การถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันใหแกภาคอุตสาหกรรม
1. หลักการและเหตุผล :
การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี เปนหัวใจสําคัญของการใหไดมาซึ่งเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ประเทศสวนใหญ ภาคอุตสาหกรรมจําเปนตองพึ่งพาการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง
อุตสาหกรรมขนาดใหญ เพื่อการผลิตในอุตสาหกรรม และเพื่อการพัฒนาปรับปรุงและตอยอดเทคโนโลยีใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึน้ ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองรับการถายทอดเทคโนโลยี ทั้งจากในประเทศและจากตางประเทศ
ใหมากทีส่ ดุ ภายใตการพิจารณาคัดเลือกสรรเทคโนโลยีอยางมีเหตุผล เพื่อเปนฐานความรูทางเทคโนโลยีทสี่ าํ คัญใน
การในการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนในการผลิตทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการ วิธีการการ
ถายทอดเทคโนโลยีที่นิยมใชกันมากที่สุดและใชตนทุนต่ํา ไดแก กิจกรรมการฝกอบรม / การสัมมนา / การประชุม
เชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ซึ่งเปนวิธีท่ีทําใหผูประกอบการอุตสาหกรรมไดรับความรูตลอดจนไดพบปะ แลกเปลี่ยน
ประสบการณโดยตรง ทําใหสามารถนําไปพัฒนาการผลิตใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเปนประโยชนตอ
การสง ออกของผูประกอบการอุตสาหกรรมและยัง นําไปสูการสรางพัน ธมิตรความรวมมือดานการถ ายทอด
เทคโนโลยี ระหวางผูประกอบการอุตสาหกรรมในทุกภาคสวนอีกดวยดวยเหตุผลดังกลาว สํานักสงเสริมและ
ถายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร ฯ ซึ่งเปนหนวยงานหลักที่ทําหนาที่ในการถายทอด
เทคโนโลยีทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดทํา "โครงการ
ถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหแกภาคอุตสาหกรรม " ใน
ปงบประมาณ 2551 โดยมุงเนนดานการถายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดานตาง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันใหแกผปู ระกอบการอุตสาหกรรมในสาขาตาง ๆ
2. วัตถุประสงค
1 เพือ่ ถายทอดเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมสาขาตาง ๆ ใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรมสงออกของไทย
2 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูประกอบการอุตสาหกรรมสาขาตางๆ กับผูเชี่ยวชาญ / นักวิชาการ
ทัง้ ชาวไทยและชาวตางประเทศ
3. เพือ่ สรางพันธมิตรเครือขายความรวมมือดานการถายทอดเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมสาขาตาง ๆ ระหวาง
หนวยงาน / ภาคสวนตางทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
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3. แนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรมสําคัญ
1. จัดกิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการและจัด การสัมมนาเชิงวิช าการ เพื่อเพื่อ
เผยแพรเทคโนโลยี / นวัตกรรมทีเ่ ปนประโยชนตอ ประเทศ ระหวางผูป ระกอบการอุตสาหกรรมไทยกับผูเชี่ยวชาญ /
นักวิชาการ ทัง้ ชาวไทยและชาวตางประเทศ
2. สรางเครือขายความรวมมือและความเชื่อมโยง ระหวางผูประกอบการอุตสากรรมกับ ผูเชี่ยวชาญ/
นักวิชาการสาขาตางๆในการถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ
3. การเขารวมกิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีตาง ๆ เชน การเขารวมประชุม การสัมมนา การอบรมและ
การศึกษาดูงาน ฯลฯ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพือ่ เปนการพัฒนาบุคลากรและเพิม่ ศักยภาพในการบริห าร
จัดการโครงการ
4. กลุมเปาหมายผูไดรบั ผลประโยชน
ผูป ระกอบการอุตสาหกรรมสาขาตางๆไดรบั การถายทอดเทคโนโลยีสาขาตาง ๆ โดยกิจกรรมถายทอด
เทคโนโลยี วิธกี ารตาง ๆ
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูป ระกอบการอุตสาหกรรมไดรบั ความรูแ ละประสบการณดา นการถายทอดเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
สาขาตาง ๆเพือ่ ใหการสงออกมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และเพือ่ เพิม่ มูลคาการสงออก และนํารายไดเขาประเทศ
2. ผูป ระกอบการอุตสาหกรรมสามารถสรางพันธมิตรเครือขายความรวมมือดานการถายทอดเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสาขาตางๆ ระหวางผูป ระกอบการอุตสาหกรรมทัง้ ในประเทศและตางประเทศ และมีโอกาสได
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับและผูเ ชีย่ วชาญนักวิชาการ สาขาตาง ๆ
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แผนภูมิ ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านกิจกรรม
แผนภูมิ 1 : ภาพรวมการดําเนินงานโครงการถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ
นโยบาย

งบประมาณ

และความเห็นชอบของผูบ ริหารระดับสูง

งบประมาณ ดําเนินการโครงการ ฯ ในแตละปงบประมาณ

แนวทางการดําเนินงานโครงการ ฯ
แนวทางความรวมมือ เพือ่ ดําเนินงานโครงการ ฯ แบบบูรณาการ ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร พันธะกิจ รวมถึงแผนปฏิบตั งิ าน ของ สป. และ สส.

ผูรวมพิจารณา คัดเลือก
- ทีป่ รึกษา ผูเ ชีย่ วชาญ
- ผูบ ริหาร

พิจารณา - คัดเลือกโครงการถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม

โครงการถายทอดเทคโนโลยี (โครงการ A )
กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี ตามโครงการ ฯ ซึง่ มีหลายรูปแบบ เชน การฝกอบรม การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร ฯลฯ

ขออนุมตั โิ ครงการ A และ ขอใชงบประมาณ
NO
YES

ดําเนินงานโครงการ A

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ A

- ดังรายละเอียดขัน้ ตอน ตามแผนภูมิ 2
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กิจกรรม ฯ ภายใต
โครงการความรวมมือถายทอดเทคโนโลยี
จากตางประเทศ

รวบรวมขอมูล ประเมินผล การดําเนินกิจกรรม และนําขอเสนอแนะนําไปทบทวน ปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครัง้ ตอไป
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แผนภูมิ 2 :
1 . นโยบาย
1.1 รวบรวมนโยบายที่เกี่ยวของ เชน นโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวง และ นโยบายผูบ ริหาร
1.2 ศึกษาและวิเคราะหนโยบายทีเ่ กีย่ วของ

2. การนํานโยบายไปสู
การปฏิบตั ิ

2.1 ขัน้ ตอนการดําเนินงานกอนจัดกิจกรรม

2.1.1 รวบรวม วิเคราะหขอมูล / หาความตองการเทคโนโลยีของกลุมเปาหมาย
คัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม / พิจารณารูปแบบการถายทอดเทคโนโลยี
ประสานงาน / ประเมินสถานะและความพรอม เพื่อวางแผนงาน กําหนดระยะเวลาดําเนินงาน
2.1.2 จัดทําโครงการกิจกรรม ฯ พรอมรายละเอียด
จัดทําหนังสือขออนุมัติโครงการกิจกรรมและงบประมาณ นําเสนอผูบริหาร วท.
2.1.3 เมือ่ ไดรบั การอนุมตั โิ ครงการแลว สงหนังสือเชิญกลุม เปาหมาย พรอมแบบตอบรับ pretest
สงหนังสือเชิญวิทยากร พรอมแบบตอบรับ
จัดทํา mile stone
ประชาสัมพันธการเขารวมกิจกรรมทางสื่อตาง ๆ เชน website
2.1.4 รวบรวมแบบตอบรับ pretest จัดทําฐานขอมูล จัดลําดับความสําคัญ
ประสานงานเพื่อขอความรวมมือและความอนุเคราะหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตระเตรียมความพรอมดําเนินกิจกรรม เชน สถานที่ เอกสาร จัดซื้อจัดจาง วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ

2.2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
- จัดทําscript การปฏิบัติงานของเจาหนาที มอบหมายงานและซักซอมความเขาใจ
- ทําหนาที่ฝายเลขานุการ : ลงทะเบียน แจกเอกสารประกอบกิจกรรม และ แบบประเมิน posttest
- บริหารงบประมาณ ควบคุมคาใชจา ยใหเปนไปตามแผน
- บริหารเวลา แกไขปญหาเฉพาะหนาตามสถานการณ

2.3 ขัน
้ ตอนการดําเนินงานภายหลังกิจกรรม
- ทําหนังสือตอบขอบคุณวิทยากร และผูใ หความอนุเคราะห

- ประมวล วิเคราะหและประเมินผล เปรียบเทียบจากแบบสอบถาม pretest และ post test
- ประเมินผลการจัดกิจกรรม พรอมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
- จัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม นําเสนอผูบริหาร
- การเผยแพรประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม

3. การวิเคราะห
ประเมินผล และ
รายงานผล
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6. รายละเอียดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านกิจกรรม ภายใตโครงการความรวมมือถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ
1. นโยบาย
1.1 รวบรวมนโยบายทีเ่ กีย่ วของ ไดแก นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นโยบายผูบ ริหารระดับสูง รวมทัง้ ยุทธศาสตร พันธกิจ ของ สป. และ สส.
1.2 ศึกษา วิเคราะหนโยบายและขอมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
1.3 พิจารณาหาแนวทางการดําเนินงานโครงการ / แนวทางความรวมมือเชิงบูรณาการกับหนวยงานในสังกัด
วท. และหนวยงานอืน่ ๆ ทัง้ ภาครัฐ และภาคเอกชน ทัง้ นี้ ควรพิจารณาใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และนโยบายผูบ ริหาร รวมทัง้ ควรจะสอดคลองกับยุทธศาสตร พันธกิจ และ
แผนปฏิบตั งิ าน ของ สส. และ สป.
แนวทางการดําเนินงานโครงการ เชน การประชุมปรึกษาหารือประชุมปรึกษาหารือรวมกับหนวยงาน
ในสังกัด วท. , สป. ตลอดจนการประสานงาน และรวมมือกับ สํานักงานทีป่ รึกษา ว.และ ท. (วต. และ บซ.) และ
การติดตอประสานงาน ขอคําปรึกษา กับหนวยงานอืน่ ๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม องคกรตาง ๆ
2. การนํานโยบายไปปฏิบัติ
2.1 การดําเนินการกอนการจัดกิจกรรม
2.1.1 การศึกษา รวบรวมขอมูล และการเตรียมการจัดกิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี
- รวบรวม ศึกษา วิเคราะหขอ มูลทีเ่ กีย่ วของ หาขอมูลทีเ่ กีย่ วของในสาขาเทคโนโลยีนน้ั ๆ เพือ่ ใชเปน
ขอมูลประกอบการตัดสินใจ เพือ่ พิจารณา ประเมินความเปนไปได ตลอดจนความเหมาะสมของแตละโครงการ
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว รวมทั้งเพื่อประเมินสถานภาพความพรอมในการถายทอด เทคโนโลยี
- หาความตองการเทคโนโลยี ของกลุม เปาหมาย เชน คํารองขอ แบบสอบถาม ฯลฯ
- คัดเลือกเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมทีจ่ ะนําไปถายทอด / trend of Technollogy
- พิจารณาเลือกหัวขอ (topic) รูปแบบกิจกรรม การถายทอดเทคโนโลยี สาขา ว. และ ท. ทีเ่ หมาะสมกับ
กลุมเปาหมายที่ตองการ เชน การประชุม การสัมมนา การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การฝกอบรม การศึกษา ดูงาน การ
บริการใหคาํ ปรึกษาเฉพาะราย เปนตน
- ขอคําปรึกษาและติดตอประสานงาน หนวยงาน / นักวิชาการ ผูเ ชีย่ วชาญทีเ่ กีย่ วของ
- วางแผน และกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานกิจกรรม ในชวงเวลาทีเ่ หมาะสม และใหประโยชนสงู สุด
- จัดลําดับความสําคัญในการดําเนินงานโครงการ (กรณี มีหลาย ๆ โครงการในปงบประมาณนัน้ ๆ )
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2.1.2 การขออนุมตั โิ ครงการ การสงหนังสือเชิญเขารวมกิจกรรม
- จัดทําโครงการ / กิจกรรม ถายทอดเทคโนโลยี พรอมรายละเอียด
- จัดทําหนังสือขออนุมตั โิ ครงการ ฯ งบประมาณ นําเสนอตอผูบ ริหาร
2.1.3 การสงหนังสือเชิญ การจัดทํา milestone และการประชาสัมพันธกิจกรรม
- เมื่อไดรับการอนุมัติใหดําเนินงานโครงการแลว จัดสงหนังสือเชิญพรอมแบบตอบรับ (Pretest) และกําหนด
เวลาตอบรับ เพื่อเชิญกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผูประกอบการ ภาคการผลิต และบุคคลทั่วไป
- ประสานงาน และจัดสงหนังสือเชิญวิทยากร / ผูเ ชีย่ วชาญพรอมแบบตอบรับวิทยากร
- จัดทําแผนควบคุมการดําเนินงาน (mile stone) เพือ่ ใชควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนและ
เวลาทีก่ าํ หนดไว
- ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม และการแจงความประสงคเขารวมกิจกรรมทาง website ของ สส.
2.1.4 การจัดทํา list รายชือ่ การเตรียมความพรอม facility การติดตอประสานงาน
- รับคืนและรวบรวมแบบตอบรับ เขารวมกิจกรรม (Pretest) จัดทําฐานขอมูลผูเ ขารวมกิจกรรม พรอม
รายละเอียด จัดลําดับความสําคัญของผูสงแบบตอบรับ (ในกรณีที่มีผูสง แบบตอบรับมากกวาจํานวนที่นั่งที่กําหนดไว)
- ตระเตรียมความพรอม facility ตาง ๆ ทีเ่ ปนองคประกอบการดําเนินกิจกรรม เชน สถานทีจ่ ดั กิจกรรม
การผลิตเอกสาร (ผลิตเอง / จัดจาง) การจัดซือ้ จัดจาง จัดหา วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ
- ติดตอประสานงาน / จัดทําหนังสือ เพือ่ ขอความรวมมือ / ขอความอนุเคราะห จากหนวยงานอืน่ / บุคคล
ที่เกี่ยวของ
- จัดทําคํากลาว (speech) รายงาน และคํากลาวเปดงาน นําเสนอผูบ ริหารเปนการลวงหนา
- จัดเตรียมแฟมเอกสารประกอบกิจกรรม นําเสนอผูบ ริหารเปนการลวงหนา และ/หรือ สรุปสาระสําคัญของ
กิจกรรม เพือ่ นําเสนอผูบ ริหารทราบ หรือรายงานสรุปเพือ่ ทราบรายละเอียดในเบือ้ งตน
2.2 การจัดกิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี (Event)
2.2.1 จัดทํา Script การปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีท่ มี งาน ในวันจัด event นําเสนอขอความเห็นชอบ เพื่อ
จะไดมอบหมายความรับผิดชอบใหเจาหนาทีท่ มี งานแตละทานรับไปปฏิบตั ติ อ ไป ตลอดจนการซักซอมความเขาใจ
ของทีมงานกอนวันงาน ใหเขาใจตรงกัน เพือ่ ปองกันความผิดพลาด
2.2.2 ทําหนาทีเ่ ปนฝายเลขานุการ / ผูป ระสานงาน ตลอด Event เพือ่ ใหลลุ ว งไปดวยดี รวมทัง้ การแกไข
ปญหาเฉพาะหนาตามสถานการณ ตามความเหมาะสม
2.2.3 จัดการลงทะเบียน แจกเอกสารประกอบกิจกรรม และแบบประเมิน Post Test
2.2.4 บริหารเวลา เพือ่ ดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามกําหนดการ
2.2.5 จัดหาและอํานวยความสะดวกแกวทิ ยากร / ผูเ ขารวมกิจกรรม ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
2.2.6 บริหารงบประมาณ ควบคุมคาใชจา ยใหเปนไปตามงบประมาณทีป่ ระมาณการไว
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2.3 การดําเนินงานภายหลังกิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี
2.3.1 ทําหนังสือตอบขอบคุณวิทยากร หนวยงาน และบุคคลทีใ่ หความอนุเคราะห
2.3.2 ประมวล วิเคราะห และประเมินผล เปรียบเทียบจากแบบสอบถาม Post Test และ Pretest
2.3.3 ประเมินผลการจัดกิจกรรม พรอมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเ ขารวมกิจกรรม เพือ่ นําไป
ทบทวน ปรับปรุง แผนงาน การจัดกิจกรรมในครัง้ ตอไป
2.3.4 จัดทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรม พรอมการประเมินผลจากแบบสอบถาม pretest และ post
test นําเสนอตอผูบริหาร
2.3.5 นําไฟลขอ มูลเอกสารประกอบการกิจกรรม พรอมสรุปรายงาน เผยแพรทาง website ใหผูสนใจ
สามารถ download เอกสารทีต่ อ งการไปใชประโยชนตอ ไป
2.3.6 การเผยแพรประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม โดยจัดบอรดเผยแพร ณ อาคาร สป.วท และ ทาง
website สส.
3. การวิเคราะหประเมินผล และรายงานผล
3.1 รวบรวม ประมวล วิเคราะห ขอมูลภาพรวม เพือ่ ประเมินผลการจัดกิจกรรม เพือ่ นําไปทบทวน ปรับปรุง
แผนงาน การจัดกิจกรรมในครัง้ ตอไป
3.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรม ฯ นําเสนอตอผูบ ริหาร
7. ผลการดําเนินงานที่ผานมา
ปงบประมาณ 2547
1) การสัมมนาเชิงวิชาการเรือ่ ง Bioterrorism Rule for Important Food วันที่ 1 ธันวาคม 2546
มีผปู ระกอบการภาคเอกชนเขารวมกิจกรรม จํานวน 120 คน
2) การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง "Risk Asseesment of Frozen Food : Emerging Problems
and Passable Salutions of Thai Export Food ระหวางวันที่ 11 - 12 ภุมภาพันธ 2547 มีผเู ขารวมสัมมนาทัง้
จากภาครัฐและเอกชน จํานวน 300 คน
3) รวมกับสถานทูตฝรัง่ เศสประจําประเทศไทยและสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรแหงประเทศ
ไทย จัดสัมมนาทางวิชาการเรือ่ ง ความปลอดภัย ของอาหารและการคาระหวางประเทศ : มุมมองของกลุม
ประเทศสภาพยุโรป ระหวางวันที่ 8 - 9 กันยายน 2547 มีผเู ขารวมสัมมนาทัง้ จากภาครัฐ และผูป ระกอบการ
ภาคเอกชนจํานวน 225 คน
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ปงบปร ะมาณ 2548
1) รวมกับสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง Food
Traceability System for Thai Food Industries เมื่อวันที7่ ธันวาคม 2547 มีผเู ขารวมการสัมมนา จากภาครัฐและ
ผูป ระกอบการภาคเอกชน จํานวน 189 คน
2) การสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมสภู าคอุตสาหกรรม
: สาขาแมพมิ พ การขึน้ รูปเทีย่ งตรงสูง และการเชื่อมดวยเลเซอร เมื่อวันที่ 7 - 9 เมษายน 2548 มีผเู ขารวมการ
สัมมนาประกอบดวย ผูป ระกอบการภาคเอกชน จํานวน 242 คน
3) การสัมมนาเรือ่ ง โครงการถายทอดเทคโนโลยีการจัดตัง้ โรงงานสกัดน้ํามันปาลมอยางครบวงจร เพือ่ ใช
เปนพลังงานทางเลือก เมื่อวันที4่ - 5 กรกฎาคม 2548 มีผเู ขารวมการสัมมนาประกอบดวย ผูป ระกอบการ
ภาคเอกชน จํานวน 130 คน
4) การสัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง การถายทอดเทคโนโลยีดา นมาตรฐานสําหรับระบบการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยของอาหาร : ISO 22000 เมือ่ วันที่ 3 สิงหาคม 2548 มีผเู ขารวมสัมมนาจํานวน 172 คน
5) การสัมมนาเรือ่ ง RFID : เทคโนโลยีที่ตองติดตาม เมือ่ วันที่ 7 กันยายน 2548 มีผเู ขารวมสัมมนา
จํานวน 165 คน
6) การสัมมนาเรือ่ ง Safety Priority and Food Technology : เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2548 มีผเู ขารวม
สัมมนาจํานวน 151 คน
ปงบประมาณ 2549
1) การสัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง การพัฒนาและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมพริกเพือ่ ความปลอดภัยอาหาร
สําหรับการสงออก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2549 มีผเู ขารวมสัมมนาจํานวน 110 คน (งบประมาณเจียดจายจาก
โครงการศึกษาและสรางเครือ่ งจักรในกระบวนการผลิตดวยวิศวกรรมยอนรอย)
2) การสัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีความปลอดภัยของอุตสาหกรรม
กลวยไมไทย เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการสงออก เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2549 มีผเู ขารวมกิจกรรมจํานวน 120 คน
(งบประมาณเจียดจายจากโครงการศึกษาและสรางเครือ่ งจักรในกระบวนการผลิตดวยวิศวกรรมยอนรอย)
ปงบประมาณ 2550
1. การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง " Strengthening IT-Powered SME- Oriented Technology Transfer
Mechanism : Technology4sme. net & Business -asia.net " ระหวางวันที่ 23-25 เมษายน 2550 ณ สป.วท.
โดยดําเนินการรวมกับ Asia Pacific Center for Transfer Technolgy (APCTT) มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 70 คน
2. Seminar on " Planning and Implementir Technology Transfer in a Global Business Setting."
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ณ โรงแรมสยามซิต้ี กทม.มีผเู ขารวมกิจกรรม จํานวน 80 คน
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3. การสัมมนา เรือ่ ง "พลังงานทดแทน.. อนาคตอุตสาหกรรมไทย : ยิง่ รอน.. ยิง่ เย็น… การผลิตความเย็น

จากแหลงความรอน" เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรม แกรนด เมอรเคียว ฟอรจนู , กทม. มีผเู ขารวม
สัมมนา 110 คน
4. การฝกอบรม เรือ่ ง "การทดสอบทางประสาทสัมผัสสําหรับกุง แชแข็งและปลาทูนา กระปอง" รวมกับ
กรมประมง มกอช. และ สมาคมผูผ ลิตอาหารสําเร็จรูป ระหวางวันที่ 27-31 สิงหาคม 2550 ณ กรมประมง
เกษตรกลาง กทม. มีผเู ขารวมสัมมนา จากอุตสาหกรรมกุง แชเยือกแข็งและอุตสาหกรรมปลาทูนา กระปองรวม 60 คน
5. การสัมมนา เรือ่ ง " CDM กระบวนการคืนกําไรจากคารบอนเครดิต " รวมกับภาคเอกชน เมื่อวันที่ 17
กันยายน 2550 ณ โรงแรม โซฟเทล เซนทรัล พลาซา กทม.
ภาพกิจกรรม

