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04  แผนกลยุทธ์ สวทน. พ.ศ. 2560 - 2564

ถ้อยแถลง
การเปลี่ยนแปลงแบบ ‘พลิกโฉมฉับพลัน’ 
(Disruptive Change) ในโลกปัจจบุนั ส่งผล 
ต่ออนาคตของประเทศไทย เป็นทั้งวิกฤต 
และโอกาส ประเทศไทยต้องมีขีดความ
สามารถพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในทุกด้าน สามารถแก้ไขวิกฤตได้รวดเร็ว 
ขณะเดียวกันเพ่ิมโอกาสทั้งทางเศษฐกิจ 
และพัฒนาด้านอ่ืนๆ ส�าหรับคนไทยทุกคน 
อย่างทั่วถึง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เป็นปัจจัยส�าคัญส�าหรับ
การขับเคลื่อนประเทศไทยให้อยู่ได้อย่างมี
เสถียรภาพ มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
สังคม และมีความสามารถในการแข่งขันสูง  
ควบคู่กับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ส� า นั ก ง า น คณ ะก ร ร มก า ร น โ ย บ า ย
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาติ  
(สวทน.) ในฐานะผู้ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของประเทศ มกีารจัดท�าแผนการขบัเคลือ่น
ปฏริปูระบบวจิยัและนวัตกรรมแบบบรูณาการ 
ของประเทศ กรอบแนวทางการส่งเสริม 
การวจิยัและพัฒนาดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรม การพัฒนาก�าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
สนับสนุนและให้ค�าแนะน�าหน่วยงานของรัฐ 
ในการจัดท�าแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดท�า 
ตัวชี้วัด ฐานข้อมูล ดัชนี และการศึกษาวิจัย
นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
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แผนกลยุทธ์ สวทน. (พ.ศ. 2560 - 2564) จัดท�าขึ้นด้วยความร่วมมือ 
ทั้งจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานพันธมิตรและพนักงานของ 
สวทน. เพ่ือใช้ก�าหนดทิศทางในการด�าเนินงานของ สวทน. ในระยะ 5 ปีข้างหน้า 
โดยค�านงึถงึความสอดคลอ้งกบันโยบายและแผนระดบัประเทศ อาท ิยทุธศาสตร์
ประเทศ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ค�าแถลง
ของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ตลอดจนการวิเคราะห์
พลวัตในระดับนานาชาติและความต้องการในมิติต่างๆ ของประเทศ

แผนกลยทุธข์อง สวทน. จะประสบผลส�าเรจ็ไดม้ปัีจจัยหลกัซึง่เป็นพลงัขบัเคลือ่น
ต่างๆ ประกอบด้วย
 สวทน. มุ่งขับเคลื่อนนโยบาย วทน. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ 

และเอกชน ใหเ้กิดผลต่อการพัฒนาคณุภาพชวีติของคนไทยตามยทุธศาสตร์
ประเทศ 

 สวทน. ต้องเช่ือมโยงกับผู้มีบทบาทส�าคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบายของ
ประเทศ

 สวทน. ต้องร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร และภาคส่วนพันธมิตรร่วมทาง 
ทีม่บีทบาทส�าคญัตอ่การน�านโยบายและแนวทางการพัฒนา วทน. ไปเป็นส่วน
ส�าคัญหลักสู่การใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง

 สวทน. ต้องเป็นองค์กรแห่งคลังสมองเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละนวัตกรรม (STI Strategic Think Tank) มขีดีความสามารถใน
การเสนอนโยบายทีท่�าใหผู้ก้�าหนดนโยบายสามารถตดัสินใจในประเดน็นโยบาย
ซึ่งอยู่บนฐานของข้อมูลและความรู้ที่ส�าคัญ

 ทรัพยากรบุคคลของ สวทน. ได้รับการบ่มเพาะ พัฒนา เพ่ิมพูนขีดความ
สามารถ และทกัษะช�านาญการ โดยเชือ่มโยงกบัทศิทางเป้าหมายขององคก์ร 
รวมถึงการเพ่ิมสมรรถนะที่สอดคล้องต่อการเติบโตของเส้นทางอาชีพและ
สร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรเพ่ือผลิตผลงานที่มีคุณค่าให้องค์กร

 กระบวนการบรหิารจดัการภายในของ สวทน. ทีพั่ฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ
ของการบริหารและการท�างาน ตลอดจนเอื้ออ�านวยต่อการผลักดันผลงาน 
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายร่วมกัน

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
เลขำธิกำร สวทน.



 แผนกลยุทธ์ สวทน. พ.ศ. 2560 - 256406

ควำมเป็นมำของ สวทน.

เมล็ดพันธุ์
สู่ต้นกล้า

ปี พ.ศ. 2544 รฐับาลไดอ้อกระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยคณะกรรมการ นโยบาย
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิพ.ศ. 2544 ขึน้ ภายใตร้ะเบยีบส�านกันายกฯ นี ้“นโยบาย
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต”ิ หมายความวา่ นโยบายและแผนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยเีพ่ือการพัฒนาประเทศ และใหม้คีณะกรรมการคณะหนึง่ เรยีกว่า “คณะกรรมการ
นโยบายวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต”ิ (กนวท.) ประกอบดว้ย นายกรฐัมนตรหีรอื 
รองนายกรัฐมนตรทีีน่ายกรฐัมนตรมีอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม เป็นรองประธานกรรมการ และมปีลดักระทรวง 
อกี 7 กระทรวงเป็นกรรมการ ผูอ้�านวยการส�านกังบประมาณ เลขาธกิารคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ อีกทัง้ประธานคณะกรรมการระดบัชาต ิ ผูแ้ทน 
ภาคเอกชนและผู้ทรงคณุวฒุจิ�านวนหนึง่เป็นกรรมการ ทัง้นี ้มผีูอ้�านวยการส�านกังานพัฒนา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิเป็นกรรมการและเลขานกุาร
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01 เมล็ดพั
นธุ์สู่ต้นกล้า

Science	 and	 Technology	 :THAIST)	
เป็นส่วนงานหนึง่ทีส่�าคญั	ภายใต้	 สวทน.	
พนักงานของ	 สวทน.	 ในช่วงต้นมี	 18	
คน	 โดยมีบุคลากรส่วนหนึ่งโอนย้ายมา
จาก	สวทช.	

ต ่อมารั ฐบาลพลเอกประยุทธ 	์ 
จันทร์โอชา	 มีนโยบายปฏิรูประบบวิจัย
และนวัตกรรมให้มีความเป็นเอกภาพ	 
จึงได้ออกค�าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาต	ิ(คสช.)	ที	่62/2559	เมือ่วนัที	่
6	ตลุาคม	พ.ศ.	2559	เรือ่ง	การปฏิรปูระบบ 
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	 โดยให้มี 
สภานโยบายวจิยัและนวตักรรมแห่งชาต	ิ(สวนช.)	 
เพื่อท�าหน ้าที่ ในการก�าหนดทิศทาง
นโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 รวมทั้งปรับปรุง
ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	
ตลอดจนก�ากับและติดตามการบริหาร
จัดการ	 การจัดสรรงบประมาณ	 และ
ประเมนิผลการด�าเนนิการให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมเีอกภาพ	อนัเป็นประโยชน์
ต่อการแก้ไขปัญหาการวิจัยของประเทศ	
และปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน	ซึ่ง	 
สวทน.	ท�าหน้าทีเ่ป็นฝ่ายเลขานกุารฯ	ร่วมกับ 
ส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต	ิ(วช.)

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ	 (สวทช.)	 ในฐานะท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการ	 กนวท.	 ประกอบกับมีนักเรียนทุน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	 ท่ีส�าเร็จการศึกษาทางด้าน
นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เริ่มเดินทางกลับสู่
ประเทศไทยจ�านวนหนึง่	จงึได้จดัตัง้ฝ่ายวจิยันโยบายขึน้	
ท�าหน้าที่ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีฯ	รับผิดชอบ
การศกึษาและพฒันาระบบข้อมลูท่ีจ�าเป็นต่อกจิการทาง
นโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ	 ฝ่ายวิจัยนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้เริ่มด�าเนินงานในปี	พ.ศ.	2544	มีพนักงานอยู่จ�านวน
ไม่มาก	 มีภารกิจในการจัดท�านโยบายระดับชาติว่าด้วย
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีและมีผลงานท่ีส�าคญัคอืการ
จดัท�าแผนกลยทุธ์ของประเทศทางด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ	ฉบับที่	1	(พ.ศ.	2547	–	2556)	
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ในปี	พ.ศ.	2549	ในสมัยที่	ศ.	ดร.	ยงยุทธ	ยุทธวงศ์	
เป็นรัฐมนตรีว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ได้มีการจัดตั้งคณะท�างานขึ้นเพื่อด�าเนินงานท่ีส�าคัญ
ทางด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 2	 เร่ือง	
1)	 จัดท�ากฎหมายพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	 (Basic	 Law	 on	 Science,	 Technology	
and	 Innovation)	 เพื่อให้รัฐบาลเห็นความส�าคัญต่อ
การลงทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรม	
และ	 2)	 จัดท�ากฎหมายก่อตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีชั้นสูง	 เพ่ือเป็นสถาบันภายใต้กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีพัฒนาก�าลังคนระดับสูง
ทางด้านวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละวศิวกรรม	เช่นเดยีว
กับ	Korean	Advanced	 Institute	of	Science	and	
Technology	(KAIST)	

เมื่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เสนอ
กฎหมายทั้งสองฉบับต่อ	คณะรัฐมนตรี	รัฐมนตรีประจ�า
ส�านักนายกรัฐมนตรี	 ได้ขอให้รวมกฎหมายท้ังสองฉบับ
เข้าด้วยกนั	ในปี	พ.ศ.	2551	จงึได้มีการออกพระราชบญัญตัิ
ว่าด้วยวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาต	ิ
พ.ศ.	2551	ขึน้	กล่าวได้ว่าเป็นกฎหมายทีก่่อตัง้	ส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาต	ิ (สวทน.)	 โดยมีสถาบันวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยชีัน้สงู	(Thailand	Advanced	Institute	of	

ต่อมารัฐบาลพลเอกประยทุธ์ 
จันทร์ โอชา มีน โยบาย 
ป ฏิ รู ป ร ะ บ บ วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรมให้มีความเป็น
เอกภาพ 
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ภำรกิจของ สวทน.
ในช่วงต้นที่ส�าคัญคือการสรรหา	เลขาธิการ	สวทน.	ซึ่งเลขาธิการคนแรก	

คือ	 ดร.	 พิเชฐ	 ดุรงคเวโรจน์	 (ต่อมาด�ารงต�าแหน่ง	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีและปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	โดย	ดร.	พิเชฐ	ดุรงคเวโรจน์	มีผลงานที่ส�าคัญ
คอืการจดัท�า	“นโยบายและแผนว่าด้วยวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละนวตักรรม
แห่งชาติ	ระยะ	10	ปี	(พ.ศ.	2555-2564)	เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีนโยบาย
และแผนทีใ่ห้ความส�าคญักบันวัตกรรม	และมกีารก�าหนดทศิทางการลงทนุและ
การพัฒนา	วทน.	เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาต	ิ(สวทน.)	ในฐานะหน่วยงานด้านนโยบายของประเทศ	มภีารกจิส�าคญั
ในการขบัเคลือ่นการพฒันาวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละนวตักรรม	(วทน.)	และ
การใช้	วทน.	เพื่อการพัฒนาประเทศ	ดังนี้

1  คลังสมอง (Think Tank) ของประเทศด้ำนนโยบำย วทน.
สวทน.	มีภารกิจส�าคัญตามพระราชบัญญัติวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม	พ.ศ.	2551	ในการวจัิยนโยบายเพ่ือพัฒนาข้อเสนอนโยบาย	อนัน�าไปสู ่
การประสานและจดัท�านโยบายและแผน	วทน.	บนพืน้ฐานของข้อมลูและข้อเทจ็จรงิ	
(Evidence-based	 Policy)	 ท้ังน้ี	 สวทน.	 ได้ด�าเนินการพัฒนาศูนย์ข้อมูล	
วทน.	 เพื่อจัดเก็บสถิติ	 ดัชนีและตัวชี้วัดสถานภาพทาง	 วทน.	 ของประเทศ	 
เพื่อสนับสนุนการวิจัยและจัดท�านโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

2  กำรขับเคลื่อนนโยบำยและแผน วทน. 
นอกเหนอืจากการจดัท�านโยบายและแผน	วทน.	แล้ว	สวทน.	ยงัมภีารกจิ

ในการขบัเคลือ่นให้เกดิการน�านโยบาย	วทน.	ไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม	
เกิดการใช้	วทน.	เป็นข้อต่อในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ	และนโยบาย	วทน.	
เป็นส่วนส�าคัญในการตัดสินใจทางนโยบายของผู้บริหารประเทศ	โดย
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การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาส และกระจายรายได้
การสร้างความตระหนักด้าน	วทน.	และให้	วทน.	เป็นส่วนส�าคัญในการวางแผน

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและท้องถิ่น	 ถือเป็นกิจกรรมที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต	 และเพิ่มโอกาสทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในชุมชน
และท้องถิ่น	 ในระยะที่ผ่านมา	สวทน.	 ได้ด�าเนินงานประสานกับหน่วยงานในภูมิภาค	 
ทัง้ในระดบักลุม่จังหวดั	ระดบัจงัหวดั	ระดบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	และระดับชุมชน	
โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคการศึกษา	 และประชาชนในพื้นที่	 
ให้	วทน.	เป็นหนึ่งในระเบียบวาระการพัฒนาที่ส�าคัญของแต่ละชุมชนและท้องถิ่น

การวางรากฐานเทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมเพือ่การพฒันาอตุสาหกรรมและ
การค้าทีย่ัง่ยนื

ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม	 สวทน.	 ได้ด�าเนินการประเมินความต้องการเทคโนโลยีเพื่อรองรับการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	(Technology	Needs	Assessment	:	TNA)	ทีต่อบโจทย์
ทั้งในด้านการปรับตัวภาคการเกษตร	การจัดการทรัพยากรน�้า	และเทคโนโลยีเพื่อการ
ลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลงังาน	โดยมคีวามร่วมมอืกบัองค์กรระดบันานาชาตใินการ
พฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยเีพือ่รองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	และมุง่เน้น 
ไปสู่การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน	 การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 เช่น	 
การสร้างมาตรฐานสิ่งแวดล้อมจากการแสดงค่าฟุตพรินท์สิ่งแวดล้อมของสินค้า 
และองค์กร	โดยใช้การประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต	(Life	Cycle	Assessment	:	LCA)	
เพือ่หาวธิกีารลดวสัด	ุพลงังาน	สารเคมใีนการผลติ	การจดัตัง้สถาบนัเทคโนโลยเีพือ่การ
พฒันาทีย่ัง่ยนืและการค้า	เพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้กบัโครงสร้างพืน้ฐานด้าน	LCA	
และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนไปสู่กระบวนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

การส่งเสรมิการใช้ วทน. ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่	 Thailand	4.0	ซึ่งเน้นการใช้	 วทน.	

เป็นปัจจัยขับเคลื่อนประเทศ	 ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวข้ามกลุ่มประเทศที่มีรายได้
ปานกลาง	 สวทน.	 จึงมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยทั้งขนาดใหญ่	 ขนาดกลางและ
ขนาดเลก็	รวมถงึวสิาหกจิเริม่ต้น	(Startup)	ตลอดจนบรรษทัข้ามชาตทิีม่ฐีานการผลติ 
อยูใ่นประเทศไทย	หนัมาลงทนุด้าน	 วทน.	 เพิม่มากขึน้	 โดยประสานให้เกดิความร่วมมอื
ระหว่างผู้ประกอบการ	 หน่วยงานภาครัฐ	 สถาบันการศึกษา	 ตลอดจนการพัฒนา
มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการในมิติต่างๆ	เช่น	การพัฒนามาตรการลดหย่อนภาษี
เพือ่การวจิยั	พฒันาและนวตักรรม	เพือ่ให้ภาคเอกชนหนัมาลงทนุวจิยัและพฒันา	และ
สร้างนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น	การส่งเสริมการลงทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมใน	Super	
Cluster	 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพสูง	 อาทิ	 เมืองนวัตกรรมอาหาร	 ตลอดจน 
การพฒันากลไกสนบัสนนุวิสาหกิจเริม่ต้น	(Startup)	สร้างนวตักรรมใหม่ให้ประเทศไทย
ก้าวไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
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3  กำรพัฒนำก�ำลงัคนด้ำน Science Technology Engineering 
and Mathematics: STEM (STEM Workforce)

ก�าลังคนด้าน	 STEM	 ท่ีมีคุณภาพถือเป็นรากฐานท่ีส�าคัญในการพัฒนา
ประเทศ	 โดยเฉพาะการเพิ่มผลิตภาพ	 และการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและ
บริการ	ในระยะที่ผ่านมา	สวทน.	ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาก�าลังคน	STEM	
ทัง้ในระดบัอาชวีะศกึษา	อดุมศกึษา	และบคุลากรวจิยัเพือ่รองรบัความต้องการ
ของอุตสาหกรรม

4  กำรพัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนดำ้น วทน.
การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม	 เพื่อให้ประเทศเปล่ียนผ่านไปสู่

เศรษฐกจิและสงัคมฐานความรู	้สวทน.	ให้ความส�าคญักบัการพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน	 วทน.	ทั้งเชิงกายภาพ	 (Hard	 Infrastructure)	 เช่น	การพัฒนา
อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค	 พื้นท่ีนวัตกรรมพิเศษ	 ศูนย์อ�านวยความสะดวก
ด้าน	 วทน.	 ศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของ 
ภาคเอกชน	ระบบการให้บรกิารด้านมาตรวทิยา	มาตรฐาน	ทดสอบและคณุภาพ	
(MSTQ:	Metrology,	Standard,	Testing	and	Quality)	และโครงสร้างพืน้ฐาน	 
วทน.	 เชงิปัจจยัสนบัสนนุ	 (Soft	 Infrastructure)	 เช่น	การพฒันาระบบแรงจงูใจ	
กฎหมายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนาในเชิงพาณิชย์	 
และระบบบริหารจัดการ	วทน.	ของประเทศ

5  กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรด�ำเนินงำนด้ำน วทน.
เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบาย	 วทน.	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล	สวทน.	จงึมหีน้าทีส่�าคญัในการบรูณาการ	และประสานงานให้เกดิ
เครอืข่ายความร่วมมอืในการผลกัดนันโยบาย	วทน.	ทัง้เครอืข่ายระหว่างหน่วยงาน 
ภาครฐัในระดบันโยบายและระดบัปฏบิตั	ิหน่วยงานภาคเอกชน	สถาบนัการศกึษา	
ภาคประชาสังคม	และเครือข่ายต่างประเทศ

6  กำรวำงยทุธศำสตร์กำรเช่ือมโยงตำ่งประเทศเพ่ือพัฒนำ วทน.
การแสวงหาความร่วมมือเพือ่พฒันาองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมในยคุโลกาภวิตัน์ 

ทีเ่ป็นยคุ	“เศรษฐกิจของความเรว็	(Economy	of	Speed)”	มคีวามส�าคญัยิง่ต่อ
การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก	นโยบาย	วทน.	ของประเทศ
จึงจ�าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การเชื่อมโยงกับนานาชาติด้าน	 วทน.	 ในมิติต่างๆ	
ได้แก่	ก�าลังคน	การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม	การใช้ประโยชน์จาก	วทน.	เพือ่
การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม	โดยอาศยัการท�างานร่วมกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ทั้งในและต่างประเทศ	รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ	เพื่อให้ไทยไม่ตกขบวน	
วทน.	ของโลก	และน�าประโยชน์จากความเชื่อมโยงนี้กลับคืนมาสู่สังคมไทย
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ผลงำนส�ำคัญ
นโยบายและแผนวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที ่1 (พ.ศ. 2555 - 2564) 

ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร	ี(ครม.)	เมือ่วนัที	่17	เมษายน	พ.ศ.	2555	นโยบายและแผนฉบบันี ้
จัดท�าขึ้นเพื่อแก้ปัญหาด้านการพัฒนา	วทน.	ของประเทศ	และชี้น�าแนวทางในการพัฒนา	วทน.	ของ
หน่วยงานต่างๆ	ในประเดน็ทีค่วรให้ความส�าคญัทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต	ซึง่ประกอบด้วยยทุธศาสตร์	
5	ยุทธศาสตร์	ได้แก่

1. วทน. เพ่ือการ
สร้างเสริมสุขภาพและ
สขุภาวะของประชาชน.

2.  วทน. เพ่ือการสรา้ง
เสริมสงัคมฐานความรู้

3. วทน. เพ่ือ
สนบัสนนุการสรา้ง

เสรมิขดีความสามารถ
ของท้องถิน่ชมุชน

4.   วทน. เพ่ือ
สนบัสนุนภมูคิุม้กัน 

ความมัน่คงและปลอดภยั
ในชวีติของทอ้งถิน่และ

ชมุชน

1. การบรูณาการ
การพัฒนาและผลิต
ก�าลงัคนดา้น วทน. 

ของประเทศ

2. การยกระดับ
สมรรถภาพและ

เพ่ิมขีดความสามารถ 
ทางวชิาชพี ทกัษะ องค์
คว ามรู้ ก� า ลั งคน 
วทน.

3. การสร้าง
แรงจูงใจ ขยาย

ฐานบุคลากรด้าน 
วทน. ให้มีมวลวิกฤต
และมีเส้นทางอาชีพและ
บทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิ จแล ะ
สังคม

1. วทน. เพ่ือ
การยกระดบัความ
สามารถในการเพ่ิม

ประสทิธภิาพและผลติ
ภาพรายสาขา

2. วทน. เพ่ือการ
สรา้งมลูค่าเพ่ิม สรา้ง
คุณค่า และนวตักรรม

รายสาขา

3. การสง่เสรมิ
การวางแผนและ

การปรบัตวัตอ่ความ
เปลีย่นแปลงและการ
กดีกันทางการค้า

1. วทน. เพ่ือการ
ปรบัตัว เตอืนภัย 

รองรับผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลงภมูิ

อากาศ

2. การสง่เสริม
การพัฒนาและใช้

ประโยชนจ์าก วทน. 
เพ่ือลดการปลอ่ย
กา๊ซเรอืนกระจก

3. วทน. เพ่ือ
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์และการ
พัฒนา

4. วทน. เพ่ือการ
บริหารจัดการน�า้ของ

ประเทศ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
กำรเสรมิสรำ้งควำม
มั่นคงด้ำนพลังงำน 
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศดว้ย วทน.

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
กำรพัฒนำและเพ่ิม
ศักยภำพทุนมนุษย์
ของประเทศด้ำน 
วทน.

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำควำม
เข้มแข็งของสังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น
ดว้ย วทน.

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
กำรเพ่ิมขีดควำม
สำมำรถ ควำมยดืหยุน่ 
และนวัตกรรมในภำค
เกษตร ผลิตและ
บรกิำรดว้ย วทน.

ยุทธศำสตร์ที่ 5  
กำรส่ง เสริมและ
สนับสนุนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
และปัจจัยเอือ้ในกำร
พัฒนำ วทน. ของ
ประเทศเพ่ือเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำร
แขง่ขัน

4.   การสนบัสนนุ
การปรับปรงุ

กฎหมาย กฎระเบยีบ 
ขอ้บงัคบัใหเ้อือ้ตอ่
การพัฒนา วทน.

3. การสรา้งความ
เขม้แขง็โครงสรา้ง

พ้ืนฐาน วทน.

2.   การพัฒนาตลาด 
วทน.

1.   การสง่เสรมิและ
พัฒนาเครือ่งมอืการ
เงนิการคลงัในการ
พัฒนางาน วทน.

5.  การบริหารจัดการ 
วทน.
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มำตรกำรและเปำ้หมำย
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้าน 
วทน. ของประเทศ 

ประกอบด้วย	3	เป้าหมายได้แก่	

1. 	 เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ
พฒันาของประเทศต่อผลติภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศให้เป็น

ร้อยละ 1  
2. 	เพ่ิมสดัส่วนจ�านวนบคุลากรด้านการวจิยัและ
พัฒนาต่อประชากรเป็น	

15:10,000 คน 
3. 	 เพิ่มสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น	

70:30
เพือ่ให้บรรลุเป้าหลักทัง้	3	นี	้ได้มกีารจดัท�า 

กลุ่มมาตรการต่างๆ	 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม 
ท่ีเอื้อต่อการด�าเนินกิจกรรมวิจัยพัฒนาและ
สร้างนวัตกรรม	 ได้แก่การปรับปรุงและพัฒนา 
กฎระเบียบด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ที่เอื้อต่อ
การสร้างนวัตกรรม	

การสร้างแรงจงูใจทางการเงนิและภาษเีพือ่
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน	 
การพัฒนาบุคลากรวิ จั ยและพัฒนาด ้ าน
วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมี
คณุภาพ	และการร่วมกนัใช้ประโยชน์จากก�าลงัคน	 
อุปกรณ์	และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ	

นโยบำย
เทคโนโลยีรายสาขาของประเทศ 

สวทน.	 ผลักดันกรอบนโยบายเทคโนโลยี	
(ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2552)	สวทน.	ร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่ายในการจัดท�ากรอบนโยบายการพัฒนา
เทคโนโลยี	อาทิ	กรอบนโยบายการพัฒนานาโน
เทคโนโลยีของประเทศไทย	 พ.ศ.	 2555-2564	 
(ได้รับความเหน็ชอบจากมต	ิครม.)	แผนทีน่�าทาง 
การวจิยัและพัฒนา	เช่น	แผนแม่บทนาโนเทคโนโลย	ี 
ฉบับที่	1	พ.ศ.	2553-2556	และฉบับที่	2	พ.ศ.	
2556-2559	และตวัอย่างผลงานด้านการผลกัดนั
กรอบนโยบาย	 อาทิ	 สวทน.	 ร่วมกับหน่วยงาน
เครอืข่ายน�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพฒันา
เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสุขภาพ	 
ไปผลกัดนัให้มกีารเชือ่มโยงการพฒันาเทคโนโลยี 
ไปสูภ่าคอตุสาหกรรม	การสนบัสนนุความร่วมมอื
ของหน่วยงานภาครัฐ	ภาคการศกึษา	และภาคเอกชน	 
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน	เช่น	ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ	การพฒันาระบบคณุภาพและมาตรฐาน	
และการพัฒนาก�าลังคนในงานด้านต่างๆ	 ตาม
สาขาดังกล่าว	เป็นต้น

สวทน. ร่วมกบัหนว่ยงานเครอืขา่ย
น�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีชีวภำพด้ำนกำรแพทย์และ
สุขภำพ ไปผลกัดนัใหม้กีำรเชือ่มโยงกำร
พัฒนำเทคโนโลยีไปสู่ภำคอุตสำหกรรม
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มาตรการส�าคัญที่เสนอให้มีการจัดท�าหรือปรับปรุง เช่น การใช้
ประโยชน์จากการลงทุนขนาดใหญ่เพ่ือพัฒนา วทน. การลดหย่อน
ภาษีรายได้บุคคลธรรมดาแก่บุคลากรวิจัย การปรับปรุงขั้นตอนการ
พิจารณาและอตัราภาษีวิจยัและพัฒนา มาตรการเงนิใหเ้ปลา่หรือรว่ม
ลงทนุส�าหรับบรษัิทต้ังใหม ่การพัฒนาก�าลงัคนรองรบัความตอ้งการ
ภาคอุตสาหกรรมโดยบรูณาการการเรยีนรูก้บัการท�างาน การส่งเสรมิ
การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาในประเทศไทย เป็นต้น จากข้อเสนอ
ข้างต้น สวทน. ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือจัดท�าและขับเคลื่อน
มาตรการต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายหลัก 3 ประการข้างต้น ได้แก่

นโยบำย
ระบบทรพัย์สนิทางปัญญาเพือ่พฒันาความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

โดยได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการนโยบายทรพัย์สินทางปัญญาแห่งชาต	ิ
เมือ่วนัที	่14	มกราคม	พ.ศ.	2556	โดยเป็นความร่วมมอืระหว่างกรมทรพัย์สนิทางปัญญา	
และ	สวทน.	ระบบทรัพย์สินทางปัญญาฯ	ประกอบด้วย	4	มาตรการส�าคัญ	ได้แก่

2.  พัฒนำระบบ
การให้บริการการจดทะเบยีนทรพัย์สนิทางปัญญาให้มปีระสิทธภิาพและรวดเรว็	

3.  สนับสนุนทำงกำรเงินและภำษี
เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดเพื่อการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์	

4.  สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้กับหน่วยงานบริหารจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยี	
โดยมาตรการท้ังหมดน้ี	 จะส่งผลให้มีจ�านวนสิทธิบัตรท่ีจดทะเบียนโดยคน
ไทยท่ีเกิดจากการวิจัยและพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง
เพิ่มมากขึ้น	 รวมทั้งปริมาณการน�าผลงานวิจัยไปใช้ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิง
สาธารณประโยชน์เพิ่มสูงขึ้น

1.  สร้ำงแรงจูงใจ
ให้เกิดการสร้างและใช้ประโยชน์ทรพัย์สนิทางปัญญาด้วยการให้สทิธคิวามเป็น
เจ้าของผลงานวิจัยแก่ผู้รับทุน 
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3.  ปรับปรุงกระบวนกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลฯ 
ให้มคีวามคล่องตวัมากขึน้	โดยยกเลกิขัน้ตอนการพจิารณาตรวจสอบความเป็น
โครงการวิจัย	ก่อนยื่นขอสิทธิประโยชน์	 (Pre-approval)	 เปลี่ยนมาใช้วิธีระบุ 
รายการค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงบการเงิน 
ของบริษัท	 (Self-declaration)	 ซึ่งหากมาตรการภาษี	 300%	 มีผลบังคับใช้
คาดว่าจะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจแก่บริษัทเอกชนในการลงทุนวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น

มำตรกำรเพ่ิมศักยภำพ
และขีดความสามารถของภาคเอกชนด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส�าหรับค่าใช้จ่ายวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (มาตรการภาษี 300%) 

ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนธันวาคม	 พ.ศ.	 2558	 โดย
เป็นความร่วมมือระหว่าง	กรมสรรพากร	กระทรวงการคลัง	สวทช.	และ	สวทน.	
ซึ่งมาตรการภาษี	300%	มีหลักการส�าคัญคือ	

1.  ปรับเพ่ิมอัตรำกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
ส�าหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาจากเดิม	2	เท่า	เป็น	3	เท่า	โดยมีการ
ก�าหนดเพดานส�าหรับการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยขึ้นอยู่กับรายได ้
ของบริษัทเป็น	3	ช่วง	

2.  ขยำยขอบเขตค่ำใช้จ่ำย
ด้านการวิจัยและพัฒนา	ให้รวมถึงนวัตกรรม
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ร่ำง พ.ร.บ. 
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ... 

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและ
นวตักรรมแห่งชาต	ิ(กวทน.)	เม่ือวนัที	่19	มนีาคม	พ.ศ.	2558	และวนัที	่22	เมษายน	พ.ศ.	2558	
โดยมีความร่วมมือระหว่างส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 ส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	
ส�านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร	(สวก.)	และสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ	(สวรส.)	 
สวทช.	และ	สวทน.	โดยหลกัการส�าคญัของ	พ.ร.บ.	คอื	ส่งเสรมิให้มกีารน�าผลงานวจิยั
และนวตักรรมไปใช้ประโยชน์ด้วยการให้สิทธคิวามเป็นเจ้าของผลงานวจิยัแก่ผู้รบัทนุ
ทีส่ามารถน�าผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์ได้	เพือ่ให้เกดิความคล่องตวัในการถ่ายทอด
เทคโนโลยี	ลดปัญหา	“งานวิจัยขึ้นหิ้ง”	และนักวิจัยที่ได้รับแบ่งปันรายได้	มีแรงจูงใจ
ในการท�าโจทย์วิจัยที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชนมากขึ้น	ส่งผลให้เกิดการ
เพิ่มขึ้นของจ�านวนสิทธิบัตร	จ�านวนสินค้านวัตกรรม	จ�านวนบริษัทตั้งใหม่	จ�านวน 
กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 รวมทั้งปริมาณการลงทุนวิจัยและพัฒนาของ 
ภาคเอกชนเพิม่สงูขึน้	รวมถงึภาคเอกชนสามารถเข้าถงึองค์ความรู้ใหม่ๆ	ในมหาวทิยาลยั	 
และสามารถใช้องค์ความรู	้หรอืเทคโนโลยนีัน้แต่ผู้เดยีว	ในช่วงระยะเวลาหนึง่ๆ	ท�าให้
กล้าตัดสินใจลงทุนพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นั้นไปเป็นสินค้าและบริการได้		

กำรปฏิรูป
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย 

คณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิ(คสช.)	ได้มอบหมายกระทรวงวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	โดย	สวทน.	จัดเวทีปฏิรูป	วทน.	จ�านวน	2	ครั้ง	คือจัดในส่วนกลางและ 
ส่วนภมูภิาค	เพือ่จดัท�าข้อเสนอแผนทีน่�าทาง	(Roadmap)	การปฏริปู	วทน.	ของประเทศ	 
เพ่ือเร่งขับเคลื่อนประเทศไทยออกจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศ
รายได้สงูและยกฐานะเป็นประเทศพฒันาแล้วภายใน	 10	 ปีข้างหน้า	 ประกอบด้วย
ยทุธศาสตร์การปฏริปูในเชงิโครงสร้างและยทุธศาสตร์การปฏิรปูในเชิงกลไก	และเสวนา
หวัข้อส�าคญั	 อาทิ	“สร้างอนาคตประเทศไทยด้วยนวตักรรม” “ปฏริปูระบบก�าลงั
คน วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม เพือ่อนาคตประเทศไทย ศตวรรษที ่21”  
“ปฏริปูสภาพแวดล้อมการพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่ความ
สามารถการแข่งขนัของประเทศไทยในอนาคต”	และ	“เทคโนโลยีและนวตักรรมล�า้
สมยัเพือ่อนาคตประเทศไทย”	เพื่อจัดท�าสมุดปกขาวข้อเสนอการปฏิรูป	วทน.	ของ
ประเทศไทย	จากนัน้	สวทน.	ได้น�าส่งข้อเสนอแผนทีน่�าทางการปฏริปู	วทน.	ให้ส�านกังาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 และสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 
เพื่อเป็นข้อมูลจัดท�าข้อเสนอปฏิรูป	 วทน.	 ของประเทศ	 โดยเมื่อวันที่	 6	 ตุลาคม	 
พ.ศ.	2559	ทาง	คสช.	ได้มีค�าสัง่เรือ่ง	การปฏริปูระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ
ในล�าดับต่อมา
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เมอืงนวตักรรมอำหำร 
(Food Innopolis) 

เป็นโครงการพัฒนาพื้นท่ีเขตนวัตกรรม
พเิศษส�าหรบัยกระดบัธรุกจิเกษตรและอาหารของ
ไทยให้สามารถแข่งขนัได้ในเวทนีานาชาติ	ในสาขา
ทีไ่ทยมศีกัยภาพ	เช่น	อาหารเพือ่สขุภาพ	อาหาร
ทะเล	อาหารอนิทรย์ี	ผกัและผลไม้	อาหารฮาลาล	 
เครื่องเทศและเครื่องปรุง	 ผลิตภัณฑ์จากนม	 
เป็นต้น	 เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้าน
การสร้างนวัตกรรมอาหารของโลก	 โดยได้รับ
การสนับสนุนจากนโยบายรัฐบาลตั้งแต่ในอดีต
ถึงปัจจุบันซึ่งอาศัยการท�างานร่วมกันอย่าง 
มส่ีวนร่วมแบบรฐั	เอกชน	ภาคการศกึษา	(Triple	
Helix	Model)	 ผ่านเครือข่ายนวัตกรรมอาหาร
ท้ังในและต่างประเทศ	 (Food	 Innovation	
Network)	 โดยมีรูปแบบการให้บริการแบบ 
ครบวงจร	(RDI	One	Stop	Service)	ของเครอืข่าย	 
ตลอดจนได้ร ่วมกับคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุนจัดท�าข้อเสนอสิทธิประโยชน์และ 
แรงจูงใจเพือ่สนบัสนนุและรองรบัการด�าเนนิงาน 
ของเมืองนวัตกรรมอาหารให ้ เกิ ดระบบ
นิ เวศนวั ตกรรมต ่ อ อุตสาหกรรมอาหาร
และอุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข ้องร ่วมกันโดย 

เครือข่ำยขับเคลื่อน
นโยบายและแผน วทน. ในภูมิภาค 

ในรปูแบบของแผนงาน/โครงการด้าน	วทน.	
ของจงัหวัด	กลุม่จงัหวดั	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	
และหน่วยงานราชการส่วนภมูภิาคผ่านเครอืข่าย
ผู้ส�าเร็จหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้าน	
วทน.	 โดยเกิดเป็นแผนงาน/โครงการด้าน	 วทน.	
เพือ่แก้ไขปัญหาส�าคญัของจังหวดั	กลุม่จงัหวดั	และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีผ่่านความเหน็ชอบ 
จากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บรูณาการ	(กบจ.)	และคณะกรรมการนโยบายการ
บรหิารงานจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ	
(ก.น.จ.)	และน�าไปสูก่ารปฏิบตั	ิดงันี	้จงัหวดัสงขลา	
จ�านวน	23	โครงการ	กลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนล่าง	 
จ�านวน	 49	 โครงการ	 พื้นท่ีภาคเหนือตอนบน	 
จ�านวน	 8	 โครงการ	 พื้นท่ีภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบน	 1	 โครงการ	 นอกจากนี ้
ยังก ่อให้เกิดการจัดท�าแผนปฏิบัติการและ 
การศกึษาทีส่�าคญั	 อาท	ิ แผนปฏบิตักิารเพือ่การ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยพื้นที่เทศบาลนคร
แม่สอดด้วย	วทน.	แผนปฏิบตักิารด้าน	วทน.	ของ
จงัหวัดสงขลา	และ	วทิยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมในการบรหิารจัดการชวีมวล	เป็นต้น

เมืองนวัตกรรมอาหารพื้นท่ีแรกจัดตั้งและด�าเนินการที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	
(Thailand	 Science	 Park:	 TSP)	 ใช้พืน้ทีป่ระมาณ	20,000	ตารางเมตร	 เป็นส�านักงานใหญ่	 
(Headquarter)	 รองรับกิจกรรมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมอาหารของภาคเอกชน	
ทุกระดับ	 ทั้งผู ้ประกอบอาหารรายใหญ่ข้ามชาติ	 (MNCs)	 ผู ้ประกอบการขนาดใหญ่	 
(Large	Enterprises:	LEs)	ขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย	(Small	and	Medium	Enterprises:	 
SMEs)	รวมถึงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น	(Startup)	อีกด้วย	

ซึ่งในระยะต่อไปในอนาคตจะขยายพื้นท่ีด�าเนินการไปในพื้นที่ที่มีศักยภาพ	 อาทิ	 พื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยเครือข่ายที่มีความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และพื้นที่ของ
เอกชนที่สนใจจัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหาร	
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01 เมล็ดพั
นธุ์สู่ต้นกล้า

กำรพัฒนำ
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 

โดยมีความร่วมมือระหว่างส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	 (สนช.)	 ส�านักงาน 
ปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี (สป.วท.)	 สวทช.	 และ	สวทน.	 ซึง่รัฐบาล 
มีนโยบายปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศ	 โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 
ผูป้ระกอบการใหม่ทีใ่ช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมเป็นตวัขบัเคล่ือนธรุกจิ	มุง่เน้นการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม	สร้างการจ้างงาน	และการกระจายรายได้และโอกาสสูภ่มูภิาค	รวมทัง้สร้างฐาน 
ในการพฒันาอตุสาหกรรมยทุธศาสตร์ของประเทศ	โดย	สวทน.	ได้รเิริม่ศึกษาระบบนเิวศน์	
กลไก	มาตรการและข้อเสนอเชิงยทุธศาสตร์	เพือ่ส่งเสรมิให้ผู้ประกอบการธรุกจินวตักรรม
รายใหม่	และวสิาหกิจเริม่ต้น	สามารถเตบิโตได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	ตัง้แต่การสร้างฐาน
ความเป็นผูป้ระกอบการในมหาวทิยาลยั	 และปรบับทบาทของมหาวทิยาลยัสูก่ารเป็น
มหาวทิยาลยัแห่งการประกอบการ	 (Entrepreneurial	University)	 การพฒันากลไก
เชือ่มโยงภาคธรุกจิกบัมหาวทิยาลยัในการบ่มเพาะและเร่งการเตบิโตของผูป้ระกอบรายใหม่	 
การพฒันากฎหมายและกฎระเบยีบให้เอือ้ต่อการประกอบธรุกิจ	(Ease	of	Doing	Business)	 
อาทเิช่น	 การปรบัปรงุกฎหมายประมวลแพ่งและพาณชิย์เพือ่ส่งเสรมิวสิาหกจิเริม่ต้น	 
การจัดท�าข้อมูลและสถิติที่เก่ียวข้องกับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่และ
วสิาหกจิเริม่ต้น	 เพือ่จดัท�าข้อเสนอนโยบาย	การพฒันามาตรการและกลไกเพือ่ส่งเสรมิ 
ผูป้ระกอบการ	เช่น	การจดัตัง้กองทนุพฒันาผูป้ระกอบการเทคโนโลยแีละนวตักรรม	เป็นต้น

ขอ้รเิริม่กระบี ่2553 
หรือ Krabi Initiative 2010 

วทิยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละนวตักรรม	(วทน.)	มคีวามส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกจิ
และสงัคมของอาเซยีน	และจ�าเป็นอย่างยิง่ทีอ่าเซยีนต้องใช้นวตักรรมในการยกระดบั 
ขดีความสามารถในการแข่งขนัของภาคการเกษตร	ผลิตและบริการ	ตลอดจนสร้างรายได้
และพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน	สวทน.	ได้ผลักดนัให้ประเทศไทยเป็นผูน้�าทางด้าน	
วทน.	ของอาเซียน	โดยรเิริม่ให้มกีารจดัท�า	“ข้อรเิริม่กระบี	่(Krabi	Initiative)”	เมือ่เดอืน
ธนัวาคม	พ.ศ.	2553	ข้อรเิริม่กระบีด่งักล่าวได้รบัฉนัทามติเห็นชอบจากรฐัมนตรีวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยขีองทัง้	10	ประเทศ	และปัจจบุนัถอืเป็น	blueprint	ทีส่�าคญัทีท่กุประเทศ
สมาชกิยดึถอืเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมอื	เพือ่พฒันาขดีความสามารถทางการ
แข่งขัน	และยกระดับคณุภาพชวีติของชาวอาเซียนด้วย	วทน.	 ข้อรเิร่ิมกระบีป่ระกอบด้วย
ความร่วมมอืใน	8	สาขา	 ได้แก่	 การพฒันานวตักรรมเพ่ือการตลาด	 เศรษฐกจิดจิทิลั	
เทคโนโลยสีเีขยีว	ความมัน่คงทางอาหาร	ความมัน่คงทางพลงังาน	การบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน�า้	ความหลากหลายทางชีวภาพเพือ่สขุภาพและความมัง่คัง่	วทิยาศาสตร์และ
นวตักรรมเพือ่การด�ารงชวีติ	 โดยประเทศไทยได้น�าร่องความร่วมมอืในสาขาความมัน่คง
ทางอาหาร	ความมัน่คงทางพลงังาน	การบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้	กบัประเทศสมาชกิ
อาเซียนและคูเ่จรจา	และผลกัดนัให้ข้อรเิริม่กระบีบ่รรจุเป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏบิตักิาร
อาเซียนด้านวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละนวตักรรม	พ.ศ.	2558	-	2568	(ASEAN	Plan	of	
Action	on	Science,	Technology	and	Innovation:	APASTI	2015	-	2025)
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กำรสร้ำงกลไก
การท�างานด้านการทตูวทิยาศาสตร์ (Science 
Diplomacy) 

สวทน.	ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ	
โดย	 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 ผลักดัน
ให้มีการจัดท�ายุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์
เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศ	 เพื่อ
เป็นกรอบการด�าเนนิงานร่วมกันอย่างบรูณาการ
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ	 กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และหน่วยงานอื่นๆ	
ที่เกี่ยวข้อง	 ในการส่งเสริมการพัฒนาก�าลังคน
ด้าน	วทน.	และการเคลื่อนย้ายผู้มีความสามารถ
พเิศษมาสูป่ระเทศไทย	การส่งเสรมิเครอืข่ายวจิยั
ระหว่างประเทศในสาขายุทธศาสตร์ท่ีมีล�าดับ
ความส�าคญัสงูต่อการพฒันาประเทศ	การส่งเสรมิ
การลงทุนจากต่างประเทศด้านการวิจัย	 พัฒนา
และนวัตกรรม	 และการพัฒนาความสามารถ
ของผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ร่วมกบัหุน้ส่วนต่างประเทศ	เป็นต้น	ในขณะเดยีวกนั 
ก็ได ้น�าร ่องความร่วมมือ	 วทน.	 ผ ่านกลไก
การทูตร่วมกับหลายประเทศ	 อาทิ	 จีน	 ญ่ีปุ่น	
สหรัฐอเมริกา	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	เยอรมนี	
เบลเยียม	สวีเดน	และสเปน	เป็นต้น

ยุทธศำสตร์
ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร ์ของ
ประเทศ 

โดย	 สวทน.	 ท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของ
ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยี	 และร่วมด�าเนินการกับส�านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน
วทิยาศาสตร์	(สอว.)	และ	สวทช.	ซึง่คณะรฐัมนตรี
มมีตเิมือ่วนัที	่28	มนีาคม	พ.ศ.	2554	เหน็ชอบเรือ่ง 
การบริหารกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ในภาพ
รวมของประเทศ	 โดยมอบหมายให้ส�านักงาน
ปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีจดัตัง้ 
หน่วยงานกลางทีท่�าหน้าทีส่่งเสรมิกจิการอทุยาน
วิทยาศาสตร์	 โดยมี	 สวทน.	 ท�าหน้าที่ เป ็น 
ที่ปรึกษาในการด�าเนินงาน	ดังต่อไปนี้

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์
ของประเทศ	(พ.ศ.	2556	–2560)	เพือ่ใช้ก�าหนด
ทศิทางในการพฒันากิจการอทุยานวทิยาศาสตร์
ในภาพรวมของประเทศ	

	ข้อเสนอโครงการอทุยานวิทยาศาสตร์ภูมภิาค	
(ภาคเหนอื	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	และภาคใต้)	 
พ.ศ.	2556-2558	ให้เกดิการลงทนุพฒันาอทุยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค	 เพื่อให้เกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ	และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น

	จัดตั้งส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์	(สอว.)	เป็น
หน่วยงานกลางในการท�าหน้าที่ส่งเสริมกิจการ
อุทยานวิทยาศาสตร์

	การพัฒนาก�าลังคนเฉพาะทางด้านอุทยาน
วทิยาศาสตร์	โดยการเสรมิสร้างขดีความสามารถ
ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์

สวทน. ร่วมกับกระทรวง 
การต่างประเทศ

ผลักดันให้มีกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ 
กำรทูตวิทยำศำสตร์เพ่ือยกระดับ 
ขีดควำมสำมำรถของประเทศ
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ศูนย์ข้อมูลและดัชนี
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

ประกอบด้วยผลงานดังนี้

	แผนพัฒนาสถิติสาขา	วทน.	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2554-2558	สืบเนื่องจากมติ	ครม.	
ที่เกี่ยวข้องกับ	แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย	เมื่อวันที่	4	มิถุนายน	พ.ศ.	2556	 
ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดท�าสถิติข้อมูลสาขา	 วทน.	 เพื่อใช้เป็น
แผนแม่บทระบบสถิติของประเทศไทย	ของสาขา	วทน.	จ�านวน	170	รายการ	โดยที่	 
สวทน.	รับผิดชอบ	69	รายการ	

	หนังสอืดชันวีทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2555-2558	
เป็นข้อมูลท่ีใช้ในการจัดท�านโยบายและแผนด้าน	 วทน.	 ของประเทศ	 ทั้งภาครัฐ	
เอกชน	สถานศึกษาและประชาชนทั่วไป

	รายงานการส�ารวจการวิจัยและพัฒนา	 และกิจกรรมนวัตกรรมของภาคเอกชน	
ปี	พ.ศ.	2555-2557	เป็นรายงานสถานภาพด้านการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา	 
รวมถงึกจิกรรมนวตักรรมของภาคเอกชนเพือ่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนมาตรการ
สนับสนุนต่อภาคเอกชนในการใช้	วทน.	ขับเคลื่อนธุรกิจ

ศูนย์นวัตกรรม
ด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต 

เป็นการสร้างเครอืข่ายกบัหน่วยงานต่างประเทศโดยมบีนัทกึข้อตกลงความร่วม
มือกับ	European	Manufacturing	and	 Innovation	Research	Association,	 
a	cluster	leading	excellence	(EMIRAcle)	และ	Institute	National	Polytechnique	 
de	Grenoble	ในการพฒันาบคุลากรด้าน	Integrated	Design	Engineer	(iDesigner)	 
และได้จดัตัง้	“ศนูย์นวตักรรมด้านการออกแบบและวศิวกรรมเพือ่การผลติ (Center  
of Innovation in Design and Engineering for Manufacturing)”  
ขึน้ทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอืโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เพิม่
ศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัของผู้ประกอบการในภาคอตุสาหกรรม	
และเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	 
ภาคอุตสาหกรรม	 และภาคการศึกษา	 ในการพัฒนาก�าลังคนระดับสูงและ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่ภาคอุตสาหกรรม	 รวมถึงการพัฒนาต้นแบบ
นวัตกรรมร่วมกับภาคอุตสาหกรรม



 แผนกลยุทธ์ สวทน. พ.ศ. 2560 - 256420

ศูนย์ส่งเสริม
และสร ้างความเข ้มแข็งให ้ศูนย ์วิ จัยและ
พฒันาของภาคเอกชนในประเทศไทย (CRDC:  
Company R&D Center) 

สวทน.	 ร ่วมด�าเนินการกับ	 ส�านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน
วทิยาศาสตร์	(สอว.)	เป็นศนูย์อ�านวยความสะดวก 
แบบเบด็เสรจ็	ซึง่เป็นกลไกส�าคญัในการให้บรกิาร
และสนับสนุนให้บริษัทเอกชน	 (ท้ังบริษัทไทย 
และบริษัทข้ามชาติ)	 ลงทุนจัดตั้งศูนย์วิจัยและ
พัฒนาในประเทศไทย	อาทิ	สนับสนุนพื้นที่และ
อุปกรณ์ในการท�าวิจัยและพัฒนา	 การเสาะหา 
และถ่ายทอดความรู ้และนวัตกรรมมาช่วย
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ	เชื่อมโยง 
และจัดหาบุคลากร	 วทน.	 ภาครัฐ	 อ�านวย 
ความสะดวกในการขอรับสิทธิประโยชน์และ 
การสนับสนุนต่างๆ	ของหน่วยงานภาครัฐ	โดยมี
ความร่วมมือในการท�างานร่วมกันระหว่างภาค
การศึกษา	 ภาครัฐและภาคเอกชน	 ก่อให้เกิด 
การจ้างงานบุคลากรที่มีความสามารถระดับสูง 
ด ้าน	 วทน.	 เกิดการถ ่ายทอดแลกเปลี่ยน 
องค์ความรู้และเทคโนโลยี	 รวมถึงการสร้างองค์
ความรู้ใหม่	 เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

นโยบำย
การส ่ง เสริมบุคลากรด ้านวิทยาศาสตร ์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปปฏิบัติงานในภาค
อุตสาหกรรม (TM: Talent Mobility) 

โดยคณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบเมือ่วนัที	่ 18	
กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	2558	ให้การปฏบิตังิานในโครงการฯ	 
ของบุคลากรจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย
ของภาครัฐ	 เป็นการปฏิบัติงานเต็มเวลาของ
หน่วยงานต้นสังกัดโดย	

1. 	นับเป็นอายุราชการหรืออายุงาน	
2. 	กรณบีคุลากรมข้ีอผูกพนัตามสัญญาชดใช้ทนุ	
นับเป็นระยะเวลาชดใช้ทุนตามสัญญา	
3. 	 สามารถใช้ผลการปฏิบัติงานในโครงการ	
เป็นผลงานในการขอต�าแหน่งทางวิชาการหรือ
ต�าแหน่งงานอื่นๆ	 รวมทั้งการขึ้นเงินเดือนตาม
เกณฑ์ที่จัดท�าขึ้นโดยต้นสังกัด	
4. 	 ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
โดย	สวทน.	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน 
ภาครฐัและภาคเอกชน	เพือ่ผลกัดนัการด�าเนนิการ 
ตามนโยบายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด	

ที่ผ่านมาได้ขับเคล่ือนนโยบาย	 Talent	
Mobility	โดยการจดัตัง้ศนูย์อ�านวยความสะดวก	
(TM	 Clearing	 Houses)	 4	 ศูนย์กระจายตาม
ภูมิภาค	 ครอบคลุมเครือข่ายความร่วมมือ	 21	
หน่วยงาน	 ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานวจิยัภายใต้กระทรวงวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	จัดท�าระบบข้อมูลบุคลากรวิจัย	จับคู่
นักวิจัยและโครงการวิจัยในภาคเอกชน	และได้
ร่วมมือกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	
จัดท�าเกณฑ์การสนับสนุนโครงการ

สวทน. ร่วมด�าเนินการกับ สอว.
เ ป็น ศูนย์อ� ำนวยควำมสะดวกแบบ
เบ็ดเสร็จ ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญในกำร 
ให้บริกำรและสนับสนุนให้บริษัทเอกชน 
(ทั้งบริษัทไทยและบริษัทข้ำมชำติ) ลงทุน
จดัตัง้ศูนยวิ์จัยและพัฒนำในประเทศไทย
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กำรพัฒนำ
ผู้มีความสามารถพิเศษทางอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ในรูปแบบโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์	 (SBTS:	 Science-Based	 
Technology	School)	โดยมุ่งสร้างนวัตกร	นักประดิษฐ์และนักเทคโนโลยี	ซึ่งได้รับ 
ความเห็นชอบจาก	 ครม.	 ให้มีการน�าร่องโครงการ	 SBTS	 โดยมีการจัดการเรียน 
การสอนในรูปแบบ	 Project-based	 Learning	 และมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง	 
หลังจากแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่	 2	 ครม.	 ได้มีมติให้ขยายผลโครงการจัดตั้ง
โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้นใน	 4	 ภูมิภาค	 ได้แก่	 วิทยาลัยเทคนิค
สุรนารี	 วิทยาลัยเทคนิคพังงา	 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล�าพูน	 และวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสิงห์บุรี	 โดยมีมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย	 4	 แห่ง	 ต่อมา	 
สวทน.	 ยังได้ร่วมผลักดันโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์	 ระยะที่	 2	
(พ.ศ.	2556	-	2560)	โดยได้จดัท�าข้อเสนอนโยบายโครงการฯ	ซ่ึง	ครม.ได้มมีตเิหน็ชอบ 
เมือ่วันท่ี	15	ตลุาคม	พ.ศ.	2555	ซึง่	สวทน.	มบีทบาทในการดูแลตดิตามการด�าเนินงาน 
โครงการอย่างต่อเนื่อง

กำรพัฒนำ
กลไกการผลิตก�าลังคนทางเทคนิคและเทคโนโลยีด้วยการจัดการศึกษาแบบ 
บูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน (WiL; Work-integrated Learning) 

ภายใต้ความร่วมมอืในรปูแบบรฐัร่วมเอกชน	(PPP:	Public	Private	Partnership)	 
โดยน�าร ่องการพัฒนาก�าลังคนทางเทคนิคในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูง	(ปวส.)	ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน	เพื่อสร้างก�าลังคนที่มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจาก 
ภาคเอกชนในกระบวนการผลิต	 ช่วยลดอัตราการเข้าออกของพนักงานในระดับ
ปฏิบัติ	 รวมถึงการเพิ่มผลิตภาพให้กับภาคอุตสาหกรรม	 ตลอดจนช่วยพัฒนา 
เส้นทางอาชพีทางเทคนคิทีช่ดัเจน	ต่อมาได้มกีารขยายผลการจดัการศกึษาในรปูแบบ	
WiL	ครอบคลมุระดบัปริญญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษาในหลากหลายอตุสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญได้แก่	 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์	 อุตสาหกรรมบริการ	 และ
อตุสาหกรรมเกษตรและอาหาร	นอกจากนี	้สวทน.ยงัได้ร่วมวางแนวทางการขยายผล
กลไกการผลิตก�าลังคนทางเทคนิคและเทคโนโลยีในรูปแบบ	WiL	รวมทั้งโครงสร้าง 
พื้นฐานการบริหารจัดการโครงการ	 WiL	 โดยได้สนับสนุนให้มีจัดต้ังส�านักวิชา 
การบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน	 (WiL	 Academy)	 ภายใต้ก�ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและผลักดันให้เกิดกลไกสมาพันธ์	WiL	(WiL	Alliance)	ใน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
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สร้ำงเครือข่ำย
และวางระบบพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีขนส่งทางราง 

เพือ่รองรบัการพฒันาและขยายระบบขนส่งทางรางของประเทศ	ในปี	พ.ศ.	2553	
สวทน.	 ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการเตรียมบุคลากรด้านระบบขนส่งทางราง	 จึง
รเิริม่การสร้างเครอืข่ายพฒันาบคุลากรและความเชีย่วชาญเทคโนโลยขีนส่งทางราง	 
มีหน่วยงานในเครือข่ายฯ	 19	 หน่วยงาน	 ประกอบด้วย	 หน่วยงานจากทั้งภาครัฐ	
ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัย	และภาคเอกชน	โดย	สวทน.	ได้ร่วมกับ	ส�านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 พัฒนาก�าลังคนผ่านการ 
จดัอบรมหลกัสตูรวศิวกรรมระบบขนส่งทางราง	(วศร.)	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2554	จนถงึปัจจบุนั 
นอกจากนี	้ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2556	สวทน.	ได้ร่วมกบัภาคการศกึษาพฒันารายวชิาระดบั
วิศวกรและช่างเทคนิค	 และได้น�าร่องการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา	 และ
พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมขนส่งทางรางในระดับปริญญาตรี	 รวมไปถึงการจัดอบรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันชั้นน�าระดับโลกอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้สอน	นักวิจัย	และบุคลากรในสถานประกอบการเดินรถ	และ 
ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2557	ได้สร้างเวทแีลกเปลีย่นความรูแ้ละงานวจิยัโดยจดังานประชมุวชิาการ 
ด้านระบบขนส่งทางราง	(Thailand	Rail	Academic	Symposium	–	TRAS)	ทั้งนี้	
สวทน.	 จะวางรากฐานและพัฒนาระบบพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเชี่ยวชาญ
ไปสู่	 “สถาบันวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย (Thailand Rail 
Academy - TRA)” เพือ่ประสานงาน	เชือ่มโยง	ส่งเสรมิและสนบัสนนุ	และอ�านวย
ความสะดวกให้ผู้มีบทบาทส�าคัญร่วมมือด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 ที่มีวัตถุประสงค ์
ในการพฒันาบคุลากร	สร้างความเชีย่วชาญ	เพ่ิมขดีความสามารถของผูป้ระกอบการ	 
และสั่งสมความรู้และความสามารถของประเทศด้านระบบขนส่งทางรางอย่างเป็น
รูปธรรม

หลักสูตรกำรบริหำรจัดกำร
นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ได้พัฒนาทักษะและสร้างองค์ความรู้ด้าน	 วทน.	 ตลอดจนก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์ในการบริหารจัดการนโยบายด้าน
วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 (วทน.)	 ในบริบทต่างๆ	 ครอบคลุมด้าน
เศรษฐกิจ	สังคม	พลังงาน	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การพัฒนาก�าลังคน 
และโครงสร้างพื้นฐานทาง	 วทน.	 ให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	 
ให้สามารถน�าองค์ความรูด้้าน	วทน.	ไปประยกุต์ใช้เพือ่การแก้ไขปัญหาส�าคญั	ตลอดจน 
การยกระดับและพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่	 เพื่อการเสริมสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืนในทุกมิติ	
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01 เมล็ดพั
นธุ์สู่ต้นกล้า

ร่วมก�ำหนดท่ำที
และกรอบการเจรจาของประเทศไทยด้านการ
พฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยภีายใต้อนสุญัญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ (UNFCCC: The United Nations 
Framework Convention on Climate 
Change) 

สวทน.	เป็นผูแ้ทนการเจรจาของประเทศไทย
ในเวทีอนุสัญญาสหประชาชาติ	 ว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 โดยรับผิดชอบ
ในประเด็นการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลย	ี
มาตั้งแต่	 ปี	 พ.ศ.	 2552	 และได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ก�าหนดท่าทีและกรอบการเจรจาด้าน
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต ้ 
อนุสัญญาฯ	 รวมไปถึงแนวทางการด�าเนินงาน
ด้านพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีมาต้ังแต่	 
ปี	พ.ศ.	2554	จนถงึปัจจบุนั	โดยท่าทแีละกรอบเจรจา 
ในแต่ละปีนั้น	 ต้องได้รับความเห็นชอบจาก	 
คณะรัฐมนตรีก่อนทุกครั้ง

กำรประเมิน
ความต้องการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 
(TNA: Technology Needs Assessment) 

สวทน.	 ได้ร่วมมือกับ	 4	 หน่วยงาน	 ได้แก	่
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ	(สวทช.)	สถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น�้าและการเกษตร	 (องค์การมหาชน)	 (สสนก.)	
ศูนย ์จัดการความรู ้ด ้ านการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ	 (ศภ.)	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี
มหาวิทยาลั ย เชี ยง ใหม ่ 	 จั ดท� า โครงการ 
การประเมินความต้องการด้านเทคโนโลยีเพื่อ
รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศใน	4	ด้าน	 
ได้แก่	

1. 	การเกษตร	
2. 	การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	
3. 	แบบจ�าลอง
4. 	พลังงาน	

และผลของการศึกษาได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศแห ่ งชาติ 	 เมื่ อวันที่ 	 14	
พฤศจิกายน	พ.ศ.	2555

สวทน. เป็นผู้แทนการเจรจา
ของประ เทศไทยใน เว ทีอ นุ สัญญำ
สหประชำชำติ ว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ
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ท�ำหน้ำที่
เป็น NDE: National Designated Entity 

สวทน.	 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศแห่งชาติ	และคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที	่20	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2557	และวนัที	่ 
25	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2557	ตามล�าดบั	ให้ท�าหน้าทีเ่ป็นตวัประสานงานกลาง	ในการ 
ขบัเคลือ่นการพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยด้ีานการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ของประเทศไทย	ภายใต้กรอบอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ	(UNFCCC)

ข้อเสนอ
การจดัตัง้สถาบนัเทคโนโลยเีพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยืนและการค้า (TIST: Technological 
Institute for Sustainability and Trade) 

สวทน.	ร่วมกับ	สวทช.	จัดท�าข้อเสนอจัดตั้งสถาบันฯ	เพื่อท�าหน้าที่วิจัยและพัฒนา
สนบัสนนุงานด้านเทคนคิทีเ่ก่ียวข้องกับหลกัการประเมนิวฏัจกัรชวีติ	เป็นศนูย์กลาง
ข้อมูลสารสนเทศ	วทน.	ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและการค้า	 ให้บริการแบบจุดเดียว
เบด็เสรจ็	พร้อมสร้างเครอืข่ายการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยร่ีวมกบัหน่วยงานต่างๆ	 
เช่น	 สถาบันการศึกษา	 หน่วยงานภาครัฐ	 และเอกชน	 (ผ่านคณะกรรมการร่วม	 3	
สถาบันภาคเอกชน)	 ตลอดจนส่งเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการภายใน
ประเทศให้ได้การรับรองตามมาตรฐานสากล	 มุ่งสู่การผลิตและบริโภคอย่างสมดุล
และย่ังยืน	 และในคราวการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกจิ	(กรอ.)	ครัง้ที	่2/2558	วนัที	่8	กรกฎาคม	พ.ศ.	2558	ทีป่ระชมุมมีต ิ
เหน็ชอบการจัดตัง้สถาบนัฯ	โดยมอบหมายให้กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับไปพิจารณารายละเอียด	และหารือร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ	ก่อนน�าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
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02 หยั ่งราก แตกกิ่ ง

หยั่งราก
แตกกิ่ง

การพัฒนา สวทน. ในระยะถัดไป เพ่ือให้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)  
มีผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันต่อเศรษฐกิจ และการพัฒนา
สังคมที่ยั่งยืนของประเทศ เน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สวทน. จึงจ�าเป็นต้อง
อาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจในกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศและของโลก เพ่ือที่ สวทน. จะได้พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน  
และข้อเสนอแนะทางเลือกเชิงนโยบายที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และเสริมสร้างสภาพ
แวดลอ้มของการท�างานรว่มกนัอยา่งบรูณาการ รวมทัง้มรีะบบสนบัสนนุดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารทีท่นัสมยั มปีระสิทธิภาพท�าใหก้ารท�างานของพนกังานมคีวามสะดวก
คล่องตัวมากขึ้น มีผลิตภาพและความสุขเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อการท�างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
ได้อย่างยั่งยืนโดยผ่านกลไกที่ส�าคัญทั้ง 4 เรื่อง ดังนี้ 
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อยู่ในกระแสหลักของกำรพัฒนำ

ววิฒันาการของเศรษฐกจิไทยทีห่มดยคุการแข่งขนัด้วยทรพัยากรธรรมชาตแิละ
แรงงานค่าแรงต�่า	ท�าให้หลายฝ่ายเห็นความส�าคัญของ	วทน.	มากขึ้น	ประกอบกับ 
ความส�าเร็จของ	 สวทน.	 ในการขับเคล่ือนนโยบายและแผน	 วทน.	 แห่งชาต	ิ 
(พ.ศ.	2555	–	2564)	ท�าให้สงัคมตระหนกัถงึความจ�าเป็นในการพัฒนา	วทน.	ให้เป็นพลงั 
ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ	ยกระดบัมาตรฐานการครองชพีและคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน	 อย่างไรก็ตาม	 ยังมีความท้าทายของการขับเคลื่อนนโยบาย 
และแผน	 วทน.	 อีกหลายประการ	 ตลอดจนบริบทส�าคัญตามแนวคิด	 “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”	การน�าพาประเทศไทยก้าวสู่	“ประเทศไทย	4.0”	และวิสัยทัศน์ 
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่	สวทน.	 
ได้น�ามาก�าหนดแนวทางการท�างาน	รวมถงึการทีส่งัคมคาดหวงัให้เป็นผูช้ีน้�าทศิทาง
การพัฒนาด้าน	 วทน.	 โดยการท�างานให้ประสบผลส�าเร็จน้ัน	 สวทน.	 จ�าเป็นต้อง
อาศยับคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถและความเข้าใจแนวโน้มด้าน	วทน.	กบับรบิท 
ทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 และกระแสการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งระดับประเทศ	ระดับภูมิภาค	และระดับโลก	เป็นจ�านวนที่เพียงพอต่อการรองรับ
ภารกิจที่เพิ่มขึ้นของส�านักงานตามความคาดหวังของภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาค
ประชาสังคม	 เพื่อที่	 สวทน.	 จะได้พัฒนานโยบาย	ยุทธศาสตร์	 แผน	และข้อเสนอ
แนะทางเลือกเชิงนโยบายท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์	 โดยค�านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง	 ท้ังภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคประชาชน	 และภาค 
การศึกษา	 เพื่อท�าให้	 วทน.	 เข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของการตัดสินใจเชิงนโยบายของ
รัฐบาล	
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สภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนมีความส�าคัญต่อผลิตภาพของบุคลากร	
กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	การท�างานร่วมกัน	สวทน.	 
จึงควรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือการ	 โดยเฉพาะระบบ
คอมพวิเตอร์และเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ในการอ�านวยความสะดวกการท�างาน	 ท�าให้เกดิ 
ระบบสนบัสนนุท่ีมปีระสทิธิภาพ	และเสรมิสร้างสภาพแวดล้อมของการท�างานร่วมกัน 
อย่างบูรณาการ	(Integrated	Collaboration	Environment)	อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น	
บุคลากรของ	สวทน.	ในอนาคต	นอกจากต้องมีทักษะความรู้เรื่องงาน	(Hard	Skill)	
แล้ว	ยังต้องมีทักษะความรู้เรื่องคน	(Soft	Skill)	ด้วย	อีกทั้งต้องมีความสามารถใน
การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการท�างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี	

ในขณะเดียวกัน	 สวทน.	 ก็ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องระบบสนับสนุน 
ด้านเทคโนโลยเีพือ่สร้างสภาพแวดล้อมการท�างานร่วมกนัอย่างบรูณาการ	โดยต้องม ี
ซอฟต์แวร์เพ่ือการท�างานร่วมกัน	 (Collaborative	 Software)	 ที่ช่วยยกระดับ
สมรรถนะการท�างานของทีมโดยสนับสนุนการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร	การค้นคว้า
หาความรู	้การจดัการความรู	้การเรยีนรูแ้บบออนไลน์	การจดัสร้างและปรบัปรงุแก้ไข
เอกสารร่วมกัน	 และการประชุมทางไกลผ่านระบบ	Video	 Conference	 เป็นต้น	
ทั้งนี้กระบวนการด้านเอกสารควรมุ่งไปในทางที่ลดขั้นตอนและลดการใช้กระดาษ	 
เพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวโน้มของโลกทีมุ่ง่สู่สงัคมคาร์บอนต�า่และเพือ่ให้การใช้ประโยชน์ 
จากระบบสนบัสนนุด้านเทคโนโลยเีป็นไปได้สงูสดุ	การเตรยีมความพร้อมเรือ่งระบบ
สนบัสนนุด้านเทคโนโลยคีวรค�านงึถงึแนวโน้มด้านเทคโนโลยขีองโลกในปัจจบุนัด้วย	
อาทิ	การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ	(Cloud	Computing)	
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มสีมดลุระหวำ่งงำนกบัชีวติ 

ในการท�างานอย่างมผีลติภาพอย่างยัง่ยนื	ต้องค�านงึถงึสมดลุระหว่างการท�างาน
กับการใช้ชีวิต	(Work-life	Balance)	สวทน.	ควรมีระบบสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย	 มีประสิทธิภาพท�าให้การท�างานของพนักงาน
มคีวามสะดวกคล่องตวัมากข้ึน	มผีลติภาพและความสขุเพิม่ขึน้	ซึง่ระเบยีบข้อบงัคบั
ควรรองรับการท�างานแบบยืดหยุ่น	 รองรับแนวโน้มใหม่ของวิธีการท�างาน	 เช่น	
การท�างานนอกสถานที่	 (Telecommuting)	 การก�าหนดเวลาท�างานแบบยืดหยุ่น	
(Flexible	Working	 Hours)	 นอกจากนี้	 ภายในส�านักงานควรมีพื้นที่ส�าหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีปฏิสัมพันธ์ของพนักงานในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
และเป็นกันเอง	มีสิ่งอ�านวยความสะดวก	สวัสดิการและกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริม 
สุขภาวะ	 (Well-being)	 อาทิ	 ห้องพยาบาล	ห้องออกก�าลังกาย	 การตรวจสุขภาพ
ประจ�าปี	 และกิจกรรมนันทนาการ	 เป็นต้น	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้าง
สุขภาวะทางกาย	ทางจิต	ทางสังคม	และทางปัญญาของพนักงาน	น�ามาซึ่งผลิตภาพ
โดยรวมของส�านักงานอย่างยั่งยืน	

ท�ำงำนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

สวทน.	 ต้องสร้างวัฒนธรรมการท�างานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ	 มีการประเมินผล
การท�างานจากผลงานและคุณความดี	 (Merit)	 อย่างเหมาะสมกับลักษณะงาน
ประจ�าต�าแหน่ง	 สวทน.	 จะจัดระบบสนับสนุนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการท�างาน
ที่มีความสุขซ่ึงจะท�าให้พนักงานสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่	 ทั้งนี้ต้อง
มีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการแบ่งปันแนวคิดและการท�างานร่วมกัน	 (Integrated	
Collaboration	 Environment)	 ทั้งในพื้นท่ีกายภาพ	 (Physical	 Space)	 เช่น	 
ฝาผนังที่ขีดเขียนได้ในห้องประชุม	และพื้นที่เสมือน	(Cyberspace)	เป็นต้น
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ในภาวการณ์ที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับประเด็นท้าทายที่ส�าคัญ ทั้งประเด็นในระดับ
นานาชาติและประเด็นในประเทศ วทน. จะเป็นปัจจัยที่ส�าคัญปัจจัยหน่ึงต่อการรับมือ 
กบัประเดน็ทา้ทายตา่งๆ ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลอย่างมากต่อประเทศไทย ได้แก่ ประเดน็
ทา้ทายทางเศรษฐกจิทีอ่ยูใ่นภาวะชะลอตวั เศรษฐกจิประเทศไทยทีต่อ้งพ่ึงพากบัการส่งออก 
จ�าเป็นต้องมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีสามารถกระจายโอกาสได้อย่างท่ัวถึง  
โดยเนน้ทีส่าขาทีป่ระเทศไทยมศัีกยภาพ อกีทัง้ยงัตอ้งค�านงึถึงการเขา้รว่มเป็นประชาคม
อาเซียน 
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ประเดน็ท้าทายทางสงัคม	พบว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ 
สังคมสูงวัยแล้ว	 การรับมือต่อประเด็นนี้	 ไม่เพียงแต่
การรับมือต่อสัดส่วนของผู้สูงอายุท่ีมีจ�านวนมากขึ้นซ่ึง
จ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการอ�านวยความ
สะดวกเท่านั้น	แต่จ�าเป็นต้องพิจารณาถึงทุกๆ	ช่วงวัยว่า 
จะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรประเด็นท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากในระดับ
นานาชาติ	 ได้แก่	 การสร้างมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของ
สินค้า	 นอกจากนี้	 ในยุคท่ีคนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างสะดวก	 จ�าเป็นต้องมีการบริหารจัดการ
ข้อมลูข่าวสารเหล่านีเ้พือ่ให้เยาวชนสามารถใช้ประโยชน์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 อีกทั้งประเทศไทยนั้น	 ได้ถูก 
จัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางมาตั้งแต่
ปี	 2531	 และปรับตัวดีข้ึนในปี	 2553	 โดยอยู่กลุ่มบน 
ของกลุ ่มประเทศรายได ้ปานกลาง	 สาเหตุส�าคัญ 
ที่ท�าให้ประเทศไทยไม่สามารถก้าวข้ามระดับของการ
เป็นประเทศรายได้ปานกลาง	เช่น	ผลิตภาพการผลิตต�่า 
เน่ืองจากขาดการใช้องค์ความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร	์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ผลิตภาพแรงงานต�่าเนื่องจาก
ขาดแคลนแรงงานทีม่คีณุภาพสอดคล้องกับความต้องการ 
ของภาคอตุสาหกรรม	งานวจิยัยงัไม่ถกูน�าไปใช้ประโยชน์
เพือ่เพ่ิมมลูค่าสนิค้าและบรกิาร	การพฒันาโครงสร้างพืน้
ฐานและระบบขนส่งยังเป็นไปอย่างล่าช้า	ความไม่มั่นคง 
ทางการเมอืง	การท�างานของภาครฐัยงัขาดการบรูณาการ	

ดังนั้น	 รัฐบาลจึงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	
ภายใต้วิสัยทัศน์	“มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน”	ภายใต้กระบวน
ทศัน์การพฒันาประเทศภายใต้แนวคดิ	ประเทศไทย	4.0	
เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว	เป็นจดุเริม่ต้นในการขบัเคลือ่นไปสู่
การเป็นประเทศที่มั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	ตามวิสัยทัศน์
รัฐบาล	 เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้าง
เศรษฐกิจ	 การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา	 และการ
ปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ	 กัน	 เป็นการผนึกก�าลังของ
ทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด	 ประชารัฐท่ีผนึกก�าลังกับ 
เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ	 การวิจัยพัฒนา	 และ
บุคลากรทั้งในประเทศและระดับโลกน�าพาประเทศ
ให ้หลุดพ ้นจากกับดัก	 ประเทศรายได ้ปานกลาง	 

กับดักความเหลื่อมล�้า	 และกับดักความ 
ไม่สมดลุในการพฒันา	พร้อมๆ	กบั	ปฏิรปู
ประเทศไทยสู่ความมั่นคง	 มั่งค่ัง	 และ
ยั่งยืน	 อย่างเป็นรูปธรรม	 ด้วยการสร้าง
ความเข้มแข็งจากภายใน	ขับเคลื่อนตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ผ่าน
กลไกประชารัฐ	 จนสามารถเป็นประเทศ
โลกที่หนึ่ง	 ในศตวรรษที่	 21	 โดยมีกลไก
การขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆ	ดังนี้

รัฐบาลจึงได้ก�าหนด
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “มัน่คง 

มัง่คัง่ ยัง่ยืน”
ภำยใต้กระบวนทัศน์กำร

พัฒนำประเทศภำยใต้แนวคิด 
ประเทศไทย 4.0
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ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิดว้ยนวตักรรม
ประเทศไทย	4.0	จะปรบัเปลีย่นโครงสร้างเศรษฐกจิสูย่คุเศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่นด้วยนวตักรรม

หรือ	 Value–Based	 Economy	 โดยการเปล่ียนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม	 เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน	 ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่	 ที่เน้นการ
บรหิารจดัการและเทคโนโลย	ี(Smart	Farming)	โดยเกษตรกรต้องร�า่รวยขึน้	และเป็นเกษตรกร
แบบเป็นผู้ประกอบการ	การประยกุต์ใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยั	 เช่น	 เทคโนโลยกีารเกษตรแม่นย�าสูง	
เพือ่เป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการบรหิารและจดัสรรทรพัยากรในการเกษตรอย่างพอเหมาะ	 เพือ่ให้
ได้ผลผลิตสงู	 ลดจ�านวนแรงงานเกษตรกรลง	 โดยเฉพาะการน�าอปุกรณ์ในเทคโนโลยเีซนเซอร์	
(Sensor	Technology)	และอนิเตอร์เนต็เพือ่ทกุสรรพสิง่	(Internet	of	Things:	IoTs)	ใช้ในการ
วเิคราะห์รปูแบบของการเพาะปลกู	การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมและควบคมุได้ส�าหรบัพชื
แต่ละชนดิ	การบรหิารจดัการข้อมลูส�าหรบัแต่ละพืน้ที	่เป็นต้น	เปลีย่นจากการขบัเคลือ่นประเทศ
ด้วยภาคอตุสาหกรรมไปสู่การขบัเคลือ่นด้วยเทคโนโลย	ีความคดิสร้างสรรค์	และนวัตกรรม	โดย
เปลีย่นจาก	Traditional	SMEs	หรอื	SMEs	ทีม่อียูแ่ละรฐัต้องให้ความช่วยเหลืออยูต่ลอดเวลา 
ไปสูก่ารเป็น	Smart	Enterprises	และ	Startup	ทีม่ศัีกยภาพสูง	โดยส่งเสรมิให้มกีารน�าองค์ความรู้ 
ด้าน	 วทน.	 ไปใช้ในการพฒันาผลติภณัฑ์	 เปลีย่นจากการเน้นภาคการผลติสนิค้า	 ไปสูก่ารเน้น 
ภาคบริการมากข้ึน	โดยการเปลีย่นจาก	Traditional	Services	ซ่ึงมกีารสร้างมลูค่าค่อนข้างต�า่ไปสู่	
High	Value	Services	เปลีย่นจากแรงงานทกัษะต�า่ไปสูแ่รงงานทีม่คีวามรู	้ความเชีย่วชาญ	และ

ทกัษะสงู	รฐับาลได้ก�าหนดคลัสเตอร์ส�าหรบักจิการทีใ่ช้เทคโนโลย ี
ขัน้สงู	 และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	 (Super	Cluster)	 5	 กลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ไทยแลนด์	 4.0	 ได้แก	่ 
1.	กลุม่อาหาร	เกษตร	และเทคโนโลยชีวีภาพ	(Food,	Agriculture	
&	Bio-Tech)	อาท	ิเทคโนโลยกีารเกษตร	(Agritech)	เทคโนโลยี
อาหาร	(Foodtech)	 เป็นต้น	2.	กลุม่สาธารณสขุ	สขุภาพ	และ
เทคโนโลยทีางการแพทย์	(Health,	Wellness	&	Bio-Med)	อาท	ิ
เทคโนโลยสีขุภาพ	(Healthtech)	เทคโนโลยกีารแพทย์	(Medtech)	 
สปา	(Spa)	เป็นต้น	3.	กลุ่มเครือ่งมอื	อปุกรณ์อจัฉรยิะ	หุน่ยนต์	และ 
ระบบเครือ่งกลทีใ่ช้ระบบอเิลก็ทรอนกิส์ควบคมุ	(Smart	Devices,	
Robotics	&	Mechatronics)	อาท	ิเทคโนโลยหีุน่ยนต์	(Robotech)	 
เป็นต้น	 4.	 กลุม่ดจิติอล	 เทคโนโลยอีนิเตอร์เนต็ทีเ่ชือ่มต่อและ
บงัคบัอปุกรณ์ต่างๆ	ปัญญาประดษิฐ์และเทคโนโลยสีมองกลฝังตัว	 
(Digital,	IOT,	Artificial	intelligence	&	Embedded	Technology)	 
อาท	ิเทคโนโลยกีารเงิน	(Fintech)	อปุกรณ์เชือ่มต่อออนไลน์โดย
ไม่ต้องใช้คน	 (IoT)	 เทคโนโลยกีารศึกษา	 (Edtech)	 อ-ีมาร์เกต็
เพลส	(E-Market	place)	อ-ีคอมเมร์ิซ	(E-Commerce)	เป็นต้น	
5.	กลุม่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์	วฒันธรรม	และบรกิารทีม่มีลูค่าสูง	
(Creative,	Culture	&	High	Value	Services)	อาท	ิเทคโนโลยกีาร
ออกแบบ	(Designtech)	ธรุกิจไลฟ์สไตล์	(Lifestyle	Business)	
เทคโนโลยีการท่องเท่ียว	 (Traveltech)	 การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบรกิาร	(Service	Enhancing)	เป็นต้น
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การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 (Asean	 Community)	 เป็นโอกาสที่ส�าคัญของไทย 
ทีจ่ะใช้ประโยชน์จากการรวมตวัเป็นตลาดและฐานการผลติเดยีวกันในการดงึดดูการลงทนุ
และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการไทยในตลาดโลกด้วย
นวตักรรมโดยอาศยักลไกการทตูวทิยาศาสตร์	และความร่วมมอืเชงิหุน้ส่วนระหว่างภาคทีี่
เกีย่วข้องในระบบนวตักรรมและใช้ประโยชน์จากการเคล่ือนย้ายแรงงานมฝีีมอือย่างเสร	ีซ่ึง
รวมถงึแรงงานความรู	้หรอืผูม้คีวามสามารถพเิศษ	(Talent)	ในขณะเดยีวกนัก็มคีวามท้าทาย
จากการทีไ่ทยจะสญูเสยีแรงงานมฝีีมอืไปสูป่ระเทศทีใ่ห้โอกาสและสิทธิประโยชน์มากกว่า	
และมีความท้าทายส�าหรับวิสาหกิจไทยที่อาจปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ทันการณ์	 
ท�าให้สูญเสียโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขัน	 ดังน้ันนโยบายและแผน	 วทน.	
ของประเทศจงึต้องตอบโจทย์ปัญหาท่ีท้าทายเหล่านีแ้ละท�าให้ไทยได้ประโยชน์สูงสดุจาก
การเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	นอกจากต้องเตรยีมพร้อมสร้างภมูคิุม้กนัภายในประเทศโดย
ออกมาตรการที่เหมาะสม	เช่น	มาตรการดึงดูดการลงทุนในการผลิตและบริการที่มีนวัต
กรรม	และ	มาตรการดึงดูดผู้มีความสามารถพิเศษด้าน	วทน.	เป็นต้น	ยังต้องด�าเนินการ
เชงิรุกในการเสาะแสวงหาองค์ความรู	้เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่ตอบโจทย์การพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย	 4.0	 รวมถึงผลักดันวาระการ
พัฒนา	 วทน.	 ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ	 ผ่านกรอบความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคี	
และพหภุาคใีนกรอบต่างๆ	ทัง้อนภุมูภิาคและภมูภิาค	โดยเฉพาะอย่างยิง่การต่อเชือ่มกบั
ประเทศเพื่อนบ้านและการเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและประตูสู่
อาเซยีน	ด้านการวจิยัพฒันาและนวตักรรมในสาขาเป้าหมาย	อาท	ินวตักรรมอาหาร	และ
การแพทย์ครบวงจร	เป็นต้น

เชื่อมโยงไทยสู่โลก
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ส่งเสรมิก�ำลงัคน STEM คณุภำพสูง

ในปัจจุบันการผลิตและพัฒนาก�าลังคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน	STEM	เปรียบได้กับ 
ท่อน�้าเลี้ยงที่ส่งผลโดยตรงต่อระบบนวัตกรรมของประเทศ	 ซ่ึงยังขาดความชัดเจน 
ในกระบวนการผลิตและพัฒนาบุคลากร	 รวมถึงขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ	
ตลอดจนการพฒันาเส้นทางอาชพีด้าน	STEM		ซึง่ท�าให้ส่งผลกระทบต่อขดีความสามารถ
ในการแข่งขันโดยรวมของประเทศ	 จากปัญหาการขาดแคลนก�าลังคนทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพโดยเฉพาะสมรรถนะของภาคการผลิตและบริการ	 ค่านิยมที่ลดน้อยลง
ส�าหรับอาชพีทางด้าน	STEM	รวมถงึความสามารถทีจ่�ากดัของเยาวชนในการใช้องค์ความรู ้
เพื่อใช้ต่อยอดในทางปฏิบัติ	

จะเห็นได้ว่า	คานงัดส�าคัญที่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม	คือ	
นโยบายและแผนการผลติและพฒันาก�าลงัคนด้าน	STEM	ทีส่ามารถแปลงไปสู่การปฏิบตัิ
ได้จริงครอบคลมุต้ังแต่แนวทางการผลติและพฒันาไปจนถงึการบรหิารจดัการ	เพือ่ให้เกดิ
การใช้ศักยภาพก�าลังคน	STEM	ได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด	จึงจ�าเป็นต้องมียุทธศาสตร์
การพัฒนาที่เหมาะสมกับก�าลังคนในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย	 เช่น	 กลุ่มหัวรถจักรหรือ 
ผู้มีความสามารถพิเศษ	กลุ่มก�าลังคนรายอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ	หรือกลุ่ม
เยาวชนสายอาชพี	เป็นต้น	โดยมุง่เน้นการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง	องิอปุสงค์ 
จากภาครฐั	และภาคการผลติและบรกิารเป็นส�าคัญ	 ในขณะเดยีวกนัต้องอยูบ่นพืน้ฐานของ
คุณภาพชีวิตที่ดีและพร้อมรับมือกับหลายสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป	 ทั้งในด้าน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดล้อม	เศรษฐกจิ	สงัคมและวฒันธรรม	รวมถงึปัจจยัต่างๆ	
ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ	STEM	จงึมบีทบาทส�าคัญอย่างยิง่ทีต้่องแทรกไปในทกุมติิ
ของการผลติและพฒันาก�าลงัคนเพือ่ให้สามารถปรับตวัอย่างรวดเร็วและแม่นย�า	ตวัอย่าง
ประเด็นส�าคัญ	 เช่น	 การศึกษาต้องปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับแนวโน้มของเทคโนโลยี
และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป		การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาและเส้นทางอาชีพ	 การปลูกฝังจิตสาธารณะ 
ให้แก่เยาวชน	ในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ	สังคมและวัฒนธรรม	เพื่อวางรากฐานส�าคัญ
ในการบริหารและพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
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การพฒันาผูป้ระกอบการฐานเทคโนโลยแีละนวตักรรม	(Technology	and	Innovation-based	
Entreprenuership)	 ถือเป็นพันธกิจส�าคัญ	 เพื่อวางรากฐานของประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนา
แล้วที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	การพัฒนาผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม	คลอบคลุมถึง
การส่งเสรมิบทบาทของกจิการขนาดใหญ่ให้ต่อยอดไปสูก่ารด�าเนนิกจิกรรมวจิยั	พฒันาและนวตักรรม	
เพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรม	 (Industrial	 Value	Chian)	ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง	 การพัฒนาและยก
ระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกอบธุรกิจแบบดั้งเดิม	(Traditional	SMEs)	ไปสู่
การเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ใช้องค์ความรู้	 ความคิดสร้างสรรค์	 เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ	 (Smart	SMEs)	ตลอดจนการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น	 (Startup)	ที่
สามารถใช้นวัตกรรมทางธุรกิจ	 (Business	model	 innovation)	และเทคโนโลยีที่สามารถก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง	(Disruptive	technology)	ในการสร้างธุรกิจที่สามารถเติบโตสูงในระยะเวลาอันสั้น	

พัฒนำผู้ประกอบกำร
ฐำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในการพัฒนาผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม	
ปัจจัยแห่งความส�าเร็จคือการพัฒนาระบบนิเวศน์ของการพัฒนา 
ผูป้ระกอบการ	(Entreprenuerial	Ecosystem)	ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู	
ระบบนิเวศน์ของการพัฒนาผู้ประกอบการ	มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ
ตั้งแต่	 การมีระบบการเงินและระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
ส�าหรับการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็น
กิจการที่มีความเสี่ยงสูง	 การพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะที่จ�าเป็น 
ในการด�าเนนิธรุกิจสมยัใหม่	การพฒันาเครอืข่ายพีเ่ล้ียง	(Mentor)	และ 
โค้ช	 (Coach)	 ท่ีสามารถบ่มเพาะและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ	
การพฒันาระบบทรพัย์สนิทางปัญญาทีเ่อือ้ต่อการด�าเนนิธรุกจิ	และ	
การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
นวัตกรรม	เป็นต้น

การพัฒนาผู ้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 
ยังจ�าเป็นต้องสอดรับกับเป้าหมายของประเทศ	อาทิเช่น	เป้าหมาย
ด้านอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์	 (S-curves	 and	 New	 S-curves	
Industries)	 ที่จะเป็นตัวจักรส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	 
เป้าหมายเชิงพื้นที่	ที่จ�าเป็นต้องวางกลไกการพัฒนาผู้ประกอบการ
ในพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศ	เพื่อสร้างความเท่าเทียมในสังคมและ
ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ออกสู่ท้องถิ่น	 เป็นต้น	 อีกทั้งยัง
มีความส�าคัญที่ผู้ประกอบการไทยจะต้องมีศักยภาพในการแข่งขัน
ได้ในระดบัสากล	เนือ่งจากเทคโนโลยแีละนวัตกรรมจะส่งผลให้การ
แข่งขันระหว่างประเทศมีความเข้มข้นมากขึ้น
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รฐับาลได้กระจายอ�านาจการปกครองและงบประมาณลงสูส่่วนภมูภิาคและท้องถิน่	 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาส�าคัญของพ้ืนท่ีอย่างยั่งยืน	 แต่ที่ผ่านมายังพบว่า
พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงเผชิญกับปัญหาต่างๆ	อย่างมากมาย	ทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจ	สังคม	
และสิ่งแวดล้อม	 อันเนื่องมาจากการพัฒนาที่ไม่ได้พึ่งพา	 วทน.	 เช่น	 แม้ว่าสินค้าและ
บริการของวิสาหกิจชุมชนจะมีการน�าภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นมาประยุกต์ใช ้
ในการพฒันาสนิค้าและบรกิาร	เพือ่สร้างรายได้แต่สนิค้าชมุชนหลายชนดิยงัไม่เป็นทีรู่จ้กั	 
ไม่สามารถขายได้	 เน่ืองจากขาดการรับรองมาตรฐาน	 ดังนั้นจึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายว่า 
จะท�าเช่นไรให้ภมูภิาคและท้องถิน่มกีารลงทนุด้าน	วทน.	เพือ่ใช้ในการแก้ไขปัญหาส�าคญั
ของพื้นที่	 ซึ่งจะน�าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมระดับชุมชน	 การยกระดับเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขนัและคณุภาพชีวติทีด่ใีห้กับชมุชนอย่างยัง่ยนื	ท�าให้เกดิการกระจาย
โอกาสและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างทั่วถึง	

รัฐบาลได้มุ่งเน้นใช้แนวคดิ	Area-Based	Collaboration	(ABC)	ผ่านกลไกประชารฐั
เชงิพืน้ที	่ระหว่างจงัหวดั	หอการค้า	สภาอตุสาหกรรม	ท้องถิน่	ผู้น�าชุมชน	ฯลฯ	ขบัเคล่ือน
ผ่านวิสาหกิจเชิงสังคม	เป็นสัญญาประชาคมของประชารัฐในระดับพื้นที่	วางยุทธศาสตร์
ทั้งระยะสั้น	 กลาง	 ยาว	 เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 และโมเดลประเทศไทย	 4.0	 
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	 ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน 
ในพื้นท่ี	 ลดโอกาสการสูญเสียจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ	 กระตุ้นให้
เกิดการท�าให้จังหวัดเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจ	เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภายนอก	การสร้างคน 
ในพื้นที่ให้มีผลิตภาพสูง	(Productive	People)	รวมถึงการสร้างสินค้าและบริการมูลค่า
สูงของจังหวัดที่สามารถแข่งขันได้	

กระจำยโอกำสอย่ำงทั่วถึง
สร้ำงสังคมที่มีคุณภำพ
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ผลิดอก
ออกผล

จากการขับเคลือ่นเศรษฐกิจดว้ยนวัตกรรม เพ่ือสรา้งความเขม้แขง็จากภายในประเทศ  
เชือ่มโยงเศรษฐกจิไทยสู่โลก เพ่ือกา้วขา้มกลุ่มประเทศทีม่รีายไดป้านกลาง โดย สวทน.  
ก�าหนดกระบวนการท่ีมีประสิทธิผล (Mainstream Policy Driving Approach)  
เพ่ือเพ่ิมความสามารถขององค์กรในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังคมแห่งการ
พัฒนา วทน. ของประเทศ ทีมุ่ง่ใชท้รพัยากรทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร รวมถึง 
การบรหิารจดัการอย่างคุ้มค่า เหมาะสม และไดป้ระโยชนสู์งสุด ผา่นกลไกทีส่�าคญั คอื 
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การออกแบบกระบวนการ
พัฒนานโยบายทีร่่วมกับ

ทุกภาคส่วนอย่างรอบคอบ
ต่อเนื่อง 

ท�ำให้ สวทน. สำมำรถน�ำเสนอ
นโยบำยเชิงกลยุทธ์ทีเ่หมำะสมต่อ
กำรพัฒนำ วทน. ของประเทศ

 การก�าหนดนโยบายจากมมุมองของความต้องการ
พฒันาหรอืด้านอปุสงค์ (Demand Driven Policy) การ
ก�าหนดนโยบายเชิงกลยทุธ์ทีจ่ะท�าให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
ต่อการพัฒนาด้าน	วทน.	ของประเทศได้นั้น	ต้องมาจาก 
ผู้ใช้เป็นผู้ก�าหนดความต้องการต้ังแต่ต้น	 ซึ่งจะท�าให้
นโยบายเหล่านัน้ได้รบัการน�าไปสูก่ารปฏบิติัให้เกดิผลอย่าง 
เป็นรูปธรรม

 การขบัเคลือ่นนโยบายโดยการท�างานร่วมกับหน่วย
งานอืน่ ทัง้หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ภาคการศกึษา 
และภาคประชาชน (PPPP: Public Private People 
Partnership) จะช่วยสร้างกลไกการบูรณาการการ
ด�าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โดย	สวทน.	จะ
ต้องเร่งพัฒนาแนวทางการท�างานภายใต้ระเบียบวาระ
การด�าเนินงานที่ส�าคัญซึ่งก�าหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ทุก
ภาคส่วนอย่างจริงจัง	 เพื่อให้เกิดพลังต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสูงสุด

 การน�าเสนอนโยบายบนพืน้ฐานข้อมลูเชงิประจกัษ์
ที่ดีและสามารถน�าไปสู่การตัดสินใจระดับสูงได้ ด้วย
การออกแบบกระบวนการพัฒนานโยบายท่ีร่วมกับทุก
ภาคส่วนอย่างรอบคอบต่อเนื่อง	ท�าให้	สวทน.	สามารถ
น�าเสนอนโยบายเชิงกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนา	
วทน.	 ของประเทศและนโยบายดังกล่าวนั้นได้รับความ
เห็นชอบ	และความเชื่อมั่นจากผู้มีอ�านาจในการก�าหนด
นโยบายระดับสูงว่าเป็นนโยบายที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
และประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ

 การร ่วมมือเชิงรุกกับเครือข ่ายและภาคีต ่าง
ประเทศ รู้เท่าทนัต่ออทิธพิลจากสภาพแวดล้อมภายนอก
และเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ัน	 ท�าให้	 สวทน.	 สามารถ
ควบคุมอนาคตขององค์กรได้ด้วยการปรับตัวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของตลาด	 เศรษฐกิจ	 และการแข่งขันทั่ว
โลก	 ดังนั้น	 การร่วมมือเชิงรุกกับเครือข่ายและภาคีต่าง
ประเทศจะท�าให้	สวทน.	ได้รบัข้อมลูและมองเหน็โอกาส
ในการพฒันาข้อเสนอนโยบายและมาตรการด้าน	วทน.	ที่
ส�าคัญต่อประเทศ	รวมถึงการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความ
รู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกัน
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พันธกิจ

ภาคเกษตร อตุสาหกรรมการผลติและบรกิาร มขีดีความสามารถในการแข่งขนัสูง	และคนไทยคุณภาพชวีติ
ท่ีดอีย่างทัว่ถงึ	ด้วยความก้าวหน้าทาง	วทน.	ทีไ่ด้รบัการขบัเคล่ือนเชงินโยบายทีท่นัสมยัและเป็นรปูธรรม

วิสัยทัศน์

• ก�าหนดแผนทีน่�าทาง	(Roadmap)	เก่ียวกบั
นโยบายและยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ	 ท้ังในระยะสั้น	 
ระยะกลาง	และระยะยาว	และยทุธศาสตร์วจัิย 
และนวัตกรรมรายสาขาให้สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ

• ก�ากับ	เร่งรัด	และติดตามให้มีการปรับปรุง
และแก้ไขระบบหรือกลไกการบริหาร
จั ดการงานวิ จั ยและนวั ตกรรมให ้ มี
ประสทิธภิาพ	เพือ่ให้สามารถน�าผลงานวจิยั
และนวตักรรมทีม่อียูเ่ดมิ	และทีเ่กดิข้ึนใหม่
ไปใช้ในเชิงวิชาการ	 เชิงพาณิชย์	 เชิงสังคม	
และเชิงนโยบาย	 ให้เป็นรูปธรรมและเกิด
ประโยชน์สูงสุด

• ก�ากับ	เร่งรัด	และติดตามให้มีการปรับปรุง
และแก้ไขโครงสร้าง	ภารกิจ	อ�านาจหน้าที่
ของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
ให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ	ตลอดจนเสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรี
ให ้มีการจัดตั้ งหน ่วยงานเพื่อรองรับ 
ความต้องการในด้านการวิจยัและนวตักรรม

• ก�าหนดทศิทางและนโยบายการด�าเนนิงาน
ของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

1
$$
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• เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการ
ก�าหนดมาตรการและแรงจูงใจทางภาษี 
และสิทธิประโยชน์	 ส�าหรับการระดมทุน	 
การพัฒนากองทุน	 การจัดสรรเงินจาก
กองทุน	 และเงินทุนของหน่วยงานภาครัฐ	
รวมทัง้ความร่วมมอืกบัเอกชน	ประชาสงัคม	
และต่างประเทศ	 เพือ่ส่งเสรมิการวจิยัและ
นวตักรรมให้เกดิผลเป็นรปูธรรม• ก�าหนดระบบการจัดสรรและบริหาร 

งบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ในลักษณะเป็นก ้อน	 (Block	 Grant)	 
ตามโปรแกรมวจิยัและนวตักรรม	(Program- 
based	Budgeting)	ให้สอดคล้องกบัระบบวจิยั 
และนวตักรรมของประเทศ	และยทุธศาสตร์
วจิยัและนวตักรรมรายสาขา	รวมท้ังก�าหนด
ระบบการติดตามและประเมินผลท่ีมีความ
ต่อเนื่อง

• ก�ากับ	 เร่งรัด	 และติดตามให้มีการจัดท�า
แ ผน พัฒนาบุ ค ล า ก รด ้ า น ก า ร วิ จั ย	
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีและนวตักรรม
ของประเทศ	 รวมถึงการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับบุคลากร
ด้านแรงงานในระดับต่างๆ

• เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการ
เร่งรัด	 และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 และข้อบังคับที่
เกีย่วข้อง	รวมถงึกระบวนการออกใบอนญุาต	
การก�าหนดและรับรองมาตรฐานและ 
การจดทะเบียนและคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา	เพือ่รองรบัการขบัเคล่ือนและปฏิรปู
ระบบวิจัยและนวัตกรรม	 รวมทั้งอ�านวย
ความสะดวกในการน�าผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่ม 
ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน
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Innovative Policy มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่ง
สร้างนวัตกรรมของนโยบาย
มุ่งมั่นเรียนรู้	 พัฒนาตนเองให้มีความรู้	 ความ
สามารถ	 และความคิดสร ้างสรรค ์ ในเชิง
วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 รวมถึง
สามารถน�าความรู้ทีส่ัง่สมผลติงานได้อย่างต่อเนือ่ง

Synergy ผนึกพลังร่วม
มุง่ผสานพลงักบัเครอืข่ายเพือ่ให้เกดิการขบัเคลือ่น
และการใช้ประโยชน์ในผลงานท่ีส่งมอบร่วมกนั
Partnership เสรมิสร้างพนัธมติร
ร่วมมอืกบัพนัธมิตรในการแลกเปล่ียนเรยีนรู	้และ
ร่วมท�างานเพือ่มุง่สู่ความส�าเรจ็ทีย่ัง่ยืน

ค่ำนิยมร่วม “INSPIRED”

IR
Integrity & Relevance

ED
Excellence & Deliverable

Integrity ยึดมัน่ความถกูต้อง 
ยดึมัน่หลกัการทีถ่กูต้องในการท�างานโดยมุง่ทีจ่ะ
ท�าให้เกดิประโยชน์โดยรวม	 ยดึถอืและยดึมัน่ใน
คุณธรรม	 และจริยธรรม	 และยืนหยัดเพื่อรักษา
หลักการที่ถูกต้องนั้นไว้	 ตลอดจนสนับสนุนให้ 
ผูอ้ืน่ให้มพีฤตกิรรมเช่นเดยีวกนั
Relevance เชือ่มโยงสอดคล้องกบันโยบายชาติ
มีบทบาทหลักในการพัฒนานโยบาย	 วทน.	 ที่
สอดคล้องกบัการพัฒนาเศรษฐกจิ	และสงัคมของ
ประเทศ	

Excellence ผลงานเป็นเลิศ
มุ่งมั่นที่จะผลิตผลงานที่เป็นเลิศ	 โดยเน้นการ
พฒันาบคุลากรทีด่	ีสร้างประโยชน์ผ่านกลไกการ
บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ	
Deliverable มุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์
มีความตั้งใจและมุ ่งมั่นที่จะส ่งมอบผลงาน
คุณภาพ	 ในเวลาที่ก�าหนด	 และผลักดันผลงาน 
สู่ผลสัมฤทธิ์สูงสุด

IN
INnovative Policy

SP
Synergy & Partnership
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พันธกิจ สนับสนุนสำนักงานเลขานุการร่วม สวนช.พันธกิจ สนับสนุนสำนักงานเลขานุการร่วม สวนช.

กลยุทธ์หลัก นโยบายขับเคลื่อนการพัฒนา
 1. Strong Foundation for STI System
 2. Industrial Technology Innovation (ITI) Platform
 3. New Growth Engine
 4. Learning Organization

ผลลัพธ์ 1. ระบบ วทน. ที่เข้มแข็งของประเทศ
       2. ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 
          ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
       3. เขตเศรษฐกิจนวัตกรรมและเครือข่าย วทน. สร้างมูลค่าเพิ่ม
          ของภาคเกษตร ผลิต และบริการที่กระจายอย่างทั่วถึง
       4. พัฒนากำลังคน วทน. ที่มีคุณภาพ

วิสัยทัศน ์    ภาคเกษตร อุตสาหกรรมการผลิตและบริการมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
               และคนไทยคุณภาพชีวิตดีอย่างทั่วถึง ด้วยความก้าวหน้าทางวทน. 
               ที่ได้รับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่ทันสมัย และเป็นรูปธรรม

วิสัยทัศน์     ภาคเกษตร อุตสาหกรรมการผลิตและบริการมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
               และคนไทยคุณภาพชีวิตดีอย่างทั่วถึง ด้วยความก้าวหน้าทาง วทน. 
               ที่ได้รับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่ทันสมัย และเป็นรูปธรรม
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กลยุทธ์
สวทน.	 ได้ก�าหนดกรอบแนวคิดเชิงกลยุทธ์	 (STI	 Strategic	 Framework)	 เพื่อเป็นทิศทางการ

ท�างานในระยะ	5	ปีข้างหน้า	ของ	สวทน.	ประกอบด้วย	4	กลยุทธ์	ดังนี้

พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้	
(Learning	Organization)	ด้วยการสร้าง
ความเป็นเลิศด้านทุนมนุษย์	 และการ
พัฒนากระบวนการท�างานให้ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพอย่างมีธรรมาภิบาล

สร้างรากฐานความเข้มแข็งของระบบ
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

พัฒนา	 Platform	 สนับสนุนนวัตกรรม
เทคโนโลยอีตุสาหกรรม

พัฒนา	New	Growth	Engine	ของ
เศรษฐกิจนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 3

กลยุทธ์ที่ 2

กลยุทธ์ที่ 4
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รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญในการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ	 เพื่อการพัฒนาประเทศ
ทัง้ในระยะสัน้	ระยะกลาง	และระยะยาว	ซึง่กลไกในการพฒันาประเทศ	ได้มุง่เน้นให้มกีารปฏริปูระบบ
วิจัยและนวัตกรรม	การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และศิลปวิทยาแขนงต่างๆ	ให้เกิดความรู้ 
และการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ	 สังคม	 และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน	

ในการขบัเคลือ่นการปฏริปูระบบวจิยัและนวัตกรรมอย่างเป็นรปูธรรม	ได้มคี�าสัง่หวัหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาต	ิที	่62/2559	ลงวนัที	่6	ตลุาคม	พ.ศ.	2559		เรือ่ง	การปฏิรปูระบบวจิยัและนวตักรรม
ของประเทศ	โดยมีสาระส�าคัญ	ดังนี้

ก�าหนดให้มีสภาวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	(สวนช.)	โดยมี	นายกรัฐมนตรี	
เป็นประธานกรรมการ	รองนายกรัฐมนตรี	2	คน	เป็นรองประธานกรรมการ	
รัฐมนตรี	19	กระทรวง	หัวหน้าส่วนราชการ	ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน	และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ	 เป็นกรรมการ	 และให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	
และเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ	เป็นเลขานุการร่วม

ก�าหนดให้	สวนช.	มอี�านาจหน้าทีก่�าหนดทศิทางนโยบาย	ยทุธศาสตร์	รวมทัง้
ปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	ตลอดจนก�ากับและติดตาม
การบริหารจัดการ	การจัดสรรงบประมาณ	และประเมินผลการด�าเนินการ
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมเีอกภาพ	อนัเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหา
การวิจัยของประเทศ	และปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน

ก�าหนดให้ส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต	ิ และส�านกังานคณะกรรมการ 
นโยบายวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	 รับผิดชอบ 
งานธุรการและสนับสนุนการท�างานของ	สวนช.

กลยุทธ์ที่ 1 
สร้ำงรำกฐำนควำมเข้มแข็งของระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 สวทน.	 ได้มีการ 
ปรับโครงสร้างส�านักงาน	รวมทั้งวางแผนงานหลักเพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

1

2

3

 เป้ำหมำย 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	 ด้วยการก�าหนดทิศทาง
นโยบายและยทุธศาสตร์ด้านการวจัิยและนวตักรรม	ตลอดจนมาตรการสนบัสนนุต่างๆ	รวมทัง้ 
ก�าหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	 การติดตามและประเมินผลการด�าเนินการ	 
ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยใช้ข้อมลูสถติแิละดชัน	ีวทน.	 เป็นเครือ่งมอืส�าคญั	อนัจะน�าไปสู่
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม
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กำรจดัท�ำและขบัเคลือ่นยทุธศำสตรก์ำรวจัิยและนวตักรรมของประเทศ 
การจัดท�ายุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	20	ปี	ถือเป็นภารกิจหลักของ	สวนช.	 
เพือ่ก�าหนดทศิทางการขับเคลือ่นประเทศให้หลดุพ้นจากกบัดกัประเทศรายได้ปานกลางและ
สร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัอย่างยัง่ยนืด้วยนวตักรรม	ทัง้นี	้การผลกัดนัยทุธศาสตร์ 
ไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม	จ�าเป็นต้องมียทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณทีส่อดคล้องกบั
ยทุธศาสตร์การวจิยัและนวตักรรม	 โดยมุง่เน้นโปรแกรมหรอืโครงการทีส่ร้างผลกระทบสงูทาง
เศรษฐกจิหรอืสงัคม	นอกจากนีย้งัต้องออกแบบระบบตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิงาน 
ตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ	

ตัวอย่างโครงการ/
กิจกรรม

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
(Expected 
Deliverables)

• การจัดท�ายุทธศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ	 โดยใช	้ 
Technology	Roadmap	เพือ่วเิคราะห์	Supply	Chain	ของอตุสาหกรรม
เป้าหมาย

• การศึกษาและพัฒนาระบบงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร	์ 
(Program-based	 Budgeting)	 โดยศึกษาการจัดสรรงบประมาณด้าน
การวิจัยและนวัตกรรมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อรวบรวม	
วเิคราะห์	เป็นกรณตีวัอย่างแสดงการบรหิารจดัสรรงบประมาณแบบบรูณาการ 
ตามยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแบบมุ่งเป้าผลสัมฤทธิ์	

• การศกึษาและพฒันาระบบตดิตามและประเมนิผลแผนงานและโครงการ
ตามระบบงบประมาณบรูณาการเชงิยทุธศาสตร์	โดยศกึษา	วเิคราะห์กลไก
ส�าคญัของการตดิตาม	ประเมนิผล	และให้ข้อแนะน�าตลอดทัง้กระบวนการ
ตั้งแต่เริ่มด�าเนินการ	ระหว่างด�าเนินการ	และหลังด�าเนินการ	เพื่อพัฒนา
ระบบการติดตามและประเมินผลที่สะท้อนถึงความก้าวหน้างาน	 
การประเมนิผลให้ค�าแนะน�า	และการปรบัวธิกีารท�างานของแผนงานและ
โครงการต่างๆ	

• การจดัท�า	Thailand	STI	Scoreboard	เพื่อตดิตามผลการสร้างขีดความ
สามารถในการแข่งขันด้วย	วทน.	ของประเทศ	

• ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	20	ปี	
• แผนที่น�าทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
• ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
• แผนแม่บทบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	ปี	พ.ศ.	2561-2565
• แผนบรูณาการการวจิยัและนวัตกรรมประจ�าปี
• ข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง
• ระบบติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการส�าคัญตามการจัดสรร 

งบประมาณของประเทศ
• ระบบข้อมลู	และตวัชีว้ดัการตดิตามความก้าวหน้าด้าน	วทน.	ของประเทศ

 แผนงำน 1.1
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ตัวอย่างโครงการ/
กิจกรรม

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
(Expected 
Deliverables)

• การจดัท�าข้อเสนอการปรบับทบาทหน่วยงานในระบบวจิยัและนวตักรรม	
ท้ังหน่วยนโยบาย	 หน่วยให้ทุน	 หน่วยบริหารจัดการด้านวิจัยและ
นวัตกรรม	และหน่วยปฏิบัติ

• การพฒันากฎหมาย	กฎระเบยีบเพือ่ส่งเสรมิการท�าวจิยัและนวตักรรม	 เช่น	 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	 
กฎระเบียบเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน	การออกใบอนุญาตและการก�าหนด
และรับรองมาตรฐาน	เป็นต้น

• การจัดท�าแผนและมาตรการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและ
นวัตกรรม

• การจดัท�าข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการแรงจงูใจด้านสทิธปิระโยชน์
ทางการเงินและภาษี	 เช่น	 มาตรการด้านแรงจูงใจเพื่อดึงดูดการลงทุน 
ด้านวิจัยและนวัตกรรมของภาคเอกชน	 	 และมาตรการด้านแรงจูงใจ 
เพื่อดึงดูดผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ	เป็นต้น

• การจดัท�าข้อเสนอเชงินโยบายและมาตรการสนบัสนนุภาคเอกชนในการ
ท�าวิจัยและนวัตกรรม	

• ข้อเสนอการปรับบทบาทหน้าที่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
• แผนพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
• มาตรการระบบแรงจูงใจสิทธิประโยชน์ทางการเงินและภาษีเพื่อดึงดูด 

ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ
• พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	 และ

กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• มาตรการส่งเสริมความร่วมมือในการท�าวิจัยและนวัตกรรมระหว่าง 

ภาคเอกชน	ภาคการศึกษา	และภาครัฐ
• มาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการท�าวิจัยและ

นวัตกรรม
• มาตรการแรงจงูใจ	และกลไกการระดมทนุจากทกุภาคส่วน	เพือ่สนบัสนนุ

การท�าวิจัยและนวัตกรรม
• กฎหมาย	 กฎระเบียบเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน	 การออกใบอนุญาตและ

การก�าหนดและรับรองมาตรฐาน

 แผนงำน 1.2  
กำรจดัท�ำมำตรกำรเพ่ือเสรมิสร้ำงสภำพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่กำรพัฒนำนวตักรรม 
(Innovation Ecosystem)
ในการสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมต่อการพฒันานวตักรรมทีม่ผีลกระทบสงูทางเศรษฐกจิ
และสงัคมจ�าต้องมมีาตรการสนบัสนนุทีค่รบถ้วน	ประกอบด้วยมาตรการทางการเงนิและทางภาษ ี
เพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 มาตรการด้าน 
แรงจงูใจเพือ่สนบัสนนุการพฒันาอตุสาหกรรมและคลสัเตอร์เป้าหมายของประเทศ	 ข้อเสนอ
การปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนากฎหมาย	 กฎระเบียบ	 ที่เอื้อต่อการลงทุนวิจัยและนวัตกรรม	
มาตรการสนบัสนนุการพฒันาก�าลงัคนด้านวจิยัและนวตักรรม	และการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทีเ่อ้ือต่อกจิกรรมวจัิยและพฒันา	รวมทัง้มาตรการส่งเสรมิการพัฒนามาตรฐานต่างๆ	ทีส่�าคญั
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กำรจดัท�ำฐำนขอ้มลูดชันี วทน. และกำรคำดกำรณเ์ทคโนโลยี 
การพัฒนาข้อมูล	 สถิติ	 และดัชนี	 วทน.	 ถือเป็นภารกิจตาม	 พรบ.	 วทน.	 ที่มีความส�าคัญ	
เนือ่งจากเป็นข้อมลูทีจ่�าเป็นในการจดัท�านโยบายและแผน	วทน.	และเป็นเครือ่งมอืส�าคัญใน
การชีว้ดัสถานภาพการพฒันา	วทน.	ของประเทศ	ตลอดจนใช้ในการตดิตามและประเมนิผล 
การด�าเนินงานตามนโยบายและแผน	 วทน.	 แห่งชาติ	 ในมิติต่างๆ	 ทั้งน้ี	 ข้อมูล	 สถิติและ
ดัชนี	 วทน.	 จ�าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอยู่อย่างต่อเน่ือง	 เพื่อให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลและเหมาะสมกับการใช้ชี้วัดความสามารถด้าน	 วทน.	 ในบริบทของ
ประเทศไทย	

การคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส�าคัญที่ใช้ประกอบในการวางนโยบายและ
แผน	วทน.	และการตัดสินใจในการลงทุนด้าน	วทน.	ที่ส�าคัญของประเทศ	สวทน.	จ�าเป็น
ต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ	 และพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคส�าหรับการ
คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยี	 เพื่อให้สามารถด�าเนินการศึกษาวิจัยแนวโน้มเทคโนโลย	ี 
การก�าหนดเทคโนโลยียุทธศาสตร์	และการประเมินความพร้อมทางเทคโนโลยีของประเทศ
ในสาขาต่างๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

 แผนงำน 1.3

ตัวอย่างโครงการ/
กิจกรรม

• โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติ	 และดัชนี	 วทน.	 โดยพัฒนามาตรฐานการ 
จัดเก็บข้อมูล	 สถิติและดัชนี	 วทน.	 และพัฒนาข้อมูล	 สถิติ	 ตัวช้ีวัดและ
ดัชนี	วทน.	ใหม่

• โครงการพฒันาฐานข้อมลูและระบบสารสนเทศ	เพือ่ให้การจดัเกบ็ข้อมูลและ
การน�าข้อมูลไปใช้งานมีประสิทธิภาพ	 โดยต้องเป็นระบบฐานข้อมูลที่
รองรบัการรวบรวมข้อมลูด้าน	วทน.	จากทัง้ภายใน	สวทน.	และหน่วยงานอืน่ๆ	
(Data	 Depository	 System)	 และรองรับการจัดเก็บทั้งข้อมูลในเชิง
ปริมาณและข้อมูลคุณภาพ	 ตลอดจนต้องค�านึงเสถียรภาพของข้อมูล	 
ความปลอดภยัของข้อมูล	(Data	Security)	และการจัดจ�าแนกชัน้ความลบั 
ข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลด้วย	

• โครงการพัฒนาระบบติดตามเทคโนโลยีและการคาดการณ์แนวโน้ม
เทคโนโลยี	โดยจะด�าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
• จดัท�าแผนทีน่�าทางเทคโนโลยีของอตุสาหกรรมเป้าหมาย	 โดยเน้นการ 

มส่ีวนร่วมของภาคอตุสาหกรรม	เพือ่น�าไปใช้ประกอบการจดัท�ายทุธศาสตร์
วจิยัและนวตักรรมของประเทศ

• ด�าเนินโครงการประเมินความพร้อมเทคโนโลยียุทธศาสตร์แห่งชาติ 
ด้วยเครือ่งมอืคาดการณ์อนาคต

• พฒันาเครือ่งมอืส�าหรบัการคาดการณ์อนาคต
• ก�าหนดหัวข้อการคาดการณ์อนาคตที่ส�าคัญและเร่งด่วน	 เพื่อการร่าง

นโยบาย	แผน	และยทุธศาสตร์ทีส่�าคญั	ตลอดจนการเผยแพร่ผลการศกึษา
ในรปูแบบเอกสารทางวิชาการ
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• ด�าเนินการคาดการณ์อนาคตด้วยเครื่องมือที่มีความเชี่ยวชาญ	 เช่น	 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการภาพอนาคต	 (Scenario	Workshop)	 
การวเิคราะห์ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย	(Stakeholder	Analysis)	การจดัท�าแผนที่
น�าทาง	 (Roadmapping)	 การส�ารวจแบบเดลไฟล์	 (Delphi	 
Survey)	 และการหาเทคโนโลยีท่ีส�าคัญของประเทศ	 (Key/Critical	 
Technologies)	เป็นต้น

• ศกึษาเครือ่งมือคาดการณ์อนาคตอ่ืนๆ	เช่น	การกวาดสญัญาณ	(Scanning)	 
การวิเคราะห์สทิธบิตัร	 (Patent	Analysis)	 และการวเิคราะห์เหตแุละ 
ผลแบบเป็นล�าดบัชัน้	(Causal	Layered	Analysis)	เป็นต้น	เพือ่พฒันาการ
ด�าเนนิงานในอนาคต

• สร้างเครอืข่ายการท�างานด้านการคาดการณ์อนาคตกบัหน่วยงานภาครฐั	
ภาคการศกึษา	และภาคเอกชน	ทัง้ในและต่างประเทศ	

• โครงการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล	 และการใช้ประโยชน์ 
จากข้อมลู	วทน.	เพือ่เผยแพร่ข้อมลู	วทน.	สูผู่ม้ส่ีวนเกีย่วข้องและสาธารณชน
ในวงกว้าง	 จะก่อให้เกดิความตระหนกัถงึความส�าคัญของ	 วทน.	 ต่อการ
พฒันาประเทศในทุกระดบั	โดยจะด�าเนนิกจิกรรมดงัต่อไปนี้
• จดัท�ารายงานดชันวีทิยาศาสตร์	 เทคโนโลยแีละนวตักรรม	 รายงานการ

ส�ารวจข้อมลูวจิยัและพฒันาของภาคเอกชน	และรายงานสถานภาพด้าน	
วทน.	อืน่ๆ

• พฒันาเวบ็ไซต์ศนูย์ข้อมูล	วทน.
• จดัท�าสือ่ในรปูแบบใหม่	เพือ่การสร้างความตระหนกัทาง	วทน.	

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
(Expected 
Deliverables)

• มาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล	สถิติและดัชนี	วทน.	และข้อมูล	สถิติ	ตัวชี้วัด
และดัชนี	 วทน.	 ใหม่	 เช่น	 มิติรายสาขาอุตสาหกรรม	 และมิติส�าหรับ 
ผู้ประกอบขนาดเล็กและขนาดย่อม	 (SMEs)	 และผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมรายใหม่	 ตลอดจนพัฒนาเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ	่
(Big	Data	Analytics)

• เว็บไซต์และคลังข้อมูล	วทน.	ระบบ	Data	Depository	และระบบ	Web	
Service	ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลอื่นๆ	ของประเทศ	

• รายงานดัชนี	 วทน.	 รายงานการส�ารวจข้อมูลวิจัยและพัฒนาของ 
ภาคเอกชน	และรายงานสถานภาพด้าน	วทน.	อื่นๆ	เช่น	STI	Outlook	
Technology	Watch	เป็นต้น

• แผนทีน่�าทางเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมเป้าหมาย	โดยเน้นการมส่ีวนร่วม 
ของภาคอตุสาหกรรม	เพือ่น�าไปใช้ประกอบการจดัท�ายทุธศาสตร์วจิยัและ
นวัตกรรมของประเทศ

• เครือข่ายการท�างานด้านการดัชนี	 วทน.	 และการคาดการณ์อนาคตกับ
หน่วยงานภาครัฐ	ภาคการศึกษา	และภาคเอกชน	ทั้งในและต่างประเทศ	
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การสร้างกลไกในการเข้าถงึและใช้ประโยชน์	วทน.	ทีต่อบโจทย์ความต้องการของภาคอตุสาหกรรม	
ทั้งวิสาหกิจขนาดใหญ่	 กลางและเล็ก	 ตลอดจนการเชื่อมโยงการด�าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม	การพัฒนาก�าลังคน	และการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างภาครัฐ	เอกชน	และภาคการศึกษา		
รวมถึงความร่วมมือกับต่างประเทศ	 ถือเป็นจุดคานงัดส�าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร ์
เป้าหมาย	เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศไทย	4.0	

สวทน.	 จึงเห็นควรด�าเนินการเชิงรุกในการพัฒนาแพลตฟอร์มนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
ตลอดจนมาตรการสนับสนุนอื่นๆ	 เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	 ในการยกระดับ 
ขดีความสามารถในการแข่งขนั	ด้วยการเพิม่ประสทิธภิาพการผลิต	ตลอดจนใช้	วทน.	ในการสร้างมลูค่าเพิม่ 
ให้กับสินค้าและบริการ	 พัฒนานวัตกรรม	 และเสริมสร้างศักยภาพเพื่อต่อยอดสู่อุตสาหกรรมใหม	่ 
(New	S-Curve	Industries)

กลยทุธท์ี ่2 
พัฒนา Platform สนบัสนนุนวตักรรมเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

 เป้ำหมำย 
การพฒันาแพลตฟอร์มนวตักรรมเทคโนโลยอีตุสาหกรรม	ตลอดจนมาตรการสนบัสนนุอืน่ๆ	
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	 ในการยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขัน	ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ตลอดจนใช้	วทน.	ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าและบริการ	พัฒนานวัตกรรม	และเสริมสร้างศักยภาพเพื่อต่อยอดสู่อุตสาหกรรมใหม่	
(New	S-Curve	Industries)

กำรออกแบบและทดสอบกลไกสนบัสนนุ วทน. ในอตุสำหกรรม 
สวทน.	 ได้พัฒนากลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้	 วทน.	 เพื่อยกระดับความสามารถของ
วิสาหกิจขนาดใหญ่	กลาง	และเล็ก	ใน	3	รูปแบบ	ได้แก่	1)	ระบบบูรณาการการเรียนรู้กับ
การท�างาน	 (Work-integrated	Learning	 :	WiL)	 ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน	และการ
สร้างความรู้ทางอาชพีในระดบัมธัยมศกึษา	(Career	Academy	:	CA)	เพือ่เตรยีมความพร้อม
ก�าลงัแรงงานป้อนเข้าสูอ่ตุสาหกรรมขนาดใหญ่	รวมถึงการพัฒนาเส้นทางอาชพีในท้องถิน่	2)	
แนวทางการยกระดับความสามารถด้านการวิจัย	 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม	 (Research,	
Technology	and	Industrialization	–	RDI)	ส�าหรับอุตสาหกรรมขนาดกลาง	และ	3)	การ
สนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม	(Innovation	and	Technology	Assistance)	
โดยความร่วมมอืกบั	สวทช.	ผ่านโครงการ	ITAP	เพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรมขนาดกลางและเลก็	

 แผนงำน 2.1
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ระบบบูรณาการการเรียนรูก้บัการท�างาน (Work-integrated Learning : WiL) ในรปูแบบโรงเรยีนในโรงงาน 
และการสร้างความรู้ทางอาชพีในระดบัมธัยมศกึษา (Career Academy : CA)

แนวทางการยกระดบัความสามารถด้านวจิยั เทคโนโลยีและอตุสาหกรรม 
(Research, Technology and Industrialization – RDI)

ในปี	พ.ศ.	2560	–	2564	สวทน.	จะร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งจากภาครัฐ	เอกชน	และภาค 
การศกึษาทดสอบกลไกทีพั่ฒนาขึน้	โดยน�าร่องการด�าเนนิงานในอตุสาหกรรมต่างๆ	ในส่วนของโครงการ	
WiL	แบ่งเป็นสองส่วนหลักคือ	

สวทน.	 ได้ด�าเนนิการร่วมกบัหน่วยงานพนัธมติรท้ังจากภาครฐั	 เอกชน	และภาคการศึกษาพฒันา
แนวทางการยกระดบัความสามารถด้านวจิยั	 เทคโนโลยแีละอตุสาหกรรม	 (Research,	Technology	and	 
Industrialization:	RDI)	 ซึง่มุง่เน้นการสร้างความเชือ่มโยงของกระบวนการในระบบอตุสาหกรรมผ่านการ
วเิคราะห์ความเสีย่ง	เพ่ือให้เกดิระบบอตุสาหกรรมทีส่ามารถท�านวตักรรมได้อย่างสม�า่เสมอและยัง่ยนื	ตลอดจน
ครอบคลมุการต่อยอดอตุสาหกรรมเดมิ	(S-Curve)	สูก่ารพฒันาอุตสาหกรรมใหม่	(New	S-Curve)	อย่างมีระบบ	

สวทน.	ได้วางแผนการพัฒนารปูแบบ	(Model)	การท�าวจิยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรมไว้	3	รปูแบบ	ได้แก่	

• การขยายผลการด�าเนนิงานในระดบัช่างเทคนคิ	(ปวส.)	และระดบัปรญิญาตร	ีเพือ่เพิม่
จ�านวนเครือข่ายภาคการศึกษา	และภาคเอกชน	ในการผลิตก�าลังคนเข้าสู่ระบบ	และ	

• การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท	 รวมถึงการพัฒนาแนวทาง
ปฏิบัติที่มีมาตรฐานและกลไกสนับสนุนเพื่อให้เกิดระบบการด�าเนินงานที่ยั่งยืน	

ในส่วนของโครงการ	CA	มเีป้าหมายเพือ่พฒันาระบบตัวป้อนเข้าโครงการ	WiL	โดยมุง่เน้นการสร้าง
โอกาสให้กับเด็กตามพ้ืนท่ีห่างไกลอุตสาหกรรม	 โดยมีการถอดบทเรียนในภาคอุตสาหกรรมผนวกกับ
การเรยีนการสอนในโรงเรยีนผ่านแนวคดิของการบรูณาการการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยี	
วิศวกรรมศาสตร์	และคณิตศาสตร์	(STEM)	นอกจากนี้	ยังมีการให้ความรู้แก่นักเรียนจากอาชีพที่มีอยู่ 
ในเขตพ้ืนที	่มกีารสร้างแบบจ�าลองการท�างานระหว่างหน่วยงานต่างๆ	ในท้องถิน่เพือ่ให้เกดิความตระหนกั
ให้กับผู้ปกครอง	 เกิดการถอดบทเรียนจากอาชีพในท้องถิ่นเข้าไปเป็นบทเรียนในโรงเรียน	 ตลอดจน 
ให้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการศึกษากับการจ้างงานและการประกอบอาชีพ	 รวมถึงทักษะ 
ในการประกอบวิชาชีพ	(competency)	ให้กับครูแนะแนวและผู้เกี่ยวข้อง

• University-oriented	RDI	Model	มุง่เน้นการพฒันานกัวจิยัอตุสาหกรรม	 โดยการผลติ
นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท	และเอก

• Company-oriented	RDI	Model	มุ่งเน้นการสร้างนกัวิจัยอุตสาหกรรมจากพนกังานในบรษิทั	
• Government	Research	Institute	(GRI)	-oriented	RDI	Model	มุง่เน้นการพฒันาหน่วย 

งานวิจยัของภาครฐัในการท�าวจิยัเชิงอตุสาหกรรม	ตามกรอบแนวคดิของ	RDI	ส�าหรับปี	
พ.ศ.	2560	–	2564	จะน�าร่องทดสอบการด�าเนนิงานในสาขาอตุสาหกรรมต่างๆ	เพือ่พฒันา 
แนวทางปฏบิตั	ิ(Guidelines)	กลไกการบริหารจดัการ	และกลไกขยายผลต่อไป
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ตัวอย่างโครงการ/
กิจกรรม

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
(Expected 
Deliverables)

• โครงการ	Work-integrated	Learning	:	STI-WiL	ในอตุสาหกรรมขนาดใหญ่
• โครงการ	 Research	 Development	 and	 Industrialization	 :	 RDI	 

ในอุตสาหกรรมขนาดกลาง	
• โครงการ	Career	Academy	และ	WiL	Feeder	

• ระบบการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม	 ส�าหรับ
วิสาหกิจขนาดใหญ่	กลางและเล็ก

• รายงานการศึกษาปัญหาเชิงปฏิบัติการในการขับเคล่ือนนโยบาย	 วทน.	
ในภาคอุตสาหกรรม	

• แนวทางปฏิบัติในการขับเคล่ือนนโยบาย	 วทน.	 เพื่อพัฒนานวัตกรรม 
ในภาคอุตสาหกรรม

• บคุลากรระดบัช่างเทคนคิ	 (ปวส.)	 และระดบัปรญิญาตร	ี ได้รบัการพฒันา 
ให้มีทกัษะทีส่อดคล้องกบัความต้องการของภาคอตุสาหกรรม	และมงีานท�า

• นักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการท�าวิจัยเชิงอุตสาหกรรม

กำรสรำ้ง Industrial Technology Platform for S-Curve Industries  
การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยี	 (Technology	 Platforms)	 ผ่านกลไกความร่วมมือ	 3	
ฝ่าย	 ระหว่างภาครัฐ-ภาคเอกชน-ภาคการศึกษา	 (Triple	 Helix)	 ในการสร้างองค์ความรู้	
เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่สนบัสนนุการพฒันาอตุสาหกรรมยทุธศาสตร์ของประเทศ	โดย
เน้นที่อุตสาหกรรมเป้าหมาย	คือ		กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม	(S-Curve)	และ	กลุ่มอุตสาหกรรม
ใหม่ที่เป็นอนาคต	(New	S-Curve)	อาทิ	อุตสาหกรรมเกษตร	อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ	
อตุสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์	อตุสาหกรรมดิจทิลัและอเิลก็ทรอนกิส์	อตุสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและโลจิสติกส์	และอุตสาหกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 แผนงำน 2.2 
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
(Expected 
Deliverables)

• แพลตฟอร์ม	 (Platform)	 ความรู้และเทคโนโลยีของ	 10	 อุตสาหกรรม 
เป้าหมายเพือ่ใช้สนบัสนนุการพฒันาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ		

• เครอืข่ายผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีส�าคัญ	(Key	Stakeholders)	ของอตุสาหกรรม
รายสาขา	 เพื่อสนับสนุนข้อมูลที่ส�าคัญ	 (Intelligence)	 ในการวางแผน
และจัดท�าข้อเสนอนโยบาย	วทน.	ของประเทศ

• ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อก�าหนดทิศทางการพัฒนา	วทน.	ของประเทศ		
• มาตรการส่งเสริมการลงทุนและการจัดตั้งศูนย์วิจัยของบริษัทเอกชน 

ในประเทศไทยในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ตัวอย่างโครงการ/
กิจกรรม

• โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม	(Platform)	ความรู้และเทคโนโลยีของ	10	
อุตสาหกรรมเป้าหมาย	 จากกลุ่มอุตสาหกรรมที่ก�าหนดไว้	 5	 กลุ่ม
อุตสาหกรรมเดิม	 (S-curves)	 และ	 5	 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่	 (New	
S-curves)	 เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต	
(New	Engine	of	Growth)
• โครงการพฒันาแพลตฟอร์ม	(Platform)	ความรูแ้ละเทคโนโลยรีะบบขนส่ง

ทางราง
• โครงการพฒันาแพลตฟอร์ม	 (Platform)	ความรูแ้ละเทคโนโลยด้ีานการ

ผลติเพือ่รองรบัอตุสาหกรรม	4.0
• โครงการพฒันาแพลตฟอร์ม	 (Platform)	 การถ่ายทอดเทคโนโลยกีาร

ปรบัปรงุพนัธุพ์ชื
• โครงการพฒันาแพลตฟอร์ม	(Platform)	ส่งเสรมิการขึน้ทะเบยีนยาชวีวตัถุ

• โครงการสร้างเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส�าคัญ	 (Key	 Stakeholders)	
ของอุตสาหกรรมรายสาขา	ในรูปแบบ	Industry	Consortium	เพื่อเป็น
เวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูล	ความรู้	และจัดท�าข้อเสนอนโยบายที่ส�าคัญ
ให้แก่ภาครัฐ

• โครงการศกึษาวจัิยเชงินโยบายด้านวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละนวตักรรม	
(วทน.)	 เพื่อใช้ก�าหนดทิศทางการพัฒนาแพลตฟอร์ม	 (Platform)	 
ความรู้และเทคโนโลยีส�าหรับอุตสาหกรรม	4.0	อาทิ
• โครงการศกึษาวิจัยนโยบายการเตรยีมความพร้อมของภาคอตุสาหกรรม

ไทยด้านเทคโนโลย	ี Internet	of	Things	 (IoT)	 เพือ่เป็นแนวทางในการ
ปฏบิตัสิูก่ารเตรยีมความพร้อมสู่การเป็น	“อตุสาหกรรม	4.0”	

• โครงการพฒันาฐานข้อมลูฟตุพรินท์ส่ิงแวดล้อม
• โครงการขับเคลื่อนกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย	(Competitiveness	Fund)	ร่วมกับ	ส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(BOI)
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กำรขบัเคลือ่นนโยบำยกำรทูตวทิยำศำสตร ์(Science Diplomacy)
สวทน.	ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ	ได้ริเริ่มการจัดท�ายุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์	
(Science	Diplomacy)	 เพื่อบูรณาการและขับเคล่ือนการด�าเนินงานด้าน	 วทน.	 และการ
ต่างประเทศ	ให้มีกรอบและทศิทางการด�าเนนิงานทีช่ดัเจนยิง่ขึน้	ทัง้ในส่วนของการผลักดนั 
บทบาทและผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ	 การเสาะแสวงหาความรู้
ความเชีย่วชาญ	เทคโนโลยแีละนวตักรรม	และการเข้าสู่ตลาดผ่านกลไกความร่วมมอืทวภิาคี
และพหุภาคี		

นอกจากนี้	 สวทน.	 ได้สนับสนุนนโยบายด้านการต่างประเทศของรัฐบาลในการเสริมสร้าง
บทบาทไทยอย่างสร้างสรรค์ในเวทีนานาชาติโดยใช้ตัวอย่างการด�าเนินงานด้าน	 วทน.	 โดย
ด�าเนินการให้ประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ	(UN-Committee	on	Science	and	
Technology	 for	 Development:	 CSTD)	 และประเทศผู้เข้าร่วม	 (Participant)	 ของ 
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (Committee	 on	 Scientific	 and	 
Technological	Policy:	CSTP)	ของ	OECD	รวมถงึได้ด�าเนนิการเชงิรกุในการท�าหน้าทีผู่แ้ทนไทย 
ในคณะกรรมการท่ีปรึกษาของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน	 (Board	
of	Advisory	Committee	of	ASEAN	Committee	on	Science	and	Technology:	
BAC	of	ASEAN	COST)	ในการเสนอข้อริเริ่มและโครงการส�าคัญ	อาทิ	ข้อริเริ่มกระบี่	(Krabi	 
Initiative)	โครงการส่งเสรมิการเคลือ่นย้ายผูม้คีวามสามารถพเิศษในอาเซียน	(ASEAN	Talent	 
Mobility)	และการรเิริม่จัดการประชุม	ASEAN	STI	Forum	และขบัเคลือ่นการพฒันาระบบ
นวัตกรรมอาเซียน	 เป็นต้น	 ตลอดจนขับเคล่ือนให้ความร่วมมือระดับทวิภาคีกับประเทศ 
เป้าหมายในสาขายุทธศาสตร์	อาทิ	อังกฤษ	อเมริกา	เยอรมัน	จีน	ญี่ปุ่น	และเกาหลี	เป็นต้น

 แผนงำน 2.3 

ตัวอย่างโครงการ/
กิจกรรม

• โครงการพัฒนา	ASEAN	Open	Innovation	and	Entrepreneurship	
Platform	 เพ่ือเป็นกลไกในการเช่ือมโยงความร่วมมือด้านการวิจัยและ
พัฒนา	วทน.	และพัฒนาผู้ประกอบการไทยสู่ตลาด	วทน.	อาเซียน

• โครงการพัฒนาฐานข้อมูล	 Thailand	 STI	 Outlook	 เพื่อบรรจุในฐาน
ข้อมูล	OECD	STI	Outlook

• โครงการพัฒนาตัวชี้วัดด้าน	 วทน.	 และแนวทางปฏิบัติในการขับเคล่ือน
วาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	(STI	for	SDGs)

• โครงการ	Newton	UK-Thailand	Research	and	Innovation	Partnership	
ร่วมกับอังกฤษ

• โครงการ	STI	Policy	Research	Partnership	ร่วมกับจีน
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กำรสรำ้งเครอืขำ่ยกำรวิจยันโยบำยวทิยำศำสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม
การพัฒนานโยบาย	วทน.	จ�าเป็นต้องมีการสร้างและสะสมองค์ความรู้จากการวิจัยนโยบาย	
วทน.	อย่างต่อเนื่อง	รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยนโยบาย	วทน.	ให้เพียงพอ	เพื่อ
รองรบัการขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศไปสูเ่ศรษฐกจิและสงัคมนวตักรรม	ซึง่ประเทศพฒันา
แล้วส่วนใหญ่นั้นใช้	 วทน.	 เป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสร้างสงัคมยัง่ยนื	โดยหน่วยงานทีม่บีทบาทส�าคญัอย่างยิง่ประเภทหนึง่ทีมี่บทบาทส�าคญั 
ในการวางรากฐานและวางแผนการพัฒนาประเทศ	 คือหน่วยงานด้านนโยบาย	 วทน.	 
ที่มีสถานะเป็นหน่วยงานคลังสมอง	(Think	Tank)	ของประเทศ	แม้ประเทศไทยจะมีหน่วย
งานในลกัษณะนีท้ีเ่ป็นคลงัมนัสมองและมส่ีวนส�าคญัในการพัฒนานโยบายสาธารณะอยูบ้่าง	
แต่หน่วยงานประเภทดงักล่าวส่วนใหญ่มุง่ให้ความส�าคญักบันโยบายเศรษฐกจิและนโยบาย
สงัคมในภาพของมหภาคเป็นหลกั	ดงันัน้	เพือ่ให้การพฒันาประเทศไทยในระยะต่อไปมกีารใช้	 
วทน.	เป็นปัจจยัขับเคล่ือนอย่างเข้มข้น	จงึมีความจ�าเป็นเร่งด่วนทีป่ระเทศไทยจะต้องจ�าเป็น
ต้องมกีารส่งเสรมิการพฒันาสถาบนัวจิยันโยบาย	วทน.	ตลอดจนการสร้างเครอืข่ายการวจิยั	
วทน.	รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้านนโยบาย	
วทน.	ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

 แผนงำน 2.4

ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Expected 
Deliverables)

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั (Expected Deliverables)

• โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ก�าหนดนโยบาย
และนักวิจัยนโยบาย	วทน.	ระดับอาเซียน		

• โครงการวิจัยนโยบาย	 วทน.	 และพัฒนา
ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวพ้น
ประเทศกับดักรายได้ปานกลาง

• เวบ็ไซต์	ASEAN	Open	Innovation	and	Entrepreneurship	Platform	
และโครงการน�าร่องพัฒนาสินค้าหรือบริการ	วทน.	เพื่อตอบสนองตลาด
อาเซียน

• ข้อมูล	Thailand	STI	Outlook	บรรจุในฐานข้อมูล	OECD	STI	Outlook
• ข้อเสนอการก�าหนดท่าทีไทยการขับเคล่ือนวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	

(Sustainable	Development	Goals)	เสนอต่อ	UN	CSTD	
• เกิดการจับคู่ความร่วมมือในการพัฒนา	 วทน.	 กับหน่วยงานเป้าหมาย 

ในต่างประเทศ	มีแผนงานและงบประมาณลงทุนร่วมกัน

• ข้อเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนารายสาขาอุตสาหกรรม

• เครือข ่ายผู ้ก�าหนดนโยบายและนักวิจัย
นโยบาย	วทน.	ระดับอาเซียน		
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กลยทุธท์ี ่3 
พัฒนา New Growth Engine ของเศรษฐกจินวตักรรม

 เป้ำหมำย 
เพือ่สร้างเศรษฐกิจในคลัสเตอร์เป้าหมายด้วย	วทน.	เปลีย่นผ่านการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ

ด้วยประสิทธิภาพการผลิต	ไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

ประเทศไทยก�าลังก้าวสู่ยุคการเปลี่ยนผ่านท่ีส�าคัญ	 จากประเทศที่ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วย
ประสิทธิภาพการผลิต	 (Efficiency-Driven	 Economy)	 ไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยนวัตกรรม	 (Innovation-Driven	 Economy)	 เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้อยู่ในยุคที ่
ได้เปรียบประเทศอื่นๆ	 จากการเป็นฐานการผลิตที่ใช้แรงงานราคาถูกอีกต่อไป	 ในภาคอุตสาหกรรม 
มีระบบการผลิตอัตโนมัติเข้ามามีบทบาทแทนท่ีการใช้แรงงานเข้มข้น	 (Labor	 Intensive)	 จึงจ�าเป็น
ต้องใช้วทิยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละนวตักรรมเป็นกลไกหลักในการขบัเคล่ือนประเทศ	และต้องมจีดุเน้น	
(Focus)	ในการพฒันาอุตสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพและสร้างรายได้สงู	ต้องยกระดบัผลติภาพแรงงานและ
ผลิตภาพการผลิตด้วยนวัตกรรมในคลัสเตอร์ตามนโยบายรัฐบาล	อาทิ	 เมืองนวัตกรรมอาหาร	(Food	
Innopolis)	ศูนย์กลางทางการแพทย์	(Medical	Hub)	ดิจิทัล	ปิโตรเคมี	อิเล็กทรอนิกส์	ยานยนต์และ 
ชิ้นส่วน	เป็นต้น	นอกจากนี้	ประเทศไทยต้องเปลี่ยนจากประเทศผู้ซื้อและผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก 
ต่างประเทศ	เป็นประเทศไทยที่พัฒนาเทคโนโลยีเองได้ด้วยตัวเอง

จากประสบการณ์ของประเทศท่ีสามารถหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง	 การลงทุน
ด้าน	วทน.	 เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ประเทศรายได้สูงและยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชากรให้ดีทั้งสิ้น	ส�าหรับประเทศไทย	รัฐบาลมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนประเทศ	
โดยภายในปี	พ.ศ.	2560	นี	้รฐับาลคาดหวงัให้ประเทศไทยมกีารลงทนุวจิยัและพฒันาไม่ต�า่กว่าร้อยละ	1	 
ของ	GDP	และเพิม่เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ	2	ของ	GDP	ภายในปี	พ.ศ.	2564	โดยมุง่หวงัให้สัดส่วนการลงทุน 
วจิยัและพฒันาในปี	พ.ศ.	2564	ร้อยละ	70	เป็นการลงทนุโดยภาคเอกชน	และมบีคุลากรวิจยัและพฒันา 
ไม่ต�่ากว่า	 25	 คนต่อประชากร	 10,000	 คน	 เพ่ือให้ประเทศมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่าง 
เพียงพอรองรับการขยายการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน	 ดังนั้น	 ภาครัฐจึงต้อง 
ปรับเปลี่ยนบทบาทไปเป็นผู้อ�านวยความสะดวก	 (Facilitator)	 และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การพัฒนานวัตกรรม	 (Innovation	 Ecosystems)	 ให้ภาคเอกชนสามารถใช้	 วทน.	 ต่อยอดสู่การท�า
นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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กำรพัฒนำเขตเศรษฐกจินวัตกรรม (Economic Zones of Innovation: EZI)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อเสนอนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์
ของส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ	เมือ่วนัที	่22	กนัยายน	พ.ศ.	2558	เนือ่งจากเป็น 
เครือ่งมอืทางนโยบายทีส่�าคญัทีจ่ะเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของห่วงโซ่มูลค่า	(Value	Chain)	
และส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	 โดยมีซุปเปอร์คลัสเตอร์ที่ก�าหนดไว้	 ได้แก่	
เมืองนวัตกรรมอาหาร	(Food	Innopolis),	ยานยนต์และชิ้นส่วน,	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม,	ดิจิทัล,	ศูนย์กลางทางการแพทย์,	อิเล็กทรอนิกส์	และคลัสเตอร์
ทัว่ไป	ได้แก่	เกษตรแปรรปู	(ข้าว	มนัส�าปะหลงั	ยางพารา)	ซึง่	ในระยะถดัไป	สวทน.	จะมุง่เน้น 
การพัฒนานโยบายที่ใช้	 วทน.	 ไปช่วยยกระดับความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และผลิตภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม	 สร้างคุณค่าและนวัตกรรมให้กับคลัสเตอร์เป้าหมายเหล่านี้	
โดยจัดท�าและขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม	(Economic	Zones	of	 
Innovation:	EZI)

 แผนงำน 3.1

ตัวอย่างโครงการ/
กิจกรรม

• โครงการเมืองนวตักรรมอาหาร	(Food	Innopolis)	โดยจดัสภาพแวดล้อม
ให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมอาหารจากทั่วประเทศและจาก
ต่างประเทศ	 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือรัฐ	 เอกชนและสถาบัน 
การศึกษา	(Triple	Helix	Model)	ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย	
วทน.	 และการตลาดท้ังในและต่างประเทศ	 เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ	 
โดยมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานการผลิตให้ได้ในระดับสากล	

• โครงการจัดท�ามาตรการส่งเสริมการใช้	 วทน.	 เพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
นวัตกรรมอื่นๆ	 เช่น	 ศูนย์กลางทางการแพทย์,	 ยานยนต์และชิ้นส่วน,	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม,	ดิจิทัล,	อิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น	 โดยเน้นการร่วมมือระหว่างภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคสังคม	 
ท่ีจะก�าหนดแนวทางการพัฒนาและสนับสนุนสร้างแรงจูงใจต่อการผลิต
เพือ่ส่งเสรมิการลงทนุของเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	สนบัสนนุ
ให้เกิดผู้ประกอบการใหม่	 เกิดกลไกการต่อยอดดูดซับและถ่ายทอด
เทคโนโลยใีห้ผูป้ระกอบการสามารถสรรค์สร้างผลติภัณฑ์และบรกิารออกสู่ 
ตลาดภายในประเทศและสากลอย่างเหมาะสม	 รวมถึงการส่งเสริมการ
วางแผนและการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและการกีดกันทางการค้า

• โครงการผลักดันนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน
ออกด้วยนวัตกรรม	 (Eastern	 Economic	 Corridor	 of	 Innovation:	
EECI)	

• โครงการผลักดันนโยบายการขับเคลื่อน	Regional	Science	Park	
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Expected 
Deliverables)

• พื้นท่ีเมืองนวัตกรรมอาหารในบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
ที่มีบริษัทชั้นน�าด้านอาหารของโลกมาลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	
และในบรเิวณอ่ืนๆ	เพิม่เตมิ	เพือ่สร้างบรษิทัใหม่ฐานนวตักรรมด้านอาหาร
และสาขาที่เกี่ยวข้อง

• พืน้ทีน่วตักรรมเฉพาะด้านอืน่ๆ	เพือ่เป็นศนูย์กลางพฒันานวัตกรรมเฉพาะ
ด้านของประเทศ	เช่น	ศูนย์กลางทางการแพทย์	

• พื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกด้วยนวัตกรรม	(EECI)	
และ	Region	Science	Park		

กำรพัฒนำกลไกสนับสนนุผูป้ระกอบกำรธรุกจินวตักรรมรำยใหมแ่ละวสิำหกจิ
เริม่ตน้ (Startup)
การสร้างผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม	(Innovation-based	Entrepreneur)	และวิสาหกิจ
เริ่มต้น	(Startup)	เป็นอีกกลไกหนึ่งที่ส�าคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ	ท�าให้หลดุพ้นจากประเทศทีม่รีายได้ปานกลาง	(Middle	Income	Trap)	และมกีาร
เตบิโตอย่างเท่าเทยีม	(Inclusive	Growth)	ซึง่ผูป้ระกอบการธรุกจินวตักรรม	คอื	ผูป้ระกอบ
การทีม่องเหน็โอกาสในการสร้างสรรค์และน�านวตักรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและ
บริการ	 และพัฒนารูปแบบธุรกิจ	 ให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว	 (High	 Growth)	
โดยแนวทางการสร้างผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม	 จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบนิเวศน์	
เช่น	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง	อาทิเช่น	พื้นที่สร้างสรรค์	(Creative	Space)	 
การพัฒนากลไกสนบัสนนุทางการเงนิ	และการพัฒนาและปรบัปรุงกฎหมายและกฎระเบยีบ	
เพ่ือให้ผูป้ระกอบการฐานนวตักรรม	(Innovation-based	Entrepreneur)	และวสิาหกจิเริม่ต้น	 
(Startup)	สามารถเตบิโตได้	ทัง้นี	้ร่วมถงึการสร้างฐานในการขบัเคลือ่นประเทศในระยะต่อไป 
ด้วยผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม	 ด้วยการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
การพัฒนาผู้ประกอบการ	 (Entrepreneurial	 University)	 เพื่อเป็นแหล่งในการผลิตและ 
บ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ	

 แผนงำน 3.2

ตัวอย่างโครงการ/
กิจกรรม

• โครงการจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมรายใหม่รายอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์	 โดยจะวิเคราะห์
สถานภาพปัจจุบันและความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม
รายใหม่	 เพื่อน�ามาเป็นข้อมูลจัดท�าข้อเสนอนโยบายการพัฒนาระบบ
นิเวศน์ส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรม 
เป้าหมายของประเทศ

• โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่	 โดยจะพัฒนา
หลักสูตรในมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย 
แห่งการประกอบการ	 (Entrepreneurial	 University)	 เพื่อเป็นแหล่ง 
ในการพฒันาภาวะผูป้ระกอบการ	(Entrepreneurship)	ตลอดจนพฒันา
เครือข่ายพี่เลี้ยงผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม	 (Mentoring	 Network)	
เพื่อท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าในการพัฒนาจากแนวความคิดสู่การเริ่มต้น
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Expected 
Deliverables)

• ข้อเสนอนโยบายการพฒันาระบบนเิวศน์ส�าหรบัธรุกจินวตักรรมรายใหม่
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

• หลกัสตูรการสร้างผูป้ระกอบการธรุกจินวตักรรมรายใหม่ในมหาวทิยาลัย	
เพือ่พฒันามหาวทิยาลยัให้เป็นมหาวทิยาลยัแห่งการพฒันาผูป้ระกอบการ

• เครอืข่ายมหาวทิยาลยัแห่งการพฒันาผูป้ระกอบการธรุกจินวตักรรมราย
ใหม่	และเครือข่ายพี่เลี้ยงผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมในประเทศไทย

• ผลักดันการจัดตั้งและร่วมขับเคลื่อนกองทุน	TED	Fund	
• ผลกัดนัการเช่ือมโยงบริษทัขนาดใหญ่	ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลัยช่วยบรษิทั

ขนาดเล็ก	หรือ	Startup	

กำรพัฒนำก�ำลงัคนสะเตม็ (STEM Workforce & Talent Mobility) 
ปัจจยัด้านก�าลงัคน	โดยเฉพาะอย่างยิง่	ก�าลงัคนสะเตม็	ซึง่ได้รบัการยอมรบัในหลายประเทศ 
ที่พัฒนาแล้วว่าเป็นหัวรถจักรส�าคัญในการขับเคล่ือนประเทศไปสู่เป้าหมายดังกล่าว	 
ความท้าทายด้านก�าลงัคนทีส่่งผลกระทบต่อการเพิม่ผลติภาพของประเทศทีไ่ม่อาจหลกีเลีย่งได้ 
อกีอย่างหนึง่คอื	การก้าวเข้าสูก่ารเป็นสงัคมสงูอาย	ุดงันัน้ปรัชญาในการผลิตและพัฒนาก�าลังคน 
ตลอดช่วงอายุต้องไม่จ�ากัด	 รวมถึงการใช้ประโยชน์ก�าลังคนที่มีความรู้ความสามารถ 
ทีจ่ะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพของการพฒันาก�าลงัคนซึง่จะน�าพาประเทศไปสู่สังคมนวตักรรมที่
ใช้องค์ความรู้หรืองานวิจัยในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ	ดังนั้น	สวทน.	จะมุ่งเน้น 
กลไกการพฒันาก�าลงัคนและกลไกการใช้ประโยชน์ก�าลังคนทีม่ปีระสิทธภิาพ	และเพิม่บทบาท
การใช้	 วทน.	 เพื่อให้ระบบการพัฒนาก�าลังคนและใช้ประโยชน์ก�าลังคนสามารถตอบโจทย์ 
ความต้องการของภาคการผลิตและบริการในปัจจุบันและในอนาคต	 โดยอาศัยเครือข่าย
การพัฒนาก�าลังคนจากผู้มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วม 
จากภาคเอกชน	

 แผนงำน 3.3

วิสาหกิจนวัตกรรมและการพัฒนาผู ้ประกอบการบริษัทที่สามารถ 
ท�าการตลาดได้ในระดับนานาชาติ	

• โครงการกองทนุพฒันาผูป้ระกอบการและเทคโนโลยนีวตักรรม	(Technology	
and	 Innovation	Entrepreneurship	Development	Fund	 :	TED	
Fund)

• โครงการขับเคลื่อน	CRDC	และ	Startup	Business	Brotherhood
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ตัวอย่างโครงการ/
กิจกรรม

• โครงการพฒันาแพลตฟอร์มต้นแบบของการเรยีนรูท้ีเ่สรมิสร้างศกัยภาพและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของเด็กวัยเรียน	 โดยเน้นการพัฒนาความคิดด้าน
เทคโนโลย	ีนวตักรรม	และกระบวนการทางวศิวกรรมศาสตร์	เพือ่เสรมิสร้าง
แนวคดิจากการพฒันาโครงงานวทิยาศาสตร์เพยีงอย่างเดยีว	ไปเป็นโครงงาน
วทิยาศาสตร์ทีม่เีทคโนโลยแีละนวัตกรรม	 เพือ่พฒันาทกัษะและความเข้าใจ
ของการแก้ปัญหาสงัคม	การคดิเชงิวพิากษ์	และทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษ
ที	่ 21	 โดยเป็นการพฒันาทัง้บุคลากรผู้สอนและผู้เรียนไปพร้อมกนั	 รวมทัง้
ตดิตามประเมนิผลของบคุลากรทีผ่่านกระบวนการเรยีนรู้ในแพลตฟอร์ม
ต้นแบบดงักล่าว	และถอดกลไกการเสรมิสร้างการเรยีนรู	้STEM	Education	
ทีม่เีทคโนโลยแีละนวตักรรม	ผ่านกระบวนการทางวิศวกรรมสมยัใหม่	รวมถงึ
จดัท�าแผนการด�าเนนิงานขยายผล

• โครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สนบัสนนุการเคล่ือนย้ายบคุลากรโดยมี
เป้าหมายเริม่ต้นจากการจดัตัง้ศนูย์ประสานงาน	Talent	Mobility	(Talent	
Mobility	Unit	 :	 TMU)	ทีเ่ชือ่มโยงหน่วยงานทีส่นบัสนนุการเคลือ่นย้าย
บคุลากรทัง้ในส่วนกลางและภมูภิาค	และในระยะเวลา	5	ปีจะสามารถพฒันา
ไปสูอ่งค์กร	(Talent	Corporation)	ทีส่ามารถบรหิารจดัการ	น�าเสนอนโยบาย
และสร้างกลไกการเคลือ่นย้ายบคุลากร	วทน.	ในระดบันานาชาตไิด้

• โครงการพฒันาระบบฐานข้อมลูทีเ่ชือ่มโยงข้อมลูนกัวจิยัและความต้องการ
ของภาคผูใ้ช้ท่ีมปีระสทิธภิาพ	มรีะบบตดิตามและประเมนิผลท่ีฉลาด	รวดเรว็	
และมกีารใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลูนีเ้พือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการบรหิาร
จดัการก�าลงัคนทัง้ภายในประเทศและประเทศอาเซยีน	 รวมไปถงึการสร้าง
ระบบวเิคราะห์ฐานข้อมลูเพือ่น�ามาสู่ข้อเสนอเชงินโยบายเคล่ือนย้ายบคุลากร
ดงักล่าวอย่างมียทุธศาสตร์	และสอดคล้องกบัการขบัเคล่ือนของประเทศไทย
ในอนาคต

• โครงการขยายขอบเขตกลไก	Talent	Mobility	ซึง่ประกอบไปด้วย	โครงการ
น�าร่องในรปูแบบต่างๆ	 โดยมกีารวจิยันโยบายประกอบโครงการน�าร่องเพือ่
จดัท�าเป็นข้อเสนอนโยบายในระยะต่อไป	อาท	ิรปูแบบเจาะจงอตุสาหกรรม
ทีส่�าคญัของประเทศ	 (Sector-Based	TM),	 รปูแบบข้ามพรมแดน	 (Cross- 
Border	TM),	กลไกการใช้ประโยชน์นกัเรยีนทนุหรอืกลไกทีร่่วมกบัโครงการ
ขนาดใหญ่ของประเทศ	(Mega	Project	TM)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Expected 
Deliverables)

• กลไกและต้นแบบของการเรียนรู้ที่เสริมสร้างศักยภาพและสร้างสรรค์
นวตักรรมของเดก็วยัเรยีน

• มาตรการสนบัสนนุกลไกรปูแบบต่างๆ	 เพือ่ตอบโจทย์การบรหิารจดัการ 
การเคลือ่นย้ายก�าลงัคนในและต่างประเทศ

• ระบบฐานข้อมลูนกัวจิยัและความต้องการทีเ่ชือ่มโยงทัง้ระดบัภายในประเทศ
และกลุม่ภมิูภาคอาเซียน	รวมถงึระบบประเมนิและตดิตามผลทีม่คุีณภาพ

• เครอืข่ายความร่วมมอืในการใช้กลไก	Talent	Mobility	ทัง้ในและต่างประเทศ
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Expected 
Deliverables)

• เกิดวฒันธรรมองค์กรในการหล่อหลอม	เกือ้กลู	บ่มเพาะพนกังานใหม่มคีวาม
รูค้วามเข้าใจเก่ียวกับองค์กร	และสร้างทัศนคตทิีเ่หมาะสมและตรงกบัค่านยิม
ขององค์กร	(Grooming	Program	&	Orientation)		เน้นสร้างความเข้มแขง็
ในการประเมนิผลการปฏิบตังิานและส่งมอบผลงานทีเ่ป็นเลิศ

• มีภาพลักษณ์องค์กรท่ีดีเป็นท่ีรู้จักทั้งภายในและภายนอกประเทศ	 และ 
ตดิล�าดบัองค์กรทีบ่คุคลสนใจทีจ่ะมาร่วมงาน	 รวมทัง้	 พนกังานเกดิความ 
ภาคภมิูใจและความผกูพันในการได้เป็นส่วนหนึง่ขององค์กร		

กลยทุธ์ที ่4 
พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  
ดว้ยการสรา้งความเป็นเลศิดา้นทนุมนษุย์ และการพัฒนากระบวนการท�างานให้
ทนัสมัยและมปีระสิทธภิาพอยา่งมีธรรมาภบิาล

สวทน.	ทรัพยากรบุคคลถือเป็นทุนหรือทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กร	(Human	Capital)	และเป็น
ตัวแปรส�าคัญ	 ต่อความส�าเร็จท่ีมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความ
ส�าเรจ็	โดยเฉพาะอย่างยิง่	การขบัเคลือ่นภารกจิของ	สวทน.	จ�าเป็นต้องอาศัยความสามารถของบคุลากร 
ในองค์กรเป็นหลัก	 นับแต่น้ีเป็นต้นไป	 ภารกิจหลักของ	 สวทน.	 ต้องรับผิดชอบจะมีขอบเขตที่กว้าง
และยากมากขึ้นจงึมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งทีพ่นักงานทุกระดับต้องมีความรู้	ความสามารถและทักษะสงู	 
หลากหลายมิติ	ทันสมัย	มีความเป็นมืออาชีพ	และเป็นคนดี	มีจรรยาบรรณ

สรรหำบคุลำกรทีม่คีวำมเลศิ (Competent Human Capital Recruitment)
เน้นการได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความเลิศมาปฏิบัติงานในองค์กร	โดยการสร้างความภาคภูมิใจ 
ในงานและองค์กรของพนักงานปัจจุบันจนเป็นที่กล่าวขานไปสู่ภายนอก	 และให้ความ
ส�าคัญตั้งแต่ก่อนท่ีจะเข้ามาเป็นพนักงาน	 การพัฒนากระบวนการสรรหาคัดเลือกที่ดีและ 
มปีระสทิธภิาพ	จนถึงการหล่อหลอมบุคลากรใหม่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับองค์กร	และ
สร้างทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสม	

 แผนงำน 4.1

ตัวอย่างโครงการ/
กิจกรรม

• โครงการพัฒนาค่านิยมหลักของ	สวทน.	(Core	Value)	ให้มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับคุณลักษณะ	 (Attribution)	 ของ	 “คนด	ี 
มปีระโยชน์”	ทีอ่งค์กรต้องการเพือ่น�าไปสูก่ารก�าหนดบทบาทความรบัผดิชอบ 
และคุณลักษณะเฉพาะต�าแหน่ง	 (Role	 Profile)	 ที่ระบุชัดเจนเก่ียวกับ	
“คนดี	มีประโยชน์”	ที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการสรรหาคัดเลือกพนักงาน

• โครงการสร้างภาพลักษณ์ท่ีน่าสนใจของ	 สวทน.	 จากบุคคลภายใน 
สู่ภายนอกเพื่อให้เกิดเป็นแรงดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ
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กำรสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถและกำรเติบโตของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
(Learning & Growth)
เน้นให้มกีระบวนพฒันาทีเ่ป็นระบบ	มคีวามเชือ่มโยงต่อกนัและเป็นรปูธรรมตลอดจนน�าไปสู ่
การปฏิบัติจริงเพื่อสร้างให้พนักงานเกิดความช�านาญที่เป็นเลิศในเรื่องที่จ�าเป็นส�าหรับ
องค์กร	รวมทัง้พนกังานในแต่ละระดบัได้รบัการพฒันาให้มคีวามพร้อมต่อการเติบโตล่วงหน้า	 
เพื่อสามารถรับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นไปได้อย่างสง่างาม

 แผนงำน 4.2

ตัวอย่างโครงการ/
กิจกรรม

• โครงการพัฒนาเส้นทางการพัฒนาพนักงานและผู ้บริหารองค์กร	 
(Development	Roadmap)	โดยให้ความส�าคัญกบัการก�าหนดเป้าหมาย
ที่เป็นความรู ้ความสามารถของพนักงานที่จะเติบโตในแต่ละระดับ 
ตามเส้นทางการเติบโตของพนักงานในแต่ละสายอาชีพ	ทั้งทักษะในการ
บริหารจัดการองค์กร	(Managerial	Competency)	ความสามารถทาง
วิชาชีพ	(Functional	Competency)

• โครงการพัฒนาแผนการสืบทอดต�าแหน่ง	(Succession	Planning)	เพื่อ
ทดแทนต�าแหน่งเดิมหรือต�าแหน่งที่ต้องก�าหนดขึ้นใหม่

• โครงการพัฒนาโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม 
ให้สามารถกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Expected 
Deliverables)

• มกีารพฒันาบคุลากร	สวทน.	ทีเ่ป็นเลิศ	สามารถพฒันาศักยภาพของพนกังาน
ได้ตรงตามความรู้ความสามารถ	และเตบิโตตามเส้นทางสายอาชพีได้	เพือ่ให้
พนักงานสามารถส่งมอบผลงานได้ตามภารกิจขององค์กรได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ

• สวทน.	มกีลไกในการวางแผนการสบืทอดต�าแหน่งเพือ่เตรยีมบคุลากรทีมี่
ความสามารถโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์	 ให้มีความพร้อมส�าหรับการด�ารง
ต�าแหน่งในระดบัสงู/ระดบัผู้น�าองค์กร	หรอืผู้เชีย่วชาญเฉพาะด้าน

• มีระบบโครงสร้างค่าตอบตอบแทนที่จูงใจและสามารถแข่งขันกับองค์กร
ภายนอกได้
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กำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนภำยในของส�ำนกังำน (Efficient Internal 
Process)
สวทน.	มุง่สูก่ารเป็นองค์กรอจัฉรยิะ	(Smart	Office)	โดยบรูณาการระบบการบรหิารจดัการ	
และการใช้ทรพัย์สนิ	(Asset)	ให้มปีระสทิธภิาพโดยยดึหลักความถกูต้อง	เป็นมาตรฐานอย่าง
ความคุม้ค่า	เพือ่ให้เกดิผลสมัฤทธิต่์อองค์กร	มุง่เน้นการตอบสนองความต้องการเพือ่ก้าวทนั
ต่อการเปลีย่นแปลง	และพร้อมสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ	ในเชงิรกุ	พนกังานเข้าถงึระบบสนบัสนนุ
อัจฉริยะ	 (Artificial	 Intelligence)	 ได้ด้วยตนเอง	 (Employee	 Self	 Service)	 สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างหลากหลาย	(Multitasking)	ทุกที่	ทุกเวลา	โดยมีบุคลากรวิชาชีพพร้อม
ที่จะเคียงคู่สายงานวิชาการอย่างมืออาชีพ	เอื้อให้เกิดความสะดวก	คล่องตัว	และเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์	ด้วยความโปร่งใสและปลอดภัย	รวมทั้ง	ร่วมกันสื่อสารอย่างสร้างสรรค์	
(Effective	 Communication)	 เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักถึงความส�าคัญ 
ของวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 น�าไปสู่การขับเคล่ือนประเทศไปสู่ความม่ันคง	
มั่งคั่งและยั่งยืน	สามารถแข่งขันกับนานาประเทศในระดับสากลได้อย่างเท่าเทียม

 แผนงำน 4.3

ตัวอย่างโครงการ/
กิจกรรม

• โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารและจัดการทรัพยากรขององค์กร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Expected 
Deliverables)

• การบรูณาการข้อมูลและระบบงานต่างๆ	 เพ่ือสนบัสนุนการท�างานทกุระดบั	
ลดความซ�้าซ้อนของกระบวนการท�างาน	 และมีระบบการวิเคราะห์และ
รายงานผลเพือ่ใช้ประกอบการตดัสินใจของผู้บรหิารและพนกังาน
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ตัดแต่ง 
บ�ารุงดิน

กำรติดตำม
และประเมินผลกำรด�ำเนินงำน
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สวทน. 
มรีะบบกำรตดิตำมผลกำรปฏิบติังำนประกอบ
ด้วย 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 
การตดิตามผลการปฏบิตังิานตามเป้าหมายตวัชีว้ดั	ทัง้ด้าน 
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ	 ซ่ึงมีกลไกส�าคัญท่ีใช้ 
ในการด�าเนนิการตดิตาม	คอื	คณะอนกุรรมการก�าหนดตวั
ชีว้ดัการประเมนิผลการปฏิบตังิานของเลขาธิการ	ซ่ึงได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารส�านกังาน	(บวทน.)	 
ให้เป็นผู้ก�ากับดูแล	 และติดตามผลการด�าเนินงาน 
ของ	สวทน.	เพื่อน�าเสนอต่อ	บวทน.	เป็นรายไตรมาส	

ส่วนที่ 2 
การติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานภายใต้
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ	 โดยคณะกรรมการวิชาการ	
และคณะท�างานประเมินโครงการหรือคณะท�างาน 
ที่เกี่ยวข้อง	โดยรายงานต่อคณะผู้บริหาร	สวทน.	ตาม
โอกาสเหมาะสม

ส่วนที่ 3 
การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณจากการปฏบิติังาน 
ภายใต้โครงการ/กิจกรรม	 ตามแผนปฏิบัติการ	 โดย 
คณะท�างานเร่งรัดการใช้จ่ายของ	สวทน.	และรายงานต่อ	 
บวทน.	เป็นรายไตรมาส

สวทน.	 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบ่ง
เป็นการประเมินตนเอง	 และการประเมินจากบุคคล
ภายนอก	มีรายละเอียดดังนี้



05 ตัดแต่ง บ�ำรุงดิน

64

กำรประเมินตนเอง
สวทน.	ได้จดัท�าตวัช้ีวดัการด�าเนนิงานประจ�าปี	โดยผ่าน

คณะอนกุรรมการก�าหนดตวัชีว้ดัการประเมนิผลการปฏิบตัิ
งานของเลขาธิการ	 และได้รับความเห็นชอบจาก	บวทน.	 
เพื่อก�าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ	 โดยการก�าหนดตัวชี้วัดฯ	 
ให้สอดคล้องกับภารกิจของ	 สวทน.	 กรอบของส�านักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	ภายใต้มมุมอง
ของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี	พนัธมิตร	การเงนิ	และความสามารถ
ขององค์กร	 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	 มีการ 
จดัล�าดบัความส�าคญัของตัวช้ีวดัและให้น�า้หนกัตามความยาก 
และผลกระทบ	 โดยรายงานผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาส	
เพื่อน�าเสนอต่อคณะอนุกรรมการก�าหนดตัวชี้วัดเห็นชอบ	
และน�าเสนอต่อ	บวทน.	พิจารณา	

กำรประเมินจำกบุคคลภำยนอก
บวทน.	แต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิการด�าเนนิงาน

ของ	 สวทน.	 เพื่อท�าการประเมินและจัดท�ารายงานการ
ประเมินการด�าเนินงานของ	สวทน.	ต่อ	บวทน.	 ในแต่ละ
ปีงบประมาณ	พร้อมท้ังเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน 
ทีเ่หมาะสมและให้เป็นไปตามอ�านาจหน้าทีข่อง	พรบ.	วทน.	
บญัญติัไว้	ทัง้นีผ้ลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิฯ	
จะเสนอ	บวทน.	พิจารณา	และเป็นทิศทางการปฏิบัติงาน
ของ	 สวทน.	 ในระยะส้ันถึงระยะกลาง	 โดยแบ่งออกเป็น	
2	มิติ	คือ	มิติที่	1	ด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับ
ประเทศ	และมิติที่	2	ด้านการด�าเนินงานของ	สวทน.

นอกจากนี้	สวทน.	ยังได้จัดให้มี 
หน่วยงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรง
กับเลขาธิการ	 ซึ่งด�าเนินการตาม
นโยบายคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ภายใน	 มีหน้าที่ด�าเนินการตรวจ
สอบการด�าเนินงานของ	 สวทน.	 ให้มี 
ประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	 และตรวจ
สอบได้	

การรายงานประจ�าปีของ	สวทน.	 
เป็นการรายงานความก้าวหน้าและ
ความส�าเร็จของการด�าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ที่ มีก�าหนดเวลา	 เพื่อ
ให ้ทราบถึ งป ัญหาอุปสรรคและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันต่อ	
สถานการณ์	 พร้อมกับเสนอแนะวิธี
การแก้ไขปัญหาหรือการปรบัแผนการ
ด�าเนินงานประจ�าปีเสนอต่อ	 บวทน.	
ตามมาตรา	36	ของ	พรบ.	วทน.	พร้อม
ทั้งเผยแพร่และสื่อสารต่อสาธารณชน
และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	อาท	ิก.พ.ร.	
เป็นต้น
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