การประชุมระดมความคิด:
“นโยบายการวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช”


1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ ประเทศไทยได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
เพื่ อใช้ เป็ นแนวทางในการพั ฒนาประเทศในทุ กมิติ ทั้ งในด้ านเศรษฐกิจ สั งคมและสิ่ งแวดล้ อม ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของอุตสาหกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เคมี
และเภสั ช มี ส่ วนส าคั ญในการช่ วยผลั กดั นและพั ฒ นาประเทศ เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี
วช. จึงได้สนับสนุนงบประมาณในปี ๒๕๕๙ สาหรับโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษานโยบายการวิจัยและอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เคมีและเภสั ช ” เพื่อใช้ผลการวิจัยเป็นข้อมูลสาหรั บการระดมความคิดเห็ นจากนักวิจัย /
นักวิชาการทั้งรุ่นใหม่ รุ่นกลางและนักวิจัยแกนนา ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐและแหล่งทุนวิจัย
เพื่อจัดทา (ร่าง) นโยบายการวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลการวิจัยเบื้องต้นนั้น
ได้กาหนดกลุ่ มวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชเป็น 5 กลุ่มวิจัย ซึ่งประกอบด้วยกลุ่ มเพื่อสุขภาพ
กลุ่มเกษตรแปรรูป กลุ่มวัสดุใหม่ กลุ่มสิ่งแวดล้อม และกลุ่มพลังงาน
ในการนี้ วช. โดย กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) จึงจัดประชุมระดมความคิด:
“นโยบายการวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ” เพื่อระดมความคิดเห็นและรวบรวม
ข้อมูลและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เคมี
และเภสัช เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการจัดทา (ร่าง) นโยบายการวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เคมี
และเภสัชที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ต่อไป
2. วัตถุประสงค์

เพื่ อระดมความคิ ด เห็ น และรวบรวมข้ อมู ล และข้ อ เสนอแนะจากทุ กภาคส่ ว นที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
อุตสาหกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เคมีและเภสัช เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทา (ร่าง) นโยบาย
การวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ เคมีและเภสั ช เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทา (ร่าง) นโยบายการวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
4. รูปแบบการประชุม
การเสวนา การบรรยาย และการระดมความคิด
5. ระยะเวลาและสถานที่ในการจัดประชุม
วัน จั น ทร์ ที่ ๑๑ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้ อ ง Ballroom C ชั้ น ๒
โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
/ผู้เข้าร่วม...

6. ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วยนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวนประมาณ ๑๕๐ คน
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบและสถานที่ติดต่อ
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถ. พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2561 2445 ต่อ ๔๐๘, 4๑8
โทรสารหมายเลข 0 2579 0566, 0 2940 5495 (ติดต่อ รักชนก/วรรณธิรา/สุภาพรรณ)
/๘. การเข้าร่วม...
8. การเข้าร่วมประชุม
นั ก วิ จั ย นั ก วิ ช าการ และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สามารถส่ งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ กลั บ มายั ง
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทรสารหมายเลข
0 2940 5495 หรือลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://bit.ly/2DGXYzN ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์
25๖๒
สงวนสิทธิ์สาหรับผู้แสดงความจานงเข้าร่วมประชุมฯ ภายในเวลาที่กาหนด
ไม่รับลงทะเบียน หากส่งแบบลงทะเบียนเกินเวลาที่กาหนด
สาหรับการเดินทางเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมภาครัฐสามารถเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางได้ จากต้นสังกัดเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตามระเบียบ ดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555
(2) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และจัดการประชุม
ของทางราชการ พ.ศ. 2524 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(3) พระราชกฤษฎีการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2554
9. สถานที่จัดการประชุม
ห้อง Ballroom C ชั้น ๒ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

(ร่าง) กาหนดการ
การประชุมระดมความคิด:
“นโยบายการวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช”
วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้อง Ballroom C ชัน้ ๒
โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดการประชุม
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
การเสวนาเรื่อง “งานวิจัยและอุตสาหกรรมด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชกับการ
พัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”
ผู้ดาเนินการเสวนา
นางสุนันทา สมพงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ร่วมเสวนา
 ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 ศาสตราจารย์ ดร.มาลิน อังสุรังษี
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิพนธ์ ภุมมางกูร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
นาเสนอผลการวิจัย “โครงการศึกษานโยบายวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล และคณะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การระดมความคิดประเด็น “การศึกษานโยบายวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช”
 กลุ่มเพื่อสุขภาพ
 กลุ่มเกษตรแปรรูป
 กลุ่มวัสดุใหม่
 กลุ่มสิ่งแวดล้อม
 กลุ่มพลังงาน
สรุ ป ประเด็ น ความคิ ด เห็ นเรื่ อ ง “การศึ ก ษานโยบายวิ จั ย และอุ ต สาหกรรมที่
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช”

หมายเหตุ : 1. บริการน้าชา-กาแฟ และอาหารว่าง
ช่วงเช้า ตั้งแต่ลงทะเบียน – 10.00 น. ช่วงบ่าย เวลา 1๕.๐๐ น.
2. กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

