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ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานของส านักงาน 
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1. ความเชื่อมโยงแผนและยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนการด าเนินงานและงบประมาณ สวทน. 
ปีงบประมาณ 2557 

ส ำนักงำนฯ ได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ 2557 ให้สอดคล้องแนวนโยบำยรัฐและ
แผนระดับชำติด้ำนกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศท่ีเกี่ยวข้องหลำยฉบับ ดังนี้ 

 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (พ.ศ. 2550) ส่วนที่ 9 แนวนโยบำยด้ำนวิทยำศำสตร์ ทรัพย์สินทำง
ปัญญำ และพลังงำนในมำตรำ 86 ก ำหนดไว้ว่ำ รัฐต้องด ำเนินกำรตำมแนวนโยบำยด้ำนวิทยำศำสตร์  
ทรัพย์สินทำงปัญญำ และพลังงำน 

 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำง
เศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืนในข้อ 5.2 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน ที่เน้น
กำรน ำควำมคิดสร้ำงสรรค์ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ทรัพย์สินทำงปัญญำ งำนวิจัยและพัฒนำไปต่อยอด 
ถ่ำยทอดและประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพำณิชย์  สังคมและชุมชน ได้แก่ สร้ำงสภำพแวดล้อมที่
เอ้ืออ ำนวยต่อกำรพัฒนำและประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมกำรใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับภำคกำรผลิต กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพในลักษณะของควำม
ร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชน กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่มีประสิทธิภำพ เท่ำเทียมและ
เป็นธรรม กำรบริหำรจัดกำรเศรษฐกิจส่วนรวมอย่ำงมีเสถียรภำพ 

 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมำยพ้ืนฐำน
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ก ำหนดบทบำทและกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องให้ร่วมมือกับภำคเอกชนในกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของประเทศอย่ำงเป็นระบบ รวมทั้งได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนฯ ไว้อย่ำงชัดเจน ทั้งนี้ ส ำนัก
งำนฯ ได้ยึดถือ พ.ร.บ. ฉบับนี้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของส ำนักงำนฯ 

 ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี (นำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) และแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 
2555-2558 (รัฐบำลนำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นำยกรัฐมนตรี) ในนโยบำยที่ 6 ได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำร
พัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรสร้ำงศักยภำพควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ โดย
รัฐบำลจะเร่งพัฒนำประเทศไทยให้เป็นสังคมที่อยู่บนพ้ืนฐำนขององค์ควำมรู้ ด้วยกำรเสริมสร้ำงควำมรู้
ด้ำนวิทยำศำสตร์ให้ประชำชนได้ใช้ในชีวิตประจ ำวัน  เร่งสร้ำงนักวิทยำศำสตร์  นักวิจัย และครู
วิทยำศำสตร์ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประเทศ สนับสนุนและส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ 
เอกชน และสถำบันกำรศึกษำขั้นสูงในกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำ และถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือมุ่งสู่กำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคม จัดระบบบริหำรงำนวิจัยให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมกำรใช้
ข้อมูลเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรพัฒนำ
ประเทศในด้ำนต่ำงๆ  

 แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 โดยรัฐบำล (นำงสำวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร นำยกรัฐมนตรี) ได้
แถลงต่อรัฐสภำ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่  6 กันยำยน 2554 และวันที่ 13 กันยำยน 
2554 ดังปรำกฏในนโยบำยที่ 6 วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย และนวัตกรรม 
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 ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2555 รับทรำบกำรบูรณำกำรยุทธศำสตร์ประเทศ 
(Country Strategy) และผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนปี  2558 ครั้งที่ 2 
ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติเสนอ และมอบหมำยให้หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องกับกำรบูรณำกำรยุทธศำสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรปี 2557 
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ประเทศ ที่ประกอบไปด้วย 4 ยุทธศำสตร์ คือ  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศเพ่ือหลุดพ้นจำกประเทศรำยได้ปำน
กลำง (Growth & Competitiveness)  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ (Inclusive Growth)  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)  
ยุทธศำสตร์ที่ 4: กำรสร้ำงควำมสมดุลและปรับระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Internal Process)  

โดยมอบหมำยให้กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้ำภำพหลักในกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำง
กระทรวง/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด ำเนินกำรในยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของ
ประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจำกประเทศรำยได้ปำนกลำง ประเด็นที่ 8 การวิจัยและพัฒนาซึ่งกระทรวงฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบใน 4 ประเด็น ดังนี้ 

ข้อ 8.1 ขับเคลื่อนค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ เป็นร้อยละ 1 ของ GDP 
ข้อ 8.2 Talent Mobility กำรใช้ประโยชน์จำกก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ข้อ 8.3 กำรใช้ประโยชน์ Regional Science Park  
ข้อ 8.4 กำรขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตำมกรอบควำมร่วมมืออำเซียน 

ในกำรนี้ สวทน. ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรปี 2557 โดยเน้นบูรณำกำร ส่งเสริม สนับสนุน และน ำร่องใน
โครงกำร 5 ด้ำน ได้แก่ 

1. คำดกำรณ์อนำคตโลก อำเซียนและไทย เพ่ือก ำหนดต ำแหน่งเชิงยุทธศำสตร์ทำงเศรษฐกิจและ
สังคมในเวทีนำนำชำติของไทยที่เกี่ยวข้องกับ วทน. (Foresight)  

2. วิจัยเชิงนโยบำยและเชิงระบบเศรษฐกิจ/สังคมที่ เกี่ยวข้องกับ  วทน. (Policy Research & 
Management)  

3. จัดท ำแผนบูรณำกำรตำมห่วงโซ่มูลค่ำยุทธศำสตร์  (Value Chain) และแผนปฏิบัติกำรเชิงพ้ืนที่ 
(area-based) และกำรบริหำรจัดกำรแผน (Implementation Plan)  

4. มำตรกำรหรือกลไกที่ส ำคัญ เพ่ือสร้ำงรำกฐำนและสภำพแวดล้อมส่งเสริม วทน. ในภำคผลิตและ
บริกำร 

5. ระบบฐำนข้อมูล/ดัชนี/กำรติดตำมและรำยงำนผลกระทบทำงเศรษฐกิจ/สังคม/ขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน  
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ภำพที ่1 แผนผังโครงสร้ำงแสดงควำมเชื่อมโยงหน้ำที่รับผิดชอบของ สวทน. กับยุทธศำสตร์ชำติ 

รัฐธรรมนูญ 
ฉบับป ีพ.ศ. 2550 

 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 11 
 

พ.ร.บ. วทน. แห่งชำติ  
พ.ศ. 2551 

 

ค ำแถลงนโยบำยของรัฐบำล 
นำงสำวยิ่งลักษณ์ชินวัตร 

 (นำยกรัฐมนตรี)  
 

แผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
พ.ศ. 2555–2558 

 

หมวดที ่5 
แนวนโยบำยพื้นฐำน
แห่งรัฐ มำตรำ 86 

 

ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำง
เศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมี

คุณภำพและยั่งยืน 

หมวด 1 กำรพัฒนำ 
วทน. มำตรำ 5 

นโยบำยที ่6 วิทยำศำสตร ์
เทคโนโลยี กำรวิจัยและ

นวัตกรรม 
 

นโยบำยที่ 6 วิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี กำรวิจัยและ

นวัตกรรม 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ 
วิสัยทัศน์ “วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน 

และเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศอย่ำงยั่งยืน” 

นโยบำยและแผนวทน. 
แห่งชำติ ฉบับท่ี 1 

 (พ.ศ. 2555–2564)  
 

ยุทธศำสตร์ประเทศ 
(Country Strategy)  
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2. กรอบการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557 

ส ำนักงำนฯ ได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ 2557 ให้สอดคล้องตำมแนวทำงพ้ืนฐำนใน
กำรด ำเนินกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ตำมมำตรำ 5 ของ พ.ร.บ. วทน. 
แห่งชำติ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีรำยละเอียดของแนวทำงกำรด ำเนินงำนหลักๆ ดังนี้ 

 กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดยเฉพำะก ำลังคนในระดับบัณฑิตศึกษำนักวิจัยรวมทั้งผู้สอนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่จ ำเป็น  
ให้มีปริมำณและคุณภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศและด ำเนินกำรให้มีกำรใช้ก ำลังคน
ดังกล่ำวให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 กำรพัฒนำวิชำชีพนักวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรแลกเปลี่ยน
บุคลำกรกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระหว่ำงหน่วยงำนในประเทศและต่ำงประเทศตลอดจน
กำรน ำเข้ำผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ 

 กำรส่งเสริมให้สถำบันวิจัยและสถำบันกำรศึกษำของรัฐและเอกชนร่วมมือสร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัยและ
พัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของภำคเศรษฐกิจและสังคมโดยค ำนึงถึงควำมสมดุลระหว่ำงกำรวิจัยพ้ืนฐำน กำรวิจัยประยุกต์
และกำรพัฒนำเชิงทดลองในสำขำต่ำงๆ รวมทั้งผลักดันให้มีกำรน ำผลกำรวิจัยและพัฒนำไปสร้ำงเสริมภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นผลผลิตของชุมชนและผลิตภำพโดยรวมของประเทศคุณภำพชีวิตของประชำชนและ
ประโยชน์สำธำรณะอย่ำงอ่ืน 

 กำรส่งเสริมให้สถำบันวิจัยสถำบันกำรศึกษำหรือนักวิจัยขอรับควำมคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ 
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

 กำรส่งเสริมกำรใช้มำตรกำรทำงกำรเงินหรือกำรคลังและกลไกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐเป็นเครื่องมือ
ในกำรสร้ำงและขยำยตลำดรองรับสินค้ำและบริกำรที่เกิดจำกกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของคนไทยอย่ำงเหมำะสม 

 กำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐภำคเอกชนและภำคประชำชนในกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีที่เหมำะสมทั้งในประเทศและต่ำงประเทศแก่คนไทย 

 กำรส่งเสริมให้โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของประเทศหรือโครงกำรลงทุนที่รัฐเห็นเป็นกำรสมควรก ำหนด
เป็นกลไกของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนำประเทศแบบยั่งยืน 

 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จ ำเป็นให้กระจำย
อย่ำงทั่วถึงทุกภูมิภำคของประเทศ เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงปัญญำในกำรสร้ำงและ
เผยแพร่ควำมรู้และใช้ควำมรู้เพ่ือแก้ไขปัญหำในชุมชนกำรเพ่ิมผลผลิตของภำคกำรผลิตและบริกำรและ
ของชุมชนและกำรพัฒนำประเทศให้มีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืน 

 กำรสนับสนุนให้มีกำรปรับปรุงกฎหมำยกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำ
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 กำรสนับสนุนให้มีกำรยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรหรือบุคคลที่มีผลงำนดีเด่นเป็นเลิศทำงวิทยำศำสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้
เกิดสังคมฐำนควำมรู้และกำรพัฒนำชุมชนและประเทศอย่ำงเหมำะสมและมีควำมสมดุล 

นอกจำกนี้ ในมำตรำ 12 ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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แห่งชำติจัดท ำนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจำรณำอนุมัติ จัดให้มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงำนของรัฐเสนอต่อคณะรัฐมนตรีรวมทั้งเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรของหน่วยงำนของรัฐ และเสนอมำตรกำรกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคกำร
ปฏิบัติกำรตำมแผนดังกล่ำว ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงำนของรัฐภำคเอกชนและภำคประชำชน 
ด ำเนินกิจกรรมตำมนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำ ด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และติดตำมและ
ประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งจะเป็นอันตรำยต่อชีวิตร่ำงกำย
หรือสุขภำพอนำมัยของประชำชนหรือก่อควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของประชำชนหรือของรัฐเพ่ือรำยงำนต่อ
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำสั่งกำรให้หน่วยงำนของรัฐแก้ไขหรือป้องกันปัญหำที่เกิดข้ึน 

จำกแนวทำงพ้ืนฐำนในกำรด ำเนินกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ตำม
มำตรำ 5 รวมถึงภำรกิจตำมกฎหมำยในมำตรำ 12 ของ พ.ร.บ. วทน. แห่งชำติ สวทน. จึงจัดท ำแนวนโยบำยกำร
ด ำเนินงำนและแผนงำนไว้ในพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2557โดยมีรำยละเอียด
ตำมท่ีปรำกฏในหัวข้อ 4, 5 และ 6 

3. วิสัยทัศน ์พันธกิจ และค่านิยมร่วม 

วิสัยทัศน ์(Vision)  

วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนและเสริมสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศอย่ำงยั่งยืน  

พันธกิจ (Mission)  

1) จัดท ำนโยบำยและแผนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ  
2) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำชน ให้ด ำเนินกิจกรรมตำม

นโยบำยและแผนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 
3) ประสำนงำนให้สถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำในประเทศและต่ำงประเทศท ำควำมร่วมมือด้ำน

กำรศึกษำหรือกำรวิจัยและพัฒนำที่ตอบสนองต่อนโยบำยและควำมต้องกำรของประเทศในสำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
  



  

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโนบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชำติ 8 | 92 
 

 

ค่านิยมร่วม (Core Value) : IDISC 
 

Innovate Policy 
เป็นองค์กรที่มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ รอบรู้และมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ใน
เชิงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรวำงแผน
และจัดท ำนโยบำยและแผนตำมบทบำท สวทน. 

Drive Policy 
เป็นองค์กรที่แสดงออกถึงควำมสำมำรถในเชิงกำรเป็นผู้น ำ  บุคลำกรทุกระดับใน
องค์กรพร้อมที่จะท ำทุกอย่ำงด้วยควำมตั้งใจ อุทิศทุ่มเท เต็มควำมสำมำรถ รวมทั้ง
ผลักดันให้เกิดผลส ำเร็จ 

Integration 
เป็นองค์กรที่ค ำนึงถึงกำรท ำงำนร่วมกัน สร้ำงควำมเชื่อมโยง โดยพิจำรณำและมอง
สิ่งต่ำงๆ แบบไม่แยกส่วน ทั้งวิธีคิดและวิธีกำรท ำงำน 

Sustainability 
เป็นองค์กรที่มีควำมรับผิดชอบต่อภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย ยึดถือควำมถูกต้อง ตั้ง
มั่นอยู่บนประโยชน์อันยั่งยืนของประเทศชำติ  โดยค ำนึงถึงทั้ง เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิตของประชำชน 

Competitiveness 
เป็นองค์กรที่มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ เท่ำทันควำมเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่ำงๆ มี
กำรประสำนงำนที่ดีกับองค์กรอ่ืนๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน อัน
จะน ำไปสู่กำรสร้ำงควำมสำมำรถให้แก่ประเทศ 

 

 

ภำพที ่2 ค่ำนิยมร่วม (Core Value) ของ สวทน. 
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4. แนวนโยบายการด าเนินงาน 

จำกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2555 มอบหมำยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำร 
บูรณำกำรยุทธศำสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ประเทศ 
โดยมอบหมำยให้กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  เป็นเจ้ำภำพหลักในกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำง
กระทรวง/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด ำเนินกำรในยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของ
ประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจำกประเทศรำยได้ปำนกลำง ประเด็นที ่8 กำรวิจัยและพัฒนำ ประกอบด้วย  

ข้อ 8.1 ขับเคลื่อนค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ เป็นร้อยละ 1 ของ GDP 
ข้อ 8.2 Talent Mobility กำรใช้ประโยชน์จำกก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ข้อ 8.3 กำรใช้ประโยชน์ Regional Science Park  
ข้อ 8.4 กำรขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตำมกรอบควำมร่วมมืออำเซียน 

แนวนโยบำยกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนฯ วิเครำะห์โดยใช้กรอบกำรประเมินของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรเป็นเครื่องมือหลัก มีกำรก ำหนดแนวนโยบำยกำรด ำเนินงำน แนวทำงกำร
ด ำเนินงำนที่มุ่งเน้นทั้งด้ำนประสิทธิผล และด้ำนประสิทธิภำพในมุมมองส ำคัญ 5 มุมมอง ที่มีควำมเชื่อมโยงและ
สนับสนุนซึ่งกันและกันและมีกำรให้น้ ำหนักของงำน ดังนี้ 

แนวทางการด าเนินงาน 

ด้านประสิทธิผล (ร้อยละ 70) ประกอบด้วย แนวทางการด าเนินงาน 3 ด้าน ภายใต้มุมมอง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตร ได้แก ่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 กำรเสนอนโยบำย แผน และมำตรกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

วัตถุประสงค์เพ่ือจัดท ำนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคม โดยจัดท ำข้อเสนอนโยบำย แผน และมำตรกำรด้ำนวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ระดับประเทศ ให้ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมกำรระดับชำติ และกำรจัดท ำรำยงำน
กำรศึกษำ สิ่งตีพิมพ์ หรือบทควำมวิชำกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรท้ังในและต่ำงประเทศ  

 กำรเร่งรัดติดตำมให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมนโยบำย แผน และมำตรกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์เพ่ือประสำนควำมร่วมมือด้ำนนโยบำย หรือกำรศึกษำ หรือกำรวิจัยและพัฒนำ ร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่ำงประเทศ โดยเน้นกำรผลักดันให้เกิดกำรขับเคลื่อนนโยบำย มำตรกำร หรือ
แผนปฏิบัติกำรของหน่วยงำนของรัฐและ/หรือเอกชนที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชำติ  
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พันธมิตร 

 กำรเร่งรัดติดตำมให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมนโยบำย แผน และมำตรกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์เพ่ือประสำนควำมร่วมมือด้ำนนโยบำย หรือกำรศึกษำ หรือกำรวิจัยและพัฒนำ ร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่ำงประเทศ โดยเน้นกำรผลักดันให้เกิดโครงกำรควำมร่วมมือด้ำนนโยบำย และ
แผนหรือกำรศึกษำ หรือกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับชำติ รวมถึงกำร
จัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องในรูปแบบต่ำงๆ 
ร่วมกับหน่วยงำนเครือข่ำยจำกภำครัฐและเอกชน ทั้งในและต่ำงประเทศ 

ด้านประสิทธิภาพ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย แนวทางการด าเนินงาน 3 ด้าน ภายใต้มุมมอง
ของกระบวนการภายใน การเงิน และความสามารถขององค์กร 

กระบวนการภายใน และการเงิน 

 กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน 

มุมมองด้ำนกระบวนกำรภำยใน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำระบบงำนสนับสนุนให้มีประสิทธิภำพและได้
มำตรฐำน รวมถึงกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำระบบงำนสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำต่อยอด และผลักดันให้มีกำร
น ำไปใช้งำนจริงได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ  

มุมมองด้ำนกำรเงิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือบริหำรกำรเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยส ำนักงำนฯ สำมำรถใช้
จ่ำยงบประมำณ (จ่ำยจริง) เทียบกับแผนรำยจ่ำย (ท่ีได้รับอนุมัติจำก บวทน.) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ความสามารถขององค์กร 

 กำรพัฒนำองค์กร 

วัตถุประสงค์เพ่ือบริหำรจัดกำรควำมรู้บนฐำนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และพัฒนำสมรรถนะขีด
ควำมสำมำรถของบุคลำกร โดยกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนฯ กำรพัฒนำองค์กรให้สอดคล้อง
กับภำรกิจขององค์กร รวมถึงกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่สอดคล้องกับพันธกิจและเป้ำหมำย
องค์กรให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ 

แผนงานและโครงการ 

สวทน. ได้ปรับกำรด ำเนินงำนและมีโครงกำรที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ 1 ประเด็นข้อ 8 
(วท. เป็นเจ้ำภำพในกำรบูรณำกำร) และเกี่ยวข้องกับประเด็นข้อ 7.1 (สศช. เป็นเจ้ำภำพในกำรบูรณำกำร) ซึ่ง
โครงกำรเหล่ำนี้มีควำมส ำคัญเป็นโครงกำรต่อเนื่องที่ประสบควำมส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์เกิดประโยชน์ต่อประชำชน
และประเทศชำติ ดังนี้ 
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แผนงานที ่1 การบูรณาการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและยุทธศาสตร์ วท. 

 โครงกำรบูรณำกำรและขับเคลื่อน 47 Value Chain ตำมยุทธศำสตร์ประเทศ (Country Strategy) เพ่ือ
สร้ำงควำมเข้มแข็งด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 โครงกำรคำดกำรณ์อนำคตโลก อำเซียน และไทยเพ่ือก ำหนด positioning ที่เก่ียวข้องกับ วทน. 
 โครงกำรจัดท ำมำตรกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบแรงจูงใจ กฎหมำย กฎระเบียบ เพ่ือกระตุ้นกำร

วิจัย พัฒนำและนวัตกรรมภำคผลิตและบริกำร 

แผนงานที่ 2 การขับเคลื่อนและบูรณาการยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปท างานในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) และการใช้
ประโยชน์จากก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 โครงกำรสถำบันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST)  
 โครงกำร Talent Mobility, กำรใช้ประโยชน์ก ำลังคนด้ำน วทน. 
 โครงกำรพัฒนำหลักสูตรด้ำน วทน. ให้สอดคล้องกับกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

แผนงานที ่3 การขับเคลื่อนการด าเนินงานในอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค 

 โครงกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ 

แผนงานที่ 4 การขับเคลื่อนและบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศในข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบ
ความร่วมมืออาเซียน 

 โครงกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพ่ือเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

แผนงานที่ 5 การขับเคลื่อนและบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศด้านขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

 โครงกำรปรับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเครื่องมือดัชนีตัวชี้วัด ฐำนข้อมูล ด้ำน วทน. 
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5. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2557 

คณะอนุกรรมกำรก ำหนดตัวชี้วัดกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเลขำธิกำร ก ำหนดตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนฯ ประจ ำปีงบประมำณ 2557 โดยก ำหนด
แนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนทั้งด้ำนประสิทธิผลและประสิทธิภำพ ในมุมมองส ำคัญ 5 มุมมอง ที่มีควำมเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในปีงบประมำณ 2557 
ส ำนักงำนฯ มีผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละตัวชี้วัด ปรำกฏตำมตำรำงที ่1 ดังนี้ 

ตำรำงที ่1 ตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนฯ ปีงบประมำณ 2557 

มุมมอง ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

น้ ำหนัก 
 (ร้อยละ)  

แผน 
ทั้งปี 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

คะแนน 
คิดตำม
น้ ำหนัก 

 มิติที ่1 ด้ำนประสิทธิผล (ร้อยละ 70)  

ผู้ม
ีส่ว

นไ
ด้ส

่วน
เส

ีย 

1. จ ำนวนข้อเสนอนโยบำย/แผนที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมกำร
ระดับชำติ  

เรื่อง 10 6 3 5.00 

A: ข้อเสนอที่เป็นนโยบำย แผนระดับชำติ แผนรำยสำขำอุตสำหกรรม/เทคโนโลยี แผนรำยพ้ืนที่
แผนกำรปรับโครงสร้ำงเชิงระบบด้ำน  วทน.หรือกลุ่มมำตรกำรเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพำะ
ระดับประเทศ  

  (ตัวคูณ=1)  6 3 5.00 

B: ข้อเสนอที่เป็นมำตรกำรเฉพำะอย่ำง หรือแนวคิดแผนงำน/โครงกำรขนำดใหญ่ที่เป็นเรื่องเฉพำะ
เพ่ือหน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่งรับเป็นเจ้ำภำพไปด ำเนินกำรต่อ  

  (ตัว
คูณ=0.75)  

- - - 

2. จ ำนวนข้อเสนอนโยบำย แผน มำตรกำรที่ได้รับกำรขับเคลื่อน เรื่อง 20 5 7 20.00 
A : กำรบรรลุผลในกำรขับเคลื่อนนโยบำย มำตรกำร ที่ต้องใช้ควำมพยำยำมสูง มีควำมยำก 
ปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียในเชิงลึกและมีจ ำนวนมำก และสร้ำงผลกระทบในวงกว้ำง 

  (ตัวคูณ=1)  5 7 20.00 

B : กำรบรรลุผลในกำรขับเคลื่อนนโยบำย มำตรกำร ที่ต้องใช้ควำมพยำยำมระดับปำนกลำง 
ปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียในวงจ ำกัด และสร้ำงผลกระทบที่เฉพำะเจำะจง 

  (ตัว
คูณ=0.75)  

- 2 - 
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มุมมอง ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

น้ ำหนัก 
 (ร้อยละ)  

แผน 
ทั้งปี 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

คะแนน 
คิดตำม
น้ ำหนัก 

3. จ ำนวนข้อเสนอนโยบำย แผน มำตรกำร กลไก กฎระเบียบด้ำนพัฒนำก ำลังคนที่ได้รับกำร
ขับเคลื่อน  

เรื่อง 20 8 9 20.00 

ผู้ม
ีส่ว

นไ
ด้ส

่วน
เส

ีย 

A : กำรบรรลุผลในกำรขับเคลื่อนนโยบำย แผน มำตรกำร กลไกด้ำนพัฒนำก ำลังคนที่ต้องใช้ควำม
พยำยำมสูง มีควำมยำก ปฏิสัมพันธ์และ/หรือด ำเนินกำรร่วมกับเครือข่ำยควำมร่วมมือผู้/มีส่วนได้
เสียในเชิงลึกและมีจ ำนวนมำก และกระทบในวงกว้ำง 

  (ตัวคูณ=1)  4 4 11.43 

B : กำรบรรลุผลในกำรขับเคลื่อนนโยบำย มำตรกำร กลไกด้ำนพัฒนำก ำลังคนที่ต้องใช้ควำม
พยำยำมระดับปำนกลำง ปฏิสัมพันธ์และ/หรือด ำเนินกำรร่วมกับเครือข่ำยควำมร่วมมือ /ผู้มีส่วน
ได้เสียในวงจ ำกัด และสร้ำงผลกระทบที่เฉพำะเจำะจง 

  (ตัว
คูณ=0.75)  

4 5 8.57 

4. จ ำนวนรำยงำนกำรศึกษำ สิ่งตีพิมพ์ บทควำม เรื่อง 10 10 13 7.14 
A: รำยงำนกำรศึกษำ หนังสือ สมุดปกขำวเชิงนโยบำยที่มีคณะท ำงำนวิชำกำรก ำกับ รวมทั้ง
บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรที่ได้รับกำรยอมรับในวงกำรวิชำกำร 

  (ตัวคูณ=1)  4 
 

4 5.71 

B: บทควำม วำรสำร หนังสือที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนฯ และเผยแพร่ต่อสำธำรณะ   (ตัว
คูณ=0.5)  

6 9 4.29 

พัน
ธม

ิตร
 5. จ ำนวนรำยงำนกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และดัชนี/ฐำนข้อมูลด้ำน วทน.ที่มีกำรใช้ประโยชน์ ฐำน 

ข้อมูล 
10 6 7 10.00 

พัน
ธม

ิตร
 

A: ฐำนข้อมูลเพ่ือกำรจัดท ำนโยบำย วทน. ของประเทศ ที่มีควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง สำมำรถน ำไปอ้ำงอิง ติดตำมประเมินผลและรำยงำนสถำนกำรณ์ผลกระทบจำกปัจจัย
ต่ำงๆ ต่อกำรด ำเนินงำนตำมแผน วทน. ระดับชำติ 

  (ตัวคูณ=1)  4 4 8.00 

B: ฐำนข้อมูลด้ำน วทน. ที่ด ำเนินกำรเป็นกำรเฉพำะ ไม่จ ำเป็นที่จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
หรือเป็นเพียงกำรรวบรวมผลกำรศึกษำ รำยงำน วำรสำร บทควำม สถำนกำรณ์เชิงสถิติ ที่
ด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนต่ำงๆ  

  (ตัว
คูณ=0.5)  

2 3 2.00 
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มุมมอง ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

น้ ำหนัก 
 (ร้อยละ)  

แผน 
ทั้งปี 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

คะแนน 
คิดตำม
น้ ำหนัก 

 มิติที ่1 ด้ำนประสิทธิภำพ (ร้อยละ 30)  

กำ
รเง

ิน 6. ร้อยละของกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (จ่ำยจริงเทียบกรอบงบประมำณ)  
 

ร้อยละ 5 90% 62.79% - 

กร
ะบ

วน
 

กำ
รภ

ำย
ใน

 

7. ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุงกระบวนกำรเทียบกับแผน  
 (ประหยัดพลังงำน, กำรสร้ำงควำมโปร่งใสและคุณภำพในกำรปฏิบัติงำน)  

ร้อยละ 10 100% 97% 9.65 

คว
ำม

สำ
มำ

รถ
ขอ

งอ
งค

์กร
 8. ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำองค์กำร  

 (บุคลำกร, กำรพัฒนำวัฒนธรรมองค์กำร, สำรสนเทศ)  
ร้อยละ 15 100% 100% 15.00 
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รำยละเอียดของกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนฯ ในแต่ละด้ำนและแต่ละตัวชี้วัด ในปีงบประมำณ 2557 
มีดังนี ้

ด้านประสิทธิผล 

ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ด้ำน คือ ด้ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4 ตัวชี้วัด คือ จ ำนวนข้อเสนอนโยบำย/แผนที่
ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมกำรระดับชำติ,จ ำนวนข้อเสนอนโยบำย แผน มำตรกำรที่
ได้รับกำรขับเคลื่อน, จ ำนวนข้อเสนอนโยบำย แผน มำตรกำร กลไก กฎระเบียบด้ำนพัฒนำก ำลังคนที่ได้รับกำร
ขับเคลื่อน และจ ำนวนรำยงำนกำรศึกษำ สิ่งตีพิมพ์ บทควำม) และด้ำนพันธมิตร (1 ตัวชี้วัด คือ จ ำนวนรำยงำน
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และดัชนี /ฐำนข้อมูลด้ำน วทน. ที่มีกำรใช้ประโยชน์) ผลกำรด ำเนินงำนมีดังนี้ 

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวชี้วัดที่  1 จ านวนข้อเสนอนโยบายที่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการระดับชาติ ข้อเสนอที่เป็นนโยบาย แผนระดับชาติ แผนรายสาขาอุตสาหกรรม/เทคโนโลยี 
แผนรายพ้ืนที่ แผนการปรับโครงสร้างเชิงระบบด้าน วทน. หรือกลุ่มมาตรการเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ
อย่างหรือข้อเสนอ วท. มาตรการเฉพาะอย่าง หรือ มาตรการแนวคิดแผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ที่
เป็นเรื่องเฉพาะเพ่ือหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงรับเป็นเจ้าภาพไปด าเนินการต่อ  

ข้อเสนอข้ำงต้นเสนอโดย สวทน. และ/หรือ ร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรระดับชำติ/นำนำชำติ หรือคณะรัฐมนตรี 

คณะกรรมกำรระดับชำติ หมำยถึง  

 คณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ  
 คณะกรรมกำรระดับชำติอื่นๆ ของหน่วยงำนต่ำงๆ  
 คณะกรรมกำรระดับชำติที่กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมีกำรเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย แผน 

และแนวทำง เกี่ยวกับวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และข้อเสนอดังกล่ำว ข้ำงต้นจัดท ำโดย  
สวทน. เพ่ือด ำเนินกำรขับเคลื่อนโดย สวทน. ต่อไป 

 คณะกรรมกำรระดับนำนำชำติที่ สวทน. เป็นผู้แทนประเทศไทยและ/หรือเป็นเลขำฯ  

ตัวชี้วัดย่อย 1A : ข้อเสนอที่เป็นนโยบาย แผนระดับชาติ แผนรายสาขาอุตสาหกรรม/
เทคโนโลยี แผนรายพ้ืนที่ แผนการปรับโครงสร้างเชิงระบบด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
หรือกลุ่มมาตรการเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะระดับประเทศ  

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ได้ก ำหนดเป้ำหมำยไว้ 6 เรื่อง สำมำรถด ำเนินกำรได้ 3 เรื่อง คือ 

ตัวชี้วัดย่อย 1A เรื่องที่ 1 มาตรการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของภาคเอกชนด้วย
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับค่าใช้จ่ายวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
300% 
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สืบเนื่องจำกรัฐบำลได้ตั้งเป้ำหมำยเพ่ิมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศให้ได้ถึงร้อยละ 1 ต่อ GDP ภำยในปี 2559 และปรับสัดส่วนกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำระหว่ำงภำคเอกชน
ต่อภำครัฐเป็นร้อยละ 70 ต่อ 30 ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีมำตรกำรทำงภำษีเพ่ือส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ
เทคโนโลยีของภำคเอกชน โดยยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับค่ำใช้จ่ำยวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเป็นจ ำนวน 
200% ซึ่งที่ผ่ำนมำกำรด ำเนินงำนมำตรกำรดังกล่ำวยังไม่จูงใจให้ภำคเอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนำมำกพอ โดยมี
สำเหตุ และปัญหำ/อุปสรรคหลำยประกำร อำทิ กำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับค่ำใช้จ่ำยวิจัยและพัฒนำ
เป็นจ ำนวน 200% นั้น ยังไม่จูงใจแก่บริษัทเอกชนมำกพอ เมื่อเปรียบเทียบกับกำรยกเว้นภำษีในต่ำงประเทศ เช่น 
สิงคโปร์ ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับค่ำใช้จ่ำยวิจัยและพัฒนำสูงถึง  400% และกระบวนกำรรับรอง
โครงกำรวิจัยและพัฒนำมีหลำยขั้นตอน ใช้เวลำนำน และกำรตีควำมค่ำใช้จ่ำยวิจัยและพัฒนำยังไม่ชัดเจน ว่ำ
ครอบคลุมถึงกิจกรรมนวัตกรรมหรือไม่ ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงมำตรกำรกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติ
บุคคลส ำหรับค่ำใช้จ่ำยวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนี้ 

1. ปรับเพ่ิมอัตรำกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำจำกเดิม 
200% เป็น 300%  

2. ขยำยขอบเขตค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำให้รวมถึงกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

3. ปรับปรุงกระบวนกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลฯ ให้มีควำมคล่องตัวมำกขึ้น โดยยกเลิกขั้นตอน
กำรพิจำรณำตรวจสอบควำมเป็นโครงกำรฯ ก่อนยื่นขอสิทธิประโยชน์ฯ (pre-approval) เปลี่ยน
มำใช้วิธีระบุรำยกำรค่ำใช้จ่ำยวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงบกำรเงินของบริษัท  
(self-declared)  

บทบาทของ สวทน.  

1. จัดท ำรำยงำนกำรศึกษำเชิงนโยบำย ร่วมกับ สวทช.  
2. จัดท ำข้อเสนอนโยบำยมำตรกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลจำกค่ำใช้จ่ำยด้ำนวิจัยและพัฒนำ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 300% 
3. ประสำนงำนเพ่ือผลักดันมำตรกำรฯ ร่วมกับ กรมสรรพำกร กระทรวงกำรคลัง และกรมพัฒนำ

ธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 

ความก้าวหน้าของมาตรการ 

ได้มีกำรน ำเสนอมำตรกำรต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชำติ (กวทน.) เมื่อครำวประชุมครั้งที่  1/2557 วันที่ 24 กรกฎำคม 2557 โดย กวทน. มีมติเห็นชอบใน
หลักกำรและมอบหมำย สวทน. และ สวทช. ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือหำรือก่อนน ำเสนอ ครม. ต่อไป 
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ผลกระทบ 

กำรปรับปรุงมำตรกำรกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับค่ำใช้จ่ำยวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจะส่งผลต่อกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ดังนี้  

1. เอกชนลงทุนวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ิมมำกขึ้น ตำมเป้ำหมำย 1% GDP และเพ่ิม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคผลิตและบริกำร 

2. SMEs สำมำรถเข้ำถึงสิทธิประโยชน์ได้มำกข้ึนจำกกำรปรับปรุงกระบวนกำรให้คล่องตัวมำกขึ้น 
3. เพ่ิมกำรจ้ำงงำนบุคลำกรที่มีควำมรู้เข้มข้นซึ่งเป็นกำรเพ่ิมผลิตภำพ (productivity) และสร้ำงขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

ตัวชี้วัดย่อย 1A เรื่องที่ 2 การปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
ไทย 

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมำยจำกฝ่ำยสังคมจิตวิทยำ คณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติให้จัดท ำข้อเสนอกำรปฏิรูปวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพ่ือเร่งขับเคลื่อนประเทศไทย
ออกจำกกลุ่มประเทศรำยได้ปำนกลำงไปสู่กำรเป็นประเทศรำยได้สูงและยกฐำนะเป็นประเทศพัฒนำแล้วภำยใน 
10 ปีข้ำงหน้ำ 

ที่ผ่ำนมำประเทศไทยใช้เวลำ 25 ปีในกำรก้ำวข้ำมจำกประเทศรำยได้ต่ ำมำเป็นประเทศรำยได้ปำน
กลำง ปัจจุบันคนไทยมีรำยได้เฉลี่ยประมำณ $5,800 ต่อคนต่อปี หำกจะเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว หรืออยู่ในกลุ่ม
ประเทศรำยได้สูงจะต้องมีรำยได้เฉลี่ยอยู่ที่ $13,000 ต่อคนต่อปี กำรลงทุน วทน. อย่ำงมียุทธศำสตร์ พร้อมกับ
กำรเร่งปฏิรูป วทน. อย่ำงเป็นระบบโดยทันทีจึงมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งในกำรบรรลุเป้ำหมำยข้ำงต้น  

วิสัยทัศน์กำรปฏิรูป วทน. เน้นใช้ วทน. เป็นนโยบำยหลักในกำรน ำพำประเทศไปสู่กำรเป็นประเทศ
พัฒนำแล้ว (Developed Country) ภำยใน 10 ปีข้ำงหน้ำ โดยมีกำรลงทุนร่วมด้ำน วทน. ระหว่ำงภำครัฐและ
ภำคเอกชนในระดับ 1% ของ GDP ภำยในปี พ.ศ. 2559 และ 2% ของ GDP ในปี พ.ศ. 2564 โดยมีสัดส่วนกำร
ลงทุนระหว่ำงภำคเอกชนและภำครัฐที่ 60:40 ภำยในปี พ.ศ. 2559 และ 70:30 ในปี พ.ศ. 2564 โดยมียุทธศำสตร์
กำรปฏิรูป วทน. ที่เน้นกำรใช้นวัตกรรมในกำรพัฒนำน ำโดยภำคเอกชน และมีภำครัฐคอยสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง
ในด้ำนทรัพยำกรทั้งกำรเงิน งบประมำณ ก ำลังคน และระบบสนับสนุนอื่น 

จำกวิสัยทัศน์ข้ำงต้น จะต้องเร่งรัดกำรปฏิรูปทั้งเชิงโครงสร้ำงและเชิงกลไก ดังนี้ 

 ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปเชิงโครงสร้ำง โดยก ำหนดให้กำรวำงแผนพัฒนำประเทศในรอบ 5 ปีข้ำงหน้ำ น ำ
โดยแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 เป็นแผนที่มี วทน. เป็นจุดเน้นหลัก ปรับโครงสร้ำง
ระบบงบประมำณ วทน. และปรับปรุงระบบกำรก ำกับดูแลและกำรบริหำรจัดกำร วทน.  

 ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปเชิงกลไก โดยขับเคลื่อนกำรลงทุน วทน. ของประเทศ ให้ถึง 1% ของ GDP และ
เพ่ิมสัดส่วนกำรลงทุนของภำคเอกชนต่อภำครัฐเป็น 60: 40 ภำยในปี พ.ศ. 2559  

ในกำรนี้กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมำยให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) ด ำเนินกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
และจัดเวทีปฏิรูป วทน. ในรูปแบบประชำสังคมทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค รวมทั้งจัดประชุมหำรือกลุ่มใน
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ประเด็นเฉพำะด้ำนต่ำงๆ ขึ้น เพ่ือให้ประชำชน ผู้มีบทบำทส ำคัญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกทุกภำคส่วนในสังคม
ได้ร่วมก ำหนดแนวทำงและมีส่วนร่วมในกระบวนกำรปฏิรูป วทน. อย่ำงเข้มข้น 

บทบาทของ สวทน. 

 จัดท ำสมุดปกขำว (แผนที่น ำทำง) กำรปฏิรูป วทน. เพ่ือขับเคลื่อนประเทศให้ก้ำวผ่ำนประเทศรำยได้ปำน
กลำง โดยมีเป้ำหมำยเพิ่มรำยได้ประชำชำติเป็น $13,000 ต่อคน ต่อปี  

 จัดเวทีปฏิรูปในส่วนกลำง 2 ครั้ง เพ่ือสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและระดมควำมเห็นกำรปฏิรูป วทน. ในภำพรวม 
และเพ่ือสังเครำะห์ประเด็นต่ำงๆ รวมทั้งกำรสร้ำงควำมตระหนักต่อประชำชนในวงกว้ำง 

 จัดเวทีปฏิรูปในส่วนภูมิภำคจ ำนวน 5 ครั้ง ในรูปแบบกระบวนกำรขับเคลื่อนประชำสังคม (social 
movement) เพ่ือให้กำรปฏิรูป วทน. เกิดประโยชน์ต่อประชำชนทุกภำคส่วน จึงต้องให้ประชำชนใน
ภูมิภำคต่ำงๆ ทั่วประเทศเข้ำมำมีบทบำทหลักในกำรก ำหนดนโยบำยเพื่อกำรพัฒนำ 

 ผลักดันข้อเสนอปฏิรูป วทน. ผ่ำน กวทน. และจะน ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

ความก้าวหน้าของโครงการ 

สวทน. ได้จัดท ำร่ำงสมุดปกขำว (แผนที่น ำทำง) กำรปฏิรูป วทน. โดยน ำผลของกำรประชุมจำกเวที
ปฏิรูปในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคมำประมวลและสังเครำะห์เป็นแผนที่น ำทำงซึ่งมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยผลลัพธ์
จำกกำรพัฒนำ วทน. และผลกระทบต่อกำรพัฒนำประเทศทุก 5 ปี รวมทั้งก ำหนดมำตรกำรและแผนงำนส ำคัญที่
ต้องเร่งด ำเนินกำรเพ่ือตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมทั้งระยะสั้น กลำง ยำว  

ผลลัพธ์ของโครงการ 

1. น ำพำประเทศออกจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง ไปสู่ประเทศรำยได้สูงหรือประเทศพัฒนำ  
2. เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
3. กำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคและชุมชนเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำโดยมี วทน .เป็นตัวขับเคลื่อน 
4. กำรมีส่วนร่วมและควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของ วทน. ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม จำกทุก

ภำคส่วน ทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำค ผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำสังคม 
5. ระบบบริหำรจัดกำร วทน. และระบบงบประมำณที่มีประสิทธิภำพที่น ำไปสู่กำรเพ่ิมกำรลงทุนวิจัย

และพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นร้อยละ 1 ของ GDP และมีสัดส่วนกำรลงทุนจำกภำคเอกชน
ต่อภำครัฐ 70:30 

ตัวชี้วัดย่อย 1A เรื่องที่ 3 การขับเคลื่อนการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากร วทน. ใน
ระดับอาเซียน (ASEAN Talent Mobility)  

สวทน. ได้ด ำเนินกำรเชิงรุกในกำรสร้ำงกลไกเพ่ือเสริมสร้ำงโอกำสส ำหรับผู้ประกอบกำรไทยในกำร
เข้ำถึงบุคลำกร วทน. ในประเทศสมำชิกอำเซียน และประเทศคู่เจรจำ รวมถึงสร้ำงโอกำสส ำหรับหน่วยงำนวิจัย/
นักวิจัยไทยในกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำน วทน. กับหน่วยงำน/นักวิจัยในอำเซียน และประเทศคู่เจรจำ โดยได้
ด ำเนินกำร ดังนี้ 
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 ริเริ่มกำรปรึกษำหำรือแนวทำงกำรส่งเสริมกำรเคลื่อนย้ำยบุคลำกร วทน. ระดับอำเซียน ในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำเซียน ครั้งที่ 66 (COST-66) และรัฐมนตรี
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำเซียน ครั้งที่ 15 (AMMST-15) เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกำยน 2556 
ณ ประเทศมำเลเซีย โดย COST-66 และ AMMST-15 เห็นชอบกับข้อเสนอของ สวทน. ในกำร
จัดกำรประชุม ASEAN Talent Mobility (ATM) Workshop เพ่ือหำรือควำมร่วมมือด้ำนกำร
ส่งเสริมกำรเคลื่อนย้ำยบุคลำกร วทน. ในอำเซียน โดยอนุมัติงบประมำณสนับสนุนจำก ASEAN 
Science Fund ในกำรจัดกำรประชุมดังกล่ำว ที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 27-28 มีนำคม 2557 
และมอบหมำยให้ สวทน. ร่วมกับส ำนักงำนเลขำธิกำรอำเซียน เป็นเจ้ำภำพในกำรจัดเตรียม
เนื้อหำวำระกำรประชุม เชิญผู้แทนจำกประเทศอำเซียนและคู่เจรจำมำเข้ำร่วมประชุม  และ
จัดท ำรำยงำนผลกำรประชุมเสนอต่อคณะกรรมกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำเซียน 

 จัดท ำข้อเสนอแนะที่ ได้ รับจำกกำรประชุม  ATM Workshop ที่จั งหวัดภู เก็ต เสนอต่อ
คณะกรรมกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำเซียน ในกำรประชุม COST-67 เมื่อวันที่   
23-24 เมษำยน 2557 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดย COST-67 เห็นชอบกับข้อเสนอแนะของ สวทน. 
ในกำรจัดท ำกำรศึกษำแนวทำงกำรส่งเสริมกำรเคลื่อนย้ำยบุคลำกร วทน. อำเซียน และจัดให้มี
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม Talent Mobility ระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียนและคู่เจรจำอย่ำง
สม่ ำเสมอ โดยมอบหมำยให้ สวทน. จัดท ำข้อเสนอโครงกำรศึกษำฯ มำเสนอต่อ COST-68 เพ่ือ
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

 ได้รับมอบหมำยให้เป็นหัวหน้ำโครงกำรศึกษำแนวทำงกำรส่งเสริมกำรเคลื่อนย้ำยบุคลำกร วทน. 
ระดับอำเซียน จำกคณะกรรมกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำเซียน ในกำรประชุม COST-68 
เมื่อวันที่ 21-22 สิงหำคม 2557 ณ ประเทศอินโดนิเซีย โดยด ำเนินกำรศึกษำร่วมกับคณะท ำงำน
ที่ประกอบด้วยผู้แทนจำกประเทศอำเซียนทั้ง 10 ประเทศ และได้รับงบประมำณสนับสนุนจำก 
ASEAN Science Fund จ ำนวน 55,600 USD กรอบแนวทำงกำรศึกษำดังแสดงในแผนภำพ
ด้ำนล่ำง 

 
  

แผนภำพแสดงกรอบแนวคิดโครงกำรศึกษำแนวทำงกำรส่งเสริมกำรเคลื่อนย้ำยบุคลำกร วทน. ระดับอำเซียน 
 

 ผลักดันให้มีกำรบรรจุกำรส่งเสริม Talent Mobility เป็นส่วนหนึ่งของแผนควำมร่วมมือด้ำน 
วทน. อำเซียน พ.ศ. 2558 - 2563 (ASEAN Plan of Action on STI 2015-2020)  

 ริเริ่มโครงกำรน ำร่อง ASEAN Talent Mobility Programme ร่วมกับสหภำพยุโรป (อยู่ระหว่ำง
หำรือ คำดว่ำจะเริ่มด ำเนินกำรได้ในปีงบประมำณ 2558)  

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรการที่ได้รับการขับเคลื่อน (แผน/มาตรการ/
นโยบาย) : พิจารณาจากการบรรลุผลในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน มาตรการ ที่เสนอ
โดย สวทน. และ/หรือ หน่วยงานอื่น ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศ อาทิ ยุทธศาสตร์
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ประเทศ นโยบายและแผน วทน. ยุทธศาสตร์การวิจัย นโยบายรัฐบาล และ นโยบาย วท. เป็นต้น โดย 
สวทน. มีการ บูรณาการ/สนับสนุน/ส่งเสริม/น าร่อง กับพันธมิตร/เครือข่ายทั้งในและ/หรือเครือข่าย
ต่างประเทศ และผลักดันไปสู่การปฏิบัติ/น าไปใช้ จนเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อหน่วยงาน
พันธมิตร/เครือข่าย/สังคมและ/หรือเศรษฐกิจ 

 ข้อเสนอที่เป็นนโยบำย แผนระดับชำติ แผนรำยสำขำอุตสำหกรรม/รำย Value Chain/รำย
เทคโนโลยี/ แผนปฏิบัติกำรรำยพ้ืนที่/ แผนกำรปรับโครงสร้ำงเชิงระบบด้ำน วทน. หรือกลุ่มมำตรกำรเพ่ือ
วัตถุประสงค์เฉพำะอย่ำง หรือแนวคิดแผนงำน/โครงกำรขนำดใหญ่ที่เป็นเรื่องเฉพำะเพ่ือหน่วยงำนใดหน่วยงำน
หนึ่งรับเป็นเจ้ำภำพไปด ำเนินกำรต่อ  

ตัวชี้วัดย่อย 2A : การบรรลุผลในการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ที่ต้องใช้ความพยายาม
สูง มีความยาก ปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียในเชิงลึกและมีจ านวนมาก และสร้างผลกระทบในวงกว้าง 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ได้ก ำหนดเป้ำหมำยไว้ 5 เรื่อง ในปีงบประมำณ 2557 สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้แล้ว 7 เรื่อง คือ 

ตัวชี้วัดย่อย 2A เรื่องที่ 1 หลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารองค์กรเพ่ือน า 
วทน. สู่การปฏิบัติในองค์กร  

สวทน. ด ำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำประเทศด้วย วทน. ภำยใต้หลักสูตรกำรบริหำรจัดกำร
นโยบำยด้ำน วทน. เพ่ือพัฒนำผู้บริหำรในทุกระดับของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลำงและท้องถิ่นให้
มีองค์ควำมรู้ที่ทันสมัยในองค์ประกอบของระบบงำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ 
มีทักษะและหลักคิดในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์อย่ำงถูกต้อง มีหลักเกณฑ ์และเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ผู้บริหำรเพ่ือเป็นเครือข่ำยในกำรพัฒนำอนำคตของประเทศชำติ  

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 สวทน. ได้จัดท ำหลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรนโยบำยด้ำนวิทยำศำสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคจ ำนวน 2 หลักสูตร 
ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรนโยบำยด้ำนวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 (ค ำสั่ง สวทน. เลขที่ 49/56 ลงวันที่ 25 ธันวำคม 2557) ดังมี
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนโดยสรุป ดังนี้ 

 หลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรนโยบำยด้ำนวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2557 ส่วนกลำงระดับกระทรวง  

สวทน. ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตรฯ ในส่วนกลำง ระหว่ำงวันที่ 9 เมษำยน - 5 มิถุนำยน 2557 ณ 
โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหำรและผู้ที่ปฏิบัติงำนด้ำนนโยบำยและแผนจำกหน่วยงำนภำครัฐ
ในส่วนกลำงระดับกระทรวงและภำคเอกชน เข้ำร่วมอบรมท้ังสิ้น 31 คน 

หลักสูตรฯ ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมอบรมเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้ 
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 กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรฝึกอบรมในหลักสูตรฯ เพ่ือแนะน ำเป้ำหมำยของ
กำรฝึกอบรมให้ผู้ เข้ำร่วมอบรมได้รับทรำบและเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรฝึกอบรม  ณ จังหวัด
นครรำชสีมำ  

 กำรฟังบรรยำยโดยวิทยำกรที่มีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญ ในกำรจัดท ำนโยบำยและแผน และด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับประเทศ  

 กำรศึกษำดูงำนเพ่ือกำรสร้ำงเครือข่ำยและถอดแบบเรียนรู้ในประเทศ ณ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสำน
แนวพระรำชด ำริ สถำบันส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสำนพระรำชด ำริ จังหวัดน่ำน  

 กำรศึกษำดูงำนเพ่ือกำรสร้ำงเครือข่ำยและถอดแบบเรียนรู้ในต่ำงประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้
เดินทำงไปศึกษำดูงำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมด้วย วทน. ในสถำนที่ต่ำงๆ อำทิเช่น Small and Medium 
Enterprises Agency (SMEA) , SMRJ, Incubation Center และบรษิัทเอกชน National Museum of 
Emerging Science and Innovation (Nippon Kagaku Miraikan) และ  National Institute for 
Policy Studies (GRIPS)  

 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือต่อยอดกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับร่วมกับประสบกำรณ์ของผู้เข้ำร่วม
อบรม 

ผลผลิตของโครงการ  

 เกิดเครือข่ำยนักบริหำรจัดกำรนโยบำยด้ำน วทน. ที่มีควำมรู้และเข้ำใจใน วทน. ในพ้ืนที่จ ำนวน 31 
เครือข่ำย 

 รำยงำนกำรศึกษำอิสระ (Individual Study (IS) ) จ ำนวน 31 เรื่อง 
 รำยงำนกลุ่มที่เกิดบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน จ ำนวน 3 ฉบับ  

 วทน. เพ่ือควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
 Escaping Middle Income Trap 
 กำรสร้ำงควำมมั่นคงอย่ำงยั่งยืนทำงสังคม 

ภำยหลังกำรฝึกอบรม เกิดกำรพัฒนำแผนงำน/โครงกำร จำกกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนที่ส่งผู้แทนเข้ำร่วมอบรม อำทิเช่น 

 ควำมร่วมมือระหว่ำง สวทน. และสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เพ่ือกำรพัฒนำก ำลังคน 
 ควำมร่วมมือระหว่ำง DTI และ สวทช. เพ่ือกำรยกระดับศักยภำพกำรผลิต ควำมร่วมมือเพ่ือกำรสร้ำง

โรงไฟฟ้ำชุมชนขนำดเล็ก เป็นต้น 

กำรด ำเนินงำนในล ำดับต่อไป สวทน. วำงแผนที่จะจัดประชุมเพ่ือพัฒนำควำมร่วมมือเพ่ือกำร 
บูรณำกำรแผนงำน/โครงกำรด้ำน วทน. ร่วมกัน ระหว่ำงผู้เข้ำร่วมอบรมทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค พร้อมทั้ง
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนภำยหลังกำรฝึกอบรมในหลักสูตรฯ  

 หลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรนโยบำยด้ำนวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2557 ส่วนภูมิภำค (น ำร่องภำคเหนือตอนล่ำง)  

สวทน. ได้มีควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยนเรศวร ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตรฯ ในส่วนภูมิภำค  
(น ำร่อง) ในพ้ืนที่ภำคเหนือตอนล่ำง เพ่ือให้บุคลำกรในหน่วยงำนต่ำงๆ ในพ้ืนที่ 9 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัด
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สุโขทัย พิษณุโลก ตำก อุทัยธำนี น่ำน พิจิตร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์ เข้ำร่วมอบรม ระหว่ำงวันที่  
10 มีนำคม - 30 เมษำยน 2557 ณ อำคำรเอกำทศรถ มหำวิทยำลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้แทนใน
หน่วยงำนภำครัฐ ทั้งในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนปฏิบัติในพ้ืนที่ ซึ่งส่วน
ใหญป่ฏิบัติหน้ำที่ด้ำนนโยบำยและแผนขององค์กร และภำคเอกชนในพื้นที่ภำคเหนือตอนล่ำงเข้ำร่วมอบรม ทั้งสิ้น 
24 คน  

หลักสูตรฯ ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมอบรมเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้ 

 กำรฟังบรรยำยโดยวิทยำกรที่มีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญ ในกำรจัดท ำนโยบำยและแผน และด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับประเทศ  

 กำรศึกษำดูงำนเพ่ือกำรสร้ำงเครือข่ำยและถอดแบบเรียนรู้ในประเทศ ณ โครงกำรศูนย์ชัยพัฒนำกำร
เกษตรสิรินธร จังหวัดพิจิตร และ บริษัท ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน)  

 กำรศึกษำดูงำนเพ่ือกำรสร้ำงเครือข่ำยและถอดแบบเรียนรู้ในต่ำงประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น และ ณ 
สำธำรณรัฐเกำหลี (เกำหลีใต้) โดยได้เดินทำงไปศึกษำดูงำนกำรพัฒนำประเทศด้วย วทน. ในมิติด้ำน
สังคม เศรษฐกิจ พลังงำน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำรพัฒนำก ำลังคน ในสถำนที่
ต่ำงๆ อำทิเช่น Semaul Udong, พิพิธภัณฑ์ชองเกชอน และ K Water เป็นต้น 

 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือต่อยอดกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับร่วมกับประสบกำรณ์ของผู้เข้ำร่วม
อบรม 

ผลผลิตของโครงการ  

 เกิดเครือข่ำยนักบริหำรจัดกำรนโยบำยด้ำน วทน. ที่มีควำมรู้และเข้ำใจใน วทน. ในพ้ืนที่ภำคเหนือ
ตอนล่ำงจ ำนวน 24 เครือข่ำย 

 รำยงำนกำรศึกษำอิสระ (Individual Study (IS) ) จ ำนวน 24 เรื่อง 
 แผนปฏิบัติ/แผนงำน/โครงกำรด้ำน วทน. เพ่ือกำรพัฒนำประเทศ : พ้ืนที่ภำคเหนือตอนล่ำง ในมิติต่ำงๆ 

จ ำนวน 3 แผนปฏิบัติกำร  
 มิติด้ำนเกษตรและสังคม 
 มิติด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
 มิติด้ำนกำรเกษตรและเศรษฐกิจ 

ภำยหลังกำรฝึกอบรม สวทน. ได้มีควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยนเรศวร เพ่ือติดตำมและร่วมขับเคลื่อน
แผนงำน/โครงกำร ภำยใต้หลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยได้จัดให้มีกำรประชุมขับเคลื่อนแผนงำน/
โครงกำร ด้ำน วทน. ภำยใต้หลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรนโยบำยด้ำน วทน. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ใน
พ้ืนที่ภำคเหนือตอนล่ำง เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2557 โดยรำยละเอียดปรำกฏในรำยงำนผลกำรขับเคลื่อนใน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2A เรื่องที่ 2 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของสังคม ชุมชน
และท้องถิ่นด้วย วทน. 

ตัวชี้วัดย่อย 2A เรื่องที่ 2 การจัดท าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาความ
เข้มแข็งของสังคม ชุมชนและท้องถิ่นด้วย วทน. 

สวทน. ได้มีควำมร่วมมือกับจังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมหำวิทยำลัยเพ่ือ
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ด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยและแผน วทน. ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2564) ไปสู่กำรปฏิบัติ ในรูปแบบของกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของสังคม ชุมชนและท้องถิ่นด้วย วทน. ดังมี
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำนในแต่ละระดับ ดังนี้  

 ระดับจงัหวัด พ้ืนที่ด ำเนินงำน : จังหวัดสงขลำ 

สวทน. ได้มีควำมร่วมมือกับจังหวัดสงขลำและมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  เพ่ือด ำเนินกำรผลักดัน
นโยบำยและแผน วทน. ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2564) ไปสู่กำรปฏิบัติ ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลำ มำอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 จังหวัดสงขลำได้มีค ำสั่งจังหวัดสงขลำที่  1062/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะท ำงำน
ขับเคลื่อนแผนพัฒนำจังหวัด พ.ศ. 2558-2561 และจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แต่งตั้งผู้แทน สวทน. 
จ ำนวน 6 คนร่วมเป็นคณะท ำงำนขับเคลื่อนแผนพัฒนำจังหวัดฯ ใน 3 ยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำน วทน. 
ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนำภำคกำรเกษตร อุตสำหกรรม กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยวและ
บริกำร เพ่ือสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงมีเสถียรภำพ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนบนฐำนควำมรู้และพหุวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุล 

ภำยหลังคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร (กบจ.) และคณะกรรมกำรนโยบำยกำร
บริหำรงำนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ซึ่งมีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน ได้เห็นชอบให้บรรจุ
แผนงำน/โครงกำรด้ำน วทน. เพ่ือขอรับกำรจัดสรรงบประมำณด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 จ ำนวน  
8 โครงกำร คิดเป็นงบประมำณด้ำน วทน. 43.94 ล้ำนบำท จำกงบประมำณรวม 264.67 ล้ำนบำท  

 ระดับกลุ่มจังหวัด 

พ้ืนที่ด ำเนินงำน : กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง 1 และ 2 (ครอบคลุมพ้ืนที่ 9 จังหวัด ประกอบด้วย 
จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก ตำก อุทัยธำนี น่ำน พิจิตร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์)  

สืบเนื่องจำกที่ สวทน. ได้มีควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยนเรศวร เพ่ือสร้ำงนักบริหำรจัดกำรนโยบำย
ด้ำน วทน. จ ำนวน 24 คน ข้ำงต้น ในกำรนี้ สวทน. และมหำวิทยำลัยนเรศวร ได้มีควำมร่วมมือกับกลุ่มจังหวัด
ภำคเหนือตอนล่ำง เพ่ือขับเคลื่อนแผนงำน/โครงกำรด้ำน วทน. ไปสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่  

ภำยหลังคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร (กบจ.) และคณะกรรมกำรนโยบำยกำร
บริหำรงำนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) ซึ่งมีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน ได้เห็นชอบให้บรรจุ
แผนงำน/โครงกำรด้ำน วทน. เพ่ือขอรับกำรจัดสรรงบประมำณท้ังในระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัด อปท.ด ำเนินงำนใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 อย่ำงน้อย 49 โครงกำร  

 องค์กรปกครองท้องถิ่น  

พ้ืนที่ด ำเนินงำน : เทศบำลนครแม่สอด จังหวัดตำก 

ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น สวทน. ได้มีควำมร่วมมือกับเทศบำล
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นครแม่สอด จ.ตำก และมหำวิทยำลัยนเรศวร เพ่ือวำงแผนกำรพัฒนำพ้ืนที่ด้วย วทน. โดยแบ่งกำรด ำเนินงำน
ออกเป็น 4 ระยะ  

ระยะที่ 1 : กำรรวบรวมและเรียงเรียง สถำนภำพ ปัญหำและควำมต้องกำร วทน. เพ่ือกำรแก้ไขปัญหำ
ในพ้ืนที ่ 

ระยะที ่2 : กำรวำงแผนเพ่ือกำรแก้ไขปัญหำด้วย วทน.  
ระยะที ่3 : กำรน ำ วทน. ที่เหมำะสมไปใช้เพ่ือกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงเหมำะสม 
ระยะที ่4 : กำรวำงแนวทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่ให้เกิดควำมยั่งยืนด้วย วทน.  

กำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ได้ด ำเนินกำรรวบรวมและเรียบเรียงสถำนภำพ ปัญหำและ
ควำมต้องกำร วทน. และเมื่อจัดล ำดับควำมส ำคัญแล้วพบว่ำ ปัญหำขยะชุมชนเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องได้รับกำร
แก้ไขปัญหำ ดังนั้น สวทน. และคณะท ำงำน จึงได้วำงแผนกำรพัฒนำพ้ืนที่ให้ครอบคลุมทั้งในมิติของสังคม 
เศรษฐกิจ พลังงำน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ก ำลังคน และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน วทน. โดยยึด
ประเด็นขยะชุมชน ซึ่งเป็นปัญหำหลักในพ้ืนที่เป็นแกนหลักในกำรด ำเนินงำน และได้วำงแผนกำรพัฒนำโดยน ำ
เทคโนโลยีที่เหมำะสมต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะในพ้ืนที่ ของมหำวิทยำลัยนเรศวรและภำคเอกชนที่สนใจ เข้ำไป
ทดลองด ำเนินกำร รวมถึงวำงแผนกำรสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจให้กับเยำวชนในโรงเรียนในเรื่องกำรบริหำร
จัดกำรขยะ เพ่ือให้เยำวชนน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปกระจำยสู่ครอบครัวและชุมชน นอกจำกนี้ สวทน. อยู่ระหว่ำง
กำรหำรือร่วมกับองค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ (อพ.) เพ่ือวำงแผนกำรสร้ำงควำมตระหนักด้ำน วทน. 
ให้กับเยำวชนและประชำชนในพื้นท่ีในระยะยำวด้วย 

ตัวชี้วัดย่อย 2A เรื่องที่ 3 ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากลไกและเครื่องมือสนับสนุนการจัดท า
แผนปฏิบัติการรายสาขาและรายประเด็น (กรณีน าร่องสาขาข้าว)  

ข้ำวนับได้ว่ำเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นอำหำรหลักของคนไทย นอกจำกนี้ข้ำวยังมีควำมเกี่ยวข้องกับ
ครัวเรือนเกษตรกรในชนบทเป็นจ ำนวนมำกกว่ำ 3.7 ล้ำนครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 66 ของครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ซึ่งนับได้ว่ำอุตสำหกรรมข้ำวมีควำมส ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่ำงมำก 
โดยที่ผ่ำนมำประเทศไทยผลิตข้ำวได้ปีละประมำณ 30-31 ล้ำนตันข้ำวเปลือก ผลผลิตข้ำวร้อยละ 55 ใช้บริโภค
ภำยในประเทศ ส่วนที่เหลือร้อยละ 45 ส่งออกตลำดต่ำงประเทศ สร้ำงรำยได้และน ำเงินตรำเข้ำประเทศปีละ
ประมำณ 170,000 - 200,000 ล้ำนบำท ประเทศไทยครองต ำแหน่งผู้ส่งออกข้ำวอันดับหนึ่งของโลกเป็น
ระยะเวลำยำวนำนกว่ำ 30 ปี อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้ประเทศไทยจะเป็นผู้น ำกำรส่งออกข้ำว แต่มีข้อจ ำกัดที่ส่งผลต่อ
กำรแข่งขันไม่ว่ำจะเป็นกำรขำดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดี ผลผลิตเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ต่ ำเนื่องจำกพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่
นอกเขตชลประทำน กำรขำดกำรบ ำรุงรักษำดินท ำให้ดินเสื่อมควำมอุดมสมบูรณ์ ต้นทุนกำรขนส่งและเก็บเกี่ยวที่
สูง และกำรขำดองค์ควำมรู้ที่สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรกำรเพำะปลูกอย่ำงเป็นระบบที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งปัจจัย
เหล่ำนี้ล้วนส่งผลต่อศักยภำพในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมข้ำวทั้งในปัจจุบันและในอนำคต 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) และ
มูลนิธิสถำบันวิจัยนโยบำยเศรษฐกิจกำรคลัง  (มูลนิธิ สวค.) ได้ให้ควำมส ำคัญและเล็งเห็นศักยภำพของ 
อุตสำหกรรมข้ำวที่ส่งผลต่อประเทศไทย จึงเห็นสมควรด ำเนินกำรศึกษำวิจัย “กำรพัฒนำกลไกและเครื่องมือทำง 
วทน. เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถของท้องถิ่นและชุมชน : กรณีน ำร่องสำขำข้ำว” ในกำรศึกษำและจัดท ำระบบกำร
พัฒนำและเพ่ิมมูลค่ำเมล็ดพันธุ์ข้ำวตลอดห่วงโซ่มูลค่ำ เพ่ือขับเคลื่อน Value Chain เมล็ดพันธุ์ข้ำวตำม
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ยุทธศำสตร์ประเทศและนโยบำยและแผน วทน. แห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2564) ในยุทธศำสตร์ที่ 1: กำร
พัฒนำควำมเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วย วทน. กลยุทธ์ที่ 1.3 วทน. เพ่ือสนับสนุนกำรสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถของท้องถิ่นและชุมชน 

บทบาทของ สวทน.  

 สวทน. ร่วมกับ มูลนิธิสถำบันวิจัยนโยบำยเศรษฐกิจกำรคลัง (สวค.) จัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
โครงกำรย่อยที่ 1/2557 โครงกำร“กำรพัฒนำกลไกและเครื่องมือทำง วทน. เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ของท้องถิ่นและชุมชน : กรณีน ำร่องสำขำข้ำว” เพ่ือจัดท ำข้อเสนอแนะกลไก เครื่องมือ และระบบในกำร
พัฒนำและเพ่ิมมูลค่ำข้ำวและผลิตภัณฑ์ข้ำวตลอดห่วงโซ่มูลค่ำ  

 สวทน. ร่วมกับ สวค. ด ำเนินงำนร่วมกับคณะท ำงำนจังหวัดแพร่ ประกอบด้วยส ำนักงำนจังหวัดแพร่ 
ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดแพร่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวแพร่ ศูนย์วิจัย
ข้ำวแพร่ ในกำรวำงแผนกำรผลิตและขยำยพ้ืนที่เพำะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้ำว กำรเชื่อมโยงกำรตลำดเมล็ด
พันธุ์ และอบรมเทคนิคกำรผลิตเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร และรำยงำนสรุปน ำเสนอให้แก่
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแพร่ 

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 

 วันที่ 7 ก.ค. 2557 หำรือกับเกษตรกรและสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว ต.นำงลือ-ท่ำชัย จ.ชัยนำท 
เกี่ยวกับโครงสร้ำงต้นทุนกำรผลิต กำรปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุ์ และกำรตลำดเมล็ดพันธุ์ข้ำว เพ่ือใช้เป็น
ตัวอย่ำงให้กับสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว จ.แพร่ 

 วันที่ 22-24 ก.ค. 2557 สวทน. สวค. ร่วมกับคณะท ำงำนจังหวัดแพร่ หำรือร่วมกับเกษตรกร สหกรณ์
และศูนย์ข้ำวชุมชนเรื่องกำรปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุ์ข้ำว และผู้ผลิตและตัวแทนจ ำหน่ำยเรื่องกำรตลำด
ด้ำนข้ำว เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกันในกำรจัดท ำ แพร่ model 

 วันที่ 26, 28 ส.ค. และ 11-15 ก.ย. 2557 สวทน. สวค. ร่วมกับคณะท ำงำนจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม 
roadshow business matching เพ่ือเชื่อมโยงผู้ผลิตข้ำวและเมล็ดพันธุ์ข้ำวหอมมะลิกับผู้บริโภคและ 
ผู้จ ำหน่ำยใน 4 จังหวัด ได้แก่ จ.พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ชลบุรี และกรุงเทพฯ 

 วันที่ 22-23 ก.ย. 2557 สวทน. สวค. ร่วมกับคณะท ำงำนจังหวัดแพร่ ประชุมหำรือร่วมกับเกษตรกร 
สหกรณ์และศูนย์ข้ำวชุมชน เพ่ือชี้แจงแนวทำงปฏิบัติในกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวในฤดูกำรผลิต 
ปี 2557/2558 ตำมนโยบำยรัฐบำล และหำรือร่วมกับเกษตรกรเรื่องกระบวนกำรเพำะปลูก และกำร
ตรวจแปลงข้ำว 

ผลผลิตของโครงการ 

 คณะท ำงำนและเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐและประชำชนในพ้ืนที่  จ. แพร่ 
ประกอบด้วยส ำนักงำนจังหวัด ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้ำว ศูนย์วิจัยข้ำว สหกรณ์และศูนย์ข้ำวชุมชนจำก 5 อ ำเภอ  

 เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 475 คน พ้ืนที่เพำะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้ำวรวม 2,560 ไร่ และเกษตรกร
ทั้งหมดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรเพำะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้ำว และกำรตรวจแปลงข้ำวที่ถูกต้องตำม
มำตรฐำนของกรมกำรข้ำว 

 เกิดกำรเชื่อมโยงกำรตลำดผู้ผลิตและผู้จ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ข้ำวของจังหวัด โดยมีตลำดรับซื้อรองรับผลผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้ำวทั้งหมดของจังหวัดแพร่ ในฤดูเพำะปลูก 2557/2558 จ ำนวน 1,270 ตัน 
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 ข้อสรุปกำรพัฒนำโมเดลธุรกิจกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวของจังหวัดแพร่  (Phrae business model) ที่
เหมำะสมกับบริบทของจังหวัดแพร่ และรูปแบบแรงจูงใจในกำรขยำยก ำลังกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวหอม
มะลิที่เป็นธรรมและเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 

ผลลัพธ์ของโครงการ 

 เกิดกำรขับเคลื่อนแผนงำนโครงกำรโดยจังหวัดได้สนับสนุนงบประมำณด ำเนินงำนโครงกำรปี 2557 
จ ำนวน 2 โครงกำร รวม 13.6 ล้ำนบำท เพ่ือส่งเสริมกำรผลิต ปัจจัยกำรผลิต และกำรตลำดข้ำวและเมล็ด
พันธุ์ข้ำว จ.แพร่ 

 จังหวัดแพร่บรรจุแผนงำนโครงกำรปีงบประมำณ 2558-2559 จ ำนวน 106 ล้ำนบำท เพ่ือก่อสร้ำงโรง
ปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุ์จ ำนวน 2 โรง และใช้เป็นทุนหมุนเวียน 

 จังหวัดแพร่ได้จัดตั้งหลักสูตรสร้ำงผู้น ำเกษตรกรรุ่นใหม่ (smart farmer) ด้ำนกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวและ
เพ่ิมมูลค่ำข้ำว เป็นหนึ่งในหลักสูตรของมหำวิทยำลัยแพร่  โดยปีกำรศึกษำ 2558 มีนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี ในหลักสูตรดังกล่ำวจ ำนวน 7 คน 

เป้าหมายในระยะถัดไป 

 ขยำยพ้ืนที่เพำะปลูกเป็น 10,000 ไร่ ใน 4 ปี 
 ขยำยผลแบบจ ำลองและระบบแรงจูงใจของแพร่โมเดล ไปขยำยผลกับข้ำวชนิดพันธุ์อ่ืนและพืชประเภท

อ่ืน 
 ยกระดับแปลงเพำะปลูกจำกข้ำว GAP เพ่ือบริโภค เป็นแปลงเพำะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้ำว และยกระดับเป็น

แปลงเพำะปลูกข้ำวอินทรีย์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำข้ำว 
 สร้ำงผู้น ำเกษตรกรรุ่นใหม่ (smart farmer) ด้ำนกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวและเพ่ิมมูลค่ำข้ำว จำกเยำวชน

ในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำก ำลังคนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถจำกกำรเรียนรู้ด้ำนทฤษฏีควบคู่กับกำร
ปฏิบัติงำนจริง 

 บ่มเพำะทักษะควำมเป็นผู้ประกอบกำรให้กับนักศึกษำที่จบกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยแพร่  พร้อมทั้ง
สนับสนุนปัจจัยเอ้ือต่อกำรเริ่มธุรกิจของนักศึกษำจำกแหล่งสนับสนุนของภำครัฐในพ้ืนที่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
เช่น กองทุนตั้งตัวได ้กองทุนหมู่บ้ำน กองทุนสตรี เป็นต้น 

ตัวชี้วัดย่อย 2A เรื่องที่ 4 โครงการการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

สวทน. ร่วมกับ สอว. และ สวทช. จัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุทยำนวิทยำศำสตร์ของประเทศ 
(พ.ศ. 2556 - 2560) เพ่ือเป็นแผนและแนวทำงกำรพัฒนำกิจกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ของประเทศ ซึ่งได้รับควำม
เห็ นชอบจำก ครม .  เมื่ อ วันที่  29 พฤษภำคม 2555 นอกจำกนี้ ยั ง ได้ประสำนงำนและร่ วมมือกับ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยขอนแก่น และมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ในกำรด ำเนินงำนโครงกำร
อุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค (ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคใต้) พ.ศ. 2556 - 2558 ซึ่งได้รับกำร
จัดสรรงบประมำณด ำเนินกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค ตั้งแต่ปี 2556 - 2558 โดยมีแผนงำนหลักที่อุทยำน
วิทยำศำสตร์ภูมิภำคควรด ำเนินกำรในระยะเริ่มต้นประกอบด้วย 

1. กำรบ่มเพำะธุรกิจวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2. กำรพัฒนำบริกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ 
3. กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีและวิจัยของภำคเอกชนในพ้ืนที่ 
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4. กำรวิจัยร่วมกับภำคเอกชน 
5. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนอุทยำนวิทยำศำสตร์ 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด จ ำเป็นต้องสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์  

บทบาทของ สวทน. 

สวทน. เป็นหน่วยงำนพ่ีเลี้ยงและให้ค ำปรึกษำต่อส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร
อุทยำนวิทยำศำสตร์ (สอว.) และอุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค ผ่ำนกำรวิจัยและจัดท ำมำตรกำรใหม่ๆ กำรฝึกอบรม 
กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  รวมทั้งเชื่อมโยงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในภำครัฐ  ภำคเอกชนทั้งในและ
ต่ำงประเทศ มำเป็นเครือข่ำยเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 

ผลกระทบของโครงการ 

1. ขับเคลื่อนให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงอุตสำหกรรมจำกกำรใช้แรงงำนเข้มข้นไปสู่อุตสำหกรรม
ฐำนควำมรู้ทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำค 

2. ยกระดับขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมในพ้ืนที่ โดยกำรบ่มเพำะ
ธุรกิจ และกำรให้ค ำปรึกษำทำงเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับเทคโนโลยีและลดต้นทุนของสถำน
ประกอบกำรให้สำมำรถแข่งขันได้ 

3. สร้ำงผู้ประกอบกำรนวัตกรรม สร้ำงงำน และรำยได้ในพ้ืนที่ 
4. เป็นสถำนที่ท่ีให้บริกำรด้ำนวิจัย ทดสอบ และน ำผลงำนวิจัยออกสู่เชิงพำณิชย์ 
5. เป็นกลไกที่เชื่อมโยงมหำวิทยำลัยและภำคเอกชน ให้เกิดกำรใช้ประโยชน์โครงสร้ำงพื้นฐำน และ

บุคลำกร เพ่ือหนุนภำคกำรผลิตและบริกำร 

ตัวชี้วัดย่อย 2A เรื่องที่ 5 การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปด้วย วทน.
ตามยุทธศาสตร์ Thailand Food Valley (TFV)  

กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ด้ำนอำหำร ด้วย วทน. เป็นกำรบูรณำกำรตำมบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่ำงกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสำหกรรม และ 
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย แบบ Public Private Partnership Program ซึ่งมีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำร
ไทยแลนด์ ฟู๊ดวัล เลย์ขึ้น  ประกอบด้วยคณะกรรมกำรหลักจำกภำครัฐ  จ ำนวน 7 กระทรวง ได้แก่  
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวงพำณิชย์ 
กระทรวงมหำดไทย กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงสำธำรณสุข และจำกภำคเอกชนน ำโดยสภำอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย รวมถึงผู้แทนจำกสถำบันกำรศึกษำ ซ่ึงยุทธศำสตร์ TFV นี้ประกอบด้วย 4 ยุทธศำสตร์ส ำคัญ ดังนี้ 

1. บูรณำกำรเครือข่ำยคลัสเตอร์เกษตรและอำหำรในเครือข่ำยทุกระดับ 
2. วิจัยเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกวิทยำกำรและเทคโนโลยีด้ำนเกษตรอำหำรให้รองรับควำมต้องกำรของตลำด 
3. สร้ำงขีดควำมสำมำรถของเครือข่ำยในกำรวิจัย ถ่ำยทอด ประยุกต์ใช้งำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
4. บริหำรจัดกำรและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เพ่ือประยุกต์ใช้งำนวิจัยในเชิงพำณิชย์ 
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บทบาทของ สวทน. 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) ได้รับหนังสือ
ขอควำมร่วมมือจำกอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม (เลขำนุกำรคณะกรรมกำรไทยแลนด์ฟู๊ดวัลเลย์
แห่งชำติ) เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2556 ให้ช่วยสนับสนุนในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร
เพ่ือสนับสนุนโครงกำรไทยแลนด์ฟู๊ดวัลเลย์ ซึ่งเป็นโครงกำรยุทธศำสตร์ประเทศ ที่บูรณำกำรจำกทุกภำค
ส่วน โดยเฉพำะภำครัฐและเอกชน ดังกล่ำวข้ำงต้น ทั้งนี้ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็น
กรรมกำรในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ไทยแลนด์ฟู๊ดวัลเลย์แห่งชำติด้วย 

 สวทน. และผู้แทนจำกกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม ในฐำนะทีมเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ไทย
แลนด์ฟู๊ดวัลเลย์แห่งชำติ ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมเครือข่ำยภำคกำรศึกษำ ภำครัฐ และภำคเอกชนด้ำน 
วทน. กลุ่มเกษตรและอำหำร ทั้งในส่วนกลำงจ ำนวน 6 ครั้งและส่วนพื้นที่ท่ัวประเทศ จ ำนวน 8 ครั้ง  

 วิเครำะห์และพัฒนำแผนงำนโครงกำรส่งไปยังอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม เพ่ือผลักดันยุทธศำสตร์
และแผนปฏิบัติกำรผ่ำนคณะกรรมกำรระดับชำติต่อไป  

ผลผลิตของโครงการ 

 แผนยุทธศำสตร์ไทยแลนด์ฟู๊ดวัลเลย์แห่งชำติ 1 ฉบับ 
 แผนงำนโครงกำรจำก สวทน.ร่วมกับเครือข่ำยนวัตกรรมอำหำร ซึ่งประกอบด้วย 21 โครงกำร 

งบประมำณ 2,326 ล้ำนบำท (ในปีงบประมำณ 2558-2560) แบ่งเป็นจำก ภำคเหนือ 2 โครงกำร  
 (321.6 ลบ.) ภำคกลำง 12 โครงกำร (1,497.3 ลบ.) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 โครงกำร (280 ลบ.) 
ภำคใต้ 2 โครงกำร (166 ลบ.) ภำคตะวันออก 2 โครงกำร (61.7ลบ.)  

ผลลัพธ์ของโครงการ 

ทีมเลขำนุกำร TFV ได้วิเครำะห์ และคัดเลือกแผนงำนโครงกำร ทั้งสิ้น 93 โครงกำรงบประมำณรวม 
1,775 ลบ. โดยเป็นโครงกำรที่น ำส่งโดย สวทน. จ ำนวนทั้งสิ้น 25 โครงกำร 1,451.3 ลบ. แบ่งเป็นโครงกำรที่มี
ควำมส ำคัญ 

 ระดับสูงมำก จ ำนวน 5 โครงกำร งบประมำณ 480 ลบ. 
 ระดับสูง จ ำนวน 13 โครงกำร งบประมำณ 625.5 ลบ. 
 ระดับปำนกลำง จ ำนวน 7 โครงกำร งบประมำณ 345.8 ลบ. 

ทั้งนี้ระหว่ำงกำรรอผลกำรพิจำรณำ สวทน. ได้มีกำรพัฒนำโครงกำรขับเคลื่อนน ำร่อง โดยเป็นกำร
ด ำเนินกำรร่วมกันของเครือข่ำยทั่วประเทศ จ ำนวน 5 แผนงำน (Food Innovation Corridors) ในปีงบประมำณ
ปี 2557 โดยใช้งบประมำณรวมทั้งสิ้น 87 ลบ. โดยเป็นงบขับเคลื่อนของ สวทน. จ ำนวน 1.9 ลบ. และเครือข่ำย
นวัตกรรมอำหำร 83.2 ลบ.  

ผลกระทบของโครงการ 

 เกิดเครือข่ำยนวัตกรรมอำหำรทั่วประเทศ จ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 1,000 รำย โดยมีสัดส่วนของภำครัฐ 20% 
กำรศึกษำ 40% และเอกชน 30% ประชำสังคม 10% เพ่ือพัฒนำสู่กำรเป็นเครือข่ำยของประเทศต่อไป 

 เป็นกลไกที่เชื่อมโยงภำครัฐ มหำวิทยำลัยและภำคเอกชน ให้เกิดกำรใช้ประโยชน์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และ
บุคลำกร เพ่ือหนุนภำคกำรผลิตและบริกำรในกลุ่มธุรกิจเกษตรและอำหำร  
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 มีกำรต่อยอดทำงธุรกิจ และกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ระหว่ำงเครือข่ำย เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันในทุกภำคส่วน 

ตัวชี้วัดย่อย 2A เรื่องที่ 6 สร้างกลไกการท างานด้านการทูตวิทยาศาสตร์  (Science 
Diplomacy) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าร่อง 

บทบาทของ สวทน. 

 ร่วมกับกรมเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ จัดตั้งคณะท ำงำนเพ่ือจัดท ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรทูต
วิทยำศำสตร์ (Science Diplomacy) เน้นประเทศหุ้นส่วนเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Countries) ตำม
ยุทธศำสตร์กำรต่ำงประเทศของชำติ โดยในเบื้องต้นเห็นชอบร่วมกันในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือ
ใน 6 สำขำ ได้แก่ 

1. เกษตร อำหำร และเทคโนโลยีชีวภำพ   
2. กำรแพทย ์สุขภำพ และชีววิทยำศำสตร์ (Life Sciences)  
3. พลังงำนทดแทน สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีเขียว (Green Technology)    
4. โลจิสติกส์ และระบบรำง 
5. เศรษฐกิจดิจิทัล และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
6. กำรพัฒนำก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศำสตร์ (STEM Workforce)  

 จัดท ำแบบส ำรวจประเมินศักยภำพ วทน. และสำขำควำมร่วมมือที่ควรส่งเสริม จำกกรมภูมิภำค สถำนทูต
และสถำนกงสุลไทยในต่ำงประเทศ 

 ร่วมกับกรมอเมริกำและแปซิฟิกใต้ และกรมยุโรป ด ำเนินโครงกำรน ำร่อง จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
เพ่ือจับคู่ควำมร่วมมือด้ำน วทน. ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และมหำวิทยำลัยของไทย และน ำ
คณะผู้บริหำรและนักวิจัย เดินทำงเจรจำขยำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำน วทน. ของประเทศนิวซีแลนด์ 
ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกำ และอังกฤษ 

ตัวชี้วัดย่อย 2A เรื่องที ่7 โครงการจัดท ากลไกด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ตำมที่ได้มีกำรประชุมสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) ที่ประชุมได้ขอให้รัฐภำคีเสนอชื่อ  National 
Designated Entities (NDEs) เพ่ือให้เกิดกำรด ำเนินงำนด้ำน Technology Development and Transfer อย่ำง
เต็มรูปแบบ โดยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ NDEs ในเบื้องต้นมีดังนี ้

 Facilitate the operationalization of the Climate Technology Centre and Network (CTCN)  
 Serve as national entities for the development and transfer of technologies and act as 

focal points for interacting with the Climate Technology Centre regarding requests from 
developing country Parties about their technology needs 

กำรแต่งตั้ง NDEs ของประเทศไทยในเบื้องต้นนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนและประสำนงำนเป็นไป
อย่ำงต่อเนื่อง ควรเป็นหน่วยงำนที่มีควำมเข้ำใจบทบำทและกลไกกำรท ำงำนของ Technology Mechanism 
ภำยใต้เวที UNFCCC และ ควำมเข้ำใจควำมต้องกำรเทคโนโลยีของประเทศในภำพรวม  
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สวทน. ที่มีหน้ำที่หลักในกำรจัดท ำและขับเคลื่อนนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) เป็นประเด็นส ำคัญใน
ระบบ วทน. ของประเทศ และเป็นหน่วยงำนหนึ่งในคณะเจรจำด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศ
ไทยโดยรับผิดชอบประเด็น Technology Development and Transfer ตั้งแต่กำรประชุมปี  2552 จนถึง
ปัจจุบัน ท ำให้มีควำมเข้ำใจบทบำทและกลไกกำรท ำงำนของ Technology Mechanism และ สวทน. ได้ท ำ
หน้ำที่เป็นผู้ประสำนงำน โครงกำร Technology Needs Assessment (TNA) ท ำให้สำมำรถสื่อสำรควำม
ต้องกำรเทคโนโลยีด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในภำพรวมได้ชัดเจนและครอบคลุมทั้งด้ำน  Mitigation 
และ Adaptation 

สวทน. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำหน้ำที่ NDEs ด้ำน Technology Development and Transfer ของ
ประเทศไทยตรงกับภำรกิจหลักของ สวทน. และภำรกิจตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม สวทน. จึงขอเสนอชื่อเพ่ือรับหน้ำที่เป็น NDEs ของประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2557 
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐำนะหน่วยงำนประสำนกลำงภำยใต้
อนุสัญญำฯ ได้เสนอชื่อ สวทน. เป็น “Interim NDE” เพ่ือรักษำโอกำสของประเทศไทยในกำรรับข้อมูลข่ำวสำร
เพ่ือรับกำรสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ทั้งนี้จำกกำร
หำรืออย่ำงไม่เป็นทำงกำรกับผู้แทน UNFCCC และ CTCN ได้ข้อสรุปว่ำ Interim NDE มีอ ำนำจหน้ำที่เหมือน 
NDE ทุกประกำร 

บทบาทของ สวทน. 

สวทน. จะท ำหน้ำที่เป็นหน่วยประสำนงำนกลำงในกำรขับเคลื่อนเพ่ือกำรพัฒนำและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศไทยภำยใต้กรอบอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยจะมีหน้ำที่หลักๆ ดังนี้ 

1. เป็นศูนย์ประสำนงำนส ำหรับกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศูนย์และเครือข่ำยเทคโนโลยีฯ 
(CTCN)  

2. ก ำหนดหลักเกณฑ์ คัดเลือก จัดล ำดับควำมส ำคัญค ำร้อง/ข้อเสนอด้ำนกำรพัฒนำและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศจำกองค์กร/หน่วยงำนภำยในประเทศ โดยค ำร้อง/
ข้อเสนอฯ นั้นต้องสอดคล้องกับควำมต้องกำรเทคโนโลยีด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของ
ประเทศ ดังที่ระบุไว้ในแผนหรือรำยงำนแห่งชำติ เช่น นโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2564) แผนแม่บทรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ พ.ศ. 2556 - 2593 แผนยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศกำรเกษตร 
พ.ศ. 2556 - 2559 รำยงำนแห่งชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Thailand’s 
National Communication under the UNFCCC) และรำยงำนกำรประเมินควำมต้องกำร
เทคโนโลยีด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Technology Needs Assessment : TNA)  
เป็นต้น 

3. ด ำเนินกำรยื่นค ำร้อง/ข้อเสนอด้ำนกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศต่อศูนย์และเครือข่ำยเทคโนโลยีฯ (CTCN)  

4. ติดตำมและประเมินผลโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกศูนย์และเครือข่ำยเทคโนโลยีฯ 
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5. สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำน
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในประเทศไทย 

ตัวชี้วัดย่อย 2B : การบรรลุผลในการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ที่ต้องใช้ความพยายาม
ระดับปานกลาง ปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียในวงจ ากัด และสร้างผลกระทบท่ีเฉพาะเจาะจง 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ไมไ่ด้ก ำหนดเป้ำหมำยไว้ แตส่ำมำรถด ำเนินกำรได้ 2 เรื่อง คือ 

ตัวชี้วัดย่อย 2B เรื่องที่ 1 การขับเคลื่อนนโยบายและแผน วทน. ในยุทธศาสตร์ด้าน 
Climate Change 

ประเทศไทยได้รับคัดเลือกจำกกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environmental Facility: GEF) 
และโครงกำรสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชำชำติ (United Nations Environment Programme: UNEP) ให้จัดท ำ
โครงกำรกำรประเมินควำมต้องกำรเทคโนโลยีในกำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศไทย 
(Climate Change Technology Needs Assessment for Thailand) เสนอต่อส ำนักงำนเลขำธิกำรอนุสัญญำ
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  (United Nations Framework Convention on 
Climate Change: UNFCCC) เพ่ือเป็นข้อมูลส ำหรับเร่งรัดกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ภำยใต้อนุสัญญำฯ และน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนปฏิบัติกำรเทคโนโลยีของประเทศต่อไป  

บทบาทของ สวทน. 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม ในฐำนะหน่วยประสำนงำนกลำงของอนุสัญญำฯ ได้สนับสนุนให้ สวทน. เป็นหน่วยงำนที่จัดท ำ
โครงกำรกำรประเมินควำมต้องกำรเทคโนโลยีในกำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศไทย 
(Climate Change Technology Needs Assessment for Thailand : TNA)  

สวทน. ร่วมมือกับ สวทช. สสนก. CCKM จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ประเมินควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยีและจัดล ำดับควำมส ำคัญของ
เทคโนโลยี (TNA) ใน 4 สำขำ ได้แก่ (1) กำรเกษตร (2) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ (3) แบบจ ำลองทำง
คณิตศำสตร์ และ (4) พลังงำน  

กำรขับเคลื่อนผลกำรประเมินควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยี (Technology Needs Assessments: 
TNA)  

1. ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม  (สผ . )  กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมำยให้จัดท ำแผนแม่บทรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
แห่งชำติ พ.ศ. 2556 - 2593 ได้น ำเนื้อหำผลกำรประเมินควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยี (TNA) ไปเป็นส่วนหนึ่งใน 
(ร่ำง) แผนแม่บทรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศแห่งชำติ พ.ศ. 2556 - 2593 ดังนี้ 

 ส่วนที่ 3 หัวข้อ (5) นโยบำยและมำตรกำรอื่นๆ ของภำครัฐ 
 ส่วนที่ 3 กำรวิเครำะห์ปัจจัยแวดล้อม ในมิติด้ำนเทคโนโลยี (Technological Component :T)  
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 ส่วนที่ 4 แผนแม่บทรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศแห่งชำติ พ.ศ. 2556 - 2593 ยุทธศำสตร์ที่ 
3 กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ข้อ 1.2 กำรพัฒนำ
เทคโนโลยี 

2. ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดประชุมระหว่ำง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือหำแนวทำงกำรจัดท ำท่ำทีของไทยในกำรเสนอควำมเห็น  (Submissions) ต่อกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศด้ำนกำรเกษตรของไทยในกำรประชุมองค์กรย่อยว่ำด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
สมั ยที่  3 9  (Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice - SBSTA) และที่ ป ร ะชุ มคณะ 
อนุกรรมกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ด้ำนวิชำกำร มีมติให้เสนอควำมเห็น (Submissions) ต่อกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศด้ำนกำรเกษตรของไทยในกำรประชุมองค์กรย่อยว่ำด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
สมัยที่ 39 (SBSTA 39) โดยให้น ำผลกำรศึกษำโครงกำร TNA ของ สวทน. ในส่วนกำรประเมินควำมต้องกำรด้ำน
เทคโนโลยี (TNA) ด้ำนกำรปรับตัว (Adaptation) มำเป็นท่ำทีของประเทศไทยในกำรพัฒนำและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีด้ำนกำรเกษตร 

ตัวชี้วัดย่อย 2B เรื่องที่ 2 โครงการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สู่สังคม 

โครงกำรสร้ำงควำมตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในกลุ่มเยำวชน จัดขึ้นเพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดสังคมฐำนควำมรู้  ตำมยุทธศำสตร์ที่ 1 ของนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที ่1 (พ.ศ. 2555 - 2564) และเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำน หมวด 1 มำตรำ 5 ของ พรบ. ว่ำด้วย
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ. 2551 

สวทน. ในฐำนะที่ เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดท ำนโยบำยได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของแนว 
นโยบำยดังกล่ำว จึงได้ร่วมกับมหำวิทยำลัยขอนแก่น จัดโครงกำรสร้ำงควำมตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในกลุ่มเยำวชนในหัวข้อ “ค้นหำควำมฝัน เพำะพันธุ์นักวิทย์” เป็นโครงกำรน ำร่องจุดประกำยผ่ำน
กำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์และองค์ควำมรู้จำกบุคคลในแวดวงวิทยำศำสตร์  โดยคำดหวังให้เยำวชนได้เกิดควำม
ตระหนัก เห็นคุณค่ำและเกิดแรงบันดำลใจในกำรเข้ำศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนเกิดทักษะกำรคิดอย่ำงมี
ตรรกะทำงวิทยำศำสตร์ และยังเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรพัฒนำงำน วทน. ส ำหรับเยำวชนในอีกระดับหนึ่ง 

โดยโครงกำรนี้ สวทน. มีแนวคิดที่จะขยำยโอกำสในกำรรับรู้ข่ำวสำรไปยังโรงเรียนรอบนอก จึงได้
คัดเลือกโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยำคมซึ่งเป็นโรงเรียนประจ ำอ ำเภอเป็นพ้ืนที่น ำร่อง  ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ ำเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น มีนักเรียน 1,379 คน กิจกรรมในวันงำนมีนักเรียนของโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยำคมเข้ำร่วม
กิจกรรมทั้งหมด 200 คน ช่วงเช้ำเป็นกำรน ำเสนอถึงแนวคิดและจุดมุ่งหมำยของงำน จำกนั้นเป็นกำรเสวนำใน
หัวข้อ “เส้นทำงควำมส ำเร็จนักวิทยำศำสตร์รุ่นใหม่” โดย นำงสำวพิรดำ เตชะวิจิตร์ (นักบินอวกำศ) และ  
ดร. วีระพงษ์ ประสงค์จีน อำจำรย์ประจ ำคณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และกำรแสดง Science 
Show เพ่ือให้เยำวชนเกิดควำมสนใจในวิทยำศำสตร์  

 ในส่วนของกิจกรรมช่วงบ่ำยเป็นกำรเสวนำพูดคุยให้ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ และกำรให้ควำมรู้ทำง
สำยอำชีพแต่ละอำชีพซึ่งมีผู้เชี่ยวชำญในสำยงำนนั้นๆ โดยตรง ประกอบด้วย 4 สำขำอำชีพคือ วิศวกร แพทย์ 
ทันตแพทย ์นักชีวเวชศำสตร์  
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ช่วงสุดท้ำย เป็นกิจกรรมกำรเขียนบทควำมเกี่ยวกับอำชีพชีพในฝัน โดยเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมเขียน
บรรยำยไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ เพ่ือทบทวนและตอกย้ ำแรงบันดำลใจอีกครั้ง โดย สวทน. ได้ด ำเนินกำรรวบรวม
บทควำมดังกล่ำวมำจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ซึ่งจะได้ส่งกลับไปยังโรงเรียนเมื่อกำรด ำเนินงำนเสร็จสิ้น 

ผลผลิตของโครงการ 

 นักเรียน 200 คนที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้และแนวทำงในกำรเรียนและเกิดทัศนคติที่ดีต่อกำรเข้ำ
เรียนต่อในสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 โครงกำรนี้จะเป็นกลไกที่เชื่อมโยงเด็กและเยำวชนให้เกิดควำมสนใจเข้ำศึกษำต่อในสำยวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี อันจะน ำไปสู่โครงกำรอื่นๆ ที่ต่อเนื่อง เช่น STEM ในอนำคต 

ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรการ กลไก กฎระเบียบด้านพัฒนาก าลังคนที่
ได้รับการขับเคลื่อน: 

กลไก หมำยถึง กระบวนกำรกำรบริหำรหรือกำรจัดกำรในรูปแบบต่ำงๆ ที่ท ำให้เกิดกำรพัฒนำและใช้
ประโยชน์ก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีหรือกำรเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและ
บริกำรที่เป็นรูปธรรม 

กฎระเบียบ หมำยถึงกฎ กฎกระทรวง ข้อก ำหนด ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ค ำวินิจฉัย ประกำศ ค ำสั่ง และ
ระเบียบใดๆ ที่หน่วยงำนภำครัฐประกำศขึ้นใหม่หรือให้มีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม รวมถึงประกำศใดๆ ที่มี
ลักษณะเป็นกฎหมำย เช่น พระรำชบัญญัติ พระรำชก ำหนด พระรำชกฤษฎีกำ ที่เป็นกำรสนับสนุนให้เกิดกิจกรรม
กำรพัฒนำและใช้ประโยชน์ก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  กำรหมุนเวียนแลกเปลี่ยนบุคลำกรที่มี
ศักยภำพทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ หรือกำรพัฒนำประเทศด้วย วทน. 

มำตรกำร หมำยถึงแนวทำงกำรส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมกำรพัฒนำและใช้
ประโยชน์ก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กำรหมุนเวียนแลกเปลี่ยนบุคลำกรที่มีศักยภำพทั้งภำยในและ
ภำยนอกประเทศ กำรพัฒนำประเทศด้วย วทน. เช่น กองทุนร่วมลงทุน สิทธิประโยชน์ทำงภำษี เป็นต้น 

เครือข่ำยควำมร่วมมือ หมำยถึง ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนในภำคส่วนต่ำงๆ (อำทิ ภำคกำรผลิต
และบริกำร หน่วยงำนในสังกัด วท. หรือกระทรวงอ่ืนๆ และภำคสถำบันกำรศึกษำ) ในรูปแบบต่ำงๆ อำทิ กำรรับ
อำจำรย์และนักศึกษำเข้ำมำท ำงำนวิจัยในหน่วยงำนสังกัด วท. หรือกำรมีบุคลำกรวิจัยของ วท. ไปเป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำร่วมหรือไปปฏิบัติงำนในภำคอุตสำหกรรม หรือกำรมีโครงกำรร่วมกันระหว่ำงภำคอุตสำหกรรม/
สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนในสังกัด วท. เป็นต้น 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมำยถึง 

 เยำวชน นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรวิจัยและผู้ประกอบอำชีพด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับกำร
บ่มเพำะและพัฒนำศักยภำพให้มีคุณภำพตรงควำมต้องกำรของภำคกำรผลิตและบริกำร โดยผ่ำนกลไก
กำรพัฒนำต่ำงๆ เช่น กำรฝึกอบรม กำรแลกเปลี่ยนบุคลำกร กำรเคลื่อนย้ำยบุคลำกร กำรฝึกงำน (on 
the job training และ industrial internship) ทำงด้ำน วทน. กำรศึกษำดูงำน เป็นต้น  

 บุคลำกรวิจัย ประกอบด้วย บุคลำกรหรืออำจำรย์จำกสถำบันอุดมศึกษำ รวมถึงนักศึกษำระดับ  
ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก และหลังปริญญำเอก ที่เป็นผลสืบเนื่องมำจำกกิจกรรมส่งเสริมและ
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สนับสนุนกำรพัฒนำก ำลังคนของหน่วยงำนในสังกัด วท. (เช่น โครงกำรสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบำล
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โครงกำรบัณฑิตศึกษำ เป็นต้น) ที่เข้ำไปปฏิบัติงำนร่วมกับภำคกำร
ผลิตและบริกำร เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำน แก้ไขปัญหำที่เป็นอุปสรรคต่อกำรท ำงำน และตอบโจทย์
ภำคกำรผลิตและบริกำร 

ปฏิสัมพันธ์, ด ำเนินกำรร่วม หมำยถึง  

 กำรปฏิบัติงำนร่วมกับภำคกำรผลิตและบริกำร เช่น กำรท ำโครงกำรร่วมกัน เป็นต้น 
 กำรปฏิบัติงำนเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนภำคกำรผลิตและบริกำร เช่น กำรให้ค ำปรึกษำเทคโนโลยี 

เป็นต้น 
 ตอบโจทย์ภำคกำรผลิตและบริกำร หมำยถึง สำมำรถเพ่ิมผลิตภำพ หรือแก้ไขปัญหำที่เป็นอุปสรรคต่อ

กำรท ำงำนของภำคกำรผลิตและบริกำร หรือพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น 

ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 

ตัวชี้วัดย่อย 3A : การบรรลุผลในการขับเคลื่อนนโยบาย แผน มาตรการ กลไกด้านพัฒนา
ก าลังคนที่ต้องใช้ความพยายามสูง มีความยาก ปฏิสัมพันธ์และ/หรือด าเนินการร่วมกับเครือข่ายความ
ร่วมมือผู้มีส่วนได้เสียในเชิงลึกและมีจ านวนมาก และกระทบในวงกว้าง 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ได้ก ำหนดเป้ำหมำยไว้ 4 เรื่อง สำมำรถด ำเนินกำรได้ 4 เรื่อง คือ 

ตัวชี้วัดย่อย 3A เรื่องที่ 1 โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐไปปฏิบัติงานเพ่ิมขีดความสามารถใน
ภาคเอกชน (Talent Mobility)  

โครงกำร Talent Mobility เป็นมำตรกำรส ำคัญที่ช่วยเพ่ิมควำมสำมำรถกำรแข่งขันของภำคเอกชน
ได้ทันที โดยสร้ำงกลไกให้บุคลำกรในมหำวิทยำลัยและสถำบันวิจัยของภำครัฐ สำมำรถไปปฏิบัติงำนประจ ำเป็น
กำรชั่วครำว ในกำรวิจัยและพัฒนำ แก้ปัญหำทำงเทคนิคและวิศวกรรม กำรทดสอบและระบบมำตรฐำนและกำร
จัดกำรเทคโนโลยีในสถำนประกอบกำรเอกชน 

บทบาทของ สวทน. 

1. จัดท ำข้อเสนอนโยบำยส่งเสริม Talent Mobility เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (กวทน.) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2557 ซึ่ง
คณะกรรมกำรได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอนโยบำยส่งเสริม Talent Mobility และในรำยละเอียด ได้
เห็นชอบให้กำรปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร เป็นกำรปฏิบัติงำนเต็มเวลำของหน่วยงำนต้นสังกัด 
โดยให้นับเป็นอำยุรำชกำรหรืออำยุงำน ระยะเวลำชดใช้ทุน และเป็นผลงำนในกำรขอต ำแหน่งทำง
วิชำกำรได้ นอกจำกนี้ ที่ประชุมได้มอบหมำยให้กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ ประสำนกับหน่วยงำนที่
เกีย่วข้องเพ่ือน ำข้อเสนอนโยบำยส่งเสริม Talent Mobility เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  
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2. กำรจัดตั้งศูนย์อ ำนวยควำมสะดวก Talent Mobility ทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำครวม 4 แห่ง เพ่ือ
เป็นหน่วยประสำนงำนเชื่อมโยง และขับเคลื่อนโครงกำรให้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผ่ำนกิจกรรม
ต่ำงๆ อำท ิกำรจัด Talent Mobility Day และกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกไปยังภำคเอกชน 

3. สนับสนุนกำรจัดท ำ/ปรับปรุงกฎระเบียบหน่วยงำนต้นสังกัดในกำรส่งเสริมนักวิจัยไปปฏิบัติงำนใน
สถำนประกอบกำร โดยมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ได้ประกำศระเบียบว่ำด้วยกำรสนับสนุน
อำจำรย์ไปปฏิบัติงำนในภำคอุตสำหกรรมหรือภำคธุรกิจ (Talent Mobility) เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 
2556 ส่วนมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และมหำวิทยำลัยขอนแก่นก ำลังอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำและน ำเสนอ
สภำมหำวิทยำลัย 

4. ด ำเนินโครงกำรน ำร่องกำรเคลื่อนย้ำยบุคลำกรจำกภำครัฐไปปฏิบัติงำนในภำคเอกชนแล้วจ ำนวน 76 
คน และมีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรบุคลำกร วทน. ในสถำนประกอบกำรทั้งในส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำค 

5. ลงนำมควำมร่วมมือโครงกำร  Talent Mobility ร่วมกับหน่วยงำนพันธมิตร  5 แห่ง ได้แก่  
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยขอนแก่น มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ สภำอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ  เพ่ือน ำร่องกำรเคลื่อนย้ำย
บุคลำกรที่ เข้ำร่วมโครงกำรฯ โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือเชื่อมโยงควำมต้องกำรระหว่ำงสถำน
ประกอบกำรกับบุคลำกรด้ำน วทน. ของภำครัฐ รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรในวงกว้ำง 

ผลผลิตของโครงการ 

 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ได้มีกำรปรับกฎระเบียบเพ่ือสนับสนุนโครงกำร TM และมหำวิทยำลัยอีก
สองแห่ง คือ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่และมหำวิทยำลัยขอนแก่นอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำและน ำเสนอสภำ
มหำวิทยำลัย 

 มีระบบที่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกโครงกำร TM ได้แก่ ระบบฐำนข้อมูล ระบบ Clearing House ระบบ
กำรจับคู่นักวิจัย กำรจัดกิจกรรม TM Day กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกไปยังภำคเอกชนเพ่ือสร้ำงควำม
ตระหนัก  

 ในระดับประเทศได้มีกำรผลักดันนโยบำยเพื่อน ำเสนอเข้ำสู่คณะรัฐมนตรีต่อไป 
 ท ำให้เกิดกลไกในกำรเชื่อมโยงกำรด ำเนินงำนภำครัฐและเอกชนในลักษณะ “รัฐร่วมเอกชน” (Public 

Private Partnership หรือ PPP)  

ผลลัพธ์ของโครงการ 

 ปัจจุบัน SMEs 25 รำย ได้รับกำรยกระดับควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี และจะเป็นฐำนส ำหรับอนำคต
ต่อไป 

 น ำไปสู่กำรเพิ่มกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำในภำคเอกชน เกิดกำรเชื่อมโยงไปสู่บริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของ
มหำวิทยำลัย อำทิ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติกำร เพ่ือเป็นกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศในระยะยำว 

เป้าหมายของโครงการในระยะถัดไป ได้แก่ 

 เพ่ิมเครือข่ำยควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยให้ครอบคลุมทั่วประเทศภำยใน 5 ปี 
 สถำนประกอบกำร SMEs ได้รับกำรวินิจฉัยปัญหำไม่น้อยกว่ำ 1,000 บริษัท 
 มีกำรสร้ำงเครือข่ำยกับบริษัทขนำดใหญ่จ ำนวน 7 บริษัทและเชื่อมโยงกับ 42 กลุ่มอุตสำหกรรม 



  

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโนบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชำต ิ 36 |  92 
 

 

 เกิดกำรเคลื่อนย้ำยนักวิจัยไปปฏิบัติงำนในภำคเอกชนโดยเฉพำะ SMEs อย่ำงน้อย 80 คน/ปี 
 น ำร่องกำรเคลื่อนย้ำยนักเรียนทุนกระทรวงวิทย์ศำสตร์ ในรูปแบบ Talent Mobility ในอุตสำหกรรมกำร

ผลิตในสำขำยุทธศำสตร์  
 ข้อเสนอนโยบำยจัดตั้งศูนย์บริกำรและประสำนงำน ด้ำน วทน. สนับสนุนอุตสำหกรรมยุทธศำสตร์ของ

ประเทศ (STI Facilitation Centre for Industry (STI FCI) ) เพ่ือเป็นศูนย์บริกำรและประสำนงำน
สนับสนุนทำงด้ำน วทน. แบบ One Stop Service 

ตัวชี้วัดย่อย 3A เรื่องที่ 2 การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับ
การพัฒนาและขยายระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย 

ด้วยรัฐบำลมีแผนกำรพัฒนำระบบขนส่งทำงรำงของประเทศ ส่งผลให้มีควำมต้องกำรวิศวกรและช่ำง
เทคนิคเป็นจ ำนวนมำก แต่ยังไม่มีหน่วยงำนใดวำงแผนกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำนระบบขนส่งทำงรำงอย่ำงเป็นระบบ 
ดังนั้น สวทน. โดยสถำบันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง จึงได้ด ำเนินกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนในภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคกำรศึกษำ จ ำนวน 19 หน่วยงำน เพ่ือร่วมกันวำงแนวทำงกำรผลิตและ
พัฒนำบุคลำกรรองรับกำรพัฒนำและกำรขยำยเส้นทำงระบบขนส่งทำงรำงของประเทศตำมนโยบำยของรัฐบำล 

บทบาทของ สวทน.  

1. พัฒนำเครือข่ำยผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำง เพ่ือเป็นกลไกในกำรพัฒนำ
บุคลำกร 

2. วำงแนวทำงและน ำร่องขับเคลื่อนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร โดยแบ่งกลุ่มบุคลำกร
ออกเป็น 3 กลุ่ม 

1) บุคลำกรระดับผู้สอน/ วิศวกรอำชีพ/ นักวิจัย 
2) บุคลำกรระดับวิศวกร 
3) บุคลำกรระดับช่ำงเทคนิค 

3. วำงแนวทำงขยำยผล และพัฒนำระบบรองรับ 

กรอบการด าเนินงานในปี 2557 

1. พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีระบบขนส่งทำงรำง 
 กำรจัดท ำต ำรำเรียนเพ่ือใช้สอนรำยวิชำระบบรำงที่พัฒนำขึ้น ทั้งระดับอุดมศึกษำ

และอำชีวศึกษำ 
2. โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำบุคลำกร 

• หลักสูตรวิศวกรรมขนส่งทำงรำง ระดับปริญญำตรี รุ่นที่ 2 ร่วมกับ สจล. 
• หลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทำงรำง (วศร.) รุ่นที่ 4 ร่วมกับ สวทช. 
• กำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีรถไฟควำมเร็วสูง โดยผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศ  
• น ำร่องกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำระบบรำง ระดับปริญญำตรี ร่วมกับมหำวิทยำลัย 4 

แห่ง 
• น ำร่องกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำระบบรำง ระดับอำชีวศึกษำ ร่วมกับวิทยำลัยเทคนิค 

3 แห่ง 
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3. สร้ำงควำมตระหนัก 
  จัดท ำหนังสือสรุปผลงำนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนระบบขนส่งทำงรำง 
•  จัดงำนประชุมวิชำกำรระบบขนส่งทำงรำงของประเทศไทยประจ ำปี 2557 

งานที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

1. ต ำรำประกอบกำรเรียนกำรสอนเรียนรำยวิชำวิศวกรรมระบบขนส่งทำงรำง 

สวทน. ร่วมกับมหำวิทยำลัยเครือข่ำย ได้แก่ สจล. มหิดล มจธ. จุฬำฯ มธร.ธัญบุรี พัฒนำ
ต ำรำประกอบกำรเรียนกำรสอน โดยมีผู้เชี่ยวชำญจำกภำคกำรเดินรถเป็นผู้ช่วยตรวจทำนควำมถูกต้องและควำม
เหมำะสมในกำรน ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน 

ผลผลิต ต ำรำที่ได้รับกำรตรวจจำกผู้เชี่ยวชำญ 16 เล่ม 
ผลลัพธ์ ต ำรำถูกน ำไปใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำน ำร่อง  

2. หลักสูตรวิศวกรรมขนส่งทำงรำง ระดับปริญญำตรี รุ่นที่ 2 (เปิดสอน ส.ค. 2557)  

สวทน. สนับสนุน สจล. ในกำรเปิดรับนักศึกษำ หลักสูตรวิศวกรรมขนส่งทำงรำง ระดับ
ปริญญำตรี รุ่นที่ 2 โดยวำงแผนกำรพัฒนำนักศึกษำร่วมกัน 

ผลผลิต นักศึกษำ 50 คน 

3. หลักสูตรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิศวกรรมระบบขนส่งทำงรำง (วศร.) รุ่นที่ 4 

สวทน. ได้ร่วมกับ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ  (สวทช.) 
ด ำเนินกำรฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิศวกรรมระบบขนส่งทำงรำง (วศร.) เพ่ือวำงระบบกำรฝึกอบรม
บุคลำกรจำกหลำกหลำยสำขำให้มีควำมรู้ด้ำนวิศวกรรมระบบขนส่งทำงรำง โดยในกำรจัดหลักสูตรได้ระดมควำม
ร่วมมือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจำกทั้งภำคกำรศึกษำและหน่วยงำนเดินรถเข้ำมำร่วมด ำเนินกำร  ซึ่งบุคลำกรที่
ผ่ำนกำรฝึกอบรมดังกล่ำวถือว่ำเป็น “เมล็ดพันธุ์” ที่จะเจริญงอกงำมและสร้ำงเครือข่ำยฐำนควำมรู้ด้ำนระบบ
ขนส่งทำงรำงของประเทศ มีผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมจ ำนวน 33 คน จำกภำครัฐ 2 คน ภำคกำรเดินรถ 4 คน 
ภำคเอกชน 12 คน ภำคกำรศึกษำ 9 คน และสถำบันวิจัย 6 คน 

ผลผลิต บุคลำกรได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ จ ำนวน 33 คน  
ผลลัพธ์ บุคลำกรที่เป็นอำจำรย์ได้รับกำรฝึกอบรมได้น ำควำมรู้ที่ได้รับไปสอนนักศึกษำ 

4. งำนประชุมวิชำกำรระบบขนส่งทำงรำงของประเทศไทยประจ ำปี 2557  

สวทน. และ เครือข่ำยพัฒนำก ำลังคนและควำมเชี่ยวชำญเทคโนโลยีด้ำนระบบขนส่งทำงรำง
ของประเทศ 19 หน่วยงำน ได้ร่วมกันจัดงำนประชุมวิชำกำรระบบขนส่งทำงรำงของประเทศไทยประจ ำปี 2557 
(Thailand Rail Academy Symposium 2014) ขึ้นเป็นครั้งแรก ภำยใต้หัวข้อ “กำรพัฒนำระบบขนส่งทำงรำงกับกำร
ปฏิรูปประเทศ (Rail Development for National Reform) ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด เพ่ือให้ทุกภำคส่วน
ได้เห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำระบบขนส่งทำงรำงของประเทศ ทั้งในด้ำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ 
สังคม และควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยจัดให้มีวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิจำกต่ำงประเทศมำบรรยำย
พิเศษด้ำนกำรพัฒนำระบบขนส่งทำงรำงและอุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมได้เรียนรู้
ประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำระบบขนส่งทำงรำงจำกต่ำงประเทศ แลกเปลี่ยนควำมรู้และข้อคิดเห็น รวมถึงทรำบ
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กรณีศึกษำของระบบขนส่งทำงรำงที่ประสบควำมส ำเร็จ โดยภำยในงำนยังจัดให้มีกำรรับสมัครงำน กำรแสดง
นิทรรศกำรเทคโนโลยีด้ำนระบบขนส่งทำงรำงจำกภำคกำรเดินรถและอุตสำหกรรมกำรผลิต รวมทั้งกำรแสดงผลงำน
นักศึกษำและเวทีนักศึกษำพบผู้ประกอบกำร อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ส ำคัญในกำรพัฒนำด้ำนระบบขนส่งทำงรำงของ
ประเทศ ซึ่งได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดียิ่ง มีผู้ลงทะเบียนเข้ำร่วมงำนรวม 406 คน ประกอบด้วย ภำคกำรศึกษำและ
สถำบันวิจัย 77 คน ภำคกำรเดินรถ 71 คน ภำครัฐ 45 คน ภำคอุตสำหกรรม 183 คน และประชำชนที่สนใจ 30 คน 

ผลผลิต ผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 406 คน 
ผลลัพธ์ เกิดกำรว่ำจ้ำงงำนจำกกำรจัดบูทรับสมัครงำน  

ตัวชี้วัดย่อย 3A เรื่องที่ 3 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับ STEM workforce ของประเทศ 

โครงกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับ STEM workforce ของประเทศ เป็นกำรผลักดันนโยบำยเพ่ือเพ่ิม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ โดยมีควำมมุ่งหมำยเพ่ือที่จะยกระดับคุณภำพกำรพัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกรด้ำน วทน. ทั้งในระบบกำรศึกษำและในตลำดแรงงำน เกิดกำรเพ่ิมผลิตภำพในกำรผลิตจำกกำรมีบุคลำกร 
วทน.ที่มีคุณภำพสูง น ำไปสู่กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ตลอดจนกำรสร้ำงเครือข่ำยควำม
เชื่อมโยงกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำน วทน. ให้เกิดข้ึนในทุกภำคส่วนทั่วประเทศ  

โครงกำรนี้ได้ส่งเสริมให้ภำคเอกชนได้เข้ำมำมีบทบำทและมีส่วนร่วมกับโรงเรียนหรือวิทยำลัยใน
พ้ืนที่ในกำรจัดกำรศึกษำ STEM อย่ำงจริงจัง ภำยใต้กลไกควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชน (Public 
Private Partnership: PPP) เพ่ือร่วมพัฒนำก ำลังคนให้มีคุณภำพตรงกับควำมต้องกำรของภำคกำรผลิตและ
บริกำร ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยตั้งแต่เด็กและเยำวชนในวัยเรียน ไปจนถึงบุคลำกรวัยท ำงำน อีกทั้งมีกำรด ำเนิน
กิจกรรมร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำร ครู ผู้ปกครองและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำ นอกจำกนี้ยังมุ่งเน้นกำร
พัฒนำทักษะของครูผู้สอนด้ำนวิทยำศำสตร์ในกำรสร้ำงสื่อกำรสอน และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้โครงงำน
เป็นฐำน รวมถึงกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ให้เข้ำกับบริบทของท้องถิ่นและกำร
ประกอบอำชีพ เพ่ือช่วยขยำยฐำนก ำลังคนด้ำน STEM ที่สอดคล้องกับเส้นทำงอำชีพที่ดีตั้งแต่วัยเรียนด้วยกำรเพิ่ม
ผลิตภำพให้กับบุคลำกรด้วยควำมรู้ วทน. และเชื่อมโยงกับทุนทำงสังคมของพ้ืนที่ 

กิจกรรมหลักของโครงการ 

1) น ำร่องกำรพัฒนำรูปแบบ (model) เพ่ือบ่มเพำะบุคลำกรวัยศึกษำและวัยท ำงำน ที่เหมำะสมส ำหรับ
แต่ละกลุ่มทั้งในโรงเรียน และในวิทยำลัยอำชีวศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี และบุคลำกรใน
อุตสำหกรรม ดังนี้ 

- ส่งเสริมให้มหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้องพัฒนำหลักสูตร STEM ในโรงเรียน 
- ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร STEM ส ำหรับโรงเรียน อำทิ กำรปรับรูปแบบกำรเรียนกำรสอน 

STEM ในลั กษณะ  module-based (รถ ไฟฯ )  ลั กษณะกำรฝึ กอำชี พและกำร เป็ น
ผู้ประกอบกำรในโรงเรียน โดยมีภำคอุตสำหกรรมเข้ำมำร่วมจัดหลักสูตรและกำรเรียนกำร
สอน (STEM Academy)  

2) กำรใช้ศักยภำพด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบุคลำกรของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ  
เพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรม โดยกำรยกระดับทักษะและควำมรู้ ด้ำน STEM ให้แก่ นักเรียน ครู และ
บุคลำกรวัยท ำงำน 
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3) มีกำรถอดบทเรียนจำกกำรน ำร่องเพ่ือจัดท ำข้อเสนอนโยบำยและแผนแม่บทระดับชำติต่อไป เพ่ือ
เป็นแนวทำงให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้ในกำรพัฒนำยกระดับ STEM ของประเทศ 

บทบาทของ สวทน. 

 น ำร่อง 10 โรงเรียนทั้งในระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย นักเรียน 317 คน 
คร ู69 คน และเครือข่ำย 18 แห่ง 

 มีกำรขับเคลื่อนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำทิเช่น สวทช. สสวท. น ำเอำศักยภำพที่มีในเชิงโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนและบุคลำกรทำงด้ำน ว และ ท เข้ำไปช่วยเด็กและเยำวชน 8,000 คน ครู/ผู้สอน 1,000 คน 
ผู้ปกครอง 200 คน และบุคลำกรวัยท ำงำน 500 คน 

 สนับสนุนมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีในกำรด ำเนินโครงกำรเพ่ือให้เกิดโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และใช้เป็นกลไกใน
กำรขับเคลื่อน Career Academy ในอนำคต 

 มีกำรวิจัยในเชิงนโยบำย โดยกำรส ำรวจวิเครำะห์ควำมต้องกำรก ำลังคนภำยใต้โครงกำรส ำรวจควำม
ต้องกำรก ำลังคนด้ำน ว และ ท ในภำคกำรผลิตและบริกำร จ ำแนกตำมกลุ่มอำชีพ จ ำนวน 124 บริษัท 

ระดับความส าเร็จของโครงการ 

ปัจจัยส ำคัญท่ีส่งผลให้โครงกำรเกิดควำมส ำเร็จได้ คือ 

1)  ต้องมีระบบและกลไกกำรประสำนงำนที่มีประสิทธิภำพสูงระหว่ำง  สวทน. โรงเรียนน ำร่อง 
มหำวิทยำลัยเครือข่ำย และหน่วยงำนน ำร่องที่เกี่ยวข้อง ในกำรประสำนงำนและร่วมกันแก้ไขปัญหำทั้งในระดับ
นโยบำย ระดับบริหำรจัดกำรและระดับปฏิบัติ  

2)  กำรสร้ำงเครือข่ำยประยุกต์กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือประกอบอำชีพในหลำย
สำขำ ตลอดจนกำรสนับสนุนให้เกิดกำรขยำยผลและผลักดันให้มีโครงกำรน ำร่องกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนใน
ลักษณะเชื่อมโยงองค์ควำมรู้ด้ำน วทน.เข้ำกับกำรประกอบอำชีพและตำมบริบทของท้องถิ่น 

3)  ภำคเอกชนต้องเข้ำมำมีส่วนร่วมอย่ำงจริงจัง ในกำรสนับสนุนกำรสร้ำงศักยภำพด้ำน STEM 
ให้กับบุคลำกรทุกกลุ่มเป้ำหมำย อำทิเช่น กำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเฉพำะในส่วนของกำรฝึก
ปฏิบัติ ครูฝึกทักษะหรือผู้เชี่ยวชำญเฉพำะ เป็นต้น 

4)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในโรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับผู้บริหำรไปจนถึง
ระดับครู อำจำรย์ ผู้ปฏิบัติกำรและเจ้ำหน้ำที่ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง จะต้องมีควำมตระหนักและมีควำมเข้ำใจสูงพร้อมที่
จะเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำแบบบูรณำกำรองค์ควำมรู้ทำงด้ำน STEM เข้ำกับกำรประกอบอำชีพ
และบริบทของท้องถิ่น 

ผลกระทบของโครงการ 

 สร้ำงสมรรถวิสัยและควำมสำมำรถ (capacity) ด้ำน STEM ให้นักเรียน ครูผู้สอนและบุคลำกรในวัย
ท ำงำน 

 เป็นกำรวำงระบบพัฒนำ STEM workforce ส ำหรับเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมในอนำคต เพ่ือคงไว้ซึ่ง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจโดยมีนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน 
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ตัวชี้วัดย่อย 3A เรื่องที่ 4 โครงการศึกษาและผลักดันนโยบายการบูรณาการการเรียนกับ
การท างาน (Work-integrated Learning, WiL) : การพัฒนาก าลังคนทางเทคนิคระดับ 
ปวส. และปริญญาตรี 

โครงกำรนี้เป็นกำรน ำร่องเพ่ือพัฒนำระบบจัดกำรศึกษำที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของภำคเอกชน
อย่ำงแท้จริง โดยที่ภำคเอกชนเข้ำมำร่วมด ำเนินกำรอย่ำงเข้มข้นกับสถำบันกำรศึกษำบนหลักกำรจัดกำรศึกษำ
แบบ“รัฐร่วมเอกชน”หรือ PPP (Public Private Partnership) ประกอบด้วย ภำคเอกชน (บริษัทสยำมมิชลิน 
จ ำกัด) สถำบันกำรศึกษำ ได้แก่ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี (มจธ.) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำพระนครเหนือ (มจพ.) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (มก.) มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (มอ.) และ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำภำคพำยัพ (มทร.ล้ำนนำ) และภำครัฐ (สวทน.)  

กำรด ำเนินโครงกำรเป็นกำรผลิตก ำลังคนทำงเทคนิคใน 3 รูปแบบ ได้แก่บุคลำกรปริญญำตรีแบบ 
สหกิจวิศวกรรมศำสตร์ (ปีละ 16 คน) ผลิตนักเทคนิคระดับ ปวส. สำขำไฟฟ้ำก ำลัง (ปีละ 20 คน) และผลิตช่ำง
เทคนิคอุตสำหกรรมระดับ ปวส. สำขำเทคนิคอุตสำหกรรม (ช่ำงแม่พิมพ์) (ปีละ 30 คน) โดยมีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในรูปแบบโรงเรียน - โรงงำน กล่ำวคือ นักศึกษำจะได้ฝึกทักษะกำรปฏิบัติงำนในโรงงำนอย่ำงเข้มข้น 
ควบคู่ไปกับกำรเรียนทฤษฎี ในส่วนของวิชำสำมัญพ้ืนฐำนจะเรียนที่มหำวิทยำลัยหรือวิทยำลัยเป็นหลัก สัดส่วน
ระยะเวลำที่ใช้เรียนรู้ในโรงงำนและในมหำวิทยำลัยหรือที่วิทยำลัยมีกำรก ำหนดไว้อย่ำงเหมำะสม รวมทั้งกำร
วำงแผนและโครงสร้ำงกำรท ำงำนร่วมกันที่เข้ำใจเป้ำหมำยตรงกัน 

บทบาทของ สวทน. 

 เป็นหน่วยประสำนงำนกลำงที่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรแก้ปัญหำทั้งระดับนโยบำย ระดับบริหำรจัดกำร 
และระดับปฏิบัติ 

 น ำร่องโครงกำร WiL ร่วมกับมหำวิทยำลัย 5 แห่ง ได้แก่ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนคร
เหนือ (มจพ.) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี  (มจธ.) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (มก.) 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  (มอ.) และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ภำคพำยัพ  
(มทร.ล้ำนนำ) และวิทยำลัยเทคนิค 1 แห่ง คือ วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบโดยมี นักศึกษำรวม 100 คน ได้รับ
กำรพัฒนำทักษะด้ำนวิชำกำรควบคู่กำรฝึกทักษะกำรท ำงำนในสถำนประกอบกำร ครู/อำจำรย์ 30 คนได้
พัฒนำศักยภำพ และได้ประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ STEM เข้ำกับกำรเรียนกำรสอนในโรงงำน 

 สนับสนุนและผลักดันให้เกิดโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรภำยใต้มหำวิทยำลัย เพ่ือเป็น
กลไกขับเคลื่อน WiL Academy 

 ถอดรูปแบบกำรเรียนรู้ กำรวิจัยศักยภำพควำมพร้อมเชิงพ้ืนที่  (WiL Mapping) และจัดท ำข้อเสนอเชิง
นโยบำยเพื่อให้เกิดกำรผลักดันและขยำยผลกำรจัดกำรศึกษำรูปแบบ WiL ในวงกว้ำง  

ระดับความส าเร็จของโครงการ 

โครงกำร WiL เป็นกำรริเริ่มจำกภำคเอกชน ได้แก่ บริษัท สยำมมิชลิน จ ำกัด ซึ่งประสบปัญหำ
บุคลำกรที่รับเข้ำใหม่มีควำมรู้และทักษะไม่ตรงควำมต้องกำรของบริษัท รวมถึงปัญหำอัตรำกำรรับเข้ำและลำออก
ของพนักงำนระดับเทคนิคค่อนข้ำงสูง  จึงเข้ำมำปรึกษำ สวทน. เพ่ือให้ช่วยประสำนควำมร่วมมือกับ
สถำบันกำรศึกษำ (วิทยำลัยอำชีวศึกษำ และมหำวิทยำลัย) เพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอนแบบโรงเรียน - โรงงำน โดย
บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบให้ควำมรู้และฝึกทักษะทำงด้ำนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป็นผู้ลงทุนสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยของ
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นักศึกษำทั้งค่ำเล่ำเรียนและค่ำใช้จ่ำยประจ ำเดือน และรับผิดชอบด้ำนกำรจัดสถำนฝึกและปฏิบัติงำน ในขณะที่
สถำบันกำรศึกษำจะเป็นผู้รับผิดชอบให้ควำมรู้พ้ืนฐำนและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยมี สวทน. ช่วยเหลือประสำนงำน
ให้บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จำกมำตรกำรสนับสนุนของภำครัฐ เช่น กำรหักลดหย่อนภำษี เป็นต้น รวมทั้งกำร
สนับสนุนกำรจัดระบบและกลไกบริหำรจัดกำรของสถำบันกำรศึกษำให้สำมำรถร่วมด ำเนินกำรกับภำคเอกชนได้
โดยไม่ติดขัดและล่ำช้ำ 

WiL ถือเป็นรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของทุกฝ่ำย กล่ำวคือ 

 นักศึกษำ ได้เรียนรู้ควบคู่กับกำรปฏิบัติงำนท ำให้ได้รับกำรฝึกทักษะและมีประสบกำรณ์จริงในกำรท ำงำน 
ได้รับค่ำตอบแทน และในเวลำเดียวกันได้รับกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 บริษัท ได้บุคลำกรที่มีคุณภำพปฏิบัติงำน แก้ปัญหำขำดแคลนบุคลำกรและลดต้นทุนจำกปัญหำอัตรำ
รับเข้ำและลำออกของพนักงำนสูงและกำรได้รับลดหย่อนภำษี  รวมทั้งมีโอกำสสร้ำงควำมร่วมมือกับ
สถำบันกำรศึกษำและได้ภำพลักษณ์ “ควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท” หรือ CSR (corporate 
social responsibility)  

 สถำบันกำรศึกษำและอำจำรย์สำมำรถผลิตนักศึกษำที่ตรงควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม กำร
สนับสนุนและควำมร่วมมือจำกภำคเอกชน และอำจำรย์มีโอกำสเรียนรู้และมีประสบกำรณ์จริงใน
ภำคอุตสำหกรรม 

กำรมีระบบประสำนงำนที่มีประสิทธิภำพสูง โดย สวทน. เป็นหน่วยประสำนงำนกลำงที่คอยอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรแก้ปัญหำให้กับทุกฝ่ำยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรสนับสนุนทำงนโยบำยจำกหน่วยงำนร่วม
ด ำเนินกำรทั้ง 3 ฝ่ำย ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนโครงกำรมีควำมชัดเจนและเห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 

ตัวช้ีวัดของโครงการ 

 กำรขยำยผลโครงกำร WiL ปวส. ในรูปแบบโรงเรียน-โรงงำน 
 กำรพัฒนำหลักสูตร ปวส. เชื่อมโยงระดับ ป.ตรี สำยเทคโนโลยีปฏิบัติกำร  
 วำงระบบกำรพัฒนำครู WiL โรงเรียน-โรงงำน 
 กำรสร้ำงกลไกและระบบบริหำรจัดกำรโครงกำร WiL ภำยใต้ศูนย ์WiL Academy 

ผลกระทบของโครงการ 

 กำรสร้ำงและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผ่ำนระบบโรงเรียน-โรงงำน 
 สถำนประกอบกำร ได้บุคลำกรที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับควำมต้องกำร และได้ productivity เพ่ิมข้ึน 
 อุตสำหกรรม High Technology มีแนวโน้มกำรพัฒนำก ำลังคนทำงเทคนิคในรูปแบบโรงเรียน-โรงงำน

เพ่ิมข้ึน 
 กำรจัดโครงสร้ำงองค์กร (WiL Academy) ในม.เทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ

รูปแบบ WiL 

ตัวชี้วัดย่อย 3B : การบรรลุผลในการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ กลไกด้านพัฒนา
ก าลังคนที่ต้องใช้ความพยายามระดับปานกลาง ปฏิสัมพันธ์และ/หรือด าเนินการร่วมกับเครือข่ายความ
ร่วมมือ/ผู้มีส่วนได้เสียในวงจ ากัด และสร้างผลกระทบท่ีเฉพาะเจาะจง 
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ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ได้ก ำหนดเป้ำหมำยไว้ 4 เรื่อง สำมำรถด ำเนินกำรได้ 5 เรื่อง คือ 

ตัวชี้วัดย่อย 3B เรื่องที่ 1 การพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ 

ปัจจุบันภำคอุตสำหกรรมมีควำมต้องกำรด้ำนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพ่ิมมำกขึ้นเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลิต และเพ่ือเพ่ิมควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ชีวิตมนุษย์  ในประเทศไทยมีกำรน ำเข้ำหุ่นยนต์
อุตสำหกรรมเป็นจ ำนวนมำก และเพ่ิมข้ึนทุกปี อย่ำงไรก็ตำม ควำมสำมำรถของประเทศด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยี
เพ่ือทดแทนกำรน ำเข้ำ หรือเพ่ือติดตั้งและซ่อมบ ำรุงยังมีน้อย ปัญหำส ำคัญคือกำรขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมรู้
และทักษะเฉพำะทำง สวทน. โดยสถำบันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง จึงร่วมกับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำธนบุรี ริเริ่มวำงแนวทำงกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรด้ำนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพ่ือรองรับควำม
ต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม  

บทบาทของ สวทน.  

1. พัฒนำเครือข่ำยผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพ่ือเป็นกลไกใน
กำรพัฒนำบุคลำกรและเทคโนโลยี 

2. วำงแนวทำงและน ำร่องขับเคลื่อนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร โดยแบ่งกลุ่มบุคลำกร
ออกเป็น 3 กลุ่ม 

1) บุคลำกรระดับผู้สอน/ วิศวกรอำชีพ/ นักวิจัย 
2) บุคลำกรระดับวิศวกร 

3. วำงแนวทำงขยำยผล และพัฒนำระบบรองรับ 

กรอบการด าเนินงานในปี 2557 

1. โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำบุคลำกร 
• หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
• พัฒนำบุคลำกรผู้สอน 

2. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี โดยผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศ 
3. กำรวำงแนวทำงพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ 
• รำยงำนศึกษำกำรพัฒนำก ำลังคนและเทคโนโลยีด้ำนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

งานทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ 

 หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รุ่นที่ 1 (เปิดสอน ส.ค. 2557)  

สวทน. สนับสนุน มจธ. ในกำรเปิดหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รุ่นที่ 1 
โดยร่วมวำงแผนกำรพัฒนำนักศึกษำเพ่ือให้มีทักษะตำมท่ีอุตสำหกรรมต้องกำร 

ผลผลิต นักศึกษำ 80 คน 

งานทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ 

o รำยงำนกำรศึกษำกำรพัฒนำก ำลังคนและเทคโนโลยีด้ำนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
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ตัวชี้วัดย่อย 3B เรื่องที่ 2 การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชุด
ตรวจวิเคราะห์ทดสอบ 

อุตสำหกรรมชุดตรวจวิเครำะห์ทดสอบเป็นอุตสำหกรรมสนับสนุนที่ส ำคัญต่ออุตสำหกรรมหลักของ
ประเทศ อำทิ อุตสำหกรรมเกษตรและอำหำร อุตสำหกรรมยำนยนต์ และมีควำมส ำคัญในด้ำนกำรแพทย์ ปัจจุบัน
เทคโนโลยีด้ำนชุดตรวจวิเครำะห์ทดสอบมีควำมก้ำวหน้ำไปอย่ำงมำก มีกำรผลิตชุดตรวจที่ใช้ไบโอเซนเซอร์ซึ่งมี
ควำมแม่นย ำและใช้งำนง่ำย อย่ำงไรก็ตำม ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีควำมสำมำรถในกำรผลิตชุดตรวจ
ไบโอเซนเซอร์ไม่มำกนัก ส่งผลให้ต้องน ำเข้ำจ ำนวนมำก สวทน. โดยสถำบันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชำติจึงริเริ่มศึกษำควำมต้องกำรด้ำนก ำลังคนและเทคโนโลยี เพ่ือมุ่ง
สู่กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงภำคอุตสำหกรรม ภำครัฐ และภำคกำรศึกษำ ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่มี
ผลกระทบสูง อันจะน ำไปสู่กำรสร้ำงควำมสำมำรถในประเทศด้ำนชุดตรวจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงต่อไป  

บทบาทของ สวทน.  

1. สนับสนุนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรวิจัยด้ำนเทคโนโลยีชุดตรวจและไบโอเซนเซอร์เพ่ือ
ส่งเสริมกำรท ำวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ในอุตสำหกรรมชุดตรวจวิเครำะห์ทดสอบของ
ประเทศไทย 

2. วำงแนวทำงและน ำร่องขับเคลื่อนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรวิจัย เทคโนโลยี และ
ผลิตภัณฑ์ โดยเน้นควำมร่วมมือแบบ Public-Private-Partnership (PPP) เกิดกำรน ำ
ผลงำนวิจัยไปสู่กำรผลิตเชิงพำณิชย์ 

3. วำงแนวทำงขยำยผล และพัฒนำระบบรองรับ 

กรอบการด าเนินงานในปี 2557 

1. โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำบุคลำกร 
• หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ำด้ำนไบโอเซนเซอร์และไบโออิเล็กทรอนิกส์  
• ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำบุคลำกรวิจัย ในภำคอุตสำหกรม ภำครัฐ และภำคกำรศึกษำ  

2. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี โดยผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศ 
3. กำรกำรพัฒนำเครือข่ำยเชี่ยวชำญ 

 ฐำนข้อมูลนักวิจัยและผู้เชี่ยวชำญด้ำน Bioelectronics & Biosensor และ Sensor 
Technology ทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ  

งานที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ฝึกอบรมด้ำนเทคโนโลยีชุดตรวจและไบโอเซนเซอร์  หัวข้อ “โมเลกุลที่มีควำมสำมำรถ
ในกำรจดจ ำ (Target Recognition Molecule) เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำเครื่องมือตรวจวัดแบบ
รวดเร็วและเพ่ือกำรรักษำ” 

ผลผลิต บุคลำกรวิจัยในภำคอุตสำหกรรม ภำครัฐ และภำคกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้ จ ำนวน 164 คน 

งานทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ 

o หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ำด้ำนไบโอเซนเซอร์และไบโออิเล็กทรอนิกส์ (ร่วมกับ มหิดล)  
ควำมคืบหน้ำ อยู่ระหว่ำงกำรขออนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 
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o ฐำนข้อมูลนักวิจัยและผู้เชี่ยวชำญด้ำน Bioelectronics & Biosensor และ Sensor 
Technology ไม่น้อยกว่ำ 300 คน 

ตัวชี้วัดย่อย 3B เรื่องที่ 3 การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการ
ปรับปรุงพันธุ์พืช 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภำพสูงในกำรผลิตสินค้ำเกษตร พืชเศรษฐกิจ อำทิ ข้ำว  
มันส ำปะหลัง ยำงพำรำ อ้อย ได้ท ำรำยได้ให้แก่ประเทศเป็นจ ำนวนมำก อย่ำงไรก็ตำม หลำยประเทศได้ลงทุนใน
กำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นเพ่ือแข่งขันกันแย่งชิงส่วนแบ่งในตลำดโลก ส ำหรับ
ประเทศไทยนั้นมีชื่อเสียงด้ำนกำรพัฒนำพันธุ์พืชมำช้ำนำน บำงพันธุ์ก็มีกำรใช้แพร่หลำยไปทั่วโลก กระนั้นก็ตำม
พบว่ำศักยภำพในกำรปรับปรุงสำยพันธุ์พืชใหม่ในประเทศได้ลดลงเนื่องมำจำกสำเหตุหลัก 2 ประกำร คือ ขำดนัก
ปรับปรุงพันธุ์ และขำดกำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำประยุกต์ใช้  สวทน. โดยสถำบันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นสูงได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรปรับปรุงพันธุ์พืชต่ออนำคตภำคกำรเกษตรของไทย จึงได้ริเริ่มควำมร่วมมือ
กับศูนย์เทคโนโลยีชีวภำพเกษตร และ มก. วิทยำเขตก ำแพงแสน ในกำรสร้ำงกลไกกำรพัฒนำนักปรับปรุงพันธุ์  
และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์ที่ทันสมัยเข้ำมำในประเทศ  

บทบาทของ สวทน.  

1. พัฒนำเครือข่ำยผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์พืช  เพ่ือเป็นกลไกในกำร
พัฒนำนักปรับปรุงพันธุ์ และถ่ำยทอดเทคโนโลยีชั้นสูงจำกต่ำงประเทศ 

2. วำงแนวทำงและน ำร่องขับเคลื่อนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร  และกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีชั้นสูงจำกต่ำงประเทศ 

3. วำงแนวทำงขยำยผล และพัฒนำระบบรองรับ 

กรอบการด าเนินงานในปี 2557 

1. โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำบุคลำกร (ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีชีวภำพเกษตร และ มก. วิทยำ
เขตก ำแพงแสน 

• กำรปรับปรุงหลักสูตรด้ำนกำรเกษตรศำสตร์ระดับปริญญำตรี  โดยเพ่ิมเนื้อหำกำร
ปรับปรุงพันธุ์พืช  

• กำรพัฒนำหลักสูตรแบบกลุ่มวิชำมำตรฐำน (Module-Based)  
• กำรพัฒนำศักยภำพของนิสิต/นักศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงทักษะด้ำนกำรปรับปรุงพันธ์พืช 
• กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้แก่บุคลำกรวิจัยในภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคกำรศึกษำ  

2. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี โดยผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศ 
3. กำรศึกษำควำมต้องกำรนักปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยี 

งานที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ค่ำยนักปรับปรุงพันธุ์พืช เพ่ือพัฒนำศักยภำพของนิสิต/นักศึกษำ 
เป็นกิจกรรมภำยใต้โครงกำรพัฒนำศักยภำพของนิสิต/นักศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงทักษะด้ำนกำร

ปรับปรุงพันธ์พืชโดยกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เพ่ือเป็นกำรวำงพ้ืนฐำนควำมรู้ เสริมทักษะ และพัฒนำต่อยอดให้เกิด
กำรผลิตและพัฒนำนักปรับปรุงพันธุ์พืชในอนำคต มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรวำงรำกฐำน และสร้ำงควำมตระหนักรู้
ให้เห็นควำมส ำคัญของกำรปรับปรุงพันธุ์พืช และกำรผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ มุ่งเน้นให้นิสิต/นักศึกษำมีควำมรู้
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ด้ำนวิชำกำรทั้งทำงทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ิมควำมเข้ำใจและมีทักษะควำมช ำนำญทั้งในด้ำนชีวโมเลกุลร่วมกับงำน 
conventional breeding รวมถึงกำรสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรเป็นนักปรับปรุงพันธุ์พืชที่ดี ได้ผลผลิตเป็นนิสิต/
นักศึกษำปริญญำตรี ชั้นปีที่ 2-3 และนิสิตปริญญำโทชั้นปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 14 คน จำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
2 คน (ปริญญำตรี 1 ปริญญำโท 1) มหำวิทยำลัยขอนแก่น 4 คน มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 2 คน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
3 คน และมหำวิทยำลัยนเรศวร 3 คน 

ผลผลิต นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัย 5 แห่งได้รับกำรพัฒนำทักษะ จ ำนวน 14 คน 
 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรพัฒนำเทคนิคในกำรตรวจสอบคุณภำพเมล็ดพันธุ์” 

ผลผลิต บุคลำกรในอุตสำหกรรมและรัฐได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ จ ำนวน 30 คน 
 ด ำเนินกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 2 เทคโนโลยี 

1) Varietal Identification by Ultrathin-Layer Isoelectric focusing 
2) กำรตรวจสอบควำมบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ลูกผสมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ผลผลิต บุคลำกรในอุตสำหกรรมและรัฐได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ จ ำนวน 30 คน 
 งำนทีอ่ยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

o กำรปรับปรุงหลักสูตรด้ำนกำรปรับปรุงพันธุ์พืช 
o กำรพัฒนำหลักสูตรแบบกลุ่มวิชำมำตรฐำน (Module-Based)  
o กำรศึกษำควำมต้องกำรนักปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดย่อย 3B เรื่องที่ 4 การพัฒนาบุคลากรผ่านศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบและ
วิศวกรรมเพื่อการผลิต 

โครงสร้ำงอุตสำหกรรมในประเทศไทยมีลักษณะเป็นผู้ รับจ้ำงผลิต  (Original Equipment 
Manufacturing: OEM) เป็นส่วนใหญ่ ผู้ประกอบกำรขำดกำรสร้ำงมูลค่ำหรือเพ่ิมมูลค่ำผลิตภัณฑ์ ท ำให้ประเทศ
ไทยเป็นเพียงแหล่งรับจ้ำงผลิตสินค้ำมูลค่ำต่ ำส ำหรับประเทศที่มีศักยภำพในกำรออกแบบที่ซับซ้อน เสี่ยงต่อกำร
ย้ำยฐำนผลิตจำกปัญหำค่ำแรงในประเทศท่ีเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เนื่องมำจำกกำรที่ผู้ประกอบกำรขำดควำมสำมำรถในกำร
ออกแบบเชิงวิศวกรรม ส่งผลให้ไม่สำมำรถออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีควำมซับซ้อนมำกขึ้นแต่มีมูลค่ำเพ่ิมขึ้นได้ 
นอกจำกนี้ ประเทศไทยยังขำดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำระบบกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพเพ่ือรองรับกำรผลิต
สินค้ำที่มีควำมซับซ้อนสูง ปัญหำทั้งสองนี้ส่งผลต่อกำรยกระดับอุตสำหกรรมไทยจำกผู้รับจ้ำงผลิตเป็นผู้ที่สำมำรถ
ออกแบบได้ (Original Design Manufacturing: ODM) และสำมำรถสร้ำงตรำสินค้ำของตัวเองได้ (Original 
Brand Manufacturing: OBM) สวทน. โดยสถำบันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงจึงได้ริเริ่มพัฒนำเครือข่ำย
เชี่ยวชำญด้ำนกำรออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือกำรผลิตขึ้น เพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถในกำรออกแบบเชิงวิศวกรรม 
และควำมสำมำรถในกำรผลิตให้แก่อุตสำหกรรมไทย  

บทบาทของ สวทน.  

1. พัฒนำเครือข่ำยผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือกำรผลิต และจัดตั้งศูนย์
นวัตกรรมด้ำนกำรออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือกำรผลิต  เพ่ือเป็นกลไกในกำรพัฒนำ
บุคลำกรและเทคโนโลย ี

2. วำงแนวทำงและน ำร่องขับเคลื่อนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรและเทคโนโลยี 
3. วำงแนวทำงขยำยผล และพัฒนำระบบรองรับ 
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กรอบการด าเนินงานในปี 2557 

1. กำรจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมด้ำนกำรออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือกำรผลิต 
2. โครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำบุคลำกรในภำคอุตสำหกรรม  
3. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี โดยผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศ 

งานที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเทคนิคกำรใช้ Finite Element Method (FEM) เพ่ือออกแบบและ
พัฒนำผลิตภัณฑ์ (ร่วมกับ DECC)  

ผลผลิต บุคลำกรวิจัยในภำคกำรผลิตและบริกำรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ จ ำนวน 20 คน มี
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 10 ผลงำน 

 ด ำเนินกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 3 เทคโนโลยี  
1) กำรออกแบบกระบวนกำรผลิตเกียร์ที่อุณหภูมิต่ ำ 
2)  กรรมวิธีกำรอบชุบแข็งแม่พิมพ์และชิ้นส่วนยำนยนต์ 
3) เทคโนโลยี Molded Interconnected Device (MID) เพ่ือยกระดับกำรผลิตชิ้นส่วน

อุตสำหกรรมของประเทศ 
ผลผลิต บุคลำกรวิจัยในภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคกำรศึกษำ ได้รับกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยี จ ำนวน 200 คน 

 ด ำเนินกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 2 เทคโนโลยี 
1) Varietal Identification by Ultrathin-Layer Isoelectric focusing 
2) กำรตรวจสอบควำมบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ลูกผสมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ผลผลิต บุคลำกรในอุตสำหกรรมและรัฐได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ จ ำนวน 30 คน 
 งำนทีอ่ยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

o กำรจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมด้ำนกำรออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือกำรผลิต 

ตัวชี้วัดย่อย 3B เรื่องที่ 5 โครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  (Talented 
Young Scientist Visiting Program - TYSP)  

โครงกำรแลกเปลี่ยนนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ ของ
ประเทศไทยและจีนที่จะส่งเสริมให้เกิดกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำน ว และ ท สร้ำงและบ่มเพำะผู้น ำด้ำน ว และ ท ใน
สำขำที่เป็นควำมต้องกำรเร่งด่วนของทั้งสองประเทศ อันน ำไปสู่กำรส่งเสริมและยกระดับองค์ควำมรู้และงำนวิจัย
และพัฒนำในสำขำท่ีขำดแคลน 

บทบาทของ สวทน. 

 ได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนหลักของฝ่ำยไทยในกำรด ำเนินโครงกำร ปรำกฏตำม Agreement on 
Promoting 4 Cooperation Projects under China-ASEAN Science and Technology 
Partnership Program 

 ประสำนงำนกับ China Science and Technology Exchange Center (CSTEC) Ministry of Science 
and Technology of China เพ่ือก ำหนดแนวทำงร่วมมือพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ของไทยและจีน 
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 ร่วมมือกับ สป.วท., สวทช., วว, สทอภ, ม.มหิดล และ ม.นเรศวร คัดเลือกและส่งนักวิทยำศำสตร์/นักวิจัย 
ในสำขำ High-speed rail technology และสำขำ Remote Sensing เข้ำร่วมโครงกำรวิจัยกับหน่วยงำน
ในสำธำรณรัฐประชำชนจีน เป็นระยะเวลำ 4-6 เดือน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 

นักวิจัยไทย 7 คน (สวทช. 3 คน ม.มหิดล 2 คน ม.นเรศวร 1 คน, วว. 1 คน) เข้ำร่วมปฏิบัติงำนวิจัย
ในสำขำ high-speed rail technology ณ Beijing Jiatong University (BJTU) ระหว่ำงเดือนเมษำยน - ธันวำคม 
2557  

ผลกระทบของโครงการ 

นักวิจัยไทย ได้รับกำรบ่มเพำะและยกระดับองค์ควำมรู้และงำนวิจัยและพัฒนำในสำขำ high-speed 
rail technology เพ่ือรองรับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่งของประเทศไทย  รวมถึง
เสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระหว่ำงไทยและจีนให้มีควำมเข้มแข็งมำกยิ่งขึ้นในอนำคต 

เป้าหมายของโครงการในระยะต่อไป 

 คณะท ำงำน สวทน. และ CSTEC เห็นชอบในสำขำวิชำที่จะด ำเนินกำรส่งนักวิจัยเข้ำร่วมโครงกำรใน
อนำคต ได้แก่ สำขำ 1. High-speed railway, 2. Disaster prevention and mitigation,  
3. Agriculture, 4. Environment, 5. Clean energy, 6. Biomedicine, 7. Remote sensing 
satellite, และ 8. Science technology and innovation policy research and management 

 จัดท ำกลไกส่งเสริม และร่วมมือกับหน่วยงำนวิจัยและมหำวิทยำลัยในไทย เพ่ือรับนักวิจัยจำกหน่วย
งำนวิจัยจีน มำปฏิบัติงำนวิจัยในสำขำดังกล่ำวในประเทศไทย  

 จัดท ำรำยงำนกำรศึกษำแนวทำงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำน ว และ ท ระหว่ำงไทยและจีน 

ตัวชี้วัดที่ 4 จ านวนรายงานการศึกษา หนังสือ บทความ 

 จ ำนวนรำยงำนกำรศึกษำ หนังสือ สมุดปกขำวเชิงนโยบำย ที่มีคณะท ำงำนวิชำกำรก ำกับและสอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ประเทศ (Country Strategy) และ/หรือ ยุทธศำสตร์ วท.  

 บทควำมที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ประเทศ (Country Strategy) และ/หรือ ยุทธศำสตร์ วท. ตีพิมพ์ใน
วำรสำรที่ได้รับกำรยอมรับในวงกำรวิชำกำร และ/หรือ บทควำม วำรสำร หนังสือ ที่ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกส ำนักงำนฯ (คณะผู้บริหำร) และเผยแพร่ต่อสำธำรณะ อำทิเช่น วำรสำร Horizon เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
แนวโน้มเทคโนโลยีของโลกและไทย, THAIST Journal เป็นต้น 

ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 

ตัวชี้วัดย่อย 4A : รายงานการศึกษา หนังสือ สมุดปกขาวเชิงนโยบาย ที่มีคณะท างาน
วิชาการก ากับ รวมทั้งบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับในวงการวิชาการ 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ได้ก ำหนดเป้ำหมำยไว้ 4 เรื่อง สำมำรถด ำเนินกำรได้แล้ว 4 เรื่อง คือ 
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ตัวชี้วัดย่อย 4A เรื่องที่ 1 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผน วทน. 
พลังงงานชีวมวลเพ่ือเตรียมความพร้อมต่อการเปิดประชาคมอาเซียน 

โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงำนชีวมวล เพ่ือเตรียมควำม
พร้อมต่อกำรเปิดประชำคมอำเซียน (Biomass STI Policy for Thailand in the context of AEC) มีเนื้อหำดังนี้ 

 รำยงำนฉบับนี้รวบรวมสำระส ำคัญ (Consolidate report) และวิเครำะห์
เชิงนโยบำยของรำยงำนฉบับสมบูรณ์ของคณะท ำงำน 5 กลุ่มย่อย ได้แก่ 
ศักยภำพชีวมวล กำรเพ่ิมผลผลิตชีวมวล กระบวนกำรทำงควำมร้อนเคมี  
ชีวมวลเพ่ือเชื้อเพลิงเหลว และกำรผลิตและปรับปรุงคุณภำพก๊ำซชีวภำพ ซึ่ง
โครงกำรนี้เป็นกำรด ำเนินงำนภำยใต้บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) 
ระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) และบัณฑิตวิทยำลัยร่วมด้ำนพลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 

 รำยงำนฉบับนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหำส ำคัญครอบคลุมศักยภำพชีวมวลของ
ประเทศไทยและประเทศต่ำงๆ ในอำเซียน สถำนภำพปัจจุบันของเทคโนโลยี
ด้ำนชีวมวลของประเทศไทยและประเทศต่ำงๆ ในอำเซียน กำรจัดล ำดับควำมสำคัญของชีวมวลและ
เทคโนโลยีชีวมวลในประเทศไทย ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยและงำนวิจัยด้ำนเทคโนโลยีชีวมวล 
และกิจกรรมภำยใต้กำรด ำเนินโครงกำรที่ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนนโยบำยวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชำติ (วทน.)  

ตัวชี้วัดย่อย 4A เรื่องที่ 2 ASEAN Bioenergy Technology Status Report 2014 

ASEAN BIOENERGY TECHNOLOGY STATUS REPORT 2014 มีเนื้อหำหลักดังนี้ 

 ASEAN Bioenergy Highlights 
 Role of Bioenergy in ASEAN 
 BIOENERGY Basics 
 Biomass Potential Status 
 Bioenergy Technology Status  
 Bioenergy Policy And Target 
 Success Story of Bioenergy in ASEAN 
 Working Groups 

ตัวชี้วัดย่อย 4A เรื่องที่ 3 บทความ "Latest Issues in Economic Development and 
a National Innovation System in Thailand” 

บทควำม "Latest Issues in Economic Development and a National Innovation System 
in Thailand” ในหนังสือ Emerging Knowledge Economies in Asia Current Trends in ASEAN-5  
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ตัวชี้วัดย่อย 4B : บทความ วารสาร หนังสือ ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานฯ และ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ  

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ได้ก ำหนดเป้ำหมำยไว้ 6 เรื่อง สำมำรถด ำเนินกำรได้ 9 เรื่อง คือ 

ตัวชี้วัดย่อย 4B เรื่องที่ 1 นิตยสาร Horizon ฉบับท่ี 13 - 15 

สวทน. ได้จัดพิมพ์นิตยสาร Horizon (ISSN: 1906-6058) ฉบับท่ี 13 (ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1) เมื่อเดือน
ธันวาคม 2556 ในหัวข้อ Biopharmaceuticals at the Crossroad น ำเสนอถึงแนวโน้ม แนวทำง และ
ข้อเสนอแนะในกำรขับเคลื่อนนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสำหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ของ
โลกและของประเทศ โดยมีตัวอย่ำงสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญ ดังนี้  
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 ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน – ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรปริญญำเอกกำญจนำภิเษก 
 นพ. บุญชัย สมบูรณ์สุข - เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
 คุณ วิฑูรย์ วงศ์หำญสกุล - ประธำนบริษัทไบโอเนท-เอเชีย จ ำกัด  
 ดร. ทรงพล ดีจงกิจ - กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท สยำมไบโอไซเอนซ์ จ ำกัด 
 ศ.ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์ - กรรมกำรสภำวิจัยแห่งชำติ  สำขำวิทยำศำสตร์

กำรแพทย ์ 
 ดร. นเรศ ด ำรงชัย - ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ (TCELS)  
 สำมำรถอ่ำนออนไลน์ได้ท่ี https://www.facebook.com/stihorizon 

สวทน. ได้จัดพิมพ์นิตยสาร Horizon (ISSN: 1906-6058) ฉบับที่ 
14 (ปีที่ 4 ฉบับที่ 2) เม่ือเดือนมีนาคม 2557 ในหัวข้อ พัฒนำสังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่นด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีตัวอย่ำงสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญ 
ดังนี้ 

 ประธำนมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสำนแนวพระรำชด ำริ  
ฯพณฯ องคมนตรี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย  

 ปรำชญ์ชำวบ้ำนภำคเหนือ - นำยพัฒน์ อภัยมูล  
 ผู้พัฒนำชุมชนภำคใต้ - คุณพูนทรัพย ์ศรีชู, ผศ.ดร.อ ำนวย สิทธิเจริญชัย  
 แกนน ำชุมชนอีสำนไปสู่ประเด็นพลังงำนทำงเลือก  

คุณอ ำนำจ ตินะมำตร 

สวทน. ได้จัดพิมพ์นิตยสาร Horizon (ISSN: 1906-6058) ฉบับท่ี 15 
(ปีท่ี 4 ฉบับที่ 3) เม่ือเดือนสิงหาคม 2557 ในหัวข้อ Biomass for Energy น ำเสนอ
ควำมส ำคัญของ วทน. พลังงำนชีวมวลอันเป็นพลังงำนทดแทนที่มีศักยภำพในประเทศ
ไทยสูงสุดเมื่อเทียบกับพลังงำนทดแทนประเภทอ่ืนๆ โดยมีตัวอย่ำงสัมภำษณ์
ผู้เชี่ยวชำญ ดังนี้ 

 รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสำร รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี  

 ศ.ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนำชัย ที่ปรึกษำเลขำธิกำร สวทน. 
 ดร.อัปสร เปลี่ยนสินไชย ผอ.ด้ำนวิจัยและพัฒนำ บ.มิตรผลวิจัย พัฒนำอ้อยและน้ ำตำล จ ำกัด 

ตัวชี้วัดย่อย 4B เรื่องที่ 2 หลักสูตรและคู่มือการสร้างผู้ประกอบการใหม่ 

สวทน. ร่วมกับ โครงกำร IMBA (International Master of Business Administration) ของ TBS 
(Thammasat Business School) คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ได้พัฒนำ
หลักสูตรและคู่มือกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่ ภำยใต้โครงกำร “พัฒนำระบบกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่ 
(Metamorphosis) ผ่ำนกลไกของอุทยำนวิทยำศำสตร์” เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ควำมคิดของผู้ประกอบกำรใหม่ท่ีต้องกำรเริ่มท ำธุรกิจเทคโนโลยี โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วย 
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 The trainer / coach / mentor (นักพัฒนำธุรกิจของหน่วยบ่มเพำะธุรกิจเทคโนโลยี ) ในอุทยำน
วิทยำศำสตร์ 

 ผู้ประกอบกำรที่มีศักยภำพ/บริษัท start up ที่อยู่ในอุทยำนวิทยำศำสตร์ 
 นักศึกษำและผู้สนใจที่จะเป็นผู้ประกอบกำรในอนำคต (โดยร่วมมือกับอุทยำนวิทยำศำสตร์ และ

มหำวิทยำลัย)  

บทบาทของ สวทน. 

ร่วมมือกับ โครงกำร IMBA (International Master of Business Administration) ของ TBS 
(Thammasat Business School) คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ในกำรพัฒนำ
หลักสูตรและจัดท ำคู่มือกำรฝึกอบรม “หลักสูตรกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่ (Metamorphosis)  

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. สร้ำงผู้ประกอบกำรฐำนเทคโนโลยีใหม่ (technology startups)  
2. สร้ำงงำนและสร้ำงรำยได้ในพื้นที่  
3. สร้ำงเสริมขีดควำมสำมำรถให้กับบุคลำกรอุทยำนวิทยำศำสตร์ 

รายละเอียดของหลักสูตร 
 ชื่อหลักสูตร ภำษำไทย : หลักสูตรกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่ 
 ชื่อหลักสูตร ภำษำอังกฤษ: Metamorphosis (MetaMo)  
 สวทน. จัดพิมพ์เมื่อเดือนกรกฎำคม 2557 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 แนวคิดที่แพร่หลำยในเขตอุตสำหกรรมซิลิคอน วัลเลย์ อันได้แก่ lean start-up 

และวิธีคิดในกำรออกแบบ (design thinking) ซึ่งทำง MetaMo ได้น ำทั้งสอง
ทฤษฎี ม ำ พัฒ นำ เ ป็ น ก ร ะบว นกำ ร ที่ เ รี ย ก ว่ ำ  3eX Process: Explore, 
Experiment, Execute (ค้นหำ ทดลอง และปฏิบัติ)  

 เครื่องมือที่ได้รับกำรยอมรับแล้วว่ำช่วยสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ ในตลำดได้จริง 
 ได้รู้จักกลุ่มบุคคลในวงกำรสนับสนุนเทคโนโลยีและกิจกำรร่วมลงทุนทำงสังคมใหม่ๆ ซึ่งเป็นธุรกิจที่สำมำรถ

เติบโตได้อีกมำก และยังเป็นกลุ่มคนที่เพ่ิมจ ำนวนขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทยอีกด้วย 

ตัวชี้วัดย่อย 4B เรื่องที่ 3 หนังสือรวบรวมเอกสารค าสอนวิชาวิศวกรรมระบบขนส่งทาง
ราง 

กำรพัฒนำและเผยแพร่องค์ควำมรู้เป็นกิจกรรมที่ส ำคัญในแผนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนระบบขนส่ง
ทำงรำง เนื่องจำกในปัจจุบันยังไม่มีต ำรำเรียนด้ำนระบบขนส่งทำงรำง สวทน. โดยสถำบันวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีชั้นสูงจึงได้ริเริ่มวำงแผนกำรพัฒนำต ำรำเพ่ือใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนในวิชำด้ำนระบบขนส่งทำง
รำงในระดับปริญญำตรี/โท จ ำนวน 12 วิชำ และระดับช่ำงเทคนิค จ ำนวน 6 วิชำ โดยมีก ำหนดเวลำด ำเนินกำรให้
เสร็จสิ้นภำยในปีงบประมำณ 2557 โดยต ำรำที่จัดท ำเสร็จ คือ “กำรบริหำรโครงกำรระบบขนส่งทำงรำง (Railway 
Project Management) ” ซึ่งมีจ ำนวน 3 เล่ม โดยด ำเนินกำรร่วมกับมหำวิทยำลัยมหิดล เป็นต ำรำส ำหรับใช้
ประกอบกำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำตรี/โท เนื้อหำในต ำรำเก่ียวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
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 กำรวำงแผนกำรจัดกำรโครงกำร 
 กำรประเมินแบบบูรณำกำร 
 กำรบริหำรก ำหนดกำรต่ำงๆ  
 กำรจัดระบบกำรจัดกำรทรัพยำกร 
 กำรจัดกำรข้อมูลและเอกสำร 
 กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 กำรวิเครำะห์กำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำร

บริหำรงำนระบบรำง 

ส ำหรับต ำรำประกอบกำรเรียนกำรสอนในวิชำอ่ืนๆ สถำบันฯ ร่วมกับมหำวิทยำลัยในเครือข่ำย
ด ำเนินกำรจัดท ำ “ร่ำง” เสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่ำงกำรตรวจทำนแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชำญจำกเอกชน โดยต ำรำทุกเล่ม
ที่พัฒนำเสร็จสิ้นแล้วจะถูกน ำไปใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำด้ำนระบบขนส่งทำงรำงในมหำวิทยำลัยน ำ
ร่องต่อไป 

ตัวชี้วัดย่อย 4B เรื่องที่ 4 หลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการด าเนิน
กิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ 

สวทน. ร่วมกับ Thai-BISPA ได้พัฒนำหลักสูตรสัมมนำและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำบุคลำกรอุทยำน
วิทยำศำสตร์ ภำยใต้โครงกำร “กำรเพ่ิมศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์” เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจกับ
ผู้บริหำรหน่วยงำน สร้ำงควำมเข้ำใจพ้ืนฐำน และเพ่ิมพูนควำมสำมำรถของผู้ด ำเนินงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์   
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์จริงของกำรบริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนกิจกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์จำกที่ต่ำงๆ ให้แก่
บุคลำกรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบและน ำไปปฏิบัติจริง โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วย 

 ผู้บริหำรและบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่ร่วมเป็นเครือข่ำยด ำเนินงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค 
 ผู้บริหำรและบุคลำกรมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนที่มีควำมประสงค์จัดตั้งอุทยำนวิทยำศำสตร์ 
 ผู้บริหำรและบุคลำกรหน่วยงำนภำยในระบบนิเวศของอุทยำนวิทยำศำสตร์และกำรบ่มเพำะธุรกิจของ

ประเทศ 
 ผู้บริหำรและบุคลำกรหน่วยงำนด้ำนนโยบำยที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทของ สวทน. 

ร่วมมือกับ Thai-BISPA ในกำรพัฒนำหลักสูตร และจัดท ำคู่มือกำรฝึกอบรม 3 หลักสูตร คือ 

 อุทยำนวิทยำศำสตร์ส ำหรับผู้บริหำร 
 กำรบริหำรจัดกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ ระดับเบื้องต้น (Beginner Level)  
 ประสบกำรณ์กำรบริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์  

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถให้กับบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกิจกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์  ทั้ง
ระดับผู้บริหำร ผู้ปฏิบัติงำน และผู้มีส่วนสนับสนุนงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์ 

2. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรด ำเนินงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์ทั้งในและต่ำงประเทศ 
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ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรประสบกำรณ์กำรบริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนอุทยำน
วิทยำศำสตร์ในประเทศต่ำงๆ (Science Park Diversity - Case 
Studies)  

จัดพิมพ์โดย : สวทน., ปี 2557 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือพัฒนำศักยภำพของผู้ด ำเนินงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์ 
 เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจเพ่ิมเติม และถ่ำยทอดเรื่องรำวประสบกำรณ์จริงของกำร

บริหำรจัดกำร และด ำเนินงำนกิจกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ในที่ต่ำงๆ ให้แก่
บุคลำกรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกิจกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ 

 

ตัวชี้วัดย่อย 4B เรื่องที่ 5 บทความวิชาการเรื่อง “Japanese Financing Policies for 
Innovation Since the 1990s ” 

บทควำมวิชำกำรเรื่อง Japanese Financing Policies for Innovation 
Since the 1990s  
 Reviewd by : Science Technology and Innovation Policy Review 
 ผู้เขียน : Patarapong Intrakamnerd and Pattarawan Charumilin  
 ตีพิมพ์ : ตุลำคม 2013 ใน STI Policy Review Vol.4 No.2 

 

ตัวชี้วัดย่อย 4B เรื่องที่ 6 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาและผลักดันนโยบายการบูร
ณาการการเรียนกับการท างาน (Work-integrated learning: WiL) : การพัฒนาก าลังคน
ทางเทคนิค ระดับ ปวส. 

วัตถุประสงค์ของรายงาน 

เพ่ือน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรศึกษำและผลักดัน
นโยบำยกำรบูรณำกำรกำรเรียนกับกำรท ำงำน  (Work integrated 
Learning, WiL) :กำรพัฒนำก ำลังคนทำงเทคนิคระดับ ปวส.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 
ภำยใต้หลักสูตรแกนกลำงระดับ ปวส.2546 (สอศ.) สำขำไฟฟ้ำก ำลัง สำขำ
งำนเครื่องมือวัดอุตสำหกรรม โดยได้รวบรวมนโยบำยกำรท ำงำน หลักสูตร 
รวมทั้งแผนงำน ตลอดจนรูปแบบกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงวิทยำลัยฯ 
และบริษัทฯ รวมทั้งกำรหำแนวทำงในกำรผลักดันกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน (WiL) 
ในรูปแบบที่เหมำะสม และสอดคล้องกับควำมต้องกำรและประเภทของอุตสำหกรรม  

ประโยชน์ที่ได้รับ 

สวทน.ได้ต้นแบบและแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำแบบ WiLที่สำมำรถผลักดันให้เกิดกำรขยำยผลใน
อุตสำหกรรมที่เป็นสำขำยุทธศำสตร์ด้ำน วทน. และทรำบถึงปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำนใน 4 รูปแบบหลักได้แก่ (1) ศูนย์ฝึกอำชีพ (2) โรงเรียนในโรงงำน (3) ร่วมมือกัน
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จัดกำร และ (4) กำรฝึกงำน และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำในประเด็นต่ำงๆ อำทิ กำรบริหำรจัดกำร กลไกทำง
กำรเงิน กลไกทำงภำษี หลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน เป็นต้น ทั้งในระดับนโยบำย ระดับสนับสนุน ระดับ
ปฏิบัติกำร 

ผลลัพธ์ของโครงการ 

กำรสร้ำงแนวทำงใหม่ของประเทศในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระหว่ำงสถำนศึกษำและสถำน
ประกอบกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรขยำยผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำนใน
รูปแบบต่ำงๆ ที่เหมำะสมกับขนำดและประเภทของธุรกิจของไทยตลอดจนกำรวำงกลไกทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
ในระดับนโยบำย เพ่ือให้ได้ก ำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสอดคล้องต่อควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม สำมำรถเพ่ิม
ผลิตภำพและขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของประเทศอย่ำงแท้จริง 

ตัวชี้วัดย่อย 4B เรื่องที่ 7 บทความ: Balancing with Different Mixes of Exploration 
and Exploitation: an Empirical Integration of Manufacturing from Emerging 
Economy  

 
 บทควำมวิชำกำรเรื่อง  “Balancing with Different Mixes of Exploration and Exploitation: an 

Empirical Integration of Manufacturing from Emerging Economy” 
 ผู้เขียน Adrian S. Choo, Georgia State University / Chinawut 

Chinaprayoon, National Science Technology and 
Innovation Policy Office 

 

ตัวชี้วัดย่อย 4B เรื่องที่ 8 รายงานฉบับสมบูรณ์ของ
โครงการสมุดปกขาวฐานข้อมูลและศักยภาพเทคโนโลยี
พลังงานชีวมวลในประเทศไทย  

 โครงกำรสมุดปกขำวฐำนข้อมูลและศักยภำพเทคโนโลยีพลังงำนชีว
มวลจัดท ำขึ้นเพ่ือชี้น ำแนวทำงในกำรพัฒนำ วทน. ในกำรแก้ปัญหำ
คอขวดของกำรขับเคลื่อนเทคโนโลยีพลังงำนชีวมวลให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่
กระทรวงพลังงำนได้ก ำหนดไว้ใน นโยบำยและแผนพัฒนำพลังงำนทดแทน
และพลังงำนทำงเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) เพ่ือให้กำรพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีด ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  สำมำรถ
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ฐำนกำรผลิตพลังงำนทดแทนและเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ลดกำรพึ่งพิงอุปกรณ์ และเทคโนโลยี
จำกต่ำงประเทศ โดยกระบวนกำรต่ำงๆ ของกำรจัดท ำสมุดปกขำวได้เน้นกระบวนกำรให้ภำครัฐ 
ภำคเอกชน และภำคกำรศึกษำเข้ำมำมีส่วนร่วมและแสดงควำมคิดเห็นหลำยรูปแบบ อำทิ กำรสัมภำษณ์
ผู้เชี่ยวชำญ กำรเข้ำพบผู้ประกอบกำรที่ใช้เทคโนโลยี  เพ่ือกำรก ำหนดแผนงำนวิจัยและพัฒนำเชิง
ยุทธศำสตร์ในกำรขับเคลื่อนเทคโนโลยีพลังงำนชีวมวลต่อไป 

 จัดพิมพ์ ปี 2557 
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ตัวชี้วัดย่อย 4B เรื่องที่ 9 รายงานการศึกษาปัจจัยเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาอุทยาน
วิทยาศาสตร์สู่ความส าเร็จ: แนวปฏิบัติที่ดีของนานาชาติ 

 กำรศึกษำปัจจัยเชิงกลยุทธ์ในกำรพัฒนำอุทยำนวิทยำศำสตร์สู่ควำมส ำเร็จ : 
แนวทำงปฏิบัติที่ดีของนำนำชำติ 

 รวบรวมและประมวลนโยบำยและมำตรกำรส ำคัญในกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรพัฒนำอุทยำนวิทยำศำสตร์และหน่วยบ่มเพำะธุรกิจวิทยำศำสตร์
ของประเทศต่ำงๆ ที่มีควำมก้ำวหน้ำด้ำน วทน. 

 จัดท ำโดย สอว. โดยกำรสนับสนุนของ สวทช. และ สวทน. 
 จัดพิมพ์ ปี 2557 

ตัวชี้วัดที่ 5 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์และดัชนี/ฐานข้อมูล
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีการใช้ประโยชน์ : รายงานวิเคราะห์สถานการณ์และ
แนวโน้มด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบายและ
แผน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แห่งชาติ ซึ่งมีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลอื่นน าไปอ้างอิง 
หรือใช้ประโยชน,์ ฐานข้อมูลด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สนับสนุนการบริหารจัดการ 
และติดตามประเมินผล การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ และนโยบายและแผน วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม แห่งชาติ, ดัชนี ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ใช้ในการ
ติดตามสถานการณ์และแนวโน้ม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของประเทศ ซึ่งมีหน่วยงาน
อื่นหรือบุคคลอื่นน าไปอ้างอิง หรือใช้ประโยชน ์ 

ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย 

ตัวชี้วัดย่อย 5A : ฐานข้อมูลเพ่ือการจัดท านโยบาย วทน. ของประเทศ ที่มีความจ าเป็นใน
การด าเนินการอย่างต่อเน่ือง สามารถน าไปอ้างอิง ติดตามประเมินผลและรายงานสถานการณ์
ผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ต่อการด าเนินงานตามแผน วทน. ระดับชาติ 

ตัวชี้วัดย่อย 5B : ฐานข้อมูลด้าน วทน. ที่ด าเนินการเป็นการเฉพาะ ไม่จ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง หรือเป็นเพียงการรวบรวมผลการศึกษา รายงาน วารสาร บทความ 
สถานการณ์เชิงสถิติ ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ  

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ได้ก ำหนดเป้ำหมำยไว้ตัวชี้วัดย่อย 5A ไว้ 4 เรื่อง และตัวชี้วัดย่อย 5B 
ไว้ 2 เรื่อง สำมำรถด ำเนินกำรได้ 4 และ 3 เรื่องตำมล ำดับ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
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ภาพรวมการพัฒนาตัวชี้วัด สถิติดัชนีและการศึกษาวิจัยนโยบาย วทน. 
 

      
 
5A เรื่องท่ี 1 รำยงำนกำรส ำรวจกำรวิจัยและพัฒนำและกิจกรรมนวัตกรรมของภำคเอกชน ปี 2556 และ

ท ำเนียบเอกชนที่มีกำรวิจัยและพัฒนำ (มีกำรจัดเผยแพร่รำยงำนกำรส ำรวจมำอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่
ปี 2542)  

5A เรื่องท่ี 2 ดัชนีวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2556 (มีกำรจัดท ำและเผยแพร่มำอย่ำง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2542)  

5A เรื่องท่ี 3 รำยงำนกำรจัดท ำระบบติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผน  วทน. 
แห่งชำติ  

5A เรื่องท่ี 4 รำยกำรกำรศึกษำแนวโน้มควำมต้องกำรก ำลังคนด้ำน วทน.  
5B เรื่องท่ี 1  รำยงำนกำรวิเครำะห์ขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันโดย WEF ปี 2557 (จัดท ำเป็นปีที่ 2)  
5B เรื่องท่ี 2  รำยงำนกำรวิเครำะห์ขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันโดย IMD ปี 2557 (จัดท ำเป็นปีที่ 2)  
5B เรื่องท่ี 3  รำยงำนกำรวิเครำะห์ขีดควำมสำมำรถด้ำนนวัตกรรม (Global Innovation Index) ปี 2557 

กำรจัดท ำฐำนข้อมูลด้ำน วทน. เป็นโครงกำรที่สอดคล้องกับนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) แห่งชำติ ฉบับที ่1 (พ.ศ.2555-2564) ยุทธศำสตร์ที่ 5: กำรส่งเสริมและสนับสนุน
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและปัจจัยเอ้ือด้ำน วทน. ของประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
มำตรกำรที่ 5.5.2 กำรพัฒนำ/บูรณำกำรฐำนข้อมูล วทน. ในมิติต่ำงๆ ให้สมบูรณ์และทันสมัย รวมทั้งสอดคล้อง
กับมติ ครม. เรื่องแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558 เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน 2556 ที่ก ำหนดให้มี
กำรจัดท ำสถิติทำงกำรด้ำน วทน. นอกจำกนี้ พรบ. วทน. แห่งชำติ พ.ศ.2551 หมวด 3 มำตรำ 17 (6) ได้ระบุให้ 
สวทน. จัดให้มีตัวชี้วัด ฐำนข้อมูล ดัชนี และกำรศึกษำวิจัยนโยบำยด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ 
มำตรำ 17 (7) ระบุให้ สวทน. จัดท ำรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลตำมนโยบำยและแผนระดับชำติวำดวย
วิทยำศำสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอตอ กวทน. เพ่ือน ำเสนอตอคณะรัฐมนตรี  

บทบาทของ สวทน. 

 เพ่ือส ำรวจและรวบรวมข้อมูลด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต
และอุตสำหกรรมบริกำรของประเทศไทย 

 เพ่ือวิเครำะห์สถำนภำพด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของผู้ประกอบกำรไทยกับกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศ 
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 เพ่ือรวบรวมข้อมูล สถิติ ตัวชี้วัด และดัชนีด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) และน ำ
ข้อมูล สถิติ ตัวชี้วัด และดัชนีดังกล่ำว ไปวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำนสถำนภำพและควำมก้ำวหน้ำด้ำน 
วทน.ของประเทศ 

 เพ่ือพัฒนำดัชนีและตัวชี้วัดใหม่ ด้ำน วทน. เพ่ือให้ประเทศมีดัชนีและตัวชี้วัดด้ำน วทน.  

ผลลัพธ์ของโครงการ 

 วช. น ำข้อมูลผลกำรส ำรวจกำรวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนไปรวมกับภำครัฐ , ภำคอุดมศึกษำ, 
ภำคเอกชนไม่ค้ำก ำไร, ภำครัฐวิสำหกิจ เพ่ือให้ได้ภำพรวมของประเทศ 

 หน่วยงำนต่ำงๆ น ำไปใช้ในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของอุตสำหกรรม
ต่ำงๆ โดยมีหน่วยงำนที่ใช้ข้อมูล อำทิเช่น ศอ., ศช., ศน., ศว., ศลช., สนช., สกว., วช., สศช., สสช., 
สกท. รวมถึงนักวิจัยจำกสถำบัน กำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ เป็นต้น 

 ส่งข้อมูลกำรวิจัยและพัฒนำให้กับ Thailand Management Association (TMA) เพ่ือส่งให้กับ IMD ใน
กำรจัดอันดับควำมสำมำรในกำรแข่งขัน และส่งข้อมูลให้กับ UNESCO เพ่ือรวบรวมข้อมูลกำรวิจัยและ
พัฒนำของประเทศต่ำงๆ  

 ส่งข้อมูล สถิติ ตัวชี้วัด และดัชนี ด้ำน วทน. เพ่ือน ำไปจัดท ำสถิติทำงกำร (Official statistics) ด้ำน วทน. 
ตำมแผนแม่บทสถิติรำยสำขำ วทน. 

ด้านประสิทธิภาพ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ด้าน คือ  

 ด้ำนกำรเงิน ซึ่งม ี1 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
 ด้ำนกระบวนกำรภำยในซึ่งมี 1 ตัวชี้วัด คือร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุงกระบวนกำรเทียบกับ

แผน (ประหยัดพลังงำน, กำรสร้ำงควำมโปร่งใสและคุณภำพในกำรปฏิบัติงำน)  
 ด้ำนควำมสำมำรถขององค์กร ซึ่งม ี1 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำองค์กำร (บุคลำกร

, กำรพัฒนำวัฒนธรรมองค์กำร, สำรสนเทศ)  

ด้านการเงิน 

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ (จ่ายจริงเทียบกับกรอบงบประมาณ)  

 พิจำรณำจำกกำรใช้จ่ำยจริงที่บันทึกบัญชี 12 เดือนเทียบกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีที่ได้รับ
กำรอนุมัติจำก บวทน. 

 ยึดหลักกำรในกำรบริหำรงบประมำณมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ตำมเป้ำหมำย บรรลุวัตถุประสงค์ และ
ประหยัดงบประมำณ 

ส ำนักงำนฯ ได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 2557 ไว้ที่ร้อยละ 90 แต่สำมำรถใช้
จ่ำยงบประมำณได้จริงร้อยละ 62.79 รำยละเอียดปรำกฏในหัวข้อที่ 7 กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
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ด้านกระบวนการภายใน  

ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของความส าเร็จในการปรับปรุงกระบวนการเทียบกับแผน (ประหยัด
พลังงาน การสร้างความโปร่งใสและคุณภาพในการปฏิบัติงาน)  

 ให้องค์กรมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีศักยภำพในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง มีควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติงำน โดยพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนเทียบกับแผนที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร/หรือ
คณะท ำงำนที่เก่ียวข้อง 

 มุ่งเน้นกำรปรับปรุง และ/หรือพัฒนำกระบวนกำร โครงสร้ำง ขั้นตอน แนวทำง คู่มือพนักงำนในกำร
ด ำเนินงำน  

 กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน เพ่ือให้ส ำนักงำนสำมำรถจัดกำรกำรใช้พลังงำนของ
หน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีผลกำรใช้พลังงำนลดลงได้อย่ำงน้อยร้อยละ 10 โดยถ่วงน้ ำหนัก/
หรือเปรียบเทียบกับจ ำนวนบุคลำกรหรือปริมำณงำน 

 กำรด ำเนินโครงกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำรเป็นกำรวัดประเมินจำกระดับควำมส ำเร็จใน
กำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนเมื่อเทียบกับค่ำ
เป้ำหมำยในแผนกำรด ำเนินกำร (Action Plan)  

ได้ก ำหนดเป้ำหมำยในปีงบประมำณ 2557 ไว้ที่ร้อยละ 100 และสำมำรถพัฒนำระบบงำนสนับสนุนให้
มีประสิทธิภำพและได้มำตรฐำนร้อยละ 96.5 ดังปรำกฏรำยละเอียดในตำรำงที ่2
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ตำรำงที่ 2 ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุงกระบวนกำรเทียบกับแผนประจ ำปีงบประมำณ 2557 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ค่า 

เป้าหมาย 
น้ าหนัก 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน
คิดตาม
น้ าหนัก 

มีมำตรกำรประหยัดพลังงำน เพื่อให้ส ำนักงำนสำมำรถจัดกำรกำรใช้ไฟฟ้ำ 
(พลังงำน) ของหน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีผลกำรใช้พลังงำนลดลง
ได้อย่ำงน้อยร้อยละ 10 โดยมีแผนกำรด ำเนินงำนตำมขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
คือ  
 ก ำหนดมำตรกำรและรณรงค์ให้ประหยัดพลังงำน 

- มุ่งเน้นกำรปรับปรุง และ/หรือพัฒนำกระบวนกำร โครงสร้ำง 
ขั้นตอน แนวทำง คู่มือท่ีเป็นมำตรฐำนในกำรด ำเนินงำน ตอบสนอง
กับกำรขับเคลื่อนงำนด้ำน วทน. (สอดคล้องกับภำรกิจของฝ่ำย
พลังงำน)  

 ส่งเสริมให้ผู้บริหำรเข้ำมำมีส่วนร่วม เพื่อเป็นตัวอย่ำงท่ีดีในองค์กร  
 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อลดปริมำณขยะในส ำนักงำน และน ำ

กระดำษกลับมำใช้ใหม่อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงำนมีส่วนร่วมและสร้ำงจิตส ำนึกในกำร
ประหยัดพลังงำน เป็นประจ ำ  

 ประเมินค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเป็นรำยไตรมำส  
ไตรมำส ที ่1 ค่ำใช้ไฟฟ้ำ 113,215.10 บำท 
ไตรมำส ที ่2 ค่ำใช้ไฟฟ้ำ 109,791.64 บำท 
ไตรมำส ที ่3 ค่ำใช้ไฟฟ้ำ 112,944.39 บำท 
ไตรมำส ที ่4 ค่ำใช้ไฟฟ้ำ 123,330.00 บำท 
ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้น เนื่องจำกมีกำรปรับอัตรำค่ำไฟฟ้ำใหม่ 
ตั้งแต่เดือน มิ.ย.57 จำกหน่วยละ 4.50 บำท เป็นหน่วยละ 5 
บำท คิดเป็นกำรเพิ่มร้อยละ 11.11 แต่หำกเปรียบเทียบจำก
หน่วยท่ีใช้ไปพบว่ำกำรใช้ไฟลดลง 552 หน่วย 

100% 3 100% 3.00 

ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติ
รำชกำร เป็นกำรวัดประเมินจำกระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำม
ข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนเมื่อเทียบกับ
ค่ำเป้ำหมำยในแผนกำรด ำเนินกำร (Action Plan) โดยมีแผนกำรด ำเนินงำน 
คือ 
 กำรด ำเนินงำนของกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 กำรร่วมมือและสร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนภำยนอกเพื่อกำรเป็นองค์กร

บริหำรจัดกำรที่ดี (เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม ต่อต้ำนกำรคอรัปช่ัน)  

องค์กรสำมำรถควบคุมภำยใน และบริหำรควำมเสี่ยงในระดับ
ปฏิบัติกำรได้ ผลกำรด ำเนินงำนคือ 
 ก ำหนดแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง สวทน. ปีงบประมำณ 2557 
 สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนเครือข่ำย  
 อยู่ระหว่ำงกำรเสนอ (ร่ำง) แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง สวทน. 

เพื่อพิจำรณำในกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ 
 

100% 7 95% 6.65 

ผลการด าเนินงานรวม 100% 10 96.5% 9.65 
ประโยชน์  เพื่อให้พนักงำนเกิดควำมตระหนักในกำรประหยัดพลังงำน และให้พนักงำนได้มีส่วนร่วมในกำรรณรงค์กำรประหยัดพลังงำนเพื่อประเทศชำติ 

 องค์กรสำมำรถควบคุมภำยใน และบริหำรควำมเสี่ยงในระดับปฏิบัติกำรได้ และพนักงำนเกิดควำมตระหนักและบุคคลภำยนอกได้รับรู้กำรเป็นองค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
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ด้านความสามารถขององค์กร 

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของความส าเร็จในการพัฒนาองค์การ (บุคลากร, การพัฒนาวัฒนธรรม
องค์การ, สารสนเทศ)  

 ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำองค์กำร และกำรพัฒนำบุคลำกร โดยมีกำรประเมินควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กำร  
 ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่ำงคณะกรรมกำรบริหำรกับองค์กำร และภำยในองค์กร ได้แก่ กำร

แสดงบทบำทของคณะกรรมกำรบริหำรต่อองค์กร กำรพัฒนำตนเองของคณะกรรมกำรบริหำร 
กำรก ำหนดทิศทำงขององค์กำรผู้น ำวัฒนธรรมและบรรยำกำศในกำรท ำงำน 

 กำรจั ดท ำ /ทบทวนแผนกำรด ำ เนิน งำนด้ ำน บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลต่ อ
คณะอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล 

 ควำมส ำเร็จขององค์กำร ได้แก่ ควำมรับผิดชอบในหน้ำที่  กำรจูงใจ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ผู้บังคับบัญชำ/หัวหน้ำงำนและกำรก ำกับติดตำม และกำรท ำงำนเป็นทีม 

 กำรสร้ำงสิ่งใหม่ ได้แก่ กำรปรับตัวให้ทันกับสถำนกำรณ์ภำยนอก กำรสร้ำงวัฒนธรรมและกำร
เรียนรู้ 

 ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำปรับปรุงสำรสนเทศ เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของระบบ
สำรสนเทศ  
 ด้ำนประสิทธิผลจะมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของกำรใช้งำนสำรสนเทศที่สะท้อนในรูปแบบควำมพึงพอใจ

ของผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศต่อระบบสำรสนเทศ (Systems) ระบบฐำนข้อมูล (Database) และ
ระบบเครือข่ำย (Network)  

 ด้ำนประสิทธิภำพ จะมุ่งเน้นที่คุณลักษณะจ ำเป็นต่อกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศผ่ำนเว็บไซต์และ
ระบบ Intranet ของหน่วยงำน  

ได้ก ำหนดเป้ำหมำยไว้ที่ร้อยละ 100 ณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 และสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำม
เป้ำหมำย ร้อยละ 100 ดังปรำกฏรำยละเอียดในตำรำงที ่3
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ตำรำงที่ 3 ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำองค์กำรประจ ำปีงบประมำณ 2557 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ค่า 

เป้าหมาย 
น้ าหนัก 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 

คะแนน
คิดตาม
น้ าหนัก 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
บุคลำกร 
 กำรจัดท ำระบบกำรบริหำรสำยงำน

อำชีพ 
 กำรประเมินควำมส ำเร็จของกำร

พัฒนำปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กำร 
- ควำมสอดคล้องเช่ือมโยงกันใน

องค์ กร  ได้ แก่  ทิศทำงของ
องค์กำร กำรพัฒนำผู้น ำ กำร
สร้ำงวัฒนธรรมและบรรยำกำศ
ในกำรท ำงำน 

- ควำมส ำเร็จขององค์กำร ได้แก่ 
ควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ กำร
จูงใจ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ผู้บังคับบัญชำ/หัวหน้ำงำนและ
กำรก ำกับติดตำม และกำร
ท ำงำนเป็นทีม 

- กำรสร้ำงสิ่งใหม่และกำรยอมรบั
ในกำรเปลี่ยนแปลง เช่น กำร
ปรับตัวให้ทันกับสถำนกำรณ์
ภำยนอก กำรสร้ำงวัฒนธรรม
และกำรเรียนรู้ 

 เชิญกรรมกำรในคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (กวทน.) และ
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ 
(บวทน.) ทั้งกรรมกำรในอดีตและปัจจุบัน ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมกับองค์กร นอกเหนือจำกกำรประชุม
คณะกรรมกำร โดยกำรเชิญให้เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นกำรประชุมส ำคัญๆ เช่น กำรจัดเวทีปฏิรูป
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำค 

สรรหาบุคลากร 
 ออกบูธ “มหกรรมรับสมัครงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำปี 2557” บ้ำนวิทยำศำสตร์ (1-

3 เมษำยน 2557)  
- สำมำรถได้ผู้สมัครที่มีกำรศึกษำและประสบกำรณ์ตรงตำมที่ส ำนักงำนต้องกำร สำมำรถจ ำแนก

ผู้สมัครตำมวุฒิกำรศึกษำได้ดังนี้  
ปริญญำตรี 5 รำย, ปริญญำโท 70 รำย, ปริญญำเอก 22 รำย 

การพัฒนาพนักงานภายในส านักงาน 
 หลักสูตร “ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนกำรบริหำรงำนส ำนักงำน” (23 พฤษภำคม 2557)  

- พนักงำนโครงกำรเข้ำร่วมทั้งสิ้น 17 รำย  
สิ่งที่พนักงำนได้รับ คือสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงเป็นระบบและถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำน 
เพื่อลดควำมผิดพลำดในกำรท ำงำน 

 หลักสูตร “กำรใช้ห้องสมุด” วันที่ 26 กันยำยน 2557 พนักงำนประจ ำและโครงกำรเข้ำร่วมทั้งสิ้น 15 
รำย 

 ให้พนักงำนในกลุ่มสนับสนุนได้เข้ำไปมีส่วนร่วมเกี่ยวกับงำนเวทีปฏิรูป วทน. ในส่วนภูมิภำค (ภำคเหนือ 
ภำคใต้ ภำคตะวันออก และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อให้มีควำมเข้ำใจงำนด้ำนวิชำกำรของ
ส ำนักงำนมำกขึ้น 

การพัฒนาพนักงานภายนอกส านักงาน 
 หลักสูตร ส ำหรับผู้บริหำรระดับสูงจ ำนวน 2 หลักสูตร  
  หลักสูตร ส ำหรับพนักงำนเพื่อกำรพัฒนำด้ำนทักษะเฉพำะด้ำน (Functional Skill) เช่น 

100% 10 100% 10.00 
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แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ค่า 

เป้าหมาย 
น้ าหนัก 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 

คะแนน
คิดตาม
น้ าหนัก 

- หลักสูตร “เทคนิคในกำรประยุกต์ใช้งำนสูตรและฟังก์ช่ันใน Microsoft Excel ขั้นสูง”  
- หลักสูตร “กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีขององค์กรมหำชน"  
- หลักสูตร “กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงส ำหรับเจ้ำหน้ำที่พัสดุ"  
- หลักสูตร “Practical IT Audit Techniques for IT Auditor"  
- หลักสูตร "เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ"  
- หลักสูตร “Balance Score Card” 
- หลักสูตร “ภำษำอังกฤษ Smart Infrastructure”  
- หลักสูตร “ICT Management for ICT Manager” 
- หลักสูตร “กลยุทธ์บริหำรควำมเสี่ยง” 
- หลักสูตร “กำรป้องกันควำมปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์” 
- หลักสูตร “Social Innovation Program for Educator” 
- หลักสูตร “กำรตรวจสอบกำรทุจริต” 
- หลักสูตร “ประเมินควำมเสี่ยงเพื่อกำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน” 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
ปรับปรุงสำรสนเทศ ประกอบด้วย 
 กำรจัดท ำ /ทบทวนแผนแม่บท

สำรสนเทศและแผนปฏิบัติกำร
สำรสนเทศ ให้สอดคล้องกับแผน
แม่บทของกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ 
และกระทรวง ICT 

 กำรจัดกำรสำรสนเทศอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล โดย
ด้ ำ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล จ ะ มุ่ ง เ น้ น ที่
ประโยชน์ของกำรใช้งำนสำรสนเทศ
ที่สะท้อนในรูปแบบควำมพึงพอใจ

  (ร่ำง) แผนแม่บทด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สวทน. (2559-2561)  
- เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศของส ำนักงำนเพื่อพิจำรณำ 

คร้งที ่1 วันท่ี 02/04/2557 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 08/04/2557 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 30/09/2557 

-  รำยงำนกำรปรับแผนยุทธศำสตร์/โครงกำร/กิจกรรม ด้ำน ICT ของ สวทน. เสนอต่อ คณะกรรมกำร 
ICT กระทรวงวิทย์ฯ วันท่ี 03/04/2557 

- เข้ำร่วมระดมควำมคิดเห็นกำรจัดท ำแผนแม่บท ICT ของกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
เพื่อให้ สวทน. สำมำรถจัดท ำแผนแม่บทฯ ให้สอดคล้องกับของกระทรวง 

 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเว็บไซต์ สวทน. ตำมมำตรฐำนเว็บไซต์ภำครัฐ 
- พัฒนำปรับปรุงเว็บไซต์หลักสูตร STIPMP  
- พัฒนำปรับปรุงเว็บไซต์นิตยสำร Horizon 

100% 5 100% 5.00 
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แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ค่า 

เป้าหมาย 
น้ าหนัก 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 

คะแนน
คิดตาม
น้ าหนัก 

ของผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศต่อ
ระบบสำรสนเทศ (Systems) ระบบ
ฐำนข้อมูล (Database) และระบบ
เค รื อ ข่ ำ ย  (Network) และกำ ร
ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ จะ
มุ่งเน้นที่คุณลักษณะจ ำเป็นต่อกำร
ใช้งำนระบบสำรสนเทศผ่ำนเว็บไซต์
และระบบ Intranet ของหน่วยงำน 

 ให้ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนัก
ให้แก่พนักงำน 

- พัฒนำเว็บไซต์โครงกำร Talent mobility  
 กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ สวทน.  

- ศึกษำกระบวนกำรและกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน เช่น SCG , TCDC  
- พัฒนำและปรับปรุงฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ เว็บไซต์ สวทน. 
- ประชุมหำรือคณะท ำงำนบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ สวทน. ครั้งที่ 4 : 24/04/2557 (1 ครั้ง/เดือน) 

เพื่อกำรพัฒนำและกำรให้บริกำร ระบบฐำนข้อมูล (Database) กลำง ได้แก่ ห้องสมุดนวัตกรรม 
และ กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลผู้ติดต่อ สวทน. 

 กำรพัฒนำระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (MS-Exchange) เพื่อทดแทนระบบเดิม  
- ประชุมคณะกรรมกำรสอบรำคำเพื่อจัดหำผู้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบให้กับ  สวทน. วันที่  

03/06/2557 
- ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรติดตั้งระบบ ซึ่งคำดว่ำจะสำมำรถใช้งำนได้ภำยในเดือนพฤศจิกำยน โดยก่อน

เริ่มใช้งำนจริง จะจัดอบรมให้กับผู้ใช้ทุกคน 
 พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

- น ำ TOT leased line เพื่อเช่ือมต่อเข้ำกับระบบเพื่อท ำเป็น Load balance ใช้ในกำรส ำรอง 
Internet โดยวิ่งคู่ขนำนกันเริ่มใช้งำนเมื่อวันท่ี 1 มิถุนำยน 2557 

- พัฒนำระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุกมำยังระบบเครือข่ำยและ Monitor ระบบเครือข่ำยทั้งองค์กร แจ้ง
เตือนผ่ำน SMS และ Email เริ่มใช้งำนเมื่อวันท่ี 1 กรกฎำคม 2557 

- ระบบ CCTV Motion แจ้งเตือนผู้บุกรุกผ่ำนทำง Email  
เริ่มใช้งำนเมื่อวันท่ี 1 มิถุนำยน 2557 

- พัฒนำระบบจัดกำรทรัพย์สินไอทีภำยในองค์กร (ผ่ำนเว็บ)  
ผลการด าเนินงานรวม 100% 15 100% 15.00 

ประโยชน ์  เพื่อให้องค์กรและพนักงำนมีกำรพัฒนำศักยภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
 พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำน และเกิดควำมตระหนักในกำรพัฒนำตนเอง 
 กำรพัฒนำรูปแบบมำตรฐำนข้อมูล กำรจัดเก็บ กำรประมวลผลระบบฐำนข้อมูล 
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แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ค่า 

เป้าหมาย 
น้ าหนัก 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 

คะแนน
คิดตาม
น้ าหนัก 

 กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรเชื่อมโยงข้อมูลด้ำน วทน.ของส ำนักงำนฯ เพื่อรองรับกำรบูรณำกำรร่วมระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน และกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเผยแพร่ข้อมูล ด้ำน 
วทน. 

 กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศและควำมสมบูรณ์อยู่ในสภำพท่ีพร้อมใช้งำนของโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 มีกำรจัดท ำร่ำงแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ สวทน. ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของกระทรวงวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี และกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 

การประเมินบทบาทคณะกรรมการ การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมกำรบริหำรมีส่วนร่วมในกำรเข้ำร่วมประชุมระดับชำติที่ สวทน. จัดขึ้น และกำรให้คณะกรรมกำรบริหำรได้มีกำรประเมินตนเอง เพ่ือให้ คณะกรรมกำร
บริหำรได้ร่วมแสดงควำมคิดเห็นเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

 ในปีงบประมำณ 2557 สวทน. ได้จัดประชุมเพ่ือระดมควำมคิดเห็นตำมภำระหน้ำที่ของ สวทน. และได้เชิญกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริหำรเข้ำร่วมแสดงควำม
คิดเห็นด้วย ส ำหรับกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริหำร สวทน. ได้จัดท ำแบบประเมินตนเองส ำหรับคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (บวทน.) โดยเทียบเคียงจำกแบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ เพ่ือให้
กรรมกำรได้ประเมินตนเองเมื่อครำวกำรประชุม บวทน. ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2557 
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6. ผลงานที่ส าคัญตามแผนงานในปีงบประมาณ 2557 

ในปีงบประมำณ 2557 มีผลงำนที่ส ำคัญอ่ืนและกิจกรรมที่จะด ำเนินกำรต่อไป ดังนี้ 

การบูรณาการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและยุทธศาสตร์ วท. 

ข้อ 8.1 ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นร้อยละ 1 ของ GDP 

โครงการบูรณาการและขับเคลื่อน 47 Value Chain ตามยุทธศาสตร์ประเทศ (Country 
Strategy) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 พัฒนำบทบำท วทน.เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำและยกระดับกำรจัดกำรเกษตรอินทรีย์ครบวงจรน ำร่องข้ำวหอมมะลิ
อินทรีย์ 52 สัปดำห์ 
 จัดประชุมคณะท ำงำนบูรณำกำร วทน. สำขำข้ำว ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2556 ณ 

สวทน. ชั้น 14 อำคำรจัตุรัสจำมจุรีเพ่ือบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำน 
วท. ประกอบด้วยผู้แทนจำก สวทน., สวทช., วว., สทอภ., อพวช. และมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตและกำรเพิ่มมูลค่ำด้วย วทน. ในสำขำข้ำว  

 ลงพ้ืนที่ศึกษำข้อมูลเรื่องปุ๋ยสั่งตัด เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2556 ณ ศูนย์วิสำหกิจชุมชนผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้ำว ต. ห้วยขมิ้น อ. หนองแค จ. สระบุรี 

 ประชุมคณะท ำงำนบูรณำกำร วทน. สำขำข้ำว ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2557 ณ  
สวทน. 

 สวทน. และ สวทช. (BIOTEC และ NECTEC) จัดกิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรขึ้นทะเบียน
เ ก ษ ต ร ก ร แ ล ะ พ้ื น ที่ เ พ ำ ะ ป ลู ก ข้ ำ ว อิ น ท รี ย์ โ ด ย ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ส ำ ร ส น เ ท ศ ผ่ ำ น 
www.gapthailand.in.th ระหว่ำงวันที่ 16 - 17 พฤษภำคม 2557 ที่กลุ่มเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน
เกษตรกรรมยั่งยืนน้ ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร ให้แก่ผู้ตรวจแปลงนำและเกษตรกรในโครงกำรพัฒนำ
นักประกอบกำรวิสำหกิจข้ำวอินทรีย์ จ.ยโสธร จำก 7 กลุ่มวิสำหกิจชุมชนใน 5 อ ำเภอ โดยมีผู้ผ่ำน
กำรอบรม จ ำนวน 41 คน 

 โครงกำรส่งเสริมระบบกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดี 
 จัดพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ กำรส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดี เมื่อวันที่ 5 

มิถุนำยน 2557 ณ กรมกำรข้ำว เพ่ือพัฒนำระบบกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวให้มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนโดยสร้ำงและสนับสนุนเครือข่ำยผู้ผลิตและจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ข้ำวให้มีควำมเข้มแข็ง 
สำมำรถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดีเพียงพอต่อควำมต้องกำรของเกษตรกร 

 โครงกำรน ำร่องกลุ่มเศรษฐกิจ สำขำท่องเที่ยว 
 สวทน. ได้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรบูรณำกำร วทน. ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรท่องเที่ยว

เชิงสุขภำพ จ.ระนอง” เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2557 ซึ่งเป็นกำรประชุมร่วมกันของหน่วยงำนทุก
กรมและหน่วยงำนสังกัดในกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจังหวัด
ระนอง ณ โรงแรมทินิดี แอท ระนอง (Tinidee Hotel@Ranong)  

 ลงพื้นที่เพ่ือส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรใน จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 6-7 พฤษภำคม 2557  
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 จัดกิจกรรมในระหว่ำงวันที่ 30 มิถุนำยน - 4 กรกฎำคม 2557 ดังนี้ 
- กิจกรรมค่ำยนักพัฒนำดิจิทัลคอนเทนท์เพ่ืออุตสำหกรรมท่องเที่ยว  
- กิจกรรมสัมมนำ “SMART KRABI” 
- กิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีซอฟท์แวร์  
- กิจกรรมเจรจำจับคู่ธุรกิจ  
- กิจกรรมกำรพัฒนำตลำดโดยใช้สื่อออนไลน์ 

 โครงกำรยกระดับ SMEs ด้วย วทน. 
 สวทน. ได้จัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี ภำคใต้ (ศวภ.ใต้) 

และ ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ (TCELS) จัดอบรมหัวข้อ “กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
ผู้ประกอบกำรธุรกิจสปำ (SMEs) จ.ระนอง เมื่อ วันที่ 25 มิถุนำยน 2557 ณ โรงแรมทินิดี แอท 
ระนอง (Tinidee Hotel@Ranong) เพ่ือถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ กำรใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.) มำช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพในธุรกิจสปำ และช่วยส่งเสริมสุขภำพ ด้วย วทน. และ
เพ่ือช่วยให้เกิดกำรพัฒนำศักยภำพของธุรกิจ  SMEs ด้ำนสุขภำพโดยกำรใช้วิทยำศำสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ิมประสิทธิภำพของธุรกิจ 

 กำรขับเคลื่อนนโยบำยและแผน วทน. ในยุทธศำสตร์ด้ำนสิ่งแวดล้อมเรื่อง Life Cycle Assessment: 
LCA มีกิจกรรมที่ด ำเนินกำรแล้ว คือ 
 กำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยด้ำน

กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็น MOU กรอบใหญ่ระหว่ำง สวทน. และ 
สวทช. โดยมี MOU กรอบย่อย คือ บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรด ำเนินงำนวิจัยและพัฒนำ
โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำย Environmental Footprint ของประเทศไทย ระหว่ำง สวทน. และ 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ (MTEC)  

 จัดอบรมเรื่ อง  Product and Organization Environmental Footprints- PEF & OEF โดย
ควำมร่วมมือระหว่ำง สวทน. , สวทช. และ สถำบันพัฒนำอุตสำหกรรมสิ่งทอ เมื่อวันที่   
24 พฤษภำคม 2557 ณ โรงแรมพูลแมน บำงกอก คิงเพำเวอร์  

การขับเคลื่อนและบูรณาการยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไปท างานในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) และการใช้ประโยชน์จากก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ข้อ 8.2 Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

โครงการการส่งเสริมการใช้ศักยภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรม โดยการยกระดับ
ทักษะและความรู้ ด้าน STEM ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรวัยท างาน 

 ร่วมปรึกษำกับส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ  (สวทช.) ถึงเป้ำหมำยและรูปแบบ
กิจกรรมในกำรด ำเนินโครงกำร 

 จัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือโครงกำรย่อย 1/2557 “โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ศักยภำพด้ำน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบุคลำกรของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือ
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ขับเคลื่อนนวัตกรรม โดยกำรยกระดับทักษะและควำมรู้ด้ำน STEM ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลำกรวัย
ท ำงำน” 

โครงการพัฒนาหลักสูตรด้าน วทน. ให้สอดคล้องกับการเ พ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ : การพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้  “เทคโนโลยีรถไฟฟ้า และ 
โลจสิติกส์” ระดับ ม.ปลาย 

 กำรพัฒนำคู่มือกำรเรียนรู้ อยู่ระหว่ำงกำรแก้ไขเพ่ิมเติมคู่มือระบบกระบวนกำรเรียนกำรสอนส ำหรับ
ครูผู้สอน 

 จัดกำรอบรมกระบวนกำรเรียนรู้แก่ครูผู้สอนในโรงเรียนน ำร่องทั้ง 6 แห่ง และตัวแทนจำก สสวท. รุ่นที่ 1 
(21 - 23 เมษำยน 2557) รุ่นที่ 2 (14 - 16 พฤษภำคม 2557) และเตรียมกำรจัดอบรมให้แก่ครูผู้สอน
จำกโรงเรียนจุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย (21 - 23 กรกฎำคม 2557)  

 จัดท ำกำรทดสอบกระบวนกำรเรียนรู้  วทน. โดยใช้โครงงำนเป็นฐำนเรียนรู้ร่วมกับมอดูล (26 - 30 
พฤษภำคม 2557) แก่นักเรียนจ ำนวน 35 คน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจ ำนวน 10 ท่ำน 

 ลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือในโครงกำรย่อยที่ 2 ภำยใต้ชื่อโครงกำรพัฒนำหลักสูตรด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ สำขำเทคโนโลยีรถไฟฟ้ำและโลจิสติกส์ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานในอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค 

ข้อ 8.3 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 

สวทน. ได้จ้ำงอุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคใต้ท ำรำยงำน
กำรศึกษำ “กำรใช้ประโยชน์อุทยำนวิทยำศำสตร์ (ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภำคใต้) สนับสนุน
กำรพัฒนำเศรษฐกิจนวัตกรรมเขียว มุ่งเน้นกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนเกษตรและชีวภำพ ตำมแนวเส้นทำงโลจิสติกส์
หลักของประเทศ (Green Innovation Corridors: GIC) ” หนึ่งในกิจกรรมที่จะต้องท ำคือกำรจัดประชุมระดม
ควำมคิดเห็นในพ้ืนที่อย่ำงน้อยคลัสเตอร์ละ 1 ครั้ง เพ่ือสรุปข้อมูลศักยภำพของพ้ืนที่และมหำวิทยำลัยในพ้ืนที่  
และรวบรวมประเด็นควำมต้องกำรของภำคเอกชนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ส ำคัญ (Core Technology) หรือ
สิ่งจ ำเป็นที่ต้องเร่งพัฒนำ รวมทั้งข้อมูลของภำคเอกชนที่ได้ให้ควำมเห็น 

นอกจำกนี้ สวทน. ยังได้รับมอบหมำยให้จัดท ำแผนกำรด ำเนินกำร “เวทีปฏิรูปวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม” โดยจะมีกำรจัดเวทีปฏิรูปในส่วนภูมิภำคจ ำนวน 6 ครั้ง ในรูปแบบกระบวนกำรขับเคลื่อนประชำ
สังคม (Social Movement) เพ่ือให้กำรปฏิรูป วทน. เกิดประโยชน์ต่อประชำชนทุกภำคส่วน จึงต้องให้ประชำชน
ในภูมิภำคต่ำงๆ ทั่วประเทศเข้ำมำมีบทบำทหลักในกำรก ำหนดนโยบำยเพ่ือกำรพัฒนำ โดยเน้นกลุ่มคลัสเตอร์
ยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญ 6 กลุ่ม ดังนี้ 

1) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ครอบคลุมภำคเหนือตอนบน ภำคใต้ฝั่งตะวันออกและภำคตะวันตก 
2) กลุ่มอำหำร ครอบคลุมภำคเหนือตอนบน-ล่ำง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
3) กลุ่มพลังงำนชีวภำพ ครอบคลุมภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ภำคกลำงตอนบน และภำคตะวันออก 
4) กลุ่มชีววิทยำศำสตร์ ครอบคลุมภำคกลำงและภำคตะวันตก 
5) กลุ่มวัสดุจำกธรรมชำติขั้นสูง ครอบคลุมภำคใต้ฝั่งตะวันตก 
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6) กลุ่มอุตสำหกรรมกำรผลิตเน้นกำรออกแบบและวิศวกรรม ครอบคลุมภำคกลำงและภำคตะวันออก 

7. การใช้จ่ายงบประมาณ 

ในปีงบประมำณ 2557 ส ำนักงำนฯ ได้รับอนุมัติแผนรำยจ่ำยประจ ำปีจำก บวทน. ในครำวประชุมครั้งที่ 
2/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2556 เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 516.20 ล้ำนบำท ประกอบด้วย  

1. งบประมำณท่ีได้รับปี 2557 419.91  ลบ. 
2. งบประมำณผูกพันยกมำจำกปี 2556 (ต่อเนื่อง)  44.11  ลบ. 
3. งบส ำรองฉุกเฉิน* 30.00  ลบ. 
4. งบประมำณอุดหนุนจำกหน่วยงำนอื่น (ต่อเนื่อง) ** 9.58   ลบ. 
5. งบประมำณอุดหนุนจำกหน่วยงำนอื่น*** 12.60  ลบ. 

หมายเหตุ * มีกำรปรับแผนระหว่ำงปีงบประมำณ 
 ** โครงกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ 
 *** โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของสังคม  ชุมชนและ

ท้องถิ่นด้วย วทน. 

ตำรำงที ่4 ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณปีงบประมำณ 2557 

รำยกำร กรอบงบประมำณ ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
งบประมำณปี 2557 486,268,867.00 305,308,285.13 

หมายเหตุ : ไม่ได้รวมงบส ำรองของส ำนักงำน จ ำนวน 30,000,000 บำท  

ตำรำงที ่5 สรุปแผนรำยจ่ำยและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณจ ำแนกตำมรำยกำรใช้จ่ำยปีงบประมำณ 2557  

รายการ 
แผนราย 

จ่าย 
(ลบ.)  

ผลการใช้ 
จ่ายจริง (ลบ.)  

ร้อยละ 

การศึกษาวิจัยนโยบายด้าน วทน.    
แผนงานที ่1: 
 โครงกำรบูรณำกำรและขับเคลื่อน 47 Value Chain ตำมยุทธศำสตร์ประเทศ 

(Country Strategy) เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 โครงกำรคำดกำรณ์อนำคตโลก อำเซียน และไทยเพื่อก ำหนด positioning ที่

เกี่ยวข้องกับ วทน. 
 โครงกำรจัดท ำมำตรกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบแรงจูงใจ กฎหมำย 

กฎระเบียบ เพื่อกระตุ้นกำรวิจัย พัฒนำและนวัตกรรมภำคผลิตและบริกำร  

54.30 41.49 76.41 

แผนงานที ่2: 
 โครงกำรสถำบันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST)  
 โครงกำร Talent Mobility, กำรใช้ประโยชน์ก ำลังคนด้ำน วทน. 
 โครงกำรพัฒนำหลักสูตรด้ำน วทน. ให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันของประเทศ  

284.34 130.34 45.84 
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รายการ 
แผนราย 

จ่าย 
(ลบ.)  

ผลการใช้ 
จ่ายจริง (ลบ.)  

ร้อยละ 

แผนงานที ่3: 
 โครงกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ 

9.58 9.03 94.26 

แผนงานที ่4: 
 โครงกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อเข้ำสู่ประชำคม

อำเซียน 

23.90 17.1 71.55 

แผนงานที ่5: 
 โครงกำรปรับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเครื่องมือดัชนีตัวช้ีวัด ฐำนข้อมูล 

ด้ำน วทน.  

9.70 9.72 100.21 

ค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าด าเนินการสนับสนุน 104.38 97.63 93.53 
รวม 486.26 305.31 62.79 

หมายเหตุ : ไม่ได้รวมงบส ำรองของส ำนักงำน จ ำนวน 30 ล้ำนบำท  

8. บุคลากรของส านักงาน 

ในปีงบประมำณ 2557 ส ำนักงำนฯ ได้สรรหำบุคลำกรแล้วจ ำนวน 78 คน จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 
และกลุ่มสำยงำน ดังตำรำงที ่7 และ 8 

ตำรำงที ่6 อัตรำก ำลังที่ผ่ำนกำรสรรหำ จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

        
3 8 19 25 15 8 37 41 

11 คน (14.29%)  44 คน (56.41%)  23 คน (29.49%)  78 คน (100%)  

ตำรำงที ่7 อัตรำก ำลังที่ผ่ำนกำรสรรหำ จ ำแนกตำมกลุ่มสำยงำน 

กลุ่ม จ านวน (คน)  ร้อยละ 

 บริหำร 14 17.95 

 วิจัยและวิชำกำร 50 64.10 

 ปฏิบัติกำร 14 17.95 

 รวม 78  100.00 

*ข้อมูล ณ 30 กันยำยน 2557 (รวมเลขำธิกำร)  
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9. รายงานการตรวจสอบภายใน 

รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 2557 

 คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (บวทน.) มอบหมำยให้ก ำกับดูแลงำนด้ำนตรวจสอบภำยใต้ข้อบังคับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยใน พ.ศ. 2553 
ได้แก่ กำรสอบทำนงบกำรเงิน กำรสอบทำนกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน และกำรก ำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน 
คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ ดังนี้ 
  กรรมกำรด ำรงต ำแหน่งระหว่ำงวันที่ 8 มิ.ย. 2555 -วันที่ 7 มิ.ย. 2557 ตำมค ำสั่งคณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ที่ 3/2555 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ ลงวันที่ 16 สิงหำคม 2555 คือ 

 1. นำยพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล ประธำนอนุกรรมกำร 
 2. นำยสิทธิชัย จันทรำวด ี อนุกรรมกำร 
 3. นำงศิริลักษณ์ โรจนกิจอ ำนวย อนุกรรมกำร 
 โดยในปีงบประมำณ 2557 (ระหว่ำงวันที่ 1 ต.ค. 2556 - วันที่ 7 มิ.ย. 2557) มีกำรประชุมรวม 5 ครั้ง 

 กรรมกำรด ำรงต ำแหน่งระหว่ำงวันที่ 8 มิ.ย. 2557 ถึงปัจจุบัน ตำมค ำสั่งคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ที่ 3/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร
ตรวจสอบ ลงวันที่ 15 กรกฎำคม 2557 คือ 

 1. นำยศักรินทร ์ภูมิรัตน ประธำนอนุกรรมกำร 
 2. นำงพรสิริ ปุณเกษม อนุกรรมกำร 
 3. นำงคุณำกร วิทยไพศำล อนุกรรมกำร 

โดยในปีงบประมำณ 2557 (ระหว่ำงวันที่ 7 มิ.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557) มีกำรประชุม 1 ครั้ง 
 คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบทุกคนได้เข้ำร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยได้มีกำรหำรือร่วมกับฝ่ำยบริหำร ผู้
ตรวจสอบภำยใน และรำยงำนผลกำรประชุมให้คณะกรรมกำรฯ สรุปสำระส ำคัญของกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 1. การสอบทานงบการเงิน 
 คณะอนุกรรมกำรได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี 2557ร่วมกับ ฝ่ำยบริหำร 
และผู้ตรวจสอบภำยในโดยได้พิจำรณำในประเด็นที่ส ำคัญ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพ่ือให้มั่นใจว่ำ
กระบวนกำรจัดท ำงบกำรเงิน มีควำมถูกต้องเชื่อถือได้ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีกำร
เปิดเผยข้อมูลที่ส ำคัญอย่ำงเพียงพอ และทันเวลำ 

 2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน  
 คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนเพ่ือประเมินควำมเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบกำรควบคุม
ภำยใน รวมทั้งควำมเสี่ยงที่อำจเกิดกำรทุจริตโดยพิจำรณำจำกรำยงำนของผู้ตรวจสอบภำยใน นอกจำกนี้ยังได้สอบทำน
กำรจัดท ำกำรประเมินกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำร
ควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544  
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 3. การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 
 คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำควำมเป็นอิสระ แผนงำน และขอบเขตกำรปฏิบัติงำนของ ผู้
ตรวจสอบภำยใน พิจำรณำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ กำรติดตำมแก้ไขตำมรำยงำนกำรตรวจสอบในประเด็นส ำคัญ 
และให้ค ำแนะน ำในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ยังประเมินผลงำน
ประจ ำปีของผู้ตรวจสอบภำยในตำมระเบียบกำรบุคคลของส ำนักงำนฯ ด้วย 

 4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง 
 คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมเพียงพอของกำรบริหำรควำมเสี่ยง  โดยพิจำรณำจำก
รำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรระบุปัจจัยเสี่ยงและกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และพันธกิจขององค์กร พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

 5. การสอบทานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนให้มีกำรรำยงำนรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้
เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่โปร่งใส สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วน
ได้เสีย 

 คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยในพ.ศ. 2553 ที่ได้รับอนุมัติจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (บวทน.) โดยได้
ปฏิบัติงำนด้วยควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์อย่ำงระมัดระวัง รอบคอบ มีควำมเป็นอิสระอย่ำงเพียงพอ 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของส ำนักงำนรวมทั้งให้ค ำแนะน ำแก่ฝ่ำยบริหำรและผู้เข้ำร่วมประชุมเพ่ือให้มั่นใจว่ำข้อมูลทำง
กำรเงินมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ เหมำะสมกับกำรด ำเนินงำน รวมทั้งปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับส ำนักงำน  
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินการด าเนินงานของส านักงาน
ปีงบประมาณ 2557 
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รายงานการประเมินการด าเนินงานของ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  

คณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (กวทน.) ได้มีค ำสั่งที่ 1/2557  
ลงวันที่ 28 สิงหำคม 2557 แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) ประกอบด้วย นำยกฤษณพงศ์ กีรติกร ประธำนกรรมกำร นำย
เกื้อ วงศ์บุญสิน นำยพยุงศักดิ์ ชำติสุทธิผล นำยชูวิทย์ มิตรชอบ นำยณรงค์ ศิริเลิศวรกุล กรรมกำร และ นำยเวช วิเวก 
เลขำนุกำร เพ่ือประเมินและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของ สวทน. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 และ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 พร้อมเสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่เหมำะสมและให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ. 2551 บัญญัติไว้ 

ในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ สวทน. ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 คณะกรรมกำรประเมินฯ ได้
ประชุมรวม 5 ครั้ง ในวันที่ 9 ตุลำคม 2557 วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2557 วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2557 วันที่ 18 ธันวำคม 
2557 และ วันที่ 26 มกรำคม 2558 เพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนฯ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ตำมที่
คณะกรรมกำรประเมินฯ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 มีข้อเสนอแนะต่อแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนฯ ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก กวทน. ในครำวประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2557 และ
คณะกรรมกำรประเมินฯ เห็นควรให้น ำข้อเสนอแนะดังกล่ำวมำเป็นกรอบในกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
ฯ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ซึ่งประกอบด้วย 2 มิต ิคือ  

มิติที ่1 ด้ำนกำรขับเคลื่อนเชิงยุทธศำสตร์ในระดับประเทศ 
มิติที ่2 ด้ำนกำรด ำเนินงำนของ สวทน.  
ทั้งนี้กำรประเมินจะพิจำรณำถึงกำรประสำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง

ที่ส ำคัญ ทั้งในระดับกระทรวงและทุกระดับที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มิติด้ำน วทน. เข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของกำรสนับสนุนให้
เกิดกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 
สวทน. น ำยุทธศำสตร์ประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2555 มำเป็น

กรอบในกำรท ำงำน โดยเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในขณะนั้น แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 พระรำชบัญญัติว่ำ
ด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ. 2551 นโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชำติ ฉบับที ่1 (พ.ศ. 2555-2564) และวิสัยทัศน์ของ สวทน. ผ่ำนค ำแถลงของเลขำธิกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (ลสวทน.) ที่ได้น ำเสนอต่อ กวทน. โดยได้ก ำหนดแผนงำน โครงกำร ที่มุ่งเน้น
บูรณำกำร ส่งเสริม สนับสนุน และน ำร่องในกำรด ำเนินโครงกำรที่ส ำคัญหลำยด้ำน ผ่ำนกำรก ำหนดตัวชี้วัดทั้งด้ำน
ประสิทธิผลและด้ำนประสิทธิภำพ เพ่ือถ่ำยทอดตัวชี้วัดเหล่ำนั้นสู่ระดับกำรปฏิบัติ โดยมีผลกำรประเมินใน 2 มิต ิดังนี้ 

มิติที ่1 ด้านการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ 
 สวทน. มีผลกำรด ำเนินงำนที่มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลางในประเด็นที่มีควำมส ำคัญเชิงกลยุทธ์สูงและต่อเนื่อง  โดยได้รับมอบหมำยจำก
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นเจ้ำภำพหลักในกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงกระทรวง/หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ในประเด็นที ่8 กำรวิจัยและพัฒนำ ตำมยุทธศำสตร์ประเทศ ประกอบด้วย  
1.1 การขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นร้อยละ 1 ของ GDP  
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 สวทน. เน้นควำมส ำคัญในกำรใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเป็นปัจจัยหลักในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ เพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน บูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน และสร้ำงควำมเจริญทั้ง
ภูมิภำคและชุมชน โดยได้ด ำเนินกำรดังนี้ 

1) จัดท ามาตรการเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของภาคเอกชนด้วยการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับค่าใช้จ่ายวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 300% โดย กวทน. มีมติเห็นชอบใน
หลักกำรเมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2557 และมอบหมำยให้ สวทน. หำรือร่วมกับกรมสรรพำกร กระทรวงกำรคลัง และ
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ก่อนน ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำต่อไป 

2) จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย 
เพ่ือเป็นกำรน ำพำประเทศให้หลุดจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กระจำย
ควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคและชุมชน และลดควำมเหลื่อมล้ ำ โดย กวทน. ในครำวประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2557 
ให้ควำมเห็นชอบในหลักกำรและมอบ สวทน. ด ำเนินกำรจัดเวทีปฏิรูปทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคเพ่ือให้
ประชำชนเข้ำมำมีบทบำทหลักในกำรก ำหนดนโยบำยเพ่ือกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ และน ำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ควำม
เห็นชอบต่อไป  

3) ผลักดันให้เกิดกลไกการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 20 กระทรวง และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ตามนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ฯ ในสาขาเกษตร ด้านเกษตรอินทรีย์ ดังนี้  

ก. ขับเคลื่อนอุตสำหกรรมเกษตรและอำหำรแปรรูปด้วย วทน. ตำมยุทธศำสตร์ Thailand Food Valley (TFV) 
สวทน. ด ำเนินกำรเชื่อมโยงหน่วยเครือข่ำยด้ำน วทน. กลุ่มอำหำรจำกทั่วประเทศ และวิเครำะห์ข้อมูลให้กับกรม
ส่งเสริมอุตสำหกรรม เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรไทยแลนด์ฟู๊ดวัลเลย์แห่งชำติต่อไป 
  ข. ขับเคลื่อนให้เกิดกำรส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดี โดย สวทน. ได้บูรณำกำรควำมร่วมมือ
ระหว่ำง 6 หน่วยงำน ได้แก่ กรมกำรข้ำว ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร มูลนิธิข้ำวไทย ส ำนักงำน
พัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) และ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) จน
ท ำให้เกิดกำรขับเคลื่อนแผนงำนโครงกำรส่งเสริมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวคุณภำพดี 

4) ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย วทน. ในระดับนานาชาติ  
ดังนี้ 
 ก. สวทน. ได้รับกำรยอมรับในระดับประเทศให้เป็นผู้ท ำหน้ำที่รับผิดชอบประเด็นทำงนโยบำยด้ำนกำร
พัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีของประเทศไทย ส ำหรับกรอบกำรเจรจำด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในเวที
อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (United Nations Framework Convention on 
Climate Change: UNFCCC)  
 ข. สวทน. ได้รับกำรมอบหมำยจำก UNFCCC ท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนช ำนัญกำรด้ำนเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศหรือ National Designated Entity (NDE) ซึ่งท ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำร
ก ำหนดนโยบำยและส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของ
ประเทศไทยภำยใต้กรอบ UNFCCC 
 5) ขับเคลื่อนการใช้ วทน. เพื่อแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศและผลักดันให้เกิดความร่วมมือ
ด้านพลังงานระดับอาเซียน 
 ก. สวทน. ร่วมกับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ขับเคลื่อนกำรใช้ วทน. สนับสนุนกำรผลิตพลังงำน ชีวมวล
ภำยใต้บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศลุ่มแม่น้ ำอิระวดี-เจ้ำพระยำ-แม่โขง (Aeyawadee-Chaopraya-
Mekong Economic Cooperation) เพ่ือผลักดันกำรพัฒนำเทคโนโลยีพลังงำนชีวมวลในภูมิภำคนี้ต่อไป  
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 ข. สวทน. ร่วมกับบัณฑิตวิทยำลัยร่วมด้ำนพลังงำนและสิ่ งแวดล้อม  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้ำธนบุรี ศึกษำสถำนภำพของเทคโนโลยีพลังงำนชีวมวลของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอำเซียนเพ่ือ
ร่วมกันขับเคลื่อนกำรใช้ วทน. ส ำหรับผลิตพลังงำนชีวมวลในอนำคต 

6) ขับเคลื่อนโครงการสู่ชุมชนที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภูมิภาค  
 เพ่ือสร้ำงควำมเจริญแต่ละพ้ืนที่ และเน้นประโยชน์ที่ประชำชนในแต่ละพ้ืนที่ได้รับอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยได้

ด ำเนินกำร ดังนี้  
 ก. เป็นคณะท ำงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์จังหวัดสงขลำ ในประเด็น วทน. สู่กำรปฏิบัติ 
 ข. ด ำเนินกำรร่วมกับเทศบำลนครแม่สอด จังหวัดตำก น ำร่องโครงกำรในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือแก้ไขปัญหำด้ำนขยะมูลฝอย 
 ค. สร้ำงเครือข่ำยนักบริหำรจัดกำรนโยบำยด้ำน วทน. ผ่ำนกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้บริหำรองค์กร 

ทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในภำคเหนือตอนล่ำง ท ำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือต่อยอดกำรพัฒนำ 
สำมำรถบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนและน ำเสนอขอจัดสรรงบประมำณโครงกำรด้ำน วทน. ของ
หน่วยงำนตำมนโยบำยต่อไป 

7) น าร่องขับเคลื่อนสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม (เยาวชน) ใน
จังหวัดขอนแก่น เพ่ือเป็นต้นแบบขยำยผลทั่วทุกภูมิภำค โดยร่วมกับองค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ (อพวช.) 
ด ำเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงบรรยำกำศและกำรสร้ำงแรงบันดำลใจให้เยำวชนไทยสนใจวิทยำศำสตร์และเห็น
เส้นทำงอำชีพของนักวิทยำศำสตร์ในอนำคต 
1.2 การขับเคลื่อนก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สวทน. เป็นเจ้ำภำพหลักในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ประเทศในประเด็นกำรใช้ประโยชน์จำกก ำลังคนด้ำน 
วทน. ด้วยกำรบูรณำกำร ส่งเสริม สนับสนุน และน ำร่องในสำขำที่เป็นควำมต้องกำรของประเทศ ผ่ำนกลไกพัฒนำ
บุคลำกรด้ำน วทน. อย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่  

1) ขับเคลื่อนการเคลื่อนย้ายบุคลากรจากภาครัฐสู่ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) โดย สวทน. 
ก ำหนดเป้ำหมำยกำรเคลื่อนย้ำยสู่ SMEs 15,000 รำย ภำยใน 5 ปี (2556-2560) กำรด ำเนินงำนแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  
   ก. จัดท ำข้อเสนอนโยบำย และ กวทน. เห็นชอบในหลักกำรเมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2557 และได้หำรือ
กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดท ำประเด็นที่เอ้ือต่อกำรเคลื่อนย้ำยบุคลำกรเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

   ข. สนับสนุนกำรขับเคลื่อน Talent Mobility ด้ำนงบประมำณสนับสนุน SMEs จัดให้มีระบบ Talent 
Mobility Clearing House เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเคลื่อนย้ำยบุคลำกรในส่วนภูมิภำค ได้แก่ ภำคเหนือ ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคใต้ รวมถึงได้น ำร่องเคลื่อนย้ำยนักวิจัยสู่สถำนประกอบกำร 76 รำย 

   ค. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนกำร
เคลื่อนย้ำยนักวิจัยสู่สถำนประกอบกำรใน 42 อุตสำหกรรม อำทิ ก๊ำซ กำรจัดกำรเพ่ือสิ่งแวดล้อม กำรพิมพ์และบรรจุ
ภัณฑ์กระดำษ แกรนิตและหินอ่อน 

2) ขับเคลื่อนการยกระดับ STEM Workforce ของประเทศ โดย สวทน. น ำร่องกำรพัฒนำรูปแบบ เพ่ือบ่ม
เพำะบุคลำกรวัยศึกษำและวัยท ำงำน มีกำรใช้ศักยภำพด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบุคลำกรของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง 
เพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรม รวมถึงถอดบทเรียนจำกกำรน ำร่องเพ่ือจัดท ำข้อเสนอนโยบำย และแผนระดับชำติต่อไป  

3) ขับเคลื่อนนโยบายการบูรณาการการเรียนกับการท างาน (WiL) โดยกำรพัฒนำระบบจัดกำรศึกษำที่ตอบ
โจทย์ควำมต้องกำรของภำคเอกชน นักศึกษำระดับ ปวส. และปริญญำตรี จะได้ฝึกทักษะกำรปฏิบัติงำนในโรงงำนควบคู่ไปกับ

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.holidaythai.com%2FThailand-Attractions-1035.htm&ei=cFZkVNnXDsGzuQS1wYDICg&usg=AFQjCNFFwirCy3oFkeb2-gCYlfr40hR5iA&sig2=RfLKuqWJBFyz-DI-aZ4DSg&bvm=bv.79189006,d.c2E


  

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโนบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชำติ 76 | 92 
 

 

กำรเรียน น ำร่องโครงกำรร่วมกับมหำวิทยำลัย 5 แห่ง ได้แก ่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ล้ำนนำ ภำคพำยัพ และวิทยำลัย 1 แห่ง คือ วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ  

4) เสริมสร้างบุคลากรระดับวิศวกร ช่างเทคนิคด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย เพ่ือแก้ไขปัญหำกำร
ขำดแคลนบุคลำกร เสริมสร้ำงศักยภำพของบุคลำกรให้สูงขึ้น โดยพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐ 
ภำคเอกชน และภำคกำรศึกษำ ผลักดันให้มหำวิทยำลัยเปิดหลักสูตรวิศวกรรมขนส่งทำงรำงระดับปริญญำตรี  

5) น าร่องการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีเพื่ออนาคตต่อเนื่อง ในปี 2557 ได้พัฒนำเพ่ิม 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
วิศวกรรมไฟฟ้ำด้ำนไบโอเซนเซอร์และไบโออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับมหำวิทยำลัยมหิดล รวมทั้งร่วมกับศูนย์ พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติศึกษำควำมต้องกำรด้ำนก ำลังคนและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนำบุคลำกรวิจัย ถ่ำยทอดเทคโนโลยี และ
พัฒนำเครือข่ำยเชี่ยวชำญ  

6) สร้างความสามารถบุคลากรในเทคโนโลยีเพื่ออนาคต 2 เทคโนโลย ีดังนี้  
 ก. เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีชีวภำพเกษตร และมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

วิทยำเขตก ำแพงแสน พัฒนำบุคลำกร ปรับปรุงหลักสูตรด้ำนกำรเกษตร ระดับปริญญำตรี พัฒนำหลักสูตรแบบกลุ่มวิชำ
มำตรฐำน พัฒนำศักยภำพนักศึกษำ อบรมเชิงปฏิบัติกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยี รวมถึงศึกษำควำมต้องกำรนักปรับปรุงพันธุ์และ
เทคโนโลยี  

 ข. เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ร่วมกับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี พัฒนำ
บุคลำกร และบุคลำกรผู้สอน รวมถึงถ่ำยทอดเทคโนโลยี  

7) พัฒนาเครือข่ายเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมด้ำนกำร
ออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือกำรผลิต (DECC) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ (มจพ.) โดยมุ่งเน้นกำร
พัฒนำศักยภำพบุคลำกร พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร พัฒนำเครือข่ำยผู้เชี่ยวชำญ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเทคนิคกำรใช้ 
Finite element method และถ่ำยทอดเทคโนโลยี  

8) ขับเคลื่อนความร่วมมือ ด้าน ว และ ท ระหว่างไทยกับจีน โดย สวทน. เป็นหน่วยงำนหลักฝ่ำยไทยด ำเนินกำร
ผ่ำนโครงกำรแลกเปลี่ยนนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็ง ส่งเสริมให้เกิดกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกต่ำงประเทศ 
ในสำขำที่เป็นควำมต้องกำรเร่งด่วนของประเทศ และบ่มเพำะผู้น ำด้ำน ว และ ท ของไทยและจีน ร่วมมือกับ สป.วท. สวทช. วว 
สทอภ. มหำวิทยำลัยมหิดล มหำวิทยำลันนเรศวร คัดเลือกและส่งนักวิทยำศำสตร์/นักวิจัยในสำขำ High-speed rail 
technology และ สำขำ Remote Sensing  

9) ขับเคลื่อนการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากร วทน. ในระดับอาเซียน โดย สวทน. ผลักดัน
ให้มีกำรบรรจุกำรส่งเสริม Talent Mobility เป็นส่วนหนึ่งของแผนควำมร่วมมือด้ำน วทน. อำเซียน พ.ศ. 
2558 - 2563 และจัดท ำข้อเสนอโครงกำรศึกษำแนวทำงกำรส่งเสริมกำรเคลื่อนย้ำยบุคลำกร  วทน. อำเซียน 
เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำเซียน (COST-68) เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

 
1.3 การเสริมสร้างศักยภาพอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (Regional Science Park)  

สวทน. สร้ำงขีดควำมสำมำรถให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์ ขับเคลื่อนให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงอุตสำหกรรม ยกระดับขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบกำร ซึ่งเป็นกลไกที่เชื่อมโยงมหำวิทยำลัยและ
ภำคเอกชน ให้เกิดกำรใช้ประโยชน์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และบุคลำกร โดยได้ด ำเนินกำรดังนี้ 

1) จัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุทยำนวิทยำศำสตร์ของประเทศ (พ.ศ. 2556 - 2560) ร่วมกับ สอว. และ สวทช. 
เพ่ือเป็นแผนและแนวทำงกำรพัฒนำกิจกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ของประเทศ ทั้งนี้ได้รับควำมเห็นชอบจำก ครม. เมื่อวันที ่29 
พฤษภำคม 2555 โดยด ำเนินกำรขับเคลื่อนร่วมกับมหำวิทยำลัยเครือข่ำย ประกอบด้วย มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น และมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  ด ำเนินงำนโครงกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค 
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(ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคใต้) พ.ศ. 2556 - 2558 ซึ่งมีแผนงำนหลักที่อุทยำนวิทยำศำสตร์
ภูมิภำคด ำเนินกำรในระยะเริ่มต้นประกอบด้วย กำรบ่มเพำะธุรกิจวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กำรพัฒนำ
บริกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีและวิจัยของภำคเอกชนในพ้ืนที่  กำรวิจัย
ร่วมกับภำคเอกชน กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนอุทยำนวิทยำศำสตร์ 

2) จัดท ำรำยงำนกำรศึกษำที่ เกี่ยวข้องกับกำรใช้ประโยชน์ อุทยำนวิทยำศำสตร์  ทั้ งภำคเหนือ ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคใต้ เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจนวัตกรรมเขียว และมุ่งเน้นกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำน
เกษตรและชีวภำพ ตำมแนวเส้นทำงโลจิสติกส์หลักของประเทศ 
 
1.4 การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน 
 สวทน. มีบทบำทในกำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงประชำคมอำเซียนด้ำน วทน. ยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
และสร้ำงโอกำสส ำหรับผู้ประกอบกำรไทยในกำรขยำยตลำด กำรลงทุน และพัฒนำธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่
อำเซียน รวมถึงกำรเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชำญไทย-อำเซียนเพื่อกำรพัฒนำก ำลังคน วทน. โดยได้ด ำเนินกำรดังนี้  

1) จัดท ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรทูตวิทยำศำสตร์  (Science Diplomacy) ร่วมกับกรมเศรษฐกิจระหว่ำง
ประเทศ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ โดยเน้นประเทศหุ้นส่วนเชิงยุทธศำสตร์ตำมยุทธศำสตร์กำรต่ำงประเทศของชำติ 
เพ่ือสร้ำงกลไกกำรท ำงำนด้ำนกำรทูตวิทยำศำสตร์ 

2) ด ำเนินกำรโครงกำรน ำร่องร่วมกับกรมอเมริกำและแปซิฟิกใต้ และกรมยุโรป เพ่ือจับคู่ควำมร่วมมือด้ำน 
วทน. ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และมหำวิทยำลัยของประเทศไทย รวมทั้งขยำยควำมร่วมมือไปสู่หน่วยงำน 
วทน.ของต่ำงประเทศ อำท ินิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกำ และอังกฤษ 
 
มิติที ่2 ด้านการด าเนินงานของ สวทน.  
2.1 การประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นพลังขับดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ (Leverage)  
 สวทน. ได้ด ำเนินกำร ดังนี้  

1) ขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนกำรบูรณำกำรร่วมกัน 4 กระทรวง (กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงศึกษำธิกำร) ในสำขำส ำคัญ 
อำทิ เกษตร อุตสำหกรรม บริกำร ผ่ำนโครงกำรน ำร่องด้ำนเกษตรอินทรีย์ ข้ำวหอมมะลิ โดยมีกำรบูรณำกำรกำร
ท ำงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมและบริหำรจัดกำรงำนระหว่ำงหน่วยงำนในลักษณะ Project-based  

2) ขับเคลื่อนแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่ำนกระบวนกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้บริหำร
องค์กรในกำรน ำ วทน. สู่กำรปฏิบัติในองค์กรต่ำงๆ อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยสร้ำงเครือข่ำยและคัดเลือกหน่วยงำนทั้ง
ภำครัฐและภำคเอกชนที่เป็นพลังขับดัน และมีโครงกำรน ำร่องและแผนปฏิบัติกำรที่น ำ วทน. ไปช่วยแก้ปัญหำ หรือ
เสริมสร้ำงศักยภำพในกำรด ำเนินงำน 

3) ขับเคลื่ อนกำรปฏิรูปวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  กับทีมนโยบำยและยุทธศำสตร์  
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  โดยปรับโครงสร้ ำง/กิจกรรม/งบประมำณ  ของหน่วยงำนใน
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตำมค ำแถลงนโยบำยของรัฐบำลและยุทธศำสตร์ วท. ข้อที่ 8 กำรพัฒนำและ
ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรม และวิเครำะห์ข้อมูล
แผนงำน/โครงกำรกระทรวง ให้เชื่อมโยงข้อมูลยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย นโยบำยรัฐบำล , 5 กลุ่มงำน วท. , โครงกำร
ส ำคัญ วท. , ยุทธศำสตร์ วท. , แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 11 , แผนงำนตำมค ำของบประมำณ 
และแผนงำนบูรณำกำร 

4) ขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบกำรภำคเอกชน สถำบันวิจัย สถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ บูรณำกำรควำม
ร่วมมือเพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน รวมถึงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี และกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถของ
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บุคลำกรที่ตอบสนองต่อนโยบำย และควำมต้องกำรของประเทศ ในสำขำที่ส ำคัญ คือ เทคโนโลยีระบบรำง รถไฟและ
รถไฟฟ้ำ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ นวัตกรรมเพ่ือกำรเกษตร เทคโนโลยีชีวภำพเภสัชภัณฑ์ Biosensor 
และนวัตกรรมด้ำนกำรออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือกำรผลิต 

5) ขับเคลื่อนโดยกำรสร้ำงกลไกกำรท ำงำนด้ำนกำรทูตวิทยำศำสตร์ (Science for Diplomacy1) บูรณำกำร
ระหว่ำงกระทรวง โดยร่วมกับกระทรวงกำรต่ำงประเทศ จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรทูตวิทยำศำสตร์เน้นประเทศ
หุ้นส่วนเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Countries) ตำมยุทธศำสตร์กำรต่ำงประเทศของชำติ 6 สำขำส ำคัญ ได้แก่ 
เกษตร อำหำร และเทคโนโลยีชีวภำพ , กำรแพทย์ สุขภำพ และชีววิทยำศำสตร์ , พลังงำนทดแทน สิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยีเขียว , โลจิสติกส์ และระบบรำง , เศรษฐกิจดิจิทัล และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศำสตร์ (STEM Workforce2) เพ่ือยกระดับขีดควำมสำมำรถของ
ประเทศและสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยในเวทีโลก 

2.2 เครื่องมือหรือกลไกในการบริหารส านักงาน  
สวทน. ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
1) จัดท ำ (ร่ำง) แผนกลยุทธ์ สวทน. พ.ศ. 2558 -2561 เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนและก ำหนดทิศทำง

ในอนำคตขององค์กร โดยอำศัยกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยในกำรจัดท ำกระบวนกำรวิเครำะห์ปัจจัยทำงกลยุทธ์  
ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจัดท ำแผนที่กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสภำพแวดล้อม น ำไปสู่กำรพัฒนำศักยภำพ สวทน.
ให้ตอบสนองต่อควำมคำดหวัง และเพ่ือน ำองค์กรไปสู่ควำมส ำเร็จและเกิดควำมยั่งยืนต่อไปในอนำคต  

2) จัดท ำแผนกำรด ำเนินกำรของสถำบันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST3) ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์และประเด็นระดับชำติ ก ำหนดกลยุทธ์กำรด ำเนินงำน มีกำรประสำนงำน ท ำควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำ
หรือกำรวิจัยและพัฒนำ ที่ตอบสนองต่อนโยบำยและควำมต้องกำรของประเทศในสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
โดยมีกำรด ำเนินงำนในสำขำเทคโนโลยีเฉพำะทำงท่ีตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศ  

3) จัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ สวทน. (พ.ศ. 2559 - 2561) เพ่ือใช้เป็นกรอบใน
กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ สวทน. และเป็นเครื่องมือสู่กำรบริหำรจัดกำรฐำนควำมรู้ 
(Knowledge Management) และกลไกท่ีเอ้ือต่อกำรเข้ำถึง มีควำมปลอดภัยและสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูลได้
ตลอดเวลำ 

4) มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบัน GRIPS4 ในกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถทำงด้ำนนโยบำย 
วิทยำศำสตร์ และนวัตกรรมของบุคลำกรวิจัยนโยบำยและนักวิเครำะห์นโยบำย โดยจัดให้มีกำรฝึกอบรมหลักสูตร 
“Capacity Building Program for Researchers of STI” โดยทีมอำจำรย์ผู้ทรงคุณวุฒิจำกประเทศญี่ปุ่น มุ่งเน้น
ให้บุคลำกร สวทน. ถอดบทเรียนจำกกรณีศึกษำของประเทศญี่ปุ่น รวมถึงกำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีสู่บริบทของประเทศ
ไทย 

2.3 การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร  
 สวทน. ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 

                                           
1 Science for Diplomacy : กำรใช้วิทยำศำสตรเ์พื่อเสรมิสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ (Scientific cooperation can  
 improve international relations.)  
2 STEM Workforce : Science Technology Engineering and Mathematics Workforce 
3 THAIST : Thailand Advanced Institute of Science and Technology 
4 GRIPS : National Graduate Institute for Policy Studies ประเทศญี่ปุ่น  
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1) สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับหน่วยงำนทุกภำคส่วน ในกำรปฏิรูประบบ วทน. ของประเทศไทย ด้วยกำรเป็น
องค์กรน ำในกำรด ำเนินกำรจัดเวทีปฏิรูป วทน. ทั่วทุกภำคของประเทศ 

2) จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง “Rail Development for National Reform” ซึ่งเป็นเวทีระดับชาติ เพื่อ
ตอบสนองต่อการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศ และการปฏิรูปด้านการพัฒนาความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมระบบขนส่งทางราง รวมทั้งจัดให้มีการแสดงนิทรรศการและเวที Rail Best Job Opportunity และ
กำรประกวดผลงำนนวัตกรรมระบบขนส่งทำงรำง 

3) สร้ำงฐำนควำมรู้ให้ชุมชนในกำรน ำ วทน. แก้ไขปัญหำสังคม ผ่ำนกำรท ำโครงกำรน ำร่องแก้ปัญหำขยะ ที่มี
กำรผลักดัน วทน. ไปสู่กำรปฏิบัติในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เทศบำลนครแม่สอด จังหวัดตำก เพ่ือพัฒนำควำมเข้มแข็ง
ของสังคม ชุมชนและท้องถิ่นด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับพ้ืนที่ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีและแผนยุทธศำสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) สร้ำงศูนย์ข้อมูลวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่ำนเว็บไซต์ http://stiic.sti.or.th/stiic/ 
เพื่อแสดงสถำนกำรณ์และแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของโลกและของประเทศไทย รวมถึงข้อมูลในมิติเชิงพื้นที่ 
ผ ่ำน เว ็บ ไซต ์ http://gis.sti.or.th/ ในร ูปแบบที ่ง ่ำยต ่อกำร เข ้ำ ใจ  เช ่น  Infographic ผ ่ำนสื ่อออนไลน์
https://www.facebook.com/pages/STIIC  

5) สร้ำงควำมตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในหลำกหลำยรูปแบบ อำทิ กำรจัดกิจกรรม
ในกลุ่มเยำวชน เพ่ือให้มีควำมตื่นตัวและเกิดแรงจูงใจในกำรเข้ำสู่เส้นทำงอำชีพในสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
จัดท ำวำรสำร Horizon เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลแนวโน้มเทคโนโลยีของโลกและประเทศไทย  ผ่ำนสื่อออนไลน์  
https://www.facebook.com/stihorizon  

6) จัดท ำและเผยแพร่เอกสำรวิชำกำรเชิงนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อำท ิดัชนีวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2556 ศักยภำพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอยู่ตรงไหน? รำยงำนกำรส ำรวจกำร
วิจัยและพัฒนำและกิจกรรมนวัตกรรมของภำคเอกชน ปี 2556 และท ำเนียบเอกชนที่มีกำรวิจัยและพัฒนำ รำยงำน
กำรจัดท ำระบบติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผน วทน. แห่งชำติ รำยงำนกำรวิเครำะห์ขีด
ควำมสำมำรถกำรแข่งขันโดย WEF และ IMD ปี 2557 เพ่ือสำมำรถน ำไปอ้ำงอิง ติดตำมประเมินผลและรำยงำน
สถำนกำรณ์ผลกระทบจำกปัจจัยต่ำงๆ ต่อกำรด ำเนินงำนตำมแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับชำติ 

ความเห็นคณะกรรมการประเมินฯ 

 คณะกรรมกำรประเมินฯ มีควำมเห็นว่ำ 
1) กำรด ำเนินงำนของ สวทน. ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 เป็นไปตำมแนวทำงที่คณะกรรมกำรประเมิน

ได้ก ำหนดไว้ใน ระดับดีอย่ำงมีนัยส ำคัญ โดย สวทน. ได้ด ำเนินกำรในมิติด้ำนกำรขับเคลื่อนเชิงยุทธศำสตร์ใน
ระดับประเทศ ระดับอำเซียนและนำนำชำติ  และมิติด้ำนกำรด ำเนินงำนของ สวทน. ที่สอดคล้องตำม
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ. 2551 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศำสตร์ประเทศ นโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชำติ ฉบับที ่1 (พ.ศ. 2555-2564) และวิสัยทัศน์ของ สวทน. ผ่ำนค ำแถลงของ ลสวทน. ที่ได้น ำเสนอต่อ กวทน. 

2) แม้ว่ำในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 สวทน. จะเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงและข้อจ ำกัดด้ำนควำม
ต่อเนื่องของนโยบำยรัฐบำล แต่ด้วยกำรมีฐำนของภำคีเครือข่ำยที่ดีของ สวทน. มีควำมคล่องตัวในเชิงกำรบริหำร
จัดกำรและมีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร ท ำให้ สวทน. สำมำรถด ำเนินกำรปรับแผนงำนและ
โครงกำรให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ประเทศ รวมถึงกำรด ำเนินงำนที่มีกำรประสำนหน่วยงำนส ำคัญ
ในทุกภำคส่วน เพ่ือเป็นพลังขับดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ ทั้งในระดับกระทรวง กรม จังหวัด ท้องถิ่นและ

http://stiic.sti.or.th/stiic/
http://gis.sti.or.th/
https://www.facebook.com/stihorizon
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ระดับอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยได้น ำมิติด้ำน วทน. เข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งในกำรสนับสนุนให้เกิดกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญใน
ระดับดี 
 
ข้อเสนอแนะต่อ กวทน. ในการด าเนินงานของ สวทน. ในระยะต่อไป 
 คณะกรรมกำรประเมินฯ มีข้อเสนอแนะต่อแนวทำงกำรด ำเนินงำนของ สวทน. ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2558 ดังนี้ 
 
มิติที ่1 ด้านการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ  
 สวทน. ควรเน้นด ำเนินกำร ดังนี้ 

1) ร่วมด ำเนินกำรยกร่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่ 12 ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยใช้ประโยชน์จำกกำรวิเครำะห์ Technology Foresight เป็นฐำนในกำรจัดเรียงผลกระทบต่อ
กำรพัฒนำและกำรก ำหนดกลยุทธ์ในกำรพัฒนำภำยใต้แผนฯ ดังกล่ำว 

2) แสดงบทบำทหน้ำที่เชิงโครงสร้ำง โดยเฉพำะบทบำทด้ำนกำรกลั่นกรองและจัดสรรงบประมำณด้ำน วทน. 
ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผน วทน. โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำนหลักที่ส ำคัญ อำทิ 6 ส 1 ว ในกระบวนกำร
พิจำรณำจัดสรรงบประมำณด้ำน วทน. ของประเทศ 

3) จัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำยที่ปรับโครงสร้ำงของประเทศไทยให้มีขีดควำมสำมำรถด้ำนวิจัยพ้ืนฐำน และ
สำมำรถวำงรูปแบบระบบวิจัย เพ่ือเชื่อมต่อวิจัยประยุกต์ อันเป็นสิ่งส ำคัญต่อกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ โดยมีกระบวนกำรน ำงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมเชิงพำณิชย์ สร้ำงเครือข่ำย
และพัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพเพ่ิมข้ึน และกระตุ้นกำรสร้ำงนวัตกรรมจำกผลงำนวิจัย 

4) มีบทบำทในกำรจัดระบบ วทน. เพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทยแบบก้ำวกระโดด โดยกำรปฏิรูปโครงสร้ำง 
วทน. 

5) เชื่อมโยงกำรด ำเนินงำนในลักษณะบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำง 20 กระทรวง โดยใช้กลไกกำร
ขับเคลื่อนกำรเคลื่อนย้ำยบุคลำกรจำกภำครัฐสู่ภำคอุตสำหกรรม (Talent Mobility)  

6) ขับเคลื่อนและบูรณำกำรกำรท ำงำนของกระทรวงด้ำนเศรษฐกิจ โดยด ำเนินโครงกำรน ำร่องที่ก่อให้เกิด
ผลลัพธ์และผลกระทบ (Impact) ทีส่อดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล และเป็นไปตำมนโยบำยและแผน วทน.  

7) ขับเคลื่อน วทน. ในมิติสังคมและวัฒนธรรมสู่ประชำคมอำเซียน ควบคู่ไปกับกำรขับเคลื่อน วทน. ในมิติ
เศรษฐกิจและมิติควำมมั่นคง ซึ่งจะส่งผลต่อกำรขับเคลื่อน วทน. ที่เป็นรูปธรรมมำกขึ้น  

8) ขับเคลื่อนงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตำมแนวชำยแดน โดยกำรน ำควำมรู้ด้ำน วทน. มำใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำก ำลังคน กำรศึกษำ และ
เศรษฐกิจ 

9) ขับเคลื่อนให้น ำ วทน. ไปแก้ปัญหำและพัฒนำประเทศในมิติต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับสังคมสูงอำย ุ
10) ขับเคลื่อน วทน. สู่สังคมและชุมชนในภูมิภำค เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ  โดยเฉพำะพ้ืนที่ในภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นภำคที่มีประชำกรมำกที่สุด และมีรูปแบบกำรด ำรงชีวิตที่เป็นปัญหำเชิงสังคม มีปัญหำ
กำรศึกษำที่กระจุกตัวอยู่ในเขตเมือง  

11) ขับเคลื่อนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน วทน. ที่ส ำคัญให้มำกขึ้น อำทิ อุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค โดยให้
ด ำเนินกำรต่อเนื่องจำกปี 2556 และ 2557 และน ำผลลัพธ์และผลกระทบจำกกำรขับเคลื่อนดังกล่ำว มำเป็น
ข้อมูลส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่อไป  
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12) น ำกระบวนกำร วทน. รวมทั้งกลไก Talent Mobility มำช่วยสนับสนุนกำรแข่งขันในเศรษฐกิจที่ส ำคัญ 
เช่น อุตสำหกรรมเกษตรและอำหำรแปรรูป อุตสำหกรรมยำนยนต์ เฟอร์นิเจอร์จำกไม้ยำงพำรำ เป็นต้น ท ำให้เกิด
กำรสร้ำงงำน สร้ำงรำยได ้และสร้ำงผลกระทบสูง  
 
มิติที ่2 ด้านการด าเนินงานของ สวทน.  

 ควรด ำเนินกำร ดังนี้ 
1) ควรจัดล ำดับและเลือกประเด็นยุทธศำสตร์ที่ประเทศให้ควำมส ำคัญและมีควำมต้องกำร ซึ่งผ่ำน

กระบวนกำรรับฟังข้อคิดเห็นจำกผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน โดยเฉพำะภำคเอกชน เพ่ือมำก ำหนดกำรวำงแผน กล
ยุทธ์ สวทน. ที่ครอบคลุมในแต่ละมิติของ SWOT Analysis โดยแบ่งกำรตอบสนองทั้งเป็นกำรด ำเนินกำรในระดับ
ขับเคลื่อน กำรด ำเนินกำรเอง และกำรร่วมขับเคลื่อน พร้อมทั้งพัฒนำศักยภำพหลัก (Core Competencies) ของ 
สวทน. ให้มีควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกลยุทธ์ให้บรรลุผลลัพธ์  

2) ควรเน้นกำรขับเคลื่อนเชิงนวัตกรรม และกำรน ำเทคโนโลยีที่มุ่งสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศในอนำคต เป็นบทบำทหลักในแผนกลยุทธ์ สวทน. 

3) กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ควรครอบคลุมทั้ง 4 มิต ิดังนี้  
3.1) ผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้จุดประกำยกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อน 

เชิงยุทธศำสตร์ในระดับประเทศ 
3.2) ผู้เกี่ยวข้องขณะที่ด ำเนินกำรจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.3) ผู้เกี่ยวข้องในกำรก ำหนด process / output / outcome  
3.4) ผู้เกี่ยวข้องในองค์กร 

   ทั้งนี้แต่ละขั้นตอน สวทน. ควรเสนอนโยบำยทำงเลือก ทั้ งส่วนที่ เป็นโอกำสที่จะเกิดขึ้น 
(opportunity gains) และโอกำสที่จะสูญเสีย (opportunity loss) ทั้งในรูปที่คิดเป็นตัวเงิน (in cash) และไม่
เป็นตัวเงิน (in kind) เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำต่อไป 

4) กำรวำงแผนกลยุทธ์ ควรก ำหนดกลไกระบบ PDCA ที่มีกำรทบทวนหรือกระบวนกำรตรวจสอบตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือให้แผนกลยุทธ์สำมำรถตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงนโยบำย
และเชิงสถำนกำรณ์ได้อย่ำงเหมำะสม 

5) กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนของสถำบันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง  ควรครอบคลุมแผนกำร
ด ำเนินงำนที่ระบุไว้ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ. 2551 โดย
เร่งด่วน ควรมุ่งเน้นกำรพัฒนำก ำลังคนในสำขำที่ตรงตำมควำมต้องกำรของประเทศ และเสนอแนะเชิงนโยบำยให้
ด ำเนินกำรตำมควำมต้องกำรด้ำนก ำลังคน ระบุควำมต้องกำรตลอดช่วงอำยุ ซึ่งเป็นกำรเตรียมบุคลำกรเข้ำสู่วัย
ท ำงำน พร้อมทั้งจัดท ำหลักสูตรต้นแบบ ประสำนให้เครือข่ำยน ำหลักสูตรต้นแบบไปต่อยอดและขยำยผล ส่งผลท ำ
ให้มีเส้นทำงอำชีพรองรับที่ชัดเจน และสำมำรถเป็นแรงจูงใจและวำงรำกฐำนส ำหรับกำรศึกษำ โดยอำจด ำเนินกำร
ผ่ำน STEM Workforce ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีแล้ว และควรมุ่งเน้นกำรพัฒนำหรือต่อยอดองค์
ควำมรู้ที่มีอยู่เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถเชิงนวัตกรรมของภำคเอกชนในอุตสำหกรรมสำขำส ำคัญของประเทศ 
ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมภำคเอกชน  
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ส่วนที่ 3 งบการเงิน* 
  

* งบกำรเงินที่ผูส้อบบัญชีให้ควำมเห็นนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
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