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19.00 น. (สง่ ศท.-ขึน้เว็บ) ผลงานตามนโยบายรัฐบาล 8 เดือน (ต.ค.57 – พ.ค.58)-12 มิ.ย.58 

รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตร ี
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตร ี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ระหว่างวันท่ี 12 กันยายน 2557 ถึง วันท่ี 31 พฤษภาคม 2558 

 
ลําดับ นโยบายรัฐบาล/ 

การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 นโยบายรัฐบาล :      
ข้อ ๘ การพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากวิทยา 
ศาสตร์และเทคโนโลยี       
การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม 

แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 11 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การ
ปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ สู่การ
เติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน 
ข้อ 4.2 การ
พัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

    

1 8.1 สนบัสนุนการเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายในการวิจัย
และพัฒนาของ

    การส่งเสริมการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา 
 
    1. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีอยู่ระหว่างดําเนินการจัดทํากรอบการจัดตั้ง

- สํานักงาน         
คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ 
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ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
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ประเทศเพื่อมุ่งไปสู่
เปูาหมายให้ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 1 ของรายได้
ประชาชาติและมี
สัดส่วนรัฐต่อเอกชน 
30 : 70 ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศมี
ความสามารถในการ
แข่งขันและมีความ 
ก้าวหน้าทัดเทียมกับ
ประเทศอื่นที่มีระดับ
การพัฒนาใกล้เคียงกัน 
และจัดระบบบริหาร 
งานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมให้มีเอกภาพ
และประสิทธิภาพ โดย
ให้มีความเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชน 

ศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศ
ไทย (Promotion Center for the Development of Company R&D Centers in 
Thailand) ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนา 
ให้บรรลุเปูาหมายตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งมั่นผลักดันให้ประเทศไทยมีมูลค่าการลงทุนวิจัย
และพัฒนาคิดเป็น 1% ของ GDP ในปี พ.ศ. 2559 และ 2% ของ GDP ในปี พ.ศ. 2564 
โดยมีสัดส่วนการลงทุน เอกชน:รัฐบาล คือ 70:30  โดยสร้างกลไกการให้บริการ (one 
stop service)  และอยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําร่าง” ข้อเสนอมาตรการสนับสนุนศูนย์วิจัย 
พัฒนาและนวัตกรรมของบริษัทเอกชน เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อไป  
รวมทั้งไดส้นับสนุนผู้ประกอบการภาคเอกชนในการร่วมลงทุนและพัฒนาด้านวิจัยและพัฒนา 
ได้แก่ บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด ในการผลักดันการจัดตั้งศูนย์การ
วิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ  บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด สาขานครราชสีมา  
วางแผนสร้างกลุ่มคลัสเตอร์และจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลักของฮาร์ดดิสก ์ 
เป็นต้น 
 
     
 

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ   
(สวทน.) 
- สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(พว.)  
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      โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial 
Technology Assistance Program : iTAP) 

 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ให้การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดย
นําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผ่านโครงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program : iTAP)  
จํานวน 905 โครงการ (โครงการต่อเนื่อง ๖๔๕ โครงการ และโครงการใหม่ ๒60 โครงการ 
และดําเนินการแล้วเสร็จ 353 โครงการ) ตัวอย่างผลงาน เช่น  เครื่องวัดความเผ็ด  
“blueAmp”ชุดตรวจโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลและทับทิม การพัฒนาเครื่องรีดแผ่น
เงินให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  การพัฒนาการผลิตวุ้นเส้นด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ต้นแบบใน
ระดับ Lab Scale   การออกแบบสร้างและทดสอบเครือ่งผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นตรงจากแผ่นแปูง
หลังบ่มแบบม้วน  เป็นต้น 

สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(พว.)  
 
 

      การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ OTOP ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ๕ ภูมิภาค 

 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สถาบันวิจยัวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย       

ได้มีการบูรณาการทํางานร่วมกับจังหวัด เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ
ผู้ประกอบการรายย่อยในพ้ืนท่ีตามโจทย์ความต้องการของแต่ละพื้นท่ี  โดยได้จัดทําแผน
บูรณาการพัฒนาขีดความสามารถของจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
และได้มีการจัดประชุมระดมความคิดระหว่างหน่วยงานในสังกัด วท. และส่วนราชการใน
จังหวัด เพื่อบูรณาการพัฒนาขีดความสามารถของจังหวัดด้วย วทน. โดยดําเนินการไปแล้ว       

- สถาบันวิจัยวิทยา 
ศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.)  
- กรมวิทยาศาสตร์
บริการ (วศ.) 
และหน่วยงานในสังกัด 
วท. 
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10 จังหวัด ได้แก่  อุดรธานี  ลําปาง  สตูล  กระบี่  นราธิวาส  เชียงราย ร้อยเอ็ด พะเยา 
นครพนม และลําพูน ทั้งนี้  มีผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ได้รับการให้บริการคําปรึกษา
เชิงลึกในการพัฒนาผลิตภาพด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จํานวน ๓๓๐ ราย 

นอกจากน้ี กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ได้ดําเนินการพัฒนาสินค้า OTOP ที่เข้าสู่กระบวนการ
ขอรับรองมาตรฐาน 148 ผลิตภัณฑ์  โดยมีผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 3,759  ราย  ตลอดจนพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบภูมิภาคเพื่อการตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า OTOP ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๑๗๐๒๕ จํานวน 67 ห้อง 

   มติ ค.ร.ม. 
วันท่ี 16 
ธ.ค.57 

ให้ กษ. กก. 
มท. วท. ศธ. 
อก. และส่วน
ราชการที่
เกี่ยวข้อง
ร่วมกัน
พิจารณาแนว 
ทางในการแปร
รูปยางเป็น
ผลิตภัณฑ์หรือ
ใช้เป็นส่วนผสม
ต่างๆ เช่น พ้ืน
ลู่วิ่ง พ้ืนช่อง 
ทางจักรยาน 

 การแก้ปัญหาวิกฤติยางพาราด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีส่วนร่วมในการแก้วิกฤติยางพาราด้วยการนํางานวิจัยต่างๆ เข้ามา
ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตลอดจนสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆ ในการแปรรูปยางพารา  ดังนี ้

๑. กรมวิทยาศาสตร์บริการ   
     - การพัฒนาพื้นลู่-ลานกรีฑาด้วยยางธรรมชาติ  โดยได้ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศ

ไทย ดําเนินโครงการศึกษาและพัฒนาวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเพื่อจัดสร้างพื้นลู่-
ลานกรีฑา และพัฒนาเทคโนโลยกีารสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑาให้ได้มาตรฐานสากล รวมทั้ง
สนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติภายในประเทศ  ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีต้อง
นําเข้าวัสดุจากต่างประเทศ  

๒. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   
     - งานวิจัยด้านการแปรรรูปเพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ยางพารา อาทิ ยางล้อ

รถยนต์ ถุงมือยาง เส้นด้ายยางยืด และการสร้างมูลค่าใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์น้ํายางท่ีใช้ทางการ แพทย์และเภสัชกรรม เช่น สายสวนปัสสาวะ  แปรรูปแผ่นยาง

- กรมวิทยาศาสตร์
บริการ (วศ.) 
- สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(พว.)  
- สถาบันวิจัยวิทยา 
ศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.)  
- สํานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (สนช.) 
- ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร ์
(ศลช.)  
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พื้นสนาม
ฟุตบอล        
เป็นต้น 

เพื่อใช้ในทางทันตกรรมและท่อน้ําเกลือ พร้อมกับสนับสนุนการวิจัยและพัฒนายางล้อรถให้
ประหยัดพลังงาน  มีความปลอดภัยในการยึดเกาะถนนและลดเสียงในขณะขับข่ี 
         - การเพิ่มมูลค่ายางพาราโดยการผลิตเป็นช้ินส่วนใช้ในระบบราง 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ไอ 
อาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือในการเพิ่มมูลค่ายางพาราโดยการแปรรูปยางพาราเพื่อ
ใช้เป็นช้ินส่วนในระบบราง  นํายางพาราไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นยางรองรางรถไฟ  ซึ่งจะ
เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่จะทําร่วมกัน  นอกจากจะช่วยเพิ่มมูลค่ายางพาราแล้วยังสามารถลดการ
นําเข้าช้ินส่วนต่างๆ จากต่างประเทศ ส่งผลต่อการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางในประเทศ 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของรถไฟไทย ซึ่งจะช่วยยกระดับระบบการคมนาคม
ขนส่งทางรางของไทยให้เทียบเท่ากับนานาอารยประเทศอีกด้วย  

๓. สถาบันวิจัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
     - การพัฒนาถุงมือผ้าเคลือบยางเพิ่มความคงทน  ได้พัฒนาถุงมือผ้าเคลือบยางและ

เพิ่มมูลค่าจากถุงมือผ้าธรรมดาราคา ๑๐ บาท เคลือบยางมูลค่าเพิ่มเป็น ๓๐-๔๐ บาท และ
อยู่ระหว่างศึกษาการพัฒนาวัสดุยางเชิงประกอบสําหรับอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง เพิ่ม
คุณค่ายางธรรมชาติสําหรับใช้เป็นวัสดุรองรับแรงกระแทก ซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
งานด้านต่างๆ ท้ังด้านการก่อสร้าง การจราจร การขนส่ง นอกจากนี้ ยังสร้างเป็นผลิตภัณฑ ์
จีโอเท็กซ์ไทล์จากยางธรรมชาติเชิงประกอบ สําหรับการใช้เป็นช้ันกรองปิดทับหน้าตลิ่งชนดิ
ลาดเอียงและผลิตภัณฑ์โครงสร้างปิดทับหน้าตลิ่งลาดเอียงสําหรับใช้เป็นโครงสร้างปูองกัน
การกัดเซาะตลิ่ง 

- สถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ (มว.) 
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19.00 น. (สง่ ศท.-ขึน้เว็บ) ผลงานตามนโยบายรัฐบาล 8 เดือน (ต.ค.57 – พ.ค.58)-12 มิ.ย.58 

ลําดับ นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

๔. สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ   
     - การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นยางพาราปูพื้นเพื่อลดแรงกระแทกจากการหกล้ม โดย

การใช้เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาสูตรคอม พาวนด์ยางธรรมชาติ และเทคโนโลยีการ
ทําให้ยางสุกบางส่วน เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการอัดขึ้นรูป  ได้ผลิตภัณฑ์ยางพาราปูพื้นที่มี
คุณสมบัติสามารถรับแรงกระแทกสูงกว่าค่าแรงเฉลี่ยที่ทําให้มีอาการบาดเจ็บเมื่อเกิดการหก
ล้ม ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยกับผู้สูงอายุและเด็ก   รวมทั้งมีการออกแบบและพฒันาแผ่น
ยางปูพ้ืนรถยนต์จากยางพาราผสมกัญชง โดยใช้เทคโนโลยีและการผลิตยางธรรมชาติ
เสริมแรงด้วยกัญชง ซึ่งแผ่นยางปูพ้ืนรถยนตม์ีคุณสมบัติลดการเกิดไฟฟูาสถิตและลดกลิ่น
ภายในรถยนต์ และได้พัฒนาวัสดุตกแต่งจากนํ้ายางพาราเป็นการต่อยอดจากโครงการ
เฟอร์นิเจอร์น้ํายางพารา ซึ่งไดร้ับการพัฒนาสูตรผสมของน้ํายางพาราจากสถาบันวิจัยยาง 
และนํามาพัฒนากระบวนการขึ้นรูปแบบใหม่ได้เป็นเฟอร์นิเจอร์น้ํายางพารา   
     5.  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร ์ 
          - ต่อยอดงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์  โดยสามารถสกัดสารชีวเคม ี
ที่มีมูลค่าสูงจากน้ํายางดิบที่เหลือท้ิง  มาสร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น  โดยนํามาใช้
เป็นส่วนประกอบในการผลิตเวชสําอางหรือยารักษาโรคได้ และเป็นที่ต้องการของตลาด        
จดสิทธิบัตรแล้วใน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ จีน และอินโดนิเซีย เกิดผลิตภัณฑ์จาก
โครงการหลายๆ ผลิตภัณฑ์ เช่น ครีมหน้าขาว เซรั่มบํารุงผิว เป็นต้น มีการพัฒนา ปรับปรุง
สูตร และจัดจําหน่ายโดยภาคเอกชนแล้ว  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนานําสารสกัด
ชีวเคมีที่ได้มาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ เช่น เซรั่มบํารุงผม อาหารเสริมต้าน
มะเร็ง เป็นต้น 
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19.00 น. (สง่ ศท.-ขึน้เว็บ) ผลงานตามนโยบายรัฐบาล 8 เดือน (ต.ค.57 – พ.ค.58)-12 มิ.ย.58 

ลําดับ นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
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     6.  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ
          - การสร้างเครื่องมือมาตรฐานวัดปริมาณเนื้อยางแห้ง   โดย สถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ (มว.) ร่วมกับสถาบันวิจัยยาง  กรมวิชาการเกษตร ดําเนินโครงการร่วมวิจัย “การ
หาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของน้ํายางสดกับปริมาณเนื้อยางแห้ง Dry Rubber 
Content (% DRC)” โดยใช้เครื่องมือวัด Hydrometer เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความหนาแน่นของน้ํายางสดกับปริมาณเนื้อยางแห้งในการตรวจปริมาณเนื้อยางแห้ง (% 
DRC) แทนการใช้ Metrolac (ปรอทวัดยาง     ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีอาจเกิดค่าความ
คลาดเคลื่อนได้สูงถึง ๑๖% DRC) 

   มติ ค.ร.ม. 
วันท่ี 6 
ม.ค.58 

ค.ร.ม. 
รับทราบผลงาน
การวิจัย เรื่อง 
การพัฒนาวัสดุ
ยางสังเคราะห์ 
และยาง
ธรรมชาติเพื่อ
จัดสร้างลู่ – 
ลานกรีฑา และ
เห็นชอบให้ 
วท. ดําเนินการ
ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 

 แนวทางการแปรรูปยางธรรมชาติ เพ่ือน าไปสร้างพ้ืนลู่ - ลานกรีฑา และพื้นลาน
อเนกประสงค์ 

 
     1. ค.ร.ม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี ๖ ม.ค. ๕๘ เห็นชอบให้ วท. ดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การแปรรูปยางจากยางธรรมชาติและเทคโนโลยีการสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลาน
อเนกประสงค์ โดยใช้ยางธรรมชาติให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจ เพื่อลดปริมาณยางในสต็อกของ
รัฐบาล และดําเนินการสํารวจความต้องการใช้ยางธรรมชาติในเรื่องดังกล่าว โดยร่วมมือกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง มหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม และกรุงเทพมหานคร 

 2. วันท่ี ๑๙ ม.ค. ๕๘  วศ. ได้จัดสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยกีารสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนาม
กีฬา และลานอเนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติ ซึ่งมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาง และ
อุตสาหกรรมก่อสร้างที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจํานวน ๑๔๐ คน  และมีผู้สนใจและแจ้งความ
ประสงค์จะขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก วศ. จํานวน ๗๔ ราย โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม 

- กรมวิทยาศาสตร์
บริการ (วศ.) 
- ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
(พว.) 
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19.00 น. (สง่ ศท.-ขึน้เว็บ) ผลงานตามนโยบายรัฐบาล 8 เดือน (ต.ค.57 – พ.ค.58)-12 มิ.ย.58 
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
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คือ (๑) กลุ่มอุตสาหกรรมยาง จํานวน ๔๘ ราย และ (๒) กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ๒๖ ราย 
    3. วศ. มีห้องปฏิบัติการทดสอบด้านยางท่ีได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ซึ่งมี
ความพร้อมในการดําเนินการทดสอบพื้นลู่ลาน-กรีฑา ให้กับหน่วยงานทั่วประเทศตาม
มาตรฐานสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (International Association of Athletics 
Federations, IAAF) หรือ มาตรฐานสากล (ASTM F2157) หรือ มาตรฐานที่กําหนดโดย
สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

     4. วศ. ได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา
และลานอเนกประสงค์ โดยใช้ยางธรรมชาติ ซึ่งได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปทาง
ธรรมชาติให้กับกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในวันที่ ๙ –  ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘ จํานวน ๙0 คน ๕๓ หน่วยงาน  และกลุ่มอุตสาหกรรมยาง ในวันที๑่๙ –  ๒๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  จํานวน ๘๘ คน ๕๘ หน่วยงาน 
     5. วศ. ได้จัดทําโครงการสร้างพื้นลานอเนกประสงค์สําหรับเป็นพื้นที่สาธิตใน
กรุงเทพมหานคร คือ โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม ท่ีอยู่ ๑๖๕ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๒ 
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยสร้างพื้นลาน
อเนกประสงค์ขนาดประมาณ 989 ตารางเมตร วงเงินการก่อสร้าง 1.97 ล้านบาท  
ปัจจุบันอยู่ในข้ันตอนการว่าจ้างก่อสร้าง 
     6. การกําหนดมาตรฐานคุณสมบัติของพื้นผิวลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลาน
อเนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดประชุมหารือกับ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) กระทรวงมหาดไทย 
(มท.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) 
เมื่อวันท่ี 12 ม.ค. ๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กําหนดมาตรฐานคุณสมบัติของพื้นผิวลู่-
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19.00 น. (สง่ ศท.-ขึน้เว็บ) ผลงานตามนโยบายรัฐบาล 8 เดือน (ต.ค.57 – พ.ค.58)-12 มิ.ย.58 

ลําดับ นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ โดย วศ. ได้ส่งข้อมูลมาตรฐานให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓  ดังนี้   

๖.๑) พื้นผิวลู่-ลานกรีฑาตามมาตรฐานสากล IAAF  ใช้คุณสมบัติของของพื้นผิว
สังเคราะห์ชั้นคุณภาพ A               

๖.๒) พื้นผิวลู่-ลานกรีฑาระดับท้องถิ่นตามมาตรฐาน ASTM F2157-02  Class C 
ใช้คุณสมบัติของพื้นผิวสังเคราะห์ชั้นคุณภาพB  

๖.๓) พื้นผิวลานอเนกประสงค์ พ้ืนทางเดิน สวนสุขภาพ ใช้คุณสมบัติของพื้นผิว
สังเคราะห์ชั้นคุณภาพ C  

๖.๔) เม็ดยางสี และเม็ดยางดํา ใช้คุณสมบัติของเม็ดยางสีและเม็ดยางดําที่ใช้ทํา
พื้นผิวสังเคราะห์ตามข้อแนะนําของ วศ. 

วศ. มีความพร้อมการตรวจสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ ์มอก. ๒๖๘๒-๒๕๕๘ เม็ด
ยางใช้ทําพ้ืนสังเคราะห์ และ มอก. ๒๖๘๓-๒๕๕๘ พื้นสังเคราะห ์  จะประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 
     7. การดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

โครงการแปรรูปยางพาราเป็นผลติภัณฑ์เพื่อใช้ในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ 
ที่นําเสนอโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีงานพ้ืนลู่ลานกรีฑา สนามกีฬา และลาน
อเนกประสงค์ จากยางธรรมชาติ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมอยู่ด้วยนั้น 
ขณะนี้กําลังรอเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
    8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
(MTEC) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) ไดพ้ัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ยาง และสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ประกาศเป็น
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19.00 น. (สง่ ศท.-ขึน้เว็บ) ผลงานตามนโยบายรัฐบาล 8 เดือน (ต.ค.57 – พ.ค.58)-12 มิ.ย.58 

ลําดับ นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จํานวน ๒๖ ผลิตภัณฑ์ และอยู่ระหว่างรอการ
ประกาศเป็น มอก. จํานวน ๖ ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น ๓๒ ผลิตภัณฑ ์

      ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนา  
- เปิดตัวแอปพลิเคชัน  
1) แอพพลิเคชั่น “FoodiEat”  

          ศอ.พว. ร่วมกับ ๔ หน่วยด้านโภชนาการ ได้แก่ สถาบันโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล   กรมอนามัย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  เปิดตัวแอปพลิเคชัน “FoodiEat” หวังให้คนไทยใช้
เป็นเครื่องมือท่ีสามารถช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคและเสริมสร้างค่านิยม
ในการบริโภคอาหารและการออกกําลังกายที่ถูกต้อง ท้ังนี้ แอปพลิเคชัน "FoodiEat" ถูก
ออกแบบให้ใช้งานง่าย บนมือถือทั้งระบบ iOS และ Android  โดยสามารถบันทึกพฤติกรรม
การรับประทานอาหาร และคํานวณค่าพลังงานท่ีเผาผลาญจากการออกกําลังกาย รวมถึงให้
คําแนะนําการดูแลสุขภาพแก่ผู้บริโภค ซึ่งจะเรียนรู้พฤติกรรมการบริโภคอาหารและออก
กําลังกายของผู้ใช้ด้วย  
     2) แอพพลิเคชั่น TVIS (Traffic Voice Information System) โดยแอปพลิเคชั่น 
TVIS จะรายงานข้อมูลสภาพจราจรอัจฉริยะแบบออนไลน์ทันที (Real-time) ผู้ใช้สามารถ
ค้นหาข้อมูลเพื่อวางแผนการเดินทางในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อหลายวัน ซึ่งจะช่วย
แก้ปัญหาการจราจรติดขัดได้  โดยสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ที่ http//www.tvis.in.th 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
     3) แอพพลิเคชั่น SafeMate โดยแอพพลิเคช่ัน SafeMate เป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการ
วัดระดับความปลอดภัยในการขับข่ี เน้นความสะดวกในการใช้งานและเข้าถึงง่าย โดยใช้

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(พว.) 
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19.00 น. (สง่ ศท.-ขึน้เว็บ) ผลงานตามนโยบายรัฐบาล 8 เดือน (ต.ค.57 – พ.ค.58)-12 มิ.ย.58 

ลําดับ นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

เซ็นเซอร์ตรวจวัดที่มีอยู่บนสมาร์ทโฟน โดยสามารถประมวลผลเหตุการณ์ในการขับขี่แบบ
ทันที (Real-time) เช่น การเบรก การเร่งเครื่อง การเปลี่ยนเลน และเลี้ยวกะทันหัน ซึ่ง
สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ันได้ที่ Google Play และ App Store 
    4) แอพพลิเคชั่น Alzheimer Disease เป็นแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับองค์ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ การดูแลตนเองเพื่อลดความเสี่ยง และวิธีการดูแลผู้ปุวยโรคอัลไซ
เมอร์อย่างเหมาะสมเบือ้งต้น สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ันได้ที่ Google Play และ App 
Store 

      การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 
     1) มผีลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ตอบสนองภาคการผลิต เกษตร บริการ และ
ภาคสังคม/ชุมชน จํานวน 110 เรื่อง    
     2) มีสถานประกอบการ/ชุมชนที่นําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ จํานวน 157 
ราย   
     3) มีผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ทดแทนการนําเข้าท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์
ในราชการหรือเชิงพาณิชย์ จํานวน 23 เรื่อง   
     4) มผีลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนําไปยื่นขอจดสิทธิบัตร จํานวน ๒3 
เรื่อง  
     5) มีบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จํานวน ๙๐ 
เรื่อง  
 
 

หน่วยงานในสังกัด วท. 
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19.00 น. (สง่ ศท.-ขึน้เว็บ) ผลงานตามนโยบายรัฐบาล 8 เดือน (ต.ค.57 – พ.ค.58)-12 มิ.ย.58 

ลําดับ นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

      การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิต และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านคลินิกเทคโนโลยีและโครงการหมู่บ้าน
แม่ข่ายวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี โดยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีลงไปสู่ชุมชน เช่น เทคโนโลยี
การผลิตปุ๋ยอนิทรีย์เคมี เทคโนโลยีด้านการผลิตพืช และเทคโนโลยีด้านการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 
     วว. ได้ด าเนินโครงการหนึ่งอ าเภอหน่ึงโรงปุ๋ย ซึ่งเกิดขึ้นจากความส าเร็จของการวิจัยและ
พัฒนาเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงของ วว. ปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการ
สนับสนุนโรงปุ๋ยจาก วว. จ านวน ๓๑๗ โรง จ าแนกเป็นได้รับสนับสนุนเต็มรูปแบบ ๒๕๑ โรง 
และได้รับสนับสนุนเฉพาะเครื่องจักร ๖๖ โรง สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ ๓๔,๐๕๗ ตัน ท า
ให้เกษตรกรมีรายได้เสริม ๑๐๒.๑๗ ล้านบาท ลดค่าใช้จ่ายการซื้อปุ๋ยเคมีได้ถึง ๒๕๔.๙๐ 
ล้านบาท และทดแทนการน าเข้าปุย๋เคมีคิดเป็นมูลค่า ๕๐๙.๘๐ ล้านบาท ท้ังนี ้ได้จัด
ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรกร จ านวน ๒๓ กลุ่ม จ านวน 
๒,๑๖๕ ราย ครอบคลุมพื้นที่ ๙ จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด อ านาจเจริญ บุรีรัมย์ นครพนม 
กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี สุรินทร์ ขอนแก่นและอุดรธานี และให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ
คุณภาพปุ๋ย รายพืช รายดินให้กับผู้รับบริการแล้ว จ านวน ๔๐ ราย 
 
 
 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) 
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ลําดับ นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
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การเศรษฐกิจและ
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ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

      การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอากาศยานไร้นักบิน (Unmanned Arial Vehicle: 
UAV) ในการจัดท าแผนที่ภาพถ่าย 

 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) (สทอภ.) ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการนําภาพถ่ายจากเทคโนโลยีอากาศยานไร้
นักบิน (Unmanned Arial Vehicle: UAV) มาใช้ประโยชน์และเหมาะสมกับการใช้งานวิเคราะห์ 
ปัญหาเชิงพื้นที่ เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง สนับสนุนการตัดสินใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง UAV เป็นเครื่องบินที่อาศัยการบังคับระยะไกลจากฐานภาคพื้นดิน มี
ความสามารถในการติดกล้องถ่ายรูปหรือวิดีโอ เพื่อใช้ในการบันทึกภาพระหว่างบิน และเป็น
เครื่องมือท่ีเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเรว็ ทันต่อความต้องการในการปฏิบัติการได้เป็นระยะไกล 
และเชื่อมโยงกับระบบตรวจจับท่ีมีใช้อยู่ในปัจจุบันมารองรับกับภารกิจรูปแบบใหม่ๆ โดยการ
บันทึกภาพและวิดีโอ 
     สทอภ. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศยานไร้คนขับ
ให้กับเจ้าหน้าที่ทําแผนที่ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ระหว่างวันท่ี ๑๘-๒๒ พ.ค. ๕๘  
ณ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศฯ บางเขน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการสร้างความรู้และแนว
ทางการประยุกต์ใช้ UAV ในการทําแผนที่และการจัดการเชิงพื้นที่  
    ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาต้นแบบอากาศยานไร้นักบินชนิดหลายใบพัด และออกแบบผลิต
เฟรม X8 (carbon fiber) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ม.ิย. ๕๘ และมีกําหนดส่งมอบ
ต้นแบบฯ ในเดือน ก.ย. ๕๘ 
 
 

สํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) 
(สทอภ.) 
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19.00 น. (สง่ ศท.-ขึน้เว็บ) ผลงานตามนโยบายรัฐบาล 8 เดือน (ต.ค.57 – พ.ค.58)-12 มิ.ย.58 

ลําดับ นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

2 ๘.๒ เร่งเสริมสร้าง
สังคมนวัตกรรม โดย
ส่งเสริมระบบการเรียน
การสอนที่เช่ือมโยง
ระหวา่งวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ การผลิต
กําลังคนในสาขาที่ขาด
แคลน การเช่ือมโยง
ระหว่างการเรียนรู้กับ
การทํางาน การให้
บุคลากรด้านวิจัยของ
ภาครัฐสามารถไป
ทํางานกับภาคเอกชน 
และการให้
อุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อมมี
ช่องทางได้เทคโนโลยี 
โดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานและ

 มติ ค.ร.ม. 
วันท่ี ๑๘ 
ก.พ. ๕๘ 

ค.ร.ม. มีมติเมื่อ
วันท่ี ๑๘ ก.พ. 
๕๘ เห็นชอบ
นโยบายสงเสริม
บุคลากรดาน  
วทน. จาก
มหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัย
ของภาครัฐไป
ปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มขีดความ 
สามารถการ
แข่งขันใน
ภาคเอกชน 
(Talent 
Mobility)     
ตาม ท่ี วท. โดย 
สํานักงาน
คณะกรรมการ 
นโยบาย
วิทยาศาสตร์ 

 การส่งเสริมการหมุนเวียนบุคลากรระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในภาคผลิตและบริการ (โครงการส่งเสริมและสนับสนุน Talent 
Mobility) 

 
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ์ โดย สํานกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ  ได้ดําเนินการเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงการทํางานระหว่างภาคเอกชนกับ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของภาครัฐ ก่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ระหว่างกัน ซึ่งเป็นการดึงศักยภาพของนักวิจัยไทยท่ีกระจุกตัวอยู่ใน
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐจํานวนมาก มาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
สถานประกอบการภาคเอกชน ทําให้เกิดนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อประชาชนและช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนระยะยาว  ผลการดําเนินงานสรุปได้ดังนี ้
    1) เกิดการเคลือ่นย้ายนักวิจัยจากภาครัฐไปทํางานในภาคเอกชนท้ังสิ้น ๑๕ โครงการ 
จํานวน ๓๘ คน และนักศึกษา ๔๘ คน 
     ๒) มีบริษัท SMEs ได้รับการวินิจฉัยปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการสนับสนุนด้าน 
วทน. จํานวน 326 บริษัท 
     3) มศีูนย์อํานวยความสะดวก (Talent Mobility Clearing House)    จํานวน ๔ แห่ง
กระจายทั่วประเทศ  ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อทําหน้าที่
ประสานงานความต้องการบุคลากรวิจัยของสถานประกอบการกับหน่วยงานต้นสังกัด 
สนับสนุนการจัดทํา/ปรับปรุงกฎระเบียบหน่วยงานต้นสังกัดในการส่งเสริมนักวิจัยไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยได้มีการนําร่อง Talent Mobility ในส่วนกลาง   ได้แก่  

สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ       
(สวทน.) 
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
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สถานศึกษาภาครัฐ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
แห่งชาต ิ
(สวทน.) เสนอ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ  และในส่วนภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุร ี
     4) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบนโยบายสงเสริม
บุคลากรดานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของ
ภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility)  
ซึ่งนโยบาย Talent Mobility จะเป็นกลไกสําคัญที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรมไทยท่ีจะช่วยให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง 
โดย ๑ ในนโยบายรัฐบาล คือ มาตรการสนับสนุนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาสู่
เปูาหมาย ๑% ของ GDP คิดเป็นสัดส่วนลงทุนของภาคเอกชนกับภาครัฐ ๗๐:๓๐  ทั้งนี้  ผู้ไป
ปฏิบัติงานภายใต้นโยบาย Talent Mobility ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานเต็มเวลา  โดยให้
นับเป็นอายุราชการหรืออายุงานของหน่วยงานต้นสังกัด  และสําหรับผู้ที่มีข้อผูกพันตาม
สัญญาชดใช้ทุน  ให้นับเป็นเวลาใช้ทุนตามสัญญาด้วย  อีกท้ังยังให้บุคลากรดังกล่าวสามารถใช้
ผลการปฏิบัติงานในภาคเอกชน  เป็นผลงานในการขอตําแหน่งทางวิชาการ หรือตําแหน่งงาน
อื่นๆ รวมถึงการขึ้นเงินเดือนตามเกณฑ์ที่หน่วยงานต้นสงักัดจะจัดทําขึ้น   
     5) ปัจจุบันมีสถานประกอบการที่อยู่ระหว่างการจับคู่ จํานวน ๑๓๔ โครงการ และมี
ความต้องการนักวิจัยกว่า 3๐๐ คน        
     6) พัฒนาฐานข้อมูลความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของสถานประกอบการ และฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของ
ภาครัฐ เพื่อใช้สืบค้นและจับคู่ (Talent Mobility Database) และสร้างความร่วมมือกับ
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มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยภาครัฐในเครือข่าย รวม ๑๓ แห่ง   
   7) จัดงาน Talent Mobilityr ๒๐๑๕  เมื่อวันท่ี ๒๕ มีนาคม 2558  ณ โรงแรมอมารี  

วอเตอร์เกท ประตนู้ํา กรุงเทพฯ ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการบทเรียนและโครงการที่
ประสบความสําเร็จจากการจับคู่ความร่วมมือ และโครงการที่มาจากการนําผลงานวิจัยไปต่อยอดเพื่อ
แก้ปัญหาด้านการผลิต การบริการและการตลาดที่ประสบความสําเร็จแล้ว ๒๐ โครงการอาทิ 

    8.๑) โครงการจัดการฟาร์มไข่ไก่มาตรฐาน โดย บริษัท สยามภาคินฟาร์ม จํากัด ที่ได้
จับคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการส่งนักวิจัยและนักศึกษาเข้าไปพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลแบบออนไลน์ในการควบคุมดูแลสุขภาพสัตว์ การจัดการควบคุมการใช้ยารักษาโรค
ภายในฟาร์ม โดยพัฒนาเป็นระบบฟาร์มอัจฉริยะ  

    8.๒) โครงการพัฒนาระบบและอุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมสําหรับฟาร์มอัจฉริยะ        
ในการตรวจวัดค่าความชื้นและอุณหภูมิในดินของ บริษัท เอพซิลอน โซลูช่ันแอนคอนซัล
แทนท์ จํากัด ซึ่งได้จับคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง ในการนํานักวิจัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมคอมพวิเตอร์เข้าไปจัดทําระบบต้นแบบการวัดและ
ควบคุมฟาร์มอัตโนมัติ ช่วยแก้ปัญหาด้านการเกษตรและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศและการบริหารทรัพยากรน้ําแก่เกษตรกร 

    8.๓) โครงการพัฒนาสารสกัดจากรังไหมหม่อนสีเหลืองของ บริษัท เพียรกุศล จํากัด ที่
ได้จับคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการวิจัยและพัฒนานําโปรตีนจากรังไหมมา
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านเวชสําอาง เช่น น้ํายาบ้วนปากหรือครีมบํารุงผิวที่สามารถ
ยับยั้งเช้ือแบคทีเรียได้ เป็นต้น 

   8.๔) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นภาคใต้จากมังคุด โดยบริษัท เอเชียแอนด์
แปซิฟิก ควอลิตี้เทรด จํากัด จับคู่ความร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัย
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19.00 น. (สง่ ศท.-ขึน้เว็บ) ผลงานตามนโยบายรัฐบาล 8 เดือน (ต.ค.57 – พ.ค.58)-12 มิ.ย.58 

ลําดับ นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

วลัยลักษณ ์ ในการศึกษาประโยชน์จากน้ําหมักจากมังคุดสุกมาต่อยอดเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าจากมังคุดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
     ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมจับคู่นักวิจัยภาครัฐกบัภาคเอกชน พร้อมเปิดตัวศูนย์อํานวยความ
สะดวกในการจับคู่ความร่วมมือ TM Clearing House ทุกภูมิภาคและเปิดตัวฐานข้อมูล
นักวิจัยภาครัฐในประเทศกว่า ๓๐,๐๐๐ คน เพื่อให้เอกชนได้ใช้ประโยชน ์

      การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาและน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and 
Mathematics : STEM) เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและความสามารถทางนวัตกรรมของ
ภาคผลิตและบริการ 

 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ได้ร่วมบูรณาการทํางานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
แรงงาน และหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมการพัฒนาด้านสะเต็มศึกษาของ
ประเทศ  โดยดําเนินการ ดังน้ี  
     ๑. STEM Workforce โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน ดังนี้ 

    ๑.๑) จัดทํานโยบาย National STEM Policy for Competitiveness หรือการ
พัฒนานโยบายเพิ่มผลิตภาพของ STEM Workforce ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาค
การผลติและบริการ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) ใน
การเพิ่มความเข้มแข็งให้กับการศึกษาด้าน STEM ของไทย 

    ๑.๒) พัฒนามาตรการยกระดับการศึกษา STEM ในระบบการศึกษา โดยเช่ือมโยงกับ

- สํานักงาน          
คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ   
(สวทน.)  
- สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(พว.)  
- องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพ.) 
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19.00 น. (สง่ ศท.-ขึน้เว็บ) ผลงานตามนโยบายรัฐบาล 8 เดือน (ต.ค.57 – พ.ค.58)-12 มิ.ย.58 

ลําดับ นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

ภาคการผลิตและบริการผ่านกลไก Career Academy โดยนําร่องไปแล้ว (การเรียนเพื่อการ
มีงานทํา) ใน ๔ โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่  ได้แก่ ๑) 
โรงเรียน แม่อายวิทยาคม ๒) โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก ๓) โรงเรียนสันกําแพง และ ๔) 
โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่  และอยู่ระหว่างการศึกษาการขยายผลไปยังกลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหารในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ่

๒. STEM Education โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ส่งเสริมการดําเนินงานร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้

     ๒.๑) สนับสนุนการทําวิจัยด้าน STEM เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน STEM เช่น 
โครงการพัฒนาโมดูล STEM : เทคโนโลยีรถไฟฟูาและโลจิสติกส์ โดยนําร่องใน ๕ โรงเรียน
ระดับมัธยมปลายในเขตกรุงเทพฯ ได้แก่ ๑) โรงเรียนวัดพุทธบูชา ๒) โรงเรียนแจงร้อน
วิทยาคม ๓) โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ๔) โรงเรียนวัดราชโอรส และ ๕) โรงเรียนราช
ประชาสมาสัย  
          ๒.๒) ส่งเสริมการใช้ศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและบคุลากรของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่มีอยู่  เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม โดยการยกระดับทักษะและ
ความรู้ด้าน STEM  ให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรวัยทํางาน ในการนําองค์
ความรู้มาใช้แก้ไขโจทย์ปัญหา อธิบายเรื่องราวต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัว ใช้ในการดําเนินชีวิต 
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น    

3. อพ. มีการบูรณาการ STEM เข้ากับคาราวานวิทยาศาสตร์ ในประเด็นการจัด
นิทรรศการ, เกมส,์ STEM Corner, Science Show และการอบรมครู โดยร่วมกับ สวทน. และ 
พว. ซึ่งเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้นอกระบบด้าน STEM ให้กับผู้ปกครอง ครูและเยาวชน  
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19.00 น. (สง่ ศท.-ขึน้เว็บ) ผลงานตามนโยบายรัฐบาล 8 เดือน (ต.ค.57 – พ.ค.58)-12 มิ.ย.58 

ลําดับ นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

โดยอยู่ระหว่างดําเนินงานการจัดคาราวานวิทยาศาสตร์ด้าน STEM  ใน 24 จังหวัด ทั่วประเทศ 
      การพัฒนาระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work-integrated Learning 

: WiL) ในรูปแบบ PPP (Public Private Partnership) 
 
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ์ โดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาตไิด้ดําเนินการนําร่องโครงการ WiL ร่วมกับ ๕ มหาวิทยาลัย ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ  และ ๑ วิทยาลัยเทคนิค คือ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  
โดยมีนักศึกษารวม ๒๐๐ คน  ได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการควบคู่ไปกับการฝึกทักษะ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  โดยมีครู อาจารย์ ๓๐ คน  ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ STEM เข้ากับการเรียนการสอนในโรงเรียนร่วมกับสถาน
ประกอบการใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย  1) เกษตรและอาหาร  2) อุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วน  และ 3) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน   
     ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทําร่างกรอบแนวคิดโครงการศึกษาวิจัยและผลักดันนโยบาย
การจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทํางานด้วยกลไกสมาพันธ์ WiL แห่ง
ประเทศไทย (WiL Alliance) ภายใต้รูปแบบการทํางานรัฐร่วมเอกชน PPP (Public Private 
Partnership) การจัดทําแผนแม่บท STEM Workforce  
     นอกจากน้ี  สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มปีระกาศ ที่ ป.3/2558                
ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2558  เรื่อง  การขอรับสิทธิและประโยชน์ตามคุณค่าของโครงการ 
(Merit-based incentives) และการนับเงินลงทุนข้ันต่ําของโครงการเดิม   เพื่อส่งเสริมให้

- สํานักงาน          
คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ   
(สวทน.)  
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19.00 น. (สง่ ศท.-ขึน้เว็บ) ผลงานตามนโยบายรัฐบาล 8 เดือน (ต.ค.57 – พ.ค.58)-12 มิ.ย.58 

ลําดับ นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

เกิดการลงทุนเพื่อพัฒนาทกัษะเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์เดิม สามารถขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การแข่งขันตามหลักเกณฑ์ของประกาศ สกท. ที่ 2/2557 ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2557    

      การพัฒนาก าลังคนในสาขาขาดแคลน 
 

- กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดําเนินการสนับสนุนทุนการศึกษาภายใตโ้ครงการสนับสนุน
นักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ ๓  และโครงการฯ ระยะที่ 
๓+  เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศและในประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก ในสาขาเทคโนโลยี
โลหะและวัสดุและพลังงาน  สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  สาขาเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สาขานาโนเทคโนโลยี โดยมี เปูาหมายรวมจํานวน 1,480 คน (ต่างประเทศ 1,320 คน 
และในประเทศ 160 คน) ปัจจุบันได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนต่อเนื่องแล้ว 
๑,๒๒๐ คน ซึ่งเป็นทุนต่างประเทศ ๑,๐๗๐ คน และทุนภายในประเทศ ๑๕๐ คน  และอยู่
ระหว่างจัดสรรทุนใหม่จํานวน ๒๖๐ ทุน  และได้จัดสรรทุนใหม่ 50 ทุน  (ทุนต่างประเทศ)  
ปัจจุบันอยูร่ะหว่างจัดสรรทุนใหม่  ๒1๐ ทุน   
    ทั้งนี้  ตั้งแต่เริ่มโครงการปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗  มีผู้รับทุนรวมทั้งสิ้น ๔,๐๐๓ คน สําเร็จ
การศึกษาแล้ว ๒,๕๙๐ คน โดยไปปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ๑,๔๕๐ คน (ร้อยละ 56) 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ๗๖๙ คน (ร้อยละ 30) และหน่วยงานอื่นๆ ๓๗๑ 
คน (ร้อยละ 14) 
     - สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ได้ใหก้ารสนับสนุนทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียน  นิสิตนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษาและระดับบัณฑิตศึกษา 

สํานักงานปลัด 
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ร่วมกับ
ฝุายนักเรียนทุนรัฐบาล 
วท. ของสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (พว.) 
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19.00 น. (สง่ ศท.-ขึน้เว็บ) ผลงานตามนโยบายรัฐบาล 8 เดือน (ต.ค.57 – พ.ค.58)-12 มิ.ย.58 

ลําดับ นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

(ปริญญาโท-เอก)  ปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการประชาสัมพันธ์ทุน (Road show) ตามสถาบัน 
การศึกษาต่าง  ๆและเปิดรับสมัครทุนการศึกษาปี ๒๕๕๘  ทั้งนี้  โครงการทุนระดับปริญญาโท
หลักสูตรนานาชาติ (TAIST-Tokyo Tech) เปิดรับสมัคร ประจําปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันท่ี ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘   และโครงการทุนพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) อยู่ระหว่างคัดเลือกผู้มีสิทธ์ิสอบ
สัมภาษณ ์
 

      การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

    1. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ  จัดแสดงนิทรรศการด้าน
วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟูาจําลองกรุงเทพ 
ในช่วงระหว่างวันท่ี 17 ธันวาคม 2557 – มิถุนายน 2558 เพื่อเป็นของขวัญปีใหมใ่ห้เด็ก
และเยาวชนไทยได้เรียนรู้และศึกษาวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อ interactive และหลังจากนั้นจะ
ขยายสู่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้เยาวชนในทุกพ้ืนท่ีของไทย
ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และทําให้คนในสังคมเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมากข้ึนจนนําไปสูก่ารสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม ่เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ต่อไป   
    2. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ ๓ กระทรวงพันธมิตร (สํานักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ)  จัดงาน “ถนน
สายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘” ในช่วงระหว่างวันท่ี ๘-๑๐ มกราคม 25๕๘ 

- องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพ.) และหน่วยงาน
ในสังกัด วท. 
- ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(พว.) 
- สถาบันวิจัยดารา
ศาสตร์แห่งชาต ิ
(องค์การมหาชน) 
(สดร.) 
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19.00 น. (สง่ ศท.-ขึน้เว็บ) ผลงานตามนโยบายรัฐบาล 8 เดือน (ต.ค.57 – พ.ค.58)-12 มิ.ย.58 

ลําดับ นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

ณ บริเวณกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และถนนพระรามที่ ๖ ซึ่งเป็นการเปิดบ้านต้อนรับน้องๆ 
เยาวชนให้ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนอย่างเต็มที่ ด้วยการจัดเตรยีมสถานีการ
ทดลองและสถานีกิจกรรมการเรียนรู้ รวม ๔๗ สถานี จาก ๑๘ หน่วยงาน ซึ่งมีเด็ก เยาวชน
และประชาชนท่ัวไปเข้าร่วมงานกว่า ๓๕,๐๐๐ คน  
    3. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(พว.) ร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดําเนินโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสฉลอง
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อการเรียนรู้
ขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้สื่อสาระให้ครูนําไปใช้สร้างสื่อการสอน และเป็นระบบ eLearning     
เพื่อการเรียนรู้ทางไกลสําหรับนักเรียนทั่วประเทศ  ทั้งนี้ ในปีแรกของการดําเนินโครงการฯ           
จะเน้นการสร้างความรูค้วามเข้าใจแก่หน่วยงานร่วมโครงการ  โดยคัดเลือกสื่อการเรียนรูท้ี่มี
คุณภาพจากหน่วยงานที่ร่วมโครงการ  นําเข้าคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด เพื่อบริการ
ให้คุณครูและโรงเรียนต่างๆ ได้สืบค้นสื่อ ทรัพยากรการศึกษาที่สร้างสรรค์และเผยแพร่ด้วย
สัญญาอนุญาตแบบเปิดที่พร้อมให้นําสื่อดังกล่าวไปใช้งานสร้างสรรค์บทเรียนได้โดยไม่มี
ผลกระทบทางทรัพย์สินทางปัญญา โดยคาดว่าจะเปิดตัวระบบคลังทรัพยากรการศึกษาแบบ
เปิด ประมาณกลางเดือนเมษายน ๒๕๕๘   
    4. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) โดยมอบกล้องโทรทัศน์ชนิด
สะท้อนแสงแบบดอปโซเนียน (Dobsonian Telescope) ขนาด ๑๐ นิ้ว และอุปกรณ์การเรียนรู้
ทางดาราศาสตรก์ว่า ๓๐๐ ช้ิน ให้แก่ ๑๙ โรงเรียน ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์         
ณ โรงเรียนบ้านขุนกลาง  อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ
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19.00 น. (สง่ ศท.-ขึน้เว็บ) ผลงานตามนโยบายรัฐบาล 8 เดือน (ต.ค.57 – พ.ค.58)-12 มิ.ย.58 

ลําดับ นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

กิจกรรมตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในวโรกาสฉลองพระชนมาย ุ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  เพื่อให้ครูได้นําไปใช้ประโยชน์ใน
การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สูงข้ึน  สามารถนําไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ การสังเกตการณ์วัตถุท้องฟูา รวมไปถึงกิจกรรมสังเกต
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจ   
    - ดําเนินโครงการกระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์ "๗๗ จังหวัด เปิดฟูาส่องโลกดารา
ศาสตร์เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า"  โดยในปี ๒๕๕๘ จะมีการมอบกล้องโทรทรรศน ์๖๐ ตัว 
พร้อมอุปกรณ์ทางดาราศาสตรส์ําหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนดาราศาสตร์ในห้องเรียน
ให้แก่โรงเรียนใน ๓๖ จังหวัด (๖๐ โรงเรียน)  และจะขยายผลให้ครบ ๗๗ จังหวัด (๓๐๐ 
โรงเรียน) ภายในระยะเวลา ๓ ปี (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  โดยได้มอบครั้งแรกเมื่อวันท่ี ๔ - ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘ จํานวน ๒๕ โรงเรียน ๒๗ จังหวัด  และมีกําหนดมอบครั้งท่ี ๒ ในเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๘ 
     - จัดนิทรรศการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพือ่ SMEs และเกษตรกร" ในระหว่าง
วันท่ี ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สถานพักฟ้ืนและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์แห่ง
ที่ ๒ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะรัฐมนตรี 
ประชาชน ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ SMEs ประชนท่ัวไป และประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียง และสื่อมวลชน มีโอกาสเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมฝีมือ
คนไทยที่สามารถพัฒนาและนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการประกอบอาชีพ
ของประชาชนคนไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม  
     ทั้งนี้  ได้มีการจัดแสดงผลงานการจัดทําบัญชีนวัตกรรมไทยและบัญชสีิ่งประดิษฐ์ไทย  
อีกทั้งมีผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมแสดงในนิทรรศการ รวม ๓๓๖ ผลงาน ซึ่งเป็น
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ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

ผลงานของภาคเอกชนมากกว่า ๑๓๐ ผลงาน  ตัวอย่างผลงาน  อาทิ เครื่องฆ่ามอดข้าวด้วย
คลื่นวิทยุระดับอุตสาหกรรม  เครื่องเกี่ยวนวดข้าวประสิทธิภาพสูง หุ่นยนต์หยอดข้าว
อัจฉริยะ  เก้าอ้ีทําฟันสําหรับผู้พิการ  เครื่องตัดอ้อยฝีมือคนไทย  ยางพารา : ถนนยางพารา/
ยางรองพื้นคอกสัตว์/บล็อกปูพ้ืนทําจากยางพารา  อากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก  เป็นต้น  
นอกจากน้ี ยังมีหน่วยงานของรัฐ เช่น สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) และ
ธนาคารออมสิน  ที่เป็นกลไกส่งเสริม SMEs เพื่อรับขึ้นทะเบียน รวมถึงการบริการต่างๆ เช่น 
สินเช่ือเพื่อนวัตกรรมด้วย   
     การจัดนิทรรศการแบ่งออกเป็น ๘ โซน ได้แก่ ๑) โซนนวัตกรรมดีเด่น ๒) โซนเกษตร
และชุมชน ๓) โซนน้ํา ๔) โซนการแพทย์และสมุนไพร ๕) โซนความมั่นคง พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม  ๖) โซนระบบขนส่งทางราง ๗) โซนท่องเที่ยววิถีไทย และ ๘) โซน SMEs และ
การส่งเสริมการส่งออก  มีผู้เข้าชมนิทรรศการจํานวนกว่า ๔,๑๔๙ คน  และได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ประกอบด้วย สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT   และจากการสํารวจความพึงพอใจของผู้
เข้าชมงาน  พบว่าควรจัดนิทรรศการแบบนี้อีก ร้อยละ ๙๕.๐๘  และมีความพึงพอใจการจัด
นิทรรศการเฉลี่ยร้อยละ ๘๒.๙๐  ซึ่งคณะรัฐมนตรรีับทราบสรุปผลการจัดนทิรรศการแล้ว 
เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

3 ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้
สิ่งจูงใจ ระเบียบและ
กฎหมายที่เป็นอุปสรรค
ต่อการดําเนินงานวิจัย

 มติ ค.ร.ม. 
วันท่ี 30 
ธ.ค.57 

ค.ร.ม. 
เห็นชอบตามที่ 
กค. เสนอ
มาตรการ

 การผลักดันมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ
พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ๓๐๐% 

 
     ๑) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗  เห็นชอบในหลักการมาตรการ

- สํานักงาน          
คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
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และพัฒนาต่อยอดหรือ
ใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
ส่งเสริมการจัดทํา
แผนพัฒนาการวิจัย
และพัฒนาในระดับ
ภาคหรือกลุ่มจังหวัด 
เพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของท้องถิ่น 
ผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาไปสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
โดยส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย หน่วย
งานวิจัยของรัฐและ
ภาคเอกชน 

ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล 
สําหรับ
ค่าใช้จ่ายด้าน
การวิจัยและ
พัฒนา 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม       
โดยเพิ่มจาก 
๒๐๐% เป็น 
๓๐๐% มีระยะ 
เวลาการให้
สทิธิประโยชน์
ทางภาษีเป็น
เวลา ๕ ปี โดย
เริ่มตั้งแต่วันท่ี 
๑ ม.ค.58 - 
๓๑ ธ.ค.62   

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมโดยเพิ่มจาก ๒๐๐% เป็น ๓๐๐%  มีระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็น
เวลา ๕ ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒  ซึ่งมาตรการ
ดังกล่าวมีความสําคัญต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย   โดย
นอกจากจะทําให้ผลงานวิจัยในภาครัฐรองรับความต้องการเชิงพาณิชย์ท่ีแท้จริงแล้ว  ยัง
เชื่อมโยงการวิจัยกับภาคเอกชนเพื่อให้มีนวัตกรรมในการลดต้นทุนและสร้างผลิตภัณฑ์และ
บริการใหม่ๆ เพื่อการส่งออกและบริโภคภายในประเทศ    
     ๒) คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศได้มีมติเมื่อวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘ เห็นชอบนโยบายและมาตรการสําคัญเพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมของประเทศ ดังนี ้
          ๒.๑) การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาใน
ภาคเอกชน   
               (1) ให้ก าหนดเพดานค่าใช้จ่ายของสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ภาคเอกชน
สามารถนํารายจ่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมาขอลดหย่อนภาษีได้ ๓ เท่าของรายจ่ายจริง  
โดยให้กําหนดเพดานเป็น ๓ ขั้น คือ ๑) บริษัทท่ีมีรายได้ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท สามารถหัก
รายจ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละ ๖๐ ของรายได้  ๒) รายได้ส่วนท่ีเกิน ๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐๐ 
ล้านบาท  หักรายจ่ายเพิ่มเติมอีกได้ไม่เกินร้อยละ ๙ ของรายได้  และ ๓) รายได้ส่วนท่ีเกิน 
๒๐๐ ล้านบาท หักรายจ่ายเพิ่มเติมอีกได้ไม่เกินร้อยละ ๖ ของรายได้  
             (2) ในการใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าว  ใหใ้ช้รูปแบบ Self-Declaration  สําหรับ
บริษัทท่ีเข้าเงื่อนไข ดังน้ี ๑) เป็นบริษัทท่ีทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้วยตนเอง หรือ
ดําเนินการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่าง  ๆ๒) เป็นบริษัทท่ีเคยผ่านการรับรอง

นวัตกรรมแห่งชาติ   
(สวทน.)  
- สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรแ์ละ 
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(พว.)  
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โครงการวิจัยฯ จากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตมิาแล้ว  เมื่อบริษัทท่ี
มีคุณสมบัติดังกล่าวได้รับการตรวจรับรองระบบงานวิจัยโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาตแิล้ว  บริษัทสามารถรับรองโครงการวิจัยที่มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน ๓ ล้านบาท 
ด้วยตนเอง และยื่นเอกสารประกอบการชําระภาษีประจําปีได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ 
pre-approve 
     - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทําแนวทางและขั้นตอนการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา
เพื่อยื่นขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี (R&D Tax Self-Declaration)  นอกจากน้ี ได้มีการหารือ
กับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ได้รับการลดหย่อน  โดยกําหนดสิทธิประโยชน์การ
ลดหย่อนแยกตามขนาดของบริษัท  ซึ่งกระทรวงการคลัง โดย กรมสรรพากรอยู่ระหว่างนําเสนอ
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงการคลังพิจารณา  เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ต่อไป 
          ๒.๒) การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับเงินบริจาคเข้ากองทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา  โดยสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ ๒ เท่า  
     - ปัจจุบันมาตรการหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาสําหรับเงิน
บริจาคเข้ากองทุนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสามารถหัก
ค่าใช้จ่ายได้ ๒ เท่า นั้น คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศได้พิจารณาเห็นว่า 
กองทุนที่มีภารกิจเพื่อการวิจัยฯ ท่ีชัดเจน และไม่มีแหล่งเงินกองทุนหลักอ่ืนๆ นอกจากเงิน
งบประมาณ จํานวน ๔ กองทุน คือ  

(๑) กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
              (๒) กองทุนสนับสนุนการวิจัย  
              (๓) กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา 



27 

 

19.00 น. (สง่ ศท.-ขึน้เว็บ) ผลงานตามนโยบายรัฐบาล 8 เดือน (ต.ค.57 – พ.ค.58)-12 มิ.ย.58 

ลําดับ นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

              (๔) กองทุนเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข  
โดยหากกองทุนที่มีภารกิจเพื่อการวิจัยฯ มีความต้องการได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม 
สามารถนําเสนอต่อกรมสรรพากรเพื่อดําเนินการประกาศได้    
     - ปัจจุบันกระทรวงการคลัง โดย กรมสรรพากรอยู่ระหว่างการพิจารณาและวิเคราะห์
ผลกระทบในภาพรวมจากกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับเงินบริจาคเข้ากองทุนเพื่อการวิจัย
และพัฒนา ให้กระทรวงการคลังพิจารณา  เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
         ๒.๓) การสนับสนุนเชิงนโยบายในการใช้นวัตกรรมไทยกับตลาดภาครัฐ เพื่อลด
การนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศท่ีมีราคาแพง และเป็นการสนับสนุนให้มีการพัฒนา
นวัตกรรม เพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  โดยให้มีการ
ปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัด
จ้างสินค้าหรือบริการตามรายการบัญชีนวัตกรรมของไทยผ่านวิธีพิเศษได้   
         คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศได้มีมติเมื่อวันท่ี ๑1 พฤษภาคม 
๒๕๕๘  ในการส่งเสริมให้คนไทยใช้สินค้าไทยท่ีมีคุณภาพเทียบเคียงต่างประเทศผ่านการขึ้น
บัญชีนวัตกรรมไทย  โดยให้สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย  โดยให้ภาครัฐจัดซื้อสินค้าหรือบริการที่อยู่
ในบัญชีนวัตกรรมไทยได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณที่
ได้รับ  สําหรับจัดซื้อหรือจัดหาสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยวิธีกรณีพิเศษ  และให้ข้ึนบัญชี
นวัตกรรมไทยได้ไม่เกิน 8 ปี  เพื่อให้เอกชนไทยมีตลาดรองรับและเริ่มแข่งขันได ้ 
     ทั้งนี้  สินค้าหรือบริการนวัตกรรมใดที่ยังไม่ได้มาตรฐานให้เร่งขอรับรองมาตรฐาน        
เพื่อขอข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทย   สําหรับกรณีนวัตกรรมไทยท่ีผลิตโดยหน่วยงานรัฐ  อาจผ่าน
หรือยังไม่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน  หรือยังไม่มีภาคเอกชนรับไปผลิต  ให้ข้ึนเป็นบัญชี
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ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

สิ่งประดิษฐ์ไทย  เพื่อสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย ์ โดย
หน่วยงานรัฐที่เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีนั้นๆ สามารถยื่นเสนอของบประมาณภายใต ้
“โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” ของสํานัก
งบประมาณได ้   
     - ปัจจุบันคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการสร้างตลาดนวัตกรรมใน
หน่วยงานของรัฐ  ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ   ได้เห็นชอบให้
ในระยะสั้นการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ   สามารถทําได้โดยการขอสิทธิพิเศษ  โดย
ขอเป็นหลักการที่ใช้กับทุกรายการสินค้า  หรือบริการที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อใช้วิธี
กรณีพิเศษ   โดยไม่ต้องปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  เพื่อให้สินค้า
หรือบริการนวัตกรรมของผู้ประกอบการในบัญชีนวัตกรรมไทยได้รับสิทธิพิเศษแบบบังคับ 
     นอกจากน้ี  เพื่อเป็นการสร้างตลาดให้กับสินค้านวัตกรรมไทยให้เติบโตและยั่งยืน  
ได้มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่ต้องการซื้อสินค้านวัตกรรม   แบ่งงบประมาณส่วนหน่ึงมา
ซื้อสินค้าที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทยซึ่งมีคุณภาพเทียบเคียงของนําเข้าได้   แต่อาจยังไม่สามารถ
ผลิตได้จํานวนมาก  
ซึ่งคณะอนุกรรมการกําหนดความต้องการของภาครัฐท่ีใช้นวัตกรรมไทย   ได้ดําเนินการ
รวบรวมรายการสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทย  ประมาณ ๘๔๐ รายการ  และได้
มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ  เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบ และพิจารณาเอกสารความครบถ้วนและความ
ถูกต้องของนวัตกรรมที่จะบรรจุในบัญชีนวัตกรรมไทย  ซึ่งจะต้องเป็นนวัตกรรมที่ได้รับ
มาตรฐานที่เช่ือถือได้  ขณะนี ้คณะทํางานฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารที่หน่วยงาน
ต่างๆ ยื่นเสนอขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย  
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      ผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อยู่ระหว่างดําเนินการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้าน
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรม จํานวน ๑๐ ฉบับ (โดยเรียงล าดับตามความส าคัญ
เร่งด่วน)  ดังนี ้

๑) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมแห่งชาติ           
(ฉบับท่ี.. ) พ.ศ. ... ของ สวทน. 

๒) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชนผ์ลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... ของ 
สวทน. 

๓) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําแห่งชาติ พ.ศ. ....  ของ สสนก. 
๔) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ พ.ศ. ... ของ พว. 
๕) ร่างพระราชบัญญัตพิลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ... ของ ปส. 

(ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 
๖) ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับท่ี.. ) พ.ศ. ... ของ มว. 
๗) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย           

(ฉบับท่ี..)  พ.ศ. .... ของ วว. 
๘) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้าม

ทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์และคณะกรรมาธิการเตรียมการสําหรับองค์การ
สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... ของ ปส. 

๙) ร่างพระราชบัญญัติปราบปรามการก่อการร้ายโดยใช้นิวเคลียร์ พ.ศ. .... ของ ปส. 

หน่วยงานในสังกัด วท. 
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๑๐)  ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ พ.ศ.  .... ของ วศ. 
สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี ้

   1) มีร่างกฎหมายที่อยู่ในข้ันตอนการพิจาณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา จํานวน ๑ ฉบับ 
คือ ร่างพระราชบัญญัตพิลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ... ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๘    

2) ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับท่ี.. ) พ.ศ. ....   
คณะรัฐมนตรีไดอ้นุมัติหลักการ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558  ปัจจุบันอยู่ในข้ันตอนการ
ตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

3) อยู่ระหว่างรอบรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะรัฐมนตร ีจํานวน 2 ฉบับ คือ ร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําแห่งชาติ พ.ศ. ....  และ ร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (ฉบับท่ี.. ) พ.ศ. ....  

4) อยู่ระหว่างนําเสนอ รอง นรม.(ยงยุทธ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ จํานวน ๑ ฉบับ 
คือ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....  
     - อยู่ระหว่างหน่วยงานในสังกัด วท. ยกร่าง จํานวน 5 ฉบับ 

      ความร่วมมือระหว่าง วท. และกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในการผลักดันแผนพัฒนาจังหวัด
ด้วย วทน.  

 
1. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สํานักงานปลัดกระทรวง (สป.) ร่วมกับกระทรวง 

มหาดไทย (มท.) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เมื่อวันท่ี ๒๐ เม.ย. ๕๒ โดยมีเปูาหมายร่วมกันในการดําเนินงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. 
และการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในจังหวัดต่างๆ ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

สํานักงานปลัด 
กระทรวง (สป.) 
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    2. เมื่อวันท่ี ๑๙ ก.พ. ๕๘ สป. ได้ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนงานด้าน วทน. ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด (PCSO) ที่ทํา
หน้าท่ีผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูงสู่การพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สป.วท. เพื่อหาแนวทางการดําเนินงานระหว่าง วท. กับ มท.         
ในการบูรณาการการทํางานร่วมกัน ผลักดันแผนงาน/โครงการบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดและท้องถิ่น พร้อมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นท่ี (Area 
Based) ไปสู่การพัฒนาจังหวัดให้เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา ชีวิต เศรษฐกิจ
และสังคมของประชาชนในพ้ืนท่ีแต่ละจังหวัด 
   3. สป. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนงานด้าน วทน. ร่วมกับรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดท่ีทําหน้าที่ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูงสู่การพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัด 
ชุมชนและท้องถิ่น ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๐ ม.ีค. ๕๘ ณ โรงแรมรามา
การ์เด้น กรุงเทพฯ เพื่อช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานและกําหนดกรอบแนวทางการผลักดัน
แผนงานด้าน วทน. ร่วมกันระหว่าง วท. กับ มท. เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่าง ปกท.มท. และ ปกท.วท. ซึ่งภายใน
งานมีการจัดแสดงนิทรรศการ (Success Story) และมีการนําเสนอผลงานความสําเร็จของ
การนํา วทน. ไปพัฒนาจังหวัดท้องถิ่น พร้อมทั้งมีเวทีรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน วทน. 
ที่น่าจะนําไปใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม 
    4. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ทํางานร่วมกบัจังหวัดและสถาบันการศึกษาท่ีเป็นเครือข่าย
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในพ้ืนท่ี และมีศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจําภูมิภาค 
ทั้ง 5 ภูมิภาค เป็นกลไกหลักในการประสานงานระดับพื้นท่ีเกิดแผนงานบูรณาการร่วมกัน 7 
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19.00 น. (สง่ ศท.-ขึน้เว็บ) ผลงานตามนโยบายรัฐบาล 8 เดือน (ต.ค.57 – พ.ค.58)-12 มิ.ย.58 

ลําดับ นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

แผนงาน ใน 7 พื้นที่นําร่อง ดังนี ้
- แผนงานการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกง จังหวัดสงขลา 
- แผนงานการใช้ วทน. พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยด สร้างแบรนด์ จังหวัดพัทลุง 
- แผนงานการใช้ วทน. พัฒนากระบวนการผลิตผลไม้ ภาคตะวันออก (มังคุด เงาะ สัปปะรด 
ทุเรียน) 
- แผนงานบริหารจัดการปัญหาหมอกควัน ไฟปุา 10 จังหวัดภาคเหนือ 
- แผนงานบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
- แผนงานการพัฒนากระบวนการผลิตผักอินทรีย์เพื่อการส่งออก จังหวัดนครพนม 
- แผนงานเมืองนวัตกรรมสุขภาพ จังหวัดระนอง 

4 ๘.๔ ส่งเสริมให้
โครงการลงทุนขนาด
ใหญ่ของประเทศ เช่น 
ด้านพลังงานสะอาด 
ระบบราง ยานยนต์ 
ไฟฟูา การจัดการน้ํา
และขยะ ใช้ประโยชน์
จากผลการศึกษาวิจัย
และพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทยตาม
ความเหมาะสม ไม่
เพียงแต่จะใช้

    ระบบขนส่งทางราง  
 
    1. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมมือกับกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนากําลังคน 
เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ เพ่ือรองรับการพัฒนาด้านระบบขนส่ง
ทางราง รวมถึงการพัฒนาต่อยอดทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องของประเทศไทย 
เพื่อลดการนําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  รวมทั้งได้ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําประเทศไทยดําเนินการพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง
ระหว่างไทย-จีน สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบรางในประเทศไทยท่ีจะนํามาใช้ประยุกต์ใน
การพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยว 
เนื่อง   
    2. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
หลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นท่ี ๔ จํานวน ๓๐ คน และส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรม

- สํานักงาน         
คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ   
(สวทน.)  
- สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(พว.) 
- สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
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19.00 น. (สง่ ศท.-ขึน้เว็บ) ผลงานตามนโยบายรัฐบาล 8 เดือน (ต.ค.57 – พ.ค.58)-12 มิ.ย.58 

ลําดับ นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

เทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ ส่งเสริม
การใช้เครื่องมือ วัสดุ 
และสินค้าอ่ืนๆ ท่ีเป็น
ผลจากการวิจัยและ
พัฒนาภายในประเทศ
ในวงกว้าง  โดยจัดให้มี
นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง
ของภาครัฐท่ี
เอื้ออํานวย เพื่อสร้าง
โอกาสการพัฒนา
เทคโนโลยีของประเทศ   
ในกรณีที่จําเป็นจะต้อง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือ
เทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ จะให้มี
เงื่อนไขการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อให้
สามารถพ่ึงตนเองได้ใน
อนาคตด้วย 

หลักสูตร High -Speed Railway (HSR) ที่ประเทศจีน รุ่นที่ ๓ - ๕  ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ดําเนินการพัฒนาศักยภาพและบ่มเพาะกําลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง  
โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาต้นแบบสื่อการเรียนการสอน wheel-rail interaction ช้ันสูง
สําหรับการศึกษาความสัมพันธ์และการทดสอบเรื่องล้อ-ราง และสื่อการเรียนการสอน
ทางด้านระบบไฟฟูาและอาณัติสัญญาณ  และอยู่ระหว่างดําเนินการประมวลผลข้อมูลและ
ทดสอบความแม่นยําของระบบแบบจําลองแหล่งกําเนิดการเดินทางพิเศษ (Special Trip 
Generator) รอบพื้นที่สถานีปลายทางรถไฟความเร็วสูงเพื่อใช้ในการปรับปรุงพารามิเตอร์ใน
แบบจําลอง NAM ของสํานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ให้มีความ
ทันสมัยถูกต้องมากยิ่งข้ึน  รวมทั้งอยู่ระหว่างการศึกษาระบบซ่อมบํารุงแบบรวมสําหรับ BTS 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการ/สร้างโรงซ่อมบํารุง   
    3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยไดด้ําเนินการตรวจสอบ 
วิเคราะห์ ทดสอบระบบ Rail Fastening System ของโครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง  
    ๔. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ        
จัดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลย ีเรื่อง Railway  Planning and Operations  โดย           
Prof. Dr.-Ing. Jö rn Pachl (University professor - TU Braunschweig) ระหว่างวันท่ี 
16-20 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีผู้เข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน 
รวมทั้งได้สนับสนุนการดําเนินการผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับช่างเทคนิค ระดับวิศวกร 
โดยมีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา จํานวน 272 คน ประกอบด้วยบุคลากรระดับช่างเทคนิค 
จํานวน 174 คน และบุคลากรระดับวิศวกร จํานวน 89 คน 

5. เมื่อวันท่ี ๖ มี.ค.๕๘ รอง นรม. (ยงยุทธ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการส่งมอบ
งานวิจัยมุ่งเปูาระบบราง “เครื่อง Driving Simulator” ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย 

เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) 
- ร่วมกับกระทรวง
คมนาคม (คค.) 
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ลําดับ นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

(รฟท.) พร้อมด้วย รมว.วท. กล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
การสนับสนุนการพัฒนาระบบราง" และ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมกล่าวบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายในการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิต
ช้ินส่วนและอุปกรณ์ระบบราง” ณ ลานช้ัน ๓ สถานีรถไฟฟูาแอร์พอร์ต เรลลิงก์ มักกะสัน 
ถนนอโศก-ดินแดง กรุงเทพฯ โดย วท. ได้ส่งมอบเครื่อง Driving Simulator ให้แก่ รฟท.         
ซึ่งเป็น ๑ ผลงานวิจัยในงานวิจัยระบบรางมุ่งเปูา เพื่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของ
ประเทศ ครั้งที่ ๑ และจะทยอยส่งมอบและเผยแพร่งานวิจัยแก่สาธารณชนต่อไป     

 สนับสนุนนโยบาย
รัฐบาลข้อ ข้อ ๙ การ
รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากร  และ
การสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 
๙.๔ บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําของ
ประเทศให้เป็น
เอกภาพในทุกมิติทั้ง
เชิงปริมาณและ
คุณภาพ จัดให้มีแผน

    การบริหารจัดการน้ า 
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การ
มหาชน) ได้ดําเนินการ ดังนี ้
   1. เปิดศูนย์บริการให้ข้อมูลน้ําเคลื่อนที่ในภาวะฉุกเฉิน เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2557  
โดยศูนย์แห่งนี้เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ “คลังข้อมูล
น้ําและภูมิอากาศแห่งชาต”ิ ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปยังพ้ืนท่ีบัญชาการและประมวลผลได้ทุก
สถานการณ์ สนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจ รวมถึงให้บริการข้อมูลน้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉิน  และได้ดําเนินการวิเคราะห์และรายงาน
ข้อมูลน้ํารายสัปดาห์ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต ์www.thaiwater.net  ทั้งนี้ ได้มีการ
เคลื่อนย้ายศูนย์บริการข้อมูลน้ําเคลื่อนที่ในภาวะฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์สํารวจท่ีเกี่ยวข้องไป
ประจําการ ณ ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 จังหวัดสุราษฎ์ธานี  ในระหว่าง
วันท่ี 3-10 ตุลาคม 2557  เพื่อปฏิบัติการและสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาปัญหา
อุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต ้

สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร (องค์การ
มหาชน) (สสนก.) 
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ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
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บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําของ
ประเทศและมี
กระบวนการบูรณาการ
แผนงานและ
งบประมาณร่วมกนั
ของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
จัดทําแผนงาน
โครงการ ไม่เกิดความ
ซ้ําซ้อน มีความ
เชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบ และสอดคล้อง
กับทิศทางและ
นโยบายบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา โดย
จัดตั้งหรือกําหนดกลไก
ในการบริหารจัดการ
น้ําพร้อมทั้งมีการน้ํา
เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพสูงมาใช้

    2. ดําเนินโครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  โดยได้สง่มอบระบบนํ้าอุปโภค-บริโภคให้กับชุมชน ภายใต้โครงการ "ส่งน้ํา
สะอาด คืนความสุข ชาวอีสานตอนล่าง"  ในพื้นที ่4 จังหวัด (รวม 17 หมู่บ้าน) ดังนี ้
        1) จังหวัดนครราชสีมา อําเภอชุมพวง ตําบลตลาดไทร จํานวน 8 หมู่บ้าน โดยมีผู้
ได้รับประโยชน์ 2,195 ครัวเรือน (9,086 คน) 
        2) จังหวัดบุรีรัมย์ อําเภอนางรอง ตําบลชุมแสง จํานวน 3 หมู่บ้าน โดยมีผู้ได้รับ
ประโยชน์ 663 ครัวเรือน (2,268 คน) 
        3) จังหวัดชัยภูมิ  อําเภอคอนสวรรค์ ตําบลหนองขาม จํานวน 5 หมู่บ้าน  โดยมีผู้
ได้รับประโยชน์ 856 ครัวเรือน (3,701 คน) 
        4) จังหวัดสุรินทร์ อําเภอเมืองสุรนิทร์ ตําบลคอโค จํานวน 1 หมู่บ้าน โดยมีผู้ได้รับ
ประโยชน์ 185 ครัวเรือน (800 คน) 
     - จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ําระดับจังหวัด เพ่ือให้หน่วยงานท้องถิ่นมีระบบข้อมูลสําหรับ
ติดตามสถานการณ์น้ํา ประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ี สนับสนุนการแจ้ง
เตือนภัยน้ําท่วม และสามารถเช่ือมโยงข้อมูลจากท้องถิ่นเข้าสู่ส่วนกลาง ให้ทุกหน่วยงานมี
ระบบข้อมูลพร้อมสําหรับปฏิบัติการในทุกสถานการณ์ พร้อมรับมือสถานการณ์น้ํา ทั้งใน
สภาวะปกติ และสภาวะวิกฤติ  โดยเริ่มต้นนําร่อง ๔ จังหวัด ได้แก่ แพร่ สุโขทัย พะเยา และ
พิจิตร เนื่องจากเป็นพื้นที่ท่ีประสบปัญหาเรื่องน้ํามาโดยตลอด   

   - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบแบบจําลองและระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อ
คาดการณ์น้ําท่วมและบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกของประเทศไทย ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก และเพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อคาดการณ์น้ําท่วม
และบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําเจ้าพระยา ลุ่มน้ําชี และลุ่มน้ํามูล ท้ังอุปกรณ์ 
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ลําดับ นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

ในระบบของการ
บริหารจัดการน้ําและ
การเตือนภัย 

(Hardware) และโปรแกรม (Software)  นอกจากน้ี  ได้พัฒนาแบบจําลอง Simulating 
WAves Nearshore (SWAN) เพื่อคํานวณความสูงและทิศทางคลื่นในช่วงก่อนการ
คาดการณ์บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน  รวมทั้งอยู่ระหว่างการติดตาม เฝูาระวังภัย
พิบัติ (ภัยแล้ง)  ติดตามสถานการณ์น้ําในพ้ืนท่ีและวิเคราะห์สมดุลน้ําเพื่อวางแผนการ
เพาะปลูกร่วมกับชุมชนทุกเดือนเพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนการปฏิบัติงานต่อไป 

 สนับสนุนนโยบาย
รัฐบาลข้อ ข้อ ๙ การ
รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากร  และ
การสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 
๙.๔ บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําของ
ประเทศให้เป็น
เอกภาพในทุกมิติทั้ง
เชิงปริมาณและ
คุณภาพฯ 

    การบริหารจัดการน้ าชุมชนด้วยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เพ่ือติดตาม เฝ้าระวังภัย
พิบัติ (ภัยแล้ง) 

 
   1. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร(องค์การ
มหาชน) (สสนก.) ได้สนับสนุนให้ชุมชนประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เครื่อง
ระบุพิกัด GPS แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม อุปกรณ์โทรมาตร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสารสนเทศในการสํารวจพ้ืนท่ี สร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เข้าใจสภาพพ้ืนท่ี
และสภาพปัญหาแล้วร่วมหาแนวทางแก้ไขท่ีเหมาะสม เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีตนเอง 
   จากการบริหารจัดการน้ํา วิเคราะห์สมดุลน้ํา เพื่อวางแผนการเพาะปลูกในช่วงเดือน ต.ค.
๕๗- พ.ค. ๕๘ ของแกนนําเครือข่ายจัดการน้ําชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเขต
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั้งหมด ๓๓ พื้นที่ มีพื้นท่ีซึ่งคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งหรือ
ได้รับผลกระทบแต่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จํานวน ๒๔ พื้นที่ คิดเป็น ๗๓% ของพื้นที่
ทั้งหมด แบ่งเป็น 
   - พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๓ พื้นที่ (ชุมชนหนองใหญ่ จ.สุรินทร์, ชุมชนลิ่มทอง
และเครือข่าย ต.หนองโบสถ ์ต.ทุ่งแสงทอง และ ต.ชุมแสง จ.บุรีรัมย,์ ชุมชนโนนขวาง          

สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร(องค์การ
มหาชน) (สสนก.) 
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ลําดับ นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

จ.บุรีรัมย,์ ชุมชนแสงตะวัน จ.สุรินทร,์ ชุมชนกุดขาคีม จ.สุรินทร,์ ชุมชนสายนาวัง           
จ.กาฬสินธุ,์ ชุมชนผาชัน จ.อุบลราชธาน,ี ชุมชนนาเจริญ จ.อุบลราชธานี, ชุมชนโกรกประดู่         
จ.บุรีรัมย,์ ชุมชนตําบลบุ่งคล้า จ.บึงกาฬ,  ชุมชนคําปลาหลาย จ.ขอนแก่น, ชุมชนตาดโตน 
จ.ชัยภูม ิและชุมชนท่าค้อ จ.อุบลราชธาน)ี  
   - พืน้ท่ีภาคเหนือ ๖ พื้นที่ (กลุ่มผู้ใช้น้ําชลประทานอ่างเก็บน้าห้วยทราย จ.เชียงใหม,่ ชุมชนร้อง
แง จ.น่าน, ชุมชนตําบลนครปุาหมาก จ.พิษณุโลก, ชุมชนหนองปิ้งไก ่จ.กําแพงเพชร, ชุมชน
ตําบล บางลาย จ.พิจิตร และชุมชนตําบลบางเคียน จ.นครสวรรค)์ 
   - พื้นที่ภาคกลาง ๔ พื้นที ่(ชุมชนดงละคร จ.นครนายก, ชุมชนดงข้ีเหล็ก จ.ปราจีนบุรี, 
ชุมชนตําบลบึงช้าอ้อ จ.ปทุมธานี และชุมชนหนองตาจอน จ.ราชบุรี) 
   - พื้นทีภ่าคใต้ ๑ พื้นที่ (ชุมชนทับคริสต์ จ.สุราษฎร์ธานี)  
โดยประกอบด้วย พื้นที่ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบ จํานวน ๑๑ พื้นที ่พื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบน้อย 
จํานวน ๙ พื้นที ่และพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบปานกลาง จํานวน ๔ พื้นที ่สามารถช่วยปูองกัน
หรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยแล้ง และคาดว่าจะเกิดมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรในฤดู
แล้งประมาณ ๑,๑๕๒.๖๑ ล้านบาท แบ่งเป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน ๕ พื้นที่ (๒๗๐.๔๔ 
ล้านบาท) และพื้นท่ีนอกเขตชลประทาน ๑๙ พื้นที่ (๘๘๒.๑๗ ล้านบาท) 
   2. สสนก. อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์น้ําในพ้ืนท่ี และวิเคราะห์สมดุลน้ําเพื่อวาง
แผนการเพาะปลูกร่วมกับชุมชนทุกเดือน เพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนการ
ปฏิบัติงานต่อไป 

 สนับสนุนนโยบาย
รัฐบาลข้อ ข้อ ๙ การ
รักษาความมั่นคงของ

    การใช้เทคโนโลยีดาวเทียม และเทคโนโลยีนาโนช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง 
 
   1. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

- สํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การ
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ลําดับ นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

ฐานทรัพยากร  และ
การสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 
๙.๔ บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําของ
ประเทศให้เป็น
เอกภาพในทุกมิติทั้ง
เชิงปริมาณและ
คุณภาพฯ 

(องค์การมหาชน) (สทอภ.) และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) ได้มีการบูรณาการการทํางานร่วมกันในการ
กําหนดกลไกในการบริหารจัดการน้ําและการเตือนภัย รวมทั้งติดตามและบรรเทาร่วมกันกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนในพ้ืนท่ี 
   2. เมื่อวันท่ี ๒๕ มี.ค. ๕๘ รมว.วท. พร้อมด้วย ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)   (สทอภ.) และผู้อํานวยการศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค พว.) ได้แถลงข่าวสนับสนุนการแก้ปัญหาภัยแล้งโดยใช้เทคโนโลยี
ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ และเทคโนโลยีนาโนเทค เพื่อผลิตน้ําสะอาดช่วยเหลือ
ประชาชนในภาวะวิกฤต ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ํา กรุงเทพฯ ซึ่ง วท. ได้
ดําเนินการ ดังนี ้

   การแก้ปัญหาไฟปุา - วท. โดย สทอภ. ได้ร่วมมือกับทุกหน่วยงานช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง
โดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมติดตามจุดเกิดไฟปุาทั่วประเทศ และจัดทําข้อมูลด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ สนับสนุนภาพถ่ายดาวเทียมในพื้นที่ท่ีเกิดความร้อนสูง
บริเวณจุด Hot spot ซึ่งเป็นท่ีกําเนิดของไฟปุา และได้นําไปใช้ประโยชน์ร่วมกับภาพถ่ายทาง
อากาศจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงถึงกันได้ 
ปูองกันไม่ให้เกิดการวิเคราะห์พลาด  
     ทั้งนี้ สทอภ. ได้ทํางานร่วมกับพื้นที่ท่ีประสบปัญหาไฟปุาและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีศูนย์ปฏิบัติการทางด้านไฟปุาใน ๖ จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.ลําพูน              
จ.ลําปาง จ.แพร่ จ.ตาก และ จ.แม่ฮ่องสอน ทําหน้าท่ีเป็นศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจ ปูองกัน
และแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน โดยได้ส่งบุคลากรของ สทอภ. ไปปฏิบัติงานประจําใน
พื้นที่ ๖ จังหวัดภาคเหนือท่ีมีความเสี่ยงสูง จังหวัดละ ๒ คน เพื่อสนับสนุนข้อมูลภูมิ

มหาชน) (สทอภ.) 
- สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ 
(พว.) 
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19.00 น. (สง่ ศท.-ขึน้เว็บ) ผลงานตามนโยบายรัฐบาล 8 เดือน (ต.ค.57 – พ.ค.58)-12 มิ.ย.58 

ลําดับ นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

สารสนเทศเพื่อการปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุาของจังหวัด 
   นอกจากน้ี ยังได้พัฒนาระบบแผนท่ีความเสี่ยงของการเกิดไฟปุา เพื่อใหห้น่วยงานใน

พื้นที่ใช้ประกอบการวางแผนการจัดการเชื้อไฟ การจัดทําแนวกันไฟและการทําความเข้าใจ
กับประชาชนในพ้ืนท่ีเป็นการล่วงหน้า โดย สทอภ. ร่วมกับศูนย์ประสานงานกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําภูมิภาค ภาคเหนือ (ศวภ.๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ช้ีแจงการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด
ภาคเหนือ ได้แก่   จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.แม่ฮ่องสอน จ.แพร ่จ.เชียงใหม่  จ.ลําพูน จ.น่าน       
จ.อุตรดิตถ ์จ.ตาก และ จ.ลําปาง  เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งได้ให้บริการแผนที่แบบออนไลน์และ
ข้อมูลความรู้ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับไฟปุาและหมอกควันผ่านทางเว็บไซต์ http://fire.gistda.or.th 
      การแก้ปัญหาน้ําดื่ม – วท. โดย ศูนย์นาโนเทค พว. ได้ใช้เทคโนโลยีนาโนในการผลิต
เครื่องกรองน้ําดื่มพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีไส้กรองนาโน สามารถผลิตน้ําสะอาด
ตามมาตรฐานน้ําดื่มของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตอุทกภัย
และภัยพิบัติต่างๆ และได้ผลิตเครื่องกรองน้ําดื่มจากน้ํากร่อยด้วยเทคโนโลยีไส้กรองนาโน
ร่วมกับ สสนก. เพื่อแก้ปัญหาน้ําเค็มรุกแม่น้ําบางปะกงในช่วงฤดูแล้ง สามารถกรองน้ํากร่อย
หรือนํ้าเค็มให้เป็นนํ้าดื่มที่มคีุณภาพตามมาตรฐานได้โดยใช้เทคโนโลยีนาโนผลิตไส้กรองนาโน 
โดยมีจุดเด่นในการยืดอายุการใช้งานของไส้กรอง รีเวอร์สออสโมซิสประมาณ ๖ เดือน 
สามารถกรองน้ํากร่อยได้ต่อเนื่อง มีกําลังการผลิตประมาณ ๒๐๐ ลิตรต่อช่ัวโมง ซึ่งเพียงพอ
ต่อประมาณการบริโภคน้ําของประชาชน ๑,๐๐๐ คน สามารถกรองน้ํากร่อยให้เป็นน้ําดื่มที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานได้ ซึ่งเครื่องกรองน้ําดื่มจากน้ํากร่อยสามารถเคลื่อนที่ได้ เหมาะ
สําหรับการขนย้ายไปยังลุ่มน้ําต่างๆ ที่ประสบภาวะวิกฤตน้ําเค็ม ทั้งนี้ ยังได้พัฒนาระบบ
กรองน้ํากร่อยแบบถาวร เพื่อใช้ในพื้นที่ท่ีมีความอ่อนไหวของน้ําเค็มมาก เช่น โรงพยาบาล
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19.00 น. (สง่ ศท.-ขึน้เว็บ) ผลงานตามนโยบายรัฐบาล 8 เดือน (ต.ค.57 – พ.ค.58)-12 มิ.ย.58 

ลําดับ นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

พุทธโสธร โดยได้ทําการติดตั้งไส้กรองนาโน เพื่อเสริมคุณภาพให้ระบบการกรองน้ําหลักท่ีมี
อยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพในการกรองน้ําสะอาดได้นานขึ้น 

 สนับสนุนนโยบาย
รัฐบาลข้อ ข้อ ๙ การ
รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากร  และ
การสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 
ข้อ ๙.๑ เร่งปกปูอง
และฟื้นฟูพ้ืนท่ีอนุรักษ์ 
ทรัพยากรปุาไม้และ
สัตว์ปุา โดยให้
ความสําคัญในการ
แก้ไขปัญหาการบุกรุก
ทีด่ินของรัฐ จัดทําแนว
เขตที่ดินรัฐให้ชัดเจน 
โดยนําระบบสารสน 
เทศมาใช้เพื่อการ
บริหารจัดการฯ   

 มติ ค.ร.ม.
วันท่ี 6 
ม.ค.58   

ค.ร.ม. 
เห็นชอบให้ 
วท. กห. กษ. 
ทส. ทก. มท. 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
รวบรวมและ
จัดทํา
รายละเอียด
เกี่ยวกับความ
ต้องการและ
แนวทางการใช้
ประโยชน์จาก
ภาพถ่ายแผนที่
ทางอากาศ
ร่วมกัน  

 แนวทางการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายแผนที่จากการส ารวจระยะไกลทางอากาศและ
ดาวเทียม 

 
ค.ร.ม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี ๒๐ ม.ค.58  เห็นชอบองค์ประกอบแนวทางการใช้ประโยชน์จาก
ภาพถ่ายแผนที่จากการสํารวจระยะไกลทางอากาศและดาวเทียม  และมอบหมายหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการตามที่ วท. เสนอ และให้กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) เป็น
หน่วยงานร่วมดําเนินการด้วย  และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมบูรณาการการดําเนินงาน
ร่วมกัน โดยให้มีแผนงาน (Road Map) ที่ชัดเจน ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ท้ังจากการ
สํารวจระยะไกลทางอากาศ ดาวเทียม และจากภาคพื้นดิน และใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งองค์ประกอบของระบบแผนที่และภูมิสารสนเทศกลางเพื่อการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและทรัพยากรของประเทศตามศักยภาพและเป็นธรรม ประกอบด้วย 3 ส่วน 
ได้แก ่
    1. ระบบคลังภาพถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมแหง่ชาติที่เชื่อมโยงและ
ให้บริการด้วยมาตรฐานเดียวกัน 
     2. ศูนย์ข้อมูลแนวเขตและรูปลักษณ์ที่มีกฎหมายรองรับ 
     3. ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงได้ทันต่อ
สถานการณ ์
สําหรับการปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศ
แห่งชาติ พ.ศ.2556 นั้น  มอบให้ สทอภ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินการ 

สํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) 
(สทอภ.) 



41 

 

19.00 น. (สง่ ศท.-ขึน้เว็บ) ผลงานตามนโยบายรัฐบาล 8 เดือน (ต.ค.57 – พ.ค.58)-12 มิ.ย.58 

ลําดับ นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 
    โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เสนอ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการและแนว
ทางการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายแผนท่ีจากการสํารวจระยะไกลทางอากาศและดาวเทียม ดังนี ้
    1. ให้หน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมทุกประเภทร่วมกัน
หารือถึงปัญหาอุปสรรค รวมทั้งจัดทําระบบสืบค้นและให้บริการภาพในคลังข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเสนอ ค.ร.ม. ในครั้งต่อไป 
    2. ในปี ๒๕๕๘ ให้การบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน ใน ๒ ประเด็น คือ  (๑) การจัดการไฟ
ปุาและหมอกควัน และ (๒) การจัดการที่ดินในเขตปุาไม้  โดยให้หน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
กําหนดแนวปฏิบัติในการนําภูมิสาร สนเทศจากภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมไปใช้
งานร่วมกัน โดยให้ วท. สนับสนุนข้อมูลและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหน่วยปฏิบัติ 
ที่เกี่ยวข้อง 
    ๓. ใหส้ํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรรี่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งศึกษาแนวทางการ
ปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖  
และเสนอ ค.ร.ม. พิจารณาต่อไป  
    ๔. ให้ วท. ศึกษาและเสนอแนะนวัตกรรม รวมทั้งแนวทางการพัฒนาและการลงทุนในระบบ
สํารวจและประยุกต์ใช้งานภูมิสารสนเทศของประเทศท่ีบูรณาการการถ่ายภาพทางอากาศ     
การถ่ายภาพด้วยดาวเทียมสํารวจโลก การใช้งานระบบดาวเทียมนําทางและเทคโนโลยีการ
ประยุกต์ใช้งานภูมิสารสนเทศจากการสํารวจระยะไกลในภารกิจต่างๆ และเสนอ ค.ร.ม. 
พิจารณาต่อไป 
 
    ผลการดําเนินงานสรุปได้ดังนี ้
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19.00 น. (สง่ ศท.-ขึน้เว็บ) ผลงานตามนโยบายรัฐบาล 8 เดือน (ต.ค.57 – พ.ค.58)-12 มิ.ย.58 

ลําดับ นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

    - สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)  ได้จัดประชุมหารือ 
เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายแผนที่จากการสํารวจระยะไกลทางอากาศและ
ดาวเทียม จํานวน 5 ครั้ง โดยมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม รวม 20 หน่วยงาน  
เพื่อยกร่างแผนแม่บทการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายแผนที่จากการสํารวจระยะไกลทางอากาศ
และดาวเทียม  และ วท. ได้นําเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตร ีเพื่อทราบความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานและแผนแม่บทดังกล่าว (Road Map) และให้ความเห็นชอบเพื่อจะได้นําไปจัดทํา
เป็นแผนปฏิบัติการต่อไปแล้ว   
    - เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2558  คณะรัฐมนตรีรับทราบความคืบหน้าการจัดทํา Road 
Map การบูรณาการการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายแผนท่ีจากการสํารวจระยะไกลทางอากาศและ
ดาวเทียม  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านระบบภูมิ
สารสนเทศกลางของประเทศ ให้สอดคล้องกับ Road Map การบูรณาการการใช้ประโยชน์
ภาพถ่ายแผนที่จากการสํารวจระยะไกลทางอากาศและดาวเทียม  

5 ๘.๕ ปรับปรุงและ
จัดเตรียมให้มี
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการ
วิจัยและพัฒนา และ
ด้านนวัตกรรม ซึ่งเป็น
โครงสร้างพื้นฐานทาง
ปัญญาที่สําคัญในการ

    การจัดต้ังสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือคนพิการและผู้สูงอายุ (องค์การมหาชน) (Institute 
of Technology for Persons with Disability and Elderly Persons(Public 
Organization)) 

 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ผลักดันการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ 
(องค์การมหาชน) (Institute of Technology for Persons with Disability and Elderly 
Persons (Public Organization) เพื่อเป็นองค์กรวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนําไปสู่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน 
(Inclusive Society)  ปัจจุบันได้เสนอเรื่อง การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและ

- สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(พว.) 
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19.00 น. (สง่ ศท.-ขึน้เว็บ) ผลงานตามนโยบายรัฐบาล 8 เดือน (ต.ค.57 – พ.ค.58)-12 มิ.ย.58 

ลําดับ นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

ต่อยอดสู่การใช้เชิง
พาณิชย์ของ
ภาคอุตสาหกรรมให้มี
ความพร้อม ทันสมัย 
และกระจายในพ้ืนท่ี
ต่างๆ เช่น การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ การ
ตั้งศูนย์วิเคราะห์ 
ห้องปฏิบัติการ 
สถาบัน และศูนย์วิจัย 
เป็นต้น 

ผู้สูงอาย ุ(องค์การมหาชน) ต่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อพิจารณา   
และจะได้น าเสนอต่อคณะรัฐมนตร ี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

 
 
 
 
 

      การขับเคลื่อนการบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ MSTQ (Metrology 
Standardization Testing Quality) 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ขับเคลื่อนเพื่อให้มีระบบการบริการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (MSTQ)  เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาสืบค้นและใช้บริการในระบบ One 
Stop Service โดยมีผลการดําเนินงานดังนี ้ 

1. จัดทําข้อมูลทดสอบ สอบเทียบและการบริการทดสอบตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ มอก. มาตรฐานบังคับ 100 ผลิตภัณฑ์ และ ภาคสมัครใจ จาก 44 กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ,ไฟฟูา ,ยานยนต์ ,ก๊าซ ,ยาง และ

- กรมวิทยาศาสตร์
บริการ (วศ.) 
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19.00 น. (สง่ ศท.-ขึน้เว็บ) ผลงานตามนโยบายรัฐบาล 8 เดือน (ต.ค.57 – พ.ค.58)-12 มิ.ย.58 

ลําดับ นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

อื่นๆ รวมถึงการบริการอืน่ของ วท. ด้วย 
2. การทดลองรับส่งตัวอย่างระหว่าง วศ. และ วว. โดยสองหน่วยงานได้เริ่ม

ทดสอบการรับ/ส่งตัวอย่างเพื่อการบูรณาการงานทดสอบแล้ว  
3.  จัดประชุมหารือร่วมกับคณะทํางานฯ เพื่อพิจารณาแผนการดําเนินงานการ

เปิดให้บริการ วท. MOST one stop service  ทั้งนี้ให้จัดทําข้อมูลสําคัญของงานบริการของ
หน่วยงานเพื่อเตรียมแถลงข่าว (Script) โดยมีขอบเขตการดําเนินงาน เฉพาะบริการด้าน
ทดสอบ สอบเทียบ ทั้งนี้มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 4 หน่วยงาน คือ วศ. วว. พว. มว. และ ให้
หน่วยงานพิจารณาเรื่อง บริการแบบ Premium Lane เพิ่มเติม (หากม)ี เพื่อเตรียมข้อมูลใน
โอกาสต่อไป  

4. ปรับปรุงเว็บไซต์ในการให้บริการ MOST One Stop Service ที่ได้รับ
ข้อสังเกตจากคณะทํางาน ผนวกกับข้อสังเกตจาก รมว.วท.  

5. เตรียมจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน และเตรียมจัดฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทํางานของ Call Center 1313 เพื่อแถลงข่าวแถลงข่าว MOST One Stop Service ใน
วันท่ี 10 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  

 นรม. มีข้อสั่งการใน
คราวประชุม กรอ. เมื่อ
วันท่ี ๑๙ ก.พ. ๕๘ 

    การจัดท าฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการเชิงบูรณาการทดสอบมาตรฐานสินค้าเพ่ือการ
ส่งออก  
 

๑. กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอเกี่ยวกับมาตรฐานของสินค้าในประเทศไทยจําเป็นที่ต้องมี
การจัดระเบียบหรือดูแลรายละเอียดในเรื่องห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเพื่อการ
ส่งออก โดยมีกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข 

- สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สป.)  
- กรมวิทยาศาสตร์
บริการ (วศ.)  
- สถาบันมาตรวิทยา
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19.00 น. (สง่ ศท.-ขึน้เว็บ) ผลงานตามนโยบายรัฐบาล 8 เดือน (ต.ค.57 – พ.ค.58)-12 มิ.ย.58 

ลําดับ นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

๒. นรม. มีข้อสั่งการในคราวประชุม กรอ.เมื่อวันท่ี ๑๙ ก.พ. ๕๘ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการดําเนินการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อบูรณาการการจัดทําฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบในภาพรวมทั้ง
ระบบของประเทศ ให้สามารถเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน และง่ายต่อการสืบค้นของผู้ใช้บริการ 
เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มีข้อเสนอ
ในการแก้ปัญหาความขาดแคลนห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับการตรวจสอบ
มาตรฐานสินค้า ดังนี้  
     ๑) สนับสนุนงบประมาณในการลงทุนด้านเครื่องมือและบุคลากรสําหรับห้องปฏิบัติการ
ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ในการ
ตรวจสอบมาตรฐานในการส่งออก และจะดําเนินการสํารวจห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่มี
ศักยภาพ และยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการ 

๒)  ส่งเสริมการพัฒนาห้องปฏิบัติการที่มีอยู่ในประเทศไทยให้ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากลและเป็นท่ีเชื่อถือของต่างประเทศ 

๓) เพิ่มการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใหแ้ก่ผู้ประกอบการ SMEs เมื่อใช้บริการทดสอบและ
รับรองมาตรฐานสากลจากห้องปฏิบัติการในสังกัดหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยต่าง  ๆ

๔) จัดตั้งศูนย์บริการด้านข้อมูล การให้คําแนะนํา การให้บริการการทดสอบมาตรฐาน
สินค้า และการออกเอกสารรับรองมาตรฐานแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service 
Center) 
 

แห่งชาติ (มว.)           
- สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแหง่ชาติ 
(พว.)  
- สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)           
- สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ 
(สทน.)  
- สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน (สซ.) 
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ลําดับ นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

ผลการดําเนินงานสรุปได้ดังนี ้
เมื่อวันท่ี ๕ มี.ค.๕๘ รมว.วท. เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการจัดทําฐานข้อมูล
และยุทธศาสตร์ห้องปฏิบัติการเชิงบูรณาการทดสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อการส่งออกพร้อม
ด้วย ปกท.วท. และคณะผู้บริหารหน่วยงาน  วท. ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
อุตสาหกรรม คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด เข้าร่วมประชุมหารือ  
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยที่ประชุมได้มี
ข้อเสนอแนะต่อวางแนวทางการจัดทําฐานข้อมูลและยุทธศาสตร์ห้องปฏิบัติการเชิงบูรณา
การทดสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อการส่งออก ดังนี ้

๑. วท. มีการดําเนินการจัดทําระบบสืบค้น โดย ๗ หน่วยงานภายในกระทรวง ได้แก่ 
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(พว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) ให้บริการเกี่ยวกับระบบ
และห้องปฏิบัติการทดสอบ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชน และขยายขอบเขตการ
ให้บริการนอกเหนือจากการบริการทดสอบ โดยให้มีการส่งต่อการทดสอบมาตรฐานสินค้าได้
ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งวางแผนการพัฒนาให้เป็นศูนย์ One 
Stop Service เพื่อให้การดําเนินงานมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยให้มีการรวบรวมฐานข้อมูล
ไว้อยู่ที่ส่วนกลาง 

๒. สนับสนุนให้เกิดการใช้บริการห้องปฏิบัติการและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าของ
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19.00 น. (สง่ ศท.-ขึน้เว็บ) ผลงานตามนโยบายรัฐบาล 8 เดือน (ต.ค.57 – พ.ค.58)-12 มิ.ย.58 

ลําดับ นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

ภาคเอกชนท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานมากขึ้น และลดบทบาทห้องปฏิบัติการของภาครัฐให้เป็น
หน่วยงานในการกํากับ ดูแลการดําเนินการห้องปฏิบัติการของภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการ
แข่งขันของห้องปฏิบัติการทดสอบและนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพ เพื่อรองรับความต้องการ
ทดสอบมาตรฐานสินค้าของผู้ประกอบการในปัจจุบัน 

๓. ผลักดันให้ห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่ให้บริการทดสอบทั้งตามมหาวิทยาลัยและเอกชน 
ผ่านการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานเพิ่มขึ้นและให้ข้ึนทะเบียนกับ
หน่วยงานรับรองอย่างถูกต้อง  
  ๔. ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านมาตรฐาน เช่น สมอ. เป็นผู้รับผิดชอบในการประกาศ
มาตรฐานทั่วไป และมาตรฐานแบบบังคับ ส่วนห้องปฏิบัติการจะมีเจ้าหน้าที่ทําการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ รวมถึงการพัฒนาวิธีการทดสอบให้มี
มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับแล้วนําเสนอ สมอ. เพื่อออกเป็นมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ์ต่อไป 
 
ผลความคืบหน้า ดังนี ้

 ๑. การจัดท าฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการในภาพรวมของประเทศ ขณะนีไ้ด้รวบรวมรายชื่อ
หน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายในการออกเอกสารรับรองมาตรฐาน (Regulator) ทั้งสิ้น ๑๐ 
หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม และกระทรวงคมนาคม และได้
ประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเข้าพบกับกระทรวงต่างๆ เพื่อขอข้อมูลตาม
มาตรฐานข้อมูลในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์แลว้ ๙ กระทรวง และอยู่ระหว่างประสานงานเพื่อ
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วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

เข้าพบกับกระทรวงคมนาคมต่อไป 
    ๒. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนงานในเรื่องห้องปฏิบัติการ (Laboratory) และการ
ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อการส่งออก ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ การสอบเทียบ ทดสอบ มาตรฐานและคุณภาพในเชิงบูรณาการ ครั้งท่ี ๑/
๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๒ พ.ค. ๕๘ ซึ่งมี รมว.วท. เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทาง
ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการในภาพรวมของ
ประเทศ และมีมติให้มีการน าเสนอฐานข้อมูลและเว็บไซต์กลางต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ในการประชุม กรอ. ครั้งต่อไป 

      การจัดต้ังอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร 
 

๑. ค.ร.ม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ม.ีค.๕๐ เห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ลงนามในบันทึก
ความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
แห่งราชอาณาจักรไทยในการจัดตั้งศูนย์สิรินธรระหว่างประเทศด้านภูมิสารสนเทศเพื่อเทิด 
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นการกระชับความ 
สัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย โดยมีสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) เป็นหน่วยงานหลักฝุายไทย และ
สถาบันสารสนเทศวิศวกรรมการสํารวจการทําแผนท่ีและภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น
เป็นหน่วยงานดําเนินการฝุายจีน  
   ๒. สทอภ. ได้ดําเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร ณ อุทยานรังสรรค์
นวัตกรรมอวกาศหรือ SKP (Space Krenovation Park) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แล้วเสร็จเมื่อ
วันท่ี ๘ ม.ค.๕๘ 

สํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) 
(สทอภ.) 
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

   3. สทอภ. ได้จัดพิธีเปิดอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร (สภ.) เมื่อวันท่ี ๒๐ มี.ค.๕๘      
ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิด  อาคารศูนย์
ดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลย ี

      การจัดต้ังศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-
economy) 

 
๑. ปัจจุบันศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (TBRC) มีสมาชิกกว่า ๑๓๐ ราย และมีเครือข่ายการ

วิจัยการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน  มีจุลินทรีย์ที่เก็บรักษา
อยู่มากกว่า ๗๐,๐๐๐ สายพันธ์ุ ซึ่งนําไปใช้สําหรับงานวิจัยการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ 
จุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ที่ใช้ในอาหารสัตว์ จุลินทรีย์สําหรับควบคุมศัตรูพืช เป็นต้น  และได้มี
การจัดทําร่างแนวทางการบริหารจัดการชีววัสดุ การจดัทํารูปแบบข้อตกลงของการถ่ายโอน
วัสดุทางชีวภาพ (Material Transfer Agreement) การบริหารจัดการเรื่องกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับชีววัสดุ โดยมุ่งเน้นเรื่องแนวปฏิบัติของการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จาก
การใช้ชีววัสดุในเชิงพาณิชย์ 
   2. เมื่อวันท่ี ๒๐ ก.พ. ๕๘ วท. โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบ
โอเทค) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) ได้จัดพิธีเปิดศูนย์ชีววัสดุ
ประเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center หรือ TBRC) ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี  โดยศูนย์ฯ TBRC เป็นศูนย์ บริการชีววัสดุที่มี
มาตรฐานระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยระบบการบริหารจัดการชีววัสดุที่ทันสมัย และ

สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(พว.) 
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ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

ประสิทธิภาพสูงทั้งในด้านการจัดเก็บรักษาชีววัสดุ การบริการฐานข้อมูลชีววัสดุและการ
ดําเนินการที่สอดคล้องรองรับกับกฎหมายและระเบียบต่าง  ๆ

      การเปิดศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์ หรือ Microsoft Innovation Center (MIC) 
 
กระทรววิทยาศาสตร์ฯ โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ
บริษัท ไมโครซอฟท ์(ประเทศไทย) จํากัด เดินหน้าผลักดันการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใน
ประเทศไทยขานรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการเปิดศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์ หรือ 
Microsoft Innovation Center (MIC) ขึ้น ณ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (พว.) โดยนับเป็น ๑ ใน ๑๑๓ ศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์ท่ีตั้งอยู่ทั่วโลก ซึ่งมี
เปูาหมายมุ่งให้บริการทรัพยากรและความช่วยเหลือด้านไอทีระดับโลก สําหรับนักเรียน
นักศึกษา ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ    การอบรมทักษะการ
เขียนแอพพลิเคชั่นให้กับนักศึกษา การจับคู่ธุรกิจ และให้คําปรึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 
รวมทั้งเร่งอัตราการเกิดของบริษัทและการสร้างงานแรงงานด้านไอทีที่มีคุณภาพ อันนํามาซึ่ง
การขยายตัวของระบบนิเวศไอทีของประเทศไทยในอนาคต 

สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(พว.) 

      การบริการรับค าขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ (e-License) 
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้พัฒนาระบบการยื่นคําขอ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) สําหรับการผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ การนําหรือสั่งเข้า
มาในราชอาณาจักร นําหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกําลัง 
วัสดุพลอยได้และพลังงานปรมาณูจากรังสีเอกซแ์ล้วเสร็จ และเปิดให้บริการแล้วทางเว็บไซต์ 
http://www.oaep.go.th/ 

ส านักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ (ปส.) 

http://www.oaep.go.th/
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      การบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
๑. ใหบ้ริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวน ๑๗๕,๒๓๐ รายการ 
๒. มีรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตาม

มาตรฐานสากล จ านวน ๑,๐๖๖ รายการ   
๓. มีผู้ประกอบการขอใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ จ านวน ๔๗๙ ราย 
  ๔. มีการน าข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ๒๔๓ เรื่อง  

หน่วยงานในสังกัด วท. 

      การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  โดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาต ิ ได้ดําเนินการจัดทําเว็บไซต์ www.aseantalent.net เพื่อเป็นท่ีรวบรวม
ข้อมูลสําคัญ และรายงานผลการศึกษา โครงการ ASEAN Talent Mobility  ปัจจุบันได้มี
การดําเนินการ ดังน้ี 
     1) ขับเคลื่อนการสร้างกลไกการทํางานด้านการทูตวิทยาศาสตร์ (Science for 
Diplomacy)  บูรณาการร่วมกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
จัดทําแผนยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์  โดยเน้นประเทศหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ตาม
ยุทธศาสตร ์ การต่างประเทศของชาติ  ตามยุทธศาสตร์การต่างประเทศของชาติ 6 สาขา
สําคัญ  ได้แก่ เกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ , การแพทย์ สุขภาพและชีววิทยาศาสตร์ 

- สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ       
(สวทน.) 
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ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

, พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสีเขียว , โลจิสติกส์และระบบราง , เศรษฐกิจ
ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศและสร้างความ
แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยในเวทีโลก 
     2) จับคู่ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยของประเทศไทย  รวมทั้งขยายความร่วมมือไปสู่หน่วยงาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของต่างประเทศ อาทิ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย 
สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ 
     3) ดําเนินการหารือภายในประเทศและร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการวางระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน  และการจัดทํานโยบายเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีความ 
สามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับอาเซียน   
     4) จัดการประชุมให้ข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะของ UNCTAD ในรายงานทบทวน
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย (National Consultation 
Workshop for the First Draft of the Science Technology and Innovation Policy 
Review of Thailand)  เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2555 – 2564)   
     5) ได้รับมอบหมายในการเป็นประธาน (Chair) ของคณะที่ปรึกษาแผนปฏิบัติการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาเซียน (Advisory Body on ASEAN Plan of Action on 
Science and Technology : ABAPAST) ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม  
2560 รวมระยะวาระ 3 ปี   ทําหน้าที่กํากับและติดตามการดําเนินกิจกรรมตามวิสัยทัศน์ 
(Vision) และเปูาหมาย (Goals) ของแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
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ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
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และนวัตกรรม (APASTI 2015-2020) 
   มติ ค.ร.ม. 

วันท่ี 6 
ม.ค.58 

ให้ รอง นรม.
(นายยงยุทธ 
ยุทธวงศ)์ 
ประสานงาน
กับประธาน
สถาบันบัณฑิต
วิทยาศาสตร์จีน 
เพื่อใหม้ีการ 
ศึกษาเรียนรู้
เกี่ยวกับงาน
ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การ
วิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม 
ร่วมกับจีน
ต่อไป  

 ความร่วมมือด้าน วทน. ไทย-จีน 
 

   1. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีความร่วมมือกับ Chinese Academy of Sciences (CAS) 
ได้แก ่
       - สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ มีบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านดาราศาสตร์
และดาราศาสตร์ฟิสิกส์กับหอดูดาวยูนนาน 
       - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความร่วมมือกับ World 
Data Center for Microorganism (WDCM)  ภายใต้ CAS และ Yunnan Academy of 
Science and Technology Development (YASTD)  
       - สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร  ลงนามความร่วมมือกับ The 
Institute of Atmospheric Physic (IAP) และ The International Center for Climate 
and Environment Sciences (ICCES) ภายใต้ CAS 
       - สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ        
มีความร่วมมือกับสถาบันนโยบายและการจัดการ CAS 
       - ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) ของ พว. ลงนามความร่วมมือกับ The National 
Center for  Nanoscience and Technology (NCNST) 
   2. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยการส่งเสริม ๔ โครงการ
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตรฯ์ แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผลักดันการดําเนินงานใน ๔ 
โครงการ ได้แก่  

- สถาบันวิจัยดารา
ศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) 
- สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) 
- สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร (องค์การ
มหาชน) (สสนก.) 
- สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ       
(สวทน.) 
- สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(พว.) 
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    (๑) โครงการศูนย์วิจัยร่วมไทย-จีน (Thailand-China Joint Research Center) 
    (๒) โครงการศูนย์ให้บริการข้อมูลการสํารวจดาวเทียมระยะไกล (Remote Sensing 

Satellite Data Service Platform)  
    (๓) โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ไทย-จีน (Thailand-China Technology 

Transfer Center-TCTTC)  
    (๔) โครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ (Talented Young Scientist Visiting 

Program-TYSP) และได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีน ครั้งท่ี ๑ ซึ่งมีกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ เมื่อเดือน ม.ีค. ๕๗             
ณ กรุงปักก่ิง  สาธารณรัฐประชาชนจีน  
   3. เมื่อวันท่ี ๒๓ ม.ีค. ๕๘  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แห่งราชอาณาจักรไทยได้เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีน ครั้งท่ี ๒ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ 
โดยเชิญ ศ.เฉา เจี้ยนหลิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีน ครั้งท่ี ๒ 
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริม ๔ โครงการความร่วมมือฯ และติดตามความก้าวหน้า
ของการดําเนินงานท่ีผ่านมา และการสนับสนุนความพยายามร่วมกันในการผลักดัน/กิจกรรม
ที่ดําเนินการอยู่และหารือประเด็นความร่วมมือใหม่ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมระหว่างสองประเทศ ซึ่งผลจากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี ๒ ได้  ต่อ
ยอดและผลักดันความร่วมมือใน ๔ โครงการ ดังน้ี 

๑) โครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตรร์ุ่นใหม ่(Talented Young Scientist Visiting 
Program-TYSP) - ในปี ๒๕๕๘ วท. จะให้การสนับสนุนนักวิทยาศาสตร/์นักวิจัยจาก
ประเทศจีนในการเดินทางมาปฏิบัติงาน/  ทําวิจัยที่ประเทศไทย รวมทั้งได้วางแผนในปี 
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ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

๒๕๕๙ ให้คณะทํางานฝุายจีนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ร่วมกันในสาขาดารา
ศาสตร์ ฝุายไทยจะส่งนักวิทยาศาสตร์ไปทําร่วมทําวิจัยในประเทศจีน จํานวน ๑๐ คนใน
สาขารถไฟความเร็วสูง การสํารวจระยะไกล นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การถ่ายทอด
เทคโนโลยี พลังงานทดแทน และฝุายจีนจะส่งนักวิทยาศาสตร์มาร่วมทําวิจัย จํานวน ๒-๔ 
คน และเสนอให้ฝุายไทยส่งผู้แทนไปเข้าร่วมการฝึกอบรมที่จีนในสาขาท่ีสนใจ โดยแต่ละครั้ง
ใช้เวลา ๒๐ วัน  

ทั้งนี้ ผู้แทนจีนได้เสนอให้ไทยเข้าร่วมงานการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ อาเซียน 
+๓ ที่กรุงปักก่ิง ประเทศจีน และทางประเทศไทยจะส่งผู้แทนไปยังหน่วยงานท่ีจะรับ
นักวิทยาศาสตร์ไทยไปทํางาน เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 
    ๒) โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยไีทย-จีน (Thailand-China Technology Transfer 
Center-TCTTC) ประเทศไทยได้ให้ความสําคัญในการผลักดันกิจกรรมความร่วมมือด้านการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เห็นได้จากการนําผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการประชุม 
Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation และร่วม
จัดแสดงนิทรรศการ ในงาน China-ASEAN Expo ต่อเนื่องติดต่อกัน ๒ ปี โดยมีกิจกรรมที่
สะท้อนความสําเร็จที่ผ่านมาและความร่วมมือในอนาคต ได้แก่ การเปิดสํานักงานของศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน โดยคณะทํางานฝุายไทยไดจ้ัดเตรียมพื้นท่ีรองรับ ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี  
    ทั้งนี้ คณะทํางานร่วมทั้งสองฝุายได้กําหนดกิจกรรมความร่วมมือ เพ่ือร่วมเฉลิมฉลอง
วาระครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน โดยวางแผนจัดกิจกรรม ๓ กิจกรรม 
ได้แก่ (๑) พิธีเปิดสํานักงานของศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน (๒) การจัดค่ายเยาวชนด้าน
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย-จีนในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ บ้าน
วิทยาศาสตร์สิรินธร และ (๓) การประชุม Forum on China-ASEAN Technology Transfer and 
Collaborative Innovation และร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน China-ASEAN Expo ใน
เดือนกันยายน ๒๕๕๘ ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งไทยได้บรรจุกิจกรรม
ความร่วมมือดังกล่าวไว้ในแผนงานเฉลิมฉลองของรัฐบาลไทยด้วย 
   ๓) โครงการศูนย์ให้บริการข้อมูลการสํารวจดาวเทียมระยะไกล (Remote Sensing 
Satellite Data Service Platform) คณะทํางานฝุายจีนได้สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือ 
ตลอดจนดําเนินการติดตั้ง Data Service Platform ณ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีอวกาศของบุคลากรไทย
และประเทศสมาชิกอาเซียนให้พัฒนาขึ้นมาทัดเทียมกับจีนได้ โดยเฉพาะการสนับสนุนข้อมูล
ดาวเทียมของจีน (CBERS-04) โดยไม่คิดมูลค่า และคณะทํางานฝุายไทยคาดหวังความ
ร่วมมือท่ีจะพัฒนาร่วมกับจีนให้เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืนเป็นประโยชน์ต่อไทยและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น การร่วมพัฒนาระบบ data service terminal 
(Cloud Service Platform for Remote Sensing) ให้สามารถรองรับข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมไทยโชตสําหรับให้ประเทศสมาชิกอาเซียนใช้ประโยชน์ต่อไป 

   ๔) โครงการศูนย์วิจัยร่วมไทย-จีน (Thailand-China Joint Research Center) 
คณะทํางานฝุายจีนได้มุ่งมั่นและทุ่มเทในการผลักดันกิจกรรมความร่วมมือ รวมถึงการเปิด
สํานักงานโครงการศูนย์วิจัยร่วม (Preparation Office) ณ ประเทศไทย โดยไทยคาดหวังจะ
ได้รับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องจากจีน โดยเฉพาะการผลักดันการจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมไทย-
จีนให้เป็นผลสําเร็จ ซึ่งฝุายไทยมอบหมายให้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี พว. เป็น
คณะทํางานโครงการความร่วมมือด้านพลังงานใหม่และพลังงานทดแทน โดยรวมกับ
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คณะทํางานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีนท่ีมีอยู่เดิม 
      ความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างไทย-ลาว 

 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือกบัสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ครอบคลุม ๑๔ สาขา 
ได้แก่  (๑) เทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ (๒) พลังงานทดแทน (๓) 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (๔) ดาราศาสตร์ (๕) เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน 
(๖) เทคโนโลยีอวกาศการสํารวจระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศ (๗) มาตรวิทยา 
มาตรฐานทดสอบคุณภาพ (๘) สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (๙) นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (๑๐) การส่งเสริมนวัตกรรม
สําหรับ SMEs  (๑๑) อุทยานวิทยาศาสตร์ (๑๒) การจัดการทรัพยากรน้ํา (๑๓) เทคโนโลยี
นิวเคลียร์ ความปลอดภัยและความมั่นคง และ (๑๔) สาขาเทคโนโลยีชุมชน   
     ภายหลังการลงนาม  ทั้งสองฝุายได้มีการพบปะกันอย่างต่อเนื่องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล  
ความรู้  ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ  ซึ่งฝุายไทยไดส้นับสนุนข้อมูลและความรูใ้หแ้ก่ สปป.ลาว 
ในด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ  ดาราศาสตร์  เทคโนโลยีอวกาศ  
การสํารวจระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศ  มาตรวิทยา  การสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์  การจัดการทรัพยากรน้ํา  และด้านอื่นๆ  เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และอาชีพ
ให้ชุมชนลาว  โดยใช้ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  นอกจากน้ี  ฝุายลาวได้
ขอรับคําปรึกษาจากฝุายไทยในการสร้างท้องฟูาจําลอง   การสร้างหอดูดาว  และการสร้าง
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางดาราศาสตร์  และวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติให้แก่นักเรียนและผู้สนใจ  

หน่วยงานในสังกัด วท. 
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      ความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น 
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุุน  เพื่อการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขาต่างๆ เช่น  
     (๑) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรวิจัย การร่วมวิจัย และการสนับสนุนให้
นักวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐของไทยไปทําวิจัยร่วมกับบริษัทเอกชนญี่ปุุน เช่น บริษัทฮอนด้า   
     (๒) การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัท Nidec Corporation Japan ในประเทศไทย   
     (๓) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาร่วมในสาขาการพัฒนาต่างๆ เช่น  ด้านเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
และ Japan Science and Technology Agency (JST) จะมีการจัดทําความตกลงเพื่อการ
วิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้างเซลล์ซ้อนระหว่าง Si nano-wire solar cell กับ 
Hetero-junction Si solar Cell   ความร่วมมือด้านดาราศาสตร์ ระหว่างสถาบันวิจัยดารา
ศาสตร์แห่งชาติ กับ National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ)  และ
ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน (Biomass และ Biodiesel)  ระหว่าง
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กับ สถาบัน Advanced Industrial Science and 
Technology (AIST) เป็นต้น   
     (๔) การส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และการ
บริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ให้เข้าร่วมในโครงการ Japan-Asia Youth Exchange 
Program in Science หรือ SAKURA Exchange Program in Science เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘   

หน่วยงาในสังกัด วท. 
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วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     (๕) การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
     (6) การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการญี่ปุุนใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์ของไทย  

      ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระหว่างไทย-อินเดีย 
 
   1. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) (สทอภ.) ได้ดําเนินโครงการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ร่วมกับหน่วยงานในสาธารณรัฐอินเดีย จํานวน ๒ โครงการ ดังนี ้

    (๑)  โครงการ India-ASEAN Archaeological Atlas From Satellite Data-Connectivity of 
Regional Culture ร่วมกับ NATMO ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี  

    (๒) โครงการ Indo-Thai Geo Spatial Cooperation ร่วมกับ Survey of India 
(SOI) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการทําแผนที่มาตรส่วนใหญ่ในรูปแบบ ๒ มิติ
และ ๓ มิติ โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมทั้งข้อมูล optical และ radar 
   3. เมื่อวันท่ี ๙ ก.พ. ๕๘ Mr.Inder Jit Singh, Director General of Science and 
Technology สาธารณรัฐอินเดียและคณะได้เข้าพบ รอง ปกท.วท. และผู้บริหารของ
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) เพื่อสรุป
ความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระหว่างไทย-
อินเดียทั้ง ๒ โครงการ และเตรียมจัดพิมพ์เป็นหนังสือกราบทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เม.ย. ๕๘ โดยไดก้ําหนด
เปูาหมาย คือ จัดทําสมุดแผนท่ีในรูปของหนังสือ และฐานข้อมูลดิจิตอลด้านโบราณคดีและ

สํานกังานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) 
(สทอภ.) 
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วัฒนธรรม โดยเน้นประเด็นการเผยแพร่ของพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียสู่อาเซียนด้วย
การประยุกต์ใช้ประโยชน์ข้อมูลดาวเทียม  
    ทั้งนี้ หน่วยงานของฝุายอินเดียจะจัดทําแผนที่และเนื้อหาของพุทธศาสนาในประเทศ
อินเดียทั้งหมด และฝุายไทย โดย สทอภ. จะจัดทําแผนทีแ่ละเนื้อหาในส่วนการขยายตัวของ
พุทธศาสนาออกมาจากประเทศอินเดียสู่อาเซียน สําหรับผลที่จะได้รับนั้นเป็นความเชื่อมโยง
ทางวัฒนธรรมมายังภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ไทย สหภาพพม่า สปป.ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย รวมทั้งเอเชียใต ้(ศรีลังกาและเนปาล) 

      ความร่วมมือกับสถาบันดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเกาหลีในการจัดต้ัง
เครือข่ายกล้องโทรทรรศน์วิทยุในประเทศไทย 

 
   1. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
(สดร.) ได้ลงนามความร่วมมือด้านดาราศาสตร์กับสถาบันดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์
อวกาศเกาหลี (Korean Astronomy and Space Science : KASI) สาธารณรัฐเกาหลี และได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานของทั้ง ๒ องค์กร โดยมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องหลาย
โครงการทั้งการวิจัยร่วมกนั จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงการให้ทุนนักศึกษาไทยไป
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ KASI และการศึกษาดูงานด้านดาราศาสตร์ที่
เกาหลีของเยาวชนไทย 
   2. เมื่อวันท่ี ๑๗ ม.ค. ๕๘ ผู้บริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
(สดร.) ได้นําผู้บริหารสถาบันดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเกาหลี (Korean 
Astronomy and Space Science : KASI) นําโดย ดร.อินวู ฮาน ผู้อํานวยการ และ ดร.ยัง 
โชล มีน ผู้เขี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์วิทยุเข้าพบ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รมว.วท. เพื่อ

สถาบันวิจัยดารา
ศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 
(สดร.) 
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ประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดตั้งเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์วิทยุในประเทศไทย 
เพื่อเข้าร่วมกับเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์วิทยุของสาธารณรัฐเกาหลี (Korean VLBI Network: 
KVN) และเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออก (East Asia VLBI 
Network) ซึ่งจะเป็นการเชื่อมเครือข่ายกับเอเชียตะวันออกเพื่อร่วมสังเกตการณ์กับเครือข่าย
กล้องโทรทรรศน์วิทยุทั่วโลก ภายใตก้รอบความร่วมมือใน ๓ ประเด็น คือ  

๑) ความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุน (Joint Venture) ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเกาหลี 
ในโครงการจัดตั้งกล้องโทรทรรศน์วิทยุของไทย (Thai Radio Astronomy Observatory: 
TRAO) และแนวทางการดําเนินการเจรจาระดับรัฐบาลของทั้ง ๒ ประเทศ  

๒) ความร่วมมือระหว่าง KASI กับ สดร . ในการพัฒนากล้องโทรทรรศน์วิทยุของไทย 
และการเข้าร่วมเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์วิทยุของสาธารณรัฐเกาหลี (Thai-Korea VLBI 
Network: T-KVN)  
     ๓) ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรด้านดาราศาสตร์วิทยุของไทยท้ังทางเทคนิคและ
การวิจัย เช่น การฝึกอบรมวิศวกรและให้ทุนนักศึกษาไทยไปทําวิจัยทางด้านดาราศาสตร์วิทย ุ

      ความร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศระหว่างไทย-ฝรั่งเศส  
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) (สทอภ.) ได้ดําเนินการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและการ
ประยุกต์ใช้ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จนถึง
ปัจจุบัน โดยมีกิจกรรมหลัก คือ การพัฒนาดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธีออส (Thailand Earth 
Observation Satellite - THEOS) 
     เมื่อวันท่ี ๖ พ.ค. ๕๘ สทอภ. ได้ลงนามความร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้าน

ส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) 
(สทอภ.) 
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มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
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เทคโนโลยีอวกาศระหว่าง สทอภ. และองค์การศึกษาวิจัยอวกาศแห่งชาติฝรั่งเศส (Centre 
National de Etudes Spatials - CNES)  โดยมี ปกท.วท. เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งมีความตกลงร่วมกันในการศึกษาความเป็นไปได้
ในการร่วมมือศึกษาและวิจัยด้านอวกาศใน ๓ กิจกรรม ดังน้ี 

๑. กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา ORFEO Tool Box เป็นโปรแกรมเปิด (open source)  
ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย CNES สําหรับใช้ในการผสม (fusion) ข้อมูลภาพดาวเทียมเชิงแสง 
(optical) และดาวเทียมเรดาร์ โดยในเบื้องต้นจะเป็นภาพดาวเทียมเชิงแสง (SPOT/ 
Pleiades) กับภาพดาวเทียมเรดาร์ (Terra SAR X/Cosmo Skymed) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักวิจัยไทยในการใช้งาน ORFEO Tool Box และร่วมวิจัยพัฒนา 
algorithm ให้สามารถรองรับการจับคู่ข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชตกับข้อมูลดาวเทียมระบบ
เรดาร์ที่ใช้งานเดิม 

๒. กิจกรรม Calibration of THEOS Sensor เป็นการดําเนินงานเพื่อตรวจสอบค่า 
Absolute Radiometric Grain ด้วยการสอบเทียบเชิงคลื่นของข้อมูลดาวเทียมไทยโชต โดย
การวิเคราะห์บนฐานข้อมูลของ CNES มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้นักวิจัยไทย 
และหาค่า Absolute Radiometric Gain สําหรับใช้การปรับปรุงระบบถ่ายภาพของดาวเทียมไทย
โชตให้มีความถูกต้องเชิงแสงท่ีดีขึน้ 

๓. กิจกรรมจัดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร โดย CNES เสนอการจัดฝึกอบรม
ขึ้น ๒ ครั้ง ดังนี ้

๓.๑ การฝึกอบรมใช้งาน Multi-sensor Earth Observation data (optical and 
radar) และฝึกการใช้งาน ORFEO Box Tool on Agriculture Applications ซึ่งเป็นการ
จัดอบรมโดย CNES และ CESBIO 
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19.00 น. (สง่ ศท.-ขึน้เว็บ) ผลงานตามนโยบายรัฐบาล 8 เดือน (ต.ค.57 – พ.ค.58)-12 มิ.ย.58 

ลําดับ นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย
หรือแผนพัฒนา

การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระสําคัญ แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

     ๓.๒ การร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์ใช้งานดาวเทียมสําหรับการบริหาร
จัดการ การเกษตร ได้แก่ Crop type mapping, vegetation status monitoring, 
biophysical variables retrieval, coupling with crop and water balance models 
เป็นต้น โดย CNES เสนอให้จัดการประชุมในช่วงปลายปี ๒๕๕๘ 

      การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
- การจัดประชุม ASEAN COST ครั้งท่ี ๖๙ ระหว่างวันที่ ๒1-29 พ.ค. ๕๘               
  ณ จ.ภูเก็ต 

 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งท่ี ๖๙ (ASEAN Committee on Science and Technology หรือ ASEAN  
COST)  ระหว่างวันท่ี ๒1 - 29 พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ทแอนด์สปา 
กะรนบีช จังหวัดภูเก็ต   

- ส านักงานปลัด 
กระทรวง (สป.วท.) 
- หน่วยงานในสังกัด 

      การจัดท าแผนกลยุทธ์ด้าน วทน. กับอาเซียน 
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  โดย สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (สป.วท.) ได้มีการ
หารือกับหน่วยงานเพื่อกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเปูาหมายในการดําเนินงานด้าน วทน. 
กับอาเซียน  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทําแผนกลยุทธ์ด้าน วทน. กับอาเซียน  

ส านักงานปลัด 
กระทรวง (สป.วท.) 

 


