ศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีแหงเอเชียและแปซิฟค (APCTT)
1. หลักการและเหตุผล
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีแหงเอเชียและแปซิฟก ( Asian and Pacific Centre for
Transfer of technology : APCTT) เปนหนวยงานภายใตคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสําหรับ
เอเชียและแปซิฟก (United Nation of Economic and Social Commission for Asia and Pacific :
ESCAP) กอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2520 สํานักงานใหญต้ังอยูท่ีกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ปจจุบันประกอบ
ดวยประเทศสมาชิก 14 ประเทศ ไดแก อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ ภูฐาน พมา จีน ฟจิ อินเดีย
อินโดนีเซีย อิหราน มาเลเซีย มัลดิฟ เนปาล ปากีสถาน ปาปวนิวกินี ฟลิปปนส เกาหลีใ ต ชามัว
สิงคโปร ศรีลงั กา ไทย คองกา เวียตนาม คุกไอรแลนด ฮองกง ไมโครนีเซีย ปาลัว และวานูอาดู เพื่อ
เพิม่ ขีดความสามารถในการพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีใหแกประเทศสมาชิก โดยการบริการขาวสาร
ทางเทคโนโลยี แลกเปลีย่ นขอมูล ขอคิดเห็น การเลือกและสรรหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งการจัด
ฝกอบรมทางเทคโนโลยีใหแกประเทศสมาชิก
ประเทศไทยเขารวมเปนสมาชิกศูนยถายทอดเทคโนโลยีแหงเอเซียและแปซิฟค (APCTT)
ตั้งแตเริ่มกอตั้งในป พ.ศ. 2520 โดยในระยะเริ่มแรกกระทรวงอุตสาหกรรมเปนศูนยประสานงานกลาง
แหงชาติ (National Focal Point) จนถึง ป พ.ศ. 2524 เมื่อมีการกอตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยี ที่
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ จึงโอนงานมาทีก่ ระทรวงวิทยาศาสตรฯ
2.วัตถุประสงค (outcome) :
1. เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีของประเทศไทย
2. เพือ่ แลกเปลีย่ นขอมูล ขอคิดเห็นดานการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี รวมทัง้ การคัดเลือก
การสรรหาเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมระหวางประเทศไทยกับประเทศสมาชิกในภูมภิ าคเอเชียและ
แปซิฟก
3. เพือ่ รับบริการดานขอมูล ขาวสารดานการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี ผานเครือขายของ APCTT
4. เพื่อเขารับการฝกอบรมและสัมมนาดานการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี ตามที่ APCTT จัดขึน้
3.กลุมเปาหมายผูท ไ่ี ดรบั ผลประโยชน
1. ผูป ระกอบการอุตสาหกรรมสาขาตาง ๆ หนวยงานภาครัฐและเอกชน
2. ผูป ฏิบตั งิ านดานการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีทง้ั ภาครัฐและเอกชน
3. ประชาชนและผูส นใจทัว่ ไป
4. ผลที่คาดวาจะไดรับ จํานวนกิจกรรมที่รวมดําเนินการกับ APCTT อยางนอย 1 กิจกรรม/ป
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5. ขัน้ ตอนการดําเนินงาน
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีแหงเอเชียและแปซิฟค (APCTT)

สํารวจความตองการโครงการจากหนวยงานใน วท.

ประชุมคณะกรรมการ APCTT เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ

ไมไดรับอนุมัติ (รอไวปตอไป)

ไดรับอนุมตั ิใหดําเนินการ
ดําเนินโครงการถายทอดเทคโนโลยี
สรุปผลการดําเนินงาน

รายละเอียดขัน้ ตอนการดําเนินงาน
1. สํารวจความตองการโครงการจากหนวยงานใน วท.
· สส.สป. ในฐานะผูป ระสานงาน มีหนังสือถึงหนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ขอใหเสนอโครงการทีจ่ ะดําเนินงานรวมกับ APCTT สําหรับปตอไป
· คณะทํางาน APCTT พิจารณาโครงการทีห่ นวยงานเสนอมา และจัดลําดับความสําคัญ
ของโครงการ เพือ่ นําเสนอ APCTT ตอไป
2. ประชุมคณะกรรมการ APCTT เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
· ประชุมคณะกรรมการ Technical Committee and Governing Council จะประชุมป
ละครัง้ เพือ่ พิจารณาแนวทางการดําเนินงานและโครงการทีจ่ ะดําเนินการในแตละป
· จัดลําดับความสําคัญและอนุมตั โิ ครงการ
3. อนุมตั ิใหดาํ เนินการ
· สํานักงานเลขานุการฯ APCTT ประสานหนวยงานเจาของโครงการเพือ่ ดําเนินโครงการ ทัง้
งบประมาณ วิทยากร สถานทีด่ าํ เนินการ และเชิญผูเ ขารวมดําเนินการ
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4. ดําเนินโครงการถายทอดเทคโนโลยี
5. สรุปผลการดําเนินงาน
· หนวยงานเจาของโครงการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานตอ APCTT
· รายงานผลการดําเนินงานและรายงานตอคณะกรรมการ TC และ GC ตอนสิ้นป
ผลการดําเนินงานทีผ่ า นมา : (ป 2548 – 2550)
1. การเขารวมประชุม / สัมมนา
1.1 การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารระหวางกลุมประเทศสมาชิกประจําป 2 คณะ
- Governing Council (GC) เพื่อกําหนดนโยบายการดําเนินงานของ APCTT
- Technical Advisory Committee (TAC) เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานของ APCTT ที่ผานมา
และวางแนวทางการดําเนินงานประจําปของ APCTT
ทั้งนี้ APCTT ไดกําหนดใหมีการจัดการประชุม ทั้ง 2 คณะดังกลาวระหวางวันที่ 7 –9
กุมภาพันธ 2549 ณ ประเทศศรีลงั กา
สําหรับปงบประมาณ 2550 ไดจัดประชุมทั้ง 2 คณะ ระหวางวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2549
ณ ประเทศปากีสถาน
1.2 การประชุม/ สัมมนา
(1) Asia Conference on Technology Transfer 2006 ระหวางวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2549
ณ ประเทศเกาหลี
(2) การประชุมเครือขายหุน สวนในการพัฒนา Technology 4 sme.net และ Business-Asia.net
ระหวางวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2548 ณ เมืองเซีย่ งไฮ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผแู ทน พว.
สส.สป.และสสว. เขารวมการประชุมดังกลาว
(3) การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง National Innovation System ระหวางวันที่ 4 – 5 ตุลาคม
2548 ณ ประเทศศรีลงั กา โดยมีผแู ทน นว. คือนายปรีดา ยังสุขสถาพร เขารวมการประชุมดังกลาว
(4) การประชุมเรือ่ ง Asia-Pacific Traditional Medicine Expo and Forum 2005 ระหวางวันที่
20 –22 ตุลาคม 2548 ณเมืองวูฮานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผแู ทน วว. คือนายทวีศักดิ์
สุนทรธนศาสตร ผอ. ฝายเภสัชและผลิต-ภัณฑเคมี เขารวมการประชุมดังกลาว
5) การประชุมเครือขายหุน สวนในการพัฒนา Technology 4 sme.net และ Business-Asia.net
ระหวางวันที่ 15 –17 มีนาคม 2549ณ เมืองโซล ประเทศเกาหลี โดยมีผแู ทน พว. และ สสว. เขารวมการ
ประชุมดังกลาว
(6) การฝกอบรม เรือ่ ง “Strengthening IT – powered SME - oriented Technology Transfer
Mechanisms : www.technology4sme net & www.business-asia.net” ระหวางวันที่ 4 - 6 มิถุนายน
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2550 ณ เมืองนานกิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผแู ทน สป.วท. และ สสว. เขารวมการอบรม
ดังกลาว
(7) การประชุมเรือ่ ง Expert Group Meeting on Biotechnology Information Network for Asia
(BINASIA) ระหวางวันที่ 24-25 มกราคม 2549 ณ โรงแรมเซ็นจูร่ี ปารค กทม. จัดโดยศูนยพันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชวี ภาพแหงชาติ รวมกับ APCTT และ Korea Reseach Institute of Bioscience &
Biotechnology (KRIBB)
(8) การประชุม เรือ่ ง National Innovation System ระหวางวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2549 ณ
ประเทศปากีสถาน
9) การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง Grassroots Innovation in the Asia-Pacific Region ระหวาง
วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2550 ณ เมืองนานกิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผแู ทน สป.วท. และ
นว. เขารวมการประชุมดังกลาว
2. กิจกรรมของประเทศไทยทีเ่ ขารวมดําเนินการตามแผนกลยุทธของ APCTT อยางตอเนือ่ ง
2.1 กิจกรรมการจัดตัง้ National Technology Transfer Portal โดยมี พว. และ สสว. เปน
Focal Point และ สส.สป. เปนหนวยงานประสานการบริหารจัดการ
2.2 กิจกรรม Biotechnology Information Network for Asia (BINASIA) โดยมี ศช. เปน
Focal Point
2.3 กิจกรรมการจัดตัง้ Demonstration Center for Enhancing the Export
Competitiveness of Tropical Fruits for The Asia Pacific Region โดยมี วว. เปน Focal Point
2.4 กิจกรรม National Innovation System (NIS) โดยมี นว. เปน Focal Point
2.5 กิจกรรม Asia – Pacific Traditional Medicine – Network (APTMNET) โดยมี วว. เปน
Focal Point
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ภาพกิจกรรม
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