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บทสรุปผู้บริหาร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ส ำนักงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนในระยะเวลำ 1 ปี 
ภำยใต้แนวคิดของรัฐบำลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0  ซึ่งเป็น
โมเดลที่จะน ำพำประเทศไทยให้หลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง   (Middle Income Trap)  กับดัก
ควำมเหลื่อมล  ำ (Inequality Trap) และกับดักควำมไม่สมดุล (Imbalance Trap) พร้อมกับเปลี่ยนผ่ำนประเทศ
ไทยไปสู่ประเทศที่มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของโลกยุค The Fourth Industrial Revolution 
อย่ำงเป็นรูปธรรม ตำมที่แนวทำงแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปีได้วำงไว้ ด้วยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยใน 
(Competitiveness) ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำที่สมดุลใน 4 มิติ อันประกอบด้วย (1) ควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจ 
(Economic Wealth) (2) ควำมอยู่ดีมีสุขของผู้คนในสังคม (Social Well-beings) (3) กำรรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(Environmental Wellness) (4) กำรยกระดับศักยภำพและคุณค่ำของมนุษย์ (Human Wisdom) ควบคู่ไปกับ
กำรเชื่อมโยงกับประชำคมโลก (Connectivity) ที่มุ่งเน้น (1) กำรอนุรักษ์โลก (Saved the Planet) (2) กำรสร้ำง
สันติภำพที่มั่นคง (Secured Peace) (3) กำรเติบโตที่ยั่ งยืน (Sustainable Growth) (4) กำรสร้ำงควำม
เจริญรุ่งเรืองร่วมกัน (Shared Prosperity) โดยกำรมุ่งเน้นกำรพัฒนำอยู่บนฐำนของหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่สอดรับกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (17 Sustainable Development Goals) ของสหประชำชำติ และ
ใช้กลไกประชำรัฐในกำรขับเคลื่อนเพื่อมุ่งพัฒนำอย่ำงสมดุลในทุกมิติ  

ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2561 ประกำศบังคับใช้เป็นกฎหมำย เมื่อวันที่ 1 
ตุลำคม พ.ศ. 2560 ส ำนักงำนได้รับจัดสรรงบประมำณจ ำนวน 302,407,700 บำท จ ำแนกตำมแผนงำน ดังนี  

(1) แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ   57,820,100 บำท 
(2) แผนงำนพื นฐำน    50,189,300 บำท 
(3) แผนงำนยุทธศำสตร์     5,000,000 บำท 
(4) แผนงำนบูรณำกำร   189,398,300 บำท 

ในกำรนี  สวทน. ได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนและงบประมำณ ปีงบประมำณ 2561 โดยยึดตำมกรอบ
แนวคิดกลยุทธ์ของสำนักงำน ซึ่งประกอบด้วย 

(1) งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (ตำม พ.ร.บ.) 302,407,700.00 บำท 
(2) งบประมำณผูกพันยกมำจำก ปี 2560 (ต่อเนื่อง)    67,321,996.82  บำท 
(3) งบประมำณใช้เงินส ำรองฉุกเฉิน      14,000,000.00  บำท 
(4) เงินส ำรองฉุกเฉิน        16,000,000.00  บำท 
รวมแผนรำยจ่ำยงบประมำณและเงินส ำรองฉุกเฉิน    399,729,696.82  บำท 
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แผนงาน งบประมาณ (บาท) 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงรำกฐำนควำมเข้มแข็งของระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  
  1.1 กำรจัดท ำและขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ    6,340,032.38  
  1.2 กำรจัดท ำมำตรกำรเพ่ือเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื อต่อกำรพัฒนำนวัตกรรม 
(Innovation Ecosystem) 

   1,460,000.00  

  1.3 กำรจัดท ำฐำนข้อมูลดัชนี วทน. และกำรคำดกำรณ์เทคโนโลยี   21,604,450.00  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำ Platform สนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
  2.1 กำรออกแบบและทดสอบกลไกสนับสนุน วทน. ในอุตสำหกรรม   24,307,496.00  
  2.2 กำรสร้ำง Industrial Technology Platform for S-Curve Industries    60,000,000.00  
  2.3 กำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรทูตวิทยำศำสตร์ (Science Diplomacy)     5,731,839.12  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำ New Growth Engine ของเศรษฐกิจนวัตกรรม  
  3.1 กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม (Economic Zones of Innovation)   54,381,437.82  
  3.2 กำรพัฒนำกลไกสนับสนุนผู้ประกอบกำรธุรกิจนวัตกรรมรำยใหม่และวิสำหกิจ
เริ่มต้น (Startup)  

   4,295,000.00  

  3.3 กำรส่งเสริม Talent Mobility และกำรพัฒนำก ำลังคนสะเต็ม  69,067,988.00  
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization) ด้วยกำร
สร้ำงควำมเป็นเลิศด้ำนทุนมนุษย์ และกำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภำพอย่ำงมีธรรมำภิบำล 

 

  4.1 โครงกำรบุคลำกรและกำรบริหำรส ำนักงำน  58,670,955.12  
แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ  77,870,498.38  
ส ำรองฉุกเฉิน 16,000,000.00 

งบประมาณรวม (บาท) 399,729,696.82 
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วิสัยทัศน์ 

ภำคเกษตร อุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำร มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง และคนไทยคุณภำพชีวิต
ที่ดีอย่ำงทั่วถึง ด้วยควำมก้ำวหน้ำทำง วทน. ที่ได้รับกำรขับเคลื่อนเชิงนโยบำยที่ทันสมัยและเป็นรูปธรรม 

พันธกิจ 

1. ก ำหนดทิศทำงและนโยบำยกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

2. ก ำหนดแผนที่น ำทำง (Roadmap) เกีย่วกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
ทั งในระยะสั น ระยะกลำง และระยะยำว และยุทธศำสตร์วิจัยและนวัตกรรมรำยสำขำให้สอดคล้องกับ
นโยบำยรัฐบำลและยุทธศำสตร์ชำติ 

3. ก ำกับ เร่งรัด และติดตำมให้มีกำรปรับปรุง และแก้ไขโครงสร้ำง ภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนใน
ระบบวิจัยและนวัตกรรมให้มีควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ ตลอดจนเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีกำรจัดตั งหน่วยงำนเพ่ือรองรับควำมต้องกำรในด้ำนกำร
วิจัยและนวัตกรรม 

4. ก ำกับ เร่งรัด และติดตำมให้มีกำรปรับปรุง และแก้ไขระบบหรือกลไกกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและ
นวัตกรรมให้มีประสิทธิภำพเพ่ือให้สำมำรถน ำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ นใหม่ไปใช้
ในเชิงวิชำกำร เชิงพำณิชย์ เชิงสังคม และเชิงนโยบำยให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด 

5. ก ำกับ เร่งรัด และติดตำมให้มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมของประเทศ รวมถึงกำรพัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับบุคลำกรด้ำนแรงงำน
ในระดับต่ำงๆ 

6. ก ำหนดระบบกำรจัดสรรและบริหำรงบประมำณแบบบูรณำกำรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในลักษณะเป็นก้อน 
(Block Grant) ตำมโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรม (Program-based Budgeting) ให้สอดคล้องกับระบบ
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และยุทธศำสตร์วิจัยและนวัตกรรมรำยสำขำ รวมทั งก ำหนดระบบกำร
ติดตำมและประเมินผลที่มีควำมต่อเนื่อง 

7. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีกำรก ำหนดมำตรกำรและแรงจูงใจทำงภำษีและสิทธิประโยชน์ ส ำหรับ
กำรระดมทุน กำรพัฒนำกองทุน กำรจัดสรรเงินจำกกองทุน และเงินทุนของหน่วยงำนภำครัฐ รวมทั ง
ควำมร่วมมือกับเอกชน ประชำสังคม และต่ำงประเทศเพ่ือส่งเสริมกำรวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดผล เป็น
รูปธรรม 

8. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีกำรเร่งรัด และติดตำมให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนกำรออกใบอนุญำตกำรก ำหนดและรับรองมำตรฐำน และกำรจด
ทะเบียนและคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ เพ่ือรองรับกำรขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม 
รวมทั งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรน ำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมไปสู่กำรใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและคุณภำพชีวิตของประชำชน 
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กลยุทธ์ที่ 1 สร้างรากฐานความเข้มแข็งของระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
เป้าหมาย  

เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้วยกำรก ำหนดทิศทำงนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนมำตรกำรสนับสนุนต่ำงๆ รวมทั งก ำหนดยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
งบประมำณ กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยใช้ข้อมูลสถิติและดัชนี 
วทน. เป็นเครื่องมือส ำคัญ อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 

แผนงาน 1.1 การจัดท าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

ความส าคัญ 

กำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ 20 ปี ถือเป็นภำรกิจหลักของ สวนช. เพ่ือก ำหนด
ทิศทำงกำรขับเคลื่อนประเทศให้หลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันอย่ำงยั่งยืนด้วยนวัตกรรม ทั งนี  กำรผลักดันยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม จ ำเป็นต้องมี
ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นโปรแกรมหรือ
โครงกำรที่สร้ำงผลกระทบสูงทำงเศรษฐกิจหรือสังคม นอกจำกนี ยังต้องออกแบบระบบติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภำพ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ยุทธศำสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ 20 ปี 
 แผนที่น ำทำงเทคโนโลยีของอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
 ยุทธศำสตร์วิจัยและนวัตกรรมของอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
 แผนแม่บทบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2561-2565 
 แผนบูรณำกำรกำรวิจัยและนวัตกรรมประจ ำปี 
 ข้อเสนอโครงกำรวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบทำงเศรษฐกิจสูง 
 ระบบติดตำมและประเมินผลแผนงำน/โครงกำรส ำคัญตำมกำรจัดสรรงบประมำณของประเทศ 
 ระบบข้อมูล และตัวชี วัดกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำด้ำน วทน. ของประเทศ 

 

การด าเนินงาน 

โครงการ งบประมาณปี 2561 (บาท) 
โครงกำร 1  โครงกำรกำรพัฒนำระบบงบประมำณบูรณำกำรเชิง
ยุทธศำสตร์ด้ำนวิจัยและนวัตกรรม ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

4,727,000.00 
 

โครงกำร 2  โครงกำรกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเลขำนุกำร 
สวนช. 

1,613,032.38 
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โครงการ (1.1.1) โครงการการพัฒนาระบบงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิจัยและนวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

1. เหตุผลความจ าเป็น 

สภำนโยบำยวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวนช.) ได้จัดท ำ “ยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579)” โดยมีเป้ำประสงค์เพ่ือสร้ำงวิจัยและนวัตกรรมเกิดผลต่อเศรษฐกิจ สังคม ที่เป็นรูปธรรม โดย
สร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรมที่สำมำรถใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ได้จริง และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของภำคกำรผลิต
และบริกำร สำมำรถใช้แก้ปัญหำ  และเกิดผลกระทบต่อกำรพัฒนำสังคมอย่ำงส ำคัญ สร้ำงขีดควำมสำมำรถทำง
เทคโนโลยีฐำนส ำหรับกำรเติบโตในระยะยำว เชื่อมโยงกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ชำติของรัฐบำล อำทิ 
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี กรอบยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และวำระกำรขับเคลื่อน Thailand 4.0 : โมเดลขับเคลื่อนประเทศสู่ควำม มั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยก ำหนดให้มียุทธศำสตร์หลัก 4 ด้ำน ประกอบด้วย 1) กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์
กำรสร้ำงควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจ 2) กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ประเด็นท้ำทำยทำงสังคม 3) กำรวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์กำรสร้ำงองค์ควำมรู้พื นฐำนของประเทศ และ 4) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน 
บุคลำกร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พร้อมทั งได้ก ำหนดระเบียบวำระกำรวิจัยและนวัตกรรม 
(agenda) ที่ประเทศไทยมีศักยภำพ เพ่ือให้ยุทธศำสตร์ฉบับนี มีโจทย์หรือประเด็นกำรวิจัยและนวัตกรรมที่มีควำม
ชัดเจน ประกอบด้วย 1) อำหำร เกษตร เทคโนโลยีชีวภำพ และเทคโนโลยีกำรแพทย์ 2) เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล
3) ระบบโลจิสติกส์ 4) กำรบริกำรมูลค่ำสูง 5) พลังงำน 6) สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 7) คนไทยใน
ศตวรรษที่ 21 8) สุขภำพ คุณภำพชีวิต 9) กำรบริหำรจัดกำรน  ำและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและ
สิ่งแวดล้อม 10) กำรกระจำยควำมเจริญและเมืองน่ำอยู่ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) ในฐำนะฝ่ำย
เลขำนุกำรร่วมสภำนโยบำยวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวนช.) และคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรจัดท ำ
งบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 คณะที่ 4.3 (ประเด็นกำรวิจัย
และนวัตกรรม) ท ำหน้ำที่ดูแลงำนด้ำนเศรษฐกิจและโครงสร้ำงพื นฐำน บุคลำกร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนระเบียบวำระกำรวิจัยและนวัตกรรมดังกล่ำว โดยก ำหนดแนวทำงกำรจัดสรรและ
บริหำรงบประมำณบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ด้ำนวิจัยและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรวิจัยและ
นวัตกรรม 20 ปี และจัดให้มีแผนงำนกำรวิจัยและนวัตกรรมส ำคัญ (Spearhead Program) ที่คำดว่ำ จะสำมำรถ
ส่งผลกระทบทำงเศรษฐกิจชัดเจน ปลดล็อคปัญหำของประเทศ สร้ำงประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในวงกว้ำง อำทิ
เช่น สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์หรือบริกำร เพ่ิมมูลค่ำกำรส่งอออก เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เพ่ิมกำรจ้ำง
งำนได้ ลดควำมเหลื่อมล  ำด้ำนรำยได้ สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำชุมชนและสังคม ตลอดจนติดตำม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ นจำกกำรจัดสรรงบประมำณบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ด้ำนวิจัยและนวัตกรรม 
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2. วัตถุประสงค์ 

(1)  เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตภำรกิจ เป้ำหมำย แนวทำงกำรด ำเนินงำน และ
ตัวชี วัดของแผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

(2) เพ่ือขับเคลื่อนกำรจัดสรรและบริหำรจัดกำรงบประมำณในลักษณะแผนงำน (program-based 
budgeting) และแผนงำนกำรวิจัยและนวัตกรรมส ำคัญ (Spearhead Program) ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิด
กำรเชื่อมโยงกับภำคผลิตและภำคบริกำร และมีกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ 

(3) เพ่ือจัดท ำระบบติดตำมและประเมินผลกำรจัดสรรงบประมำณแผนงำนบูรณำกำรวิจัยและ
นวัตกรรม 

 
3. เป้าหมายหลักท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

ระบบบริหำรจัดกำรงบประมำณบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ด้ำนวิจัยและนวัตกรรมที่สำมำรถ
น ำไปใช้เป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยยุทธศำสตกำรร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 20 
ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

ผลผลิต (Output) 

 แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และกรอบ
งบประมำณโครงกำรภำยใต้แผนบูรณำกำรฯ และข้อเสนอแผนงำน Spearhead ด้ำน
เศรษฐกิจ 

 รำยงำนกำรกลั่นกรองแผนงำน/โครงกำรภำยใต้แผนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 

 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรติดตำมและประเมินผลโครงภำยใต้แผนบูรณำกำรวิจัยและ
นวัตกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 ระบบสำรสนเทศเพ่ือจัดกำรข้อมูลงบประมำณเชิงยุทธศำสตร์ด้ำนวิจัยและนวัตกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 แผนงำน/โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ
ในสัดส่วนที่เพียงพออย่ำงต่อเนื่อง 

 กำรร่วมลงทุนด้ำนวิจัย พัฒนำและนวัตกรรมจำกเอกชน รัฐ สถำบันวิจัย/สถำบันกำรศึกษำมี
เพ่ิมขึ นระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศมีควำมเป็นเอกภำพ ส่งผลให้กำรด ำเนินงำน
ด้ำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมของประเทศเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  

ผลกระทบ (Impact)  
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เพ่ิมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชน ส่งผลให้ประเทศมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
เพ่ิมสูงขึ นและเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืนด้วยนวัตกรรม  

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

กรุงเทพฯ 

  

6. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มเป้ำหมำย  

หน่ วยงำนที่ เ กี่ ยวข้องกับกำรวิจัยและนวัตกรรม  (ภำครั ฐ  สถำบันกำรศึกษำและ
ภำคอุตสำหกรรม) 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ส ำนักงบประมำณ ส ำนักงำนพัฒนำระบบรำชกำร ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ สถำบันวิจัย
ระบบสำธำรณสุข ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ สถำบันกำรศึกษำ ภำคอุตสำหกรรม 

 
7. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย  

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย  

กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมที่  1 กำรจัดท ำงบประมำณ
บูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ด้ำนวิจัยและ
นวัตกรรม ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

 
 

1.แผนบู รณำกำรกำร
วิจัยและนวัตกรรม  ปี  
2562 
2.ข้ อ เ ส น อ แ ผ น ง ำ น 
Spearhead ด้ ำ น
เศรษฐกิจ 
3. ร ำ ย ง ำ น ผ ล ก ำ ร
ก ลั่ น ก ร อ ง โ ค ร ง ก ำ ร
ภำยใต้แผนบูรณำกำร
กำรวิจัยและนวัตกรรม 
ปี 2562 

แผน 
 
 

ข้อเสนอ 
 
 

รำยงำน 

1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
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กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมที่ 2 กำรติดตำมประเมินผลกำร
จัดสรรงบประมำณเชิงยุทธศำสตร์ด้ำน
วิจัยและนวัตกรรม 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
ผลกำรติดตำมและ
ประเมินผลโครงกำรวิจัย
และนวัตกรรม ปี 2561 

รำยงำน - 

 

- 

 

- 

 

1 

 

กิจกรรมที่  4 ระบบสำรสนเทศเ พ่ือ
จัดกำรข้อมูลงบประมำณเชิงยุทธศำสตร์
ด้ำนวิจัยและนวัตกรรม 

ระบบสำรสนเทศ ระบบ - 1 - - 

 

8. งบประมาณด าเนินงาน  4,727,000.00 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
กิจกรรมที่ 1 กำรจัดท ำงบประมำณ
บูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ด้ำนวิจัยและ
นวัตกรรม ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
 

1,400,000 700,000 727,000  

กิจกรรมที่ 2 กำรติดตำมประเมินผล
กำรจัดสรรงบประมำณเชิงยุทธศำสตร์
ด้ำนวิจัยและนวัตกรรม 

 400,000 500,000 500,000 

กิจกรรมที่ 3 ระบบสำรสนเทศเพ่ือ
จั ด ก ำ ร ข้ อ มู ล ง บ ป ร ะ ม ำ ณ เ ชิ ง
ยุทธศำสตร์ด้ำนวิจัยและนวัตกรรม 

 150,000 350,000  

รวมงบประมาณ(บาท) 1,400,000 1,250,000 1,577,000 500,000 
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โครงการ (1.1.2) โครงการการสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเลขานุการ สวนช. 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

“กำรวิจัยและนวัตกรรม” เป็นยุทธศำสตร์หลักในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศและเป็นปัจจัยส ำคัญ
ในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ เพ่ือกำรกระจำยโอกำสไปสู่ภูมิภำคและประชำชนอย่ำง
ทั่วถึง และเป็นกำรพัฒนำที่สมดุลระหว่ำงมิติเศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญำมนุษย์ และสิ่ งแวดล้อม มุ่งเน้นกำรเพ่ิม
ผลิตภำพ โดยใช้ทรัพยำกรลดลงแต่ใช้ควำมรู้เพ่ิมผลผลิตให้มำกขึ น ปัจจุบัน กำรวิจัยและนวัตกรรมยังไม่เข็มแข็ง
มำกพอและยังไม่ถูกก ำหนดให้เป็นปัจจัยหลักที่ส ำคัญของกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ไม่มีกลไกเชื่อมโยง
ระหว่ำงภำครัฐ ภำคผู้ผลิตควำมรู้ และภำคกำรผลิตและบริกำรที่มีประสิทธิภำพ ท ำให้ขำดขีดควำมสำมำรถในกำร
บริหำรนวัตกรรม โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำนนวัตกรรมภำยในภำครัฐเองไม่มีกำรจัดระบบให้มีเอกภำพ
เชิงนโยบำยและมีข้อจ ำกัดในระบบกำรจัดงบประมำณสนับสนุนนวัตกรรมของประเทศที่มีประสิทธิผล ท ำให้
ภำคเอกชนไม่สำมำรถเข้ำถึงทุนสนับสนุนกำรวิจัย รวมทั งกำรจัดสรรงบประมำณเป็นแบบรำยปีและเป็นกำรจัดสรร
ให้หน่วยงำนแต่ละหน่วยท ำงำนตำมหน้ำที่ ท ำให้ไม่มีกลไกบูรณำกำรและขำดควำมต่อเนื่อง จึงสมควรปรับ
โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรระบบนวัตกรรมของของประเทศให้มีสมรรถนะสูงในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของ
ภำคกำรผลิตและบริกำร ภำคสังคมและชุมชน มีกลไกให้ภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมก ำหนดนโยบำยนวัตกรรมของ
ประเทศ มีคณะกรรมกำรระดับชำติที่มีเอกภำพโดยมีผู้น ำสูงสุดของประเทศเป็นหัวหน้ำกำรขับเคลื่อน มีหน่วยงำน
เลขำนุกำรที่มีสมรรถนะสูงและท ำงำนเชื่อมโยงใกล้ชิดกับผู้น ำประเทศ โดยให้มีหน่วยนโยบำยนวัตกรรมรำยสำขำ
ในภำพประเทศ จัดระบบหน่วยงำนสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนำ และนวัตกรรมตำมภำรกิจให้มีควำมชัดเจน ตลอดจน
ปรับระบบกำรจัดสรรงบประมำณแบบบูรณำกำรตำมยุทธศำสตร์ ให้เอื อต่อบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนนโยบำยเฉพำะด้ำนของรัฐบำล โดยจัดสรรผ่ำนหน่วยงำนสนับสนุนทุนวิจัย 
พัฒนำและนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำลที่มีจุดมุ่งหมำยเฉพำะให้บรรลุผลส ำเร็จได้ โดยมีเป้ำหมำย
ในกำรผลักดันให้ประเทศไทยออกจำกประเทศกลุ่มรำยได้ปำนกลำง ลดควำมเหลื่อมล  ำ กระจำยโอกำสสู่ภูมิ ภำค
และประชำชนอย่ำงท่ัวถึง พัฒนำเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือไปสู่กำรเป็นประเทศพัฒนำแล้ว 

รัฐบำลจึงได้ปฏิรูปโครงสร้ำงและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำร โดย
แต่งตั งสภำนโยบำยวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวนช.) และคณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำร/คณะท ำงำน
ภำยใต้ สวนช. จ ำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย 1) คณะกรรมกำรบูรณำกำรบริหำรจัดกำรปฏิรูประบบวิจัยและ
นวัตกรรม 2) คณะอนุกรรมกำรด้ำนนโยบำยและยุทธศำสตร์วิจัยและนวัตกรรม 3) คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำร
พัฒนำบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรม 4) คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรปรับระบบงบประมำณวิจัยและนวัตกรรมแบบ
บูรณำกำร คณะอนุกรรมกำรสำยวิจัย 5) คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับ และ 
6) คณะท ำงำนร่ำงพระรำชบัญญัติกำรวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ. .... ดังนั น เพ่ือให้กำรสนับสนุนงำน สวนช. 
บรรลุเป้ำหมำยตำมวัตถุประสงค์  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ 
(สวทน.) จึงได้จัดข้อเสนอโครงกำรเพื่อบริหำรและสนับสนุนงำนฝ่ำยเลขำนุกำร สวนช.  

2. วัตถุประสงค์ 

(1)  เพ่ือบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเลขำนุกำรสภำนโยบำยวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ  
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(2) เพ่ือสนับสนุนงำนเลขำนุกำรของสภำนโยบำยวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ  
 

3. เป้าหมายหลักท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
ส ำนักงำนเลขำนุกำร นวนช. สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและคล่องตัว 

 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

ผลผลิต (Output) 

 ส ำนักงำนเลขำนุกำร สวนช. 
 กำรประชุม สวนช. และคณะอนุกรรมกำร/คณะท ำงำนภำยใต้ สวนช. 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเลขำนุกำร สวนช. มีประสิทธิภำพและคล่องตัว  

ผลกระทบ (Impact)  

เป็นส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรระดับชำติที่ได้รับกำรยอมรับ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

กรุงเทพฯ 

 

6. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  กลุ่มเป้ำหมำย  

หน่ วยงำนที่ เ กี่ ยวข้องกับกำรวิจัยและนวัตกรรม  (ภำครั ฐ  สถำบันกำรศึกษำและ
ภำคอุตสำหกรรม) 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ  
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7. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย  
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย  

กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมที่  1 คณะกรรมกำรบูรณำกำร
บริ ห ำ ร จั ด ก ำ รปฏิ รู ป ร ะบบวิ จั ย และ
นวัตกรรม 

กำรประชุม
คณะกรรมกำร
บูรณำกำรฯ 

จ ำนวนครั ง
กำรจัดประชุม 

- 2 1 1 

กิจกรรมที่ 2 กำรประชุมคณะอนุกรรมกำร
ด้ำนนโยบำยและยุทธศำสตร์วิจั ยและ
นวัตกรรม และคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำร
พัฒนำบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรม 

กำรประชุม
คณะอนุกรรมกำร 
2 ชุด 

จ ำนวนครั ง
กำรจัดประชุม 

- 2 1 1 
 

 

กิจกรรมที่ 3 กำรประชุมคณะท ำงำนด้ำน
ภำยใต้คณะอนุกรรมกำรฯ และคณะท ำงำน
อ่ืนๆ ที่ขับเคลื่อนงำนของ สวนช. 

กำรประชุม
คณะท ำงำน 2 ชุด 

จ ำนวนครั ง
กำรจัดประชุม 

2 2 2 2 

 

8. งบประมาณด าเนินงาน  1,613,032.38 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
กิจกรรมที่ 1 คณะกรรมกำรบูรณำกำร
บริหำรจัดกำรปฏิ รูประบบวิจั ยและ
นวัตกรรม 

- 59,250 87,000 87,000 

กิจกรรมที ่2กำรประชุมคณะอนุกรรมกำร 
ด้ำนนโยบำยและยุทธศำสตร์วิจัยและ
น วั ต ก ร ร ม ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ
คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
วิ จั ย  วิ ทย ำศำสตร์  เ ทค โน โลยี และ
นวัตกรรมของประเทศ 

- 227,750 100,000 100,000 

กิจกรรมที่ 3 กำรประชุมคณะท ำงำนด้ำน
ภ ำ ย ใ ต้ ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก ำ ร ฯ  แ ล ะ
คณะท ำงำนอ่ืนๆ ที่ขับเคลื่อนงำนของ 
สวนช. 

200,032.38 350,670 200,665 200,665 

รวมงบประมาณ(บาท) 200,032.38 637,670 387,665 387,665 
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แผนงาน 1.2 การจัดท ามาตรการเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม (Innovation 
Ecosystem) 
ความส าคัญ 

 ในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมต่อกำรพัฒนำนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงทำงเศรษฐกิจและสังคม
จ ำต้องมีมำตรกำรสนับสนุนที่ครบถ้วน ประกอบด้วยมำตรกำรทำงกำรเงินและทำงภำษีเพ่ือส่งเสริมกำรลงทุนด้ำน
กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มำตรกำรด้ำนแรงจูงใจเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
และคลัสเตอร์เป้ำหมำยของประเทศ ข้อเสนอกำรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนำกฎหมำย กฎระเบียบ ที่เอื อต่อกำร
ลงทุนวิจัยและนวัตกรรม มำตรกำรสนับสนุนกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำนวิจัยและนวัตกรรม และกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื นฐำนที่เอื อต่อกิจกรรมวิจัยและพัฒนำ รวมทั งมำตรกำรส่งเสริมกำรพัฒนำมำตรฐำนต่ำงๆ ที่ส ำคัญ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ข้อเสนอกำรปรับบทบำทหน้ำที่หน่วยงำนในระบบวิจัยและนวัตกรรม 
 แผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ 
 มำตรกำรระบบแรงจูงใจสิทธิประโยชน์ทำงกำรเงินและภำษีเพื่อดึงดูดผู้เชี่ยวชำญต่ำงชำติ 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ผลงำนวิจัยและนวัตกรรม และกฎหมำยหรือกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 
 มำตรกำรส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรท ำวิจัยและนวัตกรรมระหว่ำงภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ และ

ภำครัฐ 
 มำตรกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในกำรท ำวิจัยและนวัตกรรม 
 มำตรกำรแรงจูงใจ และกลไกกำรระดมทุนจำกทุกภำคส่วน เพ่ือสนับสนุนกำรท ำวิจัยและ

นวัตกรรม 
 กฎหมำย กฎระเบียบเกี่ยวกับระบบมำตรฐำน กำรออกใบอนุญำตและกำรก ำหนดและรับรอง

มำตรฐำน  
การด าเนินงาน 

โครงการ งบประมาณปี 2561 (บาท) 
โครงกำร 1  โครงกำรกำรพัฒนำระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 1,460,000.00 
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โครงการ (1.2.1) โครงการการพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

รัฐบำลมีนโยบำยในกำรขับเคลื่อนประเทศไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็นกำรพัฒนำประเทศ
ด้วยนวัตกรรม เพ่ือน ำพำประเทศให้หลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง และมีกำรพัฒนำประเทศ
อย่ำงยั่งยืน ทั งนี  ในกำรน ำพำให้ประเทศไทยพ้นจำกกับดักรำยได้ปำนกลำง จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับระบบวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติเป็นประเด็นเชิงนโยบำยที่ส ำคัญต่อกำรเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  

ระบบวิจัยนวัตกรรมแห่งชำติที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพจะน ำมำสู่ปัจจัยเชิงบวกในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจของประเทศ เช่น กำรสร้ำงสรรค์และกำรแพร่กระจำยองค์ควำมรู้อันก่อให้เกิดโอกำสในกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ กระบวนกำรผลิต และเทคโนโลยีใหม่ๆ กำรสร้ำงทรัพยำกรนวัตกรรม อันได้แก่ ทุน กำร
สนับสนุนทำงกำรเงิน แรงงำนที่มีควำมสำมำรถ ระบบกำรศึกษำที่เข้มแข็ง ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงภำค
ส่วนต่ำงๆ อันก่อให้เกิดกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ กฎหมำยและระเบียบที่เอื อต่อกำรพัฒนำนวัตกรรม เป็น
ต้น องค์ประกอบเหล่ำนี ล้วนแล้วแต่มีควำมส ำคัญต่อกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับ
ประเทศในระยะยำวทั งสิ น 

ที่ผ่ำนมำ ภำครัฐได้มีควำมพยำยำมที่จะใช้กลยุทธ์กำรปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระยะยำวให้กับประเทศ อย่ำงไรก็ตำม ระบบวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ
เป็นระบบที่มีควำมซับซ้อน และประกอบไปด้วยผู้เล่นที่มีบทบำทหน้ำที่และมีระดับควำมเข้มแข็งที่
แตกต่ำงกัน อีกทั งปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงองค์กรต่ำงๆ ก็ยังมีระดับควำมเข้มข้นที่ไม่เท่ำกัน และมีกิจกรรมที่
หลำกหลำย อำทิ กำรยกร่ำงหรือปรับเปลี่ยนกฎหมำยหรือกฎระเบียบให้เอื อต่อกำรสร้ำงนวัตกรรม กำร
พัฒนำมำตรกำรด้ำนแรงจูงใจให้เกิดกำรลงทุนและด ำเนินกำรด้ำนวิจัย พัฒนำและนวัตกรรม กำรพัฒนำ
มำตรกำรด้ำนกำรเงินเพ่ือสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรม กำรพัฒนำและกำรใช้ประโยชน์บุคลำกรด้ำนวิจัย
และนวัตกรรม กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนด้ำนกำรวิจัย พัฒนำและนวัตกรรม รองรับกำรพัฒนำประเทศ 
และกำรพัฒนำหน่วยงำนกลำงเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรสร้ำงนวัตกรรม ดังนั น เพ่ือวำกรำกฐำน
ให้กับระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ จึงควรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม ทั งในแง่ของบริบทกำร
พัฒนำประเทศ โครงสร้ำง ภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ กิจกรรม และควำมสัมพันธ์ของหน่วยงำนในระบบวิจัย
และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรม  

2. วัตถุประสงค์ 

(1)  เพ่ือจัดท ำและขับเคลื่อนกฎหมำย กฎระเบียบที่เอื อต่อกำรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  
(2) เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

 
3. เป้าหมายหลักท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศมีควำมเข้มแข็ง 
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4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

ผลผลิต (Output) 

 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยส ำนักงำนกำรวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ. .... 
 (ร่ำง) พระรำชบัญญัติกำรวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ. .... 
 แผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิจัยและนวัตกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศมีควำมเป็นเอกภำพ ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนด้ำนวิจัยและ
พัฒนำนวัตกรรมของประเทศเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  

ผลกระทบ (Impact)  

ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่เป็นเอกภำพจะช่วยเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่
เศรษฐกิจ สังคม และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและคุณภำพชีวิตของประชำชน  

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

กรุงเทพฯ 

6. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  กลุ่มเป้ำหมำย  

หน่ วยงำนที่ เ กี่ ยวข้องกับกำรวิจัยและนวัตกรรม  (ภำครั ฐ  สถำบันกำรศึกษำและ
ภำคอุตสำหกรรม) 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

หน่ วยงำนที่ เ กี่ ยวข้องกับกำรวิ จั ยและนวัตกรรม  (ภำครั ฐ  สถำบันกำรศึกษำและ
ภำคอุตสำหกรรม) 

7. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย  

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย  

กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมที่ 1 กำรพัฒนำระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ 

(1) ระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี ว่ำ
ด้วยส ำนักงำนกำร

ฉบับ 
 
 
 

1   
 
 
 

 
 
 
 



 
 

15 

 

กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชำติ พ.ศ. .... 

(2) (ร่ำง) 
พระรำชบัญญัติกำร
วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชำติ พ.ศ. .... 

 
ฉบับ 

 

 
1 

 

กิจกรรมที่ 2 กำรขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์
กำรพัฒนำบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรม 

(1) ข้อเสนอนโยบำยกำร
พัฒนำบุคลำกรวิจัยและ
นวัตกรรม 
(2) แผนงำนขับเคลื่อน
กำรพัฒนำบุคลำกรวิจัย
และนวัตกรรมตำมแผน
กลยุทธ์กำรพัฒนำ
บุคลำกรวิจัยและ
นวัตกรรม  
 

ข้อเสนอ 
 
 

แผน 

  
 
 
1 

 
 
 
 

1 
 
 
 

 

8. งบประมาณด าเนินงาน  1,460,000 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
กิจกรรมที่ 1 กำรจัดท ำข้อเสนอปัจจัย
ที่เอื อต่อกำรวิจัยและนวัตกรรม เช่น 
มำตรกำรแรงจูงใจ สิทธิประโยชน์ทำง
กำรเงินกำรคลัง กฎหมำย กฎระเบียบ 

240,000 240,000 240,000 240,000 

กิจกรรมที่ 2 กำรขับเคลื่อนแผนกล
ยุทธ์กำรพัฒนำบุคลำกรวิจั ยและ
นวัตกรรม 

125,000 125,000 125,000 125,000 

รวมงบประมาณ(บาท) 365,000 365,000 365,000 365,000 
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แผนงาน 1.3 การจัดท าฐานข้อมูลดัชนี วทน. และการคาดการณ์เทคโนโลยี 
ความส าคัญ 

 หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ได้มีค ำสั่งที่ 62/2559 ลงวันที่ 6 ตุลำคม 2559 เรื่องกำรปฏิรูป
ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตำมนโยบำยของรัฐบำลที่ให้ควำมส ำคัญในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงของ
หน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือกำรพัฒนำประเทศทั งในระยะสั น ระยะกลำง และระยะยำว ซึ่งกลไกในกำรพัฒนำประเทศ 
ได้มุ่งเน้นให้มีกำรปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม กำรพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและศิลปวิทยำแขนงต่ำง 
ๆ ให้เกิดควำมรู้และกำรพัฒนำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศและคุณภำพชีวิตของประชำชน เพ่ือสนับสนุนให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ จ ำเป็นต้องบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้ตรงตำมควำมต้องกำรและเป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน เพ่ือลดควำมซ  ำซ้อน และสำมำรถผลักดันให้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยค ำสั่งดังกล่ำว
มีสำระส ำคญั ดังนี   

(1) ก ำหนดให้มีสภำนโยบำยวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวนช.) โดยมีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน
กรรมกำร รองนำยกรัฐมนตรี 2 คนเป็นรองประธำนกรรมกำร รัฐมนตรี 19 กระทรวง หัวหน้ำส่วนรำชกำรผู้แทน
องค์กรภำคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมกำร และให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติและเลขำธิกำร
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ เป็นเลขำนุกำรร่วม  

(2) ก ำหนดให้ สวนช. มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี   

(2.1) ก ำหนดทิศทำงและนโยบำยกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในระบบวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

(2.2) ก ำหนดแผนที่น ำทำง (Roadmap) เกี่ยวกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ ทั งในระยะสั น ระยะกลำง และระยะยำว และยุทธศำสตร์วิจัยและนวัตกรรม รำย
สำขำให้สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลและยุทธศำสตร์ชำติ 

(2.3) ก ำกับ เร่งรัด และติดตำมให้มีกำรปรับปรุงและแก้ไขโครงสร้ำง ภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่
ของหน่วยงำนในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้มีควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีกำรจัดตั งหน่วยงำนเพ่ือรองรับควำม
ต้องกำรในด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม 

(2.4) ก ำกับ เร่งรัด และติดตำมให้มีกำรปรับปรุงและแก้ไขระบบหรือกลไกกำรบริหำรจัดกำร
งำนวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือให้สำมำรถน ำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่มีอยู่เดิม และที่
เกิดขึ นใหม่ไปใช้ในเชิงวิชำกำร เชิงพำณิชย์ เชิงสังคม และเชิงนโยบำย ให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

(2.5) ก ำกับ เร่งรัด และติดตำมให้มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงกำรพัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับ
บุคลำกรด้ำนแรงงำนในระดับต่ำง ๆ 
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(2.6) ก ำหนดระบบกำรจัดสรรและบริหำรงบประมำณแบบบูรณำกำรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ใน
ลักษณะเป็นก้อน (Block Grant) ตำมโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรม (Program-based) ให้สอดคล้องกับ
ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และยุทธศำสตร์วิจัยและนวัตกรรมรำยสำขำ รวมทั งก ำหนดระบบ
กำรติดตำมและประเมินผลที่มีควำมต่อเนื่อง 

(2.7) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีกำรก ำหนดมำตรกำรและแรงจูงใจทำงภำษีและสิทธิ
ประโยชน์ ส ำหรับกำรระดมทุน กำรพัฒนำกองทุน กำรจัดสรรเงินจำกกองทุน และเงินทุนของหน่วยงำน
ภำครัฐ รวมทั งควำมร่วมมือกับเอกชน ประชำสังคม และต่ำงประเทศ เพ่ือส่งเสริมกำรวิจัยและนวัตกรรม
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

(2.8) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีกำรเร่งรัด และติดตำมให้มีกำรปรับปรุงแก้ไข
กฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนกำรออกใบอนุญำต กำรก ำหนดและ
รับรองมำตรฐำนและกำรจดทะเบียนและคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ เพ่ือรองรับกำรขับเคลื่อนและ
ปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม รวมทั งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรน ำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมไปสู่กำรใช้
ประโยชน์เพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและคุณภำพชีวิตของประชำชน 

(2.9) แต่งตั งคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือคณะท ำงำนเพ่ือช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำน
ได้ตำมควำมจ ำเป็น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 มำตรฐำนกำรจัดเก็บข้อมูล สถิติและดัชนี วทน. และข้อมูล สถิติ ตัวชี วัด และดัชนี วทน. ใหม ่เช่น 
มิติรำยสำขำอุตสำหกรรม และมิติส ำหรับผู้ประกอบขนำดเล็กและขนำดย่อม (SMEs) และ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจนวัตกรรมรำยใหม่ ตลอดจนพัฒนำเรื่องกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big 
Data Analytics) 

 เว็บไซต์และคลังข้อมูล วทน. ระบบ Data Depository และระบบ Web Service ที่เชื่อมโยง
ข้อมูลกับฐำนข้อมูลอื่นๆ ของประเทศ 

 รำยงำนดัชนี วทน. รำยงำนกำรส ำรวจข้อมูลวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชน และรำยงำสถำนภำพ
ด้ำน วทน. อ่ืนๆ เช่น STI Outlook Technology Watch เป็นต้น 

 แผนที่น ำทำงเทคโนโลยีของอุตสำหกรรมเป้ำหมำย โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของภำคอุตสำหกรรม 

เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

 เครือข่ำยกำรท ำงำนด้ำนกำรดัชนี วทน. และกำรคำดกำรณ์อนำคตกับหน่วยงำนภำครัฐ ภำค
กำรศึกษำ และภำคเอกชน ทั งในและต่ำงประเทศ 
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การด าเนินงาน 

โครงการ งบประมาณปี 2561 (บาท) 
โครงกำร 1  โครงกำรกำรรำยงำนสถำนกำรณ์ควำมก้ำวหน้ำด้ำน วทน. 16,027,500.00 
โครงกำร 2 โครงกำรกำรคำดกำรณ์เทคโนโลยีเพ่ือจัดท ำแผนที่น ำทำงกำร
วิจัยและนวัตกรรมรำยสำขำยุทธศำสตร์ 

5,576,950.00 
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โครงการ (1.3.1) โครงการการรายงานสถานการณ์ความก้าวหน้าด้าน วทน. 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

กำรพัฒนำข้อมูล สถิติ และดัชนี วทน. ถือเป็นภำรกิจตำม พรบ. วทน. ที่มีควำมส ำคัญ เนื่องจำกเป็น
ข้อมูลที่จ ำเป็นในกำรจัดท ำนโยบำยและแผน วทน. และเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรชี วัดสถำนภำพกำรพัฒนำ วทน. 
ของประเทศ ตลอดจนใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผน วทน. แห่งชำติ ในมิติ
ต่ำงๆ ทั งนี  ข้อมูล สถิติและดัชนี วทน. จ ำเป็นต้องได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำอยู่อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดคล้อง
กับมำตรฐำนสำกลและเหมำะสมกับกำรใช้ชี วัดควำมสำมำรถด้ำน วทน. ในบริบทของประเทศไทย  

2. วัตถุประสงค์ 

(1)  เพ่ือส ำรวจและรวบรวมข้อมูลด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมของ
ประเทศไทย  

(2) เพ่ือวิเครำะห์สถำนภำพด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของผู้ประกอบกำรไทยกับกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ 

(3) เพ่ือรวบรวมข้อมูล สถิติ ตัวชี วัด และดัชนีด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) และ
น ำไปข้อมูล สถิติ ตัวชี วัด และดัชนีดังกล่ำว ไปวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำนสถำนภำพและ
ควำมก้ำวหน้ำด้ำน วทน.ของประเทศ รวมทั งเผยแพร่ให้มีกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูล สถิติและดัชนี 
วทน. อย่ำงกว้ำงขวำง 

(4) เพ่ือพัฒนำดัชนีและตัวชี วัดส ำหรับกำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี ด้ำน วทน. เพ่ือ
ตอบสนองต่อนโยบำยประเทศไทย 4.0  

(5) พัฒนำและบ ำรุงรักษำคลังข้อมูล วทน. ระบบสำรสนเทศด้ำน วทน. และระบบภูมิสำรสนเทศด้ำน 
วทน. เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ สวทน. ให้มีข้อมูลที่ทันสมัยและระบบที่มีประสิทธิภำพดี
ยิ่งขึ น 

(6) พัฒนำและบ ำรุงรักษำเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล วทน. เพ่ือเป็นศูนย์กลำงในกำรเผยแพร่ข้อมูล สถิติ และ
ดัชนีด้ำน วทน. แก่ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน 

(7) เพ่ือให้มีตัวชี วัด ฐำนข้อมูล ดัชนี และกำรศึกษำวิจัยนโยบำยด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และบรรลุเป้ำหมำย และบรรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำยและแผน วทน. 
แห่งชำติ ฉบับที่ 1 มำตรกำรที่ 5.5.2 กำรพัฒนำ/บูรณำกำรฐำนข้อมูล วทน. ในมิติต่ำงๆ ให้
สมบูรณ์และทันสมัย 

 
3. เป้าหมายหลักท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

 มำตรฐำนกำรจัดเก็บข้อมูล สถิติและดัชนี วทน. และข้อมูล สถิติ ตัวชี วัด และดัชนี วทน. 
ใหม่ เช่น มิติรำยสำขำอุตสำหกรรม และมิติส ำหรับผู้ประกอบขนำดเล็กและขนำดย่อม 
(SMEs) และผู้ประกอบกำรธุรกิจนวัตกรรมรำยใหม่ ตลอดจนพัฒนำเรื่องกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ขนำดใหญ่ (Big Data Analytics) 
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 เว็บไซต์และคลังข้อมูล วทน. ระบบ Data Depository และระบบ Web Service ที่
เชื่อมโยงข้อมูลกับฐำนข้อมูลอื่นๆ ของประเทศ 

 รำยงำนดัชนี วทน. รำยงำนกำรส ำรวจข้อมูลวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชน และรำยงำ
สถำนภำพด้ำน วทน. อื่นๆ เช่น STI Outlook Technology Watch เป็นต้น 
  

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

ผลผลิต (Output) 

 หนังสือดัชนีวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีประจ ำปี 2560 
 รำยงำนกำรวิเครำะห์และฐำนข้อมูลวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนไทย ปี 2561   
 ระบบฐำนข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจ ำปี 2560 
 ฐำนข้อมูลสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสภำนโยบำยวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ 
 รำยงำนสถำนกำรณ์ควำมก้ำวหน้ำด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
 รำยงำน STI Outlook ในระดับอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของรัฐบำล 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศมีควำมเป็นเอกภำพ ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนด้ำนวิจัยและ

พัฒนำนวัตกรรมของประเทศเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  

ผลกระทบ (Impact)  

ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่เป็นเอกภำพจะช่วยเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่
เศรษฐกิจ สังคม และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและคุณภำพชีวิตของประชำชน  

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

กรุงเทพฯ 

 

6. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 กลุ่มเป้ำหมำย  

หน่ วยงำนที่ เ กี่ ยวข้องกับกำรวิจัยและนวัตกรรม  (ภำครั ฐ  สถำบันกำรศึกษำและ
ภำคอุตสำหกรรม) 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ส ำนักงบประมำณ ส ำนักงำนพัฒนำระบบรำชกำร ส ำนักงำนกองทุน สนับสนุนกำรวิจัย 
ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ สถำบันวิจัย
ระบบสำธำรณสุข ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ สถำบันกำรศึกษำ ภำคอุตสำหกรรม 

 

7. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย  

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย  

กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมที่ 1 หนังสือดัชนีวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี ประจ ำปี 2561 

หนังสือดัชนีวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 

หนังสือ - - - 1 
 

กิจกรรมที่  2 กำรจัดท ำรำยงำนกำร
ส ำ ร ว จข้ อมู ล วิ จั ย แล ะ พัฒนำของ
ภำคเอกชนไทย ปี 2561  และกำรจัดท ำ
ท ำเนียบรำยชื่อผู้ประกอบกำรที่มีกำร
วิจัยและพัฒนำประจ ำปี 2561 เผยแพร่
ผ่ำน web 

รำยงำนกำรวิ เครำะห์
และฐำนข้อมูล  
 

รำยงำน 
และ
ฐำนข้อมูล 
 
 

- - 2 1 
 
 
 

กิจกรรมที่  3 ระบบฐำนข้อมูลด้ ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ประจ ำปี 2561 

ระบบสำรสนเทศ ระบบ
สำรสนเทศ 

- - - 1 

กิจกรรมที่ 4 รำยงำนกำรจัดท ำข้อมูล 
STI Outlook ในระดับ อุตสำหกรรม
เป้ำหมำยของรัฐบำล 

รำยงำน STI Outlook รำยงำน - - - 1 

กิจกรรมที่ 5 รำยงำนกำรส ำรวจควำม
ต้องกำรบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรมรำย
อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม  ( Thailand Talent 
Landscape & Interventions) 

รำยงำน Thailand 
Talent Landscape 

รำยงำน - - - 1 

กิจกรรมที่ 6 CEO innovation Forum 
2018  

งำนสัมมนำเชิงวิชำกร เครือข่ำย - 1 - - 
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8. งบประมาณด าเนินงาน  16,027,500 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
กิจกรรมที่1 หนังสือดัชนีวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี ประจ ำปี 2561 

- - 300,000 285,000 

กิจกรรมที่ 2 กำรจัดท ำรำยงำนกำร
ส ำรวจข้อมูลวิ จั ยและพัฒนำของ
ภำคเอกชนไทย ปี  2561  และกำร
จัดท ำท ำเนียบรำยชื่อผู้ประกอบกำรที่
มีกำรวิจัยและพัฒนำประจ ำปี 2561 
เผยแพร่ผ่ำน web 

2,870,000 1,500,000 2,000,000 894,000 

กิจกรรมที่  3 ระบบฐำนข้อมูลด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ประจ ำปี 2561 

- 834,000 - 500,000 

กิจกรรมที่ 4 รำยงำนกำรจัดท ำข้อมูล 
STI Outlook ในระดับอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยของรัฐบำล 

- 400,000 444,500 

 

- 

กิจกรรมที่ 5 รำยงำนกำรส ำรวจควำม
ต้องกำรบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรม
รำยอุตสำหกรรม (Thailand Talent 
Landscape & Interventions) 

- 1,000,000 2,000,000 2,000,000 

กิ จ ก ร ร ม ที่  6  CEO innovation 
Forum 2018  

- 1,000,000 - - 

รวมงบประมาณ(บาท) 2,870,000 4,734,000 4,744,500 3,679,000 
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โครงการ (1.3.2) โครงการการคาดการณ์เทคโนโลยีเพื่อจัดท าแผนที่น าทางการวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา
ยุทธศาสตร์ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 62/2559 ลงวันที่ 6 ตุลำคม 2559 เรื่องกำร
ปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตำมนโยบำยของรัฐบำลที่ให้ควำมส ำคัญในกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงของหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือกำรพัฒนำประเทศทั งในระยะสั น ระยะกลำง และระยะยำว ซึ่งกลไก
ในกำรพัฒนำประเทศ ได้มุ่งเน้นให้มีกำรปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม กำรพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและศิลปวิทยำแขนงต่ำงๆ ให้เกิดควำมรู้และกำรพัฒนำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่
เศรษฐกิจ สังคม และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและคุณภำพชีวิตของประชำชน เพ่ือ
สนับสนุนให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จ ำเป็นต้องบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศให้ตรงตำมควำมต้องกำรและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เพ่ือลดควำมซ  ำซ้อน และสำมำรถ
ผลักดันให้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยค ำสั่งดังกล่ำวได้มีกำรจัดตั งสภำนโยบำยวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชำติ (สวนช.) และก ำหนดให้ สวนช. มีอ ำนำจหน้ำที่ เข่น  

(1) ก ำหนดทิศทำงและนโยบำยกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  

(2) ก ำหนดแผนที่น ำทำง (Roadmap) เกี่ยวกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ ทั งในระยะสั น ระยะกลำง และระยะยำว และยุทธศำสตร์วิจัยและนวัตกรรม รำย
สำขำให้สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลและยุทธศำสตร์ชำติ  

(3) ก ำกับ เร่งรัด และติดตำมให้มีกำรปรับปรุงและแก้ไขโครงสร้ำง ภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่
ของหน่วยงำนในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้มีควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีกำรจัดตั งหน่วยงำนเพ่ือรองรับควำม
ต้องกำรในด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม 

(4) ก ำกับ เร่งรัด และติดตำมให้มีกำรปรับปรุงและแก้ไขระบบหรือกลไกกำรบริหำรจัดกำร
งำนวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือให้สำมำรถน ำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่มีอยู่เดิม และที่
เกิดขึ นใหม่ไปใช้ในเชิงวิชำกำร เชิงพำณิชย์ เชิงสังคม และเชิงนโยบำย ให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

(5) ก ำกับ เร่งรัด และติดตำมให้มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงกำรพัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับ
บุคลำกรด้ำนแรงงำนในระดับต่ำง ๆ 

(6) ก ำหนดระบบกำรจัดสรรและบริหำรงบประมำณแบบบูรณำกำรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ใน
ลักษณะเป็นก้อน (Block Grant) ตำมโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรม (Program-based) ให้สอดคล้องกับ
ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และยุทธศำสตร์วิจัยและนวัตกรรมรำยสำขำ รวมทั งก ำหนดระบบ
กำรติดตำมและประเมินผลที่มีควำมต่อเนื่อง 
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(7) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีกำรก ำหนดมำตรกำรและแรงจูงใจทำงภำษีและสิทธิ
ประโยชน์ ส ำหรับกำรระดมทุน กำรพัฒนำกองทุน กำรจัดสรรเงินจำกกองทุน และเงินทุนของหน่วยงำน
ภำครัฐ รวมทั งควำมร่วมมือกับเอกชน ประชำสังคม และต่ำงประเทศ เพ่ือส่งเสริมกำรวิจัยและนวัตกรรม
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

(8) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีกำรเร่งรัด และติดตำมให้มีกำรปรับปรุงแก้ไข
กฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนกำรออกใบอนุญำต กำรก ำหนดและ
รับรองมำตรฐำนและกำรจดทะเบียนและคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ เพ่ือรองรับกำรขับเคลื่อนและ
ปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม รวมทั งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรน ำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมไปสู่กำรใช้
ประโยชน์เพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและคุณภำพชีวิตของประชำชน 

กำรคำดกำรณ์แนวโน้มเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส ำคัญที่ใช้ประกอบในกำรวำงนโยบำยและแผน 
วทน. และกำรตัดสินใจในกำรลงทุนด้ำน วทน. ที่ส ำคัญของประเทศ สวทน. จ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำ
บุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ และพัฒนำเครื่องมือและเทคนิคส ำหรับกำรคำดกำรณ์แนวโน้มเทคโนโลยี 
เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรศึกษำวิจัยแนวโน้มเทคโนโลยี กำรก ำหนดเทคโนโลยียุทธศำสตร์ และกำร
ประเมินควำมพร้อมทำงเทคโนโลยีของประเทศในสำขำต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

2. วตัถุประสงค ์

เพ่ือก ำหนดทิศทำง นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน  

 
3. เป้าหมายหลักท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

เกิดกำรบูรณำกำรระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้ด ำเนินกำรไปในทิศทำงเดียวกัน และ
ลดควำมซ  ำซ้อน 

 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

ผลผลิต (Output) 

 แผนที่น ำทำงด้ำนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนสภำพภูมิอำกำศ 
 ฐำนข้อมูลสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสภำนโยบำยวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ 
 รำยงำนกำรวิเครำะห์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นที่ส ำคัญๆ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยด้ำนวิจัยและนวัตกรรม ในกำรผลักดันงำนด ำเนินงำนตำม สวนช. 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศมีควำมเป็นเอกภำพ ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนด้ำนวิจัยและ
พัฒนำนวัตกรรมของประเทศเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  
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ผลกระทบ (Impact)  

ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่เป็นเอกภำพจะช่วยเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่
เศรษฐกิจ สังคม และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและคุณภำพชีวิตของประชำชน  

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

กรุงเทพฯ 

 

6. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 กลุ่มเป้ำหมำย  

หน่ วยงำนที่ เ กี่ ยวข้องกับกำรวิจัยและนวัตกรรม  (ภำครั ฐ  สถำบันกำรศึกษำและ
ภำคอุตสำหกรรม) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม / องค์กำรบริกำรจัดกำรก๊ำซ
เรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) / ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน / กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน / กรมโรงงำนอุตสำหกรรม / ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ / 
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งจรำจ / ส ำนักกำรระบำยน  ำ กรุงเทพมหำนคร / ส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร / มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี / กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  เป็นต้น 

 

7. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย  

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย  

กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

กิ จ ก ร ร มที่  1  กำ ร วิ เ ค ร ำ ะห์ แ ล ะ
เสนอแนะเชิงนโยบำยด้ำนวิจัยและ
นวัตกรรม ในกำรผลักดันงำนด ำเนินงำน
ตำม สวนช. 

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ เ ชิ ง
นโยบำย 

รำยงำน 1 1 1 1 
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กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

กิ จกรรมที่  2  ข้อมูลกำรวิ เครำะห์
แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนวิจัยและ
นวัตกรรม ในประเด็นที่ส ำคัญๆ 

รำยงำนกำรวิเครำะห์
แ น ว โ น้ ม ก ำ ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
เทคโนโลยีในประเด็นที่
ส ำคัญ 

รำยงำน - - 1 - 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 ขับเคลื่อนกลไกกำรพัฒนำ
และถ่ ำ ยทอด เทค โน โลยี ด้ ำ นก ำ ร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของไทย 

แ ผ น ที่ น ำ ท ำ ง ด้ ำ น
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ 

โครงกำร/
แผนงำน 

- - 1 - 

 

8. งบประมาณด าเนินงาน  5,576,950 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
กิ จ ก ร รมที่ 1  ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะห์ และ
เสนอแนะเชิงนโยบำยด้ำนวิจัยและ
น วั ต ก ร ร ม ใ น ก ำ ร ผ ลั ก ดั น ง ำ น
ด ำเนินงำนตำม สวนช. 

720,000 720,000 720,000 720,000 

กิจกรรมที่  2  ข้อมูลกำรวิ เครำะห์
แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนวิจัยและ
นวัตกรรม ในประเด็นที่ส ำคัญๆ 

239,450 286,500 251,500 306,500 

กิจกรรมที่  3 ขับเคลื่อนกลไกกำร
พัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของไทย 

630,500 266,000 450,500 266,000 

รวมงบประมาณ(บาท) 1,589,950 1,272,500 1,422,000 1,292,500 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา Platform สนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เป้าหมาย  

กำรพัฒนำแพลตฟอร์มนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ตลอดจนมำตรกำรสนับสนุนอ่ืนๆ เพ่ือตอบ
โจทย์ควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม ในกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ด้วยกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลิต ตลอดจนใช้ วทน. ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำและบริกำร พัฒนำนวัตกรรม และ
เสริมสร้ำงศักยภำพเพ่ือต่อยอดสู่อุตสำหกรรมใหม่ (New S-Curve Industries) 

แผนงาน 2.1 การออกแบบและทดสอบกลไกสนับสนุน วทน. ในอุตสาหกรรม 

ความส าคัญ 

สวทน. ได้พัฒนำกลไกสนับสนุนกำรประยุกต์ใช้ วทน. เพ่ือยกระดับควำมสำมำรถของวิสำหกิจขนำดใหญ่ 
กลำง และเล็ก ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) ระบบบูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกำรท ำงำน (Work-integrated Learning : 
WiL) ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงำน และกำรสร้ำงควำมรู้ทำงอำชีพในระดับมัธยมศึกษำ (Career Academy : CA) 
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมก ำลังแรงงำนป้อนเข้ำสู่อุตสำหกรรมขนำดใหญ่ รวมถึงกำรพัฒนำเส้นทำงอำชีพในท้องถิ่น 
2) แนวทำงกำรยกระดับควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัย เทคโนโลยีและอุตสำหกรรม (Research, Technology and 
Industrialization – RDI) ส ำหรับอุตสำหกรรมขนำดกลำง และ 3) กำรสนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance) โดยควำมร่วมมือกับ สวทช. ผ่ำนโครงกำร ITAP เพ่ือ
ยกระดับอุตสำหกรรมขนำดกลำงและเล็ก 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ระบบกำรสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมในภำคอุตสำหกรรม ส ำหรับวิสำหกิจขนำดใหญ่ กลำงและ
เล็ก 

 รำยงำนกำรศึกษำปัญหำเชิงปฏิบัติกำรในกำรขับเคลื่อนนโยบำย วทน. ในภำคอุตสำหกรรม 
 แนวทำงปฏิบัติในกำรขับเคลื่อนนโยบำย วทน. เพื่อพัฒนำนวัตกรรมในภำคอุตสำหกรรม 
 บุคลำกรระดับช่ำงเทคนิค (ปวส.) และระดับปริญญำตรี ได้รับกำรพัฒนำให้มีทักษะที่สอดคล้องกับ

ควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม และมีงำนท ำข้อเสนอกำรปรับบทบำทหน้ำที่หน่วยงำนใน
ระบบวิจัยและนวัตกรรม 

 นักวิจัยที่มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยเชิงอุตสำหกรรม  

 

การด าเนินงาน 

โครงการ งบประมาณปี 2561 (บาท) 
โครงกำร 1  โครงกำรพัฒนำกลไกสนับสนุนควำมสำมำรถด้ำนวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ 

10,390,196.00 
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โครงกำร 2   โครงกำรนวัตกรรมเพ่ืออุตสำหกรรม RDI  กำรพัฒนำ
กระบวนกำรวิจัยและระบบกำรบริหำรควำมรู้และเทคโนโลยี และระบบ
นิเวศน์นวัตกรรมในอุตสำหกรรม 

4,248,300.00 

โครงกำร 3   โครงกำรพัฒนำกลไกสนับสนุนควำมสำมำรถ (SME) ด้ำน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

9,669,000.00 
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โครงการ (2.1.1) โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนความสามารถด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

1. เหตุผลความจ าเป็น 

แนวทำงหลักในกำรขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มีควำม “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตำม
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2575 ของรัฐบำล จ ำเป็นต้องอำศัยฐำนควำมรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยหลักที่ส ำคัญ
ในกำรสร้ำงมูลค่ำ คุณค่ำ ในทำงสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งกำรแข่งขันในระดับภูมิภำคและระดับโลก และกำร
เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจ ฐำนเทคโนโลยีและเศรษฐกิจฐำนควำมรู้ ท ำให้ประเทศไทยต้อง
เพ่ิมสมรรถนะของประเทศ ซึ่งกำรวัดสมรรถนะของประเทศวัดได้จำก กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ กำร
สร้ำงงำนและควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน ซึ่งเป็นผลลัพธ์จำกเงื่อนไขที่มี 5 องค์ประกอบคือ 1) 
เศรษฐศำสตร์มหภำคและกำรก ำกับ 2) ระบบกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม 3) โครงสร้ำงพื นฐำนกำรสื่อสำร
คมนำคม 4) เงื่อนไขกำรตลำดผลิตภัณฑ์ และ 5) เงื่อนไขกำรตลำดปัจจัย นอกเหนือจำกเงื่อนไขข้ำงต้น ยังมี
ปัจจัยที่ส ำคัญคือ ควำมสำมำรถของระบบนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งมีผลมำจำกระบบนวัตกรรมของประเทศ
ที่สัมพันธ์โดยตรงกับกำรสร้ำงควำมรู้ กำรเผยแพร่ควำมรู้และกำรใช้ควำมรู้ กำรไหลเวียนของควำมรู้ (สร้ำง 
เผยแพร่ ใช้) ที่เกิดขึ นในระบบวิทยำศำสตร์ หรือองค์กรวิจัยอื่นๆ (ควำมรู้ทำงทฤษฎี) และที่ส ำคัญที่สุดคือ 
ในบริษัทและเครือข่ำยของบริษัท (ควำมรู้ทำงปฏิบัติ) กำรเพ่ิมควำมรู้ในอุตสำหกรรมจึงเป็นสิ่งส ำคัญในกำร
เพ่ิมควำมสำมำรถระบบนวัตกรรมของประเทศ กำรเชื่อมโยงแสดงได้ดังรูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1 ความเชื่อมโยงสมรรถนะของประเทศกับการเพิ่มความรู้ในอุตสาหกรรม 

ในขณะที่กระบวนกำรกำรสร้ำงควำมรู้ กำรเผยแพร่ควำมรู้และกำรใช้ควำมรู้ กำรไหลเวียนของ
ควำมรู้ (สร้ำง เผยแพร่ ใช้) ในภำคอุตสำหกรรมนั นจ ำเป็นต้องพัฒนำขึ นและท ำให้สำมำรถตอบสนองต่อกำร
พัฒนำบุคคลกรด้ำนวิจัยและนวัตกรรมในองค์กรอย่ ำงเป็นระบบ กล่ำวคือ ในระดับกำรผลิต 
(manufacturing and mass production) ต้องกำรกระบวนกำรที่น ำไปสู่ Productivity สูง Cost ต่ ำ และ 
Delivery ตรงเวลำ แต่ปัจจุบันภำคอุตสำหกรรมประสบปัญหำกำรขำดแรงงำนกำรขำดแคลนแรงงำนที่มี
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ควำมรู้ และสำมำรถพัฒนำได้สู่เทคโนโลยีระดับสูง ในระดับ Expert Function ที่เป็นกำรวิจัยและนวัตกรรม
ซึ่งเป็นจุดรวมของควำมเชี่ยวชำญในกิจกรรมหลัก ไม่ว่ำจะเป็น กำรออกแบบ กำรทดสอบ กำรผลิต แต่ขำด
สิ่งที่จะท ำให้ Expert Function ต่ำงๆ สำมำรถท ำงำนร่วมกันให้บรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพได้ คือ 
บุคลำกรวิจัยและนวัตกรรม และกระบวนกำรท ำงำนร่วมกัน (Process) กำรหมุนเวียนคนและควำมรู้อย่ำง
เป็นระบบ (rolling system) โดยเฉพำะระดับกำรผลิต กับระดับ Expert Function  

กำรแก้ปัญหำดังกล่ำวจะนั น ถือเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยและมีควำมท้ำทำยสูง จึงต้องกำร
กลไกสนับสนุน และผู้ที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีประสบกำรณ์ด้ำนอุตสำหกรรมเป็นอย่ำงมำกมำบริหำร
จัดกำร ทั งด้ำนกำรจัดหำคณะท ำงำนจำกผู้มีประสบกำรณ์ท ำงำนสูงในภำคอุตสำหกรรมที่มีควำมเข้ำใจ core 
business ของสถำนประกอบกำร ควำมเข้ำใจในกำรแข่งขันตำมกลไกตลำดของอุตสำหกรรม เพ่ือผลิต
ก ำลังคนทำงวิจัยและนวัตกรรม (ป.โท) ผ่ำนกระบวนกำรปฏิบัติงำนจริงในสถำนประกอบกำร กำรถอด
บทเรียน กำรสะสมควำมรู้ กำรเผยแพร่ควำมรู้และกำรใช้ควำมรู้ กำรไหลเวียนของควำมรู้ (ไม่ใช่ควำมลับ) ใน
สถำนประกอบกำร เพ่ือน ำไปสู่ผลงำนวิจัยและกำรใช้นวัตกรรมของภำคอุตสำหกรรม กลไกดังกล่ำว
จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบควบคู่กับกำรพัฒนำก ำลังคนทำงเทคนิคและเทคโนโลยีที่มีคุณภำพสูง 
(ปวส.-ป.ตรี) โดยจัดบูรณำกำรกำรศึกษำกับกำรท ำงำน และมีกำรดูแลบุคลำกรดังกล่ำวให้ได้รับควำมรู้และ
ผลตอบแทน มีกำรประสำนงำนจัดกำรโครงกำรที่เกี่ยวเนื่องกับสถำนประกอบกำรและสถำนศึกษำ รวมทั งมี
ตัวกลำงที่มีควำมคล่องตัวสูงมำด ำเนินกำร รวมทั งมีควำมสำมำรถในกำรแก้ไขข้อขัดแย้งต่ำงๆที่เกิดขึ น
ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถขยำยตัวไปยังอุตสำหกรรมอ่ืนได้ในวงกว้ำง  ภำยใต้กรอบและเป้ำหมำย
เพ่ือสร้ำงระบบกำรท ำงำนที่เป็นมำตรฐำน ที่มีวงรอบกำรท ำงำนที่ชัดเจน สำมำรถตั งเป้ำหมำย QCDS 
(Quality Cost Delivery and Standard) เพ่ือประเมินประสิทธิภำพของอุตสำหกรรมในภำพรวมได้ ซึ่งจะ
เป็นพื นฐำนควำมรู้ส ำคัญที่จะน ำไปสู่กำรยกระดับเป็นองค์กรนวัตกรรมที่สำมำรถสร้ำงนวัตกรรมได้อย่ำง
สม่ ำเสมอ และอย่ำงยั่งยืน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) จึงต้องจัดท ำ
โครงกำรกำรพัฒนำกลไกสนับสนุนควำมสำมำรถด้ำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสำหกรรมขนำด
ใหญ่ขึ น เพ่ือสร้ำงกำรเจริญเติบโตของธุรกิจด้วยกำรเพ่ิมผลิตภำพ (productivity) ของอุตสำหกรรม ผ่ำนกำร
ลงทุนเพ่ือสร้ำงก ำลังคนทำงวิจัยและนวัตกรรม (ป.โท) ควบคู่กับก ำลังคนทำงเทคนิคและเทคโนโลยีที่มี
คุณภำพสูง  (ปวส.-ป.ตรี) ในอุตสำหกรรมขนำดใหญ่อย่ำงเป็นระบบ โดยมีสัดส่วนในกำรลงทุนระหว่ำงสถำน
ประกอบกำรและรัฐไม่น้อยกว่ำ 70:30 โดยที่สำมำรถเพ่ิมผลิตภำพ (productivity) ในสถำนประกอบกำร อัน
น ำไปสู่กำรลดต้นทุนในกำรผลิต และเพ่ิมกำรลงทุนด้ำนงำนวิจัยให้เพ่ิมมำกขึ นต่อไป 

 
 2. วัตถุประสงค์ 

(1)  เพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ผ่ำนกำรผลิตก ำลังคนทำงวิจัยและนวัตกรรม (ป.
โท) ควบคู่กับก ำลังคนทำงเทคนิคและเทคโนโลยีที่มีคุณภำพสูง (ปวส.-ป.ตรี) ในอุตสำหกรรมขนำด
ใหญ ่

(2) เพ่ือเพ่ิมผลิตภำพ (productivity) ในสถำนประกอบกำร อันน ำไปสู่กำรลดต้นทุนในกำรผลิต และ
เพ่ิมกำรลงทุนด้ำนงำนวิจัยให้เพิ่มมำกขึ น  
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(3) เพ่ือพัฒนำเครือข่ำยตัวป้อน (supply chain) ให้แก่ภำคอุตสำหกรรม ทั งระบบให้ควำมรู้แก่
นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน สถำบันอำชีวศึกษำ สถำบันอุดมศึกษำและสังคมทั่วไป ให้ทรำบถึง
ควำมส ำคัญและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรศึกษำกับกำรมีงำนท ำ 

 
3. เป้าหมายหลักท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

(1) ผลิตก ำลังคนทำงวิจัยและนวัตกรรม (ป.โท) ควบคู่กับก ำลังคนทำงเทคนิคและเทคโนโลยีที่มี
คุณภำพสูง  (ปวส.) ในอุตสำหกรรมขนำดใหญ่อย่ำงเป็นระบบ จ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ  3 กลุ่ม
อุตสำหกรรม 

(2) สถำนประกอบกำรลงทุนกำรวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลิตภำพ (productivity) มีสัดส่วน ในกำรลงทุน
งำนวิจัยระหว่ำงสถำนประกอบกำรและรัฐ เป็น 70:30  

(3) เกิดกำรเพิ่มผลิตภำพกำรผลิต ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 10 ในอุตสำหกรรมที่เข้ำร่วมโครงกำร 
(4) เกิดรูปแบบกำรเตรียมควำมพร้อมให้ก ำลังคนด้ำน วทน. ตั งแต่ระดับโรงเรียนที่เชื่อมต่อกับระบบ

กำรผลิตในภำคอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ 
 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

ผลผลิต (Output) 

 ก ำลังคนทำงวิจัยและนวัตกรรม (ป.โท) ควบคู่กับก ำลังคนทำงเทคนิคและเทคโนโลยีที่มี
คุณภำพสูง  (ปวส.) ให้แก่อุตสำหกรรมขนำดใหญ่อย่ำงเป็นระบบ จ ำนวน 3 อุตสำหกรรม 

 รูปแบบกำรเตรียมควำมพร้อมให้ก ำลังคนด้ำน วทน. ตั งแต่ระดับโรงเรียนที่เชื่อมต่อกับระบบ
กำรผลิตในภำคอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ 1 รูปแบบ 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 สถำนประกอบกำรไทยมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับตลำดโลกบนฐำนของ วทน. 
 เกิดกำรเพิ่มผลิตภำพกำรผลิต ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 10 ในอุตสำหกรรมที่เข้ำร่วมโครงกำร  
 ลดต้นทุนและระยะเวลำในกำรพัฒนำพนักงำนทั งในระดับก ำลังคนทำงวิจัยและนวัตกรรม

และก ำลังคนทำงเทคนิคและเทคโนโลยี และลดปัญหำกำรลำออกของพนักงำน (Turn over) 

ผลกระทบ (Impact)  

 สถำนประกอบกำรไทยมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับตลำดโลกบนฐำนของ วทน. 
 ประเทศไทยมีระบบนวัตกรรมของประเทศไทยที่ส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและ

ขับเคลื่อนประเทศด้วยประสิทธิภำพ ขำดกำรเติบโตอย่ำงทั่วถึงและยั่งยืน ( inclusive and 
sustainable growth) 
 



 
 

32 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ภำคกลำง กรุงเทพเทพมหำนคร พระนครศรีอยุธยำ นนทบุรี ปทุมธำนีและลพบุรี ในพื นที่
นิคมอุตสำหกรรมและสถำบันกำรศึกษำ 

 ภำคตะวันออก ชลบุรี ระยอง ในพื นที่นิคมอุตสำหกรรม 
 ภำคเหนือ เชียงใหม่ ล ำพูน ล ำปำง แพร่ ตำก ในพื นที่โรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำ 
 ภำคอีสำน ยโสธร อุบลรำชธำนี และอ ำนำจเจริญ ในพื นที่โรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำ  

6. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 กลุ่มเป้ำหมำย  

สถำนประกอบกำรในอุตสำหกรรมชิ นส่วนยำนยนต์ อุตสำหกรรมชิ นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และ
อุตสำหกรรมปิโตรเคมี  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) 
 มหำวิทยำลัยที่มีควำมประสงค์และได้รับคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำร 
 โรงเรียนมัธยม/วิทยำลัยในสังกัดอำชีวศึกษำ เครือข่ำยตัวป้อน (นักเรียน) 
 สถำนประกอบกำรที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำร 
 สถำบันกำรเงิน เช่น Sumitomo Mitsui Banking Corporation 

 
7. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย  

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย  

กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมที่ 1 กำรผลิตก ำลังคนทำงวิจัย
และนวัตกรรม (ป.โท) ควบคู่กับก ำลังคน
ทำงเทคนิคและเทคโนโลยีที่มีคุณภำพสูง  
(ปวส.-ป.ตรี) ให้แก่อุตสำหกรรมขนำด
ใหญ่อย่ำงเป็นระบบ 

ผลิตก ำลั งคนทำงวิจัย
และนวัตกรรม (ป.โท) 
ควบคู่กับก ำลังคนทำง
เทคนิคและเทคโนโลยีที่
มีคุณภำพสูง  (ปวส.-ป.
ตรี) ให้แก่อุตสำหกรรม
ขนำด ใหญ่ อย่ ำ ง เ ป็ น
ระบบ 

อุตสำหกรรม - - 2 1 

กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำรูปแบบกำร
เตรียมควำมพร้อมให้ก ำลังคนด้ำน วทน.

รูปแบบกำรเตรียมควำม
พร้อมให้ก ำลังคนด้ำน 

รูปแบบ - - 1 - 
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กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

ตั งแต่ระดับโรงเรียนที่เชื่อมต่อกับระบบ
กำรผลิตในภำคอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ 

ว ท น .  ตั ง แ ต่ ร ะ ดั บ
โรงเรียนที่ เชื่อมต่อกับ
ร ะ บ บ ก ำ ร ผ ลิ ต ใ น
ภำคอุตสำหกรรมขนำด
ใหญ ่

กิจกรรมที่ 3 ผลักดันขยำยผล WiL ใน
กำรถอดองค์ควำมรู้ในอุตสำหกรรมกำร
ผลิตและบริกำร 

อ ง ค์ ค ว ำ ม รู้ ด้ ำ น
เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ ใ ช้ ใ น
ภำคอุตสำหกรรมกำร
ผลิตและกำรบริกำร 

รำยงำน - - 1 - 

 

8. งบประมาณด าเนินงาน  10,390,196 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
กิจกรรมที่ 1 กำรผลิตก ำลังคนทำง
วิจัยและนวัตกรรม (ป.โท) ควบคู่กับ
ก ำลังคนทำงเทคนิคและเทคโนโลยีที่มี
คุณภำพสูง  (ปวส.) ให้แก่อุตสำหกรรม
ขนำดใหญ ่

350,000.00 2,050,000.00 1,150,000.00 335,000.00 

กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำรูปแบบกำร
เตรียมควำมพร้อมให้ก ำลังคนด้ำน 
วทน. ตั งแต่ระดับโรงเรียนที่เชื่อมต่อ
กับระบบกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรม
ขนำดใหญ ่

78,750.00 78,750.00 678,750.00 278,750.00 

กิจกรรมที่ 3 กำรขยำยผลจัดกำรศึกษำ
รูปแบบบูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกำร
ท ำงำน (WiL) ส ำหรับอุตสำหกรรม
ยุทธศำสตร์ของประเทศ 

1,634,375.00 1,697,750.00 978,750.00 1,079,321.00 

รวมงบประมาณ(บาท) 2,063,125 3,826,500 2,807,500 1,693,071 
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โครงการ (2.1.2) โครงการนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม RDI : การพัฒนากระบวนการวิจัยและระบบการบริหาร
ความรู้และเทคโนโลยี และระบบนิเวศน์นวัตกรรมในอุตสาหกรรม 

1. เหตุผลความจ าเป็น 

วงจรชีวิตของนวัตกรรม (Innovation lifecycle) เป็นสิ่งที่ส ำคัญที่องค์กรนวัตกรรมต้องตระหนักถึง
ควำมส ำคัญ ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่เมื่อมีสินค้ำนวัตกรรมเกิดขึ นและสำมำรถท ำก ำไรได้ดี ก็ย่อมที่จะยึดติดกับ
ควำมเข้มแข็งของ core competency ของบริษัทนั น ซึ่งถือว่ำเป็น S-Curve ตัวแรก ซึ่งเมื่อเวลำผ่ำนไปอำจมี
นวัตกรรมใหม่ของบริษัทอ่ืนๆ เข้ำมำแข่งขัน  โดยในช่วงแรกนวัตกรรมใหม่นี อำจจะยังไม่สำมำรถสู้กับ
นวัตกรรมเดิมได้ เมื่อมำถึงจุดที่เส้นโค้งตัดกัน (รูป 1)  ซึ่งเป็นจุดที่นวัตกรรมใหม่ตำมทันนวัตกรรมเดิม ทั งใน
ด้ำนประสิทธิภำพหรือควำมประหยัดต้นทุน แต่นวัตกรรมใหม่ต่ำงจำกนวัตกรรมเก่ำตรงที่มันยังมีโอกำสอีก
มำกมำยที่จะปรับปรุงให้ดีขึ นได้อีก ส่วนนวัตกรรมเก่ำก็จะถึงจุดอ่ิมตัว และล้ำสมัยไปในที่สุด   บริษัทที่เป็น
เจ้ำของนวัตกรรมเดิมก็จะไม่สำมำรถขำยสินค้ำได้อีก  ท ำให้ประสบปัญหำกับกำรด ำเนินธุรกิจ ในอนำคต 
เนื่องจำกควำมไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรใหม่ ๆ ของตลำด หรือควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีของโลกที่
ก ำลังเปลี่ยนไปอย่ำงรวดเร็ว ดังนั น กำรสร้ำงโอกำสใหม่ๆ จึงอำศัยนวัตกรรมแบบก้ำวกระโดด (Breakthrough 
Innovations) เพ่ือให้เกิด New S-Curve ตัวใหม่ ที่จะท ำให้ธุรกิจด ำเนินไปได้อย่ำงยั่งยืน 

 
ที่มา ดัดแปลงจากพูลสวสัดิ์ เผ่าประพัธน์ (Innovation Lifecycle)  

รูป 1 S-Curve, New S-Curve, Incremental Innovation และ Breakthrough Innovation 

กำรสร้ำง S-Curve ตัวแรกให้เข้มแข็งต้องอำศัย Incremental Innovation หรือนวัตกรรมแบบค่อยเป็น
ค่อยไป เพ่ือกำรพัฒนำหรือปรับปรุงสินค้ำหรือบริกำรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ น มีผลิตภำพสูงขึ น ต้นทุนกำรผลิตต่ ำลง ซ่ึง
จะเกี่ยวข้องกับกำรใช้พัฒนำเครื่องมือบริหำรจัดกำรเทคโนโลยี (technology management tool) เช่น Total 
Process Control, Product Material Process Method, Lean manufacturing, Man Machine Material 
Method and Environment principle เป็นต้น  

กำรสร้ำง New S-Curve ตัวใหม่ ส่วนมำกเป็นนวัตกรรมแบบก้ำวกระโดด ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรูปร่ำง
หน้ำตำผลิตภัณฑ์ไปอย่ำงสิ นเชิง ซึ่งนอกเหนือจำกองค์ควำมรู้และกำรสร้ำงควำมสำมำรถด้ำนวิศวกรรมด้ำนกำร
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ทดสอบ กำรจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ กำรวิเครำะห์และกำรแปลผล กำรท ำต้นแบบ กำรผลิต แล้ว ควำมสำมำรถใน
กำรแปลงควำมต้องกำรของตลำดเพ่ือเข้ำสู่กำรท ำอุตสำหกรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพนั นยังเป็นสิ่งที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่ง
ในกำรไปสู่ New S-Curve   

 
ที่มา. สวทน. 

รูป 2 กระบวนการสร้าง S-Curve และ New S-Curve 

จำกกำรประเมินควำมต้องกำรและผลกำรด ำเนินงำนจำกโครงกำรยกระดับกำรวิจัยและเทคโนโลยีใน
วิสำหกิจขนำดต่ำงๆ ของประเทศ อำจจ ำแนกยุทธศำสตร์ในกำรท ำนวัตกรรมอุตสำหกรรมได้ดังในรูปที่ 3 

 
 ที่มา. สวทน. 

รูปที่ 3 กลไกการยกระดับวิสาหกิจขนาดต่างๆในประเทศไทยด้วยนวัตกรรม 

กำรเกิดนวัตกรรมในอุตสำหกรรมซึ่งอำจวัดได้จำกกำรเพ่ิมผลิตผลโดยรวมและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมนั น มีควำม
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องยกระดับควำมสำมำรถในด้ำนกำรวิจัย พัฒนำและกำรท ำอุตสำหกรรม โดยกำรสร้ำงระบบ
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นิเวศน์ที่สมบูรณ์ในกำรเกิดนวัตกรรม กล่ำวคือ กำรสร้ำงควำมรู้ (Generation of Knowledge) กำรเผยแพร่หรือ
ถ่ำยเทของควำมรู้หรือเทคโนโลยี  (Dissemination of Knowledge) และกำรใช้ควำมรู้  (Utilization of 
Knowledge) และยังต้องมีระบบกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีเพ่ือให้มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวตำมสิ่งแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วในโลกปัจจุบัน เช่น disruptive technology กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนสังคม และ
ตลำดโลก เป็นต้น 

โครงการนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม RDI phase II: การพัฒนากระบวนการวิจัยและระบบการ
บริหารความรู้และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม เป็นกำรพัฒนำกระบวนกำรวิจัยที่สร้ำงควำมเชื่อมโยงของ
กระบวนกำรอุตสำหกรรมภำยใต้เงื่อนไข คุณภำพ ต้นทุน กำรส่งมอบ และระบบมำตรฐำน (Quality Cost 
Delivery and Standard : QCDS) ผ่ำนกำรวิเครำะห์และควบคุมควำมเสี่ยง และมีกำรสร้ำงระบบบริหำรควำมรู้
และเทคโนโลยีอุตสำหกรรมเพ่ือให้เกิดระบบคุณภำพในกำรท ำอุตสำหกรรม (Industrial Quality System) ที่
สำมำรถท ำนวัตกรรมได้อย่ำงสม่ ำเสมอและยั่งยืนซึงครอบคลุมถึงกำรต่อยอดอุตสำหกรรมเดิม (S-Curve) และกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมใหม่ (New S-Curve) อย่ำงมีระบบ 

 
 

 
 
ที่มา. สวทน. 

รูป 4 Risk management-based Industrial Quality system  
 

แนวทำงกำรด ำเนินโครงการนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม RDI ในเบื องต้นได้วำงแผนงำนภำพใหญ่ของ
โครงกำรแบ่งเป็น 3 ระยะย่อย ได้แก่ 

1) Phase I: การประเมินความต้องการและการวิเคราะห์ช่องว่าง (Need Assessment and Gap 
Analysis) ประกอบด้วยกำรประชุมร่วมกัน ของทีมงำนที่ประกอบด้วย ทีมผู้บริหำรของบริษัท ทีม
ผู้เชี่ยวชำญ และ ITA  โดยอำจใช้เทคนิคกำรระดมสมองและ/หรือท ำ Workshop เพ่ือหำควำม
ต้องกำรที่แท้จริงของบริษัท เพ่ือประเมินควำมพร้อม/ควำมเสี่ยงของบริษัท และเพ่ือวิเครำะห์หำ
ช่องว่ำงที่ต้องด ำเนินกำรปรับปรุงต่อไป เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรในระยะที่สอง  

2) Phase II: การพัฒนากระบวนการวิจัยและระบบการบริหารความรู้และเทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรม ประกอบด้วยกำรท ำโครงกำรน ำร่องกระบวนกำรวิจัยพัฒนำและนวัตกรรมแบบข้ำม
สำยงำน (Pilot project on Cross-Functional RDI Process) ขอบเขตกำรด ำเนินกำรในระยะที่ 2 
นี  จะเป็นผลต่อเนื่องจำกกำรด ำเนินงำนระยะที่ 1  โดยเป็นกำรพิจำรณำดึงหัวข้อจำก Gap Analysis 
มำทดลองด ำเนินกำรปฏิบัติจริงผ่ำนโครงกำรน ำร่องแบบ Cross-functional Approach และเป็น
กำรเริ่มต้นพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้และเทคโนโลยีอุตสำหกรรมที่เกิดขึ นควบคู่ไปด้วย 
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อย่ำงไรก็ตำมหัวข้อที่จะดึงมำด ำเนินกำรควรเริ่มจำกหัวข้อที่ไม่ยำกเกินไป และสำมำรถด ำเนินกำรให้
เสร็จสิ นได้ในระยะเวลำ 6 - 8 เดือน 

3) Phase III: การพัฒนาระบบนิ เวศน์ของการท านวัตกรรมในอุตสาหกรรม  (Industrial 
Innovation Ecosystem development) ในระยะนี เป็นโครงกำรขนำดใหญ่และใช้เวลำมำกกว่ำ 
2 ปี มุ่งเน้นกำรสร้ำงระบบ RDI ในอุตสำหกรรมอย่ำงสมบูรณ์ ซึ่งอำจจะรวมถึงกำรพัฒนำก ำลังคน 
กำรสร้ำง RDI platform ในอุตสำหกรรม ควำมร่วมมือทั งในและนอกประเทศทั งในกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีและกำรขยำยตลำดใน global/regional value chain เป็นต้น  

 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1)  สร้ำงควำมสำมำรถในกำรท ำนวัตกรรมแก่ภำคอุตสำหกรรม เพ่ือสร้ำงกำรเจริญเติบโตของธุรกิจ ทั ง
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ กำรพัฒนำกระบวนกำร ใหม่ ภำยใต้เงื่อนไข คุณภำพ ต้นทุน กำรส่งมอบ 
และระบบมำตรฐำน (Quality Cost Delivery and Standard : QCDS) 

(2)  เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรท ำวิจัยอุตสำหกรรม และแนวทำงกำรสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้และ
เทคโนโลยีในอุตสำหกรรม 

(3)  เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรผลิตและพัฒนำนักวิจัยอุตสำหกรรม เช่น ที่ปรึกษำ/ผู้เชี่ยวชำญด้ำน
นวัตกรรมเพ่ืออุตสำหกรรม นักศึกษำปริญญำโท-เอก นักทดสอบ/auditor มำตรฐำน ผู้จัดกำร
โครงกำร RDI เป็นต้น   

 
3. เป้าหมายหลักท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

(1) กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรออกแบบ และทดสอบ ผลิตภัณฑ์ของอุตสำหกรรมตำมหลักกำร
ทำงวิศวกรรมให้กับบุคลำกรของบริษัท และสร้ำงทีมวิจัยภำยในสถำนประกอบกำรที่ร่วมมือกับ
มหำวิทยำลัย ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรออกแบบ และทดสอบ เพ่ือให้
ผลิตภัณฑ์มีมำตรฐำนอุตสำหกรรม โดยใช้วิธีกำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพกับผลิตภัณฑ์อ้ำงอิง 

(2) กระบวนกำรและมำตรฐำนกำรท ำวิจัยในอุตสำหกรรม 
(3) กลไกสนับสนุนกำรท ำวิจัยของภำคเอกชน 
(4) ระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้และเทคโนโลยีในภำคอุตสำหกรรม 
(5) เกิดรูปแบบกำรให้บริกำรด้ำนกำรวิจัยพัฒนำและเทคโนโลยีในภำคอุตสำหกรรมนอกเหนือจำก

ภำครัฐ ที่สำมำรถเติบโตได้ด้วยกลไกตลำด 
 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

ผลผลิต (Output) 

 จ ำนวนผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรมำจำกอุตสำหกรรมเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำ 2 
อุตสำหกรรม 

 แนวทำงกำรผลิตและพัฒนำนักวิจัยอุตสำหกรรม ไม่น้อยกว่ำ 3 รูปแบบ 
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 ระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้และเทคโนโลยีในภำคอุตสำหกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 อุตสำหกรรมไทยมีกำรท ำวิจัยและพัฒนำที่น ำไปสู่ผลิตผลที่เพ่ิมขึ นหรือมีมูลค่ำสูง 
 เกิดธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีซึ่งเป็นส่วนส ำคัญในกำรสนับสนุนกำรเติบโตของ

เศรษฐกิจฐำนควำมรู้ 
 เกิดกำรขยำยขอบเขตในกำรท ำงำนของทุกภำคส่วนในรูปแบบกำรท ำงำนแบบ Triple 

Helixes ของภำคกำรศึกษำ ภำคอุตสำหกรรม และภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ มีกำรปรับตัวอยู่
ตลอดเวลำตำมกำรเติบโตเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 มีกำรถ่ำยทอดและส่งออกเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับอุตสำหกรรมของประเทศอย่ำงต่อเนื่อง 
 

ผลกระทบ (Impact)  

 ก่อให้เกิดงำนวิจัยที่สำมำรถพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรภำยในของแต่ละกลุ่ม
อุตสำหกรรม ส่งผลให้เกิดแพลตฟอร์มต้นแบบที่สำมำรถใช้ในกำรจัดกำรปัญหำที่เกิดขึ นกับ
บริษัทในแต่ละกลุ่มอุตสำหกรรมได้ โดยแพลตฟอร์มที่เกิดขึ นเกิดจำกควำมต้องกำรของ
ภำคอุตสำหกรรมและควำมต้องกำรของภำคกำรตลำดที่ผ่ำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและมี
กำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงต่ำงๆในแต่ละขั นตอน ประกอบกับมีกำรพัฒนำองค์ควำมรู้จำก
บุคลำกรในสำยงำนต่ำงๆที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ท ำให้แพลตฟอร์มที่เกิดขึ นสำมำรถ
น ำไปใช้ในระบบอุตสำหกรรมได้อย่ำงสม่ ำเสมอและยั่งยืน และครอบคลุมถึงอุตสำหกรรม
เดิม (S-curve) ที่สำมำรถต่อยอดอุตสำหกรรมใหม่ (NEWS-curve) ได้ ทั งหมดนี จะเป็นส่วน
หนึ่งที่ท ำให้ประเทศมีกำรเติบโต ผลักดัน GDP และ GNI per capita ให้เพ่ิมสูงขึ น  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ภำคกลำง กรุงเทพเทพมหำนคร พระนครศรีอยุธยำ นนทบุรี ปทุมธำนีและลพบุรี ในพื นที่
นิคมอุตสำหกรรมและสถำบันกำรศึกษำ 

 ภำคตะวันออก ชลบุรี ระยอง ในพื นที่นิคมอุตสำหกรรม 
 ภำคเหนือ เชียงใหม่ ล ำพูน ในพื นที่โรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำ 
 ภำคอีสำน ยโสธร อุบลรำชธำนี และสุรินทร์ ในพื นที่โรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำ 

 

6. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  กลุ่มเป้ำหมำย  

 สถำนประกอบกำรในอุตสำหกรรมชิ นส่วนยำนยนต์ อุตสำหกรรมชิ นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
อุตสำหกรรมอำหำร และอุตสำหกรรมดิจิทัล  
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

 คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) 
 มหำวิทยำลัยที่มีควำมประสงค์และได้รับคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำร 
 สถำบันกำรเงิน เช่น Sumitomo Mitsui Banking Corporation 

 
7. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย  

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย  

กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมที่ 1 กำรพัฒนำรูปแบบกำรผลิต
แ ล ะ พั ฒ น ำ นั ก วิ จั ย อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม 
(นักศึกษำ ป.โท – ป.เอก, ผู้เชี่ยวชำญ, 
นักทดสอบ/auditor มำตรฐำน, วิศวกร
ประจ ำโรงงำน, ผู้จัดกำรโครงกำร RDI) 

กล ไกกำ รผลิ ต แ ล ะ
พั ฒ น ำ นั ก วิ จั ย
อุตสำหกรรม 

กลไก - - - 3 

กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำ
กระบวนกำรวิจัยในอุตสำหกรรม
อุตสำหกรรม 

จ ำนวนอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย 

อุตสำหกรรม - 1 1 1 

กิจกรรมที่ 3 กำรพัฒนำแนวทำงกำร
จัดระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้ และ
เทคโนโลยีในอุตสำหกรรม 

กลไกระบบกำรบริหำร
จัดกำรควำมรู้และ
เทคโนโลยีใน
อุตสำหกรรม 

กลไก - - - 1 

 

8. งบประมาณด าเนินงาน  4,248,300 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
กิจกรรมที่ 1 กำรพัฒนำรูปแบบกำร
ผลิตและพัฒนำนักวิจัยอุตสำหกรรม 

2,100,000 100,000 - - 

กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำ
กระบวนกำรวิจัยในอุตสำหกรรม 

525,625 421,838 300,000 300,000 

กิจกรรมที่ 3 กำรพัฒนำแนวทำงกำร
จัดระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้และ
เทคโนโลยีในอุตสำหกรรม 

100,500 100,500 100,500 199,337 

รวมงบประมาณ(บาท) 2,726,125 622,338 400,500 499,337 
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โครงการ (2.1.3) โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนความสามารถ (SME) ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ในยุคปัจจุบัน กลไกส ำคัญที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่ำงยั่งยืนและก้ำวกระโดด  
คือ กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำดกลำงและขนำดเล็ก (SMEs) ซึ่งมีบทบำทส ำคัญในกำร
พัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ หันไปเน้นกำรผลิตสินค้ำนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั นสูง ให้ควำมส ำคัญกับกำร
ส่งออก และพัฒนำนวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีกำรสนับสนุนให้ SMEs ไทย สำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูลที่
เพียงพอต่อกำรตัดสินใจในกำรด ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม และกำรเข้ำถึงนวัตกรรมโดย
ประสำนควำมร่วมมือกันระหว่ำงมหำวิทยำลัย สถำบันวิจัยและผู้ประกอบกำร ในกำรท ำให้เกิดสินค้ำนวัตกรรม
และเป็นกำรขยำยผลงำนวิจัยไปสู่เชิงพำณิชย์ และเกิดกำรพัฒนำธุรกิจให้เติบโตจำกธุรกิจขนำดเล็กไปเป็นธุรกิจ
ขนำดกลำงที่มีศักยภำพและมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

ดังนั น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) จึงได้
จัดท ำข้อเสนอโครงกำรเพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำกลไกสนับสนุนควำมสำมำรถของ SME ด้ำนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยขึ น 

 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1)  เพ่ือส่งเสริมให้และผลักดันให้ SMEs เข้ำถึงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่เหมำะสมต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจ 

(2) เพ่ือสนับสนุนให้ SMEs สำมำรถน ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มำประยุกต์ใช้เพ่ือสร้ำงนวัตกรรม 
และเพ่ิมมูลค่ำเพ่ิมให้แก่สินค้ำหรือบริกำร 

(3) เพ่ือส่งเสริมให้ SMEs พัฒนำหรือปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและกำรด ำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภำพ
เพ่ิมมำกขึ น  

 
3. เป้าหมายหลักท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

(1) SMEs ในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยเข้ำถึงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่เหมำะสมต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจ 

(2)   SMEs สำมำรถพัฒนำหรือปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและกำรด ำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภำพ 
(3)   พัฒนำเครือข่ำย SMEs ในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยให้เกิดควำมเข้มแข็ง  
(4)   มีเทคโนโลยีได้รับกำรถ่ำยทอดไปสู่อุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

ผลผลิต (Output) 

 SMEs เข้ำถึงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่เหมำะสม ไม่น้อยกว่ำ 160 กิจกำร 
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 เครือข่ำย SMEs ในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 3 เครือข่ำย 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 สำมำรถเพ่ิมจ ำนวนผู้เชี่ยวชำญในสำขำที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่มีคุณลักษณะ 
ทักษะ และองค์ควำมรู้ กับหน่วยงำนที่ส ำคัญและเป็นปัญหำของประเทศ    

 เกิดกระบวนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีอย่ำงมีประสิทธิภำพระหว่ำงสถำบันวิจัย
หรือสถำบันกำรศึกษำ กับสถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำชั นน ำในต่ำงประเทศ  

 รำยงำนข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกลไกสนับสนุนควำมสำมำรถ SME ด้ำนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

 
ผลกระทบ (Impact)  

 ก่อให้เกิดมูลค่ำทำงเศรษฐกิจแก่ SMEs เพ่ิมขึ น  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 3 ภูมิภำค อำทิ เชียงใหม่ น่ำน อุบลรำชธำนี สุโขทัย ตรัง กรุงเทพและปริมณฑล 

6. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 กลุ่มเป้ำหมำย  

 ผู้ประกอบกำร SME  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

 กรมกำรแพทย์ 
 ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) 
 สมำคมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์  
 สมำคมกำรค้ำและส่งเสริม SME 
 สภำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 สมำคมธุรกิจด้ำนกำรท่องเที่ยว  
 สถำบันกำรศึกษำ 
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7. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย  

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย  

กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมที่  1  กำรพัฒนำศักยภำพ
กระบวนกำรผลิ ต เทค โน โล ยี แ ล ะ
นวัตกรรมของ SME ในอุตสำหกรรม
กำรเกษตรสมัยใหม่และอำหำร 

90 
 

กิจกำร - 30 30 30 

1 เครือข่ำย - 1 - - 

กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำศักยภำพ
กระบวนกำรผลิตเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของ SME ในอุตสำหกรรม
กำรแพทย์ครบวงจร 

30 กิจกำร - 10 10 10 

1 เครือข่ำย 1 - - - 

กิจกรรมที่  3 กำรส่ ง เสริม  SME ใน
อุตสำหกรรมบริกำรที่มีมูลค่ำสูงให้ใช้
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในกำรพัฒนำศักยภำพทำงธุรกิจ 

40 กิจกำร - 20 20 - 

1 เครือข่ำย 1 - - - 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสนับสนุนควำม 
สำมำรถ (SME) ด้ำนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต่อเนื่องจำก ปีงบประมำณ 
2560 

4 รำยงำน 4 - - - 

 

8. งบประมาณด าเนินงาน  9,669,000 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
กิจกรรมที่  1  กำรพัฒนำศักยภำพ
กระบวนกำรผลิต เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมของ SME ในอุตสำหกรรม
กำรเกษตรสมัยใหม่และอำหำร 

- 800,000 1,600,000 1,600,000 

กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำศักยภำพ
กระบวนกำรผลิตเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของ SME ในอุตสำหกรรม
กำรแพทย์ครบวงจร 

20,000 560,000 960,000 960,000 

กิจกรรมที่  3 กำรส่งเสริม SME ใน
อุตสำหกรรมบริกำรที่มีมูลค่ำสูงให้ใช้
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในกำรพัฒนำศักยภำพทำงธุรกิจ 

- 700,000 400,000 400,000 
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กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
กิ จกรรมที่  4  กิ จกรรมสนับสนุน
ควำมสำมำรถ (SME) ด้ำนเทคโนโลยี
แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ต่ อ เ นื่ อ ง จ ำ ก 
ปีงบประมำณ 2560 

1,669,000 - - - 

รวมงบประมาณ(บาท) 1,689,000 2,060,000 2,960,000 2,960,000 
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แผนงาน 2.2 การสร้าง Industrial Technology Platform for S-Curve Industries  
ความส าคัญ 

กำรพัฒนำแพลตฟอร์มเทคโนโลยี (Technology Platforms) ผ่ำนกลไกควำมร่วมมือ 3 ฝ่ำย ระหว่ำง
ภำครัฐ-ภำคเอกชน-ภำคกำรศึกษำ (Triple Helix) ในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมยุทธศำสตร์ของประเทศ โดยเน้นที่อุตสำหกรรมเป้ำหมำย คือ  กลุ่มอุตสำหกรรมเดิม (S-
Curve) และ กลุ่มอุตสำหกรรมใหม่ที่ เป็นอนำคต (New S-Curve) อำทิ อุตสำหกรรมเกษตร อำหำรและ
เทคโนโลยีชีวภำพ อุตสำหกรรมสุขภำพและกำรแพทย์ อุตสำหกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ และอุตสำหกรรมด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 แพลตฟอร์ม (Platform) ควำมรู้และเทคโนโลยีของ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยเพ่ือใช้สนับสนุน
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ   

 เครือข่ำยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส ำคัญ (Key Stakeholders) ของอุตสำหกรรมรำยสำขำ เพ่ือสนับสนุน
ข้อมูลที่ส ำคัญ (Intelligence) ในกำรวำงแผนและจัดท ำข้อเสนอนโยบำย วทน. ของประเทศ 

 ข้อเสนอเชิงนโยบำยเพื่อก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ วทน. ของประเทศ   
 มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนและกำรจัดตั งศูนย์วิจัยของบริษัทเอกชนในประเทศไทยในอุตสำหกรรม

เป้ำหมำย 
 

การด าเนินงาน 

โครงการ งบประมาณปี 2561 (บาท) 
โครงกำร 1  โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนระบบ
ขนส่งทำงรำง 

7,911,440.00 

โครงกำร 2  โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำน
อุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ (Next - Generation Automotive) 

6,955,200.00 

โครงกำร 3  โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนกำร
ผลิตเพ่ือรองรับอุตสำหกรรม 4.0 

25,512,360.00 

โครงกำร 4  โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้ำนเกษตรอัจฉริยะ 8,175,000.00 
โครงกำร 5  โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มเทคโนโลยีกำรแพทย์และสุขภำพ 4,946,000.00 
โครงกำร 6 โครงกำรกำรก ำหนดควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรมและ
กำรออกแบบโครงกำรน ำร่องเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำค
ตะวันออก (The Demand Articulation and The Anchor Programs 
Design for EECi) 

6,500,000.00 
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โครงการ (2.2.1) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางราง 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

รัฐบำลได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของระบบขนส่งทำงรำงเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรขนส่งทำง
บกและระบบโลจิสติกส์ของประเทศในอนำคต โดยมีนโยบำยในกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำนในระบบ
ขนส่งทำงรำงระหว่ำงปี 2558-2565 ประกอบด้วย กำรลงทุนด้ำนรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล และรถไฟทำงคู่  

ในอดีตที่ผ่ำนมำ กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำระบบขนส่งทำงรำงของประเทศในระยะที่ผ่ำนมำ ได้
มีกำรซื อเทคโนโลยีและจ้ำงผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศเกือบทั งหมด ส่งผลให้ประเทศไทยต้องพ่ึงพำ
เทคโนโลยีและบุคลำกรจำกต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง ตั งแต่คิดวำงแผน กำรเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม 
ตลอดจนกำรออกแบบกำรก่อสร้ำง กำรบริหำรและกระบวนกำรบ ำรุงรักษำระบบกำรเดินรถ รวมทั ง 
กระบวนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศสู่บุคลำกรไทยก็ยังไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร ปัจจัยส ำคัญ
ประกำรหนึ่งเนื่องจำกกำรขำดแคลนบุคลำกรที่มีพื นฐำนควำมรู้และทักษะด้ำนระบบรำง จึงท ำให้กำรดูดซับ
ควำมรู้และเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศไม่เพียงพอที่จะบ่มเพำะเทคโนโลยีเหล่ำนั นเพื่อให้ประเทศสำมำรถ
พ่ึงพำตนเองได้ในระดับที่เหมำะสม 

พระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ. 2551 ก ำหนดให้
สถำบันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชั นสูง (Thailand Advanced Institute of Science and Technology: 
THAIST) มีหน้ำที่ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิจัยเพ่ือเพ่ิมนักวิจัยให้เพียงพอและ
ยกระดับคุณภำพของกำรวิจัย รวมทั งส่งเสริมกำรพัฒนำโครงกำรหรือหลักสูตรที่มุ่งเน้ นกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงได้ริเริ่มด ำเนินกำรวำงรำกฐำนระบบกำรพัฒนำบุคลำกร โดย
สร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำก ำลังคนและควำมเชี่ยวชำญเทคโนโลยีด้ำนระบบรำงของประเทศ ประกอบด้วย 14 
หน่วยงำน ทั งมหำวิทยำลัย สถำบันวิจัย หน่วยงำนนโยบำยและภำคอุตสำหกรรม ซึ่งได้มีกำรลงนำมบันทึก
ข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2555 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทรำบกำรลงนำม 
MOU เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2555 ทั งนี  ได้ขยำยจ ำนวนหน่วยงำนเครือข่ำยภำยใต้ MOU เพ่ิมเติมเป็น 19 
หน่วยงำน เมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2556 ภำยใต้เครือข่ำยดังกล่ำว สถำบันฯ ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนน ำร่อง
โครงกำรต่ำงๆ มำตั งแต่ปี 2555 – 2560 โดยในปี 2561 จะด ำเนินกำรเพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำร ผลิต
และพัฒนำบุคลำกรเพ่ือส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนระบบรำงของประเทศต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

(1)  พัฒนำบุคลำกรทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับกำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมด้ำนระบบ
ขนส่งทำงรำงของประเทศไทย 

(2) บุคลำกรคนไทยมีขีดควำมสำมำรถทำงด้ำนเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำงตั งแต่กำรท ำวิจัย กำร
วำงแผนและตัดสินใจด้ำนนโยบำย กำรบริหำรจัดกำร และกำรปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ขนส่งทำงรำง รวมทั งกำรออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือกำรผลิตในอุตสำหกรรมที่เก่ียวเนื่องด้วย 

(3) เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำรที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรม
ระบบขนส่งทำงรำงและอุตสำหกรรมต่อเนื่อง 
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3. เป้าหมายหลักท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

(1) บุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีควำมรู้และทักษะด้ำนระบบขนส่งทำงรำงอย่ำง
เพียงพอในกำรรองรับกำรพัฒนำด้ำนระบบขนส่งทำงรำงของประเทศ 

 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

ผลผลิต (Output) 

 บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำงเพ่ือรองรับ
กำรพัฒนำด้ำนระบบขนส่งทำงรำงของประเทศ จ ำนวน 200 คน  

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 เกิดแพลตฟอร์มควำมร่วมมือในกำรพัฒนำศักยภำพบุคำลำกรสำขำระบบขนส่งทำงรำงที่
เพ่ือรองรับกำรพัฒนำด้ำนระบบขนส่งทำงรำงของประเทศ 

 เครือข่ำยวิจัยและนวัตกรรมด้ำนระบบขนส่งทำงรำงที่สำมำรถรองรับกำรพัฒนำด้ำนระบบ
ขนส่งทำงรำงของประเทศ 

 เพ่ิมจ ำนวนบุคลำกรทีมี่ควำมรู้และทักษะด้ำนระบบขนส่งทำงรำง 
ผลกระทบ (Impact)  

 ประเทศไทยสำมำรถบ่มเพำะควำมรู้เทคโนโลยีด้ำนระบบขนส่งทำงรำง ส ำหรับกำรพ่ึงพำ
ตนเองให้ได้ในระดับที่เหมำะสมในอนำคต 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

กรุงเทพมหำนคร 

6. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 กลุ่มเป้ำหมำย  

หน่วยงำนในภำครัฐ ภำคอุตสำหกรรม และภำคกำรศึกษำ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

ผู้ประกอบกำรเดินรถและอุตสำหกรรมกำรผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับระบบขนส่งทำงรำง มหำวิทยำลัย
และสถำบันวิจัยภำยในประเทศ และหน่วยงำนในต่ำงประเทศ 

 
7. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย  

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย  
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กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมที่ 1 กำรฝึกอบรมหลักสูตร
พัฒนำบุคลำกรด้ำนวิศวกรรมระบบ
ขนส่งทำงรำง รุ่นที่ 8 

1. บุคลำกรที่มีควำมรู้
ด้ำนวิศวกรรมระบบ
ขนส่งทำงรำง 34 คน  

คน - - - 34 

กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำเครือข่ำย
สถำบันวิชำกำรระบบขนส่งทำงรำง 
Thailand Rail Academy - TRA) 
ระยะที่ 2   

1. เครือข่ำยวิจัยและ
นวัตกรรม  

2. บุคลำกรที่มีควำมรู้
ด้ำนระบบขนส่งทำง
รำง 66 คน  

1) เครือข่ำย 
2) คน 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
66 

กิจกรรมที่ 3 กำรพัฒนำบุคลำกรและ
ควำมเชี่ยวชำญในสำขำเฉพำะทำงด้ำน
ระบบขนส่งทำงรำง 

1. บุคลำกรที่มีควำมรู้
เฉพำะทำงด้ำนระบบรำง 
100 คน  

คน - - 50 50 

 

8. งบประมาณด าเนินงาน  7,911,440 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
กิจกรรมที่ 1 กำรฝึกอบรมหลักสูตร
พัฒนำบุคลำกรด้ำนวิศวกรรมระบบ
ขนส่งทำงรำง รุ่นที่ 8 

- 240,000 960,000 400,000 

กิจกรรมที่ 2 โครงกำรพัฒนำเครือข่ำย
สถำบันวิชำกำรระบบขนส่งทำงรำง 
Thailand Rail Academy - TRA) 
ระยะที่ 2   

411,440 580,000 1,160,000 1,160,000 

กิจกรรมที่ 3 กำรพัฒนำบุคลำกรและ
ควำมเชี่ยวชำญในสำขำเฉพำะทำงด้ำน
ระบบขนส่งทำงรำง 

- 600,000 1,200,000 1,200,000 

รวมงบประมาณ(บาท) 411,440 1,420,000 3,320,000 2,760,000 
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โครงการ (2.2.2) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มความรู้และเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
(Next - Generation Automotive) 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ปัจจุบัน แนวโน้มอุตสำหกรรมยำนยนต์โลกได้เริ่มปรับตัวเข้ำสู่จุดเปลี่ยนของเทคโนโลยีที่มีกำร
ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ำมำกขึ น ซึ่งสำมำรถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ได้แก่ 1.) รถยนต์ BEV ที่ใช้พลังงำนไฟฟ้ำ
จำกแบตเตอรี่ในกำรขับเคลื่อนเพียงอย่ำงเดียว 2.) รถยนต์ไฮบริด (Hybrid Electric Vehicles: HEV) เป็น
เทคโนโลยีที่ผสมระหว่ำงระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ำจำกแบตเตอรี่และระบบแบบเดิมที่ใช้น  ำมัน 3.) รถยนต์
ปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicles: PHEV) ที่มีกำรขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีผสมระหว่ำง
ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ำจำกแบตเตอรี่และระบบแบบเดิมที่ใช้น  ำมัน และยังสำมำรถเสียบปลั๊กชำร์จไฟจำก
ภำยนอกได้ จำกทิศทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกลุ่มผู้ผลิตทั่วโลก กลุ่มตลำดรถยนต์ไฟฟ้ำมี
แนวโน้มขยำยตัวเพ่ิมขึ นอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะรถยนต์ BEV ที่มีกำรยกระดับเทคโนโลยีกำรผลิตยำนยนต์
ขั นสูงไปอีกระดับ โดยรถยนต์ BEV จะเข้ำมำมีบทบำทส ำคัญในอุตสำหกรรมยำนยนต์โลกมำกขึ น และเป็น
ตลำดที่จะมีศักยภำพเติบโตได้อีกมำกอย่ำงต่อเนื่องในอีกหลำยปีข้ำงหน้ำ  

รัฐบำลได้ก ำหนดให้มีกำรพัฒนำและสนับสนุนอุตสำหกรรมยำนยนต์ไปสู่ยำนยนต์สมัยใหม่ (Next-
Generation Automotive) พัฒนำให้ เป็นฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ และรองรับกำรเติบโตของ
อุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่และก้ำวสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตยำนยนต์ขนำดใหญ่ที่มีกำรพัฒนำ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิตยำนยนต์ที่ส ำคัญของอำเซียน (ASEAN BEV HUB)1 ต้องกำรให้เกิดกำร
ลงทุนด้ำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำของผู้ประกอบกำร ต้องกำรให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
และต้องกำรให้เกิดกำรพัฒนำของผู้ประกอบกำรไทยในอุตสำหกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำ 

รัฐบำลมีนโยบำยส่งเสริมกำรผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงำนแบบ Eco Car, รถยนต์ Hybrid ซึ่งจะ
เป็นต้นแบบกำรพัฒนำไปสู่รถยนต์ไฟฟ้ำชนิดต่ำงๆ รวมถึง รถยนต์ไฮโดรเจนที่จ ำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั นสูง 
ให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ รัฐบำลไทยได้มีกำรวำงแผนด้ำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ส ำหรับกำรผลักดัน
อุตสำหกรรมรถยนต์ BEV อย่ำงจริงจังเพ่ือยกระดับอุตสำหกรรมยำนยนต์ไทยโดยรวม อย่ำงไรก็ดีรถยนต์
ไฟฟ้ำ BEV นับว่ำเป็นเทคโนโลยีใหม่ส ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์ไทยซึ่งต้องกำรกำรปรับตัว โดยในช่วงแรก
จะเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือรองรับควำมต้องกำรที่จะเกิดมำกขึ นในอนำคต (กำรวำงแผน
ส่งเสริมกำรกำรลงทุน กำรวำงแผนด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยี กำรพัฒนำและยกระดับเทคโนโลยีของ
ผู้ประกอบกำรในห่วงโซ่กำรผลิตยำนยนต์และชิ นส่วน กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนที่จ ำเป็นเช่นสถำนีประจุ
ไฟฟ้ำ กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร และกำรพัฒนำระบบมำตรฐำนและควำมปลอดภัย 
เป็นต้น) ซึ่งคำดว่ำจะใช้เวลำอย่ำงน้อย 5 ปี  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) ในฐำนะ
หน่วยงำนนโยบำยและให้ข้อเสนอแนะด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เห็นควรให้มีกำร
เตรียมควำมพร้อมและสนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำของไทย โดยกำรสร้ำงและพัฒนำองค์

                                           
1

 ครม. มีมติเมื่อ 7 พ.ค. 2558. ก ำหนดแนวทำงส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงยำนยนต์ไฟฟำ้ในอำเซียน  
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ควำมรู้ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีส ำหรับยำนยนต์ในอนำคต เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงทำง
เทคโนโลยีที่ก ำลังเกิดขึ น ช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และเพ่ิมโอกำสส ำหรับกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่และอุตสำหกรรมต่อเนื่องในอนำคตของประเทศ  

2. วัตถุประสงค์ 

(1)  พัฒนำบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือรองรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมยำน
ยนต์สมัยใหม่ (Next - Generation Automotive) 

(2) เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำรที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรม
ยำนยนต์สมัยใหม่ (Next - Generation Automotive)  

 
3. เป้าหมายหลักท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

(1) บุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงเพียงพอในกำรท ำงำนวิจัย
และพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนยำนยนต์สมัยใหม่เพ่ือยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ 

 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

ผลผลิต (Output) 

 บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนเทคโนโลยีเกี่ยวกับยำนยนต์สมัยใหม่ที่มี
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และสร้ำงนวัตกรรมในอุตสำหกรรมยำนยนต์ จ ำนวน 
100 คน  

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 เกิดแพลตฟอร์มควำมร่วมมือในกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเกี่ยวกับอุตสำหกรรมยำนยนต์
สมัยใหม่ เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ภำคอุตสำหกรรม 

 เพ่ิมบุคลำกรที่มีควำมรู้และทักษะด้ำนเทคโนโลยีที่เก่ียวกับอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่  

ผลกระทบ (Impact)  

 ประเทศไทยสำมำรถบ่มเพำะควำมรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่
ส ำหรับกำรพ่ึงพำตนเองให้ได้ในระดับท่ีเหมำะสมในอนำคต 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

กรุงเทพมหำนคร ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรำ 
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6. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 กลุ่มเป้ำหมำย  

 ผู้ประกอบกำร วิศวกร และนักวิจัยในภำคอุตสำหกรรม  
 อำจำรย์ ผู้เชี่ยวชำญ และนักวิจัยในสถำบันกำรศึกษำ สถำบันวิจัย และหน่วยงำนภำครัฐ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

 หน่วยงำนด้ำนวิจัย/เทคโนโลยีภำยในกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี อำทิ ส ำนักงำน
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)  

 มหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำ ภำยในประเทศ  
 ผู้ประกอบกำรรำยสำขำอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ (Next - Generation Automotive) และ

อุตสำหกรรมต่อเนื่อง 

 สถำบันกำรศึกษำ/สถำบันวิจัย ในต่ำงประเทศ 
 

7. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย  

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย  

กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมที่ 1 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ 
ควำมต้องกำร ปัญหำอุปสรรค แนวทำง
หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำร
พัฒนำเทคโนโลยีด้ำนยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
โดยกำรใช้ควำมต้องกำรของตลำด
ภำครัฐ 

รำยงำนกำรศึกษำหรือ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
ในกำรพัฒนำเทคโนโลยี
ด้ำนยำนยนต์ไฟฟ้ำ 

เรื่อง - 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 

- 
 

1 
 

กิ จกรรมที่  2  กำรสร้ ำ ง เครื อ ข่ ำ ย
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและองค์ควำมรู้
ด้ ำนระบบยำนยนต์ ไฟฟ้ำทั ง ในและ
ต่ำงประเทศ 

เครือข่ ำยแลกเปลี่ ยน
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ อ ง ค์
ควำมรู้ เกี่ ยวกับระบบ
ย ำ น ย น ต์ ไ ฟ ฟ้ ำ  1 
เครือข่ำย 

เครือข่ำย - - - 1 

กิจกรรมที่ 3 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่
เกี่ยวข้องกับระบบยำนยนต์ไฟฟ้ำให้กับ
บริษัทเอกชน และเครือข่ำยวิจัย 

บุคลำกรที่มีควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยีในระบบยำน
ยนต์ไฟฟ้ำ 100 คน 

คน - - - 100 
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8. งบประมาณด าเนินงาน  6,955,200 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
กิจกรรมที่ 1 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ 
ค ว ำ ม ต้ อ ง ก ำ ร  ปั ญ ห ำ อุ ป ส ร ร ค 
แนวทำงหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
ในกำรพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนยำนยนต์
ไฟฟ้ำ โดยกำรใช้ควำมต้องกำรของ
ตลำดภำครัฐ 

955,200 400,000 600,000 1,000,000 

กิจกรรมที่  2 กำรสร้ ำง เครือข่ ำย
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและองค์ควำมรู้
ด้ำนระบบยำนยนต์ไฟฟ้ำทั งในและ
ต่ำงประเทศ 

- 200,000 300,000 500,000 

กิจกรรมที่ 3 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ที่เก่ียวข้องกับระบบยำนยนต์ไฟฟ้ำ
ให้กับบริษัทเอกชน และเครือข่ำยวิจัย 

- 600,000 900,000 1,500,000 

รวมงบประมาณ(บาท)        955,200     1,200,000 1,800,000 3,000,000 
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โครงการ (2.2.3) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

จำกนโยบำยรัฐบำลในด้ำนกำรเพ่ิมศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศที่เน้นส่งเสริมกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภำพพื นฐำนของประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมเกษตรแปร
รูป ตั งแต่ต้นน  ำจนถึงปลำยน  ำ โดยกำรพัฒนำวัตถุดิบและกระบวนกำรผลิตให้มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่อำหำรไทยบนฐำนควำมรู้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และภูมิปัญญำ ส่งเสริมกำรวิจัยเกษตรแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตรและแก้ไข
ปัญหำที่ส ำคัญของประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมอุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั นสูง ส่งเสริมอุตสำหกรรมที่ใช้กำร
ออกแบบและสร้ำงสรรค์ และส่งเสริมอุตสำหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั นสูงเพ่ือปรับกระบวนกำรผลิตสู่
ระบบอัตโนมัติและก่ึงอัตโนมัติ รวมถึงกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมให้เข้มแข็ง สำมำรถแข่งขันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำรเพ่ิมองค์ควำมรู้ในด้ำนกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพของกระบวนกำรผลิต ประเทศไทยจึงได้วำงเป้ำหมำยในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในอนำคต โดย
มุ่งเน้นกำรลงทุนเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและสร้ำงกำรลงทุนเพ่ือสร้ำงควำมสมดุล โดยต้องพัฒนำทั งเรื่องคน 
สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี โดยรัฐบำลได้ก ำหนด 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย จำกกลุ่มอุตสำหกรรมที่ก ำหนด
ไว้ 5 กลุ่มอุตสำหกรรมเดิม และ 5 กลุ่มอุตสำหกรรมใหม่ เพ่ือเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อ
อนำคต (New Engine of Growth) ) นอกจำกนี ส ำหรับประเทศไทยซึ่งยังต้องพ่ึงพำอุตสำหกรรมกำรผลิตใน
กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องให้ควำมส ำคัญต่อกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมครั ง
ที่ 4 หรือ “อุตสำหกรรม 4.0” ซึ่งเป็นกระบวนกำรผลิตรูปแบบใหม่ที่น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
เข้ำมำใช้ โดยทุกหน่วยของระบบกำรผลิตจะถูกเชื่อมต่อทำงเครือข่ำยเพ่ือให้สำมำรถสื่อสำรและเชื่อมต่อ
ข้อมูลซึ่งกันและกันได้ เพ่ือให้กำรจัดกำรกระบวนกำรผลิตทั งหมดในรูปแบบของโรงงำนอัจฉริยะ (Smart 
Factory) กำรพัฒนำกลุ่มอุตสำหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ
กำรสื่ อสำร (Smart Devices, Automation, Robotics, Artificial Intelligence and Embedded Tech 
and Mechatronics) รวมถึงกำรพัฒนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่ำงๆ เข้ำ
ด้วยกัน (Internet of Things) ซึ่งส่วนส ำคัญส ำหรับกำรผลิตแบบ “อุตสำหกรรม 4.0” ที่จะเกิดขึ นในอนำคต
จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง เพ่ือให้ประเทศไทยสำมำรถพ่ึงพำตัวเองและยังคงรักษำขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันในด้ำนอุตสำหกรรมกำรผลิตของประเทศเอำไว้ได้ รวมถึงกำรยกระดับอุตสำหกรรมไทยให้เกิดกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืนและก้ำวทันอุตสำหกรรมโลก 

แต่ในปัจจุบันปัจจัยที่มีควำมส ำคัญต่อกำรปรับโครงสร้ำงและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของอุตสำหกรรมในประเทศยังมีประสิทธิภำพต่ ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งศักยภำพของบุคลำกร และ
ควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กำรเสริมสร้ำงให้ปัจจัยเหล่ำนี มีคุณภำพและเพียงพอเป็นเรื่อง
ที่ควรให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำก กำรพัฒนำอุตสำหกรรมให้มีควำมอย่ำงยั่งยืนนั นจ ำเป็นต้องให้
ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำในด้ำนบุคลำกรเชี่ยวชำญเฉพำะทำง และกำรยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำให้
มีคุณภำพตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำในระดับสำกล โดยเน้นกำรสร้ำงควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำร
โดยเฉพำะด้ำนกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและฐำนควำมรู้ ซึ่งเป็นพื นฐำนที่ส ำคัญในกำรพัฒนำต่อยอด
อุตสำหกรรม โดยอำศัยองค์ควำมรู้ที่มีอยู่เดิมในแต่ละอุตสำหกรรมบูรณำกำรร่วมกับองค์ควำมรู้และ
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เทคโนโลยีใหม่ และกำรสร้ำงควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนเพ่ือสร้ำงจุดแข็งในกำรผลิต ตลอดจนกำรสร้ำง
นวัตกรรมต่ำงๆ กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรออกแบบและด้ำน
เทคโนโลยีกำรผลิตจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในด้ำนกำรผลิตของ
ภำคอุตสำหกรรมได ้

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) มีวำระ
กำรด ำเนินงำนในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำคลัสเตอร์อุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ ( Industrial 
Clusters Development) โดยในระยะเริ่มต้นจะมุ่งเน้นกำรสร้ำงแพลตฟอร์มในกำรพัฒนำและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีเพ่ือรองรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำย (S-curve Industries) ตำมนโยบำยของรัฐบำล และ
กำรผลักดันให้เกิดเครือข่ำยเทคโนโลยี รวมถึงกำรพัฒนำเครือข่ำยกับหน่วยงำนต่ำงประเทศเพ่ือสร้ำงควำม
ร่วมมือทำงด้ำน วทน. และส่งเสริมให้เกิดกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้ด ำเนิน 
“โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนกำรผลิตเพ่ือรองรับอุตสำหกรรม 4.0” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคอุตสำหกรรมให้สอดคล้องกับสถำนภำพปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนำคตของประเทศ และเป็นศูนย์กลำงในกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยเชี่ยวชำญด้ำนกำรออกแบบ
และวิศวกรรมเพ่ือกำรผลิต ระหว่ำงภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำ สถำบันวิจัยและภำคเอกชน ในกำรร่วมกัน
พัฒนำให้เกิดแพลตฟอร์มกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรผลิตแบบอุตสำหกรรม 4.0 ให้แก่
ผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรม 

 

2. วัตถุประสงค์ 

(1)  พัฒนำแพลตฟอร์มในกำรพัฒนำบุคลำกรและเทคโนโลยีกำรผลิตเพ่ือรองรับกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ (S-curve และ New S-curve Industries) และกำรผลิตแบบ
อุตสำหกรรม 4.0  

(2) พัฒนำบุคลำกรเชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรออกแบบและเทคโนโลยีกำรผลิตให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถทั ง     
ด้ำนทฤษฎีและด้ำนปฏิบัติที่ตรงกับควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม ตลอดจนมีควำมสำมำรถ
ในกำรพัฒนำเทคโนโลยีและสร้ำงนวัตกรรมให้แก่ภำคอุตสำหกรรม 

(3) พัฒนำเครือข่ำยเทคโนโลยีกำรผลิตที่เป็นควำมควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำและ
สถำบันวิจัยทั งในประเทศและต่ำงประเทศ กับภำคอุตสำหกรรมในประเทศ 

(4) เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมสำมำรถเข้ำใจและเข้ำถึงกระบวนกำรพัฒนำและผลิต
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้ำน Internet of Things (IoT) และสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิม
มูลค่ำให้แก่สินค้ำและบริกำรได้ รวมถึงกำรศึกษำและจัดท ำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยด้ำนกำร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ในกำรพัฒนำธุรกิจและอุตสำหกรรมด้ำนต่ำงๆ 

 
3. เป้าหมายหลักท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

(1) แพลตฟอร์มในกำรบุคลำกรเชี่ยวชำญด้ำนกำรออกแบบและวิศวกรรมกำรผลิตที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเทคโนโลยีและสร้ำงนวัตกรรมด้ำนกำรผลิตเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
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ในกำรแข่งขันของภำคอุตสำหกรรมให้สอดคล้องกับสถำนภำพปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคต
ของประเทศ 

 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

ผลผลิต (Output) 

 บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตที่มีควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำเทคโนโลยีและสร้ำงนวัตกรรม จ ำนวน 400 คน  

 เทคโนโลยีเฉพำะทำงด้ำนกำรผลิตที่ถ่ำยทอด จ ำนวน 3 เทคโนโลยี 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 เกิดแพลตฟอร์มควำมร่วมมือในกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและเทคโนโลยีกำรผลิตเพ่ือ
น ำไปสู่กำรสร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม 

 เพ่ิมจ ำนวนบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถทั งด้ำนทฤษฎีและด้ำน
ปฏิบัติที่ตรงกับควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม  

 ภำคอุตสำหกรรมได้รับกำรพัฒนำหรือปรับปรุงประสิทธิภำพและเทคโนโลยีในกำรพัฒนำ 
ผลิตภัณฑ์/เครื่องจักร/กระบวนกำรผลิต  

 เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำและสถำบันวิจัย
ทั งในประเทศและต่ำงประเทศ กับภำคอุตสำหกรรม  

ผลกระทบ (Impact)  

 ยกระดับขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรออกแบบและเทคโนโลยีกำรผลิตให้กับภำคอุตสำหกรรม
และภำครัฐเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

กรุงเทพมหำนคร ปทุมธำนี พิษณุโลก ขอนแก่น อุบลรำชธำนี นครรำชสีมำ ระยอง ชลบุรี 

6. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 กลุ่มเป้ำหมำย  

 ผู้ประกอบกำร วิศวกร และนักวิจัยในภำคอุตสำหกรรม  
 อำจำรย์ ผู้เชี่ยวชำญ และนักวิจัยในสถำบันกำรศึกษำ สถำบันวิจัย และหน่วยงำนภำครัฐ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

 หน่วยงำนด้ำนวิจัย/เทคโนโลยีภำยในกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี อำทิ ส ำนักงำน
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)  



 
 

55 

 

 มหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำ ภำยในประเทศ  
 ผู้ประกอบกำรรำยสำขำอุตสำหกรรม อุตสำหกรรมภำคกำรผลิต  
 สถำบันกำรศึกษำ/สถำบันวิจัย ในต่ำงประเทศ 

 
7. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย  

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย  

กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมที่ 1 กำรพัฒนำเครือข่ำยเชี่ยวชำญ
ทำงด้ำนกำรชุบโลหะด้วยไฟฟ้ำ (Thailand 
Electroplating Professional Network: 
TEPNET)                                                   

1. บุ ค ล ำ ก ร ที่ ไ ด้ รั บ ก ำ ร
พัฒนำควำมรู้และทักษะ
ด้ำนเทคโนโลยีกำรชุบ
โลหะ 40 คน  

2. ภำคอุตสำหกรรมที่ได้รับ
พั ฒ น ำ ห รื อ ป รั บ ป รุ ง
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ แ ล ะ
เทคโนโลยี 1 บริษัท 

3. องค์ควำมรู้หรือเทคโนโลยี
ที่ถ่ำยทอด 1 เทคโนโลยี 

1. คน 
2. บริษัท 
3. เทคโนโลย ี

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 

30 
- 
- 
 
 

 

10 
1 
1 

กิจกรรมที่ 2 กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถ
ของผู้ ใ ห้บริ กำร อุตสำกรรมและกำร
ประยุ กต์ ใช้ เทคโน โลยี กำรผลิ ตแบบ
อุตสำหกรรม 4.0 

1. บุคลำกรที่มีควำมรู้ด้ำน
ก ำ ร ผ ลิ ต แ บ บ
อุตสำหกรรม 4.0  20 คน 

2. ภำคอุตสำหกรรมที่ได้รับ
ก ำ ร ย ก ร ะ ดั บ ขี ด
ควำมสำมำรถ 2 บริษัท 

3. องค์ควำมรู้หรือเทคโนโลยี
ที่ถ่ำยทอด 1 เทคโนโลยี 

1. คน 
2. บริษัท 
3. เทคโนโลยี 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 
 
 

40 
2 
1 
 

กิจกรรมที่  3 กำรพัฒนำแพลตฟอร์ม
ควำมรู้และบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยกีำรผลติ
แบบอุตสำหกรรม 3.0 และ 4.0 เพื่อ
ย ก ร ะ ดั บ ขี ด ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ ข อ ง
ภำคอุตสำหกรรม 

1. บุคลำกรที่มีควำมรู้ดำ้น
เทคโนโลยีกำรผลิตแบบ
อุตสำหกรรม 3.0 และ 
4.0  120 คน 

2. เอกสำรควำมรู้ 2 เร่ือง   

1. คน 
2. ฉบับ 
 

- 
- 

- 
- 

40 
- 
 
 
 
 

80
2 
 

กิจกรรมที่ 4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยกำร
พัฒนำภำคอุตสำหกรรมสู่ “อุตสำหกรรม 
4.0” ด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (มุ่ ง เน้นกำรยกระดับด้วย 
Digitization – Internet of Things (IoT)) 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
(รำยงำน) 

ฉบับ 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

1 
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กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมที่ 5 กำรพัฒนำองค์ควำมรู้และ
หลั ก สู ต ร เพื่ อพัฒน ำศั ก ยภำพ ใ ห้ แก่
ผู้ประกอบกำร ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ข้ อมู ลขนำด ใหญ่  (Big Data and Data 
Analytics) และกำรประยุกต์เทคโนโลยี
ดิจิทัลด้ำนอ่ืนๆ เพื่อยกระดับอุตสำหกรรม
ไทย 

1. บุคลำกรในภำค 
อุตสำหกรรม นักวิ จั ย 
นักพัฒนำที่มีควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยี IoT 200 คน 

2. เอกสำรประกอบกำร
เรียนรู้ 4 เร่ือง  

3. เทคโนโลยีด้ ำน IoT ที่
ถ่ำยทอด 1 เทคโนโลยี  

 

1. คน 
2. ฉบับ 
3. เทคโนโลย ี
 
 

- 
- 
- 

50 
1 
- 

100 
2 
- 

50 
1 
1 

กิจกรรมที่ 6 กำรพัฒนำเครือข่ำยควำม
ร่วมมือด้ำนเทคโนโลยี Internet of Things 
และ Digitalization มุ่งเน้นกำรยกระดับ
อุตสำหกรรมกำรผลิต 

1. เครือข่ำยควำมร่วมมือ 
2. แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก ำ ร ข อ ง

เครือข่ำยนวัตกรรม 
3. ร ะ บ บ ฐ ำ น ข้ อ มู ล

เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยี 
IoT และ Digital อ่ืนๆ 

1. เครือข่ำย 
2. ฉบับ 
3. ฐำนข้อมูล 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 

- 
1 
- 

1 
- 
3 
 

กิ จ ก ร รมที่  7  กำ รพัฒน ำ เค รื อ ข่ ำ ย
นวัตกรรมเพื่ออุตสำหกรรม ( Industrial 
Innovation Consortium: IIC) 

เครือข่ ำยนวัตกรรม เพื่ อ
อุตสำหกรรม  

เครือข่ำย - - - 1 

 

8. งบประมาณด าเนินงาน  25,512,360 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
กิจกรรมที่ 1 กำรพัฒนำเครือข่ำย
เชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรชุบโลหะด้วย
ไฟฟ้ำ (Thailand Electroplating 
Professional Network: TEPNET)                                                   

 -    600,000  1,500,000  1,374,360  

กิจกรรมที่ 2 กำรยกระดับขีด
ควำมสำมำรถของผู้ให้บริกำรอุตสำ
กรรมและกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
กำรผลิตแบบอุตสำหกรรม 4.0 

600,000  1,000,000  2,000,000  2,000,000  

กิจกรรมที่ 3 กำรพัฒนำแพลตฟอร์ม
ควำมรู้และบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตแบบอุตสำหกรรม 3.0 และ 4.0 
เพ่ือยกระดับขีดควำมสำมำรถของ
ภำคอุตสำหกรรม 

-   1,800,000  2,000,000  1,200,000  
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กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
กิจกรรมที่ 4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
ก ำ ร พั ฒ น ำ ภ ำ ค อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม สู่  
“อุตสำหกรรม 4.0” ด้วยวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มุ่งเน้นกำร
ยกระดับด้วย Digitization – Internet 
of Things (IoT)) 

150,000  300,000  300,000  250,000  

กิจกรรมที่ 5 กำรพัฒนำองค์ควำมรู้
และหลักสูตรเพ่ือพัฒนำศักยภำพให้แก่
ผู้ประกอบกำร ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data and Data 
Analytics) แ ล ะ ก ำ ร ป ร ะ ยุ ก ต์
เ ทค โน โลยี ดิ จิ ทั ล ด้ ำน อ่ื นๆ  เ พ่ื อ
ยกระดับอุตสำหกรรมไทย 

                -      1,500,000  2,000,000  1,500,000  

กิจกรรมที่  6 กำรพัฒนำเครือข่ำย
ควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยี Internet 
of Things และ Digitalization มุ่งเน้น
กำรยกระดับอุตสำหกรรมกำรผลิต 

200,000  1,400,000 1,300,000  1,100,000  

กิจกรรมที่  7 กำรพัฒนำเครือข่ำย
นวัตกรรมเพ่ืออุตสำหกรรม(Industrial 
Innovation Consortium: IIC) 

438,000  300,000  300,000  400,000  

รวมงบประมาณ(บาท) 1,388,000 6,900,000 9,400,000 7,824,360 
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โครงการ (2.2.4) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำประเทศไทยยังคงประสบสภำวะและบริบทของควำมเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ เช่น 
ควำมท้ำทำยของเทคโนโลยีใหม่ๆ กำรเกิดภัยธรรมชำติที่รุนแรง ประกอบกำรกับสภำวกำรณ์ด้ำนต่ำงๆที่
ยังคงประสบปัญหำอยู่ เช่น ปัญหำผลิตภำพกำรผลิต ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน คุณภำพกำรศึกษำ เป็นต้น 
ดังนั นกรอบแนวคิดที่มุ่งเน้นเรื่อง “คน” เป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม จึงเป็นหลักยึดส ำหรับ
กำรจัดท ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ส ำคัญ โดยมุ่งเน้นกำร
พัฒนำศักยภำพคนให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภำพชีวิตที่ดี โดยเฉพำะในวัยแรงงำน 
เพ่ือให้มีกำรพัฒนำสมรรถนะและทักษะแรงงำนให้สอดคล้องกับวิทยำกำรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมี
พื นฐำนในกำรพัฒนำต่อยอดในวัยนิสิตและนักศึกษำ เพ่ือให้เกิดควำมรู้สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั ง
ทักษะสร้ำงสรรค์ต่อยอดไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรมควำมรู้ และทักษะชีวิตและอำชีพ สอดคล้องกับ (ร่ำง) กรอบ
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี          (พ.ศ.2558 – 2577) ส ำหรับยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพคน ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคนเพ่ือให้เป็นรำกฐำนที่ส ำคัญของประเทศ เพ่ือให้เป็นคนที่มี
ศักยภำพเพียงพอในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศ มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล สำมำรถเรียนรู้ได้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ดังนั น จำกแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 และ (ร่ำง) กรอบยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะ 20 ปีดังกล่ำว “คน” หรือ “ทรัพยำกรมนุษย์” นั นเป็นก ำลังหลักที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนให้ประเทศ
เดินต่อไปข้ำงหน้ำอย่ำงมั่งคง เมื่อพิจำรณำอ ำนำจหน้ำที่ของสถำบันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชั นสูง
ประกำรหนึ่ง คือ กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตและกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยเพ่ือเพ่ิมนักวิจัยให้
เพียงพอและยกระดับคุณภำพของกำรวิจัย นักวิจัยเป็นผู้ท ำกำรค้นคว้ำโดยกำรทดลองและส ำรวจหรือศึกษำ
ตำมหลักวิชำกำรเพ่ือให้ได้ข้อมูล ควำมรู้ รวมกำรทั งกำรพัฒนำผลของกำรค้นคว้ำ โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือ
น ำมำใช้ในกำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรผลิตและกำรบริกำรหรือด้ำนวิชำกำร ซึ่งเป็นพื นฐำนที่ส ำคัญต่อ
กำรพัฒนำประเทศ 

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้น ำด้ำนกำรส่งออกสินค้ำด้ำนกำรเกษตรที่ส ำคัญของโลก แสดงได้จำก
ข้อมูลของส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่ำปี 2557 มีมูลค่ำกำรส่งออก
สินค้ำเกษตรกว่ำ 1,308,000 ล้ำนบำท ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลสัดส่วนแรงงำนที่อยู่ในภำคกำรเกษตรของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย    ปี 2556 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 39.60 ของแรงงำนทั งหมดของประเทศ มี
ควำมส ำคัญในมิติกำรเป็นฐำนกำรผลิตอำหำรและด้ำนพลังงำนทดแทนให้กับประเทศ ภำคครัวเรือนมีรำยได้
จำกกำรเกษตรกว่ำ 5.8 ล้ำนครัวเรือน จึงแสดงให้เห็นว่ำ ภำคกำรเกษตรมีควำมส ำคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็นอย่ำงมำก ทั งในแง่ของกำรสร้ำงรำยได้และกำรจ้ำงงำน หำกพิจำรณำโดยตลอดห่วงโซ่กำรผลิต
เป็นอำหำรแปรรูปทำงกำรเกษตร ซึ่งเริ่มตั งแต่กำรมีเมล็ดพันธุ์และท่อนพันธุ์ที่ดี เพ่ือให้ได้พืชที่เกิดจำกกำร
เพำะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตทำงกำรเกษตรที่มีปริมำณและคุณภำพสูง น ำไปสู่กำรแปรรูปเพ่ือให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพต่อไป แต่อย่ำงไรก็ดี พบว่ำภำคกำรเกษตรของประเทศไทยพบปัญหำกำรขำดแคลน
แรงงำนภำคกำรเกษตรที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ น ทั งที่เป็นก ำลังแรงงำนที่ส ำคัญด้ำนหนึ่งของประเทศ สอดรับ
กับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงบุคลำกรด้ำนกำรเกษตรให้เพ่ิม
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สูงขึ น มุ่งเน้นให้เกิดเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีควำมรู้อย่ำงครบวงจรในด้ำนเกษตรกรรม และสร้ำงทัศนคติและ
ค่ำนิยมของ “นวัตกรรมเพ่ือกำรเกษตร (Innovation for Agriculture)” เข้ำมำเป็นกลไกที่ส ำคัญในกำร
ยกระดับควำมสำมำรถด้ำนกำรเกษตรของไทยให้เพ่ิมสูงขึ นอีกด้วย นวัตกรรมเพ่ือกำรเกษตร จึงหมำยรวมถึง
กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ำร่วมกับกำรเกษตรแบบดั งเดิมอย่ำงบูรณำกำร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
ในกำรเพำะปลูก เพ่ิมผลผลิตทั งเชิงปริมำณและคุณภำพ อำทิเช่น กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภำพ 
(Biotechnology) ร่วมกับกำรปรับปรุงพันธุ์พืชแบบดั งเดิม (Conventional Breeding) เพ่ือให้ได้พันธุ์พืชที่
ต้ำนทำนโรค ทนสภำพแวดล้อม และกำรเปลี่ยนภูมิอำกำศของโลก รวมถึงเทคโนโลยีกำรเกษตรแม่นย ำสูง 
(SMART Farming) ที่มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำมีส่วนร่วมในบริหำรจัดกำรฟำร์มเกษตร และ
ปัจจัยที่ส่งเสริมกำรผลิตให้เพ่ิมสูงขึ น 

 
 (ที่มา: http://thaipublica.org/2016/03/unsustainablebusiness1/) 

รูปที่ 1 ห่วงโซ่ระบบเกษตรและอาหารโลก 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) ได้

เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตและพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร โดยอำศัยกำร
ประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำในห่วงโซ่ระบบเกษตร เชื่อมโยงกับอุตสำหกรรม
อำหำร ตั งแต่ต้นน  ำ คือ ปัจจัยกำรผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์และพันธุ์พืช จนถึงกระบวนกำรผลิตด้ำนกำรเกษตร 
ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรแปลงเกษตร กำรคำดกำรณ์ปริมำณของส่วนประกอบของกำรท ำเกษตรกรรมโดย
อำศัยเทคโนโลยีชั นสูง เพ่ือให้ประเทศไทยซึ่งมีพื นฐำนที่เอื ออ ำนวยต่องำนเกษตรกรรม สำมำรถสร้ำงผลผลิต
ทำงเกษตรที่มีคุณภำพดีและปริมำณเพียงพอต่อบริโภคและจ ำหน่วย และสำมำรถเพ่ิมมูลค่ำของผลผลิตทำง
เกษตรของไทยในตลำดโลกได้ในอนำคต รวมถึงกำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรและโครงสร้ำงพื นฐำนเพ่ือ
ด ำเนินกำรตำมแนวทำงปฏิบัติของยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรเชื อพันธุกรรมพืชระดับชำติ 

 
 

http://thaipublica.org/2016/03/unsustainablebusiness1/
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2. วัตถุประสงค์ 

(1)  พัฒนำเครือข่ำยเชี่ยวชำญที่เข้มแข็ง เพ่ือกำรบูรณำกำรท ำงำนร่วมกันได้อย่ำงประสิทธิภำพ ทั งใน
ระบบกำรเกษตรแบบดั งเดิมและกำรเกษตรทันสมัยในภูมิภำคต่ำงๆ ตำมพืชส ำคัญในแต่ละพื นที่ 

(2) ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรที่มีศักยภำพทั งด้ำนกำรปรับปรุงพันธุ์พืช และเทคโนโลยีเมล็ด
พันธุ์ ที่สำมำรถปรับปรุงพันธุ์พืช พร้อมทั งผลิตและพัฒนำเพ่ือให้ได้พันธุ์พืชให้เกิดพันธุ์ใหม่ตำม
ควำมต้องกำรของประเทศ มีคุณภำพและปริมำณเพียงพอต่อผู้บริโภคและเกษตรกร 

(3) ส่งเสริมให้หน่วยงำนในประเทศ ทั งภำครัฐและบริษัทเอกชนสำมำรถเข้ำถึงและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนกำรปรับปรุงพันธุ์พืช กำรผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ รวมถึงกำร
บริหำรจัดกำรฟำร์มและแปลงเกษตร ผ่ำนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีโดยผู้เ ชี่ยวชำญ และกำร
ให้บริกำรทำงเทคโนโลยี 

(4) สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดควำมสำมำรถในกำรวิจัยและพัฒนำของผู้ประกอบกำร นักวิจัย 
นักพัฒนำในอุตสำหกรรมเกษตร ที่สำมำรถประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ในกำรวิจัยและพัฒนำ เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำของสินค้ำเกษตรได้ 

(5) เตรียมควำมพร้อมทั งบุคลำกรและโครงสร้ำงพื นฐำน เพ่ือด ำเนินกำรตำมแนวทำงปฏิบัติรองรับ
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรเชื อพันธุกรรมพืชระดับชำติ 

 
3. เป้าหมายหลักท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

(1) บุคลำกรเชี่ยวชำญด้ำนกำรปรับปรุงพันธุ์พืชและกำรผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ที่มีศักยภำพ ตรง
ตำมควำมต้องกำรของอุตสำหกรรมเมล็ดพันธุ์ จนสำมำรถปรับปรุง พัฒนำและผลิตพันธุ์พืชใหม่
ตำมควำมต้องกำรของประเทศได้ 

(2) กำรดูดซับองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนกำรเกษตรที่ทันสมัย และสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้
พัฒนำเกษตรกรรมในประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ และแก้ไขปัญหำด้ำนเกษตรกรรม โดยเฉพำะ
ด้ำนต้นน  ำของห่วงโซ่เกษตรกรรม 

(3) ผลงำนวิจัยที่ด ำเนินกำรในอุตสำหกรรมเกษตร อำทิเช่น พันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์และ
เครื่องมือในระบบเกษตรอัจฉริยะ เป็นต้น 

 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

ผลผลิต (Output) 

 บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะ 200 คน ที่สำมำรถปรับปรุง ผลิตและพัฒนำ
พันธุ์พืชที่มีคุณภำพได้ รวมทั งด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเกษตรอัจฉริยะ และกำรใช้ประโยชน์
จำกธนำคำรเชื อพันธุกรรมพืช (Germplasm bank) อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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 หลักสูตรพัฒนำศักยภำพของนักปรับปรุงพันธุ์พืชและนักเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ และผู้บริหำร
จัดกำรฟำร์มเกษตรอัจฉริยะ และกำรบริหำรจัดกำรเชื อพันธุกรรมพืช ผ่ำนกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีจำกผู้เชี่ยวชำญอย่ำงน้อย 2 เทคโนโลยี 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 เกิดผลงำนวิจัยที่ด ำเนินกำรในอุตสำหกรรมเกษตร อำทิเช่น พันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ที่มี
ปริมำณเพียงและมีคุณภำพ อุปกรณ์และเครื่องมือในระบบเกษตรอัจฉริยะที่สำมำรถ
ประยุกต์ใช้กับสภำพแวดล้อมในประเทศ เป็นต้น รวมถึงบุคลำกรในประเทศที่มีศักยภำพ
ด้ำนกำรเกษตรสมัยใหม่ 

ผลกระทบ (Impact)  

 กำรผลิตและพัฒนำเมล็ดพันธุ์และพันธุ์พืชที่คุณภำพ และปริมำณเพียงพอต่อกำรบริโภคและ
เพำะปลูกของประชำชนและเกษตรกรในประเทศ เกิดอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับ
กำรบริหำรจัดกำรเกษตรกรรมในประเทศ เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมเกษตร และ
เกษตรกรสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้มำกขึ น และลดกำรพ่ึงพำเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

กรุงเทพมหำนคร นครปฐม เชียงใหม่ สงขลำ ชลบุรี จันทบุรี และพื นที่เกษตรกรรมอ่ืนๆ 

6. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  กลุ่มเป้ำหมำย  

 สถำบันกำรศึกษำ สถำบันวิจัย หน่วยงำนภำครัฐ บริษัทเอกชนในอุตสำหกรรมพันธุ์พืชและ
เมล็ดพันธุ์ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

 ศูนย์ เทคโนโลยีชีวภำพเกษตร มหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์  มหำวิทยำลัยแม่ โจ้  
มหำวิทยำลัยขอนแก่น มหำวิทยำลัยบูรพำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) 

 

7. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย  

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย  
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กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมที่  1 กำรจัดหลักสูตรพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรและนักวิจัย ด้ำนกำร
ปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีเมล็ด
พันธุ์ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกระบวนกำร
ได้พันธุ์พืชใหม่ 

1. บุ ค ล ำ ก ร ใ น
ภำคอุตสำหกรรมที่มี
ควำมรู้และทักษะใน
กำรปรับปรุง ผลิตและ
พั ฒ น ำ พั น ธุ์ พื ช ที่ มี
คุณภำพได้ และด้ำน
ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด
กำรเกษตรอัจฉริยะ 
2. เอกสำรควำมรู้เพ่ือ
พัฒนำทักษะในกำร
ปรั บป รุ ง  ผ ลิ ต แล ะ
พั ฒ น ำ พั น ธุ์ พื ช ที่ มี
คุณภำพได้ และด้ำน
ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด
กำรเกษตรอัจฉริยะ 

คน 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

50 
 
 
 
 
 
 
 
1 

50 
 
 
 
 
 
 
 
1 

กิจกรรมที่ 2 กำรจัดหลักสูตรฝึกอบรม
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีโดยผู้เชี่ยวชำญ
ต่ำงประเทศด้ำน SMART Agriculture 
และ กำรปรับปรุงพันธุ์ พืช เช่น กำร
พัฒนำศักยภำพนักปรับปรุงพันธุ์ พืช
ตระกูลถั่วในประเทศไทย 

1. บุ ค ล ำ ก ร ใ น ภ ำค 
อุตสำหกรรมที่มีควำมรู้
และทักษะด้ำนSMART 
Agriculture และ กำร
ปรับปรุงพันธุ์พืช 
2.เทคโนโลยีด้ำนกำร
ปรับปรุงพันธุ์พืชและ 
SMART Agriculture 

คน 
 
 
 
 

เทคโนโลย ี

- 
 
 
 
 
- 

50 
 
 
 
 
1 

- 
 
 
 
 
- 

50 
 
 
 
 
1 

กิจกรรมที่ 3 กำรสนับสนุนกำรวิจัยใน
ภำค อุตสำหกรรม เมล็ ด พันธุ์  และ
อุตสำหกรรมกำรจัดกำรด้ำนกำรเกษตร
สมัยใหม่ 

1.รำยงำนผลกำรวิจัย
เชิงนโยบำย  

ฉบับ - - - 1 

 

8. งบประมาณด าเนินงาน  8,175,000  บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
กิจกรรมที่ 1 กำรจัดหลักสูตรพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรและนักวิจัย ด้ำนกำร
ปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีเมล็ด

75,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
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กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
พันธุ์ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกระบวนกำร
ได้พันธุ์พืชใหม่ 
กิจกรรมที่ 2 กำรจัดหลักสูตรฝึกอบรม
แ ล ะ ถ่ ำ ย ท อ ด เ ท ค โ น โ ล ยี โ ด ย
ผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศด้ำน SMART 
Agriculture และ กำรปรับปรุงพันธุ์
พืช 

50,000 750,000 750,000 1,000,000 

กิจกรรมที่ 3 กำรสนับสนุนกำรวิจัยใน
ภำคอุตสำหกรรมเมล็ดพันธุ์  และ
อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม ก ำ ร จั ด ก ำ ร ด้ ำ น
กำรเกษตรสมัยใหม ่

50,000 750,000 750,000 1,000,000 

รวมงบประมาณ(บาท) 175,000 2,500,000 2,500,000 3,000,000 
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โครงการ (2.2.5) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) ได้รับ 
กำรจัดตั งขึ นภำยใต้พระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ. 2551 ซึ่ง
ก ำหนดให้ สวทน. มีภำรกิจหลักในกำรจัดท ำนโยบำยแห่งชำติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของประเทศ และผลักดันกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง ทั งในด้ำนกำรผลิต
และพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและพัฒนำ กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน เทคโนโลยีเพ่ือ
สร้ำงเสริมสุขภำพและสุขภำวะของประชำชน และกำรสร้ำงควำมตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือให้กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และมีผลกระทบส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมไทย  

จำกข้อมูลบัญชีรำยจ่ำยสุขภำพของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 พบว่ำรัฐมีค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนสุขภำพ 
ประมำณ 4.3 แสนล้ำนบำท ซึ่งในจ ำนวนนี มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพของผู้สูงอำยุถึง 1.4 แสนล้ำนบำทหรือคิด
เป็นร้อยละ 30 ของค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนสุขภำพ และในอนำคตค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพมีแนวโน้มสูงขึ นอย่ำง
ต่อเนื่อง ภำครัฐจึงควรเตรียมควำมพร้อมทำงด้ำนสุขภำวะของประชำชน แนวทำงมำตรกำรในกำรแก้ไข
ปัญหำสุขภำพ พร้อมทั งป้องกันและรักษำโรคภัยไข้เจ็บต่ำงๆ สนับสนุนส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรแพทย์และ
สุขภำพ เพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนสุขภำพ ทั งนี เนื่องจำกเวชภัณฑ์ในกำรรักษำผู้ป่วยน ำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศเป็นส่วนใหญ่ จึงมีรำคำค่อนข้ำงสูง ส่งผลต่อกำรเข้ำถึงยำที่มีคุณภำพ ประสิทธิภำพและ
ปลอดภัยตรงตำมหลักมำตรฐำนสำกล 

อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์เป็นอุตสำหกรรมที่มีควำมส ำคัญ เพรำะเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำง
สุขภำวะของประเทศ โดยใช้ในกำรป้องกัน รักษำ ตลอดจนเพ่ิมคุณภำพชีวิตของผู้ป่วย กำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยหลำยประกำร ทั งในด้ำน
กำรเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อันเป็นผลจำกกำรลงทุนที่เพ่ิมขึ นทั งจำกในประเทศและ
ต่ำงประเทศและกำรเพ่ิมมูลค่ำกำรส่งออก รวมทั งลดกำรพ่ึงพำกำรน ำเข้ำ ช่วยเพิ่มคุณภำพชีวิตและเพ่ิม
ควำมสำมำรถเข้ำถึงผลิตภัณฑ์แก่ประชำชนในรำคำที่เหมำะสม ตลอดจนช่วยสร้ำงองค์ควำมรู้และทักษะใน
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศไทยให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในยุคเศรษฐกิจที่อยู่บน
ฐำนควำมรู้ (knowledge-based economy) 

สวทน. เล็งเห็นควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรแพทย์และสุขภำพ จึงได้จัดท ำโครงกำร
พัฒนำ platform เทคโนโลยีกำรแพทย์และสุขภำพ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำงเครือข่ำย
ผู้เชี่ยวชำญ ผู้ประกอบที่เข้มแข็ง โดยบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลงำนวิจัย เพ่ือ
พัฒนำต่อยอดสร้ำงนวัตกรรม สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงกำรแพทย์และสุขภำพ 

 

2. วัตถุประสงค์ 

(1)  พัฒนำเครือข่ำยผู้เชี่ยวชำญที่เข้มแข็ง เพ่ือบูรณำกำรท ำงำนด้ำนกำรแพทย์และสุขภำพร่วมกัน 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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(2) เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลในกำรวิจัยพัฒนำ ทดลอง 
ทดสอบ และแหล่งทดสอบทำงกำรแพทย์ให้ได้มีประสิทธิภำพและได้มำตรฐำนสำกล  และสำมำรถ
น ำมำประยุกต์ใช้เพื่อสร้ำงนวัตกรรม เพ่ิมมูลค่ำให้แก่ผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์และสุขภำพ 

(3) เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกำรยกระดับห้องปฏิบัติกำร ในกำรรับรองมำตรฐำนทำงกำรแพทย์ 
อุตสำหกรรมยำและเครื่องมือแพทย์ต่ำงๆ  

(4) เพ่ือพัฒนำผู้เชี่ยวชำญในกำรพิจำรณำกำรขึ นทะเบียนยำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ น 
 
3. เป้าหมายหลักท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

(1) พัฒนำเครือข่ำยบุคลำกร ผู้เชี่ยวชำญ และผู้ประกอบกำรทำงกำรแพทย์และสุขภำพให้เกิดควำม
เข้มแข็ง และมีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันทุกภำคส่วน 

(2) บุคลำกรผู้เชี่ยวชำญในอุตสำหกรรมกำรแพทย์และสุขภำพสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลกำรวิจัยพัฒนำ 
มำตรฐำนกำรทดสอบต่ำงๆ และสำมำรถน ำมำต่อยอดสร้ำงนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่ำให้กับ
อุตสำหกรรมกำรแพทย์และสุขภำพ ได้อย่ำมีประสิทธิภำพ  

(3) มีเครือข่ำยห้องปฏิบัติกำรในกำรวิเครำะห์ทดสอบทำงกำรแพทย์ที่ได้รับรองตำมมำตรฐำนสำกล 
(4) พัฒนำผู้เชี่ยวชำญในกำรพิจำรณำกำรขึ นทะเบียนยำให้มีประสิทธิภำพ และใช้เวลำในกำร

พิจำรณำน้อยลง เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของภำคเอกชน 
  

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

ผลผลิต (Output) 

 บุคลำกรผู้เชี่ยวชำญที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะในกำรเข้ำถึงข้อมูลงำนวิจัย และ
มำตรฐำนกำรทดสอบ ในอุตสำหกรรมกำรแพทย์และสุขภำพ  ไม่น้อยกว่ำ 100 คน  

 นักวิจัยในห้องปฏิบัติในกำรวิเครำะห์ทำงกำรแพทย์ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำร
พัฒนำทักษะกำรวิเครำะห์ทดสอบที่ได้มำตรฐำนในระดับสำกล 

 หลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังคนทำงด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข อย่ำงน้อย 1 
หลักสูตร  

 เครือข่ำยผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 3 เครือข่ำย 
ผลลัพธ์ (Outcome) 

 เกิดกำรน ำงำนวิจัยไปต่อยอดพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงกำรแพทย์และสุขภำพเพ่ิม
สูงขึ น 

 สำมำรถเพ่ิมจ ำนวนผู้เชี่ยวชำญในสำขำที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมกำรแพทย์และสุขภำพที่มี
คุณลักษณะ ทักษะ และองค์ควำมรู้ กับหน่วยงำนที่ส ำคัญและเป็นปัญหำของประเทศ 
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 เกิดกระบวนกำรเชื่อมโยงข้อมูล ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ระหว่ำงสถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำ กับสถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำชั นน ำใน
ต่ำงประเทศ    

ผลกระทบ (Impact)  

 ก่อให้เกิดมูลค่ำทำงเศรษฐกิจในอุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์และสุขภำพเพ่ิมขึ น  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล และจังหวัดอ่ืนๆ เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น อุบลรำชธำนี 
สงขลำ เป็นต้น 

6. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 กลุ่มเป้ำหมำย  

 ผู้ประกอบกำรเครื่องมือแพทย์ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร 

 กระทรวงสำธำรณสุข 
 ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) 
 สมำคมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์  
 สถำบันกำรศึกษำ 

 
7. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย  

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย  

กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมที่  1 กำรจัดท ำแผนแม่บท
เครื่องมือแพทย์ไทย 

1. (ร่ ำง) รำยงำนแผน
แม่บทเครื่องมือแพทย์
ไทย 
2. เครื อข่ ำยบุ คลำกร 
ผู้ เ ชี่ ย ว ช ำ ญ  แ ล ะ
ผู้ประกอบกำรทำงกำร
แพทย์และสุขภำพ 

ฉบับ 
 
 

หน่วยงำน 

- 
 
 

5 

- 
 
 

20 

- 
 
 

50 

1 
 
 

100 
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กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมที่ 2 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เ พ่ื อ ยกร ะดั บห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำ ร ก ำ ร
วิเครำะห์ทดสอบ ให้ได้มำตรฐำนสำกล 

1. นักวิจัยในห้องปฏิบัติใน
ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะ ห์ ท ำ ง
ก ำ ร แ พ ท ย์ ไ ด้ รั บ ก ำ ร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำร
พัฒนำทักษะกำรวิเครำะห์
ทดสอบที่ได้มำตรฐำนใน
ระดับสำกล 
2. รำยงำนกำรจัดอบรม
เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก ำ ร เ พ่ื อ
ยกระดับห้องปฏิบัติกำร 
กำรวิเครำะห์ทดสอบ ให้
ได้มำตรฐำนสำกล 

คน 
 
 
 
 
 
 

ฉบับ 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

25 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

25 
 
 
 
 
 
 
1 

กิจกรรมที่  3 กำรพัฒนำบุคลำกรผู้
ประเมินคุณภำพในกำรพิจำรณำขึ น
ทะเบียนยำและเครื่องมือแพทย์ 

1. บุ ค ล ำ กร ผู้ ป ร ะ เ มิ น
คุณภำพในกำรพิจำรณำ
ขึ น ท ะ เ บี ย น ย ำ แ ล ะ
เครื่องมือแพทย์ได้รับกำร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และ
พั ฒ น ำ ทั ก ษ ะ ใ น ก ำ ร
ประ เมินคุณภำพใ ห้ ไ ด้
มำตรฐำน 
2. ร ำ ย ง ำนกำ รพัฒน ำ
บุ ค ล ำ ก ร ผู้ ป ร ะ เ มิ น
คุณภำพในกำรพิจำรณำ
ขึ น ท ะ เ บี ย น ย ำ แ ล ะ
เครื่องมือแพทย์ 

คน 

 

 

 

 

ฉบับ 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

25 

 

 

 

 

1 

25 

 

 

 

 

- 

 

8. งบประมาณด าเนินงาน  4,946,000 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
กิจกรรมที่ 1 กำรจัดท ำแผนแม่บท
เครื่องมือแพทย์ไทย 

46,000 500,000 500,000 500,000 

กิจกรรมที่ 2 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เ พ่ือยกระดับห้ องปฏิบั ติ ก ำรกำร
วิเครำะห์ทดสอบ ให้ได้มำตรฐำนสำกล 

- 500,000 500,000 700,000 

กิจกรรมที่  3 กำรพัฒนำบุคลำกรผู้
ประเมินคุณภำพในกำรพิจำรณำขึ น
ทะเบียนยำและเครื่องมือแพทย์ 

- 500,000 500,000 700,000 
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กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
รวมงบประมาณ(บาท) 46,000 1,500,000 1,500,000 1,900,000 
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โครงการ (2.2.6) โครงการการก าหนดความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการออกแบบโครงการน าร่อง
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (The Demand Articulation and The Anchor 
Programs Design for EECi) 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

สืบเนื่องจำกนโยบำยของรัฐบำลโดยกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ในกำรผลักดันกำร
พัฒนำเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: 
EECi) ร่วมกับหน่วยงำนพันธมิตรทั งจำกภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำ และภำคเอกชน เพ่ือสร้ำงพื นที่ที่มี
ระบบนิเวศนวัตกรรมอย่ำงสมบูรณ์แบบและยกระดับเขตเศรษฐกิจภำคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั น
น ำระดับอำเซียน พร้อมทั งสร้ำงอุตสำหกรรมใหม่ที่อำศัยเทคโนโลยีขั นสูงด้วยกำรท ำวิจัย พัฒนำ และ
นวัตกรรมร่วมกันระหว่ำงภำคเอกชน มหำวิทยำลัย/สถำบันวิจัยและภำครัฐรวมถึงชุมชนในพื นท่ี อันจะน ำ
ประเทศไทยไปสู่กำรเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมควบคู่กับกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนด้วย
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีให้มีควำมยั่งยืนต่อไปในอนำคต  

ในกำรนี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สว
ทน.) และ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับกันด ำเนินกำรศึกษำวิจัยโครงกำร
กำรก ำหนดควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรมและกำรออกแบบโครงกำรน ำร่องเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (The Demand Articulation and The Anchor Programs Design for 
EECi) เพ่ือจัดท ำรำยละเอียดเป้ำหมำย แนวทำงและวิธีกำรด ำเนินงำนของ EECi เพ่ือให้เกิดกำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมใหม่อย่ำงเป็นรูปธรรมเพ่ือให้ประเทศไทยก้ำวสู่  “ประเทศไทย 4.0” ตำม
ยุทธศำสตร์ของประเทศ 

โครงกำรวิจัยนี มุ่งแสวงหำแนวทำงในกำรประสำนงำนเพ่ือให้เกิดกลไกและกระบวนกำรได้มำซึ่ง
กำรก ำหนดควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรมและกำรออกแบบโครงกำรน ำร่องเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก ซึ่งครอบคลุมกำรระบุภำพอนำคตควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม 
(Strategic Scenario Development) กำรศึกษำโดยเปรียบเทียบแนวปฏิบัติที่ดีจำกต่ำงประเทศ 
(Benchmarking) และกำรออกแบบโครงกำรน ำร่อง  รวมทั ง  กลไกในกำรขับเคลื ่อนเ พื่อกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำย (Anchor Program Design ) เพ่ือน ำมำบูรณำกำรกับแผนแม่บทกำร
พัฒนำ EECi เพ่ือเปลี่ยนผ่ำนประเทศไทยไปสู่กำรเป็นอุตสำหกรรมใหม่ โดยขอบเขตกำรวิจัยครอบคลุม 4 
กลุ่มอุตสำหกรรม คือ 1) ด้ำนนวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมและอุตสำหกรรมชีวภำพ 2) ด้ำนหุ่นยนต์ในระบบ
กำรผลิตอัตโนมัติ ยำนยนต์สมัยใหม่และอุปกรณ์อัจฉริยะ 3) ด้ำนกำรท่องเที่ยว บริกำรทำงกำรแพทย์ 
อำหำรแห่งอนำคต กำรด ำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อสุขภำพที่ดี 4) กำรบินและโลจิสติกส์ 

2. วัตถุประสงค์ 

(1)  เพ่ือศึกษำเกี่ยวกับปัจจัย กลไก และกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับก ำหนดควำมต้องกำรของ
ภำคอุตสำหกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ นในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออกและกำร
ออกแบบโครงกำรน ำร่องในพื นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก  
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(2) เพ่ือศึกษำกำรก ำหนดควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ นในเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก  

(3) เพ่ือออกแบบโครงกำรน ำร่องและกลไกในกำรขับเคลื่อนเพ่ือกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำยใน
พื นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก 

 
3. เป้าหมายหลักท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

เครือข่ำยและกลไกในกำรขับเคลื่อนเพ่ือกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในพื นที่เขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EECi) 

 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

ผลผลิต (Output) 

 กรอบแนวคิดในกำรก ำหนดควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรมและกำรออกแบบโครงกำร
น ำร่องเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EECi) 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 ภำพอนำคตควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม (Strategic Scenario) 
 โครงกำรน ำร่องเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก ( Anchor 

Program Design) 
 จัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยส ำหรับกำรพัฒนำกลไกในกำรขับเคลื่อนเพ่ือกำรพัฒนำ

อุตสำหกรรมเป้ำหมำยในพื นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EECi) 

ผลกระทบ (Impact)  

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EECi) ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของอุตสำหกรรมที่อยู่ในเขต EEC 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ระยอง  

 

6. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 กลุ่มเป้ำหมำย  

 หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยและนวัตกรรม  (ภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำและ
ภำคอุตสำหกรรม) 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติ  

 
7. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย  

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย  

กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษำเก่ียวกับปัจจัย กลไก 
และกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับก ำหนด
ควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรมใหม่
ที่จะเกิดขึ นในเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออกและกำร
ออกแบบโครงกำรน ำร่องในพื นที่เขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำค
ตะวันออก 

 

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ เ ชิ ง
น โยบำยกำร พัฒนำ
น วั ต ก ร ร ม ส ำ ห รั บ
อุตสำหกรรมหลักใน
เขต EEC 

ข้อเสนอแนะ 
 

1 - - - 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 กำรศึกษำโดยเปรียบเทียบ
แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี จ ำ ก ต่ ำ ง ป ร ะ เ ท ศ 
( Benchmarking) ส ร้ ำ ง เ ค รื อ ข่ ำ ย
ผู้เชี่ยวชำญทั งในและต่ำงประเทศ อำทิ 
S. Korea, Taiwan, Germany, 
Singapore 

 

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ เ ชิ ง
นโยบำยรูปแบบ EECi 
ที่เหมำะสม 

ข้อเสนอแนะ - 1 - - 
 
 

กิจกรรมที่ 3 ออกแบบโครงกำรน ำร่อง
และกลไกในกำรขับเคลื่อนเพ่ือกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในพื นที่
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภำคตะวันออก 

ข้อเสนอแนะในกำร
ด ำเนินงำนของ EECi  

ข้อเสนอแนะ - - 1 - 
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8. งบประมาณด าเนินงาน  6,500,000 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
กิจกรรมที่  1 ศึกษำเกี่ยวกับปัจจัย 
กลไก และกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับ
ก ำ ห น ด ค ว ำ ม ต้ อ ง ก ำ ร ข อ ง
ภำคอุตสำหกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ นใน
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภำคตะวันออกและกำรออกแบบ
โครงกำรน ำร่องในพื นที่เขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก 

1,000,000 900,000 900,000 - 

กิ จ ก ร ร ม ที่ 2  ก ำ ร ศึ ก ษ ำ โ ด ย
เป รี ยบ เที ยบแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี จ ำก
ต่ำงประเทศ (Benchmarking) สร้ำง
เ ค รื อ ข่ ำ ย ผู้ เ ชี่ ย ว ช ำญทั ง ใ น และ
ต่ำงประเทศ อำทิ S.Korea, Taiwan, 
Germany, Singapore 

1,000,000
  

1,000,000 1,000,000 - 

กิจกรรมที่ 3 ออกแบบโครงกำรน ำร่อง
และกลไกในกำรขับเคลื่อนเพ่ือกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในพื นที่
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภำคตะวันออก 

600,000 50,000 50,000 - 

รวมงบประมาณ(บาท) 2,600,000 1,950,000 1,950,000 - 
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แผนงาน 2.3 การขับเคลื่อนนโยบายการทูตวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) 
ความส าคัญ 

สวทน. ร่วมกับกระทรวงกำรต่ำงประเทศ ได้ริเริ่มกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรทูตวิทยำศำสตร์ (Science 
Diplomacy) เพ่ือบูรณำกำรและขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำน วทน. และกำรต่ำงประเทศ ให้มีกรอบและทิศ
ทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนยิ่งขึ น ทั งในส่วนของกำรผลักดันบทบำทและผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวที
ระหว่ำงประเทศ กำรเสำะแสวงหำควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และกำรเข้ำสู่ตลำดผ่ำนกลไก
ควำมร่วมมือทวิภำคีและพหุภำคี   

นอกจำกนี  สวทน. ได้สนับสนุนนโยบำยด้ำนกำรต่ำงประเทศของรัฐบำลในกำรเสริมสร้ำงบทบำทไทย
อย่ำงสร้ำงสรรค์ในเวทีนำนำชำติโดยใช้ตัวอย่ำงกำรด ำเนินงำนด้ำน วทน. โดยด ำเนินกำรให้ประเทศไทยได้รับ
คัดเลือกเป็นสมำชิกของคณะกรรมกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือกำรพัฒนำขององค์กำรสหประชำชำติ (UN-
Committee on Science and Technology for Development: CSTD) และประเทศผู้เข้ำร่วม (Participant) 
ของคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (Committee on Scientific and Technological 
Policy: CSTP) ของ OECD รวมถึงได้ด ำเนินกำรเชิงรุกในกำรท ำหน้ำที่ผู้แทนไทยในคณะกรรมกำรที่ปรึกษำของ
คณะกรรมกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำเซียน (Board of Advisory Committee of ASEAN Committee 
on Science and Technology: BAC of ASEAN COST) ในกำรเสนอข้อริเริ่มและโครงกำรส ำคัญ อำทิ ข้อริเริ่ม
กระบี่ (Krabi Initiative) โครงกำรส่งเสริมกำรเคลื่อนย้ำยผู้มีควำมสำมำรถพิเศษในอำเซียน (ASEAN Talent 
Mobility) และกำรริเริ่มจัดกำรประชุม ASEAN STI Forum และขับเคลื่อนกำรพัฒนำระบบนวัตกรรมอำเซียน 
เป็นต้น ตลอดจนขับเคลื่อนให้ควำมร่วมมือระดับทวิภำคีกับประเทศเป้ำหมำยในสำขำยุทธศำสตร์ อำทิ อังกฤษ 
อเมริกำ เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น และเกำหลี เป็นต้น นอกจำกนี  ยังได้มีส่วนสนับสนุนควำมร่วมมือกับองค์กำรกำรศึกษำ 
วิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ (UNESCO) ด้ำนกำรส่งเสริมจริยธรรมทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 เว็บไซต์ ASEAN Open Innovation and Entrepreneurship Platform และโครงกำรน ำร่อง
พัฒนำสินค้ำหรือบริกำร วทน. เพื่อตอบสนองตลำดอำเซียน 

 ข้อมูล Thailand STI Outlook บรรจุในฐำนข้อมูล OECD STI Outlook 
 ข้อเสนอกำรก ำหนดท่ำที ไทยกำรขับเคลื่อนวำระเ พ่ือกำรพัฒนำที่ยังยืน ( Sustainable 

Development Goals) เสนอต่อ UN CSTD  
 เกิดกำรจับคู่ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ วทน. กับหน่วยงำนเป้ำหมำยในต่ำงประเทศ มีแผนงำน

และงบประมำณลงทุนร่วมกัน  
 Policy หรือ Guideline ในประเด็นจริยธรรมด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่ส ำคัญส ำหรับ

ประเทศไทย 
 

 



 
 

74 

 

การด าเนินงาน 

โครงการ งบประมาณปี 2561 
(บาท) 

โครงกำร 1 โครงกำรพัฒนำและขับเคลื่อนข้อริเริ่มใหม่ (GIPA --  Global 
Innovation Policy Accelerator) 

1,400,000.00 

โครงกำร 2 โครงกำรขับเคลื่อนพันธกิจควำมร่วมมือกับ OECD ด้ำน วทน. 786,600.00 
โครงกำร 3 โครงกำรขับเคลื่อนควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) 
และขับเคลื่อนควำมร่วมมืออำเซียน (ASEAN) 

1,519,599.12 

โครงกำร 4 โครงกำรควำมร่วมมือ UNESCO ด้ำนกำรส่งเสริมจริยธรรม ว&ท 
(Ethics)       

2,025,640.00 
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โครงการ (2.3.1) โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนข้อริเริ่มใหม่ (GIPA --  Global Innovation Policy 
Accelerator) 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ประเทศไทยอยู่ระหว่ำงด ำเนินนโยบำย Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นให้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือในกำร
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ข้อริเริ่มและมำตรกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำและยกระดับ
ขีดควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมส ำหรับภำคอุตสำหกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน อำทิ มำตรกำรด้ำน
กำรเงินและภำษีส ำหรับกำรวิจัยและนวัตกรรม กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบเพ่ือลดอุปสรรคในกำร
ด ำเนินธุรกิจนวัตกรรม และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนให้ทันสมัย อย่ำงไรก็ตำม สถำนกำรณ์กำร
เปลี่ยนแปลงของโลกเป็นไปอย่ำงมีพลวัตรสูง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงพลิกโฉมฉับพลันด้ำน
เทคโนโลยี (technology disruptive change) ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ประเทศต่ำงๆ จ ำเป็นต้องปรับตัวและสร้ำงขีดควำมสำมำรถภำยในเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว 
ผู้ก ำหนดนโยบำยในระบบนวัตกรรมเป็นผู้มีบทบำทหลักในกำรเสนอข้อริเริ่มเชิงนโยบำยและมำตรกำรเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ รวมถึง กลไกและ
แนวทำงรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ในระบบนวัตกรรม ซึ่งจ ำเป็นต้องมีควำมรอบรู้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงทั งในเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั ง ระบบเศรษฐกิจและสังคม สำมำรถเชื่อมโยงแนวคิด
ใหม่ในกำรปรับปรุงและเสริมสร้ำงระบบนวัตกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ สำมำรถสร้ำง
ประสิทธิผลให้แก่เศรษฐกิจและสังคมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์และนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) ในฐำนะหน่วยงำนที่
มีภำรกิจหลักในกำรจัดท ำนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เล็งเห็นถึง
ควำมส ำคัญของกำรเร่งสร้ำงและพัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้ก ำหนดนโยบำยในระบบนวัตกรรมเพ่ือให้
สำมำรถริเริ่มและก ำหนดนโยบำยที่เป็นประโยชน์และเหมำะสมกับบริบทของประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ผ่ำนกระบวนกำรแลกเปลี่ยนแนวควำมคิด และเรียนรู้จำกกำรทดลองปฏิบัติและจำกประสบกำรณ์ของ
ประเทศต่ำงๆ เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับบริบทของประเทศต่อไป  

The Global Innovation Policy Accelerator (GIPA) เป็นโครงกำรภำยใต้กองทุน Thailand – 
UK Newton Research and Innovation Partnership โดยมี Innovate UK และ National Endowment 
for Science Technology and the Arts (NESTA) องค์กรเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรมของสหรำช
อำณำจักร เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำผู้น ำด้ำนกำรบริหำรนโยบำยและกำร
จัดกำรนวัตกรรม และสร้ำงเครือข่ำยผู้ก ำหนดนโยบำยนวัตกรรมระหว่ำงไทย ประเทศในภูมิภำคอำเซียน 
และสหรำชอำณำจักร รวมถึง สนับสนุนกำรจัดท ำต้นแบบหรือโครงกำรน ำร่องที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
นวัตกรรม เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ระบบนวัตกรรมและสร้ำงโอกำสในกำรท ำควำมร่วมมือระหว่ำงกัน สวทน. 
จึงเห็นควรร่วมมือกับ Innovate UK ด ำเนินโครงกำร GIPA โดยกำรคัดเลือกผู้บริหำรระดับก ำหนดนโยบำย
ในระบบนวัตกรรมของหน่วยงำนหลักในประเทศเข้ำร่วมฝึกอบรม แลกเปลี่ยนแนวคิด และทดลองปฏิบัติ 
จัดท ำข้อริเริ่มเชิงนโยบำยอันเกิดจำกกำรระดมสมองร่วมกัน เพ่ือให้ได้โครงกำรน ำร่องที่เกี่ยวข้องกับกำร
พัฒนำระบบนวัตกรรมที่สำมำรถน ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่ำงแท้จริง   
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2. วัตถุประสงค์ 

(1)  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือผู้ก ำหนดนโยบำยในระบบนวัตกรรมระหว่ำง สวทน. และหน่วยงำน
ภำครัฐ ที่มีบทบำทส ำคัญต่อระบบนวัตกรรมของประเทศ กับผู้น ำด้ำนกำรก ำหนดนโยบำยระบบ
นวัตกรรมของประเทศในภูมิภำคอำเซียน และสหรำชอำณำจักร  

(2) เพ่ือศึกษำและแลกเปลี่ยนแนวคิดด้ำนกำรพัฒนำระบบนวัตกรรมกับประเทศในภูมิภำคอำเซียน 
และสหรำชอำณำจักร เพ่ือน ำไปสู่กำรจัดท ำโครงกำรต้นแบบเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำระบบ
นวัตกรรม  

(3) เพ่ือจัดท ำโครงกำรต้นแบบที่เป็นกลไกหรือมำตรกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรนวัตกรรมร่วมกัน
ระหว่ำงผู้บริหำรหน่วยงำนภำยในประเทศที่เกี่ยวข้องและมีส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำระบบ
นวัตกรรม  

 
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

ผลผลิต (Output) 

 เครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงผู้บริหำรที่มีบทบำทส ำคัญต่อระบบนวัตกรรมในประเทศไทย 
และผู้น ำด้ำนกำรก ำหนดนโยบำยระบบนวัตกรรมของประเทศในภูมิภำคอำเซียน และส
หรำชอำณำจักร 

 ต้นแบบหรือโครงกำรต้นแบบที่เป็นกลไกหรือมำตรกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรนวัตกรรมที่
สำมำรถน ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่ำงแท้จริง 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 เกิดควำมเชื่อมโยงระหว่ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือผู้บริหำรที่มีบทบำทส ำคัญในระบบ
นวัตกรรม ของประเทศในภูมิภำคอำเซียน และสหรำชอำณำจักร ที่สำมำรถถ่ำยทอดแนวคิด 
ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำระบบนวัตกรรม และสำนต่อกำรด ำเนินงำนร่วมกันใน
อนำคตได้  

 บุคลำกรที่เกี่ยวข้องได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ทั งเชิงนโยบำยและเทคนิคเกี่ยวกับกำรจัดท ำ
นโยบำยระบบนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรนวัตกรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกขึ น  

 กลไกหรือมำตรกำรในกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรนวัตกรรมที่มีประสิทธิภำพและสำมำรถ
น ำไปใช้ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  

ผลกระทบ (Impact)  

 มีนวัตกรรมจ ำนวนเพิ่มขึ นจำกกำรน ำกลไกและมำตรกำรไปใช้ในทำงปฎิบัติ 
 เกิดนวัตกรรมสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจให้แก่ภำคอุตสำหกรรมของไทย  

4. พื้นที่ด าเนินการ 
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กรุงเทพมหำนคร สหรำชอำณำจักร และประเทศในภูมิภำคอำเซียน  
 

5. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ GIPA : ผู้บริหำรที่มีบทบำทและส่วนร่วมในกำรก ำหนดและ
ตัดสินนโยบำยเกี่ยวกับระบบวิจัยและนวัตกรรม 

ผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้ใช้ประโยชน์จำกกลไกและมำตรกำรกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรนวัตกรรม 
อำทิ หน่วยงำนให้ทุน หน่วยงำนภำครัฐที่มีหน้ำที่สนับสนุนระบบวิจัยและนวัตกรรม หน่วยงำนด ำเนินกำร
วิจัยและนวัตกรรม เช่น มหำวิทยำลัย และสถำบันวิจัยั หน่วยบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ภำคอุตสำหกรรม ผลิตและบริกำร  

 
6. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย  

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย  

กิจกรรม ผลผลิต 
 

ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร  
(Pre-Workshop) ครั งที ่1 เดือนธันวำคม 

แนวคิดเก่ียวกับหัวข้อเชิง
นโยบำยในระบบนวัตกรรม

ส ำหรับโครงกำร 

1 - - - 

กิจกรรมที่ 2 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร  
(Pre-Workshop) ครั งที ่2 เดือนมกรำคม 

หัวข้อเชิงนโยบำย - 1 - - 

กิจกรรมที่ 3 กำรฝึกอบรมที่ UK ครั งที่ 1  
(เดือนกุมภำพันธ์) 

กำรออกแบบนโยบำย และ
แผนกำรจัดท ำนโยบำย 

- 1 - - 

กิจกรรมที่ 4 กำรฝึกอบรมที่ UK ครั งที่ 2  
(เดือนเมษำยน) 

(ร่ำง) ต้นแบบเชิงนโยบำยฯ - - 1 - 

กิจกรรมที่ 5 กำรจัดประชุมระดมสมอง
ระหว่ำงผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 8 ครั ง  
(เดือนกุมภำพันธ์ - ตุลำคม) 

(ร่ำง) ต้นแบบเชิงนโยบำยฯ 
และกระบวนกำรจัดท ำนโยบำย

ฯ 

- - 1 - 

กิจกรรมที่ 6 กำรจัดสรุปผลกำรฝึกอบรม
โครงกำร (Final conference)  

เอกสำรสรุปกำรฝึกอบรม
โครงกำร 

- - - 1 

กิจกรรมที่ 7 กำรจัดท ำเอกสำรต้นแบบเชิง
นโยบำยฯฉบับภำษำอังกฤษ  
กิจกรรมที่ 8 จัดพิมพ์เอกสำรเผยแพร่ 

ต้นแบบเชิงนโยบำยส ำหรับกำร
พัฒนำระบบนวัตกรรมของ

ประเทศภำษำอังกฤษ 

- - - 1 
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7. งบประมาณด าเนินงาน  1,400,000 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
1) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร (Pre-

Workshop) ครั งที่ 1 เดือนธันวำคม 
20,000  - - - 

1) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร (Pre-
Workshop) ครั งที่ 2 เดือนมกรำคม  

2) กำรฝึกอบรมที ่UK ครั งที่ 1 (เดือน
กุมภำพันธ์)  

3) กำรจัดประชุมระดมสมองระหว่ำง
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 2 ครั ง 
(เดือนกุมภำพันธ์)  

4) ค่ำท่ีปรึกษำจัดท ำต้นแบบ
ภำษำอังกฤษ (งวดที่ 1)  

- 491,900 - - 

1) กำรฝึกอบรมที ่UK ครั งที่ 2 (เดือน
เมษำยน)  

2) กำรจัดประชุมระดมสมองระหว่ำง
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 3 ครั ง 
(เดือนมีนำคม - ตุลำคม) 

- - 343,650 - 

1) กำรจัดสรุปผลกำรฝึกอบรมโครงกำร 
(Final conference)  

2) กำรจัดประชุมระดมสมองระหว่ำง
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 3 ครั ง 
(เมษำยน – กันยำยน) 

3) ค่ำท่ีปรึกษำจัดท ำต้นแบบ
ภำษำอังกฤษ (งวดที่ 2) 

4) จดัพิมพ์เอกสำรเผยแพร่ 

- - - 544,450 

รวมงบประมาณ(บาท) 20,000 491,900 343,650 544,450 
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โครงการ (2.3.2) โครงการขับเคลื่อนพันธกิจความร่วมมือกับ OECD ด้าน วทน. 
 1. เหตุผลความจ าเป็น 

ประเทศไทยได้เข้ำร่วมกิจกำรของคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (CSTP) 
ภำยใต้องค์กำรเพ่ือควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ (OECD) ในฐำนะผู้เข้ำร่วม (participant) ที่
ไม่ใช่สมำชิก OECD มำตั งแต่ปี 2559  สวทน. ได้ปฏิบัติหน้ำที่ผู้แทนของรัฐบำลไทยในคณะกรรมกำร
ดังกล่ำว  กำรเข้ำร่วมกิจกำรชองคณะกรรมกำรดังกล่ำวจะท ำให้ สวทน. ได้เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับนโยบำย 
วทน. ในประเทศอ่ืนๆ ซึ่งอำจน ำมำประยุกต์ใช้กับประเทศไทยเพ่ือปรับปรุงนโยบำย วทน. ของไทยเอง  
คณะกรรมกำร CSTP ส่งเสริมกำรร่วมมือกันระหว่ำงประเทศสมำชิกและประเทศที่เข้ำร่วมกิจกำรผ่ำน
กิจกรรมนำนำชนิด จึงเป็นโอกำสอันดีที่ประชำคมวิทยำศำสตร์ไทยจะได้เข้ำถึงควำมเชี่ยวชำญระดับโลกและ
สร้ำงควำมตระหนักถึงวิทยำศำสตร์ไทยในเวทีระดับโลก    

 
2. วัตถปุระสงค์ 

(1)  สนับสนุนนโยบำยด้ำนกำรต่ำงประเทศของรัฐบำลในกำรเสริมสร้ำงบทบำทไทยอย่ำงสร้ำงสรรค์
ในเวทีนำนำชำติโดยใช้ตัวอย่ำงกำรด ำเนินงำนด้ำน วทน. ผ่ำนกำรด ำเนินงำนในฐำนะประเทศ
ผู้เข้ำร่วมคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (CSTP) ของ OECD 

(2) พัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศจำกกำรเข้ำร่วมกำรประชุมของ CSTP  
(3) น ำควำมเชี่ยวชำญจำก CSTP มำปรับปรุงนโยบำย วทน. ของไทย  

 
3. เป้าหมายหลักท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

(1) ควำมร่วมมือเชิงหุ้นส่วนกับ OECD ที่จะมีส่วนช่วยยกระดับกำรพัฒนำ วทน. ของไทยให้ก้ำวสู่
ระดับสำกล  

 
4. ผลทีค่าดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

ผลผลิต (Output) 

 ข้อมูลด้ำน วทน. ของประเทศไทยบรรจุในฐำนข้อมูล EC-OECD STI Outlook 
 ข้อมูลด้ำน ควำมร่วมมือ วทน. ของประเทศไทยในเวทีนำนำชำติ ปรำกฏในแบบส ำรวจ 

International STI Co-operation for the Grand Challenges 
 ข้อมูลด้ำน วทน. ของประเทศไทยปรำกฏใน Multi-dimensional Country Review 

(MDCR) 
 สวทน. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงกำร Country Partnership Programme (CPP) ภำยใต้

หัวข้อ Enhancing Science, Technology and Innovation Policies 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
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 เกิดควำมเชื่อมโยงระหว่ำงประชำคมวิทยำศำสตร์ไทยกับ OECD 
 เกิดควำมเชื่อมโยงระหว่ำงประชำคมวิทยำศำสตร์ไทยกับ OECD 
 นโยบำย วทน. ที่มีประสิทธิผลมำกขึ น  

ผลกระทบ (Impact)  

 ประเทศไทยใช้ วทน. ในกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมสู่ประเทศไทย 4.0  
5. พื้นที่ด าเนินการ 

กรุงเทพมหำนคร, กรุงปำรีส (ส ำนักงำนใหญ่ OECD)  
 

6. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงกำรต่ำงประเทศ (กรม
เศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ ส ำนักนโยบำยและแผน  ส ำนักพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ และกรม
ภูมิภำคต่ำง ๆ) สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย หน่วยนโยบำย วทน. 
ในประเทศอำเซียนและคู่เจรจำ และส ำนักงำนเลขำธิกำรอำเซียน รวมถึงเครือข่ำยอำเซียน -ยุโรป และ
องค์กรระหว่ำงประเทศต่ำง ๆ อำทิ UNCTAD, OECD เป็นต้น ตลอดจนมหำวิทยำลัยวิจัย และ
มหำวิทยำลัยภูมิภำคในเครือข่ำยของ สวทน. นักนโยบำย นักวิชำกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ
นวัตกรรมของประเทศ 

 

7. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย  

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย  

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตและหน่วยนับ 
ส ำรวจข้อมูลและจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับ วทน. 
ของประเทศไทยร่วมกับ OECD 

- ข้อมูล Thailand STI Outlook บรรจุในฐำนข้อมูล OECD STI 
Outlook  1 ชุด 
- ข้อมูลด้ำน ควำมร่วมมือ วทน. ของประเทศไทยในเวทีนำนำชำติ 
ปรำกฏในแบบส ำรวจ International STI Co-operation for 
the Grand Challenges 1 ชุด 
- ข้ อมู ลด้ ำน  วทน .  ของประ เทศ ไทยปรำกฏ ใน  Multi-
dimensional Country Review (MDCR) 1 ชุด 
- สวทน. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงกำร Country Partnership 
Programme (CPP) ภ ำ ย ใ ต้ หั ว ข้ อ  Enhancing Science, 
Technology and Innovation Policies 
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8. งบประมาณด าเนินงาน  786,600 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
โครงกำรควำมร่วมมือตำมพันธกิจ
สมำชิก CSTP OECD  

130,000 500,000 100,000 56,600 

รวมงบประมาณ(บาท) 130,000 500,000 100,000 56,600 
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โครงการ (2.3.3) โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และขับเคลื่อนความร่วมมือ
อาเซียน (ASEAN) 
 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

สหประชำชำติได้ประกำศวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ให้เป็นวำระกำรพัฒนำเพ่ือควำม
เป็นอยู่ที่ดีขึ นของมนุษยชำติ โดยปรับแนวทำงกำรพัฒนำให้เกิดควำมสมดุล ทั่วถึง และยั่งยืน โดยค ำนึงถืง
สันติภำพ ควำมมั่นคงของมนุษย์ ควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจ ควำมยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และควำมร่วมมือเชิง
หุ้นส่วนระหว่ำงประเทศต่ำงๆ  ประเทศไทยได้ยอมรับวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ซึ่งประกอบด้วย
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) 17 เป้ำหมำย โดยรัฐบำลได้จัดตั งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนเพื่ออนุวัติ
วำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืนให้บรรลุเป้ำหมำยทั ง 17 เป้ำหมำย โดยมีคณะกรรมกำรระดับชำติที่ประกอบด้วย
ตัวแทนจำกภำคส่วนต่ำงๆ ทั งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม และมีหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทำงด ำเนินกำร  

วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้รับกำรคำดหมำยว่ำจะเป็นปัจจัยส ำคัญซึ่งขำดเสียมิได้
ส ำหรับกำรด ำเนินกำรเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  กำรใช้ประโยชน์จำก วทน. เพ่ือกำรบรรลุ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่ประชำคมวิทยำศำสตร์นำนำชำติให้ควำมสนใจ ผ่ำนกำรอภิปรำยและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่ำงกว้ำงขวำง  กำรก ำหนดนโยบำย วทน. เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่ผู้ก ำหนด
นโยบำย วทน. ของประเทศต่ำงๆควรให้ควำมส ำคัญเช่นกัน  

ในกำรนี  สวทน. จึงเล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรศึกษำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือถอดบทเรียนกำร
พัฒนำที่ยั่งยืนในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับ วทน. จึงได้สมัครเข้ำร่วมเป็นสมำชิกคณะกรรมำธิกำรวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ (CSTD) วำระปี ค.ศ. 2015-2018 อันเป็นผลจำกควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำรระหว่ำง สวทน. กับ องค์กำรกำรประชุมสหประชำชำติว่ำด้วยกำรค้ำและกำรพัฒนำ (UNCTAD) 
ซึ่ง CSTD นี เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ส ำคัญของประชำคมระหว่ำงประเทศด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีและด้ำนกำรพัฒนำ ประเทศไทยจึงได้รับประโยชน์จำกกำรเข้ำร่วมเวทีดังกล่ำว ในฐำนะที่จะได้รับ
ข้อมูลข่ำวสำรใหม่ๆเกี่ยวกับนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำ วทน. เพ่ือตอบโจทย์กำรพัฒนำที่ยั่งยืนของ
ประเทศต่ำงๆ และได้เผยแพร่แนวทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของไทยตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง
องค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่เหมำะสมเป็นส่วนประกอบส ำคัญ  

ในขณะเดียวกัน สวทน. เห็นสมควรด ำเนินโครงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์อำเซียนและกำร
ต่ำงประเทศด้ำน วทน. ในปีงบประมำณ 2561 เพ่ือด ำเนินกำรเชิงรุกในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรทูต
วิทยำศำสตร์ ตลอดจนผลักดันบทบำทและผลประโยชน์ประเทศไทยในอำเซียนและนำนำชำติ รวมถึงกำรท ำ
หน้ำที่ประธำนคณะกรรมกำรที่ปรึกษำของคณะกรรมกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำเซียน (Board of 
Advisory Committee of ASEAN Committee on Science and Technology: BAC of ASEAN COST) 
โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย และพัฒนำเศรษฐกิจไทยให้ก้ำวไปสู่เศรษฐกิจ
ฐำนนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัล 
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2. วัตถุประสงค์ 

(1)  สนับสนุนนโยบำยด้ำนกำรต่ำงประเทศของรัฐบำลในกำรเสริมสร้ำงบทบำทไทยอย่ำงสร้ำงสรรค์ใน
เวทีนำนำชำติโดยใช้ตัวอย่ำงกำรด ำเนินงำนด้ำน วทน. ผ่ำนกำรด ำเนินงำนในฐำนะสมำชิกของ
คณะกรรมกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือกำรพัฒนำขององค์กำรสหประชำชำติ (UN-CSTD) 

(2) พัฒนำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยด้ำน วทน. เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน   
(3) น ำควำมเชี่ยวชำญจำก CSTD และ UNCTAD มำขับเคลื่อน วทน. เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของไทย

และเชื่อมโยงสู่อำเซียน 
(4)     ผลักดันกำรพัฒนำ ASEAN Open Innovation and Entrepreneurship Platform เป็นกลไกใน

กำรเชื่อมโยงควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ วทน. และพัฒนำผู้ประกอบไทยสู่ตลำด วทน. 
อำเซียน 

   
 
3. เป้าหมายหลักท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

(1) ควำมร่วมมือกับ CSTD และ UNCTAD ที่จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้วย วทน. 
(2) นโยบำย วทน. เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  
(3)       ควำมร่วมมือด้ำน วทน. กับประชำคมอำเซียน 
(4)       เกิดแพลตฟอร์มสนับสนุนนวัตกรรมระบบเปิดและควำมเป็นผู้ประกอบกำรในอำเซียน  

 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

ผลผลิต (Output) 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยที่รวบรวมกรณีศึกษำและถอดบทเรียนกำรใช้ วทน. ขับเคลื่อนวำระ
เพ่ือกำรพัฒนำที่ยังยืน (Sustainable Development Goals)  

 ข้ อมู ล /ท่ ำที ไทยต่ อกำรขั บ เ คลื่ อนว ำ ระ เ พ่ื อกำร พัฒนำที่ ยั ง ยื น  ( Sustainable 
Development Goals) เสนอต่อทีประชุม CSTD 

 รำยงำนกำรเข้ำร่วมกำรประชุม   
 เว็บไซต์ ASEAN Open Innovation and Entrepreneurship Platform และโครงกำรน ำ

ร่องพัฒนำสินค้ำ/บริกำร วทน. เพ่ือตอบสนองตลำดอำเซียน 
 ข้อเสนอกำรก ำหนดท่ำทีไทยในเวที ASEAN COST และ ASEAN S&T Ministerial Meeting 

อย่ำงน้อย 1 ข้อเสนอ 
 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร Technology Upgrading for Industry 4.0  

ผลลัพธ์ (Outcome) 
 นโยบำย วทน. เพ่ือกำรพัฒนำที่มีประสิทธิผลและยั่งยืนมำกขึ น 
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 วทน. มีบทบำทในกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของประเทศ  
 เกิดกำรเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชำญไทยและต่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำก ำลังคน วทน. ตำม

เป้ำหมำย 15:10,000 และส่งเสริมสนับสนุนกำรลงทุนด้ำน วทน. ตำมเป้ำหมำย 1% ต่อ 
GDP ของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยและแผน วทน. แห่งชำติ และ
นโยบำยรัฐบำล  
  

ผลกระทบ (Impact)  

 ประเทศไทยบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  
 เสริมสร้ำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำย (S-curve Industries) และส่งเสริมให้ไทยเป็น

ฐำนของกำรลงทุนในธุรกิจฐำนควำมรู้และกำรลงทุนเพ่ือกำรวิจัยและพัฒนำ 
 ส่งเสริมบทบำทไทยด้ำน วทน. ในเวทีนำนำชำติ ซึ่งจะสร้ำงควำมเชื่อมั่นด้ำนกำรค้ำ กำร

ลงทุนในประเทศไทยในระยะยำว 
  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

กรุงเทพมหำนคร, นครเจนีวำ (ส ำนักงำนสหประชำชำติ), ภูมิภำคอำเซียน  
 

6. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงกำรต่ำงประเทศ (กรม
เศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ ส ำนักนโยบำยและแผน  ส ำนักพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ และกรม
ภูมิภำคต่ำง ๆ) สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย หน่วยนโยบำย วทน. 
ในประเทศอำเซียนและคู่เจรจำ และส ำนักงำนเลขำธิกำรอำเซียน รวมถึงเครือข่ำยอำเซียน-ยุโรป และ
องค์กรระหว่ำงประเทศต่ำง ๆ อำทิ UNCTAD, OECD เป็นต้น ตลอดจนมหำวิทยำลัยวิจัย และ
มหำวิทยำลัยภูมิภำคในเครือข่ำยของ สวทน. นักนโยบำย นักวิชำกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ
นวัตกรรมของประเทศ  

 
 

7. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย  

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย  

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตและหน่วยนับ 
กิจกรรมที่ 1 SDGs และ CSTD 
1.1 กำรจัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยที่
รวบรวมกรณีศึกษำและถอดบทเรียนกำรใช้ 

- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยที่รวบรวมกรณีศึกษำและถอดบทเรียน
กำรใช้ วทน. ขับเคลื่อนวำระเพ่ือกำรพัฒนำที่ยังยืน (Sustainable 
Development Goals) 1 ฉบับ  
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โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตและหน่วยนับ 
วทน. ขับเคลื่อนวำระเพ่ือกำรพัฒนำที่ยังยืน 
(Sustainable Development Goals) 
 
1.2 เอกสำรกำรเข้ำร่วมประชุม CSTD   

- ข้อมูล/ท่ำทีไทยต่อกำรขับเคลื่อนวำระเพ่ือกำรพัฒนำที่ยังยืน 
(Sustainable Development Goals) เสนอต่อทีประชุม CSTD 
- รำยงำนกำรเข้ำร่วมกำรประชุม    

กิจกรรมที่ 2 จัดงำนประชุม/สัมมนำ ASEAN 
Open Innovation and 
Entrepreneurship Forum: Regional 
Partnership for Development วันที่  14 
ตุลำคม 2017 ณ กรุงเนปิดอว์ สำธำรณรัฐ
แห่งสหภำพเมียนมำร์   

- เว็บไซต์ ASEAN Open Innovation and Entrepreneurship 
Platform และโครงกำรน ำร่องพัฒนำสินค้ำ/บริกำร วทน. เพ่ือ
ตอบสนองตลำดอำเซียน 
รำยงำนกำรประชุม/สัมมนำ 

กิจกรรมที่ 3 จัดประชุม/สัมมนำ ASEAN 
Open Innovation and 
Entrepreneurship Forum II – Global 
Partnership for Development วันที่  20 
มีนำคม 2018 ณ Royal Orchid Sheraton 
Hotel กรุงเทพฯ ประเทศไทย  
 

เ ว็ บ ไซต์  ASEAN Open Innovation and Entrepreneurship 
Platform และโครงกำรน ำร่องพัฒนำสินค้ำ/บริกำร วทน. เพ่ือ
ตอบสนองตลำดอำเซียน 
รำยงำนกำรประชุม/สัมมนำ 

กิจกรรมที่ 4 ร่วมประชุม/สัมมนำ รวมถึง
ร่วมด ำเนินกำรในกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ส ำคัญ
และที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำและผลักดัน
ก ำ ร พั ฒ น ำ เ ว็ บ ไ ซ ต์  ASEAN Open 
Innovation and Entrepreneurship ทั งใน
รูปแบบ online และ offline กับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง (STIPI KMUTT) ประกอบด้วย 
Myanmar Workshop วันที่ 18-19 ธันวำคม 
2 0 1 7 / Cambodia Workshop เ ดื อ น
มกรำคม 2018  / Lao Workshop เดือน
กุ มภ ำ พัน ธ์  2 0 18  / Online Platform 
Design วันที่ 21-22 ธันวำคม 2017 ณ กรุง
โซล หรือกรุงเทพฯ / Offline Contest วันที่ 
20 สิงหำคม 2018 ณ กรุงเทพฯ 

เ ว็ บ ไซต์  ASEAN Open Innovation and Entrepreneurship 
Platform และโครงกำรน ำร่องพัฒนำสินค้ำ/บริกำร วทน. เพ่ือ
ตอบสนองตลำดอำเซียน 

กิจกรรมที่  5  เข้ ำร่ วมประชุมที่ ส ำคัญ
ประจ ำปีของอำเซียน ประกอบด้วย COST-
74 วันที่ 10-11 มีนำคม 2018 ณ กรุงเทพฯ 
/ BAC Retreat and BAC-5  will be back 
to back with ASEAN Next 2018 วันที่ 15 

ข้อเสนอกำรก ำหนดท่ำทีไทยในเวที ASEAN COST และ ASEAN 
S&T Ministerial Meeting อย่ำงน้อย 1 ข้อเสนอ 
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โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตและหน่วยนับ 
-18 มีนำคม 2018 ณ กรุงเทพฯ / COST 
Retreat / COST-74 วันที่  8-11 มีนำคม 
2017 ณ กรุงเทพฯ  / COST Retreat: วันที่ 
8-9 พฤษภำคม 2018 ณ เชียงใหม่ 
 

 

8. งบประมาณด าเนินงาน 1,519,599.12 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
โครงกำรขับเคลื่อนควำมร่วมมือเพ่ือ
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) 

3,599 12,000 642,000 62,000 

โครงกำรขับ เคลื่ อนควำมร่ วมมือ
อำเซียน 

560,000 150,000 70,000 20,000 

รวมงบประมาณ(บาท) 563,599 162,000 712,000 82,000 
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โครงการ (2.3.4) โครงการความร่วมมือ UNESCO ด้านการส่งเสริมจริยธรรม ว&ท (Ethics)        
1. เหตุผลความจ าเป็น 

โดยที่ปัจจุบัน ประเด็นเรื่องจริยธรรมในด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ก ำลังเป็นที่สนใจของ
ประชำคมระหว่ำงประเทศ เนื่องจำกควำมเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีที่เกิดขึ นอย่ำงรวดเร็วในโลกยุคโลกำภิ
วัตน์ จึงท ำให้ประเทศไทยต้องให้ควำมสนใจกับประเด็นดังกล่ำว ซึ่งควำมร่วมมือกับองค์กำรกำรศึกษำ 
วิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ (UNESCO) จะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนจริยธรรม 
ว&ท ในอนำคตของไทย  

2. วัตถุประสงค์ 

(1)  พัฒนำกลไกหำรือเชิงนโยบำยและท ำงำนเชื่อมโยงกับองค์กำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชำชำติหรือยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, UNESCO) ทำงด้ำนจริยธรรม  

3. เป้าหมายหลักท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
(1) ข้อเสนอแนวทำงปฏิบัติที่ดี (Guideline for Best Practices) และข้อเสนอแนะเชิงจริยธรรมที่

เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรเชิงนโยบำยเพ่ือตอบสนองผลของควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

ผลผลิต (Output) 

 Policy หรือ Guideline ในประเด็นจริยธรรมด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่ส ำคัญ
ส ำหรับประเทศไทย 4 ประเด็นหลัก 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 จริยธรรมด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้รับกำรดูแลอย่ำงเป็นระบบ 
ผลกระทบ (Impact)  

 ควำมเชื่อมั่นของประชำชนต่อวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

กรุงเทพมหำนคร และ กรุงปำรีส (ส ำนักงำนใหญ่ UNESCO) 
6. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงกำรต่ำงประเทศ (กรม
เศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ ส ำนักนโยบำยและแผน  ส ำนักพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ และกรม
ภูมิภำคต่ำงๆ) สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย หน่วยนโยบำย วทน. 
ในประเทศอำเซียนและคู่เจรจำ และส ำนักงำนเลขำธิกำรอำเซียน รวมถึงเครือข่ำยอำเซียน-ยุโรป และ
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องค์กรระหว่ำงประเทศต่ำงๆ อำทิ UNCTAD, OECD เป็นต้น ตลอดจนมหำวิทยำลัยวิจัย และ
มหำวิทยำลัยภูมิภำคในเครือข่ำยของ สวทน. 

 
7. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย  

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย  

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตและหน่วยนับ 
โครงกำรควำมร่วมมือ UNESCO ด้ำนกำร
ส่งเสริมจริยธรรม ว&ท (Ethics)      

- Policy หรือ Guideline ในประเด็นจริยธรรมด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีที่ส ำคัญส ำหรับประเทศไทย 4 ประเด็นหลัก ดังนี  
1. กลุ่มเทคโนโลยียีนส์ เซลล์ และกำรปรับแต่งชีวิต 2. กลุ่ม
เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ หุ่นยนต์และ Big Data 3. กลุ่ม
เทคโนโลยีกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและสิ่งแวดล้อม 4. 
กลุม่จริยธรรมกำรวิจัย 

 

8. งบประมาณด าเนินงาน  2,025,640 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
โครงกำรควำมร่วมมือ UNESCO ด้ำน
ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม จ ริ ย ธ ร ร ม  ว &ท 
(Ethics)      

500,000 500,000 500,000 525,640 

รวมงบประมาณ(บาท) 500,000 500,000 500,000 525,640 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา New Growth Engine ของเศรษฐกิจนวัตกรรม 
เป้าหมาย  

เพ่ือสร้ำงเศรษฐกิจในคลัสเตอร์เป้ำหมำยด้วย วทน. เปลี่ยนผ่ำนกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยประสิทธิภำพ
กำรผลิต ไปสู่กำรเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 

แผนงาน 3.1 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม (Economic Zones of Innovation: EZI) 
ความส าคัญ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อเสนอนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน เมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2558 เนื่องจำกเป็นเครื่องมือทำงนโยบำยที่ส ำคัญที่ จะ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่ำ (Value Chain) และส่งเสริมกำรลงทุนอุตสำหกรรมแห่งอนำคต โดยมี
ซุปเปอร์คลัสเตอร์ที่ก ำหนดไว้ ได้แก่ เมืองนวัตกรรมอำหำร (Food Innopolis), ยำนยนต์และชิ นส่วน, ปิโตรเคมี
และเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ดิจิทัล, ศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์, อิเล็กทรอนิกส์ และคลัสเตอร์ทั่วไป 
ได้แก่ เกษตรแปรรูป (ข้ำว มันส ำปะหลัง ยำงพำรำ) ซึ่ง ในระยะถัดไป สวทน. จะมุ่งเน้นกำรพัฒนำนโยบำยที่ใช้ 
วทน. ไปช่วยยกระดับควำมสำมำรถในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและผลิตภำพสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม สร้ำงคุณค่ำและ
นวัตกรรมให้กับคลัสเตอร์เป้ำหมำยเหล่ำนี  โดยจัดท ำและขับเคลื่อนมำตรกำรส่งเสริมเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม 
(Economic Zones of Innovation: EZI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 พื นที่เมืองนวัตกรรมอำหำรในบริเวณอุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทยที่มีบริษัทชั นน ำด้ำนอำหำร
ของโลกมำลงทุนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม และในบริเวณอ่ืนๆ เพิ่มเติม เพื่อสร้ำงบริษัทใหม่ฐำน
นวัตกรรมด้ำนอำหำรและสำขำที่เก่ียวข้อง 

 พื นที่นวัตกรรมเฉพำะด้ำนอ่ืนๆ เพื่อเป็นศูนย์กลำงพัฒนำนวัตกรรมเฉพำะด้ำนของประเทศ เช่น 
ศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์  

 พื นที่พัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออกด้วยนวัตกรรม (EECI) และ Region Science 
Park   

การด าเนินงาน 

โครงการ งบประมาณปี 2561 (บาท) 

โครงกำร 1  โครงกำรจัดตั งและบริหำรจัดกำรเมืองนวัตกรรมอำหำร 48,783,655.82 

โครงกำร 2  โครงกำรส่งเสริมและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนำ
ของภำคเอกชนในประเทศไทย ระยะท่ี 3 

5,597,782.00 
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โครงการ (3.1.1) โครงการจัดตั้งและบริหารจัดการเมืองนวัตกรรมอาหาร 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

อุตสำหกรรมอำหำรเป็นหนึ่งในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่มีบทบำทส ำคัญของประเทศทั งในแง่ของ
กำรผลิต กำรจ้ำงงำน และกำรส่งออก เน้นกำรใช้วัตถุดิบที่มีอยู่อย่ำงหลำกหลำยในประเทศเป็นหลัก และมี
กำรเชื่อมโยงกับภำคเกษตรกรรม สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับผลผลิตทำงกำรเกษตรและสร้ำงรำยได้ให้กับ
เกษตรกรและชุมชน โดยสร้ำงรำยได้ให้แก่ประเทศร้อยละ 22.5 ของ GDP และในปี 2557 กำรส่งออกสินค้ำ
อำหำรของไทยมีมูลค่ำ 933,902 ล้ำนบำท จัดเป็นผู้ส่งออกสินค้ำอำหำรอันดับที่ 14 ของโลก แต่อย่ำงไรก็
ตำม จำกสภำวกำรณ์แข่งขันที่รุนแรงของตลำดอำหำรโลก จ ำเป็นที่อุตสำหกรรมอำหำรของไทยต้องยกระดับ
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นผู้น ำใน
อุตสำหกรรมอำหำรของโลกอย่ำงยั่งยืนต่อไป 

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีควำมพร้อมทั งในด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน ก ำลังคน และปัจจัย
สนับสนุนอื่นๆ ส ำหรับกำรวิจัยพัฒนำและนวัตกรรมเพ่ือกำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่มีมูลค่ำเพ่ิมสูง (High 
Value Added: HVA) จึงได้ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรลงทุน 
กระทรวงอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัย และบริษัทเอกชนในอุตสำหกรรมอำหำร พัฒนำกลไกขับเคลื่อน Food 
Innopolis ซึ่งเป็นพื นที่ที่มีควำมพร้อมด้วยโครงสร้ำงพื นฐำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กำร
จัดสรรสิทธิประโยชน์ส ำหรับกิจกำรเป้ำหมำย โดยพื นที่ดังกล่ำวจะเอื อต่อกำรลงทุนวิจัยพัฒนำและ
นวัตกรรมของภำคเอกชน และมีควำมร่วมมือระหว่ำงภำคเอกชน ภำครัฐ และภำคกำรศึกษำอย่ำงเป็น
รูปธรรม 

ทั งนี  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2558 เห็นชอบให้ Food Innopolis เป็นหนึ่งใน 
Super Cluster ซึ่งเป็นกิจกำรที่ใช้เทคโนโลยีขั นสูงและอุตสำหกรรมแห่งอนำคต โดยจะได้รับสิทธิและ
ประโยชน์ส ำหรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนเป็นพิเศษในพื นที่เป้ำหมำย เพ่ือให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
สูงขึ น ต่อมำเมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำรจัดตั งและด ำเนินกำร Food 
Innopolis และมอบหมำยให้กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) เป็นเจ้ำภำพหลักในกำรจัดตั งและด ำเนินกำร Food 
Innopolis โดยในระยะต้น (พ.ศ. 2558 – 2559) กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจะน ำร่องโครงกำร 
Food Innopolis ในพื นที่ควำมรับผิดชอบของกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีควำมพร้อมทั งใน
ด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน ก ำลังคน และปัจจัยสนับสนุนอ่ืนๆ ส ำหรับกำรวิจัยพัฒนำและนวัตกรรมเพ่ือกำรผลิต
สินค้ำและบริกำรที่มูลค่ำเพ่ิมสูง (High Value Added : HVA) อันจะน ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศจำกกำรใช้แรงงำนเข้มข้นมีมูลค่ำเพ่ิมต่ ำ ไปสู่กำรใช้วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่ำง
เข้มข้นที่มีมูลค่ำสูง และ ดึงดูดกำรลงทุนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรมของภำคเอกชนระดับโลก แรงงำน
ฐำนควำมรู้ (Knowledge Workers) มำสู่พื นที่ Food Innopolis ต่อยอดผลงำนวิจัยไปสู่เชิงพำณิชย์ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดกำรยกระดับควำมสำมำรถของ SMEs ในประเทศ และเพ่ิมโอกำสกำรลงทุนให้แก่บริษัทธุรกิจ
เทคโนโลยีที่จัดตั งใหม่ (Startup) ตลอดจนเพ่ิมกำรจ้ำงงำน นักวิจัย นักวิทยำศำสตร์ นักเทคโนโลยี และ
นวัตกร ทั งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศในอุตสำหกรรมอำหำรและอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง และกำรเพ่ิม
จ ำนวนบริษัทเอกชนที่มีนวัตกรรมขึ นเป็นจ ำนวนมำกในอุตสำหกรรมอำหำร เพ่ือเป็นฐำนควำมสำมำรถใน
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กำรแข่งขันที่ยั่งยืนพร้อมส ำหรับกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจในภูมิภำคอำเซียนและตลำดโลก อันจะน ำพำ
ประเทศไปสู่กำรหลุดพ้นจำกประเทศรำยได้ปำนกลำง (Middle Income Trap)  

ดังนั นเพ่ือสร้ำงสภำวะแวดล้อมที่เหมำะสมส ำหรับกำรพัฒนำ Food Innopolis ให้ท ำงำนอย่ำงเป็น
ระบบสำมำรถดึงดูดบริษัทเอกชนและแรงงำนฐำนควำมรู้เข้ำมำในพื นที่โครงกำร Food Innopolis ได้ จึง
จ ำเป็นต้องมีกลไกและมำตรกำรในกำรขับเคลื่อนโครงกำร Food Innopolis ที่เป็นรูปธรรมในลักษณะที่เป็น
ควำมร่วมมือระหว่ำงภำคเอกชน ภำครัฐ และภำคกำรศึกษำ และมีหน่วยงำนเฉพำะในกำรรับผิดชอบดูแล
เพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัวและประสิทธิภำพในกำรท ำงำน  

 
 2. วัตถุประสงค์ 

(1)  เพ่ือดึงดูดบริษัทอำหำรชั นน ำของโลกทั งบริษัทไทยและบริษัทต่ำงประเทศลงทุนด้ำนนวัตกรรม
อำหำรในประเทศไทย  

(2)  เพ่ือเป็นศูนย์กลำงกำรวิจัย พัฒนำ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Research and Innovation Hub) 
ส ำหรับอุตสำหกรรมอำหำร และเป็นแหล่งจ้ำงงำนบุคลำกรวิจัย 

(3)  เพ่ือยกระดับควำมสำมำรถ SMEs และบริษัทจัดตั งใหม่ (Startup) ให้สำมำรถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่
อุปทำนอำหำรระดับโลกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(4)  เพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงอุตสำหกรรมอำหำรของไทยจำกกำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่ใช้แรงงำน
เข้มข้นมีมูลค่ำเพ่ิมต่ ำไปสู่สินค้ำและบริกำรที่มีมูลค่ำเพ่ิมสูงโดยใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอย่ำงเข้มข้น 

 
3. เป้าหมายหลักท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

กำรจัดตั ง Food Innopolis ซึ่งเป็นพื นที่ที่มีควำมพร้อมทำงด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำนและบุคลำกรในกำร
สนับสนุนนวัตกรรมส ำหรับสินค้ำเกษตรอำหำรของไทย เป็นกำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตเกษตรอำหำรจำกสินค้ำ
ปฐมภูมิ (Commodity) มูลค่ำต่ ำ ควำมต้องกำรของตลำดไม่แน่นอน รำคำผันผวน ไปสู่สินค้ำที่มีคุณภำพสูง มี
ควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่ง เป็นที่ต้องกำรของตลำดและขำยได้ในรำคำสูง เพ่ิมควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของ
อุตสำหกรรมอำหำร และรำยได้ของเกษตรกรในระยะยำว ทั งนี  Food Innopolis มีเป้ำหมำยเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
ทำงกำรแข่งขัน ดังนี  

(1) ช่วยเร่งส่งเสริมนวัตกรรมอำหำรมูลค่ำเพ่ิมสูงเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำกำรส่งออก 2 เท่ำ ของมูลค่ำปัจจุบัน
ภำยในระยะเวลำ 5 ปี ข้ำงหน้ำ (ประมำณ 2 ล้ำนล้ำนบำท)  

(2) ช่วยเร่งส่งเสริมกำรลงทุนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรมของภำคเอกชนในอุตสำหกรรมอำหำรเพ่ิมขึ น 
10 เท่ำ ในระยะ 5 ปี ข้ำงหน้ำ (ประมำณ 35,000 ล้ำนบำท) ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำน
บุคลำกรวิจัยพัฒนำและนวัตกรรมจ ำนวนมำก  

(3) พัฒนำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส ำคัญของอำเซียน 
ซึ่งจะเป็นฐำนควำมสำมำรถกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมอำหำรมูลค่ำเพ่ิมสูง อำทิ อำหำรเพ่ือ
สุขภำพ อำหำรฟังก์ชั่นและโภชนเภสัชภัณฑ์ อำหำรและวัตถุดิบเพ่ือผลิตอำหำรคุณภำพสูง สำร
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ปรุงแต่งอำหำรและสำรสกัดทำงโภชนำกำร ผลิตภัณฑ์ไขมันและน  ำมันเพ่ือสุขภำพ ผลิตภัณฑ์ผัก
และผลไม้คุณภำพสูง และกิจกำรสนับสนุนนวัตกรรมอำหำร เป็นต้น 

 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

ผลจำกกำรจัดตั งและด ำเนินกำร Food Innopolis จะก่อให้เกิดระบบนิเวศน์นวัตกรรมที่เหมำะสม เพ่ือ
ดึงดูดกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำจำกบริษัทข้ำมชำติ และสนับสนุนให้บริษัทไทยขนำดใหญ่ SMEs และ 
Startup ในอุตสำหกรรมอำหำรและอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องเกิดควำมเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่ำในอุตสำหกรรม
อำหำรระดับโลก ถ่ำยทอดเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ และประสบกำรณ์ระดับสูงจำกนักวิจัยต่ำงชำติสู่นักวิจัยชำวไทย 
ก่อให้เกิดกำรพัฒนำเส้นทำงอำชีพ (career path) ของนักวิจัยในประเทศไทย ซึ่งจะมีส่วนส ำคัญในกำรเพ่ิมจ ำนวน
นักวิจัยและค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยและพัฒนำให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่รัฐบำลได้วำงไว้ เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันให้กับประเทศ อีกทั งยังก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนแรงงำนฐำนควำมรู้และกำรสร้ำงรำยได้ที่เพ่ิมขึ นจำกกำรผลิต
สินค้ำและบริกำรที่มีมูลค่ำเพ่ิมสูง น ำไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของระบบเศรษฐกิจฐำนนวัตกรรม ซึ่งจะเป็น
แรงขับเคลื่อน (Growth Engine) ส ำคัญในกำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศให้หลุดพ้นจำกกับดักรำยได้ปำนกลำง (Middle 
Income Trap) 

ผลผลิต (Output) 

1. จัดให้มีศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) เพ่ือให้บริกำรแบบครบวงจรด้ำนกำรวิจัย
พัฒนำและนวัตกรรม และอ ำนวยควำมสะดวกให้บริษัทอำหำรชั นน ำระดับโลกและบริษัทของไทยเข้ำมำ
ลงทุนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรมในพื นที่ Food Innopolis โดยใช้กลไก 

(1) กำรจัดสิทธิประโยชน์ แรงจูงใจ และกลไกกำรให้สิทธิประโยชน์ Food Innopolis ที่
ส่งเสริมกำรลงทุนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม   

(2) สนับสนุนกำรจัดหำบุคลำกรวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม จำกทั งในประเทศและ  
ต่ำงประเทศ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชำญคุณวุฒิและประสบกำรณ์สูงทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรมอำหำร ผ่ำนกลไกของกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เช่น Talent 
Mobility Program  

(3) สร้ำงสภำพแวดล้อมที่ เหมำะสมต่อกำรเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนสร้ำงควำมรู้  
ภำคกำรผลิต กำรค้ำ และส่งออก รวมทั งผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ตลอดทั งห่วงโซ่มูลค่ำของ
อุตสำหกรรมอำหำรเพ่ือเอื อต่อกำรท ำวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม 

2.  Food Innopolis จะให้บริกำรในรูปแบบ Food Innopolis Service Platform ซึ่งสนับสนุน
กำรพัฒนำนวัตกรรมอำหำรส ำหรับบริษัทเอกชน โดยอำศัยกลไกควำมร่วมมือในรูปแบบประชำรัฐ  
(public private partnership) มีดังต่อไปนี  

    (1) Food Innopolis Academy เพ่ือให้บริกำรฝึกอบรมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
ด้ำนอุตสำหกรรมอำหำรและเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและควำมรู้ที่ทันสมัยในระดับโลก ทั ง
ด้ำนเทคโนโลยีสมัยใหม่ในกำรแปรรูป กำรวิจัยและพัฒนำ กำรวิเครำะห์ทดสอบ 
กฎหมำยอำหำร ทรัพย์สินทำงปัญญำ ตลอดไปจนถึงทักษะด้ำนธุรกิจ เช่นกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร และกำรพัฒนำธุรกิจและกำรตลำด เป็นต้น ให้สำมำรถรองรับกำรพัฒนำ
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นวัตกรรมและกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทั งสินค้ำและบริกำรในอุตสำหกรรมอำหำรของ
ประเทศ รวมทั งมีควำมพร้อมในกำรเชื่อมต่อกับห่วงโช่คุณค่ำอำหำรโลกได้  

(2) Food Innopolis Global Network เพ่ือให้บริกำรเชื่อมประสำนให้เกิดควำมร่วมมือ
ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้และกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรวิจัยพัฒนำและนวัตกรรมอำหำร 
รวมทั งด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจและเทคโนโลยี จำกหน่วยงำนชั นน ำด้ำนนวัตกรรมอำหำร
ระดับโลก เช่น Camden BRI สหรำชอำณำจักร Food Innovation Network ประเทศ
นิวซีแลนด์ และ Vitagora ประเทศฝรั่งเศส เพ่ือให้บริษัทเอกชนและมหำวิทยำลัย 
ตลอดจนหน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำร่วมใน Food Innopolis สำมำรถเข้ำถึงแหล่งควำมรู้
ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำในระดับโลกได้ 

(3) Food Innopolis Talent ร่ วมมือกับโครงกำร Talent Mobility และ Clearing 
Houses ที่มีอยู่ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรเคลื่อนย้ำยบุคลำกรวิจัยและพัฒนำ
ด้ำนอำหำรจำกภำครัฐไปสู่ภำคเอกชน 

(4) Food Innopolis Facilities เพ่ือให้บริกำรอุปกรณ์เครื่องมือและห้องปฏิบัติกำรชั นน ำ 
รวมถึงกำรผลิตระดับโรงงำนน ำร่องเพ่ือพัฒนำและทดสอบผลิตภัณฑ์อำหำรและ
กระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรต้นแบบ โดยมุ่งเน้นที่กำรเสริมศักยภำพของโรงงำน
ต้นแบบที่มีอยู่แล้วบำงส่วนในหน่วยงำนต่ำงๆ ให้ สำมำรถใช้ประโยชน์และให้บริกำรแก่
ภำคเอกชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และกระจำยตัวอยู่ในพื นที่ที่สะดวกต่อกำรใช้บริกำร
ของภำคเอกชน อีกทั งจัดให้มีศูนย์เชี่ยวชำญด้ำนกำรวิเครำะห์ ทดสอบ เช่น ด้ำนกำร
วิเครำะห์คุณภำพทำงประสำทสัมผัส กำรวิเครำะห์ด้ำนคุณค่ำทำงโภชนำกำร เพ่ือจัดให้
มีศูนย์รวมบริกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนอำหำรโภชนำกำรและควำมปลอดภัยของอำหำร 
เช่น กำรวิเครำะห์และจัดท ำฉลำกโภชนำกำรของอำหำร กำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงอำหำร
เพ่ือขึ นทะเบียน เป็นต้น 

(5) Nutrition & Food Safety จัดให้มีศูนย์วิจัยและพัฒนำด้ำนอำหำรโภชนำกำรและ
ควำมปลอดภัยทำงอำหำร 

(6) Food Innopolis FDA เพ่ือให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรยื่นค ำขออนุญำตด้ำนอำหำร กำรขึ น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์อำหำร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของ
อุตสำหกรรมอำหำรด้ำนกำรวิจัยพัฒนำและนวัตกรรมอำหำร โดยเฉพำะอำหำรสุขภำพ
และสำรสกัดสมุนไพร เป็นต้น 

3.  บริษัทอำหำรชั นน ำของโลกทั งบริษัทต่ำงประเทศและบริษัทไทยเข้ำมำลงทุน และด ำเนินกำร
วิจัย พัฒนำและนวัตกรรมใน Food Innopolis อย่ำงน้อย 10 รำย 

4.  ส่งเสริมให้เกิดบริษัทใหม่ฐำนนวัตกรรมด้ำนอำหำรและสำขำที่เก่ียวข้อง  
5.  เกิดโครงกำรร่วมวิจัยเชิงพำณิชย์ระหว่ำงบริษัทและสถำบันวิจัย (หรือมหำวิทยำลัย) 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 เมืองนวัตกรรมอำหำร ท ำให้เกิด Supply Chain อุตสำหกรรมอำหำรขนำดใหญ่ ซึ่งจะท ำให้ 
SMEs ของไทยและภำคเกษตรผู้ผลิตวัตถุดิบได้รับกำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรผลิต
สินค้ำมำตรฐำนระดับโลก 



 
 

94 

 

 แก้ปัญหำรำคำสินค้ำเกษตรตกต่ ำ เนื่องจำกเมืองนวัตกรรมอำหำร เป็นกลไกในกำรสร้ำง
ตลำดระดับโลก 

 เมืองนวัตกรรมอำหำร ชักน ำให้ เกิด Technology Spill Over และ Innovation ใน
อุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำง Startup ที่ถือว่ำเป็น New Growth Engine 
ในระบบเศรษฐกิจไทย 

 เสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมระบบนวัตกรรมของประเทศ และเชื่อมโยงระหว่ำงภำคกำร
ศึกษำวิจัยกับภำคกำรผลิต 

ผลกระทบ (Impact)  

 ประเทศไทยเปนศูนยกลำงดำนกำรผลิตอำหำรท ำให้มูลคำกำรสงออกอำหำรของไทยเพ่ิม
สูงขึ นอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้เพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งและเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 

 เพ่ิมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชน ส่งผลให้ประเทศมีขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันเพ่ิมสูงขึ นและเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืน 

 เกิดกำรพัฒนำบุคลำกรควำมรู้ชั นสูง เป็นแหล่งจ้ำงงำนนักวิทยำศำสตร์และนักวิจัย รวมทั ง
ก่อให้เกิดอุตสำหกรรมต่อเนื่องที่จ้ำงงำนบุคลำกรกลุ่มนี เพ่ิมมำกขึ น 

 ยกระดับคุณภำพชีวิตและกำรอยู่ดีกินดีของประชำกรประเทศในระยะยำว 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

สถำนที่ด ำเนินกำรที่มีควำมเป็นไปได้ ได้แก่ (1) พื นที่ของกระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี บริเวณอุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย/ เทคโนธำนี ซึ่งมีศักยภำพและควำมพร้อมของ
สถำนที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ รวมทั งบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร และกำร
ให้บริกำรด้ำน วทน. ที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วพร้อมด ำเนินกำรทันที (2) พื นที่ของมหำวิทยำลัยเครือข่ำยที่มี
ค ว ำ ม ร่ ว ม มื อ กั บ ก ร ะท ร ว ง ฯ  แ ล ะมี โ ค ร ง ส ร้ ำ ง พื น ฐ ำ น แ ล ะบุ ค ล ำ ก ร พ ร้ อ ม  ไ ด้ แ ก่  
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี และมหำวิทยำลัยเครือข่ำยที่ด ำเนินกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค (3) พื นที่
ของเอกชนที่สนใจพัฒนำเป็น เมืองนวัตกรรมอำหำรในอนำคต ที่ต้องกำรรับกำรส่งเสริมจำกรัฐบำล
โดยกระทรวงฯ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

6. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  กลุ่มเป้ำหมำย  

 มหำวิทยำลัย 
 สถำบันวิจัย 
 หน่วยบ่มเพำะธุรกิจ 



 
 

95 

 

 ห้องปฏิบัติกำร 
 ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม 
 หน่วยบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี  
 ผู้ประกอบกำรภำคเอกชนทั งบริษัทข้ำมชำติ ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่, SMEs และ Startup 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทน. เป็นหน่วยงำนหลักในกำรขับเคลื่อนกำร
จัดตั งและด ำเนินกำร Food Innopolis ร่วมกับหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องทั งหน่วยงำนภำยใต้
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงำนภำยนอกกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
เช่น กระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวงกำรคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถำบันอำหำร และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ในกำรจัดสิทธิประโยชน์และแรงจูงใจและมำตรกำร
สนับสนุน  

น อ ก จ ำ ก นั น  จ ะ ป ร ะ ส ำ น ง ำ น เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ เ ค รื อ ข่ ำ ย ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย  เ ช่ น 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี รวมทั งร่วมมือกับอุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำคแต่ละแห่ง และ
บริษัทเอกชนที่สนใจร่วมพัฒนำโครงกำรเมืองนวัตกรรมอำหำร 

7. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย  

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย  

กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมที่ 1 กำรจัดท ำข้อเสนอข้อเสนอ
นโยบำยแนวทำงกำร พัฒนำ Food 
Innopolis ในพื นที่มหำวิทยำลัยหรือ
อุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค 

 ข้อเสนอแนวทำงกำร
พัฒนำ Food Innopolis 
ในพื นที่ มหำวิทยำลั ย
หรืออุทยำนฯภูมิภำค 

1 เรื่อง - - 1 - 

กิ จ ก ร รมที่  2  กำรบริ ห ำ รจั ด ก ำ ร
ส ำนั ก ง ำนบริ ห ำ ร โ ค ร งก ำร  Food 
Innopolis ณ อุทยำนวิ ทยำศ ำสตร์
ประเทศไทย และพื นที่ Food Innopolis 
เพ่ิมเติม 

ส ำนักงำนใหญ่ 1 แห่ง 1 - - - 

กิจกรรมที่ 3 กำรบริหำรหน่วยให้บริกำร
เบ็ดเสร็จ (One Stop Center) 
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กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

3.1 กิจกรรมกำรตลำด เพื่อชักชวนให้
ผู้ประกอบกำรมำลงทุนวิจัย พัฒนำ และ
นวัตกรรมใน Food Innopolis 

 ผู้ประกอบกำรลงทุนใน
พื นที่ Food Innopolis 

10 รำย 1 3 3 3 

3.2 เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชำญและบริกำร
ต่ำงๆ ด้ำนนวัตกรรมอำหำร 

ผู้ประกอบกำรใช้บริกำร ไม่น้อยกว่ำ 
30 รำย 

5 10 12 13 
 

กิจกรรมที่ 4 Service Platform       

4.1 Facilities       

4.1.1  Future Food Lab ผู้ประกอบกำรใช้บริกำร 30 รำย - 15 15 - 

4.1.2  Sensory Network ผู้ประกอบกำรใช้บริกำร 5 รำย - 2 3 - 

4.1.3  Synchrotron for Food ผู้ประกอบกำรใช้บริกำร 10 รำย 5 5 - - 

4.2 Academy       

4.2.1  Flavor Academy  (1) หลักสูตร 
(2) ผู้ประกอบกำรเข้ำ

ร่วมกิจกรรม 

4 หลักสูตร 
ใม่น้อยกว่ำ 
150 คน 

1 
50 

1 
40 

1 
30 

1 
30 

4.2.2  Knowledge Forum ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม 

ใม่น้อยกว่ำ 
150 คน 

- 50 50 50 

4.2.3  Cutting Edge Technology  ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม 

ใม่น้อยกว่ำ 
150 คน 

- 50 50 50 

4.3 Global Network เครือข่ำยควำมร่วมมือ 
ทั งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

ไม่น้อยกว่ำ 2 
เครือข่ำย 

- 1 1 - 

4.4 FDA 

 

(1) พัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
ในระบบกำรออก
ใบอนุญำตกำรขึ น
ทะเบียนอำหำร 

ไม่น้อยกว่ำ 
150 รำย 

 

- 50 50 
 
 

 

50 
 
 

 

(2) คู่มือกำรขอ
ใบอนุญำตขึ น

1 ฉบับ - - 1 - 
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กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

ทะเบียนผลิตภัณฑ์
อำหำร 

(3) ฐำนข้อมูล
ผู้เชี่ยวชำญในกำร
ประเมินค ำขอขึ น
ทะเบียนอำหำร 

1 ฐำนข้อมูล - - - 1 

4.5 Talent Mobility (1) บุคลำกรภำครัฐ 
ที่เข้ำร่วมโครงกำร  

(2)  ผู้ประกอบกำร 
มำใช้บริกำร  

อย่ำงน้อย 
30 คน 

อย่ำงน้อย 30 
รำย 

5 
 

 
5 

5 
 
 
5 

10 
 
 

10 

10 
 
 

10 

4.6 Nutrition and Food Safety  รูปแบบกิจกรรมและ 
กำรให้บริกำร รวมทั ง
เครือข่ำยควำมร่วมมือ 
ทั งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

1 บริกำร และ 
1 เครือข่ำย 

- - 1 - 

กิจกรรมที่  5 FoodTech Startup 

เพ่ิมขีดควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของผู้ประกอบกำรใน
อุตสำหกรรมอำหำร 

      

5.1 FI - Innovation Contest กำรประกวดนวัตกรรม
อำหำร ระดับประเทศ 

1 ครั ง 
 

- - 
 

1 
 

- 

5.2 FI - Ignite Program 

 

ผู้ประกอบกำร 
เข้ำร่วมโครงกำร 

อย่ำงน้อย 30 
รำย 

- - 
 

30 - 

5.3 FI - Acceleration Program : 
Food Hacking 

ผู้ประกอบกำร 
เข้ำร่วมโครงกำร 

อย่ำงน้อย 
10 รำย 

- 
 

10 - - 
 

5.4 FI - Innovation Week สร้ำงควำมตระหนัก 
ด้ำนนวัตกรรมอำหำร
ระดับประเทศ 

1 ครั ง 
 

- - 
 

1 
 

- 
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8. งบประมาณด าเนินงาน  48,783,655.82 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
กิจกรรมที่ 1 จัดท ำข้อเสนอนโยบำย
แนวทำงกำรพัฒนำ Food Innopolis ใน
พื นที่มหำวิทยำลัยหรืออุทยำน
วิทยำศำสตร์ภูมิภำค 

- 

 

 

67,200 112,000 44,800 

กิจกรรมที่ 2 กำรบริหำรจดักำร
ส ำนักงำนบรหิำรโครงกำร Food 
Innopolis ณ อุทยำนวิทยำศำสตร์
ประเทศไทย 
และ/หรือ พื นที่อ่ืนเพิ่มเติม 

  1,957,889    2,634,000    5,004,000    1,934,000  

กิจกรรมที่ 3 กำรบริหำรหน่วย
ให้บริกำรเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Center) 

150,000    900,000    1,350,000    600,000  

กิจกรรมที่ 4  FI Service Platform    6,251,565     5,687,500   11,223,202     3,937,500  

กิจกรรมที่  5 FoodTech Startup  -      3,080,000    2,750,000    1,100,000  

รวมงบประมาณ(บาท) 8,359,454 12,368,700 20,439,202 7,616,300 
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โครงการ (3.1.2) โครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศ
ไทย ระยะที่ ๓ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

รัฐบำลตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นกุญแจส ำคัญในกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ (Growth & Competitiveness) ให้หลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง 
(Middle Income Trap: MIT) โดยรัฐบำลมีเป้ำหมำย เพ่ิมกำรลงทุนวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศให้ได้ร้อยละ ๑ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) และกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีให้ได้ ๑๕ คน ต่อประชำกร ๑๐,๐๐๐ คน ภำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเด็นที่
ส ำคัญในกำรผลักดันเรื่องข้ำงต้นนี  ภำครัฐจะมีกำรเพ่ิมงบประมำณวิจัยขึ นไปในแต่ละปี อย่ำงไรก็ตำมผู้ที่
จะมีส่วนส ำคัญในกำรลงทุนอีกส่วนหนึ่งคือภำคเอกชนไม่ว่ำจะเป็นบริษัทไทยหรือบริษัทข้ำมชำติ ซึ่ง
รัฐบำลเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรลงทุนของบริษัทข้ำมชำติและจะท ำหน้ำที่ให้กำรสนับสนุนเชิง
นโยบำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งท่ำมกลำงกำรแข่งขันกำรเร่งพัฒนำศักยภำพของภำคอุตสำหกรรมทั งในระดับ
โลกและระดับภูมิภำคในปัจจุบัน และเนื่องจำกกำรจัดระบบแรงจูงใจแก่บริษัทข้ำมชำติ ทั งแรงจูงใจทำง
กำรเงิน ภำษี กำรส่งเสริมกำรพัฒนำก ำลังคน กำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำนทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีและกำรปรับปรุงกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเฉพำะนโยบำยสนับสนุนกำรตั ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนำ (R&D Centers) ของบริษัทข้ำมชำติเพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศไทย โดยจะสนับสนุนกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำเพ่ือกำรพัฒนำเทคโนโลยีอย่ำงเข้มข้นของบริษัท
ข้ำมชำติ ช่วยอ ำนวยควำมสะดวก และช่วยลดควำมเสี่ยงทำงธุรกิจให้แก่ภำคเอกชน และเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระยะยำวให้กับประเทศไทย  

ดังนั น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) 
และฝ่ำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิศึกษำวิจัยและพัฒนำเพ่ือสังคมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
(มูลนิธิ) และหน่วยงำนในเครือข่ำย จึงเห็นสมควรจัดให้มี โครงกำรส่งเสริมและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้
ศูนย์วิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนในประเทศไทย ระยะที่ ๓ เพ่ือให้บริกำรและสนับสนุนกำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถของภำคอุตสำหกรรม โดยโครงกำรดังกล่ำวจะเป็นกลไกส ำคัญในกำรให้บริกำรและ
สนับสนุน (facilitate) ให้บริษัทเอกชน (ทั งบริษัทไทยและบริษัทข้ำมชำติ) ลงทุนจัดตั ง R&D Centers 
ของบริษัทในประเทศไทย เกิดกำรจ้ำงงำนบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถระดับสูงด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี และเกิดควำมร่วมมือในกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงสถำบันวิจัย ภำคกำรศึกษำ และภำคเอกชน 
ก่อให้เกิดกำรถ่ำยทอดแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี (knowledge and technology transfer) 
และสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ สำมำรถดึงศักยภำพของนักวิจัยไทยจ ำนวนมำกที่ฝังตัวอยู่ในภำคอุดมศึกษำและ
หน่วยงำนของภำครัฐให้ออกมำร่วมกันพัฒนำอุตสำหกรรมทั งในระดับภูมิภำคและระดับโลก รวมถึงช่วย
สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศท่ำมกลำงกำรแข่งขันที่ทวีควำมเข้มข้นขึ น อีกทั งจะช่วย
ส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทั งในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งกำรพัฒนำ
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ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยจะได้รับประโยชน์และได้รับกำรพัฒนำให้ก้ำวหน้ำขึ น
เป็นอย่ำงมำกจำกควำมร่วมมือและกำรท ำงำนด้ำน R&D ร่วมกันในระดับนำนำชำติ 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1)  ส่งเสริมให้ภำคเอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนำ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำยรัฐบำลที่มุ่งมั่น
ผลักดันให้ประเทศไทยมีมูลค่ำกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำคิดเป็นร้อยละ ๑ ของ GDP ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ โดยมีสัดส่วนกำรลงทุน เอกชน:รัฐบำล คือ ๗๐:๓๐  

(2)  ด ำเนินกำรให้บริกำร (one stop service) ส่งเสริมและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ R&D Centers ของ
ภำคเอกชน (ทั งบริษัทไทยและบริษัทข้ำมชำติ) ในประเทศไทย  

(3)  สร้ำงควำมตระหนักและควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภำคเอกชน 
(4) ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยศูนย์ส่งเสริมและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนำของ

ภำคเอกชนในประเทศไทยให้มีควำมเข้มแข็ง 
(5) จัดท ำข้อเสนอและแนวทำงกำรพัฒนำศูนย์ส่งเสริมและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนำ

ของภำคเอกชนในประเทศไทย (ศูนย์ฯ) 
(6) พัฒนำนักศึกษำที่มีศักยภำพสูง ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตำมควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม 

 
3. เป้าหมายหลักท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

(1) เพ่ิมจ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือภำครัฐและภำคกำรศึกษำ และผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมโครงกำร 
(2) เกิดกำรพัฒนำงำนวิจัยและพัฒนำในภำคเอกชน 
(3) เกิดควำมร่วมมือในรูปแบบ Public Private Partnership (PPP) 

 (4) เกิดกำรพัฒนำนักศึกษำเพ่ือรองรับกำรพัฒนำของภำคเอกชนไปสู่ระดับสำกล 
 (5) รูปแบบกำรด ำเนินงำนของศูนย์ฯ ที่สำมำรถขยำยไปสู่เครือข่ำยในพื นที่ต่ำง ๆ ที่ครอบคลุม 
 (6) เพ่ิมจ ำนวนโครงกำรกำรจัดตั งศูนย์วิจัยและพัฒนำภำคเอกชนในประเทศไทยในระยะเบื องต้น 
 (7) เพ่ิมจ ำนวนเครือข่ำยศูนย์อ ำนวยควำมสะดวกโครงกำรฯ 
 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

ผลผลิต (Output) 

 จ ำนวนเครือข่ำย ภำครัฐและภำคกำรศึกษำและภำคเอกชนเพิ่มขึ นอย่ำงน้อย ๑๐ เครือข่ำย 
 ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมโครงกำรเพิ่มขึ น 20% โดยเป็นหน่วยงำนระดับนำนำชำติไม่น้อยกว่ำ 

10% ของจ ำนวนที่เพ่ิมขึ น 
 เกิดกำรลงทุนวิจัย พัฒนำและนวัตกรรมของภำคเอกชนมูลค่ำไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ ล้ำนบำท 
 เกิดกำรยกระดับคุณภำพด้ำน วทน.หรือด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนด้ำน

บุคคลำกรไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ คน เช่น กำรจ้ำงงำนบุคลำกร กำรส่งบุคลำกรเข้ำอบรมทักษะ
ด้ำนวิจัยและพัฒนำหรือเทคโนโลยีระดับสูงขึ นหรือศึกษำต่อ เป็นต้น 
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ผลลัพธ์ (Outcome) 

 เกิดกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำโดยเอกชนเพิ่มขึ น 

ผลกระทบ (Impact)  

 เกิดกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำโดยเอกชนที่ศูนย์ CRDC สูงถึง 5,000 ล้ำนบำท 
ภำยใน 5 ปี  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  กรุงเทพมหำนคร 

6. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 กลุ่มเป้ำหมำย  

ภำคเอกชนทั งในประเทศและต่ำงประเทศ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) 
 มูลนิธิศึกษำวิจัยและพัฒนำเพื่อสังคมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (มูลนิธิ)  

 

7. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย  

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย  

กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมที่ 1 ประชำสัมพันธ์โครงกำร
กำรจัดตั งและสร้ ำ ง เครื อข่ ำ ยศู นย์
ส่ ง เสริมและสร้ ำงควำมเข้มแข็ ง ให้
ศูนย์วิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนใน
ประเทศไทยในรูปแบบกำรสัมมนำ กำร
เข้ำร่วม Roadshow ในระดับสำกล กำร
จัดนิทรรศกำร กำรหำรือแบบประชุม
กลุ่มย่อย (focus group) โดยเชิญผู้ที่
เกี่ยวข้องทั งจำกภำครัฐและเอกชน  

      

1.1 ขยำยกำร ให้บริกำร one stop 
service ของศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภำพ 
ผ่ ำนกำร เ ชื่ อม โ ย งกั บหน่ ว ย ง ำนที่

จ ำนวนเครือข่ำย ภำครัฐ
และภำคกำรศึกษำและ

เครือข่ำย - - - 10 
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กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

เกี่ยวข้องทั งภำครัฐ ภำคเอกชน และ
ภำคกำรศึ กษำ  โดยอำศั ยต้ นแบบ
โครงสร้ำงบริหำรที่พัฒนำขึ น 

ภำคเอกชนเพ่ิมขึ นอย่ำง
น้อย 10 เครือข่ำย 

กิ จกรรมที่  2  กำรจัดกำรและกำร
ด ำเนินงำน 

      

2.1 ขยำยผลกลไกกำรสร้ำงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงภำคเอกชนกับมหำวิทยำลัย 
( University-Industry Linkage: UIL) 
ร ว ม ทั ง ป ร ะ ส ำ นค ว ำ ม ร่ ว ม มื อ กั บ
หน่วยงำนให้ทุน หน่วยงำนภำครัฐ ทั งใน
และต่ำงประเทศ 

1 .  จ ำ น ว น ข้ อ เ ส น อ
โครงกำรเ พ่ือกำรวิจัย
และพัฒนำในภำคเอกชน 
ไม่น้อยกว่ำ 10 โครงกำร 
2. จ ำนวนโครงกำรควำม
ร่วมมือรูปแบบ PPP ไม่
น้อยกว่ำ 2  

โครงกำร - - - 10 

2.2  ขยำยผลกลไกต้นแบบกำรด ำเนิน
กิ จ ก ร ร ม ร่ ว ม ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย แ ล ะ
ภ ำค เ อกชน  ( University Industrial 
Link, UIL) ได้แก่ Industrial Clinic, PPP 
funding, Customized Scholarship 
and Internship 

โ ค ร ง ก ำ ร จ ำ น ว น
นั ก ศึ ก ษ ำ เ ข้ ำ ร่ ว ม
โครงกำรไม่น้อยกว่ำ 40 

คน - - - 40 

กิจกรรมที่ 3 กำรสนับสนุนกำรจัดตั ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนำภำคเอกชนทั งบริษัท
ไทยและบริษัทข้ำมชำติในระยะเบื องต้น 

      

3.1 ขยำยพื นที่ด ำเนินโครงกำรไปยัง
เครือข่ำยศูนย์ฯ ที่มีควำมพร้อม และ
ขยำยกลุ่มอุตสำหกรรมเน้นกำรเกิด
ควำมร่วมมือระดับสูงขึ นได้แก่  กำร
พัฒนำนวัตกรรม หรือ กำรเกิด startup 

1. ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วม
โครงกำรเพ่ิมขึ น 20% 
โดยเป็นหน่วยงำนระดับ
นำนำชำติ ไม่น้อยกว่ ำ 
10% ข อ ง จ ำ น ว น ที่
เพ่ิมขึ น 
2. เ กิ ดกำรลงทุนวิ จั ย 
พัฒนำและนวัตกรรม
ของภำคเอกชนมูลค่ำฃ
ไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ ล้ำน
บำท 
ฒนำหรื อ เ ทค โน โลยี
ระดับสูงขึ นหรือศึกษำ
ต่อ เป็นต้น 

บำท - - - 100 
ล้ำน 
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กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

 3 .  เ กิ ดกำ รยกร ะดั บ
คุณภำพด้ำน วทน.หรือ
ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ
ของภ ำค เ อกชนด้ ำน
บุคคลำกรไม่น้อยกว่ำ 
100 คน เช่น กำรจ้ำง
งำนบุ คลำกร  กำรส่ ง
บุคลำกรเข้ำอบรมทักษะ
ด้ำนวิจัยและพัฒนำ 

คน - - - 100 

กิจกรรมที่  4 กำรสร้ำง 
เครือข่ ำยศูนย์อ ำนวยควำมสะดวก
โครงกำรฯ 

      

4.1 ขยำยพื นที่กำรให้บริกำรเพ่ือขยำย
เครือข่ำยภำคเอกชนและภำคกำรศึกษำ
เพ่ือสร้ำงสิ่งแวดล้อมที ่
เ อื อต่อกำรท ำงำนร่วมกันของภำค
กำรศึกษำและภำคเอกชนในพื นที่ ต่ำง ๆ 
ผ่ำนบุคลำกร ภำคเอกชน  
และควำมพร้อมในพื นที่ 

จ ำนวนเครือข่ำยศูนย์
อ ำนวยควำมสะดวก
โครงกำรฯ เพ่ิมขึ นอย่ำง
น้อย 2  ศูนย ์

ศูนย ์ - - - 2 

 

8. งบประมาณด าเนินงาน  5,597,782 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
กิจกรรมที่ 1 ประชำสัมพันธ์โครงกำร
กำรจัดตั งและสร้ำงเครือข่ำยศูนย์
ส่งเสริมและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้
ศูนย์วิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนใน
ประเทศไทยในรูปแบบกำรสัมมนำ 
กำร เข้ ำร่ วม Roadshow ในระดับ
สำกล กำรจัดนิทรรศกำร กำรหำรือ
แบบประชุมกลุ่มย่อย (focus group) 
โดยเชิญผู้ที่ เกี่ยวข้องทั งจำกภำครัฐ
และเอกชน 

200,000 200,000 - - 

กิจกรรมที่  2  กำรจัดกำรและกำร
ด ำเนินงำน 

1,197,782 - - - 
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กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
กิจกรรมที่ 3 กำรสนับสนุนกำรจัดตั ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนำภำคเอกชนทั ง
บริษัทไทยและบริษัทข้ำมชำติในระยะ
เบื องต้น 

- - 1,200,000 - 

กิจกรรมที่ 4 กำรสร้ำง 
เครือข่ำยศูนย์อ ำนวยควำมสะดวก
โครงกำรฯ 

- - 1,218,000 1,582,000 

รวมงบประมาณ(บาท) 1,397,782 200,000 2,418,000 1,582,000 
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แผนงาน 3.2 การพัฒนากลไกสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)  
ความส าคัญ 

กำรสร้ำงผู้ประกอบกำรฐำนนวัตกรรม ( Innovation-based Entrepreneur) และวิสำหกิจเริ่มต้น 
(Startup) เป็นอีกกลไกหนึ่งที่ส ำคัญในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ท ำให้หลุดพ้นจำก
ประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง (Middle Income Trap) และมีกำรเติบโตอย่ำงเท่ำเทียม (Inclusive Growth) ซึ่ง
ผู้ประกอบกำรธุรกิจนวัตกรรม คือ ผู้ประกอบกำรที่มองเห็นโอกำสในกำรสร้ำงสรรค์และน ำนวัตกรรมมำใช้ใน
กระบวนกำรผลิตสินค้ำและบริกำร และพัฒนำรูปแบบธุรกิจ ให้ธุรกิจสำมำรถเติบโตได้อย่ำงรวดเร็ว (High 
Growth) โดยแนวทำงกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรฐำนนวัตกรรม จ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำระบบนิเวศน์ เช่น กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื นฐำนที่เกี่ยวข้อง อำทิเช่น พื นที่สร้ำงสรรค์ (Creative Space) กำรพัฒนำกลไกสนับสนุนทำงกำรเงิน 
และกำรพัฒนำและปรับปรุงกฎหมำยและกฎระเบียบ เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรฐำนนวัตกรรม ( Innovation-based 
Entrepreneur) และวิสำหกิจเริ่มต้น (Startup) สำมำรถเติบโตได้ ทั งนี  ร่วมถึงกำรสร้ำงฐำนในกำรขับเคลื่อน
ประเทศในระยะต่อไปด้วยผู้ประกอบกำรฐำนนวัตกรรม ด้วยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยแห่งกำร
พัฒนำผู้ประกอบกำร (Entrepreneurial University) เ พ่ือเป็นแหล่งในกำรผลิตและบ่มเพำะควำมเป็น
ผู้ประกอบกำร  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ข้อเสนอนโยบำยกำรพัฒนำระบบนิเวศน์ส ำหรับธุรกิจนวัตกรรมรำยใหม่ในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
 หลักสูตรกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรธุรกิจนวัตกรรมรำยใหม่ในมหำวิทยำลัย เพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัย

ให้เป็นมหำวิทยำลัยแห่งกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร 
 เครือข่ำยมหำวิทยำลัยแห่งกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรธุรกิจนวัตกรรมรำยใหม่ และเครือข่ำยพ่ีเลี ยง

ผู้ประกอบกำรฐำนนวัตกรรมในประเทศไทย 
 ผลักดันกำรจัดตั งและร่วมขับเคลื่อนกองทุน TED Fund  
 ผลักดันกำรเชื่อมโยงบริษัทขนำดใหญ่ ร่วมมือกับมหำวิทยำลัยช่วยบริษัทขนำดเล็ก หรือ Startup  

 

 

การด าเนินงาน 

โครงการ งบประมาณปี 2561 (บาท) 
โครงกำร 1  โครงกำรจัดท ำข้อเสนอนโยบำยและระบบข้อมูลเพ่ือส่งเสริม
วิสำหกิจเริ่มต้น (Startup) 

4,295,000.00 
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โครงการ (3.2.1) โครงการจัดท าข้อเสนอนโยบายและระบบข้อมูลเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ตำมที่รัฐบำลมีนโยบำยปรับโครงสร้ำงระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรใหม่ให้เป็นนักรบทำงเศรษฐกิจที่สำมำรถใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์และทรัพยำกรของประเทศใน
กำรพัฒนำนวัตกรรม และผลิตสินค้ำและบริกำรมูลค่ำเพ่ิมสูง เกิดกำรกระจำยรำยได้สู่ภูมิภำคและเกิดกำร
จ้ำงงำนในท้องถิ่น รวมถึงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำยใหม่ เพ่ือเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนประเทศ โดย
มอบหมำยให้กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก ในกำรพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจเริ่มต้น 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ใน
ฐำนะหน่วยงำนนโยบำยด้ำน วทน. ของประเทศ จึงได้ริเริ่มโครงกำรจัดท ำข้อเสนอนโยบำยและระบบข้อมูล
เพ่ือส่งเสริมวิสำหกิจเริ่มต้น (Startup) ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจของ สวทน. ตำม พรบ. 
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ และตำมที่ สวทน. ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
วิสำหกิจเริ่มต้นแห่งชำติ ให้เป็นหน่วยงำนหลัก ในกำรจัดท ำนโยบำยเพ่ือส่งเสริมวิสำหกิจเริ่มต้น โดยเฉพำะ
กำรพัฒนำระบบนิเวศน์และโครงสร้ำงพื นฐำนที่เหมำะสมต่อกำรด ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ
เริ่มต้น ตลอดจนด ำเนินจัดท ำข้อมูล สถิติและดัชนีที่เกี่ยวข้องกับวิสำหกิจเริ่มต้น เพ่ือใช้ในกำรออกแบบ
นโยบำยที่เหมำะสม ตลอดจนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำวิสำหกิจเริ่มต้น ซึ่งถือเป็น
นโยบำยหลักของรัฐบำลในกำรส่งเสริมประเทศตำมวิสัยทัศน์ Thailand 4.0  

2. วัตถุประสงค์ 

(1)  จัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำยเพ่ือพัฒนำกลไกและมำตรกำรในกำรส่งเสริมและบ่มเพำะผู้ประกอบกำร
วิสำหกิจเริ่มต้นให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถเริ่มต้นและด ำเนินธุรกิจนวัตกรรมได้อย่ำงยั่งยืน ส่งผล
กระทบทำงบวกต่อเศรษฐกิจของประเทศ และปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงอุตสำหกรรมของประเทศไปสู่
กำรอุตสำหกรรมฐำนนวัตกรรมที่มีมูลค่ำเพ่ิมสูง 

(2) พัฒนำระบบข้อมูล สถิติ และดัชนี เพ่ือติดตำมและประเมินผลสถำนภำพกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร
วิสำหกิจเริ่มต้นของประเทศ เพ่ือเสนอแนะแนวทำงกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรวิสำหกิจเริ่มต้นที่
เหมำะสมกับบริบทของประเทศไทย 

 
3. เป้าหมายหลักท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

(1) ข้อเสนอเชิงนโยบำยเพ่ือพัฒนำกลไกและมำตรกำรในกำรส่งเสริมและบ่มเพำะผู้ประกอบกำร
วิสำหกิจเริ่มต้นใน 2 สำขำอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ  

(2) รำยงำนสถำนกำรณ์กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรวิสำหกิจเริ่มต้น เพ่ือเสนอแนะแนวทำงกำรส่งเสริม
ผู้ประกอบกำรธุรกิจนวัตกรรมรำยใหม่ (Startup) ที่เหมำะสมกับบริบทของประเทศไทย 

(3) ระบบข้อมูล สถิติ และดัชนี ด้ำนสถำนภำพกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรธุรกิจนวัตกรรมรำยใหม่ 
(Startup) เพ่ือเสนอแนะแนวทำงกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรวิสำหกิจเริ่มต้นที่เหมำะสมกับบริบท
ของประเทศไทย 
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4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

ผลผลิต (Output) 

 ข้อเสนอเชิงนโยบำยเ พ่ือพัฒนำกลไกและมำตรกำรในกำรส่ง เสริมและบ่มเพำะ
ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจเริ่มต้น จ ำนวน 2 ข้อเสนอ  

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 เกิด eco system ที่เอื อต่อกำรเกิดผู้ประกอบกำรวิสำหกิจเริ่มต้นที่จะเป็นนักรบทำง
เศรษฐกิจที่สำมำรถใช้ทรัพยำกรของประเทศในกำรผลิตสินค้ำและบริกำร มุ่งเน้นกำรสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิม กำรจ้ำงงำนในท้องถิ่น และกำรกระจำยรำยได้สู่ภูมิภำค รวมทั งก่อให้เกิด
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยใหม่ เพ่ือเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนประเทศอย่ำงก้ำวกระโดด เพ่ิม
มำกขึ น  

ผลกระทบ (Impact)  

 เกิดผู้ประกอบกำรวิสำหกิจเริ่มต้นมำกขึ นและก่อให้เกิดกำรเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ
อย่ำงก้ำวกระโดด โดยจะช่วยส่งเสริมให้มูลค่ำ GDP ของผู้ประกอบกำรในกลุ่ม SME มี
สัดส่วน 50% ของ GDP รวมของประเทศ ภำยในระยะเวลำ 5 ปี  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

ทั่วประเทศ 
 

6. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มเป้ำหมำย  

 กลุ่มประชำคม Startup 
 หน่วยงำนรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
 มหำวิทยำลัย 
 ผู้ประกอบกำร Startup 
 นิสิต นักศึกษำ อำจำรย์ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

 คณะกรรมกำรวิสำหกิจเริ่มต้นแห่งชำติ 
 ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ 
 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
 ส ำนักปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
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 สมำคมกำรค้ำเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีรำยใหม่ 
 สมำคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน 
 ผู้ประกอบกำรที่เก่ียวข้อง 

 
7. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย  

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย  

กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมที่ 1 จัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำย
เพ่ือพัฒนำกลไกและมำตรกำรในกำร
ส่งเสริมและบ่มเพำะผู้ประกอบกำร
วิสำหกิจเริ่มต้น 

 ข้อเสนอกำรพัฒนำ 
Startup ใน
อุตสำหกรรมเป้ำหมำย 

ข้อเสนอ - - 1 1 

กิจกรรมที่  2 กำรจัดท ำรำยงำนกำร
ส ำรวจสถำนภำพกำรพัฒนำวิสำหกิจ
เริ่มต้น 

รำยงำนกำรสถำนภำพ
กำรพัฒนำวิส ำหกิ จ
เริ่มต้น 

ฉบับ     

 

8. งบประมาณด าเนินงาน  4,295,000 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
กิจกรรมที่ 1 จัดท ำข้อเสนอเชิง
น โยบำย เ พ่ือ พัฒนำกลไกและ
มำตรกำรในกำรส่งเสริมและบ่ม
เพำะผู้ประกอบกำรวิสำหกิจเริ่มต้น 

280,000 800,000 800,000 415,000 

กิจกรรมที่ 2 กำรจัดท ำรำยงำน
กำรส ำรวจสถำนภำพกำรพัฒนำ
วิสำหกิจเริ่มต้น 

400,000 600,000 1,000,000 - 

รวมงบประมาณ(บาท) 680,000 1,400,000 1,800,000 415,000 
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แผนงาน 3.3 การพัฒนาก าลังคนสะเต็ม (STEM Workforce & Talent Mobility) 
ความส าคัญ 

 ปัจจัยด้ำนก ำลังคน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ก ำลังคนสะเต็ม ซึ่งได้รับกำรยอมรับในหลำยประเทศที่พัฒนำแล้ว
ว่ำเป็นหัวรถจักรส ำคัญในกำรขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว ควำมท้ำทำยด้ำนก ำลังคนที่ส่งผลกระทบ
ต่อกำรเพ่ิมผลิตภำพของประเทศที่ไม่อำจหลีกเลี่ยงได้อีกอย่ำงหนึ่งคือ กำรก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นสังคมสูงอำยุ ดังนั น
ปรัชญำในกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนตลอดช่วงอำยุต้องไม่จ ำกัดอยู่ รวมถึงกำรใช้ประโยชน์ก ำลังคนที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรพัฒนำก ำลังคนซึ่งจะน ำพำประเทศไปสู่สังคมนวัตกรรมที่ใช้องค์
ควำมรู้หรืองำนวิจัยในกำรเพ่ิมมูลค่ำให้กับสินค้ำและบริกำร ดังนั น สวทน. จะมุ่งเน้นกลไกกำรพัฒนำก ำลังคนและ
กลไกลกำรใช้ประโยชน์ก ำลังคนที่มีประสิทธิภำพ และเพ่ิมบทบำทกำรใช้ วทน. เพ่ือให้ระบบกำรพัฒนำก ำลังคน
และใช้ประโยชน์ก ำลังคนสำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของภำคกำรผลิตและบริกำรในปัจจุบันและในอนำคต 
โดยอำศัยเครือข่ำยกำรพัฒนำก ำลังคนจำกผู้มีส่วนร่วมในทุกภำคส่วน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรมีส่วนร่วมจำก
ภำคเอกชน 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 กลไกและต้นแบบของกำรเรียนรู้ที่เสริมสร้ำงศักยภำพและสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของเด็กวัยเรียน 
 มำตรกำรสนับสนุนกลไกรูปแบบต่ำงๆ เพ่ือตอบโจทย์กำรบริหำรจัดกำรกำรเคลื่อนย้ำยก ำลังคนใน

และตำ่งประเทศ 
 ระบบฐำนข้อมูลนักวิจัยและควำมต้องกำรที่เชื่อมโยงทั งระดับภำยในประเทศและกลุ่มภูมิภำค

อำเซียน รวมถึงระบบประเมินและติดตำมผลที่มีคุณภำพ 
 เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรใช้กลไก Talent Mobility ทั งในและต่ำงประเทศ 

 

การด าเนินงาน 

โครงการ งบประมาณปี 2561 (บาท) 
โครงกำร 1  โครงกำรส่งเสริมบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม จำกมหำวิทยำลัยและสถำบันวิจัยของภำครัฐไปปฏิบัติงำนเพ่ือ
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันในภำคเอกชน 

64,474,988.00 

โครงกำร 2  โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพและสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของเด็ก
วัยเรียน 

4,593,000.00 
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โครงการ (3.3.1) โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยประสบกับสภำวะแวดล้อมและกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ทั งจำก
ภำยในและภำยนอกประเทศ อำทิ กำรท้ำทำยของเทคโนโลยีใหม่ๆ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ปัญหำผลิต
ภำพกำรผลิต เป็นต้น ซึ่งบริบทกำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี ท ำให้ประเทศไทยมีควำมจ ำเป็นที่ต้องเตรียมพร้อม
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่ใน
ปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงโดยน ำ วทน. มำช่วยในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต มีกำรยกระดับกระบวนกำร
ผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่กำรใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในกำรผลิตสินค้ำตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภครำยบุคคลมำก
ยิ่งขึ น ซึ่งหำกภำคเอกชนไม่สำมำรถปรับตัวตำมกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ขำดกำรลงทุนด้ำน วทน. จะ
ท ำให้ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันลดลง ซึ่งจำกส่วนหนึ่งของเป้ำหมำยของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่ต้องกำรให้สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยกำรลงทุนเพ่ือกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ิมสู่
ร้อยละ 2.0 ของ GDP และมีสัดส่วนกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนต่อภำครัฐเป็น 70:30 อีกทั ง
ต้องกำรให้สัดส่วนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ิมขึ นเป็น 25 คนต่อประชำกร 10,000 คน จึงท ำให้มี
กำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจรำยสำขำ ให้มีกำรส่งเสริมด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำโดยให้กำร
ส่งเสริมกำรเคลื่อนย้ำยบุคลำกรวิจัยภำครัฐไปท ำงำนในภำคอุตสำหกรรมเป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำบุคลำกร
วิจัย แก้ปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกร วทน. ในภำคเอกชน โดยเป็นกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือน ำศักยภำพของ
บุคลำกรเหล่ำนี มำช่วยพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถำนประกอบกำรภำคเอกชนอย่ำงเป็นรูปธรรม
ให้สำมำรถแข่งขันได้ในสำกล และเป็นกลไกส ำคัญในกำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรมของไทยให้มีควำมเข้มแข็ง
มำกขึ น อีกทั งเป็นกำรเชื่อมโยงกำรท ำงำนระหว่ำงภำคมหำวิทยำลัยและสถำบันวิจัยของรัฐ ก่อให้เกิดกำร
ถ่ำยทอดแลกเปลี่ยนควำมรู้และสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ระหว่ำงกัน ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 
20 ปี (พ.ศ.2558-2577) ข้อ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ที่มีแนวทำงในกำร
สนับสนุนกำรลงทุนในกำรวิจัยและพัฒนำและต้องกำรให้บุคลำกร วทน. ในภำคกำรผลิตและบริกำรเพียงพอ
ทั งในเชิงคุณภำพและปริมำณ อีกทั งยังเป็นเรื่องที่สนับสนุนกับกำรบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ ประจ ำปี 2560 
เรื่องกำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำอีกด้วย  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) ได้เริ่มน ำร่อง
ขับเคลื่อน “โครงกำรส่งเสริมบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจำกมหำวิทยำลัยและ
สถำบันวิจัยของภำครัฐไปปฏิบัติงำนเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในภำคเอกชน (Talent Mobility)” เพ่ือให้เกิด
กำรเคลื่อนย้ำยบุคลำกรให้เข้ำไปปฏิบัติงำนในภำคเอกชนเป็นช่วงระยะเวลำหนึ่ง และเพ่ือให้สำมำรถ
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 
2558 ได้มีมติเห็นชอบนโยบำยส่งเสริมบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จำกมหำวิทยำลัย
และสถำบันวิจัยของภำครัฐ ไปปฏิบัติงำนเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขัน ในภำคเอกชน (Talent 
Mobility) ทั ง 4 ข้อตำมที่ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ในประเด็นดังต่อไปนี  

(1) เห็นชอบให้กำรปฏิบัติงำนในโครงกำรส่งเสริมบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจำกมหำวิทยำลัยและสถำบันวิจัยของภำครัฐไปปฏิบัติงำนเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในภำคเอกชน 
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ของบุคลำกรจำกมหำวิทยำลัยและสถำบันวิจัยของภำครัฐ ถือเป็นกำรปฏิบัติงำนเต็มเวลำของหน่วยงำนต้น
สังกัด โดยให้นับเป็นอำยุรำชกำรหรืออำยุงำนของหน่วยงำนต้นสังกัด 

(2) เห็นชอบให้กำรปฏิบัติงำนในโครงกำรฯ ตำมข้อ 1 ของบุคลำกรจำกมหำวิทยำลัยและ
สถำบันวิจัยของภำครัฐ ที่มีข้อผูกพันตำมสัญญำชดใช้ทุน นับเป็นระยะเวลำชดใช้ทุนตำมสัญญำด้วย ทั งนี  ให้
รวมถึงผู้รับทุนที่ต้องกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ ก่อนเริ่มปฏิบัติงำนในหน่วยงำนต้นสังกัดส ำหรับกรณีที่หน่วยงำน
ต้นสังกัดเป็นมหำวิทยำลัยของรัฐ และองค์กำรมหำชน โดยครอบคลุมทั งองค์กำรมหำชนที่จัดตั งตำม
พระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน พ.ศ. 2542 และองค์กำรมหำชนที่จัดตั งตำมพระรำชบัญญัติเฉพำะ ที่เป็น
หน่วยงำนด้ำนวิจัย พัฒนำและนวัตกรรม 

(3) เห็นชอบให้บุคลำกรจำกมหำวิทยำลัยและสถำบันวิจัยของภำครัฐที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
สำมำรถใช้ผลกำรปฏิบัติงำนในภำคเอกชนในช่วงเวลำดังกล่ำว เป็นผลงำนในกำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร
หรือต ำแหน่งงำนอื่นๆ รวมทั งกำรขึ นเงินเดือน โดยให้มหำวิทยำลัยและสถำบันวิจัยของภำครัฐจัดท ำเกณฑ์
กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรและกำรขึ นเงินเดือนที่ชัดเจน  

(4) มอบหมำยให้กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั งในภำครัฐและ
ภำคเอกชน เพ่ือผลักดันกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

หลังจำก สวทน. เริ่มน ำร่องขับเคลื่อนโครงกำร Talent Mobility ก็มีควำมก้ำวหน้ำเป็นล ำดับ ได้แก่  
กำรสนับสนุนให้มีกำรจัดตั งศูนย์อ ำนวยควำมสะดวก Talent Mobility (Talent Mobility Clearing House) 
เพ่ือด ำเนินกำรน ำร่องโครงกำรทั งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคจ ำนวน 4 แห่ง และได้ขยำยควำมร่วมมือกับ
มหำวิทยำลัยอีก 17 แห่งทั่วประเทศเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของภำคเอกชน กำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำรให้มีประสิทธิภำพ ซึ่งประกอบด้วยฐำนข้อมูลนักวิจัย 
(Talent Mobility Database) ระบบกำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analysis) ระบบเว็บไซต์และโมบำยล์
แอพพลิเคชั่น รวมถึงระบบสำรสนเทศบริหำรจัดกำรโครงกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรจับคู่ สำมำรถติดตำมกำร
พิจำรณำอนุมัติข้อเสนอโครงกำร และสำมำรถติดตำมประเมินผลโครงกำรได้ นอกจำกนี  สวทน. ได้ขยำย
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ 
อำทิ กำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ในกำรปรับปรุงค ำชี แจง เรื่องกำร
ขอรับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมตำมคุณค่ำของโครงกำร (Merit-based Incentives) ให้ครอบคลุมถึง
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ นในโครงกำร Talent Mobility กำรสนับสนุนงบประมำณส ำหรับค่ำตอบแทนอำจำรย์/
นักวิจัยและค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนวิจัยจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) กำรสนับสนุน
งบประมำณกำรท ำวิจัยจำกส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) กำรสนับสนุน
งบประมำณส ำหรับกำรด ำเนินงำนวิจัยจำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) 

เพ่ือสนับสนุนกำรเคลื่อนย้ำยบุคลำกรด้ำน วทน. ไปเสริมสร้ำงควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรแข่งขัน
ของภำคเอกชน และเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรเชื่อมโยงระหว่ำงภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำ และ
ภำคเอกชน สวทน. จึงได้พัฒนำกลไกและกิจกรรมพิเศษเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของโครงกำร Talent 
Mobility จำกกลไกปกติดังนี  ดังนี  กลไกล Pre-Talent เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเชื่อใจระหว่ำงนักวิจัยและสถำน
ประกอบกำร กำรค้นหำโจทย์วิจัยเชิงลึก และน ำไปสู่กำรวิจัยและพัฒนำ กลไก TM-ITAP เพ่ือบูรณำกำรกำร
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สนับสนุนภำคอุตสำหกรรมภำยในกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กลไกกำรใช้ประโยชน์นักเรียนทุน
ภำครัฐเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันในภำคเอกชน เพ่ือสนับสนุนผู้มีศักยภำพด้ำน วทน. ให้เข้ำร่วม
กิจกรรมวิจัยและพัฒนำในโครงกำรควำมร่วมมือระดับชำติ (National Projects) กลไกสนับสนุน
อุตสำหกรรมยุทธศำสตร์ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมเกษตรและอำหำรมีบุคลำกรวิจัย
พัฒนำเพ่ือสนับสนุนกำรท ำวิจัยและพัฒนำของผู้ประกอบกำร และกิจกรรม Next Gen Innovator เพ่ือ
เสริมสร้ำงควำมตระหนักและควำมเข้ำใจให้ผู้ประกอบกำรต่อกำรท ำวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม และรับทรำบ
ถึงแหล่งทุนวิจัยและสถำบันวิจัยของภำครัฐที่สำมำรถช่วยกำรวิจัยพัฒนำของผู้ประกอบกำรได้ 

โดยในปีงบประมำณ 2561 ทำง สวทน. มีแผนในกำรบูรณำกำรโครงกำร Talent Mobility ร่วมกับ
หน่วยงำนอ่ืน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้แก ่

(1) บูรณำกำรโครงกำร Talent Mobility ร่วมกับ สกอ. เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินโครงกำร 
Talent Mobility ที่ได้ด ำเนินโครงกำรร่วมกันแล้วเป็นระยะเวลำ 2 ปี ให้มีควำมต่อเนื่อง มีระบบกำรบริกำร
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพ รวมถึงมีระบบในกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำร Talent 
Mobility  

(2) บูรณำกำรโครงกำร Talent Mobility ร่วมกับ สวทช. ในกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือ
สนับสนุนกำรพัฒนำพื นที่นวัตกรรมใหม่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก โดยมีแผนในกำรพัฒนำ
ก ำลังคนรวมถึงท ำกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ปัญญำประดิษฐ์ โลจิสติกส์อัจฉริยะ 
รวมถึง ระบบเซ็นเซอร์ ระบบสมองกลอัจฉริยะ และ IoT Platform ส ำหรับรองรับกำรขับเคลื่อน
อุตสำหกรรม สนับสนุนกำรพัฒนำพื นที่นวัตกรรมใหม่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก และประเทศ
ไทยเข้ำสู่ Thailand 4.0  

(3) บูรณำกำรโครงกำร Talent Mobility ร่วมกับ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
เพ่ือกำรวิเครำะห์ผลกระทบกลไก Talent Mobility เพ่ือกำรเคลื่อนย้ำยก ำลังคนด้ำน วทน. ของประเทศไทย 
และศึกษำสถำนะของระบบนิเวศน์ก ำลังคน STEM และก ำลังคน S&T ในระดับประเทศ 

(4) สร้ำงกลไกและน ำร่องกำรเคลื่อนย้ำยบุคลำกร วทน. ต่ำงชำติ (Cross-border Talent 
Mobility) เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรวิจัยพัฒนำ กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่ส ำคัญ และกำรสร้ำง
นวัตกรรมในภำคอุตสำหกรรมยุทธศำสตร์ของประเทศ 

2. วัตถุประสงค์ 

(1)  เพ่ือขับเคลื่อนกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของประเทศไทย และกำรพัฒนำยกระดับ
เทคโนโลยีและผลิตภำพ (Productivity) และบรรเทำปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกรด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของภำคเอกชน 

(2)   เชื่อมโยงกำรท ำงำนระหว่ำงภำครัฐ/ภำคอุดมศึกษำและภำคอุตสำหกรรม (university-industry 
links) ให้มีควำมเข้มแข็งมำกขึ น โดยก่อให้เกิดกำรถ่ำยทอดแลกเปลี่ยนและสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่
ระหว่ำงภำครัฐ สถำบันอุดมศึกษำและภำคอุตสำหกรรมซึ่งมีผลต่อกำรพัฒนำภำคเศรษฐกิจ สังคม 
ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำร ภำคอุดมศึกษำและหน่วยงำนวิจัยโดยรวมของประเทศ 
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(3)   ส่งเสริมภำคอุตสำหกรรมภำยในประเทศ และบริษัทต่ำงชำติลงทุนท ำวิจัยและพัฒนำเพ่ิมขึ นทั งใน
ด้ำนงำนวิจัยและโครงสร้ำงพื นฐำน ภำคอุตสำหกรรม เพ่ือให้แข่งขันได้ในสำกล 

(4)   พัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รับประสบกำรณ์ตรงจำก
ภำคอุตสำหกรรมโดยร่วมกันท ำวิจัยหรือแก้ไขปัญหำทำงเทคนิคและกำรจัดกำรเทคโนโลยีตำมที่
ภำคอุตสำหกรรมต้องกำร 

(5)   สร้ำงเครือข่ำย และผลักดันควำมร่วมมือและส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่ำงประเทศไทยกับนำนำชำติทั งในภูมิภำคอำเซียน เอเชีย อเมริกำ ยุโรป 
ออสเตรเลีย และอัฟริกำ ผ่ำนทำงสถำบันกำรศึกษำ สถำบันวิจัย องค์กรไม่แสวงก ำไร และองค์กร
รูปแบบอ่ืนๆ ที่กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีพิจำรณำเห็นว่ำเหมำะสมและเป็นประโยชน์
ต่อกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคเอกชนของไทย 

(6)   สร้ำงระบบสำรสนเทศซึ่งประกอบไปด้วย ฐำนข้อมูลนักวิจัยเพ่ือใช้ในกำรค้นหำนักวิจัยที่มี
เชี่ยวชำญสอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำคเอกชน ระบบวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
เพ่ือให้ทรำบจ ำนวนนักวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน สำมำรถทรำบถึงควำมต้องกำรและควำมเร่งด่วนของ
จ ำนวนนักวิจัยตำมรำยสำขำในปัจจุบันและอนำคต เพ่ือก ำหนดเป็นทิศทำงในกำรให้ทุนกำรศึกษำ
ตำมสำขำที่ขำดแคลน เว็บไซต์และโมบำยล์แอพพลิเคชั่นเพ่ือเป็นช่องทำงเชื่อมโยงระหว่ำงนักวิจัย
และภำคผลิตและบริกำรให้ตรงตำมควำมต้องกำร และสุดท้ำยคือระบบกำรพัฒนำข้อเสนอ
โครงกำรออนไลน์และกำรขออนุมัติ เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนให้แก่มหำวิทยำลัย สถำบันวิจัย
ของภำครัฐ และภำคเอกชน 

 
3. เป้าหมายหลักท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

(1) นโยบำยสนับสนุน แนวทำงกำรด ำเนิน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สร้ำงกลไก และขยำยผลกำร
ด ำเนินงำน Talent Mobility  

(2) ระบบสำรสนเทศซึ่งช่วยสร้ำงกำรเชื่อมโยงระหว่ำงมหำวิทยำลัย สถำบันวิจัยของภำครัฐ และ
ภำคเอกชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของโครงกำร Talent Mobility โดยระบบ
สำรสนเทศประกอบด้วย ระบบฐำนข้อมูลนักวิจัย (Talent Mobility Database) ระบบวิเครำะห์
ข้อมูล (Data Analysis) เ พ่ือคำดกำรณ์นักวิจัยในอนำคต ระบบเว็บไซต์และโมบำยล์
แอพพลิเคชั่น และระบบพัฒนำข้อเสนอโครงกำรและขอยื่นอนุมัติออนไลน์ 

(3) กลไกกำรด ำ เนินงำนและระบบบริหำรจัดกำร Talent Mobility Clearing House ที่ มี
ประสิทธิภำพ เกิดกำรเคลื่อนย้ำยนักวิจัยจำกมหำวิทยำลัยและสถำบันวิจัยของภำครัฐไปปฏิบัติ
เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของภำคเอกชนภำยใต้โครงกำร Talent Mobility 

 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

ผลผลิต (Output) 
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 มหำวิทยำลัยที่มีกำรปรับปรุงกฎระเบียบ หรือจัดท ำแนวทำงหรือกลไกภำยในมหำวิทยำลัย
เพ่ือสนับสนุนส ำหรับโครงกำร Talent Mobility  

 ระบบสำรสนเทศซึ่งประกอบด้วย ระบบฐำนข้อมูลนักวิจัย (Talent Mobility Database) 
ระบบวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analysis) เพ่ือคำดกำรณ์นักวิจัยในอนำคต ระบบเว็บไซต์และ
โมบำยล์แอพพลิเคชั่น และระบบพัฒนำข้อเสนอโครงกำรและขอยื่นอนุมัติออนไลน์  

 ศูนย์อ ำนวยควำมสะดวก Talent Mobility (Talent Mobility Clearing House) ที่มีกำร
ด ำเนินกิจกรรมสนับสนุนโครงกำร Talent Mobility ต่อเนื่องทั งในส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำค  

 น ำร่อง Talent Mobility เพ่ือขีดควำมสำมำรถภำคอุตสำหกรรมตำมสำขำยุทธศำสตร์และ
ควำมต้องกำร วทน. ทั งในประเทศและในภูมิภำค ASEAN รวมทั งประเทศพันธมิตร 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 ระบบสำรสนเทศซึ่งช่วยสร้ำงกำรเชื่อมโยงระหว่ำงมหำวิทยำลัย สถำบันวิจัยของภำครัฐ 
และภำคเอกชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของโครงกำร Talent Mobility 

 สัดส่วนกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนเพิ่มมำกขึ น 
 สร้ำงศักยภำพในกำรสร้ำงนวัตกรรมและเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในภำคเอกชน 
 เพ่ิมจ ำนวนบุคลำกรวิจัยและพัฒนำและเพ่ิมกำรจ้ำงงำนบุคลำกร วทน. ในภำคเอกชนให้เพิ่ม

มำกขึ น 
 สร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำกับภำคอุตสำหกรรมให้เกิดกำรถ่ำยทอดและ

ซึมซับองค์ควำมรู้น ำมำถ่ำยทอดเพ่ิมศักยภำพในระบบกำรศึกษำ 

ผลกระทบ (Impact)  

 เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพ่ิมขึ น 
 มีกำรจ้ำงงำนบุคลำกร วทน. โดยเฉพำะด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพิ่มมำกขึ น 
 เกิดรำยได้ภำษีจำกภำคเอกชน  
 มหำวิทยำลัย/สถำบันวิจัยของภำครัฐมีควำมเข้มแข็งด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 
 เกิดเครือข่ำยระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ-มหำวิทยำลัย-เอกชน ในกำรพัฒนำนวัตกรรม 
 เกิดกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร นวัตกรรม 
 เกิดวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยที่ตอบโจทย์ภำคเอกชน และควำมต้องกำรของประเทศ 
 บริษัทต่ำงชำติหรือบริษัทร่วมทุนกับต่ำงชำติเกิดควำมมั่นใจต่อบุคลำกร ส่งผลให้เกิดกำรตั ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนำในไทยเพ่ือลดต้นทุน 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

กรุงเทพมหำนคร, สมุทรสงครำม, สมุทรสำคร, สมุทรปรำกำร, นนทบุรี, พระนครศรีอยุธยำ, 
นครปฐม, ปทุมธำนี, ชลบุรี, เชียงใหม่, เชียงรำย, พะเยำ, ล ำพูน, อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, หนองคำย, 
อุดรธำนี, บุรีรัมย์, ขอนแก่น, นครรำชสีมำ, นครพนม, ระยอง, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรำ, รำชบุรี,ชุมพร,
นครศรีธรรมรำช, สงขลำ, ปัตตำนี, ตรำด 

6. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 กลุ่มเป้ำหมำย  

 มหำวิทยำลัยและสถำบันวิจัยของภำครัฐ  
 สถำนประกอบกำรภำคเอกชน   

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

ส ำนั ก ง ำน พัฒนำวิ ทยำศำสตร์ และ เทค โน โลยี แห่ ง ช ำติ  มหำวิ ทย ำลั ย เ ชี ย ง ใหม่  
มหำวิทยำลัยขอนแก่น มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลธัญบุรี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำ
คุณทหำรลำดกระบัง มหำวิทยำลัยนเรศวร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร มหำวิทยำลัยพะเยำ มหำวิทยำลัยนครพนม มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) โดยศูนย์สร้ำงสรรค์
งำนออกแบบ สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ศูนย์อ ำนวยควำมสะดวกโครงกำรส่งเสริมและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนำของเอกชนใน
ประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

 

7. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย  

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย  

กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมที ่1 จัดท ำนโยบำยสนับสนุน 
สร้ำงกลไก และแนวทำงขยำยผลกำร
ด ำเนินงำน Talent Mobility 

 กล ไกและน ำ ร่ อ งก ำ ร
เคลื่อนย้ำยบุคลำกร วทน. 
ต่ำงชำติ (Cross-border 
Talent Mobility) เพ่ือ

1 กลไก - - 1 - 
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กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

สนับสนุน 10 อุตสำหกรรม
ยุทธศำสตร์ 

กิจกรรมที่  2 กำรด ำเนินงำนและ
พัฒนำระบบฐำนข้ อมู ล  Talent 
Mobility 

ระบบสำรสนเทศ Talent 
Mobility ซึ่งประกอบด้วย
ระบบฐำนข้อมูลบุคลำกร 
วทน. ในประเทศไทยและ
ต่ ำ ง ป ร ะ เ ท ศ  ร ะ บ บ
วิ เ ค ร ำะห์ ข้ อมู ล  (Data 
Analysis) บุคลำกร วทน. 
ระบบเว็บไซต์และโมบำยล์
แอพพลิเคชั่นที่กำรรองรับ
ภ ำ ษ ำ ไ ท ย แ ล ะ
ภำษำอังกฤษและพัฒนำ
ข้อเสนอโครงกำรและขอ
ยื่นอนุมัติออนไลน์ 

1 ระบบ - - - 1 

กิจกรรมที่ 3 กำรด ำเนินงำน Talent 
Mobility Clearing House ต่อเนื่อง 
แ ล ะ น ำ ร่ อ ง กิ จ ก ร ร ม  Talent 
Mobility เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
ภ ำ ค อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม ต ำ ม ส ำ ข ำ
ยุทธศำสตร์และควำมต้องกำร วทน. 
ทั งในประเทศและในภูมิภำคอำเซียน 
รวมทั งประเทศพันธมิตร 

1.Talent Mobility 
Clearing House ที่มีกำร
ด ำเนินกิจกรรมสนับสนุน
โ ค ร ง ก ำ ร  Talent 
Mobility ต่อ เนื่ องทั ง ใน
ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
แ ล ะ น ำ ร่ อ ง  Talent 
Mobility เ พ่ื อ ขี ด
ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ
ภำค อุตสำหกรรมตำม
สำขำยุ ทธศำสตร์ แ ล ะ
ควำมต้องกำร วทน. ทั งใน
ประเทศและในภูมิภำค 
ASEAN รวมทั งประเทศ
พันธมิตร 

150 คน 30 40 40 40 

กิจกรรมที่ 4 กำรวิเครำะห์ผลกระทบ
กลไก Talent Mobility  เ พ่ือกำร
เคลื่อนย้ำยก ำลังคนด้ำน วทน. ของ
ประเทศไทย 

1. รำยงำนกำรวิจัย เชิ ง
คุ ณ ภ ำ พ เ พ่ื อ ป ร ะ เ มิ น
ศักยภำพศูนย์ประสำนงำน 
( Clearing House) 
(กรณีศึกษำ) 

รำยงำน  
1 ฉบับ 

- - - 1 
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กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

2 . ก รอบแนวทำ งก ำ ร
พัฒนำทักษะที่จ ำเป็นของ
บุ ค ล ำ ก ร ใ น ศู น ย์
ประสำนงำนเพ่ือส่งเสริม
กำรด ำ เนินงำนอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ 
3 . รำยงำนกำรประเมิน
ประสิทธิผลและผลกระทบ
ข อ ง ก ล ไ ก  Talent 
Mobility (เ ชิ ง คุ ณ ภ ำ พ 
และ ผลส ำรวจ) 

 

8. งบประมาณด าเนินงาน  64,474,988 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
กิจกรรมที่ 1 จัดท ำนโยบำยสนับสนุน 
สร้ำงกลไก และแนวทำงขยำยผลกำร
ด ำเนินงำน Talent Mobility 

0 2,501,500 1,500,900 1,000,600 

กิจกรรมที่  2 กำรด ำเนินงำนและ
พั ฒ น ำ ร ะ บ บ ฐ ำ น ข้ อ มู ล  Talent 
Mobility 

0 400,240 600,720 485,240 

กิจกรรมที่ 3 กำรด ำเนินงำน Talent 
Mobility Clearing House ต่ อ เ นื่ อ ง 
และน ำร่องกิจกรรม Talent Mobility 
เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ขี ด ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ
ภำคอุตสำหกรรมตำมสำขำยุทธศำสตร์
และควำมต้องกำร วทน. ทั งในประเทศ
และในภูมิภำคอำเซียน รวมทั งประเทศ
พันธมิตร 

4,381,119 29,335,315 15,086,984 8,382,370 

กิจกรรมที่ 4 กำรวิเครำะห์ผลกระทบ
ก ล ไ ก  Talent Mobility เ พ่ื อ ก ำ ร
เคลื่อนย้ำยก ำลังคนด้ำน วทน. ของ
ประเทศไทย 

0 560,000 0 240,000 

รวมงบประมาณ(บาท) 4,381,119 32,797,055 17,188,604 10,108,210 
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โครงการ (3.3.2) โครงการการพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์นวัตกรรมของเด็กวัยเรียน 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ประเทศไทยก ำลังก้ำวเข้ำสู่ยุคขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชำติด้วยกำรสร้ำงนวัตกรรม หรือ 
Thailand 4.0 ซึ่งจะมุ่งเน้นกำรสร้ำงนวัตกรรมที่มีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจที่สูงกว่ำกำรท ำอุตสำหกรรมเชิง
ปริมำณในอดีตเป็นอย่ำงมำก และจะน ำพำประเทศไทยให้หลุดจำกประเทศกับดักรำยได้ปำนกลำงได้ใน
ที่สุด อย่ำงไรก็ดีในปัจจุบันยังคงขำดบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำนวัตกรรมเป็น
อย่ำงมำก และเป็นอุปสรรคส ำคัญท่ีต้องถูกแก้ไขโดยกำรส่งเสริมทำงด้ำนกำรศึกษำ 

ด้วยกำรนี ในปี 2560 กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) จึงได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพและ
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมของเด็กวัยเรียน (STEM LAB) ร่วมกับ โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ปทุมธำนี และ
โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชลบุรี ด้วยกำรจัดตั งห้องปฏิบัติกำร STEM Lab ต้นแบบ ซึ่งเป็น
ห้องปฏิบัติกำรที่เน้นส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมในโรงเรียน โดยเครื่องมือของห้อง STEM Lab เป็น
เครื่องมือชนิดพิเศษที่ทันสมัย ด้วยกำรใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบและสร้ำงชิ นงำนอย่ำงอัตโนมัติที่สำมำรถ
ท ำลำยก ำแพงข้อจ ำกัดของโครงงำนที่เคยยำกเกินไปให้สำมำรถท ำได้ง่ำยและรวดเร็ว ส่งผลให้ในปี 2560 
ที่ผ่ำนมำ STEM Lab ต้นแบบก่อให้เกิดโครงงำนที่มีควำมซับซ้อนในโรงเรียนเฉกเช่นกับในมหำวิทยำลัย
เพ่ิมขึ น และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนสำมำรถฝึกฝนกำรเป็นนักนวัตกรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

จำกผลส ำเร็จของโครงกำร STEM Lab ต้นแบบ สวทน. จึงมีแนวคิดในกำรน ำมำขยำยผลต่อไป
ในวงกว้ำงมำกยิ่งขึ น โดยกำรด ำเนินกำรในปี 2561 สวทน. จะด ำเนินโครงกำรต่อไปอีก 3 ส่วนส ำคัญ 
ได้แก่ 1) กำรขยำยผลสัมฤทธิ์จำกปี 2560 ด้วยกำรจัดตั งห้อง STEM Lab เพ่ิมให้กับโรงเรียนในเครือจุฬำ
ภรณรำชวิทยำลัยรวมถึงโรงเรียนวิทยำศำสตร์อ่ืนๆ  2) กำรจัดท ำหลักสูตรกำรเรียนผ่ำนห้อง STEM Lab 
ซึ่งเป็นหลักสูตรเพ่ิมเติมหรือเชื่อมโยงจำกหลักสูตรที่โรงเรียนวิทยำศำสตร์มีอยู่เดิมเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำ
นวัตกรรมขึ นอย่ำงเป็นรูปธรรม 3) กำรท ำนวัตกรรมน ำร่องในโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงกำรที่โรงเรียนที่มี 
STEM lab ร่วมกันสร้ำง ได้แก่ โครงงำนอวกำศในโรงเรียน, โครงกำรหุ่นยนต์มนุษย์จ ำลองขนำดเท่ำจริง 
เป็นต้น เพ่ือเป็นกำรพิสูจน์ศักยภำพของโรงเรียนหลังจำกที่ได้ติดตั ง STEM Lab แล้ว ซึ่งผลจำกกำร
ด ำเนินงำนดังกล่ำว จะเป็นกำรสร้ำงควำมพร้อมในกำรน ำ STEM Lab ต้นแบบและหลักสูตรต้นแบบไป
ขยำยผลกับโรงเรียนอื่น ๆ ต่อไปได้ท่ัวประเทศ 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1)  กำรขยำยผลกำรด ำเนินงำนจำกปี 2560 ด้วยกำรจัดตั งห้องปฏิบัติกำร STEM Lab ตำมโมเดล
ต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆ เพ่ือศึกษำกำรท ำงำนของกลไกในระยะยำว 

(2)  ขยำยเครือข่ำยกำรพัฒนำศักยภำพและนวัตกรรมของเด็กวัยเรียนที่เน้นเสริมสร้ำงทักษะและ
กระบวนกำรทำงวิศวกรรมศำสตร์ 
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(3)  สร้ำงกลไกของบทเรียนและหลักสูตรกำรสร้ำงนวัตกรรมจำก STEM Lab เพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรสร้ำงนวัตกรรมภำยในโรงเรียน และเตรียมกำรสร้ำงรูปแบบที่เหมำะสมในกำรน ำไปขยำยผล
ในอนำคต 

 
3. เป้าหมายหลักท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

(1) กลุ่มเครือข่ำยวิจัยและขับเคลื่อนกำรพัฒนำศักยภำพและนวัตกรรมของเด็กวัยเรียนที่เน้น
เสริมสร้ำงทักษะและกระบวนกำรทำงวิศวกรรมศำสตร์ที่เพ่ิมขึ น 

(2) กลุ่มเครือข่ำยที่น ำรูปแบบ/โมเดล STEM Lab ต้นแบบไปใช้ประโยชน์   
(3) กลไกบทเรียนและหลักสูตรกำรเรียนกำรสร้ำงนวัตกรรมจำก STEM Lab ที่สำมำรถน ำไปขยำย

ผลกับโรงเรียนอื่น ๆ ได้ 
 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

ผลผลิต (Output) 

 ห้องปฏิบัติกำร STEM Lab ที่จัดตั งตำมโมเดลต้นแบบ จ ำนวนอย่ำงน้อย 5 แห่งในแต่ละ
ภูมิภำค และกำรขยำยกลุ่มเครือข่ำยวิจัย รวมถึงกลไกกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยให้มีควำม
เข้มแข็ง 

 แนวทำงกำรพัฒนำครูผู้สอน และรูปแบบของกำรคิดตำมและประเมินผลกำรเรียนรู้ของเด็ก 
 หลักสูตรและบทเรียนกำรสร้ำงนวัตกรรมจำก STEM Lab 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 เกิดกำรขยำยผลโมเดลต้นแบบซึ่งน ำไปสู่กำรปรับรูปแบบในกำรเรียนกำรสอนทำงด้ำน
วิศวกรรมในระดับอ่ืนๆ เช่น โรงเรียนอำชีวะ สถำบันอุดมศึกษำ  เป็นต้น  

 เกิดกำรขยำยฐำนบุคลำกร STEM โดยเฉพำะด้ำนวิศวกรรมที่เน้นกำรสร้ำงนวัตกรรมเข้ำสู่
ระบบ STEM Workforce 

 เกิดกำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนด้ำนวิศวกรรมอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้สอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยี วัฒนธรรมกำรเรียนรู้ของเด็ก 

 เกิดผู้ประกอบกำรรำยใหม่ (Startup) ที่ผลักดันประเทศเข้ำสู่อุตสำหกรรม 4.0 

ผลกระทบ (Impact)  

 มีก ำลังคน STEM ที่มีศักยภำพสูง ทั งในเชิงปริมำณและคุณภำพ สำมำรถสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมทั งเชิงพำณิชย์และสังคมที่มีคุณค่ำ อีกทั งช่วยยกระดับผลิตภำพกำรผลิตโดยรวม 
ก่อให้เกิดกำรกระจำยกำรสร้ำงมูลค่ำสูง ส่งผลต่อกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ให้กับประเทศโดยรวม 
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 ประเทศไทยสำมำรถลดกำรน ำเข้ำเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ ก่อให้เกิดเกิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนภำยในประเทศมำกขึ น สร้ำงควำมยั่งยืนให้กับกำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรมและ
เทคโนโลยีของประเทศ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  ปทุมธำนี ชลบุรี เลย ลพบุรี เพชรบุรี มุกดำหำร และบุรีรัมย์ 

 

6. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 กลุ่มเป้ำหมำย  

เยำวชนในวัยเรียนระดับมัธยมปลำย ระดับอำชีวะ หรือ เทียบเท่ำ และครู อำจำรย์ ใน
สถำบันกำรศึกษำของนักเรียนมัธยมปลำย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

 โรงเรียนที่เข้ำร่วมในโครงกำร 
 นักวิจัยในสถำบันกำรศึกษำทั งในระดับอุดมศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำ และกำรศึกษำขั น

พื นฐำน เช่น มหำวิทยำลัย โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ สกอ.  
 ภำคเอกชน รวมทั งสมำคมวิชำชีพ สภำอุตสำหกรรม หอกำรค้ำจังหวัด ที่ร่วมสนับสนุน

โครงกำรพัฒนำก ำลังคน เพ่ือให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับควำมต้องกำร  
 

7. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย  

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย  

กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมที่ 1 กำรจัดตั งห้องปฏิบัติกำร 
STEM Lab ตำมโมเดลต้นแบบ กระจำย
ตำมโรงเรียนภูมิภำค 

ห้องปฏิบัติกำร STEM 
Lab 

แห่ง - - 3 2 

กิจกรรมที่ 2 กำรจัด Workshop และ
อบรมบุคลำกรของโรงเรียน 

เยำวชนและครูผู้สอนที่
ผ่ำนกำรเข้ำร่วมอบรม 

คน - - 300 100 

กิจกรรมที่ 3 กำรสร้ำงกลไกบทเรียน
ของ STEM Lab และปรับปรุงกลไกกำร
จั ด ตั ง  STEM Lab เ พ่ื อ พัฒน ำ แ น ว
ทำงกำรขยำยผล 

กลไกบทเรียนส ำหรับ 
STEM Lab 

กลไก - - - 1 
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8. งบประมาณด าเนินงาน  4,593,000 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
กิจกรรมที่ 1 กำรจัดตั งห้องปฏิบัติกำร 
STEM Lab ต ำ ม โ ม เ ด ล ต้ น แ บ บ 
กระจำยตำมโรงเรียนภูมิภำค 

- 1,500,000 - 1,500,000 

กิจกรรมที่  2  กำรอบรมและกำร
น ำเสนอผลงำนนวัตกรรมจำก STEM 
Lab 

- 93,000 600,000 200,000 

กิจกรรมที่  3  กำรพัฒนำกลไกกำร
ท ำงำนในเชิงระบบของโมเดลต้นแบบ 
และแนวทำงกำรขยำยผล 

200,000 100,000 
 

400,000 
 

0 

รวมงบประมาณ(บาท) 200,000 1,693,000 1,000,000 1,700,000 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)ด้วยการสร้างความเป็นเลิศด้าน
ทุนมนุษย์ และการพัฒนากระบวนการท างานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอย่างมีธรรมาภิบาล 
แผนงาน 4.1 พัฒนาบุคลากรและการบริหารส านักงาน 
 

การด าเนินงาน 

โครงการ งบประมาณปี 2561 (บาท) 
โครงกำร 1  โครงกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรบริหำรส ำนักงำน 58,070,955.17 
โครงกำร 2  โครงกำรกำรบริหำรแผนและงบประมำณ      392,000.00 
โครงกำร 3  โครงกำรกำรประเมินผลองค์กร       208,000.00 
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โครงการ (4.1.1) โครงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารส านักงาน 
ความส าคัญ 

มีบุคลำกรที่มีควำมเลิศมำปฏิบัติงำนในองค์กร โดยมีกระบวนกำรพัฒนำที่เป็นระบบอย่ำงต่อเนื่อง ทั งในเชิง
ควำมรู้และกำรปฏิบัติจริงเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถ และศักยภำพของพนักงำนให้เกิดควำมเชี่ยวชำญจน
เป็นที่กล่ำวขำนไปสู่ภำยนอก รวมทั ง กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้พนักงำนมีทัศนคติที่ถูกต้องเหมำะสม มี
ควำมภำคภูมิใจในกำรเป็นพนักงำนของส ำนักงำน 

มีกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื นฐำนภำยในส ำนักงำนเพ่ือก้ำวเข้ำสู่สมำร์ทออฟฟิศ โดยบูรณำกำรระบบกำร
บริหำรจัดกำรและกำรใช้ทรัพยำกรให้ได้ประสิทธิผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั ง ค ำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กรที่
มุ่งเน้นควำมคุ้มค่ำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรเพ่ือก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีธรรมำภิบำล 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 เกิดวัฒนธรรมองค์กรในกำรหล่อหลอม เกื อกูล บ่มเพำะพนักงำนใหม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับองค์กร และสร้ำงทัศนคติที่เหมำะสมและตรงกับค่ำนิยมขององค์กร (Grooming 
Program & Orientation) รวมทั งพนักงำนเกิดควำมภำคภูมิใจและควำมผูกพันในกำรได้เป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กร 

 มีกลไกในกำรวำงแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งเพ่ือเตรียมบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถโดดเด่นเป็นที่
ประจักษ์ ให้มีควำมพร้อมส ำหรับกำรด ำรงต ำแหน่งในระดับบริหำร หรือผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
รวมทั ง มีกำรพัฒนำบุคลำกรได้ตรงตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ เพ่ือให้สำมำรถส่งมอบผลงำนได้
ตำมภำรกิจขององค์กร และเติบโตตำมเส้นทำงสำยอำชีพได้ 

 กำรบูรณำกำรข้อมูลและระบบงำนต่ำงๆ เพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนทุกระดับ ลดควำมซ  ำซ้อนของ
กระบวนกำรท ำงำน มีระบบกำรวิเครำะห์และรำยงำนผลเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำน และเพ่ือใช้ประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำร 
 

งบประมาณด าเนินงาน  58,070,955.17 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

โครงการ งบประมาณปี 2561 (บาท) 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนำพนักงำน 13,573,266.00 
กิจกรรมที่ 2 อำคำรสถำนที ่ 19,109,751.01 
กิจกรรมที่ 3 กำรพัฒนำประสิทธิภำพองค์กร 12,966,292.04 
กิจกรรมที่ 4 ค่ำใช้สอยและสำธำรณูปโภค 12,281,646.12 
กิจกรรมที่ 5 ตรวจสอบภำยใน       140,000.00 

รวมงบประมาณ(บาท) 58,070,955.17 
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โครงการ (4.1.2)  โครงการบริหารแผนและงบประมาณ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

กลไกส ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรอีกกลไกหนึ่งคือ กำรบริหำรจัดกำรแผน งบประมำณ กำร
ติดตำมงำน และกำรรำยงำนผลอย่ำงสม่ ำ เสมอต่อเนื่ อง ด้วย สวทน. เป็นหน่วยงำนภำยใต้สั งกัด
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับงบประมำณแผ่นดินประจ ำปีเพ่ือกำรปฏิบัติงำนตำมแผนที่ อนุมัติ ซึ่ง
มี วิ ธีกำรจัดกำรแผนงบประมำณและก ำกับดูแลผลกำรด ำ เนินงำนภำยในตำมควำมเห็นชอบโดย
คณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (บวทน.)  

ด้วยกำรบริหำรจัดกำรดังกล่ำว สวทน. จึงได้วำงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรแผนงบประมำณภำยใน  ไว้
ตำมขั นตอนกำรบริหำรองค์กร ได้แก่ กำรจัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปี กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและแผน
ด ำเนินงำน กำรติดตำมรำยงำนผล และกำรก ำหนดตัวชี วัดองค์กร เพ่ือเสนอต่อ บวทน. ตำมรอบที่ก ำหนด 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1)  เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรแผนงบประมำณขององค์กร 
(2)  เพ่ือจัดท ำระบบกำรบริหำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กร 
 

3. เป้าหมายหลักท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
ระบบกำรบริหำรจัดกำรแผนงบประมำณด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

ผลผลิต (Output) 

 แผนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
 แผนปฏิบัติกำรและแผนด ำเนินงำนประจ ำปี 
 รำยกำรตัวชี วัด/เป้ำหมำยที่ก ำหนดประจ ำปี 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี วัด/เป้ำหมำยที่ก ำหนดตำมรอบรำยงำน 
 รำยงำนประจ ำปี 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

ระบบกำรบริหำรจัดกำรแผนงบประมำณเพ่ือกำรติดตำมและวิเครำะห์ผลส ำเร็จอย่ำงต่อเนื่อง 

ผลกระทบ (Impact)  

เกิดแผนกำรด ำเนินงำนและกำรติดตำม สอบทำน วินิจฉัยผล และกำรปรับแผนเพ่ือบรรลุผล
ตำมท่ีก ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

กรุงเทพมหำนคร 

6. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มเป้ำหมำย 

 บวทน. คณะผู้บริหำร สวทน. 
 ส ำนักงบประมำณ และหน่วยงำนในระบบวิจัยและนวัตกรรม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

 ผู้บริหำรตำมโครงสร้ำง สวทน. 
 กลุ่มยุทธศำสตร์ตำมโครงสร้ำง สวทน. 

 
7. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย  

กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมที่ 1. ประสำนจัดท ำแผนค ำ
ขอ แผนงบประมำณ แผนปฏิบัติกำร 

- ร่ำงค ำของบประมำณ 
- ร่ำงแผนปฏิบัติกำร 
- ร่ำงแผนงบประมำณ 

ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 

4 
1 
1 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

กิจกรรมที่ 2. สรุปแผนฉบับสมบูรณ์ - ค ำของบประมำณ 
- แผนปฏิบัติกำร 
- แผนงบประมำณ 

ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 

- 
1 
1 

- 
- 
- 

7 
- 
- 

- 
- 
- 

กิจกรรมที่ 3. บริหำรแผน - แผนทบทวน 
- งบประมำณปรับปรุง 

ฉบับ 
ร้อยละ 

- 
25 

- 
25 

1 
25 

- 
25 

กิจกรรมที่ 4. จัดท ำตัวชี วัด - แผนตัวชี วัดองค์กร 
- แผนปรับปรุงตัวชี วัด 

ฉบับ 
ฉบับ 

- 
- 

1 
- 

- 
1 

- 
- 

กิจกรรมที่ 5. รำยงำนและติดตำมผล - รำยงำนผลต่อหน่วยงำน
ภำยนอก 
- รำยงำนผลโครงกำรภำยใน 
- รำยงำนผลตำมตัวชี วัด 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ครึ่งป/ีปี 
- รำยงำนประจ ำปี 60 

ร้อยละ 
 

ฉบับ 
ฉบับ 
ฉบับ 

 
ฉบับ 

25 
 
2 
- 
- 
 
- 

25 
 
3 
1 
- 
 
1 

25 
 
3 
1 
1 
 
- 

25 
 
3 
1 
1 
 
- 
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8. งบประมาณด าเนินงาน  392,000 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
กิจกรรมที่ 1 ประสำนจัดท ำแผนค ำขอ 
แผนงบประมำณ แผนปฏิบัติกำร 

16,000 10,000 5,000 - 

กิจกรรมที่ 2 สรุปแผนฉบับสมบูรณ์ - 5,000 15,000 10,000 

กิจกรรมที่ 3 บริหำรแผน - - 7,000 4,000 

กิจกรรมที่ 4 จัดท ำตัวชี วัด 5,000 10,000 5,000 - 

กิจกรรมที่ 5 รำยงำนและติดตำมผล - 300,000 - - 

รวมงบประมาณ(บาท) 21,000 325,000 32,000 14,000 
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โครงการ (4.1.3)  โครงการการประเมินผลองค์กร 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

กำรประเมินผล สวทน. ได้รับกำรก ำหนดกรอบกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตลอดจนเสนอแนะแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนที่เหมำะสม และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของ สวทน. โดยคณะกรรมกำร
ประเมินกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ 
เพ่ือให้กำรท ำงำนเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนด สวทน. จึงมีกำรจัดประชุมและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินฯ 
ตำมแนวทำงที่เห็นชอบของคณะกรรมกำรประเมินฯ ประจ ำปี 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1)  เพ่ือสนับสนุนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กร 
(2)  เพ่ือจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรแผน

งบประมำณขององค์กร 
 

3. เป้าหมายหลักท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
กรอบรำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กร 

 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

ผลผลิต (Output) 

 รำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กร 
 กรอบกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนและแนวทำงกำรด ำเนินงำนขององค์กร 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

ผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ 

ผลกระทบ (Impact)  

เกิดกำรด ำเนินงำนขององค์กรที่มีทิศทำงส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศ 

 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

กรุงเทพมหำนคร 
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6. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มเป้ำหมำย 

 บวทน. คณะผู้บริหำร สวทน. 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร  

 คณะกรรมกำรนโยบำยและคณะผู้บริหำร สวทน. 
 ผู้ใช้ประโยชน์ผลงำนของ สวทน. 

 

7. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมย่อย 

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย  

กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมที่ 1. จัดประชุม
คณะกรรมกำรประเมินผลส ำนักงำน 

- เอกสำรประกอบกำรประชุม 
- รำยงำนกำรประชุม 

ฉบับ 
รำยงำน 

3 
3 

1 
1 

- 
- 

2 
2 

กิจกรรมที่ 2. จัดท ำเอกสำรรำยงำน
ประเมินผลประจ ำปี 

- แนวทำงกำรประเมินผล
ส ำนักงำน 
- รำยงำนประเมินผลประจ ำปี 

แนวทำง 
 

รำยงำน 

1 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
1 

กิจกรรมที่  3. จัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินโครงกำรน ำร่อง 

- สรุปประเด็นกำรประเมิน 
- รำยงำนกำรประเมินน ำร่อง 

รำยงำน 
ฉบับ 

- 
- 

1 
- 

- 
- 

- 
1 

 

8. งบประมาณด าเนินงาน  208,000 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
กิจกรรมที่ 1. จัดประชุม
คณะกรรมกำรประเมินผลส ำนักงำน 

99,000 33,000 - 66,000 

กิจกรรมที่ 2. จัดท ำเอกสำรรำยงำน
ประเมินผลประจ ำปี 

- - - - 

กิ จกรรมที่  3. จัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินโครงกำรน ำร่อง 

- 10,000 - - 

รวมงบประมาณ(บาท) 99,000 43,000 - 66,000 
 


