เอกสารแนะนาโครงการ

โครงการจัดทาแผนที่นาทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Technology Roadmap)
สาหรับศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (ARIPOLIS)
โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ร่วมกับ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ลางการวิ จั ย และนวั ต กรรมด้ า นระบบอั ต โนมั ติ หุ่ น ยนต์ และระบบอั จ ฉริย ะ
(ARIPOLIS) ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of
Innovation: EECi) ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสาคัญที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ให้มีนวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มหรือช่วยลดต้นทุนการผลิตของประเทศ ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนา
ARIPOLIS มี ก รอบทิ ศ ทางที่ ถู กต้ อ งชั ด เจน จึ งต้ อ งมี ก ารจั ด ท าแผนที่ น าทางเทคโนโลยี เพื่ อ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
(Industrial Technology Roadmap) ทั้งในระยะกลางและระยะยาว จากการสารวจ และวิเคราะห์ เชิงลึก ด้านความ
ต้ องการ (Demand) และขีด ความสามารถทางด้ า นเทคโนโลยี (Technological Capabilities) หรือระดั บ การพั ฒ นา
เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม (Supply) ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ของระบบ
อัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ ในพื้นที่ EEC ประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรา รวมทั้ง
สะท้อนภาพเทคโนโลยีในประเทศกับประเทศชั้นนา และวิเคราะห์หาช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่าง Demand และ
Supply เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการให้ข้อเสนอแนะ เชิงกลยุทธ์ การกาหนดกลไก หรือมาตรการสนับสนุนที่เหมาะสมใน
การยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการผลิตและบริการในพื้นที่ EEC และในระดับประเทศ อย่างตรงประเด็น
และเท่าทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอันรวดเร็วฉับพลันของโลกต่อไป
ศูน ย์เทคโนโลยีอิเล็ กทรอนิ กส์ และคอมพิ วเตอร์แห่ งชาติ (ศอ) สานั กงานพั ฒ นาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ เห็นความจาเป็น ที่ต้องเร่งดาเนินการจัดทา แผนที่นาทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒ นาอุตสาหกรรม (Industrial
Technology Roadmap) ส าหรับ ศูน ย์ กลางการวิ จั ย และนวัต กรรมด้ า นระบบอั ต โนมั ติ หุ่ น ยนต์ และระบบอั จ ฉริย ะ
(ARIPOLIS) เพื่อเตรียมความพร้อมและสามารถตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มอุ ตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้งาน
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ให้มีนวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มหรือช่วยลดต้นทุนการผลิตของประเทศ

วัตถุประสงค์โครงการ
 เพื่อจัดทาแผนที่นาทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒ นาอุตสาหกรรม (Industrial Technology Roadmap) สาหรับ
ศูน ย์กลางการวิจั ยและนวัต กรรมด้ านระบบอัต โนมัติ หุ่ น ยนต์ และระบบอัจ ฉริย ะ (ARIPOLIS) ภายใต้ EECi
เป้าหมายสาหรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง
และ ฉะเชิงเทรา และสะท้อนภาพเทคโนโลยีในประเทศกับประเทศชั้นนา สาหรับ เป็นกรอบการดาเนินงาน ใน
ระยะกลาง 5 ปี (ปี 2562 - 2566) และระยะยาว 10 ปี (ปี 2562 - 2571) โดย ใช้กระบวนการ Technology
Roadmapping
 เพื่ อส ารวจและวิ เคราะห์ เชิ ง ลึ ก ด้ า นความต้ องการ (Demand) และระดั บ การพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ มี อยู่ เดิ ม
(Supply) หรือขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยี (Technological Capabilities) ด้านการวิจัยและ พั ฒนา
นวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ ในพื้นที่ EEC 3
จังหวั ด และสะท้ อนภาพเทคโนโลยี ในประเทศกับ ประเทศชั้ น น า เพื่ อวิเคราะห์ หาช่ องว่าง (Gap Analysis)
ระหว่าง Demand และ Supply นั้น และให้ข้อเสนอแนะกลยุทธ์ กลไก หรือมาตรการ สนับสนุนที่เหมาะสมใน
การยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการผลิตและบริการในพื้นที่ EEC
 เพื่อกาหนดแผนกิจกรรมที่ต้องดาเนินการเพื่ อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมในมิติต่างๆ โดยเฉพาะในด้าน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ด้วยระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และ ระบบ
อัจฉริยะ ในพื้นที่ EEC 3 จังหวัด โดยมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ กลไก หรือมาตรการที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์ของโครงการ
 แผนที่นาทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Technology Roadmap) สาหรับศูนย์กลาง
การวิจัย และนวัตกรรมด้ านระบบอัต โนมั ติ หุ่ นยนต์ และระบบอัจ ฉริยะ (ARIPOLIS) ภายใต้ EECi เป้ าหมาย
สาหรับ พื้ น ที่ ระเบี ย งเศรษฐกิจ ภาคตะวั น ออก (EEC) ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 3 จั งหวัด ได้ แก่ ชลบุ รี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา และสะท้อนภาพเทคโนโลยีในประเทศกับประเทศชั้นนา สาหรับเป็นกรอบการดาเนินงาน ในระยะ
กลาง 5 ปี (ปี 2562 - 2566) และระยะยาว 10 ปี (ปี 2562 - 2571)
 ประเมินช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่าง เป้าหมายที่ต้องการ หรือ Demand และ ความสามารถปัจจุบัน หรือ
Supply พร้อ มทั้ ง แสดงสายการผลิ ต (Value Chain) โดยน าเสนอความเชื่ อ มโยงทางการผลิ ต (Forwardbackward Linkages) จากกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายใน EEC เพื่ อ เป็ น การแสดงภาพผลกระทบทาง
เศรษฐศาสตร์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเป้าหมายข้างต้น ภายใต้ข้อจากัดของข้อมูล
ตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิต (Input-output Table) จากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
 กาหนดกลยุทธ์ กลไก หรือมาตรการสนับสนุนที่เหมาะสมในการยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการ
ผลิตและบริการ

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
 รับทราบแนวทางการบริหารจัดการแผนกิจกรรมและเป้ าหมาย รวมถึงมีการริเริ่ มดาเนินกิจกรรมที่เร่งด่วนที่
สมควรต้องดาเนินการในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการในพื้นที่ EEC
 รับทราบข้อมูลเชิงลึกด้านความต้องการ (Demand) และระดับการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีเดิ ม (Supply) หรือขีด
ความสามารถทางด้ า นเทคโนโลยี (Technology Capabilities) ด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมของ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ ในพื้นที่ EEC
 รับทราบแนวทางการพัฒนากาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งในระดับคนทางานและ
นักเรียน นักศึกษา วิธีการพัฒนา และสถาบันการศึกษาที่จะเป็นแหล่งผลิต
 รับทราบข้อมูลผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนทิศทางพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ในสาขาระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ

กาหนดการสัมมนา

กาหนดการสัมมนา
ประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนที่นาทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Technology Roadmap)
สาหรับศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (ARIPOLIS)
โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ร่วมกับ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
ณ ห้องล้านนา โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต
......................................................................
08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. – 09.30 น. กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ
โดย รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง
หัวหน้าโครงการ/ผู้อานวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
ประธานกล่าวเปิดการสัมมนา
โดย ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์
รองผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.)
09.30 น. – 10.00 น. บรรยายพิเศษหัวข้อ “ความสาคัญของการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มตี ่อ
EEC และ THAILAND 4.0”
โดย รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
10.00 น. – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 น. – 11.30 น. สัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนทีน่ าทางฯ
โดย รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง และ คณะทางานโครงการฯ
11.30 น. – 12.00 น. ร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport Hotel
999 อาคารโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หมู่ 1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
Tel: (+66) 2 131- 1111 Fax: (+66) 2 131-1188
พิกัด: 13.696579, 100.751698

แบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนา

แบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนา
ประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนที่นาทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Technology Roadmap)
สาหรับศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (ARIPOLIS)
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
ณ ห้องล้านนา โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

หน่วยงาน/บริษทั ........………………………………………….……………………......………...........…………...…............……………..………
ที่อยู่…………………………………………………………………………………………....…………......………...........……………..........................
โทรศัพท์…………………..…….....……… โทรสาร………………….....………..…… E-mail…………………........……………….……..………
o ยืนยันการเข้าร่วมการสัมมนาฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)………………….….............................……………ตาแหน่ง………………….………….........…...…..……..
โทรศัพท์…………………............…………………………. E-mail………….......…………............................................……….…….
2. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)………………….…............................……………ตาแหน่ง……………………....….……….........…..……..
โทรศัพท์…………………............…………………………. E-mail……………………...................................................……....…….
3. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)………………….…............................……………ตาแหน่ง……………………....….……….........…..……..
โทรศัพท์…………………............…………………………. E-mail……………………...................................................……....…….
หมายเหตุ : การเข้าร่วมการสัมมนาไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : คุณขนิษฐา อาทยะกุล โทรศัพท์ (061) 629 - 5964
แจ้งความประสงค์โดยส่งแบบตอบรับกลับมายัง : forARIPOLIS@gmail.com

