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

1

นโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาล :
ขอ ๘ การพัฒนาและ
สงเสริมการใชประโยชน
จากวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนาและนวัตกรรม
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
กับประเทศอื่นที่มีระดับ
การพัฒนาใกลเคียงกัน
และจัดระบบบริหารงาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรมใหมี
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การจัดงานสัมมนา
และนิทรรศการ
“Transforming
SMEs through
Innovation: From
Local Player in
Bio Economy”

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
จัดงานสัมมนาและนิทรรศการ “Transforming SMEs through Innovation : From Local Player
in Bio Economy” ระหวางวันที่ 4– 5 มิ.ย. 61 ณ หองบอลรูม A ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
กรุงเทพฯ ซึ่งการจัดงานดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อนํานโยบายของรัฐบาลมาขับเคลื่อนผานการพัฒนา
ศักยภาพงานวิจัยและพัฒนา การถายทอดเทคโนโลยี การใหบริการแกอุตสาหกรรม และดานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของไปสูผูประกอบการ โดยเฉพาะผูประกอบการกลุม SMEs ที่เกี่ยวของกับดานเกษตรและ
อาหารของไทย ใหสามารถเติบโตไดอยางมั่นคงและเปนกําลังสําคัญในการสงเสริมเศรษฐกิจของชาติ
รวมทั้งยังเปนจุดเริ่มตนในการขยายทิศทางการดําเนินงานของ วว. ในปจจุบัน ใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของประเทศ ในการสรางผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Innovation-Driven
Enterprise: IDE) และขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติดวยระบบเศรษฐกิจกระแสใหม ตลอดจนยังเปนการ
กําหนดยุทธศาสตรที่เกี่ยวกับ Bio Economy ทางดานอาหารและการเกษตรรวมกัน เพื่อสรางระบบ
นิเวศ (ecosystems) ที่สอดคลองและเหมาะสมกับประเทศ
ทั้งนี้ กิจกรรมและการสัมมนาในงานฯ ประกอบดวย 1) การบรรยายแนวทางการพัฒนาและ
ขับเคลื่อน SMEs ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมดานการเกษตรและอาหารของไทยไปสูตลาดโลกอยาง
ยั่งยืนดวย วทน. ตามนโยบายของรัฐบาล โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
2) งานสัมมนาและกิจกรรมที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญของ วว. และพันธมิตรในดานนวัตกรรมอาหาร
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนบทบาทของไทยในการเปนครัวของโลก (Kitchen of the World) 3)
นิทรรศการผลงานวิจัยพัฒนา ถายทอดเทคโนโลยี และบริการอุตสาหกรรมเพื่อแสดงศักยภาพใน
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แตละสาขาความเชี่ยวชาญของ วว. และเครือขายพันธมิตรทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวของ เชน
Chinese Academy of Sciences (CAS) และ Japan Packaging Institute (JPI) เปนตน และ
4) การใหคําปรึกษาและสนับสนุนดานเทคโนโลยี ตลอดจนการจับคูธุรกิจ (Business Matching)
เพื่อแนะนําแนวทางและสนับสนุนการดําเนินงานแกผูประกอบการ
นอกจากนี้ ยังมีผลงานเดนที่ วว. และพันธมิตรไดนํามาจัดแสดงภายในงาน เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจประเทศ อาทิ ผลิตภัณฑนาโนเซรั่มจากสารสกัดใบบัวบก ผลิตภัณฑแคปซูลสารสกัดขิง
บรรเทาอาการคลื่นไสอ าเจีย นสําหรับผูป วยมะเร็งที่ รับเคมีบําบั ด ดัก แดไหมอีรี่ เบตา กลูแ คน
Functional Ingredients รวมทั้งระบบโครงสรางพื้นฐานเสริมแกรง SMEs ไดแก Smart Packaging
การบริการทดสอบบรรจุภัณฑสินคาอันตราย NQI for Bio-Industry การทดสอบความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑเครื่องสําอางดวยผิวหนังจําลอง 3 มิติ การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสการ
ทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร การผลิตวัสดุอา งอิง
รับรอง Success Case ผูประกอบการที่ประสบผลสําเร็จในระดับประเทศและเตรียมกาวสูระดับ
นานาชาติ และ Food Innopolis เปนตน
การจัดงานหัวเวย
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ รวมกับ บริษัท หัวเวย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด จัดงานหัวเวย
เอเชีย-แปซิฟก อิน
เอเชีย-แปซิฟก อินโนเวชั่น เดย (Huawei Asia-Pacific Innovation Day 2018) ครั้งที่ 4 ภายใต
โนเวชั่น เดย (Huawei แนวคิด “สรางสรรคนวัตกรรมนําเอเชียแปซิฟกกาวสูยุคดิจิทัล (Innovate for a Digital AsiaAsia-Pacific
Pacific)” เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 61 ณ โรงแรมสยาม เคมปนสกี้ กรุงเทพฯ โดยมีผูเขารวมงานจากทั้ง
Innovation Day
ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษาจํานวนกวา 300 คน เพื่อรวมกันศึกษาวาโครงสราง
2018) ครั้งที่ 4
พื้นฐานทางดิจิทัลชวยสงเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล ยกระดับชีวิต ผลักดันการสรางสรรค
ภายใตแนวคิด
นวัตกรรม และปลูกฝงวงจรของการแบงปนความสําเร็จรวมกันไดอยางไร
“สรางสรรคนวัตกรรม
ทั้งนี้ ภายในงานกระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
นําเอเชียแปซิฟก กาว (สนช.) และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) ไดลงนามบันทึกขอตกลง
สูยุคดิจิทัล”
ความรวมมือกับ บริษัท หัวเวย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อสานความรวมมือดานการวิจัย
และนวัตกรรม ซึ่งจะชวยผลักดันประเทศไทยไปสูการเปลี่ยนแปลงเปนสังคมดิจิทัล และชวยนํา
นวัตกรรมตางๆ ที่คิดคนโดยคนไทยหรือในประเทศไทยไปสูเวทีโลก โดยความรวมมือภายใตบันทึก
ข อ ตกลงความรว มมื อ นี้ ได แ ก การประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี ร ะดั บ สูง ที่ มี ค วามซั บ ซ อ น (Deep
Technology) เพื่อชวยใหประเทศไทยกาวไปสูยุค Thailand 4.0 เสริมสรางความรวมมือและการ
สื่อสารในการวางแผนและพัฒนานวัตกรรม เสริมสรางความรวมมือในสาขาความรวมมือที่มีอยูเดิม
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การสรางบรรยากาศที่เปนมิตรและครบวงจรตอธุรกิจสตารทอัพในประเทศไทย และสงเสริมความ
รวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถผานหัวเวย โอเพนแล็บ
(OpenLab) และศูนยนวัตกรรมและการเรียนรู CSIC (Customer Solution Innovation &
Integration Experience Center) รวมทั้งชวยใหการสื่อสารระหวางนักวิทยาศาสตร ผูเชี่ยวชาญ
นวั ต กร และนั ก วิจั ย อื่ น ๆ สะดวกยิ่ง ขึ้ น ตลอดจนช ว ยปรับ เปลี่ ย นการวิจั ย ให เป น ทฎษฎีท าง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) รูปแบบใหม
การลงนามบันทึก
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
ขอตกลงความรวมมือ ไดลงนามบันทึก ขอตกลงความรวมมือในโครงการ “การสงเสริมการใชทรัพยากรรวมกันดานการ
ในโครงการ “การ
อบรม วิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” กับการยางแหงประเทศไทย (กยท.)
สงเสริมการใช
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 61 ณ อาคารถายทอดเทคโนโลยี เทคโนธานี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี
ทรัพยากรรวมกัน
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนเรื่องการศึกษาหาแนวทางการใชทรัพยากรหรือทรัพยสิน
ดานการอบรม วิจัย ของรัฐวิสาหกิจรวมกันในการดําเนินงานใหเกิ ดประโยชนสูงสุด รวมทั้งลดตนทุนที่ซ้ําซอนของ
พัฒนาและนวัตกรรม หนวยงานดวยวิธีบริหารจัดการที่ดี ตลอดจนการประสานงานความรวมมือดานการอบรมและวิจัย
เพื่อการพัฒนาอยาง วิชาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ยั่งยืน”
ทั้งนี้ ความรวมมือดังกลาวมีระยะเวลา 3 ป โดยมีขอบเขตความรวมมือ ดังนี้ 1) ใชทรัพยากร
หรือสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจรวมกันทั้งทรัพยากรจากการลงทุนโครงการตางๆ หรือทรัพยากรที่
เปนสินทรัพย เชน อาคาร เครื่องจักร ที่ดิน หองปฏิบัติการ เปนตน 2) ดานการวิจัยและพัฒนา
เชน ใหมีการดําเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาของทั้งสองหนวยงานทางดานเทคโนโลยีและการ
พัฒนาคุณภาพของผลผลิตยางพารา รวมถึงผลิตภัณฑยางหรือผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับยาง และ
การสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑยางหรือ ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับยาง ตลอดจนการสนับสนุนดาน
บุคลากร เครื่องมืออุปกรณและผูเชี่ยวชาญ เปนตน
การจัดงาน
กระทรวงวิ ท ยาศาสตรฯ โดย เขตอุต สาหกรรมซอฟต แ วรป ระเทศไทย สํา นั ก งานพัฒ นา
“Technology
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (ซอฟตแวรพารค พว.) รวมกับ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด
Investment
กลางและขนาดยอม (สสว.) จัดงาน “Technology Investment Conference 2018” ภายใต
Conference 2018” หัวขอ “Investments that Sparks Science and Technology Innovation” เมื่อวันที่ 18
ภายใตหัวขอ
มิ.ย. 61 ณ โรงแรมโซฟเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ ซึ่งการจัดงานดังกลาวเปนงานประชุมเพื่อการ
“Investments that ลงทุนทางเทคโนโลยี ที่จัดขึ้นสําหรับนัก ลงทุนและนักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งในและ
Sparks Science
ตางประเทศ เพื่อเปนเวทีใหความรูความเขาใจเรื่องการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีจากวิทยากรระดับ
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สากล และเปนการเปดโอกาสหาพันธมิตรทางธุรกิจระหวางผูประกอบการสตารทอัพทั้งในและ
ตางประเทศ กับนักลงทุน สถาบันการเงินและพันธมิตรที่สนใจเขารวมงาน จํานวนกวา 200 คน
รวมทั้งการสนับสนุนทางการเงินและคูคาธุรกิจเพื่อนํานวัตกรรมสูเชิงพาณิชย
ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน ประกอบดวย การบรรยายเรื่อง “การรับประกันเทคโนโลยีสําหรับธุรกิจ
เทคโนโลยี” “การระดมทุนผานเหรียญดิจิทัล (Initial Coin Offering : ICO) ในบริบทประเทศไทย”
และหัวขอเสวนาเรื่อง “การเลือกกลไกการระดมทุนที่ทันสมัย” รวมทั้งการแสดงนิทรรศการผลงาน
เทคโนโลยีของผูประกอบการและสตารทอัพ นอกจากนี้ ยังมีการแบงหัวขอเทคโนโลยีตามความ
สนใจของผูรวมงานออกเปน 2 สวน ไดแก
สวนที่ 1 : เทคโนโลยีในอนาคตสําหรับอาเซียน ประกอบดวย “เทคโนโลยี Foresight หรือ
เครื่องมือคาดการณอนาคตสําหรับประเทศไทย” “1001 ไอเดียสําหรับการเริ่มตน” “นวัตกรรม
การเริ่มตนสรางองคกรและรายงานทิศทางการทํางานรวมกันในป 2018” “การลงทุนในธุรกิจ
Blockchain ในยุคอุตสาหกรรม 4.0” และ “การสาธิตการเริ่มตนใชงานเทคโนโลยี”
สวนที่ 2 : นวัตกรรมวิจัยหนวยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย ภายใตโครงการ Leaders in
Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจําป 2561 ที่เปนหนึ่งในกิจกรรมของทุน
Newton Fund เพื่อสนับสนุนใหนักวิจัยสามารถนําผลงานวิจัยของตนเองมาจัดทําแผนธุรกิจเพื่อ
ผลักดันใหผลงานวิจัยเกิดการใชประโยชนเชิงพาณิชย ผานรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบ Pitching
รวมถึ ง ยัง มี หั วข อแบง ป นประสบการณ ก ารผลั ก ดั นนวัต กรรมงานวิ จัย สูต ลาด โดยผูรั บ ทุ นใน
โครงการ LIF ปที่ผานมา
๘.๒ เรงเสริมสราง
การจัดงาน “มหกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพ.) จัดงาน “มหกรรม
สังคมนวัตกรรม โดย
วิทยาศาสตรและ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ระดับภูมิภาค” ประจําป 2561 (National Science and
สงเสริมระบบการเรียน เทคโนโลยีแหงชาติ
Technology Fair 2018, Regional) ภายใตแนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตดวย
การสอนที่เชือ่ มโยง
ระดับภูมิภาค”
วิทยาศาสตร เสริมสรางชาติดวยเทคโนโลยี สูวิถีนวัตกรรม” โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหวางวันที่ ๔-๑๐
ระหวางวิทยาศาสตร
ประจําป 2561
มิ.ย. ๖๑ ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม
เทคโนโลยี วิศวกรรม
(National Science มีผูเขารวมงาน จํานวน 181,235 คน และครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหวางวันที่ 13-19 มิ.ย. 61 ณ ศูนย
ศาสตรและคณิตศาสตร and Technology
ประชุมนานาชาติฉ ลองสิริราชสมบัติค รบ 60 ป ICC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
การผลิตกําลังคนในสาขา Fair 2018, Regional) หาดใหญ จ.สงขลา มีผูเขารวมงาน จํานวน 108,369 คน ซึ่งการจัดงานมีวัตถุประสงคเพื่อให
ที่ขาดแคลนการเชื่อมโยง
เยาวชนและประชาชนในภูมิภาคตางๆ ไดเขาถึงโอกาสการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระหวางการเรียนรูกับการ
ดวยกิจกรรมเชิงสรางสรรคและนิทรรศการจากทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งสรางแรงบันดาลใจใน
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ทํางาน การใหบุคลากร
ดานวิจัยของภาครัฐ
สามารถไปทํางานกับ
ภาคเอกชน และการให
อุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอมมีชอ งทาง
ไดเทคโนโลยี โดยความ
รวมมือจากหนวยงาน
และ สถานศึกษาภาครัฐ
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ผลการดําเนินงาน

การนําไปตอยอดความคิดสูอนาคต ทั้งนี้ ภายในงานไดมีกิจกรรมและนิทรรศการที่นาสนใจมาจัดแสดง
มากมาย ประกอบดวย
1) นิ ท รรศการเทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล า เจ า อยู หั ว “พระบิ ด าแห ง
วิทยาศาสตรไทย” นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
“พระบิดาแหงเทคโนโลยีไทยและพระบิดาแหงนวัตกรรมไทย” รวมทั้งนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพระราชกรณียกิจดานตางๆ ที่
เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) นิทรรศการที่เสริมสรางความรูความเขาใจใหมๆ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(วทน.) เชน นิทรรศการ Eggibition: ไขมหาสมบัติ นิทรรศการนาทีนี้ตองดิจิทัล (Digital Now)
นิทรรศการอัตลักษณในทองถิ่นไทย (Geographical Indications Products) นิทรรศการเกษตร
ยุคใหม (SMART FARMER) และนิทรรศการพลิกขยะสูขุมทรัพย (FROM WASTE TO VALUE)
เปนตน
3) นิทรรศการจากตางประเทศ เชน นิทรรศการดาวจรัสฟา (Starry Sky Illumination) จาก
ประเทศจีน และนิทรรศการ “1001 สิ่งประดิษฐยุคทอง:แรงบันดาลใจจากอดีตเพื่ออนาคต” จาก
ประเทศอังกฤษ เปนตน
4) นิทรรศการความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากหนวยงานในสังกัดกระทรวง
วิทยาศาสตรฯ และหนวยงานพันธมิตร
การจัดงานเปดตัว
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) จัดงาน
โครงการสือ่ การสอน เปดตัวโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project” และโครงการ
โปรแกรมมิ่งในโรงเรียน โรงประลองตนแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ระหวางวันที่ 7-8 มิ.ย. 61 ณ ศูนยประชุม
“Coding at School ธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต กรุงเทพฯ โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาทักษะความ
Project” และโครงการ เปนนวัตกรใหกับเด็กและเยาวชนไทย ภายใตนโยบาย “วิทยสรางคน” ของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ
โรงประลองตนแบบ ผานการดําเนินโครงการ ดังนี้
ทางวิศวกรรม
1) โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project” ดวยบอรด
(Fabrication Lab) สมองกลฝงตัว KidBright ดําเนินการโดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
(เนคเทค พว.) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากําลังคนดานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในโรงเรียน
ยกระดับความสามารถของเด็กไทยสูความเปนเลิศในระดับภูมิภาคและระดับสากล โดยการถายทอด
องค ค วามรู ก ารประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี ก ารเขีย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร ใ ห กั บ เยาวชนระดั บ
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การลงนามความ
รวมมือ “โครงการ
พัฒนาทักษะดาน
อิเล็กทรอนิกสและ
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร”

ผลการดําเนินงาน
มัธยมศึกษาตอนตนโดยเฉพาะโรงเรียนในภูมิภาคและโรงเรียนดอยโอกาสและสรางบุคลากรดาน
การศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญในการสอนในรูปแบบสเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อสราง
ความทัดเทียมและลดความเลื่อมล้ําของระบบการศึกษา
2) โครงการโรงประลองตนแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ในโรงเรียน เพื่อพัฒนา
ทักษะความเปนนวัตกรใหกับเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
การเรียนรูดาน STEM โดยจัดใหสถานศึกษาทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา วิทยาลัยเทคนิค และจัตุรัส
วิทยาศาสตรภูมิภาค มีโครงสรางพื้นฐานดานวิศวกรรม ดิจิทัล และเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร
รวมถึงมีการพัฒนากิจกรรมสําหรับนักเรียนและครูใหมีความคิดสรางสรรค ฝกทักษะดานวิศวกรรม
และสามารถนําความรูด านวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี ที่ไดเรีย นจากชั้นเรียน และ
การศึกษาหาความรูเพิ่มเติม มาออกแบบ ทดลอง และสรางเปนชิ้นงานได เพื่อใหนักเรียนเกิดแรง
บันดาลใจ และสนใจที่จะมีอาชีพเปนวิศวกรหรือนวัตกรในอนาคต โดยมีบานวิทยาศาสตรสิรินธร
พว. เป น ศู น ย ก ลางการอบรมครู แ ละนั ก เรี ย นจากทั่ ว ประเทศ และได รั บ ความร ว มมื อ จาก
มหาวิทยาลัยเครือขาย จํานวน 10 แหง รวมเปนพี่เลี้ยงในการจัดหาวิศวกรประจํา Fabrication
Lab และจัดกิจกรรม ใหแกครูและนักเรียน ณ สถานศึกษา และจัตุรัสวิทยาศาสตรภูมิภาค ที่มี
ความพรอมและมีความสนใจจากทุกภูมิภาค จํานวน 150 แหง และมีเปาหมายในการขยายผล
การจัดทําโครงการนี้ในสถานศึกษาทั้งประเทศ
นอกจากนี้ ภายในงานยังไดจัดใหมีก ารลงนามความรวมมือสนับสนุนโครงการโรงประลอง
ตน แบบทางวิศ วกรรม (Fabrication Lab) ระหว าง พว. สํ า นัก งานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) และมหาวิทยาลัยเครือขาย จํานวน 10
แหง รวมทั้งการจัดนิทรรศการแสดงผลงานจากความคิดสรางสรรคของนักเรียนโรงเรียนตางๆ ผาน
บอรดสมองกลฝงตัว KidBright และตัวอยางอุปกรณจากโครงการ Fabrication Lab อีกดวย
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) และ
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ลงนามความรวมมือ “โครงการพัฒนาทักษะดานอิเล็กทรอนิกสและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร”
กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 61
ณ บานวิทยาศาสตรสิรินธร อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยการลงนามในครั้งนี้
เพื่อรวมเปนเครือขายที่ปรึกษาทางวิชาการ และเปนวิทยากรพัฒนาครูและนักเรียน รวมถึงใหความ
ชวยเหลือ กับนัก เรียนในภูมิภาคตางๆ เพื่อพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐแ ละโครงงานคอมพิวเตอร
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การจัดการประชุม
วิชาการดาราศาสตร
ครั้งที่ 5

3

๘.๓ ปฏิรูประบบการให บัญชีนวัตกรรม
สิ่งจูงใจ ระเบียบและ
กฎหมายที่เปนอุปสรรค
ตอการดําเนินงานวิจัย
และพัฒนาตอยอดหรือใช
ประโยชน รวมทั้งสงเสริม
การจัดทําแผนพัฒนาการ
วิจัยและพัฒนาในระดับ

ผลการดําเนินงาน
เกี่ยวกับระบบสมองกลฝงตัว การสรางชิ้นงาน 3 มิติ และ Internet of Things พรอมจัดเวที
นําเสนอผลงานนักเรียนและสามเณรจํานวนกวา 120 โครงงานภายใตงาน “Show & Share 2018 :
สิ่งประดิษฐสมองกลฝงตัว ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 21-23 มิ.ย. 61 เพื่อสงเสริมทักษะการคิด
แกปญหา และเรียนรูกระบวนการทํางานโครงงานที่เปนทักษะจําเปนในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนสราง
โอกาสใหนักเรียนและสามเณรไดศึกษาตอระดับอุดมศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร/วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในโควตารับตรงหรือโควตาพิเศษ
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) (สดร.) รวมกับ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดการประชุม
วิชาการดาราศาสตร ครั้งที่ 5 ระหวางวันที่ 29 มิ.ย.– 1 ก.ค. 61 ณ โรงแรมคุมภูคํา จ.เชียงใหม
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีใหเยาวชนไดฝก ฝน และแลกปลี่ยนเรียนรูดานดาราศาสตรผาน
งานวิจัยและโครงงานดาราศาสตรพื้นฐาน รวมทั้งเปนการสรางเครือขายงานวิจัยดาราศาสตรใน
ระดั บ ยุ ว วิ จั ย ตลอดจนมี นั ก วิ จั ย ผู เ ชี่ ย วชาญและนั ก วิ ช าการด า นดาราศาสตร ม าช ว ยฝ ก
ประสบการณการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับประเทศ เพื่อพัฒนางานวิจัยสูเวทีระดับนานาชาติใน
อนาคตตอไป
ทั้งนี้ การประชุมวิชาการดาราศาสตร (ระดับเยาวชน) ในครั้งนี้ มีโรงเรียนจากทั่วประเทศเขา
รวมนําเสนอโครงงานดาราศาสตร จํานวนกวา 50 โครงงาน โดยแบงเปนการนําเสนอแบบบรรยาย
จํานวน 36 โครงงาน และนําเสนอแบบโปสเตอร จํานวน 17 โครงงาน ซึ่งประเภทโครงงานวิจัย
แบงเปน 7 ประเภท ประกอบดวย 1) กิจกรรมในชมรมดาราศาสตร 2) ดวงอาทิตย 3) ระบบ
สุริยะและดาวเคราะหนอกระบบสุริยะ 4) ดาวฤกษ 5) ดาราศาสตรเชิงสังเกตการณ 6) กาแลกซี
และเอกภพ และ 7) อุปกรณและโปรแกรมทางดาราศาสตร
ปจจุบันมีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นแบบคําขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย มายังสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) แลวทั้งสิ้น 484 ผลงาน และมีผลงานที่ผานการ
รับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรม ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
จํานวน 235 ผลงาน ทั้งนี้ สํานัก งบประมาณไดประกาศขึ้นบัญ ชีนวัตกรรมไทยเรียบรอยแล ว
จํานวน 197 ผลงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๓๔ ผลงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จํานวน ๔๗ ผลงาน และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน 112 ผลงาน)

ปญหา/ ขอเสนอแนะ งปม.
ขอขัดของ
(ลานบาท)

8
ลําดับ
ที่

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

การลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ
“การสงเสริม
ผูประกอบการ
สมุนไพรครบวงจร”

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) ไดลงนาม
บันทึกขอตกลงความรวมมือ “การสงเสริมผูประกอบการสมุนไพรครบวงจร” กับศูนยศึกษาการคา
ระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา และกรม
สงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 61 ณ หองโถงชั้น 1 อาคาร
พระจอมเกลา กระทรวงวิทยาศาสตรฯ กรุงเทพฯ โดยการลงนามความรวมมือกันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อรวมกันสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการสมุนไพรอยางครบวงจรในรูปแบบเครือขายสนับสนุน
การทํางาน (Networking) ผานกระบวนการสรางขีดความสามารถทางการแขงขันดวยความคิด
สรางสรรค และการออกแบบ สร า งกระบวนการสร า งธุ รกิ จที่ส รา งสรรค และสร างเครือ ข าย
สนับสนุนการทํางานสูการขยายผลเชิงพาณิชย โดยเริ่มตั้งแตการเขาใจตลาดและรสนิยมผูบริโภค
สงเสริมใหมีการพัฒนาการผลิตที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
เพิ่มศักยภาพทางการตลาดใหผูประกอบการสมุนไพร ผานชองทางการตลาดและการกระจายสินคา
ทั้งในและตางประเทศ
สํ าหรั บบทบาทการทํ างานร วมกันในครั้ งนี้ พว. จะเป นหน วยงานหลั กในการเชื่ อมโยงภาค
อุตสาหกรรมสมุนไพร กับหนวยงานวิจัยตางๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรตนแบบที่ผานการ
พัฒนาจากแนวคิดผลิตภัณฑตนแบบ สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย
และมหาวิทยาลัยหอการคาไทย จะเนนในสวนการศึกษาขอมูล การวิเคราะหศักยภาพและทิศทาง
ตลาด รวมถึงกระแสรสนิยมของผูบริโภค เพื่อนํามาใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ การผลิต
และการวางแผนการตลาดของผูประกอบการ เพื่อนําไปพัฒนา “แนวคิดผลิตภัณฑตนแบบ” ให
ผูประกอบการ และกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย จะสนับสนุนดานชอง

ภาคหรือกลุมจังหวัด
เพื่อใหตรงกับความ
ตองการของทองถิ่น
ผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาไปสูก ารใชประโยชน
เชิงพาณิชยโดยสงเสริม
ความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย หนวยงาน
วิจัยของรัฐและภาคเอกชน

ปญหา/ ขอเสนอแนะ งปม.
ขอขัดของ
(ลานบาท)

9
ลําดับ
ที่

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

ทางการขายและการทดลองตลาดสูการตอยอดเชิงพาณิชย และเสริมสรางโอกาสทางธุรกิจผานการ
สนับสนุนการเขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศแกผูประกอบการสมุนไพรที่มีศักยภาพ เพื่อนํา
สินคาสูชองทางตลาด และการตลาดออนไลน รวมถึงการใชประโยชนจาก platform e-commerce
การจัดงานประชุม
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) จัดงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและแสดงผลงานวิจัย “สวทช.– วิทยสัญจร” ครั้งที่ 1 จ.อุบลราชธานี
และแสดงผลงานวิจัย ภายใตแนวคิด “วิจัยเขมแข็ง เสริมแกรงภูมิภาค” เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 61 ณ โรงแรมสุนียแกรนด
“สวทช.–วิทยสัญจร” โฮเทล แอนด คอนเวนชั่น จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการชวยขยายผลการถายทอด
ครั้งที่ 1
ผลงานวิจัยออกไปสูการใชประโยชนไดจริง เกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล นําไปสูโจทยวิจัยที่ตองพัฒนา
ตอยอดในทุกกลุม ทั้งผูประกอบการรายใหญ รายยอย เกษตรกร รวมทั้งนักเรียนและสถานศึกษา
ตางๆ เพื่อใหเกิดความรวมมือกันในดานตางๆ และสามารถทํางานรวมกันเปนเครือขายในการสงเสริม
เศรษฐกิจจากฐานรากใหเขมแข็งสรางความยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจระดับมหาภาคของประเทศ ทั้งนี้
ภายในงานมีกิจกรรมที่นาสนใจ ประกอบดวย
- การบรรยายพิเศษและการสัมมนา เพื่อใหเห็นวาเทคโนโลยีมีความสําคัญ เปนสิ่งที่เขาถึงได
ตอบโจทยกลุมเปาหมายและมีตนทุนที่ต่ํา (Accessible) อาทิ “วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อชุมชน” “สวทช. กับการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อรวมขับเคลื่อน
ประเทศสู Thailand 4.0” “SME ไทยเขมแข็งดวยบริการจากภาครัฐ” “เทคนิคสูชีวิต ทําธุรกิจให
ติดปก” เปนตน พรอมดวยการเสวนา “เกษตรกรรุนใหม กาวไกลดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” “วิทยเพื่อธุรกิจ” รวมถึงการบูรณาการ STEM Education สูการปฏิบัติจริง กิจกรรมเรียนรู
การสื่อสารระหวางคนกับเครื่องจักรกลแบบงาย เพื่อสรางแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร
- การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย และบริการภาคเอกชนในรูปแบบตางๆ ของ พว. เครือขาย
พันธมิตร และชุมชน รวมทั้งการจําหนายสินคาของผูประกอบการในชุมชนที่ใชเทคโนโลยีในการ
ผลิต อาทิ สารยืดอายุน้ํายางสดสําหรับทํายางแผน ชุดตรวจเชื้อกอโรคในพืชตระกูลแตง 3 ชนิดใน
คราวเดียวกัน นวัตกรรมลูกอมเจลลี่หญาดอกขาวชวยเลิกบุหรี่ การแปรรูปผลิตภัณฑจากงาแบบ
ครบวงจร เปนตน
นอกจากนี้ ยังไดมีการมอบโลเชิดชูเกียรติรางวัล “วิทยแปงบาน อีสานแปงเมือง” ใหกับบุคคล
ที่นําความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรม (วทน.) สูการใชประโยชนอยางเปน
รูปธรรม สรางผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ใน 2 สาขา ไดแก สาขาพัฒนาสังคม และสาขา
พัฒนาเศรษฐกิจ
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๘.๔ สงเสริมใหโครงการ
ลงทุนขนาดใหญของ
ประเทศ เชน ดาน

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
การจัดงาน
“มหกรรมวิทยสราง
อาชีพ ยกระดับ
ภูมิภาค” ครั้งที่ 3

ผลการดําเนินงาน

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
รวมกับ กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) และเครือขายความรวมมือ อาทิ สภาเกษตรกรแหงชาติ
กรมการพัฒนาชุมชน บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จํากัด และสถาบันการศึกษาตางๆ
เปนตน จัดงาน “มหกรรมวิทยสรางอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 15-16 มิ.ย. 61
ณ หอประชุมพญานาครินทร ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ เพื่อรวมกันดําเนินโครงการ
ยกระดับโอทอป ใน 10 จังหวัดพื้นที่เปาหมาย และโครงการ 1 ตําบล 1 นวัตกรรมเกษตร ใหเกิดผล
เปนรูปธรรม โดยมุงเนนใน 2 เรื่องหลัก คือ 1) พัฒนาการเกษตร ใหประชาชนมีรายไดเพิ่ม และ
2) พัฒนาผูประกอบการ OTOP ใหสามารถนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไป
ยกระดับสินคา สรางมูลคาเพิ่ม ชวยลดตนทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งสงเสริม
การตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนนวัตกรรมเพื่อชุมชน ซี่งมีผูประกอบการ OTOP เขารวมงาน
จํานวน 439 คน
ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานแบงออกเปน 2 สวน คือ 1) การเสวนาและบรรยายความรูในหัวขอ
ตางๆ อาทิ การนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมสูเกษตรอัจฉริยะ การยกระดับผูประกอบการ OTOP และ
การยกระดับการเกษตรดวย วทน. เปนตน 2) การถายทอดเทคโนโลยีใหเกษตรกรและผูประกอบการ
OTOP ในหลักสูตรตางๆ อาทิ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือและเห็ดเผาะ การผลิตปุย
อินทรียคุณภาพสูง การฝกปฎิบัติออกแบบบรรจุภัณฑ การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม ความรู
พื้นฐานและเทคนิคการเตรียมสถานที่ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑอาหารเพื่อใหไดมาตรฐานตาม
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมถึงเรื่องการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ผลไมและการตรวจสอบความแกของทุเรียน เปนตน
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีลงนามความรวมมือระหวาง วว. กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง “การพัฒนาเกษตรกร ผูประกอบการ OTOP และระบบการรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร”
โดยความรวมมือดังกลาวมีระยะเวลา 5 ป ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันสงเสริมและสนับสนุนใน
การถายทอดองคความรูด าน วทน. ใหกับผูประกอบการ OTOP และเกษตรกรในทองถิ่นไดนําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาอาชีพ ตลอดจนสรางความรวมมือในการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑทาง
การเกษตร
การประชุมวิชาการ
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน)
นานาชาติเรื่องน้ําทวม (สสนก.) รวมกับสมาคมน้ํานานาชาติ (International Water Association : IWA) และ บริษัท DHI
และภัยแลง ครั้งที่ 2 ประเทศเดนมารก หนวยงานหลักในการดําเนินงานโครงการจัดทําเครื่องมือบริหารจัดการน้ําทวม
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พลังงานสะอาด ระบบ
ราง ยานยนตไฟฟา
การจัดการน้ําและขยะ
ใชประโยชนจากผลการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรมของไทย
ตามความเหมาะสม
ไมเพียงแตจะใช
เทคโนโลยีจากตาง
ประเทศ สงเสริมการใช
เครื่องมือ วัสดุและสินคา
อื่นๆ ที่เปนผลจากการ
วิจัยและพัฒนาภายใน
ประเทศในวงกวาง โดย
จัดใหมีนโยบายจัดซื้อจัด
จางของภาครัฐที่เอื้อ
อํานวย เพื่อสรางโอกาส
การพัฒนาเทคโนโลยีของ
ประเทศ ในกรณีที่จําเปน
จะตองซื้อวัสดุอุปกรณ
หรือเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ จะใหมี
เงื่อนไขการถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อใหสามารถ
พึ่งตนเองไดในอนาคตดวย

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน
และภัยแลง (Flood and Drought Management Tools: FDMT) ในลุมน้ําเจาพระยา จัดการ
ประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ เ รื่ อ งน้ํ า ท ว มและภั ย แล ง ครั้ ง ที่ 2 เมื่ อ วั น ที่ 6 มิ . ย. 61 ณ ห อ ง
Conference Room 2 ศูนยการประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพฯ โดยในการ
จัดงานในครั้งนีเ้ ปนโอกาสสําคัญสําหรับหนวยงานตางๆ ในประเทศไทยที่จะนําเสนอและอภิปราย
เกี่ยวกับวิสัยทัศนระดับชาติในเรื่องการจัดการภาวะน้ําทวมและภัยแลงจากมุมมองที่แตกตางกัน
รวมทั้งนําเสนอกลยุทธและแนวทางในการเตรียมความพรอมและตอบสนองตอปญหาและความทา
ทายในปจจุบันและอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ โครงการจัดทําเครื่องมือสําหรับบริหารจัดการน้ําทวมและภัยแลงไดนําเสนอแนวทางในการ
ใชเครื่องมือออนไลนเพื่ออํานวยความสะดวกในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับน้ําทวมและภัยแลง และ
สถานการณที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ (IWRM)
การวางแผนผลิตน้ําสะอาด (WSP) การวิเคราะหประเด็นปญหาขามพรมแดน (Transboundary
Diagnostic Analyzing - TDA) และแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ (SAP) ซึ่งหลักการเหลานี้สามารถ
นํ าไปใช เ พื่ อ สนั บ สนุ น การวางแผนตั้ ง แต ร ะดั บ ลุ ม น้ํ าระหว า งประเทศจนถึง ระดั บ หน วยงาน
สาธารณู ปโภคน้ํา รวมทั้ งขอมูล น้ํ าท ว มและภัย แล ง ตลอดจนสามารถเชื่อ มโยงกั บฐานขอ มูล
ภูมิอากาศทั่วโลก ซึ่งสามารถนํามาใชดําเนินการวางแผนขั้นพื้นฐานได

การจัดสัมมนา
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร ฯ โดย โปรแกรมสนั บ สนุ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรม
“ทิศทางการขับเคลื่อน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (ITAP พว.) รวมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมงาน
พระจอมเกลาพระนครเหนือ จัดสัมมนา “ทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมงานเชื่อมไทยกั บ
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
เชื่อมไทยกับระเบียง
เศรษฐกิจภาค
ตะวันออก”

ผลการดําเนินงาน

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ภายใตโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและนวัตกรรม
เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตงานโลหะและชิ้นสวนอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 61 ณ โรงแรม
ชลจันทร พัทยา รีสอรท จ.ชลบุรี โดยมีผูประกอบการเจาของกิจการ ผูจัดการโรงงานในอุตสาหกรรม
งานเชื่อมเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
(ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) จํานวนกวา 60 คน เขารวมสัมมนา เพื่อรับทราบเทคโนโลยีการเชื่อม
ขั้นสูงและแนวโนมเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อใชในการผลิตและสรางนวัตกรรม รวมถึงเตรียมความ
พรอมการเปนผูประกอบการอัจฉริยะ (Smart SME) ดานงานเชื่อมในเขตพื้นที่ EEC ดวยการ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ การผลิตดวยกระบวนการเชื่อม และการสงออกผลิตภัณฑ
โลหะแปรรูป เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจแขงขันไดในตลาด
การจัดงานเปดตัว
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
โรงงานบริการ
จัดงานเปดตัวโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Service Plant : FISP) เมื่อ
นวัตกรรมอาหาร
วันที่ 22 มิ.ย. 61 ณ วว. เทคโนธานี จ.ปทุมธานี ซึ่ง FISP เปนโรงงานอาหารมาตรฐานที่ใหบริการ
(Food Innovation ผูประกอบการอยางครบวงจร เพื่อสรางผูประกอบการแปรรูปผักผลไมและเครื่องดื่มใหม และเสริม
Service Plant : FISP) ความแข็งแกรงใหแกผูประกอบการเดิมดวยการใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
ตั้งแตการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในระดับหองปฏิบัติการและการ
บมเพาะเทคโนโลยีการผลิตเพื่อการผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรม เพื่อลดความเสี่ยงและสราง
โอกาสในการทําธุรกิจของทั้งผูประกอบการใหมและผูประกอบการแปรรูปอาหารเดิมที่ตองการ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑใหมออกสูทองตลาด
ทั้งนี้ FISP ยังเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing
Practices) มีเครื่องจักรและอุปกรณที่ทันสมัยครบครันสําหรับใหบริการผูประกอบการแปรรูปผัก
ผลไมและเครื่องดื่ม ประกอบดวย สายการผลิตผลไมแชอิ่มอบแหง เครื่องทําแหงแบบแชเยือกแข็ง
เครื่องทอดสุญญากาศ สายการผลิตเครื่องดื่มระบบพาสเจอรไรซ/UHT โดย FISP มีกําลังการผลิต
สูงสุด ดังนี้ เครื่องจักรเพื่อการผลิตผลไมแชอิ่มและอบแหง เครื่องจักรเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ
อาหาร Freeze dry เครื่องทอดสุญญากาศ เครื่องจักรเพื่อการผลิตเครื่องดื่มบรรจุกลอง UHT และ
เครื่องจักรเพื่อการผลิตเครื่องดื่มบรรจุขวดแกว
การลงนามบันทึก
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
ขอตกลงการทํางาน รวมกับ จังหวัดสระบุรี และองคการบริหารสวนตําบลตาลเดี่ยว ลงนามบันทึกขอตกลงการทํางาน
“โครงการแกไข
“โครงการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและขยะพลาสติกในชุมชนเพื่อการบูรณาการอยางยั่งยืน” เมื่อ
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๘.๕ ปรับปรุงและจัด
เตรียมใหมีโครงสราง
พื้นฐานดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ดานการ

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
ปญหาสิ่งแวดลอม
และขยะพลาสติกใน
ชุมชนเพื่อการบูรณา
การอยางยั่งยืน”

ผลการดําเนินงาน

วันที่ 26 มิ.ย. 61 ณ หอประชุม 60 ป โรงเรียนแกงคอย จ.สระบุรี เพื่อรวมกันขับเคลื่อนนโยบาย
โครงการจังหวัดสะอาด ในการแกไขปญหาขยะชุมชนดวยผลงานวิจัยพัฒนาดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) นําไปสูการบูรณาการทุก ภาคสวนภายในประเทศอยางยั่งยืน
รวมทั้งยังไดจัดโครงการฝกอบรมระดับเยาวชน ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เสริมสรางความรูความเขาใจในการจัดการขยะจากตนทางและการนํากลับมาใชใหม เพื่อลดปญหา
มลพิษจากขยะ ทําใหประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี สรางความตระหนักในการใชทรัพยากร การเห็น
คุณคาของการอนุรักษทรัพยากร ตลอดจนถายทอดองคความรูและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยที่แลว
เสร็จดาน วทน. ในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับขยะชุมชน ใหแกกลุมเปาหมายทั้งระดับเยาวชน ชุมชน
และพื้นที่ใกลเคียงในเขตตําบลตาลเดี่ยว อําเภอแกงคอย
การลงนามบันทึก
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานัก งานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ความเขาใจในความ นวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) และธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น (Sumitomo Mitsui
รวมมือสนับสนุนและ Banking Corporation: SMBC) สาขากรุงเทพฯ รวมลงนามบันทึกความเขาใจในความรวมมือ
สงเสริมผูประกอบการ สนับสนุนและสงเสริมผูประกอบการญี่ปุนมาลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะการลงทุนในพื้นที่เขต
ญี่ปุนมาลงทุนใน
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 61 ณ หองหวากอ 2 ชั้น 14 อาคาร
ประเทศไทย
จัตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ โดยการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักลงทุน
ญี่ปุนที่ตองการเขามาลงทุนในประเทศไทย และการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการสนับสนุนใหเกิด
กลไกการถายทอดเทคโนโลยีและรวมสรางนวัตกรรมภายใตความรวมมือระหวางนักลงทุนไทยและ
นักลงทุนญี่ปุนในประเทศไทย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน
ทั้งนี้ สวทน. ไดวางแผนกลยุทธเพื่อสนับสนุนนักลงทุนผานการจัดสัมมนารวมกับธนาคาร SMBC
ในการประชาสัมพันธโครงการตางๆ เชน โครงการโรงเรียนในโรงงาน (Work – Integrated Learning
Program: Wil) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และโครงการนวัตกรรมเพื่อ
อุตสาหกรรม (Research, Development and Industrialization: RDI) เปนตน โดยธนาคาร
SMBC จะชวยประชาสัมพันธโครงการใหกับนักลงทุน ตลอดจนสงเสริมใหผูประกอบการเขารวม
โครงการและกิจกรรมดานการวิจัยและพัฒนาของ สวทน.
การประชุมประจําป
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เขารวมประชุมประจําป ครั้งที่ ๕
ครั้งที่ ๕ ของเครือขาย ของเครือขายหนวยงานกํากับดูแลการใชพลังงานปรมาณูในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Network of
หนวยงานกํากับดูแล Regulatory Bodies on Atomic Energy : ASEANTOM) โดยสาธารณรัฐสิงคโปรเปนเจาภาพ
การใชพลังงาน
จัดการประชุมรวมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (International Atomic Energy
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ลําดับ
ที่

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
วิจัยและพัฒนา และดาน ปรมาณูในภูมิภาค
นวัตกรรม ซึ่งเปนโครง
อาเซียน (ASEAN
สรางพื้นฐานทางปญญาที่ Network of
สําคัญในการตอยอดสู
Regulatory Bodies
การใชเชิงพาณิชยของ
on Atomic Energy
ภาคอุตสาหกรรมใหมี
: ASEANTOM)
ความพรอม ทันสมัย และ
กระจายในพื้นที่ตางๆ
เชน การพัฒนาระบบสาร
สนเทศ การตั้งศูนยวิเคราะห
หองปฏิบตั กิ ารสถาบัน
และศูนยวิจัย เปนตน

ผลการดําเนินงาน
Agency : IAEA) ระหวางวันที่ ๒๕– ๒๙ มิ.ย. ๖๑ เพื่อติดตามและรับฟงผลการดําเนินงานในรอบป
ที่ผานมาของประเทศสมาชิก ในอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ รวมทั้งหารือเพื่อรวมกําหนดทิศทางใน
อนาคตของเครือขาย ASEANTOM ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เปนการหารือเพื่อการจัดทําขอตกลง
รวมกับ IAEA และการเตรียมจัดทําคูมือการบริหารเครือขาย ASEANTOM เพื่อการประสานความ
รวมมือทางวิชาการและใหความชวยเหลือดานการกํากับดูแ ลความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร
และรังสีในภูมิภาคอาเซียนอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
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