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รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ประจําเดือน พฤศจิกายน 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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ความรวมมือการ
พัฒนาศักยภาพการ
จัดการหนวยบมเพาะ
ธุรกิจ ภายใต
“โครงการยกระดับ
การบริหารจัดการ
หนวยบมเพาะธุรกิจ
ดวย Maturity
Model"

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย ศูนยบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) จัดงานแถลงขาวความรวมมือการพัฒนาศักยภาพการจัดการหนวยบม
เพาะธุร กิจ ภายใต “โครงการยกระดั บ การบริ ห ารจัด การหนวยบ ม เพาะธุร กิจด วย Maturity
Model” เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 61 ณ โรงแรมแมนดาริน สามยาน กรุ งเทพฯ โดยมีศูนยบมเพาะ
ธุรกิจเทคโนโลยี พว. และหนวยบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (Technology Business Incubator)
ภายใตสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร (สอว.) จํานวน 5 แหง
ไดแก อุทยานวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนหนวยนํารอง เพื่อพัฒ นารูปแบบการ
สงเสริมการดําเนินงานของหนวยบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยีอยางเปนระบบ และมีความสอดคลองกับ
มาตรฐานสากลจากความรวมมื อของหนวยงานต างๆ ที่ เ กี่ย วข องทั้ง ภาครั ฐ เอกชนทั้ ง ในและ
ต างประเทศ เพื่ อนํ ามาประยุ ก ต ใ ช เ ป นเครื่ อ งมื อ ในการสร า งกระบวนการบ ม เพาะธุร กิ จที่ มี
ประสิทธิภ าพ และสามารถตอบสนองต อเปาหมายการสง เสริมผูประกอบการที่ดําเนินการธุรกิจ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหมีขีดความสามารถในการแขงขันที่เพิ่มขึ้นกอใหเกิดผลกระทบตอการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย
ทั้ง นี้ ผลจากความร วมมื อในโครงการยกระดับ การบริ หารจัด การหนวยบ มเพาะธุร กิจด วย
Maturity Model จะมี ส ว นช ว ยในการสร างกระบวนการบ ม เพาะธุร กิ จด านวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ใหกับผูประกอบการที่ดําเนินการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวมถึงการบริหารจัดการของหนวยบมเพาะธุรกิจดาน วทน. ไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
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โดยใหมีความเชื่อมโยง
กับภาคเอกชน
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ทั้ง ในสวนของการพั ฒนากระบวนการดําเนินงานบม เพาะธุร กิจดาน วทน. และในสวนของการ
วางแผนและนโยบายเพื่อสนับสนุนสงเสริมการบมเพาะธุรกิจดาน วทน. ของอุทยานวิทยาศาสตร
ภูมิภาค
การจัดงานเปดตัว
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการ
แอปพลิเคชั่น “บําเพ็ญ” มหาชน) (สทอภ.) รวมกับ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคม จัดงานเปดตัวแอปพลิเคชั่น
“บําเพ็ญ” สําหรับใชในการบริหารจัดการโคมลอย เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 61 ณ หนาที่วาการอําเภอ
เชียงแสน จ.เชียงราย โดยแอปพลิ เคชั่นบําเพ็ญเป นแอปพลิเ คชั่นที่ สนับสนุนการบริ หารจัดการ
ใหกับ หนวยงานที่เ กี่ยวของเพื่อใชในการควบคุมการปลอยโคมลอยที่ มีมากขึ้น โดยเฉพาะเดือน
พ.ย. ของทุกป ซึ่งจะตรงกับประเพณีลอยกระทงของประเทศ ทั้งนี้ แอปพลิเคชั่นบําเพ็ญจะชวย
แจงเตือนใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการคมนาคมทางอากาศไดรับทราบถึงจุดหรือพิกัดที่จะมี
การปลอยโคมลอย เพื่อจะไดวางแผนในเสนทางการบิน และไมใหเกิดอันตรายหรือผลกระทบกับ
การคมนาคมทางอากาศ ทั้งดานทางทหาร ดานพลเรือน ดานการบินพาณิชย เปนตน นอกจากนี้
แอปพลิเคชั่นดังกลาวจะชวยใหประชาชนที่ลงทะเบียนใชงาน ไดรับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
และไมจําเป นต องกรอกเอกสารบนกระดาษอีกต อไป เพื่อชวยประหยัด เวลาในการยื่ นเอกสาร
รวมทั้งผูใชงานสามารถติดตามคําขอของตนเองไดดวย
๘.๒ เรงเสริมสราง
การจัดสัมมนาวิชาการ
กระทรวงวิทยาศาสตร ฯ โดย ฝ ายบริ การความรูท างวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี (STKS)
สังคมนวัตกรรม โดย
เรื่อง “การตอยอด
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “การตอยอด
สงเสริมระบบการเรียน
OER สู GLAM
OER สู GLAM (Galleries, Libraries and Learning Centers, Archives and Museums) เพื่อ
การสอนที่เชื่อมโยง
(Galleries, Libraries การเรียนรูตลอดชีวิต” ระหวางวันที่ 1-2 พ.ย. 61 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ ซึ่งมี
ระหวางวิทยาศาสตร
and Learning
วัต ถุ ป ระสงคเ พื่ อนําเสนอความกาวหนาของการดํ าเนินการคลั ง ทรั พ ยากรการศึ กษาแบบเป ด
เทคโนโลยี วิศวกรรม
Centers, Archives (Open Educational Resources : OER) ภายใตโครงการระบบสื่อสารออนไลนเพื่อการเรียนรู
ศาสตรและคณิตศาสตร and Museums)
ทางไกลเฉลิ ม พระเกีย รติ ส มเด็ จพระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุม ารี ในโอกาสฉลอง
การผลิตกําลังคนในสาขา เพื่อการเรียนรูตลอด พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และนําเสนอการต อยอดการดําเนินการคลัง ทรัพ ยากร
ที่ขาดแคลนการเชื่อมโยง ชีวิต”
การศึกษาแบบเป ด ภายใตแ นวคิ ด GLAM (Galleries, Libraries and Learning Centers,
ระหวางการเรียนรูกับการ
Archives and Museums) รวมทั้งยังไดรับการสนับสนุนจากวิทยากรและหนวยงานเครือขาย
ทํางาน การใหบุคลากร
ความรวมมือของโครงการฯ มารวมแลกเปลี่ยนองคความรู ตลอดจนภายในงานสัมมนายังไดมีการ
ดานวิจัยของภาครัฐ
จัดนิทรรศการ ไดแก นิทรรศการงานศิล ปเทิดพระเกีย รติ นิทรรศการภาพวาด และนิทรรศการ
สามารถไปทํางานกับ
ศิลปะ วัฒนธรรม และการเรียนรูดานตางๆ โดยมีผูสนใจเขารวมงาน จํานวน 215 คน
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ภาคเอกชน และการให
อุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอมมีชองทาง
ไดเทคโนโลยี โดยความ
รวมมือจากหนวยงาน
และ สถานศึกษาภาครัฐ
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ทั้งนี้ โครงการฯ ไดตอยอดการดําเนินงานคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปด ภายใตแนวคิ ด
GLAM ดวยการพัฒนาระบบที่ใหความสะดวกกับผูใชบริการในการคนหาและเขาถึงสื่อการเรียนรู
ดิจิทัลที่ตองการแบบ OneSearch จากฐานขอมูลที่แตกตางและหลากหลาย เปนการรวมมือขาม
กลุ ม ความรู แ ละสถาบั น (Cross-disciplinary and organizational collaboration) เพื่ อ
สรางสรรคและแบงปนสื่อความรูดิจิทัลภายในหอศิลปและสตูดิโอ (Galleries) หองสมุดและศูนย
การเรีย นรู (Libraries and Learning centers) จดหมายเหตุ (Archives) และพิพิ ธภั ณฑ
(Museums) เพื่อกาวสูการเรียนการสอนรูปแบบใหม ที่เนนความรวมมือ การแบงปนความรู และ
สงเสริมโอกาสการเขาถึงการเรียนรูในทุกระดับ เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
การจัดกิจกรรม “รวม
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร ฯ โดย ศู นย เ ทคโนโลยี อิเ ล็ กทรอนิกส แ ละคอมพิ วเตอร แ ห ง ชาติ
พลคน KidBright”
สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแ หง ชาติ (เนคเทค พว.) จัดกิจกรรม “รวมพลคน
KidBright Developer KidBright” KidBright Developer Conference 2018 (KDC18) เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 61 ณ The
Conference 2018 Street ถนนรั ชดา กรุ งเทพฯ เพื่ อประกาศวิสั ยทั ศ น "กาวต อไปของ KidBright สู KidBright
(KDC18)
Community" โดยเปดโอกาสใหนักพัฒนาและเหลานักประดิษฐในทุกภาคสวน นําบอรดสมองกล
ฝงตัว KidBright ไปพัฒนาตอยอด ทั้งในสวนของฮารดแวรและซอฟตแวร เปนการกระตุนใหเกิด
การพัฒนาบอรดขยายความสามารถ (Extension board) ในกลุมนวัตกรไทย และสงเสริมใหเกิดเปน
KidBright Community ในรูปแบบความรวมมือจากเมกเกอร (Maker) 4 ภาค ซึ่งประกอบดวย
เชียงใหม Maker Club ภูเก็ต Maker Club ขอนแกน Maker Club และ เมืองหลวง Maker
Club โดยเปนการเปดวิสัยทัศ นรวมกันในการพัฒนาบอร ดขยายความสามารถเพื่อเชื่อมตอกับ
KidBright IDE
ทั้งนี้ เมกเกอร (Maker) ทั้ง 4 ภาค จะชวยสงเสริมใหเกิดกิจกรรมเพื่อรวมกลุมนวัตกรไทยใน
แตละพื้นที่ แลวนําพลังของ Community มารวมกันสรางใหเกิด KidBright : Community– base
STEM Education Platform ของประเทศ เพื่อนําไปสูการสรางระบบนิเวศน (Ecosystem) ตาม
นโยบาย Makers Nation ที่จะชวยยกระดับศักยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสไทย
ทดแทนการนําเขาอุปกรณบอรดอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศ
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีหัวขอเสวนาและการบรรยาย KidBright ที่นาสนใจ และมีการจัด
แสดงผลงานการประกวดแขงขันโครงงานสิ่งประดิ ษฐดวยบอรด KidBright: Youth’s Coding
Competition (YCCK2018) จากเยาวชนที่ผานการคัดเลือกทั่วประเทศ ทั้ง 29 โครงงาน เพื่อหาผู
ชนะไปศึกษาดูงานที่ Science Centre Singapore พรอมเงินรางวัล และรางวัลขวัญใจ Maker
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การจัดงานวัน
วิทยาศาสตรโลกเพื่อ
สันติภาพและการ
พัฒนา ประจําป
2561 (World
Science Day for
Peace and
Development
2018)

การประชุมนักเรียน
ทุนรัฐบาลกระทรวง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อสราง
เครือขายการวิจัย

ผลการดําเนินงาน
สําหรับทีมที่มีศักยภาพและความพรอมในการตอยอดทางธุรกิจ ซึ่งทีมที่ไดรับรางวัลชนะเลิศจะได
เปนตัวแทนเขาแขงขัน HONG KONG STUDENT SCIENCE PROJECT COMPETITION 2019
(HKSSPC 2019) ณ เขตบริหารพิเ ศษฮ องกง แห งสาธารณรัฐ ประชาชนจีน มีการสาธิตผลงาน
ตัวอยางตนแบบที่พัฒนาผาน KidBright Plugins เชน สถานีวัดอากาศ รวมทั้งมีผลงานสิ่งประดิษฐ
ดวยบอรด KidBright จากเมกเกอร (Maker) ภูมิภาค จํานวน 4 กลุม ซึ่งมีศักยภาพตอยอดทาง
ธุรกิจมาจัดแสดงดวย
กระทรวงวิทยาศาสตร ฯ โดย สํ านักงานพั ฒนาวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี แห งชาติ (พว.)
รวมกับ องคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และสถาบัน
เทคโนโลยีแหงเอเชีย (เอไอที) จัดงานวันวิทยาศาสตรโลกเพื่อสันติภาพและการพัฒนา ประจําป
2561 (World Science Day for Peace and Development 2018) เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 61
ณ สํานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ซึ่งการจัดงานดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหเห็นถึงการใชวิทยาศาสตร
เพื่อประโยชนของสังคม สรางความตระหนักแกสาธารณชนถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร และ
ลดชองวางระหวางวิทยาศาสตรและสังคม โดยในปนี้ไดนําเสนอประเด็นเรื่องปญหาขยะพลาสติก
(Plastic Waste)
ทั้งนี้ พว. ไดนํากิจกรรมจัดการขยะพลาสติกเพื่อเรียนรูวิธีลด (reduce) ใชซ้ํา (reuse) และนํา
กลับมาใชใหม (recycle) และบริการหองแล็บทดสอบการยอยสลายไดทางชีวภาพของวัสดุจาก
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) รวมทั้งมีวิทยากรจากประเทศจีน เยอรมนี อินเดีย
และรวันดา มานําเสนอผลงาน 4 เรื่อง ที่ค รอบคลุมประเด็ นปญหามลพิ ษทางพลาสติก รวมทั้ ง
แนวทางแกไขที่อาจเกิดขึ้น โดยผูเขารวมงาน ประกอบดวย นักศึกษา เอกอัครราชทูต ผูแทนจาก
อุตสาหกรรม สหประชาชาติ หนวยงานภาครัฐของไทย และสถาบันการศึกษา จํานวนกวา 90 คน
กระทรวงวิทยาศาสตร ฯ โดย สํ านักงานพั ฒนาวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี แห งชาติ (พว.)
จัดการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตรฯ เพื่อสรางเครือขายการวิจัย เมื่อวันที่ 19
พ.ย. 61 ณ หองบอลรูม โรงแรมแลนดมารค กรุงเทพฯ โดยมี วัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนทุนที่
สําเร็ จการศึกษาแล วได พบปะแลกเปลี่ ยนความรู และประชุม กลุมย อยทางวิชาการรวมกัน เพื่ อ
นําเสนอความคิดเห็นและองคความรูในมุมมองของนักวิทยาศาสตรที่มีตอการขับเคลื่อนประเทศ
รวมทั้งการสรางเครือขายการวิจัยเพื่อใหสามารถออกแบบงานวิจัยและพัฒนาของตนใหสอดคลอง
กับเปาหมายและยุทธศาสตรของประเทศในอนาคต
ทั้ ง นี้ การประชุ ม ในครั้ ง นี้เ ป นการจัด ประชุ ม นั กเรี ย นทุ น ที่ สํ าเร็ จการศึ กษาในสาขาวิช า
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกสาขาวิชา ซึ่งมีผูเขารวมกวา 300 คน โดยมีกิจกรรมกลุมยอยตาม
ความสนใจและเชี่ยวชาญ มีการรวมสนทนากับทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรฯ เพื่อ
รับทราบถึงนโยบาย แนวคิด และขอเสนอแนะ รวมทั้งกิจกรรมการประชุมระดมสมองของนักเรียนทุน
เพื่อหาแนวทางตอยอดงานวิจัยสูการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเปาหมายตามยุทธศาสตรประเทศตอไป
โครงการแขงขัน
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร ฯ โดย องค การพิ พิ ธ ภั ณ ฑ วิท ยาศาสตร แ ห ง ชาติ (อพ.) ร วมกั บ
โอลิมปกหุนยนต
กระทรวงศึ กษาธิการ สํ านักงานส ง เสริ ม การจัด การประชุ ม และนิท รรศการ (สสปน.) จัง หวัด
ระดับนานาชาติ
เชียงใหม และบริษัท แกมมาโก (ประเทศไทย) จํากัด จัดโครงการแขงขันโอลิมปกหุนยนต ระดับ
ประจําป 2561
นานาชาติ ประจําป 2561 ระหวางวันที่ 16-18 พ.ย. 61 ณ ศู นยป ระชุ ม และแสดงสิ นค า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสให
เยาวชนไดพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีหุนยนต และจุดประกายความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยให
เยาวชนไทยไดแสดงศักยภาพดานการเขียนโปรแกรมและออกแบบหุนยนตในเวทีระดับนานาชาติ
สําหรับการแขงขันดังกลาวฯ แบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
1) ประเภททั่วไป (Regular Category) แบงเปน 3 รุน ไดแก รุนอายุไมเกิน 12 ป รุนอายุไมเกิน
15 ป และรุนอายุ ไม เกิน 19 ป โดยผู เ ขาแข งขั นจะตองออกแบบหุนยนตแ ละเขีย นโปรแกรม
เพื่อใหหุนยนตทําภารกิจในสนามภายในเวลาที่กําหนด
2) ประเภทความคิดสรางสรรค (Open Category) แบงเปน 3 รุน ไดแก รุนอายุไมเกิน 12 ป
รุ นอายุ ไ ม เ กิน 15 ป และรุ นอายุ ไ ม เ กิน 19 ป โดยแต ล ะที ม จะต องสร างสรรค แ ละนําเสนอ
โครงงานหรือนวัตกรรมตามหัวขอที่กําหนดขึ้นในแตละป โดยมีหลักเกณฑในการตัดสินโครงงาน
เชน แนวคิดของโครงงาน การสัมพันธกับโจทยที่ไดรับ และการใชงานไดจริง เปนตน
3) ประเภทหุนยนตเตะฟุตบอล (WRO Football) เปนการแขงขันที่ผูเขาแขงขันจะออกแบบ
หุนยนตและเขียนโปรแกรม เพื่อใหหุนยนตทําภารกิจแขงขันเตะฟุตบอล โดยทีมที่ทําคะแนนไดดี
ที่สุดจะเปนฝายชนะ
4) ประเภททั่วไประดับมหาวิทยาลัย (Advanced Robotics Category) โดยผูเขาแขงขัน
จะตองออกแบบหุนยนตและเขียนโปรแกรม เพื่อใหหุนยนตทําภารกิจในสนามภายในเวลาที่กําหนด
ทั้งนี้ การจัดการแขงขันฯ ในครั้งนี้ มีผูเขารวมการแขงขันและผูติดตามชมมากกวา 10,000 คน
จาก 63 ประเทศทั่วโลก
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ รวมกับหนวยงานพันธมิตร จัดงาน " ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ดวย
การจัดงาน
"ขับเคลื่อน Thailand วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม : Thailand in the Making " ระหวางวันที่ 23-25 พ.ย. 61
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4.0 ดวยวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม : Thailand
in the Making"

ผลการดําเนินงาน
ณ ศู นย การค าสยามสแควร กรุ ง เทพฯ ซึ่ง มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ แสดงผลงานในการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 อยางเปนรูปธรรมดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
เพื่อหวังกระตุนและสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจระยะสั้นและระยะยาว พรอมเตรียมคนไทยสู
ศตวรรษที่ 21 โดยตั้ ง เป าหมายผู เ ข าร วมงานประมาณ 50,000 คน ซึ่ง ภายในงานได มี การ
นําเสนอนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพดาน วทน. ของพระบาท สมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว “พระบิด าแหงวิทยาศาสตรไทย” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิ ตร “พระบิด าแหงเทคโนโลยีของไทย” และสมเด็ จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร สําหรับการจัดแสดงผลงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย 4 โซน
นิทรรศการหลัก ไดแก วิทยสรางคน วิทยแกจน วิทยเสริมแกรง และวิทยสูภูมิภาค ซึ่งพื้นที่ใน 4
โซนดังกลาว ไดนําเสนอผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ใน 13 ดานสําคัญ ไดแก 1) Startup
Nation ๒) Makers Nation ๓) Careers for the future ๔) Science for Society ๕) Science
for Community ๖) Big Data & Intelligence System ๗) Big Science Infrastructure ๘) 10
S-Curve Technology ๙) Bio Circular Green Economy (BCG Model) ๑๐) Smart Farmer
: พัฒนาเกษตรกรดวยระบบ IOT ๑๑) Innovation Hub & Regional Science Park ๑๒) Food
Innopolis & MedicoInnopolis และ ๑๓) Eastern Economic Corridor of innovation (EECi)
ทั้งนี้ ภายในงานยังมีไฮไลทที่สําคัญ ไดแก 1) TREE of WISDOM ตนไม interactive แหง
อนาคต เปนการเชื่อมตอความคิดและอารมณใหกลายเปนภาพและสีที่จับตองได ที่เชื่อม Neuro
Sensing คลื่นสมองออกมาแสดงผลเปนการเปลี่ยนสีสันของตนไม LED ขนาดใหญ ณ ลาน Slope
SQ1 2) FreakLab ผลงาน interactive ที่ผสาน Science & Arts และ digital technology ได
อยางนาตื่นตาตื่นใจ ณ ลาน Slope SQ1 และลานหนา EveandBoy SQ1 3) INSECT WORLD
โลกแห งแมลง ณ สวน Park @Siam 4) Thai Space Consortium: โครงการความรวมมื อ
“ดาวเทียมไทย” สูหวงอวกาศ ณ ลาน Hard Rock Café และ 5) Robot Contest โดยสมาคม
TRS ณ สวน Park @Siam
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารนํา เสนอผลงานของหนว ยงานพั น ธมิ ต ร สถาบั นการศึ ก ษาในระดั บ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในสวนกลางและสวนภูมิภาค และบริษัทชั้นนําของประเทศที่นําผลงาน
ที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีม าแสดงในงาน รวมทั้ง มีกิจกรรมบั นเทิ งอีกมากมาย
ตลอดการจัดงาน อาทิ การแสดง Science Show การแสดงดนตรีจากนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนํา
และ Street Show เปนตน
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ปญหา/ ขอเสนอแนะ
งปม.
ขอสั่งการ
ขอขัดของ
(ลานบาท)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) (ศลช.)
เรื่อง “การใหสุขภาพจิต รวมกับ มูล นิธิโ รคอัลไซเมอร แห งประเทศไทย จัด อบรมเชิงปฏิบั ติการเรื่อง “การใหสุ ขภาพจิต
ศึกษาแกผูดูแล
ศึกษาแกผูดูแลผูปวยอัลไซเมอร” เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 61 ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ กรุงเทพฯ โดย
ผูปวยอัลไซเมอร”
การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนทั่วไปไดรับความรู ความเขาใจในการปองกัน
และดูแลตนเอง ดูแ ลญาติ รวมถึง ใหค วามสําคัญในการดู แลผู ปวยโรคอัล ไซเมอรที่ถู กต องอยาง
เหมาะสม และชวยให คุณภาพชีวิต ทั้ง ผูปวยและผู ดูแลดีขึ้ น ซึ่งภายในงานผู เขารวมอบรมไดช ม
ภาพยนตรและหนังสั้นที่ใหความรูเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร อาการ สาเหตุ การดําเนินโรค
และการดูแลรั กษาผู ปวย รวมทั้งร วม Workshop กิจกรรมกลุม โดยทีมวิทยากรผูเชี่ยวชาญมื อ
อาชี พที่ม าเผยเคล็ดลั บถึง วิธีการฝกผ อนคลายกลามเนื้อ และการบริห ารร างกายเพื่อผ อนคลาย
ความเครียด ตลอดจนทั้งฝกทักษะการสื่อสารกับผูปวย
ทั้งนี้ ศลช. ไดจัดทําหนังสือ “สุขใจไรเศราไรเสื่อม” สําหรับผูสูงอายุและประชาชนทั่วไป เพื่อ
นําองคความรู ซึ่งไดรวบรวมจากประสบการณในการดูแลผูสูงอายุ ผูปวยโรคอัลไซเมอร เหมาะแก
การนําไปประยุ กตใ ช ในชี วิต ประจําวัน มาเผยแพร ใ หแ กเครื อขายในการดู แลผู สูง อายุ เ พื่อเพิ่ ม
คุณภาพชีวิตแกผูสูงอายุตอไป ซึ่งสามารถดาวนโหลดอานไดที่ www.tcels.or.th / www.alz.or.th
รวมทั้งยังไดพัฒนาแอปพลิเคชั่นในการฝกความจําผานเกม “ครอบครัวหมากรุกสนุกจํา” อีกดวย
นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังไดคํานึงถึงแนวทางการลดความเสี่ยงการเปนโรคอัลไซเมอรของผูสูงวัย
จึงไดจัดทํา “เมมโม โอ เกะ : Memo_O_Ke” โดยเปนเพลงคาราโอเกะที่มีเนื้อเพลงบางทอนขาด
หายไป เพื่อใหผูสูงวัยและประชาชนทั่วไปไดฝกความจํา ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งที่ชวยทดสอบความจํา
และผอนคลายความตึงเครียด สําหรับผูที่เขารวมอบรมจะไดรับแผน DVD Memo_O_Ke ซึ่งเปน
บทเพลงที่ถูกลิขสิทธิ์จากคายเพลงที่ใหการสนับสนุนในการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงวัยอีกดวย
๘.๓ ปฏิรูประบบการให บัญชีนวัตกรรม
ปจจุบั นมีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นแบบคํ าขอขึ้ นทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย มายั งสํานักงาน
สิ่งจูงใจ ระเบียบและ
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) แลวทั้งสิ้น ๕๕๘ ผลงาน และมีผลงานที่ผานการ
กฎหมายที่เปนอุปสรรค
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
ตอการดําเนินงานวิจัย
จํานวน ๒๘๕ ผลงาน ทั้ง นี้ สํานักงบประมาณได ป ระกาศขึ้นบั ญ ชีนวัตกรรมไทยเรียบร อยแล ว
และพัฒนาตอยอดหรือใช
จํานวน ๒๕๑ ผลงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๓๔ ผลงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประโยชน รวมทั้งสงเสริม
จํานวน ๔๗ ผลงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน 145 ผลงาน และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
การจัดทําแผนพัฒนาการ
จํานวน 25 ผลงาน)
วิจัยและพัฒนาในระดับ
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

ภาคหรือกลุมจังหวัด
เพื่อใหตรงกับความ
ตองการของทองถิ่น
ผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาไปสูการใชประโยชน
เชิงพาณิชยโดยสงเสริม
ความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย หนวยงาน
วิจัยของรัฐและภาคเอกชน
การนําเสนอและมอบ
สมุดปกขาว “BCG in
Action: การพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อ
เศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน
และเศรษฐกิจสีเขียว
(Bio-Circular-Green
Economy)” ตอ
นายกรัฐมนตรี

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) ไดนําประชาคมวิจัยทั้งภาครัฐเอกชน และมหาวิทยาลัย รวม 500
คน นําเสนอและมอบสมุดปกขาว “BCG in Action: การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green
Economy)” ตอนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 61 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ
โดย BCG Model เปนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุงเนนการสรางสมดุลระหวางการเติบโตทาง
เศรษฐกิจกับความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ผานการนําองคความรูมาตอยอดฐานความ
เขมแข็งภายในของประเทศไทย คือ ความหลากหลายทางชีวภาพและผลผลิตทางการเกษตรที่อุดม
สมบู รณ พรอมกับปรับ เปลี่ย นระบบการผลิ ตไปสูการใช ทรั พยากรอยางคุ มค า เพื่ อรั กษาความ
มั่นคงทางวัต ถุ ดิ บ ความสมดุ ล ของสิ่ ง แวดล อม ควบคู ไ ปกับการอนุรั กษค วามหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมทั้งยัง มุงเนนการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจ BCG ที่ค รอบคลุม 4 เปาหมาย ไดแก เกษตร
และอาหาร พลังงานและเคมีชีวภาพ การแพทยและสุขภาพ และการทองเที่ยว ซึ่งจะเนนเรื่องการ
ใชทรัพยากรอยางคุมคาใน 3 เรื่อง คือ การใชงานผลิตภัณฑเต็มวงจร การแปรสภาพเพื่อกลับมาใช
ใหม สุดทายคือการออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตเพื่อใหเกิดของเสียนอยที่สุด
การจัดงานสัมมนาเชิง
กระทรวงวิทยาศาสตร ฯ โดย กรมวิทยาศาสตรบ ริการ (วศ.) จัดงานสัม มนาเชิง ปฏิบั ติการ
ปฏิบัติการ เรื่อง “การ เรื่อง “การสงเสริมศักยภาพผูประกอบการ OTOP วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจ
สงเสริมศักยภาพ
ชุม ชน เพื่อสร างความสามารถในการแข งขั นของประเทศ” เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 61 ณ โรงแรม
ผูประกอบการ OTOP หนองคาย ธาวิล ล า อ.เมื อง จ.หนองคาย โดยการจัด งานสั ม มนาดั ง กล าวมี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ
วิสาหกิจขนาดกลาง รับทราบปญหาและความตองการของผูประกอบการทั้งดานกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ

ปญหา/ ขอเสนอแนะ
งปม.
ขอขัดของ
(ลานบาท)
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๘.๔ สงเสริมใหโครงการ
ลงทุนขนาดใหญของ
ประเทศ เชน ดาน
พลังงานสะอาด ระบบ
ราง ยานยนตไฟฟา
การจัดการน้ําและขยะ
ใชประโยชนจากผลการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรมของไทย
ตามความเหมาะสม
ไมเพียงแตจะใช
เทคโนโลยีจากตาง
ประเทศ สงเสริมการใช
เครื่องมือ วัสดุและสินคา
อื่นๆ ที่เปนผลจากการ
วิจัยและพัฒนาภายใน
ประเทศในวงกวาง โดย
จัดใหมีนโยบายจัดซื้อจัด
จางของภาครัฐที่เอื้อ

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
และขนาดยอม
วิสาหกิจชุมชน เพื่อ
สรางความสามารถใน
การแขงขันของ
ประเทศ”

การจัดกิจกรรม
“Food Innopolis
International
Symposium 2018
Food Industry 4.0

ผลการดําเนินงาน
และการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ น วั ต กรรม เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารถ า ยทอดองค ค วามรู ท างวิท ยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) และการใหคําปรึกษาเชิงลึกเพื่อแกปญหาและพัฒนาผลิตภัณฑให
มีคุณภาพไดมาตรฐาน สามารถแขงขันไดทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่ม
รายไดใหแกครัวเรือน
ทั้ง นี้ ภายในงานสั มมนาฯ ไดมี การจัด นิท รรศการแสดงใหเ ห็ นภาพรวมการสนับ สนุนการ
พัฒนาสินคา OTOP เพื่อใหเปนชองทางที่ผูประกอบการ OTOP จะไดมีความเขาใจและสามารถ
เขาถึงการใหบริการไดตรงตามความตองการ รวมทั้งยังเปดโอกาสใหกลุมผูประกอบการนําสินคา
รวมจัดจําหนายภายในงานดวย โดยมีผูประกอบการ OTOP เขารวมสัมมนาจากจังหวัดหนองคาย
บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลําภู เลย สกลนคร และหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน 450 คน
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร ฯ โดย เมื อ งนวั ต กรรมอาหาร (Food Innopolis) สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัต กรรม (สวทน.) รวมกับ สมาคมจัดการ
ธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA) จัด กิจกรรม “Food Innopolis International Symposium
2018 Food Industry 4.0 ระหวางวันที่ 5-7 พ.ย. ณ ห องคริส ตัล ฮอลล ดิ แอทธินี โฮเทล
อะลั กซ ชู รี คอลเล็ ค ชั่ น โฮเทล กรุ ง เทพฯ ซึ่ง มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อสร างการรั บ รู เ กี่ ย วกับ เมื อ ง
นวัตกรรมอาหารในภู มิภ าคอาเซีย นและเวทีโ ลก โดยคาดหวังใหเ กิดการลงทุ นในกิจกรรมวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรมของบริษัทในอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งยังเปนเวทีใน
การอัพเดทความรูจากวิทยากรและผูเชี่ย วชาญดานนวัตกรรมอาหารจากอุตสาหกรรมอาหารทั้ ง
ของประเทศไทย ภูมิภ าคอาเซียนและระดับ สากล และส งเสริมใหเกิดการจับ คูเจรจาธุรกิจและ
เชื่อมโยงความรวมมือดานการวิจัยพัฒนาระหวางบริษัทอาหารของไทยกับบริษัทตางชาติ ตลอดจน
เชื่ อมโยงและสร างโอกาสเครื อข ายความร วมมื อระหวางเมื องนวัต กรรมอาหารกับ บริ ษัท และ
หนวยงานต างประเทศในระดับภู มิภาคอาเซียน เอเชี ยแปซิฟก ยุโรป และคลัส เตอร อาหารของ
อเมริ กา เพื่ อผลั กดั นให เ กิด กลไกความร วมมื อ ในการทํ างานร วมกันแบบรั ฐ ร วมเอกชน โดยมี
ผูเขารวมสัมมนาทั้งสิ้นกวา 200 คน
ทั้งนี้ ภายในงานไดรวบรวมแนวโนมและเนื้อหาดานนวัตกรรมอาหารในมุมมองตางๆ จากทุก
มุมโลก รวมทั้งถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูภายใตหัวขอหลัก “Food Industry 4.0” โดย
วิทยากรระดับแนวหนาจากสถาบันดานอาหารและอุตสาหกรรมอาหารของโลก จากประเทศตางๆ
รวม 15 ประเทศ อาทิ อิต าลี เดนมารก สวิส เซอร แลนด ออสเตรเลีย เนเธอรแลนด สิง คโ ปร
แคนาดา นิวซีแลนด ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ไทย เปนตน ซึ่งเนื้อหาจะครอบคลุมประเด็นสําคัญตางๆ

ปญหา/ ขอเสนอแนะ
งปม.
ขอขัดของ
(ลานบาท)
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

อํานวย เพื่อสรางโอกาส
การพัฒนาเทคโนโลยีของ
ประเทศ ในกรณีที่จําเปน
จะตองซื้อวัสดุอุปกรณ
หรือเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ จะใหมี
เงื่อนไขการถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อใหสามารถ
พึ่งตนเองไดในอนาคตดวย

ผลการดําเนินงาน
ไดแก แนวโนมนวัตกรรมอาหารโลก Internet of Food การพัฒนาคนสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร
4.0 โลจิสติกสและซัพพลายเชนสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร ความปลอดภัยอาหารและมาตรฐาน
อาหาร การพั ฒนาอุตสาหกรรมอาหารบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy
เทรนดนวัตกรรมเครื่องเทศและสมุนไพร แหลงโปรตีนใหม และอาหารกับสังคมผูสูงอายุ

การลงนามความ
รวมมือขับเคลื่อนเขต
นวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern
Economic Corridor
of Innovation :
EECi)

กระทรวงวิทยาศาสตร ฯ โดย สํ านักงานพั ฒนาวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี แห งชาติ (พว.)
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) (สทอภ.) และสํานักงาน
การบินพลเรือนแหงประเทศไทย ไดลงนามความรวมมือขับเคลื่อนเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi) เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 61
ณ หองโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกลา กระทรวงวิทยาศาสตรฯ กรุงเทพฯ โดยการลงนามความ
รวมมือในครั้ ง นี้ให ค วามสํ าคั ญ ในการวิจัย และพั ฒนาเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมด วยองค ความรู
ทางดานอากาศยานไรคนขับ (UAV) และการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศ
เพื่อพัฒนามาตรฐาน เชน การจัดการพื้นที่จราจรทางอากาศ การสนับสนุนการใชดาวเทียมระบุ
ตําแหนงกับหวงอากาศ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางนวัตกรรมรองรับกิจกรรมวิจัย พัฒนา และ
นวัต กรรมของทุกภาคส วน ร วมกันพิ จารณาให พื้ นที่ EECi เปนพื้ นที่ที่ ไ ดรั บ อนุญ าตให ทําการ
ทดสอบทดลองใช (Regulatory Sandbox) รวมกันดําเนินการใหมีการวิจัย พัฒนา ทางดานอากาศ
ยานไรคนขับ (UAV) การพัฒนามาตรฐานดานความปลอดภัยของอากาศยานไรคนขับ (UAV) และ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งสงเสริมการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมของเอกชนทางดาน
การบิ น อวกาศ และอากาศยานไร ค นขั บ (UAV) ด วยกลไกสนับ สนุนผู ป ระกอบการที่ แ ต ล ะ
หนวยงานมีอยูและจะรวมกันพัฒนาขึ้นในอนาคต
ทั้ง นี้ ยั งได เ ชื่ อมโยงการวิจัยพั ฒ นาและการลงทุ นฐานนวัตกรรมจากอุท ยานวิท ยาศาสตร
ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต) ไปสูการขยายผลที่ EECi เพื่อขับเคลื่อน
แนวคิด Hub of the Hubs รวมทั้งมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลไดสนับสนุนขอมูลและองคความรู
ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากร ในการดําเนินกิจกรรมวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมรวมกัน และการ

ปญหา/ ขอเสนอแนะ
งปม.
ขอขัดของ
(ลานบาท)
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ลําดับ
ที่

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน
ถายทอดเทคโนโลยี ทั้ ง จากภายในและต างประเทศ นอกจากนี้ บริ ษัท ไทยแอลกอฮอล จํากัด
(มหาชน) ยังไดรวมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการผลิตผลิตภัณฑตนแบบ ในการ
เพิ่มมูลคาของชีวมวลหรือวัสดุเหลือใชทางเกษตร โดยผานกระบวนการ “Biorefinery” เพื่อใหได
ผลิตภัณฑชีวภาพที่มีมูลคาสูงรวมกัน

5

๘.๕ ปรับปรุงและจัด
เตรียมใหมีโครงสราง
พื้นฐานดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ดานการ
วิจัยและพัฒนา และดาน
นวัตกรรม ซึ่งเปนโครง
สรางพื้นฐานทางปญญาที่
สําคัญในการตอยอดสู
การใชเชิงพาณิชยของ
ภาคอุตสาหกรรมใหมี
ความพรอม ทันสมัย และ
กระจายในพื้นที่ตางๆ
เชน การพัฒนาระบบสาร
สนเทศ การตั้งศูนยวิเคราะห
หองปฏิบัติการสถาบัน
และศูนยวิจัย เปนตน

ปญหา/ ขอเสนอแนะ
งปม.
ขอขัดของ
(ลานบาท)

