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นโยบายที่ ๘
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

---------------------------กระทรวงศึ กษาธิ การได้ ส่ งเสริ มระบบการเรี ยนการสอนที่ เชื่ อมโยงระหว่ างวิ ทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
และเทคโนโลยี การผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทางาน รวมทั้งการส่งเสริม
การวิจั ย และพั ฒนานวัตกรรมเพื่ อเป็ นโครงสร้างพื้ นฐานทางปั ญญาที่ ส าคั ญในการต่อยอดสู่ การใช้เชิ งพาณิ ชย์
ของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีการดาเนินงาน ดังนี้
๑. ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
 สนับสนุนการด าเนินการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ดาเนินการโครงการวิจัยต่อเนื่อง
จานวน 45 โครงการ และมีแผนดาเนินโครงการวิจัยใหม่ประจาปี 2559 จานวน 15 โครงการ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์
ในวารสารวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ จานวน 49 เรื่อง และแสดงผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการจานวน 50 เรื่อง
 การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานตีพิมพ์และถูกอ้างอิงในฐานข้อมูล ISI Web of Science
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ร่วมกับสานักพิมพ์ Thomson Reuters เจ้าของฐานข้อมูล ISI Web of Science
ได้จัดพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ให้กับคณาจารย์และนักวิจัยไทยในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตีพิมพ์และถูกอ้าง
ถึงสูงในฐานข้อมูล ISI Web of Science จานวน 22 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 13 แห่ง
๒. พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 บู ร ณาการการยกระดั บ การพั ฒ นาและส่ งเสริ ม นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล โดยดาเนินการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ดังนี้
 พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
โดยอยู่ระหว่างคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับทุนโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษา
ปี ที่ ๔) เข้าศึ กษาในโรงเรี ยนของศูนย์ พสวท. ทั้ ง ๑๐ แห่ ง และระดับอุ ดมศึกษา (ระดั บปริ ญญาตรี) เข้ าศึ กษา
ในมหาวิทยาลัยของศูนย์ พสวท. ทั้ง ๑๐ แห่ง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เช่น กิจกรรม STEP NUS Sunburst Environment
Programme (SEP) ณ ประเทศสิ งคโปร์ กิจกรรม Sunburst Youth Camp (SYC) ณ ประเทศสิ งคโปร์ ค่ายพั ฒนา
ทักษะการทาวิจัยด้วยโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ เป็นต้น
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 สนับสนุนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ทุน พสวท.) จานวน ๑,๔๓๑ ทุน
 พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่มีโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์
 คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Sunburst Youth Camp (SYC) ณ ประเทศ
สิงคโปร์ ๘ คน
 คัดเลือกนักเรียนไทยไปเข้าร่วมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์
(International Conference of Young Scientists : ICYS2016) ครั้ ง ที่ ๒๓ จ านวน ๖ คน ซึ่ ง ขณะนี้
อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าแข่งขันในเดือนเมษายน ณ ประเทศโรมาเนีย
 คั ด เลื อ กนั ก เรีย นไทยไปเข้ า ร่ว มแข่ งขั น ฟิ สิ ก ส์ สั ป ระยุ ท ธ์ ระดั บ นานาชาติ
ค รั้ ง ที่ ๒ ๙ (The International Young Physicists' Tournament : IYPT 2016 ) ๕ ค น ซึ่ งข ณ ะ นี้
อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าแข่งขันในเดือนมิถุนายน ณ ประเทศรัสเซีย
 คัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม STEP NUS
Sunburst Environment Program (SEP) ๒๐๑๕ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ๔ คน
 พัฒ นาศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลายในโรงเรียนที่มีโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ๒๗,๐๐๐ คน
 พั ฒ นาและขยายผลอั จฉริ ยภาพทางวิ ทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ส าหรั บ เยาวชน
ดาเนิ น การคั ดเลื อกนั ก เรี ย นเข้ าโครงการพั ฒ นาอั จฉริยภาพทางวิท ยาศาสตร์แ ละคณิ ตศาสตร์ ประจ าปี
การศึ ก ษา ๒๕๕๘ ซึ่ งมี นั ก เรี ย นที่ ส นใจสมั ค รสอบเข้ าแข่งขั น ๑๓๘,๙๒๐ คน โดยมี นั ก เรีย นที่ ส อบผ่ าน
การคัดเลือกเข้าโครงการฯ (สอบคัดเลือกรอบที่ ๑) จานวน ๔,๑๕๒ คน และคัดเลือกนักเรียนที่สอบผ่าน
การคัดเลือกเข้าโครงการฯ (สอบคัดเลือกรอบที่ ๑) เข้ารับเหรียญรางวัลโครงการฯ (สอบคัดเลือกรอบที่ ๒)
๔๐๘ คน
 พัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะ 2 (ทุนเรียนดี วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
เพื่อผลิตอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยที่มีความสามารถสูงเพื่อพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ที่ใช้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ ปัจจุบัน โครงการมีนักศึกษาทุนทั้งสิ้น จานวน 1,473 คน โดยมีนักศึกษา
ทุน ระดับ ปริญ ญาตรี –โท-เอก ต่อเนื่ องที่ส าเร็จการศึกษา และศึกษาต่อในระดับที่สู งขึ้น จานวน 194 คน
และนั กศึกษาระดับ ปริญญาโท-เอก ต่อเนื่องที่ส าเร็จการศึกษาและศึกษาต่อในระดับปริญ ญาเอก จานวน
41 คน และมีผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน 50 คน
 พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การผลิ ต ครู ผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์ (สควค.) โดยดาเนินการสรรหาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้ารับ
ทุนระดับปริญญาโททางการศึกษา พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้รับทุนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัด
การเรียนการสอนนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดังนี้
 อยู่ระหว่างรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนส่งเสริมการผลิตครูผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ทุน สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium และนักศึกษาทุน
สควค. ระยะที่ ๓ ประเภท Super Premium ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และติดตามเยี่ยมศูนย์มหาวิทยาลัย ๔ แห่ง
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ดังนี้ (๑) มหาวิทยาลั ยขอนแก่น (๒) มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม (๓) มหาวิทยาลั ยราชภั ฏมหาสารคาม และ
(๔) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 สนั บ สนุ น ทุ น ส่ งเสริม การผลิ ต ครู ที่ มี ค วามสามารถพิ เศษทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์ (ทุน สควค.) จานวน ๖๑๕ ทุน
ประเภททุนการศึกษา
ปีการศึกษา 2557 จบปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558
(ทุน)
(ทุน)
(ทุน)
ปริญญาโท (In service)
ปริญญาโท (Premium)
ปริญญาโท (Super
Premium)
รวม

636
587
-

319
296
-

317
289
9

1,223

615

615

 จั ด การแข่ งขั น ค ณิ ต ศ าส ตร์ ร ะห ว่ า งป ระเท ศ ป ระจ าปี 2559 (Thailand
International Mathematics Competition 2016 : TIMC) ระหว่ า งวั น ที่ 14-20 สิ ง หาคม 2559
ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมาแล้ว 2 ครั้ง คือ ปี 2546 ที่จังหวัด
นครปฐม และปี 2551 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมหลักในการเป็นเจ้าภาพ TIMC 2016 ประกอบด้วย
กิจ กรรมการแข่งขัน คณิ ตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น , กิจกรรมการประชุมทาง
วิชาการระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และนวัตกรรมการเรียน
การสอน อาทิ คณิตศาสตร์เพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ การวัดและประเมินผล
คณิตศาสตร์แนว PISA
ทั้ งนี้ ได้ จั ด การต้ อ นรั บ และอ านวยความสะดวกด้ า นต่ า งๆ อย่ า งครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ เช่ น
ด้านพี่เลี้ยงต่างประเทศ ด้านความปลอดภัยและพยาบาล ด้านแหล่งเรียนรู้และสถานที่สาหรับ การศึกษาดูงาน
ด้านพาหนะ ฯลฯ ซึ่งจบลงด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
ส าหรั บ ผลการแข่ งขั น TIMC 2016 มี ค รูแ ละนั ก เรีย นเข้ าร่ว มการแข่ งขั น 957 คน จาก
29 ประเทศ เช่น กานา คาซัคสถาน ไต้หวัน เนเธอร์แลนด์ เนปาล บั ลแกเรีย มาเก๊า เลบานอน ออสเตรเลีย
ศรีลังกา ฮ่องกง เป็ น ต้น รวมทั้งมีนั กเรียนคู่ขนาน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงาน 1,600 คน
ในส่วนของตัวแทนนักเรียนไทย สพฐ. ได้คัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน
12 ที ม รวม 48 คน เข้า ร่ ว มการแข่งขัน ครั้งนี้ ทั้ ง 2 ประเภท คือ 1) รางวั ล ประเภทบุ คคล (Individual
Competition) 2) รางวัล ประเภทที ม (Team Competition) แบ่ งสายการแข่ งขัน เป็ น 6 สาย คื อ สี แ ดง
สีเหลือง สีน้าเงิน สีเขียว สีชมพู และสีส้ม โดยได้รับรางวัล ดังนี้
 รางวัลประเภทบุ คคล ได้รับรางวัลรวม 47 เหรียญ แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา
ได้ 3 เหรี ย ญทอง 7 เหรี ย ญเงิน 8 เหรี ย ญทองแดง และ 5 รางวั ล ชมเชย, ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
ได้ 7 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง
๓
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 รางวั ล ประเภทที ม ได้ รับ รางวัล รวม 64 เหรี ย ญ แบ่ งเป็ น ระดั บ ประถมศึ ก ษา
จานวน 10 รางวัลๆ ละ 4 เหรียญ ได้แก่ รางวัล 1 เหรียญทอง, รางวัล 3 เหรียญเงิน , รางวัล 1 เหรียญ
ทองแดง และรางวัล รองชนะเลิศอัน ดับ 2 ประเภททีมได้รับเหรียญทองแดง 5 รางวัล , ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จานวน 6 รางวัลๆ ละ 4 เหรียญ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศประเภททีมได้รับเหรียญทอง 5 รางวัล และ
รางวัล 1 เหรียญเงิน
 รางวั ล กลุ่ ม บุ ค คล ได้ รั บ รางวั ล รวม 5 เหรี ย ญ คื อ 3 เหรี ยญทอง 1 เหรี ยญเงิ น
และ 1 เหรียญทองแดง
 รางวัลประเภทคะแนนรวม Overall ได้รับรางวัล Champ of the Champ คะแนน
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
 การประชุ ม โต๊ ะกลมไทย-สหรั ฐ ฯ ครั้ งที่ 7 “สะเต็ ม ศึ ก ษา : วั ฒ นธรรมการเรี ย นรู้
สาหรับกาลังคนในศตวรรษที่ 21” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
เป็นองค์ประธานเปิดการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 7 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคาร
KX (Knowledge Exchange) สาหรับการประชุมโต๊ะกลมไทย – สหรัฐฯ ได้จัดมาแล้ว ๖ ครั้ง ประเทศไทย
และสหรัฐฯ สลับกันเป็นเจ้าภาพ การประชุมครั้งแรกจัดขึ้นที่ประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ สาหรับการประชุม
ปี นี้ คณะอนุ ก รรมการการประชุ ม โต๊ ะ กลมไทย-สหรัฐ ได้ ก าหนดหั ว ข้ อ การประชุ ม ว่า “สะเต็ ม ศึ ก ษา :
วัฒนธรรมการเรียนรู้สาหรับกาลังคนในศตวรรษที่ ๒๑”(STEM Education: Learning Culture of the 21st
C Workforce) ซึ่งมี วัตถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ ส่ งเสริม วัฒ นธรรมการเรียนรู้ โดยเน้ น ความคิด สร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมกาลังคนในศตวรรษที่ ๒๑
ผลของการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ทั้ง 6 ครั้งที่ผ่านมา มีประเด็นสาคัญหลายเรื่อง
ที่นามาสู่การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เรื่องวิทยาลัยชุมชน : รูปแบบ
สถาบันอุดมศึกษาต่ากว่าระดับปริ ญญา นามาประกอบการพิจารณาการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน และเกิด พ.ร.บ.
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558, เรื่องการจัดการเรียนการสอนแนวศิลปวิทยาศาสตร์ และการนาเสนอแผนที่จะ
พัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ.2549-2556) นามาสู่การจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒ นากาลังคนด้านสะเต็มศึกษาของประเทศไทย รวมทั้งมีการนาร่องสู่การปฏิบัติในหลาย
โครงการ เช่น โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, โครงการน าร่ อ งวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ฐ านวิ ท ยาศาสตร์ (Science-Based
Technology College - SBTC) เพื่ อจั ด การศึกษาส าหรับ ผู้ มีค วามสามารถพิ เศษด้านอาชี ว ศึกษา รวมทั้ ง
โครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน เช่น โครงการ พสวท., โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตลอดจนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์ (สควค.) และการจั ดการเรียนการสอนเชิงบู รณาการกับ การท างาน (Work-integrated
Learning) ในรู ป แบบต่ า ง ๆ ซึ่ ง น ามาสู่ ก ารจั ด การประชุ ม ในครั้ ง นี้ ภายใต้ หั ว ข้ อ เรื่ อ ง สะเต็ ม ศึ ก ษา :
วัฒ นธรรมการเรี ย นรู้ส าหรับ กาลั งคนในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งหวังให้ มี การขยายผลการผลิ ตและพั ฒ นา
กาลั งคนด้ านสะเต็ ม ให้ ก ว้างขวางยิ่ งขึ้ น ครอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม เป้ าหมาย โดยจะมีก ารน าเสนอประสบการณ์
ที่ห ลากหลายทั้งในระดับนโยบายและการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ โดยสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะนาผลจากการประชุมไปใช้ประกอบการจัดทาร่าง
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2574) ต่อไป
๔
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3. ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา
 พัฒนานักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ กับกองทัพบก โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ลงนามบั นทึ กข้ อตกลงว่ าด้ วยความร่ วมมื อในการส่ งเสริ มและสนั บสนุ น การพั ฒ นานั กวิ จั ยด้ านยุ ทโธปกรณ์
กั บ กองทั พบก โดยจั ดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕57 จ านวน 30 ล้ านบาท เพื่ อสนั บสนุ นงานวิ จั ย
ด้านยุทโธปกรณ์ จานวน 14 โครงการ จากสถาบันอุดมศึกษา 8 แห่ ง ประกอบด้วย ๑) การพัฒนาเกราะแข็งกัน
กระสุนพอลิเมอร์สิทสมรรถนะสูงจากเมตริกประเภทพอลิเบนซอกซาซีนเสริมแรงด้วยใยชนิดต่าง ๆ ๒) รถตรวจจับวัตถุ
ระเบิดและระบบตัดสัญญาณจุดชนวนระเบิด ๓) การพัฒนาการออกแบบและผลิตชุดแหวนยางกันซึมที่ใช้ในปืนใหญ่
หนักกระสุนวิถีราบ แบบ 34 FH N-45 A1 ขนาด 15 มม. ๔) การเพิ่มสมรรถนะของระบบสื่อสารแบบควบรวมด้วย
เทคโนโลยีระบุพิกัดจากดาวเทียมหลายระบบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทางทหาร ๕) การพัฒนากระสุนส่องวิถี
จากปลอกกระสุนเหลือใช้ ๖) ชุดจาลองเครื่องมือตรวจสอบสารพิษสนาม ๗) พลุกับดักหมึกสี ๘) ฐานข้อมูลภูมิประเทศ
เพื่อสถานการณ์ ฝึกกรมรบพิเศษที่ 5 ๙) การป้องกันการสูญเสียธาตุผสมของใบจักรแมงกานีสอะลูมิเนียมบรอนซ์
๑๐) การปรับปรุงสมบัติความต้านทานการสึกหรอของสเตเตอร์ที่ใช้ในระบบขับเคลื่อนเครื่องพ่นน้า ๑๑) แหล่งจ่าย
กาลังชนิดเคลื่อนย้ายได้สาหรับใช้ในงานทางการทหาร ๑๒) การพัฒนาระบบสั่งการป้อมปืนระยะไกลด้วยท่าทางการ
เคลื่ อนไหวของสั ญ ญาณมื อ ๑๓) คอนกรี ตประสิ ทธิ ภาพสู งส าหรั บก าแพงป้ องกั นกระสุ นและกั มมั นตรั งสี
๑๔) เครือข่ายเซนเซอร์ไร้ สาย เพื่ อตรวจจับการบุ กรุกพื้ นที่ ระวังป้ องกัน ซึ่ งได้ จัดท าคาของบประมาณประจาปี
พ.ศ. ๒๕59 สาหรับสนับสนุนงานวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ จานวน 50 ล้านบาท
ในปี ๒๕๕๙ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ
ทุ นพั ฒนาศั กยภาพนั กวิ จั ยด้ านยุ ทโธปกรณ์ เพื่ อพั ฒนาศักยภาพของกองทั พและการป้ องกั นประเทศ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ จานวน ๑๘ ทุน ในวงเงินรวม ๔๔,๕๔๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนานักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ในสถาบันอุดมศึกษา และให้กองทัพบกในฐานะผู้นาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้รับ
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของกองทัพบก รวมทั้งพัฒนาการวิจัยและพัฒนาสนับสนุน
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยทดแทนและลดการพึ่ งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทาบั นทึกข้อตกลงร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง การส่ งมอบผลการดาเนินงาน
โครงการฯ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา จานวน
๑๘ โครงการ และโอนเงินงวดที่ ๑ (ร้อยละ ๕๐) ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับทุน จานวน ๑๘ โครงการแล้ว
 พั ฒนางานวิ จั ยด าเนิ นงานในรู ปแบบ “ภาคี สถาบั นอุ ดมศึ กษา/วิ จั ย เพื่ อการวิ จั ย ”
ในปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษา/วิจัย เข้าร่วมดาเนินการกับศูนย์ความเป็นเลิศทั้ง 11 ศูนย์ จานวน 21 สถาบัน
110 หน่วยวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย หน่วยปฏิบัติการวิจัยหลัก 49 หน่วย มีห้องปฏิบัติการวิจัย (Research
Lab) รวม 114 ห้องปฏิบั ติการ และมีคณาจารย์/นักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา/วิจัย เข้าร่วมดาเนิ นการ
1,082 คน โดยการดาเนินงานวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศ มีรูปแบบการดาเนินงานในลักษณะเป็นโปรแกรม
วิจัย (Research Programme) ซึ่งเป็ นโปรมแกรมวิจัยขนาดใหญ่ ที่มีการออกแบบขอบเขตการทางานวิจัย
ที่มุ่งผลลัพธ์ มีเป้าประสงค์ของงานวิจัยที่ชัดเจนเป็นกลุ่มก้อ นและครบวงจร แบ่งออกเป็นโครงการวิจัยย่อย
ซึ่งเมื่อดาเนินการทั้งหมดแล้ว จะเกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ในรูปของผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบในรูปของ
องค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี หรื อ นวั ต กรรม โดยในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 มี ผ ลการด าเนิ น งาน ดั ง นี้
1) โปรแกรมวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 9 โปรแกรม 2) โครงการวิจัย 28 โครงการ 3) ผลงานวิจัยที่ได้รับ
การเผยแพร่ในวารสาร หรือนาไปอ้างอิงระดับนานาชาติ หรือนาไปใช้ประโยชน์ 67 ชิ้นงาน ในปีงบประมาณ
๕
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พ.ศ. 2559 เป็ น การเริ่ ม ด าเนิ น งานในระยะที่ 3 (2559 -2563) โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบตามมติ
คณะรัฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ 30 ธัน วาคม 2557 ให้ ดาเนิ นการระยะที่ 3 ในกรอบวงเงิน 4,720 ล้ านบาท
ในระยะเวลาดาเนินงาน 5 ปี (2559-2563) ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2559 มีผลการดาเนินงาน นับตั้งแต่
1 ตุลาคม 2558 – 30 เมษายน 2559 ดังนี้ 1) โปรแกรมวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 21 โปรแกรม
2) โครงการวิจัย 99 โครงการ 3) ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 211 ชิ้นงาน และ 4) นอกจากนี้
สบว. ได้พัฒนาโปรแกรมวิจัยเชิง บูรณาการขนาดใหญ่ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการขยะ” โดยให้ทุกศูนย์
ความเป็ น เลิ ศเข้ามามีส่ว นร่ วมในการทางานวิจัยในมิติที่ศูนย์ฯ มีความเชี่ยวชาญ โดยในเบื้องต้นได้จัดท า
เอกสาร Position Paper ที่แสดงให้เห็นถึงสถานภาพการบริหารจัดการขยะในปัจจุบันของประเทศไทย เพื่อใช้
เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบและกาหนดขอบเขตการวิจัยของโปรแกรมวิจัยดังกล่าว
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