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รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ประจาเดือน เมษายน 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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ผลกำรดำเนินงำน

กำรจัดงำนสัมมนำ
“The 1ST Space
Science Research
Experiment &
Exploration (SRE)”

กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ โดย สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำร
มหำชน) (สทอภ.) และสำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (พว.) ร่วมกับ China
National Space Administration (CNSA) สำธำรณรัฐประชำชนจีน จัดงำนสัมมนำ “The 1ST
Space Science Research Experiment & Exploration (SRE)” ระหว่ำงวันที่ 2–4 เม.ย. 61
ณ CNSA สำธำรณรัฐประชำชนจีน ซึ่งงำนสัมมนำดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เ พื่อสร้ำงควำมร่วมมือใน
กำรสนับสนุ นโครงกำรวิจัยด้ำนอวกำศและนักวิทยำศำสตร์ไทยเข้ำร่วมศึกษำและวิจัยในสถำนี
อวกำศ โดย สทอภ. และ พว. ได้ ด ำเนิ น โครงกำรทดลองในอวกำศและสภำวะไร้แ รงโน้ ม ถ่ว ง
(National Space Exploration : NSE) ซึ่งได้เปิดรับข้อเสนองำนวิจัยจำกมหำวิทยำลัย สถำบันวิจัย
หน่วยงำนเอกชน และผู้สนใจจำกทั่วประเทศ เพื่อค้นหำข้อเสนองำนวิจัยที่โดดเด่นและสอดคล้อง
กับกำรพัฒนำประเทศด้ำนนวัตกรรมอวกำศ และได้คัดเลือก 4 โครงงำนวิจัย ที่มีศักยภำพสูงให้มี
โอกำสไปทำกำรวิจัยและทดลองในสถำนีอวกำศในด้ำนไบโอเทคโนโลยี ได้แก่ กำรสร้ำงผลึกโปรตีน
ในสภำวะไร้แรงโน้มถ่วงสำหรับผลิตยำรักษำโรคมำลำเรีย กำรปลูกพืชในสถำนีอวกำศ กำรพัฒนำ
อำหำรไทยให้เป็นเสบียงสำหรับนักบินอวกำศ และกำรพัฒนำเทคนิคกำรสร้ำงเครื่องพิมพ์สำมมิติ
สำหรับอำหำรในสภำวะไร้แรงโน้มถ่วง ซึ่ง สทอภ. ได้เริ่มเปิดรับข้อเสนองำนวิจัยและกำรทดลองใน
สภำวะไร้แรงโน้มถ่วงประจำปี 2561 แล้ว จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 61 เพื่อเปิดโอกำสให้งำนวิจัยที่
น่ำสนใจสำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรได้มำกขึ้น
ทั้งนี้ กำรสัมมนำ SRE นี้เป็นกลไกระดับนำนำชำติที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันโครงงำนวิจัยทั้ง 4
โครงกำรดังกล่ำวของนักวิทยำศำสตร์ไทยให้มีโอกำสขึ้นไปดำเนินกำรทดลองวิจัย บนสถำนีอวกำศ
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เอกภำพและ
ประสิทธิภำพ โดยให้มี
ควำมเชือ่ มโยงกับ
ภำคเอกชน

ผลกำรดำเนินงำน
ของสำธำรณรัฐประชำชนจีน รวมทั้งเป็นแรงบันดำลใจให้กับเยำวชนและนักวิทยำศำสตร์ไทยได้
เข้ำถึงกิจกรรมด้ำนกำรสำรวจอวกำศมำกยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรขยำยฐำนอุตสำหกรรมอวกำศ
ของประเทศไทยอีกด้วย

กำรลงนำมบันทึก
ข้อตกลงควำมร่วมมือ
“โครงกำรวิจัยและ
พัฒนำนวัตกรรมกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์เวช
สำอำงชะลอวัยจำก
เมือกหอยทำกอำช่ำ
ผสมสำรสกัดสมุนไพร
เพื่อกำรใช้ประโยชน์
ในเชิงพำณิชย์”
กำรจัดงำนควำม
ร่วมมือ “สมำร์ทวีซ่ำ
(SMART Visa)”

กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ โดย สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
และบริษัท เอเดน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ “โครงกำรวิจัย
และพัฒนำนวัตกรรมกำรผลิตผลิตภัณฑ์เวชสำอำงชะลอวัยจำกเมือกหอยทำกอำช่ำ ผสมสำรสกัด
สมุนไพรเพื่อกำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์” เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 61 ณ เอเดนฟำร์ม จ.นครนำยก
โดยกำรลงนำมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรำยได้ให้แก่เกษตรกรในกำรเพำะเลี้ยงหอยทำกอำช่ำ
และใช้ประโยชน์จำกหอยทำกที่มีมำกในเขต จ.นครนำยก สำหรับกำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์
และส่งออกต่ำงประเทศ ซึ่งจำกกำรทดสอบฤทธิ์ทำงชีวภำพของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ำจำกเมือก
หอยทำกสำยพันธุ์อำช่ำ พบว่ำมีฤทธิ์กระตุ้นกำรสร้ำงเซลล์ผิวหนังมนุษย์ได้มำกกว่ ำร้อยละ 96
และมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสโดยให้ค่ำควำมเข้มข้นต่ำสุดที่สำมำรถยับยั้งเอนไซม์ได้ ร้อยละ
50 เท่ำกับ 0.52 มก/มล. บริษัท เอเดน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงได้ทำกำรวิจัยต่อยอดในด้ำน
กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรผลิตผลิตภัณฑ์เวชสำอำงเพิ่มควำมกระจ่ำงใสและชะลอวัยจำกเมือกหอย
ทำกอำช่ำผสมสำรสกัดสมุนไพรเพื่อกำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ โดย สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สนช.) ร่วมกับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (บีโอไอ) และทรู อินคิวบ์ จัดงำนควำมร่วมมือ “สมำร์ท
วีซ่ำ (SMART Visa)” เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 61 ณ โรงแรมเชอรำตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดย
สมำร์ทวีซ่ำคือวีซ่ำประเภทพิเศษที่กำหนดขึ้นมำเพื่อ ดึงดูดบุคลำกรจำกต่ำงประเทศที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถสูงเข้ำมำทำงำนในประเทศไทยและส่งเสริมกำรลงทุนของบริษัทสตำร์ทอัพที่อยู่ใน
10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและผลักดันประเทศไปสู่
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้ำงต่อเศรษฐกิจและสังคม
อย่ำงยั่งยืน
ทั้งนี้ สนช. ได้ร่วมกับ บีโอไอ ในกำรตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของผู้ยื่นขอสมำร์ทวีซ่ำ
สำหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชำญ ผู้บริหำร นักลงทุน และสตำร์ทอัพที่อยู่ใน 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย โดย
ได้กำหนดประเภทของกำรรับรองคุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิได้รับสมำร์ทวีซ่ำ ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่
1) SMART “T” (Talents) ผู้ เ ชี่ ย วชำญด้ ำ นวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี 2 ) SMART “I”
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(Investors) ลงทุนในบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐำนในกำรทำธุรกิจและอยู่ในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
3) SMART “E” (Executives) ผู้บริหำรระดับสูงที่ทำงำนในบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐำนในกำร
ทำธุรกิจและอยู่ในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย และ 4) SMART “S” (Startups) กลุ่มผู้ประกอบกำร
วิสำหกิจเริ่มต้น รวมทั้งพิจำรณำให้กำรรับรองคุณสมบัติของสตำร์ทอัพ ในกรณีที่ได้รับกำรร่วม
ลงทุนจำกหน่วยงำนภำครัฐ ตลอดจนยังได้ขยำยโอกำสกำรขอรับสิทธิและประโยชน์จำกสมำร์ทวีซำ่
ประเภท SMART “S” สำหรับสตำร์ทอัพต่ำงชำติ โดยได้แต่งตั้งให้ ทรู อินคิวบ์ เป็นบริษัทเอกชน
รำยแรกในประเทศไทย ที่สำมำรถให้กำรรับรองคุณสมบัติกำรเป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับสมำร์ทวีซ่ำของ
สตำร์ทอัพต่ำงชำติที่เข้ำมำจัดตั้งหรือดำเนินกิจกำรใน 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย และได้เข้ำร่วม
โครงกำรบ่มเพำะ (Incubation) หรือ โครงกำรเร่งกำรเติบโต (Accelerator) ของทรู อินคิวบ์ ซึ่ง
สตำร์ทอัพที่ผ่ำนกำรรับรองและมีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับสิทธิและประโยชน์สมำร์ทวีซ่ำ อำทิ
ระยะเวลำวีซ่ำครั้งแรก 1 ปี และขยำยสูงสุดไม่เกิน 2 ปี/ครั้ง , ขยำยเวลำรำยงำนตัวเป็นทุก 1 ปี
(จำกปกติ 90 วัน), ทำงำนในกิจกำรที่ได้รับกำรรับรองโดยไม่ต้องขอใบอนุญำต, ได้รับยกเว้นกำร
ขอ Re-entry Permit ในกำรเข้ำออกประเทศไทย รวมถึงสิทธิประโยชน์สำหรับครอบครัวในกำร
พำนักในประเทศไทย เป็นต้น
นอกจำกนี้ ทรู อิ น คิ ว บ์ ยั งได้ เตรี ย มเปิ ด รับ สตำร์ ท อั พ จำกไทยและต่ ำ งประเทศเข้ ำ ร่ ว ม
โครงกำร “ScaleUp Batch 5 Startup Grandprix” เป็ น โปรแกรมบ่ ม เพำะที่ เพิ่ ม ดี ก รี ค วำม
เข้มข้นในระดับภูมิภำค (Regional) ด้วยกำรผสำนควำมร่วมมือกับผู้เชี่ยวชำญที่เป็นสตำร์ทอัพผู้
ก่อตั้งธุรกิจในไทยและอำเซียน เพื่อช่วยพัฒนำศักยภำพสตำร์ทอัพไทยให้ประสบควำมสำเร็จได้ใน
เวทีโลก
๘.๒ เร่งเสริมสร้ำง
พิธีลงนำมข้อตกลง
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ โดย สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ (มว.) ร่วมมือกับ ภำคกำรศึกษำ
สังคมนวัตกรรม โดย
ควำมเข้ำใจด้ำนควำม ภำครัฐและภำคเอกชน ได้แก่ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง สถำบันพัฒ นำบุคลำกรในอุตสำหกรรม
ส่งเสริมระบบกำรเรียน ร่วมมือทำงวิชำกำร ยำนยนต์ชิ้นส่วนอะไหล่ยำนยนต์ (AHRDA) กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน กระทรวงแรงงำน และบริษัท
กำรสอนที่เชื่อมโยง
สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ลงนำมข้อตกลงควำมเข้ำใจด้ำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำร เมื่อวันที่
ระหว่ำงวิทยำศำสตร์
2 เม.ย. 61 ณ ห้องประชุม 2 อำคำรวิทยบริกำรและบริหำร มหำวิทยำลัยรำมคำแหง กรุงเทพฯ
เทคโนโลยี วิศวกรรม
ซึ่งกำรลงนำมในครั้ งนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมด้ ำนกำรพั ฒ นำบุ คลำกร โดยกำร
ศำสตร์และคณิตศำสตร์
ถ่ ำ ยทอดเทคโนโลยี แ ละงำนวิ จั ย ผ่ ำ นกำรฝึ ก อบรมทั้ งเชิ งทฤษฎี แ ละเชิ งปฏิ บั ติ รวมทั้ งเพื่ อ
กำรผลิตกำลังคนในสำขำ
เสริมสร้ำงผลิตภำพและสมรรถนะของบุคลำกรในภำคกำรศึกษำ ตลอดจนเพื่อเป็นกำรเตรียมควำม
ที่ขำดแคลนกำรเชื่อมโยง
พร้อมให้แก่นักศึกษำก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำนในอนำคต ทั้งนี้ ควำมร่วมมือดังกล่ำวจะมีกำรดำเนิน
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กิจกรรมร่วมกัน ประกอบด้วย
1) กำรกำหนดหลักสูตร กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนมำตรวิทยำ ซึ่งเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนทำง
คุณภำพที่จะช่วยส่งเสริมกำรทำงำนอย่ำงมีสมรรถนะให้แก่ภำคกำรผลิต
2) กำรฝึกอบรมตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรและสถำนที่ฝึกอบรม เพื่อจัดฝึกอบรม
ตำมหัวข้อที่อยู่ในหลักสูตรที่ได้มีกำรลงทะเบียนไว้กับสถำบันพัฒนำบุคลำกรในอุตสำหกรรมยำน
ยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยำนยนต์
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทำงวิชำกำรและกิจกรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนำผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมให้มีทักษะตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรและผู้เข้ำมำลงทุนใหม่ รวมทั้ง
เป็นกำรสร้ำงผลิตภำพให้แก่ทีมวิทยำกรและผู้เกี่ยวข้องให้ มีทักษะ ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และ
สำมำรถถ่ำยทอดให้กับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4) สนับสนุนกำรฝึกอบรมและพัฒนำทักษะด้ำนฝีมือแรงงำน เพื่อยกระดับให้มีมำตรฐำนใน
ระดับสำกลโดยขยำยให้ครอบคลุมถึงภำคกำรศึกษำด้วย ซึ่งภำยใต้ข้อตกลงนี้จะมีกำรจัดฝึกอบรม
ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษำคณะวิ ศ วกรรมศำสตร์ มหำวิ ท ยำลั ย รำมค ำแหง เพื่ อ เตรี ย มควำมพร้ อมเข้ ำ สู่
ภำคอุตสำหกรรม ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำยงำนวิจัยเพื่อพัฒนำนวัตกรรม และถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ด้ำนมำตรวิทยำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของภำคอุตสำหกรรม
นอกจำกนี้ ในอนำคตบริษัท สุมิพ ล จำกัด ได้มีกำรวำงแผนจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม Sumipol
Technical Learning Academy ที่ ใช้ เป็ น ฐำนปฏิ บั ติ ก ำรบ่ ม เพำะบุ ค ลำกรที่ มี ศั ก ยภำพด้ ำ น
อุตสำหกรรมเพื่อรองรับ นโยบำยไทยแลนด์ 4.0 ณ บริเวณพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC)
จ.ระยอง โดยจะมีกำรจัดฝึกอบรมในด้ำนต่ำงๆ อำทิ Machining Strategy, Metrology Innovation,
Automation Systems and Robotics, Industrial Business Management เป็นต้น
กำรลงนำมควำม
กระทรวงวิท ยำศำสตร์ ฯ โดย ศู น ย์ น ำโนเทคโนโลยี แห่ งชำติ (นำโนเทค) ศูน ย์เทคโนโลยี
ร่วมมือเพื่อวิทย์สร้ำง อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค) สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
คน รวมถึงเพิ่ม
แห่งชำติ (พว.) และสถำบันบัณฑิตวิทยำศำสตร์จีน (Chinese Academy of Science: CAS) ร่วม
ประสบกำรณ์กำรทำ ลงนำมควำมร่วมมือ เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 61 ณ สถำบันบัณฑิตวิทยำศำสตร์จีน สำธำรณรัฐประชำชนจีน
วิจัยและแลกเปลี่ยน โดยกำรลงนำมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือในกำรทำวิจัยและพัฒนำ รวมทั้งกำร
ข้อมูล เพื่อเสริมควำม พัฒนำกำลังคนด้ำน วทน. ของประเทศไทย ตลอดจนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลควำมรู้ด้ำนงำนวิจัย
เข้มแข็งตอบโจทย์
ทักษะและประสบกำรณ์กำรทำวิจัยระหว่ำงนักวิจัยของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งควำมร่วมมือดังกล่ำวจะ
ประเทศไทย 4.0
เป็นประโยชน์อย่ำงมำกต่อกำรพัฒนำและสร้ำงงำนวิจัยที่มีผลกระทบทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
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ของประเทศ อำทิ กำรตรวจสอบพื ชผลทำงกำรเกษตร (CropWash) ด้วยกำรสำรวจระยะไกล
(remote sensing) เพื่ อ ต่ อ ยอดผลงำนวิ จั ย Agri-Map ที่ ด ำเนิ น กำรโดยเนคเทค พว. และกำร
แลกเปลี่ยนควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยพัฒนำด้ำนเกษตรนำโน โดย นำโนเทค พว.
กำรหำรือแนวทำง
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ และสถำบันขงจื่อ เส้นทำงสำยไหมทำงทะเล ได้มีกำรหำรือแนวทำง
ควำมร่วมมือในกำร ควำมร่วมมือ ในกำรสนับ สนุน และส่งเสริมเยำวชนระดั บ อำชีวศึก ษำ เมื่ อวัน ที่ 5 เม.ย. 61 ณ
สนับสนุนและส่งเสริม กระทรวง วิทยำศำสตร์ฯ โดยมีกำรหำรือใน 3 ประเด็น คือ
เยำวชนระดับ
1. กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ จะร่วมกับสถำนบันขงจื่อฯ เพื่อพัฒนำเยำวชนระดับอำชีวศึกษำ
อำชีวศึกษำ
เข้ำสู่ตลำดแรงงำนในโครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EEC) โดยสร้ำงฝีมือ
แรงงำน ใน 7 สำขำที่ยังขำดแคลน ประกอบด้วย 1) ระบบขนส่งทำงรำง 2) ช่ำงอำกำศยำน 3)
แมคคำโทรนิ กส์หรือเครื่องกลอิเล็กทรอนิ กส์ 4) หุ่ นยนต์ อุตสำหกรรม 5) เทคนิคพลังงำน 6)
นวัตกรรมกำรท่องเที่ยว และ 7) โลจิสติกส์
2. กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ จะร่วมกับสถำบันขงจื่อฯ ในกำรใช้วิทยำศำสตร์สร้ำงคนเพื่อตอบ
โจทย์ทำงเศรษฐกิจ โดยนำเยำวชนระดับอำชีวศึกษำมำเรียนรู้เชื่อมโยงกับกำรศึกษำในระบบสะเต็ม
เพื่อให้เยำวชนระดับอำชีวศึกษำมีศักยภำพมำกขึ้น
3. กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ จะร่วมกับสถำบันขงจื่อฯ และสำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
กำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออกสร้ำง Academy เพื่อนำเยำวชนระดับอำชีวศึกษำ
เข้ ำไปฝึ กวิชำชีพ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ EEC เพื่ อตอบโจทย์ค วำมต้อ งกำรของ EEC ซึ่ งหั วใจสำคั ญ คื อ
เยำวชนระดับ อำชีวศึ กษำจะต้ องมี งำนท ำ มี คุ ณ ภำพและมี ควำมเป็ นสำกล โดยเยำวชนระดั บ
อำชีวศึกษำที่อยู่ใน Academy จะต้องถูกคัดสรรอย่ำงเข้มข้น
ทั้งนี้ สถำบันขงจื่อฯ ได้นำวิทยำลัยอำชีวะ จำนวน 62 แห่ง อำทิ สถำบันกำรอำชีวศึกษำ
กรุงเทพฯ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ สถำบันกำรอำชีวศึกษำ
ภำคตะวันออก เป็นต้น ลงนำมควำมร่วมมือกับสถำบันอำชีวศึกษำจำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน
โดยรัฐบำลจีนได้ให้ทุนผ่ำนสถำบันขงจื่อฯ จำนวนมำก อำทิ วิทยำลัยซันยำ แห่งมณฑลไหหนำน
ได้ให้ทุน จำนวน 30 ทุน เพื่อให้เยำวชนไทยได้ไปเรียนเป็นแอร์โฮสเตส มหำวิทยำลัยฟู่โจว ได้ให้ทุน
จำนวน 100 ทุน เพื่อให้เยำวชนไทยได้ไปเรียนเป็นวิศวกร เป็นต้น นอกจำกนี้ บริษัทจำกประเทศ
จีนที่มำลงทุนใน EEC จะเป็นผู้ให้ทุนผ่ำนสถำบันขงจื่อฯ และจะมีกำรสอบชิงทุนกำรศึกษำในแต่ละ
ระดับทั้ง ปวช. ปวส. และปริญญำตรี ตำมสำขำต่ำงๆ เมื่อสอบได้แล้วจะได้ไปเรียนยังมหำวิทยำลัย
ต่ำงๆ ในประเทศจีน เป็นระยะเวลำ 2-4 ปี เมื่อเรียนจบออกมำแล้วมหำวิทยำลัยจำกประเทศจีน
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ก็จะส่งกลับมำทำงำนกับบริษัทของจีนที่ลงทุนอยู่ใน EEC ต่อไป
กำรจัดนิทรรศกำร
เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 61 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จทอดพระเนตร
เทิดพระเกียรติสมเด็จ นิทรรศกำรเทิดพระเกียรติ ณ สถำนเอกอัครรำชทูตไทย กรุงปักกิ่ง สำธำรณรัฐประชำชนจีน ซึ่งจัด
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงพระมหำกรุณำธิคุณที่มีต่อควำมสัมพันธ์ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
สยำมบรมรำชกุมำรี นวัตกรรม (วทน.) ระหว่ำงประเทศไทยและสำธำรณรัฐประชำชนจีน ทั้งนี้ ภำยในงำนมีกำรจัด
ที่มีต่อควำมสัมพันธ์ นิทรรศกำร อำทิ ควำมร่วมมือกับสถำบันบัณฑิตวิทยำศำสตร์จีน (Chinese Academy of Science:
ด้ำนวิทยำศำสตร์
CAS) จำนวน 4 ฉบับ ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีไทย-จีน (Thailand-China Technology Transfer
เทคโนโลยีและ
Center) เพื่ อเชื่อมโยงผู้ประกอบกำรและนักวิจัยผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ควำมร่วมมือระหว่ำงศูนย์
นวัตกรรม (วทน.)
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่ำงประเทศไทย แห่งชำติ (เนคเทค พว.) กับ Institute of Computing Technology – Chinese Academy of
และสำธำรณรัฐ
Sciences ในด้ำนเทคโนโลยีกำรประมวลภำษำธรรมชำติและควำมหมำย และ Institute of Remote
ประชำชนจีน
Sensing and Digital Earth (RADI) – Chinese Academy of Sciences ในด้ ำ นเทคโนโลยี
Remote Sensing กำรส ำรวจระยะไกล เพื่ อต่อยอดงำนวิจัย Application Ari-Map ของสำนักงำน
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (พว.) ควำมร่วมมือระหว่ำงศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (นำโนเทค พว.) กับ The National Center
for Nanoscience and Technology (NCNST) สถำบั ณ ฑิ ตวิ ท ยำศำสตร์ จี น (Chinese Academy
of Sciences: CAS) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ นักวิจัยและผู้เชี่ยวชำญ เป็นต้น
ทั้งนี้ ในกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรวิจัยด้ำน วทน. โดยควำมร่วมมือด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่ำงประเทศไทย–จีน กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ จะทำหน้ำที่ เป็นผู้ประสำนควำม
ร่ว มมื อ ในเรื่ อ ง วทน. ระหว่ำ งไทยกั บ จี น ในทุ ก ด้ ำนและทุ ก ระดั บ เพื่ อ น ำไปสู่ ก ำรพั ฒ นำและ
ยกระดับขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยเป็นหลัก
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน และกำรวิจัยและพัฒนำ เพื่อสนับสนุนให้เกิดกำรนำไปใช้ประโยชน์จำก
ควำมเข้ ม แข็ งทำงเทคโนโลยี ข องแต่ ล ะฝ่ ำ ย รวมทั้ งเพื่ อ ให้ เกิ ด กำรถ่ ำ ยทอดและแลกเปลี่ ย น
เทคโนโลยีในระดับที่เท่ำเทียมกัน นอกจำกนี้ ในปี 2561 กระทรวงวิทยำศำสตร์ ฯ ได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะอนุกรรมกำรโครงสร้ำงบุคลำกรไทยที่ประจำกำรในต่ำงประเทศ ส่งข้ำรำชกำรมำ
ประจ ำกำรในต ำแหน่ ง อั ค รรำชทู ต ที่ ป รึ ก ษำ ฝ่ ำ ยวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี ณ สถำน
เอกอัครรำชทูต กรุงปักกิ่ง สำธำรณรัฐประชำชนจีน เพื่อทำหน้ำที่ประสำนภำรกิจควำมร่วมมือด้ำน
วทน. ไทย-จีน และปฏิ บัติ ภ ำรกิจส ำคัญ ในกำรสนองเบื้ องพระยุ คลบำทด้ ำนควำมร่วมมือ ทำง
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กำรจัดงำน “สวนสนุก
วิทยำศำสตร์ อพ.”
(NSM Science Circus
@Zpell#2) ภำยใต้
แนวคิด “นักวิทย์น้อย
พิชิตอวกำศ และ
150 ปี ดำรำศำสตร์
ไทย”

กำรจัดงำนเปิดตัว
ศูนย์กำรเรียนรู้
Amazing Mars
Garden สวนอัศจรรย์
สีสันแห่งดำวอังคำร

ผลกำรดำเนินงำน
วิทยำศำสตร์ระหว่ำงไทย-จีนต่อไป
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ โดย องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ (อพ.) ร่วมกับ ศูนย์
กำรค้ำฟิวเจอร์พำร์ค จัดงำน “สวนสนุกวิทยำศำสตร์ อพ.” (NSM Science Circus @Zpell#2)
ภำยใต้แนวคิด “นักวิทย์น้อย พิชิตอวกำศ และ 150 ปี ดำรำศำสตร์ไทย” ระหว่ำงวันที่ 5-10
เม.ย. 61 ณ ชั้น G ศูนย์กำรค้ำสเปลล์ แอท ฟิวเจอร์พำร์ค กรุงเทพฯ โดยกำรจัดงำนดังกล่ำวมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ำชมได้เรียนรู้ สัมผัสและสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์
ธรรมชำติวิทยำ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทั้งนี้ ภำยในงำนมีกิจกรรมมำกมำย อำทิ นิทรรศกำร Sun & Moon เพื่อร่วมเฉลิมฉลองใน
โอกำสครบรอบ 150 ปี สุริยุปรำคำหว้ำกอเต็มดวงครั้งประวัติศำสตร์ โดยนิทรรศกำรจะนำเสนอ
ข้อมูล 4 ด้ำน ได้แก่ ควำมจริง ปรำกฏกำรณ์ ควำมเชื่อ และกำรค้นพบกับเรื่องรำวของดวงอำทิตย์
และดวงจันทร์ กิจกรรมบังคับหุ่ นยำนยนต์ม ำร์สโรเวอร์ (Mars Rover) สำรวจดำวอังคำร โดย
จำลองบรรยำกำศบนดำวอังคำรเสมือนจริงที่ทุกคนสำมำรถควบคุมมำร์สโรเวอร์ได้ด้วยตัวเอง
กิจกรรม How Big? : Solar System และ How Long? : Solar System กำรจำลองดวงดำวใน
ระบบสุริยะตำมขนำดจริงทั้งควำมใหญ่และควำมยำว กิจกรรม Enjoy Maker Space : UFO กำร
นำวัสดุเหลือใช้มำประดิษฐ์เป็น UFO ด้วยตนเอง เรียนรู้หลักของกำรลอยตัว และกำรแข่งขัน UFO
ว่ำของใครจะลอยได้สูงกว่ำกัน เป็นต้น
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ โดย สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำร
มหำชน) (สทอภ.) ร่วมกับสถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน) (สวพส.) จัดงำนเปิดตัว
ศูนย์กำรเรียนรู้ Amazing Mars Garden สวนอัศจรรย์สีสันแห่งดำวอังคำร เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 61
ณ อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ โดยศูนย์กำรเรียนรู้แห่งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกำสให้
ประชำชนและเยำวชนได้เข้ำถึงและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจให้เกิดกำรต่อ
ยอดสู่กำรพัฒนำประเทศด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในอนำคต รวมทั้งได้
รู้จักประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกำศเพื่อกำรอยู่รอดอย่ำงมีคุณภำพ ตลอดจนยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ
มำเชื่อมโยงเปิดโลกทัศน์อย่ำงสร้ำงสรรค์
ทั้งนี้ ภำยใน Amazing Mars Garden มีส่วนจัดแสดง ประกอบด้วย GARDEN เป็นโรงเรือน
ทดลองปลูกพืชบนดำวอังคำร สำหรับภำยในตัวอำคำรจะแบ่งเป็น 2 ชั้น โดยชั้นที่ 1 เป็นพื้นที่ที่จัด
แสดงเนื้อหำกำรบุกตะลุยดำวอังคำร เพื่อค้นหำคำตอบว่ำ "มนุษย์จะไปอยู่ดำวอังคำรได้จริงหรือ"

ปัญหำ/ ข้อเสนอแนะ งปม.
ข้อขัดข้อง
(ล้ำนบำท)

8
ลำดับ
ที่

นโยบำยรัฐบำล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งกำร

ผลกำรดำเนินงำน

และชั้นที่ 2 เป็นพื้ นที่ที่จัดแสดงกิจกรรมกำรสำรวจดำวอังคำรเพื่อกำรตั้งอำณำนิคม โดยเน้ น
กระบวนกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งคำดหวังว่ำผู้เข้ำชมจะเกิดแนวคิดและมุมมองกำรดำรงชีวิตบนโลก
ตลอดจนควำมสมดุลย์ในกำรดำรงชีวิตร่วมกับทรัพยำกรและบริหำรจัดกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อไป โดยมีประชำชนและเยำวชนร่วมงำนในครั้งนีจ้ ำนวนกว่ำ 500 คน
กำรจัดกิจกรรมค่ำย
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ โดย สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (พว.) และ
คณิตศำสตร์และค่ำย องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ (อพ.) ร่วมกับสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี (สสวท.) จั ด กิ จ กรรมค่ ำยคณิ ต ศำสตร์ ระหว่ำ งวั น ที่ 18-20 เม.ย. 61 และค่ ำ ย
วิทยำศำสตร์ ระหว่ำงวันที่ 24-26 เม.ย. 61 ณ บ้ำนวิทยำศำสตร์สิรินธร อุทยำนวิทยำศำสตร์
ประเทศไทย จ.ปทุ ม ธำนี ให้ กั บ นั ก เรี ย นที่ ได้ เหรี ย ญรำงวั ล โครงกำรพั ฒ นำอั จ ฉริ ย ภำพทำง
วิทยำศำสตร์ (วิชำวิทยำศำสตร์) ประจำปี 2560 โดยกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็ น กำรสร้ ำงบรรยำกำศกำรเรีย นรู้ผ่ำนกิ จกรรมค่ำยและเป็ น กำรกระตุ้น ให้ นั ก เรียนในระดั บ
ประถมศึกษำทุกสังกัดทั่วประเทศ สนใจกำรเรียนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์มำกขึ้น เป็นกำร
ปลูกฝังให้เยำวชนระดับประถมศึกษำโดยเฉพำะนักเรี ยนที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์
และคณิตศำสตร์ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์อย่ำงลึกซึ้ง และมีทักษะ
กระบวนกำรคิดทำงวิทยำศำสตร์ รวมทั้งยังช่วยขยำยผลกำรจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนผู้มีควำม
สำมำถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ระดับประถมศึกษำ ตลอดจนเป็นกำรเชื่อมโยงกับ
กิจกรรมพัฒนำกำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของ พว. อีกด้วย
กำรจัดงำนเปิดตัว
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ โดย องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ (อพ.) จัดงำนเปิดตัว
นิทรรศกำร “ไขปริศนำ นิท รรศกำร “ไขปริศนำสำยลับ” (Spy Code Breaker) เมื่ อวันที่ 24 เม.ย. 61 ณ พิ พิ ธภั ณ ฑ์
สำยลับ” (Spy Code เทคโนโลยีสำรสนเทศ อพ. ต.คลองห้ำ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี โดยกำรจัดนิทรรศกำรดังกล่ำวมี
Breaker)
วัตถุประสงค์เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับบทบำทและควำมสำคัญของรหัสลับ รวมถึงกำรสร้ำงรหัสและ
ถอดรหัสโดยอำศัยเทคโนโลยีมำพั ฒนำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นกำรปลูกฝังทักษะด้ำน
วิทยำศำสตร์ในกำรเรียนรู้และหำคำตอบอย่ำงเป็นระบบให้กับผู้เข้ำชมนิทรรศกำร รวมทั้งเป็นกำร
สร้ำงแรงบัน ดำลใจให้ กับผู้เข้ำชมและสำมำรถเห็นภำพกำรเชื่อมโยงอำชีพกับวิทยำศำสตร์เข้ำ
ด้วยกันได้
ทั้งนี้ ภำยในนิทรรศกำรได้แบ่งออกเป็น 6 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 แนะนำนิทรรศกำร :
เพื่อเข้ำใจตัวตน คุณสมบัติ และภำรกิจของสำยลับ โซนที่ 2 ทักษะสำยลับ : เพื่อฝึกฝนทักษะที่
สำคั ญ ในกำรทำงำนของสำยลับ โซนที่ 3 รหั สลับ : เพื่ อเข้ำใจหลักกำรสร้ำงรหั ส และทดลอง
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ถอดรหัสลับ โซนที่ 4 รหัสในปัจจุบัน : เพื่อทรำบถึงรหัสลับในยุคดิจิทัล กำรรักษำควำมปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนตัว โซนที่ 5 อุปกรณ์สำยลับ : รู้จักอุปกรณ์ที่สำยลับใช้เพื่อสืบหำและบันทึกข้อมูล
และโซนที่ 6 ห้องทดสอบ : ทดสอบควำมสำมำรถ ใช้ทักษะที่ได้ฝึกฝนเพื่อพิสูจน์ให้โลกรู้ว่ำ คุณคือ
สำยลับตัวจริง โดยผู้เข้ำชมนิทรรศกำรจะได้รับภำรกิจค้นหำคำตอบที่ถูกซ่อนอยู่ภำยในนิทรรศกำร
ซึ่งจะมี passport เป็นโจทย์ให้ค้นหำ
นอกจำกนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมศึกษำ ประกอบด้วย กิจกรรมสอดส่องมองหำรหัส กิจกรรม
Master Spy Walk Rally กิจกรรมสำยลับ นัก ประดิษ ฐ์ และกิจกรรม Spy workshop Activity
เรียนรู้ เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐำน ผ่ำนกำรปฏิบัติกิจกรรม "สำยลับนักสื่อสำร"
ปัจจุบันมีผลงำนนวัตกรรมที่ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบี ยนบัญชีนวัตกรรมไทย มำยังสำนักงำน
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (พว.) แล้วทั้งสิ้น ๔๕๑ ผลงำน และมีผลงำนที่ผ่ำนกำร
รับรองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติผลงำนนวัตกรรม ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
จำนวน ๒๐๙ ผลงำน ซึ่ง พว. ได้ส่งรำยละเอียดให้สำนักงบประมำณพิจำรณำตรวจสอบรำคำและ
ประกำศบั ญ ชี น วั ต กรรมไทยแล้ ว ๑๙๓ ผลงำน ทั้ งนี้ ส ำนั ก งบประมำณได้ ป ระกำศขึ้ น บั ญ ชี
นวัตกรรมไทยเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๘๕ ผลงำน (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๓๔ ผลงำน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๔๗ ผลงำน และปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๔
ผลงำน)

๘.๓ ปฏิรูประบบกำรให้ บัญชีนวัตกรรม
สิ่งจูงใจ ระเบียบและ
กฎหมำยที่เป็นอุปสรรค
ต่อกำรดำเนินงำนวิจัย
และพัฒนำต่อยอดหรือใช้
ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริม
กำรจัดทำแผนพัฒนำกำร
วิจัยและพัฒนำในระดับ
ภำคหรือกลุ่มจังหวัด
เพื่อให้ตรงกับควำม
ต้องกำรของท้องถิ่น
ผลักดันงำนวิจยั และ
พัฒนำไปสู่กำรใช้
ประโยชน์เชิงพำณิชย์โดย
ส่งเสริมควำมร่วมมือ
ระหว่ำงมหำวิทยำลัย
หน่วยงำน วิจัยของรัฐ
และภำคเอกชน
กำรจัดงำน “มหกรรม
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ โดย สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
วิทย์สร้ำงอำชีพ
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.) สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำร
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มหำชน) (สทอภ.) สถำบั นสำรสนเทศทรัพ ยำกรน้ำและกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) (สสนก.)
สำนักงำนพั ฒ นำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชำติ (พว.) และสำนั กงำนนวัตกรรมแห่งชำติ
(องค์กำรมหำชน) (สนช.) ร่วมกับสภำเกษตรกรแห่งชำติ กรมกำรพัฒนำชุมชน และโครงกำรสำน
พลังประชำรัฐ จัดงำน “มหกรรมวิทย์สร้ำงอำชีพ ยกระดับภูมิภำค” ระหว่ำงวันที่ 20-21 เม.ย. 61
ณ ศูนย์กำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร เครือข่ำยแห่ งจุฬ ำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย สถำนี วิจัยและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีผำสิงห์ ต.ผำสิงห์ อ.เมือง จ.น่ำน เพื่อร่วมกันดำเนินงำนขับเคลื่อนวิทยำศำสตร์
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำก โดยผู้เข้ำร่วมงำน ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน
และผู้ประกอบกำร OTOP ในจังหวัดน่ำน และกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัด
เชียงรำย พะเยำ และแพร่ ทั้งนี้ กำรจัดงำน “มหกรรมวิทย์สร้ำงอำชีพ ยกระดับภูมิภำค” เป็นกำร
เปิดตัว 2 โครงกำรใหญ่ของกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ ประกอบด้วย
1) โครงกำร “1 ต ำบล 1 นวั ต กรรมเกษตร” เป็ น กำรต่ อ ยอดจำกกำรด ำเนิ น โครงกำร
“พัฒนำเกษตรกรด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ของ วว. ซึ่งมีระยะเวลำดำเนินงำน
3 ปี โดยเป้ำหมำยของโครงกำรในช่วง 8 เดือนแรก (ปีงบประมำณ 2561) คือ สร้ำงนวัตกรรม
เกษตรจำกกำรต่อยอดภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ วยองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่
878 อำเภอ ปีที่ 2 ขยำยผลกำรสร้ำงนวัตกรรมเกษตรในพื้นที่ 3,500 ตำบล และปีที่ 3 ในพื้นที่
7,255 ตำบล โดยผ่ำนเครือข่ำยกำรวิจัยแบบมีส่วนร่วมทำงกำรเกษตร 878 เครือข่ำย ซึ่งมี
ผู้เข้ำร่วมงำน 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร จำนวน 642 คน
2) โครงกำรขับเคลื่อนวิทยำศำสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำก เพื่อยกระดับ OTOP ใน
พื้นที่ 10 จังหวัดเป้ำหมำย ซึ่ง วว. และ วศ. ได้ร่วมกันดำเนินงำนยกระดับสินค้ำ OTOP ในพื้นที่
10 จังหวัดเป้ำหมำย ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นรำธิวำส ปัตตำนี กำฬสินธุ์ นครพนม ชัยนำท
ตำก บุรีรัมย์ อำนำจเจริญ และน่ำน เพื่อนำองค์ควำมรู้ทำงด้ำน วทน. ที่ผ่ำนกำรวิจัยและพัฒนำ
และจัดระเบียบองค์ควำมรู้แล้วไปถ่ำยทอดสู่ OTOP จำนวน 2,000 กลุ่ม/รำย ใน 10 จังหวัด
ดังกล่ำว ผ่ำนกลไกกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำยในกระทรวงวิทยำศำสตร์ ฯ กลไกประชำรัฐ
และผู้เชี่ยวชำญภำยนอกกระทรวงฯ เช่น มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สถำบันอำชีวศึกษำ ผู้เชี่ยวชำญ และที่ปรึกษำในพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมงำนยกระดับ OTOP
ในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้ำหมำย จำนวน 328 คน
ทั้งนี้ กิจกรรมภำยในงำน “มหกรรมวิทย์สร้ำงอำชีพ ยกระดับภูมิภำค” ประกอบด้วย กำร
บรรยำยพิเศษจำกผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ หน่วยงำนภำครัฐ สถำบันอุดมศึกษำ
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และหน่วยงำนเอกชน อำทิ เรื่อง “น่ำนโมเดล” และกำรเสวนำ เรื่อง “วทน. ยกระดับภูมิภำคได้
อย่ำงไร” เป็นต้น รวมทั้งกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรทำงด้ำนนวัตกรรมกำรเกษตร อำทิ เรื่องเตำ
ชีวมวลเพื่อชุมชน กำรหมักปุ๋ยอินทรีย์คุณภำพสูง เป็นต้น และกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อ
ยกระดับสินค้ำ OTOP อำทิ ควำมรู้ด้ำนวัสดุบรรจุภัณฑ์อำหำรและกำรเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้
เหมำะสมกับผลิตภัณฑ์อำหำร/ข้อกำหนดทำงกฎหมำยฉลำกบรรจุภัณฑ์ หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ดี
ในกำรผลิตอำหำร/กฎหมำยอำหำรที่ผู้ประกอบกำรควรรู้ และเทคโนโลยีในกำรยืดอำยุกำรเก็บรักษำ
ผลิตภัณฑ์อำหำร เป็นต้น นอกจำกนี้ ยังมีกำรจัดนิทรรศกำรควำมสำเร็จในกำรพัฒนำเกษตรกร
ด้วย วทน. รวมทั้งผลงำนกำรพัฒนำและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP จำกทั่วประเทศ ตลอดจนกำร
จัดแสดงผลงำนของผู้ประกอบกำรและกลุ่มสมำชิก OTOP จังหวัดน่ำนอีกด้วย
การประชุมเชิง
เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 61 รวท. (ดร.สุวิทย์ฯ) เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดม
ปฏิบัติการเพื่อระดม ความคิ ดเห็ นส าหรับ ผู้บริห ารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (CEO Retreat) ครั้งที่ 3 :
ความคิดเห็นสาหรับ MOST Transformation ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ ซึ่งการจัดประชุมระดมความคิดเห็น
ผู้บริหารกระทรวง
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และ
(วทน.) ให้สามารถตอบโจทย์นโยบาย Thailand 4.0 โดยปรับบทบาทของกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ
เทคโนโลยี (CEO
ให้เป็นตัวหลักของการปฏิรูปประเทศในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยได้มีกำร
Retreat) ครั้งที่ 3 : แบ่งกลุ่มระดมควำมคิดเห็นจำกผู้บริหำรหน่ วยงำน ออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ 1) กำรบริหำรจัดกำร
MOST
นโยบำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (Policy Direction) 2) กำรพัฒนำกำรวิจัย (Basic Science)
Transformation
3) กำรต่อยอดงำนวิจัยให้สำมำรถใช้ได้จริง (Translations Research) 4) กำรพัฒนำกำลังคนด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (Talent Development/Talent) 5) กำรลงทุนหรือสนับสนุนกำร
ลงทุน (Technology Investment/Financing & Service Investment) 6) พื้นที่สำหรับทำงำนวิจัย
(Space Operating Platform) และ 7) โครงสร้ำงพื้นฐำน (Enabling Science Infrastructure)
กำรประชุมเครือข่ำย
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ โดย สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี สำนักงำนปลัดกระทรวง
คลินิกเทคโนโลยี
วิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี (สส.สป.วท.) จั ด กำรประชุ ม เครื อ ข่ ำ ยคลิ นิ ก เทคโนโลยี จั ด ท ำ
จัดทำแผนปฏิบัติกำร แผนปฏิบัติกำร วทน. สู่ภูมิภำค : กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปี
วทน. สู่ภูมิภำค : กลุ่ม งบประมำณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 61 ณ โรงแรมแคนทำรี โครำช จ.นครรำชสีมำ โดย
ภำคตะวันออกเฉียง
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงำนหรือสถำบันกำรศึกษำที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ำยได้ทบทวน
เหนือ (พ.ศ. 2561 - แผนกำรดำเนินงำนและนำเสนอแนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำรเบื้องต้นของสมำชิกเครือข่ำย
2564) ประจำปี
คลินิกเทคโนโลยี ทั้ง 29 โครงกำร รวมทั้งเพิ่มเติมข้อเสนอโครงกำรแบบย่อ (Project Brief) ด้ำน
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๘.๔ ส่งเสริมให้โครงกำร
ลงทุนขนำดใหญ่ของ
ประเทศ เช่น ด้ำน
พลังงำนสะอำด ระบบ
รำง ยำนยนต์ไฟฟ้ำ
กำรจัดกำรน้ำและขยะ
ใช้ประโยชน์จำกผลกำร
ศึกษำวิจัยและพัฒนำ
และนวัตกรรมของไทย
ตำมควำมเหมำะสม
ไม่เพียงแต่จะใช้
เทคโนโลยีจำกต่ำง
ประเทศ ส่งเสริมกำรใช้
เครื่องมือ วัสดุและสินค้ำ
อื่นๆ ที่เป็นผลจำกกำร
วิจัยและพัฒนำภำยใน
ประเทศในวงกว้ำง โดย
จัดให้มีนโยบำยจัดซื้อจัด
จ้ำงของภำครัฐที่เอื้อ
อำนวย เพื่อสร้ำงโอกำส
กำรพัฒนำเทคโนโลยีของ
ประเทศ ในกรณีที่จำเป็น
จะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์
หรือเทคโนโลยีจำก
ต่ำงประเทศ จะให้มี
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วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain: VC) ทั้ง 4 VC ได้แก่ 1)
นวัตกรรมผ้ำทอ 2) กำรพัฒนำข้ำวด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 3) กำรพัฒนำธุรกิจสมุนไพร
และ 4) นวัตกรรมเพื่อกำรเกษตรปลอดภัย
กำรจัดงำนสัมมนำ
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ โดย สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำร
EEC2 : Empowering มหำชน) (สทอภ.) ร่วมกับสำนักงำนเพื่อกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (สกรศ.)
จัดงำนสัมมนำ EEC2 : Empowering Ecosystem Connectum และร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลง
Ecosystem
Connectum และ
ควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออกอย่ำงยั่งยืน
ร่วมลงนำมบันทึก
เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 61 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงเเรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ซึ่งกำรลงนำมควำมร่วมมือ
ข้อตกลงควำมเข้ำใจ ในครั้งนี้มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ เป็ น กำรสร้ำงควำมร่วมมือ ที่ จะศึ กษำ จัด เก็บ วิเครำะห์ ข้อมู ล และ
ว่ำด้วยควำมร่วมมือ ผลกระทบต่ ำ งๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในกำรพั ฒ นำพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ ภำคตะวั น ออก (Eastern
ด้ำนกำรพัฒนำ
Economic Corridor: EEC) อย่ำงครอบคลุมทุกมิติ โดยใช้ควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนเทคโนโลยีของ
ระเบียงเศรษฐกิจ
สทอภ. เป็นตัวช่วย ซึ่งทำง สกรศ. จะนำข้อมูลที่ได้นี้มำเป็นตัวช่วยในกำรวำงแผน ตัดสินใจ และ
พิเศษภำคตะวันออก กำหนดนโยบำย ที่จะนำไปสู่กำรพัฒนำพื้นที่ EEC อย่ำงยั่งยืนต่อไปในอนำคต รวมทั้งถ่ำยทอด
อย่ำงยั่งยืน
แลกเปลี่ยนและพัฒนำองค์ควำมรู้ร่วมกัน โดยมีเป้ำหมำยเพื่อนำไปสู่กำรกำหนดนโยบำยที่สำมำรถ
น ำไปปฏิ บั ติ ได้ จ ริ งและสอดคล้ อ งกั บ ควำมต้ อ งกำรของพื้ น ที่ แ ละประชำชนในพื้ น ที่ โดย 2
หน่วยงำนจะร่วมจัดทำข้อมูล พร้อมข้อวิเครำะห์ ข้อเสนอแนะและแผนที่ประกอบในหัวข้อ เช่น
กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบสำธำรณูปโภค ควบคู่ไปกับกำรบริหำร
จัดกำรผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ทั้งนี้ ภำยในงำนได้มีกำรจัดเวทีสัมมนำในหัวข้อ “EEC2 Empowering Eco-Connectivity”
และหัวข้อ “เทคโนโลยีกับกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ EEC อย่ำงยั่งยืน ” เพื่อแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นระหว่ำงหน่วยงำนระดับนโยบำย และภำคประชำสังคม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้
ด้ำนกำรพัฒนำ EEC อย่ำงยั่งยืน ในระหว่ำงภำครัฐกับภำคเอกชน และระหว่ำงภำครัฐด้วยกันเอง
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เงื่อนไขกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีเพื่อให้สำมำรถ
พึ่งตนเองได้ในอนำคตด้วย
กำรจัดงำนเสวนำ
“Open Forum: เปิด
โลกเทคโนโลยียำน
ยนต์ไฟฟ้ำ EP 1:
ควำมปลอดภัย”

5

๘.๕ ปรับปรุงและจัด
เตรียมให้มีโครงสร้ำง

กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัต กรรมแห่ งชำติ (สวทน.) และสำนั กงำนพั ฒ นำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแ ห่งชำติ (พว.)
ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนในประเทศไทย
(CRDC) สภำวิศวกร สมำคมผู้สื่อข่ำวเศรษฐกิจ มูลนิธิพลังงำนทำงเลือก สมำคมยำนยนต์ไฟฟ้ำ
(EVAT) และกำรไฟฟ้ ำนครหลวง (กฟน.) รวมทั้งภำคเอกชน และภำคกำรศึกษำ จัดงำนเสวนำ
“Open Forum: เปิดโลกเทคโนโลยียำนยนต์ไฟฟ้ำ EP 1: ควำมปลอดภัย” เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 61
ณ อำคำรจัตุรัสจำมจุรี สวทน. กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ถ่ำยทอดควำมรู้และสร้ำงควำม
เข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้ำนยำนยนต์ไฟฟ้ำ เข้ำใจเหตุกำรณ์และข่ำวสำรควำมก้ำวหน้ำ
ด้ำนยำนยนต์ไฟฟ้ำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตลอดจนนำไปสู่กำรใช้งำนยำนยนต์ไฟฟ้ำได้อย่ำง
ถูกต้องเหมำะสมให้แก่ผู้สนใจที่เข้ำร่วมงำน ทั้งนี้ ภำยในงำนเสวนำดังกล่ำวมีหน่วยงำนทั้งจำก
ภำครัฐ ภำคเอกชน และมหำวิทยำลัยต่ำงๆ มำแลกเปลี่ยนควำมรู้และข้อมูลในหลำยประเด็ น
โดยเฉพำะเรื่องของควำมปลอดภั ย ในกำรใช้ย ำนยนต์ไฟฟ้ ำ รวมถึงควำมพร้อมของโครงสร้ำง
พื้นฐำนที่เป็นปัจจัยสนับสนุนยำนยนต์ไฟฟ้ำ อำทิ ควำมเพียงพอของพลังงำนไฟฟ้ำ สถำนีชำร์ต
และมำตรฐำนของยำนยนต์ไฟฟ้ำ เป็นต้น
พิธีลงนำมควำม
กระทรวงวิท ยำศำสตร์ฯ โดย สำนักงำนพัฒ นำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (พว.)
ร่วมมือกำรสนับสนุน ลงนำมควำมร่วมมือกับบริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนำอ้อยและน้ำตำล จำกัด เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำ
กำรพัฒนำเขต
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation:
นวัตกรรมระเบียง
EECi) เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 61 ณ ห้องโถงชั้น 1 อำคำรพระจอมเกล้ำ กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ กรุงเทพฯ
เศรษฐกิจพิเศษภำค โดยจะร่วมกันสนับสนุนข้อมูล กำรนำองค์ควำมรู้ด้ำน Biorefinery Technology มำใช้ประโยชน์
ตะวันออก (Eastern ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภำพที่มีมูลค่ำสูง และกำรพัฒนำกำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
Economic Corridor ตลอดจนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เกี่ยวข้องที่เหมำะสมกับพื้นที่ EECi และบริบทของประเทศ
of Innovation: EECi) เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรมเกษตรและอุตสำหกรรมชีวเคมี ซึ่งจะส่งผลต่อ
กำรปฏิรูปภำคกำรเกษตรและเพิ่มมูลค่ำเศรษฐกิจฐำนชีวภำพของประเทศ
กำรลงนำมควำม
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ โดย สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สดร.) และ
ร่วมมือด้ำน
สถำบั น ดำรำศำสตร์ วิ ท ยุ มั ก ซ์ พ ลั งค์ (Max Planck Institute for Radio Astronomy: MPIfR)
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(ล้ำนบำท)

14
ลำดับ
ที่

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

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งกำร
ดำรำศำสตร์วิทยุ

ผลกำรดำเนินงำน
สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี ลงนำมควำมร่วมมือด้ำนดำรำศำสตร์วิทยุ เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 61 ณ
สถำบันดำรำศำสตร์วิทยุมักซ์พลังค์ กรุงบอนน์ สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี โดยกำรลงนำมในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนำชุดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญำณวิทยุและซอฟต์แวร์ในกำรรับและ
ประมวลผลสัญญำณวิทยุ สำหรับกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 40 เมตร (Thai
National Radio Telescope: TNRT) ของหอสังเกตกำรณ์ดำรำศำสตร์วิทยุแห่งชำติ (Thai National
Radio Telescope : TNRO) ที่ สดร. กำลังเตรียมกำรก่อสร้ำง ณ บริเวณศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วย
ฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งกำรดำเนินงำนภำยใต้กรอบ
ควำมร่วมมือดังกล่ำว ประกอบด้วย กำรพัฒนำอุปกรณ์เครื่องรับสัญญำณในย่ำนควำมถี่แอลแบนด์
(1.0-1.8 กิกะเฮิร์ต) และเคแบนด์ (18.0-26.0 กิกะเฮิร์ต) รวมทั้งกำรพัฒนำซอฟต์แวร์เพื่อกำร
รับและประมวลผลสัญญำณวิทยุอเนกประสงค์ที่สำมำรถใช้งำนได้ทั้งโหมดกำรใช้งำนแบบจำนเดี่ยว
และแบบเชื่อมต่อกับเครือข่ำยกล้องโทรทรรศน์วิทยุจำกทั่วโลก ตลอดจนวิศวกรและนักวิจัยของ
สดร. ยังได้มีโอกำสเข้ำร่วมฝึกอบรม ร่วมออกแบบ พัฒนำและทดสอบกำรทำงำนของชุดอุปกรณ์
และซอฟต์แวร์ดังกล่ำว
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