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รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ประจําเดือน กุมภาพันธ 2561
หนวยงาน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.)
ลําดับ
ที่

1

นโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาล :
ขอ ๘ การพัฒนาและ
สงเสริมการใช
ประโยชนจากวิทยา
ศาสตร เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
8.1 สนับสนุนการเพิ่ม
คาใชจายในการวิจัย และ
พัฒนาของประเทศเพื่อ
มุงไปสูเปาหมายใหไมต่ํา
กวา รอยละ 1 ของ
รายได ประชาชาติและมี
สัดสวนรัฐตอเอกชน 30
: 70 ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาติ ทั้งนี้ เพื่อให
ประเทศมีความสามารถ
ในการแขงขันและมี
ความกาวหนาทัดเทียม
กับประเทศอื่นที่มรี ะดับ
การพัฒนาใกลเคียงกัน
และจัดระบบบริหารงาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

การจัดงานประชุม
วิชาการเทคโนโลยี
อวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ
แหงชาติ หรือ
GEOINFOTECH
2018

ผลการดําเนินงาน

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการ
มหาชน) (สทอภ.) รว มกับ กรมแผนที่ทหาร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สถาบั น
สงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(องคการมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) องคการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก (องคการมหาชน) มูลนิธิแมฟาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ สมาคมการสํารวจและ
การแผนที่แหงประเทศไทย สมาคมภูมิศาสตรแหงประเทศไทย สมาคมการสํารวจและการแผนที่
แหงประเทศไทย สมาคมธรณีวิทยาแหงประเทศไทย สมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศ
ภูมิศาสตรแหงประเทศไทย และหนวยงานภาคเอกชน จัดงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศแหงชาติ หรือ GEOINFOTECH 2018 ภายใตแนวคิด “ภูมิสังคม” ระหวางวันที่
๑-๒ ก.พ. ๖๑ ณ ศูนยประชุมวายุภักษ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนยราชการและคอนเวนชั่น
เซ็ น เตอร แจ งวั ฒ นะ กรุ ง เทพฯ ซึ่ ง เป น เวที นํ า เสนอผลงานวิ จั ย และการนํ า ผลงานวิ จั ย ไปสู
ภาคปฏิ บัติอย างเปน รูปธรรม พร อมเป ดโอกาสใหมี การแลกเปลี่ ยนประสบการณและแนวคิ ด
ระหวางบุคคล โดยมุงเนนการนําเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและศาสตรที่เกี่ยวของไปบริหารจัดการ
ทรัพ ยากรทุก ดานทุกมิ ติ ทั้ งนี้ ปจจุ บัน สทอภ. อยูร ะหว างคิ ดคน และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
Intelligence มาเปนเครื่องมือชวยบริหารจัดการ ซึ่งเปนกลไกการขับเคลื่อนสูการพัฒนาใหเกิด
ประโยชนกับทรัพยากรทุกดาน จึงเปนจุดเริ่มตนของ Actionable Intelligence Policy platform
หรือ AIP ที่เปนเครื่องมือที่ประเทศไทยตองการที่กําลังดําเนินการภายใตโครงการ Theos-2 รวมถึง
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Big Data ที่เกิดขึ้นจากแหลงตางๆ ทั้งแหลง sensor และ crowdsourcing เพื่อการพัฒนาไปสู
ความเปน Thailand 4.0 แบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน ซึ่งเอื้อตอการนําไปใชประโยชนดาน
บริหารจัดการทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ลดความเลื่อมล้ํา และแกปญหาการขัดแยงดาน
ตางๆ ของประเทศ
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแสวงหาพันธมิตร สรางความเชื่อมั่นทั้งในและนอกประเทศเพื่อ
ขยายศักยภาพการดําเนินงานดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศใหมีความหลากหลายและ
แข็งแกรงเปนศูนยกลางระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้งมีการประชุมวิชาการนานาชาติ
SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018 ระหวาง สทอภ. และมหาวิทยาลัย
อูฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งความรวมมือดังกลาวสงผลใหมีการเปดการเรียนการสอนระดับ
นานาชาติ หลักสูตร SCGI Master Program ในเดือน ส.ค. ๖๑ โดยผูจบการศึกษาจะไดรับ
ปริญญาโทจากทั้งสองสถาบัน คือ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยอูฮั่น
พิธีลงนามบันทึก
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร ฯ โดย โปรแกรมสนั บ สนุ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
ความเขาใจ ภายใต
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (ITAP พว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุน
โครงการ “การสนับสนุน การวิจัย (สกว.) รวมลงนามบันทึกความเขาใจ ภายใตโครงการ “การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา
การวิจัยเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรม
ศักยภาพของ
อื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง ระยะที่ 3” เมื่ อ วั น ที่ 8 ก.พ. 61 ณ โรงแรมเซ็ น จู รี่ พาร ค กรุ งเทพฯ โดยมี
ผูประกอบการขนาด วัตถุประสงคเพื่อมุงเนนใหความชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ในดานการสนับสนุนทุนวิจัยใน
เล็กและขนาดกลางใน รูปแบบการบูรณาการ ดวยการสรางองคความรูที่เหมาะสมผานกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร
กลุมอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีรวมกับการจัดการดานธุรกิจ การศึกษาขอมูลทางการตลาดเบื้องตนและการพัฒนา
อาหารและอุตสาหกรรม ออกแบบบรรจุภัณฑ ภายใตแนวคิด “วิจัยได...ขายจริง” จากกลไกการทํางานของ ITAP พว. และ
อื่นที่เกี่ยวของ ระยะ ชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ Innovative house ของฝายอุตสาหกรรม สกว. ที่ทําหนาที่
ที่ 3”
จัดสรรทุนวิจัยใหแกนักวิจัย คณาจารยในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อศึกษาวิจัยใหกับ
ผูประกอบการ SMEs ในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร เครื่องสําอางและเวชสําอาง
ทั้งนี้ พว. และ สกว. ไดรวมกันตั้งเปาหมายที่จะสนับสนุนการวิจัยจํานวน 75 โครงการ โดย
แบงรูปแบบทุนออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 1) กลุมพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสรางสินคานวัตกรรมในรูปแบบ
เดิมที่เคยดําเนินการมา และ 2) กลุมการวิจัยในระดับปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสูตรและกระบวนการ
ผลิตในระดับอัพสเกล เนื่องจากเมื่อพัฒนาผลิตภัณฑไดแลวยังคงตองศึกษาดานตางๆ ในเชิงลึก
เพิ่มขึน้ เชน การวิเคราะหสารชีวภาพ คุณคาทางโภชนาการ รวมถึงการพัฒนากระบวนการ ผลิตระดับ
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อัพสเกล เป นตน เพื่ อใหโครงการรองรั บความตองการของผูประกอบการไดครอบคลุมยิ่ งขึ้ น
กวาเดิม
นอกจากนี้ ภายในงานไดมีการจัดพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยประจําปงบประมาณ 2559
(ระยะที่ 1) Innovative House Awards และการนําเสนอผลิตภัณฑนวัตกรรมจากงานวิจัย
จํานวนกวา 100 ผลิตภัณฑจาก 8 กลุมงานวิจัย ประกอบดวย กลุมผลิตภัณฑสมุนไพรและเวชสําอาง
ขนมขบเคี้ ย ว เครื่ อ งดื่ ม อาหารพร อ มรั บ ประทาน อาหารพร อ มปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ เ สริ ม อาหาร
ผลิตภัณฑที่เปนสวนประกอบอาหาร และขนมหวาน รวมทั้งยังมีการประกาศผลรางวัลผลงานวิจัย
เดนในแตละดาน จํานวน 12 รางวัล และรางวัลปอปปูลารโหวตจากผูรวมงาน และมีการบรรยาย
เรื่อง “นวัตกรรมนั้นสําคัญอยางไร” และการเสวนาเรื่อง “กวาจะไดงานวิจัยที่พรอมจะขายจริง
ในเชิงพาณิชย” ตลอดจนการนําเสนอรูปแบบทุนวิจัยในป 2561
การจัดแสดง
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
นิทรรศการ Thailand เทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค พว.) เขารวมจัดแสดงนิทรรศการ Thailand Nanotechnology
Nanotechnology Pavilion ภายใตแนวคิด “nano solutions by innovation” ในงานประชุมวิชาการและ
Pavilion ในงานประชุม นิทรรศการ (The 17th International Nanotechnology Exhibition and Conference
วิชาการและ
(nano tech 2018) เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 61 ณ Tokyo Big Sight (โตเกียวบิ๊กไซท) กรุงโตเกียว
นิทรรศการ (The
ประเทศญี่ปุน โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรฯ (ดร.สุวิทยฯ) เปนประธานเปดงาน ซึ่งการ
17th International เขารวมงาน nano tech 2018 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางการรับรูผลงานการวิจัยและพัฒนา
Nanotechnology ดานนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยในระดับนานาชาติ และเปนการติดตามความกาวหนาการวิจัย
Exhibition and
และพัฒนาในเวทีโลกเพื่อเปนแนวทางในการวิจัยและพัฒนาในอนาคต รวมทั้งยังเปนโอกาสในการ
Conference (nano สรางความรวมมือดานตางๆ อาทิ การพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยี การถายทอด
tech 2018)
เทคโนโลยีสูภาคอุตสาหกรรม และการทํากิจกรรมทางธุรกิจ โดยผานการเจรจาทางธุรกิจ ระหวาง
ตัวแทนหนวยงานภาครัฐกับภาคเอกชนจากประเทศไทยและญี่ปุน เปนตน ตลอดจนยังเปนโอกาส
ในการประชาสัมพันธเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) สิทธิประโยชน
และมาตรการสงเสริมการลงทุนในกิจการดานนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย
ทั้งนี้ การจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้มีหนวยงานจากประเทศไทยเขารวมงาน จํานวน 8
หนวยงาน ไดแก นาโนเทค พว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
บริษัท Vet Products Research and Innovation จํากัด บริษัท KEEEN จํากัด บริษัท Haydale
Technology (Thailand) จํากัด บริษัท St. Herb Cosmetics International จํากัด บริษัท ปตท.
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จํากัด (มหาชน) และบริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จํากัด โดยมีผูรวมงานจากประเทศไทย
จํานวน 50 คน นอกจากนี้ ยังไดเขาเยี่ยมชมหนวยงานและองคกรที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุน
อาทิ บริษัท เทยิน ฟรอนเทียร จํากัด (Teijin Frontier Co., Ltd.) ซึ่งเปนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
สิ่งทอรายใหญของประเทศญี่ปุน โรงงานอุตสาหกรรมการเพาะปลูก (plant factory) ของภาค
เอกชน และองคกรการสรางความรวมมือเพื่อสรางความเขมแข็งการวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพ
และการแพทย (iCONM) เป น ต น เพื่ อ แสวงหาความร ว มมื อ ด า นการพั ฒ นางานวิ จั ย แบบ
มุงเปาที่สอดคลองกับนโยบายของภาครัฐ
การลงนามความ
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) และ
รวมมือเพื่อรวมกัน
National Agriculture and Food Research Organization (NARO) ประเทศญี่ปุน ไดลงนาม
วิจัยและพัฒนาใน
ความรวมมือเพื่อรวมกันวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพสูการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาเทคโนโลยี
และอาหารอยางยั่งยืน เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๑ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน โดยความรวมมือใน
ชีวภาพสูการพัฒนา ครั้งนี้ไดครอบคลุมงานวิจัยในหลายๆ ดาน ทั้งดานพืช สัตว อาหาร เกษตรกรรม และสิ่งแวดลอม
อุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งโครงการนํารองจะเนนเกี่ยวกับเรื่องพืชเปนอันดับแรก โดยจะจัดทําโครงการวิจัยรวมกัน มีการ
และอาหารอยาง
แลกเปลี่ยนนักวิจัย เพื่อศึกษาและพัฒนาวิธีการปรับแตงจีโนมในพืชกลุมไมดอกไมประดับที่มี
ยั่งยืน
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ เชน กลวยไม ใหมีประสิทธิภาพและใชประโยชนไดมากขึ้น เปนตน
รวมถึงการจัดการประชุมวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญนักวิจัยหลักจาก NARO มาเปน
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ (keynote speaker) ตลอดจนการจัดสมาคม (Consortium) เพื่อประเมิน
ความกาวหนาของงานปรับแตงจีโนมในประเทศไทยโดยมี พว. เปนศูนยกลาง
ทั้งนี้ โครงการความรวมมือดังกลาวเปนประโยชนตอโครงการปรับปรุงพันธุพืชในประเทศไทย
โดยเฉพาะกลุม ไมดอกไมประดับ รวมถึงสามารถนํากระบวนการดังกลาวมาประยุกตใชกับพืช
อื่นๆ ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปมากในปจจุบัน รวมทั้งยังสามารถนําเทคโนโลยีมา
ใชเปนเทคนิคในการศึกษาตําแหนง หนาที่ และกลไกการทํางานของยีนเปาหมายไดอยางแมนยํา
เพื่อยกระดับการปรับปรุงพันธุพืชแนวอณูวิธี หรือ Molecular breeding (เปนการศึกษาเกี่ยวกับ
โครงสรางและการทํางานของหนวยพันธุกรรมในระดับโมเลกุล) ใชองคความรูดานลําดับเบสจีโนม
ที่เกี่ยวของโดยการใชเทคนิคที่เรียกวา โมเลกุลเครื่องหมาย (Marker-Assisted Selection : MAS)
ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
การจัดงานประชุม
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)
วิชาการและนิทรรศการ ภาคเหนือ จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ พว. ภาคเหนือ ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 9 ก.พ.
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สงเสริมระบบการเรียน
การสอนที่เชื่อมโยง
ระหวางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรม
ศาสตรและคณิตศาสตร
การผลิตกําลังคนในสาขา
ที่ขาดแคลนการเชื่อมโยง
ระหวางการเรียนรูกับการ
ทํางาน การใหบุคลากร
ดานวิจัยของภาครัฐ
สามารถไปทํางานกับ
ภาคเอกชน และการให
อุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอมมีชองทาง
ไดเทคโนโลยี โดยความ
รวมมือจากหนวยงาน
และ สถานศึกษาภาครัฐ

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
พว. ภาคเหนือ
ประจําป 2561

ผลการดําเนินงาน
61 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม
ภายใตชื่องาน “นวัตกรรมเพื่อชุมชน สูสังคมแหงการแบงปนความรู” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตอบ
โจทยนโยบายไทยแลนด 4.0 ดวยแนวคิด NSTDA Beyond Limits หรือ “นวัตกรรมเหนือ
คาดหมาย พลิ ก โฉมอุ ต สาหกรรมไทย 4.0” มุ ง เน น การวิ จั ย พั ฒ นาขี ด ความสามารถด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ ทั้งในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด และภูมิภาคทั่ว
ประเทศ พรอมนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ พว. และพันธมิตร
ทั้งนี้ งานประชุมฯ ประจําป 2561 มีกิจกรรมหลัก ไดแก การมอบรางวัลผญาดีศรีลานนา
ประจําป 2561 เพื่อเปนการยกยองบุคคลตนแบบผูนําเอา วทน. ไปเปนเครื่องมือในการคิดคน
หรื อ ต อ ยอดภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น และมี ก ารมอบโล ใ ห แ ก เ ครื อ ข า ยพั น ธมิ ต รที่ ไ ด ร ว มจั ด ค า ย
วิทยาศาสตร เพื่อสรางความตระหนักแกเยาวชนใหสนใจในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม พลังขับเคลื่อน Northern4.0” มีการนําเสนอผลงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการเสวนาเพื่อถายทอดแนวคิดประสบการณการพัฒนาดวย
วทน. ในหัวขอ “คอสเมติกไทยดาวรุง มุงตลาดโลก” (Thai Herb Cosmetics : Open to the
World) เพื่อใหแนวทางการเพิ่มมูลคาและความโดดเดนใหกับผลิตภัณฑเครื่องสําอางสมุนไพรไทย
ปจจัยที่จะใหเกิดความสําเร็จ และกรณีศึกษาจากผูประกอบการ “ผูประกอบการเกษตรยุคใหม
กาวไกลดวย วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม” “การพัฒนาเครื่องจักรทางการเกษตร: The
Food Automation & Manufacturing” “ระบบพิพิธภัณฑอิเล็กทรอนิกสและระบบนําชม
พิพิธภัณฑเพื่อเปนตนแบบสนับสนุนการทองเที่ยวในชุมชน” และ “วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อสงเสริมและพัฒนาชุมชน รวมกับ ครู กศน.”
นอกจากนี้ ยังมีการแนะนํา “โครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in
Thailand” (โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดโอกาสใหมของธุรกิจ SMEs) ที่สงเสริมและ
พัฒนาผูประกอบการ SMEs และผูริเริ่มธุรกิจหรือสตารทอัพไดคิดคนนวัตกรรมดานเทคโนโลยี
สะอาดของประเทศไทย และการนําเสนอกลไกและบริการของ พว. สําหรับภาคนักวิจัย ภาคชุมชน
และภาคเอกชน รวมทั้งนิทรรศการเปดบานเทคโนโลยี พว. ภาคเหนือ การคัดสรรเทคโนโลยีจาก
งานวิจัยกวา 30 ผลงาน ที่พิสูจนแลววานํามาใชแกปญหาในทองถิ่นไดอยางแทจริง ตลอดจนการ
แสดงผลงานจากตัวอยางเกษตรกรและชุมชนที่นํา วทน. ไปทดลองปฏิบัติ พัฒนาตอยอดจนสําเร็จ
และเสริมสรางเปนอาชีพของชุมชนหรือตนเองไดอยางยั่งยืน และผลงานจากเยาวชนคายวิทยาศาสตร
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ผลการดําเนินงาน

การจําหนายสินคาและหนังสือจากการวิจัยผานกิจกรรมศูนยหนังสือสัญจรและตลาดชาววิทย
การแถลงขาวเปดตัว
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)
การแขงขันนําเสนอ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) และ
เรื่องราวทางวิทยาศาสตร องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพ.) รวมกับ บริติช เคานซิล ประเทศไทย สถาบันการวิจัย
“FameLab
EURAXESS บริษัท เดอะสแตนดารด จํากัด และบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จัดงาน
Thailand” ปที่ 3
แถลงขาวเปดตัวการแขงขันนําเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร “FameLab Thailand” ปที่ 3 เมื่อ
วันที่ 9 ก.พ. 61 ณ True Incube ชั้น 4 ศูนยการคาเซ็นเตอรพอยท ออฟ สยามสแควร กรุงเทพฯ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนนโยบายดานการสื่อสารทางวิทยาศาสตรและสรางการตระหนักรู
ในการขับเคลื่อนประเทศ การพัฒนาคน และความคิด รวมถึงวิธีการสื่อสารโดยใชหลักการทาง
วิทยาศาสตร พรอมกับการใชความคิดสรางสรรค เพื่อชวยทําใหวิทยาศาสตรเปนเรื่องที่เขาใจงาย
และทําใหคนทั่วไปเขาใจถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร ซึ่งโครงการ Famelab เปนการแขงขัน
นําเสนอเรื่องราวหรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร
(Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematics) และเรื่องใกลตัวใหมีความสนุก นาสนใจ เขาใจงาย
ภายใน 3 นาที ครอบคลุมหลักเกณฑ 3 ขอ คือ เนื้อหาชัดเจน (content) ถูกตอง (clarity) และ
นาสนใจ (charisma) โดยผูชนะจะไดเปนตัวแทนประเทศไทย รวมแขงขันรอบชิงชนะเลิศในงาน
เทศกาลวิทยาศาสตรระดับโลก Cheltenham Science Festival ระหวางวันที่ 5-10 มิ.ย. 61 ณ
สหราชอาณาจักร พรอมทุนสนับสนุน นอกจากนี้ ผูผานเขารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จํานวน
10 คน จะได รั บ การฝ ก อบรมพิ เ ศษแบบเข ม ข น หรื อ มาสเตอร ค ลาส (Masterclass) โดย
ผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสารทางวิทยาศาสตรจากสหราชอาณาจักรอีกดวย
การลงนามบันทึก
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย ศูนย บริห ารจั ดการเทคโนโลยี เขตอุต สาหกรรมซอฟตแวร
ขอตกลงความรวมมือ ประเทศไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (ซอฟตแวรพารค พว.) และ
โครงการดานการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการดานการพัฒนา
พัฒนาทักษะการเปน ทักษะการเปนผูประกอบการดานธุรกิจเทคโนโลยีซอฟตแวร เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๑ ณ มหาวิทยาลัย
ผูประกอบการดาน
ราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสรางและขยายโอกาสสําหรับนักศึกษา
ธุรกิจเทคโนโลยี
อาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีความรูและทักษะดานการสรางนวัตกรรมดวยซอฟตแวร
ซอฟตแวร
ในการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ รวมทั้งเปนการเพิ่มขีดความสามารถและทักษะ
สําหรับการประกอบอาชีพในยุคใหมของนักศึกษา ตลอดจนเปนการรวมมือสงเสริมการพัฒนาการ
สอนดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการสรางบุคลากรดานวิทยาศาสตรและ
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๘.๓ ปฏิรูประบบการให บัญชีนวัตกรรม
สิ่งจูงใจ ระเบียบและ
กฎหมายที่เปนอุปสรรค
ตอการดําเนินงานวิจัย
และพัฒนาตอยอดหรือใช
ประโยชน รวมทั้งสงเสริม
การจัดทําแผนพัฒนาการ
วิจัยและพัฒนาในระดับ
ภาคหรือกลุมจังหวัด
เพื่อใหตรงกับความ
ตองการของทองถิ่น
ผลักดันงานวิจยั และ
พัฒนาไปสูการใช
ประโยชนเชิงพาณิชยโดย
สงเสริมความรวมมือ

ผลการดําเนินงาน
เทคโนโลยี เพื่อเปนประโยชนตออุตสาหกรรมและสังคม ทั้งนี้ โครงการดังกลาวจะดําเนินการระหวาง
ป ๒๕๖๑-๒๕๖๓ โดยรวมกันดําเนินการใน ๓ ประเด็นสําคัญ ไดแก
๑) สงเสริมและพัฒนาทักษะดานการสรางนวัตกรรมเชิงพาณิชย โดยมีซอฟตแวรพารค พว.
ใหการปรึกษา แนะนําผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ใหนักศึกษา
และคณาจารยรวมปฏิบัติงานจริงกับผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี และเขารวมโครงการ “Digital
Innovation Startup Apprentice” ของซอฟตแวรพารค พว. ดวย
๒) ส งเสริ ม และพั ฒ นาทั ก ษะด า นเทคโนโลยี ใ หม ให นั ก ศึ ก ษาและคณาจารย เ ข า รั บ การ
ฝกอบรมทักษะดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน ปญญาประดิษฐ Artificial Intelligence (AI) และ
Internet of Things (IoT) เปนตน
๓) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย การบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีใหแกชุมชน โดยมี
ซอฟตแวรพารค พว. ใหการปรึกษา แนะนําผูเชี่ยวชาญ วิทยากรและที่ปรึกษาเพื่อกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยในการถายทอดกระบวนการคิด กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ และการบริการเชิง
พาณิชย
ปจจุบันมีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นแบบคําขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย มายังสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) แลวทั้งสิ้น ๔๒๐ ผลงาน และมีผลงานที่ผานการ
รับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรม ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
จํานวน 171 ผลงาน ซึ่ง พว. ไดสงรายละเอียดใหสํานักงบประมาณพิจารณาตรวจสอบราคาและ
ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทยแลว ๑๖๕ ผลงาน ทั้งนี้ สํานักงบประมาณไดประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรม
ไทยเรี ย บร อ ยแล ว จํ า นวน 120 ผลงาน (ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํ า นวน ๓๔ ผลงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๔๗ ผลงาน และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน 39 ผลงาน)
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ผลการดําเนินงาน

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อระดม
ความเห็นสําหรับ
ผูบริหารกระทรวง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (CEO
Retreat) ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๑ รวท. (ดร.สุวิทยฯ) เปนประธานรวมหารือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อระดมความเห็นสําหรับผูบริหารกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (CEO Retreat) ครั้งที่ ๒
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด กรุงเทพฯ ซึ่งเปนการประชุมตอเนื่องจากการประชุม CEO Pre-Retreat :
MOST Transformation ซึ่งการประชุมครั้งนี้เปนการประชุมเพื่อระดมแนวความคิด กรอบการ
ดําเนินงาน เปาหมายแนวทาง ผลลัพธที่คาดหวังจากการประชุมครั้งแรก โดยแบงกลุมระดมความ
คิดเห็นออกเปน ๔ กลุม ไดแก ๑) กลุมวิทยสรางคน เนนในเรื่องของการสราง Inspiration ใหเยาวชน
หันมาสนใจในดานวิทยาศาสตรดวยการจัดใหมีโครงการตางๆ เชน โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติใน ๔ ภูมิภาค โครงการคาราวานวิทยาศาสตรและโครงการจัตุรัสวิทยาศาสตร
ในเมืองใหญ เปนตน และในสวนของ STEM + PLEARN จะเปนโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิง
ตรรกะใหแกเยาวชนดวยกิจกรรมและโครงการแขงขันดานวิทยาศาสตรและสิ่งประดิษฐ ๒) กลุม
วิทยแกจน เปนโครงการ Local Economic Science Cluster ซึ่งเปนการ Planning Farm
เพาะปลูก โดยการทําใหมีรายไดเสริมจากโครงการ OTOP ดานการแปรรูปผลิตภัณฑ การหาตลาด
และดาน Financing ๓) กลุมวิทยเสริมแกรงอุตสาหกรรม ไดแก โครงการ ๑ อําเภอ ๑ นวัตกรรม
โครงการดานการยกระดับ OTOP ใน ๑๐ จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศ โครงการ Tech Based
Startup โครงการจัดตั้ง Food Fabrication Pilot Plant และโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ
แหงชาติเพื่ออนุรักษ วิจัยและใชประโยชน National Bio bank และ ๔) กลุมวิทยสูภูมิภาค ไดแก
การกระจายองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สูระดับภูมิภาคเพื่อให
เกิดการแขงขันและการกระจายรายไดเพิ่มมากขึ้น เชน ดานอาหาร โดยการสงออกสินคาและ
อาหารพื้นเมือง และโครงการดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เปนตน ซึ่งโครงการดังกลาวนี้เปนกลไก
หลักที่สําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ในป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการรวมกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) กระทรวง
อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๑ ณ วว. เทคโนธานี จ.ปทุมธานี ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อรวมกัน
ดําเนินงานดานวิจัยและพัฒนาสรางนวัตกรรม ถายทอดเทคโนโลยีและบริการงานดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งสงเสริมขีดความสามารถบุคลากรใน

ระหวางมหาวิทยาลัย
หนวยงาน วิจัยของรัฐ
และภาคเอกชน

การลงนามความ
รวมมือทางวิชาการ
รวมวิจัยและพัฒนา
สรางนวัตกรรม
ถายทอดเทคโนโลยี

ปญหา/ ขอเสนอแนะ งปม.
ขอขัดของ
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
บริการวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อ
ภาคอุตสาหกรรม

ผลการดําเนินงาน

ภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับนวัตกรรมใหมที่เกิดขึ้น ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน
รวมถึงลดตนทุนของการประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภายใตยุทธศาสตรการเพิ่มความสามารถ
การแขงขันของผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีกรอบระยะเวลาดําเนินงาน ๕ ป โดยมี
กิจกรรมที่รวมกันดําเนินงาน อาทิ การฝกอบรม สัมมนาและใหคําปรึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแกผูประกอบการในการนิคมอุตสาหกรรมตางๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อชวยสงเสริม
ขีดความสามารถของบุคลากรในนิคมอุตสาหกรรมใหแข็งแกรง รวมทั้งยังไดแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารทางวิชาการระหวางกัน เปนตน
สําหรับกิจกรรมภายในพิธีลงนามฯ วว. ไดจัดนิทรรศการแสดงผลการดําเนินงาน โดยได
นําเสนอความเชี่ยวชาญในดานงานวิจัยและพัฒนา อาทิ โครงการแปรรูปผลิตภัณฑจากขาว ซึ่ง วว.
ไดดําเนินงานตลอดทั้งหวงโซตั้งแตตนทาง กลางทางและปลายทาง เชน การพัฒนาปุยสําหรับเพิ่ม
คุณภาพผลผลิตขาว การวิจัยผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและ
ความงาม การพัฒนาบรรจุภัณฑ และการรับรองคุณภาพ เปนตน รวมทั้งงานบริการที่สนองตอบ
ตออุตสาหกรรม New S-curve เชน ศูนยความเปนเลิศในการทดสอบความเขากันไดทางชีวภาพ
ของเครื่องมือทางการแพทย โครงการศูนยวิจัยและพัฒนาขั้นสูงสําหรับการซอมและผลิตชิ้นสวน
อุตสาหกรรมการบิน อีกทั้งยังไดจัดแสดงโครงการความรวมมือที่ผานมาระหวาง วว. และ กนอ. ดวย
การลงนามบันทึก
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ขอตกลงความรวมมือ นวั ต กรรมแห งชาติ (สวทน.) ร วมกั บ ธนาคารพั ฒ นาวิ ส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย อมแห ง
โครงการพัฒนา
ประเทศไทย (SME Bank) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ไดลงนาม
ผูประกอบการ
บันทึกขอตกลงความรวมมือ “โครงการพัฒนาผูประกอบการ Startup และ SMEs กาวไกลครบ
Startup และ SMEs วงจร” เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๑ ณ SME Bank Tower กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลักดัน
กาวไกลครบวงจร
และสงเสริมการนํางานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปพัฒนาผูประกอบการในกลุม Startup และ
SMEs เพื่อสรางความเชื่อมโยงและบูรณาการในดานตางๆ (Ecosystem) ใหเกิดการเรียนรูและ
สามารถนําไปพัฒนาตอยอดแกกลุม Startup และ SMEs โดยสามารถใชบริการดานการพัฒนา
ผูประกอบการอยางเปนระบบและครบทุกดาน สรางระบบพี่เลี้ยงทางธุรกิจ (Mentor) ใหแก
ผูประกอบการ รวมทั้งสรางโอกาสใหผูประกอบการ Startup และ SMEs ใหเขาถึงแหลงทุนใน
รูปแบบตางๆ เชน การใหเงินสินเชื่อ และการรวมลงทุน เปนตน โดย สวทน. จะรวมสนับสนุนการ
ดําเนิ นการระดับนโยบายเพื่อส งเสริมและสนับสนุนใหเกิ ดกลไกการอํ านวยความสะดวกดา น
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ซึ่งครอบคลุมถึงกลไกการสนับสนุนและสงเสริมการ
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ใชประโยชนจากกําลังคนดานการวิจัยจากภาครัฐ การสนับสนุนการใชประโยชนจากโครงสราง
พื้นฐาน ทรัพยากรและมาตรการสนับสนุนดาน วทน. รวมทั้งอํานวยความสะดวกในการสนับสนุน
และประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให
เกิดการเคลื่อนยายบุคลากรวิจัยจากภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อชวยเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน
ในภาคเอกชน
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สํานักงาน
๘.๔ สงเสริมใหโครงการ การประกวดนวัตกรรม
ลงทุนขนาดใหญของ
อาหาร “Food
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) รวมกับ บริษัท
ประเทศ เชน ดาน
Innopolis
เคซีจี คอรปอเรชั่น จํากัด จัดเวทีการประกวดนวัตกรรมอาหาร “Food Innopolis Innovation
Contest 2017” เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 61 ณ ลานพารคพารากอน ศูนยการคาสยามพารากอน
พลังงานสะอาด ระบบ
Innovation
Contest 2017”
กรุงเทพฯ โดยการแขงขัน Food Innopolis Innovation Contest 2017 เปนเวทีที่คนหานวัตกร
ราง ยานยนตไฟฟา
การจัดการน้ําและขยะ
รุนเยาวดานการสรางนวัตกรรมอาหาร เพื่อใหสามารถตอยอดไปสูการเปนผูประกอบการดาน
ใชประโยชนจากผลการ
อาหาร หรื อ มี โ อกาสในการเข า ไปทํ า งานในบริ ษั ท เอกชนด า นอาหารที่ มี ก ารลงทุ น วิ จั ย และ
ศึกษาวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม รวมทั้งมีโอกาสนําเสนอแผนธุรกิจเพื่อแสวงหาการลงทุนในอนาคต ซึ่ง Food Innopolis
และนวัตกรรมของไทย
ไดมีการเตรียมความพรอมใหกับนิสิต นักศึกษาแตละทีมผานการบมเพาะทั้งการใชกระบวนการคิด
ตามความเหมาะสม
ที่อาศัยการทําความเขาใจในปญหาตางๆ อยางลึกซึ้ง โดยเอาผูใชเปนศูนยกลางและนําเอาความคิด
ไมเพียงแตจะใช
สรางสรรครวมถึงมุมมองจากคนหลายๆ สาขามาสรางไอเดีย แนวทางการแกไขและนําเอาแนวทาง
เทคโนโลยีจากตาง
ตางๆ มาทดสอบและพัฒนา เพื่อใหไดแนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทยกับผูใชและสถานการณ
ประเทศ สงเสริมการใช
นั้นๆ (design thinking) รวมทั้งมีการสอนใชเครื่องมือ business model canvas สําหรับประกอบ
เครื่องมือ วัสดุและสินคา
ธุรกิจ ตลอดจนการทํา field coaching เพื่อใหผลงานที่ออกมาเปนผลงานนวัตกรรมที่ดี และ
อื่นๆ ที่เปนผลจากการ
สามารถเกิดประโยชนไดอยางเปนรูปธรรมทั้งในดานคุณภาพ นวัตกรรมและการตลาด
วิจัยและพัฒนาภายใน
ทั้งนี้ ในป 2560 มีนิสิต นักศึกษาทั้งหมด 72 ทีมที่สงผลงานเขาประกวด และคัดเลือกให
ประเทศในวงกวาง โดย
เหลือเพียง 16 ทีม ที่ผานเขารอบ โดยการประกวดแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) Original
จัดใหมีนโยบายจัดซื้อจัด
Sensation (การแปรรูปผลิตภัณฑ โดยยังคงรสชาติและคุณคาเดิม) และ 2) Waste Not (การลด
จางของภาครัฐที่เอื้อ
การสูญเสียของปจจัยตางๆ ในการผลิต ไมวาจะเปนวัตถุดิบหรือกระบวนการ เปนตน) ซึ่งภายใน
อํานวย เพื่อสรางโอกาส
งานมีการจัดแสดงผลงานของนิสิต นักศึกษาที่ผานเขารอบทั้งหมด 16 ผลงาน และการจัดแสดงบูธ
การพัฒนาเทคโนโลยีของ
ตางๆ มากมาย อาทิ บูธของ Food Innopolis ที่มาเปดโลกเมืองนวัตกรรมอาหารใหไดเรียนรู
ประเทศ ในกรณีที่จําเปน
อนาคตของอุตสาหกรรมอาหารไทย รวมถึงกิจกรรม DIY: CUP CAKE LAB ที่เปดใหเรียนรูเทคโนโลยี
จะตองซื้อวัสดุอุปกรณ
กลิ่นและรส (Favor Academy) บูธของบริษัท เคซีจี คอรปอเรชั่น จํากัด ผูสนับสนุนหลักโครงการ
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หรือเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ จะใหมี
เงื่อนไขการถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อใหสามารถ
พึ่งตนเองไดในอนาคตดวย
๘.๕ ปรับปรุงและจัด
เตรียมใหมีโครงสราง
พื้นฐานดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ดานการ
วิจัยและพัฒนา และดาน
นวัตกรรม ซึ่งเปนโครง
สรางพื้นฐานทางปญญาที่
สําคัญในการตอยอดสู
การใชเชิงพาณิชยของ
ภาคอุตสาหกรรมใหมี
ความพรอม ทันสมัย และ
กระจายในพื้นที่ตางๆ
เชน การพัฒนาระบบสาร
สนเทศ การตั้งศูนยวิเคราะห
หองปฏิบัติการสถาบัน
และศูนยวิจยั เปนตน

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน
โดยนําผลิตภัณฑใหมที่ยังไมเคยออกวางจําหนายในทองตลาดมาเปดตัว ตลอดจนบูธอาหารและ
เครื่องดื่มจากพันธมิตรผูสนับสนุนโครงการกวา 10 บูธ อาทิ Krispy Kreme, Grainey (เกรนเนย)
ขนมของคนรักสุขภาพ, บารบีคิว พลาชา, Kelsay, น้ําผลไมทิปโก, ขนมปงฟารมเฮาท, Lava
Toast- ปนลี่, ทองมวน แบรนดสุธีรา-ศรีฟากรุป, เบทาโกร และ N&B Pancake เปนตน

พิธีเปดหอดูดาวเฉลิม
พระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา
ฉะเชิงเทรา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปด “หอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา” อยางเปนทางการ เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๖๑ ณ
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
โดยทรงเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรนิทรรศการทางดาราศาสตร ซึ่งจัดแสดงในรูปแบบชุด
การเรียนรูดาราศาสตรแบบมีปฏิสัมพันธเพื่อให ผูเขาชมไดเรียนรูเสมือนจริง จํานวน ๑๔ โซน
อาทิ เครื่องตรวจจับรังสีคอสมิค แสงและสเปกตรัม การทํางานของกลองโทรทรรศน การเกิดเฟส
ดวงจันทร หลุมดวงจันทร การหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะหแกส น้ําหนักบนดาวเคราะหใน
ระบบสุริยะ อุกกาบาต ฤดูกาลและการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย เปนตน อีกทั้งทรงเสด็จพระ
ราชดําเนินเขาหองฉายดาว ทอดพระเนตรการสาธิตการใชงานทองฟาจําลองระบบฟูลโดมดิจิทัล
เสนผานศูนยกลาง ๑๐ เมตร มุมมอง ๓๖๐ องศา คมชัดเสมือนจริง และภาพยนตร “๑๕๐ ป
สุริยุปราคาหวากอ” พรอมทั้งยังไดเสด็จพระราชดําเนินไปยังสวนพฤกษศาสตรหอดูดาว ซึ่งไดรับ
การสนับสนุนจากบริษัท โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) จัดสรางขึ้น เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูธรรมชาติควบคูไป
กับดาราศาสตร และเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการยุววิจัยดาราศาสตร ไดแก การหาขนาดของ
ดวงอาทิตยจากการเคลื่อนที่ของสถานีอวกาศนานาชาติผานหนาดวงอาทิตย การศึกษาสมบัติของ
ดาวฤกษในกลุมดาวหมีใหญ การศึกษาความสัมพันธระหวางองศาของดวงอาทิตยกับการขันของไก
และการศึกษาการเปรียบเทียบการเกิดแกรนูล บนดวงอาทิตยบริเวณที่มีและไมมีจุด Sunspot บน
ดวงอาทิตย รวมทั้งกิจกรรมชุมนุมดาราศาสตร ไดแก สรางสื่อดาราศาสตรสําหรับคนตาบอด และ
นั ก สื่ อ สารดาราศาสตร น อ ย โครงการภายใต ก ารดํ า เนิ น งานของหอดู ด าวเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ
ฉะเชิงเทรา
นอกจากนี้ ทรงเสด็จพระราชดําเนินไปยังอาคารดูดาวเพื่อทอดพระเนตรแบบจําลองดาว
เคราะห ในระบบสุริยะ และทอดพระเนตรภาพวาดกําแพงลานดูดาว ศิลปะภาพวาดดาราศาสตร
แหงแรกของประเทศไทย รวมทั้งทรงทอดพระเนตรทัศนียภาพมุมสูงของหอดูดาวฯ อาทิ สโตน

ปญหา/ ขอเสนอแนะ งปม.
ขอขัดของ
(ลานบาท)

12
ลําดับ
ที่

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

การลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ
พัฒนากระบวนการ
วิเคราะหทดสอบเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน
การทดสอบเสริมแกรง
อุตสาหกรรมไทยตอบ
โจทย ไทยแลนด ๔.๐

การจัดกิจกรรม
โรงเรียนผูส ูงอายุ
“สรางสรรคสังคมไทย
หางไกลอัลไซเมอร
ครั้งที่ ๙”

ผลการดําเนินงาน
เฮนจจําลอง สัมราฏยันตระจําลองและลานดูดาวสําหรับจัดกิจกรรมดูดาวกลางแจง โดยพื้นลานดู
ดาวไดจัดทําเปนสัญลักษณกลุมดาวหมีใหญ ซึ่งเปนสัญลักษณประจําหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉะเชิงเทรา ตลอดจนทรงเสด็จฯ ทอดพระเนตรการทํางานของกลองโทรทรรศนขนาดเล็กบริเวณ
ระเบียงดาว และทอดพระเนตรการทํางานของกลองโทรทรรศนหลักขนาดเสนผานศูนยกลาง ๐.๗
เมตร ภายในโดมไฟเบอรกลาสทรงคลายเปลือกหอย เปดออกได ๑๘๐ องศา สามารถสังเกตทองฟา
ไดรอบทิศทาง
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย ศูนยบริการวิเคราะหทดสอบ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) หรือ (NCTC: NSTDA Characterization and Testing Service Center)
และสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ (มว.) ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือพัฒนากระบวนการ
วิเคราะหทดสอบเพื่อยกระดับมาตรฐานการทดสอบเสริมแกรงอุตสาหกรรมไทยตอบโจทยไทย
แลนด ๔.๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๑ ณ อาคารกลุมนวัตกรรม ๒ ทาวเวอรดี อุทยานวิทยาศาสตร
ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ซึ่งการลงนามในครั้งนี้เปนการสรางความเชื่อมั่นและการยอมรับในระดับ
สากลใหกับงานบริการดานวิเคราะหและทดสอบของ พว. และหนวยงานที่มาใชบริการ ทั้งนี้ พว.
และ มว. ไดรวมมือกันพัฒนากระบวนการวิเคราะหทดสอบทั้งการแลกเปลี่ยนขอมูล ความรูและ
เพิ่มพูนทักษะที่จําเปนในการวัด วิเคราะหและทดสอบ เพื่อยกระดับมาตรฐานการวิเคราะหทดสอบ
รวมทั้งเปนการเพิ่มโอกาสรวมกันในการพัฒนาศักยภาพของหองปฏิบัติการวิเคราะหทดสอบใหได
มาตรฐาน ซึ่งจะทําใหศักยภาพการวิเคราะหทดสอบในประเทศเทียบเทามาตรฐานสากล สามารถ
ลดต น ทุ น ของภาคเอกชนในการส งตั วอย างไปวิ เคราะห ที่ ต างประเทศ ทํ าให เกิ ดประโยชน ต อ
อุ ตสาหกรรมเป าหมายต างๆ ที่ รั ฐบาลมุ งเป าในการพั ฒ นาทั้ ง อุ ต สาหกรรมเกษตรและอาหาร
อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย อุตสาหกรรมหุนยนตและแมคาทรอนิกส อุตสาหกรรมยาน
ยนตและชิ้นสวนยานยนต และอุตสาหกรรมอื่นๆ
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) (ศลช.)
รวมกับ มูลนิธิโรคอัลไซเมอรแหงประเทศไทย จัดกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุ “สรางสรรคสังคมไทย
หางไกลอัลไซเมอร ครั้งที่ ๙” เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๑ ณ หองคริสตรัล บอมรูม ชั้น ๒ โรงแรมตวันนา
ถนนสุรวงศ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนทั่วไปไดรับความรู ความเขาใจในการ
ปองกันและดูแลตนเอง ดูแลญาติ รวมถึงใหความสําคัญในการดูแลผูปวยที่ถูกตองอยางเหมาะสม
และชว ยใหคุ ณ ภาพชี วิต ทั้ งผู ป ว ยและผู ดู แ ลดี ขึ้ น สํ า หรั บ กิจ กรรมโรงเรี ยนผู สูงอายุมุ งเน น ให
ผูเขารวมกิจกรรมไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมผสมผสานองคความรูตางๆ ซึ่งประกอบดวย ๖ ราย
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การประชุมกรอบ
ความรวมมือดาน
นโยบายดาน
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของเอเปค
(APEC Partnership
on Science,
Technology and
Innovation –
PPSTI) ครั้งที่ ๑๑

ผลการดําเนินงาน
วิชา ไดแก ๑) วิชาวิทยาศาสตรเพื่อออกกําลังสมอง ๒) วิชาพลศึกษาเพื่อการออกกําลังกาย ๓)
วิชาเทคโนโลยีศึกษาเพื่อใหความรูในการใชอินเทอรเน็ต ๔) วิชาคหกรรมศึกษา เปนการสาธิตการ
ทําอาหารสุข ภาพเพื่อ ปอ งกั นโรคอัล ไซเมอร ๕) วิชาสุ ขศึ กษา เป นกิ จกรรมการผอ นคลาย
ความเครียด และ ๖) วิชาดนตรีศึกษา โดยการใชดนตรีบําบัดเพื่อสรางสมาธิและความจํา รวมทั้ง
ยังมีนิทรรศการความรูเรื่องโรคอัลไซเมอรและบูธกิจกรรมตางๆ ตลอดจนมีการบรรยาย “การ
ปรับตัวในผูสูงอายุและแนวทางการปองกันโรคอัลไซเมอร” ซึ่งเปนเกร็ดความรูที่สามารถนําไปปรับ
ใชในการดําเนินชีวิตใหหางไกลจากโรคอัลไซเมอร โดยมีผูเขารวมกิจกรรมกวา ๑๐๐ คน
ทั้งนี้ ศลช. ไดมแี นวทางการดําเนินงานในอนาคต โดยจะนําเอาความรูและเทคโนโลยีทางการ
แพทยแบบองครวมมาใชเพื่อพัฒนางานบริการสําหรับผูสูงอายุ อาทิ การพัฒนาตนแบบอุปกรณกัน
การพลัดหลง การพัฒนาตนแบบอุปกรณที่ชวยติดตามกิจกรรมของผูสูงอายุเพื่อประโยชนทางการ
รักษา รวมถึงเทคโนโลยีการใชสารสกัดธรรมชาติ (Stem Cell) ในการรักษาผูปวยอัลไซเมอร และ
การพัฒนาตนแบบอุปกรณทางเครื่องมือแพทยที่อํานวยความสะดวกดานการรักษา เปนตน
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เขารวมประชุมกรอบความ
รวมมือดานนโยบายดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเอเปค (APEC Partnership on
Science, Technology and Innovation – PPSTI) ครั้งที่ ๑๑ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ระหวางวันที่ ๒๖ ก.พ.-๑ มี.ค. ๖๑ ณ เมืองพอรตมอรสบี ประเทศปาปวนิวกินี โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเขารวมประชุมความคืบหนาการดําเนินงานของประเทศสมาชิก และหารือแนวทางพัฒนา
ความร ว มมื อ ด า นนโยบายและการผลั ก ดั น โครงการต า งๆ ด า นวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละ
นวั ต กรรม (วทน.) ของประเทศไทย ภายใต ก รอบความร ว มมื อ APEC รวมทั้ ง นํ า เสนอความ
กาวหนาโครงการ PPSTI 06 2017S: Building Asia-Pacific Standards Dosimetry Laboratories
capabilities toward regional sustainable network ทั้งนี้ มีผูเขารวมประชุมดังกลาวจํานวน
กวา ๖๐ คน ซึ่งเปนผูแทนจากนานาประเทศ อาทิ ปาปวนิวกินี ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา บรูไน
แคนาดา ชิลี จีน ฮองกง อินโดนีเซีย ญี่ปุน เกาหลีใต มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด ฟลิปปนส
รัสเซีย สิงคโปร ไตหวัน เวียดนามและไทย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เปนประโยชนตอประเทศไทย
และ ปส. ในดานการเสริมศักยภาพและสรางความเขมแข็งของเครือขายหองปฏิบัติการวัดรังสี
มาตรฐานในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป

ปญหา/ ขอเสนอแนะ งปม.
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