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บทสรุปผู้บริหาร 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ส านักงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของส านักงานในระยะเวลา 1 ปี 
ภายใต้แนวคิดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0  ซึ่งเป็น
โมเดลที่จะน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง  (Middle Income Trap)  กับดัก
ความเหลื่อมล  า (Inequality Trap) และกับดักความไม่สมดุล (Imbalance Trap) พร้อมกับเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทยไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของโลกยุค The Fourth Industrial Revolution 
อย่างเป็นรูปธรรม ตามที่แนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้วางไว้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน 
(Competitiveness) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ อันประกอบด้วย (1) ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 
(Economic Wealth) (2) ความอยู่ดีมีสุขของผู้คนในสังคม (Social Well-beings) (3) การรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(Environmental Wellness) (4) การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ควบคู่ไปกับ
การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก (Connectivity) ที่มุ่งเน้น (1) การอนุรักษ์โลก (Saved the Planet) (2) การสร้าง
สันติภาพที่มั่นคง (Secured Peace) (3) การเติบโตที่ยั่ งยืน (Sustainable Growth) (4) การสร้างความ
เจริญรุ่งเรืองร่วมกัน (Shared Prosperity) โดยการมุ่งเน้นการพัฒนาอยู่บนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (17 Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ และ
ใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งพัฒนาอย่างสมดุลในทุกมิติ  

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 15 กันยายน 
พ.ศ. 2561 ส านักงานได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน 1,095,009,700 บาท จ าแนกตามแผนงาน ดังนี  

(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ           73,410,300.00  บาท 
(2) แผนงานพื นฐาน           47,452,800.00  บาท 
(3) แผนงานบูรณาการ          974,146,600.00  บาท 

ในการนี  สวทน. ได้จัดท าแผนการด าเนินงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 โดยยึดตามกรอบ
แนวคิดกลยุทธ์ของส านักงาน ซึ่งประกอบด้วย 

 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการส านักงานฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย  

(1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตาม พ.ร.บ.) 1,095,009,700.00 บาท 
(2) งบประมาณผูกพันยกมาจาก ปี 2561   46,012,006.54  บาท 
(3) งบประมาณรายจ่ายปี 2561 คงเหลือรอจัดสรร  8,428,164.66  บาท 
(4) งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เหลือจ่าย  13,570,113.54  บาท 
(5) รายได้จากเงินประกันค่าเช่าตึก  4,604,354.13  บาท 
(6) งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก (ต่อเนื่อง)   16,251,073.18 บาท 
(7) รวม  1,183,875,412.05 บาท 
(8) เงินส ารองฉุกเฉิน 30,000,000.00  บาท 

 

รวมแผนรายจ่ายงบประมาณและเงินส ารองฉุกเฉิน 1,213,875,412.05 บาท 

  



 
 

หน้าท่ี 2 จาก 30 

แผนงาน งบประมาณ (บาท) 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างรากฐานความเข้มแข็งของระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 816,520,225.00 
  1.1 การจัดท าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 800,301,245.00 
  1.2 การจัดท ามาตรการเพ่ือเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการพัฒนานวัตกรรม 
(Innovation Ecosystem) 

1,062,000.00 

  1.3 การจัดท าฐานข้อมูลดัชนี วทน. และการคาดการณ์เทคโนโลยี 15,156,980.00 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา Platform สนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 83,443,348.56 
  2.1 การออกแบบและทดสอบกลไกสนับสนุน วทน. ในอุตสาหกรรม 22,399,188.56 
  2.2 การสร้าง Industrial Technology Platform for S-Curve Industries  54,998,760.00 
  2.3 การขับเคลื่อนนโยบายการทูตวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) 6,045,400.00 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา New Growth Engine ของเศรษฐกิจนวัตกรรม 105,276,188.15 
  3.1 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม (Economic Zones of Innovation) 44,702,077.51 
  3.2 การพัฒนากลไกสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่และวิสาหกิจ
เริ่มต้น (Startup)  

3,551,700.00 

  3.3 การพัฒนาก าลังคนสะเต็ม (STEM Workforce & Talent Mobility) 57,022,410.64 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้วยการ
สร้างความเป็นเลิศด้านทุนมนุษย์ และการพัฒนากระบวนการท างานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพอย่างมีธรรมาภิบาล 

61,283,670.84 

  การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร 61,283,670.84 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 101,100,906.32 
*แผนงานงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  16,251,073.18 

งบประมาณรวม  1,183,875,412.05 
ส ารองฉุกเฉิน 30,000,000.00 

งบประมาณรวมส ารองฉุกเฉิน (บาท) 1,213,875,412.05 
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วิสัยทัศน์ 
ภาคเกษตร อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง และคนไทยคุณภาพชีวิต

ที่ดีอย่างทั่วถึง ด้วยความก้าวหน้าทาง วทน. ที่ได้รับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่ทันสมัยและเป็นรูปธรรม 
พันธกิจ 

1. ก าหนดทิศทางและนโยบายการด าเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ก าหนดแผนที่น าทาง (Roadmap) เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
ทั งในระยะสั น ระยะกลาง และระยะยาว และยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรายสาขาให้สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 

3. ก ากับ เร่งรัด และติดตามให้มีการปรับปรุง และแก้ไขโครงสร้าง ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานใน
ระบบวิจัยและนวัตกรรมให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ ตลอดจนเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการจัดตั งหน่วยงานเพ่ือรองรับความต้องการในด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม 

4. ก ากับ เร่งรัด และติดตามให้มีการปรับปรุง และแก้ไขระบบหรือกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและ
นวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้สามารถน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ นใหม่ไปใช้
ในเชิงวิชาการ เชิงพาณิชย์ เชิงสังคม และเชิงนโยบายให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด 

5. ก ากับ เร่งรัด และติดตามให้มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมของประเทศ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับบุคลากรด้านแรงงาน
ในระดับต่างๆ 

6. ก าหนดระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในลักษณะเป็นก้อน 
(Block Grant) ตามโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรม (Program-based Budgeting) ให้สอดคล้องกับระบบ
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรายสาขา รวมทั งก าหนดระบบการ
ติดตามและประเมินผลที่มีความต่อเนื่อง 

7. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการก าหนดมาตรการและแรงจูงใจทางภาษีและสิทธิประโยชน์ ส าหรับ
การระดมทุน การพัฒนากองทุน การจัดสรรเงินจากกองทุน และเงินทุนของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั ง
ความร่วมมือกับเอกชน ประชาสังคม และต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม 

8. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการเร่งรัด และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการออกใบอนุญาตการก าหนดและรับรองมาตรฐาน และการจด
ทะเบียนและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม 
รวมทั งอ านวยความสะดวกในการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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กลยุทธ์ที่ 1 สร้างรากฐานความเข้มแข็งของระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

เป้าหมาย 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้วยการก าหนดทิศทางนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนมาตรการสนับสนุนต่างๆ รวมทั งก าหนดยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ การติดตามและประเมินผลการด าเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูลสถิติและดัชนี 
วทน. เป็นเครื่องมือส าคัญ อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 

แผนงาน 1.1 การจัดท าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

ความส าคัญ 
การจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ถือเป็นภารกิจหลักของ สวนช. เพ่ือก าหนด

ทิศทางการขับเคลื่อนประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางและสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม ทั งนี  การผลักดันยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จ าเป็นต้องมี
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นโปรแกรมหรือ
โครงการที่สร้างผลกระทบสูงทางเศรษฐกิจหรือสังคม นอกจากนี ยังต้องออกแบบระบบติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 รายงานการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 แผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับการขับเคลื่อน 
 แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ส าหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการแผนงานวิจัยและนวัตกรรม  
 บทความวิชาการเรื่อง การปรับระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

การด าเนินงาน 
แผนงาน งบประมาณปี 2562 (บาท) 

  1.1 การจัดท าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ 

800,301,245.00 
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แผนงาน 1.2 การจัดท ามาตรการเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม (Innovation 
Ecosystem) 

ความส าคัญ 
ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนานวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงทางเศรษฐกิจและสังคม

จ าต้องมีมาตรการสนับสนุนที่ครบถ้วน ประกอบด้วยมาตรการทางการเงินและทางภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาตรการด้านแรงจูงใจเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้าหมายของประเทศ ข้อเสนอการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ที่เอื อต่อการ
ลงทุนวิจัยและนวัตกรรม มาตรการสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนด้านวิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานที่เอื อต่อกิจกรรมวิจัยและพัฒนา รวมทั งมาตรการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานต่างๆ ที่ส าคัญ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของหน่วยงานให้ทุนที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  

 ประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกภายใต้ พรบ.การพิสูจน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 
 ข้อเสนอข้อเสนอการสนับสนุนทุนส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (SMEs) เพ่ือตอบ

โจทย์ความต้องการนวัตกรรมของภาครัฐ (SBIR/STTR) 
 ข้อเสนอการส่งเสริม IDE ในช่วงการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อการใช้เชิงพาณิชย์ 

 
การด าเนินงาน 

แผนงาน งบประมาณปี 2562 (บาท) 
  1.2 การจัดท ามาตรการเพ่ือเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการพัฒนา
นวัตกรรม (Innovation Ecosystem) 

1,062,000.00 
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แผนงาน 1.3 การจัดท าฐานข้อมูลดัชนี วทน. และการคาดการณ์เทคโนโลยี 

ความส าคัญ 
 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค าสั่งที่ 62/2559 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เรื่องการปฏิรูป
ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญในการปรับปรุงโครงสร้างของ
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือการพัฒนาประเทศทั งในระยะสั น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งกลไกในการพัฒนาประเทศ 
ได้มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปวิทยาแขนง
ต่างๆ ให้เกิดความรู้และการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้ตรงตามความต้องการและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพ่ือลดความซ  าซ้อน และสามารถผลักดันให้มีการน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยค าสั่งดังกล่าว
มีสาระส าคัญ ดังนี   

(1) ก าหนดให้มีสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
กรรมการ รองนายกรัฐมนตรี 2 คนเป็นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรี 19 กระทรวง หัวหน้าส่วนราชการผู้แทน
องค์กรภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ และให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและเลขาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นเลขานุการร่วม  

(2) ก าหนดให้ สวนช. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี   
(2.1) ก าหนดทิศทางและนโยบายการด าเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม

ของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
(2.2) ก าหนดแผนที่น าทาง (Roadmap) เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและ

นวัตกรรมของประเทศ ทั งในระยะสั น ระยะกลาง และระยะยาว และยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ราย
สาขาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 

(2.3) ก ากับ เร่งรัด และติดตามให้มีการปรับปรุงและแก้ไขโครงสร้าง ภารกิจ อ านาจหน้าที่
ของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการจัดตั งหน่วยงานเพ่ือรองรับความ
ต้องการในด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

(2.4) ก ากับ เร่งรัด และติดตามให้มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบหรือกลไกการบริหารจัดการ
งานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีอยู่เดิม และที่
เกิดขึ นใหม่ไปใช้ในเชิงวิชาการ เชิงพาณิชย์ เชิงสังคม และเชิงนโยบาย ให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

(2.5) ก ากับ เร่งรัด และติดตามให้มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับ
บุคลากรด้านแรงงานในระดับต่าง ๆ 

(2.6) ก าหนดระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ใน
ลักษณะเป็นก้อน (Block Grant) ตามโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรม (Program-based) ให้สอดคล้องกับ
ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรายสาขา รวมทั งก าหนดระบบ
การติดตามและประเมินผลที่มีความต่อเนื่อง 

(2.7) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการก าหนดมาตรการและแรงจูงใจทางภาษีและสิทธิ
ประโยชน์ ส าหรับการระดมทุน การพัฒนากองทุน การจัดสรรเงินจากกองทุน และเงินทุนของหน่วยงาน
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ภาครัฐ รวมทั งความร่วมมือกับเอกชน ประชาสังคม และต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

(2.8) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการเร่งรัด และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการออกใบอนุญาต การก าหนดและ
รับรองมาตรฐานและการจดทะเบียนและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนและ
ปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม รวมทั งอ านวยความสะดวกในการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้
ประโยชน์เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(2.9) แต่งตั งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ได้ตามความจ าเป็น 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 มาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล สถิติและดัชนี วทน. และข้อมูล สถิติ ตัวชี วัด และดัชนี วทน. ใหม ่เช่น 
มิติรายสาขาอุตสาหกรรม และมิติส าหรับผู้ประกอบขนาดเล็กและขนาดย่อม  (SMEs) และ
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ตลอดจนพัฒนาเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data Analytics) 

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

 รายงานดัชนี วทน. รายงานการส ารวจข้อมูลวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน และรายงาสถานภาพ
ด้าน วทน. อ่ืนๆ เช่น STI Outlook Technology Watch เป็นต้น 

 แผนที่น าทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมเป้าหมาย  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรม 

เพ่ือน าไปใช้ประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

 เครือข่ายการท างานด้านการดัชนี วทน. และการคาดการณ์อนาคตกับหน่วยงานภาครัฐ ภาค
การศึกษา และภาคเอกชน ทั งในและต่างประเทศ 

 
การด าเนินงาน 

แผนงาน งบประมาณปี 2562 (บาท) 
  1.3 การจัดท าฐานข้อมูลดัชนี วทน. และการคาดการณ์เทคโนโลยี 15,156,980.00 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา Platform สนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เป้าหมาย 
การพัฒนาแพลตฟอร์มนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตลอดจนมาตรการสนับสนุนอ่ืนๆ เพ่ือตอบ

โจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนใช้ วทน. ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ พัฒนานวัตกรรม และ
เสริมสร้างศักยภาพเพ่ือต่อยอดสู่อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve Industries) 

แผนงาน 2.1 การออกแบบและทดสอบกลไกสนับสนุน วทน. ในอุตสาหกรรม 

ความส าคัญ 
สวทน. ได้พัฒนากลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ วทน. เพ่ือยกระดับความสามารถของวิสาหกิจขนาดใหญ่ 

กลาง และเล็ก ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) ระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work-integrated Learning : 
WiL) ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน และการสร้างความรู้ทางอาชีพในระดับมัธยมศึกษา (Career Academy : CA) 
เพ่ือเตรียมความพร้อมก าลังแรงงานป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมถึงการพัฒนาเส้นทางอาชีพในท้องถิ่น 
(2) แนวทางการยกระดับความสามารถด้านการวิจัย เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (Research, Technology and 
Industrialization : RDI) ส าหรับอุตสาหกรรมขนาดกลาง และ (3) การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance) โดยความร่วมมือกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผ่านโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Innovation 
Technology Assistance Program : ITAP) เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ระบบการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม ส าหรับวิสาหกิจขนาดใหญ่ กลางและ
เล็ก 

 รายงานการศึกษาปัญหาเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบาย วทน. ในภาคอุตสาหกรรม 
 แนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนนโยบาย วทน. เพื่อพัฒนานวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม 
 บุคลากรระดับช่างเทคนิค (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และมีงานท าข้อเสนอการปรับบทบาทหน้าที่หน่วยงานใน
ระบบวิจัยและนวัตกรรม 

 นักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยเชิงอุตสาหกรรม  

 
การด าเนินงาน 

แผนงาน งบประมาณปี 2562 (บาท) 
  2.1 การออกแบบและทดสอบกลไกสนับสนุน วทน. ในอุตสาหกรรม 22,399,188.56 
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แผนงาน 2.2 การสร้าง Industrial Technology Platform for S-Curve Industries  

ความส าคัญ 
การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยี (Technology Platforms) ผ่านกลไกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่าง

ภาครัฐ-ภาคเอกชน-ภาคการศึกษา (Triple Helix) ในการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยเน้นที่อุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ  กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม (S-
Curve) และ กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่ เป็นอนาคต (New S-Curve) อาทิ อุตสาหกรรมเกษตร อาหารและ
เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ อุตสาหกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 แพลตฟอร์ม (Platform) ความรู้และเทคโนโลยีของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือใช้สนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  

 กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยขั นแนวหน้า (Frontier Research Strategy) 
 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนา วทน. ของประเทศ  
 มาตรการเพ่ือสนับสนุนและยกระดับผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ( Innovation Driven 

Enterprises : IDEs) 
 เครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญ (Key Stakeholders) ของอุตสาหกรรมรายสาขา เพ่ือสนับสนุน

ข้อมูลที่ส าคัญ (Intelligence) ในการวางแผนและจัดท าข้อเสนอนโยบาย วทน. ของประเทศ 
 
การด าเนินงาน 

แผนงาน งบประมาณปี 2562 (บาท) 
  2.2 การสร้าง Industrial Technology Platform for S-Curve 
Industries  

54,998,760.00 
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แผนงาน 2.3 การขับเคลื่อนนโยบายการทูตวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) 
ความส าคัญ 

สวทน. ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ได้ริเริ่มการจัดท ายุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ (Science 
Diplomacy) เพ่ือบูรณาการและขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน วทน. และการต่างประเทศ ให้มีกรอบและทิศ
ทางการด าเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขึ น ทั งในส่วนของการผลักดันบทบาทและผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวที
ระหว่างประเทศ การเสาะแสวงหาความรู้ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการเข้าสู่ตลาดผ่านกลไก
ความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี   

นอกจากนี  สวทน. ได้สนับสนุนนโยบายด้านการต่างประเทศของรัฐบาลในการเสริมสร้างบทบาทไทย
อย่างสร้างสรรค์ในเวทีนานาชาติโดยใช้ตัวอย่างการด าเนินงานด้าน วทน. โดยด าเนินการให้ประเทศไทยได้รับ
คัดเลือกเป็นสมาชิกของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ (UN-
Committee on Science and Technology for Development: CSTD) และประเทศผู้เข้าร่วม (Participant) 
ของคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Committee on Scientific and Technological 
Policy: CSTP) ของ OECD รวมถึงได้ด าเนินการเชิงรุกในการท าหน้าที่ผู้แทนไทยในคณะกรรมการที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน (Board of Advisory Committee of ASEAN Committee 
on Science and Technology: BAC of ASEAN COST) ในการเสนอข้อริเริ่มและโครงการส าคัญ อาทิ ข้อริเริ่ม
กระบี่ (Krabi Initiative) โครงการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายผู้มีความสามารถพิเศษในอาเซียน (ASEAN Talent 
Mobility) และการริเริ่มจัดการประชุม ASEAN STI Forum และขับเคลื่อนการพัฒนาระบบนวัตกรรมอาเซียน 
เป็นต้น ตลอดจนขับเคลื่อนให้ความร่วมมือระดับทวิภาคีกับประเทศเป้าหมายในสาขายุทธศาสตร์ อาทิ อังกฤษ 
อเมริกา เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เป็นต้น นอกจากนี  ยังได้มีส่วนสนับสนุนความร่วมมือกับองค์การการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ด้านการส่งเสริมจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 เว็บไซต์ ASEAN Open Innovation and Entrepreneurship Platform และโครงการน าร่อง
พัฒนาสินค้าหรือบริการ วทน. เพื่อตอบสนองตลาดอาเซียน 

 ข้อมูล Thailand STI Outlook บรรจุในฐานข้อมูล OECD STI Outlook 
 ข้อเสนอการก าหนดท่าที ไทยการขับเคลื่อนวาระเ พ่ือการพัฒนาที่ยังยืน ( Sustainable 

Development Goals) เสนอต่อ UN CSTD  
 เกิดการจับคู่ความร่วมมือในการพัฒนา วทน. กับหน่วยงานเป้าหมายในต่างประเทศ มีแผนงาน

และงบประมาณลงทุนร่วมกัน  
 Policy หรือ Guideline ในประเด็นจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส าคัญส าหรับ

ประเทศไทย 
 

การด าเนินงาน 

แผนงาน งบประมาณปี 2562 (บาท) 
  2.3 การขับเคลื่อนนโยบายการทูตวิทยาศาสตร์ (Science 
Diplomacy) 

6,045,400.00 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา New Growth Engine ของเศรษฐกิจนวัตกรรม 

เป้าหมาย 
เพ่ือสร้างเศรษฐกิจในคลัสเตอร์เป้าหมายด้วย วทน. เปลี่ยนผ่านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยประสิทธิภาพ

การผลิต ไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 

แผนงาน 3.1 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม (Economic Zones of Innovation: EZI) 

ความส าคัญ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อเสนอนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ของส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เนื่องจากเป็นเครื่องมือทางนโยบายที่ส าคัญที่จะ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยมี
ซุปเปอร์คลัสเตอร์ที่ก าหนดไว้ ได้แก่ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis), ยานยนต์และชิ นส่วน, ปิโตรเคมี
และเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ดิจิทัล, ศูนย์กลางทางการแพทย์, อิเล็กทรอนิกส์ และคลัสเตอร์ทั่วไป 
ได้แก่ เกษตรแปรรูป (ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา) ซึ่ง ในระยะถัดไป สวทน. จะมุ่งเน้นการพัฒนานโยบายที่ใช้ 
วทน. ไปช่วยยกระดับความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างคุณค่าและ
นวัตกรรมให้กับคลัสเตอร์เป้าหมายเหล่านี  โดยจัดท าและขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม 
(Economic Zones of Innovation: EZI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  พื นที่เมืองนวัตกรรมอาหารในบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ที่มีบริษัทชั นน าด้านอาหาร
ของโลกมาลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และพื นที่ในบริเวณอ่ืนๆ ที่เป็นเมืองนวัตกรรมอาหาร
ส่วนขยาย เพ่ือสร้างบริษัทใหม่ฐานนวัตกรรมด้านอาหารและสาขาที่เกี่ยวข้อง 

 Service Platforms ต่างๆ และความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับหน่วยงานพันธมิตรทั งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสร้างระบบนิเวศน์นวัตกรรมที่เอื อต่อการท าวิจัยพัฒนาของบริษัทใน
อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง และเร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่ง
ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของโลก 

การด าเนินงาน 
แผนงาน งบประมาณปี 2562 (บาท) 

  3.1 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม (Economic Zones of 
Innovation) 

44,702,077.51 
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แผนงาน 3.2 การพัฒนากลไกสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 

ความส าคัญ 
การสร้างผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ( Innovation-based Entrepreneur) และวิสาหกิจเริ่มต้น 

(Startup) เป็นอีกกลไกหนึ่งที่ส าคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ท าให้หลุดพ้นจาก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) และมีการเติบโตอย่างเท่าเทียม (Inclusive Growth) ซึ่ง
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม คือ ผู้ประกอบการที่มองเห็นโอกาสในการสร้างสรรค์และน านวัตกรรมมาใช้ใน
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ และพัฒนารูปแบบธุรกิจ ให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว (High 
Growth) โดยแนวทางการสร้างผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม จ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบนิเวศน์ เช่น การพัฒนา
โครงสร้างพื นฐานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น พื นที่สร้างสรรค์ (Creative Space) การพัฒนากลไกสนับสนุนทางการเงิน 
และการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ เพ่ือให้ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ( Innovation-based 
Entrepreneur) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) สามารถเติบโตได้ ทั งนี  ร่วมถึงการสร้างฐานในการขับเคลื่อน
ประเทศในระยะต่อไปด้วยผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ด้วยการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
พัฒนาผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) เ พ่ือเป็นแหล่งในการผลิตและบ่มเพาะความเป็น
ผู้ประกอบการ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ข้อเสนอนโยบายการพัฒนาระบบนิเวศน์ส าหรับธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรรมสุขภาพ
และสาธารณสุข  

 ข้อเสนอนโยบายการพัฒนาระบบนิเวศน์ส าหรับธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

 รายงานผลส ารวจสถานภาพการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทย 
 ผลักดันการจัดตั งและร่วมขับเคลื่อนกองทุน TED Fund 
 เครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ และเครือข่ายพ่ีเลี ยง

ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมในประเทศไทย 
 

การด าเนินงาน 
แผนงาน งบประมาณปี 2562 (บาท) 

  3.2 การพัฒนากลไกสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่และ
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)  

3,551,700.00 
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แผนงาน 3.3 การพัฒนาก าลังคนสะเต็ม (STEM Workforce & Talent Mobility) 

ความส าคัญ 
ปัจจัยด้านก าลังคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก าลังคนสะเต็ม ซึ่งได้รับการยอมรับในหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว

ว่าเป็นหัวรถจักรส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ความท้าทายด้านก าลังคนที่ส่งผลกระทบ
ต่อการเพ่ิมผลิตภาพของประเทศที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อีกอย่างหนึ่งคือ การก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุ ดังนั น
ปรัชญาในการผลิตและพัฒนาก าลังคนตลอดช่วงอายุต้องไม่จ ากัดอยู่ รวมถึงการใช้ประโยชน์ก าลังคนที่มีความรู้
ความสามารถที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการพัฒนาก าลังคนซึ่งจะน าพาประเทศไปสู่สังคมนวัตกรรมที่ใช้องค์
ความรู้หรืองานวิจัยในการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ ดังนั น สวทน. จะมุ่งเน้นกลไกการพัฒนาก าลังคนและ
กลไกลการใช้ประโยชน์ก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ และเพ่ิมบทบาทการใช้ วทน. เพ่ือให้ระบบการพัฒนาก าลังคน
และใช้ประโยชน์ก าลังคนสามารถตอบโจทย์ความต้องการของภาคการผลิตและบริการในปัจจุบันและในอนาคต 
โดยอาศัยเครือข่ายการพัฒนาก าลังคนจากผู้มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 กลไกและต้นแบบของการเรียนรู้ที่เสริมสร้างศักยภาพและสร้างสรรค์นวัตกรรมของเด็กวัยเรียน 
 ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและความต้องการที่เชื่อมโยงทั งระดับภายในประเทศและกลุ่มภูมิภาค

อาเซียน รวมถึงระบบประเมินและติดตามผลที่มีคุณภาพ 
 เครือข่ายความร่วมมือในการใช้กลไก Talent Mobility ทั งในและต่างประเทศ 
 ข้อเสนอแผนงานพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบบูรณาการ เพ่ือ

ยกระดับอุตสาหกรรม 
 
การด าเนินงาน 

แผนงาน งบประมาณปี 2562 (บาท) 
  3.3 การพัฒนาก าลังคนสะเต็ม (STEM Workforce & Talent Mobility) 57,022,410.64 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้วยการสร้างความเป็นเลิศด้าน
ทุนมนุษย์ และการพัฒนากระบวนการท างานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอย่างมีธรรมาภิบาล 

สวทน. มุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความส าเร็จตามภารกิจส าคัญ โดยใช้ความสามารถของ
บุคลากรในองค์กรเป็นหลัก โดยงานของ สวทน. ที่ต้องรับผิดชอบมีขอบเขตที่กว้างและยากมากขึ น ซึ่งพนักงานทุก
ระดับต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะสูง หลากหลายมิติ ทันสมัย มีความเป็นมืออาชีพ และเป็นคนดี มี
จรรยาบรรณ มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการเพื่อก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และพร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ใน
เชิงรุก พนักงานสามารถเข้าถึงระบบสนับสนุนอัจฉริยะ (Artificial Intelligence) ได้ด้วยตนเอง (Employee Self 
Service) สามารถปฏิบัติงานได้อย่างหลากหลาย (Multitasking) ทุกที่ ทุกเวลา โดยมีบุคลากรวิชาชีพพร้อมที่จะ
เคียงคู่สายงานวิชาการอย่างมืออาชีพ เอื อให้เกิดความสะดวก คล่องตัว และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ด้วย
ความโปร่งใสและปลอดภัย สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ (Effective Communication) เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเกิดความ
ตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม น าไปสู่การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคง 
มั่งค่ังและยั่งยืน สามารถแข่งขันกับนานาประเทศในระดับสากลได้อย่างเท่าเทียม 

 
แผนงาน งบประมาณปี 2562 (บาท) 

  การพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้วย
การสร้างความเป็นเลิศด้านทุนมนุษย์ และการพัฒนากระบวนการท างานให้
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอย่างมีธรรมาภิบาล 

61,283,670.84 

 
 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

 
แผนงาน งบประมาณปี 2562 (บาท) 

  บุคลากรภาครัฐ 101,100,906.32 
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แผนงานงบสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) (ต่อเนื่อง) 
 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
ตามท่ีรัฐบาลได้ก าหนดให้การสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการ

ขับเคลื่อนประเทศตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 ที่มีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ “เศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ด าเนินการร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในการส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างผู้ประกอบการเริ่มต้น และสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) 

เ พ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งผู้ ประกอบการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ สมาคมและองค์กรเอกชน ในการด าเนินกิจกรรมดังนี   

 
1 .    กิ จกรรมการ เรี ยนการสอนและกิจกรรม เสริ มหลั กสู ตรด้ านความ เป็นผู้ ประกอบการ 

(Entrepreneurship Education) 
กิจกรรมที่ 1)  การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน/พ่ีเลี ยงด้านความเป็นผู้ประกอบการและเครือข่าย

วิชาชีพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในมหาวิทยาลัย 
กิจกรรมที่ 2)   การพัฒนาทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
กิจกรรมที่ 3)  ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ 

(Innovative Startup) (การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ) 
กิจกรรมที่ 4)  ด าเนินการร่วมกับส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ

มหาวิทยาลัยร่วมด าเนินการ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้าน
ความเป็นผู้ประกอบการ 

 

2.   กิจกรรมการจัดตั งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่าง
กิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) 

 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1)  กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้ านความเป็นผู้ ประกอบการ 
(Entrepreneurship Education) 
1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการ

ประกอบการ และส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมรายใหม่ 

2) เพ่ือพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ผู้สอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ และเครือข่ายพ่ีเลี ยงการ
พัฒนาผู้ประกอบการ ส าหรับเป็นแกนกลางในการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

3) เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย  
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4) เพ่ือพัฒนาแนวทางและกระบวนการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น
ส าหรับนักศึกษา 

(2) กิจกรรมการจัดตั งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่าง
กิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) 
1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม

รายใหม่โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและกิจการขนาดใหญ่ 
2) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถและสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่

เข้าร่วมโครงการ อาทิ ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน และด้าน
การจัดการ โดยมีมหาวิทยาลัยและกิจการขนาดใหญ่ร่วมกันเป็นพี่เลี ยง 

3) เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการ
พัฒนาธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง 

4) เพ่ือส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่น าผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ทาง
ธุรกิจ 

 
3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

3.1 กิ จกรรมการ เ รี ยนการสอนและกิ จกรรมเสริ มหลั กสู ต รด้ านความเป็นผู้ ปร ะกอบการ 
(Entrepreneurship Education) 

(1) อาจารย์ผู้สอนและพ่ีเลี ยงการพัฒนาผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จ านวนไม่น้อย
กว่า 300 คน 

(2)  เกิดการพัฒนาทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้นให้แก่นิสิต นักศึกษา นักเรียน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน 

(3)  เกิดกรอบการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ 
3.2 กิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่าง
กิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) 

 (1) เกิดการจัดตั งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่าง 
กิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย 10 ศูนย ์

 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

ผลผลิต (Output) 

 กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship Education) 
 เกิดการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ และเครือข่ายพ่ีเลี ยงการ

พัฒนาผู้ประกอบการ ส าหรับเป็นแกนกลางในการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง จ านวนไม่น้อยกว่า 300 คน 
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 เกิดการพัฒนาทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้นให้แก่นิสิต นักศึกษา นักเรียน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน 

 เกิดกรอบการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ 
 กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่าง

กิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย 
 เกิดการจัดตั งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่

ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย 10 ศูนย์  

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship Education) 
 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการ

ประกอบการ และส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมรายใหม่ 

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยในเครือข่ายมีข้อมูลจากการติดตาม
ประเมินผลโครงการเพ่ือวางแผนการด าเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ 

 กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่าง
กิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย 
 เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการร่วมพัฒนา

ธุรกิจที่มีศักยภาพสูง 
 ธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการรวมถึงการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื นฐานของมหาวิทยาลัย และการ

ประยุกต์ใช้งานวิจัยในการเพ่ิมมูลค่าการผลิต  
 เกิดการพัฒนาบุคลากรที่ช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาคการศึกษา 
 เพ่ิมการลงทุนวิจัยพัฒนานวัตกรรมของภาคเอกชน 
 เกิดธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่จากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

ผลกระทบ (Impact)  

 กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship Education) 
 มีองค์ความรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการ และแนวทางการจัดการเรียนการสอน/การจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 
 นักศึกษาและบัณฑิตได้รับการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม ซึ่งเป็น

คุณลักษณะพึงประสงค์  
 เกิดผู้ประกอบการ Startup ที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ น 
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 เกิดการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ 
 กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่าง

กิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย 
 มีการพัฒนาศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย 

ซึ่งเป็นโครงสร้างพื นฐานส าคัญที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก
ได้  

 ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมสูงขึ นและเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง  

 เกิดการจ้างงานเพ่ิมมากขึ น ยกระดับคุณภาพชีวิตและการอยู่ดีกินดีของประชากรประเทศใน
ระยะยาว 

 เกิดการน าผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจ 
 

5. งบประมาณ 
 8,700,495.20 บาท 
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โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ (ต่อเนื่อง) 
 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
รัฐบาลเล็งเห็นถึงความส าคัญของการลงทุนของบริษัทข้ามชาติและจะท าหน้าที่ให้การสนับสนุนเชิง

นโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางการแข่งขันการเร่งพัฒนาศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมทั งในระดับโลกและ
ระดับภูมิภาคในปัจจุบัน และเนื่องจากการจัดระบบแรงจูงใจแก่บริษัทข้ามชาติ ทั งแรงจูงใจทางการเงิน ภาษี การ
ส่งเสริมการพัฒนาก าลังคน การลงทุนด้านโครงสร้างพื นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการปรับปรุง
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนโยบายสนับสนุนการตั งศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D Centers) ของ
บริษัทข้ามชาติเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยจะสนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนา
เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเข้มข้นของบริษัทข้ามชาติ ช่วยอ านวยความสะดวก และช่วยลดความเสี่ยงทาง
ธุรกิจให้แก่ภาคเอกชน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวให้กับประเทศไทย 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และฝ่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพ่ือสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มูลนิธิ) และ
หน่วยงานในเครือข่าย จึงเห็นสมควรจัดให้มี โครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชนในประเทศไทย ระยะที่ 3 เพ่ือให้บริการและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม 
โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นกลไกส าคัญในการให้บริการและสนับสนุน (facilitate) ให้บริษัทเอกชน (ทั งบริษัทไทย
และบริษัทข้ามชาติ) ลงทุนจัดตั ง R&D Centers ของบริษัทในประเทศไทย เกิดการจ้างงานบุคลากรที่มี
ความสามารถระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเกิดความร่วมมือในการท างานร่วมกันระหว่าง
สถาบันวิจัย ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ก่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
(knowledge and technology transfer) และสร้างองค์ความรู้ใหม่ สามารถดึงศักยภาพของนักวิจัยไทยจ านวน
มากที่ฝังตัวอยู่ในภาคอุดมศึกษาและหน่วยงานของภาครัฐให้ออกมาร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมทั งในระดับภูมิภาค
และระดับโลก รวมถึงช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ามกลางการแข่งขันที่ทวีความเข้มข้นขึ น 
อีกทั งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยจะได้รับประโยชน์และได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ นเป็น
อย่างมากจากความร่วมมือและการท างานด้าน R&D ร่วมกันในระดับนานาชาติ 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(1)  ด าเนินการให้บริการ (one stop service) ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ R&D Centers ของ

ภาคเอกชน (ทั งบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติ) ในประเทศไทย  
(2)    สร้างความตระหนักและความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคเอกชน 
(3)    ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของ

ภาคเอกชนในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง 
(4)    จัดท าข้อเสนอและแนวทางการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ของภาคเอกชนในประเทศไทย (ศูนย์ฯ) 
(5)    พัฒนานักศึกษาท่ีมีศักยภาพสูง ให้มีความรู้ ความสามารถ ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
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3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
(1) ให้บริการ (one stop service) ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ R&D Centers ของภาคเอกชน 

(ทั งบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติ) ในประเทศไทย 
(2) สร้างความตระหนักและความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคเอกชน 
(3)    สร้างเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศ

ไทยให้มีความเข้มแข็ง 
(4)    ข้อเสนอและแนวทางการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของ

ภาคเอกชนในประเทศไทย (ศูนย์ฯ) 
(5)    พัฒนานักศึกษาที่มีศักยภาพสูง ให้มีความรู้ ความสามารถ ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

ผลผลิต (Output) 

 จ านวนเครือข่าย ภาครัฐและภาคการศึกษาและภาคเอกชนเพิ่มขึ นอย่างน้อย 10 เครือข่าย 
 จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 40 คน 
 ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ น 20% โดยเป็นหน่วยงานระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 

10% ของจ านวนที่เพ่ิมขึ น 
 เกิดการยกระดับคุณภาพด้าน วทน.หรือด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนด้าน

บุคคลากรไม่น้อยกว่า 100 คน เช่น การจ้างงานบุคลากร การส่งบุคลากรเข้าอบรมทักษะ
ด้านวิจัยและพัฒนาหรือเทคโนโลยีระดับสูงขึ นหรือศึกษาต่อ เป็นต้น 

 ศูนย์อ านวยความสะดวก เพ่ิมขึ นอย่างน้อย 2  ศูนย ์

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 เกิดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาโดยเอกชนเพ่ิมขึ น 

ผลกระทบ (Impact)  

 เกิดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาโดยเอกชนที่ศูนย์ CRDC สูงถึง 5,000 ล้านบาท 
ภายใน 5 ปี 

 

5. งบประมาณ 
 2,015,000.00  บาท 
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โครงการ Talent Mobility ภายใต้โครงการพัฒนา Tech-based Startup ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
และเครือข่าย (TESNet) (ต่อเนื่อง) 
1. เหตุผลความจ าเป็น 
สวทน. ได้ด าเนินการขับเคลื่อน “โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility)”  
โดยมีวัตถุประสงค์ยกระดับศักยภาพด้านการแข่งขันของภาคเอกชน ด้วยการสร้างความเชื่อมโยงที่เข้มแข็ง 
ระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน (University – Industry Linkage) การเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปร่วมท าวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมกับภาคเอกชน และการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ซึ่งปัจจุบันยังเป็นนิสิตนักศึกษา รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพ
นักวิจัยของสถานประกอบการด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งโดยภาพรวมแล้วจะเป็นการสนับสนุนการพัฒนา
ระบบนวัตกรรมแห่งชาติและโครงสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value-Based Economy) อาทิ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-
Economy) ของประเทศ 

 เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน และอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  
สวทน. จึงได้สร้างเครือข่าย Talent Mobility (TM Network) ขึ น ในระยะแรกได้จัดตั งศูนย์อ านวยความสะดวก  
Talent Mobility (Talent Mobility Clearing Houses) ใน 4 ภูมิภาค ภายใต้มหาวิทยาลัยและอุทยานวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค และได้ขยายความร่วมมือเพ่ิมเติมกับมหาวิทยาลัย 17 แห่งทั่วประเทศ. รวมถึงได้ขยายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐจ านวน 7 แห่งเพ่ือสนับสนุนและบูรณาการการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ อาทิ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) การสนับสนุนงบประมาณการท าวิจัยจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
และ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น นอกจากนี  สวทน. ได้ด าเนินการจัดตั งคณะกรรมการก ากับ
กลุ่มโครงการฯ (Talent Mobility) ประจ า 4 ภูมิภาค โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน
ภูมิภาคเข้าร่วมเป็นกรรมการ อาทิ มหาวิทยาลัยในภูมิภาค อุทยานวิทยาศาสตร์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภา
หอการค้า ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค เป็นต้น เพ่ือเป็นการสนับสนุนความเข้มแข็งในการเชื่อมโยงระหว่างภาค
การศึกษากับภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) และ
ธุรกิจประกอบการท้องถิ่น (OTOP) ในระดับภูมิภาค รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการก ากับดูแลและการสนับสนุนการ
สร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับภูมิภาค 

 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของโครงการ Talent Mobility พบว่ามีข้อจ ากัดบางประการต่อขยายผล 
การด าเนินการในวงกว้างของโครงการ เพ่ือรองรับความต้องการของภาคเอกชน โดยมีข้อจ ากัดส าคัญ 3 ประเด็นดังนี  

 (1) ข้อจ ากัดทางด้านจ านวนบุคลากร วทน. ที่สนใจเข้าร่วมด าเนินงานวิจัยพัฒนากับภาคเอกชน  
เนื่องจากบุคลากรเหล่านี ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่ขาดประสบการณ์ในการด าเนินงานวิ จัยพัฒนา 
ร่วมกับภาคเอกชน และองค์ความรู้ในรูปแบบของ Tacit Knowledge ที่ช่วยในการด าเนินการวิจัยพัฒนาให้ส าเร็จลุล่วง  
โดยแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว สามารถด าเนินการด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญรุ่นพ่ี 
รวมถึงการเป็นพ่ีเลี ยง (Mentors) ในช่วงการด าเนินการวิจัยพัฒนากับเอกชน  
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 (2) ความต้องการทางด้านเทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนา (Technology Acquisition) ของภาคเอกชน 
ที่มีรูปแบบหลากหลายซึ่งท าให้โครงการ Talent Mobility ไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการทั งหมดและอาจไม่ 
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ อาทิ 1) ความต้องการเทคโนโลยีของผู้ประกอบการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 
เป็นจ านวนมาก ส่งผลให้โครงการไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้เพียงพอ และยังเป็นผลกระทบที่มาจาก
ข้ อ จ า กั ด 
ด้านจ านวนของนักวิจัยด้วยเช่นกัน 2) ผู้ประกอบการขาดความเข้าใจเบื องต้นในเทคโนโลยีที่ตนต้องการ ซึ่งส่งผลให้ 
ไม่สามารถเตรียมตัวรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม หรือ 3) โจทย์ความต้องการเทคโนโลยีอยู่ในระดับที่ไม่
คุ้มค่าหรืออาจไม่จ าเป็นที่จะต้องให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้าน วทน. รวมถึงไม่สอดคล้องกับหลักการของโครงการ 
Talent Mobility แต่กลับมีความต้องการจากเอกชนเป็นจ านวนมาก โดยกลุ่มเทคโนโลยีที่มีความต้องการเป็นจ านวน
มากที่สุดในโครงการ Talent Mobility คือเทคโนโลยีในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (Food Technology) และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology)  

 นอกจากนี  ด้วยการแข่งขันที่รุนแรงในการด าเนินธุรกิจ และด้วยกระแสการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน 
ด้วยการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ผู้ประกอบการจ านวนมากจึงพยายามมองหาแนวทาง งานวิจัยและเทคโนโลยี  
รวมถึงนักวิจัยจากภาครัฐอย่างเร่งรีบ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าใจสถานะของตนอย่างชัดเจน ไม่เข้าใจ
โอกาสและความต้องการของท้องตลาด รวมถึงยังส่งผลโจทย์ปัญหาและความต้องการที่จะให้หน่วยงานภาครัฐและ
นักวิจัยเข้าไปช่วยสนับสนุนไม่ชัดเจน การแก้ปัญหาในประเด็นดังกล่าวนี  สามารถท าได้ด้วยการถ่ายทอดเครื่องมือ
ส าหรับการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการแบบองค์รวมอย่างลึกซึ งแก่ผู้ประกอบการ ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการ 

 (3) ข้อจ ากัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนาขั นสูง (Advanced Technology) และขาดแคลน
ผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีดังกล่าวของภาคเอกชนไทย โดยแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวสามารถด าเนินการได้ด้วยการ
สร้างแพลตฟอร์มการเคลื่อนย้ายผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (Cross Border Talents) เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีขั นสูง 
ให้แก่ภาคเอกชนไทย โดยมีบุคลากรด้าน วทน. ของไทยซึ่งมีความสามารถรับเทคโนโลยีขั นสูงได้ (Absorptive 
Capacity) เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 โครงการ Talent Mobility โดย สวทน. ได้ด าเนินการหารือกับหน่วยงานในเครือข่าย Talent Mobility  
อย่างต่อเนื่องถึงข้อจ ากัดและแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งแนวทางหนึ่งที่สามารถบรรเทาข้อจ ากัดในภาพรวมคือ 
การพัฒนาแพลตฟอร์มเครือข่ายผู้ประกอบการในพื นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน (CE)  
และธุรกิจประกอบการท้องถิ่น (OTOP) และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่ (New Talents) จากการต่อยอดจาก
แพลตฟอร์มเครือข่าย Talent Mobility ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานภาคเอกชน ทั งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดและไหลเวียนขององค์ความรู้เทคโนโลยี 

 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. ยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันด้วย วทน. แก่ ภาคเอกชน SME วิสาหกิจชุมชน (Community 

Enterprise) และธุรกิจประกอบการท้องถิ่น (OTOP) ทั งในส่วนกลางและภูมิภาค 
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2. พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมจ านวนผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่ (New Talents) ในเครือข่าย Talent Mobility และ
เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ จากผู้เชี่ยวชาญรุ่นพ่ีที่มีประสบการณ์วิจัยพัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
จากโครงการ Talent Mobility และโครงการอ่ืนๆ 

3. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ กับหน่วยงานเครือข่าย Talent Mobility เพ่ือรองรับ
การยกระดับศักยภาพด้าน วทน. แก่ผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) 
และธุรกิจประกอบการท้องถิ่น (OTOP) ในระดับภูมิภาค 

4. น าร่องแพลตฟอร์ม (Platform) ส าหรับการจัดท า Technology Acquisition ของประเทศโดยต่อ
ยอดจากแพลตฟอร์มเครือข่าย Talent Mobility เพ่ือยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจ
ชุมชน (Community Enterprise) และธุรกิจประกอบการท้องถิ่น (OTOP) ในระดับภูมิภาค จาก
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์วิจัยพัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-
Economy) และพัฒนา Intelligent Systems ของประเทศ 

5. เชื่อมโยงการท างานระหว่างภาครัฐ/ภาคอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม (University-Industry 
Linkage)  
ให้มีความเข้มแข็งมากขึ น โดยก่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนและสร้างองค์ความรู้ใหม่ระหว่างภาครัฐ 
สถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีผลต่อการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ สังคม ภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตและบริการ ภาคอุดมศึกษาและหน่วยงานวิจัยโดยรวมของประเทศ 
 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1. ขยายผลการด าเนินงานโครงการ Talent Mobility ในวงกว้างด้วยแพลตฟอร์มเครือข่าย Talent 

Mobility เพ่ือรองรับการยกระดับศักยภาพด้านการแข่งขันด้วย วทน. ของภาคเอกชน 
2. ยกระดับศักยภาพด้านการแข่งขันด้วย วทน. ของภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SME 

วิสาหกิจชุมชน (CE) และธุรกิจประกอบการท้องถิ่น (OTOP) ในระดับภูมิภาค เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bio-Economy) และการพัฒนา Intelligent Systems ของประเทศ 

3. เพ่ิมจ านวนผู้ เชี่ยวชาญของประเทศ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถภาคเอกชนไทย โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน (CE) และธุรกิจประกอบการท้องถิ่น (OTOP) ในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค และรองรับเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Economy) รวมถึงการพัฒนา Intelligent Systems ของ
ประเทศ 

4. เชื่อมโยงการท างานระหว่างภาครัฐ/ภาคอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม (University-Industry 
Linkage) เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในเครือข่ายซึ่งมีผลต่อการพัฒนา
ภาคเศรษฐกิจ สังคม ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ภาคอุดมศึกษาและหน่วยงานวิจัยโดยรวม
ของประเทศ 
 
 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  
ผลผลิต (Output) 

 บุคลากรด้าน วทน. รุ่นใหม่ (New Talents) ในกลุ่มสาขาวัสดุศาสตร์ กลุ่มสาขาสิ่งแวดล้อม 
และกลุ่มสาขาชีวภาพและสมุนไพร จ านวนไม่น้อยกว่า 300 ราย 
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 ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีดิจิทัล 
และเครื่องมือสนับสนุนการด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการแบบองค์รวมของตน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 850 ราย 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 มีบุคลการด้าน วทน. รุ่นใหม่พร้อมเข้าร่วมกับภาคเอกชนเพ่ือบรรเทาปัญหาความขาดแคลน
บุคลากร และเป็นการสนับสนุนความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-Economy) 
ของประเทศ 

 แพลตฟอร์ม (Platform) และเครือข่ายบุคลากรด้าน วทน. เพื่อสนับสนุนการขยายจ านวน
ผู้เชี่ยวชาญ 

 ผู้ประกอบการมีศักยภาพด้านการแข่งขันที่สูงขึ นและมีความสามารถวิเคราะห์วางแผนใน
การยกระดับศักยภาพของตน 

 แพลตฟอร์ม (Platform) และเครือข่ายผู้ประกอบการเพ่ือสนับสนุนการจัดท า Technology 
Acquisition 

ผลกระทบ (Impact)  

 ภาคเอกชนของประเทศไทย โดยเฉพาะ SME วิสาหกิจชุมชน (CE) และธุรกิจประกอบการ
ท้องถิ่น (OTOP) ในระดับภูมิภาค มีความสามารถการแข่งทางด้านการวิจัยพัฒนาและ
เทคโนโลยี และสามารถลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นร้อยละ 80 ของการลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนาของประเทศ บุคลากรด้าน วทน. ของประเทศไทยเพ่ิมขึ นเป็น 60 คนต่อ
ประชากร 10,000 คน โดยมีสัดส่วนบุคลากรด้าน วทน. ในภาคเอกชนเป็น 35  คนต่อ
ประชากร 10,000 คนในปี พ.ศ. 2579 ประเทศไทยมีเครือข่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
ระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เข้มแข็ง และสามารถเชื่อมโยงใน
ระดับภูมิภาค 
 

5. งบประมาณ 
 4,480,000.00  บาท 
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โครงการ Enhancing Science, Technology and Innovation Policies (ต่อเนื่อง) 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นสมาชิกในรูปแบบ “Participant” 
ของคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Committee for Scientific and Technological 
Policy: CSTP) ขององค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-
operation and Development หรือ OECD) โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส านัก
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ท าหน้าที่เป็นผู้แทนในการ
ประสานการด าเนินงานความร่วมมือกับคณะกรรมการ CSTP 

ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ CSTP (Directorate for Science, Technology and Innovation) 
มีทีมวิจัยประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ซึ่งด าเนินการจัดท ารายงานสถานภาพความก้าวหน้าด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science, Technology and Innovation Outlook) ของประเทศสมาชิก 
พร้อมบทวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนา เผยแพร่เป็นประจ าทุก 2 ปี นอกจากนี  ทีมวิจัยของ CSTP ได้รวบรวม
ข้อมูลสถิติด้านการค้า การลงทุน การพัฒนาก าลังคน และโครงสร้างพื นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.)  ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั งจัดท ารายงานการวิเคราะห์และวิจัยในประเด็นโอกาส
และความท้าทายใหม่ๆ จาก วทน. ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และผลกระทบต่อสังคม พร้อมทั งจัดท า
ข้อเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อม ซึ่งฐานข้อมูลและรายงานดังกล่าวของ OECD เป็นแหล่งข้อมูลส าคัญ
ที่นักลงทุนใช้อ้างอิง ประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ในโอกาสที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก CSTP สวทน. จึงเห็นสมควรที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมกิจกรรม
การจัดท า STI Country Profile และ STI Outlook ซึ่งประเทศสมาชิก OECD – CSTP ทุกประเทศร่วมจัดส่ง
ข้อมูลและสนับสนุนการจัดท ารายงานการวิเคราะห์และวิจัยดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะเป็นโอกาสในการ
ประชาสัมพันธ์ศักยภาพ วทน. ของไทย ในกลุ่มประเทศสมาชิก OECD และพันธมิตรแล้ว ยังเป็นโอกาสและเป็น
ข้อมูลสนับสนุนในการต่อยอดการจัดท าการศึกษาเชิงลึกด้านการวิ เคราะห์ศักยภาพและขีดความสามารถของ
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ (S-Curve Industries) ตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดย
ในโครงการนี  จะมุ่งเน้นไปที่สิบภาคส่วนอุตสาหกรรมที่ได้รับการระบุไว้ใน First S-Curve และ New S-Curve ซึ่ง 
OECD จะร่วมกันกับหน่วยงานของประเทศไทยในการระบุสาขาที่น่าสนใจในการต่อยอดการศึกษาเชิงนโยบาย 
โดย OECD จะใช้ผลจากรายงาน Next Production Revolution (NPR) ซึ่งได้ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
นโยบายของเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ มาประยุกต์ใช้ด้วย 

 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(1)  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ นโยบาย แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) และ

กรณีศึกษาของไทย ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือจัดท ารายงาน Thailand STI 
Country Profile และ STI Outlook 

(2)  ศึกษาและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบศักยภาพและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
ของประเทศ (S-Curve Industries) แนวทางการปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practices) และ



 
 

หน้าท่ี 26 จาก 30 

กรณีศึกษาของไทย ให้ค าแนะน าในการประชุมเชิงปฏิบัติการ และจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการ
ลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์   

 
3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

(1) รายงานการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพและแนวโน้มการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของไทย (Thailand STI Country Profile และ STI Outlook) เผยแพร่ในฐานข้อมูล
และเว็บไซต์ของ OECD 

(2) รายงานการวิเคราะห์ศักยภาพและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ 
(S-Curve Industries) พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์  รวมทั งการแลกเปลี่ยน
ความรู้และค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญของ OECD ในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดร่วมกัน
ระหว่าง OECD และหน่วยงานในประเทศไทย 

 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

ผลผลิต (Output) 

 ระบบฐานข้อมูล Thailand STI Country Profile และ STI Outlook 1 ฐานข้อมูล 
 รายงานการศึกษาการวิเคราะห์ศักยภาพและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์

ของประเทศ (S-Curve Industries) 1 รายงาน 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

 ข้อมูลนโยบาย วทน. ของประเทศไทยแล้วเสร็จ และเกิดเครือข่ายหน่วยงานที่มี
ความสามารถและเหมาะสมในการกรอกข้อมูล 

 รายงานการวิเคราะห์ที่มีประโยชน์ต่อการยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ 

ผลกระทบ (Impact)  

 มีข้อมูลของประเทศไทยด้าน นโยบาย วทน. อยู่ในฐานข้อมูลของ EC-OECD ซึ่งถือเป็น
ฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

 เกิดการลงทุน วทน. เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ โดยภาครัฐ
และเอกชน ตามข้อเสนอแนะจากการศึกษา   
 

5. งบประมาณ 
 408,000.00  บาท 
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โครงการความร่วมมือหุ้นส่วนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-จีน (ต่อเนื่อง) 
 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
รัฐบาลไทยผลักดันนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ

ประเทศ เพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) กับประเทศที่มีการเติบโตทางด้าน วทน. อย่าง
รวดเร็ว อันได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้กรอบความร่วมมือหุ้นส่วนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-จนี  

ภายใต้กรอบความร่วมมือหุ้นส่วนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Partnership 
Program)  มีโครงการความร่วมมือส าคัญคือ การศึกษาวิจัยนโยบายด้าน วทน. มุ่งให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือ
การศึกษาวิจัยนโยบายด้าน วทน. ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน  โครงการแลกเปลี่ยน
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Talented Young Scientist Visiting Program-TYSP)  อันมุ่งเพ่ิมขีดความสามารถของ
บุคลากรทางด้านวิจัยนโยบายโดยผ่านกลไกการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็น
ก าลังขับเคลื่อนที่ส าคัญของการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(1)  แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยนโยบาย วทน. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ทางด้านนโยบาย วทน. ระหว่างประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(2)  พัฒนาศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการเข้าร่วมกิจกรรมใน

โครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Talented Young Scientist Visiting Program-
TYSP)  

 
3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

(1) เครือข่ายความร่วมมือทางด้านนโยบาย วทน. ระหว่างประเทศ 
(2) การพัฒนาศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
(3) การพัฒนาระบบการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

ผลผลิต (Output) 

 เครือข่ายความร่วมมือทางด้านนโยบาย วทน. ระหว่างประเทศ 
 นักวิทยาศาสตร์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
 กรณีศึกษาด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ผลลัพธ์ (Outcome) 

 นักวิทยาศาสตร์ได้รับการพัฒนาศักยภาพกลไกการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ 

ผลกระทบ (Impact)  

 ประเทศไทยสามารถผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคสังคม 
และภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ รวมถึงสามารถสร้างงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับโลก ส่งผลให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลงานวิจัยในวง
กว้างมากยิ่งขึ น 
 

5. งบประมาณ 
 647,577.98  บาท 

 


