่งด้วยความแม่นยาสูง นิยามใหม่เพื่อสังคมแห่งอนาคต
กิจกรรมแข่งขันนักวางแผนและพัฒนา EEC และจังหวัดภาคตะวันออก ระดับเยาวชน ครั้งที่ ๒ ชิงโล่
เกียรติยศนายกรัฐมนตรี และการแข่งขันโครงการอาชีวะสร้างชาติเกษตรอัจฉริยะ เป็นต้น ซึ่งคาด
ว่าจะมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานไม่ต่ากว่า ๑๐,๐๐๐ คน มาร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ รวมทั้งแสดง
ความคิดเห็น เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ไปออกแบบนวัตกรรมเชิงพื้นที่ AIP
platform (Actionable Intelligence Policy platform) เพื่อนาไปสู่การใช้งานได้จริง
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ข้อขัดข้อง
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ข้อสั่งกำร

ผลกำรดำเนินงำน

การพัฒนาสร้างโครง
รถบัสไฟฟ้าชนิดโมโน
คอคเพื่อการผลิต
ภายในประเทศ
ภายใต้โครงการสร้าง
เครื่องจักรต้นแบบ
ด้วยกระบวนการ
วิศวกรรมเพื่อการ
สร้างสรรค์คุณค่า

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
ร่วมกับบริษัท ไทยยานยนต์ไฟฟ้า จากัด และสมาคมเครื่องจักรกลไทย แถลงข่าวความสาเร็จการ
พัฒ นาสร้างโครงรถบัสไฟฟ้าชนิดโมโนคอคเพื่อการผลิตภายในประเทศ ภายใต้โครงการสร้าง
เครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่ า เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๑ ณ
ลานอเนกประสงค์ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จากัด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งการ
พัฒนาสร้างโครงรถบัสไฟฟ้าชนิดโมโนคอคเพื่อการผลิตภายในประเทศ ช่วยลดการนาเข้ารถบัส
ไฟฟ้า/ชิ้นส่วนประกอบจากต่างประเทศ และทาให้สามารถกาหนดสมรรถนะของรถบั สไฟฟ้าที่
เหมาะสมในด้านต่างๆ สาหรับการบริการขนส่งมวลชนในเส้นทางกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้ โดย
ในเฟสแรกเป็นการพัฒนาโครงสร้างรถบัสไฟฟ้าให้มีรูปทรงและคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อสภาพ
การจราจรในประเทศไทย เช่น การวางแบตเตอรี่ไว้ตาแหน่งที่สูงเพื่อรองรับสภาพถนนที่มีน้าท่วม
ขัง และออกแบบให้สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย ซึ่งในอนาคตเมื่อมีการประกอบโครงสร้างของรถบัส
ไฟฟ้าชนิดโมโนคอคแบบสมบูรณ์แล้ว รถบัสไฟฟ้าดังกล่าวจะใช้เวลาในการประจุไฟฟ้าเพียง ๒๐
นาที ก็ ส ามารถวิ่ง ได้ ระยะทางประมาณ ๕๐ กิ โลเมตรต่ อ การประจุ ไฟฟ้ า เต็ ม ๑ ครั้ง โดยให้
ความเร็วสูงสุดที่ ๘๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นความเร็วที่เหมาะสมในการขับขี่ยานพาหนะในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งนี้ โครงรถบัสไฟฟ้าชนิดโมโนคอคเพื่อการผลิตภายในประเทศ มีการ
พัฒนาแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
๑) การออกแบบโครงสร้างรถบัสไฟฟ้า เป็นการออกแบบโครงสร้างรถบัสโดยใช้ กระบวนการ
วิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering) จากโครงสร้างรถโดยสารไฟฟ้า (EV-City Bus) ขนาด

จ้ำงของภำครัฐทีเ่ อื้อ
อำนวย เพื่อสร้ำงโอกำส
กำรพัฒนำเทคโนโลยีของ
ประเทศ ในกรณีที่จำเป็น
จะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์
หรือเทคโนโลยีจำก
ต่ำงประเทศ จะให้มี
เงื่อนไขกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีเพื่อให้สำมำรถ
พึ่งตนเองได้ในอนำคตด้วย

ปัญหำ/ ข้อเสนอแนะ งปม.
ข้อขัดข้อง
(ล้ำนบำท)

10
ลำดับ
ที่

นโยบำยรัฐบำล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งกำร

ผลกำรดำเนินงำน
๑๐.๕ เมตร ของประเทศจี น ซึ่งได้ท าบั น ทึ กข้ อตกลงความร่วมมื อเพื่ อ ขอถ่ายทอดเทคโนโลยี
(Technology Transfer) กับ Beiqi Foton Motor Co., Ltd. บริษัทผู้ผลิตในประเทศจีน ในการ
ขอถอดแบบโครงสร้างเพื่อนามาปรับปรุงให้เหมาะสาหรับการใช้งานในประเทศไทย
๒) การออกแบบเครื่องมือช่วยยกรถ เพื่อความสะดวกในการศึกษา/ตรวจวัดชิ้นส่วนใต้ท้องรถ
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

5

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

ปัญหำ/ ข้อเสนอแนะ งปม.
ข้อขัดข้อง
(ล้ำนบำท)

