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     พระราชบัญญัติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2551 กำหนดการพัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ เพื่อเปนรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน โดยมี สวทน. 
เปนหนวยงานรับผิดชอบการจัดทำนโยบายและแผน วทน. ของประเทศ ไดกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เชื่อมโยง
สอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติดานการพัฒนา วทน. ที่เกี่ยวของ อาทิ นโยบายและแผน วทน. แหงชาติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2555-2564) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) และนโยบายรัฐบาล ในยุทธศาสตร
พัฒนาประเทศดานการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

วิสัยทัศน พันธกิจ และภารกิจ

นวัตกรรมสรางอนาคต

เพิ่มศักยภาพในการแขงขัน

พัฒนาคุณภาพชีวิต
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การพัฒนาวิชาชีพนักวิจัยดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีและสงเสริมและสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน
บุคลากรการวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวาง
หนวยงานในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนการนำเขา
ผูเช่ียวชาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากตางประเทศ

การสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนา
กำลังคน วทน. โดยเฉพาะกำลังคนในระดับบัณฑิตศึกษา 
นักวิจัย รวมทั้งผูสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่จำเปน ใหมีปริมาณและคุณภาพสอดคลองกับความ
ตองการของประเทศและดำเนินการใหมีการใชกำลังคน
ดังกลาวใหเกิดประโยชนสูงสุด

การสงเสริมใหสถาบันวิจัย สถาบัน
การศึกษา หรือนักวิจัยขอรับความ
คุมครองสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญาทั้งในประเทศและตางประเทศ

การสงเสริมความรวมมือระหวาง
หนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในการถายทอดเทคโนโลยทีี่
เหมาะสมท้ังในประเทศและตางประเทศแกคนไทย

การสงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของ
ประเทศหรือโครงการลงทุนที่รัฐเห็นเปนการ
สมควรกำหนด เปนกลไกของการพัฒนา วทน. 
เพื่อพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน

การสงเสริมใหสถาบันวิจัยและสถาบัน
การศึกษาของรัฐและเอกชนรวมมือ
สรางเครือขายการวิจัยและพัฒนา 
วทน. เพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม
ใหสอดคลองกับความตองการของภาค
เศรษฐกิจและสังคม โดยคำนึงถึงความสมดุล
ระหวางการวิจัยพื้นฐานการวิจัยประยุกต 
และการพัฒนาเชิงทดลองในสาขาตาง ๆ 
รวมทั้งผลักดันใหมีการนำผลการวิจัยและ
พัฒนาไปสรางเสริมภูมิปญญาทองถิ่น 
ผลผลิตของชุมชนและผลิตภาพโดยรวมของ
ประเทศ คุณภาพชีวิตของประชาชน และ
ประโยชนสาธารณะอยางอื่น

การสงเสริมการใชมาตรการทางการเงินหรือ
การคลังและกลไกการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐเปน
เครื่องมือในการสรางและขยายตลาดรองรับสินคาและ
บริการที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาดานของคนไทย
อยางเหมาะสม

การสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดาน วทน. ที่จำเปน ใหกระจายอยางทั่วถึง
ทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อเปนกลไกสำคัญของ
โครงสรางพื้นฐานทางปญญาในการสรางและ
เผยแพรความรูและใชความรูเพื่อแกไขปญหาใน
ชุมชน การเพ่ิมผลผลิตของภาคการผลิตและ
บริการและของชุมชนและการพัฒนาประเทศใหมี
ความกาวหนาอยางยั่งยืน

การสนับสนุนใหมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือขอบังคับที่เกี่ยวของใหเอื้อตอการ
พัฒนา วทน.

การสนับสนุนใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติองคกร
หรือบุคคลที่มีผลงานดีเดนเปนเลิศทาง วทน. 
และเปนแบบอยางที่ดีในการพัฒนา วทน. ใหเกิดสังคม
ฐานความรูและการพัฒนาชุมชนและประเทศอยางเหมาะสม
และมีความสมดุล

กรอบ
แนวทาง
พัฒนา
วทน.
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จัดทำนโยบายและ
แผนระดับชาติวา
ดวย วทน.

สนับสนุนและใหคำ
แนะนำ การจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ของหนวยงาน
ภาครัฐ

ติดตามและรวบ
รวมผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ของหนวยงาน
ภาครัฐ

จัดใหมี ตัวชี้วัด
ฐานขอมูล ดัชนี
และการศึกษา 
วิจัย นโยบายดาน
วทน. เพื่อใช
ประโยชนในการ
กำหนดนโยบาย
และแผนระดับชาติ
วาดวย วทน.

จัดทำรายงาน
การติดตามและ
ประเมินผลตาม
นโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวย 
วทน.

ประสานงานและ
ติดตามการพัฒนา
กำลังคนดาน ว 
และ ท ของประเทศ
ใหเปนไปตาม
นโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวย 
วทน.

01 02 03 04 05 06

พันธกิจ สวทน.

ภารกิจ สวทน.

จัดทำนโยบายและแผนดาน วทน. 
และรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายไปสู
การปฏิบัติ

ประสานใหเกิดความรวมมือดานการ
ศึกษา การวิจัยและพัฒนาระหวาง
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้งใน
และตางประเทศและภาคการผลิต และ
บริการ เพื่อพัฒนากำลังคนระดับสูง
ถายทอดเทคโนโลยี และสรางความ
สามารถดานนวัตกรรมของประเทศ

       นับตั้งแตจัดตั้ง สวทน. เปนหนวยงานดานนโยบาย วทน. ของ
ประเทศ สวทน. ไดดำเนินงานรวมกับพันธมิตรในภาครัฐ เอกชน 
สถาบันการศึกษา องคกรทองถิ่น และประชาชน กำหนดทิศทางวาง
ยุทธศาสตรและเปาหมายการพัฒนาและนำ วทน. มาใชในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม โดยในระยะที่ผานมาประสบผลสำเร็จในหลายมิติ 
ทั้งในแงการกำหนดเปาหมายระดับชาติในการพัฒนาขีดความสามารถ
ทาง วทน. ใหทัดเทียมตางประเทศ การวางยุทธศาสตรพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานที่สำคัญทาง วทน. เพื่อสนับสนุนการสรางความสามารถในการ
แขงขันของภาคการผลิตและบริการ การริ่เริ่มแนวทางใหม ๆ ในการ

พัฒนากำลังคน วทน. ที่ตอบโจทยความตองการของประเทศ การ
พัฒนาระบบแรงจูงใจและกฎหมายที่เอื้อตอการลงทุนวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการ การวางระบบบริหารจัดการ
การใช วทน. เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และสิ่งแวดลอม 
ความตระหนักและพัฒนาความสามารถในระดับชุมชนทองถิ่น ในทุก
ภูมิภาคของประเทศให วทน. เปนองคประกอบสำคัญของนโยบายและ
แผนพัฒนาจังหวัด และกลุมจังหวัด ตลอดจนการวางยุทธศาสตร
ความรวมมือกับตางประเทศโดยใชทูตวิทยาศาสตร
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2558
(ตัวอยางผลงานที่สำคัญ)

ผลการดำเนินงาน

ความกาวหนาสูเปาหมายการลงทุน วทน. ของประเทศ
การลงทุนดาน วทน. เปนเครื่องมือสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงประเทศสูประเทศรายไดสูงและยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรใหดีขึ้น ไดกำหนด
เปาหมายดาน วทน. ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) คือ 

เพิ่มสัดสวนคาใชจายการลงทุนเพื่อดาน
การวิจัยและพัฒนาเปนไมนอยกวารอยละ 1 

มีสัดสวนคาใชจายดานการวิจัยและ
พัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐเพิ่มขึ้นเปน

คาใชจายดานการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศตอผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ (GERD/GDP)

คาใชจายดานการวิจัยและพัฒนา
ในภาคเอกชนตอภาครัฐ (R&D private : public)

บุคลากรดานการวิจัย
และพัฒนาของประเทศ
(R&D Personnel [FTE])

2549

2556

2557

2559

9.5  : 10,000

10.5  : 10,000

12.9  : 10,000

15  : 10,000

10,000

ปจจุบัน

เปาหมาย

GDP
0.25%

0.37%

0.48%

2549 2554 2557 2559
ปจจุบัน เปาหมาย

และเปนรอยละ 2 ในระยะตอไป 

ป 2559
ป 2557

0.48%

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องคกรไมแสวงหากำไรภาคเอกชน

ปจจุบัน เปาหมาย
2549 2554 2557 2559

49% 51% 53% 47% 46% 54%
30% 70%

34,445
ลานบาท

29,045
ลานบาท

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
       สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร และนวัตกรรมแหงชาติ 
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07

คาใชจาย R&D โดยรวม 
(GERD) (ลานบาท)

GERD/GDP

20,000

40,000

30,000

10,000

0

50,000

60,000

ลานบาท

25
43

25
44

25
45

25
46

25
47

25
48

25
49

25
50

25
51

25
52

25
54

25
56

25
57

0.25 0.25 0.25

0.37

0.47
0.48

0.24
0.26 0.26 0.26

0.23 0.21 0.22

12
,4

06

13
,4

86

13
,3

02

15
,4

99

16
,5

71

16
,6

67

19
,5

48

18
,2

25

19
,7

35
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คาใชจายดานการวิจัยและพัฒนาตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 0.48 โดยมีสัดสวนคาใชจายของภาคเอกชน
ตอภาครัฐและอื่น ๆ อยูที่ 54:46 และจำนวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเปน  12.9 คนตอประชากร 10,000 คน แสดง
ไดดังภาพสถิติขางลาง

12.9 : 10,000

เพิ่มขึ้นเปน

คาใชจายดานการวิจัยและพัฒนา
ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายใน
ประเทศรอยละ

โดยมีสัดสวนคาใชจายของ
ภาคเอกชนตอภาครัฐและอื่น ๆ อยูที่

จำนวนบุคลากร
ดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเปน

0.48 54
46

บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา
แบบเทียบเทาการทำงานเต็มเวลา 
(Full Time  Equivalent : FTE) ของประเทศไทย

เอกชน

ภาครัฐ

ที่มา :   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
         สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
         สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
         สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา 
องคกรไมแสวงหากำไร

ภาคเอกชน

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (จัดเก็บขอมูลรัฐบาล อุดมศึกษา 
            รัฐวิสาหกิจ องคกรไมแสวงหากำไร)
        :  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
           นวัตกรรมแหงชาติ (จัดเก็บขอมูลเอกชน)

12.9 คน-ป : 10,000*

45,173,
54%

39,043
46%

84,216

*จำนวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา
(FTE) ตอประชากร 10,000 คน



สัดสวนคาใชจาย R&D ในภาคเอกชน (Business enterprise expenditure  on R&D)

สัดสวนคาใชจาย R&D ในภาคอื่น ๆ (Other sectors expenditure  on R&D)

รอยละของคาใชจาย R&D ของประเทศตอ GDP (GERD/GDP)

´ŒÇÂà»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò Ç·¹. ¢Í§»ÃÐà·È·Õè¡ÓË¹´áÅÐÊ¶Ò¹ÀÒ¾¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ·Õè»ÃÒ¡¯¹Ñé¹  ÊÇ·¹. 
¨Ö§ÁÕË¹ŒÒ·Õè¨Ñ´·Ó¹âÂºÒÂ ÁÒµÃ¡ÒÃ á¼¹ áÅÐ¡®ÃÐàºÕÂº ·ÕèàÍ×éÍÍÓ¹ÇÂÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹´ŒÒ¹ Ç·¹. 
â´ÂÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¨Ò¡·Ø¡ÀÒ¤Ê‹Ç¹ÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÐºº ÂÖ´á¹Ç·Ò§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹à¾×èÍ¼ÅÔµ¼Å§Ò¹µ‹Ò§ æ ·Õè¡‹ÍãËŒà¡Ô´
¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í¡ÒÃ¹Ó Ç·¹. ä»ãªŒ»ÃÐâÂª¹�ÍÂ‹Ò§ÊÙ§ÊØ´µ‹Íä»

ที่มา : International Institute for Management Development (IMD), World Competitiveness Yearbook 2014 
       * สวทน. (ขอมูลประเทศไทยป 2014)
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ลดปญหางานวิจัยขึ้นหิ้งดวยการ
ปลดล็อคขอจำกัดที่สงผลตอการนำ
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน โดยกำหนดให
• Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¼ÙŒÃÑº·Ø¹ÊÒÁÒÃ¶à»š¹à¨ŒÒ¢Í§
  ผลงานวิจัยได
• ºÃÔÉÑ·àÍ¡ª¹ÊÒÁÒÃ¶à»š¹¼ÙŒÃÑº·Ø¹ÇÔ̈ ÑÂ
  ¨Ò¡ÃÑ°ºÒÅä´Œ â´Â·Õè¡ÓË¹´ãËŒ¤ÇÒÁ
  ÊÓ¤ÑÞ¡Ñº SME ¡‹Í¹

01

03

04 05

02

¼ÙŒÃÑº·Ø¹·Õèä´ŒÃÑºÊÔ·¸Ô¤ÇÒÁà»š¹à¨ŒÒ¢Í§
ã¹¼Å§Ò¹ÇÔ̈ ÑÂÁÕË¹ŒÒ·ÕèÂ×è¹¢ÍÃÑº¤ÇÒÁ
¤ØŒÁ¤ÃÍ§·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹·Ò§»˜ÞÞÒã¹
ผลงานวิจัยนั้น

ÊÃŒÒ§¹âÂºÒÂ·Õèà»š¹àÍ¡ÀÒ¾ã¹¡ÒÃ
ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¼ÙŒãËŒ·Ø¹ÁÕË¹ŒÒ·ÕèÍÍ¡¡®ÃÐàºÕÂº 
¢ŒÍºÑ§¤Ñºã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÊ¹ÑºÊ¹Ø¹·Ø¹
ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹ÒãËŒà»š¹ä»µÒÁÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ©ºÑº¹Õé

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¼ÙŒãËŒ·Ø¹ÁÕÊÔ·¸ÔàÃÕÂ¡¤×¹ÊÔ·¸Ô
ã¹¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂä´Œ ËÒ¡¼ÙŒà»š¹à¨ŒÒ¢Í§
¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ÁÔä´Œ¹Ó¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂä»ãªŒ
»ÃÐâÂª¹�ã¹ÃÐÂÐàÇÅÒÍÑ¹¤ÇÃ

ÊÇ·¹. Ã‹ÇÁ¡Ñº à¤Ã×Í¢‹ÒÂÍ§¤�¡ÃºÃÔËÒÃ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáË‹§ªÒµÔ (¤Íºª.) 
¨Ñ´·ÓÃ‹Ò§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ¾.È. ....  
«Öè§ÁÕÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞâ´ÂÂ‹Í ¤×Í2.

3.

รางพระราชบัญญัตินี้จะเปนกลไกสำคัญในการ
กระตุนการสรางและการใชประโยชนจากผลงาน
วิจัยและทรัพยสินทางปญญา เนื่องจากหนวย
งานที่ดำเนินการวิจัย เชน มหาวิทยาลัย ซึ่งเปน
หนวยงานหลักในการดำเนินการวิจัยและพัฒนา
สามารถเปนเจาของผลงานวิจัยไดและจะสามารถ
ถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชนไดอยางคลองตัว
ยิ่งขึ้น ภาคเอกชนสามารถเขาถึงองคความรูหรือ
ผลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ และสามารถ
ขอทำสัญญาอนุญาตใชสิทธิแตผูเดียว (exclusive 
license) ในการใชองคความรู ผลงานวิจัย หรือ 
เทคโนโลยีนั้นในชวงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ได กลไก
เชนนี้จะสนับสนุนใหภาคเอกชนกลาตัดสินใจลงทุน
วิจัยและพัฒนาตอยอดองคความรูน้ันไปเปนสินคา
และบริการ (translational research) อีกทั้ง
สามารถเปนเจาแรกในการนำสินคาและบริการ
ใหมๆ ออกสูตลาดได นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมี
โอกาสสรางรายไดจากการถายทอดเทคโนโลยี 
ซึ่งจะนำกลับมาใชเปนทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัย
และพัฒนา และนักวิจัยที่ไดรับแบงปนรายไดจะมี
แรงจูงใจในการพัฒนาผลงานวิจัยที่ตรงกับความ
ตองการของภาคเอกชนมากขึ้น ซึ่งในที่สุดจะนำ
ไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศในภาพรวม ทั้งนี้ ราง พ.ร.บ. ดังกลาว
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
แลว ขณะนี้อยูระหวางพิจารณานำเสนอคณะ
รัฐมนตรีตอไป

     สวทน. รวมกับสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 
จัดทำมาตรการสิทธิประโยชนเพ่ิมเติมตามคุณคาของโครงการ (Merit-
based Incentives) สนับสนุนใหภาคเอกชนลงทุนเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และแรงงานทักษะในระดับ
อาชีวศึกษา โดยเอกชนที่เขารวมโครงการ Talent Mobility และ 
Work-integrated Learning (WiL) ที่ไดรับการรับรองจาก สวทน. 
สามารถนำคาใชจายในการดำเนินโครงการมาประกอบการยื่นขอรับ
สิทธิประโยชน BOI เพิ่มเติมได

     โดยคาดวามาตรการนี้จะสามารถกระตุนการลงทุนวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคเอกชน เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ในการแขงขัน รวมถึงสงเสริมการพัฒนาบุคลากรวิจัยดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และกำลังคนสมรรถนะสูง มีความรูและ
ทักษะการปฏิบัติงานแบบทักษะหลากหลาย (Multi-skills) และทำให
เกิดการบูรณาการการทำงานขามหนวยงานระหวางรัฐ เอกชน และ
มหาวิทยาลัย ในการขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาลในการสงเสริมการลงทุน
ที่มีคุณคา เพื่อขับเคลื่อนประเทศใหกาวพนการเปนประเทศที่มีรายได
ระดับปานกลาง

11



การใช วทน.เพื่อพัฒนา

(ST&I FOR DEVELOPMENT)

เศรษฐกิจและสังคม

สวทน. มีบทบาทสำคัญในการผลักดันมาตรการและขอริเริ่มใหม ๆ
ดาน วทน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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     สวทน. รวมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ไดหารือและผลักดัน
มาตรการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับคาใชจายดาน วทน. รวมกับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 
ตอมาในเดือนธันวาคม 2558 ตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
สำหรับคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมรอยละ 200 (R&D tax 
exempt 300%) โดยมีสาระสำคัญคือ การยกเวนภาษีสำหรับผูมีคาใชจายดาน วทน. โดยมีสิทธิ
ประโยชนเพิ่มขึ้นจาก 2 เทาเปน 3 เทา เพื่อเพิ่มแรงจูงใจตอการสรางนวัตกรรมใหมของภาคเอกชนลด
ตนทุนและสรางผลิตภัณฑและบริการใหม ๆ เพ่ือการสงออกและบริโภค ท้ังน้ี มาตรการยกเวนภาษีเพ่ิมข้ึน
เปน 3 เทาไดกำหนดเพดานสำหรับการไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีโดยขึ้นอยูกับรายไดของบริษัท เปน 
3 ชวง ไดแก 
• รายไดไมเกิน 50 ลานบาท ยกเวนภาษี 3 เทา จำนวนรอยละ 60 ของรายได
• รายไดสวนที่เกิน 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท ยกเวนภาษี 3 เทา เพิ่มเติมอีกรอยละ 9
• รายไดสวนที่เกิน 200 ลานบาท ยกเวนภาษี 3 เทา เพิ่มเติมอีกรอยละ 6 ของรายไดในสวนนี้
     พบวาในป พ.ศ. 2555 น้ันมีผูขอรับรองโครงการจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) มีมูลคาถึง 1,465 ลานบาท 
โดยมีมูลคาโครงการสะสมถึง 5,670 ลานบาท ทั้งนี้ในภาพรวมของการลงทุนวิจัยในภาคเอกชน จากการสำรวจของ สวทน. ยังพบวาตัวเลขการลงทุน
ดานการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน เพิ่มขึ้นจาก 20,684 ลานบาท เปน 26,800 ลานบาท ในรอบ 2-3 ปที่ผานมา

รัฐจะเก็บภาษีไดเพิ่มจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น อันเปนผลจากการลงทุน R&D
สูงกวาภาษีที่รัฐสูญเสียจากมาตรการฯ เกิน 2 เทา
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ภาษีเงินไดที่รัฐสูญเสีย

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินไดที่รัฐเก็บไดเพิ่มขึ้น

จำนวนบริษัทที่ใชสิทธิประโยชน

สมมตฐาน

1. GDP เติบโตรอยละ 5 ตอป

2. จำนวนบริษัทที่ใชสิทธิประโยชน

   เติบโตรอยละ 5-10 ตอป 

3. คาใชจาย R&D เติบโตตามเปาหมาย 

   รอยละ 1 ของ GDP ในป 2559 

   และรอยละ 2 ของ GDP ในป 2564 

4. สัดสวนการลงทุน R&D ของเอกชน

   ตอรัฐ 70:30

มาตรการจูงใจการลงทุน วทน. ในภาคเอกชน

ดานเศรษฐกิจ
1.

      มาตรการน้ีจะเปนแรงจูงใจใหภาคเอกชนท้ังท่ีเปนเอกชนรายใหญและบริษัทขามชาติเพ่ิมการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงจะสงผลดีตอ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เปนหวงโซอุปทาน (Supply chain) ของกระบวนการตาง ๆ ที่เกี่ยวของตั้งแตแหลงของวัตถุดิบตนน้ำจนถึง
การสงมอบสินคาและบริการปลายน้ำของภาคเอกชนรายใหญและขามชาตินั้นดวย ทั้งนี้ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน รัฐมนตรีวาการกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลาววา

    มาตรการยกเวนภาษี 3 เทาน้ี แมจะมีผลตอการจัดเก็บรายไดของรัฐ แตปริมาณการ
ลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา ที่เพิ่มขึ้นของภาคเอกชน จะทำใหรัฐสามารถจัดเก็บรายไดประเภทอื่นไดเพิ่มขึ้น เชน ภาษี
มูลคาเพ่ิม ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอันเกิดจากการขายสินคาท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึนและจางงานเพ่ิมข้ึน 
ซึ่งจากขอมูลของภาคเอกชนพบวา สรางรายไดเขารัฐมากกวาภาษีที่รัฐสูญเสียไปหลายเทาตัว
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ลดปญหางานวิจัยขึ้นหิ้งดวยการ
ปลดล็อคขอจำกัดที่สงผลตอการนำ
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน โดยกำหนดให
• Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¼ÙŒÃÑº·Ø¹ÊÒÁÒÃ¶à»š¹à¨ŒÒ¢Í§
  ผลงานวิจัยได
• ºÃÔÉÑ·àÍ¡ª¹ÊÒÁÒÃ¶à»š¹¼ÙŒÃÑº·Ø¹ÇÔ̈ ÑÂ
  ¨Ò¡ÃÑ°ºÒÅä´Œ â´Â·Õè¡ÓË¹´ãËŒ¤ÇÒÁ
  ÊÓ¤ÑÞ¡Ñº SME ¡‹Í¹

01

03

04 05

02

¼ÙŒÃÑº·Ø¹·Õèä´ŒÃÑºÊÔ·¸Ô¤ÇÒÁà»š¹à¨ŒÒ¢Í§
ã¹¼Å§Ò¹ÇÔ̈ ÑÂÁÕË¹ŒÒ·ÕèÂ×è¹¢ÍÃÑº¤ÇÒÁ
¤ØŒÁ¤ÃÍ§·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹·Ò§»˜ÞÞÒã¹
ผลงานวิจัยนั้น

ÊÃŒÒ§¹âÂºÒÂ·Õèà»š¹àÍ¡ÀÒ¾ã¹¡ÒÃ
ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¼ÙŒãËŒ·Ø¹ÁÕË¹ŒÒ·ÕèÍÍ¡¡®ÃÐàºÕÂº 
¢ŒÍºÑ§¤Ñºã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÊ¹ÑºÊ¹Ø¹·Ø¹
ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹ÒãËŒà»š¹ä»µÒÁÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
¢Í§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ©ºÑº¹Õé

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¼ÙŒãËŒ·Ø¹ÁÕÊÔ·¸ÔàÃÕÂ¡¤×¹ÊÔ·¸Ô
ã¹¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂä´Œ ËÒ¡¼ÙŒà»š¹à¨ŒÒ¢Í§
¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ÁÔä´Œ¹Ó¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂä»ãªŒ
»ÃÐâÂª¹�ã¹ÃÐÂÐàÇÅÒÍÑ¹¤ÇÃ

ÊÇ·¹. Ã‹ÇÁ¡Ñº à¤Ã×Í¢‹ÒÂÍ§¤�¡ÃºÃÔËÒÃ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáË‹§ªÒµÔ (¤Íºª.) 
¨Ñ´·ÓÃ‹Ò§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ¾.È. ....  
«Öè§ÁÕÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞâ´ÂÂ‹Í ¤×Í2.

3.

รางพระราชบัญญัตินี้จะเปนกลไกสำคัญในการ
กระตุนการสรางและการใชประโยชนจากผลงาน
วิจัยและทรัพยสินทางปญญา เนื่องจากหนวย
งานที่ดำเนินการวิจัย เชน มหาวิทยาลัย ซึ่งเปน
หนวยงานหลักในการดำเนินการวิจัยและพัฒนา
สามารถเปนเจาของผลงานวิจัยไดและจะสามารถ
ถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชนไดอยางคลองตัว
ยิ่งขึ้น ภาคเอกชนสามารถเขาถึงองคความรูหรือ
ผลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ และสามารถ
ขอทำสัญญาอนุญาตใชสิทธิแตผูเดียว (exclusive 
license) ในการใชองคความรู ผลงานวิจัย หรือ 
เทคโนโลยีนั้นในชวงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ได กลไก
เชนนี้จะสนับสนุนใหภาคเอกชนกลาตัดสินใจลงทุน
วิจัยและพัฒนาตอยอดองคความรูน้ันไปเปนสินคา
และบริการ (translational research) อีกทั้ง
สามารถเปนเจาแรกในการนำสินคาและบริการ
ใหมๆ ออกสูตลาดได นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมี
โอกาสสรางรายไดจากการถายทอดเทคโนโลยี 
ซึ่งจะนำกลับมาใชเปนทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัย
และพัฒนา และนักวิจัยที่ไดรับแบงปนรายไดจะมี
แรงจูงใจในการพัฒนาผลงานวิจัยที่ตรงกับความ
ตองการของภาคเอกชนมากขึ้น ซึ่งในที่สุดจะนำ
ไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศในภาพรวม ทั้งนี้ ราง พ.ร.บ. ดังกลาว
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
แลว ขณะนี้อยูระหวางพิจารณานำเสนอคณะ
รัฐมนตรีตอไป

     สวทน. รวมกับสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 
จัดทำมาตรการสิทธิประโยชนเพ่ิมเติมตามคุณคาของโครงการ (Merit-
based Incentives) สนับสนุนใหภาคเอกชนลงทุนเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และแรงงานทักษะในระดับ
อาชีวศึกษา โดยเอกชนที่เขารวมโครงการ Talent Mobility และ 
Work-integrated Learning (WiL) ที่ไดรับการรับรองจาก สวทน. 
สามารถนำคาใชจายในการดำเนินโครงการมาประกอบการยื่นขอรับ
สิทธิประโยชน BOI เพิ่มเติมได

     โดยคาดวามาตรการนี้จะสามารถกระตุนการลงทุนวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคเอกชน เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ในการแขงขัน รวมถึงสงเสริมการพัฒนาบุคลากรวิจัยดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และกำลังคนสมรรถนะสูง มีความรูและ
ทักษะการปฏิบัติงานแบบทักษะหลากหลาย (Multi-skills) และทำให
เกิดการบูรณาการการทำงานขามหนวยงานระหวางรัฐ เอกชน และ
มหาวิทยาลัย ในการขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาลในการสงเสริมการลงทุน
ที่มีคุณคา เพื่อขับเคลื่อนประเทศใหกาวพนการเปนประเทศที่มีรายได
ระดับปานกลาง
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ชาวไทยและชาวตางประเทศ นอกจากนี้ พื้นที่
นวัตกรรมพิเศษจะเปนแหลงสรางรายไดใหม
ใหกับประเทศท้ังในสวนกลางและพ้ืนท่ีในภูมิภาค 
ซึ่งจะสนับสนุนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษของรัฐบาลที่ไดดำเนินการไปกอนหนานี้แลว 
ไดอยางมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว โดย สวทน. 
ไดดำเนินการ ดังนี้

¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà¢µàÈÃÉ°¡Ô¨¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¨Ðà»š¹¡ÒÃÊÃŒÒ§¾×é¹·ÕèàÈÃÉ°¡Ô¨ãËÁ‹º¹
°Ò¹¹ÇÑµ¡ÃÃÁ áÅÐ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ¾Ñ²¹ÒÊÓËÃÑº¡ÒÃ¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ·Õèà»š¹

ซึ่งจะทำใหเกิดการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจ
จากการใชแรงงานเขมขน มีมูลคาเพิ่มต่ำ ไปสู
การใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
อยางเขมขน เพื่อดึงดูดการลงทุนวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรมของภาคเอกชน รวมทั้งเพื่อ
ดึงดูดแรงงานฐานความรู (Knowledge 
Workers) ตลอดจนเพิ่มการจางงาน นักวิจัย 
นักวิทยาศาสตร นักเทคโนโลยี และนวัตกร ทั้ง
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โดยจัดตั้งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร (สอว.) เปนหนวยงานกลางในการทำหนาท่ีสงเสริมกิจการ
อุทยานวิทยาศาสตร ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง
ไดประสานงานและรวมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัย

à»š¹¡Åä¡ÊÓ¤ÑÞã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà¢µàÈÃÉ°¡Ô¨ãËÁ‹ æ ¢Í§
»ÃÐà·È·ÕèÁÕ¹ÇÑµ¡ÃÃÁà»š¹µÑÇ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ãËŒà¡Ô´¡ÒÃ¼ÅÔµ
áÅÐºÃÔ¡ÒÃ·ÕèÁÕÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁÊÙ§ áÅÐà¡Ố ¡ÒÃ Œ̈Ò§§Ò¹ºØ¤ÅÒ¡Ã
¤ÇÒÁÃÙŒ·ÕèÁÕ¼ÅÔµÀÒ¾ÊÙ§ ÊÇ·¹. ÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁà»š¹ä»ä´Œ
ã¹¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§ EZI ã¹ÃÙ»áººµ‹Ò§ æ ·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡Ñºáµ‹ÅÐ
¾×é¹·Õè àª‹¹ ¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§¾×é¹·Õè¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¾ÔàÈÉ (Special 
Area of Innovation) ºÃÔàÇ³ÃÍº æ ÍØ·ÂÒ¹
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ÀÙÁÔÀÒ¤ ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¹Ô¤ÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁ·ÕèÁÕ
ÈÑ¡ÂÀÒ¾ä»ÊÙ‹¡ÒÃà»š¹àÁ×Í§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� áÅÐÁÒµÃ¡ÒÃ
Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐáÃ§¨Ù§ã¨ãËŒÀÒ¤àÍ¡ª¹à»š¹¼ÙŒÅ§·Ø¹¾Ñ²¹Ò
à¢µ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¾ÔàÈÉ à»š¹µŒ¹ µÑÇÍÂ‹Ò§à¢µàÈÃÉ°¡Ô¨
¹ÇÑµ¡ÃÃÁ (EZI) ·Õèà»š¹ÃÙ»¸ÃÃÁã¹»˜¨¨ØºÑ¹ ä´Œá¡‹ àÁ×Í§
¹ÇÑµ¡ÃÃÁÍÒËÒÃ (Food Innopolis) «Öè§à»š¹µŒ¹áºº
ÊÓËÃÑº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò EZI à¾ÔèÁàµÔÁã¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÊÒ¢Ò
ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�Í×è¹ æ ã¹Í¹Ò¤µ

1.

2.

สวทน. รวมกับสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร (สอว.) 

และ สวทช. จัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตรของประเทศ 
(พ.ศ. 2556–2560)

ขอนแกน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในการดำเนินงานโครงการ
อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต) พ.ศ. 2556-2558 มีแผนงานหลักที่มุงเนน ประกอบดวย

¡ÒÃÊÃŒÒ§ÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§ÍØ·ÂÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
ã¹¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃÀÒ¤àÍ¡ª¹ áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁãËŒ
àÍ¡ª¹·Ó¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕ áÅÐ
¹ÇÑµ¡ÃÃÁÁÒ¡¢Öé¹

2.

4.
¡ÒÃÃ‹ÇÁÇÔ¨ÑÂÃÐËÇ‹Ò§
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÅÐÀÒ¤àÍ¡ª¹

1.
¡ÒÃº‹Áà¾ÒÐ¸ØÃ¡Ô¨ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

3.
¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
·Ò§à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¡ÒÃ·ÓÇÔ¨ÑÂ
áÅÐ¾Ñ²¹Ò¢Í§ÀÒ¤àÍ¡ª¹ã¹
¾×é¹·Õè

5.
¡ÒÃ¾Ñ²¹Òâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹
ÍØ·ÂÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
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เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม 
(Economic Zones of 
Innovation : EZI) 



     เปนโครงการของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปน
ศูนยกลางการลงทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรม
อาหารในประเทศไทย โดยจัดเตรียมพื้นที่ โครงสรางพื้นฐาน และ
บุคลากร วทน. รองรับการลงทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของบริษัท
อาหารช้ันนำของโลก ปจจุบันไดกำหนดพ้ืนท่ีดำเนินการ Food Innopolis 
ในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย (Thailand Science Park: TSP) 
เปนพ้ืนท่ีแรก ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานและ
บุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความรวมมือ
ระหวางสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และภาคเอกชน (Public Private 

3. เมืองนวัตกรรมอาหาร
(Food Innopolis)

 จัดใหมีสำนักงานบริหารจัดการ Food Innopolis 
 จัดใหมีบุคลากรและนักบริหารมืออาชีพเต็มเวลาในสำนักงาน 
พรอมจัดระบบกลไกการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสูง และกำหนด
ใหมีคณะกรรมการ Food Innopolis เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงาน
ที่คลองตัว 

  จัดใหมีศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service 
  Center) เพื่อใหบริการแบบครบวงจร  โดยมุงเนนการให
บริการและอำนวยความสะดวกดานการขอรับสิทธิประโยชน การเขาถึง
โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับการวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม การใหคำปรึกษาดานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม และการหา
ผูเชี่ยวชาญและบุคลากรวิจัย 

1.          การพัฒนาธุรกิจ (Business Development) 
             เพื่อพัฒนาเครือขายและยกระดับการใหบริการที่ครอบคลุม
ลูกคาตลอดทั้งหวงโซมูลคา เชน การสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด การจัดใหมีพื้นที่ทดลองผลิต 
พื้นที่ทดลองตลาด (Living Labs) พื้นที่บมเพาะธุรกิจและเทคโนโลยี 
(Incubator) พื้นที่ Working Space การจัดใหมีกิจกรรมสงเสริม
เครือขายนวัตกรรมอาหาร  การจัดแขงขันผูประกอบการใหมดาน
นวัตกรรมอาหารระดับโลก (World Food  Innopolis Startup Contest) 
รวมทั้งการเชื่อมโยงกับแหลงทุนและผูลงทุนจากทั่วโลก เปนตน 

3.

2.

4.
5.   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอำนวยความสะดวก (Infrastructure and Facility) มุงเนนการจัดใหมีโครงสราง
พ้ืนฐานและส่ิงอำนวยความสะดวก ตลอดจนความเช่ียวชาญดานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมอาหารจากหนวยงานภายในกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และหนวยงานอื่น

  การตลาดและการดึงดูดภาคเอกชน (Marketing) เนนสรางความตระหนักถึงบทบาท หนาที่ การใหบริการ สิทธิประโยชนของ 
Food Innopolis ผานชองทางตางๆ ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายเพื่อดึงดูดบริษัทเอกชน นักวิจัย และหนวยงานที่เกี่ยวของมารวมดำเนินการ 

Partnership) ที่เขมแข็ง และมีการจัดสรรสิทธิประโยชนสงเสริม
การลงทุนในกิจการฐานนวัตกรรม อาทิ การวิเคราะหทดสอบ ระบบ
คุณภาพและมาตรฐาน ระบบตรวจสอบยอนกลับ การออกแบบและ
วิศวกรรมเพ่ือการผลิต การฝกอบรมทักษะข้ันสูง การวิจัย การพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม การพัฒนาตนแบบและทดลองผลิต นวัตกรรมบรรจุภัณฑ
และการขนสงอาหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเกษตรและ
นวัตกรรมอาหาร เปนตน เพื่อดึงดูดใหบริษัทอาหารชั้นนำของโลกทั้ง
บริษัทตางประเทศและบริษัทไทยเขามาลงทุนตั้งศูนยวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม มีการดำเนินงาน ดังนี้

1. มีบริษัทอาหารชั้นนำของโลกทั้งบริษัทตางประเทศและบริษัท
 ไทยเขามาลงทุนและดำเนินกิจการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมใน 
    Food Innopolis อยางนอย 100 ราย
2. เกิดบริษัท Startup ที่เปนผลมาจาก Food Innopolis ไมนอย
 กวา 100 ราย
3. มีการนำผลการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมไปผลิตหรือบริการ กอให
 เกิดมูลคาเชิงพาณิชย ไมนอยกวา 270,000 ลานบาท
4. เพิ่มการจางงานบุคลากรวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมใน Food 
 Innopolis ไมนอยกวา 1,000 ราย และในอุตสาหกรรมอาหาร
    ที่เปนการผลิตตอเนื่องจากงานวิจัยของ Food Innopolis 
 3,000 ราย
5. มีมูลคาการลงทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของบริษัทใน Food 
 Innopolis 3,500  ลานบาท

ผลที่คาดวาจะไดรับ (ภายในระยะเวลา 5 ป)
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• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• มหาวิทยาลัยมหิดล 
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
  พระจอมเกล้าธนบุรี
• มหาวิทยาลัยเครือข่ายของ
  อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• กระทรวงอุตสาหกรรม
• กระทรวงพาณิชย์
• กระทรวงการคลัง
• สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการลงทุน
• สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
  ขนาดกลางและขนาดย่อม
• หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย

เครือขายดำเนินการ



พื้นที่ใหเอกชนเชา
ระยะยาว 

(Long-term Leasehold
Land for Corporate 

R&D center) 

ศูนยประเมิน
อาหารฟงกชั่น

(Food Functionality
Evaluation Center) 

ศูนยวิจัยนวัตกรรม
อาหารขั้นสูง

(Advanced Food
Research and

Innovation Center) 

ศูนยประเมินอาหาร
ทางประสาทสัมผัส
(Sensory Evaluation

Center) 

ศูนยวิจัย
บรรจุภัณฑอาหาร 
(Food Packaging
Research Center) 

หองปฏิบัติการกลาง
(Central Labs) 

หองปฏิบัติการทั่วไป
พรอมใชงานและ
โรงงานตนแบบ

(Ready to move-in
lab and Pilot plant)

สำนักงานกลางและ
ศูนยบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ

(Headquarter &
One Stop Center)

ศูนยความปลอดภัยและ
คุณภาพอาหาร

(Food Quality and
Safety Center) 

การอำนวยความสะดวกและสนับสนุนภาคเอกชนดาน วทน.

1. สวทน. จัดตั้งศูนยอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งศูนย
วิจัยและพัฒนาของเอกชนในประเทศไทย (Company R&D 
Center Facilitation Center –CRDC-FC) โดยมูลนิธิ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ทำหนาที่บริหาร
จัดการสำนักงานนี้  สวทน. ไดจัดตั้งศูนยนี้ขึ้นเพื่อเปนศูนยกลาง
ประสานงานและอำนวยความสะดวกตาง ๆ แบบ One Stop Solution 
ใหกับภาคธุรกิจทุกขนาด โดยเนนใหบริการใน 3 ดานซึ่งเปนพื้นฐาน
การพัฒนานวัตกรรม คือ การบริการใหคำปรึกษา การประยุกตใช
นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) การบริการ
ดานการออกแบบทางวิศวกรรม (Design and Engineering) และ
การบริการใหคำแนะนำในการสรางสรรควัสดุ (Material) ซึ่งรวมถึง
คำแนะนำดานการประยุกตใชนวัตกรรม การใชกฎหมายสิทธิประโยชน 
รวมทั้งภาษีที่เกี่ยวของ เปนตน  “คาดวาการลงทุนดานการวิจัยและ
พัฒนาโดยเอกชนที่ศูนย CRDC กำลังดำเนินการประสานงานจะสูง
ถึง 5,000 ลานบาท ภายใน 5 ป”  อีกทั้งยังเปนที่บมเพาะบุคลากร
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน 
และสรางแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานนวัตกรรมใหแก
นักศึกษาดวย
     โดยในป 2559 มีแผนการจัดต้ังเพ่ิมอีก 2 ศูนย ไดแก ศูนยสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ศูนยบางกะดี เพื่ออำนวยความสะดวก
และสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมไอซีทีและ
อุตสาหกรรมยานยนต รวมถึงความรวมมือทางดานเทคโนโลยีกับ
ตางประเทศ และท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) 
ณ อาคารเคเอกซ (KX: Knowledge Exchange) เพ่ืออำนวยความ
สะดวกและสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตออุตสาหกรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่ง SMEs

2. เครือขายบูรณาการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
แปรรูปดวย วทน. (Thailand Food Innovation Network:
THAI FIN) สนับสนุนยุทธศาสตรรัฐบาล “ไทยแลนดฟูดวัลเลย 
และครัวไทยสูโลก” สวทน. รวมดำเนินการตามบันทึกขอตกลง
รวมกันระหวาง 4 หนวยงานไดแก กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม และสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยโดยสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนโครงการไทยแลนดฟูดวัลเลย และ
ครัวไทยสูโลก ซ่ึงเปนโครงการยุทธศาสตรประเทศของรัฐบาล ท่ี
บูรณาการจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะภาครัฐและเอกชน และรวม
พัฒนาแผนงาน/โครงการกับหนวยเครือขายดาน วทน. กลุมเกษตรและ
อาหารทั่วประเทศ รวมถึงเชื่อมตอความรวมมือระหวางประเทศ นอก
จากนั้น สวทน. ไดรวมการพัฒนาโครงการขับเคลื่อนนำรองกับเครือขาย
ทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 5 แผนงาน คือ 1) อุตสาหกรรมอาหารอินทรียใน
ภาคเหนือ 2) อุตสาหกรรมอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน 
ขาวแปรรูปมูลคาสูง 3) อุตสาหกรรมอาหารมูลคาสูงในภาคกลาง เชน 
โคนมและผลิตภัณฑจากนม อาหารเพื่อสุขภาพ 4) อุตสาหกรรมผลไม
ในภาคตะวันออก 5) อาหารทะเลแปรรูปในภาคใต/ตะวันออก/กลาง
ตอนลาง
     ตลอดจนการนำเสนอแนวทางจัดตั้งศูนยอำนวยความสะดวกดาน 
วทน. สำหรับธุรกิจเกษตรและอาหารแปรรูป (STI Facilitation 
Platform for Agro-food Industry) โดยเฉพาะอีกดวย
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     ผลท่ีคาดวาจะเกิดคือ มีเครือขายนวัตกรรมอาหารทั่วประเทศ 
จำนวนไมต่ำกวา 1,000 ราย โดยมีสัดสวนของภาครัฐ 20% 
การศึกษา 40% และเอกชน 30% ประชาสังคม 10% เพื่อ
พัฒนาสูการเปนเครือขายของประเทศ มีกลไกที่เชื่อมโยงภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยและภาคเอกชน อันกอใหเกิดการใชประโยชนโครง
สรางพื้นฐาน และบุคลากร เพื่อหนุนภาคการผลิตและบริการใน
กลุมธุรกิจเกษตรและอาหาร ตลอดจนมีการตอยอดทางธุรกิจและ
การแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางเครือขาย เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันในทุกภาคสวนเพื่อการเตรียมพรอมสูการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารแหงอนาคตตอไป ตามแผนที่นำทางการ
ขับเคลื่อนธุรกิจอาหารไทยดวย วทน. ในระยะที่ 3 (ป 2559-
2561) และระยะที่ 4 (ป 2562-2564)

เครือขาย
นวัตกรรม
อาหาร

ประชาสังคม 10% 

ภาครัฐ 20%

เอกชน 30%

การศึกษา 40%

โดยในป 2559 สวทน. จะเชื่อมโยงเครือขายบูรณาการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปดวย วทน.นี้ รวมกับ
โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) โดยในระยะแรก จะมุงเนนเช่ือมโยงเครือขายฯ ในสวนภาคกลาง 

ตามกรอบการพัฒนาของเมืองนวัตกรรมอาหาร ระยะที่ 1 ในพื้นที่ของอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 
เพื่อสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศดวย วทน. ตอไป 

ป 64

ระยะที่

1
ระยะที่

3

ป 55 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60 ป 61

ป 56

ป 62 ป 61

ขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตรประเทศ 
เชน ไทยแลนดฟูดวัลเลย ครัวไทยสูโลก 

ยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด 
ขยายผลโครงการ เชื่อมโยงไปยัง จังหวัดอื่นๆ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Triple Helix
ใหไดขอเสนอแนะในการขับเคลื่อน

ขับเคลื่อนแผนงานในภาพรวม
สูการจัดตั้ง

ศูนยอำนวนความสะดวก

เชื่อมโยงเครือขายสรางความ
รวมมือกับตางประเทศ

พัฒนาเชื่อมโยงพื้นที่ตาง ๆ
ระดับประเทศตอไป

สำรวจความตองการของ
ผูประกอบการโดย สวทน. 
และทีมเครือขายในพื้นที่

ตั้งคณะทำงานจัดทำโครงการนำรอง
นำเสนอโครงการเขาสูยุทธศาสตร

ประเทศในสวนกลาง และ
ยุทธศาสตรจังหวัดและกลุมจังหวัด

ติดตามและประเมินผลโปรแกรมอาหารแปรรูปของประเทศตอไป

โปรแกรมยุทธศาสตรอาหาร รายสาขา ที่ดำเนินการอยู 
(เริ่มตั้งแตในป 55)
• ÍÒËÒÃÁÙÅ¤‹ÒÊÙ§ ÍÒËÒÃ·ÐàÅá»ÃÃÙ» ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¿ÒÃ�ÁÍÑ¨©ÃÔÂÐ 
• ÍÒËÒÃÍÔ¹·ÃÕÂ� ¢ŒÒÇá»ÃÃÙ»ÁÙÅ¤‹ÒÊÙ§ ¼ÅÔµÀÑ³±�ÁÙÅ¤‹ÒÊÙ§¨Ò¡
  แปรรูปผลไม
• à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¹ÇÑµ¡ÃÃÁÍÒËÒÃ (Food Innovation Network)

(จะเริ่มดำเนินการในป 58)
• ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà¤Ã×Í¢‹ÒÂ¹ÇÑµ¡ÃÃÁà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¹ÁáÅÐ¼ÅÔµÀÑ³±�  
  (Dairy Innovation Network) 
• ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ãá»ÃÃÙ»ÍÒËÒÃ
• â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁà»š¹ä»ä´Œ STI FACILITATION 
  PLATFORM FOR FOOD BUSINESS

ระยะที่

4

เลือกงาน วทน. ท่ีมีความพรอม
เทาน้ัน (พรอมใช พรอมขยายผล) 
เพื่อไปสนับสนุนเปาประสงคของ
แผนยุทธศาสตรน้ันๆ โดยการนำเอา
งาน วทน. เขาไปเปนเครื่องมือ

เสริมกับทีมงานที่ทำหนาที่
ผลักดันในภาคเศรษฐกิจ

หาชองวางและความพรอมใน
การใชงาน วทน. 

ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ

วิเคราะหและจัดลำดับ
ความสำคัญใน

ยุทธศาสตรนั้น ๆ

แผนดำเนินงานเชื่อมโยงกับ 
การจัดลำดับความสำคัญ
ของเศรษฐกิจของประเทศ 
และยุทธศาสตรการเจริญ

เติบโตของประเทศ
ไดมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

สำรวจขอมูลทั้งเชิงพื้นฐาน
และประยุกตจากทั้งภาค
เศรษฐกิจและยุทธศาสตร

หลักของประเทศ

HOW TO

4. แนวทางการขับเคลื่อน 
Food 
Innovation 
Corridors 
ในระยะ 10 ป

ระยะที่

2

แผนที่นำทางการขับเคลื่อนทางธุรกิจ เกษตรและอาหารแปรรูปไทยดวย วทน.

1.

2.

3.

4.
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การพัฒนาและสนับสนุนกำลังคน วทน.
แกภาคการผลิตและบริการ

สวทน. ไดดำเนินการ

1. จัดต้ังและพัฒนาระบบดำเนินการของศูนยอำนวยความสะดวก 
 Talent Mobility (Talent Mobility Clearing House) ขึ้นทั้งใน
 สวนกลางและสวนภูมิภาครวม 4 แหง ทำหนาที่ในการประสานงาน
 ตั้งแตการประชาสัมพันธ การจัดเวทีพบปะระหวางบุคลากร วทน. 
 และสถานประกอบการเพื่อใหเกิดการจับคูและตกลงกันใหมีการ
 เคลื่อนยายเขาไปปฏิบัติงาน ตั้งแตเริ่มดำเนินโครงการ มีบุคลากร
 เคลื่อนยายไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน 302 คน แบงเปนนักวิจัย 
 160 คน ผูชวยวิจัย 142 คน จาก 79 โครงการ ไปปฏิบัติงานใน 
 73 บริษัท (บริษัทขนาดใหญ 5 บริษัท และ SMEs 68 บริษัท) 
 โดยในป 2558 มีบุคลากรเคลื่อนยาย 140 คน แบงเปนนักวิจัย
 จำนวน 60 คน และผูชวยวิจัย 80 คน จาก 28 โครงการ ไป
 ปฏิบัติงานใน 28 บริษัท (บริษัทขนาดใหญ 1 บริษัท และ SMEs 
 27 บริษัท) ซ่ึงมาจากสาขาอุตสาหกรรมตาง ๆ อาทิ เกษตร และ
 อาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส สุขภาพ พลังงาน 
 เปนตน และมีโครงการนำรองท่ีอยูระหวางการเจรจาหารือขอบเขต
 ของโครงการอีกจำนวนมากกวา 200 โครงการ

สวทน. ไดริเริ่มผลักดันนโยบายสงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) จากมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) โดยมติ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในประเด็น ไดแก 

ใหการปฏิบัติงานในโครงการ Talent 
Mobilityถือเปนการปฏิบัติงานเต็มเวลา
ของหนวยงานตนสังกัด โดยใหนับเปน
อายุราชการหรืออายุงานของหนวยงาน
ตนสังกัด

ใหการปฏิบัติงานในโครงการ Talent 
Mobility ของบุคลากรจากมหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัยของภาครัฐ ท่ีมีขอผูกพัน
ตามสัญญาชดใชทุน นับเปนระยะเวลา
ชดใชทุนตามสัญญา

1.
2.

3.
4.

ใหบุคลากรจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ
ที่เขารวมโครงการ Talent Mobility สามารถใชผลการ
ปฏิบัติงานในภาคเอกชนในชวงเวลาดังกลาว เปนผลงาน
ในการขอตำแหนงทางวิชาการหรือตำแหนงงานอื่น ๆ 
รวมทั้งการขึ้นเงินเดือน

ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สวทน. 
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในภาครัฐและภาค
เอกชน เพื่อผลักดันการดำเนินการตามนโยบายใหเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด

1. 

2. จัดทำขอตกลงความรวมมือ (MOU) รวมกับมหาวิทยาลัย สถาบัน
 วิจัยของภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสรางเครือขายรวม
 ขับเคลื่อนสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรจากมหาวิทยาลัยและ
 สถาบันวิจัยของภาครัฐสามารถเคลื่อนยายไปปฏิบัติงานในภาค
 เอกชนได จนถึงป 2558 รวมทั้งสิ้น 16 แหง

3. รวมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผลักดันใหมีการ
 จัดทำระเบียบประเมินผลงานทางวิชาการของบุคลากรใน
 มหาวิทยาลัยจากผลการปฏิบัติงานในภาคเอกชน
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2.                         กำลังคนในสาขายุทธศาสตรตามนโยบายรัฐบาล โดยสถาบันวิทยาศาสตร
         และเทคโนโลยีชั้นสูง (Thailand Advanced Institute of 
         Science and Technology: THAIST) ทำหนาที่เปนศูนย

กลางการประสานงานใหสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ ทำความ
รวมมือดานการศึกษาหรือการวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองตอนโยบายและความตองการของ
ประเทศในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดวยการสรางกลุมสถาบันเครือขายในการ
พัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีองคความรูในการแกปญหาดานการผลิต
และบริการของประเทศ เปนกลไกในการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมี
ปริมาณและคุณภาพมากเพียงพอ เพ่ือเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน ลดการ
พึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ ประเทศไดรับประโยชนจากการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา 
ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีมีความรอบรูและความสามารถดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพิ่มขึ้น ซึ่งไดนำรองการพัฒนาองคความรูและผูเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่เปนยุทธศาสตรของประเทศ คือ

1. พัฒนาเครือขายเชี่ยวชาญและ
กำลังคนดานระบบขนสงทางราง จากนโยบายของ
รัฐบาลในการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญของประเทศ
ในระบบขนสงทางรางระหวางป 2558-2565 ประกอบดวย รถ
ไฟฟาขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และรถไฟ
ทางคู ซึ่งในอดีตเปนการซื้อเทคโนโลยีและจางผูเชี่ยวชาญจาก
ตางประเทศเกือบท้ังหมดเพ่ือพัฒนาระบบขนสงทางรางของประเทศ 
เพื่อใหประเทศมีการพัฒนาเทคโนโลยีดานระบบขนสงทางรางและ
พึ่งพาตนเองไดยั่งยืน จึงตองสรางบุคลากรที่มีพื้นฐานความรูและ
ทักษะดานระบบรางใหพรอม ตั้งแตการวิเคราะห ออกแบบ การ
กอสราง การปฏิบัติการ และซอมบำรุง เสริมทักษะเพื่อรับการ
ถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศไดอยางตอเนื่อง
      ที่ผานมา THAIST พัฒนาเครือขายพัฒนากำลังคนและความ
 เชี่ยวชาญเทคโนโลยีดานระบบขนสงทางราง ซึ่งประกอบดวย
 หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยในปจจุบันมีหนวยงานรวมเครือขายฯ 
 ทั้งสิ้น 26 หนวยงาน ไดดำเนินการเผยแพรองคความรูดานระบบ
 ขนสงทางรางและสรางเครือขายบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของผาน
 หลักสูตรอบรม วศร. จนถึงปจจุบันมีผูผานการอบรมแลวจำนวน 
 5 รุน ไดมีการสนับสนุนใหมีการพัฒนาบุคลากรผานการเรียน
 การสอนในสถาบันการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
 มาอยางตอเนื่อง โดยไดมีการพัฒนารายวิชาดานระบบขนสงทาง
 รางสำหรับการศึกษาในระดับวิศวกรและชางเทคนิค ตลอดจน
 พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมขนสงทางราง นอกจากนี้ไดมีการถาย
 ทอดเทคโนโลยีโดยผูเชี่ยวชาญตางประเทศในเทคโนโลยีดาน 
 Rolling Stock และ Train Operation and Management จนถึง
ป 2558 ไดพัฒนารายวิชาระดับวิศวกร 14 รายวิชา รายวิชาระดับ
ชางเทคนิค 8 รายวิชา หลักสูตรวิศวกรรมขนสงทางราง 1 หลักสูตร 
พัฒนาบุคลากรผูสอนและนักวิจัย 837 คน นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
338 คน และนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาจำนวนกวา 1,000 คน

       การดำเนินงานในแตละกิจกรรมไดรวมดำเนินการกับหนวย
 งานเครือขายฯ เปนการวางรากฐานกลไกการพัฒนาบุคลากรและ
 ความเช่ียวชาญเทคโนโลยีดานระบบขนสงทางรางในรูปแบบของ
 เครือขาย Thailand Rail Academy (TRA) ซ่ึงดำเนินการพัฒนา
 บุคลากรผานสถาบันการศึกษา ศูนยฝกอบรมดานเทคนิค ศูนย
 ความเปนเลิศ ตลอดจนดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อแกปญหา
 ภาคการผลิตและบริการ
      ดวยการสรางฐานความสามารถนี้ จะกอใหเกิดการเพิ่มขีด
 ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนสงทางราง 
 ผูประกอบการไทยที่มีสวนรวมในหวงโซคุณคาอุตสาหกรรมระบบ
 ขนสงทางรางของโลก (Global Value Chain) และกอใหเกิดการ
 จางงานแกคนไทยจำนวนมาก ซึ่งจะเปนแรงผลักดันตอการยก
 ระดับเศรษฐกิจและความเปนอยูของคนไทยใหดีขึ้น เปาประสงค
 หลักของการวางระบบพัฒนากำลังคนดานระบบขนสงทางรางเพื่อ
 “ใหประเทศไทยมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีที่พึ่งพา
 ตนเองไดในระดับที่เหมาะสม” ทั้งในดานการซอมบำรุงและการ
 เดินรถที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง โดยบุคลากรไทยมีขีด
 ความสามารถ ตั้งแตการวางแผนและตัดสินใจดานนโยบาย การ
 บริหารจัดการ และการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับระบบขนสงทางราง 
 รวมถึงในอนาคตสามารถทำการวิจัยและพัฒนาตลอดจนออกแบบ
 ทางวิศวกรรมได กอใหเกิดการยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยี 
 นำไปสูการลงทุนในอุตสาหกรรมระบบขนสงทางรางและธุรกิจ
 ตอเนื่องอยางคุมคา
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 เครือขายเพื่อการถายทอดเทคโนโลยีและบริการ
 วิชาการดานการปรับปรุงพันธุพืช เปนการสงเสริมการ
 ผลิตและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการปรับปรุงพันธุพืชและ
 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ ที่สอดคลองกับอุตสาหกรรมเปาหมายดาน
. การเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงนโยบาย
 สำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการผลักดันใหประเทศไทย
 เปนศูนยกลางเมล็ดพันธุ 
      THAIST ไดหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจากกระทรวง
 เกษตรและสหกรณและหนวยงานจากภาคเอกชนเพื่อจัดทำ
 ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรดานการปรับปรุงพันธุพืช และการ
 ผลิตพันธุพืชและเมล็ดพันธุ โดยในการนำรองโครงการ THAIST 
 ไดรวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดดำเนินงานในลักษณะ
 ของกลุมสถาบันเครือขายในการถายทอดเทคโนโลยีชั้นสูง และ
 ใหบริการดานงานวิจัยและพัฒนาดานการปรับปรุงพันธุพืชทั้ง
 ภาครัฐและเอกชน โดยการจัดหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 ทั้งสิ้น 7 เรื่อง โดยมีผูเขารวมการฝกอบรม 487 คน การพัฒนา
 บุคลากรผูสอนผานการจัดคายนักปรับปรุงพันธุพืช ถายทอด
 เทคโนโลยี โดยผูเช่ียวชาญจากสถาบันช้ันนำระดับโลก จัดทำระบบ
 ฐานขอมูลทางจีโนมสำหรับพืชที่สำคัญของประเทศ เชน มัน
 สำปะหลังและพริก จัดเวทีประชุมวิชาการสำหรับนักวิจัยและ

หนวยงานเครือขาย

2.

3. 
เครือขายพัฒนาบุคลากรวิจัยดานเภสัชเวชศาสตร
และดานการทดลองระดับพรีคลินิกจนถึงระดับคลินิก
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยาชีววัตถ ุจากที่ประเทศไทย
ยังขาดอุตสาหกรรมผลิตยาชีวเวชภัณฑภายในประเทศ ทำใหสูญเสีย
งบประมาณในการสั่งซื้อยาจากตางประเทศเปนจำนวนมาก เนื่องจาก
ปญหาในหลายดาน อาทิ ขาดแคลนบุคลากร แมประเทศไทยมีบุคลากร

       THAIST ไดสรางความรวมมือกับศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (ศลช.) เพื่อสรางองคความรูและประสบการณดานการทดสอบ
ในระยะคลินิกและระบบมาตรฐานรองรับอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตรผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมุงเนนกลุมผลิตภัณฑชีวเภสัชภัณฑ 
(Biopharmaceuticals) และผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ ซ่ึงท่ีผานมาไดเปดอบรมท้ังส้ิน 5 หลักสูตร และพัฒนาบุคลากรระดับสูงท่ีมีความเช่ียวชาญดาน
การทดสอบในระยะคลินิกและระบบมาตรฐานรองรับอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร โดยมุงเนนกลุมผลิตภัณฑชีวเภสัชภัณฑ (Biopharmaceuticals) 
ทั้งสิ้น 609 คน รวมถึงสรางหลักสูตรดานเภสัชเวชศาสตร (Pharmaceutical Medicine) เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร 
(Life Science Industry) โดยมุงเนนกลุมผลิตภัณฑยาชีววัตถุ (Biopharmaceuticals) และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับหนวยงานพันธมิตรคือ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และหนวยงานเอกชนท่ีมีสวนรวมในการวิพากษหลักสูตร และคาดวาจะเร่ิมดำเนินการเปดการเรียนการสอนในปการศึกษา 
2560 นอกจากนี้ยังรวมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วางแนวทางการพัฒนาบุคลากรดานการขึ้นทะเบียนตำรับยาและดาน
การรีวิวตำรับยา รวมทั้งพัฒนากระบวนการขึ้นทะเบียนตำรับยา โดยจะเริ่มดำเนินการในป 2559

ท่ีมีทักษะดานเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) อยูเปนจำนวนมาก 
แตขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะและองคความรูดานการพัฒนา 
Biopharmaceuticals โดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งนักวิจัยหรือ
สัตวแพทยในขั้นการทดสอบในระยะพรีคลินิก (Preclinical Studies) 
และวิศวกรที่มีทักษะองคความรูในดานกระบวนการทางชีวภาพ 
(Bioprocess Engineer)

 ผูเชี่ยวชาญสำหรับพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ เชน มัน
 สำปะหลัง โดยมีผูเชี่ยวชาญและนักวิจัยนำเสนอผลงาน ทั้งสิ้น 
 11 เรื่อง และเปดโอกาสใหบริษัทเอกชนและหนวยงานภาครัฐ
 เขารับการบริการวิจัยและพัฒนา ริเร่ิมดำเนินการท่ี ศูนยเทคโนโลยี
 ชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมถึงอยูระหวาง
 แผนการจัดตั้งศูนยวิจัยและบริการดานการปรับปรุงพันธุพืช ซึ่ง
 เปาหมายที่คาดวาจะไดรับคือ ประเทศไทยมีบุคลากรที่มี
 ความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญดานการ
 ปรับปรุงพันธุพืช และการผลิตพันธุพืชและเมล็ดพันธุ
 ที่เพียงพอและสอดรับตอการมุงเปนศูนยกลาง
 การผลิตและพัฒนาพันธุพืชและเมล็ดพันธุในภูมิภาค
 อาเซียนในอนาคต
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THAIST รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
ดำเนินการพัฒนาศูนยนวัตกรรมดานการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อ
การผลิต (Center of Innovation in Design and Engineering for 
Manufacturing : CoI-DEM) เพื่อเปนศูนยกลางในการพัฒนาตนแบบ
นวัตกรรมและผลิตภัณฑ และการพัฒนาบุคลากรดานการออกแบบ
และวิศวกรรมเพื่อการผลิต ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตรของประเทศ เชน อุตสาหกรรม
ยานยนตสมัยใหม อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ อุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมหุนยนต ฯลฯ โดยไดดำเนินการ
ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตข้ันสูงใหกับบุคลากรท้ังในภาค
อุตสาหกรรมและภาครัฐ จำนวน 5 เทคโนโลยี (รวม 353 คน) นอก
จากนี้ THAIST ไดรวมกับศูนยบริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม 
(DECC) วางแนวทางการพัฒนาเครือขายเชี่ยวชาญดานการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตรของประเทศ 
โดยเริ่มจากดำเนินการพัฒนาศักยภาพผูเชี่ยวชาญ (Train the Trainer) 
และผูประกอบการในดานการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการผลิตดวย 
CAE ทั้งในสวนกลางและภูมิภาค เพื่อเตรียมความพรอมใหกับคณาจารย 
ผูเชี่ยวชาญ นักวิจัย และผูประกอบการในการใชองคความรูและ
เทคโนโลยีดาน CAE สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑและการแกไขปญหา
ในภาคผลิตและบริการ ซึ่งเริ่มนำรองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยมีมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขารวมจำนวน 5 
มหาวิทยาลัย และผูประกอบการทั้งในภาคกลางและตะวันออกเฉียง
เหนือเขารวม จำนวน 20 ราย และในป 2559 จะดำเนินการพัฒนา
แพลตฟอรมกลางเพ่ือสงเสริมการใชงานการวิเคราะหทางวิศวกรรม
ดวยซอฟตแวร (Design software) สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑและ
กระบวนการผลิต หรือการแกปญหาอุตสาหกรรมอยางเปนรูปธรรม 
และเพื่อรองรับการดำเนินงานของเครือขายเชี่ยวชาญดานการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม

เครือขายการพัฒนาบุคลากรและศูนยนวัตกรรม
ดานการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต จาก
นโยบายรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย
ในดานอุตสาหกรรมนั้นเนนการสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ สงเสริมอุตสาหกรรมที่ใช
เทคโนโลยีข้ันสูง สงเสริมอุตสาหกรรมท่ีใชการออกแบบและสรางสรรค 
รวมถึงการเพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมใหเขมแข็ง สามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
การเพ่ิมองคความรูในดานการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 

4. 

      THAIST จึงรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
วางแนวทางการพัฒนาบุคลากรผานการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ โดยวางแผนจะพัฒนาโมดูลการ
เรียนรูเพื่อใชในการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมหุนยนตและ
ระบบอัตโนมัติ จำนวน 10 โมดูล ในระยะเวลา 4 ป (ป 2557-2560) 
ซึ่งในป 2558 ไดพัฒนาโมดูลการเรียนรูจำนวน 2 โมดูล คือ โมดูล 
Perception  and Action และโมดูล Robotics Invention รวมถึง
วางแนวทางการเสริมสรางและพัฒนาความรูและทักษะในการประกอบ
อาชีพของบัณฑิตในหลักสูตร 3 สายอาชีพ คือ สายอาชีพวิศวกร 
สายอาชีพนักวิจัยและอาจารย และสายอาชีพผูประกอบการดาน

5. การพัฒนาบุคลากรดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมหุนยนตเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ถูกกำหนดใหเปน
อุตสาหกรรมเปาหมาย เพื่อจะเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ โดยอุตสาหกรรมหลักที่มี
ความตองการใชหุนยนตและระบบอัตโนมัติสูง คือ อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหาร เนื่องดวยเทคโนโลยีหุนยนตสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไดอยางมากและทำใหการผลิตมีมาตรฐานและคุณภาพ 
รวมทั้งชวยในการแกปญหาคาแรงราคาสูงและการขาดแคลนแรงงาน แตการนำเทคโนโลยีดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติมาใชจำเปนจะตองใช
บุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะทาง ประเทศไทยจึงควรมีการเตรียมความพรอมในการสรางและพัฒนาบุคลากรในดานดังกลาว 

เทคโนโลยี โดยเริ่มจากสายอาชีพวิศวกรผาน "การอบรมเชิงปฏิบัติดาน 
Programmable Logic Controller (PLC) และการประยุกตใชสำหรับ
ระบบอัตโนมัติ” เพื่อสงเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ
และมีคุณลักษณะที่ตอบสนองความตองการตอภาคอุตสาหกรรม รวมถึง
ไดดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมใหมีความรู
ความเขาใจในเทคโนโลยีระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ และกลยุทธการ
เลือกหรือจัดหาระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ และการถายทอดเทคโนโลยี
ดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติโดยผูเชี่ยวชาญตางประเทศ จำนวน 
2 เทคโนโลยี
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      สวทน. พัฒนากลไกการผลิตกำลังคนทางเทคนิคและเทคโนโลยี

ดวยการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรูกับการทำงาน 
(WiL : Work-integrated Learning) โดยนำรองการ
พัฒนากำลังคนทางเทคนิคและเทคโนโลยีในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน เพื่อสราง
กำลังคนท่ีมีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม 
รวมพัฒนาเสนทางอาชีพทางเทคนิคที่ชัดเจน อีกทั้งขยายผลการจัด
การศึกษาในรูปแบบ WiL ครอบคลุมระดับ ปวส. ปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรที่สำคัญ ไดแก อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

ตลอดจนไดรวมสนับสนุนใหมีการจัดตั้งสำนักวิชาการเรียนรูกับการ
ทำงาน (WiL Academy) ภายใตกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา และผลักดันใหเกิดการขับเคล่ือนนโยบายการบูรณาการ
การเรียนรูกับการทำงานดวยกลไกสมาพันธ WiL (WiL Alliance) 
ซ่ึงไดนำรองการดำเนินงานรวมกับบริษัท 5 แหงและมหาวิทยาลัย 
6 แหง มีนักศึกษาเขารวมโครงการรวม 534 คน โดยมีนักศึกษา
เขาใหมในป 2558 จำนวน 265 คน
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03.
ศึกษากระบวนการ

และประเด็นปญหาเชิง
ยุทธศาสตรเพื่อพัฒนา
นโยบายและมาตรการ

การพัฒนาผูประกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม

อยางเปนระบบ

อำนวยความสะดวก
และเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในจัดตั้งและดำเนินธุรกิจ
ของผูประกอบการธุรกิจ

นวัตกรรมรายใหม

01.

04.

05.

02. พัฒนากลไกและ
มาตรการสนับสนุน

ทางการเงินและการคลัง
ตลอดจนปรับปรุงกฎหมาย
กฎระเบียบเพื่อใหเอื้อตอ
การดำเนินธุรกิจของ

ผูประกอบธุรกิจ
นวัตกรรมรายใหม

สงเสริมและสราง
วัฒนธรรมนวัตกรรมและ

ภาวะผูประกอบการ โดยมุงเนน
การปรับเปลี่ยนบทบาท

มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพไปสูการ
เปนมหาวิทยาลัย

แหงการพัฒนาผูประกอบการ
(Entrepreneurial

University)

พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทั้งทางกายภาพ

(Hard Infrastructure) และ
ปจจัยสนับสนุน

(Soft Infrastructure) ที่เอื้อ
ตอการพัฒนาผูประกอบการ

ธุรกิจนวัตกรรม
รายใหม

พัฒนาผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม (Startup) 
ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสรางระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยมุงเนนการพัฒนาผูประกอบการใหมใหเปน
นักรบทางเศรษฐกิจที่สามารถใชทรัพยากรของประเทศ
ในการผลิตสินคาและบริการ มุงเนนการสรางมูลคาเพิ่ม 
การจางงานในทองถ่ิน และการกระจายรายไดสูภูมิภาค 
รวมทั้งกอใหเกิดอุตสาหกรรมเปาหมายใหม เพื่อเปน
กลไกในการขบัเคล่ือนประเทศ โดยมอบหมายใหกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก
ในการพัฒนาผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม 
(Startup) สวทน. ไดริเริ่มการศึกษากระบวนการและ
ประเด็นปญหาเชิงยุทธศาสตร สำหรับพัฒนาขอเสนอแนะ
เชิงนโยบาย มาตรการ กลไก เพื่อสงเสริมการพัฒนา
ผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหมในปจจัยสำคัญคือ 

1.

การพัฒนาระบบนิเวศ (ECOSYSTEM)

สงเสริม STARTUP และการถายทอดเทคโนโลยี



      โดยที่ผานมา สวทน. รวมกับเครือขายสถาบันทั้งในประเทศและ
ตางประเทศจัดหลักสูตรพัฒนาผูนำการพัฒนาผูประกอบการฐาน
นวัตกรรม (STI Entrepreneurship Fellows) และกิจกรรมการ
ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนา Innovation-based Entrepreneurship 
เพื่อมุงเนนใหมีการพัฒนาระบบนิเวศผูประกอบการในทุกองคประกอบ
ของระบบนิเวศ และมุงเนนการสรางภาวะผูประกอบการฐานนวัตกรรม
ใหนักวิจัย รวมพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาดานการพัฒนาผูประกอบ
การและระบบนิเวศผูประกอบการในระดับมหาวิทยาลัย อีกทั้งได
รวมกับเครือขายการวิจัยดานการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหง
ประเทศไทย (Thailand Technology and Innovation Management 
Association: ThaiTIMA) จัดประชุมทางวิชาการประจำปหัวขอ 
Sustaining Economics & Social Development through Science, 
Technology & Innovation และรวมมือกับสมาคมการจัดการธุรกิจ

แหงประเทศไทย จัดต้ัง STI-TMA Centre of Entrepreneurial 
Development เพ่ือใหเปนศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางดานการพัฒนา
ผูประกอบการฐานนวัตกรรมในภาคเอกชน และเปนหนวยงานกลาง
ในการรายงานสถานะภาวะผูประกอบการกับการพัฒนาของประเทศ 
สำหรับเปนกลไกในการพัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และการพัฒนา
เคร่ืองมือสนับสนุนผูประกอบการฐานนวัตกรรม ตอมาไดรวมกับ สวทช. 
และสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) จัดทำขอเสนอมาตรการ
สงเสริม Startup เปนแผนงานท่ีใชภารกิจเปนตัวต้ัง (Agenda-Based 
Program) เสนอตอรัฐบาล พรอมทั้งจัดทำขอเสนอโครงการพัฒนา
ธุรกิจนวัตกรรมรายใหมเพื่อผลักดันใหมหาวิทยาลัยดำเนินการพัฒนา
นักศึกษาและนักวิจัยใหเปนผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมท่ีเนน
เทคโนโลยี โดยในป 2559 นั้นจะทำงานรวมกับหนวยงานหลักที่
เกี่ยวของเพื่อเตรียมการสรางฐานรองรับการทำงานใน 5 เรื่อง คือ

2.
     สวทน. รวมกับหนวยงานพันธมิตรอีก 8 แหง ไดแก สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมทรัพยสินทางปญญา 
ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร สมาคมหนวยบมเพาะธุรกิจและ
อุทยานวิทยาศาสตรไทย ไดจัดงาน AUTM 2016 ณ จังหวัดเชียงใหม 
ระหวางวันท่ี 15-18 มีนาคม 2559 และหลังจากน้ันจะสรางเครือขาย
ผูจัดการนวัตกรรม (Alliance of Innovation Managers ; AIMs 
Thailand) เปนการขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรม (innovation 
ecosystem) ใหสามารถดำเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความ
ยั่งยืน โดยเครือขายผูจัดการนวัตกรรมนี้จะมุงเนนการเสริมสรางทักษะ 
พัฒนาเสนทางอาชีพ ใหกับบุคลากรดานการถายทอดเทคโนโลยีและ
การจัดการนวัตกรรม และเรงสรางผูประกอบการฐานนวัตกรรมใน
ประเทศไทย โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณความรูและทักษะดาน
การบริหารจัดการและถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางเขมขน 
อาทิ จัดทำหลักสูตรแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการบริหารจัดการ หนวย
บริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยี การประเมิน
มูลคาทรัพยสินทางปญญา (IP Valuation) และ Policy and Ecosystem 
Education Program  อีกท้ังไดจัดทำ Competency Guideline 
สำหรับเปนแนวปฏิบัติในการเสริมสรางศักยภาพใหผูจัดการนวัตกรรม 
รวมถึงอำนวยความสะดวกและเช่ือมโยงผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรม
ใหสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางราบรื่น และสรางผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ
ใหแกประเทศตอไปได
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การสนับสนุนเพื่อเรงการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม
สำหรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

การสงเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเปนผูประกอบการ

การพัฒนายานธุรกิจนวัตกรรมรายใหม (Startup district)

การพัฒนาการศูนยการพัฒนาแนวความคิดสูธุรกิจนวัตกรรม
รายใหม (Idea to Startup Development Center: I2S)

การพัฒนาศูนยสงเสริมการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน
เพื่อสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายใหม (Company R&D 
Center-CRDC)

     ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการขับเคล่ือนเครือขายผูจัดการนวัตกรรม 
คือ สรางนักถายทอดเทคโนโลยีและผูจัดการนวัตกรรมมากกวา 300 คน 
ที่มีความรูเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (productivity) ใหอยูในระดับที่สามารถ
ดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและทัดเทียมกับผูจัดการนวัตกรรม
ในตางประเทศไดในจำนวนมากพอใหสามารถรองรับความกาวหนาและ
การกระจายของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งในและตางประเทศได 
รวมทั้งสรางและถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหวางหนวยงานรัฐ
และเอกชนมากขึ้น อันสงผลใหมีการนำผลงานไปใชประโยชนในเชิง
พาณิชยมากข้ึน นำไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ



      สวทน. สรางความตระหนักและเครือขายนักบริหาร
จัดการนโยบาย วทน. ในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนภูมิภาคประจำ
จังหวัด และองคกรภาคเอกชน โดยไดจัดทำหลักสูตรการบริหาร
จัดการนโยบายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ 
Science Technology and Innovation Policy Management 
Program (STI-PMP) แกผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของกับการจัดทำ
นโยบายทั้งภายในสวนกลางและสวนภูมิภาค ตามแนวนโยบายและ
แผนวทน. แหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) ที่มุงแกไขปญหาใน
การพัฒนา วทน. ของประเทศไทยในอดีตท่ีตอเน่ืองถึงปจจุบัน มุงช้ีนำ
แนวทางในการพัฒนาประเทศดวย วทน. เพ่ือกาวไปสูเศรษฐกิจสังคม
ฐานความรูในอนาคต ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
พัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีปริมาณและคุณภาพ 
รูเทาทันการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว มีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีและสามารถ
ใชวทน. ใหเปนประโยชน โดยที่ผานมาไดจัดหลักสูตร STI-PMP มาแลว
มากกวา 2 ปอยางตอเน่ือง มีผูเขารับการอบรม 137 คน

      ผลที่ไดรับจากการสรางเครือขายฯ ไดแก บุคลากรในหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับนโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แหงชาติในมิติตางๆ มีการแลกเปลี่ยนองคความรู วิสัยทัศนและ
ประสบการณระหวางผูเขารับการอบรมดวยกัน และนำไปใชประโยชน
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. ตลอดจนนโยบายและแผนของ
หนวยงานในอนาคต เสริมสรางทักษะในการวิเคราะหสภาวะแวดลอม
ในปจจุบันและอนาคต และเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานที่
เก่ียวของไดเรียนรูแนวทางในการขับเคล่ือนประเทศดวยวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากการเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีในประเทศและ
ตางประเทศ และเปนการสรางเครือขายการบริหารจัดการนโยบาย
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการขับเคลื่อน
การบูรณาการแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในสวนกลางและสวนภูมิภาคใหเปนรูปธรรม
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1. ดานสังคมและชุมชน



2.
      ในสวนของจังหวัด สวทน. ไดรวมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
และสำนักงานจังหวัดสงขลา จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ ใน 3 
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับ วทน. คือ ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาภาคการ
เกษตร อุตสาหกรรม การคา การลงทุน การทองเที่ยวและบริการ 
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรูและ
พหุวัฒนธรรม และยุทธศาสตรท่ี 3 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุล ทั้งนี้ ไดมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (พ.ศ. 2557-2560) 
พื้นที่จังหวัดสงขลา สำหรับทั้ง 3 ยุทธศาสตร  โดยจังหวัดไดนำแผน
งาน/โครงการภายใตแผนฯ ดังกลาว บรรจุเขาสูแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปจังหวัดสงขลา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 15 
โครงการ รวมเปนงบประมาณทั้งสิ้น 407 ลานบาท โดยทั้ง 15 โครงการ
ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด
และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (กนจ.)
      ซึ่งจากการทำแผนฯ เหลานี้ ในอนาคตจะสามารถขยายผลใหเกิด
การพัฒนาชุมชนนวัตกรรม (หมายถึง ชุมชนที่มีขีดความ
สามารถในการระบุปญหาหรือความตองการของตนเอง 
สามารถประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

    ขับเคล่ือนแผนงาน วทน. ในจังหวัดและกลุม
จังหวัด โดย สวทน. รวมกับ จังหวัด/กลุมจังหวัด 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาอุตสาหกรรม หอการคา หนวยราชการ
สวนภูมิภาค และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ จัดทำประเด็นดาน วทน. 
เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัด 
กลุมจังหวัด หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยไดดำเนินการ
ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการจากรายงานการศึกษาอิสระที่มีศักยภาพ
ของผูเขารวมอบรมในหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายดาน วทน. 
ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน และตามความตองการของพื้นที่ รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 โครงการ
คือ 

6. การสรางและทดสอบเตาอบรมควันยางพารา
ขนาดเล็กดวยความรอนจากเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง 
สหกรณกองทุนสวนยางบอทอง อ. บอทอง จ. ชลบุรี

1. การพัฒนากลไกและเครื่องมือทาง วทน. 
เพื่อสรางขีดความสามารถของทองถิ่นชุมชน: 
กรณีนำรองสาขาขาว (แพรโมเดล) 

2. การพัฒนาดานพลังงานทดแทน
พื้นที่จังหวัดพิจิตร ดวย วทน.

3. การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยพื้นที่เทศบาล
นครแมสอดดวยวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

4. จัดทำขอมูลการจัดการ
ทรัพยากรน้ำ อ. โพนทราย จ. รอยเอ็ด

5. การสงเสริมการทองเที่ยว
เขตเมืองที่ยั่งยืน จ.อุดรธานี 

(วทน.) ซึ่งรวมถึง วทน. สมัยใหมและ วทน. ที่เกิดจาก
ภูมิปญญาชาวบาน เพื่อแกไขปญหาสำคัญของชุมชนโดย
ใหการมีสวนรวมของสมาชิก ตั้งแตกระบวนการ “รวมคิด 
รวมลงทุน รวมดำเนินการ รวมรับผลประโยชน และรวม
ติดตามประเมินผล” ทำใหชุมชนพ่ึงพาตนเองไดและมีการ
พัฒนาอยางยั่งยืน) โดยคาดหวังวาในทุกจังหวัดนั้นจะเกิดการลงทุน
ในแผนงาน/โครงการดาน วทน. สำหรับแกไขปญหาและตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในพื้นที่ นำไปสูการเกิดสังคม ชุมชนที่
พัฒนาดวยการใช วทน. เปนเคร่ืองมือสำคัญ สอดคลองการประยุกต
ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรูความสามารถพ่ึงพาตนเองได 
เพิ่มการจางงานและผลิตผลจากในชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่เปาหมายใหดีขึ้น
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1.

2.

สวทน. รวมกำหนดนโยบายของประเทศไทยในดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการกำหนดทาทีและกรอบ
การเจรจาของประเทศไทยดานการพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยีภายใตกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change: 
UNFCCC) โดยรวมในคณะผูแทนประเทศไทยสำหรับการเจรจาใน
เวทีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในประเด็นการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี (Technology 
Development and Transfer) รวมถึงทำหนาที่เปนหนวยประสาน
งานกลาง (National Focal Point) ในการขับเคล่ือนเพ่ือการพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยีดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 
หรือ National Designated Entity (NDE) ภายใตกลไกเทคโนโลยี
(Technology Mechanism) ของ UNFCCC 

สวทน. เตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับ
ประเทศไทยทั้งในดานการปรับตัว (Adaptation) และดานการลด
ผลกระทบ (Mitigation) โดยการทำงานรวมกับ United Nations 
Environment Programme (UNEP) และ Global Environment 

Facility (GEF)  ในการดำเนินโครงการการประเมินความตองการ
ดานเทคโนโลยี (Technology Needs Assessment: 
TNA) สำหรับประเทศไทย ภายใตการสนับสนุนของ UNFCCC  
โครงการนี้ไดดำเนินการรวมกับหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยี 4 หนวยงาน ไดแก สวทช. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
และการเกษตร (สสนก.) ศูนยจัดการความรูดานการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ (ศภ.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการประเมินความตองการ
ดานเทคโนโลยี และการจัดทำแผนปฏิบัติการเทคโนโลยี (Technology 
Action Plan: TAP) ในสาขาสำคัญ 4 สาขา ไดแก การเกษตร การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบจำลองทางคณิตศาสตร และพลังงาน 
ผลการศึกษาถูกใชเปนแนวทางในการใชเทคโนโลยีในการรับมือตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่ไดรับการยอมรับ
จาก UNFCCC โดยถูกนำมาเปนแนวทางในการถายทอดเทคโนโลยี
ภายใตกลไกของ UNFCCC และถูกนำไปบรรจุในแผนระดับชาติตาง ๆ 
ของประเทศ เชน แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พ.ศ. 2557-2593

3.

ผลที่คาดวาจะไดรับ คือ 

มาตรการ วทน. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและการคา
ของประเทศ สวทน. ไดเล็งเห็นความสำคัญของประเด็นสิ่งแวดลอม
ที่ถูกนำมาใชเปนประเด็นทางการคา จึงไดทำการวิจัยเชิงนโยบายและ
ไดหารือกับคณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ท่ีประกอบ
ไปดวยสภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
และสมาคมธนาคารไทย ท่ีไดเห็นความสำคัญของการใชเคร่ืองมือดาน
การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) มาเสริมสราง
ขีดความสามารถของผูประกอบการ สรางมาตรฐานใหกับผลิตภัณฑ
และบริการเพ่ือชวยลดมาตรการการกีดกันทางการคาดานส่ิงแวดลอม
สงเสริมการสงออกของประเทศไทย และสนับสนุนการพัฒนาอยาง

1. เพิ่มขีดความสามารถการแขงขันดานการคาใหกับสินคาสงออกของไทย 7.3 ลานลานบาท เฉพาะสินคาเกษตรมีมูลคา 1.3 ลานลานบาท 
   (ประมาณการ ณ ป 2557)
2. รักษาตลาดสงออกและเพิ่มมูลคาตลาด Eco-Product กวา 6.8 แสนลานบาท (ประมาณการเฉพาะที่สงออกไปสหภาพยุโรป)
3. รักษากลุมแรงงานเดิมและเพิ่มการจางงานกวา 1.8 ลานคนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับสงออก 
4. ลดคาใชจายการจัดการมลพิษของภาครัฐที่ใชงบประมาณ 9,600 ลานบาทตอป 
5. เปนผูนำในเอเชียและอาเซียนดานการผลิตและบริโภคสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ย่ังยืนของประเทศไทย จึงเสนอขอความเห็นชอบในการจัดต้ังสถาบัน
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนและการคา (Technological Institute 
for Sustainability and Trade: TIST) ในรูปแบบหนวยงานในกำกับ
ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
รวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) และที่
ประชุมไดมีมติเห็นชอบการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่
ย่ังยืนและการคา โดยมอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไปพิจารณารายละเอียดรวมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (กพร.) กอนนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป

ดานสิ่งแวดลอม
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1.
     สวทน. มุงเนนการสรางความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (Public Private People 
Partnership : PPPP) ในการวางรากฐานการพัฒนากำลังคน STEM เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยได
ดำเนินการ ดังนี้

การพัฒนากำลังคนดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics: STEM)

27

การสรางรากฐานการพัฒนา วทน. เพื่ออนาคต
(DEVELOPMENT OF STI)

1.2  จัดทำยุทธศาสตร
และมาตรการพัฒนากำลัง
คน STEM ของประเทศ 
สวทน. ไดรับมอบหมายจากคณะ
กรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 
(กวทน.)  ใหเปนฝายเลขานุการของคณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตรกำลังคน 
STEM โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนประธาน จัดทำ
ยุทธศาสตรกำลังคน STEM ของประเทศ นอกจากนี้ สวทน. ไดสนับสนุนหนวยงาน
ในกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการจัดทำแผนงานบูรณาการในรูปแบบ 
Agenda-based Budgeting เร่ืองการพัฒนาแรงงาน STEM สำหรับปงบประมาณ 
2560-2564 และรวมกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
สนับสนุนคณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ในการจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) นโยบายเชิงรุกเพื่อพัฒนาเยาวชนและกำลังคนดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร เสนอตอคณะรัฐมนตรี 
และสนับสนุนสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในการจัดทำนโยบายสะเต็มศึกษา 
เพื่อบรรจุไวในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2574

1.4  ขับเคลื่อนเครือขายการพัฒนาแรงงาน STEM โดย
รวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม และหนวยงานเครือขายพัฒนาตนแบบ
การเรียนการสอน STEM ในโรงเรียนที่เชื่อมโยงกับเสนทางอาชีพ
ดาน วทน. (STI Career Academy) และรวมกับ สวทช. นำเอา
ความเชี่ยวชาญของบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งใน 
สวทช. และหนวยงานพันธมิตรของ สวทน. และ สวทช. มาชวย
ยกระดับทักษะและความรูดาน STEM ในเยาวชน และประชาชน
ทั่วไป ควบคูกับการใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานของกระทรวง
วิทยาศาสตรฯ ที่มีอยู 
เพื่อเปนแหลงเรียนรู 
และบมเพาะศักยภาพ
และความสามารถดาน
วิจัยในเยาวชน นอก
จากนี้ สวทน. ไดรวมกับ
บริษัท Chevron ใน
การจัดตั้งและขับเคลื่อน
โครงการ Enjoy Science
เพื่อสงเสริมการศึกษา
และพัฒนาทักษะแรงงาน
ดาน STEM 

 1.1 สรางเวทีแลกเปลี่ยน
 องคความรูและเครือขาย
 ดานการศึกษาและพัฒนา
 แรงงาน STEM สวทน. 
 รวมกับสถาบันสงเสริมการสอน
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 (สสวท.) จัดต้ัง STEM Thailand 
Forum เพ่ือเปนเวทีแลกเปล่ียนองคความรูและขอมูลดานการศึกษาและพัฒนาแรงงาน 
STEM  และสนับสนุนสำนักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการ
ผลักดันและขับเคลื่อนใหเรื่องการพัฒนาการศึกษาและแรงงาน STEM เปนหนึ่งใน
สาขาความรวมมือกับสหรัฐอเมริกานอกจากน้ี ยังไดสนับสนุนสำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาแหงชาติจัดการประชุม Thailand-U.S. Education Roundtable 
ในหัวขอ STEM Education: Learning Culture of the 21st Century Workforce 
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและสรางความรวมมือกับหนวยงานดานการศึกษา
วิจัยของสหรัฐฯ และสนับสนุนมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย ในการขับเคลื่อนความรวมมือดานการพัฒนากำลังคน STEM กับ 
New York Academy of Sciences

1.3 สรางเครือขายวิจัยดานการศึกษาและการพัฒนา
แรงงาน STEM สวทน. สงเสริมสนับสนุนการการวิจัยและพัฒนา
ดานการศึกษาและการพัฒนาแรงงาน STEM โดยรวมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในการศึกษาวิจัยการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน STEM ใหสอดคลองกับการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ โดยการจัดทำโมดูลการเรียนรูเทคโนโลยี
รถไฟฟาความเร็วสูงและโลจิสติกส พรอมทั้งนำรองการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบ Active Learning ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในโรงเรียนเครือขาย 5 โรงเรียน และรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ในการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสม
ในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาเสริมการเรียนการสอน 
STEM ในรูปแบบการเรียนรูคูกับการทำงาน นอกจากนี้ สวทน. 
ไดรวมกับสถาบันคีนันแหงเอเซียทำการศึกษาวิจัยแนวทางความ
รวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการศึกษา
และพัฒนาแรงงานดาน STEM



 การขยายผลโรงเรียนเทคโนโลยีฐาน
 วิทยาศาสตร สวทน. รวมกับ สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) พัฒนาผูมีความสามารถพิเศษ
ทางอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในรูปแบบ
โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร (Science-Based Technology 
School: SBTS) โดยนำรองการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ project-
based learning และมีการจับคูมหาวิทยาลัยเปนพ่ีเล้ียง และสนับสนุน
การขยายผลใหมีการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น
ใน 4 ภูมิภาค ไดแก วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี วิทยาลัยเทคนิคพังงา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี 
รวมถึงรวมผลักดันขอเสนอนโยบายโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ใหไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการตอไป

 การขับเคลื่อนการอภิวัฒน (reprofile) 
 มหาวิทยาลัยราชมงคลในการสงเสริม
การพัฒนา วทน. ในพ้ืนท่ีภูมิภาค สวทน. รวมกับมหาวิทยาลัย
ราชมงคลศรีวิชัย นำรองการอภิวัฒน (reprofile) การดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในการสงเสริมการพัฒนา วทน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
พ้ืนท่ีชายฝงภาคใต โดย สวทน. สนับสนุนการจัดทำแผนแมบท (Master 
plan) การพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนท่ีชายฝงภาคใต ในระยะ 10 ป ท่ีสอดคลอง
กับเปาหมายการพัฒนาประเทศ ภายใตรูปแบบการทำงานที่มีการ
เชื่อมโยงกันระหวางภาคผูประกอบการ ภาครัฐ ภาคสังคม และชุมชน
ทองถิ่น และสนับสนุนการจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) การ
อภิวัฒนมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ในระยะเวลา 5 ป ที่เอื้อหนุน
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจชายฝงภาคใต บนฐานของโครงสรางพื้นฐาน
ทางปญญา รวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยและเครือขาย

      สวทน. ไดดำเนินการเชิงรุกในการขับเคลื่อนการพัฒนา วทน. 
ระดับอาเซียน โดยไดริเริ่มจัดทำกรอบความรวมมือดาน วทน. เพื่อ
รองรับการกอตั้งประชาคมอาเซียน ในป 2558 หรือ “ขอริเริ่มกระบี่ 
(Krabi Initiative)” ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนวาดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนแนวทางการสราง
ความรวมมือดาน วทน. ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนและคูเจรจา 
และเปนกรอบนโยบายสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอาเซียน (ASEAN Plan of Action on 
Science, Technology and Innovation หรือ APASTI) สำหรับป 
2559-2568 โดย สวทน. ไดนำรองการขับเคลื่อนขอริเริ่มกระบี่ และ
สนับสนุนจัดทำแผนงานและกิจกรรมความรวมมือดาน วทน. ระหวาง
อาเซียนและประเทศคูเจรจา อาทิ สหภาพยุโรป ไดเลือกสาขาความ
มั่นคงทางอาหาร และความมั่นคงทางพลังงานนำรองกิจกรรมความ
รวมมือกับอาเซียน และสาธารณรัฐเกาหลี ไดเลือกสาขาความมั่นคง

4. การสรางเสริมความรวมมือกับตางประเทศดาน วทน.และการทูตวิทยาศาสตร 
(STI Internationalization & Science Diplomacy)

ทางอาหาร ความมั่นคงทางพลังงาน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
และเทคโนโลยีสีเขียว เปนสาขาความรวมมือดาน วทน. กับอาเซียน 
เปนตน นอกจากนี้ เพื่อตอยอดการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ 
Talent Mobility ของไทยสูอาเซียนและตางประเทศ  สวทน. ไดริเร่ิม
การปรึกษาหารือแนวทางการสงเสริมการเคลื่อนยายบุคลากร วทน. 
ระดับอาเซียน (ASEAN Talent Mobility) และผลักดันใหมีดำเนิน
การศึกษาสถานภาพและแนวทางการสงเสริมการเคล่ือนยายบุคลากร
วทน. ระดับอาเซียน โดยรวมกับคณะทำงานที่ประกอบดวยผูแทนจาก
ประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และดำเนินโครงการนำรอง ASEAN 
Talent Mobility ซึ่งตอมาที่ประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของอาเซียน ไดเห็นชอบกับขอเสนอของ สวทน. ใหมีการจัดตั้งหนวย
ประสานงาน ASEAN Talent Mobility ข้ึนเปนกลไกกลางในการสงเสริม
และสนับสนุนการเคลื่อนยายนักวิจัยและผูมีความสามารถดาน วทน. 
ในระดับอาเซียน
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2. 3.



ขอริเริ่มกระบี่ (Krabi Initiative) กรอบความรวมมือ
ดาน วทน. ของอาเซียนที่ริเริ่มจัดทำโดยประเทศไทย 

เปาหมาย
พัฒนาขีดความสามารถ

ทางการแขงขัน และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชาวอาเซียน
ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรม เพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน  

ขอเสนอแนะ
ความรวมมือ
รายสาขา
(Thematic Tracks)

การปรับ
กระบวนทัศน
การทำงาน
(Paradigm Shifts)

สิ่งที่ตองทำ
(Courses of Action)

นวัตกรรมอาเซียนสูตลาดโลก สังคมดิจิทัล สื่อใหม
และเครือขายสังคม

เทคโนโลยีสีเขียว ความมั่นคงทางอาหาร 

ความมั่นคง
ทางพลังงาน

วทน. เพื่อการ
เรียนรูตลอดชีวิต

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ 

การปลูกฝง
วัฒนธรรม วทน.

สงเสริมนวัตกรรม
ระดับเยาวชน 

สงเสริมนวัตกรรม
ระดับเยาวชน 

สงเสริมนวัตกรรม
ระดับเยาวชน 

ใหความสำคัญ
กับประชาชนรากหญา

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางหนวยงานดาน วทน. ที่เกี่ยวของในอาเซียนเพื่อความสำเร็จตามเปาหมาย

พัฒนากลไกเพื่อสรางความรวมมือกับผูมีสวนไดเสียในการพัฒนาและสงเสริม วทน.

นำขอเสนอแนะขอริเริ่มกระบี่ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการอาเซียนดาน วทน. และพัฒนาแผนฉบับตอไป 

สรางกลไกติดตามและประเมินผลการปฏิบัติรายสาขา การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอาเซียนดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการดำเนินการแผนการจัดตั้งประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน
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ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�¡ÒÃ·ÙµÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
(Science Diplomacy Strategy)

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í´ŒÒ¹ Ç·¹. ¡Ñºµ‹Ò§»ÃÐà·È 
ã¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Ò§¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¢Í§
»ÃÐà·È 

Science
Diplomacy for

Competitiveness

Science in
Diplomacy

Science for
Diplomacy

Diplomacy for
Science

Science 
Diplomacy 
for Public

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÒ¹ Ç·¹. à»š¹»ÃÐà´ç¹Ë¹Öè§ã¹¹âÂºÒÂ
´ŒÒ¹¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È¢Í§ä·Â

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í´ŒÒ¹ Ç·¹. 
¡Ñºµ‹Ò§»ÃÐà·È¹Óä»ÊÙ‹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È 

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃãªŒ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·Èã¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í
´ŒÒ¹ Ç·¹. ¡Ñºµ‹Ò§»ÃÐà·È  

Ê‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í´ŒÒ¹ Ç·¹. ¡Ñºµ‹Ò§»ÃÐà·È áÅÐàÊÃÔÁÊÃŒÒ§º·ºÒ·
àªÔ§ÃØ¡¢Í§ä·Âã¹àÇ·ÕâÅ¡ à¾×èÍàÊÃÔÁÊÃŒÒ§Ê¶Ò¹Ð·Ò§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�¢Í§ä·Â 
´ŒÒ¹¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ áÅÐà¾×èÍ»ÃÐâÂª¹�ÊÒ¸ÒÃ³Ð

     นอกจากนี้ สวทน. ไดรวมกับกระทรวงการตางประเทศ จัดทำÂØ·¸ÈÒÊµÃ�¡ÒÃ·ÙµÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� (Science Diplomacy) เพื่อเปนกรอบ
นโยบายในการดำเนินงานความรวมมือดาน วทน. กับตางประเทศ ที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรการตางประเทศของไทย โดย
ในป 2558 ไดนำรองการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการทูตวิทยาศาสตรดังกลาว รวมกับประเทศและองคกรระหวางประเทศเปาหมาย ไดแก จีน 
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เกาหลีใต เบลเย่ียม ออสเตรเลีย เยอรมนี สวีเดน อาเซียน และ UNCTAD โดยเนนเร่ือง ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§·Ò§ÍÒËÒÃ-
¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹-¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓ ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÓÅÑ§¤¹ STEM áÅÐ¡ÒÃà¤Å×èÍ¹ÂŒÒÂºØ¤ÅÒ¡Ã¼ÙŒÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¾ÔàÈÉã¹ÊÒ¢Ò
ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ÁÒ»ÃÐà·Èä·Â (Cross-border Talent Mobility)
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การสรางความเขมแข็ง
ระบบนโยบายและแผน วทน.
           สวทน. รวมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
จัดทำกรอบความรวมมือขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยนโยบาย 
วทน. เพื่อการพัฒนาและประกอบการ (STI Policy Research 
Institute for Development and Enterprises: STI-PRIDE) 
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนางานดานการศึกษาและวิจัยนโยบาย สะสม
องคความรู ผลิตและพัฒนากำลังคนดานนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการเพ่ิมขีดความสามารถและ
การขับเคล่ือนการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ สรางองคความรูในการ
สนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในประเทศไทยใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม รวมท้ังการสราง
เครือขายความรวมมือทั้งในประเทศและระหวางประเทศ ระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ใหเกิดการเคลื่อนยาย
บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญดานการวิจัยนโยบาย วทน. เกิดเครือขาย
การวิจัย เกิดการพัฒนาบุคลากรและการบริการดานนโยบาย วทน. 
เชน การฝกอบรม การเปนที่ปรึกษา การจัดประชุมสัมมนา เพื่อสงเสริม
และสนับสนุนการผลักดันและการขับเคล่ือนประเทศ ดวย วทน. เพ่ือ
พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกในการเพิ่มขีดความสามารถดาน
การวิจัยนโยบาย วทน. ของประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีฐาน
ขอมูลและระบบขอมูลสารสนเทศรองรับการพัฒนาการวิจัยนโยบาย 
วทน. ของประเทศ

1. 2.           สวทน. คาดการณเทคโนโลยีในอนาคต (Technology 
Fesight) และติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Technology 
Watch) อยางเปนระบบ โดยใชเครื่องมือ Key/Critical Technology 
เพื่อใหประเทศไทยสามารถคาดการณเทคโนโลยีอนาคตอยางมี
ประสิทธิภาพและแมนยำ ชวยใหประเทศสามารถตัดสินใจทางนโยบาย
ในการเลือกลงทุนในเทคโนโลยีที่สำคัญ ที่จะสงผลตอการพัฒนา
ประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม  โดยทำงานรวมกับ
เครือขายของการคาดการณอนาคตของประเทศไทย (Thailand 
Foresight Network) และหนวยงานอื่นๆ ในประเทศรวมทั้งหนวยงาน
ดานการคาดการณอนาคตในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะกับประเทศ
ในกลุม APEC ภายใตกลไก Policy Partnership on Science and 
Technology (PPSTI) Working Group

               สวทน. จัดทำแผนงานศูนยขอมูล วทน. (Science 
Technology and Innovation Information Center: STIIC) 
โดยดำเนินการรวบรวม สำรวจ และวิเคราะหขอมูลและรายงานตัว
ชี้วัด ฐานขอมูล ดัชนี ตามนโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแหงชาติ โดยมีเปาหมายเพื่อใหผูบริหารประเทศและ
ผูเกี่ยวของทุกภาคสวนมีขอมูลประกอบตัดสินใจในการออกนโยบาย
ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งขอมูลอดีต ขอมูลปจจุบัน และขอมูลแนวโนม
อนาคต เพื่อใหนโยบายที่ไดรับการพัฒนามีลักษณะเปนนโยบายที่มา
จากขอเท็จจริง (Evidence-based policy) ซึ่งมีการจัดทำรายงาน

3. การสำรวจการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมของภาคเอกชน
ไทยประจำป การจัดทำทำเนียบเอกชนที่มีการวิจัยและพัฒนา รายงาน
ดัชนีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย รายงานการวิเคราะห
งบประมาณจัดสรรดาน วทน. รายงานการวิเคราะหขีดความสามารถ
การแขงขันโดย WEF รายงานการวิเคราะหขีดความสามารถการแขงขัน
โดย IMD รวมถึงจัดทำการเผยแพรขอมูล ดัชนีและสถิติ วทน. ผานรูป
แบบตาง ๆ อยางตอเนื่อง รวมถึงมีการปรับปรุงมาตรฐานดานดัชนีและ
สถิติ วทน. ใหสามารถเผยแพรและเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่น ๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ

วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์
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4. 5.           สวทน. ไดจัดทำกลไกในการใหคำแนะนำดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) กับรัฐบาล และสาธารณชน รวมถึง
สรางความตระหนักดาน วทน. ในสังคม เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู
สังคมฐานความรู โดยการสงเสริมบทบาทเชิงนโยบายสาธารณะและ
การสรางความตระหนักดาน วทน. ผานเครือขายผูทรงคุณวุฒิระดับสูง 
และบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (บวท.) 
ซ่ึงมีการจัดทำบทวิเคราะห ขอเสนอแนะ มาตรการและนโยบาย วทน. 
ท่ีสำคัญและมีผลตอการพัฒนาประเทศ จากการจัดต้ังกลุมผูทรงคุณวุฒิ
ดาน วทน. ในสาขาความเช่ียวชาญตางๆ นำไปสูการจัดต้ัง National 
Academy of Science and Technology: NAST ซึ่งมี
พันธกิจหลักไดแก 
  • การใหขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะดาน วทน. ตอรัฐบาลและ
    สาธารณชน รวมถึงสรางความตระหนักดาน วทน. ในสังคม
  • สงเสริมความรวมมือและความสัมพันธระหวาง วทน. กับวิชาการ
    สาขาตาง ๆ รวมถึงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
  • การติดตามและประเมินผลโครงการดาน วทน. ของประเทศ
  • การสงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนา
    กำลังคนและความสามารถดาน วทน. 

            สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) โดยคณะกรรมาธิการปฏิรูป
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญา 
(วทวนท.) ไดกำหนดใหมีการปฏิรูปวาระที่ 21 เรื่องการปฏิรูประบบ 
วทน. เพื่อเปนโครงสรางพื้นฐานทางนวัตกรรมของประเทศ ให วทน. 
เปนยุทธศาสตรในการสรางสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขัน 
นำประเทศไปสูการขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม โดยมีการบริหารจัดการ
นวัตกรรมอยางเปนระบบและเปนกลไกสำคัญในการบริหารโครงการ
ระดับชาติ (National Agenda) รวมถึงโครงการขนาดใหญ (Mega 
project) สวทน. ไดรวมจัดทำขอเสนอการปฏิรูป เพื่อเรงขับเคลื่อน
ประเทศไทยออกจากกลุมประเทศรายไดปานกลางสูการเปนประเทศ
รายไดสูง รวมถึงมุงเนนการใชนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ประเด็นหลักในการปฏิรูป วทน. ไดแก 
  • การปฏิรูปเชิงโครงสรางการบริหารจัดการ และระบบงบประมาณ 
    วทน. โดยใหมีการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบ Program-based 
    budgeting และมีการประเมินผลแบบวัดผลสัมฤทธิ์ของผลงาน 
    (Performance and results based) รวมทั้งจัดใหมีระบบหนวย
    งานสนับสนุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
    ในระบบ วทน. ใหมีการแบงหนาที่ชัดเจนและครอบคลุมสาขา ตาง ๆ 
  • กำหนดทิศทางการลงทุน วทน. ที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
    และกระจายการลงทุน วทน. และวิจัยและพัฒนา โดยการใชประโยชน
    ทรัพยากรในพื้นที่ นำไปสูการพัฒนาใหกับภูมิภาคและยกระดับ
    คุณภาพชีวิตใหกับทองถิ่น
  • การปฏิรูปโครงสรางพื้นฐานและบริการ วทน.  อยางทั่วถึง
  • การพัฒนาและบริหารจัดการกำลังคน วทน.
  • การปฏิรูปโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National 
    Quality Infrastructure: NQI)

           สวทน. ไดจัดทำขอเสนอการปรับโครงสรางระบบ วทน. 
ของประเทศ โดยเรงผลักดันมาตรการรวมกับหนวยงานสนับสนุนทุน
วิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวของ มีหลักการสำคัญในรางพระราชบัญญัติ 
วทน. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. … ไดแก
     • กำหนดใหนวัตกรรมเปน National Strategic Platform ในการ
       ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
     • กำหนดกลไกและโครงสรางที่มีประสิทธิภาพรองรับระบบ
       นวัตกรรมของประเทศ อาทิ สรางกลไกใหภาคเอกชนเขามีสวน

6.

       ท้ังน้ีเพ่ือเปล่ียนเศรษฐกิจของประเทศใหเปนเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม (Innovation-driven Economy) และสามารถ
พัฒนาประเทศไปสูการเปนประเทศรายไดสูงและประเทศพฒันาแลว มีกลไกสนับสนุนโครงสรางการบริหารจัดการหนวยงาน วทน. และการวิจัย
ที่มีความเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการใชดุลพินิจของผูนำประเทศในการวางนโยบายดาน วทน. และวิจัย เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศใหเติบโตทัดเทียมนานาประเทศที่พัฒนาแลว และเพิ่มประสิทธิผลการกำหนดและการขับเคลื่อนนโยบายในรูปแบบการบูรณาการที่เกิด
การทำงานรวมกันระหวางหนวยงานอยางแทจริง

  รวมกำหนดนโยบายนวัตกรรมของประเทศ จัดระบบหนวยงาน
  สนับสนุนทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ใหมีการแบงงานกัน
  ทำที่ชัดเจน (Integrated Division of Labour)
     • มีการจัดระบบจัดสรรงบประมาณในรูปแบบ Strategic 
  Allocation ผานแผนงาน (Program) หรือ Agenda-based 
  Budgeting เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตาม
  นโยบายและแผน วทน. หรือนโยบายเรงดวนของรัฐบาล นอก
  เหนือจากการจัดสรรงบประมาณแผนดินตามภารกิจของหนวยงาน
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      สวทน. คำนึงถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จะสามารถเติบโต
ตามสายอาชีพ รวมถึงการพัฒนาความรู ทักษะอยางตอเนื่อง โดยเนน
การพัฒนาท่ีครอบคลุมท้ังดานบริหารจัดการและความชำนาญในวิชาชีพ
เฉพาะ โดยอิงหลักการ 70:20:10 ที่มุงพัฒนาในหลากหลายรูปแบบ
ไมวาจะเปนการใหโอกาสพัฒนาจากการปฏิบัติจริง (On the Job
Training) การโคช การใหคำปรึกษาแนะนำ และการฝกอบรม โดย
พิจารณาจากความจำเปนท่ีจะดำเนินการเปนลำดับแรก  เชน การพัฒนา
ทักษะความรูดานภาษาอังกฤษ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการดำเนินการ
ใหไดมาตรฐานระดับสากลและบูรณาการเช่ือมโยงยุทธศาสตรระดับชาติ
ในเวทีโลก รวมถึงการบูรณาการการดำเนินนโยบาย วทน. ดานการ
ตางประเทศรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ การพัฒนาภาวะผูนำและ
ศักยภาพผูบริหาร เพ่ือใหพนักงานมีความรูความสามารถในการสอนงาน 
ถายทอดงาน (Mentoring) และใหคำปรึกษาเพ่ือนำไปใชในการปฏิบัติงาน 
ท้ังดานการทำงานเปนทีม และการเปนผูบริหารโครงการ รวมท้ัง เพ่ือ
ใหเกิดความตอเนื่องและเปนระบบในการพัฒนาทักษะดานการสอนงาน 

การใหคำปรึกษา (Counseling & Mentoring) และการโคช (Coaching) 
เปนตน ซึ่งการพัฒนาดังกลาว สวทน. ไดจัดทำในรูปแบบที่เปนเสนทาง
การพัฒนา (Development Roadmap) ที่ชัดเจน
      นอกจากนี้ สวทน. ใหความสำคัญเรื่องประสิทธิภาพของระบบ
การปฏิบัติงาน โดยไดปรับปรุงและพัฒนาระบบใหสามารถทำงาน
รวมกันอยางมีบูรณาการ และมีภูมิคุมกันท่ีดี สามารถปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหองคกร
มีการปรับตัวอยางสมดุล สามารถประเมินผลความมีประสิทธิภาพ และ
ความคุมคาในการบริหาร รวมทั้ง การใชทรัพยากรทางการเงินใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยไดดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพดานระบบ
สารสนเทศตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของ สวทน. (พ.ศ. 2558 - 2562)  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงาน (ระบบ Self Service) ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบงานภายในองคกร ในการบริหารและจัดการทรัพยากรขององคกร 
โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช

การพัฒนาองคกร
และระบบบริหารจัดการภายใน

33



¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
»ÃÐ¨Ó»‚

      ในปงบประมาณ 2558 สำนักงานฯ ไดรับอนุมัติปรับแผนรายจายประจำปจาก บวทน. ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 511,106,208 บาท 

ผลการใชจาย

กรอบงบประมาณป 2558
แผนปฏิบัติการ
ป พ.ศ. 2558โครงการ

รวมทั้งสิ้น

73,361,512

3,297,130

11,812,878

7,290,580

84,735,947

124,931,116

37,331,400

16,457,080

8,550,020

3,986,490

114,678,726

24,673,329

511,106,208

(01)  โครงการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย แผนและมาตรการ วทน. ระดับชาติ

(02)  โครงการจัดทำมาตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบแรงจูงใจ กฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อกระตุนการวิจัย 

 พัฒนาและนวัตกรรมภาคผลิตและบริการ

(03)  โครงการจัดทำตัวชี้วัด ฐานขอมูล ดัชนีและรายงานติดตามและประเมินผลนโยบายและแผน วทน.

(04)  โครงการคาดการณเทคโนโลยีอนาคต (Technology Foresight) เพื่อกำหนดทาทีของไทยในเวทีโลก

(05)  โครงการสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST) 

(06)  โครงการสงเสริมและสนับสนุน Talent Mobility (สงเสริมการหมุนเวียนบุคลากรระหวางภาครัฐและเอกชน 
 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคผลิตและบริการ)

(07)  โครงการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาและนำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ
 คณิตศาสตร (STEM) เพื่อเพิ่มผลิตภาพและความสามารถทางนวัตกรรมของภาคผลิตและบริการ

(08)  โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอาเซียนและการตางประเทศ ดาน วทน.

(09)  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร

(10) ปฏิรูปประเทศไทย

(11)  คาใชจายบุคลากรและบริหารจัดการสำนักงาน

(12)  งบสำรองฉุกเฉิน 
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สรุปแผนรายจายและผลการใชจายงบประมาณจำแนกตามรายการปงบประมาณ 2558 

สัดสวนการใชงบประมาณแยกตามโครงการ แผนรายจาย ผลการใชจายจริง รอยละ

รวมทั้งสิ้น

73,361,512

3,297,130

11,812,878

7,290,580

84,735,947

124,931,116

37,331,400

16,457,080

8,550,020

3,986,490

114,678,726

486,432,879

60,959,386

3,306,286

8,798,624

1,957,326

78,116,434

84,244,393

28,836,826

10,333,401

7,502,156

768,325

101,924,642

386,747,800

83%

100%

74%

27%

92%

67%

77%

63%

88%

19%

89%

80%

(01)  โครงการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย แผนและมาตรการ วทน. ระดับชาติ

(02)  โครงการจัดทำมาตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบแรงจูงใจ กฎหมาย 
 กฎระเบียบ เพื่อกระตุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมภาคผลิตและบริการ

(03)  โครงการจัดทำตัวชี้วัด ฐานขอมูล ดัชนีและรายงานติดตามและประเมินผล
 นโยบายและแผน วทน.

(04)  โครงการคาดการณเทคโนโลยีอนาคต (Technology Foresight) เพื่อกำหนด
 ทาทีของไทยในเวทีโลก

(05)  โครงการสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST) 

(06)  โครงการสงเสริมและสนับสนุน Talent Mobility (สงเสริมการหมุนเวียน
 บุคลากรระหวางภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคผลิตและบริการ)

(07)  โครงการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาและนำความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
 วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร (STEM) เพื่อเพิ่มผลิตภาพและความสามารถ
 ทางนวัตกรรมของภาคผลิตและบริการ

(08)  โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอาเซียนและการตางประเทศ ดาน วทน.

(09)  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร

(10)  ปฏิรูปประเทศไทย

(11)  คาใชจายบุคลากรและบริหารจัดการสำนักงาน

หมายเหตุ : ไมไดรวมงบสำรองฉุกเฉินของสำนักงาน จำนวน 24,673,329 บาท 
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      ในปงบประมาณ 2558 ณ สิ้นปงบประมาณ สวทน. ไดสรรหาบุคลากรแลวจำนวน 84 คน จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
และกลุมสายงาน

อัตรากำลังที่ผานการสรรหา จำแนกตามวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

16 คน (19.05%)
4 12

ปริญญาโท

41 คน (48.81%)
15 26

ปริญญาเอก

27 คน (32.14%)
17 10

รวม

84 คน (100%)
36 48

บุคลากร

อัตรากำลังที่ผานการสรรหา จำแนกตามกลุมสายงาน

บริหาร

จำนวน  13 คน

รอยละ  15.48

วิจัยและวิชาการ

จำนวน  51 คน

รอยละ  60.71

ปฏิบัติการ

จำนวน  20 คน
รอยละ  23.81

รวม

จำนวน  84 คน
รอยละ  100

*ขอมูล ณ 30 กันยายน 2558 (รวมเลขาธิการ)
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ÀÒ¤¼¹Ç¡

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹âÂºÒÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ

รายงานสถานะทางการเงินประจำป*

§ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹

³  ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2558

ËÁÒÂàËµØ 2558 2557
Ë¹‹ÇÂ : ºÒ·

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�

 ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ËÁØ¹àÇÕÂ¹

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

  ลูกหนี้ระยะสั้น

  วัสดุคงเหลือ

  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

  ÃÇÁÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ËÁØ¹àÇÕÂ¹

ÃÇÁÊÔ¹·ÃÑ¾Â�äÁ‹ËÁØ¹àÇÕÂ¹

  อุปกรณ 

  สินทรัพยไมมีตัวตน

  เงินมัดจำ

  ÃÇÁÊÔ¹·ÃÑ¾Â�äÁ‹ËÁØ¹àÇÕÂ¹

ÃÇÁÊÔ¹·ÃÑ¾Â�

144,229,042.56 243,951,468.595

2,622,220.00 854,574.006

376,012.18 373,836.537

147,634,633.23 245,646,850.46

58,592,511.96 61,076,524.18

206,227,145.19 306,723,374.64

407,358.49 466,971.34

48,068,266.05 53,957,971.928

5,913,421.79 2,926,505.759

4,610,824.12 4,192,046.5110

ËÁÒÂàËµØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹à»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§§º¡ÒÃà§Ô¹¹Õé

*§º¡ÒÃà§Ô¹·Õè¼ÙŒÊÍººÑÞªÕãËŒ¤ÇÒÁàËç¹¹Ñé¹ ¢³Ð¹ÕéÍÂÙ‹ã¹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨à§Ô¹á¼‹¹´Ô¹
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ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹âÂºÒÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ
§ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹

³  ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2558

ËÁÒÂàËµØ 2558 2557
Ë¹‹ÇÂ : ºÒ·

Ë¹ÕéÊÔ¹

 Ë¹ÕéÊÔ¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹

  เจาหนี้ระยะสั้น

  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึงกำหนดชำระ
  ภายใน 1 ป

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น

  ÃÇÁË¹ÕéÊÔ¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹

Ë¹ÕéÊÔ¹äÁ‹ËÁØ¹àÇÕÂ¹
  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึงกำหนดชำระ
  เกินกวา 1 ป

  ÃÇÁË¹ÕéÊÔ¹äÁ‹ËÁØ¹àÇÕÂ¹

ÃÇÁË¹ÕéÊÔ¹

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÊØ·¸Ô/Ê‹Ç¹·Ø¹

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÊØ·¸Ô/Ê‹Ç¹·Ø¹

  ทุน

  รายไดสูง/(ต่ำ) กวาคาใชจายสะสม

  ÃÇÁÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÊØ·¸Ô/Ê‹Ç¹·Ø¹

17,002,096.19 13,103,390.9911

27,043,165.40 27,043,165.40

153,934,129.92 263,602,637.37

2,020,179.59 -12

13

22,062,572.76 16,077,571.87

25,249,849.87 16,077,571.87

180,977,295.32 290,645,802.77

180,977,295.32 290,645,802.77

2,974,180.88

3,187,277.11 -

3,187,277.11 -12

ËÁÒÂàËµØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹à»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§§º¡ÒÃà§Ô¹¹Õé

3,040,296.98

(นางสาวรติมา  เอื้อธรรมาภิมุข)
ผูอำนวยการฝายอาวุโสฝายบริหารและพัฒนาองคกร

(นางญาดา  มุกดาพิทักษ)
รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
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ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹âÂºÒÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ
§ºáÊ´§¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

ÊÓËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊǾ ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2558

ËÁÒÂàËµØ 2558 2557
Ë¹‹ÇÂ : ºÒ·

ÃÒÂä´Œ
  รายไดเงินงบประมาณ

  รายไดจากเงินอุดหนุน

  รายไดอื่น

  ÃÇÁÃÒÂä´Œ

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ

  คาใชจายบุคลากร

  คาตอบแทน

  คาใชสอย

  คาวัสดุ

  คาสาธารณูปโภค

  คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย

  เงินทุนสนับสนุนโครงการ

  ÃÇÁ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ

ÃÒÂä´ŒÊÙ§/(µèÓ)¡Ç‹Ò¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÊØ·¸Ô

6,861,922.24 38,718,877.47

274,118,300.00 419,910,800.00

14

392,934,129.92 258,468,330.09

1,772,485.15 2,853,945.0715

61,695,921.13 57,186,768.6516

282,752,707.39 461,483,622.54

(109,668,507.45) 203,015,292.45

171,797,047.71 130,715,268.17

1,912,874.02 2,445,666.40

2,619,470.00 1,415,875.0017

18

1,079,798.54 921,438.0619

11,918,397.69 4,172,319.9420

141,397,705.75 61,610,993.87

ËÁÒÂàËµØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹à»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§§º¡ÒÃà§Ô¹¹Õé
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ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹âÂºÒÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ
§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÊØ· Ô̧/Ê‹Ç¹·Ø¹ 

ÊÓËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊǾ ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2558

·Ø¹ ÃÒÂä Œ́ÊÙ§¡Ç‹Ò
¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂÊÐÊÁ

ÃÇÁÊÔ¹·ÃÑ¾Â�
ÊØ· Ô̧/Ê‹Ç¹·Ø¹

Ë¹‹ÇÂ : ºÒ·

ÂÍ´¤§àËÅ×Í ³ ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2557

รายไดสูง/(ต่ำ)กวาคาใชจายสำหรับงวด

ÂÍ´¤§àËÅ×Í ³ ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2558

ÂÍ´¤§àËÅ×Í ³ ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2556

รายไดสูง/(ต่ำ)กวาคาใชจายสำหรับงวด

ÂÍ´¤§àËÅ×Í ³ ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2557

263,602,637.37 290,645,802.7727,043,165.40

60,587,344.92 87,630,510.3227,043,165.4

153,934,129.9227,043,165.40 180,977,295.32

263,602,637.3727,043,165.40 290,645,802.77

ËÁÒÂàËµØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹à»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§§º¡ÒÃà§Ô¹¹Õé

(109,668,507.45) (109,668,507.45)

203,015,292.45 203,015,292.45
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ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹âÂºÒÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ

ËÁÒÂàËµØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹
ÊÓËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊǾ ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2558 

(Ë¹‹ÇÂ : ºÒ· Â¡àÇŒ¹µÒÁ·Õèä Œ́ÃÐºØäÇŒ)

ËÁÒÂàËµØ 1 ¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»
       สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) มีหนาท่ีรับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ สงเสริมและสนับสนุนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใหดำเนินกิจกรรมตามนโยบายและแผน และ
ประสานงานใหสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศและตางประเทศทำความรวมมือดานการศึกษาหรือการวิจัยและพัฒนาท่ีตอบสนองตอนโยบายและ
ความตองการของประเทศในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
       สวทน. มีสถานที่ตั้งหลักอยูที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
       กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของ สวทน. ไดแก พระราชบัญญัติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2551
       ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 274,118,300 บาท (ปงบประมาณ 2557 จำนวน 
419,910,800 บาท) โดยแยกเปนงบบุคลากร จำนวน 51,442,600 บาท และงบดำเนินงาน จำนวน 222,675,700 บาท 

ËÁÒÂàËµØ 2 à¡³±�¡ÒÃ Ñ̈́ ·Ó§º¡ÒÃà§Ô¹
       งบการเงินน้ีจัดทำข้ึนตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังประกาศใช ซ่ึงรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหนวยงาน
ภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง การนำเสนองบการเงิน 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี 0423.2/ว127 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2557

ËÁÒÂàËµØ 3 ÁÒµÃ°Ò¹áÅÐ¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÑÞªÕÀÒ¤ÃÑ°©ºÑºãËÁ‹ áÅÐÁÒµÃ°Ò¹áÅÐ¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÑÞªÕÀÒ¤ÃÑ°·Õè»ÃÑº»ÃØ§ãËÁ‹
 ในระหวางปปจจุบัน กระทรวงการคลังไดประกาศใชมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม และฉบับปรับปรุงใหม ดังนี้
 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใชสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบันที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2556
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 การนำเสนองบการเงิน
  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหมขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินในงวดปจจุบัน
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด มีผลบังคับสำหรับรอบระยะ
  เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2557
  มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่จะมีผลบังคับใชในงวดอนาคต
  - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ตนทุนการกูยืม มีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2559
  - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน มีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2559
  ฝายบริหารเชื่อวา มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหมขางตน จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินในงวดที่นำมาถือปฏิบัติ 

ËÁÒÂàËµØ 4 ÊÃØ»¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÑÞªÕ·ÕèÊÓ¤ÑÞ
 4.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายความรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
   คลองสูง ซึ่งมีอายุไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา
 4.2  ลูกหนี้ระยะสั้น
   ลูกหนี้ แสดงดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับ กรณีใหพนักงานยืมเงินไปใชจายในการปฏิบัติงานโดยไมมีดอกเบี้ย เชน เงินยืมทดรอง จะรับรูลูกหนี้ตามมูลคา
   ที่จะไดรับโดยไมตั้งบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 4.3 วัสดุคงเหลือ
   วัสดุคงเหลือ แสดงตามราคาทุนคำนวณมูลคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเขากอนออกกอน 
 4.4 อุปกรณ
   อุปกรณ แสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม ยกเวนอุปกรณที่มีราคาทุนต่ำกวา 10,000 บาท จะแสดงเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ
   คาเสื่อมราคาอุปกรณ คำนวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย แตละประเภท ดังนี้
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 สินทรัพยที่ไดรับจากการบริจาค แสดงในราคาทุนตามประเภทของสินทรัพย โดยจะบันทึกสินทรัพยคูกับหนี้สินในรายการรายไดรอการรับรู และจะทยอย
รับรูเปนรายไดจากการรับบริจาคตามสัดสวนของคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่ไดรับบริจาคในแตละงวดบัญชี
 4.5 สินทรัพยไมมีตัวตน
 สินทรัพยไมมีตัวตน แสดงในราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคา ยกเวนสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีราคาต่ำกวา 20,000 บาท จะแสดงเปน
คาใชจายในงวดที่เกิดรายการ
 คาตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนคำนวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชน โดยประมาณ 3 ป
 4.6 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 
 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน เปนหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเชาสินทรัพยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนมาใหหนวยงาน
ในฐานะผูเชา ซึ่งถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกสินทรัพยตามมูลคาปจจุบันสุทธิของจำนวนเงินขั้นต่ำ ที่ตองจายตามสัญญาเชา สินทรัพย
ที่ไดมาจากสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยนั้นเชนเดียวกับสินทรัพยที่มีใชเพื่องานอื่น ๆ ประเภทเดียวกัน หรือตามอายุ
ของสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา
 4.7 ทุน 
 ทุนของ สวทน. จำนวน 27,043,165.40 บาท เปนเงินและสินทรัพยที่ไดรับโอนจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
 4.8 การรับรูรายไดและคาใชจาย
 - รายไดเงินงบประมาณจะรับรูเมื่อไดรับจัดสรรและอนุมัติฎีกาเบิกเงินงบประมาณ
 - รายไดจากการใหบริการจะรับรูเมื่อไดใหบริการกับลูกคาแลว
 - รายไดดอกเบี้ยรับจะรับรูรายไดตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของสินทรัพย
 - รายไดอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง
 - คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง
 4.9 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 สวทน. จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริหารโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะสวนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ จำนวน 2 กองทุน คือ “กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ เค มาสเตอร พูล ฟนด ซึ่งจดทะเบียนแลว-ตราสารหนี้” และ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
เค มาสเตอร พูล ฟนด ซึ่งจดทะเบียนแลว-ผสม หุนไมเกินรอยละ 25” สวทน. จายเงินสมทบเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 8 ของเงินเดือนพนักงาน
 เงินสมทบและเงินผลประโยชนนี้จะจายใหแกสมาชิก เมื่อสมาชิกครบเกษียณอายุ ตายหรือออกจากงานโดยไมมีความผิด ตามอายุการทำงานดังตอไปนี้

 สวทน. รับรูเงินจายสมทบเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินในงวด ท่ีเกิดรายการโดยสินทรัพยของกองทุนสำรองเล้ียงชีพไดแยกออก
จากสินทรัพยของ สวทน. และบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะสวนของ สวทน.

ËÁÒÂàËµØ 5 à§Ô¹Ê´áÅÐÃÒÂ¡ÒÃà·ÕÂºà·‹Òà§Ô¹Ê´ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

2558 2557

เงินสด
เงินฝากธนาคารออมทรัพย

รวม

32,101.75
144,196,940.81

144,229,042.56

57,875.00
243,893,593.59

243,951,468.59

ตั้งแต 0.5 ป ถึง 3 ป
มากกวา 3 ป ถึง 4 ป
มากกวา 4 ป ถึง 5 ป
มากกวา 5 ป ขึ้นไป

50
60
80
100

อายุงานของพนักงาน รอยละของเงินสมทบและผลประโยชนเงินสมทบ

อุปกรณ 3 - 10

อุปกรณคอมพิวเตอร 3 - 5

ประเภท อายุการใหประโยชน (ป)
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ËÁÒÂàËµØ 6 ÅÙ¡Ë¹ÕéÃÐÂÐÊÑé¹ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

2558 2557

ลูกหนี้อื่น
เงินยืมทดรองจาย

รวม

2,045,000.00
577,220.00

2,622,220.00

18,010.00
836,564.00

854,574.00

ËÁÒÂàËµØ 7 ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ËÁØ¹àÇÕÂ¹Í×è¹ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

2558 2557

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคางรับ
คาประกันภัยจายลวงหนา
คาใชจายจายลวงหนา

รวม

367,479.46
5,614.77
2,917.95

376,012.18

364,512.89
5,603.09
3,720.55

373,836.53

ËÁÒÂàËµØ 8 ÍØ»¡Ã³� »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

2558 2557

อุปกรณตามสัญญาเชาการเงิน
ราคาทุน
   ณ วันตนงวด
   เพิ่ม
   ณ วันปลายงวด
คาเสื่อมราคาสะสม
   ณ วันตนงวด
   เพิ่ม   
   ณ วันปลายงวด

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 ก.ย.

10,581,223.74
10,581,223.74

5,373,767.04
5,373,767.04

5,207,456.70

ËÁÒÂàËµØ 8 ÍØ»¡Ã³� »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

2558 

อุปกรณ คอมพิวเตอร งานระหวางทำ รวม

ราคาทุน
ณ วันตนงวด
เพิ่ม (ลด)

ณ วันปลายงวด

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันตนงวด
เพิ่มขึ้น

ณ วันปลายงวด
ราคาตามบัญชี

ณ วันที่ 30 ก.ย.58

ณ วันที่ 30 ก.ย.57

10,774,735.92
41,583,980.00

52,358,715.92

8,422,977.62
5,202,266.37

13,625,243.99

38,733,471.93

2,351,758.30

8,086,778.10
4,457,799.99

12,544,578.09

7,046,179.48
1,371,061.19

8,417,240.67

4,127,337.42

1,040,598.62

50,565,615.00
(50,565,615.00)

50,565,615.00

18,430,961.02
50,996,168.00

69,427,129.02

12,828,224.14
2,640,932.96

15,469,157.10

53,957,971.92

2557

รวม

69,427,129.02
(4,523,835.01)

64,903,294.01

15,469,157.10
6,573,327.56

22,042,484.66

42,860,809.35
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2558 2557

โปรแกรมคอมพิวเตอร
   ราคาทุน
   ณ วันตนงวด
   เพิ่ม
   ณ วันปลายงวด

คาตัดจำหนายสะสม
   ณ วันตนงวด
   คาตัดจำหนาย
   ณ วันปลายงวด

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 ก.ย.

4,714,099.00
5,747,100.00

10,461,199.00

1,787,593.25
2,760,183.96
4,547,777.21

5,913,421.79

4,510,799.00
203,300.00

4,714,099.00

256,206.27
1,531,386.98
1,787,593.25

  2,926,505.75

ËÁÒÂàËµØ 9 ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�äÁ‹ÁÕµÑÇµ¹ 

2558 2557

เงินมัดจำคาเชาอาคาร
เงินมัดจำอื่น ๆ

รวม

4,604,354.13
6,469.99

4,610,824.12

4,185,776.52
6,269.99

4,192,046.51

ËÁÒÂàËµØ 10 à§Ô¹ÁÑ´¨Ó »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

2558 2557

เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
เจาหนี้พนักงาน
คาใชจายคางจาย

รวม

16,490,261.26
        355.00

91,479.93
420,000.00

17,002,096.19

12,526,991.24
-

29,936.20
546,463.55

13,103,390.99

ËÁÒÂàËµØ 11 à¨ŒÒË¹ÕéÃÐÂÐÊÑé¹ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

2558 2557

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1ป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ที่ถึงกำหนดชำระเกินกวา 1ป

รวม

2,020,179.59

3,187,277.11

5,207,456.70

-

-

-

ËÁÒÂàËµØ 12 Ë¹ÕéÊÔ¹µÒÁÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ
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2558 2557

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก 
ณ ที่จายคางจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก 
ณ ที่จายคางจาย
เงินประกันผลงาน
เงินประกันสัญญา

รวม

266,285.30

30,541.17

2,459,817.76
283,652.75

3,040,296.98

380,915.30

46,732.11

2,162,108.67
 384,424.80

2,974,180.88

ËÁÒÂàËµØ 13 Ë¹ÕéÊÔ¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹Í×è¹ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

2558 2557

รายไดเงินอุดหนุนจากหนวยงานอื่น
รายไดเงินอุดหนุนรับจากภาคเอกชน
เงินสนับสนุนอื่น

รวม

6,000,000.00
150,000.00
711,922.24

6,861,922.24

37,081,900.00
1,554,016.47

82,961.00

38,718,877.47

ËÁÒÂàËµØ 14 ÃÒÂä´Œ¨Ò¡à§Ô¹ÍØ´Ë¹Ø¹ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

2558 2557

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
รายไดคาปรับ
รายไดอื่น ๆ

รวม

1,629,583.83
106,035.44
36,865.88

1,772,485.15

1,231,463.76
1,601,478.93

21,002.38

2,853,945.07

ËÁÒÂàËµØ 15 ÃÒÂä´ŒÍ×è¹ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

2558 2557

เงินเดือน
เงินพิเศษคาครองชีพ
เงินสวัสดิการ

รวม

50,386,538.08
4,736,611.40
6,572,771.65

61,695,921.13

47,588,289.52
4,057,087.66
5,541,391.47

57,186,768.65

ËÁÒÂàËµØ 16 ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂºØ¤ÅÒ¡Ã »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

2558 2557

คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหสำนักงาน
คาตอบแทนอื่น
คาเบี้ยประชุม

รวม

73,170.00
300.00

2,546,000.00

2,619,470.00

130,500.00
8,375.00

1,277,000.00

1,415,875.00

ËÁÒÂàËµØ 17 ¤‹ÒµÍºá·¹ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ
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2558 2557

คาใชจายในการเดินทาง
คาจางเหมาบริการ
คาจางที่ปรึกษา
คาเชา
คารับรองและพิธีการ
คาโฆษณา
คาใชสอยอื่น

รวม

13,095,895.67
44,663,701.21
76,625,265.30
21,042,488.07
5,369,591.39
9,863,352.25
1,136,753.82

171,797,047.71

17,038,421.63
31,667,914.42
49,187,872.60
22,478,539.57
6,155,458.80
3,409,850.00

777,211.15

130,715,268.17

ËÁÒÂàËµØ 18 ¤‹ÒãªŒÊÍÂ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

2558 2557

คาไฟฟา
คาโทรศัพท
คาไปรษณีย

รวม

565,699.94
264,680.60
249,418.00

1,079,798.54

459,281.13
262,898.93
199,258.00

921,438.06

ËÁÒÂàËµØ 19 ¤‹ÒÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

2558 2557

คาเสื่อมราคาอุปกรณ
คาตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตน

รวม

9,158,213.73
2,760,183.96

11,918,397.69

2,640,932.96
1,531,386.98

4,172,319.94

ËÁÒÂàËµØ 20 ¤‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤ÒáÅÐ¤‹ÒµÑ´¨ÓË¹‹ÒÂ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

ครบกำหนดชำระ จำนวนเงิน

ภายใน 1 ป
เกิน 1 ป-5 ป

รวม

28,453,161.28
    528,840.00

 28,982,001.28

ËÁÒÂàËµØ 21 ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹ 

     คาจางเหมาบริการ จำนวน 44,663,701.21 บาท สวนใหญเปนคาจางจัดอบรมสัมมนในประเทศ จำนวน 31,378,202.80 บาท 
คาจางจัดประชุมในประเทศ จำนวน 4,415,784.60  บาท  และคาจางอื่น ๆ อีกจำนวน 8,869,713.81 บาท

สวทน. มีภาระผูกพัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 
คาเชาพื้นที่อาคารสำนักงาน ยานพาหนะ และคาจางบริการอื่น ๆ 
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รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบประจำปงบประมาณ 2558

รายงานคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบประจำป

ในนามคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

(นายศักรินทร ภูมิรัตน)
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ

     คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แหงชาติ (บวทน.) มอบหมายใหกำกับดูแลงานดานตรวจสอบภายใตขอบังคับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แหงชาติ วาดวยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2553 ไดแก การสอบทานงบการเงิน การสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลงาน
ตรวจสอบภายใน คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ ดังนี้

    1. นายศักรินทร ภูมิรัตน ประธานอนุกรรมการ
    2. นางพรสิริ ปุณเกษม อนุกรรมการ
    3. นางคุณากร วิทยไพศาล อนุกรรมการ

    ในปงบประมาณ 2558 มีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง โดยคณะอนุกรรมการทุกทานเขาประชุมครบถวน 3 ครั้ง โดยไดมีการ
หารือรวมกับฝายบริหารและผูตรวจสอบภายใน และรายงานผลการประชุมใหคณะกรรมการบริหารสำนักงานฯ (บวทน.) สรุปสาระสำคัญของการ
ดำเนินงาน ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน
     คณะอนุกรรมการไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำป 2558 รวมกับ ฝายบริหารและผูตรวจสอบภายใน โดยไดพิจารณา
ในประเด็นท่ีสำคัญ รวมท้ังใหขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนเพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการจัดทำงบการเงินมีความถูกตองเช่ือถือได เปนไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่สำคัญอยางเพียงพอ และทันเวลา 

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และประสิทธิผลการดำเนินงาน
     คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตโดยพิจารณาจากรายงานของผูตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ยังไดสอบทานการจัดทำการประเมินการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
     คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาความเปนอิสระ แผนงาน และขอบเขตการปฏิบัติงานของ ผูตรวจสอบภายใน พิจารณารายงานผลการ
ตรวจสอบ การติดตามแกไขตามรายงานการตรวจสอบในประเด็นสำคัญ และใหคำแนะนำในการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ยังประเมินผลงานประจำปของผูตรวจสอบภายในตามระเบียบการบุคคลของสำนักงานฯ ดวย

4. การบริหารความเสี่ยง
     คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดสอบทานความเพียงพอของการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณาจากรายงานการบริหารความเส่ียง การระบุปจจัยเส่ียง 
และกระบวนการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและพันธกิจขององคกร พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข

5. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
     คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหมีการรายงานรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
และมีกระบวนการปฏิบัติงานที่โปรงใส สรางความเชื่อมั่นใหผูมีสวนไดเสีย
     คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามที่กำหนดไวในขอบังคับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แหงชาติ วาดวยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2553 ท่ีไดรับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ (บวทน.) โดยไดปฏิบัติงานดวยความรูความสามารถ และประสบการณอยางระมัดระวัง รอบคอบ มีความเปนอิสระอยางเพียงพอ 
เพื่อประโยชนสูงสุดของสำนักงานรวมทั้งใหคำแนะนำแกฝายบริหารและผูเขารวมประชุมเพื่อใหมั่นใจวาขอมูลทางการเงินมีความถูกตอง เชื่อถือได และ
เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป มีการบริหารความเส่ียงใหอยูในระดับท่ียอมรับได มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินงาน 
รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับสำนักงาน
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รายงานการประเมินการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2558

รายงานการประเมิน
การดำเนินงานประจำป

     คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (กวทน.) ไดมีคำสั่งที่ 1/2557 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 แตงตั้งคณะ
กรรมการประเมินการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) เพื่อประเมินและจัดทำ
รายงานการประเมินการดำเนินงานของ สวทน. ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปงบประมาณ พ.ศ. 2558 พรอมเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานที่
เหมาะสมและใหเปนไปตามอำนาจหนาที่ที่พระราชบัญญัติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2551 บัญญัติไว ประกอบดวย 
นายกฤษณพงศ กีรติกร เปนประธานกรรมการ นายเก้ือ วงศบุญสิน นายพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล นายชูวิทย มิตรชอบ นายณรงค ศิริเลิศวรกุล เปนกรรมการ
นายเวช วิเวก เปนเลขานุการ

     ในการประเมินผลการดำเนินงานของ สวทน. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการประเมินฯ ไดประชุมรวม 4 คร้ัง ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 
วันที่ 10 กันยายน 2558 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 และ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ตามท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีขอเสนอแนะตอแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ที่ไดรับความเห็นชอบจาก กวทน. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 และคณะกรรมการประเมินฯ เห็นควรใหนำขอเสนอแนะดังกลาวมาเปน
กรอบในการประเมินการดำเนินงานของสำนักงานฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบดวย 2 มิติ คือ 

     ทั้งนี้การประเมินไดพิจารณาถึงการขับเคลื่อนและการบูรณาการ
การเชื่อมโยงการทำงานทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม รวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของในตางประเทศท่ีเอ้ือตอ
การกำหนดทิศทางของประเทศภายใตสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงของ

ประเทศ เพื่อมุงสูการปฏิรูปทั้งเชิงระบบและเชิงโครงสราง จากการนำ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อขับเคลื่อนประเทศ
ใหมีขีดความสามารถในการแขงขันและกาวขามออกจากกลุมประเทศ
รายไดปานกลาง อันจะนำไปสูการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ÁÔµÔ·Õè 2
ดานการดำเนินงานของ สวทน. 

ÁÔµÔ·Õè 1 ดานการขับเคลื่อน
เชิงยุทธศาสตร
ในระดับประเทศ
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กรอบการประเมิน
การดำเนินงาน

ÁÔµÔ·Õè 2
ดานการดำเนินงานของ สวทน. 

ÁÔµÔ·Õè 1 ดานการขับเคลื่อนเชิง
ยุทธศาสตรในระดับประเทศ

     ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ

      สวทน. ไดดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศไปสูเศรษฐกิจและ
สังคมฐานนวัตกรรม โดยใชองคความรูดาน วทน. เปนปจจัยสนับสนุน
การพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ
รายไดของประชาชน ที่สอดคลองกับระเบียบวาระแหงพระราชบัญญัติ
วาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2551 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 
(พ.ศ. 2555-2564) และยุทธศาสตรกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โดยมีการกำหนดแผนและโครงการท่ีเนนการบูรณาการ สงเสริม สนับสนุน
และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ โดยมีผลการประเมินใน 
2 มิติ ดังนี้

พลังขับดันใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงเสริมสราง

ศักยภาพ

ภาพลักษณองคกร

กำลังคน

ภาค กลุมจังหวัด 
จังหวัด

พลังงาน
สิ่งแวดลอม

อาเซียน

วิจัยและพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

49



ÁÔµÔ·Õè 1 ดานการขับเคลื่อน
เชิงยุทธศาสตรในระดับประเทศ

1. จัดใหม ีเวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในหัวขอ “สรางอนาคตประเทศไทยดวยนวัตกรรม” เพื่อเปนเวทีเสวนา
ใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางในการปฏิรูป 
ทั้งประเด็นระบบกำลังคน วทน. เพื่ออนาคตประเทศไทย ศตวรรษที่ 21 
ประเด็นสภาพแวดลอมการพัฒนา วทน. เพื่อความสามารถการแขงขัน
ของไทยในอนาคต และประเด็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยเพื่อ
อนาคตประเทศไทย ตอบสนองความตองการทุกภาคสวน และสราง
เครือขายพันธมิตร 

      สวทน. ไดปรับภารกิจมุงสรางประเทศไปสูเศรษฐกิจและสังคมฐานนวัตกรรม และการเปนหนวยงานหลัก
ในการจัดกระบวนการปฏิรูประบบ วทน. เพื่ออนาคต โดยไดดำเนินการดังนี้

2. การปฏิรูปเชิงโครงสรางดวยการปรับปรุงกลไก และการปรับปรุง
กฎหมาย “พระราชบัญญัติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ 2 ….” เพื่อปรับโครงสรางการบริหาร
จัดการระบบนวัตกรรมของประเทศใหมีสมรรถนะสูงในการตอบสนอง
ความตองการของภาคการผลิตและบริการ ภาคสังคมและชุมชน มีกลไก
ใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนนวัตกรรม
ของประเทศ ตลอดจนปรับระบบการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ
ตามยุทธศาสตร ใหเอื้อตอการบูรณาการการทำงานรวมกันของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

นอกจากนี้ สวทน. มุงเนนการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแขงขันของประเทศ เพื่อหลุดพนจาก
ประเทศรายไดปานกลางและนำไปสูประเทศที่
พัฒนาแลว ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายโอกาสสู
ภูมิภาคและประชาชน ในประเด็นที่มีความสำคัญ
เชิงกลยุทธสูงและตอเนื่อง โดยบูรณาการระหวาง
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาค
เอกชน และภาคประชาชน ตามยุทธศาสตรรัฐบาล
ในประเด็นที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชน
จากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม ตามยุทธศาสตรประเทศ ประกอบดวย

วิจัยและพัฒนา

ภาค กลุมจังหวัด จังหวัด

พลังงานและสิ่งแวดลอม

โครงสรางพื้นฐาน

อาเซียน

กำลังคน
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     สวทน. เนนความสำคัญในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและสังคมของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน บูรณาการความรวมมือระหวาง
หนวยงาน สนับสนุนการสรางและใชประโยชนผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชนและตอยอดองคความรู 
เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและการถายทอดเทคโนโลยี และการสรางความเจริญทั้งภูมิภาคและชุมชน โดยไดดำเนินการดังนี้

สัดสวนรัฐตอเอกชน

30 : 701.1 การขับเคลื่อนคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
เพื่อมุงสูเปาหมาย ไมต่ำกวารอยละ 1 ของ GDP และ

1. จัดทำขอเสนอการปรับโครงสราง
ระบบวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
และวิจัยของประเทศ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของภาคการผลิตและบริการ ภาคสังคมและ
ชุมชน ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อน
นวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนสรางระบบนโยบายที่เชื่อมโยงกับระบบ
การจัดสรรงบประมาณ ใหมีคณะกรรมการระดับชาติ โดยผูนำสูงสุดของ
ประเทศเปนหัวหนาขับเคล่ือน สวทน. ทำหนาท่ีเลขานุการประสานงาน
ใหขอมูลและเสนอนโยบายตอผูนำประเทศในการปรับระบบการจัดสรร
งบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร ที่ผานหนวยงานเจาภาพ
บูรณาการแผนงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลใหเกิดผลสำเร็จ การจัด
ทำขอเสนอจะนำไปสูรางพระราชบัญญัติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. ….... ที่มีการแกไขเพิ่มเติม โดย
คณะรัฐมนตรีใหพิจารณาปรับระบบและนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อีกคร้ัง ขณะน้ี สวทน. ไดวางแนวทางการขับเคล่ือนระบบวิจัยและระบบ 
วทน. ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว มีแนวคิดในการจัดทำงบประมาณระยะ 
3- 5 ป ที่เนนนวัตกรรมเปนตัวนำในการขับเคลื่อนประเทศ

 3. ปรับปรุงมาตรการเพิ่มศักยภาพ
 และขีดความสามารถของภาคเอกชน 
 ดวยการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
 สำหรับคาใชจายวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหคลองตัวมากขึ้น โดยปรับเพิ่มอัตรายกเวน
ภาษีจาก 2 เทา เปน 3 เทา (200% เปน 300%) ขยายขอบเขตคาใชจาย
ดานการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม และผลักดันใหภาคเอกชนสามารถ
ย่ืนรับรองตนเองได เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2558 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ในหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวย 
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ .....…) พ.ศ. .....… ขณะนี้สำนักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกาอยูระหวางตรวจพิจารณารายละเอียดรางใหออกมา
เปนพระราชกฤษฎีกาที่สมบูรณ เพื่อเปนประโยชนสำหรับหนวยงาน
ที่ทำวิจัยและพัฒนาตอไป

 2. จัดทำกฎหมายสงเสริมการใช
 ประโยชนผลงานวิจัยสูเชิงพาณิชย 
 เพื่อนำไปสูการผลักดันมาตรการรวมกับ
 หนวยงานสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา และ
ทำใหผลงานวิจัยไดถูกนำไปใชประโยชน ใหสิทธิความเปนเจาของผลงาน
วิจัยแกผูทำวิจัย และเปดโอกาสใหเอกชนเปนผูรับทุนวิจัยพัฒนาจากภาครัฐ
ได โดย กวทน. มีมติเห็นชอบรางกฎหมายเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 
และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดเวียนเร่ืองเขาคณะรัฐมนตรีตอ 20 
กระทรวง ขณะนี้อยูระหวางการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป

4. รางกฎหมายกองทุนสงเสริมและ
พัฒนานวัตกรรม สวทน. ไดนำรายละเอียด
การขอตั้งกองทุนสงเสริมและพัฒนานวัตกรรม
เสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้ง
กองทุนหมุนเวียนภายใตกระทรวงการคลังเพื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรี โดยมีมาตรการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือกระตุนและ
สงเสริมภาคเอกชนในการจัดตั้งหรือการขยายศูนยวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรมในประเทศไทย และมีกลไกสนับสนุนผูประกอบการรายใหม 
รวมถึงการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท้ังน้ีมติท่ีประชุมคณะ
กรรมการกลั่นกรองฯ ขอให สวทน. พิจารณาแหลงเงินทุนกอนเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา เบื้องตนหลักการกองทุนเพื่อสงเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมไดเปนสวนหนึ่งของกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว
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     สวทน. เปนเจาภาพหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศในประเด็นการใชประโยชนจากกำลังคนดาน วทน. 
ดวยการบูรณาการ สงเสริม สนับสนุน และนำรอง
ในสาขาที่เปนความตองการของประเทศ ผานกลไก
พัฒนาบุคลากรดาน วทน. อยางตอเนื่อง ไดแก

1.2 การขับเคลื่อนกำลังคนดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

โดย สวทน. ไดเสนอตอคณะรัฐมนตรี และมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 18 
กุมภาพันธ 2558 ในประเด็นปฏิบัติงานในโครงการ Talent Mobility 
ถือปฏิบัติงานเต็มเวลาของบุคลากรของหนวยงานในสังกัด โดยใหนับเปน
อายุราชการหรืออายุงาน และหากบุคลากรมีขอผูกพันตามสัญญาชดใช
ทุนใหนับเปนระยะเวลาชดใชทุนตามสัญญา อีกทั้งสามารถใชผลการ
ปฏิบัติงานในภาคเอกชนในชวงเวลาดังกลาวเปนผลงานในการขอตำแหนง
ทางวิชาการหรือตำแหนงอ่ืน โดยนำรอง Talent Mobility ในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค มีหนวยงานรวมขับเคลื่อนนโยบาย 13 หนวยงาน และ
พัฒนาฐานขอมูลความตองการบุคลากร วทน. ของสถานประกอบการ และ
ฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ

1. จัดทำนโยบายสงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบัน
วิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแขงขันในภาคเอกชน (TALENT MOBILITY)  

เพ่ือสนับสนุนและประสานงานระหวางบุคลากร วทน. และสถานประกอบการ 
สามารถไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของภาคเอกชน
ไดอยางเปนรูปธรรม อำนวยความสะดวกใหสถานประกอบการ ในการ
จับคูความรวมมือกับนักวิจัยภาครัฐสาขาตางๆ ปจจุบัน สวทน. ไดขยาย
ศูนยอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย 4 แหง ครอบคลุมไปทุกภูมิภาค 
ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และเตรียมเพ่ิม
จำนวนหนวยงานพันธมิตรไปสูมหาวิทยาลัยและหนวยงานของรัฐ รวม
ทั้งสิ้น 12 แหงภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2559

ตั้งศูนยอำนวยความสะดวก TALENT MOBILITY2. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

มหาวิทยาลัยขอนแกน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร

STI

3. พัฒนาเครือขายเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเชื่อมโยง
ใหเกิดระบบวิจัยและพัฒนารวมกับภาคอุตสาหกรรม ดังนี้

     ก. เครือขายการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานระบบขนสงทางราง 
     ข. เครือขายเพื่อการถายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการดานการ
      ปรับปรุงพันธุพืช
 ค. เครือขายการพัฒนาบุคลากรเช่ียวชาญดานการสรางผูประกอบการ
  ฐานนวัตกรรม
 ง. เครือขายพัฒนาบุคลากรวิจัยดานเภสัชเวชศาสตรและดานการ
  ทดลองระดับพรีคลินิกจนถึงระดับคลินิกเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
  ยาชีววัตถุ
 จ. เครือขายนักบริหารระดับสูงดานการบริหารจัดการนโยบาย วทน.
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 จัดทำยุทธศาสตรกำลังคนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
 วิศวกรรมและคณิตศาสตร (SCIENCE TECHNOLOGY 

ENGINEERING AND MATHEMATICS - STEM) ของประเทศ ท่ีเนน
การพัฒนากำลังคน STEM Workforce ยึดหลักขับเคล่ือนการพัฒนา
โดยมีภาคอุปสงคนำ มีเปาประสงคหลักเพ่ือพัฒนากำลังคน STEM รองรับ
การสรางความสามารถในการแขงขัน และการกระจายโอกาสสูพ้ืนท่ี โดย 
กวทน. มีมติเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรฯ รวมทั้งพัฒนากลไกขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรกำลังคน STEM ไดแก นำรองกลไก Career Academy 
(โรงงานในโรงเรียน) นำรองกลไกเครือขายศูนยการเรียนรู STEM นำรอง
กลไกความรวมมือรัฐเอกชนในการพัฒนาการศึกษาและกำลังคน STEM 
นำรองเครือขายวิจัย STEM พัฒนาสื่อการเรียนการสอน STEM และ 
ICT platform โดย กวทน. เห็นชอบในหลักการของรางกรอบยุทธศาสตร 
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

       พัฒนาเสนทางอาชีพ วทน. โดยนำรองโครงการ Career 
        Academy ที่มุงเนนการสรางความรู ความตระหนักในสาย
อาชีพ วทน. ในการเตรียมการศึกษาตอ และสรางความสามารถในการ
ประกอบอาชีพที่มีฐาน วทน. 

5.

ผลักดันนโยบายการบูรณาการการเรียนรูกับการทำงาน 
(WORK-INTEGRATED LEARNING หรือ WIL)7.

         บูรณาการดานการพัฒนากำลังคน วทน. ระดับสูง ในสาขา
           ท่ีขาดแคลน รวมกับหนวยงานผูใหทุนในประเทศ เพ่ือปรับปรุง
กลไกการบริหารจัดการนักเรียนทุน ใหสอดคลองกับความตองการ
กำลังคนและนโยบายประเทศ

6.

ภายใตการจัดการศึกษาในลักษณะรัฐรวมเอกชน โดยรวมมือกับบริษัท
สยามมิชลิน จำกัด และสถาบันการศึกษาในเครือขาย พัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะวิชาชีพระดับปริญญาตรี ดานเทคนิคและวิศวกรรม พัฒนา
กลไกการบริหารจัดการโครงการ WiL ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เพื่อ
การพัฒนาบุคลากรทางเทคนิค และขยายผลการจัดการศึกษาท้ังในระดับ 
ปวส. และบัณฑิตศึกษาในกลุมอุตสาหกรรมยุทธศาสตรสำคัญของประเทศ 
พัฒนากลไก WiL Alliance นำรองในพื้นที่ภาคเหนือ สำหรับอุตสาหกรรม 
ICT พัฒนากลไกผลิตครูประจำระบบโรงเรียนในโรงงาน และขับเคลื่อน
เครือขายผูประกอบการกลุม SMEs ในการจัดการศึกษารูปแบบ WiL

8. ผลักดันเกณฑการขอสิทธิประโยชนเพิ่มเติมตามคุณคา
โครงการ (MERIT-BASED INCENTIVES)

9. พัฒนาบุคลากรระบบขนสงทางราง 

10. พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีเซนเซอร 

11. ผลักดันเกณฑการอนุญาตใหนักเรียนทุนรัฐบาล
สามารถชดใชทุนในภาคเอกชน และนำรองกับ
นักเรียนทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)

โดย สวทน. รวมกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(สสวท.) จัดทำเกณฑการพิจารณานักเรียนทุน พสวท. ที่สำเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาการใหทุนแตยังไมสามารถบรรจุเขาทำงานในหนวยงาน
ของรัฐ ใหสามารถออกไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน และนับเปนระยะ
เวลาในการชดใชทุนได ผานกลไก Talent Mobility เพื่อนำรองกลุม
นักเรียนทุนรัฐบาล

สวทน. รวมกับสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เห็นชอบ
ในหลักการการนำคาใชจายในกิจกรรม WiL และ Talent Mobility 
มาเปนสวนหน่ึงในการขอสิทธิประโยชนประเภท “การสนับสนุนกองทุน
ดานการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร และการสนับสนุนสถาบันการศึกษา 
ศูนยฝกอบรมเฉพาะทาง สถาบันวิจัย หรือหนวยงานภาครัฐในประเทศ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี BOI นำประกาศหลักเกณฑเสนอคณะ
รัฐมนตรีเห็นชอบ และมีผลบังคับใชไดทันที

เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมโดยมีการพัฒนา
บุคลากร ท้ังครู นักเรียนระดับอาชีวศึกษา นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
บุคลากรวิจัยและบุคลากรภาคการผลิตและบริการเดินรถ ผานหลักสูตร
ฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ

โดย สวทน. รวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขา
วิศวกรรมศาสตรอิเล็กทรอนิกสและเครื่องรับรู เพื่อรองรับการผลิต วิจัย
และพัฒนา และการประยุกตใชเทคโนโลยี เสริมสรางใหเกิดแหลงเรียนรู
ท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ีสามารถตอบสนองความตองการ
ของประเทศ

จัดทำนโยบาย
TALENT MOBILITY

ตั้งศูนยอำนวยความสะดวก
TALENT MOBILITY

พัฒนาเครือขาย
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ผลักดันนโยบาย
การบูรณาการ

การเรียนรูกับการทำงาน

ผลักดันเกณฑการ
อนุญาตใหนักเรียนทุน
รัฐบาลสามารถชดใช
ทุนในภาคเอกชน

พัฒนาบุคลากรทางดาน
เทคโนโลยีเซ็นเซอร

พัฒนาบุคลากรทางดาน
ระบบขนสงทางราง

ผลักดันเกณฑการขอ
สิทธิประโยชนเพิ่มเติม
ตามคุณคาโครงการ

บูรณาการดาน
การพัฒนา
กำลังคน

พัฒนาเสนทาง
อาชีพ วทน.

จัดทำยุทธศาสตรกำลัง
คนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิศวกรรม และคณิตศาสตร

4.
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1.3
การขับเคลื่อนการนำ วทน. ไปแกไข
ปญหาระดับภาค และกลุมจังหวัด/จังหวัด

สวทน. จัดใหมีหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายดาน วทน. ในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยผูเขารวม
หลักสูตรไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทของ วทน. ในการพัฒนา
ระดับประเทศและระดับทองถิ่นในมิติตาง ๆ และผูเขารวมหลักสูตร 
แตละคนไดจัดทำรายงานการศึกษาอิสระ (Independent Study: IS) 
เพื่อแสดงแผนงาน/โครงการที่มีประเด็นดาน วทน. และสอดคลองกับ
ภารกิจของหนวยงานตนสังกัดหรือสอดคลองกับความตองการของพื้นที่ 
แผนงาน/โครงการดังกลาวไดรับการประเมินศักยภาพและโอกาสในการ
ดำเนินโครงการไปสูการปฏิบัตินำรอง รวมทั้งขยายผลโครงการเขาสูแผน
ปฏิบัติราชการประจำปหรือแผนยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด/อปท. 
นอกจากนี้ในกลุมจังหวัดภาคใต สวทน. ไดรวมดำเนินการจัดทำแผนงาน/
โครงการท่ีมีประเด็นดาน วทน. เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา และ
แผนปฏิบัติราชการประจำป 2559 ของจังหวัดสงขลา 

จัดทำประเด็นดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(วทน.) เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปของกลุมจังหวัด (เปาหมาย) 1. 

เพ่ือสรางเครือขายผูทรงคุณวุฒิระดับสูงดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในสาขาความเชี่ยวชาญ ใหคำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับรัฐบาล สาธารณชน และภาคอุตสาหกรรม 
ในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกไขปญหาแตละดานของประเทศ

สงเสริมบทบาทเชิงนโยบายสาธารณะและ
สรางความตระหนักดาน วทน.2. 

จัดทำประเด็นดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการบริหารจัดการชีวมวล3. 

สวทน. ตระหนักถึงความสำคัญของชีวมวลเหลือใชทางการเกษตรที่มี
เหลือทิ้งมากมายในหลายชุมชน สงผลกระทบตอการทำลายชีวมวลเหลือทิ้ง
อยางไมมีคุณภาพ กอใหเกิดมลพิษและสิ้นเปลืองคาใชจาย โดยหนึ่งใน
วิธีการเพิ่มมูลคาใหแกชีวมวลที่สอดคลองกับความตองการที่ชัดเจน คือ 
การเปลี่ยนชีวมวลไปเปนพลังงาน สวทน.จึงเล็งเห็นความสำคัญของการ
บริหารจัดการชีวมวลใหเปนไปอยางยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ
รายไดของเกษตรกร รวมทั้งภาคอุตสาหกรรม สามารถลดความเสี่ยงใน
การจัดหาวัตถุดิบดวยราคาที่เหมาะสม สวทน. ไดลงพื้นที่เพื่อสำรวจปญหา
และอุปสรรคของโรงไฟฟา/โรงงานอุตสาหกรรมพลังงานชีวมวลในพื้นที่ 
10 แหง (ใน 4 ภูมิภาค) โดยไดแสดงปญหา และอุปสรรครวมทั้งเสนอ
แนวทางการบริหารจัดการชีวมวลโดยใช วทน. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการผลิต และแนวทางเพิ่มมูลคาชีวมวลเหลือใชของ
เกษตรกรในพื้นที่รอบโรงงานอุตสาหกรรม

      นอกจากนี้ สวทน. ไดรวมแกไขปญหาคุณภาพและราคายางแผนรวมกับเกษตรกรและสหกรณสวนยาง อ.บอทอง จ.ชลบุรี โดยใชเตารมควันยาง
พลังงานชีวมวลประสิทธิภาพสูง ออกแบบดวยระบบวิศวกรรมที่เหมาะกับเกษตรกรสวนยางรายยอยใหดำเนินการไดเอง ดวยขนาดเครื่องที่เหมาะสม 
ราคาและปริมาณการใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพ โดยวางแผนชวงขยายผลเครื่องตนแบบเพิ่มเติม 6 พื้นที่ในป 2559 ในสวนของการสรางองคความรูและ
กำลังคนดาน วทน. พลังงานชีวมวล สวทน. ไดจัดทำคูมือเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลสำหรับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือยกระดับทักษะดาน วทน. ของแรงงาน 
วิศวกร ชางเทคนิค และนักศึกษาจบใหมใหพรอมเขาไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพ ผลตอบรับของการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
อยูในระดับพึงพอใจมาก
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รางกรอบการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมพิเศษ1. 

เปนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหมบนฐานนวัตกรรมและการวิจัยและ
พัฒนา โดย สวทน. ไดนำเสนอหลักการการสงเสริมการพัฒนาตอที่
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) เมื่อ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการใหมีการสงเสริม
นวัตกรรม โดยใชหลักการนิคมอุตสาหกรรมนวัตกรรม มีการพัฒนากลไก
การทำงานของพ้ืนท่ีนวัตกรรมพิเศษ และจัดทำมาตรการสนับสนุนสงเสริม 
สรางแรงจูงใจ และการอำนวยความสะดวก เพื่อกระตุนใหภาคเอกชน
เขามาลงทุนวิจัยและพัฒนาในพื้นที่นวัตกรรมพิเศษ

รางกรอบการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร
(FOOD INNOPOLIS) 2. 

1. 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมประเทศ โดยเฉพาะดานอาหาร 
ซึ่งเปนสาขาหนึ่งในกลุมซุปเปอรคลัสเตอรที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สวทน. สนับสนุนใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางภาค
อุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และภาครัฐ สรางนวัตกรรมอาหารมูลคาสูง
ใหเกิดขึ้น ดึงดูดบริษัทดานอาหารระดับโลก และบริษัทใหญของไทยมา
ลงทุนทำวิจัยเรื่องอาหารในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางดานนวัตกรรมอาหารระดับโลก

พัฒนาระบบตัวกลางเชื่อมโยงความตองการ
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 5. 

สวทน. รวมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จัดทำระบบตัวกลางเพื่อเชื่อมโยงความ
ตองการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหวางผูประกอบการภาคเอกชน
กับหนวยงานวิจัยของรัฐหรือมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ web portal ที่
รวบรวมผลงานวิจัย ขับเคลื่อนและรวบรวม technology offers จาก
หนวยงานวิจัยและมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งเปนกลไกหนึ่งที่สงเสริมใหเกิด
การพัฒนาตอยอดผลงานวิจัยสูเชิงพาณิชยในรูปแบบสินคาและบริการ

พัฒนาผูประกอบการนวัตกรรม 6. 
เพื่อสราง THAILAND INNOVATION FELLOWS ผานกลไกของอุทยาน
วิทยาศาสตรภูมิภาค โดยรวมมือกับศูนยใหคำปรึกษาและพัฒนาผูบริหาร
ทางธุรกิจแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
และหนวยบมเพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาแนวคิดของผูที่
ตองการเริ่มธุรกิจใหมผานการทำงานรวมกันของผูเชี่ยวชาญ

สรางเครือขายการวิจัยนโยบาย วทน. 7. 
เพื่อพัฒนางานดานการศึกษาและวิจัยนโยบาย สะสมองคความรู ผลิตและ
พัฒนากำลังคนดานนโยบายสาธารณะท่ีเก่ียวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ในการเพ่ิมขีดความสามารถและการขับเคล่ือนการพัฒนา
นวัตกรรมของประเทศ สรางองคความรูในการสนับสนุนการพัฒนาและ
ขับเคล่ือนนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศไทย
ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม เกิดกลไกและระบบการบริหารจัดการงานวิจัย
นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และสรางเครือขายความ
รวมมือทั้งในประเทศและระหวางประเทศ โดยขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
ความรวมมือ พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยนโยบายกับสถาบันการศึกษา
ในสหราชอาณาจักร และผลักดันใหเกิดเครือขายการวิจัยนโยบายในสาขา
สำคัญ ไดแก สาขาอาหาร สาขาพลังงาน สาขาอุตสาหกรรม
ยานยนต สาขา STEM Education

ขับเคลื่อนเครือขายผูจัดการนวัตกรรม 3. 
สวทน. รวมกับพันธมิตรสรางศักยภาพใหบุคลากรท่ีดำเนินงานเก่ียวกับ
การบริหารจัดการนวัตกรรม ซึ่งนับเปนจุดเริ่มตนที่เปนกลไกสำคัญใน
การสรางเครือขายผูจัดการนวัตกรรม และรวมกับสมาคม Thai-BISPA 
จัดตั้งเครือขายผูจัดการนวัตกรรม โดยอยูระหวางจัดทำกรอบการจัดตั้ง
และบริหารจัดการเครือขายผูจัดการนวัตกรรม และแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะสำหรับผูจัดการนวัตกรรม รวมถึงจัดฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยี 

สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหศูนยวิจัยและ
พัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย (COMPANY 
R&D CENTER – CRDC) 

4. 
สวทน. รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 
จัดตั้งสำนักงาน CRDC ตั้งแตเดือนมีนาคม 2558 โดยใหบริการแบบ 
One Stop Solution แกธุรกิจทุกขนาด เปนศูนยกลางประสานงานและ
อำนวยความสะดวกใหภาคเอกชน ซึ่งมีบริษัททั้งในและตางประเทศ
ขนาดเล็กหลายรายนำรองรวมมือกับภาครัฐผานกลไกสนับสนุนของสำนักงาน 
CRDC ครอบคลุมธุรกิจ อาทิ ชิ้นสวนยานยนต ฮารดดิสกไดรฟ 
อากาศยานไรคนขับ หรืออุตสาหกรรมการผลิตเตาอบหรือ
ตูแชแข็ง เพ่ือเปนการจัดระบบแรงจูงใจใหกับบริษัทขามชาติ ทำหนาท่ี
ในการสนับสนุนเชิงนโยบายใหภาคเอกชนหันมาลงทุนจัดตั้งศูนยวิจัยและ
พัฒนาในประเทศไทย ในการเรงพัฒนาศักยภาพภาคอุตสาหกรรม โดย 
สวทน. ไดจัดทำรางขอเสนอแนะมาตรการสนับสนุน ศูนยวิจัยและพัฒนา
ของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี และจัดทำกรอบ
การจัดตั้งศูนยสงเสริมและสรางความเขมแข็งใหศูนยวิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชนในประเทศไทย 

การขับเคลื่อนโครงสรางพื้นฐาน
วิทยาศาสตร และระบบแรงจูงใจ
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การขับเคลื่อนการแกปญหา
ดานพลังงานและสิ่งแวดลอมดวย
             วทน.

เพื่อใหประเทศไทยมีแนวทางในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและ
การปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดวย วทน. ท้ังน้ี สวทน.
ไดจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น แนวทางการดำเนินการ ภายใตกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(UNFCCC) 

ทำหนาที่เปนหนวยประสานงานกลาง
ดานการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
และเครือขาย 

1. 
คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ มีมติ
เห็นชอบการพัฒนาเทคโนโลยีซ่ึงเปนสวนหน่ึงของแผนแมบทรองรับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2557-2593 สวทน. จึงไดจัดทำแผน
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาค
การเกษตรและพลังงาน และจัดทำยุทธศาสตรการสนับสนุนการลงทุน
และการถายทอดเทคโนโลยี

จัดทำแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีในการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย2. 

เปนการปฏิรูปประเทศ ดาน วทน. ที่เกี่ยวของกับดานสิ่งแวดลอม เพื่อชวยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน
เพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2558 เห็นชอบการจัดต้ังสถาบันฯ เพ่ือเปนหนวยงานท่ีสนับสนุนขอมูลเชิงเทคนิคสำหรับ
ภาครัฐและเอกชน และเปนหนวยงานสรางมาตรฐานดานส่ิงแวดลอมสำหรับสินคาและบริการของประเทศ ชวยลดการกีดกันทางการคาในประเด็นดาน
สิ่งแวดลอมจากตางประเทศ ตอมาไดนำขอเสนอการจัดตั้งสถาบันฯ เสนอตอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อพิจารณาเสนอตอคณะ
รัฐมนตรีตอไป

 จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการคา 3. 
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การขับเคลื่อนอาเซียนและ
การตางประเทศดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามบทบาท 
และการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

รวมกับกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ เพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถของประเทศ โดยจัดทำยุทธศาสตรการทูต
วิทยาศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2559-2563) เพ่ือบูรณาการการดำเนินงาน
ดาน วทน. ในสวนที่เกี่ยวกับตางประเทศ โดยเฉพาะมิติการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร และเสริมสราง
การพัฒนาระบบ วทน. ของไทย ที่เนนการดำเนินงาน 5 สาขา ไดแก 
1) เกษตรและอาหาร 2) เทคโนโลยีทางการแพทย และชีววิทยาศาสตร 
3) พลังงานทดแทน 4) โครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจดิจิทัล 5) โครงสรางพ้ืนฐาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือภาค
การผลิต (เนนระบบขนสงทางราง และเทคโนโลยีวัสดุ) และขับเคลื่อนความ
รวมมือกับหนวยงานไทยและตางประเทศผานกลไกการทูตวิทยาศาสตร 
ขณะนี้ไดจัดทำกรอบรางแผนยุทธศาสตรการทูตวิทยาศาสตร นำเสนอตอ 
กวทน. เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 จัดทำกลไกขับเคลื่อนแผน พัฒนา
โครงการนำรองรวมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในตางประเทศ และ
สถานเอกอัครราชทูตตางประเทศในไทย

จัดทำแผนยุทธศาสตร
การทูตวิทยาศาสตร
(SCIENCE DIPLOMACY) 1. 

     สวทน. ไดดำเนินการขับเคลื่อนการสรางประชาคมอาเซียนดาน วทน. ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน และ
สรางโอกาสสำหรับผูประกอบการไทยในการขยายตลาด การลงทุน และพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูอาเซียน 
รวมถึงการเชื่อมโยงผูเชี่ยวชาญไทย-อาเซียนเพื่อการพัฒนากำลังคน วทน. โดยไดดำเนินการดังนี้

เกษตรและอาหาร

เทคโนโลยี
ทางการแพทย 

พลังงานทดแทน

โครงสรางพื้นฐาน

นวัตกรรมเพื่อภาค
การผลิต

เพื่อกำหนดทาทีเบื้องตนของประเทศไทยดาน วทน. ในการเจรจาความ
รวมมือระหวางประเทศ จับคูความรวมมือกับตางประเทศ และเชื่อมโยง
หนวยงานหรือบริษัทตางประเทศที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาเทคโนโลยี
ใหมาลงทุนดานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย

ทำหนาที่เปนหนวยประสานงานกลาง
THAILAND STI GLOBAL PARTNERSHIP 
CENTER2.

โดยจัดทำขอเสนอแนวทางที่เหมาะสมของประเทศไทยเพื่อเพิ่มโอกาสทางการคาและการลงทุนใหมาตรฐานเวลาเทียบเทากับตลาดขนาดใหญ อาทิ 
ประเทศจีน สิงคโปร ฮองกง และเกิดความคลองตัวในการทำธุรกรรมระหวางประเทศจากการเปดเสรีทางการเงิน

จัดทำขอเสนอแนะผลกระทบของ
การกำหนดมาตรฐานเวลาอาเซียนตอประเทศไทย 4.

จัดทำแผนความรวมมืออาเซียน 
ASEAN PLAN OF ACTION ON STI 
(APASTI 2016-2025) 3.

โดยปรับปรุงรางแผน APASTI รวมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ใหมี
รายละเอียดเปาหมายและกลไกที่ชัดเจน รวมทั้งผลักดันใหมีการบรรจุ
การสงเสริม Talent Mobility ใหเปนที่ยอมรับ และเปนเปาหมายและ
กลไกสำคัญของแผนความรวมมืออาเซียน ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาเซียน
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ดานการดำเนินงานของ สวทน.

• สวทน. รวมจัดทำมาตรการเพื่อพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ 
 โดยไดรับความเห็นชอบจากอนุกรรมการจัดทำขอเสนอการพัฒนา
 ระบบนวัตกรรมไทย (อพน.) ผานกลไกคณะกรรมการพัฒนาระบบ
 นวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เพื่อ
 สนับสนุนและสงเสริมการนำผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไทย
 มาใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
 สงเสริมผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของไทยใหสามารถผลิตสูเชิง
 พาณิชยได 

พัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ 
ผานกลไกคณะอนุกรรมการ ไดแก

     เพื่อใหการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (วทน.) 
นำไปสูการพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติ โดย สวทน. ไดดำเนินการผลักดันใหมีการยกรางกฎหมาย พัฒนานโยบาย
มาตรการและโครงการ เพื่อพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ดังนี้

2.1
ประสานกับหนวยงานตางๆ ที่เปนพลังขับดัน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (LEVERAGE)

อนุกรรมการจัดทำขอเสนอ
การพัฒนาระบบนวัตกรรมไทย (อพน.)

คณะอนุกรรมการการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในคณะกรรมาธิการการสื่อสาร
มวลชนการวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
สารสนเทศสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.)

คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัยนวัตกรรมและทรัพยสิน
ทางปญญาสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.)

•  สวทน. มีบทบาทในการเปนเลขานุการรวมของคณะอนุกรรมาธิการ
 การวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในคณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน 
 การวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสารสนเทศ สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 (สนช.) รวมจัดทำรางแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 
 กฎหมายหรือระเบียบ และสนับสนุนการทำงานของฝายเลขานุการคณะ
 อนุกรรมาธิการ 

• สวทน. มีบทบาทในการเปนเลขานุการรวมของคณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญา สภาปฏิรูป
 แหงชาติ (สปช.) โดยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับระบบ วทน. ทำงานแบบบูรณาการ จัดทำรางรายงานวาระการปฏิรูปที่ 21 เรื่องระบบวิทยาศาสตร 
 เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเปนโครงสรางพื้นฐานทางนวัตกรรมของประเทศ
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2.2
เครื่องมือหรือกลไกเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการบริหารสำนักงาน สวทน. 
ไดดำเนินการแบงเปน 3 ดาน ดังนี้

1. ดานการบริหารแผน ไดแก
 1.1 จัดทำแผนกลยุทธ สวทน. ที่มุงเนน ระเบียบวาระของรัฐบาล 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่สอดคลองกับนโยบายและแผน วทน. 
  ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรประเทศ และ การวิจัยนโยบายชั้นแนวหนา 
  มุงเนนการขับเคลื่อนนโยบายผานกระบวนการที่มีประสิทธิผล 
  และมุงเนนระบบบริหารภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการปรับปรุง
  พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในการสรางความเขมแข็งระบบ
  นวัตกรรมแหงชาติ เปลี่ยนการผลิตและบริการของไทยออกจาก
  กลุมประเทศรายไดปานกลาง

 1.2 จัดทำแผนการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
  ชั้นสูง โดยเนนประเด็นปญหาที่สำคัญของประเทศ และประสาน
  งานกับหนวยงานเช่ียวชาญท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือรวม
  พัฒนาเครือขายความเปนเลิศเฉพาะทางใหเปนกลไกที่ยั่งยืน 
  ประกอบดวย แผนการสงเสริมใหเกิดระบบพัฒนาบุคลากรดาน 
  วทน. รองรับการพัฒนาระบบขนสงทางรางของประเทศอยาง
  ยั่งยืน แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งระบบนวัตกรรมดานการ
  ผลิต ดานการเกษตร ดานชีวการแพทย ระบบนิเวศการพัฒนา
  ผูประกอบการนวัตกรรม

2. ดานการพัฒนาบุคลากร 

3. ดานการบริหารความเสี่ยง ไดแก

 2.3  พัฒนาทักษะความรูดานภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสรางศักยภาพ
  ในการดำเนินการใหไดมาตรฐานระดับสากลและบูรณาการ
  เชื่อมโยงยุทธศาสตรระดับชาติในเวทีโลก รวมถึงการบูรณาการ
  การดำเนินนโยบาย วทน. ดานการตางประเทศรวมกับหนวยงาน
  ที่เกี่ยวของ

 3.1 จัดใหมีหลักสูตร "การบริหารความเสี่ยง" สำหรับพนักงาน 
  เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยง และสามารถวิเคราะห
  ความเสี่ยง และทราบถึงแนวคิดในการบริหารจัดการความ
  เสี่ยง ตลอดจนการควบคุมความเสี่ยงใหลดระดับผลกระทบ
  ที่จะเกิดขึ้น 

 2.1  พัฒนาบุคลากรในองคกรใหมีศักยภาพท่ีสอดคลองและรองรับภารกิจขององคกร และสรางบรรยากาศท่ีดีในการทำงาน สงเสริมใหมีกิจกรรม
  สงเสริมสุขภาพ
 2.2  พัฒนาบุคลากรในองคกรใหมีองคความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
.  ขั้นตอน หลักการ ระเบียบและขอบังคับภายในสำนักงาน 
  สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อใชเปนแนวทางในการ
  จัดทำมาตรฐานการทำงาน ตระหนักในการพัฒนาตนเอง เพื่อ
  เอื้อตอการบริหารจัดการดานงาน เงิน คน

 3.2 จัดทำรางแผนความเสี่ยงดานสารสนเทศของ สวทน. ที่
  สอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 
  สวทน. เพื่อเปนกรอบแนวทางในการดำเนินงานการบริหาร
  ความเสี่ยง เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นและสงผลกระทบ
  ตอการบริหารดานสารสนเทศ

2.3
การสรางภาพลักษณขององคกร
     สวทน. เปนหนวยงานหลักภายใต วท. ที่ไดรับการยอมรับ
ในการจัดเวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่
มุงเนนในประเด็น “สรางอนาคตประเทศไทยดวยนวัตกรรม” 
ในรูปแบบที่เปนนวัตกรรมและเอื้อตอการแลกเปลี่ยนและแสดง
ความคิดเห็น โดย สวทน. ไดดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงบทบาท
ดาน วทน. เปนหนวยงานที่สนับสนุนใหผูมีสวนไดสวนเสีย
ไดแสดงความคิดเห็น ดาน วทน. การสรางเครือขายทั้งภาครัฐ 
เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั้งระดับภูมิภาค และ
ทองถิ่นทั่วประเทศ ดังนี้
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1. รับฟงความคิดเห็นสาธารณะเพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงรางพระราช
บัญญัติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. …. และปรับโครงสรางองคกรที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร ทั้งดาน
การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหการจัดระบบบริหารงานดาน
วิทยาศาสตรมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ

2. รับฟงความคิดเห็นการขอจัดตั้ง “สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและการคา (องคการมหาชน)” ที่เปนเวทีกลางในการรับฟงและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นจากหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจน
ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยสวนใหญเห็นชอบตอการจัดต้ังสถาบันฯ เน่ืองจาก
เปนโครงสรางพื้นฐานดาน วทน. ของประเทศ

3. รับฟงความคิดเห็นแนวทางการดำเนินการของหนวยประสานงาน
กลางดานพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย ภายใตกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4. เปดศูนยสงเสริมและสรางความเขมแข็งใหศูนยวิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชนในประเทศไทย ในอนาคตจะมีกองทุนรวมทุนโดยการดึง
ภาคเอกชนรวมลงทุนกับภาครัฐสรางนวัตกรรม เพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียน
ความคิดสรางสรรคและการสนับสนุนการสรางนวัตกรรมเชิงธุรกิจ รวม
ไปถึงการเปดโอกาสใหมีการนำนวัตกรรมไปสูการพัฒนาประเทศ ขณะน้ี
มีบริษัทใหญหลายแหงนำรองรวมมือกับภาครัฐผานศูนย CRDC

5. สรางความเขาใจเกี่ยวกับโครงการใหกับกลุมเปาหมายโดยจัดงาน 
Talent Mobility Fair 2015 เพื่อประชาสัมพันธและสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับโครงการ มีกิจกรรมจับคูความรวมมือนักวิจัยภาครัฐ และ
มหาวิทยาลัย กับภาคเอกชน และโครงการที่มีการนำผลงานวิจัยไปตอยอด

6. สรางบทบาทของประเทศดาน วทน. ในเวทีนานาชาติ อาทิ การใช
กลไกการทูตวิทยาศาสตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ไทย-เยอรมัน เพื่อ
พัฒนา SMEs ไทยสูตลาดโลก การนำ วทน. มาแกปญหาดานสิ่งแวดลอม 
โดยรวมกับโครงการสิ่งแวดลอมขององคการสหประชาชาติ (United 
Nations Environment Programme หรือ UNEP) จัดสัมมนาเรื่อง 
“Life Cycle Assessment in Policy- Sustainability and Trade”

7. สรางเครือขายผูบริหารท้ังในภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
สถาบันวิจัย และองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยจัดใหมีการฝกอบรม
ทั้งในสวนกลาง ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ผานหลักสูตร “การบริหารจัดการนโยบายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม และไดมีการติดตามความกาวหนาการขับเคล่ือนแผนงาน/
โครงการดาน วทน. ของผูที่ผานหลักสูตรฯ โดยสอดคลองกับภารกิจของ
หนวยงานตนสังกัดมาโดยตลอด รวมทั้งไดจัดทำจดหมายขาว PMP 
Newsletter (รายเดือน) เพื่อบอกเลาความคืบหนาของการขับเคลื่อนฯ 
และเปนชองทางในการส่ือสารระหวาง สวทน. กับผูท่ีผานหลักสูตรฯ และ
ในหมูผูที่ผานหลักสูตรฯ ดวยกัน

8. จัดทำภาพอนาคตของประเทศไทยในอีก 20 ปขางหนา เพื่อรองรับ
สังคมสูงวัยในอนาคตโดยใชเครื่องมือคาดการณอนาคตของศูนยคาดการณ
เทคโนโลยีเอเปคจัดทำภาพอนาคต เปนการรวมมือดำเนินการระหวาง
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงวัฒนธรรม โดยการใชเทคโนโลยีที่
ใชในอนาคต และเตรียมความพรอมเพื่อกอใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ 
ตลอดจนการเคลื่อนยายแรงงานไทยและแรงงานตางชาติเขามาในระบบ
เศรษฐกิจไทย

9. สวทน. สรางความตระหนักดาน วทน. โดยรวมผลิตรายการ “สองโลก
นวัตกรรม” จำนวน 80 ตอน ความยาวตอนละ 3 นาที เพื่อสงเสริมความรู 
ความเขาใจ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน ThaiPBS โดยเสนอผลงาน
ของหนวยงานตาง ๆ ภายใตกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
หนวยงานพันธมิตรของ สวทน. ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงการประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(วทน.) เพื่อการพัฒนาประเทศและพื้นที่ในมิติไดอยางเหมาะสม และ
สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
     นอกจากน้ี สวทน. ไดดำเนินโครงการประกวดรางวัล STI Thailand 
Award 2015 เพื่อเชิดชูหนวยงานและบุคคลตัวอยางที่ใหความสำคัญและ
ใช วทน. ในการพัฒนา ทำใหภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม ภาคประชาชน 
และนักเรียนนักศึกษา ตระหนักถึงบทบาทของ วทน. ในการพัฒนาประเทศ 
โดยไดจัดการประกวดใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ และตัวแทนจากแตละ
ภูมิภาคไดรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลในระดับประเทศจาก รมว.วท. 
ในงานปฏิรูป วทน. ครั้งที่ 2
     อน่ึง สวทน. ไดรวมกับ อพวช. จัดกิจกรรม "คนหาความฝน เพาะพันธุ
นักวิทย" จำนวน 5 ครั้ง กระจายไปยังภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ เพื่อ
สรางแรงจูงใจแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ผาน
การพูดคุยกับวิทยากรรับเชิญ ซึ่งเปนตัวแทนของวิชาชีพตาง ๆ ดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทำใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนใน
สาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและวิศวกรรม มีความมุงมั่นที่จะศึกษาตอ
ในสาขาเหลานี้ในระดับอุดมศึกษา มีนักเรียนเขารวมกิจกรรมประมาณ 
500 คน นอกจากนี้ สวทน. ไดจัดทำนิตยสาร Horizon (รายไตรมาส) 
เพื่อสรางความตระหนักและความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายดาน วทน. แก
ผูบริหารของหนวยงานตาง ๆ ท้ังในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

10. จัดประชุมวิชาการในระดับภูมิภาคดานระบบขนสงทางรางแหงชาติ 
ภายใตแนวคิด วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบ
ขนสงทางราง รวมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร หัวขอ “ประเทศไทยกับโอกาส
และความทาทายในการเปนศูนยกลางเทคโนโลยีทางดานระบบขนสง
ทางรางแหงภูมิภาค” เพื่อเตรียมความพรอมของประเทศไทยทั้งในดาน
อุตสาหกรรมแรงงาน ตลอดจนในภาคการศึกษาและวิจัย

11. ผูแทนของ สวทน. รวมบรรยายในหัวขอหลากหลายตามคำเชิญ
ของหนวยงานตาง ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสรางความเขาใจ
บทบาทของวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมตอการพัฒนาประเทศ
ในมิติตาง ๆ โดยชี้ใหเห็นถึงความจำเปนในการใช วทน. เปนเครื่องมือ
ในการพัฒนา และแสดงภารกิจของ สวทน. ในฐานะผูจัดทำและขับเคลื่อน
นโยบายและแผน วทน. ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) รวมกับหนวยงาน
พันธมิตรผานกลไกตาง ๆ
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ความเห็นคณะกรรมการประเมินการดำเนินงาน
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ

คณะกรรมการประเมินฯ มีความเห็นวา

2. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สวทน. ไดปรับภารกิจการดำเนินงาน
ใหมุงเนนการขับเคล่ือนประเทศไปสูเศรษฐกิจและสังคมฐานนวัตกรรม 
และดวย สวทน. เปนหนวยงานหลักในการปฏิรูป วทน.ของประเทศ มีการ
ดำเนินงานตอบสนองกับความตองการทุกภาคสวน ทั้งหนวยงานภาค
การผลิตและบริการ หนวยงานภาครัฐ หนวยงานนโยบาย สถาบันการศึกษา 
สถาบันวิจัย ภาคประชาสังคม และประชาชน รวมถึงการสรางเครือขาย
พันธมิตร ทำให สวทน. ตองเรงผลักดันนโยบายและมาตรการภายใตกรอบ
การปฏิรูป วทน. โดยใช วทน. เปนกลไกหลักในการสนับสนุนการดำเนินงาน 
เพื่อรวมกันขับเคลื่อนการปฏิรูป วทน. ใหเขมแข็งในอนาคต เนนใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางวางรากฐานการพัฒนาและใชประโยชน
จากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหเกิดความยั่งยืนโดยการ
ดำเนินงานตองมีการบูรณาการกันท้ังภายในและระหวางกระทรวง รวมกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อใหไดผลสัมฤทธิ์ที่สอดคลองกับ
เปาหมายใหญของประเทศ

1. การดำเนินงานของ สวทน. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนไปตาม
แนวทางที่คณะกรรมการประเมินไดกำหนดไวใน ระดับดี โดย สวทน. 
ไดดำเนินการในมิติดานการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตรในระดับประเทศ 
ระดับอาเซียนและนานาชาติ และมิติดานการดำเนินงานของ สวทน. ที่
สอดคลองตามพระราชบัญญัติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2551 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตรประเทศ นโยบายและแผน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-
2564)

ขอเสนอแนะตอ กวทน. ในการดำเนินงานของ สวทน. ในระยะตอไป

1. แสดงบทบาทในการนำเสนอประเด็น วทน. ในกระบวนการจัดทำ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดยมีจุดเนนดานทุน

มนุษย โครงสรางสังคมซึ่งมีแนวโนมสูสังคมของผูสูงอายุ และการเติบโต

ไปกับเศรษฐกิจเขียว (Green Economy)

2. ขับเคล่ือนเชิงยุทธศาสตรในระดับประเทศ เชน (1) ยุทธศาสตรชาติ

ระยะ 20 ป (2) ความรวมมือลักษณะรัฐรวมเอกชน (PPP) (3) เศรษฐกิจ

อายุวัฒน (Longevity Economy) และ (4) การปรับเปลี่ยนกระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนกระทรวงเศรษฐกิจ

3. กำหนดตัวชี้วัดในเชิงเศรษฐกิจตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี 

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ซึ่งเนนนวัตกรรมที่สอดรับกับเศรษฐกิจ 

ประเทศควรใช วทน. กับการพัฒนาเศรษฐกิจ หรือกอใหเกิดมูลคาเพิ่ม 

และใชโอกาสเพื่อการวางแผนการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานดาน วทน. 

ที่สำคัญ โดยอาศัยแรงสงจากชวงที่นโยบายรัฐบาลใหความสำคัญดาน

การพัฒนา วทน. ของประเทศ

     คณะกรรมการประเมินฯ มีขอเสนอแนะตอแนวทางการดำเนินงานของ สวทน. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
     มิติที่ 1 ดานการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตรในระดับประเทศ
     สวทน. ควรเนนดำเนินการ ดังนี้

4. ควรพิจารณากลไกท่ีสามารถทำใหหนวยงานท้ังภาครัฐ เอกชน และ

สถาบันตางๆ ขับเคลื่อนนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เพื่อกำหนดทิศทางไปถึงนวัตกรรมสรางสรรค

5. มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนใหมีการพัฒนา วทน. ของประเทศ

ที่หลากหลายโดยการทำงานที่บูรณาการกับหนวยงานหลักตาง ๆ อาทิ 

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) คณะกรรมการรวมภาครัฐและ

เอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) และคณะกรรมการพัฒนา

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (กพข.) เปนตน

6. ทบทวนนโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหง

ชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางของแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

7. ควรวิเคราะหและใชโอกาสจากการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ

การใชประโยชนจากแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน 

(Master Plan on ASEAN Connectivity: MPAC) ที่สงเสริมใหประเทศ

สมาชิกอาเซียนมีการเชื่อมโยงกันทั้งทางดานกายภาพ ดานกฎระเบียบ 

และดานประชาชน ในการเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรดานกำลังคน โครงสราง

พื้นฐาน และปจจัยเอื้อ เพื่อใหรัฐบาลสงเสริมการลงทุนขั้นสูงที่ใช วทน.



1. นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
2. รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ
3. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการ
4. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รรมการ 
5. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย กรรมการ
6. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 
7. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
8. รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
9. ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ กรรมการ
10. นายกานต  ตระกูลฮุน กรรมการ
11. ศาสตราจารยอมเรศ  ภูมิรัตน กรรมการ
12. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ กรรมการ
13. นายพยุงศักดิ์  ชาติสุทธิผล กรรมการ
14. นายโอฬาร  ไชยประวัติ กรรมการ
15. นายกฤษณพงศ  กีรติกร กรรมการ
16. นางกอบกาญจน  วัฒนวรางกูร กรรมการ
17. ศาสตราจารยพิเศษเข็มชัย  ชุติวงศ กรรมการ
18. ศาสตราจารยเกื้อ  วงศบุญสิน กรรมการ
19. นายมีชัย  วีระไวทยะ กรรมการ
20. นายวนัส  แตไพสิฐพงษ กรรมการ
21. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการ
22. เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
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อำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1. จัดทำนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. จัดใหมีการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมของหนวยงานของรัฐเสนอตอ
 คณะรัฐมนตรี
3. เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานของรัฐ รวมทั้งเสนอมาตรการการแกไขปญหาอุปสรรค
 การปฏิบัติการตามแผนดังกลาว
4.  สงเสริมและสนับสนุนหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนดำเนินกิจกรรมตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยวิทยาศาสตร 
 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
5. ติดตามและประเมินสถานการณดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศซึ่งจะเปนอันตรายตอชีวิต รางกายหรือสุขภาพอนามัย
 ของประชาชนหรือกอความเสียหายตอทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ เพื่อรายงานตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการใหหนวยงานของรัฐแกไข
 หรือปองกันปญหาที่เกิดขึ้น
6. แตงตั้งและถอดถอนผูอำนวยการตามขอเสนอของคณะกรรมการบริหาร
7.  กำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของเลขาธิการ และผูอำนวยการตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และตามขอเสนอของ
 คณะกรรมการบริหาร
8.  จัดใหมีการประเมินการดำเนินงานของสำนักงานตอคณะรัฐมนตรี
9. เสนอรายงานประจำปของสำนักงานตอคณะรัฐมนตรี
10. ออกระเบียบ หรือขอบังคับเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งออกระเบียบเกี่ยวกับคาตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
11ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ
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ราหิรบรากมรรกะณค
 รตสาศายทิวยาบยโนรากมรรกะณคนางกันำส

 ิตาชงหแมรรกตัวนะลแียลโนโคทเ 

รากมรรกนาธะรป  ียลโนโคทเะลแรตสาศายทิวงวรทะรกรากาวีรตนมฐัร .1
 ียลโนโคทเะลแรตสาศายทิวงวรทะรกดัลป .2  รองประธานกรรมการ

รากมรรก  ิตาชงหแมคงัสะลแจิกฐษรศเรากานฒัพรากมรรกะณครากิธาขลเ .3
 ิตาชงหแยัจิวรากมรรกะณครากิธาขลเ .4  กรรมการ

 ณามะรปบงกันำสรากยวนำอูผ .5  กรรมการ
  นตัริมูภ  รทนิรกัศยราจารตสาศงอร .6  กรรมการ

 นฒัวุนรดารภ  ณรรวพไำอยราจารตสาศงอร .7  กรรมการ
 นุชราหลโ   ุสพยาน .8  กรรมการ

 ลุกะนตรทนิรชัพ  ปลิศรพยาน .9  กรรมการ
 รทนัจนตจเ  รพลไิวงาน .01  กรรมการ

 รวบวิศ ฐัฉกกัสยาน .11  กรรมการ
รากุนาขลเะลแรากมรรก  รตสาศายทิวยาบยโนรากมรรกะณคนางกันำสรากิธาขลเ .21

ิตาชงหแมรรกตัวนะลแียลโนโคทเ
รากุนาขลเยวชูผะลแรากมรรก ียลโนโคทเะลแรตสาศายทิวนับาถสรากยวนำอูผ .31

 นางกันำสงอขปไว่ัทรากจิกลแูดมุคบวค่ทีานหจานำอ งึถมวรหใวาลกงัดีทานหจานำอ

นางกันำสงอขนางนินเำดรากนผแบอชน็หเมาวคหใะลแนางราหิรบรากยาบยโนดนหำก  .1 

นางกันำสงอขปำจะรปณามะรปบงะลแนิงเรากนผแบอชน็หเมาวคหใ  .2 

52 ารตามมาตรากิธาขลเงอขนางิตับิฏปรากลผนิมเะรปรากยวดาวบยีบเะรกออ  .3 

รากิธาขลเงอขนางิตับิฏปรากลผนิมเะรป  .4 

ะลแยัจิวกันกแนุนสบันสรากะลแยาขอืรคเนับาถสมุลกะลแยาขอืรคเนับาถสกอืลเดัครากฑณกเกัลหดนหำกบยีบเะรกออ  .5 

     ยาขอืรคเนับาถสมุลกอืรหยาขอืรคเนับาถสงอขาษกึศกัน

ยาขอืรคเนับาถสมุลกอืรหยาขอืรคเนับาถสนปเมวราขเศทเะรปงาตอืรหศทเะรปนใาษกึศรากนับาถสอืรหยัจิวนับาถสกอืลเดัค  .6 

 นิสยพัรทะลแนิงเราก ลคคุบนางราหิรบรากนางราหิรบราก นางนินเำดราก ลแูดมุคบวครากบักวยีกเบัคงับอขอืรหบยีบเะรกออ  .7 
      นางกันำสงอขุดสัพรากะลแ

  .8 

ชั้นสูง

ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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