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สรุปผลการสัมมนา
“นักเรียนทุนกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ”

สรุปผลการสัมมนาสรุปผลการสัมมนา
““นักเรียนทุนกับการพัฒนาเศรษฐกิจและนักเรียนทุนกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศสังคมของประเทศ””
วันศุกรท่ีวันศุกรท่ี  21 21 พฤษภาคมพฤษภาคม  25472547

ณณ  หองวิภาวดีบอลหองวิภาวดีบอลรูมรูม  โรงแรมโรงแรมโซฟเทลโซฟเทล  เซ็นทรัลเซ็นทรัลพลาซาพลาซา

Key messages from 
H.E.Minister Korn

•• Globalization of trade leads to NonGlobalization of trade leads to Non--
Tariff Barrier (NTB)Tariff Barrier (NTB)

•• S&T/RDDE/Innovation S&T/RDDE/Innovation …… means to means to 
create competitive advantagescreate competitive advantages

•• 12 Clusters: Food; Energy; Fashion; 12 Clusters: Food; Energy; Fashion; 
Automobile; Software, microchip and Automobile; Software, microchip and 
electronics; OTOP; Education; Emerging electronics; OTOP; Education; Emerging 
Technology; Tourism; Health; Science Technology; Tourism; Health; Science 
for Society; Nanotechnologyfor Society; Nanotechnology
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Homework : How to solve 
these problems?

• Energy Crisis … NGV … tank is too heavy, 
conversion cost is too high

• Low yield of agricultural produces .. rice, sugar 
cane, etc.

• Traditional textile .. Thai Silk but China 
Yarn??, .. Non-wrinkle silk?

• Solar Energy …… storage technology
• Health .. From domestic herbs to cosmetics, 

medicines, food supplementary

Web site ของศูนยประสานงานฯ

• Information Exchange 
Center

• Data Base
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สานสายใยสูสังคมไทยสานสายใยสูสังคมไทย
•• เสริมสรางจิตสํานึกการตอบแทนเพื่อสังคมเสริมสรางจิตสํานึกการตอบแทนเพื่อสังคม
•• หนึ่งนักวิจัยหนึ่งนักวิจัย  หนึ่งโรงเรียนหนึ่งโรงเรียน
•• ใชเวลาใชเวลา  ““หาวันหาวัน””  ตอหนึ่งปตอหนึ่งป
•• สรางเยาวชนที่สนใจตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสรางเยาวชนที่สนใจตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ทุนพัฒนานักวิจัยใหมทุนพัฒนานักวิจัยใหม
•• เพื่อใหนักวิจัยท่ีเพิ่งสําเร็จการศึกษามีงบประมาณวิจัยรองรับเพื่อใหนักวิจัยท่ีเพิ่งสําเร็จการศึกษามีงบประมาณวิจัยรองรับ
•• ปรับแนวปฏิบตัิใหชดัเจนปรับแนวปฏิบตัิใหชดัเจน  คลองตัวคลองตัว  และยืดหยุนและยืดหยุน  (s)(s)
•• จัดทีมจัดทีม  Mentors Mentors เพื่อใหขอแนะนําในการทําโครงการแบบเพื่อใหขอแนะนําในการทําโครงการแบบ

ครบวงจรครบวงจร  (s)(s)
•• จัดระบบการไหลของเงินใหคลองตัวจัดระบบการไหลของเงินใหคลองตัว  (s)(s)
•• สามารถทํางานวิจัยรวมกันระหวางหนวยงานตางสามารถทํางานวิจัยรวมกันระหวางหนวยงานตาง  ๆๆ  ไดได  (s)(s)
•• เสนอลดภารกิจของนักวิจัยใหมเสนอลดภารกิจของนักวิจัยใหม  esp.esp.อาจารยใหมอาจารยใหม ( (s)s)
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Food for thought
•• Dissertation is a means not and endsDissertation is a means not and ends
•• ItIt’’s a means to learn research processs a means to learn research process
•• Linkage between researchers and users is very Linkage between researchers and users is very 

important for applied researchimportant for applied research…… and also and also 
linkage with Advisorslinkage with Advisors

•• Basic research is important but difficult to get Basic research is important but difficult to get 
funding supportfunding support

•• Industry needs solution Industry needs solution ““yesterdayyesterday”” not next not next 
month, next week, or even tomorrow .. Also IP month, next week, or even tomorrow .. Also IP 
must be agreed upon before hand.must be agreed upon before hand.


