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นโยบำยรัฐบำล :
ข้อ ๘ กำรพัฒนำและ
ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์
จำกวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี กำรวิจัยและ
พัฒนำและนวัตกรรม
8.1 สนับสนุนกำรเพิ่ม
กำรจัดงำน THAI
ค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัย และ TECH EXPO 2018
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

ผลกำรดำเนินงำน

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดงาน THAI TECH EXPO 2018 ภำยใต้แนวคิด “เทคโนโลยีพร้อมใช้
พัฒ นำไทยยั่งยืน ” ระหว่ำงวันที่ 4-8 ก.ค. 61 ณ ฮอลล์ 101-102 ศูนย์นิทรรศกำรและกำร
ประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอผลงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(วทน.) จำก 15 หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงำนเครือข่ำย โดยคัดเลือก
ผลงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ และบริกำรต่ำงๆ ที่โดดเด่นและสอดรับกับกำรพัฒนำประเทศเข้ำสู่ไทย
แลนด์ 4.0 เพื่อเปิดโอกำสให้ภำคเอกชน ผู้ประกอบกำรภำคอุตสำหกรรม SMEs และผู้ที่สนใจ
ทั่วไปได้เข้ำถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งนักลงทุนที่สนใจร่วมลงทุนกับนักวิจัย สร้ำงธุรกิจเทคโนโลยี
หรือ ลงทุน ร่วมกั บ Startup สำมำรถเจรจำร่วมกั น และนั กวิจัย สำมำรถเข้ ำถึ งตลำด ได้พ บปะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้ำงเครือข่ำยร่วมกับผู้ใช้เทคโนยี ตลอดจนช่วยกระตุ้น และส่งเสริมให้
บุคลำกรไทยเกิดแรงบันดำลใจในกำรคิดค้น สร้ำงสรรค์ และพัฒนำผลงำนด้ำน วทน. เพื่อเป็นประ
โยขน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ และเป็นกำรเพิ่ มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของภำคอุตสำหกรรม
กำรผลิต บริกำร กำรค้ำ และกำรลงทุน
ทั้งนี้ ภำยในงำน THAI TECH EXPO 2018 ได้มีการจัดแสดงผลงานกว่า 470 ผลงำน บนพื้นที่
10,000 ตำรำงเมตร โดยแบ่ งพื้ น ที่ จัด แสดงเป็ นโซนต่ำงๆ พร้อ มกิ จกรรมในงำน ได้แก่ โซน
นิทรรศกำรเทิดพระเกียรติ "พระบิดำแห่งเทคโนโลยีของไทย” โซนเทคโนโลยีเพื่อเกษตรยุคใหม่
โซนเทคโนโลยีเพื่ออุตสำหกรรมและ SMEs โซนเทคโนโลยีเพื่อคุณภำพชีวิต โซน STI for OTOP
Upgrade โซนตลำดนัดวิถีวิทย์ โซน Thailand Tech Show 2018 โซนเทคโนโลยีเครื่องจักรและ
สิ่งประดิษ ฐ์ ของคนไทย โซน Smart Market ผลิ ตภั ณ ฑ์ เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรม โซน MOST
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Application Corner มุ ม สื่ อ สำรควำมรู้ ผ่ ำ นอุ ป กรณ์ สื่ อ สำร และกำรเจรจำธู ร กิ จ (Business
Matching/Pitching Corner Financing Corner) รวมทั้งกำรประชุม สัมมนำ และกำรเสวนำทำง
วิชำกำร นอกจำกนี้ ยังมีนวัตกรรมที่เป็นไฮไลท์สำคัญของงำน เช่น นวัตกรรม FOMM Car รถยนต์
ไฟฟ้ ำ ขนำดกะทั ด รัด ซึ่ งเป็ น ผลงำนจำกฝี มื อ คนไทยที่ ต้ อ งกำรพั ฒ นำรถยนต์ ไฟฟ้ ำ เพื่ อ รัก ษำ
สิ่งแวดล้ อ มอนำคตและยั่ งยื น และนวัต กรรมส ำหรับ ผู้ สู งอำยุ โดยมี ก ำรจ ำลองแบบบ้ ำ นเพื่ อ
นำเสนอนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ สังคมผู้สูงอำยุ เช่น เฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอำยุ เตียงสำหรับ
ผู้สูงอำยุ เครื่องครัวสำหรับผู้สูงอำยุ และนวัตกรรมสมุนไพร เป็นต้น
กำรบูรณำกำรควำม
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ โดย กรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.) ร่วมกับสมำคมไทยคอมโพสิท
ร่วมมือด้ำนวัสดุ
จัดงำนแถลงข่ำวกำรบู รณำกำรควำมร่วมมือด้ำนวัสดุคอมโพสิท เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 61 ณ ห้ อง
คอมโพสิท
ประชุ ม ชั้ น 1 อำคำรหอสมุ ด วิท ยำศำสตร์ ดร.ตั้ วฯ วศ. กรุงเทพฯ เพื่ อ เป็ น โอกำสขั บ เคลื่ อ น
อุตสำหกรรมไทย อำทิ กลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่และกำรบินในประเทศไทย ที่มีกำรสร้ำง
โครงสร้ำงพื้นฐำนห้องปฏิบัติกำรทดสอบเฉพำะทำงวัสดุและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์คอมโพสิทสำหรับ
โครงสร้ำงอำกำศยำนด้วยเทคโนโลยีขั้ นสู งและมีค วำมเชี่ ยวชำญให้ ได้ม ำตรฐำนสำกล รวมทั้ ง
ส่งเสริมกำรขยำยกำรลงทุนเพิ่มในภำคกำรผลิตด้วยกำรเพิ่มศักยภำพในกำรผลิตด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่จำกวัสดุคอมโพสิท
ทั้ งนี้ วศ. ได้ น ำนวั ต กรรมด้ ำ นวั ส ดุ ค อมโพสิ ท มำร่ ว มจั ด แสดงในงำนสั ม มนำคอมโพสิ ท
นำนำชำติที่จะจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 18-19 ก.ค. 61 ณ โรงแรม ชำเทรียมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนำกำรของวัสดุคอมโพสิทที่หลำกหลำย ที่จะส่งผลกระทบ
ต่ อกำรผลิ ต วัส ดุ ต่ ำงๆ ในภำคธุรกิ จ ที่ เชื่อ มโยงภำคเอกชนไทยกั บ หน่ วยงำน หรือ องค์ ก รด้ ำ น
คอมโพสิทอันดับ 1 ของโลก
กำรจัดกำรประชุม
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ โดย สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (พว.) และ
เชิงปฏิบัติกำร เรื่อง สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) จัดกำร
“เศรษฐกิจชีวภำพไทย” ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “เศรษฐกิจชีวภำพไทย” หรือ “ไบโออีโคโนมี” เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 61
ณ ห้องประชุมหว้ำกอ 1-2 สวทน. กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทรำบควำมคำดหวังจำกทุก
ภำคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภำพของประเทศ รวมทั้งจัดลำดับควำมสำคัญของประเด็น
เร่งด่วนที่ต้องผลักดันเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจชีวภำพของประเทศ และเพื่อให้ได้แนวทำงและกลไก
กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภำพที่เหมำะสมสำหรับประเทศไทย ซึ่งมีผู้เชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนทั้ง
ภำครัฐ เอกชน สถำบันกำรศึกษำ และชุมชนเข้ำร่วมประชุม จำนวน 80 คน
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ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จำกกำรเข้ำร่วมรับฟังข้อคิดเห็นต่ำงๆ สวทน. จะนำมำเป็นข้อมูลประกอบกำร
จัดทำสมุดปกขำวด้ำนเศรษฐกิจชีวภำพของประเทศ (STI Policy White Paper) เพื่อให้มีควำม
เหมำะสมกับประเทศไทยที่สุด ซึ่งรำยละเอียดที่จัดทำจะครอบคลุมทั้งด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำสังคม และควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้มีควำมสมดุลกัน นอกจำกนี้ จะมี
กำรตั้งคณะทำงำนฯ ที่ป ระกอบด้วยผู้เชี่ยวชำญในด้ำนดังกล่ำว เพื่อทำหน้ำที่ให้ข้อเสนอแนะต่อ
กำรดำเนินงำนจัดทำสมุดปกขำวต่อไป
กำรลงนำมบันทึก
กระทรวงวิท ยำศำสตร์ฯ โดย สถำบัน วิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์ กำรมหำชน) (สดร.)
ข้อตกลงควำมร่วมมือ ร่วมกับ สถำบั น วิจัย แสงซิน โครตรอน (องค์ กำรมหำชน) (สซ.) จุ ฬ ำลงกรณ์ ม หำวิท ยำลั ย และ
พัฒนำระบบเคลือบ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือพัฒนำระบบเคลือบกระจก
กระจกสำหรับ
สำหรับโครงกำรหมู่กล้องโทรทรรศน์รังสีเชเรนคอฟ (Cherenkov Telescope Array : CTA) เมื่อ
โครงกำรหมู่กล้อง
วันที่ 25 ก.ค. 61 ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อำคำรพระจอมเกล้ำ กระทรวง วิทยำศำสตร์ฯ โดยควำม
โทรทรรศน์รังสี
ร่วมมือดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันดำเนินกำรออกแบบพัฒนำระบบ และผลิตเครื่องเคลือบ
เชเรนคอฟ
กระจกกล้องโทรทรรศน์ในโครงกำร จำนวน 6,000 บำน ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงบำนละ 1.2 เมตร
(Cherenkov
และมีประสิทธิภำพในกำรเพิ่มอัตรำกำรสะท้อนแสง รวมทั้งสำมำรถควบคุมควำมหนำของฟิล์มบำง
Telescope Array : ได้ในระดับนำโนเมตร ซึ่งกล้องโทรทรรศน์รังสีเชเรนคอฟในโครงกำร CTA ต้องกำรควำมยำวคลื่น
CTA)
ในกำรสะท้อนแสงช่วง 350-500 นำโนเมตร และสำมำรถเคลือบฟิล์มซิลิกอนไดออกไซด์ เพื่อยืด
อำยุกำรใช้งำนกระจกทีอ่ ำจถูกกัดกร่อนจำกสภำพแวดล้อม เช่น ฝุ่น ลม พำยุทะเลทรำย ควำมชื้น
เป็นต้น หำกแล้วเสร็จจะนำไปติดตั้ง ณ โครงกำรก่อสร้ำงหมู่กล้องโทรทรรศน์รังสีเชอเรนคอฟ
ประเทศชิลีต่อไป
ทั้งนี้ กำรลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในกำรสร้ำงและพัฒนำ
เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีประโยชน์ต่อกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของคนไทยให้เก่งขึ้น นอกจำกนี้
ผลงำนวิจัย สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกิดขึ้นจำกโครงกำรนี้สำมำรถนำไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ และสำมำรถต่อยอดไปสู่ภำคกำรผลิตอุตสำหกรรมได้อีกด้วย
กำรจัดปฐมนิเทศ
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ โดย ศูนย์บ่มเพำะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
“โครงกำรบ่มเพำะ
เทคโนโลยีแห่งชำติ (พว.) จัดปฐมนิเทศ “โครงกำรบ่มเพำะธุรกิจเทคโนโลยี รุ่ นที่ 16 (SUCCESS
ธุรกิจเทคโนโลยี รุ่นที่ 2018)” เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 61 ณ อำคำรซอฟต์แวร์พำร์ค แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
16 (SUCCESS 2018)” เพื่ อ แนะน ำโครงกำรและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ ได้ รั บ จำกโครงกำรและหน่ ว ยงำนพั น ธมิ ต รให้ แ ก่
ผู้ประกอบกำรธุรกิจเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์/ไอที/ดิจิทัล/นำโนเทคโนโลยี/ไบโอเทคโนโลยี และอื่นๆ
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จ ำนวนกว่ ำ 40 รำยที่ เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำร SUCCESS 2018 โดยเน้ น สร้ ำ งโอกำสธุ ร กิ จ และ
วำงรำกฐำนให้ธุรกิจยั่งยืน รวมทั้งเพิ่มมิติด้ำนเงินทุน ตลอดจนยังได้นำผู้บริหำรบริษัทขนำดใหญ่มำ
เป็ น ผู้เชี่ย วชำญให้ คำปรึกษำผ่ำนประสบกำรณ์ บ ริห ำรธุรกิจ ที่ห ลำกหลำย พร้อมงบสนั บสนุ น
กิจกรรมพิเศษมำกกว่ำ 600,000 บำท ซึ่งคำดว่ำจะสำมำรถสร้ำงยอดขำยรวมได้มำกกว่ำ 500
ล้ำนบำท มีส่วนกำรจ้ำงงำนกว่ำ 600 อัตรำ และมีกำรลงทุนเพิ่มอีกกว่ำ 60 ล้ำนบำท
ทั้ ง นี้ โครงกำร SUCCESS 2018 ได้ มี พั น ธมิ ต รใหม่ ได้ แ ก่ 1) บริ ษั ท ซั ม ซุ ง ไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย ได้สนับสนุนเทคโนโลยีที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒ นำโซลูชั่น
ร่วมกัน พร้อมเชื่อมต่อโอกำสทำงธุรกิจกับ ลูกค้ำของซัมซุงทั่วเอเชีย และจะมี Device Lab ไว้
รองรับกำรทดสอบแอปพลิเคชันต่ำงๆ โดยเน้นเทคโนโลยี Knox (ควำมปลอดภัยบนสมำร์ทโฟน)
ในกำรพั ฒ นำ 2) Microsoft BizSpark ซึ่ งจะมี ชุ ด เครื่ อ งมื อ ในกำรพั ฒ นำซอฟต์ แ วร์ ต่ ำ งๆ ให้
นักพัฒนำได้ใช้อย่ำงเต็มที่ 3) BuaLuang Ventures จะเตรียมเงินทุนเพื่อเปิดโอกำสในกำรร่วมทุน
เพื่อรองรับกำรเติบโต และ 4) กลไกสนับสนุนภำคเอกชนต่ำงๆ ของ พว. เช่น โครงกำร Startup
Voucher ให้ทุ น สนั บ สนุ น กิ จกรรมกำรตลำดทุ น ละ 800,000 บำท โปรแกรมสนั บสนุ นกำร
พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สนับสนุนทุนค่ำจ้ำงที่ปรึกษำพัฒนำกระบวนกำรผลิต และ
โครงกำรบัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อเพิ่มโอกำสขำยให้ภำครัฐ เป็นต้น
๘.๒ เร่งเสริมสร้ำง
กำรสัมมนำเชิง
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
สังคมนวัตกรรม โดย
ปฏิบัติกำร เรื่อง
นวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) ร่วมกับ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย และ Massachusetts Institute
ส่งเสริมระบบกำรเรียน “กำรเสริมสร้ำง
of Technology (MIT) จั ด กำรสั ม มนำเชิ งปฏิ บั ติ ก ำร เรื่อ ง “กำรเสริม สร้ำงศั ก ยภำพผู้บ ริห ำร
กำรสอนที่เชื่อมโยง
ศักยภำพผู้บริหำร
มหำวิทยำลัย เพื่อมุ่งสู่มหำวิทยำลัยแห่งกำรประกอบกำร (Entrepreneurial University Executive
ระหว่ำงวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัย เพื่อมุ่ง Training)” ระหว่ำงวันที่ 10-13 ก.ค. 61 ณ สยำมแอทสยำม ดีไซน์ โฮเทล กรุงเทพฯ โดยกำร
เทคโนโลยี วิศวกรรม
สู่มหำวิทยำลัย แห่ง สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงระบบนิเวศน์แห่งควำมเป็นผู้ประกอบกำรทั้ง
ศำสตร์และคณิตศำสตร์ กำรประกอบกำร
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย (IDE Ecosystem Development) ซึ่งมีผู้เชี่ยวชำญระดับโลกมำ
กำรผลิตกำลังคนในสำขำ (Entrepreneurial
เป็นวิทยำกรในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ เพื่อนำไปสู่กำรถอดบทเรียนที่สำคัญในกำรพัฒนำกำรเรียนกำร
ที่ขำดแคลนกำรเชื่อมโยง University Executive สอนด้ ำ นควำมเป็ น ผู้ ป ระกอบกำร และกำรพั ฒ นำระบบนิ เ วศของมหำวิ ท ยำลั ย แห่ ง กำร
ระหว่ำงกำรเรียนรู้กับกำร Training)”
ประกอบกำร เพื่อให้เกิดมหำวิทยำลัยแห่งกำรประกอบกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม
ทำงำน กำรให้บุคลำกร
ด้ำนวิจัยของภำครัฐ
สำมำรถไปทำงำนกับ
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กำรจัดงาน “มหกรรม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
ระดับภูมิภาค ครั้งที่
3” ประจาปี 2561

กระทรวงวิ ท ยำศำสตร์ ฯ โดย องค์ ก ำรพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยำศำสตร์ แ ห่ งชำติ (อพ.) จั ด งำน
“มหกรรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ระดับภูมิภำค ครั้งที่ 3” ประจำปี 2561 ระหว่ำง
วันที่ 11-17 ก.ค. 61 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติขอนแก่น (KICE) จ.ขอนแก่น โดย
มี ผู้ ร่ ว มงำน จ ำนวน 161,600 คน ทั้ งนี้ ภำยในงำนมี นิ ท รรศกำรที่ น่ ำ สนใจและกิ จ กรรม
สร้ำงสรรค์จำกหน่วยงำนพันธมิตร เพื่อให้เด็กและเยำวชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง
ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือได้เปิดประสบกำรณ์ใหม่และช่วยกระตุ้นกำรเรียนรู้ ด้ำนวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์ให้แก่เยำวชนและประชำชนที่เข้ำร่วมงำน ได้สำมำรถนำ
กลับไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งสร้ำงแรงบันดำลใจให้เกิดกำรคิดค้นริเริ่มสิ่งใหม่หรือกำรประดิษฐ์และ
ทดลองทำงวิทยำศำสตร์ในรูปแบบต่ำงๆ ซึ่งประกอบด้วย
1) นิ ท รรศกำรเทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว “พระบิ ด าแห่ ง
วิทยาศาสตร์ไทย นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “พระ
บิดาแห่งเทคโนโลยีไทยและนวัตกรรมไทย” รวมทั้งนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
2) นิ ท รรศกำรเสริ ม สร้ ำ งควำมรู้ เช่ น นิ ท รรศกำรนำที นี้ ต้ อ งดิ จิ ทั ล (DIGITAL NOW)
นิทรรศกำรสูงวัยใกล้ตัว (AGING SOCIETY) นิทรรศกำรธรรมชำติบันดำลใจ (MOTHER NATURE
: INNOVATIVE INSPIRATIONS) นิ ทรรศกำรพลิกขยะสู่ขุ มทรัพ ย์ (FROM WASTE TO VALUE)
นิทรรศกำรจำกสิ่งประดิษฐ์สู่วิถีคิดนวัตกรรม (MAKER SPACE: FROM MAKER TO INNOVATOR)
และกำรรับชมภำพยนตร์ 4D PANDA ROLLER…JOURNEY TO NEW HOME เป็นต้น
3) นิทรรศกำรจำกต่ำงประเทศ เช่น นิทรรศกำรนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญำกรีก (THE
HIGH-TECH INVENTIONS OF THE ANCIENT GREEK EXHIBITION) จำกประเทศกรีซ เป็นต้น
นอกจำกนี้ ภำยในงำนได้มีกำรลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำ

ภำคเอกชน และกำรให้
อุตสำหกรรมขนำดกลำง
และขนำดย่อมมีช่องทำง
ได้เทคโนโลยี โดยควำม
ร่วมมือจำกหน่วยงำน
และ สถำนศึกษำภำครัฐ
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แหล่ งเรี ย นรู้ ด้ ำ นวิ ท ยำศำสตร์ ในโครงกำรจั ตุ รั ส วิ ท ยำศำสตร์ ภู มิ ภ ำค ระหว่ ำ ง อพ. และ
มหำวิทยำลัย เทคโนโลยีสุรนำรี (มทส.) โดยกำรลงนำมในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ
กระบวนกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ในภูมิภำคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งยังได้เปิดมุมมอง
ใหม่ ๆ และปลู ก ฝั ง ทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นด้ ำ นวิ ท ยำศำสตร์ ใ ห้ แก่ เ ด็ ก และเยำวชนในพื้ น ที่ ภ ำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดย มทส. จ.นครรำชสีมำ ได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับเป็น ที่ตั้งโครงกำรจัตุรัส
วิทยำศำสตร์ภูมิภำค ภำคตะวันออก เฉียงเหนือไว้แล้ว ซึ่งคำดว่ำจะเปิดให้บริกำรได้ในต้นปี พ.ศ.
2562
กำรประกวด “กำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ โดย องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ (อพ.) ร่วมกับ สมำคม
แสดงทำงวิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ จัดกำรประกวด “กำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์
(Science Show)”
(Science Show)” ระดั บ ภู มิ ภ ำคและระดั บ ประเทศ ศู น ย์ ภ ำคกลำง ในหั ว ข้ อ “มหั ศ จรรย์
วิทยำศำสตร์” ระหว่ำงวันที่ 17-19 ก.ค. 61 ณ อพ.ต.คลองห้ำ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี โดย
เปิดโอกำสให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4–6 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1–3 มำร่วม
แข่งขันและแสดงผลงำนทำงวิท ยำศำสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อ ให้เยำวชนไทยได้มีเวที แสดง
ควำมสำมำรถในกำรนำเสนอกำรทดลองทำงวิทยำศำสตร์ด้วยกำรแสดง Science Show รวมทั้งยัง
เพื่อพัฒ นำทักษะในกำรทำงำนเป็นทีม ตลอดจนกำรแสดงออกอย่ำงเหมำะสมของเด็กไทยเพื่อ
นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนำคต
ทั้ งนี้ กำรแข่ งขั น ดั งกล่ ำ วจะคั ด เลื อ กที ม ชนะเลิ ศ เพี ย งระดั บ ละ 1 ที ม ทั้ งในระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษำตอนปลำย และระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น เพื่อเข้ำร่วมประกวดในระดับประเทศใน
วันที่ 24 ส.ค. 61 ณ งำนมหกรรมวิทยำศำสตร์แห่งชำติและเทคโนโลยี ประจำปี 2561 ศูนย์
แสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพ็ค (Hall 2-8) เมืองทองธำนี จ.นนทบุรี ต่อไป
กำรจัดงำนเปิดตัว
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ โดย องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ (อพ.) จัดงำนเปิดตัว
นิทรรศกำร “Digital นิ ท รรศกำร “Digital City” เมื่ อ วัน ที่ 20 ก.ค. 61 ณ พิ พิ ธภั ณ ฑ์ เทคโนโลยี สำรสนเทศ อพ.
City”
ต.คลองห้ำ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี ซึ่งนิทรรศกำร Digital City เป็นนิทรรศกำรที่สะท้อนให้ผู้เข้ำ
ชมได้ เข้ ำ ใจและตระหนั ก ถึ ง ควำมส ำคั ญ ของเทคโนโลยี ยุ ค ดิ จิ ทั ล ที่ จ ะเข้ ำ มำมี บ ทบำทต่ อ
ชีวิตประจำวัน เพื่ออำนวยควำมสะดวกและพัฒนำคุณภำพชีวิตของมนุษย์ในอนำคต ทีจ่ ัดแสดงใน
บรรยำกำศเสมือนจริง โดยแบ่งออกเป็นโซนต่ำงๆ ตำมรูปแบบกำรใช้ชีวิต ประจำวัน อำทิ
1) โซนห้ อ งท ำงำน เพื่ อ ตอบโจทย์ ทุ ก ฟั งก์ ชั่น กำรใช้ ชีวิ ต ด้ ว ยฟั งก์ ชั่ น ที่ ห ลำกหลำยและ
สำมำรถทำงำนได้พร้อมๆ กัน ทำให้สะดวกสบำยและสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว รวมถึง
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เชื่อมโยงข้อมูลต่ำงๆ ได้ง่ำยขึ้น
2) โซนห้องน้ำ เป็นกำรนำเอำระบบดิจิทัลมำประยุกต์ใช้และนำเสนอเกี่ยวกับสุขภำพของผู้อยู่
อำศัย ผ่ำน Smart Mirror โดยกำรแสดงค่ำกำรเต้นของหัวใจ ดัชนีมวลกำย รวมถึงฟังก์ชั่นอื่นๆ ให้
เลือกใช้ได้อย่ำงหลำกหลำย
3) โซนห้องครัวแห่งอนำคต ที่ทุกอย่ำงสั่งได้แค่ปลำยนิ้ว กำรดูข้อมูลโภชนำกำร กำรบอก
วิธีกำรปรุงอำหำร รวมถึงระบบกำรจัดกำรขยะในบ้ำน และกำรสร้ำงสรรค์เมนูจำกวัตถุดิบที่มีอยู่
หรือตู้เย็นอัจริยะที่สำมำรถตรวจสอบวัตถุดิบและช้อปปิ้งสินค้ำได้ทันที
4) โซนควำมบันเทิงเต็มรูปแบบ ที่ตอบสนองทุกไลฟ์ไตล์ ทั้งกำรชมภำพยนตร์ 3D กำรเล่นเกม
VR หรือควำมบันเทิงอื่นๆ
5) โซนห้ อ งนอน โดยจั ด แสดงห้ อ งนอนที่ มี ก ำรน ำระบบกำรควบคุ ม ไฟ และกำรสร้ ำ ง
บรรยำกำศภำยในห้องนอนมำเอื้อต่อกำรพักผ่อนของผู้อยู่อำศัย
6) โซนสวนสวยด้วยเทคโนโลยี ผู้ชมจะได้เห็นประโยชน์จำกกำรนำเทคโนโลยีมำปรับใช้กับ
กำรดู แ ลสวน กำรบริ ห ำรจั ด กำรด้ ำ นพลั ง งำนภำยในบ้ ำ น รวมถึ ง กำรจั ด กำรเรื่ อ งน้ ำที่ มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
7) โซนกำรเดินทำงที่สะดวกสบำยวำงแผนได้ตำมใจ เป็นกำรนำเทคโนโลยีมำปรับใช้กับระบบ
กำรขนส่งสำธำรณะ ให้สำมำรถเลือกกำรเดินทำงตำมเส้นทำงที่ได้กำหนดไว้ สำมำรถวำงแผนและ
จัดกำรเวลำบนท้องถนนได้ง่ำยยิ่งขึ้น
นอกจำกนี้ ภำยในนิทรรศกำรยังมีกิจกรรมเสริมศึกษำเพื่ อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับผู้เข้ำ
ชมนิทรรศกำรอีกด้วย
กำรจัดกิจกรรม “กำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ โดย องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ (อพ.) ร่วมกับสมำคม
ประกวดโครงงำน
วิ ท ยำศำสตร์ แ ห่ งประเทศไทยในพระบรมรำชู ป ถั ม ภ์ จั ด กิ จ กรรม “กำรประกวดโครงงำน
วิทยำศำสตร์เยำวชน วิ ท ยำศำสตร์ เยำวชนกลุ่ ม ประเทศอำเซี ย น ครั้ งที่ 4” (The 4TH ASEAN Student Science
กลุ่มประเทศอำเซียน Project Competition : ASPC 2018) ระหว่ ำ งวั น ที่ 22-27 ก.ค. 61 ณ อพ. ต.คลองห้ ำ
ครั้งที่ 4” (The 4TH อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยำวชนเกิดทักษะกำรวิจัยแบบบูรณำ
ASEAN Student
กำรองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ส่งเสริมให้เยำวชนเกิดควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ และสำมำรถใช้
Science Project
ทัก ษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรแก้ปั ญ หำ รวมทั้ งมีเจตคติ ที่ ดีต่ อวิท ยำศำสตร์และ
Competition :
เทคโนโลยี เพื่อสร้ำงเครือข่ำยเยำวชน ครู และส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และวัฒนธรรม
ASPC 2018)
ในกลุ่มประเทศอำเซียน ตลอดจนเพื่อสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ของเยำวชนไทยให้มีควำมพร้อมต่อ
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กำรปรับตัวต่อประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนและเวทีนำนำชำติ
ทั้งนี้ กำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่
3-6 ครูวิทยำศำสตร์ ผู้ดูแลเยำวชน Adult in Charge ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยำกร กรรมกำรคัดเลือก
และผู้สังเกตกำรณ์ จำนวนรวม 200 คน รวมทั้งเยำวชนจำกกลุ่มประเทศอำเซียน จำนวน 7
ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มำเลเซีย สิงคโปร์ กัมพูชำ เวียดนำม ลำว และไทย มำนำเสนอผลงำน
โครงงำนวิทยำศำสตร์ รวม 80 คน ทั้งหมด 39 โครงงำน โดยกำรประกวดจะแบ่งออกเป็น 3
สำขำ ได้แก่ 1) วิทยำศำสตร์กำยภำพ 2) วิทยำศำสตร์ชีวภำพ และ 3) วิทยำศำสตร์ประยุกต์
พิธีเปิดอำคำรเฉลิม
เมื่อวัน ที่ 30 ก.ค. 61 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำช
พระเกียรติ เรือน
ดำเนินไปยังสถำนีวิจัยลำตะคอง อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ ทรงเปิดอำคำรเฉลิมพระเกียรติ เรือน
กระจกหลังที่ 1 และ กระจกหลังที่ 1 และเรือนกระจกหลังที่ 2 และทรงเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศกำรมหัศจรรย์พรรณไม้
อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1 ภำยในอำคำรเฉลิมพระเกียรติ เรือนกระจกหลังที่ 1 ซึ่งจัดแสดงพรรณไม้หำยำกของทั้งใน
เรือนกระจกหลังที่ 2 ประเทศไทยและต่ำงประเทศ แบ่งเป็น 6 โซน ประกอบด้วย พรรณไม้หำยำก พรรณไม้อิงอำศัย
พรรณไม้แอลไพน์ พรรณไม้น้ำ พรรณไม้ทะเลทรำย และพรรณไม้วิวัฒนำกำรต่ำ จำกนั้นเสด็จพระ
รำชดำเนินไปยังอำคำรเฉลิมพระเกียรติเรือนกระจกหลังที่ 2 ทรงปล่อยผีเสื้อในโดมแมลง และ
ทอดพระเนตรส่วนพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์แมลงเขตร้อนและวิวัฒนำกำรพืช และกำรจำลองระบบนิเวศ
พื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของแหล่งอำหำรของสัตว์นำนำชนิด รวมถึงพิ พิธภัณฑ์ห้องภำพที่
รวบรวมภำพถ่ ำยแมลงนำนำชนิ ด และงำนศิ ล ป์ ที่ เชื่ อ มโยงระหว่ำ งวิ ถี ชีวิต ของคนและแมลง
ตลอดจนแมลงสังคมที่อำศัยอยู่รวมกัน เช่น ชันโรง ซึ่ง กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ โดย สถำบันวิจัย
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้ทำกำรศึกษำวิจัยเพื่อเป็นตัวช่วยในกำรผสม
เกสรดอกกำแฟ
นอกจำกนี้ เสด็จพระรำชดำเนินไปยังอำคำรศูนย์พัฒนำและปรับปรุงพันธุ์พืชเกษตรอินทรีย์
เพื่ อ ชุ ม ชน ทรงฟั ง กำรบรรยำยพิ เ ศษเรื่ อ ง "A seed bank for Thailand" โดย Dr. Kate A.
Hardwick ผู้ ป ระสำนงำนด้ ำ นกำรอนุ รั กษ์ พั น ธุก รรมพื ช จำกสวนพฤกษศำสตร์ห ลวงเมื อ งคิ ว
สหรำชอำณำจักร ซึ่งมีเนื้อหำเกี่ยวกับรูปแบบกำรดำเนินงำนของธนำคำรเมล็ดพันธุ์พืช ในสหรำช
อำณำจักร เพื่อนำมำปรับใช้ในกำรดำเนินกำรจัดตั้งธนำคำรเมล็ดพันธุ์พืชในประเทศไทย ที่มีควำม
หลำกหลำยทำงพันธุกรรมพืชสูง ตำมพระรำชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศกำรสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน อำทิ โรงเรียนหนองน้ำใส
วิทยำคม ได้นำเสนอนวัตกรรมมะเขือเทศสีดำ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของ อ.ปำกช่อง ที่นำมำแปรรูป
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๘.๓ ปฏิรูประบบกำรให้ บัญชีนวัตกรรม
สิ่งจูงใจ ระเบียบและ
กฎหมำยที่เป็นอุปสรรค
ต่อกำรดำเนินงำนวิจัย
และพัฒนำต่อยอดหรือใช้
ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริม
กำรจัดทำแผนพัฒนำกำร
วิจัยและพัฒนำในระดับ
ภำคหรือกลุ่มจังหวัด
เพื่อให้ตรงกับควำม
ต้องกำรของท้องถิ่น
ผลักดันงำนวิจยั และ
พัฒนำไปสู่กำรใช้ประโยชน์
เชิงพำณิชย์โดยส่งเสริม
ควำมร่วมมือระหว่ำง
มหำวิทยำลัย หน่วยงำน
วิจัยของรัฐและภำคเอกชน
กำรจัดสัมมนำรับฟัง
ควำมคิดเห็นร่ำง
พระรำชบัญญัติ
พลังงำนนิวเคลียร์เพื่อ
สันติ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

ผลกำรดำเนินงำน
เป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ โรงเรียนคลองไผ่วิทยำ ได้นำเสนอวัตกรรมกำรนำมะเขือขื่นมำแปรรูปเป็นยำ
หม่ อ ง และ วว. ได้ น ำเสนอนวั ต กรรมงำนวิจั ย กำรพั ฒ นำผั ก หวำนป่ ำ ให้ เป็ น แกงผั ก หวำนป่ ำ
สำเร็จรูป พร้อมนำมะขำมป้อมมำผลิตเครื่องสำอำง เป็นต้น
ปัจจุบันมีผลงำนนวัตกรรมที่ ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย มำยังสำนักงำน
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (พว.) แล้วทั้งสิ้น 498 ผลงำน และมีผลงำนที่ผ่ำนกำร
รับรองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติผลงำนนวัตกรรม ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
จำนวน 241 ผลงำน ทั้งนี้ สำนักงบประมำณได้ ประกำศขึ้น บัญ ชี นวัตกรรมไทยเรียบร้อยแล้ ว
จำนวน 203 ผลงำน (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๓๔ ผลงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จำนวน ๔๗ ผลงำน และปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน 122 ผลงำน)

กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ โดย สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดสัมมนำรับฟังควำมคิดเห็น
ร่ำงพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นและ
ข้อ เสนอแนะจำกผู้แ ทนหน่ วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน กลุ่ มบุ คลำกรทำงกำรแพทย์ กลุ่ ม ผู้รั บ
ใบอนุญำตเครื่องกำเนิดรังสีที่ต้องแจ้งกำรมีไว้ในครอบครองหรือใช้ กลุ่มผู้รับใบอนุญำตเกี่ยวกับ
เครื่องก ำเนิดรังสี ตำมพระรำชบัญ ญั ติพ ลังงำนนิวเคลี ยร์เพื่ อสันติ พ.ศ. 2559 และประชำชน
ผู้สนใจทั่วไป เพื่อวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกฎหมำยอย่ำงเป็นระบบและรอบด้ำน
โดยจัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว จำนวน 4 ภำค ดังนี้
- ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ก.ค. 61 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
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- ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ก.ค. 61 ณ โรงแรมรำชำวดี รีสอร์ทแอนด์ โฮเทล จ.ขอนแก่น
- ครั้งที่ 3 วันที่ 23 ก.ค. 61 ณ โรงแรมทีอำร์ร๊อคฮิลล์ หำดใหญ่ จ.สงขลำ
- ครั้งที่ 4 วันที่ 31 ก.ค. 61 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ โดย สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) ได้ดำเนินโครงกำรส่งเสริมบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.) จำกมหำวิทยำลัยและสถำบันวิจัยภำครัฐไปปฏิบัติงำนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
กำรแข่ งขั น ในภำคเอกชน (Talent Mobility) โดยด ำเนิ น กำรตำมนโยบำย “วิ ท ย์ แ ก้ จ น และ
ยกระดับภูมิภำค” ของกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ เพื่อยกระดับขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรแข่งขันด้วย
วทน. แก่ผู้ประกอบกำร SMEs วิสำหกิจชุมชน (Community Enterprise) และธุรกิจประกอบกำร
ท้องถิ่น (OTOP) ทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำค ซึ่งมุ่งเน้นในกลุ่ม 5 เทคโนโลยีและอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย คือ 1) กลุ่มอำหำร เกษตร และเทคโนโลยี ชีวภำพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)
2) กลุ่มสำธำรณสุข สุขภำพ และเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 3)
กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์ อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ควบคุม
(Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 4) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ
และบังคับอุปกรณ์ ต่ำงๆ ปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial
Intelligence & Embedded Technology) และ 5) กลุ่ ม อุ ต สำหกรรมสร้ำงสรรค์ วัฒ นธรรม
และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง (Creative, Culture & High Value Services)
ทั้งนี้ สวทน. จะดำเนิน กำรขับ เคลื่ อนร่วมกับ 3 มหำวิทยำลั ย ที่ มีรูป แบบเทคโนโลยีและ
เครื่องมือที่แตกต่ำงกัน ดังนี้
1) มหำวิท ยำลั ยพระจอมเกล้ำธนบุ รี เพื่ อร่วมกัน พั ฒ นำผู้ป ระกอบกำรผ่ำนกำรสร้ำงองค์
ควำมรู้และทักษะในกำรบริหำรธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยี Design Sprint ซึ่งจะจัดกิจกรรมสัมมนำขึ้น
ใน 4 ภูมิภำค คือ ภำคเหนือ ภำคอีสำน ภำคใต้ และภำคกลำง ให้แก่ผู้ประกอบกำร เจ้ำของธุรกิจ
OTOP สหกรณ์ และร้ำนค้ำด้ำนภำคกำรเกษตร อำหำร ท่องเที่ยว สุขภำพ และกำรแพทย์ ที่สนใจ
ยกระดับธุรกิจกับทีมสร้ำงนวัตกรรมด้วยเทคนิค More Eyes เทคโนโลยีที่จะมำช่วยทำสินค้ำและ
บริกำรให้ตอบโจทย์ลูกค้ำยุคใหม่มำกกว่ำเดิม
2) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เพื่อร่วมกันพัฒนำผู้ประกอบกำรผ่ำนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และ
ทักษะในกำรบริหำรธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมอำหำร
3) มหำวิท ยำลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมกัน พั ฒ นำผู้ประกอบกำรผ่ ำนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และ
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ทักษะในกำรบริหำรธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยี Digital Transformation เพื่อให้ผู้ประกอบกำรในพื้นที่
ภูมิภำคต่ำงๆ มีควำมเข้ำใจในกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำช่วยยกระดั บ
ศักยภำพด้ำนกำรแข่งขัน ซึ่งจะจัดกิจกรรมสัมมนำขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ แม่ฮ่องสอน เชียงรำย
และเชียงใหม่ โดยผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ต่ำงๆ
มำกมำย อำทิ กำรเชื่อมโยงธุรกิจกับโลกดิจิทัล กำรใช้ Open source ซอฟต์แวร์เพื่อนำไปใช้ใน
ธุรกิจ เป็นต้น
กำรจัดงำน "มหกรรม
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ โดย สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
วิทย์สร้ำงอำชีพ
ร่วมกับกรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.) และหน่วยงำนเครือข่ำย ได้แก่ สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยี
ยกระดับภูมภิ ำค"
อวกำศและภู มิ ส ำรสนเทศ (องค์ ก ำรมหำชน) (สทอภ.) สถำบั น สำรสนเทศทรั พ ยำกรน้ ำและ
ครั้งที่ 4
กำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) (สสนก.) สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (พว.)
สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สนช.) สภำเกษตรกรแห่งชำติ กรมกำรพัฒ นำ
ชุมชน และโครงกำรสำนพลังประชำรัฐ จัดงำน "มหกรรมวิทย์สร้ำงอำชีพ ยกระดับภูมิภำค" ครั้งที่
4 ระหว่ำงวันที่ 23-24 ก.ค. 61 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 3 อำคำรศรีโคตรบูรณ์วิทยำลัย
กำรท่องเที่ยวและอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยนครพนม จ.นครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อ น ำ
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้น
และระยะยำวแก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบกำรกลุ่มโอทอป ที่เข้ำร่วมงำน จำนวน 1,261 คน
ประกอบด้วย ผู้ ประกอบกำรโอทอปจำกจังหวัดนครพนม และเกษตรกรจำกจังหวัดนครพนม
สกลนคร และมุกดำหำร
ทั้งนี้ ภำยในงำนมีกิจกรรม ประกอบด้วย กำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อยกระดับสินค้ำ
โอทอปและทำงด้ำนนวัตกรรมกำรเกษตร อำทิ กำรเพำะเห็ดตีนแรดและเห็ดเผำะ กำรผลิตปุ๋ย
อินทรีย์คุณภำพสูง กำรผลิตน้ำหมักชีวภำพจำกจุลินทรีย์ บรรจุภัณฑ์กับกำรเพิ่มมูลค่ำและสื่อสำร
แบรนด์ เป็นต้น โดยผู้เข้ำร่วมงำนจะเห็นถึงควำมสำคัญของกำรใช้ วทน. ในกำรสร้ำงงำน สร้ำง
อำชีพ สร้ำงรำยได้ให้กับประชำชนในพื้นที่เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดี และเป็นห่วงโซ่เศรษฐกิจที่สำคัญต่อ
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
กำรประชุมเชิง
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ โดย สำนักงำนปลัดกระทรวง วิ ทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
ปฏิบัติกำร เรื่อง กำร ร่วมกับสำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ (กทบ.) จัด กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
พัฒนำหมู่บ้ำนอย่ำง เรื่อง กำรพัฒนำหมู่บ้ำนอย่ำงยั่งยืนด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 61
ยั่งยืนด้วยวิทยำศำสตร์ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ซึ่งมี วัต ถุประสงค์เพื่ อยกระดับกองทุน หมู่ บ้ำนตำมแนวทำง
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๘.๔ ส่งเสริมให้โครงกำร
ลงทุนขนำดใหญ่ของ
ประเทศ เช่น ด้ำน
พลังงำนสะอำด ระบบ
รำง ยำนยนต์ไฟฟ้ำ
กำรจัดกำรน้ำและขยะ
ใช้ประโยชน์จำกผลกำร
ศึกษำวิจัยและพัฒนำ
และนวัตกรรมของไทย
ตำมควำมเหมำะสม
ไม่เพียงแต่จะใช้
เทคโนโลยีจำกต่ำง
ประเทศ ส่งเสริมกำรใช้

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งกำร
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

กำรลงนำมควำม
ร่วมมือในด้ำน
นวัตกรรมอำหำร

ผลกำรดำเนินงำน
ประชำรัฐและสร้ำงนักวิทยำศำสตร์ชุมชน นำไปปรับใช้ในกำรพัฒนำท้องถิ่นทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม
คุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยผลักดันงำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปสนับสนุนกำรพัฒนำ
งำนในพื้นที่ตั้งแต่ต้นทำง กลำงทำง และปลำยทำงใน 4 ด้ำน คือ
1) กำรพัฒนำหมู่บ้ำนท่องเที่ยววิถีวิทย์ โดยนำ วทน. ไปเพิ่มศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวและ
บริกำร เช่น นำระบบสำรสนเทศ เพื่อกำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว กำรพัฒนำและยกระดับสินค้ำ
ชุมชนเพื่อเศรษฐกิจท้องถิ่น บริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงเป็นระบบและได้มำตรฐำน เป็นต้น
2) กำรพัฒนำผ้ำทอพื้นเมือง โดยนำ วทน. ไปพัฒนำผ้ำทอพื้นเมืองเพื่อเพิ่มคุณสมบัติที่เป็น
นวัตกรรม มีรูปแบบที่ทันสมัย เป็นสำกล แต่คงไว้ซึ่งภูมิปัญญำท้องถิ่น และสร้ำงอัตลักษณ์ที่โดด
เด่น
3) กำรพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรครบวงจร โดยนำ วทน. ไปเสริมศักยภำพกำรเกษตร
โดยเน้นกำรผลิตให้ได้คุณภำพ เพื่อลดต้นทุน ให้ครอบคลุมในทุกผลผลิตเกษตรพืชผัก ผลไม้ ปศุ
สัตว์ และประมง
4) กำรพัฒนำหมู่บ้ำนด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน โดยนำ วทน. ไปบูรณำกำรกับ
หน่วยงำนต่ำงๆ ให้เกิดกำรอนุรักษ์ สร้ำงควำมตระหนักด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้ อม รวมถึงกำร
บริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
กระทรวงวิ ท ยำศำสตร์ ฯ โดย โครงกำรเมื อ งนวั ต กรรมอำหำร ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
นโยบำยวิท ยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) ลงนำมควำมร่วมมื อ ในด้ำน
นวัตกรรมอำหำร กับสถำบันอำหำรแห่งอนำคต (Future Food Institute) สำธำรณรัฐอิตำลี เมื่อ
วันที่ 4 ก.ค. 61 ณ โครงกำรเมืองนวัตกรรมอำหำร อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง
จ.ปทุม ธำนี โดยกำรลงนำมในครั้งนี้ เกิดขึ้ นภำยหลัง จำกกำรจัด กิจกรรมด้ำนนวัตกรรมอำหำร
ระหว่ ำ งสองประเทศในโครงกำร Global Food Innovation Mission ซึ่ งสถำบั น อำหำรแห่ ง
อนำคตของอิตำลี ได้นำนักศึกษำหลักสูตรปริญญำโทมำทำกิจกรรมในประเทศไทย ระหว่ำงวันที่
3-5 ก.ค. 61 ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ำประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลำงนวัตกรรมอำหำรของโลก
โดยได้เลือกโครงกำรสำมพรำนโมเดล ซึ่งอยู่ในควำมสนใจของคนทั่วโลกในกำรเป็นต้นแบบของกำร
น้อมนำแนวพระรำชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
มำใช้ ผ่ำนกำรนำเกษตรอินทรีย์มำพัฒ นำชุมชนเพื่อควำมยั่งยืน และควำมมั่นคงของเกษตรกร
นอกจำกนี้ ยังได้นำคณะเดินทำงไปเยี่ยมชมตลำดสดขององค์กำรตลำดเพื่อเกษตรกร (อตก.) ตลำดสด
ที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก รวมทั้งได้ดูงำนที่ตลำดไทย ซึ่งเป็นตลำดที่ส่งผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดใน
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เครื่องมือ วัสดุและสินค้ำ
อื่นๆ ที่เป็นผลจำกกำร
วิจัยและพัฒนำภำยใน
ประเทศในวงกว้ำง โดย
จัดให้มีนโยบำยจัดซื้อจัด
จ้ำงของภำครัฐที่เอื้อ
อำนวย เพื่อสร้ำงโอกำส
กำรพัฒนำเทคโนโลยีของ
ประเทศ ในกรณีที่จำเป็น
จะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์
หรือเทคโนโลยีจำก
ต่ำงประเทศ จะให้มี
เงื่อนไขกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีเพื่อให้สำมำรถ
พึ่งตนเองได้ในอนำคตด้วย

ผลกำรดำเนินงำน
เอเชียอีกด้วย

กำรจัดงำนแถลงข่ำว
ควำมร่วมมือด้ำนกำร
วิจัยและพัฒนำ
เทคโนโลยีกำรออกแบบ
กำรผลิตยำนพำหนะ
สมัยใหม่

กระทรวงวิท ยำศำสตร์ฯ โดย สำนั ก งำนพั ฒ นำวิท ยำศำสตร์และเทคโนโลยี แห่ งชำติ (พว.)
ร่วมกับบริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด และ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด จัดงำน
แถลงข่ำวควำมร่วมมื อด้ ำนกำรวิจั ยและพั ฒ นำเทคโนโลยี กำรออกแบบ กำรผลิ ต ยำนพำหนะ
สมัยใหม่ เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 61 ณ บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด จ.สุพรรณบุรี ซึ่งกำร
ร่วมมือกันในครั้งนี้จะสร้ำงผลประโยชน์ให้กับวงกำรเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมไทยมำกยิ่งขึ้น โดย
พว. ได้มีกำรทำโครงกำรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำมำขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตนวัตกรรม
และพัฒนำกระบวนกำรผลิตโดยระบบ Automation ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น รวมถึง
ร่วมกันวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรออกแบบยำนยนต์สมัยใหม่ โดยใช้โครงสร้ำงน้ำหนักเบำ และ
ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้ำ ตอบรับยุค Thailand 4.0 อย่ำงเต็มตัว
ทั้งนี้ บริษัท โชคนำชัยฯ ได้มีกำรเตรียมทำสัญญำลงนำมควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยร่วมกับ พว.
ในวัน ที่ 29 ส.ค. 61 ณ กระทรวง วิทยำศำสตร์ฯ โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่ อ ร่วมวิจัยและพั ฒ นำ
ยำนพำหนะสมัยใหม่ รวมถึงชิ้นส่วน โครงสร้ำง และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่วมวิจัยและ
พัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตแม่พิมพ์ กำรออกแบบ และผลิตโครงสร้ำงน้ำหนักเบำ ตลอดจนร่วมกัน
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พัฒนำบุคลำกรและกำลังคนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียำนพำหนะสมัยใหม่
นอกจำกนี้ กำรร่วมมือกันในครั้งนี้ พว. กับ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่นฯ ยังได้ริเริ่มโครงกำร
พัฒนำเรืออัจฉริยะในด้ำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้แอพพลิเคชั่นเก็บข้อมูลและวิเครำะห์กำรขับขี่
ของผู้ขับเรือ กำรใช้ระบบ GPS และมอเตอร์ขับเคลื่อนในกำรควบคุมตำแหน่งของเรือ เพื่อลดกำร
เกิ ดอุ บัติ เหตุ และกำรแล่น ออกนอกเส้น ทำง และใช้ระบบข้ อมู ล IOT เก็บ ข้อมู ลเรือที่ จำหน่ ำย
ออกไปเพื่อบริหำรจัดกำรข้อมูลคู่ค้ำ รวมทั้งนำมำสู่กำรพัฒ นำผลิตภัณ ฑ์ให้มีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น เพื่อต่อยอดให้จุดแข็งกำรท่องเที่ยวของประเทศไทยมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
กำรขยำยเครือข่ำย
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ได้มีกำรประชุม เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 61 โดยได้
เมืองนวัตกรรมอาหาร พิจำรณำเห็นชอบให้ ขยำยเครือข่ำยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ซึ่งดำเนินกำรโดย
(Food Innopolis)
กระทรวงวิท ยำศำสตร์ ฯ โดย สำนั กงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิ ท ยำศำสตร์ เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) เพิ่มอีก 7 แห่ง นอกเหนือจำกโครงกำรที่ตั้งอยู่ในอุทยำนวิทยำศำสตร์
ประเทศไทย จ.ปทุมธำนี เพื่อจูงใจให้เกิดกำรลงทุนและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกวัตถุดิบด้ำนกำรเกษตร
ด้วยกำรวิจัยและพัฒนำในทั่วทุกภำคของประเทศ และเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำง
นวัตกรรมอำหำรของโลก ตลอดจนเป็นกำรสนับสนุนโครงกำรเมืองนวัตกรรมอำหำรอีกทำงหนึ่ง
ด้วย โดยมีกิจกำรเป้ำหมำย อำทิ กำรวิจัยพัฒนำด้ำนเกษตรอำหำร เทคโนโลยีชีวภำพ กำรปรับปรุง
พันธุ์ และบริกำรทดสอบทำงวิทยำศำสตร์ที่จะเข้ำไปตั้งอยู่ในเมืองนวัตกรรมอำหำรทั้ง 8 แห่ง คือ
อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธำนี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
มหำวิ ท ยำลั ย มหิ ด ล มหำวิ ท ยำลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ ำ ธนบุ รี มหำวิ ท ยำลั ย เชี ย งใหม่
มหำวิทยำลัยขอนแก่น และมหำวิทยำลัย สงขลำนครินทร์ ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (บีโอไอ) ในกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล อย่ำงน้อย
5-10 ปี ตำมหลักเกณฑ์พื้นฐำนของแต่ละประเภทกิจกำร และยังได้รับสิทธิเพิ่มเติมเป็นพิเศษ เช่น
กำรลดหย่อนอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็นเวลำ 5 ปี หรือเพิ่มจำนวนปีกำรยกเว้น
ภำษีเงินได้อีกด้วย
ทั้งนี้ สวทน. ยังได้มีนโยบำยที่เป็นข้อริเริ่มใหม่ด้ำนกำรบริหำรยุทธศำสตร์วิจัยและนวั ตกรรม
ภำยใต้ชื่อแผนงำน Spearhead ด้ำนเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชน ซึ่งเป็นผู้ใช้
ประโยชน์จำกงำนวิจัยและนวัตกรรม ที่จะนำไปสู่กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับใน
ปี ง บประมำณ 2562 แผนงำน Spearhead ด้ ำ นเศรษฐกิ จ ได้ รั บ กำรจั ด สรรงบประมำณ
ด ำเนิ น กำรจ ำนวน 800 ล้ ำ นบำท มี จ ำนวน 5 กลุ่ ม ประกอบด้ ว ย 1) กลุ่ ม อำหำร เกษตร
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เทคโนโลยีชีวภำพและเทคโนโลยีท ำงกำรแพทย์ 2) กลุ่ มเศรษฐกิ จดิจิ ทัล และข้อมู ล 3) กลุ่ ม
ระบบโลจิสติกส์ 4) กลุ่มกำรบริกำรมูลค่ำสูง และ 5) กลุ่มพลังงำน โดยคำดว่ำแผนงำนดังกล่ำวจะ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่ผลิ ตภัณฑ์อย่ำงน้อย 10,000 ล้ำนบำท มีมูลค่ำกำรส่งออกเพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย
2,000 ล้ำนบำท สำมำรถลดกำรนำเข้ำ 1,000 ล้ำนบำทต่อปี และสำมำรถเพิ่ มรำยได้ให้แก่
เกษตรกรได้มำกกว่ำ 5,000 ครัวเรือน ซึ่งขณะนี้ สวทน. กำลังเตรียมกำรสำหรับกำรดำเนินกำรจริง
ร่วมกับหน่วยงำนบริหำรจัด กำรงำนวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงำน
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (พว.) สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) และ
สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (สวก.) โดยจะให้ภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำร
ทั้ งด้ ำ นกำรลงทุ น ร่ วมในลั ก ษณะของ in-cash และ in-kind ตลอดจนด้ ำนกำรบริ ห ำรจั ด กำร
แผนงำน ซึ่งจะเริ่มทดลองดำเนินกำรจริงอย่ำงเต็มรูปแบบในเดือน ต.ค. 61 และจะขยำยผลได้
อย่ำงเต็มที่ต่อไป
กำรดำเนินงำนโครงกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ โดย สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำร
พัฒนำระบบดำวเทียม มหำชน) (สทอภ.) จัดงำนแถลงข่ำวกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำระบบดำวเทียมสำรวจเพื่อกำร
สำรวจเพื่อกำรพัฒนำ พัฒนำ (THEOS-2) เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 61 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สทอภ. อำคำรรัฐประศำสน
(THEOS-2)
ภักดี ศูนย์รำชกำรฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งมีสำระ สำคัญ ประกอบด้วย
1) THEOS-2 เป็นระบบดำวเทียมของประเทศที่เป็นประโยชน์กับทุกกระทรวง โดยจะได้รับ
ประโยชน์ทั้งทำงด้ำนสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ และควำมมั่นคงซึ่งจะทำให้
ทุกหน่วยงำนสำมำรถปฏิบัติภำรกิจหน้ำที่ต่ำงๆ ได้ง่ำยขึ้น
2) จุดเริ่มต้นของกำรดำเนินโครงกำร THEOS-2 เริ่มมำตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน และให้
ควำมสำคัญกับหลักสุจริตและควำมโปร่งใสมำโดยตลอดตั้งแต่เริ่มโครงกำร
3) ควำมแตกต่ำงของรูปแบบและกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงระหว่ำง THEOS-1 และ THEOS-2
4) กำรออกแบบ TOR (ITB) ที่มุ่งประโยชน์โดยรวมของประเทศ โดยเฉพำะกำรบริหำรจัดกำร
และกำรแก้ไขปัญหำเชิงพื้นที่แบบครบวงจร
5) ประเทศไทยจะได้ระบบดำวเทียมที่มีคุณภำพ ประกอบด้วย ดำวเทียม 2 ดวงที่ทันสมัย
(ดำวเทียมดวงใหญ่ที่มีรำยละเอียดสูง 50 เซนติเมตร และดำวเทียมดวงเล็ก) ระบบ software
intelligent และระบบ training เป็นต้น ในรำคำที่เหมำะสมและมีคุณภำพจำกบริษัทชั้นนำของ
โลก
6) สทอภ. ได้เข้ำร่วมโครงกำรจัดทำข้อตกลงคุณธรรมของกรมบัญชีกลำง เมื่อปี 2560 โดยที่
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ผ่ำนมำ สทอภ. ได้ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลมำโดยตลอด
7) กำรลงนำมในสัญญำระหว่ำง สทอภ. กับ บริษัท Airbus Defence& Space SAS เมื่อวันที่
15 มิ.ย. 61 ณ ประเทศไทย ซึ่งต่อมำได้มีพิธีแลกเปลี่ยนข้อตกลงสัญญำฯ ณ สำธำรณรัฐฝรั่งเศส
8) ทุกกระบวนกำรมีควำมโปร่งใสเป็น International open bidding และบริษัท Airbus ได้
คะแนนสูงทุกขั้นตอน รวมทั้งเป็นไปตำมข้อตกลงคุณธรรม
กำรลงนำมบันทึก
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ โดย สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำร
ควำมเข้ำใจว่ำด้วย
มหำชน) (สทอภ.) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหำวิทยำลัยฮอกไกโด ลงนำมบันทึก
ควำมร่วมมือด้ำนกำร ควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ ในกำรจัดกำรด้ำน
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี กำรเกษตรอัจฉริยะ เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 61 ณ อิมแพค เมืองทองธำนี จ.นนทบุรี โดยกำรลงนำมฯ
ภูมิสำรสนเทศ ใน
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันดำเนินควำมร่วมมือด้ำนกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ
กำรจัดกำรด้ำน
ในกำรจัดกำรด้ำนกำรเกษตรอัจฉริยะ และกำรดำเนินงำนจัดทำควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยและ
กำรเกษตรอัจฉริยะ กิจกรรมอื่นๆ ที่มีควำมสนใจร่วมกันภำยใต้หลักกำร 8 ด้ำน ได้แก่ 1) กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ
สำรสนเทศ 2) กำรจัดกำรด้ำนกำรเกษตรอัจฉริยะ 3) กำรพัฒนำเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรเพื่อ
กำรเกษตรอัจฉริยะ 4) กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรเกษตรอัจฉริยะในด้ำนกำรผลิต 5) กำรสำธิตกำร
ใช้เครื่องจักรกลเกษตรแบบใช้สมองกลฝังตัว 6) กำรจัดสัมมนำและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเกษตรอัจฉริยะ 7) ควำมร่วมมือ
ในด้ำนอื่นๆ ที่มีควำมสนใจร่วมกั น และ 8) ควำมร่วมมือในกิจกรรมเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ของนักวิจัย
๘.๕ ปรับปรุงและจัด
กำรจัดงำนสัมมนำ
กระทรวงวิ ท ยำศำสตร์ ฯ โดย โปรแกรมสนั บ สนุ น กำรพั ฒ นำเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
เตรียมให้มีโครงสร้ำง
กำรทำมำตรฐำน
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (ITAP พว.) ร่วมกับศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำน
พื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ ซอฟต์แวร์สำหรับ
ชีว วิท ยำศำสตร์ (องค์ ก ำรมหำชน) (ศลช.) จั ด งำนสั ม มนำกำรท ำมำตรฐำนซอฟต์ แวร์ส ำหรั บ
และเทคโนโลยี ด้ำนกำร เครื่องมือทำงกำรแพทย์ เครื่องมือทำงกำรแพทย์ (Standards for Software in Medical Devices) ตำมมำตรฐำนสำกล
IEC 62304 ภำยใต้ โครงกำรส่ งเสริ ม กำรพั ฒ นำศั ก ยภำพผู้ ป ระกอบกำรและสร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ย
วิจัยและพัฒนำ และด้ำน (Standards for
นวัตกรรม ซึ่งเป็นโครง
Software in
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรทดสอบและรับรองมำตรฐำนซอฟท์แวร์เครื่องมือแพทย์ไทย ระหว่ำงวันที่ 25สร้ำงพื้นฐำนทำงปัญญำที่ Medical Devices) 26 ก.ค. 61 ณ อำคำรเอฟวำยไอ เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในลักษณะ
ระบบนิเวศ (Ecosystem) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบกำรทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำร
สำคัญในกำรต่อยอดสู่
จำนวนกว่ำ 25 รำย รวมทั้งเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถรับทราบรายละเอียดของการพัฒนา
กำรใช้เชิงพำณิชย์ของ
มาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย์ได้อย่างครบวงจร
ภำคอุตสำหกรรมให้มี

ปัญหำ/ ข้อเสนอแนะ งปม.
ข้อขัดข้อง
(ล้ำนบำท)

17
ลำดับ
ที่

นโยบำยรัฐบำล
ควำมพร้อม ทันสมัย และ
กระจำยในพื้นที่ต่ำงๆ
เช่น กำรพัฒนำระบบสำร
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ทั้งนี้ โครงกำรดังกล่ำวมุ่งเน้นใน 3 ด้ำน คือ 1) เสริมสร้ำง SMEs โดยเชิญผู้เชี่ยวชำญทั้งในและ
ต่ำงประเทศมำให้ควำมช่วยเหลือผู้ประกอบกำรเอกชนให้ทำมำตรฐำนเครื่องมือทำงกำรแพทย์ตำม
มำตรฐำนสำกลให้ ได้ 2) กำรทดสอบมำตรฐำนเครื่อ งมื อ ทำงกำรแพทย์ โดยศู น ย์ เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค พว.) และศูนย์ทดสอบผลิตภัณ ฑ์ ไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์ (ศทอ.) ซึ่งมีใบรับรองโดยมำตรฐำน สำกล และ 3) ผู้ประกอบกำรหรือผู้พัฒ นำ
ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทั้งซอฟต์แวร์และอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงผู้ประกอบกำรที่วำงแผนในกำร
ส่งออกตำมมำตรฐำนสำกลจะได้รับกำรสนับสนุนดำเนินโครงกำรทำมำตรฐำนจริงเป็นพิเศษจำก
พว. ตลอดจนได้รับคำปรึกษำจำกผู้เชี่ยวชำญทั้งในและต่ำงประเทศในกำรตรวจสอบมำตรฐำนด้วย
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