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รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ประจําเดือน ธันวาคม 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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ผลการดําเนินงาน

การดําเนินกิจกรรม
โครงการการพัฒนา
นวัตกรรมการเกษตร
สําหรับผูประกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรม
เกษตรรุนใหม
(Inno4Farmers)

กระทรวงวิทยาศาสตร ฯ โดย ศูนยสรางสรรคธุรกิจนวัต กรรมการเกษตร (Agro Business
Creative Center: ABC Center) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.) รวมมือ
กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกลุมธุรกิจจากภาครัฐและเอกชน ไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) สมาคมวิ ช าการหุ น ยนต แ ห ง ประเทศไทย บริ ษั ท กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด จัดงานแถลงขาวการ
ดําเนินกิจกรรมโครงการการพัฒ นานวัตกรรมการเกษตรสํ าหรับ ผูประกอบการธุร กิจนวัตกรรม
เกษตรรุนใหม (Inno4Farmers) เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 61 ณ หองโถงชั้น 1 อุทยานนวัตกรรม สนช.
กรุงเทพฯ ซึ่ง ABC Center เปนตัวกลางในการเชื่อมประสานงานกับหนวยงานพันธมิตร เพื่ อ
ขับ เคลื่อนใหเ กิด การสรางนวัต กรรมสํ าหรั บ การเกษตร โดยการปรั บเปลี่ ยนความคิ ด นักธุร กิจ
การเกษตรรุ นใหม ใ ห คิ ด ค นและพั ฒ นาโซลู ชั่ นต างๆ ที่ ต อบโจทย ค วามต องการของเกษตรกร
ทั้งเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก (deep tech) กับคลังความรูจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บริ ษัท สยามคู โ บต าคอร ปอเรชั่ น จํากัด และสมาคมวิชาการหุ นยนตแ หง ประเทศไทย ที่ มีการ
สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีดานการเกษตรอยางตอเนื่อง รวมถึงบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) จะนําเทคโนโลยี ดิ จิทั ล เข ามาช วยสนับ สนุน ให เ กิ ด การสร างโซลู ชั่ นใหม ๆ เกี่ย วกั บ
การเกษตร ตลอดจนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดเตรีย มเดินหนา
สรางแพลตฟอรมใหมๆ ดานการเงิน (fin tech) เพื่อสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการทํา
เกษตรกรรมของประเทศ
ดังนั้น โครงการ Inno4Farmers จะเปนการสรางแพลตฟอรมสําหรับการสรางธุรกิจนวัตกรรม
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เอกภาพและประสิทธิภาพ
โดยใหมีความเชื่อมโยง
กับภาคเอกชน

การจัดงานสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง
“การสงเสริมศักยภาพ
ผูประกอบการ OTOP
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม และ
วิสาหกิจชุมชน เพื่อ
สรางความสามารถใน
การแขงขันของ
ประเทศ”

ผลการดําเนินงาน
เพื่ อช วยแกไ ขป ญ หาให กับ เกษตรกร จากการกระตุ นและจุด ประกายให เ กิด การสร างแนวคิ ด
นวัตกรรมการเกษตร จากการเชื่อมโยง การแลกเปลี่ยนความรูแ ละประสบการณที่เกี่ย วของกับ
ทางดานการเกษตรสมัยใหม ตลอดจนสรางธุร กิจนวัต กรรมการเกษตรของไทยใหมี ความรูเ รื่อง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ใหพรอมกาวไปสูโลกธุรกิจทั้งในและตางประเทศ
ทั้ ง นี้ การดํ าเนินกิ จกรรมโครงการ Inno4Farmers มี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ผลั กดั น ให กลุ ม
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณการเกษตร สตารทอัพ และกลุมผูป ระกอบการเอสเอ็มอีดาน
การเกษตร สงผลงานนวัตกรรมการเกษตรใน 3 สาขาที่ตองเรงพัฒนาศักยภาพและจําเปนสําหรับ
ประเทศไทย ไดแก 1) สาขาธุรกิจเกษตรดิจิทัล 2) สาขาธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุนยนตและ
ระบบอัต โนมัติ และ 3) สาขาธุรกิจการจัดการหลั งการเก็บ เกี่ยวและการขนส ง ซึ่ง ผูที่ ผานการ
คัดเลือกจะไดรับการอบรมและบมเพาะการพัฒนาผลิตภัณฑรวมกับผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีและ
ด านธุร กิจมื ออาชี พ และการพั ฒ นาทั กษะการนําเสนอ รวมทั้ ง มี โ อกาสได นําเสนอผลงานกั บ
นัก ลงทุ น เพื่ อสร างโอกาสทางธุ ร กิ จ นอกจากนี้ โครงการ Inno4Farmers ยั ง มี ก ารประกวด
AgTech Innovation Awards 2019 เพื่อคนหาผูชนะเลิศของแตละสาขาธุรกิจ รวมทั้งมีโอกาสไป
ศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม ณ ประเทศไตหวัน
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การสงเสริมศักยภาพผูประกอบการ OTOP วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน
เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ” เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 61 ณ โรงแรมบรรจงบุรี
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี โดยการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรับทราบถึงปญหาและ
ความตองการของผูป ระกอบการ ทั้งดานกระบวนการผลิต การควบคุมคุ ณภาพ และการพัฒนา
ผลิตภัณฑนวัตกรรม เพื่อนําไปสูการถายทอดองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(วทน.) การใหคําปรึกษาเชิงลึกเพื่อแกปญหา และพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบดวย การบรรยายและเสวนา การใหคําปรึกษาเชิงลึกเพื่อ
แกปญหาและพัฒนา OTOP การรับสมัครผูประกอบการเขารวมโครงการคูปองวิทยเพื่อ OTOP
รวมทั้ง มีการจัดนิท รรศการแสดงผลงานการนํา วทน. มายกระดั บคุณภาพสิ นคาจากหนวยงาน
ภายใต กระทรวงวิท ยาศาสตรฯ ได แก กรมวิท ยาศาสตร บริ การ (วศ.) สํ านักงานปลัด กระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สป.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) และ
สถาบันการเงิน โดยมีผูประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชนจากภาคใต จํานวน 8 จังหวัด ไดแก
จังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ชุมพร พังงา ระนอง ตรัง และพัทลุง รวมทั้งผูบริหาร
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พนักงาน เจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สาธารณสุขจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนา
ชุมชนจังหวัด และสถาบันการเงิน จํานวนกวา 450 คน เขารวมงาน
นอกจากนี้ จังหวัดสุราษฎรธานียังไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรเพื่อสงเสริมการพัฒนาภาค
การเกษตร ปศุสัตว และอาหารทะเล ใหมีคุณภาพปลอดภัย ไดมาตรฐานสากล สอดคลองกับความ
ตองการของตลาด และเนนฐานการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
การลงนามบันทึก
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) (สดร.) และ
ขอตกลงความรวมมือ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไดรวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
วิจัยและพัฒนากาย วิจัย และพั ฒ นากายอุป กรณ เมื่ อวันที่ 20 ธ.ค. 61 ณ อาคารเรี ย น ที่ ทํ าการมู ล นิธิขาเที ย มฯ
จ.เชียงใหม โดยการลงนามความรวมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวมมือกันวิจัยและพัฒนากาย
อุปกรณ
อุปกรณเพื่ อผู ปวยและผู พิการ โดยใชอุปกรณเ ครื่ องมือและเทคโนโลยีที่ ทันสมั ย รวมถึง การนํา
ความรูความสามารถของบุคลากรทั้งสองหนวยงานมาชวยยกระดับคุณภาพชีวิตผูปวยและผูพิการ
ไทยใหมีโอกาสไดใชกายอุปกรณที่ดี ทันสมัย และตอบสนองตอการใชงานในรูปแบบตางๆ
สําหรับผลงานแรกของ สดร. คือ การออกแบบขาเทียม โดยเริ่มจากการวิเคราะหปญหาของ
ขาเทีย มในรู ปแบบป จจุบั นโดยโปรแกรมวิเ คราะหลั กษณะโครงสร าง (Solid Works) พบวา
โครงสรางเดิมเมื่อไดรับแรงกดจากการใชงานจริง ขาเทียมจะแตกหักเสียหายหลังการนําไปใชงาน
ไมนาน สดร. จึงวิจัยออกแบบโครงสรางใหม โดยใชเทคโนโลยีการกัดขึ้นรูป แทนการฉีดขึ้นรูปซึ่ง
เปนวิธีการมาตรฐานในป จจุบั น ช วยเสริม ใหโ ครงสร างของชิ้ นสวนขาเทีย มแข็ งแรงคงทนยิ่ งขึ้ น
สามารถรับแรงไดมากกวาขาเทียมแบบปจจุบันถึงสองเทา ในขณะที่น้ําหนักของขาเทียมลดลงถึง
10% รวมทั้งยังปรับปรุงวิธีการปรับองศาขาเทียมใหสามารถแยกปรับทีละแนวแกนไดอยางอิสระ
เพื่อใหงายเหมาะสมกับลักษณะการเดินของผูปวยและผูพิการไดทุกรูปแบบ และเนื่องจาก สดร.
มีหองปฏิบัติการขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูงที่ไดรับการยอมรั บในระดับนานาชาติ จึงสามารถ
ผลิตชิ้นสวนขาเทียมโดยใชเทคโนโลยีการกัดขึ้นรูปที่มีความละเอียดสูงไดเอง ราคาของขาเทียมจึง
ลดลง และสรางโอกาสใหผูใชเขาถึงไดมากขึ้น
การพัฒนาและ
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไดรวมกัน
ยกระดับยาน
พัฒนาและยกระดับยานนวัตกรรมดานการแพทยโยธี (Yothi Medical Innovation District : YMID) ซึ่ ง
นวัตกรรมดาน
ปจจัยในการพั ฒนาย านโยธีให กลายเป นยานนวัตกรรมด านการแพทย แ ละสาธารณสุข ครบวงจร
การแพทยโยธี (Yothi ประกอบดวย
Medical
- ดวยศักยภาพของพื้นที่โดยรอบตั้งแตอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ตลอดจนถึงบริเวณถนนพระราม
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๘.๒ เรงเสริมสราง
สังคมนวัตกรรม โดย
สงเสริมระบบการเรียน
การสอนที่เชื่อมโยง
ระหวางวิทยาศาสตร

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
Innovation District
: YMID)

การจัดอบรมวิชาการ
“การยกระดับ
มาตรฐานความ
ปลอดภัยผลิตภัณฑ
ตามหลักเกณฑ

ผลการดําเนินงาน
6 มีจํานวนโรงพยาบาลมากกวา 10 แห ง ทํ าให พื้นที่ สามารถตอบสนองต อการให บ ริการทาง
การแพทย ซึ่งเปนโอกาสสรางพื้นที่นวัตกรรมทางการแพทยที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
- ยานนวัตกรรมการแพทยโยธี มีศักยภาพในการยกระดับเปนศู นยรวมของการสรางนวัตกรรม
การแพทยสมัยใหม เพื่อนําไปสูการขยายผลในระดับประเทศและนานาชาติ เชน การพัฒนาระบบแพทย
ทางไกล (Tele-Medicine) โรงพยาบาลอัจฉริยะ (Hospital 4.0) และการแพทยแมนยํา (Precision
Medicine) เปนตน
ด วยเหตุ ที่ กิจกรรมทางการแพทย ที่ นําไปสู การสร างนวั ตกรรมเปลี่ ยนแปลงไปอย างมาก ย าน
นวัตกรรมโยธีจึงเหมาะแกการเปน Medtech and Healthtech Sandbox โดยใชทรัพยากรและ
ความสามารถทางการแพทยที่มีอยูในพื้นที่เปน Test Bed ที่จะยกระดับการแพทยไทยไปสูระดับสากล
นอกจากนี้ บทบาทของการศึ กษาและวิจัย ยังชวยในการยกระดับ การพั ฒนายานนวัต กรรม
การแพทยโยธีได ดังนี้
- ด ว ยมหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย ในพื้ น ที่ มี ค ณะที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การแพทย เ ป น จํ า นวนมาก เช น
คณะแพทย ศ าสตร ร ามาธิ บ ดี คณะทั น ตแพทย คณะเภสั ช ศาสตร คณะสาธารณสุ ข คณะ
วิท ยาศาสตร และวิทยาลั ยพยาบาล ทําให มีค วามเหมาะสมในการเปน Medtech Innovator
Reservoir ในการสรางบุคคลากรดานการแพทยมุงสูการเปน World Class ทางการแพทยและ
ตอบโจทยการเปน Hospital 4.0
- สถาบันวิจัยและสถาบันเฉพาะทางการแพทยที่ มีอยู เปนจํานวนมากในพื้นที่ คื อ Innovation
Lab ดานการแพทยขนาดใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต กวา 1.7 ลาน ตรม. เพื่อให
เกิดกิจกรรมดานวิจัยและนวัตกรรม (Research to Innovation, R2I) โดยมีหลายคณะเขามามีสวนรวม
- ศั กยภาพการเรี ยนการสอนและวิจัย ด านการแพทย จะเป นตั วเร ง การยกระดั บศั กยภาพ
บทบาทของงานวิจัยในมหาวิท ยาลั ย ทั้ ง ในย านโยธี และพื้ นที่ อื่นๆ ต อไป เพื่ อสร าง Research
Excellence ระดับโลก และตอยอดพัฒนา Research Capability เพื่อสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ตอบโจทยการแพทยในระดับสากล
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
รวมกับ ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) (ศลช.) จัดอบรมวิชาการ “การ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑตามหลักเกณฑ OECD GLP ในประเทศไทย” ในหัวขอ
“OECD GLP Principles ; Toxicological Pathology in Nonclinical Safety Assessment in
Compliance with GLP” ระหวางวันที่ 6-7 ธ.ค. 61 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรฯ เทคโนธานี
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เทคโนโลยี วิศวกรรม
ศาสตรและคณิตศาสตร
การผลิตกําลังคนในสาขา
ที่ขาดแคลนการเชื่อมโยง
ระหวางการเรียนรูกับการ
ทํางาน การใหบุคลากร
ดานวิจัยของภาครัฐ
สามารถไปทํางานกับ
ภาคเอกชน และการให
อุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอมมีชองทาง
ไดเทคโนโลยี โดยความ
รวมมือจากหนวยงาน
และ สถานศึกษาภาครัฐ

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
OECD GLP ใน
ประเทศไทย”

โครงการการแขงขัน
พัฒนาตนแบบยาน
ยนตไฟฟา ครั้งที่ 1
(EV Cup 2018) ใน
รอบการแขงขันครั้งที่
1 “การแขงขันดาน
ความเปนไปเบื้องตน
(การนําเสนอ Concept
Proposal)”

ผลการดําเนินงาน
คลองหา จ.ปทุมธานี โดยการอบรมดังกลาวเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานภายใตโครงการพัฒนา
ศักยภาพงานวิจัยและงานทดสอบดานพิษวิทยาในสัตวทดลองเพื่อมุงสูหลักการของ OECD GLP
ซึ่งจัดอบรมเพื่อยกระดับความสามารถการปฏิบัติงานดานจุลพยาธิวิทยา (Histology) และพยาธิ
วิทยา (Pathology) มีวิทยากรจากบริ ษัท Chemon Inc. ประเทศเกาหลี ใต ซึ่งเป นบริษัทรั บ
ทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑระดับโลก มาใหความรูและสรางความสามารถในหนวยทดสอบ
ความปลอดภัยผลิตภัณฑและหองปฏิบัติการตามหลักเกณฑ OECD GLP รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
National OECD GLP Compliance Monitoring Authority (CMA) ของประเทศไทย ใหแกผู
ปฏิบัติการศึกษาวิจัยระดับกอนคลินิก (Nonclinical Safety Assessment) เภสัชกร นักพิษวิทยา
นักวิทยาศาสตร สัตวแพทย เจาหนาที่ดูแลเลี้ยงและการใชสัตวทดลอง นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และ
ผูสนใจทั่วไปจากทั่วประเทศ

กระทรวงวิทยาศาสตร ฯ โดย สํ านักงานพั ฒนาวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี แห งชาติ (พว.)
รวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน จัดโครงการการแขงขันพัฒนาตนแบบ
ยานยนตไฟฟา ครั้งที่ 1 (EV Cup 2018) ในรอบการแขงขันครั้งที่ 1 “การแขงขันดานความเปนไป
เบื้องตน (การนําเสนอ Concept Proposal)” เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 61 ณ บานวิทยาศาสตรสิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยการแขงขัน EV Cup 2018 ในครั้งนี้ เปนโครงการ
ตอเนื่องจากโครงการคายการเรียนรูยานยนตไฟฟา ครั้งที่ 1 (EV Camp 2018) มีวัตถุประสงคเพื่อ
เปนการสรางแรงจูงใจและแรงบันดาลใจใหแกกลุมเยาวชนในระดับภาคอุดมศึกษา วิศวกรรุนใหม
และนักวิจัย ดานเทคโนโลยียานยนตไฟฟาภายในประเทศ ในการพัฒนาอย างยั่งยืนเกี่ยวกับดาน
ยานยนตไฟฟาในประเทศไทยอยางมีคุณภาพ ซึ่งมีนักศึกษากวา 20 สถาบัน รวมกวา 300 คน
สมั ค รเข าร วมแข ง ขั น ดวยโจทย ต นแบบยานยนต 3-4 ล อ เพื่ อผู สู ง อายุ สํ าหรั บ การใช ง านใน
ชีวิตประจําวันในพื้นที่ถิ่นที่พักอาศัย ภายใตกรอบขอกําหนดทางวิศวกรรม
สําหรับกิจกรรมในโครงการนี้จะมีการใหความรูควบคูไปกับการแขงขัน โดยในการแขงขันรอบ
แรกจะเนนแนวคิดและความเปนไปไดในเชิงธุรกิจ ซึ่งทุกกลุมที่เขาแขงขันรอบนี้จะมีการสงคลิปเขา
มากอนโดยคิด เปนคะแนน 20% จากคณะกรรมการจัดการแขงขั น และอีก 80% มาจากการ
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ผลการดําเนินงาน

นําเสนอตอหนาคณะกรรมการการแขงขันและผูทรงคุณวุฒิภายนอก จากฝงเทคนิค ฝงธุรกิจ และ
ฝงผูใชประโยชน โดยแตละทีมมีเวลา 2 นาที เพื่อแสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑมีความเปนไปไดในการ
ผลิตและมีความตองการในเชิงพาณิชย และอีก 8 นาที สําหรับตอบขอซักถาม
ทั้ง นี้ ผลการแขง ขั นรอบที่ 1 โดย 10 ทีม ที่มี คะแนนสูง สุด และได รับ รางวัล ทุนสนับสนุน
เบื้องตน 3,000 บาทตอทีม ไดแก ทีม S-Engin จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ทีม มด RC.V5
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี / ทีม THE CIPS จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม /
ทีม EVUP2018 จากมหาวิท ยาลั ยพะเยา / ที ม THE KING MAN MSU จากมหาวิท ยาลั ย
มหาสารคาม / ทีม M E & EV จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ / ทีม THE
PRINCE OF MSU จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ทีม C-Ant จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล าธนบุ รี / ที ม สยามเทค จากวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ส ยาม (สยามเทค) / และที ม HIGH
VOLTAGE จากมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร และ 1 ที ม ที่ไ ด รั บรางวัล Popular Vote จาก
คณะกรรมการ ไดแก ทีม THE KING MAN MSU จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยทั้ง 10 ทีมที่
ไดรับคัดเลือกในรอบที่ 1 จะไดรับทุนพัฒนาตนแบบเพื่อประกวดในรอบที่ 2 ในเดือน มี.ค. 62
ซึ่งจะคัดไมเกิน 10 ทีมเพื่อเขาสูรอบที่ 3 ในการคนหาผูชนะเลิศของโครงการในเดือน มิ.ย. 62
พรอมรับโอกาสดูงานหรือฝ กงานในภาคอุตสาหกรรมภายในและตางประเทศ หรื อโอกาสรับทุ น
พัฒนาตอยอดตนแบบตอไป
การประกาศผูไดรับ
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) จัดงาน
รางวัล “นักวิจัยแกนนํา ประกาศผูไดรับรางวัล “นักวิจัยแกนนํา ประจําป 2561” เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 61 ณ หองโคลีเซียม
ประจําป 2561”
ชั้น 6 โรงแรมแบ็งค็อก มิดทาวน กรุงเทพฯ ซึ่งจากขอเสนอโครงการวิจัยที่สงเขามารับการพิจารณา
ในป 2561 จํานวน 13 โครงการ คณะกรรมการมีม ติ เอกฉั นท ในการคั ด เลื อกนักวิจัยแกนนํา
ประจําป 2561 และกลุมวิจัยของนักวิจัย 2 ทาน ไดแก ศาสตราจารย ดร.นพ.อภิวัฒน มุทิรางกูร
สังกัด คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จากโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรม
ใหมในทางการแพทยที่มีมูลคาและคุณคาสูง : ฟนฟูภาพดีเอ็นเอ โดยโมเลกุลที่ทําใหจีโนมเสถียร
และการตรวจกรองมะเร็งจากโปรตีน หรืออารเอ็นเอในเม็ดเลือดขาว” และ ศาสตราจารย ดร.สมชาย
วงศวิเศษ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จากโครงการวิจัย
เรื่ อง “การพั ฒ นากระบวนการถายเทความร อนสมั ย ใหม สํ าหรั บ อุต สาหกรรมที่ ใ ช ขั บ เคลื่ อน
เศรษฐกิจเพื่ออนาคต” โดยทั้ง 2 ทานจะไดรับทุนสนับสนุนวิจัย จํานวน 20 ลานบาทตอโครงการ
ในระยะเวลา 5 ป
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๘.๓ ปฏิรูประบบการให บัญชีนวัตกรรม
สิ่งจูงใจ ระเบียบและ
กฎหมายที่เปนอุปสรรค
ตอการดําเนินงานวิจัย
และพัฒนาตอยอดหรือใช
ประโยชน รวมทั้งสงเสริม
การจัดทําแผนพัฒนาการ
วิจัยและพัฒนาในระดับ
ภาคหรือกลุมจังหวัด
เพื่อใหตรงกับความ
ตองการของทองถิ่น
ผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาไปสูการใชประโยชน
เชิงพาณิชยโดยสงเสริม
ความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย หนวยงาน
วิจัยของรัฐและภาคเอกชน
การจัดงาน “พว. เปด
กลยุทธ 6-6-10 ติด
ปกอุตสาหกรรม นํา
นวัตกรรมไทยสูสากล
(NSTDA Beyond
Limits: 6-6-10)”

ผลการดําเนินงาน
ทั้งนี้ ผลงานที่จะเกิด ขึ้นภายใตการดําเนินงานของนักวิจัยแกนนําทั้ง 2 ทานจะนําไปสูการ
สรางองคความรูใหม ตนแบบผลิตภัณฑ ตนแบบเทคโนโลยี และสิทธิบัตร รวมทั้งไดตั้งเปาหมาย
การเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี Impact Factor สูง ระดับ Nature Index Journal
หรือในวารสารระดับ Top ของสาขาวิศวกรรมศาสตร
ปจจุบั นมีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นแบบคํ าขอขึ้ นทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย มายั งสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) แลวทั้งสิ้น ๕๗๑ ผลงาน และมีผลงานที่ผานการ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
จํานวน ๒๙๐ ผลงาน ทั้ง นี้ สํานักงบประมาณได ป ระกาศขึ้นบั ญ ชีนวัตกรรมไทยเรียบร อยแล ว
จํานวน ๒๕๖ ผลงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๓๔ ผลงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จํานวน ๔๗ ผลงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน 145 ผลงาน และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
จํานวน ๓๐ ผลงาน)

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) จัดงาน
“พว. เป ด กลยุ ท ธ 6-6-10 ติ ด ป กอุต สาหกรรม นํานวัต กรรมไทยสู ส ากล (NSTDA Beyond
Limits: 6-6-10)” เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 61 ณ โรงแรมเดอะสุโ กศล กรุงเทพฯ โดยในป 2562
ทิศทางและกรอบการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) จะใชกลยุทธ 6-6-10
ซึ่งเลข 6 ตัวแรก คือ 5 Research pillars หรือ 5 สาขาวิจัยหลักที่เปนความเชี่ยวชาญของ พว.
รวมกับอีก 1 Agenda– based หรือกลุมเทคโนโลยีที่ตอบโจทยความตองการประเทศในปจจุบัน
สําหรับเลข 6 ตัวตอไป คือ 6 Frontier research หรือ 6 สาขาวิจัยขั้นแนวหนา เพื่อตอบโจทย

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

ผลการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ปของประเทศ ไดแก Quantum Computing, Bionics, Nano Robotic,
Terahertz, DNA Data Storage และ Atomic Precision Bioimaging & Plant Electric
Circuits และ ตัวเลข 10 คือ กลุมเทคโนโลยีเปาหมาย Technology Development Groups
(TDG) ที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจแบบจับตองได ประกอบดวย (1) สารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพตางๆ (Biochemicals) (2) สารสกัดที่จะนํามาใชทําเครื่องสําอาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สารในกลุมสมุนไพร (3) ยาแบบใหมที่ใชกระบวนการสังเคราะหทางชีวภาพ (Biopharmaceutical)
(4) การทํ าวิจัยการแพทย แบบแม นยํ า (Precision Medicine) ที่จะนําไปสู การตั้ง คลั งข อมู ล
พันธุกรรม (5) งานวิจัยที่เกี่ยวกับระบบดิจิทัลที่ใชกับอุปกรณชวยการผาตัด หรือชิ้นสวนทดแทน
อวัยวะตางๆ (6) Food & Feed เปนกลุมที่ศึกษา Functional Ingredients ในอาหารคน อาหาร
สัตว และอาหารเฉพาะกลุมเปาหมาย เชน อาหารสําหรับผูสูงอายุ ผูปวย เปนตน (7) เกษตรแมนยํา
(Precision Agriculture) (8) Mobility & Logistics การศึกษาระบบโครงสรางการขับเคลื่อน
มอเตอร การชารจไฟ ระบบควบคุมและใหสัญญาณ และตนแบบชิ้นสวนรถไฟฟารางเบา (9) พลังงาน
และ (10) Dual-use defense เชน การพัฒนาเครื่อง jammer สําหรับโดรน และเครื่องตรวจสอบ
วัตถุระเบิดหรือสารเสพติดตางๆ เปนตน
ทั้งนี้ การทําวิจัยทั้ง 10 เทคโนโลยี และ 6 Frontier จะตองมีโครงสรางพื้นฐานระดับชาติ
ที่ดีพอ จึงเกิดการจัดตั้งโครงการ National Biobank Center, Genome Research Center of
Thailand, Thailand Supercomputer Center, Center for Cyber– Physical Systems และ
Center for Life Cycle Assessment ขึ้นมารองรับเพื่ออํานวยความสะดวกตางๆ ที่พรอมจะ
เติบโตไปเปนศูนยระดับชาติหรือนานาชาติตอไป
นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยแบบ Agenda– based ที่มุงสรางความเขมแข็งอยางจําเพาะ ซึ่งงาน
กลุมนี้ประกอบดวยเรื่องจําเพาะที่เรงดวนและตองการความสามารถจําเพาะดาน แบงออกเปน 3
หัวขอ คื อ (1) Dual-Use Technology เทคโนโลยี สร างเสริ มความมั่ นคงของประเทศ หรื อ
ประยุกตใชในดานอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวกับความมั่นคง เชน การใชระบบกวนโดรน (jammer) เครื่อง
ตรวจจับและติดตามอากาศยานไรคนขับ (UAS) เปนตน (2) Rail and Modern Transportation
ซึ่งครอบคลุม การพัฒนาแบตเตอรี่ของยานยนตไฟฟา รวมไปถึงระบบรถไฟฟารางเบา และ (3)
Medical Devices and Assistive Technology การพั ฒ นาอุปกรณทางการแพทย และ
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเรื่องของเครื่องมือแพทย และอุปกรณอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผูสูงอายุและผูพิการ

ปญหา/ ขอเสนอแนะ
งปม.
ขอขัดของ
(ลานบาท)
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4

๘.๔ สงเสริมใหโครงการ
ลงทุนขนาดใหญของ

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ผลการดําเนินงาน
ปญหา/ ขอเสนอแนะ
งปม.
ขอสั่งการ
ขอขัดของ
(ลานบาท)
รางพระราชบัญญัติ
การประชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ (สนช.) มี ม ติ เมื่ อวั นที่ 20 ธ.ค. 61 เห็ น ชอบร า ง
พลังงานนิวเคลียรเพื่อ พระราชบัญญัติพ ลังงานนิวเคลี ยรเพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จากสมาชิก 141 คน เห็นดวย
สันติ (ฉบับที่ ..)
140 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และเห็นสมควรประกาศเปนกฎหมาย ทั้งนี้ สาระสําคัญของราง
พ.ศ. ....
พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ กําหนดเพิ่มระบบการแจงการครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิดรังสีเพื่อ
เป นการลดภาระแกผู ที่ดํ าเนินการเกี่ย วกับ เครื่ องกําเนิด รั ง สีบ างประเภทเฉพาะที่ ไม กอให เ กิด
อันตรายทางรังสีแกประชาชนและสิ่งแวดลอมอยางรายแรง ที่มีการใชประโยชนในดานตางๆ อาทิ
ดานการแพทย ดานอุตสาหกรรม การเกษตร และการศึกษาวิจัย ซึ่งการกําหนดเพิ่มระบบการแจง
การครอบครองหรือใชเครื่องกําเนิดรั งสีฯ ไวในร างพระราชบั ญญัติฯ จะเป นการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ลดคาใชจายเนื่องจากไมมีอัตราคาธรรมเนียม ไมตองจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัย
ทางรังสี (RSO) เนื่องจากเปนรังสีปริมาณต่ํา และไมมีโทษจําคุกเหมือนระบบขออนุญาต แตยังคง
มาตรฐานความปลอดภัยทางรังสีระดับสากล เพื่อประชาชนและสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ
การลงนามบันทึก
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน)
ขอตกลงความรวมมือ (สสนก.) และสํานักงานจัง หวัดสกลนคร ไดร วมลงนามบันทึกขอตกลงความร วมมื อ “การจัดตั้ ง
“การจัดตั้งหนวย
หนวยปฏิบัติการสารสนเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระดับจังหวัด” เมื่อวันที่ 24
ปฏิบัติการสารสนเทศ ธ.ค. 61 ณ โรงแรมพีซี แกรนด พาเลซ จ.สกลนคร ซึ่งการลงนามฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่ อ
ดานทรัพยากร
ขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ นงานของหนว ยปฏิ บั ติ ก ารฯ ให ส อดรั บ กั บ แผนการปฏิ รู ป ประเทศด า น
ธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และรวมกันบูรณาการขอมูลโดยเริ่มจาก “ทรัพยากรน้ํา” เปน
สิ่งแวดลอม ระดับ
เรื่องแรก
จังหวัด”
ทั้งนี้ ความรวมมือดัง กลาวมีเป าหมายเพื่อใหจังหวัด สกลนครมี ระบบขอมูล สารสนเทศดาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่ค รบถ วน และมีป ระสิท ธิภาพ รวมทั้งบุ คลากรทองถิ่นมี ศักยภาพและองค
ความรูในการดูแลรักษา วางแผนพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในทองถิ่นไดอยางเหมาะสมตามภูมิสังคม สามารถบรรเทาผลกระทบและลดภั ย
พิบัติทางธรรมชาติ ตลอดจนใหหนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของรวมสนับสนุนและรวมใชงานระบบ
ขอมูลดังกลาว เพื่อนําไปใชในการพัฒนา ติดตามประเมินผล และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในทองถิ่น จัง หวัด และบริเ วณพื้นที่เ ชื่อมตอกับจังหวัดขางเคียงได ใหเ ปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน บนพื้นฐานการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
การนํารองใชน้ํามัน
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร ฯ โดย ศู นย เ ทคโนโลยี โ ลหะและวัส ดุ แ ห ง ชาติ สํ านั กงานพั ฒ นา
B10 จากไบโอดีเซล วิท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แห ง ชาติ (เอ็ม เทค พว.) ร วมกับ กรมพั ฒ นาพลั งงานทดแทนและ
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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
อํานวย เพื่อสรางโอกาส
การพัฒนาเทคโนโลยีของ
ประเทศ ในกรณีที่จําเปน
จะตองซื้อวัสดุอุปกรณ
หรือเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ จะใหมี
เงื่อนไขการถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อใหสามารถ
พึ่งตนเองไดในอนาคตดวย

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ผลการดําเนินงาน
ปญหา/ ขอเสนอแนะ
งปม.
ขอสั่งการ
ขอขัดของ
(ลานบาท)
คุณภาพสูง (H-FAME) อนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ภายใตการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน จัดงานแถลงขาวการนํารองใชน้ํามัน B10 จากไบโอดีเซลคุณภาพสูง (H-FAME) ในภาคขนสง
ในภาคขนสง
ภายใตโครงการ “สนับสนุนการเพิ่มสัดสวนการใชน้ํามันไบโอดีเซลใหสูงขึ้น” เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 61
ณ เรืออังสนา หนาหอประชุมกองทัพ เรือ กรุงเทพฯ โดยได นํารองใชน้ํามัน B10 จากไบโอดีเซล
คุณภาพสูง (H-FAME) ในภาคขนสงกวา 80 คัน จากกรมอูทหารเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ พว. เพื่อสรางความมั่นใจในการใชน้ํามั น B10 ใน
สภาวะการใชงานจริง ซึ่งจะเปนการสนับสนุนแนวทางการใชไบโอดีเซลในสัดสวนที่สูงขึ้นในอนาคต
ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579

การลงนามบันทึก
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
ขอตกลงความรวมมือ และองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ไดรวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือวาดวยการสงเสริม
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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

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
วาดวยการสงเสริม
การนําผลงานวิจัย
และพัฒนาทางดาน
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมมาใช
ประโยชนและสราง
มูลคาเพิ่มในการ
จัดการขยะชุมชน
อยางยั่งยืน
การรับรองมาตรฐาน
งานเลี้ยงและการใช
สัตวทดลองเพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร ใน
ระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ

การจัดงานเปดตัว
เครื่องหมายการ

ผลการดําเนินงาน
การนําผลงานวิจัยและพัฒนาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใชประโยชนและ
สรางมูลคาเพิ่มในการจัดการขยะชุมชนอยางยั่งยืน เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 61 ณ โรงแรมรามาการเดน
กรุงเทพฯ โดยการลงนามกันในครั้งนี้มี ระยะเวลาความร วมมือ 1 ป มีวัตถุป ระสงคเพื่อส งเสริ ม
ความร วมมื อเชิง บูรณาการในการสรางความเข มแข็งทางวิชาการในการจัดการขยะชุมชนอยาง
ยั่งยืน ซึ่ง วว. มุงเนนการฝกอบรมเพื่อถายทอดองคความรูและประสบการณในการจัดการประเภท
ขยะชุ มชนอยางยั่ งยืน และการใช เทคโนโลยี การจัดการสิ่งแวดลอมและเพิ่มมู ลคาขยะพลาสติ ก
เหลือทิ้ งอยางครบวงจร รวมทั้ งเทคโนโลยี การพัฒ นาพลั งงานทดแทนจากขยะและของเหลือทิ้ ง
ใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของ ตลอดจนถายทอดและใหบริการที่ปรึกษางานวิจัยที่แลวเสร็จ เพื่อสราง
โอกาสใหกับพื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ในการแกปญหาสิ่งแวดลอม สรางงาน
สรางอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงราย
การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร AAALAC International (The Association for
Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International) มีมติเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 61 ใหกระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย ศูนยเชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑสมุนไพร
(ศนส.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) ไดรับการรับรองมาตรฐาน
งานเลี้ยงและการใชสัตวทดลองเพื่องานทางวิท ยาศาสตร ในระดั บประเทศและระดับ นานาชาติ
ทั้ ง นี้ ศนส. พร อ มที่ จ ะยกระดั บ ขี ด ความสามารถการให บ ริ ก ารวิ เ คราะห ท ดสอบในด า น
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในสัตวทดลอง ทั้ง ผลิตภัณฑ อาหาร ผลิตภัณฑ เสริมอาหาร ยา
วัส ดุ ท างการแพทย และเครื่ องมื อแพทย แ กผู ประกอบการ สํ าหรั บ ผลิต ภั ณฑ เ ครื่ องสํ าอางจะ
หลีกเลี่ยงการทดสอบในสัตวทดลอง แต วว. ไดพัฒนาวิธีทดสอบทางเลือกโดยใชเซลล เชน การ
ทดสอบการแพและการระคายเคืองของผลิตภัณฑตอผิวหนัง ซึ่งผลการวิเคราะหทดสอบจาก วว. นั้น
ผูประกอบการสามารถนําผลการวิเคราะหทดสอบไปประกอบการยื่นขอจดทะเบียนกับ อ.ย. ได
นอกจากนี้ ศนส. กําลังอยูระหวางการดําเนินการยกระดับห องปฏิบัติการใหไดรับมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 และ OECD GLP โดยคาดวาจะแลวเสร็จประมาณป 2562 ซึ่งจะเปนการเพิ่ม
คุณภาพของผลิ ต ภั ณฑด วยมาตรฐานการทดสอบที่ มี ค วามถู กต อง นาเชื่ อถื อและตรวจสอบได
เพื่อใหผูประกอบการสามารถนําขอมูลที่ไดไปประกอบการขึ้นทะเบียน
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
จัดงานเปดตัวเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑและบริการของ วว. เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 61

ปญหา/ ขอเสนอแนะ
งปม.
ขอขัดของ
(ลานบาท)
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ผลการดําเนินงาน
ปญหา/ ขอเสนอแนะ
งปม.
ขอสั่งการ
ขอขัดของ
(ลานบาท)
รับรองมาตรฐาน
ณ หองอินฟนิตี้ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร กรุงเทพฯ โดยเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑและบริการ และบริการของ วว. มุงเนนที่กลุมผลิตภัณฑและบริการใน 6 กลุม ไดแก ผลิตภัณฑเกษตรตามหลัก
ของ วว.
GAP ผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑพลาสติกที่สลายตัวได
ทางชีวภาพ ผลิตภัณฑระบบขนสงทางราง และการบริการทองเที่ยว ซึ่งอยูภายใตการดําเนินโครงการ
การสรางศักยภาพดานการตรวจรับรองผลิตภัณฑและบริการแบบครบวงจร โดย วว. รวมมือกับ
หนวยงานเครือขาย ไดแ ก การไฟฟาสวนภูมิ ภาค มหาวิท ยาลัย อุบลราชธานี สถาบั นเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยแมโจ กรมการทองเที่ยว องคการอุตสาหกรรม
ปาไม และสถาบันสิ่งแวดลอมไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสํานักรับรอง
ระบบคุณภาพของ วว. ในการเป นหนวยรั บรองผลิ ตภั ณฑ และบริการที่มี ระบบการทํ างานตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17065 สงเสริมใหภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศมีผลิตภัณฑและ
บริการที่ผานการรับรองมาตรฐาน เพื่อรองรับการเปดเสรีทางการคา รวมทั้งลดผลกระทบที่อาจ
ไดรับจากการกีดกันการคาที่มิใชภาษี
ทั้งนี้ ภายในงานไดมีการลงนามความรวมมือดานการรับรองผลิตภัณฑและบริการ ระหวาง วว.
กับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทยและพันธมิตร เพื่อสรางและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการบริการ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ รองรับการเปดเสรีทางการคา และสรางความ
เขมแข็งใหกับผูประกอบการไทยในเวทีโลก
การประชุมเชิง
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานปรมาณูเ พื่อสันติ (ปส.) รวมกับ ทบวงการพลังงาน
ปฏิบัติการระดับ
ปรมาณูระหวางประเทศ (IAEA) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ เรื่อง “การดําเนินการ
ประเทศ เรื่อง “การ ตามแผนสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร ครั้งที่ 2 National Design Basis Threat:
ดําเนินการตามแผน Evaluation” ระหวางวันที่ 17– 20 ธ.ค. 61 ณ หองประชุมใหญ ปส. กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค
สนับสนุนความมั่นคง เพื่อประเมินขอมูลภัยคุกคามและดําเนินการตามแผนสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยนิวเคลียรของ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร ประเทศใหมีความพรอมและสามารถใชงานไดจริง เพื่อชวยเสริมความเขมแข็งในการรักษาความ
ครั้งที่ 2 National
มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรของไทยอยางรอบดาน ซึ่งมีผูแทนหนวยงานพันธมิตรดานความมั่นคง
Design Basis Threat: ปลอดภัยทางนิวเคลียรของไทย กวา 40 คน จาก 14 หนวยงานเขารวมการประเมินแผนสนับสนุนฯ
Evaluation”
เพื่อใหมีค วามสอดคลองกับองคประกอบสําคัญ 6 ดาน ไดแ ก (1) กรอบกฎหมายและระเบีย บ
ขอบังคับ (2) การประเมินภัยคุกคามและความเสี่ยง (3) การคุมครองทางกายภาพ (4) การตรวจสอบ
(5) การพัฒนาอยางยั่งยืน และ (6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

