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บทสรุปผู้บริหาร 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้จัดท าแผนปฏิบัติ
การส านักงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของส านักงานในระยะเวลา  
1 ปี โดยด าเนินการตามค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เสนอต่อ สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เพ่ือด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จาก วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม  

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2558 ประกาศบังคับใช้เป็น
กฎหมาย เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 ส านักงานได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน 274,118,300 บาท  

ส านักงานได้ด าเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) และยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พระราชบัญญัติว่าด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ .ศ. 2551 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555 - 2564)  

  
กรอบงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 และแผนรายจ่ายงบประมาณจ าแนกตามรายการใช้จ่าย

งบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 ประกอบไปด้วย 
1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตาม พ.ร.บ.) 274,118,300 บาท 
2. งบประมาณผูกพันยกมาจาก ปี 2557 (ต่อเนื่อง)             184,249,108 บาท 
3. งบสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 12,750,000 บาท 
4. เงินส ารองฉุกเฉิน 30,000,000 บาท 

          รวมแผนรายจ่ายงบประมาณและเงินส ารองฉุกเฉิน 501,117,408 บาท 

โครงการ 
แผนปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2558 
(หน่วย : บาท) 

(01) โครงการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย แผนและมาตรการ วทน. ระดับชาติ 53,519,183 
(02) โครงการจัดท ามาตรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบแรงจูงใจ กฎหมาย 

กฎระเบียบ เพ่ือกระตุ้นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมภาคผลิตและบริการ 
4,406,345 

(03) โครงการจัดท าตัวชี้วัด ฐานข้อมูล ดัชนีและรายงานติดตามและประเมินผลนโยบาย
และแผน วทน. 

12,766,660 

(04) โครงการคาดการณ์เทคโนโลยีอนาคต (Technology Foresight) เพ่ือก าหนดท่าที
ของไทยในเวทีโลก 

2,929,200 

(05) โครงการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST)  76,469,872 
(06) โครงการส่งเสริมและสนับสนุน Talent Mobility (ส่งเสริมการหมุนเวียนบุคลากร

ระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในภาคผลิตและบริการ) 
134,137,143 

(07) โครงการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาและน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและความสามารถทาง
นวัตกรรมของภาคผลิตและบริการ 

43,051,428 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

2 | 107 

 

โครงการ 
แผนปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2558 
(หน่วย : บาท) 

(08) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาเซียนและการต่างประเทศ ด้าน วทน. 16,308,851 
(09) โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 12,750,000 
(10) ค่าใช้จ่ายบุคลากรและบริหารจัดการส านักงาน 114,778,726 
(11) งบส ารองฉุกเฉิน  30,000,000 

รวมทั้งสิ้น 501,117,408 
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โครงการ (01) โครงการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย แผนและมาตรการ วทน. 
ระดับชาติ 

ระยะเวลาตลอดโครงการ เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

รายละเอียดโครงการ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

เนื่องจากประเทศไทยยังขาดการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นในการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมที่เข้มแข็ง เชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาค สร้างความยั่งยืนของสังคมและชุมชน เศรษฐกิจ (ภาคเกษตร ผลิตและ
บริการ) และความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน การปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการเสริมสร้างระบบธรร
มาภิบาลและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ทั้งเชิงพาณิชย์ เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 มาตรา 17 
ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน. ) มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ จัดท า
แผนการด าเนินงาน สนับสนุน ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดย สวทน. ได้จัดท า “นโยบาย
และแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2564)” และคณะรัฐมนตรีได้
เห็นชอบนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2564) เมื่อ
วันที่ 17 เมษายน 2555 และให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และด าเนินการตามนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 
2564) ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชนและท้องถิ่นด้วย วทน. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมขีดความสามารถ ความยืดหยุ่นและนวัตกรรมในภาคเกษตร ผลิตและบริการ

ด้วย วทน. 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศด้วย 

วทน. 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้าน วทน. 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยเอ้ือในการพัฒนา 

วทน. ของประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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สวทน. ในฐานะหน่วยประสานงานหลักในการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2564) จึงมีภารกิจส าคัญในการบูรณา
การและขับเคลื่อนนโยบาย แผนและมาตรการ วทน. ระดับชาติ  

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
1) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยคิดอย่างเป็นตรรกะและมีเหตุผลและสร้างระบบภูมิคุ้มกันในตัว

ที่ดีเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มีความรอบรู้และมีความสามารถโดยไม่
ต้องพ่ึงพา ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์และเทคโนโลยีจากต่างประเทศเกินความจ าเป็น 

2) เพ่ือบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนทั้งใน
ระดับส่วนกลางและภูมิภาค ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจัดท าแผนงานโครงการ
ของกลุ่มจังหวัด จังหวัด และท้องถิ่น โดยมีมิติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่
สอดคล้องกับนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 
2555 – 2564) รวมทั้งผลักดันเข้าสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี/แผนพัฒนาจังหวัด ของกลุ่ม
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559, พ.ศ. 2560, พ.ศ. 2561 

3) เพ่ือประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการพัฒนาและ
เพ่ิมขีดความสามารถในภาคเกษตร ผลิตและบริการ และมิติการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1) เป้าหมายทางสังคม การพัฒนาคุณภาพ สุขภาพของประชาชนคนไทยและพัฒนาแผนชุมชน

นวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนชุมชนไปใช้ประกอบการ
จัดสรรงบประมาณ 

2) เป้าหมายทางเศรษฐกิจ การยกระดับความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพ ผลิตภาพ สร้าง
มูลค่าเพ่ิม สร้างคุณค่าและนวัตกรรม ส่งเสริมการวางแผนและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
และการกีดกันทางการค้าโดยการใช้ วทน. ภายในประเทศ 

3) เป้าหมายทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การส่งเสริมการพัฒนาแบบจ าลอง
พยากรณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การส่งเสริมการพัฒนาและใช้  วทน. 
ภายในประเทศเพ่ือการปรับตัวและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
ผลผลิต (Output) 

ด้านการพัฒนาสังคม 
 ประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนากลุ่ม

จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 เครือข่ายผู้บริหารด้านการจัดการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 การสื่อสารและสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม 
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 รายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนากลไกและเครื่องมือสนับสนุนการ
จัดท าแผนปฏิบัติการรายสาขาและรายประเด็น 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี วทน. ด้านเศรษฐกิจ (STI Action Plan) 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยส่งเสริมการ

ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาสู่ระดับร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการบูรณาการและขับเคลื่อน วทน. สาขาข้าว (Smart Farmer) 
 รายงานผลการบูรณาการและขับเคลื่อน วทน. สาขาอาหารแปรรูป 
 รายงานผลการส่งเสริมศักยภาพ SMEs ในการน า วทน. ไปใช้ประโยชน์ รายสาขา 
 รายงานผลการพัฒนาและส่งเสริมด้าน วทน. ไปใช้ประโยชน์ สาขาท่องเที่ยว 

ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของนโยบายและแผน วทน. ด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 แผนปฏิบัติการ วทน. ด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนปฏิบัติการและฐานข้อมูลด้านวิจัยและพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงาน 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงาน 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการขับเคลื่อนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/คู่มือการประเมิน Product environmental footprint 
 ระบบมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
 รายงานการศึกษาอุปสงค์และอุปทานและการคาดการณ์ผลผลิตไม้จากป่าและสวนป่า 
 รายงานการศึกษาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 รายงานการเข้าร่วมประชุม กรอบเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นการ

พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 รายงานผลการขับเคลื่อนกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย 
 ข้อเสนอเสนอแนะในการจัดตั้งคณะท างานวิจัยร่วมในการพัฒนานาโนเทคโนโลยีใน

อุตสาหกรรม ปิโตรเคมี 
 รายงานผลการขับเคลื่อนกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย 
 รายงานยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ระยะที่ 2 
 เครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ระยะที่ 2 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
 เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถน านโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2564) ไปใช้ในการก าหนดนโยบายการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 การผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2555 - 2564) โดยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพัฒนาและ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ เพ่ือมุ่งสู่ “นวัตกรรมเขียว เพ่ือสังคมดีมีคุณภาพและ
เศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” ภายใต้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ผลกระทบ (Impact) 
 ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คิดอย่างเป็นตรรกะและมีเหตุผล และสร้างระบบ

ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ประเทศไทยมีการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและมีการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน มีความรอบรู้และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร การผลิตและ
บริการของประเทศ และมีการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิ ด
ความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
1) การประชุมติดตามผลการด าเนินโครงการ รายเดือน/รายไตรมาส 
2) คณะกรรมการก ากับโครงการ / คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ / อนุกรรมการขับเคลื่อน

นโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ 
6. หน่วยงานร่วมด าเนินงาน 

หน่วยงานภาครัฐ สถาบันวิจัยภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย 

7. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 
 
งบประมาณ 
 

โครงการ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
รวมปี 
2558 

(01) โครงการบรูณาการและขบัเคลือ่นนโยบาย แผนและมาตรการ วทน. 
ระดบัชาต ิ

          

(A1) การจัดท าประเด็นดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม (วทน.) 
เพือ่บรรจใุน แผนพฒันา และแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของกลุม่จังหวดั
(เป้าหมาย) 

2.19 1.55 1.11 0.52 5.37 

(A2) หลกัสตูรการบรหิารจัดการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ
นวตักรรม 

7.03 1.80 0.21 0.00 9.04 

(A3) สือ่สารและสรา้งความตระหนักดา้น วทน. สูส่งัคม 7.45 5.00 4.05 1.92 18.42 

(A4) โครงการศกึษาวจัิยเพือ่พฒันากลไกและเครือ่งมอืสนับสนุนการจัดท า
แผนปฏบิตักิารรายสาขาและรายประเด็น 

1.71 0.29 0.25 0.36 2.60 

(B1) โครงการจัดท าแผนปฏบิตักิารประจ าปี วทน. ดา้นเศรษฐกจิ (STI Action 
Plan) 

0.35 0.55 0.35 0.35 1.59 

(B2) โครงการสง่เสรมิการขบัเคลือ่นคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพฒันาสูร่ะดบั
รอ้ยละ 1 ของผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
เพือ่หลดุพน้จากประเทศรายไดป้านกลาง 

0.47 0.44 0.30 0.30 1.51 

(B3) โครงการบรูณาการและขบัเคลือ่น วทน. สาขาขา้ว (Smart Farmer) 0.86 0.44 0.30 0.20 1.80 

(B4) โครงการบรูณาการและขบัเคลือ่น วทน. สาขาอาหารแปรรปู 0.13 0.31 0.18 0.28 0.90 

(B5) โครงการยกระดบั SMEs ดว้ย วทน. 0.72 0.06 0.48 0.00 1.26 

(B6) โครงการบรูณาการและขบัเคลือ่น วทน. สาขาทอ่งเทีย่ว 0.44 0.03 0.07 0.00 0.55 

(C1) โครงการจัดท าแผนปฏบิตักิาร วทน. ดา้นพลงังาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 0.00 0.04 0.05 0.06 0.15 

(C2) โครงการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรพ์ลงังาน  0.43 0.11 0.12 0.19 0.86 

(C3) โครงการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรท์รัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 0.14 0.60 0.04 0.58 1.37 

(C4) โครงการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรด์า้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 1.44 1.27 0.99 0.45 4.16 

(C5) โครงการขบัเคลือ่นกรอบนโยบายเทคโนโลยรีายสาขา 1.04 1.29 1.14 0.47 3.93 

รวมงบประมาณปี 2558 24.41 13.78 9.64 5.69 53.52 
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กิจกรรม/ผลผลิต 
 

กจิกรรม/ผลผลติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(A1) โครงการจัดท าประเด็นดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม (วทน.) เพือ่บรรจใุน แผนพฒันา และแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของ
กลุม่จังหวดั (เป้าหมาย)  

ประเด็นดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม (วทน.) เพือ่บรรจใุน
แผนพฒันาจังหวดั/กลุม่จังหวดั และแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของจังหวดั/กลุม่
จังหวดั พืน้ทีภ่าคเหนอืตอนบน 1 และพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนบน 2 (2 พืน้ที)่ (หน่วย
นับ : เรือ่ง) 

  2  

(A2) โครงการหลกัสตูรการบรหิารจัดการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย (หน่วยนับ : เรือ่ง)  1   
เครอืขา่ยผูบ้รหิาร วทน. (หน่วยนับ : ราย)  30   
(A3) โครงการสือ่สารและสรา้งความตระหนักดา้น วทน. สูส่งัคม 
2558 ปีแหง่วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม ของประเทศไทย (หน่วยนับ : 
กจิกรรม) 

 1   

สรา้งความตระหนักดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม ในกลุม่เยาวชน 
(หน่วยนับ : พืน้ที)่ 

1 1 2 1 

สารคด ีวทน. กบัการพฒันาประเทศ (หน่วยนับ : ครัง้)  12 12 12 

จ านวนเยาวชนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมนักวทิยพ์บ Gen – Y (หน่วยนับ : ราย) 30 30 60 30 

นติยสาร Horizon (หน่วยนับ : เลม่) 1 1 1 1 

(A4) โครงการศกึษาวจัิยเพือ่พฒันากลไกและเครือ่งมอืสนับสนุนการจัดท าแผนปฏบิตักิารรายสาขาและรายประเด็น 

รายงานการศกึษาผลกระทบเชงิจรยิธรรมดา้น วทน. (หน่วยนับ : รายงาน)  1   
(B1) โครงการจัดท าแผนปฏบิตักิารประจ าปี วทน.ดา้นเศรษฐกจิ (STI Action Plan) 
รายงานแนวทางการจัดท าแผนปฏบิตักิารสาขาเศรษฐกจิ (หน่วยนับ : พืน้ที)่    1 

(B2) โครงการสง่เสรมิการขบัเคลือ่นคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพฒันาสูร่ะดบัรอ้ยละ 1 ของผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศเพิม่ขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัเพือ่หลดุพน้จากประเทศรายไดป้านกลาง 

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย (หน่วยนับ : เรือ่ง)    1 

(B3) โครงการบรูณาการและขบัเคลือ่น วทน. สาขาขา้ว (Smart Farmer) 
ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย (หน่วยนับ : เรือ่ง)    2 

(B4) โครงการบรูณาการและขบัเคลือ่น วทน. สาขาอาหารแปรรปู 
รายงานความคบืหนา้การขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรปูดว้ย 
วทน. ประจ าปี 2558 (หน่วยนับ : เลม่) 

   1 

(B5) โครงการยกระดบั SMEs ดว้ย วทน. 
รายงานผลการด าเนนิงานโครงการน ารอ่งการใช ้วทน.ไปใชก้บัธรุกจิ SMEs 
(หน่วยนับ : เลม่) 

   1 

(B6) โครงการบรูณาการและขบัเคลือ่น วทน. สาขาทอ่งเทีย่ว 
รายงานผลการด าเนนิโครงการน ารอ่งการขบัเคลือ่นการใช ้วทน.กบัการทอ่งเทีย่ว 
(หน่วยนับ : เลม่) 

   1 
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กิจกรรมย่อย (A1) การจัดท าประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(วทน.) เพื่อบรรจุใน แผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของกลุ่มจังหวัด(เป้าหมาย) 

ระยะเวลาตลอดโครงการ เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

รายละเอียดโครงการ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ได้ประกาศ ใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 125 ตอนที่ 33 ก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โดยระบุเหตุผล
ในการประกาศใช้โดยสรุปว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สังคมฐานความรู้และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แต่ประเทศไทยยังขาดการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และขาด
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนคนไทย
คิดอย่างมีตรรกะ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันตนเอง มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้
ความสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตลอดจนมีการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีองค์ความรู้ใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและบริการของประเทศ จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ก าหนดให้
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (กวทน.) จัดท านโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ด าเนินกิจกรรมตามนโยบายและแผน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้
เน้นไปตามนโยบายและแผนดังกล่าวส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.)  ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ กวทน. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดท านโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ที่เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศและระดับกระทรวงที่ เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนประเด็นหลักที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศใน 10 ปีข้างหน้า ได้แก่ สังคมและวิถีชีวิต 
สุขภาพ การกระจายความเจริญ เศรษฐกิจและการค้า ภูมิรัฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ภาวะโลกร้อน พลังงานยั่งยืน เกษตรอาหาร และการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
รวมทั้งผลการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก นโยบาย
และแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) มุ่งแก้ไขปัญหาในการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยในอดีตที่ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน และชี้น าแนวทางใน
การพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือก้าวไปสู่เศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ใน
อนาคต ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้มีปริมาณและคุณภาพเพ่ิมขึ้น ลดการพ่ึงพาผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีความรอบรู้
และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและสามารถใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของ
ตนเอง คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับ
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ที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 สวทน. จึงเห็นควรส่งเสริมให้กลุ่มจังหวัด (เป้าหมาย) 
จังหวัด (เป้าหมาย) ส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชนในส่วนภูมิภาค ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อันได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีความร่วมมือและ
บูรณาการการน านโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติจริง โดย
จัดท าแผนงาน โครงการ ของกลุ่มจังหวัด จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เป้าหมาย) ในมิติขิงภารกิจ
ประจ าและมิติของ Mega Project ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย
และแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) พร้อมทั้งผลักดันเข้าสู่
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนพัฒนาจังหวัดของกลุ่มจังหวัด จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(เป้าหมาย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559, พ.ศ. 2560, พ.ศ. 2561, พ.ศ. 2562  และน าไปสู่การเพ่ิมระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของสังคม ชุมชน ท้องถิ่นโดย สวทน. แผนการด าเนินงานขับเคลื่อนแผนนโยบาย
และแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติจริง 
ครอบคลุมพ้ืนที่ต่างๆ ดังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือจัดท าประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของกลุ่มจังหวัด (เป้าหมาย) 

2) เพ่ือผลักดันนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 
2564) ไปสู่การปฏิบัติ ในระดับกลุ่มจังหวัด (เป้าหมาย)  

3) เพ่ือสร้างเครือข่ายเตรียมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในประเด็นด้านสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ในส่วนพื้นที่ 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1) ประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี เพ่ือการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดเป้าหมาย  
2) เครือข่ายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ใน

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชนและท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในส่วนพื้นที่ 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
1) เกิดการบูรณาการแผนการด าเนินงานและแผนงานงบประมาณเพ่ือการน าวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ในการพัฒนางานภูมิภาค 
2) หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และประชาชน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ

พัฒนางานด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
3) เกิดการพัฒนา และสร้างเครือข่ายใหม่ในส่วนภูมิภาค เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชนและท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
5. การติดตามประเมินผลโครงการ 

คณะท างานจัดท าประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพ่ือบรรจุใน
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด 
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6. หน่วยงานร่วมด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
2) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4) มหาวิทยาลัยอื่นๆในพ้ืนที่ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
1) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 
2) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
3) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
4) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
6) มหาวิทยาลัยบูรพา 
7) มหาวิทยาลัยอื่นๆในพ้ืนที่ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
1) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
2) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
3) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
4) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
5) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
6) มหาวิทยาลัยอื่นๆในพ้ืนที่ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
2) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
3) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
4) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
5) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
6) พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
7) พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
8) พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
9) พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
10) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
11) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
12) มหาวิทยาลัยอื่นๆ ในพ้ืนที ่
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กิจกรรมย่อย (A2) หลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม  

ระยะเวลาตลอดโครงการ เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

รายละเอียดโครงการ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ได้ประกาศ ใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 125 ตอนที่ 33 ก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 โดยระบุเหตุผลใน
การประกาศใช้โดยสรุปว่า วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สังคมฐานความรู้และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แต่ประเทศไทยยังขาดการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และขาด
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนคนไทย
คิดอย่างมีตรรกะ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันตนเอง มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้
ความสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตลอดจนมีการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีองค์ความรู้ใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและบริการของประเทศ จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ก าหนดให้
คณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (กวทน.) จัดท านโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ด าเนินกิจกรรมตามนโยบายและแผน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้
เน้นไปตามนโยบายและแผนดังกล่าว 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการของ กวทน. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดท านโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ที่เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศและระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเด็นหลักที่คาดว่าจะ
มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศใน 10 ปีข้างหน้า ได้แก่ สังคมและวิถีชีวิต สุขภาพ การกระจายความเจริญ 
เศรษฐกิจและการค้า ภูมิรัฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน พลังงานยั่งยืน เกษตร
อาหาร และการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งผลการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา 
และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก  

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2564) มุ่ง
แก้ไขปัญหาในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยในอดีตที่ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 
และชี้น าแนวทางในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือก้าวไปสู่เศรษฐกิจสังคม
ฐานความรู้ในอนาคต ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้มีปริมาณและคุณภาพเพ่ิมขึ้น ลดการพ่ึงพาผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี มีความรอบรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม รู้ เท่าทันการ
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เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและสามารถใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็น
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของตนเอง  

คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 สวทน. จึงเห็นควรสร้างเครือข่ายการบริหาร
จัดการนโยบายด้าน วทน. ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการจัดท าแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในระดับกระทรวงส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (น าร่อง) แบบบูรณาการการท างาน
ร่วมกัน โดยจัดท าหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ในส่วนกลางระดับกระทรวงและส่วนภูมิภาค (น าร่อง) เพ่ือให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2564) ไปสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการการท างาน
อย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาก าลังพลในการขับเคลื่อนของประเทศ ให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในองค์ประกอบ
ของระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนางาน วทน. 
เพ่ือสนับสนุนการสร้างสังคมคุณภาพที่มีภูมิคุ้มกัน การพัฒนางาน วทน. เพ่ือสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจให้มี
คุณภาพ เสถียรภาพโดยมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค (Globalization and Regionalization) 
การพัฒนางาน วทน. เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การพัฒนาและผลิต
ก าลังคนด้าน วทน. เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์ (Demographic Change) การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน วทน. เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ที่มี
ทักษะและหลักคิดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างถูกต้อง มีหลักเกณฑ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ ต่อไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สวทน. มีแผนขับเคลื่อนนโยบายแผน วทน.ฯ ผ่านหลักสูตรผู้บริหารฯ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ 

1) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
2) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
1) เพ่ือสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการนโยบาย วทน. และการพัฒนาทักษะผู้บริหารในทุกระดับ

ของนโยบายภาครัฐและเอกชน ในการวิเคราะห์สถานการณ์และสั งเคราะห์แนวทางในการ
ก าหนดนโยบาย และการจัดท าแผนปฏิบัติการ วทน. ของประเทศในระดับต่างๆ โดยใช้วิธีการ
สัมมนาและการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เชิงวิพากษ์ 

2) เพ่ือให้ผู้บริหารในทุกระดับของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในส่วนกลางและท้องถิ่นได้ศึกษา
และรับทราบข้อมูลใหม่ๆที่ทันสมัย เป็นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมใน
ปัจจุบันและอนาคต เกี่ยวกับการบริหารจัดการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
จนสามารถสังเคราะห์แนวทางในการเสริมสร้างองค์ความรู้ พลังปัญญาและสามารถน าไปใช้ใน
การจัดท านโยบายและแผนของหน่วยงานในอนาคต 

3) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้บริหารในทุกระดับของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในส่วนกลางและท้องถิ่น
ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบ 
วทน. ในมิติต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนของหน่วยงาน รวมทั้งให้
มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิสัยทัศน์และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการศึกษาด้วยกัน 
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3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/แผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม อย่างน้อย 1 ฉบับ  
2) ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้าน วทน. อย่างน้อย 30 คน 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ด้านการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ไปใช้ประโยชน์  
2) เครือข่ายการจัดท าแผนปฏิบัติการและขับเคลื่อนนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติ 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
1) การประเมินผลการฝึกอบรมตามหลักสูตร ได้ก าหนดกรอบการประเมินผลไว้ 3 ด้าน คือ 

1.1 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
1.2 แบบประเมินการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการฝึกอบรม 
1.3 ผลผลิตเชิงวิชาการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ประเมินด้วยบทสรุปการอภิปราย) 

2) การจัดประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าโครงการ เป็นประจ าทุกไตรมาส 

6. หน่วยงานร่วมด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในพ้ืนที่ 
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กิจกรรมย่อย (A3) สื่อสารและสร้างความตระหนักด้าน วทน. สู่สังคม  
ระยะเวลาตลอดโครงการ เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

รายละเอียดโครงการ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  ซึ่ง
จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 มีอ านาจ
หน้าที่ตามมาตรา 17 (1) ในการจัดท านโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับชาติ รวมถึง
สนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดสังคมฐานความรู้
และการพัฒนาชุมชนและประเทศอย่างเหมาะสมและมีความสมดุล ตามที่ปรากฏใน มาตรา 5 (10)  ที่ผ่านมา 
สวทน. ได้จัดท านโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555 – 2564 
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555 – 2564  มุ่งเน้นให้ความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วิถีชีวิต เศรษฐกิจและการค้า ภูมิรัฐศาสตร์ การกระจายอ านาจการปกครอง ภาวะโลกร้อนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ า ความมั่นคงทางพลังงาน ภาคการเกษตรและความมั่นคง/
ความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงด้าน วทน. เป็นส าคัญ โดยก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม ชุมชนและ
ท้องถิ่น ไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 1 “การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วย วทน.” พัฒนาสังคม
ชุมชน ท้องถิ่นให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีองค์ความรู้ มีเศรษฐกิจที่ดี มีสุขภาวะที่ดี มีความเข้มแข็ง สามารถ
พ่ึงตนเองได้ และประชาชนมีความมั่นคงในการด ารงชีวิตอย่างเท่าเทียมภายใต้ ดุลยภาพทางวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) วทน. เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ
ของประชาชน 2) วทน. เพ่ือการสร้างเสริมสังคมฐานความรู้ 3) วทน. เพ่ือสนับสนุนการสร้างเสริมขีด
ความสามารถของท้องถิ่นและชุมชน 4) วทน. เพ่ือสนับสนุนภูมิคุ้มกัน ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตของ
ท้องถิ่นและชุมชน   

เพ่ือสนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นเลิศทาง วทน. 
ตลอดจนการเสริมสร้าง และผลักดันให้ภาคประชาชน ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการค้าและบริการ ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จนก่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนา
ในอุตสาหกรรม ตลอดจนให้มีการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น ตามที่ก าหนด
ในพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และก่อให้เกิดสังคม
ฐานความรู้ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
พ.ศ. 2555 – 2564  สวทน. จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการโครงการสื่อสารและสร้างความตระหนักด้าน 
วทน. สู่สังคม (2558 ปีแห่ง วทน.) โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นแหล่งรวบรวม
องค์ความรู้ ที่ มีพลวัตสู ง  และเป็นศูนย์ รวมของนักวิจั ยที่ ส าคัญของประเทศ เช่น มหาวิทยาลั ย 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัด และ อปท. เป็นต้น 
ในการด าเนินโครงการย่อยจ านวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 1)  2558 ปีแห่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 2) การจัดประกวดรางวัล STI Thailand Awards 2016  3) สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในกลุ่มเยาวชน 
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2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
1) เพ่ือสร้างความตระหนัก ตลอดจนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาทด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม ภาคประชาชน เยาวชน นักเรียน และ
นักศึกษา ให้มีความตื่นตัวและเห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อ
การพัฒนาประเทศ 

2) เพ่ือเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน/บุคคลตัวอย่างให้สังคมเห็นถึงบทบาทของ วทน.ที่มีต่อการพัฒนา
ประเทศไทย 

3) สร้างเครือข่ายในระดับภูมิภาคเพ่ือร่วมพัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ
ประเทศให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของภูมิภาคนั้นๆ อันจะท าให้ผลการวิเคราะห์และการ
แนะน าการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

4) สร้างเครือข่ายเยาวชน เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนและการสร้างความตระหนัก ตลอดจนเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์บทบาทด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แก่ภาคประชาชน เยาวชน 
นักเรียน และนักศึกษา เพ่ือให้มีความตื่นตัวและเห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ต่อการพัฒนาประเทศ 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1) ภาคอุตสาหกรรม สังคม ประชาชน เยาวชน นักเรียนและนักศึกษามีความตื่นตัว ตระหนักและ

เห็นความส าคัญถึงการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้  
2) เยาวชนมีความสนใจในอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเกิดเครือข่ายในการขับเคลื่อนและสร้า ง

ความตระหนัก ตลอดจนการประชาสัมพันธ์บทบาทงานด้าน วทน. 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
ผลผลิต (Output) 

1) กิจกรรม “2558 ปีแห่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของประเทศไทย” 1 กิจกรรม 
2) จ านวนเยาวชนที่มีความสนใจเข้ารับการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 150 ราย 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) 2558 ปีแห่ง วทน. ของประเทศไทย 1 กิจกรรม 
2) เครือข่ายเยาวชน เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนและการสร้างความตระหนัก ตลอดจนเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์บทบาทด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แก่ภาคประชาชน เยาวชน 
นักเรียน และนักศึกษา เพ่ือให้มีความตื่นตัวและเห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ต่อการพัฒนาประเทศ 1 เครือข่าย 

3) เยาวชน วทน. ที่มีความสามารถในการเข้าถึงและเข้าใจ วทน. 150 ราย 
ผลกระทบ (Impact) 

1) ประชาชนชาวไทยมีความตระหนัก ถึงบทบาทด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มี
ความตื่นตัวและเห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อการพัฒนา
ประเทศ และมีการจัดกิจกรรม วทน.    

2) มูลค่าการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรม ในภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม ต่อการลงทุนภาครัฐ มีสัดส่วนสูงขึ้นในปี 2558 เท่ากับ 55 : 45 (รัฐ : เอกชน) 

3) สัดส่วนของนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ ในระดับอุดมศึกษา ในปี 2559 มีจ านวนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5
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4) เยาวชนเกิดทักษะความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 150 
ราย 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
1) คณะท างานก ากับโครงการ จะก าหนดกรอบการด าเนินงานและติดตามประเมินผลเป็นระยะ 
2) ผู้รับผิดชอบโครงการของ สวทน. จะเข้ามีส่วนร่วมด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุก

ขั้นตอน และให้หน่วยงานร่วมด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ 
6. หน่วยงานร่วมด าเนินงาน 

1) หน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  
3) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพ 
4) สมาคมนาโนเทคโนโลยี 
5) สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย และกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
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กิจกรรมย่อย (A4) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากลไกและเครื่องมือสนับสนุนการ
จัดท าแผนปฏิบัติการรายสาขาและรายประเด็น  

ระยะเวลาตลอดโครงการ เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

รายละเอียดโครงการ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสิ่งมีชีวิตได้พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง ปัจจุบัน
สามารถตรวจสอบ เปลี่ยนแปลงลงลึกได้ถึงระดับโมเลกุล หรือยีน ทั้งในสัตว์ พืช จุลินทรีย์ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ  
สามารถคัดเลือกยีนที่มีลักษณะดี ลักษณะเด่น ได้ตามต้องการได้แม่นย าและรวดเร็วกว่าในอดีต จึงมีบทบาท
ส าคัญอย่างมากในการเพ่ิมผลผลิตให้กับเกษตรกร และผู้เลี้ยงสัตว์ต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีบทบาทอย่างมาก
ในทางการแพทย์ เช่นการวิเคราะห์ แนวโน้มความเป็นไปได้ของผู้ป่วย การท าเด็กหลอดแก้ว การโคลนนิ่ง การ
ท า Stem Cell เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงกระบวนการระหว่างการวิจัยวิทยาศาสตร์ เช่น สัตว์ทดลอง สัตว์
ในห้องปฏิบัติการ การการุณยฆาต เป็นต้น 

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดังกล่าวที่เกิดขึ้นด้วยการกระท าของมนุษย์  ไม่ได้เป็นไปตาม
ธรรมชาติเหมือนอย่างที่เคยเป็น  ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางด้านจริยธรรม การน าความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
ประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิตจึงควรน าไปใช้ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม อย่างมีศีลธรรมและคุณธรรม เป็นที่ยอมรับใน
กลุ่มบุคคลหรือสังคมให้ยึดถือปฏิบัติสอดคล้องกับหลักสากล และไม่ขัดต่อวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  

หลักจริยธรรมสากลที่นานาประเทศยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ ได้แก่ 1) Committee of 
International Organization on Medical Science (CIOMS) 2) The Belmont Report  3) International 
Conference on Harmonization; Guidance on Good Clinical Practices (ICH GCP) 4) Operational 
Guidelines for Ethics Committees that Review Biomedical Research (WHO)  และ 5) WHO & ICH 
Guidelines for Good Clinical Practice เป็นต้น ส่วนหลักจริยธรรมของไทย ได้แก่ 1) แนวทางจริยธรรมการ
ท าวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550 (Forum for Ethical Review 
Committee in Thailand หรือ FERCIT) 2) แนวทางปฏิบัติและประเด็นพิจารณาทางชีวจริยธรรมด้านการท า
วิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (แนวปฏิบัติการวิจัยทาง พันธุกรรม แนว
ปฏิบัติการวิจัยด้าน สเต็มเซลล์ในมนุษย์ แนวปฏิบัติการจัดท าข้อตกลงการใช้ตัวอย่างทางชีวภาพเพ่ือการวิจัย
ระหว่างสถาบัน) พ.ศ.2545 และ 3) หลักการแห่งค าประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) ปี 1964 
เป็นต้น 
2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 

1) ส่งเสริมการพัฒนาด้านจริยธรรมในระดับนโยบาย เพ่ือรองรับการพัฒนา วทน. ของประเทศ 
2) ส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่ งานวิชาการที่เกี่ยวกับจริยธรรมด้าน วทน. และชีวจริยธรรมให้

สามารถเข้าถึงได้ทุกระดับและน ามาใช้ประยุกต์ได้อย่างกว้างขวาง 
3) ส่งเสริมจริยธรรมในการใช้ วทน. บนพ้ืนฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค 

อิสรภาพ วัฒนธรรม ค่านิยม และสันติภาพ 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1) รายงานการศึกษาผลกระทบด้านจริยธรรมของ วทน. 1 ฉบับ  
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2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 

ประเด็นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบทางด้านจริยธรรมมากที่สุด  สื่อเอกสาร
เผยแพร่ให้สาธารณชนทั่วไป สามารถเข้าใจได้โดยง่าย และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือพิจารณา

เห็นชอบก่อน การเผยแพร่ต่อสาธารณะ ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้โดยง่าย 
6. หน่วยงานร่วมด าเนินงาน 

1) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
2) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
3) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 
4) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
5) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) 
6) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
7) โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 
8) แพทยสภา  
9) คณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10) หน่วยงานอืน่ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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กิจกรรมย่อย (B1) โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี วทน. ด้านเศรษฐกิจ 
(STI Action Plan)  

ระยะเวลาตลอดโครงการ เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

รายละเอียดโครงการ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดตั้งขึ้น
ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 มีภารกิจหลักในการ
จัดท านโยบายและแผนแห่งชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-
2564) และได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการด้วนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ โดยมี สวทน. เป็นผู้ประสานงาน
ในการขับเคลื่อนและติดตามงานตามนโยบายและแผนดังกล่าวร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนและประชาชน และการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน วทน. ของประเทศ ได้ให้
ความส าคัญกับประเด็นหลัก คือ ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร ผลิตและบริการ เพ่ือมุ่งเน้นการเพ่ิม
ความสามารถทาง วทน. เพ่ือสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  เพ่ิมผลิตภาพ มูลค่าเพ่ิม ความสามารถในการ
แข่งขัน และลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยมีแนวกลยุทธ์และสามารการในการใช้ วทน. 
เพ่ือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นฐานความรู้ มีความยืดหยุ่น สามารถแข่งขันได้ มีภูมิคุ้มกัน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์ 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
1) เพ่ือทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมขีดความสามารถ ความยืดหยุ่นและ

นวัตกรรมในภาคเกษตรผลิตและบริการด้วย วทน. (พ.ศ. 2555-2559) 
2) เพ่ือพัฒนากลไกและเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนฯ  
3) เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการตามร่างนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559 ใน

ระดับกระทรวง ส่วนกลางว่าด้วยเรื่อง เศรษฐกิจ 
4) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะชนเพื่อการสร้างบรรยากาศในการมีส่วนร่วม 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1) แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจรายสาขา 
2) หน่วยงานที่ได้รับผลจากการจัดท าแผนปฏิบัติการ วทน. ได้แก่ หน่วยงานระดับกระทรวง กลุ่ม

จังหวัด และจังหวัดทั่วประเทศ ผู้ประกอบการรายสาขาอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและ
ประมง อุตสาหกรรมภาคการผลิต และธุรกิจภาคการค้าและการบริการ หน่วยงานภาคใน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
1) สามารถยกระดับความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพของสาขาเศรษฐกิจ

เป้าหมายโดยการใช้ วทน. ภายในประเทศ 
2) สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างคุณค่า และนวัตกรรมของสาขาเศรษฐกิจเป้าหมายโดยใช้ วทน.

ภายในประเทศ 
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3) มีการส่งเสริมการวางแผนและการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและการกีดกันทางการค้าของ
สาขาเศรษฐกิจเป้าหมายโดยการใช้ วทน. ภายในประเทศ 

4) มีการสร้างแรงจูงใจกับบุคลากรด้าน วทน.ในสาขาเศรษฐกิจเป้าหมาย 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
ประเมินได้จากผลผลิตตามเป้าหมายกลยุทธ์ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมขีดความสามารถ ความ

ยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคเกษตร ผลิตและบริการ 
6. หน่วยงานร่วมด าเนินงาน 

หน่วยงานภาครัฐ กระทรวงด้านเศรษฐกิจ 10 กระทรวง และภาคเอกชนด้านเศรษฐกิจ 
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กิจกรรมย่อย (B2) โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ
พัฒนาสู่ระดับร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันเพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 

ระยะเวลาตลอดโครงการ เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

รายละเอียดโครงการ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

สวทน. ได้เสนอแนวทางการยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ ที่ต้องบรรลุเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (ปี 2559) โดย
ในเรื่องการเพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
จาก 0.21% เป็น 1% (2) การเพ่ิมสัดส่วนจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร จาก 6.76 : 
10,000 เป็น 15:10,000 (3) การเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนวิจัยและภาคเอกชนต่อภาครัฐ จาก 40:60 เป็น 50:50 
2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการส่งออก เพ่ิมผลิตภาพ ลดต้นทุนการผลิตและการขนส่ง ลดการน าเข้า มี
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาขีดความสามารรถการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

2) ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้าน วทน. เช่น โรงงานต้นแบบ ห้องปฏิบัติการ ศูนย์การเรียนรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เกิดองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูล 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการส่งออก เพ่ิมผลิตภาพ ลดต้นทุนการผลิตและการขนส่ง ลดการน าเข้า มี

เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาขีดความสามารรถการแข่งขันของผู้ประกอบการ 
2) ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้าน วทน. เช่น โรงงานต้นแบบ ห้องปฏิบัติการ ศูนย์การเรียนรู้และ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี เกิดองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูล 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
การขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นร้อยละ 1 ของ GDP ภายในปี 2559 ในสาขาน า

ร่องอุตสาหกรรมยางล้อ 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
2) คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

6. หน่วยงานร่วมด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยวิจัย สถาบันวิจัยภาครัฐ และหน่วยวิจัยในภาคเอกชน 
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กิจกรรมย่อย (B3) โครงการบูรณาการและขับเคลื่อน วทน. สาขาข้าว (Smart 
Farmer)  

ระยะเวลาตลอดโครงการ เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

รายละเอียดโครงการ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) อยู่
ระหว่างด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-
2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคการเกษตร ผลิตและ
บริการด้วย วทน. ภายใต้นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2564) 
เพ่ือก าหนดทิศทางการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ในการพัฒนาภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือสามารถขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ สังคมฐานความรู้ และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างเป็นระบบ และเกิดการท างานแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้น
การเพ่ิมผลิตภาพ มูลค่าเพ่ิม ความสามารถในการแข่งขัน และลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
โดยก าหนดสาขาที่ส าคัญทางด้านเศรษฐกิจไว้ 12 สาขา ซึ่งสาขาข้าวเป็นสาขาด้านเกษตรกรรม ที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก 
สามารถสร้างงานจ านวนมากให้กับประชากรของประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ข้าว อีก
ทั้งยังเป็นฐานรายได้หลักที่สร้างความมั่นคงของประเทศปัจจุบันนี้ ภาคการเกษตรของไทยประสบปัญหา
ประสิทธิภาพในการผลิตข้าวตกต่ าลง เนื่องจากทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเกษตรเสื่อมโทรม ที่ดินเสื่อมสภาพ การ
ขาดแคลนน้ า การเกิดโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดรุนแรง รวมทั้งขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี การผลิตและการ
กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้ของชาวนาอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง ปัจจัยการผลิตมีต้นทุนที่สูงขึ้น ทั้งจากค่าจ้างแรงงาน ค่าปุ๋ยเคมี ค่าสารเคมี และค่าเมล็ด
พันธุ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมยังมีน้อย ชาวนาเกษตรกรรายย่อยยังขาดการพัฒนาให้มี
ความรู้และความสามารถในการผลิตข้าว และการบริหารจัดการอย่างจริงจัง งานวิจัยด้านข้าวยังขาดการบูรณา
การร่วมกันระหว่างหน่วยงานวิจัยทั้งหมดของประเทศ รวมทั้งขาดการสนับสนุนงบประมาณ และเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการวิจัยที่ทันสมัย อีกทั้งประเทศคู่แข่งในการผลิตและการค้าข้าวมีมากขึ้น และแข็งแกร่งขึ้น ได้แก่ 
ประเทศเวียดนาม ปากีสถาน สหรัฐอเมริกา อินเดีย จีน กัมพูชา ในต่างประเทศมีการสนับสนุนงบประมาณ
ส่งเสริมงานวิจัยข้าวมากกว่าประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศที่ผลิตและส่งออกข้าวหลัก เช่น เวียดนาม 
สหรัฐอเมริกา มีการลงทุนในการพัฒนาข้าว และชาวนามากกว่าไทย สหรัฐอเมริกาเร่งวิจัยข้าวหอมเพ่ือทดแทน
การนาเข้าข้าวหอมมะลิจากไทย เวียดนามเร่งพัฒนาข้าวหอมเพ่ือแข่งขันกับข้าวหอมของไทย ดังนั้น จากปัญหา
ที่ผ่านมาในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยจึงจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม มาช่วยเพ่ิมขีดความสามารถทั้งเกษตรกรของไทยและการแข่งขันของอุตสาหกรรมข้าวของประเทศ
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ า มีการพัฒนาผลิตภาพการผลิตข้าว พัฒนาผลิตภาพของแรงงานเกษตรกร โดย
การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถน าความรู้ไปพัฒนาปรับปรุงการผลิต 
รวมถึงการจัดตั้งศูนย์บริการชาวนาเพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ กลาง
น้ า การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาการแปรรูปข้าวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้เป็นที่ยอมรับเพ่ือใช้เป็นจุดเด่นใน
การส่งออก ปลายน้ า การพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลการส่งออกข้าว ช่องทางการซื้อขาย และการจัดระบบโลจิสติกส์ 
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ซึ่งสามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวของไทย
ได้อย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยการท างานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และเกษตรกร ในส่วนกลางและส่วนพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารของประเทศและสร้าง
ความเข้มแข็งให้เกษตรกรไทย 
2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือจัดท าการพัฒนาระบบการผลิตและเพ่ิมมูลค่าในอุตสาหกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน  

2) เพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการเพ่ิมมูลค่า ยกระดับการจัดการภาคการเกษตรสาขา
ข้าวแบบครบวงจร   

3) เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมมาตรการรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
4) เพ่ือผลักดันแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 2 การ

เพ่ิมขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคการเกษตร ผลิตและบริการด้วย วทน. 
ในสาขาข้าว เชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ทั้งในส่วนกลาง
และภูมิภาค 

5) เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะกลไกและเครื่องมือในการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในสาขาข้าวร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ไปสู่การปฏิบัติ 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1) ข้อเสนอกลไกการขยายผลระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี  
2) ขับเคลื่อนโครงการน าร่องข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 52 สัปดาห์ เพ่ือการพัฒนาบทบาท วทน. เพ่ือ

เพ่ิมมูลค่าและยกระดับการจัดการเกษตรอินทรีย์ครบวงจร 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
1) จ านวนงาน วทน. ที่ถูกน าไปใช้สนับสนุนการยกระดับความสามารถในพัฒนาระบบการผลิตและ

เพ่ิมมูลค่าในอุตสาหกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
2) จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและยกระดับความสามารถในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและผลิตภาพในสาขาข้าว 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
1) คณะท างานจัดท าร่างแผนปฏิบัติการการเพ่ิมขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมใน

ภาคเกษตร การผลิตและบริการด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ใน
ส่วนกลางระดับกระทรวง (พ.ศ. 2555-2559) 

2) คณะท างานบูรณาการ วทน. สาขาข้าว 

6. หน่วยงานร่วมด าเนินงาน 
กรมการข้าว ธกส. มูลนิธิข้าวไทย สวทช. วว. สทอภ. อพวช. สป.วท. สวค. หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ 

หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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กิจกรรมย่อย (B4) โครงการบูรณาการและขับเคลื่อน วทน. สาขาอาหารแปรรูป 
ระยะเวลาตลอดโครงการ เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

รายละเอียดโครงการ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) อยู่
ระหว่างด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-
2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคการเกษตร ผลิตและ
บริการด้วย วทน. ภายใต้นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2564) 
เพ่ือก าหนดทิศทางการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ในการพัฒนาภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือสามารถขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ สังคมฐานความรู้ และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างเป็นระบบ และเกิดการท างานแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้น
การเพ่ิมผลิตภาพ มูลค่าเพ่ิม ความสามารถในการแข่งขัน และลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
โดยก าหนดสาขาที่ส าคัญทางด้านเศรษฐกิจไว้ 12 สาขา โดยมีอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เป็นสาขาที่ส าคัญ 
กล่าวคือ 

 อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเป็นอุตสาหกรรมหลักในการต่อยอดต้นทุนทรัพยากรพ้ืนฐานของ
ประเทศ (ภาคเกษตร ปศุสัตว์ และประมง) และยังมีสามารถเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันได้อีกมาก 
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ ASEAN 

 การด าเนินงานตลอดห่วงโซ่อาหารในปัจจุบัน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 11 กระทรวง 30 
หน่วยงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากกว่า 30 ฉบับ : ขาดการท างานเชื่อมโยงและมีเจ้าภาพใน
การบริหารจัดการในด้านนโยบายและการลงทุนเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปโดยการ
ใช้ วทน. เป็นเครื่องมือสนับสนุนอย่างชัดเจน  

 ข้อจ ากัดของการด าเนินงานตามบทบาทและภารกิจของภาครัฐที่ต้องอาศัยการท างานร่วมมือจาก
ภาคส่วนอื่นๆ (ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และความร่วมมือจากประชาชนในพื้นท่ี) 

 วทน. เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปได้ (หากแต่ยั ง
ไม่ได้มีการน าไปใช้อย่างจริงจัง) 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
1) ยกระดับคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ประกอบการ เน้นSMEs  ตลอดห่วงโซ่

อาหาร ด้วย วทน.  (เกษตรกร-ต้นน้ า), นักธุรกิจโรงงานแปรรูปอาหาร ผู้ส่งออกอาหารแปรรูป 
แรงงาน(กลางน้ า,ปลายน้ า) 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพ ผลิตภาพ มูลค่าและขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
(ครอบคลุม เกษตรต้นน้ า) ตลอดจนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและการกีดกันทางการค้า 
ด้วย วทน. เพื่อรักษาฐานการผลิตอาหารคุณภาพ 

3) สนับสนุนกลไกการท างานร่วมกันระหว่าง รัฐบาล – มหาวิทยาลัยสถาบันวิจัย – และเอกชน 
และต่างประเทศในการสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารของไทยบนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
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1) สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและการบริหารการจัดการทรัพยากรของประเทศ ด้วย วทน. สี
เขียว 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1) รายงานผลการติดตามและสนับสนุนโครงการส าคัญด้านอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของรัฐบาล 
2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอโครงการน าร่องภาครัฐร่วมเอกชนในการยกระดับ

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปด้วย วทน. 
3) รายงานการขับเคลื่อนยกระดับอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปด้วย วทน. ในพื้นที่ภาคใต้ 
4) แนวทางการขับเคลื่อนยกระดับอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ด้วย วทน. 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
1) จ านวนงาน วทน. ที่ถูกน าไปใช้สนับสนุนการยกระดับความสามารถในพัฒนาระบบการผลิตและ

เพ่ิมมูลค่าในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปตลอดห่วงโซ่อุปทาน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร 
และสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปที่เป็นฐานรากของประเทศ 

2) จ านวนเอกชนที่ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและยกระดับความสามารถในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพ เกิดความร่วมมือ การบูรณาการในผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่
อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

3) รูปแบบกลไกใหม่ ที่สนับสนุนต่อการท างานร่วมกันของเครือ ข่ายทุกภาคส่วนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
1) คณะกรรมการไทยแลนด์ฟู้ดวัลเล่ย์แห่งชาติ 
2) คณะท างานจัดท าร่างแผนปฏิบัติการการเพ่ิมขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมใน

ภาคเกษตร การผลิตและบริการด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ใน
ส่วนกลางระดับกระทรวง (พ.ศ. 2555-2559) 

3) คณะเครือข่ายขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารด้วย วทน. 
4) คณะท างานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ภาคใต้ 

6. หน่วยงานร่วมด าเนินงาน 
1) หน่วยงานใน วท. : สวทช. สป.วท. วว.  
2) หน่วยงานรัฐภายนอก วท. : (หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง) กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
3) ม ห า วิ ท ย า ลั ย ต่ า ง ๆ  :  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ โ จ้  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัย
พระจอมเกล้าธนบุรี)  

4) ภาคเอกชน : สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า บริษัทอาหารต่างๆ 
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กิจกรรมย่อย (B5) โครงการยกระดับ SMEs ด้วย วทน.  
ระยะเวลาตลอดโครงการ เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

รายละเอียดโครงการ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ผ่านมาขาดองค์กรและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นศูนย์กลางประสารการส่งเสริมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้การส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควร  

ยุทธศาสตร์ส าคัญที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คือ ยุทธศาสตร์การเพ่ิมสมรรถนะ
และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยก าหนดให้การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดย่อม
เป็นกระบวนการเพ่ือก่อให้เกิดการสร้างงาน และขยายฐานการผลิตให้มั่นคงและยั่งยืน อันจะน าไปสู่การปรับ
โครงสร้างการผลิตและการค้าให้เป็นไปในทิศทางที่สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ การ
พ่ึงพาตนเอง และสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจส่วนรวม ซึ่งควรเพ่ิมการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็น
ระบบครบวงจร การขยายฐานด้านเทคโนโลยี การสร้างความเชื่อมโยงและรับช่วงระหว่างกิจการและกลุ่ม
อุตสาหกรรม การฝึกอบรมผู้ประกอบการ และเพ่ิมการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายและ
การเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ SMEs ในการน า วทน. ไปใช้ประโยชน์รายสาขา 
2) เพ่ือให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการฟ้ืนฟูและแก้ไขปัญหาที่วิสาหกิจประสบอยู่ 
3) เพ่ือให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจที่ เข้มแข็งและยั่งยืน

สอดคล้องกับปัจจัยภายในและภายนอกซึ่งจะท าให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นแรง
ขับเคลื่อนที่ส าคัญในการเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการจ้างงาน 

4) เพ่ือให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ส่งเสริมศักยภาพการ
แข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการแข่งขันภายใต้สถานการณ์ที่ถูกบีบคั้นจาก
การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงของประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
เพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของประเทศเพ่ือการ

ยกระดับขีดความสามารถ ประสิทธิภาพและผลิตภาพ เป็นการเสริมสร้างความรู้วิสาหกิจและการใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับระดับและขนาดของวิสาหกิจเพ่ือการลดต้นทุน การลดของเสีย การปรับปรุงเทคนิคการผลิต การ
ปรับปรุงระบบการจัดการวัตถุดิบ การควบคุมสินค้าคงคลัง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ เทคโนโลยีการ
ตรวจวัดแม่นย า ตลอดจนการน าผลงานไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งการถ่ายทอดแบบวิสาหกิจ
ขนาดใหญ่สู่วิสาหกิจขนาดย่อม 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
1) ผลการรายงานการวิเคราะห์ศักยภาพ SMEs ที่ใช้ วทน. ไปใช้ประโยชน์รายสาขา 
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2) ท าให้เกิดการส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย การค้นหาและพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
สถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
ติดตามผลการด าเนินงานจากหน่วยงาน เครือข่ายร่วมในการผลักดันการพัฒนายกระดับ SMEs ด้วย 

วทน. 

6. หน่วยงานร่วมด าเนินงาน 
1) หน่วยงานภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ศลช, วศ, สวทช ฯลฯ 
2) หน่วยงานภายนอกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น สภาอุตสาหกรรม, สถาบันพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) และหน่วยงานในพื้นท่ีจังหวัดต่างๆ 

3) ภาคเอกชน เช่น สมาคมผู้ประกอบการ SMEs , บริษัทเอกชน 
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กิจกรรมย่อย (B6) โครงการบูรณาการและขับเคลื่อน วทน. สาขาท่องเที่ยว 
ระยะเวลาตลอดโครงการ เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

รายละเอียดโครงการ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญน ามาซึ่งเงินตราต่างประเทศ การสร้างงาน 
และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยังมีส่วนส าคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการค้าและการลงทุน 

ในด้านเศรษฐกิจ มีการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจแบบหลายศูนย์กลาง การขยายตัวของขั้วอ านาจทาง
เศรษฐกิจใหม่ ส่งผลต่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงในการตลาดเงินของ
โลกที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้าและบริการ การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ส่งผลให้ประเทศไทยต้อง
พัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกและเตรียมความพร้อมของการผันผวนต่อค่าเงิน รวมทั้งจะต้องพัฒนาบุคลากร
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยว
ต้องปรับเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยต้องบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
1) เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการท างานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและ

พัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
2) เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการให้มี

ความรู้ ความสามารถในการให้บริการและบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
3) เพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งทางธุรกิจที่ยั่งยืนในภาคการบริการการท่องเที่ยว 
4) เพ่ือให้ธุรกิจการท่องเที่ยวสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันภายใต้

สถานการณ์ท่ีถูกบีบคั้นจากการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงของประเทศที่พัฒนาแล้ว 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
เพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของประเทศเพ่ือส่งเสริม

ความสามารถ ประสิทธิภาพ เป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ธุรกิจ
บริการ การท่องเที่ยว เพ่ือการลดต้นทุน การลดเพ่ิมคุณภาพการบริการ การปรับปรุงเทคนิคการบริก าร  
ตลอดจนการน าความรู้ด้าน วทน. ไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจบริการให้เกิดความเข็มแข็งและมีการบริการที่ทันสมัย
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
1) ผลการรายงานการพัฒนาและส่งเสริมด้าน วทน. ไปใช้ประโยชน์ สาขาการท่องเที่ยว 
2) ท าให้เกิดการส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย การค้นหาและพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ 

สถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
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5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
ติดตามผลการด าเนินงานจากหน่วยงาน เครือข่ายร่วมในการผลักดันการพัฒนาและส่งเสริมด้าน

ธุรกิจบริการ การท่องเที่ยว ด้วย วทน. 

6. หน่วยงานร่วมด าเนินงาน 
1) หน่วยงานภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ศลช, วศ, สวทช ฯลฯ 
2) หน่วยงานภายนอกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว, กรมการท่องเที่ยว
, กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานในพื้นท่ีจังหวัดต่างๆ 

3) ภาคเอกชน เช่น สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย , สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ 
ฯลฯ 
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กิจกรรมย่อย (C1)  โครงการจัดท าแผนปฏิบั ติ การ  วทน .  ด้ านพลั ง ง าน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ระยะเวลาตลอดโครงการ เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

รายละเอียดโครงการ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

สวทน. ได้มีนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-
2564) แล้ว จ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนปฏิบัติการที่มีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบายและแผนฯ 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
1) เพ่ือส ารวจนโยบายและแผน วทน. ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในกระทรวงที่

เกี่ยวข้อง 
2) เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลนโยบายและแผน วทน. ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศให้เป็นระบบ 
3) เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและแผน วทน. ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในกระทรวงที่

เกี่ยวข้องผ่านแผนปฏิบัติการ วทน. 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1) ได้ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของนโยบายและแผน วทน. ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานและ

สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในกระทรวงต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และ 
2) ได้แผนปฏิบัติการ วทน. เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผน วทน. 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
1) ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของนโยบายและแผน วทน. ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ของประเทศไทย  
2) แผนปฏิบัติการ วทน. 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
1) คณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการ วทน.ด้านพลังงาน 
2) คณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการ วทน.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. หน่วยงานร่วมด าเนินงาน 
1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) กระทรวงพลังงาน 
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กิจกรรมย่อย (C2) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงาน  
ระยะเวลาตลอดโครงการ เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

รายละเอียดโครงการ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศด้วย วทน. 
ที่จะเน้นการให้ความส าคัญต่อการวิจัยและพัฒนาเพ่ือลดค้นทุนและสร้างแหล่งพลังงานทางเลือกใหม่ๆ ที่เป็น
พลังงานสะอาด และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนซึ่งเป็นช่องทางหนึ่ง
ที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นต้นเหตุส าคัญของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยมีกลยุทธ์ที่จะส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก วทน. เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(mitigation) ด้วยหนึ่งในมาตรการการพัฒนา วทน. เพ่ือการสร้างความม่ันคงด้านพลังงานด้วยพลังงานทดแทน
และพลังงานรูปแบบใหม่ เพ่ือผลลัพธ์ของสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อพลังงานทั้งหมดเพ่ิมข้ึน ลดการขาด
ดุลจากการน าเข้าด้านพลังงาน และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและของเสียลดลง 

เทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจจากนักวิจัยด้านพลังงานทั่วโลก 
พลังงานหมุนเวียนที่ได้จากการแปรรูปชีวมวลหรือ พลังงานชีวมวล ในประเทศไทยยังขาดการจัดการด้าน
เทคโนโลยี การบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง มีปัญหาการยอมรับเกี่ยวกับความรู้ ความปลอดภัย 
การค้นคว้าพัฒนาเพ่ือได้มาซึ่งเทคโนโลยียังขาดการครบวงจรและเบ็ดเสร็จ และความร่วมมือของประชาชนใน
ลักษณะที่จะน าไปด าเนินการได้ในลักษณะต่อเนื่องและยั่งยืน การบูรณาการเพ่ือน าศักยภาพของผู้เกี่ยวข้องทั้ง
ในภาคราชการและภาคเอกชนมาใช้ในการพัฒนายังไม่เกิดประสิทธิผลเพียงพอ ยังมีปัญหาความเข้าใจใน
บทบาทของแต่ละหน่วยงาน ยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับพลังงานทดแทนซึ่งน าไปเผยแพร่ แม้ว่าได้มีมาตรการ
แผนงานสนับสนุนการพัฒนาพลังงานชีวมวลมาโดยตลอด แต่ยังขาดการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่างๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือการแก้ปัญหาข้างต้น นักวางแผนนโยบายจ าเป็น
จะต้องอาศัยการวิเคราะห์สถานการณ์และการเสนอแนะมาตรการด้านเทคโนโลยี (Technological area) เน้น
การวางแผนการพัฒนา วทน. และด้านที่ไม่ใช่เทคโนโลยี (Non-technological area) ได้แก่ การสร้างองค์
ความรู้ ก าลังคนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและลงทุนใน วทน. ที่เหมาะสมกับแหล่งชีวมวลและ
ศักยภาพของเทคโนโลยีในประเทศ อย่างไรก็ตาม พบว่ารูปแบบข้อมูลเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลของประเทศยัง
กระจัดกระจาย และไม่มียุทธศาสตร์เทคโนโลยีพลังงานชีวมวลและแผนที่น าทางที่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถใช้
ข้อมูลเพ่ือประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ขาด
เป้าหมายที่ชัดเจนในการท าวิจัย ขาดการบูรณาการด้านนโยบายที่ชัดเจน และขาดความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
ในการท าวิจัยและเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน     

ในการพัฒนา วทน. เพ่ือสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนของประเทศ กระทรวงพลังงานและ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) วิจัย และพัฒนาการน า
เทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการพัฒนาพลังงานทดแทน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการประสานความร่วมมือการพัฒนาพลังงานทดแทนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี
ปลัดกระทรวงพลังงาน และปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานร่วม คณะกรรมการฯ ได้
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ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน หน่วยงานวิจัยและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องร่วมจัดท าตัวชี้วัด แนวทาง และ
แผนปฏิบัติการด้าน วทน. เพื่อพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศอย่างครบวงจร 

นอกจากด้านการใช้พลังงานทดแทนแล้ว การอนุรักษ์พลังงานก็มีความส าคัญเช่นกัน กระทรวง
พลังงาน โดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงานได้จัดท าแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) ขึ้น
และได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยมีเป้าหมายในการลดค่าความเข้ม
การใช้พลังงาน (Energy Intensity) หรือพลังงานต่อหน่วยผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ลงร้อยละ 
25 ในปี พ.ศ. 2573 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553 หรือเป็นการลดการใช้พลังงานลงประมาณร้อยละ 20 เมื่อ
เทียบกับความต้องการใช้พลังงานในกรณีปกติในปี พ.ศ. 2573 หรือลดได้ประมาณ 38,300 พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ (ktoe) ดังนั้น เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ดังกล่าว จึงควรมีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานในภาคเศรษฐกิจต่างๆ 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
1) เพ่ือประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มอนาคต รวมถึงประเด็นอุบัติใหม่ทางด้านพลัง

งานชีวมวลและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานชีวมวล ในบริบทของประเทศไทย โดยระบุ
ประเด็นส าคัญต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาแก่ประเทศไทยในอนาคต ในมิติต่างๆ เช่น สังคม 
เศรษฐกิจ อาหารและเกษตร การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และภูมิรัฐศาสตร์ ฯลฯ  

2) เพ่ือระบุเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลที่ส าคัญและมีศักยภาพในการน าไปใช้ในเชิงปฏิบัติของ
ประเทศไทย เพ่ือเร่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  

3) เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านและแผนที่น าทางเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเทคโนโลยีพลังงาน
ชีวมวลของประเทศไทย และแผนที่น าทาง 

4) เพ่ือส ารวจความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการท าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน รวมทั้งกับหน่วยงาน
ในและระหว่างประเทศ เพ่ือน ามาวิเคราะห์และเสนอโครงงานวิจัยร่วมและนโยบายส่งเสริม
งานวิจัยที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย  

5) เพ่ือปรับโครงสร้างและทิศทางการพัฒนาการใช้ วทน. สนับสนุนการพัฒนาพลังงานของประเทศ 
โดยก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนา วทน. สนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (2555-2564) 
ของกระทรวงพลังงานเพื่อให้การพลังงานทดแทนเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

6) เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการการใช้ วทน. สนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ ปี 
2555 - 2559 เพ่ือใช้เป็นแนวทางด าเนินการร่วมกันส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการท างาน
แบบบูรณาการของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

7) เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานเพ่ือวิเคราะห์ Landscape 
ของงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

8) เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอนุรักษ์
พลังงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี 
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9) เพ่ือสร้างความร่วมมือกับกระทรวงพลังงานในการจัดตั้งคณะกรรมการประสานความร่วมมือ
เพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานด้วยการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1) แผนทีน่ าทางเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลของประเทศไทย ครอบคลุมเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลที่

มีล าดับความส าคัญจากศักยภาพการพัฒนา วิจัย และน าไปใช้ได้ในเชิงปฏิบัติของประเทศไทย 
2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลที่สอดคล้องกับแผนที่น าทาง  
3) วทน. สามารถสนับสนุนให้มีสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 25 

ในปี 2564    
4) วทน. สามารถสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 

ปี 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
1) แผนปฏิบัติการพลังงานชีวมวลของประเทศไทยเพ่ือรองรับต่อเป้าหมายพลังงานทดแทนเพ่ือ

ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ 
2) แผนการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลที่มีศักยภาพของประเทศไทยเข้าสู่เชิงพาณิชย์ 
3) ข้อเสนอเเนะเชิงนโยบายในมิติของแนวปฏิบัติจริงอย่างบูรณาการ เพ่ือการพัฒนา  วทน. 

พลังงานชีวมวลของประเทศไทย 
4) ด้านเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงด้านพลังงาน 

4.1 เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นและเกิดรายได้เพ่ิมขึ้นทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ 134,361 ล้าน
บาท จากการประเมินผลทางทางเศรษฐกิจ พบว่าพัฒนา วทน. ใน 2 สาขาการผลิต คือ เอ
ทานอล และ ไบโอดีเซลที่ด าเนินการพัฒนาตั้งแต่เพาะปลูกอ้อย มันส าปะหลังและปาล์ม
น้ ามัน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นและเกิดการ
หมุนเวียนในระบบเพิ่มขึ้นรวม 134,361 ล้านบาท 

4.2 ราคาผลผลิตมีเสถียรภาพ จากการส่งเสริมการใช้ส่วนเกินการบริโภคของอ้อย มัน
ส าปะหลังและปาล์มน้ ามัน มาพัฒนาพลังงานทดแทนท าให้ราคาผลผลิตมีเสถียรภาพ ส่งผล
ให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน 

4.3 สร้างความมั่นคงด้านการจัดหาพลังงานของประเทศ และประหยัดพลังงาน 574,000 ล้าน
บาท/ปี ภายในปี 2564 หากการด าเนินการพัฒนา วทน. สามารถสนับสนุนการพัฒนา
พลังงานทดแทนได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดจะสามารถลดการใช้น้ ามัน 574,000  ล้านบาท/
ปี  ในปี 2564   

5) ด้านสิ่งแวดล้อม 
5.1 ลดการปลดปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม ลด CO2 emission ได้ 76 ล้านตัน ในปี 2564

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศ 
5.2 เกิดการจัดโครงสร้างการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายพลังงาน

ทดแทนของประเทศและความต้องการของผู้ใช้เทคโนโลยี    
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5.3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน วทน.  สามารถยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันด้าน วทน. ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในส่วนของการเพ่ิมสัดส่วนการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนา วทน. ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  โดยคาดว่าจะเพ่ิมเงิน
ลงทุนด้านการวิจัยรวมทั้งการพัฒนา วทน. ด้านอ่ืนส าหรับพลังงานทดแทนประมาณ  
23,071  ล้านบาท ในปี 2559 

6) ความมั่นคงด้านพลังงาน 
6.1 สร้างความมั่นคงด้านการจัดหาพลังงานของประเทศ และประหยัดพลังงานคิดเป็นมูลค่า 

หากการด าเนินการพัฒนา วทน. สามารถสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
คณะกรรมการก ากับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงาน 

6. หน่วยงานร่วมด าเนินงาน 
1) กระทรวงวิทยาสตร์และเทคโนโลยี 
2) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
3) กรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
4) ส านักงานโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
5) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
6) บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
7) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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กิจกรรมย่อย (C3) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติแล ะ
สิ่งแวดล้อม  

ระยะเวลาตลอดโครงการ เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

รายละเอียดโครงการ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับความสนใจอย่างมากทั้งยุโรปและในเวทีโลก นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจด้วย โดย
สหภาพยุโรปถือเป็นผู้น าในการก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือรับมือกับสภาวะโลกร้อนและลดก๊าซเรือน
กระจก ตั้งแต่ปี 2550 สหภาพยุโรปได้ก าหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการต่อสู้กับสภาวะโลกร้อนที่ชัดเจนใน 
Energy and Climate Change Package ควบคู่กับการออกมาตรการและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่
มีความเข้มงวดและซับซ้อนยิ่งขึ้น 

ปัจจุบันกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้มีแนวคิดในการประเมินสมรรถนะทาง
สิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาผลกระทบในหลายๆ ด้านประกอบกัน และได้ริเริ่มมาตรการตลาดเดี่ยวส าหรับสินค้า   
สีเขียว (Single market for green product) โดยได้พัฒนาแนวคิดการวิเคราะห์ Environmental footprint 
ขึ้นมา โดยสามารถประเมินได้ในรูปของผลิตภัณฑ์ (Products environment footprint, PEF) และองค์กร 
(Organization environmental footprint, OEF) โดยทางกรรมาธิการยุโรป ได้พัฒนาแนวทางการประเมิน
ทั้ง PEF และ OEF ขึ้นมาเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วยุโรป เพ่ือให้สินค้าท่ีจะน าเข้า/ส่งออกในสหภาพยุโรป
เป็นสินค้าสีเขียว ซึ่งการริเริ่มมาตรการดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจส่งออกสินค้าของประเทศ
ไทยเป็นอย่างมาก จากมาตรการฯ ดังกล่าวที่สหภาพยุโรปได้ริเริ่มประกาศใช้ ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จึงเล็งเห็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะได้รับ
จากการศึกษาโครงการขับเคลื่อนนโยบาย Environmental footprint ของประเทศไทย ซึ่งเป็นการประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสินค้าตลอดวัฏจักรชีวิต ที่ยึดหลักของ Life cycle assessment (LCA) เพ่ือช่วยเพิ่ม
สัดส่วนตลาดของสินค้าไทยในตลาดยุโรปที่มีก าลังซื้ออยู่ในระดับแนวหน้าและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งการ
ด าเนินธุรกิจการค้ากับยุโรปต้องควบคู่ ไปกับการรักษ าสิ่ งแวดล้อมด้วย ซึ่ งผลการศึกษานโยบาย 
Environmental footprint จะสามารถน าไปก าหนดแนวทางนโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศ และรับมือกับนโยบายกีดกันทางการค้ารูปแบบอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ยังเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนไปสู่กระบวนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนต่อไป ในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย การคาดการณ์ความต้องการไม้ท่อนเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในช่วงปี พ.ศ. 
2550-2581 ที่จัดท าโดย    กรมป่าไม้ โดยแยกออกเป็นผลิตภัณฑ์ไม้และพลังงานจากไม้มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น 
จาก 84.28 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ิมขึ้นเป็น 127.28 ล้านลูกบาศก์เมตร (Royal Forest Department, 1993)  
ซึ่งสอดคล้องกับรายงานจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ปี 2551 ซึ่งมีการ
คาดการณ์การบริโภคผลิตภัณฑ์ไม้ที่เ พ่ิมมากขึ้นเช่นกัน  และจากมูลค่าการน าเข้าและส่งออกไม้และ
อุตสาหกรรมที่ใช้เป็นวัตถุดิบ ระหว่างปี 2548-2552 โดยกรมศุลกากรพบว่า มีการน าเข้าไม้และผลิตภัณฑ์จาก
ไม้จากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นในทุกภาคส่วน ได้แก่ ไม้ท่อน ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ เยื่อและผลิตภัณฑ์กระดาษ
และไม้ฟืนและถ่านเพ่ือใช้ในด้านพลังงาน จากรายงานดังกล่าวข้างต้นพบว่าแนวโน้มการบริโภคไม้ในประเทศ
และในภาพรวมระดับโลกที่มีมากเพ่ิมขึ้น อุตสาหกรรมไม้ (Wood industry) ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรม
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เฟอร์นิเจอร์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญของประเทศไทย โดยมีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 4 หมื่นล้านบาท 
จัดอยู่ในกลุ่มสินค้าเป้าหมายส่งออก จึงเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในแข่งขันสูงทั้งในประเทศและในระดับ
ภูมิภาค จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมียุทธศาสตร์ทางด้านการผลิตที่มีความยั่งยืน ในด้านวัตถุดิบซึ่ง
เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่ง ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมไม้ รวมถึงปัจจัยด้านอ่ืนๆ อันได้แก่   ด้าน
เทคโนโลยีการผลิต เพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้า ลดการสูญเสียไม้ ลดต้นทุนการผลิต ด้านทรัพยากรมนุษย์ การ
พัฒนาฝีมือแรงงาน ทักษะการออกแบบ ด้านสาธารณูปโภค ซึ่งน าไปใช้ในเรื่องพลังงาน การขนส่งทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ ด้านสิ่งแวดล้อม ต้องมีมาตรฐานหรือข้อก าหนดระหว่างประเทศเพ่ือการส่งออก มาตรการ
ต่างๆของหน่วยงานของรัฐ ทั้งทางด้านบวกและลบ จะต้องมีความเชื่อมโยงและการท างานร่วมกันให้สอดคล้อง
กันใน 3 ภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมหรือสถาบันที่เก่ียวข้อง และผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และราย
ย่อย โดยมีการท างานร่วมกันในลักษณะของเครือข่ายอุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมโดยต้องมีการ
สนับสนุนด้านการผลิตในส่วนของภาครัฐ โดยการส่งเสริมให้มีการปลูกสร้างสวนป่า คือควรมีการส่งเสริมให้มี
การลงทุนทางด้านนี้เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเป็นแหล่งมีวัตถุดิบไม้เพ่ิมขึ้น และควรให้มีความหลากหลายทางด้านชนิด
พันธุ์ของไม้ที่จะน ามาปลูกเพ่ือจะท าให้มีวัตถุดิบหรือผลผลิตจากไม้ที่หลากหลายในด้านการผลิต  ซึ่งไม้ที่ใช้เป็น
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ที่มาจากสวนป่าหรือป่าปลูกทั้งหมดปัญหาของอุตสาหกรรมไม้และ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ มาจากขาดมาตรฐานในการรับรองแหล่งระบุที่มาของไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ทั้งจากสภาวะ
แวดล้อมภายในคือ มาตรฐานรับรองแหล่งที่มาของไม้ภายในประเทศและจากสภาวะแวดล้อมภายนอกที่เป็น
แรงกดดันกระทบโดยตรงกับอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ คือ ใบรับรอง FSC (Forest Stewardship 
Council) มาตรฐานระบบการจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นข้อก าหนดมาตรฐานระบบการให้การรับรองด้านการ
จัดการป่าไม้ (Forest Certification) และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของไม้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ได้จากป่าโดย
ให้ความส าคัญทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติในส่วนของ
ประเทศไทยได้มีสวนป่าที่ได้ใบรับรอง FSC ที่ได้รับการรับรองแล้วและส านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ได้จัดท าเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 14061 ในเรื่องของข้อก าหนดระบบการจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน: ข้อก าหนด แต่ยังต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญจากทาง FSC เข้ามาด าเนินการข้อได้เปรียบคือประเทศไทยมี
พ้ืนที่สวนป่าหรือป่าปลูกเป็นจ านวนมากอยู่แล้ว โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่สวนป่าทุกปี ซึ่งมีศักยภาพใน
การผลิตวัตถุดิบไม้ทั้งเพ่ือใช้เองในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ  ในด้านงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ไม้ 
ประเทศไทยได้มีแปลงทดลองและมีงานวิจัยทางด้านปรับปรุงสายพันธุ์รวมถึงสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ และสวน
รวบรวมพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ที่ด าเนินการทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ ได้แก่ กรมป่าไม้ และสถาบันการศึกษา ที่
มีการด าเนินการวิจัยและทดลองมานานแต่ยังไม่ได้มีการส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปน าไปปลูกใน
เชิงเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงต้องมีการจัดท ามาตรฐานระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Sustainable forest 
management system, SFM) เพ่ือเป็นมาตรฐานภายในประเทศและสามารถน าไปใช้อ้างอิงในระดับนานชาติ
ได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมและลดการน าเข้าไม้จากต่างประเทศ เป็นการการช่วยลดการขาดดุล
ทางการค้าของประเทศอีกทางหนึ่ง ซึ่งผลจากการจัดท าระบบมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนยังเป็น
เครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัสของประเทศไทย 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
1) เพ่ือศึกษาและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากการประกาศนโยบาย Environmental 

footprint ของต่างประเทศ 
2) เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ

ภาคอุตสาหกรรมไทยในการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ 
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3) เพ่ือจัดท านโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีผลต่อการก าหนด
นโยบาย Environmental footprint ของประเทศไทย 

4) เพ่ือศึกษานโยบาย Environmental footprint และการน าไปปฏิบัติของต่างประเทศ มาสร้าง
กลไกเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย Environmental footprint ในประเทศไทยได้ให้ผลอย่างเป็น
รูปธรรม 

5) จัดท ามาตรฐานระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Sustainable forest management 
system) ของประเทศไทย และให้เทียบเท่ากับมาตรฐานนานาชาติ 

6) ส่งเสริมการลงทุนทางด้านการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ เพ่ือเป็นการเพ่ิมความยั่งยืนทางด้าน
วัตถุดิบ 

7) ปรับปรุงระเบียบขั้นตอนต่างๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมไม้ 

8) เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1) ผลการประเมินสมรรถนะของสินค้า (PEF) ตามแนวทางของสหภาพยุโรปและโครงการน าร่อง

การประเมินสมรรถนะของสินค้า (PEF) ส่งออก เพ่ือเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมส าหรับ
องค์กรและส าหรับการผลิตสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ  

2) รายงานผลการศึกษาพร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้าน วทน. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและวิชาการด้าน เช่น ห้องปฏิบัติการทดสอบ และฐานข้อมูล LCA เป็นต้น 
เพ่ือสนับสนุนการประเมิน LCA สินค้าส่งออกของไทย 

3) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการพัฒนา วทน. ที่มีผลต่อการก าหนดนโยบายด้าน 
Environmental footprint รวมทั้งกลไกการขับเคลื่อนนโยบาย Environmental footprint 
ของประเทศไทย 

4) มีข้อก าหนดมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนของประเทศไทย เพ่ือเป็นมาตรฐานใน
อุตสาหกรรมการปลูกสร้างสวนป่า การผลิตไม้ท่อนและการแปรรูปไม้ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต้น
น้ าทั้งภายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ และมีมาตรฐานการจัดการสวนป่าเพ่ือเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
1) รายงานผลศึกษาและประเมินสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า (PEF) ตามแนวทางของ

สหภาพยุโรป 
2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้าน วทน. ที่มีผลต่อการก าหนดนโยบายด้าน Environmental 

footprint รวมทั้งกลไกการขับเคลื่อนนโยบาย Environmental footprint ของประเทศไทย 
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี  

3) โครงการน าร่องสินค้าครอบคลุมสินค้าส่งออกประเภทอ่ืนๆ ของไทย  
4) คู่มือการประเมินสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า (PEF) อย่างน้อย 5 ประเภท 
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5) มีระบบมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนของประเทศและสนับสนุนการเตรียมความพร้อม
ต่อกลไกเรดด์พลัสของประเทศไทย 

6) แผนการพัฒนารองรับผลผลิตป่าไม้ของประเทศในอนาคต 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
คณะกรรมการก ากับการขับเคลื่อนรายกิจกรรม 

6. หน่วยงานร่วมด าเนินงาน 
1) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ส านักงานพัฒนาวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย (สวทช.) 
2) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ส านักงานพัฒนาวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

(สวทช.) 
3) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4) คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5) กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม 
8) บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จ ากัด 
9) สมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว 
10) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 
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กิจกรรมย่อย (C4) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  

ระยะเวลาตลอดโครงการ เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

รายละเอียดโครงการ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 36 ประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 
(Global Environmental Facility: GEF) และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Environment Programme: UNEP) ให้จัดท าโครงการการประเมินความต้องการเทคโนโลยีในการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย (Climate Change Technology Needs Assessment 
for Thailand: TNA) เสนอต่อส านักงานเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) เพ่ือเป็นข้อมูล
ส าหรับเร่งรัดการด าเนินการด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้อนุสัญญาฯ และน าไปใช้ประโยชน์
ในการวางแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีของประเทศต่อไป ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของอนุสัญญา
ฯ ได้สนับสนุนให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโครงการดังกล่าว สวทน. ได้
ร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 4 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน)  (สสนก.) ศูนย์
จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (ศภ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด าเนินโครงการการประเมินความต้องการด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย
การประเมินความต้องการด้านเทคโนโลยีและจัดล าดับความส าคัญของเทคโนโลยี (TNA) ใน 4 รายสาขา ได้แก่ 
(1) การเกษตร (2) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (3) แบบจ าลอง และ (4) พลังงาน ทั้งนี้การประเมินความ
ต้องการด้านเทคโนโลยีดังกล่าว เป็นการประเมินความต้องการและจัดล าดับความต้องการเทคโนโลยีเท่านั้น จึง
มีความจ าเป็นต้องศึกษาแนวทางเชิงลึกถึงรูปแบบ วิธีการ ระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีที่ได้รับการจัดล าดับ รวมถึงการวางแนวทางการศึกษาความสามารถในการรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) นอกจากนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (นายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดย
ต าแหน่ง) ให้เป็นผู้แทนเจรจาประเทศไทยในการประชุมรัฐภาคีหรือ Conference of the Parties (COP) 
ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 
Convention on Climate Change: UNFCCC) โดยเป็นผู้ รับผิดชอบหลักในการเจรจาภายใต้ประเด็น 
Technology Development and Transfer เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็น
ผู้แทนของกระทรวงในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว หน้าที่หลักของผู้แทนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คือ การยกร่างกรอบเจรจาเพ่ือเป็นแนวทางในการเจรจาของคณะผู้แทนเจรจาประเทศไทยเข้า
คณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนคณะผู้แทนเจรจาประเทศไทย และเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วม
เจรจากับผู้แทนของประเทศอ่ืนๆ รวมทั้งปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

42 | 107 

 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและแสวงหาโอกาสในการรับประโยชน์จากการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกลไก
ระดับนานาชาติผลจากการเจรจาในการประชุมในประเด็น Technology Development and Transfer ที่
ประชุมได้มีมติ ให้มีกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยี  (Technology Mechanism) ซึ่ งประกอบไปด้วย 
Technology Executive Committee (TEC) และ  Climate Technology Center and Network (CTCN) 
ซึ่งจะท าหน้าที่หลักในการสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแล้วมาสู่ประเทศก าลัง
พัฒนา ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการสร้างกลไกระดับประเทศเพ่ือรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับนานาชาติ 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
1) เพ่ือแสวงหาโอกาสในการตั้ งศูนย์รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีของประเทศไทยภายใต้

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2) เพ่ือทราบแนวโน้มการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในระดับโลก เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการท างานของประเทศไทย 
3) เพ่ือก าหนดแนวทางในการเจรจาประเด็นการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
4) เพ่ือขับเคลื่อนแผนการน าเทคโนโลยีที่เสนอในโครงการ Technology Needs Assessment 

(TNA) ทั้งด้านการปรับตัว (Adaptation) และการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) มาใช้ใน
ประเทศไทย 

5) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยบริหารจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถาบันวิจัยและ
สถาบันการศึกษาของไทยอย่างเป็นรูปธรรม 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาค

การเกษตร การบริหารจัดการน้ า แบบจ าลอง พลังงาน และแนวทางการพัฒนากลไกสนับสนุน
ด้านการเงินในการด าเนินงานด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และข้อเสนอเชิงนโยบายในการผลักดันแผนปฏิบัติการฯ 

2) ประเทศไทยได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ทราบแนวโน้มการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับนานาชาติ 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
1) แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร การ

บริหารจัดการน้ า แบบจ าลอง พลังงาน 
2) ศูนย์ประสานงานการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ

ประเทศไทย 
3) ร่างกรอบเจรจาฯ ในประเด็นการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเป็นแนวทางในการ

เจรจาของคณะผู้แทนเจรจาประเทศไทย 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
มีคณะกรรมการก ากับการขับเคลื่อนได้แก่  
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1) คณะท างานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

2) คณะกรรมการก ากับด้านการบริหารการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ผ่านกลไกการพัฒนาและถ่ ายทอดเทคโนโลยีภายใต้กรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3) คณะกรรมการก ากับด้านวิชาการโครงการการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านกลไกการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้กรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

6. หน่วยงานร่วมด าเนินงาน 
1) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
2) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
3) บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
4) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
5) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
6) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
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กิจกรรมย่อย (C5) โครงการขับเคลื่อนกรอบนโยบายเทคโนโลยีรายสาขา  
ระยะเวลาตลอดโครงการ เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

รายละเอียดโครงการ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติมีภารกิจในการ
จัดท า ขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล นโยบายและแผนระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ซึ่งจ าเป็นต้องมีข้อมูลสนับสนุนที่ดีเพ่ือชี้น าการก าหนดนโยบายให้ตอบสนองความต้องการที่แท้จริง
ของประเทศ เพ่ือประกอบการวางแผนระดับชาติ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ื อให้
กระบวนการก าหนดนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  

นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีวัสดุ ได้ถูกระบุว่าเป็นเทคโนโลยีหลักที่มี
ความส าคัญในการพัฒนาประเทศ และถูกท านายว่าจะสร้างตลาดขนาดใหญ่ ก่อให้เกิดการสร้างการจ้างงาน
จ านวนมาก และเป็นจุดก้าวกระโดดของการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมระยะยาว รัฐบาลทั่วโลกรวมทั้ง
ประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาในเทคโนโลยีอุบัติใหม่นี้ เทคโนโลยีดังกล่าวได้แทรกซึม
และมีบทบาทส าคัญทั้งในทางตรงและทางอ้อมในการพัฒนาภาคการศึกษา ภาคการวิจัย และภาคเอกชน 
ก่อให้เกิดการพัฒนา การน าไปประยุกต์ใช้ ต่อยอดการพัฒนา และส่งผลกระทบในเชิงพาณิชย์ 

ส านักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ ศูนย์
นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) ได้จัดท ากรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย พ.ศ. 2555 
– 2564 โดยมีกระบวนการด าเนินงานผ่านคณะกรรมการก ากับการจัดท ากรอบนโยบายการพัฒนานาโน
เทคโนโลยีของประเทศไทย ต่อมา กรอบนโยบายฯ ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 11 กันยายน 2555 และได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการต่อไป จากอนุสนธิตามมติ ครม. ศน. และ สวทน. ได้ร่วมกันจัดท าแผนที่น าทางการวิจัยและพัฒนา
นาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย (Nanotechnology roadmap : NanoTRM) เพ่ือใช้เป็นแนวทางการท าวิจัย
เพ่ือตอบสนองต่อกลยุทธ์ตามกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศ การด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม เพ่ือตอบสนองทั้งกรอบนโยบายฯ และ
แผนที่น าทางฯ ข้างต้น จ าเป็นต้องมีการเร่งพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีในภาพรวมเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

สอดคล้องไปกับกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2555 – 2564  ได้
ก าหนด 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ เกษตรและอาหาร การแพทย์และสุขภาพ พลังงานชีวภาพ และ อุตสาหกรรม
ชีวภาพ ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์มีประเด็นและแนวทางการขับเคลื่อนในลักษณะเฉพาะ ส าหรับอุตสาหกรรมฐาน
ชีวภาพ ถือเป็นอุตสาหกรรมที่ยังใหม่มากส าหรับประเทศไทย และต้องการการจัดการสิ่งแวดล้อมและปัจจัย
เอ้ือที่เหมาะสมแก่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างก้าวกระโดด และให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการ
แข่งขันในระดับนานาชาติ 

นอกจากนั้น สวทน. และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งของประเทศในการด าเนินการวิจัยและ
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พัฒนาเทคโนโลยีวัสดุได้ร่วมกันจัดท าจัดท ากรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย พ.ศ. 
2557-2566 ขึ้น โดยนอกจากจะมีความสอดคลองกับแผน วทน. แล้วยังมีความสอดคล้องแผนแม่บท
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกรอบยุทศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุโดยการมีส่วนร่วมอย่าง
บูรณาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทยตามที่กรอบ
นโยบายได้วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการขับเคลื่อนกรอบนโยบายฯ นี้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
1) เพ่ือขับเคลื่อนกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย 
2) เพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฐานชีวภาพตามแนวทางและกลไกท่ีก าหนดไว้ตามยุทธศาสตร์กรอบ

นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย 
3) เพ่ือขับเคลื่อนกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1) พัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายของกรอบ

นโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย เพ่ือ: 
1.1 การยกระดับคุณภาพสังคม สุขภาพ และการแพทย์ ด้วยนาโนเทคโนโลยี โดยการพัฒนา

วัสดุผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ ด้วยนาโนเทคโนโลยี  
1.2 การเพ่ิมขีดความสามารถของภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมการผลิต ที่ตอบสนองตรง

ความต้องการของสังคม และตลาดด้วยนาโนเทคโนโลยี  
1.3 การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นผู้น าด้านการศึกษา และการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีของ

ภูมิภาคอาเซียน 
1.4 รูปแบบกลไกความร่วมมือระหว่างในการท าวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งกับ
หน่วยงานในประเทศและ/หรือระหว่างประเทศ 

2) เครือข่ายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ และผลตามเป้าหมายที่ระบุในยุทธศาสตร์ เช่น 
กฎระเบียบมาตรฐาน การเพ่ิมการลงทุนด้านเอกชน การเชื่อมโยงกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
คาร์บอนต่ า 

3) ขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุตามกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2557-2566 ร่วมกับแผนแม่บทอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุโดยการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
1) โครงการความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายของกรอบนโยบาย

การพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย  
2) เพ่ิมจ านวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ รวมถึงเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน

ของอุตสาหกรรมดังกล่าว 
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3) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุตามกรอบการพัฒนา
เทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทยซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมใน
ประเทศ 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
คณะกรรมการก ากับการขับเคลื่อนกรอบนโยบายในรายสาขาต่างๆ 

6. หน่วยงานร่วมด าเนินงาน 
1) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
3) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยี 
4) สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
5) กระทรวงต่างๆ ที่เก่ียวข้อง (เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงอุตฯ) 
6) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
7) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
9) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
10) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
11) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
12) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  
13) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  
14) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
15) สถาบันการศึกษา 
16) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
17) ภาคเอกชน ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมด้านนาโนเทคโนโลยี 
18) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม   
19) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) และ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

(NIA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
20) สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
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โครงการ (02) โครงการจัดท ามาตรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบแรงจูงใจ 
กฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อกระตุ้นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมภาค
ผลิตและบริการ  

ระยะเวลาตลอดโครงการ เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

รายละเอียดโครงการ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

1) โครงการกองทุนนวัตกรรมเชียงใหม่ : จากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 
2015 ส่งผลให้ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องเร่งปรับตัวเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมดังกล่าวและการแข่งขันทาง
การค้าที่รุนแรงขึ้น จ าเป็นต้องพัฒนาผู้ประกอบการภายในประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถแข่งขันได้ โดย สวทน. ได้ร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการท้องถิ่น
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือเพ่ือสร้างกลไกทางการเงินสนับสนุนผู้ประกอบการในระดับภูมิภาค โดยผ่านการ
ประชุมอย่างสม่ าเสมอในชื่อ Chiangmai Innovation Forum เพ่ือน าไปสู่การสร้างกองทุนนวัตกรรม โดยต้อง
มีการสืบหาโจทย์ความต้องการนวัตกรรม และรูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารจัดการกองทุนนวัตกรรม  

2) โครงการสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและสร้างเครือข่ายผู้จัดการนวัตกรรม : 
สวทน. ได้ริเริ่มสร้างเครือข่ายผู้จัดการนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (Alliance of Innovation Manager 
Thailand: AIM Thailand) เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านวิชาการการจัดการนวัตกรรมให้แก่บุคลากรที่ด าเนินงาน
เกี่ยวข้องทั้งในอุทยานวิทยาศาสตร์ หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ และหน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (TTO) ทั้งนี้ สวทน. ได้ด าเนินการร่วมกับสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย (ThaiBispa) โดยการท าความตกลงร่วมกันจัดท ากลไกในการสร้างและพัฒนา
บุคลากรด้านการจัดการนวัตกรรมอย่างครบถ้วนเป็นระบบและต่อเนื่อง อาทิ จัดท ากรอบการจัดตั้งเครือข่าย
ผู้จัดการนวัตกรรม การพัฒนาหลักสูตรสัมมนา จัดสัมมนาฝึกอบรม จัดประชุมประจ าปี พร้อมทั้งการจัดท า
คุณวุฒิวิชาชีพ (accreditation) ให้แก่บุคลากรที่ด าเนินงานเกี่ยวข้องในอุทยานวิทยาศาสตร์ หน่วยบ่มเพาะ
ธุรกิจ และหน่วยบริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือให้เป็นมาตรฐานและสร้าง
ความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพส าหรับวิชาชีพผู้จัดการนวัตกรรมต่อไป นอกจากนี้ สวทน. ยังได้ด าเนินการ
จัดท าคู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ATM Licensing manual) เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับการด าเนินงานของ 
TTO ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
1) เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ประเทศในการขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายเป็น 1% ของ 

GDP และตามแผน วทน.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และปัจจัยเอื้อในการพัฒนา วทน. ของประเทศ 

2) เพ่ือสร้างระบบสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมในท้องถิ่น 

3) เพ่ือกระตุ้นการสร้างนวัตกรรมจากผลงานวิจัย อันจะน าไปสู่การพัฒนาสินค้าหรือบริการที่มี
ประโยชน์สู่ภาคประชาสังคม และช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม 
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4) เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้จัดการนวัตกรรมในประเทศไทย และพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการ
นวัตกรรมให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

5) เพ่ือส่งเสริมให้เกิด eco-system ด้านการวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1) กลไกการด าเนินงานของกองทุนนวัตกรรมเชียงใหม่ 
2) เกิดเครือข่ายผู้จัดการนวัตกรรม  
3) หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักจัดการนวัตกรรม (Innovation Manager) 
4) การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพส าหรับนักจัดการนวัตกรรม 
5) จ านวนผู้เข้าอบรมด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
1) เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงส าหรับภาคเอกชนส าหรับการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือพัฒนา

ผลงานวิจัยสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงพาณิชย์ 
2) เกิดความร่วมมือด้านวิชาการภายในเครือข่ายนักถ่ายทอดเทคโนโลยีของไทยอย่างเข้มแข็ง 
3) กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (accreditation) ส าหรับบุคลากรในอุทยานวิทยาศาสตร์ หน่วยบ่มเพาะ 

หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
4) ได้หลักสูตร/ฝึกอบรม “แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการบริหารจัดการหน่วย TTO 
5) ได้หลักสูตร/ฝึกอบรม “ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา” 
6) คู่มือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี (Technology Licensing Manual) 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
1) คณะท างานกองทุนนวัตกรรมเชียงใหม่ 
2) คณะท างานศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นเชิงเทคนิคประกอบการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการ

สนับสนุนการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
3) คณะกรรมการก ากับและติดตามการด าเนินงานโครงการสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการ

นวัตกรรมและ 
4) เครือข่ายผู้จัดการนวัตกรรม 

6. หน่วยงานร่วมด าเนินงาน 
1) สภาอุตสาหกรรม และสภาหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่ 
2) สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย 
3) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
4) สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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7. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 
งบประมาณ 

โครงการ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส

4 
รวมปี  
2558 

(02) โครงการจัดท ามาตรการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบแรงจงูใจ กฎหมาย กฎระเบยีบ เพือ่กระตุน้การวจัิย พฒันาและนวตักรรมภาค
ผลติและบรกิาร 

โครงการจัดท ามาตรการสนับสนุนทางการเงนิเพือ่ตอ่ยอดผลงานวจัิยสูเ่ชงิ
พาณชิย ์

0.27 0.33 0.21 0.08 0.89 

มาตรการเพิม่ศกัยภาพเทคโนโลยแีละนวตักรรมของภาคเอกชน ดว้ยการ
ยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลไทย 

0.01 0.27 0.30 0.00 0.57 

โครงการสง่เสรมิการขบัเคลือ่นเครอืขา่ยสมาคมนักถา่ยทอดเทคโนโลยแีหง่
ประเทศ 

0.74 1.22 0.48 0.51 2.94 

รวมงบประมาณปี 2558 1.01 1.81 0.99 0.59 4.41 

 
กิจกรรม/ผลผลิต 
 

กจิกรรม/ผลผลติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โครงการจัดท ามาตรการสนับสนุนทางการเงนิเพือ่ตอ่ยอดผลงานวจัิยสูเ่ชงิพาณชิย ์

การจัดตัง้กองทนุนวตักรรมเชยีงใหม ่(หน่วยนับ : กลไกการด าเนนิงาน)    1 

มาตรการเพิม่ศกัยภาพเทคโนโลยแีละนวตักรรมของภาคเอกชน ดว้ยการยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลไทย 

เตรยีมจัดท าขอ้เสนอเชา้ ครม.   1  

โครงการสง่เสรมิการขบัเคลือ่นเครอืขา่ยสมาคมนักถา่ยทอดเทคโนโลยแีหง่ประเทศ 

เครอืขา่ยผูจั้ดการนวตักรรม (หน่วยนับ : เครอืขา่ย)  1   

จัดท าหลกัสตูร/ฝึกอบรม “แนวปฏบิตัทิีด่สี าหรับการบรหิารจัดการหน่วย TTO 
และหลกัสตูร”การบรหิารจัดการทรัพยส์นิทางปัญญา” รวม 2 หลกัสตูร (หน่วย
นับ : หลกัสตูร) 

1 1   

คูม่อืสญัญาอนุญาตใชส้ทิธใินเทคโนโลย ี( Licensing Agreement Manual) 
1 คูม่อื (หน่วยนับ : คูม่อื) 

1    
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โครงการ (03) โครงการจัดท าตัวชี้วัด ฐานข้อมูล ดัชนีและรายงานติดตามและ
ประเมินผลนโยบายและแผน วทน. 

ระยะเวลาตลอดโครงการ เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

รายละเอียดโครงการ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

1) โครงการสอดคล้องกับนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) แห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5: การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและปัจจัยเอ้ือด้าน วทน. ของประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน มาตรการ
ที่ 5.5.2 การพัฒนา/บูรณาการฐานข้อมูล วทน. ในมิติต่างๆ ให้สมบูรณ์และทันสมัย 

2) เป็นภารกิจที่ระบุไว้ตาม พรบ.วทน. พ.ศ.2551 หมวด 3 มาตรา 17 (6) ที่ระบุให้ สวทน. จัดให้มี
ตัวชี้วัด ฐานข้อมูล ดัชนี และการศึกษาวิจัยนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

3) เป็นภารกิจที่ระบุไว้ตาม พรบ.วทน. พ.ศ.2551 หมวด 3 มาตรา 17 (7) ที่ระบุให้ สวทน. จัดท า
รายงานการติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือน าเสนอตอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 12 
(2) 

4) สอดคล้องกับมติ ครม. เรื่องแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558 เมื่อวันที่ 4 
มิถุนายน 2556 เพ่ือจัดท าสถิติทางการด้าน วทน. 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
1) เพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม

การผลิตและอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทย 
2) เพ่ือวิเคราะห์สถานภาพด้านการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการไทยกับการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3) เพ่ือรวบรวมข้อมูล สถิติ ตัวชี้วัด และดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) 

และน าไปข้อมูล สถิติ ตัวชี้วัด และดัชนีดังกล่าว ไปวิเคราะห์และจัดท ารายงานสถานภาพและ
ความก้าวหน้าด้าน วทน.ของประเทศ 

4) เพ่ือพัฒนาดัชนีและตัวชี้วัดใหม่ ด้าน วทน. เพื่อให้ประเทศมีดัชนีและตัวชี้วัดด้าน วทน.  
5) พัฒนาและบ ารุงรักษาคลังข้อมูล วทน. ระบบสารสนเทศด้าน วทน. และระบบภูมิสารสนเทศ

ด้าน วทน. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ สวทน. ให้มีข้อมูลที่ทันสมัยและระบบที่มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

6) พัฒนาและบ ารุงรักษาเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล วทน. เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูล สถิติ 
และดัชนีด้าน วทน. แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

7) เพ่ือสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาระบบตลาดกลางรวบรวมผลงานวิจัย 
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8) เพ่ือให้บรรลุตามภารกิจที่ระบุไว้ตาม พรบ.วทน. พ.ศ.2551 หมวด 3 มาตรา 17 (6) ที่ให้ สว
ทน. จัดให้มีตัวชี้วัด ฐานข้อมูล ดัชนี และการศึกษาวิจัยนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพ่ือใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และบรรลุเป้าหมาย และบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผน วทน. 
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 มาตรการที่ 5.5.2 การพัฒนา/บูรณาการฐานข้อมูล วทน. ในมิติต่ างๆ ให้
สมบูรณ์และทันสมัย 

9) เพ่ือพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555 – 2564) 

10) เพ่ือด าเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดเดิมให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายและแผน วทน. 
และจัดเก็บตัวชี้วัดใหม่ที่น ามาใช้ในการติดตามนโยบายและแผน วทน. 

11) เพ่ือจัดท ารายงานติดตามและประเมินผลนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555 – 2564) 

12) เพ่ือพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการส าคัญ (Flagship project) ด้าน วทน. 
3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

1) รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมของ
ภาคเอกชน ประจ าปี 2558 ฐานข้อมูลและเว็บไซต์ด้านการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรม
นวัตกรรมของภาคเอกชน และท าเนียบผู้ประกอบการที่มีกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา 
ประจ าปี 2558  

2) หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ประจ าปี 2557 
3) หนังสือ State of the Nation ประจ าปี 2558 
4) รายงานวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน วทน. ของประเทศ 
5) รายงานศึกษาเชิงลึกศักยภาพด้าน วทน. ของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ 
6) ฐานข้อมูลตัวชี้วัดและดัชนีชี้วัดด้าน วทน. อาทิเช่น ฐานข้อมูลก าลังคน ด้าน วทน. ฐานข้อมูล

การจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณด้าน วทน. ของประเทศ และฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์ 
7) รายงานผลงานตีพิมพ์วารสารวิชาการ (Bibliometric study) 
8) รายงานการพัฒนาการพัฒนามาตรฐานการจ าแนกประเภทการวิจัยและพัฒนา 
9) คลังข้อมูลและระบบสารสนเทศด้าน วทน. 
10) ระบบภูมิสารสนเทศด้าน วทน. 
11) เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล วทน. 
12) เครือข่ายความร่วมมือระบบตลาดกลางรวบรวมผลงานวิจัย 
13) รายงานการติดตามและประเมินผลนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555 – 2564)  
14) ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ วทน. ที่มีความส าคัญ และรายงานการติดตามและ

ประเมินผลโครงการ วทน. ที่มีความส าคัญ 
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4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
1) วช. น าข้อมูลผลการส ารวจการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนไปรวมกับภาครัฐ, ภาคอุดมศึกษา

, ภาคเอกชนไม่ค้าก าไร, ภาครัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ได้ภาพรวมของประเทศ 
2) หน่วยงานต่างๆ น าไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของ

อุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีหน่วยงานที่ใช้ข้อมูล อาทิเช่น ศอ., ศช., ศน., ศว., ศลช., สนช., สกว., 
วช., สศช., สสช., สกท. รวมถึงนักวิจัยจากสถาบัน การศึกษาท้ังในและต่างประเทศ เป็นต้น 

3) ส่งข้อมูลการวิจัยและพัฒนาให้กับ Thailand Management Association (TMA) เพ่ือส่งให้กับ 
IMD ในการจัดอันดับความสามารในการแข่งขัน และส่งข้อมูลให้กับ UNESCO เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่างๆ 

4) ส่งข้อมูล สถิติ ตัวชี้วัด และดัชนี ด้าน วทน. เพ่ือน าไปจัดท าสถิติทางการ (Official statistics) 
ด้าน วทน. ตามแผนแม่บทสถิติรายสาขา วทน. 

5) เกิดเครือข่ายการจัดท าข้อมูลและเครือข่ายผู้ใช้ข้อมูลด้าน วทน. อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ิมขึ้น อาทิ
เช่น เครือข่ายการจัดท าข้อมูล วทน. รายอุตสาหกรรม ระหว่าง สวทน. หน่วยงานในกระทรวง
อุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

6) เกิดเครือข่ายการพัฒนามาตรฐานการจ าแนกประเภทการวิจัยและพัฒนา (R&D Classification 
System) ส าหรับประเทศไทย 

7) บุคลากรภายใน สวทน. และบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถน าข้อมูล วทน. ที่
ถูกต้องและแม่นย าไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศ และตามนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ ในการใช้ วทน. ขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ 

8) ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูล สถิติและดัชนีด้าน วทน. อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

9) การให้บริการข้อมูลบุคลากร และความต้องการก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การจัดการ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม 

10) น าเสนอรายงานติดตามและประเมินผลนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555 – 2564) ต่อคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ (กวทน.) 

11) หน่วยงานต่างๆ ตระหนักถึงเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ประเทศ และเป้าหมายตามนโยบายและ
แผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และจัดสรรงบประมาณ และ
ผลักดันโครงการ/กิจกรรม เพ่ือตอบสนองเป้าหมายดังกล่าว 

12) สวทน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสามารถในการติดตามและประเมินผลโครงการ วทน. ที่
มีความส าคัญ 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
การติดตามประเมินผลโครงการ อาศัยกลไกคณะกรรมการและคณะท างานชุดต่างๆ ดังนี้ 
 คณะอนุกรรมการจัดท าดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  
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 คณะท างานก ากับการศึกษาเชิงวิชาการโครงการส ารวจข้อมูลการวิจัยและพัฒนา  
 คณะท างานก ากับโครงการจัดท าระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  

- แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานคลังข้อมูล วทน. ระบบภูมิสารสนเทศด้าน วทน. และ
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล วทน. อย่างต่อเนื่อง 

- คณะท างานก ากับโครงการ ประกอบด้วย  ที่ปรึกษาโครงการ ประธานคณะท างาน 
คณะท างานในส่วนของภาคการศึกษา คณะท างานในส่วนของภาครัฐ และคณะท างานใส่วน
ของภาคเอกชน 

 คณะท างานก ากับโครงการจัดท าระบบติดตามและประเมินผลนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) 

6. หน่วยงานร่วมด าเนินงาน 
1) ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
2) หน่วยงานในเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 
3) หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4) หน่วยงานในคณะอนุกรรมการจัดท าดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
5) สภาอุตสาหกรรม 
6) หอการค้าแห่งประเทศไทย 
7) ภาคเอกชน 
8) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
9) กระทรวงทุกกระทรวง 
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7. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 
 
งบประมาณ 
 

โครงการ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส

4 
รวมปี  
2558 

(03) โครงการจัดท าตวัชีว้ดั ฐานขอ้มลู ดชันแีละรายงานตดิตามและประเมนิผลนโยบายและแผน วทน. 

โครงการศกึษาและจัดท าดชันชีีว้ดัความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี
และนวตักรรมของประเทศ 

2.13 3.18 1.97 2.94 10.22 

โครงการจัดท าระบบฐานขอ้มลูดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 0.30 0.05 0.20 0.20 0.74 

โครงการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานตามนโยบายและแผน
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ

0.48 0.36 0.66 0.30 1.80 

รวมงบประมาณปี 2558 2.91 3.59 2.83 3.44 12.77 

 
กิจกรรม/ผลผลิต 
 

กจิกรรม/ผลผลติ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โครงการศกึษาและจัดท าดชันชีีว้ดัความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมของประเทศ 
การจัดท าหนังสอืดชันวีทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีประจ าปี 2557 ฉบบั
สมบรูณ ์ฉบบัส าหรับประชาชนทัว่ไปภาษาไทย และฉบบัประชาชนทัว่ไป
ภาษาองักฤษ (หน่วยนับ : หนังสอืดชันวีทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย)ี 

   3 

การจัดท ารายงานการส ารวจขอ้มลูวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมของ
ภาคเอกชนไทย ปี 2557 (ปีขอ้มลู 2555 และ 2556) และการจัดท าเนยีบ
รายชือ่ผูป้ระกอบการทีม่กีารวจัิยและพฒันาประจ าปี 2557   (หน่วยนับ : 
หนังสอืและฐานขอ้มลู) 

  2  

การจัดท ารายงานการส ารวจขอ้มลูวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมของ
ภาคเอกชนไทย ปี 2558 การจัดท าท าเนยีบรายชือ่ผูป้ระกอบการทีม่กีารวจัิย
และพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมประจ าปี 2558 และการพฒันาเครอื
ผูป้ระกอบการทีม่กีารวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรม (หน่วยนับ : 
เครอืขา่ย) 

 4   

การจัดท ารายงานการส ารวจขอ้มลูวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมของ
ภาคเอกชนไทย ปี 2558 การจัดท าท าเนยีบรายชือ่ผูป้ระกอบการทีม่กีารวจัิย
และพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมประจ าปี 2558 และการพฒันาเครอืขา่ย
ผูป้ระกอบการทีม่กีารวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรม (หน่วยนับ : 
หนังสอืและฐานขอ้มลู) 

    

การจัดท ารายงานการวเิคราะหง์บประมาณจัดสรรและเบกิจา่ย ดา้น วทน. ปี
ขอ้มลู 2557-58 (หน่วยนับ : รายงานและฐานขอ้มลู) 

 1   

การจัดท ารายงานการวเิคราะหค์วามสามารถในการแขง่ขนัดา้น วทน. ของ
ประเทศ (จัดท า E-book) (หน่วยนับ : รายงาน) 

1  1 1 

การจัดท ารายงานการวเิคราะหศ์กัยภาพดา้น วทน. ในอตุสาหกรรมยทุธศาสตร ์
(STI Industry Outlook) (หน่วยนับ : รายงาน) 

 1  1 

การพฒันาดชันวีทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสี าหรับการประเมนิศกัยภาพของ 
SMEs และผูป้ระกอบการใหม ่(หน่วยนับ : รายงาน) 

   1 

โครงการจัดท าระบบฐานขอ้มลูดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
พฒันาและปรับปรงุเว็บไซตศ์นูยข์อ้มลู วทน. (จา้งผูป้ระสานงานโครงการ) 
(หน่วยนับ : เว็บไซตศ์นูยข์อ้มลู วทน.) 

   1 

ปรับปรงุขอ้มลู วทน. ในคลงัขอ้มลู วทน. และ การพฒันาสว่นการรองรับงาน
ดา้นการเชือ่มโยงขอ้มลูกบัหน่วยงานตา่งๆ (web service) (หน่วยนับ : 
คลงัขอ้มลู วทน.) 

   1 

การปรับปรงุขอ้มลูดา้น วทน. ในมติเิชงิพืน้ที ่(GIS) (หน่วยนับ : ระบบภมูิ
สารสนเทศ (GIS) ดา้น วทน.) 

   1 

โครงการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานตามนโยบายและแผนวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ
การจัดท ารายงานการศกึษาแนวทางการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงาน
ดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม (หน่วยนับ : คูม่อื) 

  1 1 

การยกระดบัความสามารถในการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานดา้น
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแกบ่คุลากรภาครัฐและ
สถาบนัการศกึษา (หน่วยนับ : คน) 

  30 30 
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โครงการ (04) โครงการคาดการณ์เทคโนโลยีอนาคต (Technology Foresight) 
เพื่อก าหนดท่าทีของไทยในเวทีโลก   

ระยะเวลาตลอดโครงการ เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

รายละเอียดโครงการ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

การขับเคลื่อนโยบายและแผน วทน. ในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศมีความส าคัญเป็นไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่าการขับเคลื่อนในประเทศ โดยเฉพาะประเด็นเทคโนโลยีที่ส่วนใหญ่จะมีอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค (APEC-CTF) ภายใต้ สวทน. เป็นหน่วยงานที่มีความเชื่อมโยงกับกรอบความ
ร่วมมือทางด้ าน เศรษฐกิจของ APEC เดิม APEC-CTF ด า เนินงานภายใต้  Industrial Science and 
Technology Working Group (ISTWG) ต่อมา APEC ได้มีการปรับแนวทางในการท างานให้ครอบคลุมด้าน
วิจัยนโยบายที่มีนวัตกรรม การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา จึงได้ปรับ
โครงสร้างในชื่ อใหม่คือ Policy Partnership on Science and Technology (PPSTI) การติดตามการ
พัฒนาการและการผลักดันให้ APEC-CTF อยู่ในโครงสร้างที่เหมาะสมกับภารกิจของ สวทน. มีความส าคัญ
อย่างมากต่อการขับเคลื่อนกรอบนโยบายฯ ในระดับนานาชาติและมีประโยชน์ต่อการท างานด้านการคาดการณ์
อนาคตเทคโนโลยี (technology foresight) ในเวทีนานาชาติ กิจกรรมด้านการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต
จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญทั้ งในระดับนานาชาติและระดับชาติ นอกจากนั้นยัง
ต้องการองค์ความรู้ที่หลากหลาย ไม่เพียงเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น ความรู้ความเข้าใจใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองยังมีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการคาดการณ์อนาคต ดังนั้น การท างาน
ร่วมกันกับหน่วยงานด้านการคาดการณ์อนาคตในระดับนานาชาติและหน่วยงานในประเทศในหลากหลายสาขา
จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก  

ส าหรับประเทศไทยการวิเคราะห์แนวโน้มและการประเมินความเสี่ยงของเทคโนโลยีมีความส าคัญ      
สวทน. มีหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ให้เป็นหน่วยงานที่ต้องรายงานสถานการณ์ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในตาม
การเปลี่ยนแปลงในด้านอื่นๆ ประเด็นเทคโนโลยีที่ส าคัญของประเทศท่ีมีนัยส าคัญต่อการพัฒนาด้าน วทน. ของ
ประเทศ เช่น technology trend, technology risk assessment, technology readiness เป็นประเด็นที่
จะต้องมีการศึกษา ติดตาม ด้วยกระบวนการที่เป็นระบบ กระบวนการคาดการณ์อนาคตของเทคโนโลยี 
(technology foresight) เป็นวิธีการที่เหมาะสมในการด าเนินการดังกล่าว แต่เนื่องจากประเด็นเทคโนโลยีและ
การใช้วิธีการคาดการณ์อนาคตของเทคโนโลยีเป็นประเด็นที่มีความหลากหลาย บางประเด็นเป็นประเด็นเชิงลึก 
การท างานภายใน สวทน. แต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการที่จะท าให้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ จึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องมีการท างานแบบเครือข่ายของการคาดการณ์อนาคตของประเทศไทย (Thai foresight 
network) โดยมี สวทน. เป็นแกนกลาง 
2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือร่วมศึกษาประเด็นด้านการคาดการณ์อนาคตกับหน่วยงานด้าน foresight ในต่างประเทศ
โดยการเน้น พ้ืนที่ ใน APEC ภายใต้  Policy Partnership on Science and Technology 
(PPSTI) ของ APEC เช่น ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สาธารณรัฐ



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

56 | 107 

 

เกาหลี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐ
รัสเซีย 

2) เพ่ือผลักดันให้ APEC-CTF อยู่ในโครงสร้างที่เหมาะสมของ APEC PPSTI สอดคล้องกับภารกิจ
ของ     สวทน. 

3) เพ่ือสร้างเครือข่ายการท างานด้าน foresight กับหน่วยงานต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ 
4) เพ่ือร่วมกันสร้างเครื่องมือด้าน foresight ที่จะใช้ในการคาดการณ์เทคโนโลยีที่มีนัยส าคัญต่อ

ประเทศไทยที่มีการท างานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
5) เพ่ือให้ได้ประเด็นส าคัญในด้านเทคโนโลยีที่ สวทน. สามารถรายงานต่อรัฐบาลและสื่อสารกับ

สังคมอย่างต่อเนื่อง 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1) ได้ประเด็นส าคัญทางด้าน วทน. ใน APEC ผ่านการท างานกับหน่วยงานด้าน foresight ใน

ต่างประเทศโดยการเน้นพ้ืนที่ใน APEC 
2) APEC-CTF อยู่ในโครงสร้างที่เหมาะสมของ APEC PPSTI สอดคล้องกับภารกิจของ สวทน. 
3) ได้ประเด็นส าคัญทางด้านเทคโนโลยีของประเทศที่สามารถเป็นการคาดการณ์อย่างต่อเนื่อง 

(รายปี) เช่น  technology trend, technology risk assessment, technology readiness 
ผ่านการใช้เครื่องมือทางด้านการคาดการณ์อนาคตเทคโนโลยี (technology foresight) และ 

4) ได้เครือข่ายระดับชาติและระดับนานาชาติในการท างานด้านการคาดการณ์อนาคตของประเทศ
ไทย 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
1) ประเด็นส าคัญด้านวทน. ใน APEC  
2) APEC-CTF อยู่ในโครงสร้างที่เหมาะสมของ APEC PPSTI  
3) เครือข่ายระดับนานาชาติในการท างานด้านการคาดการณ์อนาคตของ APEC 
4) ประเด็นส าคัญทางด้านเทคโนโลยีของประเทศที่สามารถเป็นการคาดการณ์อย่างต่อเนื่อง (ราย

ปี) เช่น  technology trend, technology risk assessment, technology readiness เพ่ือให้
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน 

5) เครื่องมือทางด้านการคาดการณ์อนาคต (technology foresight) เพ่ือใช้ในการคาดการณ์
อนาคตของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 

6) เครือข่ายระดับชาติและระดับนานาชาติในการท างานด้านการคาดการณ์อนาคตของประเทศ
ไทย 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
มีการติดตามประเมินผลโครงการผ่านคณะที่ปรึกษานานาชาติ 

6. หน่วยงานร่วมด าเนินงาน 
1) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)  
2) หน่วยงานด้าน foresight ใน APEC เช่น  

 Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) 
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 Science and Technology Foresight Center, National Institute of Science and 
Technology Policy, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology, Japan 

 International Foresight Center, Higher School of Economics, Russia 
 Centre for Strategic Futures, Prime Minister’s Office, Singapore 
 Indonesian Institute of Sciences (LIPI), Indonesia 
 National Institute of Science and Technology Policy and Strategy Studies 

(NISTPASS), Vietnam 
3) หน่วยงานด้าน foresight ในประเทศไทย เช่น 

 มหาวิทยาลัย 
 Siam Intelligence Unit  
 บริษัทเอกชน 

7. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 
 
งบประมาณ 

โครงการ 
ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส4 

รวมปี  
2558 

(04) โครงการคาดการณ์เทคโนโลยอีนาคต (Technology Foresight) เพือ่ก าหนดทา่ทขีองไทยในเวทโีลก 

โครงการขบัเคลือ่นนโยบาย วทน. ในกรอบความรว่มมอืทางเศรษฐกจิในเอเชยี-
แปซฟิิก 

1.89 0.46 0.53 0.05 2.93 

รวมงบประมาณปี 2558 1.89 0.46 0.53 0.05 2.93 

 
กิจกรรม/ผลผลิต 
 

กจิกรรม/ผลผลติ ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

โครงการขบัเคลือ่นนโยบาย วทน. ในกรอบความรว่มมอืทางเศรษฐกจิในเอเชยี-แปซฟิิก 

เครอืขา่ยของการท างานรว่มกนักบัหนว่ยงานดา้นการคาดการณ์อนาคตใน APEC เชน่ 
LIPI NISTPASS โดยม ีAPEC-CTF ภายใต ้สวทน. เป็นแกนกลาง (หน่วยนับ : ครัง้) 

 1 1 1 

เครือ่งมอืในการคาดการณอ์นาคตของเทคโนโลย ี(หน่วยนับ : เครือ่งมอื)    1 

น าเสนอผลงานตอ่รัฐบาลไทย สงัคม และ APEC ผลงานผา่นสือ่ตา่งๆ (หน่วยนับ : 
สือ่) 

    

การผลกัดนัให ้APEC-CTF อยูใ่นโครงสรา้งทีเ่หมาะสมของ APEC PPSTI (หน่วยนับ 
: โครงสรา้ง) 

  1  

จัดประชมุ APEC-CTF’s IAB และไดข้อ้เสนอแนะในการท างานดา้นการคาดการณ์
อนาคตเทคโนโลย ี(หน่วยนับ : ขอ้เสนอ) 

   1 
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โครงการ (05) โครงการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST)  
ระยะเวลาตลอดโครงการ เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

รายละเอียดโครงการ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 มาตรา 29 
ก าหนดให้มีสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงขึ้นในส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เพ่ือท าหน้าที่ในการประสานงานให้สถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาใน
ประเทศและต่างประเทศท าความร่วมมือด้านการศึกษาหรือการวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองต่อนโยบายและ
ความต้องการของประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเพ่ือเพ่ิมนักวิจัยให้เพียงพอ
และยกระดับคุณภาพของการวิจัย 

2) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ในประเทศ กับสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ในการวิจัยและพัฒนาหรือการจัด
การศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยให้สถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษานั้นเข้าร่วม
เป็นสถาบันเครือข่ายของสถาบัน และสร้างกลุ่มสถาบันเครือข่ายในการด าเนินโครงการหรือ
หลักสูตรร่วมกัน โดยเน้นโครงการหรือหลักสูตรซึ่งมีการวิจัยและพัฒนาที่เอ้ืออ านวยต่อการ
พัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในภาคการผลิตและบริการ หรือ
ปัญหาอื่นที่กลุ่มสถาบันเครือข่ายมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางเพ่ือน าสถาบันเครือข่ายหรือกลุ่ม
สถาบันเครือข่ายไปสู่การยอมรับในระดับสากล 

4) ด าเนินการให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างสถาบันวิจัยหรือ 
สถาบันการศึกษาในประเทศกับต่างประเทศ 

5) เผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาหรือผลการศึกษาในกลุ่มสถาบันเครือข่ายและส่งเสริมให้มีการน า
ผลการศึกษานั้นไปใช้ประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมและในอุตสาหกรรม อย่างเหมาะสม 

6) เสนอชื่อสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศให้คณะกรรมการบริหาร
พิจารณาการเข้าร่วมเป็นสถาบันเครือข่ายหรือกลุ่มสถาบันเครือข่าย ให้สถาบันมีบุคลากรเท่าที่
จ าเป็นในการประสานงานและการส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือตามอ านาจหน้าที่ของสถาบัน 
ทั้งนี้สถาบันจะไม่ด าเนินการวิจัยและพัฒนาหรือจัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง 

เพ่ือปฏิบัติตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ สถาบันฯ ได้ด าเนิน
โครงการที่ตอบสนองต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ ตอบสนองต่อ
นโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหากับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ตามยุทธศาสตร์ประเทศ 
(Country Strategy) 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
1) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูง (เน้นคุณภาพและเชื่อมโยง

กับการประกอบอาชีพ) 
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2) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
3) สร้างความม่ันคงส าหรับอนาคตของประเทศ 
4) ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ในอุตสาหกรรม/
เทคโนโลยียุทธศาสตร์ 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในสาขาที่ประเทศขาดแคลนเข้า
มาจากต่างประเทศ และถ่ายทอดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1) ผลิตและพัฒนาบุคลากร วทน. ในสาขาที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยเป้าหมายคือ 1,750 

คน   
 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง จ านวน 

625 คน 
 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยาชีววัตถุ จ านวน 80 คน 
 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช จ านวน 250 คน 
 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและความรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

จ านวน 170 คน 
 บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือ

การผลิตแก่ภาคอุตสาหกรรมจ านวน 280 คน 
 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีชุดตรวจและไบโอเซนเซอร์ 

จ านวน 150 คน 
 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยียางล้อ จ านวน 50 คน 
 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริหารเทคโนโลยีและพัฒนา

ผู้ประกอบการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านศักยภาพทางธุรกิจ
และด้านนวัตกรรม 145 คน 

2) ถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ภาคการผลิตและบริการ โดยเป้าหมายคือ 10 เทคโนโลยี 
3) พัฒนารายวิชาเฉพาะทาง โดยเป้าหมายคือ 18 วิชา 
4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาบุคลากร วทน. โดยเป้าหมายคือ 2 เครือข่าย 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
1) จ านวนบุคลากรด้าน วทน. ที่มีความรู้และทักษะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

เพ่ิมมากข้ึน 
2) มีเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
3) เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
คณะที่ปรึกษาสถาบันฯ และคณะกรรมการวิชาการในแต่ละโครงการ 
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6. หน่วยงานร่วมด าเนินงาน 
1) หน่วยงานภาคเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
2) มหาวิทยาลัย อาทิ มหิดล มจธ. มจพ.  
3) หน่วยงานภาครัฐ อาทิ สวทช. กรมวิชาการเกษตร 

7. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 
 
งบประมาณ 
 

โครงการ 
ไตร
มาส 1 

ไตร
มาส 2 

ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส4 

รวมปี  
2558 

(05) โครงการสถาบนัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยชีัน้สงู (THAIST)       

โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นชวีเภสชัภัณฑ ์(Biopharmaceuticals) เพือ่
รองรับการพฒันาอตุสาหกรรมยาชวีวตัถขุองประเทศไทย 

2.70  5.55  1.15  0.74  10.15  

โครงการพฒันาบคุลากรและเครอืขา่ยเชีย่วชาญดา้นชดุตรวจและไบโอเซนเซอร ์
เซนเซอร ์

2.01  1.89  0.45  0.18  4.52  

โครงการพฒันาบคุลากรและเครอืขา่ยเชีย่วชาญดา้นการปรับปรงุพนัธุพ์ชื และการผลติ
พนัธุพ์ชื 

4.08  3.97  1.71  1.92  11.68  

โครงการพฒันาศนูยน์วตักรรมดา้นการออกแบบและวศิวกรรมเพือ่การผลติ (Centre of 
Innovation of Design and Engineering for Manufacturing) 

3.03  2.09  1.21  0.90  7.23  

โครงการพฒันาระบบการบรหิารองคค์วามรูด้า้นการบรหิารเทคโนโลยเีพือ่พฒันา
ผูป้ระกอบการฐานนวตักรรม 

1.42  2.17  2.36  1.37  7.32  

โครงการผลติและพฒันาบคุลากรดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพือ่รองรับการ
พฒันาและขยายระบบขนสง่ทางรางของประเทศไทย 

9.09  5.66  5.29  3.54  23.59  

โครงการพฒันาบคุลากรและเทคโนโลยดีา้นหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ(Robotics 
and Automation) 

2.70  2.14  0.96  0.86  6.66  

โครงการพฒันาบคุลากรและเครอืขา่ยเชีย่วชาญดา้นอตุสาหกรรมและผลติภณัฑจ์าก
ยางพารา 

0.83  2.38  1.47  0.64  5.33  

รวมงบประมาณปี 2558 25.87  25.86  14.60  10.14  76.47  

 
กิจกรรม/ผลผลิต 

 
กจิกรรม/ผลผลติ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

การพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นชวีเภสชัภณัฑเ์พือ่รองรบัการพฒันาอตุสาหกรรมยาชวีวตัถขุองประเทศไทย 

สนับสนนุการด าเนนิการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาโทรปูแบบ Engineering practice school สาขาวศิวกรรมชวีเภสชัภัณฑ ์ (ผกูพนั
งบประมาณปี 2557) 

จ านวนบคุลากรวจัิยระดบัสงูทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม (หน่วยนับ : คน) 30    
จ านวนบคุลากรวจัิยระดบัสงูทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม (หน่วยนับ : กจิกรรม) 1    

การสมัมนาพฒันาผูเ้ชีย่วชาญระดบัสงูเพือ่รองรับคลสัเตอรย์าชวีวตัถ ุ     
หลกัสตูรการพฒันาผูเ้ชีย่วชาญระดบัสงู (หน่วยนับ : หลกัสตูร)  1   
จ านวนบคุลากรวจัิยระดบัสงูทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม (หน่วยนับ : ราย)  80   

จัดท ากรอบการศกึษาแนวทางการพฒันาบคุลากรดา้นวศิวกรรมกระบวนการทางชวีภาพ (Bioprocess Engineering)  (ผกูพนังบประมาณปี 
2557) 

รายงานการศกึษาแนวทางการพฒันาบคุลากรดา้นวศิวกรรมกระบวนทางชวีภาพ 
(หน่วยนับ : เลม่) 

 1   

การพฒันากลุม่วชิาเฉพาะทางดา้น Medicinal Pharamacy 
แผนการสอน /  ต ารา (หน่วยนับ : เลม่)    1 

การพฒันากลุม่วชิาเฉพาะทางดา้น Biomedical Science 
แผนการสอน /  ต ารา  (หน่วยนับ : เลม่)    1 

เวทเีสวนาทางวชิาการ THAIST Forum 
Proceeding "THAIST Forum 2015"  จ านวนบคุลากรวจัิยระดบัสงูทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม 
(หน่วยนับ : ราย) 

30 30 30 30 

การด าเนนิกจิกรรมของเครอืขา่ยฯ      
เครอืขา่ยเชีย่วชาญดา้นชวีเภสชัภัณฑ ์(หน่วยนับ : เครอืขา่ย)  1   

ด าเนนิกจิกรรมตามความรว่มมอืระหวา่งไทย-สหราชอาณาจักรภายใตโ้ครงการ Newton Fund (ผกูพนังบประมาณปี 2557) 

เครอืขา่ยเชีย่วชาญดา้นชวีเภสชัภัณฑ ์(หน่วยนับ : เครอืขา่ย)  1   
จ านวนบคุลากรวจัิยระดบัสงูทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม (หน่วยนับ : คน)  80   
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กจิกรรม/ผลผลติ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 

การพฒันาเครอืขา่ยเชีย่วชาญตา่งประเทศ 
เครอืขา่ยเชีย่วชาญดา้นชวีเภสชัภัณฑ ์(หน่วยนับ : เครอืขา่ย)    1 

การพฒันาบคุลากรและเครอืขา่ยเชีย่วชาญดา้นชุดตรวจและไบโอเซ็นเซอร ์

โครงการเก็บรวบรวมขอ้มลูเพือ่จัดท าระบบฐานขอ้มลูดา้น Bioelectronics & Biosensor 
ระบบฐานขอ้มลูนักวจัิยและผูเ้ชีย่วชาญ (หน่วยนับ : ฐานขอ้มลู) 1    

โครงการพฒันาหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรม์หาบณัฑติ 
เอกสารประกอบการเรยีนการสอน สือ่การเรยีนการสอน เอกสารประกอบการบรรยาย 
ในสาขา Electronics & Sensors พฒันาน ารอ่ง (หน่วยนับ : รายวชิา) 

 2   

โครงการศกึษาความตอ้งการดา้นเทคโนโลยเีซนเซอรใ์นภาคอตุสาหกรรม 
รายงานการศกึษาความตอ้งการดา้นเทคโนโลยเีซนเซอรใ์นภาคอตุสาหกรรม 
โดยเฉพาะของประเทศไทย (หน่วยนับ : รายงาน) 

 1   

โครงการพฒันาหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรม์หาบณัฑติ 
เอกสารประกอบการเรยีนการสอน สือ่การเรยีนการสอน เอกสารประกอบการบรรยาย 
ในสาขา Electronics & Sensors พฒันาน ารอ่ง (หน่วยนับ : รายวชิา) 

   5 

โครงการจัดการถา่ยทอดเทคโนโลยดีา้นเทคโนโลย ีRadio Frequency Identification (RFID) 
เทคโนโลยทีีถ่า่ยทอด (หน่วยนับ : เทคโนโลย)ี 1    

โครงการสมัมนาเชงิวชิาการเพือ่ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลย ี
ผูเ้ขา้รว่มการสมัมนา (หน่วยนับ : คน)  50 50 50 

โครงการสมัมนาระดมสมองแนวโนม้ของความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยเีซนเซอรใ์นประเทศไทย และการประชมุเพือ่สรา้งเครอืขา่ย 

ขอ้เสนอแนะ/รายงานแนวโนม้ความกา้วหนา้และความตอ้งการดา้นเทคโนโลยี
เซนเซอรใ์นประเทศไทย (หน่วยนับ : รายงาน) 

  1  

การพฒันาบคุลากรและเครอืขา่ยเชีย่วชาญดา้นดา้นการปรบัปรงุพนัธุแ์ละการผลติพนัธุพ์ชื 

กจิกรรมที ่1.1 โครงการเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพนสิติ/นักศกึษา เพือ่ปพูืน้ฐานดา้นการปรับปรงุพนัธุพ์ชื (คณะเกษตร ก าแพงแสน 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร)์ 

นสิติและนักศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการ (หน่วยนับ : คน)    40 

การฝึกอบรมวชิาการ (ศนูยเ์ทคโนโลยชีวีภาพเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร)์ 
ผูผ้า่นการฝึกอบรม (หน่วยนับ : คน) 80 40   

การฝึกอบรมวชิาการ (ศนูยเ์ทคโนโลยชีวีภาพเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร)์ 
ผูผ้า่นการฝึกอบรม (หน่วยนับ : คน)   40 40 

ศกึษาความตอ้งการบคุลากรดา้นการปรับปรงุพนัธุพ์ชื (คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร)์ 
รายงานการศกึษาความตอ้งการบคุลากรดา้นการปรับปรงุพนัธุพ์ชื การผลติพนัธุพ์ชื 
การขยายพนัธุพ์ชืและเมล็ดพนัธุ ์(หน่วยนับ : รายงาน) 

 1   

พฒันาหลกัสตูรแบบกลุม่วชิามาตรฐาน (Module-Based) - (ศนูยเ์ทคโนโลยชีวีภาพเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร)์ 
เอกสารประกอบการเรยีนการสอน สือ่การเรยีนการสอน เอกสารประกอบการบรรยาย 
(หน่วยนับ : รายวชิา) 

 4   

พฒันาหลกัสตูรแบบกลุม่วชิามาตรฐาน (Module-Based) - (ศนูยเ์ทคโนโลยชีวีภาพเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร)์ 
เอกสารประกอบการเรยีนการสอน  
สือ่การเรยีนการสอน เอกสารประกอบการบรรยาย (หน่วยนับ : รายวชิา) 

   2 

การจัดการถา่ยทอดเทคโนโลย ี(ศนูยเ์ทคโนโลยชีวีภาพเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร)์ 
เทคโนโลยทีีไ่ดร้ับถา่ยทอด (หน่วยนับ : เทคโนโลย)ี 2 1   

การจัดการถา่ยทอดเทคโนโลย ี(ศนูยเ์ทคโนโลยชีวีภาพเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร)์ 
เทคโนโลยทีีไ่ดร้ับถา่ยทอด (หน่วยนับ : เทคโนโลย)ี   1 1 

สมัมนาระดมสมอง การประชมุคณะกรรมการวชิาการ และการประชมุเพือ่สรา้งเครอืขา่ย 
ขอ้เสนอแนะ/รายงานแนวโนม้ความกา้วหนา้และความตอ้งการดา้นเทคโนโลยกีาร
ปรับปรงุพนัธุพ์ชืและการผลติพนัธุพ์ชืและเมล็ดพนัธุใ์นประเทศไทย (หน่วยนับ : 
รายงาน) 

 1   

การด าเนนิกจิกรรมของเครอืขา่ยฯ 
รายงานการเยีย่มชมและหารอืกบัสถาบนัชัน้น าระดบัโลก (หน่วยนับ : รายงาน)    1 

การพฒันาศนูยน์วตักรรมดา้นการออกแบบและวศิวกรรมเพือ่การผลติ 

การพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการดา้นการออกแบบเชงิวศิวกรรมดว้ย Computer Aided Engineering (CAE) (ผกูพนังบประมาณปี 2557) 
จ านวนผูป้ระกอบการไดร้ับการพฒันาศกัยภาพดา้นการออบแบบเชงิวศิวกรรม (หน่วย
นับ : บรษัิท) 

10    

การพฒันาศกัยภาพดา้นการออกแบบเชงิวศิวกรรมเพือ่การผลติใหแ้กภ่าคอตุสาหกรรม 
ภาคอตุสาหกรรมไดร้ับการพฒันาศกัยภาพดา้นการออบแบบเชงิวศิวกรรม (หน่วยนับ 
: บรษัิท) 

 10 10  

การศกึษาแนวทางการพฒันาลกัษณะธรุกจิจาก OEM เป็น ODM/OBM ส าหรบัอตุสาหกรรมในประเทศไทย 
ขอ้เสนอแนะแนวปฏบิตัขิองผูป้ระกอบการในการยกระดบัธรุกจิจาก OEM เป็น 
ODM/OBM (หน่วยนับ : เรือ่ง) 

   1 

การถา่ยทอดความรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นการออกแบบและวศิวกรรมเพือ่การผลติแกภ่าคอตุสาหกรรมโดยผูเ้ชีย่วชาญภายในประเทศ 
จ านวนเทคโนโลยทีีไ่ดร้ับการถา่ยทอด บคุลากรทีไ่ดร้ับการถา่ยทอดเทคโนโลย ี
(หน่วยนับ : เทคโนโลย ี/ คน) 

  120 40 

การถา่ยทอดความรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นการออกแบบและวศิวกรรมเพือ่การผลติแกภ่าคอตุสาหกรรมโดยผูเ้ชีย่วชาญตา่งประเทศ 
จ านวนเทคโนโลยทีีไ่ดร้ับการถา่ยทอด บคุลากรทีไ่ดร้ับการถา่ยทอดเทคโนโลย ี
(หน่วยนับ : เทคโนโลย ี/ คน) 

 40 80  

การบรหิารจัดการเครอืขา่ย 
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ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 

เครอืขา่ยเชีย่วชาญดา้นการออกแบบและวศิวกรรมเพือ่การผลติ (หน่วยนับ : 
เครอืขา่ย) 

   1 

การพฒันาระบบการบรหิารองคค์วามรูด้า้นการบรหิารเทคโนโลยเีพือ่พฒันาผูป้ระกอบการฐานนวตักรรม 

สนับสนนุการด าเนนิกจิกรรม STI Innovation Fellow ครัง้ที ่1  ที ่UCLA  (ผกูพนังบประมาณปี 2557) 
หลกัสตูรการพฒันาผูเ้ชีย่วชาญระดบัสงู (หน่วยนับ : หลกัสตูร) 1    
จ านวนบคุลากรวจัิยระดบัสงูทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม (หน่วยนับ : ราย) 30    

สนับสนนุการด าเนนิกจิกรรม STI Innovation Fellow ครัง้ที ่2  ที ่UCLA 
หลกัสตูรการพฒันาผูเ้ชีย่วชาญระดบัสงู (หน่วยนับ : หลกัสตูร)  1   

จ านวนบคุลากรวจัิยระดบัสงูทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม (หน่วยนับ : ราย)   30 30 

การสมัมนาพฒันาผูเ้ชีย่วชาญระดบัสงู 
คูม่อืการพฒันาผูป้ระกอบการฐานนวตักรรม (หน่วยนับ : เลม่)    1 

 Innopreneur Playground 
จ านวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม (หน่วยนับ : คน) 30 30 30 30 

การพฒันากลุม่วชิาเฉพาะทางดา้นการบรหิารเทคโนโลย ี
แผนการสอน/ต ารา (หน่วยนับ : เลม่)    1 

การพฒันากลุม่วชิาเฉพาะทางดา้นการพฒันาผูป้ระกอบการฐานนวตักรรม 
แผนการสอน/ต ารา (หน่วยนับ : เลม่)    1 

การด าเนนิกจิกรรมของเครอืขา่ยฯ 
เครอืขา่ยเชีย่วชาญดา้นการบรหิารเทคโนโลยแีละนวตักรรม และการพฒันา
ผูป้ระกอบการฐานนวตักรรม (หน่วยนับ : เครอืขา่ย) 

 1   

การพฒันาเครอืขา่ยเชีย่วชาญตา่งประเทศ 
MOU ระหวา่ง THAIST กบั GEMI (หนว่ยนับ : MoU)    1 

แผนยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิและพฒันาผูป้ระกอบการฐานนวตักรรม (หน่วยนับ : 
รายงาน) 

   1 

การผลติและพฒันาบคุลากรดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพือ่รองรบัการพฒันาและขยายระบบขนสง่ทางรางของประเทศ
ไทย 

โครงการจา้งทีป่รกึษาเพือ่ด าเนนิการพฒันาหลกัสตูรและน ารอ่งการสรา้งก าลงัคนระดบัวศิวกรดา้นระบบขนสง่ทางรางเขา้สูต่ลาดแรงงาน 
(ระยะที2่: การน ารอ่งการเรยีนการสอนวชิาวชิาวศิวกรรมทางรถไฟ และวชิาวศิวกรรมลอ้เลือ่น) 

จ านวนนักศกึษาทีเ่ขา้รับการเรยีนการสอน (หน่วยนับ : คน) 80    
โครงการจา้งทีป่รกึษาเพือ่ด าเนนิการพฒันาหลกัสตูรและน ารอ่งการสรา้งก าลงัคนระดบัวศิวกรดา้นระบบขนสง่ทางรางเขา้สูต่ลาดแรงงาน 
(ระยะที2่: การน ารอ่งการเรยีนการสอนวชิาวศิวกรรมระบบรางเบือ้งตน้) 

จ านวนนักศกึษาทีเ่ขา้รับการเรยีนการสอน (หน่วยนับ : คน) 15 15   
โครงการจา้งทีป่รกึษาเพือ่ด าเนนิการพฒันาหลกัสตูรและน ารอ่งการสรา้งก าลงัคนระดบัวศิวกรดา้นระบบขนสง่ทางรางเขา้สูต่ลาดแรงงาน 
(ระยะที2่: การน ารอ่งการเรยีนการสอนวชิาการวางแผนและการจัดการขนสง่ระบบราง) 

จ านวนนักศกึษาทีเ่ขา้รับการเรยีนการสอน (หน่วยนับ : คน) 20 20   
โครงการฝึกอบรมหลกัสตูรพฒันาบคุลากรเพือ่เป็นผูส้อนดา้นวศิวกรรมการจัดการระบบขนสง่ทางราง (Rail System Engineering 
Management) 

จ านวนบคุลากรผูส้อนดา้นวศิวกรรมระบบขนสง่ทางราง (หน่วยนับ : คน) 30 30   
โครงการจา้งทีป่รกึษาเพือ่ด าเนนิการฝึกอบรมหลกัสตูรพฒันาบคุลากรดา้นวศิวกรรมระบบขนสง่ทางราง รุน่ที ่4 

จ านวนบคุลากรผูส้อนดา้นวศิวกรรมระบบขนสง่ทางราง (หน่วยนับ : คน) 33    
วางระบบการเรยีนการสอนวศิวกรรมระบบราง 

รายวชิาดา้นระบบขนสง่ทางราง (หน่วยนับ : รายวชิา) 2    
จ านวนนักศกึษาทีเ่ขา้รับการเรยีนการสอน (หน่วยนับ : ราย) 60    

โครงการจา้งทีป่รกึษาเพือ่ด าเนนิการพฒันาหลกัสตูรและน ารอ่งการสรา้งก าลงัคนระดบัชา่งเทคนคิดา้นระบบขนสง่ทางรางเขา้สูต่ลาดแรงงาน 
(กจิกรรมการพฒันาและเผยแพรอ่งคค์วามรู ้และการพฒันาบคุลากร) 

จ านวนนักศกึษาทีเ่ขา้รับการเรยีนการสอน (หน่วยนับ : คน) 300 300   
โครงการจา้งทีป่รกึษาเพือ่ด าเนนิการฝึกอบรมหลกัสตูรพฒันาบคุลากรดา้นวศิวกรรมระบบขนสง่ทางราง รุน่ที ่5 

หลกัสตูรผูส้อนดา้นวศิวกรรมระบบขนสง่ทางราง (หน่วยนับ : หลกัสตูร)  1 1 1 

จ านวนบคุลากรผูส้อนดา้นวศิวกรรมระบบขนสง่ทางราง (หน่วยนับ : คน)   30 30 

วางระบบการเรยีนการสอนวศิวกรรมระบบราง ระยะที ่2 
จ านวนบคุลากรดา้น ว&ท (หน่วยนับ : คน) 40 30   

เอกสารประกอบการสอน/สือ่การสอน (หน่วยนับ : สือ่)   1  

โครงการจา้งทีป่รกึษาเพือ่ด าเนนิการพฒันาหลกัสตูรและน ารอ่งการสรา้งก าลงัคนระดบัชา่งเทคนคิดา้นระบบขนสง่ทางรางเขา้สูต่ลาดแรงงาน 
รุน่ที ่2 

จ านวนบคุลากรดา้น ว&ท (หน่วยนับ : คน) 330  330 330 

การพฒันาหลกัสตูรแลสรา้งก าลงัคนระดบัวศิวกรดา้นระบบขนสง่ทางรางเขา้สูต่ลาดแรงงาน 
จ านวนนักศกึษาทีเ่ขา้รับการเรยีนการสอน (หน่วยนับ : คน)  60 30  

การถา่ยทอดเทคโนโลยดีา้นระบบขนสง่ทางรางเพือ่เสรมิสรา้งองคค์วามรูแ้กอ่าจารยแ์ละวศิวกร 
จ านวนบคุลากรดา้น ว&ท ทีเ่ขา้รับการฝึกอบรม (หน่วยนับ : คน)  10 5  

พฒันาเครอืขา่ยเชีย่วชาญตา่งประเทศเพือ่พฒันาบคุลากรผูส้อนและบคุลากรวจัิยดา้นเทคโนโลยรีะบบราง 
จ านวนบคุลากรดา้น ว&ท ทีเ่ขา้รับการฝึกอบรม (หน่วยนับ : คน)    20 

โครงการพฒันาชดุสือ่สาธติการเรยีนการสอนเพือ่เสรมิทกัษะการเรยีนรู ้
ชดุสือ่สาธติการเรยีนการเพือ่เสรมิทกัษะ (หน่วยนับ : สือ่)    4 

พฒันาศนูยเ์ชีย่วชาญเฉพาะทางและการน ารอ่งพฒันาหลกัสตูรก าลงัคนระดบัสงูดา้นระบบขนสง่ทางราง 
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กจิกรรม/ผลผลติ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 

หลกัสตูรการพฒันาก าลงัคนระดบัสงูดา้นระบบขนสง่ทางราง (หน่วยนับ : หลกัสตูร)   1  

การจัดงานประชมุวชิาการดา้นระบบขนสง่ทางรางของประเทศไทย พ.ศ. 2558 (Thailand Rail Academy Symposium 2015;TRAS 2015) 
รายงานการจัดประชมุทางวชิาการ (Proceeding)  (หน่วยนับ : รายงาน)    1 

โครงการพฒันาบคุลากรและเทคโนโลยดีา้นหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ

การพฒันาความรูเ้ทคโนโลยดีา้นหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัเิพือ่ประยกุตใ์ชใ้นภาคผลติและบรกิาร 
บคุลากรทีไ่ดร้ับการพฒันาศกัยภาพดา้นหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ(หน่วยนับ : คน)  40  40 

คา่ยอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่เสรมิทกัษะอตุสาหกรรมดา้นหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ
บคุลากรทีไ่ดร้ับการพฒันาทกัษะอตุสาหกรรมดา้นหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ(หน่วย
นับ : คน) 

  50  

การศกึษาความตอ้งการบคุลากรและเทคโนโลยดีา้นหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัขิองอตุสาหกรรม  (ผกูพนังบประมาณปี 2557) 
รายงานการศกึษาความตอ้งการบคุลากรและเทคโนโลยดีา้นหุน่ยนตแ์ละระบบ
อตัโนมตัขิองประเทศไทย (หน่วยนับ : รายงาน) 

1    

การพฒันาโมดลูเพือ่จัดการเรยีนการสอนแบบ Outcome-based ของหลกัสตูรวศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ(ผกูพนังบประมาณปี 
2557) 

โมดลูการเรยีนรูข้องหลกัสตูรวศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิโมดลูที ่2 และ 3 
(หน่วยนับ : โมดลู) 

 2   

การพฒันาโมดลูของหลกัสตูรของหลกัสตูรวศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ
โมดลูการเรยีนรูห้ลกัสตูรวศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิโมดลูที ่3 และ 4 
(หน่วยนับ : โมดลู) 

  1 1 

วารสารสถาบนัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยชีัน้สงู (THAIST Journal) 
วารสารสถาบนัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยชีัน้สงู (THAIST Journal)  (หน่วยนับ : 
ฉบบั) 

 1  1 

การถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นดา้นหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัโิดยผูเ้ชีย่วชาญตา่งประเทศ 
เทคโนโลยเีกีย่วกบัหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัทิีไ่ดร้ับการถา่ยทอด (หน่วยนับ : ราย)   40  

การพฒันาบคุลากรและเครอืขา่ยเชีย่วชาญดา้นอตุสาหกรรมและผลติภณัฑจ์ากยางพารา 

โครงการพฒันา Electronic Modules เพิม่เตมิเพือ่บรรจใุนโรงเรยีนไซเบอรย์างลอ้ (Calendaring, Extrusion, Vulcanization) 
บทเรยีน Electronic Modules (หน่วยนับ : บทเรยีน) 3    

โครงการพฒันาองคค์วามรูใ้นกระบวนการผลติยางลอ้ (2 หลกัสตูร) - การอดัรดียาง (Extrusion) และการผสมยางและสตูรยาง (Mixing) 
บทเรยีน Electronic Module (หน่วยนับ : บทเรยีน)  1   

โครงการพฒันาองคค์วามรูใ้นกระบวนการผลติยางลอ้ - กลศาสตรย์างลอ้ (Tire Mechanics) 
เอกสารประกอบการเรยีนการสอน  
สือ่การเรยีนการสอน เอกสารประกอบการบรรยาย (หน่วยนับ : รายวชิา) 

  1  

โครงการพฒันาองคค์วามรูใ้นกระบวนการผลติยางลอ้ - และการผสมยางและสตูรยาง (Mixing) 
เอกสารประกอบการเรยีนการสอน สือ่การเรยีนการสอน เอกสารประกอบการบรรยาย 
(หน่วยนับ : รายวชิา) 

  1  

โครงการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการจัดตัง้ศนูยค์วามเป็นเลศิทางนวตักรรมผลติภัณฑย์างพารา 
รายงานการศกึษา (หน่วยนับ : รายงาน)  1   

โครงการพฒันาองคค์วามรูใ้นกระบวนการผลติยางลอ้ 
เอกสารประกอบการเรยีนการสอน  
สือ่การเรยีนการสอน เอกสารประกอบการบรรยาย (หน่วยนับ : รายวชิา) 

   2 

โครงการพฒันา Electronic Modules เพิม่เตมิเพือ่บรรจใุนโรงเรยีนไซเบอรย์างลอ้ 
บทเรยีน Electronic Module (หน่วยนับ : บทเรยีน)    3 

โครงการจัดฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารกระบวนการผลติยางลอ้ใหก้บัภาคอตุสาหกรรม 
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (หน่วยนับ : คน)  40   

โครงการจัดฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารกระบวนการผลติยางลอ้ใหก้บัภาคอตุสาหกรรม 
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (หน่วยนับ : คน)  40  40 

โครงการพฒันาเครอืขา่ยเชีย่วชาญ และการสรา้งความรว่มมอืกบัสถาบนัชัน้ผูเ้ชีย่วชาญผา่นการถา่ยเทคโนโลย ี
เครอืขา่ยเชีย่วชาญ (หน่วยนับ : เครอืขา่ย)    1 

โครงการจัดเวทเีสวนาและระดมความเห็นทศิทางการพฒันาเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมยางลอ้ของไทยในอนาคต 
ขอ้เสนอแนะ/รายงานทศิทางและความกา้วหนา้ของอตุสาหกรรมยางลอ้ของไทย 
(หน่วยนับ : รายงาน) 

1    
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กิจกรรมย่อย (01) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้ านชีว เภสัชภัณฑ์  
(Biopharmaceuticals) เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยาชีว
วัตถุของประเทศไทย  

ระยะเวลาตลอดโครงการ เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

รายละเอียดโครงการ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ชีวเวชภัณฑ์หรือยาชีววัตถุ (Biopharmaceutical Biotechnology drug หรือ Biologics) เป็นค า
รวมที่ใช้เรียกกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่น ามาใช้ทางการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการรักษาโรค โดยใช้
กระบวนการผลิตทางชีวภาพ (Bioprocess) ซึ่งโดยทั่วไป ชีววัตถุ จะประกอบด้วย น้ าตาล (sugar) โปรตีน 
(Protein) กรดนิวคลิอิก (Nucleic acid) หรือเกิดจากสารประกอบดังกล่าวผสมกันหรืออาจเป็นเซลล์หรือ
เนื้อเยื่อที่มีชีวิต โดยสกัดแยกมาจากแหล่งต่างๆ ตามธรรมชาติ เช่น มนุษย์ สัตว์ หรือจุลชีพ หรือผลิตมาจาก
กระบวนการที่อาศัยเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ร่วมกับเทคโนโลยีอ่ืนๆ หากเรียกเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่
ได้มาจากกระบวนการที่อาศัยเทคโนโลยีชีวภาพ จะเรียกว่า “ชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals)” ซึ่งแต่
เดิมชีววัตถุ (Biological products) มีความหมายครอบคลุมเพียงแค่ วัคซีน ทอกซอยต์ แอนติทอกซิน เซรุ่ม 
และผลิตภัณฑ์จากเลือด แต่ปัจจุบันมีความหมายกว้างขึ้ น และนิยมใช้ค าว่า Biologics แทน Biological 
products 

อุตสาหกรรมยาชีววัตถุทั่วโลกเติบโตอย่างมากในอัตราร้อยละ 10 ต่อปีในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 
(2006 - 2011) ในขณะที่อุตสาหกรรมยาชีววัตถุของประเทศไทย มีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี (2008 - 
2012) และมีอัตราการเติบโตและแบ่งพ้ืนที่ของตลาดยาเวชภัณฑ์เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี 2012 
ประเทศไทยได้น าเข้ายาชีววัตถุเป็นมูลค่าสูงกว่า 20,000 ล้านบาท ในขณะที่ประเทศไทยยังขาดอุตสาหกรรม
ผลิตยาชีวเวชภัณฑ์ภายในประเทศ ท าให้สูญเสียงบประมาณในการสั่งซื้อยากลุ่มจากต่างประเทศเป็นจ านวน
มาก เนื่องจากปัญหาในหลายด้าน อาทิ ขาดแคลนบุคลากร แม้ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีทักษะด้าน 
biotechnology อยู่ เป็นจ านวนมาก แต่ขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะและองค์ความรู้ด้านการพัฒนา 
Biopharmaceuticals โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัยหรือสัตวแพทย์ในขั้นการทดสอบในสัตว์ทดลอง 
(Preclinical studies) และวิศวกรที่มีทักษะองค์ความรู้ ในด้านกระบวนการทางชีวภาพ ( Bioprocess 
engineer) ทั้งนี้ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากมีหลักสูตรโดยตรงและที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษาอยู่จ านวนน้อย 
นอกจากนั้นยังรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานที่ต้องได้รับมาตรฐานสากลในแต่ละส่วนของห่วงโซ่คุณค่าของ
อุตสาหกรรมยาชีววัตถุ โดยเริ่มจากศูนย์ทดลองทางคลินิกที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GLP GCP โรงงานผลิต
ยาชีววัตถุที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน PIC/S GMP จนถึงมาตรฐานข้อก าหนด การควบคุมและการขึ้นทะเบียน
ยา ซึ่งในปี 2557 สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ด าเนินโครงการที่เป็นการสนับสนุนในการผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับ
ปริญญาโทด้านวิศวกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceutical engineering) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี โดยมุ่งเน้นให้มีการเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบัติงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรมยาชีววัตถุ 
(engineering practice school)  
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จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.) ได้เล็งเห็นความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาและเตรียมก าลังคนของประเทศในสาขาที่ขาด
แคลนในด้านที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ อาทิ Medicinal pharmacy และ Bioprocess engineering เป็นต้น เพ่ือรองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมยาชีววัตถุของประเทศ โดยสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้ง
สถาบันวิจัยและหน่วยงานภาครัฐ ภาคการผลิตและบริการ สถาบันการศึกษา ในการเพ่ิมและพัฒนาศักยภาพ
ในด้านต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดการเติบโตของอุตสาหกรรมยาชีววัตถุในประเทศอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความ
มั่นคงดา้นสุขภาพของประชาชน 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
1) เพ่ือส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีความ

เชี่ยวชาญโดยตรงด้าน Biopharmaceuticals ที่ขาดแคลนและมีความต้องการ หรือจ าเป็นต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมยาชีววัตถุ ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การทดสอบ การผลิตระดับ
อุตสาหกรรม จนถึงการก าหนดมาตรฐาน ควบคุมและการข้ึนทะเบียนยา  

2) สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับพันธะกิจของสถาบันฯ และ 
สวทน. ตลอดกระบวนการพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุ เพ่ือก่อให้เกิด product innovation และ
อุตสาหกรรม Biopharmaceuticals ของประเทศไทยในอนาคต 

3) สร้างความม่ันคงด้านสุขภาพส าหรับประชาชน 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
การเติบโตขึ้นของอุตสาหกรรมยาชีววัตถุของประเทศ 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
ผลผลิต (Output) 

1) บุคลกรที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยาชีววัตถุ จ านวน 80 คน 
2) รายวิชาด้านการวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุ จ านวน 6 รายวิชา ใน 2 กลุ่ม ดังนี้ 

2.1 Medicinal Pharmacy  
2.2 Biomedical Science  

3) เครือข่ายเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา Biopharmaceuticals ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) เกิดระบบส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนายาชีววัตถุอย่างบูรณาการและตรง
ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

2) เพ่ิมบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีที่ส าคัญและขาดแคลนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ผลกระทบ (Impact) 

1) เกิดความร่วมมือในการพัฒนาระบบที่สนับสนุนกระบวนการการพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุ ซึ่ง
น าไปสู่การเติบโตขึ้นของอุตสาหกรรมยาชีววัตถุของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต 

2) เพ่ิมขีดความสามารถของประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงเพ่ือสร้างความมั่นคงทางด้าน
เศรษฐกิจ 
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5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับสูงด้าน วทน. รองรับคลัสเตอร์ยาชีววัตถุ ของ สวทน.   

6. หน่วยงานร่วมด าเนินงาน 
1) หน่วยงานด้านวิจัย/เทคโนโลยีภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ ส านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) , ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
(ศลช.) เป็นต้น  

2) หน่วยงานด้านวิจัย/เทคโนโลยีภายนอกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ สถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

3) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา  
4) ผู้ประกอบการรายสาขาอุตสาหกรรมด้านยาชีวเวชภัณฑ์ อาทิ Siam Bioscience Bionet-asia 

บริษัทองค์ เภสัชกรรม –  เมอร์ ริ เออร์  (GPO – MBP) Greater pharma เป็นต้น  เป็น
อุตสาหกรรมภาคการผลิต และธุรกิจภาคการค้าและการบริการ  

5) สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยในต่างประเทศ 
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กิจกรรมย่อย (02) โครงการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเชี่ยวชาญด้านชุดตรวจ
และไบโอเซนเซอร์ เซนเซอร์  

ระยะเวลาตลอดโครงการ เร่ิมต้นโครงการ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

รายละเอียดโครงการ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

รัฐบาลไทยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (Country Strategy) ที่ค านึงถึงการลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคมของประชากรภายในประเทศ ( Inclusive Growth) โดยการยกระดับคุณภาพชีวิตและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุข การส่งเสริมให้ประชากรภายในประเทศเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพและ
สาธารณสุข มุ่งสู่การมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรีและผู้ด้อยโอกาส นอกจากนั้น
ยุทธศาสตร์อีกด้านหนึ่งที่ส าคัญคือการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มาตรการหนึ่งคือการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าทางการเกษตร การเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนามาตรฐานสินค้าทาง
การเกษตร เช่น การเพ่ิมขีดความสามารถในการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนและโลหะหนัก เครื่องมือและ
อุปกรณ์ส าคัญประการหนึ่งในการตรวจวิเคราะห์ทดสอบและวินิ จฉัยเพ่ือช่วยในการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คืออุปกรณ์ชุดตรวจวิเคราะห์ทดสอบ Bioelectronics & Biosensors อุปกรณ์และชุดตรวจ
ดังกล่าวสามารถน ามาประยุกต์ใช้ทั้งในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร สุขภาพการแพทย์ สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน การตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและทดสอบเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยและตัดสินใจได้ดี
มากขึ้น และสามารถน ามาใช้ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและในระดับบุคคล หรือใช้เพ่ือการประเมินมูลเหตุ
เบื้องต้น คัดกรองและคัดแยก ดังนั้นในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ชุดตรวจ Bioelectronics & Biosensors จึงถูก
พัฒนาขึ้นให้มีรูปแบบการใช้งานง่าย สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเอง และราคาถูก 

ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นและเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้แบบสหสาขา โดยเฉพาะอย่าง
ทางด้าน Bioelectronics & Biosensors และนอกจากนั้น ยังพบปัญหาว่ายังการกระจายของนักวิจัยและ
ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานต่างๆ และยังมีจ านวนน้อย ขาดการรวมตัวเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง ส่งผลต่อการต่อยอด
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทางด้านนี้เป็นไปได้ช้า และมีความจ าเป็นยิ่งในการพัฒนาเครือข่ายเชี่ยวชาญเชื่อมโยง
นักวิจัยจากหลากหลายสาขา ได้แก่ การผลิตสารชีวภาพ การพัฒนาเชิงเคมีวิศวกรรม และวิศวกรรมศาสตร์ใน
สาขาต่างๆ เป็นต้น รวมถึงคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการที่มีความรู้และภาคการผลิตและบริการ เพ่ือการ
ท างานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ 

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (Advanced Institute of Science and Technology: 
THAIST) ภายใต้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มี
พันธกิจที่ส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและการพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอเพ่ือมุ่งเน้นการ
แก้ปัญหาให้ภาคการผลิตและบริการ รวมถึงการส่งเสริมให้ เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัย 
สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้เข้าร่วมเป็นสถาบัน
เครือข่าย หรือกลุ่มของสถาบันเครือข่ายเพ่ือด าเนินโครงการหรือหลักสูตรร่วมกัน มุ่งเน้นโครงการหรือหลักสูตร
ซึ่งมีการวิจัยและพัฒนาที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในภาค
การผลิตและบริการ หรือปัญหาอ่ืนที่กลุ่มสถาบันเครือข่ายมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นพิเศษ จึงได้ร่วมมือ
กับหน่วยงานในภาคการศึกษา สถาบันวิจัย และภาคการผลิตและบริการ ในการพัฒนาให้เกิดสถาบันเครือข่าย 
หรือกลุ่มสถาบันเครือข่ายขึ้น ดังนั้นทางสถาบันฯ จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาเครือข่ายเชี่ยวชาญด้าน



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

68 | 107 

 

เทคโนโลยีชุดตรวจและ Bioelectronics & Biosensors โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาให้เกิดเครือข่าย
เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เพื่อด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆร่วมกัน น าไปสู่การผลิตและพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีชุดตรวจและ Bioelectronics & Biosensors อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ิม
ศักยภาพในการผลิตและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ด้าน Bioelectronics & Biosensors เพ่ือสามารถใช้ใน
ประเทศและลดการน าเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านี้ในอนาคต 

กิจกรรมต่างๆของโครงการนี้ได้เริ่มด าเนินการขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 หลังจากได้ด าเนินโครงการ
จัดท าแผนที่น าทางและแผนปฏิบัติการ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชุดตรวจ
และเซนเซอร์ เมื่อปี พ.ศ.2555 และโครงการได้ด าเนินมาอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ.2556-2557 โครงการที่เกิดข้ึน
ใน ปี 2557 ได้แก่ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพให้กับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยจัดร่วมกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยมหิดล การพัฒนาเครือข่ายเชี่ยวชาญด้านการผลิตและพัฒนา
และยกระดับการวิจัย ในรูปแบบของการจัดการประชุมระดมสมองถึงทิศทางของเทคโนโลยีชุดตรวจวิเคราะห์
ทดสอบ Bioelectronics & Biosensors ในอนาคตของประเทศไทย การเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยที่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีฐานที่ส าคัญ การจัดท าระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและ
เข้าถึงระบบฐานข้อมูลเหล่านั้นได้โดยง่าย การพัฒนาความร่วมมือเป็นเครือข่ายเพ่ือเชื่อมโยงกับผู้เชี่ยวชาญใน
สถาบันชั้นน าระดับโลก และการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ในสาขา Bioelectronics & Biosensors 
ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อการด าเนินการโครงการ โครงการและกิจกรรมต่างๆในปี 
พ.ศ. 2558 จึงเป็นการต่อยอดให้สอดคล้องกับสิ่งที่ได้ด าเนินการไปแล้ว อันประกอบด้วย การพัฒนาเครือข่าย
เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ และภาคการผลิตและบริการ การจัดการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศสู่บุคลากรในประเทศ 
การพัฒนาความร่วมมือเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกับสถาบันวิจัยชั้นน าระดับโลก และการพัฒนาหลักสูตรจน
สามารถเปิดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2557 
2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 

1) ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านชุดตรวจวิเคราะห์ทดสอบและ 
Bioelectronics & Biosensors เพ่ือรองรับการผลิต วิจัยและพัฒนา และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีทางด้านนี้ภายในประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต
และบริการของประเทศ 

2) พัฒนาเครือข่ายเชี่ยวชาญด้านนี้ ให้ เข้มแข็ง เพ่ือการบูรณาการท างานร่วมกันได้อย่าง
ประสิทธิภาพ 

3) พัฒนาความร่วมมือกับสถาบันวิจัยเชี่ยวชาญชั้นน าระดับโลก เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือในการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญหรือโครงการวิจัยร่วมกัน 

4) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างให้เกิดแหล่งเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศ 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1) บุคลากรเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีชุดตรวจวิเคราะห์ทดสอบ Bioelectronics & Biosensors 

ที่มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการผลิต การวิจัยและการพัฒนา การประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยีทางด้านนี้ภายในประเทศ 
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2) เครือข่ายเชี่ยวชาญที่สามารถบูรณาการท างานร่วมกันทั้งเรื่องการวิจัยและพัฒนา การ
แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3) หลักสูตรการเรียนการสอนเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชุดตรวจวิเคราะห์ทดสอบ Bioelectronics 
& Biosensors 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
ผลผลิต 

1) บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางชุดตรวจวิเคราะห์ทดสอบ Bioelectronics & Biosensor 
จ านวน 150 คน 

2) หลักสูตรการเรียนการสอนเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชุดตรวจวิเคราะห์ทดสอบ Bioelectronics 
& Biosensors 1 หลักสูตร (5 วิชา) 

3) ถ่ายทอดเทคโนโลยี 3 ครั้ง 
ผลลัพธ์ 

1) เพ่ิมบุคลากรเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีชุดตรวจวิเคราะห์ทดสอบ Bioelectronics & 
Biosensors ที่สามารถผลิต วิจัยและพัฒนา และประยุกต์อุปกรณ์และเครื่องมือทางด้านนี้ 

2) เพ่ิมผลิตภัณฑ์ชุดตรวจวิเคราะห์ทดสอบ Bioelectronics & Biosensors ที่ผลิตโดยคนไทยและ
สามารถน ามาใช้ภายในประเทศและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้อีกด้วย 

ผลกระทบ 
เ พ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในประเทศด้านเทคโนโลยีชุดตรวจวิ เคราะห์ทดสอบ 

Bioelectronics & Biosensor เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับประเทศ โดยเฉพาะขีดความสามารถในการ
พัฒนามาตรฐานสินค้าทางการเกษตร ขีดความสามารถในการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนหรือโลหะหนัก น า
ประเทศไปสู่ความเป็นผู้น าทางด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารของโลก 
5. การติดตามประเมินผลโครงการ 

คณะกรรมการก ากับวิชาการของโครงการ 

6. หน่วยงานร่วมด าเนินงาน 
1) หน่วยงานด้านวิจัย/เทคโนโลยีภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ ส านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นต้น  
2) หน่วยงานด้านวิจัย/เทคโนโลยีภาคนอกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโ นโลยี  อาทิ  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ เป็นต้น 
3) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา  
4) ผู้ประกอบการ และธุรกิจภาคการค้าและการบริการ ทางด้านเทคโนโลยีชุดตรวจวิเคราะห์

ทดสอบ Bioelectronics & Biosensors 
5) สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยในต่างประเทศ 
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กิจกรรมย่อย (03) โครงการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเชี่ยวชาญด้านการ
ปรับปรุงพันธุ์พืช และการผลิตพันธุ์พืช 

ระยะเวลาตลอดโครงการ เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

รายละเอียดโครงการ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีข้อได้เปรียบทั้งด้านภูมิศาสตร์ของประเทศที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศวิทยา และความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้ง
สภาพภูมิอากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการเพาะปลูกและผลิตพืชพันธุ์ได้มากมายหลายชนิด การพัฒนาพันธุ์พืชและ
การผลิตเมล็ดพันธุ์ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่ง อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ าที่มีมูลค่าการส่งออก 
3,854 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2554 สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์กว่า 33,000 ครัวเรือน คิดเป็น
รายได้ต่อครัวเรือนตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาท ภายในเวลา 4-5 เดือน ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออก
เมล็ดพันธุ์พืชเป็นอันดับ 3 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และอันดับที่ 12 ของโลก สืบเนื่องมาจากการวิจัยและ
พัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีมาอย่างต่อเนื่อง เมล็ดพันธุ์และพันธุ์พืชเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ ใช้
ปริมาณน้อย แต่มูลค่าเพ่ิมสูง จึงส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร และอุตสาหกรรมด้านการเกษตรอย่าง
ต่อเนื่อง  

แต่อย่างไรก็ดีมีการเพ่ิมปริมาณการน าเข้าเมล็ดพันธุ์และพันธุ์พืชตามความต้องการใช้ภายในประเทศ
มากขึ้นทุกปี ในขณะที่ขีดความสามารถในการปรับปรุงพันธุ์พืช การพัฒนาพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ใหม่ใน
ประเทศไทยลดลงไปเป็นอย่างมาก ขาดการพ่ึงพาตัวเอง จึงต้องน าเข้าเมล็ดพันธุ์และพันธุ์พืชจากต่างประเทศ
อยู่อย่างต่อเนื่อง สาเหตุที่ส าคัญของการพัฒนาพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทยไม่ก้าวหน้า ปัจจัยส าคัญ
ประการหนึ่งคือการขาดการประสานงานและท างานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ ขาดการพัฒนา
โครงสร้างของเครือข่ายความร่วมมือและการประสานงานที่มีการก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบและต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช และการผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ รวมถึงการขาดระบบการพัฒนา
บุคลากรดังกล่าวทั้งในด้านองค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถและความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง จากปัญหา
ดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานต่างๆในภาครัฐ สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ 
รวมถึงภาคการผลิตและบริการต้องบูรณาการเชื่อมโยงและสร้างความตระหนักร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (Advanced Institute of Science and Technology: 
THAIST) ภายใต้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มี
พันธกิจที่ส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและการพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอเพ่ือมุ่งเน้นการ
แก้ปัญหาให้ภาคการผลิตและบริการ รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ ในการวิจัยและพัฒนาหรือการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยให้สถาบันวิจัย
หรือสถาบันการศึกษานั้นเข้าร่วมเป็นสถาบันเครือข่ายของสถาบัน และสร้างกลุ่มสถาบันเครือข่ายในการด าเนิน
โครงการหรือหลักสูตรร่วมกัน โดยเน้นโครงการหรือหลักสูตรซึ่งมีการวิจัยและพัฒนาที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในภาคการผลิตและบริการ หรือปัญหาอ่ืนที่กลุ่มสถาบัน
เครือข่ายมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานในภาคการศึกษา สถาบันวิจัย และภาคการผลิต
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และบริการ ในการพัฒนาให้เกิดสถาบันเครือข่าย หรือกลุ่มสถาบันเครือข่ายขึ้น ดังนั้นทางสถาบันฯ จึงได้จัดให้
มีโครงการพัฒนาเครือข่ายเชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช และการผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาให้เกิดเครือข่ายเชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ
ต่างๆร่วมกัน น าไปสู่การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช และการผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ิมศักยภาพในการปรับปรุงพันธุ์พืช ผลิตเมล็ดพันธุ์และขยายพันธุ์พืชใหม่
ภายในประเทศ ให้ตรงตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ 

กิจกรรมต่างๆของโครงการนี้ได้เริ่มด าเนินการขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2556หลังจากได้มีการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกันแล้ว และเริ่มด าเนินโครงการ โครงการที่เกิดขึ้นใน ปี 2557 ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนแบบกลุ่มวิชามาตรฐาน (Module-Based) ที่พัฒนาน าร่อง 4 กลุ่มรายวิชาร่วมกับศูนย์
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้และศักยภาพให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่เป็นประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดการประยุกต์ใช้จริงในการวิจัยและพัฒนา ผลิตพันธุ์พืช
และเมล็ดพันธุ์ของบุคลากรทั้งในสถาบันวิจัย ภาคการผลิตและบริการ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง การ
พัฒนาเครือข่ายเชี่ยวชาญ และการพัฒนาศักยภาพของนิสิต/นักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างทักษะด้านการปรับปรุง
พันธุ์พืช โดยได้น าร่องร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน และศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อการด าเนินการ
โครงการ โครงการและกิจกรรมต่างๆในปี พ.ศ. 2558 จึงเป็นการต่อยอดให้สอดคล้องกับสิ่งที่ได้ด าเนินการไป
แล้ว อันประกอบด้วย การพัฒนาเครือข่ายเชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ และ
ภาคการผลิตและบริการ การพัฒนาหลักสูตรแบบกลุ่มวิชามาตรฐาน (Module-Based) เพ่ิมเติมจากสถาบันใน
เครือข่ายเชี่ยวชาญ การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศสู่บุคลากรในประเทศ 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
1) ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช และการผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ 

ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนก าลังคน
ทางด้านนี ้

2) พัฒนาเครือข่ายเชี่ยวชาญด้านนี้ ให้ เข้มแข็ง เพ่ือการบูรณาการท างานร่วมกันได้อย่าง
ประสิทธิภาพ 

3) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างให้เกิดแหล่งเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศ 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1) บุคลากรเชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชและการผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ

และมีศักยภาพในการผลิตและพัฒนาพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ที่มีมูลค่าสูงส าหรับประเทศ 
2) เครือข่ายเชี่ยวชาญที่สามารถบูรณาการท างานร่วมกันทั้งเรื่องการวิจัยและพัฒนา การ

แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3) หลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะกลุ่มวิชามาตรฐาน (Module-Based) ที่พัฒนามาจาก

ความเชี่ยวชาญของสถาบันในเครือข่าย เพ่ือให้เป็นการเรียนการสอนที่เอ้ือประโยชน์ทั้งผู้ที่
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ต้องการศึกษาที่ต้องการใบปริญญาบัตร และผู้ที่เกี่ยวข้องและต้องการพัฒนาศักยภาพ เพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะด้านนี้ 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
ผลผลิต (Output) 

1) หลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะกลุ่มวิชามาตรฐาน (Module-Based) 2 กลุ่ม 
2) บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช และการผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ 

250 คน 
3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 4 ครั้ง 
4) เครือข่ายเชี่ยวชาญที่บูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานของรัฐ และ

บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องทางด้านเมล็ดพันธุ์และพันธุ์พืช 
ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) เกิดระบบส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาอย่างบูรณาการ
และตรงตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ 

2) เพ่ิมบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช และการผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

ผลกระทบ (Impact) 
เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในประเทศด้านการผลิตและพัฒนาเมล็ดพันธุ์และพันธุ์พืชหลักที่

ส าคัญของประเทศ เพ่ือสร้างความมั่งคงของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงด้านอาหาร และสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้มากขึ้น 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
คณะกรรมการก ากับวิชาการของโครงการ 

6. หน่วยงานร่วมด าเนินงาน 
1) หน่วยงานด้านวิจัย/เทคโนโลยีภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ ส านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น  
2) หน่วยงานด้านวิจัย/เทคโนโลยีภาคนอกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ กรมวิชาการ

เกษตร กรมการข้าว กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นต้น 

3) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา  
4) ผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรม และธุรกิจภาคการค้าและการบริการ รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน

ทางด้านเมล็ดพันธุ์และพันธุ์พืช 
5) สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยในต่างประเทศ 
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กิจกรรมย่อย (04) โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบและวิศวกรรม
เ พื่ อ ก า ร ผ ลิ ต  ( Centre of Innovation of Design and 
Engineering for Manufacturing)  

ระยะเวลาตลอดโครงการ เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

รายละเอียดโครงการ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ในระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาหลักในการพ่ึงพาตนเองโดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งโดยส่วนใหญ่ขาดความรู้ด้านการออกแบบเพ่ือการผลิตให้ได้ผลผลิตตรงตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถสร้างผลผลิตหรือกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานได้รับการยอมรับ
จากตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งกระบวนการออกแบบเพ่ือให้ได้ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการนั้น มี
องค์ประกอบส าคัญได้แก่ องค์ความรู้พ้ืนฐานหรือองค์ความรู้สั่งสม การประยุกต์ใช้งาน ความสามารถของ
องค์กร ตลอดจนถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ จากการขาดองค์ประกอบต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรมไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์ความรู้พ้ืนฐานและความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
การพัฒนาคุณกระบวนการการผลิตและคุณภาพสินค้าให้ได้ด้วยตนเองนั้น ท าให้อุตสาหกรรมไทยปัจจุบันต้อง
พ่ึงพาการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเป็นเพียงผู้ผลิตตามค าสั่ง หรือ Original Equipment 
Manufacturer (OEM) ซึ่งเป็นรูปแบบการผลิตที่ไม่สามารถพึงพาตนเองได้ และเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน การ
พัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความอย่างยั่งยืนนั้น จ าเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานของผู้ประกอบการให้เป็น
ผู้มีความสามารถในด้านการออกแบบ หรือ Original Design Manufacturing (ODM) และไปสู่การมีตราสินค้า
เป็นของตนเอง   หรือ Original Brand Manufacturing (OBM) ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการด้านการออกแบบกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตั้งแต่ต้นน้ า
ไปจนถึงปลายน้ า ให้สามารถพัฒนาธุรกิจให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยสถาบัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ได้เล็งเห็นความจ าเป็นเร่งด่วนในการยกระดับความสามารถของ
ผู้ประกอบการด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือการผลิต จึงได้ริเริ่มด าเนินโครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรม
ด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือการผลิต (Center of Innovation in Design and Engineering for 
Manufacturing) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือ
การผลิต ระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและภาคเอกชน โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าว มีก าหนดวางแผนการ
ด าเนินการในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2557-2561) โดยรูปแบบของการด าเนินงานประกอบด้วย 

 มีการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม/ ภาคการผลิตและการบริการ ด้านการออกแบบและ
วิศวกรรมเพ่ือการผลิตอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบต่างๆ อาทิ 

 มีโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม หรือ การให้ค าปรึกษาแก่ภาคอุตสาหกรรม 
 มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการออกแบบ เช่น การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

จากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
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 มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างประเทศ ทั้งสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย หน่วยงานของ
รัฐและภาคเอกชน เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือการ
ผลิต รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ 

 มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือการผลิต ที่ตอบสนองแนวโน้มความ
ต้องการในอนาคตของภาคอุตสาหกรรม 

โดยปีงบประมาณ 2557 ได้มีการด าเนินงานพัฒนาห้องปฏิบัติการเพ่ือใช้ในการฝึกหัดเชิงปฏิบัติการ
และการท าวิจัย และการจัดฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านการออกแบบ
เพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต จ านวน 6 รายการ อันประกอบด้วย 1) เครื่องกัดซีเอ็นซี (CNC Milling Machine) 
2) เครื่องกลึงซีเอ็นซี (CNC Turning Machine) 3) เครื่องขึ้นแบบเร็ว (Rapid Prototype) 4) เครื่องจักร
ตรวจสอบขนาดแบบแกน (Co-ordinate Measuring Machine – CMM) 5) เครื่องตัดและเชื่อมแบบเลเซอร์ 
6) เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ ส าหรับผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ (3D Printing) และมีโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือการผลิตจากต่างประเทศให้กับผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ
จ านวน 2 โครงการ 
2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในด้านการออกแบบและวิศวกรรม
เพ่ือการผลิต 

2) เ พ่ือเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้ ง ในประเทศและต่ างประเทศ กับ
ภาคอุตสาหกรรม ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการออกแบบ
เพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต 

3) เพ่ือสร้างระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือการผลิตให้มี
ความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ ให้ตรงกับตามความต้องการ ของ
ภาคอุตสาหกรรม 

4) เพ่ือจัดให้มีระบบการสั่งสมและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการออกแบบเพ่ือการ
ผลิตแก่ภาคอุตสาหกรรม 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
บุคลากรและและหน่วยงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐที่ได้รับการยกระดับขีดความสามารถใน

ด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือการผลิตเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
ผลผลิต (Output) 

1) บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือการ
ผลิตแก่ภาคอุตสาหกรรมจ านวน 280 คน  

2) เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดแก่ภาคอุตสาหกรรม จ านวน 7 เทคโนโลยี 
3) ภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงเทคโนโลยีด้านการออกแบบกระบวนการผลิต/

เครื่องจักรจ านวน 20 บริษัท 
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ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) เพ่ิมจ านวนบุคลากรด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือการผลิตที่มีมีความรู้ความสามารถทั้ง

ด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติที่ตรงกับตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
2) ภาคอุตสาหกรรมได้รับการได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงเทคโนโลยีด้านการออกแบบ

กระบวนการผลิต/เครื่องจักร 
3) เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการออกแบบเพ่ืออุตสาหกรรมการผลิตระหว่างสถาบันการศึกษา

และสถาบันวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ กับภาคอุตสาหกรรม  
ผลกระทบ (Impact) 

ยกระดับขีดความสามารถด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมและ
ภาครัฐเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
5. การติดตามประเมินผลโครงการ 

คณะกรรมการอ านวยการที่ประกอบด้วยตัวแทนจากส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและสถาบันการศึกษา
และสถาบันวิจัยในเครือข่าย และภาคอุตสาหกรรม 

6. หน่วยงานร่วมด าเนินงาน 
1) หน่วยงานด้านวิจัย/เทคโนโลยีภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ ส านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
2) มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาภายในประเทศ  
3) ผู้ประกอบการรายสาขาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมภาคการผลิต  
4) สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยในต่างประเทศ 
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กิจกรรมย่อย (05) โครงการพัฒนาระบบการบริหารองค์ความรู้ด้านการบริหาร
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม  

ระยะเวลาตลอดโครงการ เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

รายละเอียดโครงการ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดย 
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST) มีพันธกิจตามกฎหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับสูง ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
สถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศกับต่างประเทศในรูปแบบสถาบัน
เครือข่าย หรือกลุ่มสถาบันเครือข่าย  ด้านการวิจัยและพัฒนาหรือจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นโครงการที่เอ้ืออ านวย
ต่อการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม แก้ไขปัญหาในภาคการผลิตและบริการ หรือมีความเชี่ยวชาญเป็น
พิเศษ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนา หรือผลการศึกษาในกลุ่มสถาบันเครือข่าย เพ่ือเตรียมพร้อม
ส าหรับการแขง่ขันอย่างยั่งยืนในระยะยาวในการสร้างองค์ความรู้สาขาใหม่เพ่ือรองรับความต้องการในอนาคต  

จากการจัดระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic 
Forum: WEF) ประจ าปี 2012-2013 โดยปัจจัยด้านนวัตกรรมและศักยภาพทางธุรกิจ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญใน
การพัฒนาประเทศจากประเทศที่มีระดับรายได้ปานกลาง (Middle Income Country) สู่ประเทศที่มีรายได้สูง 
(High Income Country) พบว่า ระดับความสามารถของประเทศไทย ด้านศักยภาพทางธุรกิจ อยู่ในอันดับที่ 
46 และด้านนวัตกรรม อยู่ในอันดับที่ 68 เมื่อหากเปรียบเทียบกับประเทศที่มีระดับความสามารในการแข่งขัน 
โดยเฉพาะด้านศักยภาพทางธุรกิจ และด้านนวัตกรรม ที่สูงกว่าประเทศไทยพบว่า มีการปรับตัวสู่เศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) โดยใช้การขับนวัตกรรม (Innovation-driven)  

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง จึงได้ริเริ่มโครงการ “พัฒนาระบบจัดการความรู้ด้านการ
บริหารเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม” เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม บริการ
นวัตกรรม กระบวนการนวัตกรรม และแบบธุรกิจนวัตกรรม เพ่ือให้แนวทางการพัฒนาข้อเสนอทางนโยบายใน
การพัฒนาระบบนวัตกรรมระดับชาติ และแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบฐานนวัตกรรม 
โดยมุ่งเน้นมีหลักการในด าเนินโครงการดังนี้ 

1) สร้างร่วมมือกับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเทคโนโลยี และการพัฒนาผู้ ประกอบการ
ฐานนวัตกรรม โดยเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา สถานบันวิจัย และภาคการ
ผลิตและบริการ  

2) ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพจากมหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย/กลุ่มสถาบันเครือข่ายในต่างประเทศ มายังสถาบันเครือข่ายของสถาบัน
วิทยาศาสตร์และบริบทของประเทศไทย  

3) พัฒนาระบบการบริหารความรู้ (Knowledge Management System) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กล
ยุทธ์การบริหารความรู้ กระบวนการสร้างองค์ความรู้ และการแบ่งบันความรู้ ด้านการบริหาร
เทคโนโลยีและการพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม 
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4) พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้าน วทน. ระดับสูง ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารเทคโนโลยีและ
การพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม  

5) จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ หรือหน่วยงานด้านการบริหารเทคโนโลยีและการพัฒนาผู้ประกอบการ
ฐานนวัตกรรม เพ่ือเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ และขับเคลื่อน
การสร้างผู้ประกอบการในด้านที่เป็นความเข็มแข็งของประเทศ 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
1) เพ่ือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆ ด้านการบริหารเทคโนโลยีและการพัฒนาผู้ประกอบการฐาน

นวัตกรรม และสร้างเป็นระบบการบริหารองค์ความรู้ที่เหมะสมกับบริบทของประเทศไทย   
2) เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับสูงด้านการบริหารเทคโนโลยีและการพัฒนาผู้ประกอบการ 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านศักยภาพทางธุรกิจและด้านนวัตกรรม  
3) เพ่ือพัฒนาเครือข่ายเชี่ยวชาญในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ หรือ หน่วยงานถาวร ในการ

เตรียมพร้อมส าหรับการแข่งขันอย่างยั่งยืนในระยะยาว บนพื้นฐานของเศรษฐกิจฐานความรู้ 
3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

บุคลากรวิจัยไทยเพ่ิมสมรรถนะในการบริหารเทคโนโลยีและการพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม
เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
ผลผลิต (Output) 

1) บุคลากรเชี่ยวชาญระดับสูงในสาขาที่เก่ียวข้อง จ านวน 30 คน  
2) บุคลากรที่เข้าร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการ ในการรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จ านวน 118 คน 
3) หลักสูตรเฉพาะทางในสาขาท่ีเกี่ยวข้องจ านวน 2 หลักสูตร 
4) ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยในต่างประเทศ/กลุ่ม เครือข่ายเชี่ยวชาญ จ านวน 1 

บันทึกข้อตกลง  
ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) เกิดระบบการบริหารความรู้ด้านการบริหารเทคโนโลยีและการพัฒนาผู้ประกอบการฐาน
นวัตกรรม  

2) เพ่ิมจ านวนบุคลากรในสาขาการบริหารเทคโนโลยีและการพัฒนาผู้ประกอบการ ทั้งในหน่วย
ภาครัฐ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และภาคการผลิตและบริการ 

3) เกิดกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
ผลกระทบ (Impact) 

เพ่ิมขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันด้านศัักยภาพทางธุรกิจ และนวัตกรรม อันจะ
ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่บนเศรษฐกิจฐานความรู้ 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
คณะกรรมการวิชาการของสถาบันฯ 
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6. หน่วยงานร่วมด าเนินงาน 
1) หน่วยงานวิจัยด้านเทคโนโลยีภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ส านักงา

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) และส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

2) หน่วยงานด้านวิจัย/เทคโนโลยีภายนอกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม, ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) , ส านักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และส านักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ  

3) อุทยาทวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
4) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา  
5) ผู้ประกอบการรายสาขาอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและประมง อุตสาหกรรมภาคการผลิต 

และธุรกิจภาคการค้าและการบริการ รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน 
6) สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยในต่างประเทศ 
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กิจกรรมย่อย (06) โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาและขยายระบบขนส่งทางรางของ
ประเทศไทย  

ระยะเวลาตลอดโครงการ เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

รายละเอียดโครงการ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

รัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญของระบบขนส่งทางรางเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการขนส่งทางบก
และระบบโลจิสติกส์ของประเทศในอนาคต โดยมีนโยบายในการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในระบบขนส่งทาง
รางระหว่างปี 2556-2563 คิดเป็นมูลค่า 1.66 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย การลงทุนด้านรถไฟความเร็วสูง 
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 10 สายทาง และรถไฟทางคู่   

ในอดีตที่ผ่านมา การด าเนินงานด้านการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศในระยะที่ผ่านมา ได้
มีการซื้อเทคโนโลยีและจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด ส่งผลให้ประเทศไทยต้องพ่ึงพาเทคโนโลยี
และบุคลากรจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่คิดวางแผน การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจนการ
ออกแบบการก่อสร้าง การบริหารและกระบวนการบ ารุงรักษาระบบการเดินรถ รวมทั้ง กระบวนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากต่างประเทศสู่บุคลากรไทยก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ปัจจัยส าคัญประการหนึ่ งเนื่องจาก
การขาดแคลนบุคลากรที่มีพ้ืนฐานความรู้และทักษะด้านระบบราง จึงท าให้การดูดซับความรู้และเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศไม่เพียงพอที่จะบ่มเพาะเทคโนโลยีเหล่านั้นเพ่ือให้ประเทศสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระดับที่
เหมาะสม 

นอกจากนี้ โครงการระบบขนส่งทางรางเส้นทางใหม่และรถไฟความเร็วสูง ที่คาดว่าจะเปิดให้บริการ
จ านวนหนึ่งนั้น ปัจจุบันยังไม่มีแผนงานเพ่ือเตรียมการสร้างก าลังคนด้านปฏิบัติการมารองรับการเปิดให้บริการ
ของโครงการเหล่านี้  โดยจากผลการศึกษาความต้องการก าลังคนด้านปฏิบัติการระบบขนส่งทางรางเฉพาะใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี 2558 ของ สวทน. ร่วมกับ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พบว่า ความต้องการบุคลากรปฏิบัติการระบบขนส่งทางรางมีจ านวนทั้งสิ้น 3,679 คน และในจ านวนนี้ต้องการ
บุคลากรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ต่ ากว่า 2,038 คน ทั้งนี้ เพ่ือให้การเตรียมการสร้างและ
พัฒนาก าลังคนในด้านระบบขนส่งทางรางตอบสนองความต้องการของประเทศได้ชัดเจนขึ้น สวทน. จึงได้ท า
การทบทวนการศึกษาความต้องการก าลังคนในด้านนี้อีกครั้ง เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนเพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ ซึ่งผลการประมาณการพบว่า  เมื่อโครงการลงทุนด้าน
ระบบรางของรัฐบาลแล้วเสร็จจะมีความต้องการวิศวกรและช่างเทคนิคประมาณ 17,220 คน จากจ านวน
บุคลากรที่ต้องการทั้งสิ้นประมาณ 30,000 คน 

พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ก าหนดให้สถาบัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (Thailand Advanced Institute of Science and Technology: THAIST) 
มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเพ่ือเพ่ิมนักวิจัยให้เพียงพอและ
ยกระดับคุณภาพของการวิจัย รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาโครงการหรือหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงได้ริเริ่มด าเนินการวางรากฐานระบบการพัฒนาบุคลากร โดย
สร้างเครือข่ายการพัฒนาก าลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบรางของประเทศ ประกอบด้วย 14 
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หน่วยงาน ทั้งมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย หน่วยงานนโยบายและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งได้มีการลงนามบันทึ ก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบการลงนาม 
MOU เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ทั้งนี้ ได้ขยายจ านวนหน่วยงานเครือข่ายภายใต้ MOU เพ่ิมเติมเป็น 19 
หน่วยงาน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556  

ภายใต้เครือข่ายดังกล่าว สถาบันฯ ได้ด าเนินการขับเคลื่อนน าร่องโครงการต่างๆ ดังนี้  
 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง (วศร.) รวม 3 รุ่น ซึ่งบุคลากร

ดังกล่าวถือเป็น “เมล็ดพันธุ์” ที่จะขยายเครือข่ายฐานความรู้ด้านระบบรางของประเทศต่อไป 
 การพัฒนาชุดรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง และสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการ

สอนด้านวิศวกรรมระบบรางในสถาบันการศึกษาอย่างเป็นระบบเป็นครั้งแรก โดยร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 5 แห่ง ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยมหิดล มีจ านวนนักศึกษาในปีแรก 117 คน  

 การจัดการเรียนการสอนด้านระบบรางระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน
วิทยาลัยเทคนิคอย่างเป็นระบบเป็นครั้งแรก โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีในการพัฒนารายวิชาและการสนับสนุนเพ่ือน าร่องจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยเทคนิค 
3 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม และ วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) มีจ านวนนักศึกษาในปีแรก 130 คน  

 สนับสนุนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดหลักสูตรวิศวกรรมขนส่ง
ทางรางระดับปริญญาตรีขึ้นเป็นครั้งแรก มีนักศึกษารุ่นแรกจ านวน 49 คน   

 สนับสนุนการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทาง
รางให้แก่บุคลากรในภาคการศึกษาและวิศวกร 

ในการนี้ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและความยั่งยืนในการพัฒนาก าลังคน ที่สนับสนุนการเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สวทน. โดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง  

จึงเห็นควรให้มีการด าเนิน โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
รองรับการพัฒนาและขยายระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย โดยการด าเนินงานปี 2558 จะมุ่งเน้นการวาง
ระบบการเรียนการสอน และพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง เพ่ือเป็นการสร้าง
ฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางที่จะสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน อาทิเช่น การพัฒนาชุด
สื่อสาธิตการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาระบบการเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษาเพ่ือให้นักศึกษามีทักษะและความรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและท างาน
ได้จริงในภาคอุตสาหกรรม  และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางจากต่างประเทศเพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้และความสามารถในการท าวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถทาง
เทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมต่อเนื่องของประเทศ 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
1) ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการพัฒนาและขยายระบบ

ขนส่งทางรางของประเทศไทย 
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2) แก้ไขปัญหาขาดแคลนก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบขนส่งทางรางและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องของประเทศ  

3) บุคลากรคนไทยมีขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางตั้งแต่การวางแผนและ
ตัดสินใจด้านนโยบาย การบริหารจัดการ และการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง 
รวมทั้งในอนาคตสามารถท าวิจัยพัฒนา ออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือการผลิตในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องด้วย 

4) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางที่มีความรู้ความสามารถอย่างเพียง

พอที่จะเข้าท างานในภาคอุตสาหกรรม และเพ่ิมสมรรถนะในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางเพ่ือ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 

ผลผลิต (Output) 
บุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางราง  

ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) เกิดระบบส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาอย่างบูรณาการ

และตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
2) เพ่ิมบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง  
3) บุคลากรด้านระบบขนส่งทางรางที่สามารถดูดซับความรู้เทคโนโลยีจากต่างประเทศในด้าน

ปฏิบัติการและด้านวิศวกรรมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ  
ผลกระทบ (Impact) 

ประเทศไทยสามารถบ่มเพาะความรู้เทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางราง ส าหรับการพึ่งพาตนเองให้ได้
ในระดับท่ีเหมาะสมในอนาคต 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
คณะกรรมการวิชาการโครงการ และคณะกรรมการดูแลในแต่ละโครงการย่อย 

6. หน่วยงานร่วมด าเนินงาน 
หน่วยงานภาคีเครือข่ายการพัฒนาก าลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบรางของประเทศ 

19 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
ภาครัฐและหน่วยงานนโยบาย 3 แห่ง 

1) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)   
2) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)   
3) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)   

สถาบันวิจัย 1 แห่ง 
1) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)   
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ผู้ประกอบการเดินรถและภาคอุตสาหกรรม 6 แห่ง 
1) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)   
2) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)   
3) บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS)  
4) บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ (BMCL)    
5) บริษัท ซีเมนส์ จ ากัด 
6) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)    

มหาวิทยาลัย 9 แห่ง 
1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  
2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)   
4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)  
5) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
6) มหาวิทยาลัยมหิดล 
7) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)   
8) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)   
9) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 
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กิจกรรมย่อย (07) โครงการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ (Robotics and Automation)  

ระยะเวลาตลอดโครงการ เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

รายละเอียดโครงการ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

สืบเนื่องจากประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นผลให้จ านวนประชากรแรงงานมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง และจากการที่รัฐบาลมีนโยบายปรับค่าแรงขั้นต่ าเป็น 300 บาทต่อวัน ท าให้เกิดสภาวะการ
ขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการของไทย ส่งผลให้อุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงาน
เข้มข้นย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพ่ือนบ้าน ในขณะที่อุตสาหกรรมภายในประเทศที่เผชิญกับปัญหาการขาด
แคลนแรงงาน ก็มีแนวโน้มจะน าเครื่องจักรมาใช้ทดแทนแรงงานคนมากขึ้น ท าให้ในปัจจุบันหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติถูกน ามาใช้และเป็นที่ต้องการอย่างมากในอุตสาหกรรมต่างๆของประเทศเพ่ือช่วยแก้ปัญหาค่าแรง
ราคาสูงและการขาดแคลนแรงงานของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสามารถช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี โดย
อุตสาหกรรมหลักท่ีมีความต้องการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสูง คือ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยาน
ยนต์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังมีการน าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้งานอย่าง
กว้างขวางในอีกหลายสาขา เช่น การน ามาใช้งานทางด้านการแพทย์และสุขภาพ การทหาร การส ารวจ การ
รักษาความปลอดภัย และการศึกษา รวมทั้งยังขยายการใช้งานไปในส่วนของการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนให้ดี
ขึ้นโดยน ามาใช้เพ่ือช่วยงานต่างๆ เช่น การบริการและอ านวยความสะดวกภายในบ้านและส านักงาน ตลอดจน
เพ่ือความบันเทิง ท าให้ในอนาคตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจะเข้ามามีบทบาทเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ส าหรับ
ประเทศไทยเองนั้นได้มีการน าเข้าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจากต่างประเทศเพ่ือประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ
เป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดเจนว่าวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นเทคโนโลยีส าคัญที่สามารถ
เสริมศักยภาพของประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา เพ่ือรองรับการพัฒนาดังกล่าว ประเทศ
ไทยควรมีการเตรียมความพร้อมในการสร้างและพัฒนาบุคลากรเชี่ยวชาญด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ รวมทั้งความรู้และเทคโนโลยีที่ส าคัญของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาและ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันระยะยาวเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานภาพปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของ
ประเทศ 

ด้วยเล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าวข้างต้น สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (Thailand 
Advanced Institute of Science and Technology – THAIST) ซึ่งก่อตั้งตามมาตรา 29 ในพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ให้มีหน้าที่ประสานงานให้สถาบันวิจัยหรือ
สถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศท าความร่วมมือด้านการศึกษาหรือการวิจัยและพัฒนาที่
ตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการของประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ริเริ่มด าเนิน
โครงการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตส าหรับทดแทน
แรงงานที่ขาดแคลน โดยได้ด าเนินการวางระบบผลิตและพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีผ่านการพัฒนาหลักสูตร
ศึกษา หลักสูตรฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงจากต่างประเทศ 
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2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
1) วางระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพ่ือตอบสนองต่อความ

ต้องการของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการผลิตและบริการ  
2) พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่สามารถตอบโจทย์หรือมีส่วน

ในการแก้ไขปัญหาให้กับภาคการผลิตและบริการ 
3) จัดให้มีระบบการสั่งสมและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแก่

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระ
ระยาว  

4) สร้างเครือข่ายเชี่ยวชาญและความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และหน่วยงาน
เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
บุคลากรด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่มีศักยภาพและความรู้ความเชี่ยวชาญ เพ่ือยกระดับ

ความสามารถในการแข่งขันของภาคผลิตและบริการของประเทศ 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 

ผลผลิต 
1) บุคลากรด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จ านวน 80 คน 
2) หลักสูตร 1 หลักสูตร โมดูลในหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จ านวน 2 โมดูล (6 

รายวิชา)เทคโนโลยีจากต่างประเทศ 1 ครั้ง 
3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 1 ครั้ง จ านวน 40 คน 

ผลลัพธ์ 
1) หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่สามารถสร้างบุคลากรด้านหุ่นยนต์และระบบ

อัตโนมัติอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
2) เพ่ิมบุคลากรในสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่มีศักยภาพและความรู้ความเชี่ยวชาญ 

ผลกระทบ 
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศส าหรับการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
คณะกรรมการวิชาการของสถาบันฯ 

6. หน่วยงานร่วมด าเนินงาน 
1) หน่วยงานคณะกรรมการวิชาการของสถาบันฯด้านวิจัย/เทคโนโลยีภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี อาทิ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) , สถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) , สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (สทน.), ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) (สทอภ.) เป็นต้น  

2) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา  
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3) ผู้ประกอบการรายสาขาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมภาคการผลิต และธุรกิจภาคการค้าและการ
บริการ รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน 

4) สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยในต่างประเทศ 
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กิจกรรมย่อย (08)  โครงการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเชี่ยวชาญด้าน
อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์จากยางพารา  

ระยะเวลาตลอดโครงการ เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

รายละเอียดโครงการ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ประเทศไทยเป็นผู้น าในการผลิตและส่งออกยางพาราธรรมชาติอันดับ 1 ของโลก ดังนั้นจึงเป็นโอกาส
ที่ดีในการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากยางที่มีคุณภาพ ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งพัฒนาการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จากยาง หน่วยงานภาครัฐได้ให้การสนับสนุนให้มีการใช้
ยางธรรมชาติในประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยให้มีการเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง สร้าง
มูลค่าเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมปริมาณการใช้ยางให้มากขึ้นโดยมีเป้าหมายเพ่ิมการใช้ยางภายในประเทศเป็นร้อยละ 20 
จากเดิมที่มีการใช้เพียงร้อยละ 11 ของผลผลิตทั้งหมด หรือประมาณ 3.2 – 3.4 แสนตันต่อปี ทั้งนี้ ในปี 2553 
คาดว่าจะมีการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรมในประเทศประมาณ 0.373 ล้านตัน โดยจะเพ่ิมขึ้นจากปี 2552 
ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากประเทศผู้ใช้ยางส่วนใหญ่ เช่น จีน ญี่ปุ่น มีการขยายฐานการผลิตในไทยมาก
ขึ้น  

เมื่อพิจารณาอุตสาหกรรมยางภายในประเทศ ยางยานพาหนะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมู ลค่าการส่งออก
สูงสุดของประเทศ ในปีพ.ศ.2552 มีมูลค่าการส่งออก 68,726.08 ล้านบาท ยางยานพาหนะนั้นประกอบไปด้วย 
ล้อรถยนต์ ล้อเครื่องบิน ล้อรถจักรยานยนต์ ล้อรถจักรยาน และล้อรถอ่ืนๆ ทั้งยางนอกและยางใน รวมถึงยาง
อะไหล่รถยนต์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ยางในกลุ่มนี้มีปริมาณการใช้ยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบเกือบร้อยละ 50 โดยใช้
ประมาณ ปีละ 158,883 ตัน จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการมีการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ยางให้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ยางล้อที่ส่งออกส่วนใหญ่ผลิตจากบริษัทต่างชาติ หรือ
บริษัทร่วมทุนต่างชาติถึงร้อยละ 90 ในขณะที่อีก 10% นั้นเป็นบริษัทผู้ผลิตที่มีขนาดกลางของขนาดเล็ก ซึ่ง
บริษัทผู้ผลิตเหล่านี้ประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพในการผลิต เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีองค์ความรู้ที่เพียงพอ
และเหมาะสม ประกอบกับการขาดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัยได้ด้วยตนเอง 

ดังนั้นจึงถือได้ว่า ปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเป็น
ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง จ าเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน จริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการ
ยกระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางล้อในประเทศอย่างเป็นระบบและมีขีดความสามารถในการแข่ งขันของ
ผลิตภัณฑ์ยางล้อของประเทศ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สวทน.) โดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานในภาคการศึกษาจัดท า
โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยียางล้อ โดยตลอดห่วงโซ่มูลค่าของการผลิตยางล้อ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรที่ครอบคลุมห่วงโซ่มูลค่าของกระบวนการผลิตยางล้อ เพ่ือการผลิตและพัฒนาองค์ความรู้
ให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมยางล้อ ซึ่งมีส่วนอย่างยิ่งในการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางล้อ 

หลังจากได้ด าเนินการศึกษาและจัดท าแผนที่น าทางและพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางล้อ เมื่อปี พ.ศ. 2554 
กิจกรรมต่างๆของโครงการนี้ ได้ เริ่มด าเนินการขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 และต่อเนื่องมาถึงปี พ.ศ.2557 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

87 | 107 

 

ประกอบด้วยการพัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยียางล้อ (โดยตลอดห่วงโซ่มูลค่าของการผลิตยางล้อ) โดยน าร่อง 
2 หลักสูตรแรก คือ การออกแบบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยางล้อ และการควบคุมคุณภาพยางล้อ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยียางล้อ ผ่านโรงเรียนไซเบอร์ยางล้อ 
(Tire Cyber School) โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยใน
เครือข่ายเชี่ยวชาญ และต่อเนื่องมาเป็นโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบ Electronic Module (E-Learning) 
ในโรงเรียนไซเบอร์ยางล้อร่วมกับบริษัท เลิร์นเทค จ ากัด ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อ
การด าเนินการโครงการ โครงการและกิจกรรมต่างๆในปี พ.ศ. 2558 จึงเป็นการต่อยอดให้สอดคล้องกับสิ่งที่ได้
ด าเนินการไปแล้ว อันประกอบด้วย การพัฒนาโรงเรียนไซเบอร์ยางล้อให้เสร็จสมบูรณ์ เพ่ือการถ่ายทอดองค์
ความรู้และการเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทักษะและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในภาคอุตสาหกรรม การ
เพ่ิมศักยภาพและเสริมสร้างศักยภาพของกับผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศ และการจัดเวทีระดมสมองระหว่าง
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย 
และการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
1) ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

และผลิตภัณฑ์จากยางพารา โดยเบื้องต้น มุ่งเน้นที่อุตสาหกรรมยางล้อ 
2) พัฒนาเครือข่ายเชี่ยวชาญด้านนี้ ให้ เข้มแข็ง เพ่ือการบูรณาการท างานร่วมกันได้อย่าง

ประสิทธิภาพ 
3) เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตและบริหารจัดการให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1) บุคลากรเชี่ยวชาญที่ศักยภาพและสามารถด าเนินงานและแก้ไขปัญหาต่างในภาคอุตสาหกรรม 
2) เครือข่ายเชี่ยวชาญที่สามารถบูรณาการท างานร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมขีดความความสามารถในการ

ผลิตและบริหารจัดการ และแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3) การเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินงาน การบริหารจัดการให้แก่ภาคอุตสาหกรรม โดยการได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากผู้ เชี่ยวชาญ นักวิจัย อาจารย์จากสถาบันการศึกษา 
สถาบันวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
ผลผลิต (Output) 

1) หลักสูตรส าหรับโรงเรียนไซเบอร์ยางล้อ 2 หลักสูตร 
2) โมดูลอิเล็กทรอนิกส์ 3 โมดูล 
3) บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยียางล้อ 50 คน 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) เกิดระบบส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์

ในอุตสาหกรรมยางพารา (ยางล้อ) อย่างมีศักยภาพเพ่ิมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ ยวชาญใน
การด าเนินงาน 

2) และแก้ไขปัญหาต่างๆในภาคอุตสาหกรรมยางพารา (ยางล้อ) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
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ผลกระทบ (Impact) 
เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในประเทศด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางพารา 

(ยางล้อ) เพ่ือสร้างความมั่งคงของประเทศ และสามารถพ่ึงพาตนเองได้มากขึ้น และเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันของบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศ 
5. การติดตามประเมินผลโครงการ 

คณะกรรมการก ากับวิชาการของโครงการ 
6. หน่วยงานร่วมด าเนินงาน 

1) หน่วยงานด้านวิจัย/เทคโนโลยีภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น  

2) หน่วยงานด้านวิจัย/เทคโนโลยีภาคนอกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ กรมวิชาการ
เกษตร สถาบันวิจัยยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันยานยนต์ ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมยางพาราไทย และองค์กรต่างๆที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

3) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา  
4) ผู้ประกอบการยางพารา และธุรกิจภาคการค้าและการบริการ รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนทางด้าน

ยางพารา (อุตสาหกรรมยางล้อ) 
5) สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยในต่างประเทศ 
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โครงการ (06) โครงการส่งเสริมและสนับสนุน Talent Mobility (ส่งเสริมการ
หมุนเวียนบุคลากรระหว่ างภาครัฐและเอกชน เพื่ อ เพิ่มขีด
ความสามารถในภาคผลิตและบริการ)   

ระยะเวลาตลอดโครงการ เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

รายละเอียดโครงการ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

แผน วทน. แห่งชาติมีเป้าหมายเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนเป็นร้อยละ 70 ของ
ค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศ หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 91,000 ล้านบาทภายในปี 2559 (ปี 2554 
เอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนาประมาณ 20,680 ล้านบาท หรือร้อยละ 50 ของประเทศ) เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า และการลงทุน การพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐาน ซึ่งเงื่อนไขส าคัญหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ข้างต้น คือ การมีบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เพียงพอทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือน าศักยภาพของบุคลกรเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ปัจจุบันไทยมีบริษัทและวิสาหกิจทั้ง
ประเทศประมาณ 2,900,000 ราย เป็นบริษัทขนาดใหญ่ประมาณ 10,000 บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม
ประมาณ 520,000 ราย และวิสาหกิจเจ้าของคนเดียวหรือวิสาหกิจชุมชนประมาณ 2,370,000 ราย  โดยบริษัท
ขนาดใหญ่มี 2 กลุ่ม คือ บริษัทข้ามชาติ และบริษัทร่วมทุน ซึ่งในอดีตมักใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการผลิต แต่
ในปัจจุบันประเทศไทยมีคู่แข่งในการรองรับการลงทุนจากต่างประเทศในการเป็นฐานการผลิต เนื่องจากขาด
แคลนแรงงานราคาถูก ท าให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปท ากิจกรรมความรู้เข้มข้นมาก
ขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนา ส่วนบริษัทขนาดใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นของไทยก็ได้รับแรงกดดันจากการแข่งขัน
มากขึ้น ต้องผลิตสินค้าคุณภาพสูง มีความแตกต่างและมีนวัตกรรม ส่วนบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม และ
วิสาหกิจเจ้าของคนเดียวหรือวิสาหกิจชุมชนต่างก็มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีต่ ามาก ท าให้แข่งขันกับ
บริษัทข้ามชาติไม่ได้ บริษัทเหล่านี้ต่างมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ นักวิจัยและนักเทคโนโลยีจ านวนมาก 
แต่นักวิจัยส่วนใหญ่อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยภาครัฐ โดยในสถาบันอุดมศึกษามีนักวิจัยคุณวุฒิสูง
ประมาณ 23,900 คน และสถาบันวิจัยของรัฐประมาณ 6,400 คน โดยเป็นนักวิจัยอยู่ในกระทรวงวิทยาศาสตร์
ประมาณ 3,000 คน ท าให้บริษัทเหล่านั้นต้องว่าจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากประเทศอ่ืน
เข้ามาท างานแทน แสดงให้เห็นถึงการสูญเสียโอกาสส าหรับบุคลากรวิจัยไทยที่จะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และซึมซับองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากบริษัทชั้นน าจากภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 
มีบริษัทข้ามชาติและบริษัทไทยจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมขึ้นใน
ประเทศไทยมากขึ้น รวมถึงแนวโน้มการเกิดอุทยานวิทยาศาสตร์ของภาคเอกชน และแนวโน้มการท าวิจัยและ
พัฒนาของ SMEs เพ่ิมข้ึน ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้มีความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ภาคการผลิตและบริการเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ซึ่งเหตุผลที่ส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับการขาดแคลนบุคลากรวิจัย
ที่มีส่วนส าคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คือ 
บุคลากรวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในภาครัฐร้อยละ 17 และภาคอุดมศึกษาร้อยละ 66 
ขณะที่ในส่วนของภาคเอกชนมีบุคลากรดังกล่าวเพียงร้อยละ 17 การเชื่อมโยงระหว่างภาคอุดมศึกษาและ
หน่วยงานวิจัยของภาครัฐกับภาคอุตสาหกรรมนั้นยังมีความอ่อนแออย่างเห็นได้ค่อนข้างชัดเจน การสร้าง
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เชื่อมโยงระหว่างบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของภาครัฐกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันการเชื่อมโยงระหว่างสองภาคส่วนนี้ยังขาดความเข้มแข็ง จากการส ารวจบริษัท
ประมาณ 3,300 รายในปี 2551 โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.) พบว่า บริษัทส่วนมากไม่เคยมีความร่วมมือกับสถาบันวิจัยของรัฐและมหาวิทยาลัย โดย 90% 
ตอบว่า “ไม่เคยมีความร่วมมือกับสถาบันวิจัยของรัฐ” หรือ “ไม่เคยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย”และ
ปัจจุบันอาจารย์ในหลายสาขาวิชาของภาคอุดมศึกษาไม่ได้มีประสบการณ์จริงจากการท างานใน
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งท าให้การสอนและการท าวิจัยยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในส่วน
ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการได้อย่างแท้จริง หนึ่งในแนวทางที่รัฐบาลได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ส าหรับการผลิตบุคลากรวิจัย คือ การให้ทุนการศึกษาจนถึงระดับปริญญาโทและเอกทั้งในและต่างประเทศ 
อย่างไรก็ตามเนื่องจากระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาปริญญาโทคือ 1-3 ปี และปริญญาเอกคือ 3-8 ปี ท าให้ไม่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรวิจัยอย่างเร่งด่วนของภาคอุตสาหกรรมในขณะนี้ได้ นอกจากนั้น
นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องมีภาระชดใช้ทุนหลังจบการศึกษาจึงไม่สามารถท างานกับภาคอุตสาหกรรมได้ 
เพราะฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นในการออกมาตรการและนโยบายที่สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยในภาคอุตสาหกรรมอย่างเร่งด่วนเพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น 
และเพ่ือเป็นการการเชื่อมโยงอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างภาคอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม (university-
industry links) รวมถึงการเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านบุคลากรเพ่ือรองรับการลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนาของภาคการผลิตและบริการของภาคอุตสาหกรรมไทย รวมถึงเพ่ือไม่ให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาส
ในการดูดซับเทคโนโลยีจากต่างชาติจากบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่เข้ามาจัดตั้งหน่วยวิจัยและพัฒนาขึ้นใน
ประเทศไทยดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
จึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ซึ่งจะเป็นหนึ่งใน
โครงการเร่งด่วนเพ่ือการแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการนอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เล็งเห็นความส าคัญในการเคลื่อนย้ายแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างประเทศไทย (cross-border mobility) และ
ประเทศพันธมิตรด้วยเพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทยเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการอีกด้วย 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
1) เพ่ือขับเคลื่อนการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย ให้หลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) และรองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน 
การพัฒนายกระดับเทคโนโลยีและผลิตภาพ (Productivity) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2) เชื่อมโยงการท างานระหว่างภาครัฐ/ภาคอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม (university-
industry links) ให้มีความเข้มแข็งมากข้ึน โดยก่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนและสร้างองค์
ความรู้ใหม่ระหว่างภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีผลต่อการพัฒนาภาค
เศรษฐกิจ สังคม ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ภาคอุดมศึกษาและหน่วยงานวิจัย
โดยรวมของประเทศ 
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3) ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ และบริษัทต่างชาติลงทุนท าวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นทั้ง
ในด้านงานวิจัยและโครงสร้างพื้นฐาน ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้แข่งขันได้ในสากล 

4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รับประสบการณ์ตรงจาก
ภาคอุตสาหกรรมโดยร่วมกันท าวิจัยหรือแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและการจัดการเทคโนโลยีตามที่
ภาคอุตสาหกรรมต้องการ 

5) สร้างเครือข่าย และผลักดันความร่วมมือและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในภูมิภาคอาเซียน เอเชีย อเมริกา ยุโรป 
ออสเตรเลีย และอัฟริกา ผ่านทางสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย องค์กรไม่แสวงก าไร และ
องค์กรรูปแบบอ่ืนๆ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการของไทย 

6) สร้างระบบฐานข้อมูลนักวิจัย เพ่ือให้ทราบจ านวนนักวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน สามารถทราบถึง
ความต้องการและความเร่งด่วนของจ านวนนักวิจัยตามรายสาขา เพ่ือเป็นทิศทางในการให้
ทุนการศึกษาตามสาขาที่ขาดแคลนรวมถึงสามารถเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยและภาคผลิตและ
บริการให้ตรงตามความต้องการ 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร วทน. และความต้องการบุคลากร วทน. ในภาคการผลิตและ

บริการ 
2) สร้างกลไกการด าเนินงานระบบบริหารจัดการ Talent Mobility Clearing house 
3) เกิดการเคลื่อนย้ายนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยในโครงการ Talent Mobility  
4) สร้างระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ Talent Mobility 
5) เกิดสถาบันวิจัยนโยบายในภาคอุดมศึกษา และเครือข่ายวิจัยนโยบาย วทน. ในลักษณะสาขา

อุตสาหกรรม 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
1) ระบบฐานข้อมูล บุคลากร วทน.ที่มีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็น

รูปธรรม 
2) สัดส่วนการลงทุน R&D ของภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น 
3) สร้างศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในภาคเอกชน 
4) เพ่ิมจ านวนบุคลากรวิจัยและการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน 
5) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมให้เกิดการถ่ายถอดและซึม

ซับองค์ความรู้น ามาถ่ายทอดเพ่ิมศักยภาพในระบบการศึกษา 
6) เครือข่ายองค์กรประสานงาน Talent Mobility ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
สวทน. จะจัดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมบุคลากร วทน. ภาครัฐปฏิบัติงานเพ่ิมความสามารถการ

แข่งขันภาคเอกชนขึ้น เพ่ือก ากับดูแลการด าเนินโครงการ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
 ผู้แทนจาก สวทน. 
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 ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา วทน. 
 ผู้แทนจากภาคเอกชน 

6. หน่วยงานร่วมด าเนินงาน 
1) สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
3) หน่วงงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

7. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 
 
งบประมาณ 
 

โครงการ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส

4 
รวมปี  
2558 

(06) โครงการสง่เสรมิและสนับสนุน Talent Mobility (สง่เสรมิการ
หมนุเวยีนบคุลากรระหวา่งภาครัฐและเอกชน เพือ่เพิม่ขดีความสามารถใน
ภาคผลติและบรกิาร)      

โครงการพฒันาระบบ Talent Mobility Clearing House ตอ่เนือ่ง 11.25  11.42  5.26  0.45  28.39  

โครงการศกึษาการจัดตัง้หน่วยงานเพือ่เชือ่มโยง TM ในระดบันานาชาต ิ
(STIPI) 

13.50  4.50  4.50  4.50  27.00  

การสรา้งกลไก และขยายผลการด าเนนิงาน Talent Mobility 11.66  3.65  3.87  1.07  20.25  

โครงการจัดตัง้ศนูยบ์รกิารและประสานงาน ดา้น วทน.สนับสนุน
อตุสาหกรรมยทุธศาสตรข์องประเทศ STI Facilitation Center for 
Industry (STI FCI) 

4.50  0.00  4.50  4.50  13.50  

น ารอ่ง Talent Mobility เพือ่ขดีความสามารถภาคอตุสาหกรรมตามสาขา
ยทุธศาสตรแ์ละความตอ้งการ วทน. ทัง้ในประเทศและในภมูภิาค ASEAN 
รวมทัง้ประเทศพนัธมติร 

13.50  13.50  13.50  4.50  45.00  

รวมงบประมาณปี 2558 54.41  33.08  31.63  15.02  134.14  

 
กิจกรรม/ผลผลิต 

 
กจิกรรม/ผลผลติ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

การพฒันาระบบ Talent Mobility Clearing House ตอ่เนือ่ง     

- ระบบบรหิารจัดการการตดิตามโครงการ TM ประกอบดว้ย ระบบตดิตามการปฏบิตังิาน
ของ TM และบรษัิทคูส่ญัญา, ระบบขอ้มลูเพือ่การประมวลผล TM และระบบ IT ดา้นการ
บรหิารจัดการฐานขอ้มลูนักวจัิย 1 ระบบ (หน่วยนับ : ระบบ) 

  1  

- บรษัิท SMES ทีไ่ดร้ับการวนิจิฉัยปัญหา และวเิคราะหค์วามตอ้งการสนับสนุนดา้น วทน. 
1,000 บรษัิท  (หน่วยนับ : บรษัิท) 

230 240 280 250 

โครงการศกึษาการจัดตัง้หน่วยงานเพือ่เชือ่มโยง TM ในระดบันานาชาต ิ(STIPI)      

- หน่วยงานเชือ่มโยง Talent Mobility ระดบันานาชาตทิีมุ่ง่เนน้การศกึษาในยทุธศาสตร์
ประเทศทีส่ าคญั (หน่วยนับ : ศนูย)์ 

   1 

การสรา้งกลไก และขยายผลการด าเนนิงาน Talent Mobility     

- กจิกรรมสนับสนุนการด าเนนิงานโครงการ Talent Mobility 
- จัด Talent Mobility Fair 2 ครัง้ และกจิกรรมประสานงานจับคูเ่บือ้งตน้ 200 คู ่ 
- มหาวทิยาลยัแหง่ใหมท่ีเ่ขา้มารว่มมอืกบัโครงการอยา่งนอ้ย 5-10 แหง่ 
- ขอ้มลูอาจารย/์นักวจัิย/สถานประกอบการ ทีส่นใจเขา้รว่มโครงการ ไมน่อ้ยกวา่ 100 คน
ตอ่แหง่ 

- จัด Talent Mobility Day 1 ครัง้ตอ่แหง่ 
- คูม่อืการบรหิารจัดการภายใน Talent Mobility Clearing House ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
- เกดิความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานปฎบิตักิารท าใหส้ามารถด าเนนิโครงการไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

- รายงานผลการด าเนนิงาน/รายงานการศกึษาของบคุลากร วทน. ทีไ่ปปฏบิตังิานใน
ภาคเอกชน (ผลผลติจะเกดิขึน้ในปี 59) 

 
2 แหง่ 
200 คน 

1 ครัง้ 
2 แหง่ 
200 คน 

 
1 แหง่ 

1 ครัง้ 
 

100 คน 

โครงการจัดตัง้ศนูยบ์รกิารและประสานงาน ดา้น วทน.สนับสนุนอตุสาหกรรมยทุธศาสตรข์องประเทศ STI Facilitation Center for Industry 
(STI FCI) 

- ศนูยบ์รกิารและประสานงานดา้น วทน. สนับสนนุอตุสาหกรรมยทุธศาสตรข์องประเทศ
(หน่วยนับ : ศนูย)์ 

   1 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

93 | 107 

 

กจิกรรม/ผลผลติ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 

น ารอ่ง Talent Mobility เพือ่ขดีความสามารถภาคอตุสาหกรรมตามสาขายทุธศาสตรแ์ละความตอ้งการ วทน. ทัง้ในประเทศและในภมูภิาค 
ASEAN รวมทัง้ประเทศพนัธมติร 

- รายงาน/ขอ้เสนอแนวทางการสง่เสรมิการเคลือ่นยา้ย Talents ระหวา่งประเทศ (หน่วย
นับ : เลม่) 

  1  

- น ารอ่ง Talent Mobility ส าหรับ SMEs ใน 4 ภมูภิาค ในสาขา 
ICT/multimedia/animation สาขาอาหารและเกษตร และอืน่ๆ 65 คน  

- จ านวนนักวจัิยทีพ่ฒันางานวจัิยใหส้ามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณชิยไ์มน่อ้ยกวา่ 
15 คน (ผลผลติจะเกดิขึน้ในปี 59) 
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โครงการ (07) โครงการขับ เคลื่ อนนโยบายการพัฒนาและน าความรู้ ด้ าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) 
เพื่อเพิ่มผลิตภาพและความสามารถทางนวัตกรรมของภาคผลิตและ
บริการ   

ระยะเวลาตลอดโครงการ เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

รายละเอียดโครงการ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม จ าเป็นต้องพัฒนาก าลังคนในทุกระดับให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการใช้
ประโยชน์จากความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในบริบทที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต
และภาคบริการ ทั้งนี้การพัฒนาก าลังคนให้มีความเชี่ยวชาญด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
และคณิตศาสตร์ จะเป็นกลไกส าคัญเพ่ิมขีดความสามารถของภาคการผลิตและภาคบริการ และยั งมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2564 ยังได้ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ว่า “การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้าน วทน.” อีกด้วย ก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) จึงนับได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดประการหนึ่งส าหรับการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นปัจจัยที่จะน าไปสู่การพัฒนา และเป็นแรงขับ
เคลื่อนที่ส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนในระยะยาว หากประเทศขาด
ความพร้อมและความเพียงพอในด้านก าลังคนด้าน วทน. แล้ว ไม่ว่าจะลงทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปมากมายเพียงใด ก็จะไม่สามารถพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพได้เลย เพ่ือจัดให้มีกลไกการผลักดันดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จึงได้ริเริ่มโครงการสร้างความเข้มแข็งให้การศึกษาด้าน STEM เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมีความมุ่งหมายเพ่ือที่จะยกระดับคุณภาพการพัฒนา
บุคลากรด้าน วทน. ทั้งในระบบการศึกษาและในตลาดแรงงาน เกิดการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของบุคลากรด้าน 
ว. และ ท. ที่มีจ านวนและคุณภาพเพียงพอเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ และน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในตลอดจนสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงในการพัฒนาก าลังคนด้าน วทน. ให้เกิดขึ้น
ในทุกภาคส่วนทั่วทั้งประเทศ 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
1) เพ่ือยกระดับคุณภาพการพัฒนาบุคลากรด้าน วทน. ทั้งในระบบการศึกษาและในตลาดแรงงาน 

ให้มีจ านวนและคุณภาพเพียงพอ เพ่ือรองรับกับการพัฒนาประเทศ อันน าไปสู่การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2) เพ่ือพัฒนา ติดตาม ประเมินผล และขยายผลการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงทฤษฎีการเรียนรู้เข้า
กับประเด็นสถานการณ์จริง โดยบูรณาการองค์ความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับทักษะทางด้านวิศวกรรม ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตและ
บริการ  



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

95 | 107 

 

3) เพ่ือพัฒนาต้นแบบการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อันน า ไปสู่ การปฏิบัติจริ งตามเส้นทางอาชีพที่ สอดคล้องตรงกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคสังคม 

4) 4) เ พ่ือสร้างเครือข่ ายความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐและภาคเอกชน ( Public Private 
Partnership    : PPP) รวมถึงสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิต การสร้างนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

5) รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
จัดให้มีกลไกการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างเครือข่ายระหว่างภาค
ส่วนต่างๆ เกี่ยวกับความต้องการใช้แรงงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1) จัดให้มีโครงสร้างองค์กรและกลไกเพ่ือรองรับการพัฒนาบุคลากรทางเทคนิค (WiL Academy) 

ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) เป็นต้น ภายใต้
รูปแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work-integrated Learning; WiL) 

2) จัดให้มีกลไกการด าเนินงานพัฒนาอาชีพบนฐาน วทน. (STI Career Academy) ในโรงเรียน
และวิทยาลัย 

3) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางเทคนิคโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
4) เกิดต้นแบบแนวทางการใช้หลักสูตรการเรียนการสอน STEM ที่เชื่อมโยงกับเส้นทางอาชีพ 

รวมถึงมีการขยายผลการด าเนินงาน เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนใจศึกษาต่อทางด้าน ว. และ ท. 
ในระดับสูง ส่งผลต่อการเพิ่มจ านวนผู้เรียนด้าน ว. และ ท. ที่ตรงกับความต้องการของตลาด  

5) ครูผู้สอนในโรงเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการสอนแบบ Active Learning และสามารถขยาย
ผลการด าเนินงานภายในโรงเรียนหรือกับโรงเรียนอ่ืนได้  

6) เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการองค์ความรู้ทางด้าน STEM เข้า
กับการปฏิบัติงานจริงในแต่ละสาขาวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนและ
หน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 

7) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการ
สร้างนวัตกรรมโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)  

8) บุคลากรผู้สอนและนักเรียนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอาชีวศึกษาได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการท าโครงงานเป็นฐาน (PjBL) พร้อมทั้ง
เทคนิคและวิธีการสอน 

9) การขยายผลการจัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการกับการท างานไปยังวิทยาลัยในสาย
อาชีพและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีต่างๆ 
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4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
ผลผลิต (Output) 

1) กลไกการจัดการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เช่น (มทร.) เพ่ือการพัฒนาบุคลากรทางเทคนิคใน
รูปแบบ Work integrated Learning-WiL ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและ
บริการ (WiL Academy) จ านวน 1 แห่ง 

2) กลไกการจัดการในโรงเรียน เพ่ือยกระดับการพัฒนานักเรียนเข้าสู่อาชีพ วทน. (STI Career 
Academy) โดยความร่วมมือและการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและภาคการผลิตและบริการ  

3) กลไกสร้างความเข้มแข็งให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาด้าน STEM ส าหรับ
ประเทศไทย น าร่องในโรงเรียน 5 แห่ง 

4) กลไกการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการ
พัฒนาทักษะการสอนแบบ Active Learning  

5) เครือข่ายการผลักดันการพัฒนาการศึกษาและก าลังคนด้าน STEM   
6) รายงานถอดบทเรียนการน าร่องกลไกพัฒนาศักยภาพ STEM ในโรงเรียนและการดึงการมีส่วน

ร่วมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการด าเนินโครงการ 
7) แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่อยู่ในภาคการผลิตและบริการ  
ผลลัพธ์ (Outcome)  

สามารถเพ่ิมทักษะและองค์ความรู้ด้าน วทน. ให้แก่ก าลังคนของประเทศมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ 

เกิดแรงจูงในการขยายฐานบุคลากรด้าน วทน. ให้มีมวลวิกฤตและมีเส้นทางอาชีพ รวมถึงบทบาทใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

ผลกระทบ (Impact)  
มีก าลังคน วทน.ที่มีคุณภาพ เพียงพอ สามารถผลิตงาน วทน. เพ่ือสร้างองค์ค วามรู้ใหม่ สร้าง

นวัตกรรมทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ก่อให้เกิดการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส่งผล
ให้ประเทศได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกภาคส่วน 
5. การติดตามประเมินผลโครงการ 

1) คณะกรรมการวิชาการและติดตามการด าเนินงานโครงการ และคณะท างานส าหรับโครงการ
ย่อยท่ี 1 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ (STEM) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2) คณะกรรมการวิชาการและติดตามการด าเนินงานโครงการ และคณะท างานส าหรับโครงการ
ย่อยที่ 2 พัฒนาระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work-integrated Learning: WiL) 
ในรูปแบบ PPP (WiL Institute)  

3) คณะกรรมการวิชาการและติดตามการด าเนินงานโครงการ และคณะท างานส าหรับโครงการ
ย่อยที่ 3 พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือสร้างเส้นทางอาชีพในโรงเรียน 
(STI Career Academy) 
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6. หน่วยงานร่วมด าเนินงาน 
1) หน่วยงานส่วนราชการและในก ากับ เช่น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส านั ก งาน พัฒนาวิทยาศาสตร์ และ เทคโน โลยี แห่ งชาติ  กรม พัฒนาฝี มื อแรงงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
โรงเรียนในการกับกับของ สพป. สพม. และ อปท. เป็นต้น 

2) องค์กรอิสระ เช่น สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันยานยนต์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย เป็นต้น  
3) ภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนโครงการ 

7. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 
 
งบประมาณ 
 

โครงการ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส

4 
รวมปี  
2558 

(07) โครงการขบัเคลือ่นนโยบายการพฒันาและน าความรูด้า้นวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์(STEM) เพือ่เพิม่ผลติภาพและ
ความสามารถทางนวตักรรมของภาคผลติและบรกิาร      

การพฒันามาตรการเชือ่มโยงและถา่ยทอดความรูท้าง วทน. จาก
กระทรวงวทิยาศาสตรไ์ปเสรมิสรา้งพฒันาและปรับปรงุในการเรยีนการสอน 
STEM ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา 

5.72  7.43  1.26  6.66  21.05  

การพฒันานโยบายเพิม่ผลติภาพของ STEM Workforce ทีส่อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของภาคการผลติและบรกิาร (National STEM Policy for 
Competitiveness) 

2.96  0.62  0.31  0.30  4.20  

การขยายผลการจัดการเรยีนการสอนรปูแบบโรงเรยีน-โรงงานเพือ่แกปั้ญหา
การขาดแคลนก าลงัคนทีม่คีณุภาพในอตุสาหกรรม 

2.04  0.06  1.12  0.06  3.29  

การพฒันากลไกการจัดการในมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ีเพือ่รับผดิชอบ
ด าเนนิการขบัเคลือ่นและขยายเครอืขา่ยการจัดการเรยีนการสอนแบบ WiL ที่
เป็นระบบและเกดิผลในระยะยาว 

1.04  1.36  1.28  0.21  3.89  

น ารอ่งการสง่เสรมิอาชพี วทน.ในอตุสาหกรรมสิง่ทอและแฟชัน่ผา่น Career 
Academy ในโรงเรยีนกลุม่จังหวดัภาคเหนอื 

6.13  1.73  1.56  1.21  10.63  

รวมงบประมาณปี 2558 17.89  11.19  5.53  8.44  43.05  

 
กิจกรรม/ผลผลิต 
 

กจิกรรม/ผลผลติ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 

การพฒันามาตรการเชือ่มโยงและถา่ยทอดความรูท้าง วทน. จากกระทรวงวทิยาศาสตร์
ไปเสรมิสรา้งพฒันาและปรับปรงุในการเรยีนการสอน STEM ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา 

    

กลไกการด าเนนิงานใหนั้กเรยีนระดบัมธัยมศกึษาไดร้ับการพฒันาศกัยภาพดา้น 
STEM ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา จ านวน 1 กลไก (หน่วยนับ : กลไก) 

   1 

ผูไ้ดร้ับการพฒันาเป็นนักเรยีน 200 คน (หน่วยนับ : ราย)    200 

ผูไ้ดร้ับการพฒันาเป็นคร ู100 คน (หนว่ยนับ : ราย)    100 

การพฒันานโยบายเพิม่ผลติภาพของ STEM Workforce ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของภาคการผลติและบรกิาร (National STEM Policy for Competitiveness) 

    

นโยบาย National STEM Policy for Competitiveness 1 เรือ่ง (หน่วยนับ : เรือ่ง)    1 

การขยายผลการจัดการเรยีนการสอนรปูแบบโรงเรยีน-โรงงานเพือ่แกปั้ญหาการขาด
แคลนก าลงัคนทีม่คีณุภาพในอตุสาหกรรม 

    

หลกัสตูรฐานสมรรถนะวชิาชพีระดบั ป.ตร ีทัง้ทางดา้นเทคนคิและวศิวกรรม (หน่วย
นับ : หลกัสตูร) 

   1 

การขยายผลการจัดการศกึษาแบบ WiL ในกลุม่อตุสาหกรรม -นักเรยีน/นักศกึษา
ไดร้ับการพฒันา 90 คน (หน่วยนับ : ราย) 

   90 

การพฒันากลไกการจัดการในมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ีเพือ่รับผดิชอบด าเนนิการ
ขบัเคลือ่นและขยายเครอืขา่ยการจัดการเรยีนการสอนแบบ WiL ทีเ่ป็นระบบและเกดิผล
ในระยะยาว 
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กจิกรรม/ผลผลติ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 

รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิโครงการ คูม่อืการจัดกระบวนการเรยีนรู ้
เพือ่สรา้งนวตักรรมโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (หน่วยนับ : รายงาน) 

   1 

กลไกการจัดการในมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ีเพือ่การพฒันาบคุลากรทางเทคนคิ 
(หน่วยนับ : กลไก) 

   1 

ครแูละอาจารยไ์ดร้ับการพฒันาผา่นกลไกจ านวน 30 คน (หน่วยนับ : ราย)    30 

น ารอ่งการสง่เสรมิอาชพี วทน.ในอตุสาหกรรมสิง่ทอและแฟชัน่ผา่น Career Academy 
ในโรงเรยีนกลุม่จังหวดัภาคเหนอื (7.0 M) 

    

การพฒันามาตรการยกระดบัการศกึษา STEM ในระบบการศกึษา โดยเชือ่มโยงกบั
ภาคการผลติและบรกิารผา่นกลไก Career Academy  นักเรยีนไดร้ับการพฒันา
จ านวน 360 คน (หน่วยนับ : ราย) 

   360 

รายงานการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิโครงการ คูม่อืการจัดการพฒันาเสน้ทาง
อาชพีในโรงเรยีน (หน่วยนับ : รายงาน) 

   1 
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โครงการ (08) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาเซียนและการต่างประเทศ ด้าน 
วทน.   

ระยะเวลาตลอดโครงการ เร่ิมต้นโครงการ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

รายละเอียดโครงการ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ประเทศไทยมีความจ าเป็นต้องยกระดับคุณภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เพ่ือรักษาอัตราการ
เจริญเติบโตให้เหมาะสมและลดความเหลื่อมล้ า โดยต้องยกระดับผลิตภาพด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) โดยค านึงถึงสมดุลของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน การกระจาย
ความเจริญอย่างทั่วถึง และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ปัจจุบันนานาชาติต่าง
แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศท่ีน าไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้เพ่ือตอบ
โจทย์ปัญหาและความต้องการที่มีลักษณะไร้พรมแดนมากขึ้น  ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศทั่วโลก ในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้าน 
วทน. เพ่ือประโยชน์ในการยกระดับ วทน. ของประเทศให้สามารถตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของ
สังคมไทยได้ และใช้ วทน. เป็นปัจจัยหนึ่งในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้น    

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  ได้ด าเนินการเชิงรุกในการขับเคลื่อนการพัฒนา วทน. ระดับอาเซียน โดยได้
ริเริ่มจัดท ากรอบความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือรองรับการก่อตั้งประชาคม
อาเซียน ในปี 2558 หรือ “ข้อริ เริ่มกระบี่  (Krabi Initiative)” ซึ่ งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 60 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 และที่ประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 เป็นแนวทางการ
สร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่
เจรจา (dialogue partners) และเป็นกรอบนโยบาย (policy framework) ส าหรับจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอาเซียน (ASEAN Plan of Action on Science, Technology 
and Innovation หรือ APASTI) ส าหรับปี 2016 – 2020 

ข้อริเริ่มกระบี่ ประกอบด้วยข้อเสนอแนะรายสาขา (thematic track) 8 ด้าน เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวอาเซียนด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ได้แก่  

1) นวัตกรรมอาเซียนสู่ตลาดโลก (ASEAN Innovation for Global Market)  
2) สังคมดิจิทัล  สื่ อใหม่และเครือข่ ายสังคม (Digital Economy, New Media and Social 

Networking)  
3) เทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology)  
4) ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security)  
5) ความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security)  
6) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (Water Management)  
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7) ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ (Biodiversity for 
Health and Wealth) 

8) วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Science and Innovation for Life) 
ข้อริเริ่มกระบี่ซึ่งริเริ่มจัดท าโดยประเทศไทยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประเทศสมาชิกอาเซียน

และคู่เจรจา และใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนงานและกิจกรรมความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่าง
อาเซียนและคู่เจรจา อาทิ สหภาพยุโรป ได้เลือกสาขาความมั่นคงทางอาหาร และความมั่นคงทางพลังงานน า
ร่องกิจกรรมความร่วมมือกับอาเซียน และที่ประชุมร่วมรัฐมนตรีอาเซียนและยุโรปได้มีมติเห็นชอบเมื่อเดือน
เมษายน 2555 ให้ใช้ข้อเสนอรายสาขา 8 ด้านของข้อริเริ่มกระบี่ เป็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินกิจกรรมความ
ร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างอาเซียนและยุโรป   และสาธารณรัฐเกาหลี ได้เลือกสาขาความมั่นคงทางอาหาร 
ความมั่นคงทางพลังงาน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า และเทคโนโลยีสีเขียว เป็นสาขาความร่วมมือด้าน 
วทน. กับอาเซียน เป็นต้น 

เพ่ือผลักดันบทบาทและผลประโยชน์ไทยในเวทีอาเซียน และเตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนในปี 2558  รวมถึงเตรียมการที่ประเทศไทยจะรับต าแหน่งประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดท า
และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ วทน. ของอาเซียน (Advisory Body on ASEAN Plan of Action on Science, 
Technology and Innovation หรือ ABAPAST) ในเดือน มกราคม 2558  สวทน. ได้ริเริ่มการปรึกษาหารือถึง
ความส าคัญของการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากร วทน. (Talent Mobility) ในเวทีการประชุมด้าน วทน. 
ของอาเซียนในระดับต่างๆ ซึ่งน าไปสู่ข้อมติของที่ประชุมคณะกรรมการ ASEAN COST ครั้งที่ 66 และที่ประชุม
รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียนครั้งที่ 15 ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ที่ประเทศมาเลเซีย ได้
เห็นชอบให้ประเทศไทย (โดย สวทน.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างภาครัฐ เอกชน และ
ภาคการศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจา เพ่ือปรึกษาหารือในประเด็นแนวทางการส่งเสริมการ
เคลื่อนย้ายบุคลากร วทน. ในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Talent Mobility) ที่ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 
2557 ซึ่งต่อมา สวทน. ได้น าข้อเสนอแนะจากการประชุมดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ASEAN 
COST ครั้งที่ 67 ในเดือนเมษายน 2557 ที่ประเทศสิงคโปร์ โดย ASEAN COST ได้มอบหมายให้     สวทน. 
ร่วมกับส านักงานเลขาธิการอาเซียนจัดท าการศึกษาวิจัยแนวทางการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากร วทน. ใน
ภูมิภาคอาเซียน และข้อเสนอแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสมเพ่ือบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการ
ความร่วมมือฯ APASTI 2016-2020 ต่อไป 

นอกจากนี้ เพ่ือให้การเกิดการบูรณาการการด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์อาเซียนและการต่างประเทศ 
ด้าน วทน.  สวทน. ได้ปรึกษาหารือกับส านักนโยบายและแผน และกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ ซึ่งดูแลภาพรวมยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ด้าน วทน. และเห็นชอบร่วมกันในการจัดท า
ยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการทูตวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) ซึ่งครอบคลุมใน 2 
มิติส าคัญ ได้แก่ 1) วิทยาศาสตร์เพ่ือการทูต (Science for Diplomacy)  โดยใช้วิทยาศาสตร์เพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ 2) การทูตเพ่ือวิทยาศาสตร์ (Diplomacy for Science) โดยใช้วิธีการ
ทางการทูตเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เน้นประเทศหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Posts) ตามยุทธศาสตร์การต่างประเทศของชาติ 

สวทน. จึงเห็นสมควรด าเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาเซียนและการต่างประเทศด้าน วทน. 
ในปีงบประมาณ 2558 เพ่ือด าเนินการเชิงรุกในการผลักดันบทบาทและผลประโยชน์ประเทศไทยในอาเซียน
และนานาชาติ รวมถึงการท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
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วทน .  ขอ งอ า เ ซี ย น  ( Advisory Body on ASEAN Plan of Action on Science, Technology and 
Innovation หรือ ABAPAST) และเป็นผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการ
พัฒนาขององค์การสหประชาชาติ  (United Nations Committee on Science and Technology for 
Development หรือ UN-CSTD) ตลอดจนบูรณาการการด าเนินนโยบาย วทน. ด้านการต่างประเทศ กับ
กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
1) จัดท าแผนงานและโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยกับ

ประเทศในภูมิภาคอาเซียนและภาคีที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ และข้อริเริ่มกระบี่ของอาเซียน 

2) ขับเคลื่อนโครงการน าร่องตามข้อริเริ่มกระบี่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระดับพหุภาคีและ
ทวิภาคี ใช้เวทีอาเซียนในการร่วมมือกับคู่เจรจา และดึงภาคเอกชนไทยและองค์กรระหว่าง
ประเทศเข้ามามีส่วนร่วม 

3) จัดท าแผนยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการทูตวิทยาศาสตร์ (Science 
Diplomacy) ส าหรับร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานพันธมิตรในภาครัฐ 
เอกชนและภาคการศึกษา 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1) กิจกรรมขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน วทน. กับประเทศอาเซียนและคู่เจรจา ตาม 8 สาขาของข้อ

ริเริ่มกระบี่ ในรูปแบบการประชุมนานาชาติ เพ่ือสร้างเวทีจับคู่ความร่วมมือด้านการวิจัยและ
พัฒนา และเจรจาธุรกิจนวัตกรรม ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา และเฉลิม
ฉลองการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 

2) กิจกรรมขับเคลื่อน/น าร่องความร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (สหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร สวีเดน เบลเยี่ยม ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เยอรมนี และจีน) 

3) แผนยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ ที่จัดท าร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมเสนอ
คณะรัฐมนตรี 

4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาระบบ วทน. ประเทศไทย เพื่อการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ร่วมกับ UNCTAD 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
1) ประเทศไทยมีแผนงานที่มีความชัดเจนในการก าหนดท่าที (positioning) การผลักดัน วทน. ใน

ภูมิภาคอาเซียนและเวทีนานาชาติ และมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการสร้างประชาคม
อาเซียน ด้าน วทน. เกิดเครือข่ายหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับนานาชาติ และเพ่ิม
บทบาทของไทยในการมีส่วนแก้ปัญหาร่วมของภูมิภาคและของโลก เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของ
ประเทศในระดับภูมิภาค และนานาชาติ ซึ่งจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การค้า 
การลงทุน การยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและความมั่นคงของชาติในระยะยาว 

2) เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน วทน. ที่
ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา และมีกิจกรรมความร่วมมือด้านการ
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แลกเปลี่ยนบุคลากร การจัดการศึกษาร่วม การวิจัยและพัฒนาร่วม การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และการพัฒนานวัตกรรม ที่มีเป้าหมายท่ีชัดเจน 

3) เกิดการเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญไทยและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาก าลังคน วทน. ตามเป้าหมาย 
15:10,000 และส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนด้าน วทน. ตามเป้าหมาย 1% ต่อ GDP 

4) ยกระดับงานด้าน วทน. ของไทยให้ก้าวหน้า และเพ่ิมบทบาทของ วทน. ต่อเศรษฐกิจและ
สังคมไทยให้สูงขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือกับมิตรประเทศ 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
โดยคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้ 
1) คณะท างานเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้าน วทน. (ปกท.วท. เป็นประธาน) 
2) คณะกรรมการก ากับโครงการการทูตด้านวิทยาศาสตร์ (ประธานร่วมระหว่าง กต. และ วท. – 

อยู่ระหว่างแต่งตั้ง) 
3) คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานฯ สวทน. 

6. หน่วยงานร่วมด าเนินงาน 
1) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2) กระทรวงการต่างประเทศ (กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส านักนโยบายและแผน  ส านัก

พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ และกรมภูมิภาคต่างๆ) 
3) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
4) หน่วยนโยบาย วทน. ในประเทศอาเซียนและคู่เจรจา และส านักงานเลขาธิการอาเซียน  
5) เครือข่ายอาเซียน-ยุโรป 
6) องค์กรระหว่างประเทศ อาทิ UNCTAD, ESCAP, UNESCO, CSTD, FAO 
7) มหาวิทยาลัยวิจัย และมหาวิทยาลัยภูมิภาคในเครือข่ายของ สวทน.  
8) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

7. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 
 
งบประมาณ 
 

โครงการ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส

4 
รวมปี  
2558 

(08) โครงการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรอ์าเซยีนและการตา่งประเทศ ดา้น 
วทน. 4.75  5.42  3.05  3.08  16.31  

ขบัเคลือ่นความรว่มมอืดา้น วทน. กบัประเทศอาเซยีนและคูเ่จรจา 1.85  2.42  1.30  2.28  7.86  

จัดท าแผนยทุธศาสตรก์ารทตูวทิยาศาสตรแ์ละขบัเคลือ่นการ
ด าเนนิงานดา้นการทตูวทิยาศาสตร ์  2.90  3.00  1.75  0.80  8.45  

รวมงบประมาณปี 2558 4.75  5.42  3.05  3.08  16.31  
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กิจกรรม/ผลผลิต 
 

กจิกรรม/ผลผลติ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 

ขบัเคลือ่นความรว่มมอืดา้น วทน. กบัประเทศอาเซยีนและคูเ่จรจา     
 แผนปฏบิตักิาร วทน. ระดบัอาเซยีน (ASEAN Plan of Action on Science 

Technology and Innovation)  
 แผนบรูณาการความรว่มมอืดา้น วทน.  ระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศกึษา 
ของไทยและอาเซยีน 

 เกดิการจัดตัง้ ASEAN Talent Mobility Programme เพือ่เป็นกลไกกลางในการ
แลกเปลีย่นบคุลากร วทน. ระดบัอาเซยีน และด าเนนิโครงการน ารอ่งกบัอาเซยีนและคู่
เจรจา 
(หน่วยนับ : กจิกรรม/แผนงาน/เครอืขา่ย) 

1 2 2 1 

จัดท าแผนยทุธศาสตรก์ารทตูวทิยาศาสตรแ์ละขบัเคลือ่นการด าเนนิงานดา้นการทตู
วทิยาศาสตร ์ 

    

 แผนยทุธศาสตรก์ารทตูวทิยาศาสตร ์ 
 กจิกรรมน ารอ่งความรว่มมอืตามแผนยทุธศาสตรก์ารทตูวทิยาศาสตร ์เนน้ 
สหรัฐอเมรกิา สวเีดน เบลเยีย่ม เยอรมน ีจนี สหราชอาณาจักร ออสเตรเลยี นวิซแีลนด ์

 ขอ้เสนอแนะการพฒันาระบบนวตักรรมของไทย รว่มจัดท ากบั UNCTAD 
(หน่วยนับ :ขอ้เสนอนโยบาย/กจิกรรม) 

2 3 2 1 
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โครงการ (09) โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  
ระยะเวลาตลอดโครงการ เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

รายละเอียดโครงการ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในยุคเศรษฐกิจที่ใช้องค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ และเป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์คือนิคมวิจัยซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมวิจัยพัฒนา
ของภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา โดยมีพ้ืนที่เพ่ือการด าเนินการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.) และ สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการด าเนินงานวิจัยพัฒนา เช่น ห้องปฏิบัติการ 
เครื่องมือวิจัย เป็นต้น  

จากการด าเนินงานที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เห็นชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศ (พ.ศ. 2556 – 2560) ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
กิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ใน 7 ประเด็นหลัก และมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
3 มาตรการหลัก ซึ่งเป็นทิศทางในการพัฒนากิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศในภาพรวม ในระยะ 5 ปี 
และเห็นชอบโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้) พ.ศ. 2556 – 
2558   

ผลการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย (1) หนังสือ “การศึกษาปัจจัย
เชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์สู่ความส าเร็จ: แนวปฏิบัติที่ดีของนานาชาติ ” ซึ่งได้รวบรวมแนว
ปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วย
เอ้ือให้ระบบนิเวศนวัตกรรม (innovation ecosystem) ซึ่งประกอบด้วยการท างานร่วมกันแบบ triple helix 
ระหว่างภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาครัฐ ที่มีปัจจัยสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น การเงิน กฎหมาย 
บุคลากร และโครงสร้างพ้ืนฐาน เกิดเป็นกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ (2) รายงานการศึกษา“ระบบ
แรงจูงใจและสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์” ทั้งแรงจูงใจทางภาษีและการเงิน และ
การพัฒนาก าลังคน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการเพ่ิมจ านวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาด้าน วทน. (3) การ
จัดฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน และ Knowledge sharing ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งหมด 16 ครั้ง รวม 62 วัน 
มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 579 คน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์มีความต่อเนื่อง
และบรรลุเป้าหมายจ าเป็นต้องจัดท ากลไกการส่งเสริม ขับเคลื่อนมาตาการและกลไกการส่งเสริมต่างๆร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระบบอุทยานวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายในการด าเนินกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ของภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชน 
2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 

สนับสนุนการด าเนินของ สอว. ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ ซึ่งมี สวทน. และ สวทช. เป็นผู้ช่วย เลขานุการของคณะกรรมการฯ (ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี) ดังนี้ 
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 เพ่ือจัดท าข้อเสนอนโยบายและมาตรการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศ (พ.ศ. 2556 – 2560) และขับเคลื่อน
ไปสู่การปฏิบัติ 

 เพ่ือพัฒนาก าลังคนเฉพาะทางด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 

 เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ สอว. ในการส่งเสริมและพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
 เสริมสร้างขีดความสามารถให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 
 สร้างผู้ประกอบการด้านนวัตกกรรมโดยผ่านกลไกอุทยานวิทยาศาสตร์ 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
1) รายงานการศึกษามาตรการส่งเสริมภาคเอกชนในการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน

อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
2) รายงานการศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ (public-

private partnership) เพ่ือส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
3) รายงานการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ในการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีที่ส่งเสริมและสนับสนุน spin-offs และ 
startups ที่มีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค 

4) หลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมบุคลากรที่เก่ียวข้องในการด าเนินกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
5) รายงานการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานอุทยาน

วิทยาศาสตร์  

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
จัดท ารายงานการด าเนินงานโครงการไปยังส านักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์ โดยรายงาน

ความก้าวหน้าโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการทุกเดือน 

6. หน่วยงานร่วมด าเนินงาน 
 ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) 
 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทช.) 
 อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
 มหาวิทยาลัย 

7. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 
 
งบประมาณ 

 
โครงการ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส
4 

รวมปี  
2558 

(09) โครงการอทุยานวทิยาศาสตร ์ 4.01 1.96 4.67 2.13 12.75 

การศกึษามาตรการสง่เสรมิภาคเอกชนในการลงทนุพฒันาเทคโนโลยี
และนวตักรรมในอทุยานวทิยาศาสตรภ์มูภิาค 

0.29 0.48 1.14 0.00 1.90 
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โครงการ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส

4 
รวมปี  
2558 

การศกึษาแนวทางปฏบิตัทิีด่ใีนการรว่มมอืระหวา่งภาคเอกชนและ
ภาครัฐ (public-private partnership) เพือ่การสง่เสรมิกจิการอทุยาน
วทิยาศาสตร ์

0.36 0.48 0.36 0.00 1.20 

การศกึษาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีม่ศีกัยภาพในเครอืขา่ยอทุยาน
วทิยาศาสตรภ์มูภิาค เพือ่ก าหนดกลยทุธใ์นการบม่เพาะธรุกจิ
เทคโนโลยทีีส่ง่เสรมิและสนับสนุน spin-offs และ startups ทีม่ี
ผลกระทบสงูตอ่การพฒันาเศรษฐกจิในภมูภิาค 

0.36 0.60 1.44 0.00 2.40 

การเสรมิสรา้งขดีความสามารถใหก้บับคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งในการ
ด าเนนิงานอทุยานวทิยาศาสตร ์

3.00 0.40 1.73 2.13 7.25 

รวมงบประมาณปี 2558 4.01 1.96 4.67 2.13 12.75 

 
กิจกรรม/ผลผลิต 
 

กจิกรรม/ผลผลติ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 

การศกึษามาตรการสง่เสรมิภาคเอกชนในการลงทนุพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมใน
อทุยานวทิยาศาสตรภ์มูภิาค 

    

รายงานการศกึษามาตรการสง่เสรมิภาคเอกชนในการลงทนุพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมในอทุยานวทิยาศาสตรภ์มูภิาค 1 รายงาน (หน่วยนับ : รายงาน) 

  1  

การศกึษาแนวทางปฏบิตัทิีด่ใีนการรว่มมอืระหวา่งภาคเอกชนและภาครัฐ (public-
private partnership) เพือ่การสง่เสรมิกจิการอทุยานวทิยาศาสตร ์

    

รายงานการศกึษาแนวทางปฏบิตัทิีด่ใีนการรว่มมอืระหวา่งภาคเอกชนและภาครัฐ 
(public-private partnership) เพือ่สง่เสรมิกจิการอทุยานวทิยาศาสตร ์1 รายงาน 
(หน่วยนับ : รายงาน) 

  1  

การศกึษาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีม่ศีกัยภาพในเครอืขา่ยอทุยานวทิยาศาสตรภ์มูภิาค 
เพือ่ก าหนดกลยทุธใ์นการบม่เพาะธรุกจิเทคโนโลยทีีส่ง่เสรมิและสนับสนุน spin-offs 
และ startups ทีม่ผีลกระทบสงูตอ่การพฒันาเศรษฐกจิในภมูภิาค 

    

รายงานการศกึษาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีม่ศีกัยภาพในเครอืขา่ยอทุยาน
วทิยาศาสตรภ์มูภิาค เพือ่ก าหนดกลยทุธใ์นการบม่เพาะธรุกจิเทคโนโลยทีีส่ง่เสรมิ
และสนับสนุน spin-offs และ startups ทีม่ผีลกระทบสงูตอ่การพฒันาเศรษฐกจิใน
ภมูภิาค 1 รายงาน (หน่วยนับ : รายงาน) 

  1  

การเสรมิสรา้งขดีความสามารถใหก้บับคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนนิงานอทุยาน
วทิยาศาสตร ์

    

หลกัสตูรการฝึกอบรมบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนนิกจิการอทุยานวทิยาศาสตร ์3 
หลกัสตูร (หน่วยนับ : หลกัสตูร) 

2  1  

รายงานการเสรมิสรา้งขดีความสามารถใหก้บับคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนนิงาน
อทุยานวทิยาศาสตร ์1 ราย (หน่วยนับ : รายงาน) 

 1   
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โครงการ (10) ค่าใช้จ่ายบุคลากรและบริหารจัดการส านักงาน 
 

โครงการ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
รวมปี  
2558 

(10) คา่ใชจ้า่ยบคุลากรและบรหิารจัดการส านักงาน 

คา่ใชจ้า่ยบคุลากรและบรหิารจัดการส านักงาน 29.51  28.17  28.31  28.78  114.78  

รวมงบประมาณปี 2558 29.51  28.17  28.31  28.78  114.78  

 
โครงการ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวมปี  
2558 

งบส ารองฉุกเฉนิ     30.00 

รวมงบประมาณปี 2558     30.00 

 
 
 
 
 
 



 


