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รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ประจาเดือน มีนาคม 2561
หน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
ลำดับ
ที่

1

นโยบำยรัฐบำล
นโยบำยรัฐบำล :
ข้อ ๘ กำรพัฒนำและ
ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์
จำกวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี กำรวิจัยและ
พัฒนำและนวัตกรรม
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
วิจัย และนวัตกรรมให้มี
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การลงนามบันทึก
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สานักงาน
ข้อตกลงความร่วมมือ พัฒ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ไบโอเทค พว.) และกรมวิชาการเกษตร (Director
ด้านวิชาการและ
General, Department of Agricultural Research, DAR) สาธารณรั ฐ แห่ งสหภาพเมี ย นมาร์
งานวิจัย
ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๖๑ ณ กรุง
เนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุน
ความร่วมมือในการวิจัยและนวัตกรรม การสร้างความสามารถของบุคลากรวิจัย (การฝึกอบรมระยะ
สั้นและระยะยาวสาหรับบุคลากรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการเกษตร โดยเฉพาะเทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์พื ช
รวมทั้งเพื่อสร้างกรอบการทางานและความร่วมมือในการเก็บรวบรวมและประเมินเชื้อพันธุกรรม
ของข้าว ข้าวโพด และพืชอื่นๆ โดยอาศัยการจาแนกสายพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีฟีโนไทป์และจีโนไทป์
ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการทางานร่วมกันในเรื่องที่มีความสาคัญเร่งด่วน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในด้านการวิจัยและนวัตกรรมของทั้งสองประเทศ หรือโครงการต่างๆ ที่มีแผนว่าจะจัดทาขึ้นต่อไป
ในอนาคต เช่น การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง และมีผลผลิตสูง การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดให้ต้านทานโรคและมีคุณภาพดี และการ
ปรับปรุงพันธุ์ข้าวสาลีให้ต้านทานโรค โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก (Marker Assisted
Selection: MAS) เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไป

ปัญหำ/ ข้อเสนอแนะ งปม.
ข้อขัดข้อง
(ล้ำนบำท)

2
ลำดับ
ที่

นโยบำยรัฐบำล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งกำร

ผลกำรดำเนินงำน

การจัดงาน Thailand
Synergy เพื่อ SMEs
ไทย พร้อมประกาศผล
และมอบรางวัล “สุด
ยอดนวัตกรรม 7
Innovation Awards
2018” ภายใต้
โครงการความร่วมมือ
ขับเคลื่อนนวัตกรรม
สาหรับประเทศ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) (สนช.) บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) และหน่วยงานอื่นๆ อีก ๖ หน่วยงาน ได้แก่
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมหน่วยบ่มเพาะ
ธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย และสานักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงาน
Thailand Synergy เพื่ อ SMEs ไทย พร้อ มประกาศผลและมอบรางวัล “สุ ด ยอดนวัต กรรม 7
Innovation Awards 2018 ภายใต้โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสาหรับประเทศ เมื่อ
วันที่ ๘ มี.ค. ๖๑ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ประกอบการ SMEs ไทย และนักวิจัยที่มีผลงานและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ในเชิง
นวัตกรรมได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันได้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศในด้านนวัตกรรมให้สูงขึ้น รวมทั้งเป็นการตอบรับนโยบาย
และทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสู่โมเดล Thailand 4.0 อย่างแท้จริง โดยรางวัล “7
Innovation Awards 2018” แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ด้านสังคม และรางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งในปี ๒๕๖๑ มีผลงานที่ส่ง
เข้าประกวดทั้งสิ้น จานวน ๑๐๕ ผลงาน และมีผลงานที่โดดเด่นผ่านการตัดสินให้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น
จานวน ๒๖ ผลงาน โดยผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศ
เกียรติคุณ รวมทั้งโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจสาหรับผลงานที่มีนวัตกรรมผ่านทางช่องทางการ
จัด จ าหน่ ายที่ มี ข อง บริษั ท ซี พี ออลล์ จ ากั ด (มหาชน) รวมถึ งร้า น 7-11 ที่ มี จ านวนมากกว่ า
๘,๐๐๐ สาขาทั่วประเทศ โดยภายในงานได้จัดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจได้ชมบูธ
สินค้านวัตกรรมราคาพิเศษกว่า ๙๐ บูธ รวมทั้งมีการเสวนาพิเศษ Thailand Synergy Forum ใน
หัวข้อ “แบ่งปันประสบการณ์และเคล็ดลับผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล 7 Innovation Awards
2018” โดยผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับรางวัลฯ ประจาปี 2018

เอกภำพและ
ประสิทธิภำพ โดยให้มี
ควำมเชือ่ มโยงกับ
ภำคเอกชน
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กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จัดกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสาหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประจาปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๖๑ ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น ๓ อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยมีวัต ถุป ระสงค์ เพื่อ ยกระดั บความสามารถทางนวัตกรรมและ
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะนาไปสู่การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้
และการพัฒ นาอย่างยั่งยืน เพื่ อไปสู่ระบบนวัตกรรมของประเทศที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ ได้มีบ ริษัท จด
ทะเบียนเข้าร่วมกว่า ๓๖ องค์กร เพื่อเข้าร่วมประเมินความสามารถนวัตกรรมขององค์กร โดยมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์ผลศักยภาพองค์กร รวมถึงมีการจัดอบรมเสริมศักยภาพทาง
นวัตกรรมขั้นสูงให้ กับทีมงานนวัตกรรมของบริษัทจดทะเบียน เพื่ อนาไปสู่การพั ฒ นาโครงการ
นวัตกรรมเพื่อกระตุ้นให้องค์กรสามารถสร้างนวัตกรรมและเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดหลักทรัพย์
และธุรกิจนวัตกรรม
การประชุม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) จัด
คณะกรรมการที่
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเทคนิคระดับนานาชาติของหอดูดาววิทยุแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๖
ปรึกษาด้านเทคนิค
มี.ค. ๖๑ ณ สานักงานใหญ่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อุทยานดาราศาสตร์
ระดับนานาชาติของ สิรินธร จ.เชียงใหม่ โดยระดมผู้ทรงคุณวุฒิด้านดาราศาสตร์วิทยุจากหอดูดาวทั่วโลกร่วมหารือด้าน
หอดูดาววิทยุแห่งชาติ เทคโนโลยีและพัฒนาเทคนิคระดับนานาชาติของหอดูดาววิทยุแห่งชาติ (International Technical
Advisory Committee for System Integration & VLBI Development for the Thai National
Radio Observatory: TNRO-ITAC) เพื่อให้คาแนะนา คาปรึกษาและแนวทางการดาเนินงานของ
สดร. ในการเตรี ย มสร้ างกล้ อ งโทรทรรศน์ วิท ยุ แ ห่ งชาติ แ ห่ งแรกของไทยที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดย สดร. ได้นาเสนอแผนดาเนินการและรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
กล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๐ เมตร จานแรกของไทยที่ใหญ่ที่สุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จและเริ่มใช้งานประมาณปี
๒๕๖๔ รวมถึงแผนความร่วมมือระหว่าง สดร. กับ Shanghai Astronomical Observatory, Chinese
Academy of Sciences, China ในการสร้างและพัฒนากล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
๑๓ เมตร สาหรับใช้เป็นต้นแบบในการวางแผนสร้างและติดตั้งเองในอนาคต ตลอดจนแผนขยาย
เครือข่ายสถานีเชื่อมสัญญาณไปยังภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
ตะวันตกและภาคใต้ ทั้งนี้ กล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๐ เมตร และ
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๑๓ เมตร จะท างานสนั บ สนุ น กั น เพื่ อ ใช้ในการวิจั ย ทางดาราศาสตร์ และใช้ ในการเป็ น สถานี
เชื่อมต่อของภูมิภาค รวมทั้งร่วมสังเกตการณ์กับเครือข่าย VLBI ของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก
ทวีปออสเตรเลียและเครือข่าย VLBI อื่นๆ ของโลก เพื่อการพัฒนางานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์
วิทยุและทางด้านธรณีวิทยา โดยเฉพาะการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเปลือกโลก ซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อการเกิดภัยพิบัติบนพื้นโลก เช่น การเกิดแผ่นดินไหว หรือ สึนามิ เป็นต้น
การลงนามบันทึก
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) และ
ข้อตกลงความร่วมมือ ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นชี ว วิ ท ยาศาสตร์ (องค์ ก ารมหาชน) (ศลช.) ร่ ว มกั บ กรมวิ ท ยาศาสตร์
ในโครงการวิจัยและ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
พัฒนาการใช้ข้อมูล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์
พันธุกรรมมนุษย์เพื่อ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ คณ ะแพทยศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น คณะแพทยศาสตร์
ประโยชน์ทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และแพทยสภา สานักงานเลขาธิการ
และสาธารณสุขไทย แพทยสภา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ข้อมูลพันธุกรรม
มนุษย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๑ ณ ห้องประชุม
ชัยนาทนเรนทร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
และผลักดันให้เกิดการนาข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์ไปใช้ตามแนวทางการแพทย์แม่นยา (Precision
Medicine) และพัฒนาให้เกิดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแนวใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย
รวมทั้งช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงนวัตกรรมอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเทคโนโลยีนี้เป็นการช่วยเปลี่ยน
จากการรักษามาเป็นการป้องกันโรค เช่น การตรวจพันธุกรรมเพื่อลดปัญหาการแพ้ยาและการ
เลือกใช้ยารักษามะเร็งที่เจาะจงกับคนไข้ เป็นต้น ทั้งนี้ การแพทย์แม่นยาต้องใช้เทคโนโลยี ขั้นสูงจึง
จาเป็นต้องอาศัยการวิจัยร่วมกันระหว่าง ๑๑ หน่วยงาน ในการสนับสนุนด้านบุคลากร เครื่องมือ
ขั้นสูงและงบประมาณ รวมทั้งการจัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านพันธุกรรมมนุษย์ร่วมกัน และการ
จัดการการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมด้วยการอาศัยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ตลอดจนการสนับสนุนให้
นาเทคโนโลยีไปสู่การให้บริการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน และสนับสนุนศักยภาพ
ของประเทศไทยในการเป็นผู้นาด้านการให้บริการด้านการแพทย์แม่นยาภายในระยะเวลา ๓ ปี
การลงนามความ
กระทรวงวิ ทยาศาสตร์ฯ โดย ส านั กงานพั ฒ นาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (พว.)
ร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนา
เพื่อพัฒนาและสร้าง และสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านการวิจัยทั้งด้านระบาดวิท ยา อายุรศาสตร์และพยาธิวิทยาในสัตว์ป่า
องค์ความรู้ใหม่ผา่ น เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๑ ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรุงเทพฯ
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โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพสัตว์ขององค์การสวนสัตว์ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง
เพื่อให้เกิดเป็นแนวทางการวินิจฉัยการเกิดโรคเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่าและสัตว์ภายใต้การดูแลของ
องค์การสวนสัตว์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์สัตว์ได้อย่าง
เหมาะสมและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพสัตว์ป่าของประเทศ โดย พว. จะสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรขององค์การสวนสัตว์ให้เข้าฝึกอบรมหรือประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้อง และการ
ร่วมศึกษาและวิจัยร่วมกับ พว. รวมทั้งสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อประโยชน์ใน
งานวิจัยร่วมกันในด้านการอนุรักษ์ด้านสัตว์ป่า การตรวจโรคสัตว์ป่า การตรวจสุขภาพสัตว์ป่า การ
ชันสูตรโรคสัตว์ป่า ความหลายทางพันธุกรรม ตลอดจนด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การลงนามบันทึก
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
ข้อตกลงการบริหาร เทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค พว.) ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหาร
จัดการและจัดสรร
จัดการและจัดสรรผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาของแผนงานและพัฒนาประยุกต์ใช้นาโน
ผลประโยชน์ใน
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชาน้ามันและงาม้ อน เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๑ ณ ห้อง
ทรัพย์สินทางปัญญา ประชุม ชั้ น ๓ อาคารส านั ก งานมู ล นิ ธิ ชัย พั ฒ นา กรุ งเทพฯ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ด าเนิ น งาน
ของแผนงานและ
โครงการวิจั ย พั ฒ นาและประยุ ก ต์ใช้น าโนเทคโนโลยีเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ าชาน้ ามั น และงาม้อ นสู่ การ
พัฒนาประยุกต์ใช้
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนาไปใช้อย่างยั่งยืน ซึ่งการบริหารจัด การและจัดสรรผลประโยชน์ใน
นาโนเทคโนโลยีเพื่อ ทรัพ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาฯ จะเป็ น ประโยชน์ ในการพั ฒ นาและต่ อ ยอดผลงานวิ จั ย โดยมี ตั วอย่ า ง
เพิ่มมูลค่าทาง
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการและความร่วมมือ ได้แก่
เศรษฐกิจของชาน้ามัน
๑) เซรั่มบารุงเส้นผมสาหรับผมแห้ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์บารุงเส้นผมชนิดไม่ต้องล้างออก ด้วยสาร
และงาม้อน
สกัดจากน้ามันเมล็ดชาคุณภาพสูงผสานด้วยนาโนเทคโนโลยี ช่วยบารุงเส้นผมให้นุ่มลื่นและเพิ่ม
ความชุ่มชื่น ไม่เหนียวเหนอะหนะ
๒) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคปซูลนิ่มประจุน้ามันเมล็ดชา ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบอิมัลชั่นชนิด
เกิดเองของน้ามันเมล็ดชา โดยมีแนวทางในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพในรูปแบบ
ของแคปซูลชนิดนิ่มพร้อมบริโภคที่มีประสิทธิภาพสูงในด้านการดูดซึมและการนาส่งสารสาคัญ เพื่อ
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ น้ ามั น เมล็ ด ชา รวมทั้ งช่ ว ยเพิ่ ม การดู ด ซึ ม และน าส่ งสารส าคั ญ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ กรดไขมันโอเมก้า ๓, ๖ และ ๙
๓) สารสี ส กั ด ผงจากเปลื อ กชาน้ ามั น ซึ่ งเป็ น วั ส ดุ เหลื อ ใช้ น ามาท าให้ เกิ ด ประโยชน์ ด้ ว ย
เทคโนโลยีการผลิตสีผง โดยจากการวิจัยพบว่า สารสีสกัดผงจากเปลือกชาน้ามันสามารถเก็บไว้ใช้
งานได้ตลอดปี สะดวกในการขนส่งและยังสามารถควบคุมเฉดสีให้เท่ากันได้ทุกรอบการย้อม
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ทั้งนี้ จากผลงานการวิจัยเหล่านี้ เป็นผลิตภัณฑ์จากแผนงานวิจัยและพัฒนาประยุกต์ใช้นาโน
เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชาน้ามันและงาม้อน ซึ่งจะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ในอนาคตต่อไป
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดงาน CEO Innovation Forum 2018 ภายใต้หัวข้อ “Transforming
Thailand Towards Science & Technology Frontier” เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ มี .ค. ๖๑ ณ ศู น ย์ ก าร
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยมีรอง นรม.(สมคิดฯ) เป็นประธานเปิดงานฯ โดยเป็นเวทีที่จะ
ช่วยเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา รวมถึงประชาชนผู้สนใจ
ทั่วไปได้รับทราบถึงสถานการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ
ไทย รวมทั้ ง มี ก ารเสวนาและแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แนวโน้ ม และกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทย
ในอนาคต เพื่ อ รั บ มื อ กั บ ความท้ า ทายและน าพาประเทศไทยเข้ า สู่ ยุ ค ๔.๐ โดยกระทรวง
วิทยาศาสตร์ฯ ได้เตรียมเร่งการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยเพื่อไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ อย่างเป็นรูปธรรม
ผ่าน ๓ แพลตฟอร์มหลัก คือ
๑) Bio-Digital Platform เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่มีฐานจากรหัสพันธุกรรมและชีวโมเลกุล
และดิจิทัลเดต้า ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เตรียมโครงการสาคัญรองรับหลายโครงการ อาทิ Bio
Bank, Gene Bank, Plant Factory และ Bioinformatics เป็นต้น
๒) Cyber-Physical Platform เพื่อเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะมีทั้งระบบ
การผลิตที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ทางกายภาพ รวมถึงแพลตฟอร์มการทางาน และการซื้อ
ขาย ตลอดจนการให้บริการที่อยู่ในโลกไซเบอร์ควบคู่กันไป โดยมีเทคโนโลยีที่สาคัญ อาทิ High
Performance Computing, Smart Business, Internet of Value and Block chain แ ล ะ
Data Analytics เป็นต้น
๓) Earth-Space Platform ซึ่ ง เป็ น แพลตฟอร์ ม ที่ จ ะครอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า น Food for the
Future, Biomedical, Renewable Energy, Climate Technology, Geo Engineering, การ
จัดการน้าและทรัพยากรและภัยพิบัติต่างๆ ตลอดจนการจัดการที่เกี่ยวกับดาวเทียมและอวกาศ
และอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ เป็นต้น
นอกจากนี้ สวทน. ยังได้เปิดเผยผลการสารวจการวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรมใน
ภาคอุตสาหกรรม รอบการสารวจประจาปี ๒๕๖๐ พบว่า มูลค่าการลงทุนมีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐
ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๐.๗๘ ของ GDP โดยภาคเอกชนไทยมี ค่าใช้จ่ายวิจัยและพั ฒนารวมทั้ ง
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๘.๒ เร่งเสริมสร้ำง
สังคมนวัตกรรม โดย

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งกำร

ผลกำรดำเนินงำน

ประเทศประมาณ ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท หรือคิดเป็น ๓ ใน ๔ ของค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒ นาของทั้ ง
ประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบการสารวจประจาปี ๒๕๕๙ ถึงร้อยละ ๓๙ นับเป็นการขยายตัวอย่าง
ก้าวกระโดด ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากนโยบายและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐใน
ระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา และคาดว่าในปี ๒๕๖๑ จะมีมูลค่าการลงทุนถึงร้อยละ ๑ ของ GDP หรือ
ประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ ล้านบาท
กำรจัดงำนสัมมนำ
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ โดย โปรแกรมสนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงำน
“ปลุกกระแส
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (ITAP พว.) ร่วมกับ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
ผู้ประกอบกำรสู่โรงงำน เกล้ำพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงำนสัมมนำ “ปลุกกระแสผู้ประกอบกำรสู่โรงงำนอัจฉริยะ (Smart
อัจฉริยะ (Smart
Factory) ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี” เมื่อวันที่ 29 มี.ค.61 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9
Factory) ลดต้นทุน
ส ำนั ก วิ จั ย วิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี มจพ. กรุ งเทพฯ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ค วำมรู้
เพิ่มผลผลิตด้วย
ผู้ประกอบกำรโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ ให้สำมำรถใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่ำงๆ ในกำรบริหำร
เทคโนโลยี”
จั ด กำรโรงงำนอย่ ำงมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ เช่ น กำรพั ฒ นำเทคโนโลยี บ ริ ห ำรจั ด กำรคลั งสิ น ค้ ำด้ ว ย
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) กำรออกแบบและสร้ำงเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ
เพื่อพัฒนำไปสู่โรงงำนอัจฉริยะ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับผู้ประกอบกำรอย่ำงยั่งยืน เป็นต้น
ซึ่งมีผู้ประกอบกำรโรงงำน จำนวน 100 คนเข้ำร่วมงำน
ทั้งนี้ งำนสัมมนำดังกล่ำวได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบกำรโรงงำนที่สนใจเข้ำร่วมโครงกำร จำนวน
20 รำย เพื่อให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงงำนวิจัยและพัฒ นำ และเข้ำถึงเทคโนโลยีที่เหมำะสม
กับผู้ประกอบกำรแต่ละรำย รวมทั้งมีเครือข่ำยผู้เชี่ยวชำญให้คำปรึกษำและแก้ปัญหำในเชิงลึกแก่
ผู้ประกอบกำร โดยภำยหลังจำกกำรอบรมแล้ว ผู้ประกอบกำรที่สนใจเข้ำร่วมโครงกำรทั้ง 20 รำย
จะได้รับสิทธิให้ผู้เชี่ยวชำญเข้ำเยี่ยมชมโรงงำน เพื่อ รับฟังปัญหำในเชิงลึกและควำมต้องกำรของ
ผู้ประกอบกำรพร้อมทั้งหำทำงแก้ปัญหำร่วมกัน หำกผู้ประกอบกำรสนใจพร้อมจะปรับเปลี่ยนไปสู่
โรงงำนอัจฉริยะ ITAP พว. จะส่งผู้เชี่ยวชำญเข้ำให้คำปรึกษำ ซึ่งขั้นตอนนี้ ITAP พว. จะสนับสนุน
ค่ ำใช้ จ่ ำยในกำรให้ ค ำปรึ กษำแก่ ผู้ ป ระกอบกำรร้ อ ยละ 50 ของค่ ำใช้ จ่ ำย (เฉพำะค่ ำตอบแทน
ผู้เชี่ยวชำญ ค่ำวิเครำะห์/ทดสอบ และค่ำวัสดุสิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไป) โดยเงื่อนไขของกำรรับกำร
สนับสนุนต้องเป็น SMEs ทุนจดทะเบียนน้อยกว่ำ 200 ล้ำนบำท และเป็นนิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเป็น
คนไทยไม่ต่ำกว่ำ 50 เปอร์เซ็นต์
โครงการ Workกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
integrated Learning: นวั ตกรรมแห่ งชาติ (สวทน.) ร่ วมหารื อกั บบริ ษั ท สยามมิ ชลิ น จ ากั ด พร้ อมด้ วยนั กศึ กษาและ
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งกำร
ส่งเสริมระบบกำรเรียน WiL ในรูปแบบ
โรงเรียนในโรงงาน
กำรสอนที่เชื่อมโยง
และการขยายผล
ระหว่ำงวิทยำศำสตร์
โครงการฯ ไปสู่แผน
เทคโนโลยี วิศวกรรม
ศำสตร์และคณิตศำสตร์ ยุทธศาสตร์โครงการ
กำรผลิตกำลังคนในสำขำ Michelin Talent
ที่ขำดแคลนกำรเชื่อมโยง Academy
ระหว่ำงกำรเรียนรู้กับกำร
ทำงำน กำรให้บุคลำกร
ด้ำนวิจัยของภำครัฐ
สำมำรถไปทำงำนกับ
ภำคเอกชน และกำรให้
อุตสำหกรรมขนำดกลำง
และขนำดย่อมมีช่องทำง
ได้เทคโนโลยี โดยควำม
ร่วมมือจำกหน่วยงำน
และ สถำนศึกษำภำครัฐ
การจัดงานประชุม
วิชาการ พว. ประจาปี
๒๕๖๑ (NSTDA
Annual Conference
2018: NAC2018)

ผลกำรดำเนินงำน
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๘ มี.ค.
๖๑ ณ ห้องประชุมหว้ากอ ๑ สวทน. กรุงเทพฯ เพื่อนาเสนอผลการดาเนินงานโครงการศึกษาและ
ผลักดันนโยบายการบู รณาการการเรียนกับการท างาน (Work-integrated Learning: WiL) ใน
รูปแบบโรงเรียนในโรงงาน และการขยายผลโครงการฯ ไปสู่แผนยุทธศาสตร์โครงการ Michelin
Talent Academy โดยจะเปลี่ยนการฝึกงานของนักศึกษา (Internship) ในโครงการต่างๆ ทั้งหมด
ตั้งแต่ระดับ ปวส. ป.ตรี ป.โท จานวน ๒๖๘ คน จาก ๕ หน่วยงานรัฐ และ ๑๐ สถาบันการศึกษา
เป็น Talent Employee หรือพนักงานที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ ซึ่งปฏิบัติงานเพื่อสร้างคุณ ค่า
และประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมตั้งแต่วันเข้าโรงงานจนจบการศึกษา และมีเส้นทางการเติบโต
ภายในบริษัทรองรับผ่านการทางานและการศึกษาที่เรียกว่า โรงเรียนในโรงงาน (ระดับ ปวส.–ป.ตรี–ป.โท)
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการพัฒ นากาลังคนในอุตสาหกรรม และจะส่งผลกระทบให้ เกิดการ
ยกระดั บ การศึ ก ษาที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ในศาสตร์ต่ า งๆ (diversity) มาร่ว มกั น จั ด การศึ ก ษา โดยมี
ภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้น า (Industry Led) และคาดว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมี Talent Employee
ทั้งหมดจานวนกว่า ๕๐๐ คน

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) จัด
งานประชุ ม วิชาการ พว. ประจ าปี ๒๕๖๑ (NSTDA Annual Conference 2018: NAC2018)
ภายใต้แนวคิด “ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น” (Targeted R&D : Tackling
Thailand Challenges) ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ มี.ค. ๖๑ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
โดยได้รับเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินทรง
เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนองานวิจัยประเด็นมุ่งเน้นตามแผนกลยุทธ์ของ
พว. ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่ให้ความสาคัญกับการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมใน ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) อาหารเพื่ออนาคต (๒) ระบบขนส่งสมัยใหม่ (๓) การสร้างเสริมสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตคนไทย (๔) เคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ และ (๕) นวัตกรรมเพื่อการเกษตร
ยั่งยืน ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่
ความรู้ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
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ผลกำรดำเนินงำน

แข่งขันของประเทศ และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ประชาชน การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย
ของ พว. และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบของ
พว. เพื่อให้เกิดการรับรู้ เป็นที่รู้จักในทุกภาคส่วนที่การทางานเกี่ยวข้องกับ พว. มหกรรมรับสมัคร
งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กว่า ๒,๐๐๐ ตาแหน่ง จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนมากกว่า ๑๒๐ บริษัท และกิจกรรมวิทยาศาสตร์สาหรับเยาวชน ซึ่งมีผู้ เข้าร่วมงานกว่า
๑,๕๐๐ คน
นอกจากนี้ ภายในงาน NAC 2018 พว. ยังได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่ง
โตเกีย ว (Tokyo Institute of Technology) ประเทศญี่ ปุ่ น เมื่ อ วัน ที่ ๑๑ มี .ค. ๖๑ เพื่ อ จั ด ตั้ ง
ส านั ก งานโตเกี ย วเทคประจ าประเทศไทย (Tokyo Tech ANNEX) ครั้ ง แรกขึ้ น ณ อุ ท ยาน
วิ ท ยาศาสตร์ ป ระเทศไทย จ.ปทุ ม ธานี ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เร่ ง ให้ เ กิ ด การวิ จั ย ระหว่ า ง
ภาคอุตสาหกรรมชั้นนาและสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทางการศึกษาและ
การวิจัยร่วมกัน ภายใต้กรอบความร่วมมือ ๔ ด้านหลัก ได้แก่
๑) ความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย โดยจะทาการส่งเสริมการทาวิจัย
ร่ ว มกั น กั บ บริ ษั ท ต่ า งชาติ มหาวิ ท ยาลั ย และสถาบั น วิ จั ย พร้ อ มส ารวจความต้ อ งการของ
ภาคอุตสาหกรรม วางแผนทางเทคนิค และให้คาปรึกษาทางด้านเทคนิค
๒) ด้านการศึกษา โดยจะดึงดูดนักศึกษาต่างชาติที่มีความโดดเด่น พร้อมใช้สานักงาน ANNEX
เป็นพื้นที่ในการสร้างพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคและสถาบันวิจัย รวมถึงผู้ประกอบการ
และรูปแบบของการศึกษา และสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคโดยใช้การศึกษา
และสหกิจศึกษา
๓) ด้านการวิจัย โดยจะส่งเสริม การทาวิจัยร่วมกันกั บนานาชาติผ่านโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระยะสั้นในระดับปริญญาเอก และทาการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะยาวผ่านโครงการ
แลกเปลี่ยนในหน่วยวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก
๔) ด้านกระบวนการจัดหาและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจะจัดหาข้อมูลที่เหมาะสมและผลงานที่
นาสมัยทางการศึกษา ผลงานวิจัยที่ประสบความสาเร็จและเครื่องมือวิจัยสาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญ รวมถึง
จัดหาข้อมูลที่มีความสาคัญและกลยุทธ์ในขั้นตอนพื้นฐาน ตลอดจนรวบรวมข้อมูลสมัยใหม่และ
ความเคลื่อนไหวทางเทคนิคในประเทศและภูมิภาคเพื่อสะท้อนให้เกิดแผนในอนาคตของโตเกียวเทค
การจัดกิจกรรมค่าย
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) ร่วมกับ มูลนิธิ
Thai Science Camp ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่
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ระดับมัธยมศึกษา
นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ตอนปลาย ครั้งที่ ๑๐ ประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรมค่าย Thai Science
Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ มี.ค. ๖๑ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ด้ ว ยการจั ด เวที พ บปะและแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น รวมทั้ ง ประสบการณ์ กั บ
นักวิทยาศาสตร์ชั้นนาทั้ งไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มทักษะด้านการ
สื่ อ สารให้ เยาวชนไทยมี ค วามพร้ อ มในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ นานาชาติ ใ น
ต่างประเทศ ซึ่งมีเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์จาก
ทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๑,๐๐๐ คน โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมกิจกรรม
จานวน ๑๕๔ คน ทั้งนี้ เยาวชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ฝึกกระบวนการในการจับประเด็น วิเคราะห์
ข้อมูล นาเสนอความคิด การตั้งคาถามและอภิปราย ซึ่งเป็นทักษะสาคัญต่อการทางานร่วมกันใน
สังคม และยังเป็นการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเป็นตั วแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมโครงการ Asian
Science Camp ต่อไปอีกด้วย
การจัดงานมหกรรม
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ ฯ โดย ศู น ย์ เทคโนโลยี อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ แห่ งชาติ
ประกวดเทคโนโลยี
สานั กงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่ งชาติ (เนคเทค พว.) ร่วมกั บ องค์ การพิ พิ ธภั ณฑ์
สารสนเทศแห่ง
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) และหน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย สานักงานคณะกรรมการกิจการ
ประเทศไทย ครั้งที่
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มูลนิธิสยามกัมมาจล
๑๗ (The
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และ Intel Foundation จัดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยี
Seventeenth
สารสนเทศแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ (The Seventeenth Thailand Contest Festival: IT
Thailand Contest 2018) ภายใต้ แ นวคิ ด “YOUNGSTER’S POWER!: พลั งคนรุ่ น ใหม่ ขั บ เคลื่ อ นไทยด้ ว ยไอที ”
Festival: IT 2018) ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ มี.ค. ๖๑ ณ ไอซ์แลนด์ฮอลล์ ชั้น ๓ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ กรุงเทพฯ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้นาความรู้
และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์
ผ่านกระบวนการคิดและดาเนินการอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งยังได้
มีโอกาสนาผลงานมาเผยแพร่สู่สาธารณชน ตลอดจนเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมศักยภาพการ
เรียนรู้ของเยาวชนไทยในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ทั้งนี้ ภายในงานมีการ
ประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้าน IT ของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ ๔ กิจกรรม ได้แก่
๑) การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐ (The Twentieth
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National Software Contest: NSC 2018) ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยจะพบกับซอฟต์แวร์ ในสาขาต่างๆ อาทิ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โปรแกรมตรวจสอบการคั ด ลอกเอกสารภาษาไทย โปรแกรมนั บ จ านวนคน และ
โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสาหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) เป็นต้น
รวมทั้งมีการแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) ซึ่ง
เป็นการรวมสุดยอดโปรแกรมของประเทศไทย โดยฝีมือของเยาวชนไทย
๒) การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๒๐ (The Twentieth Young Scientist
Competition: YSC 2018) ซึ่งเป็นเวทีเพื่อสรรหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข็งขันในงาน Intel
International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
๓) การประกวดวงจรอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ รุ่ น เยาว์ ครั้ งที่ ๑๗ (The Seventeenth Youth's
Electronics Circuit Contest: YECC 2018) โดยตัวแทนค่ายนักอิเล็กทรอนิ กส์รุ่นเยาว์จากทั่ ว
ประเทศ เพื่อแข็งขันและค้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์ นักอิเล็กทรอนิกส์วัยเยาว์ในการสร้างสรรค์
อุปกรณ์สาหรับ Smart Farm และ Smart Factory
๔) โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่เยาวชนที่มีความตั้งใจจริง และ
ผลงานมีศักยภาพในการต่อยอดพัฒนาผลงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อนาไปสู่การใช้งานได้
จริง โดยเน้นการทางานในรูปแบบใหม่ที่เน้นการสร้างกลไกการทางานร่วมกั บภาคีในลักษณะของ
เครือ ข่ายจิต อาสา เพื่ อสร้างความยั่ งยื น ของโครงการและสร้างความเข้ม แข็ งให้ แก่ ชุม ชนและ
สังคมไทย
นอกจากนี้ ยั งมี บู ธกิ จ กรรมผลงานวิ จั ยของเนคเทค พว. ทางด้ าน STEM education เช่ น
MuEye และ KidBright เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในลักษณะลงมือปฏิบัติ
จริง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ลดการ
พึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เป็นต้น รวมทั้งมีกิจกรรมทอล์คโชว์เปิดประสบการณ์ของรุ่นพี่ที่
ผ่ า นเวที ม หกรรมประกวดเทคโนโลยี ส ารสนเทศแห่ ง ประเทศไทย (Thailand IT Contest
Festival) ในหัวข้อ “ประสบการณ์รุ่นพี่ สู่วิถีไอที START UP”
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ร่วมกับ
หน่ ว ยงานทั้ งภาครั ฐ ภาคเอกชนและธุ รกิ จ จั ด งานเปิ ด ตั ว สถาบั น วิ ท ยาการนวั ต กรรม (NIA
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Academy) เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๑ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ รางน้า กรุงเทพฯ ซึ่งได้จัดตั้ง
สถาบันวิทยาการนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศให้ก้าวสู่ระดับ
สากล และสนับ สนุ นนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของรัฐบาลที่ มุ่งเน้ นการขั บ เคลื่อ นประเทศด้ว ย
นวัตกรรม โดยสถาบันฯ จะทาหน้าที่พัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนให้มีความเข้าใจ และสามารถ
ด าเนิ น กิ จ กรรมจั ด การนวั ต กรรมอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยรวบรวมหลั ก สู ต รการยกระดั บ
ความสามารถทางนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งยังมีการศึก ษา
แนวโน้มอนาคตและวิธีการนาเสนอใหม่ๆ ตลอดจนการเลือกกรณีศึกษาของคนไทยมาใช้ในการ
เรียนรู้ร่วมกัน พร้อมสร้างแรงบันดาลใจและความเข้าใจที่ถูกต้องในการสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งนี้ ได้
แบ่งการเรียนรู้เป็ น ๖ กลุ่มเป้าหมาย ได้ แก่ (๑) กลุ่ม เยาวชน นั กศึกษาและผู้สนใจเทคโนโลยี
นวัตกรรม โดยเน้นการสร้างการรับรู้และความรู้สึกอยากเป็นนวัตกร (innovator) (๒) กลุ่มผู้ที่
อยากประกอบกิจการและนานวัตกรรมเทคโนโลยีไปใช้สร้างความน่าสนใจให้กับสินค้า (๓) กลุ่มผู้ที่
ทาธุรกิจอยู่แล้วและอยากนาองค์ความรู้มาเสริมพัฒนาโครงการหรือสินค้าให้เกิดความโดดเด่ น (๔)
กลุ่มภาครัฐ-เอกชนที่ต้องการยกระดับองค์กร อยากให้องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้นวัตกรรม
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคคล (๕) กลุ่มผู้นา ผู้บริหารระดับสูง ทั้งที่เป็นนักลงทุน นักธุรกิจ
ระดับCEO รวมถึงผู้นาท้องถิ่นและผู้บริหารจัดการเมือง ที่เน้นการพัฒนายกระดับความสามารถ
ด้านนวัต กรรม และ (๖) กลุ่ ม ผู้ ขับ เคลื่ อ นระบบนวัต กรรม เช่ น อุท ยานนวั ต กรรม หน่ วยงาน
สนั บสนุนการเงิน หน่วยงานกฎหมาย เป็นต้น โดยตั้งเป้าหมายในระยะเวลา ๕ ปี จะสามารถ
รวบรวมวิทยาการได้จานวนกว่า ๘๐ หลักสูตร/อบรม/โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ และจะมี
ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมหรือเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจานวน ๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ คนต่อปี
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีลงนามความร่วมมือการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม
ระหว่าง สนช. กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อส่งเสริม
ให้ บ ริษั ท จดทะเบี ย นมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการบริ ห ารจั ด การนวั ต กรรมทั้ งองค์ ก ร เพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพและยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมการจัดทารายงานนวัตกรรม
ซึ่งมีระยะเวลาดาเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๖)
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ ฯ โดย องค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ (อพ.) ร่ วมกั บ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา (Museum of Science, Boston, USA)
จั ดงานเปิ ด ตั ว หลั ก สู ต ร EiE: Engineering is Elementary for Out-of-School Program เมื่ อ
วันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๑ ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อาคารจามจุรี
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Out-of-School
Program

ผลกำรดำเนินงำน

สแควร์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์บอสตัน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้ านวิศวกรรม
ได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหามากกว่า ๑ วิธี การตัดสินใจโดยใช้หลักฐาน และส่งเสริมให้เยาวชนได้เตรียม
ความพร้อมสู่ศตวรรษที่ ๒๑ เช่น การทางานร่วมกัน การสื่อสารและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ผ่านการเรียนรู้ด้วยการลงมือทา เป็นต้น ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะทาให้เยาวชนได้เรียนรู้ที่จะแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนักเรียนกว่า ๑๕ ล้านคน และครู ๑๖๕,๐๐๐ คน ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้นาหลักสูตรนี้ไปใช้ รวมทั้งยังมีโครงการนาร่องที่จะนาหลักสูตรนักวิศวกร
รุ่นเยาว์ (EiE) ไปใช้ในประเทศออสเตรเลียด้วย ทั้งนี้ ในเบื้องต้น อพ. จะเปิดให้บริการ ๒ หลักสูตร
ใน ๔ เรื่อง ประกอบด้วย
- หลักสูตรที่ ๑ Engineering Everywhere โดยจะเปิดให้บริการในเดือน พ.ค. ๖๑ สาหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ มี ๒ เรื่อง คือ (๑) เรื่อง “ดวงอาทิตย์มาแล้ว : วิศวกรรม
สร้างบ้านติดฉนวนกันความร้ อน” (Here Comes the Sun : Engineering Insulated Homes)
เป็นการเรียนรู้หลักการทางานของฉนวนกันความร้อน และการแก้ปัญหาการลดความร้อนภายใน
ตัวอาคาร และ (๒) เรื่อง “เรื่องของเวลา : วิศวกรรมสร้างเครื่องจับเวลา” (It’s About Time:
Engineering Timers) เป็นการเรียนรู้วิวัฒนาการของเครื่องจับเวลา พร้อมแก้ปัญหาถ้าโลกนี้ไม่มี
ไฟฟ้าแล้วมีวิธีใดที่ใช้บอกเวลาได้
- หลักสู ตรที่ ๒ Engineering Adventure โดยจะเปิด ให้บ ริการในเดือน ต.ค. ๖๑ สาหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ๔-๖ มี ๒ เรื่อง คือ (๑) เรื่อง “สุดขอบฟ้า : วิศวกรรมแห่งเทคโนโลยี
การบิน” (The Sky’s the Limit: Engineering Flying Technologies) เป็นการเรียนรู้เทคโนโลยี
สาหรับถ่ายภาพทางอากาศหรือภาพมุมสูงเพื่ อช่วยในการสารวจ โดยผลิตเครื่องร่อนที่ ลอยใน
อากาศได้นานที่สุด และ (๒) เรื่อง “สูงท้าสั่น : วิศวกรรมสร้างอาคารต้านแผ่นดินไหว” (Shake
Things Up: Engineering Earthquake-Resistant Buildings) เป็นการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างของ
ตัวอาคาร เพื่อสร้างอาคารที่มีความแข็งแรงทนต่อแผ่นดินไหว โดยหลักสูตรนักวิศวกรรุ่นเยาว์ (EiE)
จะเปิดให้บริการ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
และจัตุ รัสวิท ยาศาสตร์ องค์ก ารพิ พิ ธภั ณ ฑ์ วิท ยาศาสตร์แห่ งชาติ อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น ๔
กรุงเทพฯ
การประกวดหนังสั้น
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ ฯ โดย องค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ งชาติ (อพ.) ร่ ว มกั บ
วิทยาศาสตร์ ในรายการ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ (ททบ.๕) และบริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งกำร
“สนุก มหัศจรรย์ ที่
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
Amuse & Amaze
Short Film Contest
Season ๒”

๘.๓ ปฏิรูประบบกำรให้ บัญชีนวัตกรรม
สิ่งจูงใจ ระเบียบและ
กฎหมำยที่เป็นอุปสรรค
ต่อกำรดำเนินงำนวิจัย
และพัฒนำต่อยอดหรือใช้
ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริม
กำรจัดทำแผนพัฒนำกำร
วิจัยและพัฒนำในระดับ
ภำคหรือกลุ่มจังหวัด
เพื่อให้ตรงกับควำม
ต้องกำรของท้องถิ่น
ผลักดันงำนวิจยั และ

ผลกำรดำเนินงำน
แถลงข่าวการจั ดการประกวดหนั งสั้ น วิท ยาศาสตร์ในรายการ “สนุ ก มหั ศ จรรย์ ที่ พิ พิ ธภั ณ ฑ์
วิท ยาศาสตร์ Amuse & Amaze Short Film Contest Season ๒” เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๑ ณ
จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพ. ชั้น ๔ อาคารจามจุรี สแควร์ กรุงเทพฯ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน
นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี และมีใจรักการทาหนังสั้นแนววิทยาศาสตร์
ร่วมส่งผลงานการประกวดหนังสั้ นทางวิทยาศาสตร์ในหลากหลายเรื่องราว ภายใต้แนวคิด “สนุก
มหัศจรรย์ ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์” โดยถ่ายทอดเรื่องราว กิจกรรม ความน่าสนใจในแง่มุมต่างๆ
ภายในพิพิธภัณฑ์ของ อพ. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าของแหล่ง
เรียนรู้ และเกิดแรงบันดาลใจใฝ่รู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
ทั้งนี้ รางวัลสาหรับผู้ชนะการประกวด ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้รับเงิน
รางวัล ๑๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้รับ
เงินรางวัล ๑๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร และรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๓
ได้รับเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร รวมทั้งมีรางวัลป๊อปปูล่า
โหวต ได้รับเงินรางวัล ๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร รวมเงินรางวัลมูลค่ากว่า
๑ ล้านบาท ซึ่งหมดเขตส่งผลงานในวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๑ พร้อมประกาศผลผู้เข้ารอบจานวน ๒๘ ทีม
ในวันที่ ๒ พ.ค. ๖๑ และประกาศผลผู้ชนะเลิศในวันที่ ๙ พ.ค. ๖๑ โดยจะเริ่มออกอากาศเทปแรกทาง
ททบ.๕ ในวันที่ ๑๒ พ.ค. ๖๑ เวลา ๙.๔๕–๙.๕๕ น.
ปัจจุบันมีผลงำนนวัตกรรมที่ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย มำยังสำนักงำน
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (พว.) แล้วทั้งสิ้น ๔๔๐ ผลงำน และมีผลงำนที่ผ่ำนกำร
รับรองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติผลงำนนวัตกรรม ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
จำนวน ๒๐๐ ผลงำน ซึ่ง พว. ได้ส่งรำยละเอียดให้สำนักงบประมำณพิจำรณำตรวจสอบรำคำและ
ประกำศบั ญ ชี น วั ต กรรมไทยแล้ ว ๑๘๙ ผลงำน ทั้ งนี้ ส ำนั ก งบประมำณได้ ป ระกำศขึ้ น บั ญ ชี
นวัตกรรมไทยเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๕๘ ผลงำน (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๓๔ ผลงำน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๔๗ ผลงำน และปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๗๗
ผลงำน)
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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
จ้ำงของภำครัฐที่เอื้อ
อำนวย เพื่อสร้ำงโอกำส
กำรพัฒนำเทคโนโลยีของ
ประเทศ ในกรณีที่จำเป็น

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งกำร

ผลกำรดำเนินงำน

การจัดกิจกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย โปรแกรมสนับสนุ นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
สัมมนา “ไปให้ถึง
และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
๑๐๐ ล้าน ด้วย
เทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) จัดกิจกรรมสัมมนา “ไปให้ถึง ๑๐๐ ล้าน ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” เมื่อ
นวัตกรรมสร้างสรรค์” วันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๑ ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงแนวทางส่งเสริมการขายโดยใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เช่น การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) การออกแบบบรรจุ
ภัณ ฑ์ และด้านมาตรฐาน ThaiGAP เป็นต้น เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งจะดาเนินการ
ใน ๔ ส่วนหลัก ได้แก่ ๑) การสร้างกลยุทธ์บุกตลาดดิจิทัลเพื่อกาหนดทิศทางและแนวทางเลือก
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการดาเนินธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงในการตัดสินใจและลงทุนด้าน
ดิจิทัลเทคโนโลยี ๒) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างจุดเด่นของผลิตภัณฑ์และกระตุ้นการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภค ๓) การนา ThaiGAP มาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยของ
ภาคเอกชนมายกระดับมาตรฐานการผลิตผักและผลไม้ของไทย และการนา Food Safety ที่เป็น
เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยอาหารมาช่วยผู้ประกอบการ และ ๔) การให้คาปรึกษาเชิงลึกเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีตามโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ โดยนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไป
ช่วยพัฒ นาหรือแก้ปัญ หาเฉพาะทางให้กั บผู้ป ระกอบการเพื่ อเพิ่ม ยอดขายด้ วยเทคโนโลยีและ
นวัต กรรม ทั้ งนี้ มี ผู้ ประกอบการ SMEs ในเขตภาคตะวัน ออกพื้ นที่ EEC ในกลุ่ม อุต สาหกรรม
อาหาร เครื่องสาอาง ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์จากการเกษตรเข้าร่วมงานจานวนกว่า ๑๕๐ คน
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จะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์
หรือเทคโนโลยีจำก
ต่ำงประเทศ จะให้มี
เงื่อนไขกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีเพื่อให้สำมำรถ
พึ่งตนเองได้ในอนำคตด้วย
๘.๕ ปรับปรุงและจัด
เตรียมให้มีโครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี ด้ำนกำร
วิจัยและพัฒนำ และด้ำน
นวัตกรรม ซึ่งเป็นโครง
สร้ำงพืน้ ฐำนทำงปัญญำที่
สำคัญในกำรต่อยอดสู่
กำรใช้เชิงพำณิชย์ของ
ภำคอุตสำหกรรมให้มี
ควำมพร้อม ทันสมัย และ
กระจำยในพื้นที่ต่ำงๆ
เช่น กำรพัฒนำระบบสำร
สนเทศ กำรตั้งศูนย์วิเครำะห์
ห้องปฏิบัติกำรสถำบัน
และศูนย์วิจยั เป็นต้น
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การประชุม Thailand
4.0 R&I Forum
ครั้งที่ ๒ เรื่อง การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางคุณภาพ
ของประเทศ
(National Quality
Infrastructure: NQI)

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) และสานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดประชุม Thailand 4.0 R&I Forum ครั้งที่
๒ เรื่อง การพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure:
NQI) เมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๖๑ ณ ห้องซาลอนเอ ชั้น ๒ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อหารือและระดมแนวความคิดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนถึงทิศทางความ
เป็นไปได้ในการจัดตั้งและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) ให้แข็งแกร่ง
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมเข้าสู่ตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
สินค้าและบริการ เพื่อเป็นการกระจายรายได้ รวมทั้งเป็นการสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่คนไทย
เพื่อเป็นต้นทุนสาหรับการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมหรือ
ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนเพื่อนาเสนอข้อเสนอแนะเบื้องต้นจากการทารายงานสมุดปกขาวต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ ในการประชุมได้ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญและความจาเป็นในการจัดตั้ง NQI ให้
สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพระหว่างประเทศที่มีความสาคัญต่อการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ Innovation-driven economy โดยการจัดบทบาท
และประสานทิศทางการดาเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒ นาอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจของประเทศผ่านการจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ NQI จัดทาแผนพัฒนาความสามารถ
ของบริการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะใน
อุ ต สาหกรรมยุ ท ธศาสตร์ ห รือ อุ ต สาหกรรมเป้ าหมาย มี ก ารก าหนดองค์ ก รหลั ก ด้ าน NQI ให้
ครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงให้หน่วยงานรัฐพัฒนาความสามารถและบริการระดับสูงที่มีความจาเป็น
ต่อการพั ฒนาเทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรมให้ทันต่อความต้องการของผู้พัฒ นาเทคโนโลยีหรือ
นวัตกร ตลอดจนมีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรด้าน NQI ระยะกลางและระยะยาว พร้อมทั้งเร่ง
จั ด ท าหลั ก สู ต รเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นทั ก ษะของวิ ศ วกรหรื อ แรงงาน เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลง
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กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ๔.๐ และดิจิทัลไลเซชั่น
นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทาข้อเสนอในการจัดตั้ง ปฏิรูป ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางคุณภาพของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านกฎหมาย คณะกรรมการระดับชาติ การบริการ
และการใช้ป ระโยชน์ อาทิ การแก้ พ.ร.บ. การมาตรฐานให้ เป็น กฎหมายหลั กที่ ก าหนดกรอบ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์และโครงสร้างของ NQI จัดตั้งคณะกรรมการนโยบาย NQI ระดับชาติ การ
ขจัดความซ้าซ้อนของการให้บริการ รวมถึงพัฒนาและส่งเสริมการนามาตรฐานและกระบวนการ
NQI ไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น การกาหนดกฎ ระเบียบการบังคับใช้กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค
เป็ นต้น ซึ่งข้อเสนอที่ร่วมกันจั ดทาขึ้นพร้อมข้อเสนอเพิ่ มเติม จากการประชุมครั้งนี้ จะเสนอต่ อ
คณะรัฐ มนตรี เพื่ อ พิ จ ารณา และคาดว่ าจะเห็ น การพั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานทางคุ ณ ภาพของ
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวนกว่า ๑๕๐ ราย
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
จัดงาน ASEAN Next 2018 ภายใต้แนวคิด “Rising STI Networking for Innovative ASEAN”
ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๓ มี.ค. ๖๑ ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ โดยมีสาธารณรัฐ
เกาหลีเป็นประเทศคู่เจรจาที่เข้าร่วมงานฯ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการสนับสนุนความร่วมมือและ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่ส่งเสริมให้เกิด
ศักยภาพทางการแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจของประชาคม และการนา วทน. มาใช้เพื่อสนับสนุนวาระ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอาเซียน รวมทั้งเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้นาเสนอยุทธศาสตร์ด้าน
วทน. สู่ความร่วมมือระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาคมอาเซียนทั้งภูมิภาคใน
หลากหลายมิ ติ ตลอดจนช่ ว ยให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ค วามรู้ ร ะหว่ า งอาเซี ย น –
สาธารณรัฐเกาหลี ที่จ ะนาไปต่ อยอดสู่ก ารประชุม ระดับ รัฐมนตรีต่ อไป ซึ่งจะมีแ ผนปฏิ บั ติก าร
ต่อเนื่องในเดื อน พ.ย. ๖๒ โดยประเทศไทยจะเป็น ประธาน ASEAN ทั้ งนี้ ภายในงานมีการจั ด
กิจกรรม อาทิ
๑) การประชุ มเชิ งปฏิ บั ติก ารร่วมกั บ ผู้แทนจากอาเซีย นและต่างประเทศภู มิภ าคอื่ น เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ และการผลักดันประเด็นความร่วมมือทางด้าน วทน. โดยการประชุมประกอบด้วย ๒ วาระ
หลัก ได้แก่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อการ
สร้างชุมชนนวัตกรรม และการส่งเสริมวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย วทน.
๒) การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน วทน. รายสาขา เพื่อส่งเสริมศักยภาพและการพัฒนา
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ทักษะของบุคลากรด้าน วทน. ของอาเซียน ได้แก่ สาขาอาหารและการเกษตร และโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน วทน. เพื่ออุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของ
ประชาคม ตัวอย่างกิจกรรมการฝึกอบรม อาทิ (๑) Next Generation Vehicle การพัฒนายาน
ย น ต์ แ ห่ ง อ น า ค ต (๒ ) Railway Technology for Structures Evaluation, Monitoring,
Maintenance and Rehabilitation Workshop การสร้างระบบการขนส่งทางรางที่ปลอดภัยและ
ยั่งยืน (๓) Landslide Preparedness in the ASEAN Member States การเตือนภัยดินถล่ม เพื่อให้
สามารถเตรียมตัวและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๔) ASEAN Hydroinformatics
and Climate Data Center (AHC) คลั ง ข้ อ มู ล น้ าและภู มิ อ ากาศแห่ ง อาเซี ย น (๕) Moving
Forward Together with Ionizing Radiation Metrology การสร้ า งเครื อ ข่ ายห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
มาตรฐานมาตรวิ ท ยารั ง สี ใ นภู มิ ภ าคอาเซี ย น และ (๖) Analysis of Phthalates in Food
Contact Material and Food การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการทดสอบความปลอดภัยของ
วัสดุสัมผัสอาหารให้กับห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารแห่งชาติประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีการจัดสัมมนาทั้งหมด ๑๘ เรื่อง อาทิ การบริหารจัดการทรัพยากรน้าและคลัง
ข้อมูล น้าของอาเซียน โดย สถาบัน สารสนเทศทรัพ ยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)
(สสนก.) การสร้างเครือข่ายผู้ใช้ป ระโยชน์จากเครื่องปฏิ กรณ์ ป รมาณู วิจัยในอาเซียน และการ
ประชุมครั้งที่ ๒ ของเครือข่ายงานวิจัยในอาเซียนด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดย
สถาบัน เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) การพัฒ นาเครื่องมือที่ตรวจวัด
ตรวจจับพลังงานรังสี โดย สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และเรื่อง functional food การหา
วัต ถุ ดิ บ มาท าเป็ น อาหาร สร้ างสุ ข ภาพประชาคมอาเซี ยน โดย สถาบั น วิ จัย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นต้น
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