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• เครือขายผูจัดการนวัตกรรม   24

  (Alliance of Innovation Managers: 

  AIMs Thailand)   

• การสงเสริมบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน 25

  เพื่อแกไขปญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต

  ใหกับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 

• การจัดการการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน  26
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รางกรอบแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศและ
กรอบยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 20 ป 

ยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป มั่นคง การแขงขัน ศักยภาพคน เทาเทียม

Thailand 4.0
ประเด็นยุทธศาสตร

วิจัยและนวัตกรรม

สิ่งแวดลอม บริหารจัดการภาครัฐ

การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ

เพิ่มความสามารถในการแขงขัน

การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อแกไขและพัฒนา

สังคม ชุมชน ความมั่นคง และ
คุณภาพชีวิต

การวิจัยและพัฒนา
เพื่อสรางและสะสม

องคความรู

1. 2. 3.

7.
KI       กลไก

แผนงานหลัก วิจัยและนวัตกรรม

การปรับระบบและบูรณาการงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม4.

การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม5.

การปรับระบบวิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย และโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยและนวัตกรรม6.

 คนไทย 4.0

 บมเพาะ
ผูประกอบการ และ
พัฒนาเครือขาย

วิสาหกิจ

 18 คลัสเตอร
กลุมจังหวัด และ

76 จังหวัด

บูรณาการอาเซียน
เชื่อมประเทศไทย
สูประชาคมโลก

 คลัสเตอรเทคโนโลยี และ
อุตสาหกรรม
แหงอนาคต

ความมั่นคง

การเกษตร

สังคม

การแพทย และ
สาธารณสุข

พลังงาน

ทรัพยากร
ธรรมขชาติ และ

สิ่งแวดลอม

อุตสาหกรรม

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
สังคมแหงชาติ

ฉบับที่ 12

นโยบาย และ
แผน วทน.
แหงชาติ
ฉบับที่ 1

(ราง) นโยบาย
และ

ยุทธศาสตร
การวิจัยแหงชาติ

ฉบับที่ 9
Key Issue (KI) : โจทยใหญของประเทศที่ตองการการวิจัยและนวัตกรรม

KI 

กลไก

(ราง) กรอบยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 20 ป

การขับเคลื่อน การปฏิรูปวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

จัดทำแผนการขับเคลื่อนและ
ปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการ

ของประเทศและกรอบยุทธศาสตร
การวิจัยแหงชาติ 20 ป และ
มอบรัฐมนตรีวาการกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ขับเคลื่อนการนำ วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
ไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

สภานโยบายวิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ (สวนช.) 

จัดตั้ง อนุมัติ
โดยนายกรัฐมนตรี

รางกรอบแผนการขับเคลื่อนและ
ปฏิรูประบบวิจัย

แบบบูรณาการของประเทศและ
กรอบยุทธศาสตร

การวิจัยแหงชาติ 20 ป

ที่มา : การประชุมสภานโยบายและนวัตกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560



6

ภารกิจ สวนช. สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ

กำหนดระบบจัดสรรและบริหารงบประมาณ
แบบบูรณาการที่มุงผลสัมฤทธิ์ในลักษณะ
เปนกอน (Block Grant) ตามโปรแกรม 
ว. และ น. (Program Based)

ปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ 
รวมถึงกระบวนการออกใบอนุญาตการกำหนดและรับรองมาตรฐานและ
การจดทะเบียน และคุมครองทรัพยสินทางปญญา

กำหนดทิศทาง
การดำเนินงาน
ของหนวยงาน
ในระบบ

กำหนดแผนที่นำทาง (Roadmap)
ทั้งในระยะสั้น กลาง ยาว และ
ยุทธศาสตรวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา

ปรับปรุงและแกไขระบบหรือกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม
ใหมีประสิทธิภาพ

กำหนดมาตรการและแรงจูงใจทางภาษีและสิทธิประโยชน
สำหรับการระดมทุนการพัฒนากองทุน การจัดสรรเงิน
จากกองทุนและเงินทุนของหนวยงานภาครัฐ

จัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรวิจัยและ
วทน. ของประเทศ

ปรับปรุงแกไขโครงสราง
ภารกิจ อำนาจหนาที่ของ
หนวยงานในระบบ ว. และ น.

01

02

03

04

05
06

07

08
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มาตรการสำคัญในการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ

      การวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มีบทบาทสำคัญในการสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันของภาคการผลิตและบริการ เพ่ือใหการดำเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงจำเปนตองมีมาตรการและกลไกเพ่ือ
สรางสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการลงทุนวิจัยและพัฒนาทั้งในภาครัฐและเอกชน สนับสนุนการใชประโยชนผลงานวิจัย รวมทั้งมี
โครงสรางพื้นฐานดาน วทน. ที่สามารถรับรองคุณภาพของสินคาและบริการ มาตรการดาน วทน. ในปที่ผานมาหนวยงานที่
เกี่ยวของหลายหนวยงานไดรวมมือกับ สวทน. ในการผลักดัน และขับเคลื่อนมาตรการที่สำคัญตาง ๆ ซึ่งประกอบดวย 

     มาตรการดานกฎหมาย

      มาตรการสนับสนุนการเงิน ภาษีและแรงจูงใจ

      การพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกและบริการ 
      วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

      การพัฒนากลไกเพื่อสรางความเขมแข็งกำลังคนดาน วทน. 

      การพัฒนาระบบนิเวศนเพื่อสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน 
      (Startup Ecosystem) 



8 มาตรการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของประเทศที่สำคัญโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ

กฎหมาย/
กฎระเบียบ

สิทธิประโยชน
ทางภาษี

การสนับสนุน
ทางการเงิน

ตลาด

การสนับสนุน
ดานเทคนิค

นักบริหาร
นวัตกรรม

กำลังคน

โครงสรางพื้นฐาน

วิจัยประยุกต พิสูจนแนวคิด ริเริ่มธุรกิจใหม เติบโตเต็มที่พัฒนาตนแบบ ผลิตนำรอง เรงการขยายตัววิจัยพื้นฐาน

วิจัยสรางความรู พัฒนา ออกแบบ วิศวกรรม
แปลงองคความรูสูนวัตกรรม

ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดำเนินการแลว

ระหวางจัดทำ

พ.ร.บ. สงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและทรัพยสินทางปญญา

ลดหยอนภาษี 300% สำหรับ R&D

สิทธิประโยชน BOI

คูปองนวัตกรรม/คูปองสตารทอัพ/คูปองโอทอป

เมืองนวัตกรรมอาหาร

บัญชีนวัตกรรม

กองทุนทรัสตรวมลงทุน (สวทช.-ธนาคารกรุงไทย)

กองทุน SME

ลดหยอนภาษี Startup, Crowd Funding, Venture Capital

งบบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม

กองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันอุตสากรรมเปาหมาย

iTAP (สวทช.) – โปรแกรมสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับ SMEs 

One stop service center for MSTQ

เครือขายผูจัดการนวัตกรรม (Alliance of Innovation Managers : AIMs Thailand) 

Work Based Learning

Talent Mobility

กองทุนพัฒนาผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

(Competitiveness Fund)
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0.47% GDP

57,038 ลานบาท

0.48% GDP

63,490 ลานบาท

0.62% GDP

84,671 ลานบาท

47%
53%

คาใชจายดานวิจัยและพัฒนาของไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

ป 2558 ภาคเอกชนมีการลงทุน R & D เพิ่มขึ้น 73%

2556

2544-2554 2556 2557 2558

2558
2557

54%

46%

70%

30%

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและองคกรไมแสวงหากำไร

ภาคเอกชน

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ : จัดเก็บขอมูล รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและองคกรไมแสวงหากำไร
 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ : จัดเก็บขอมูล เอกชน
 GDP ป 2558 = 13,672,858 ลานบาท (ขอมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ณ 4 มกราคม พ.ศ. 2560)

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

0

Growth = 29%

Growth = 73%

34,445

59,442

Growth = 73%Growth = 73%Growth = 73%Growth = 73%Growth = 73%Growth = 73%Growth = 73%Growth = 73%Growth = 73%Growth = 73%Growth = 73%Growth = 73%Growth = 73%

คาใชจาย R & D (ลานบาท)

ความกาวหนาดานการวิจัยและนวัคกรรมของประเทศ

      จากท่ีผานมา การรวมมืออยางเขมแข็งของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา ตลอดจนภาคประชาชน 

ซึ่งเห็นความสำคัญในการนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาทำใหเกิดประโยชน และมูลคาทั้งทางเศรษฐกิจและ

ทางสังคมความกาวหนาดานการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ สามารถแสดงใหเห็นไดจากดัชนีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ของประเทศและผลการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในฐานะหนวยงานที่มีบทบาทในระบบ วทน. 

ซึ่ง สวทน. ขอนำมาเสนอ ดังนี้

26,768

Average Growth 10 ป
= 21%

8,258

เทียบกับป 2557 คาใชจายดานวิจัยและพัฒนาภาคเอกชนของไทย
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จำนวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งภาคเอกชน

นักวิจัยในภาคเอกชน 88% เปน ปริญญาตรี นักวิจัยในภาครัฐ 93% สูงกวา ปริญญาตรี

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและองคกรไมแสวงหากำไร

ภาคเอกชน

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ : จัดเก็บขอมูล รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและองคกรไมแสวงหากำไร
 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ : จัดเก็บขอมูล เอกชน

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ : จัดเก็บขอมูล รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและองคกรไมแสวงหากำไร  
 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ : จัดเก็บขอมูล เอกชน

ภาคการผลิตที่ลงทุน R & D สูงสุด 5 สาขาแรก ป 2558

12,063

10,726

4,789
3,432 3,154

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ

2,000

6,000

8,000

12,000

14,000

0

4,000 3,1543,1543,4323,4323,4323,432

10,000

1

2

3

• วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑและ
  คุณคาทางโภชนาการ
• วิจัยและพัฒนาการปรับปรุง
  พันธุพืชและสัตว

• วิจัยและพัฒนาศูนยวิเคราะห
  ทดสอบชิ้นสวนยานยนตร
• วิจัยและพัฒนาระบบไฟฟา
  ของเครื่องยนต

• วิจัยและพัฒนาสินคาเพื่อเพิ่มมูลคา
• วิจัยและพัฒนาสินคาที่เปน
  มิตรตอสิ่งแวดลอม

หนวย : ลานบาท

คาใชจายดานการวิจัยและพัฒนา

อาหาร ยานยนต เคมี ปโตรเลียม แรอโลหะ แกว

25562558 2557

64%70,686 36%

54% 46%

45%40,613 49,00455%

2556

84,2162557

89,617

10.5* : 10,000

12.9* : 10,000

13.6* : 10,0002558

* จำนวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา (FTE) ตอ ประชากร 10,000 คน

ปริญญาตรี 1,956 (7%)

ปริญญาโท 17,813
(61%)

ปริญญาเอก 17,813
(32%)

ต่ำกวาปริญญาตรี 28
(0.0%)

ปริญญาตรี 26,680 (88%)

ปริญญาโท 2,994 (10%)
ปริญญาเอก 560 (2%)

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และ
องคกรไมแสวงหากำไร

29,182 คน/ป

ภาคเอกชน
30,234 คน/ป
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โครงการยกเวนภาษี 300% 
เทคโนโลยีที่ยื่นขอการรับรอง แยกตามปงบประมาณ 

ปงบประมาณ
โครงการวิจัย
ที่ยื่นขอรับรอง

มูลคาโครงการ
(ลานบาท)

มูลคาโครงการ
(ลานบาท)

โครงการวิจัย
ที่ไดรับรอง

2555 294 1,391 354 1,465

2556 312 1,173 374 1,417

2557 529 2,373 409 1,253

2558 392 1,383 262 1,549

2559 425 2,834 327 1,512

ดำเนินการโดย : สวทช. และกรมสรรพากร
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 

ป 2555-2557 ยกเวนมาตรการทางภาษี 200%

ป 2558-2559 ยกเวนมาตรการทางภาษี 300%
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จำนวนเยาวชน นักเรียน นักศึกษาหรือผูปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีที่ไดรับการบมเพาะและพัฒนาศักยภาพ
ใหมีคุณภาพตามความตองการของภาคการผลิตและบริการ โดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จำนวนผูใชบริการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ป 2555-2559

ที่มา : รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จำนวนการใหบริการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในดานการวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบและ
บริการขอมูลทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ตั้งแตปงบประมาณ 2555-2559 มีแนวโนมมากขึ้น (รายการ)

ที่มา :  รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 

        กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดำเนินการโดย องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

หมายเหตุ : ป 2557 ลดลงจากป 2556 เน่ืองจากมีการจัดงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ท่ีจังหวัดเชียงใหม ทำใหผูเขารวมงานจากแตละภาคไมสามารถเขารวมงานได

 จำนวนผูใชบริการ ฯ ป 2557 จึงลดลง ป 2558 ลดลงจากป 2557 เนื่องจากเลื่อนจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ไปในเดือนพฤศจิกายน 

 2558 จึงทำใหผูใชบริการ ฯ ป 2558 มีจำนวนลดลง

ที่มา : รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

10,000

20,000

30,000

40,000

0

ผลการดำเนินงาน

2555
ผลการดำเนินงาน

2556
ผลการดำเนินงาน

2557
ผลการดำเนินงาน

2558
ผลการดำเนินงาน

2559

19,809

29,893

34,995

หนวย : คน

200,000

400,000

600,000

800,000

0

572,564
501,056 507,135

738,203

613,358

ผลการดำเนินงาน

2555
ผลการดำเนินงาน

2556
ผลการดำเนินงาน

2557
ผลการดำเนินงาน

2558
ผลการดำเนินงาน

2559

รายการ

จำนวนผูใชบริการ
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร (คน)

1,000,000

2,000,000

30,00,000

4,000,000

0

ผลการดำเนินงาน

2555
ผลการดำเนินงาน

2556
ผลการดำเนินงาน

2557
ผลการดำเนินงาน

2558
ผลการดำเนินงาน

2559

2,093,446

3,453,3383,582,565

1,998,907

3,007,480
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วิสัยทัศน และพันธกิจ สวทน.

วิสัยทัศน

พันธกิจ

• 

  

• 

  

• 

  

  

  

  

• 

  

  

  

  

• 

  

  

• 

  

 

  

  

  

  

  

  

• 

  

  

  

 

  

  

       ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการผลิตและบริการมีขีด
ความสามารถในการแขงขันสูงและคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
อยางทั่วถึง ดวยความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ท่ีไดรับการขับเคล่ือนเชิงนโยบายท่ีทันสมัยและเปน
รูปธรรม
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ผลการดำเนินงานของ สวทน. 
ป 2559

       โครงการสำคัญของรัฐบาลเพื่อสงเสริมและสนับสนุนบริษัทอาหารในการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและ

บริการ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง

เมืองนวัตกรรมอาหาร
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การดำเนินงาน

16 พฤษภาคม 2559 

 

27 พฤษภาคม 2559 

วัตถุประสงค

เพิ่มการลงทุนวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม

สราง Innovation

Ecosystem

สรางแหลงงาน และเพิ่ม
การจางงานบุคลากรวิจัย

สนับสนุนและเชื่อมโยงเอกชนไทยในทุกระดับ

 สรางนวัตกรรมอาหาร

 มูลคาสูง
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Vision, Mission, Strategy

สาขาเปาหมาย

ศูนยกลางการบูรณาการ
ดานการวิจัยพัฒนาและ

นวัตกรรมอาหาร
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย

สูผูนำนวัตกรรม
อาหารของภูมิภาค

High-Value Added Food
Product & Service

One-Stop
Service

Infrastructure R&D and
Innovation

Talent

Vision

Mission

Strategy

Healthy and
functional food

High
value-added

food 
product

Supporting 
business
for food

innovation

อาหารฟงกชั่น และ
โภชนเภสัชภัณฑ

ผลิตภัณฑ
อาหารสุขภาพ

สารปรุงแตงอาหาร และ
สารสกัดทางโภชนาการ

กิจกรรมสนับสนุนนวัตกรรมอาหาร
เชน บรรจุภัณฑ การตรวจสอบยอนกลับ

อาหารและวัตถุดิบเพื่อ
ผลิตอาหารคุณภาพสูง
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ความกาวหนา

พรอมดวยการใหบริการ

       พ้ืนท่ีแรกต้ังอยูท่ีอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทยบนพ้ืนท่ี 200 ไร โดยจัดสรรพ้ืนท่ีบนอาคาร (Innovation Cluster II : 

(INC2) เปน Food Innopolis Headquarter รวมท้ังมีพ้ืนท่ีโรงงานตนแบบและท่ีดินเชา เพ่ือรองรับกิจกรรมวิจัยพัฒนาและ

นวัตกรรมอาหารของเอกชน

Service Platform

Facilities

Global
Network

One-Stop
Service &
Help Desk

Talent
Mobility

Academy

Nutrition &
Food Safety

ศูนยวิจัยและพัฒนา
ดานอาหารโภชนาการและ
ความปลอดภัยทางอาหาร

อุปกรณเครื่องมือ
ในการผลิตระดับโรงงาน
นำรองศูนยบริการ
วิเคราะห ทดสอบ

ประสานงานความรวมมือ
ตปท. เพื่อถายทอดความรู และ
ใหคำปรึกษาดานการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

การเคลื่อนยายบุคลากร
วิจัยและพฒนาดานอาหาร
จากรัฐสูเอกชน

ฝกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เพิ่มพูนทักษะความรู
ทันสมัยระดับโลก

FDA

อำนวยความสะดวก
การขึ้นทะเบียนอาหารและยา

Service Platform
ประสานและเช่ือมโยงบริการ

ดานเทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนา

Food
Safety Lab

Advanced
Analysis Lab

Sensory
Evaluation Lab

Synchroton Light
Research Lab

Clinical
Nutrition
Lab

Advanced 
Processing
Pilot Plant

Innovation
Food Lab

พื้นที่แรกที่อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทยInnovation Cluster 2 (INC2) พื้นที่ 124,000 ตร.ม.
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Inter-Ministry Collaborative
Platform for Food RDI

มหาวิทยาลัย หนวยงานภาครัฐ (ทั้งใน วท. และนอก วท.)
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การพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจเริ่มตน (Startup)
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5-7 สิงหาคม 2559

“Creative Valley”

28 เมษายน-1 สิงหาคม 2559

“Unite to Rise”

25-27 สิงหาคม 2559

“Mekong Connected”

16-18 กันยายน 2559

“Startup on 
the Beach”

     วิสาหกิจเริ่มตน จะเปนนักรบทางเศรษฐกิจใหม (New Economic Warrior : NEW) และประเทศไทยจะเปนพื้นที่เปด
สำหรับการเติบโตของอาเซียน

วิสัยทัศนนายกรัฐมนตรี

สราง Talent และดึงดูด
Talent จากทั่วโลก

• การจัดทำ Startup Visa

• การพัฒนา ASEAN Startup 
  Centers ยกระดับความเปน
  ผูประกอบการในภูมิภาค

ปรับกฎหมายและสรางโอกาสให Startup เติบโต

• ปรับกฎหมายธุรกิจสงเสริม Startup เชน 

   Earning stock options

• ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับ Startup 5 ป

• สรางระบบเรตติ้งและการค้ำประกันสินเชื่อทางเทคโนโลยี

สนับสนุนการลงทุนใน Startup

• ยกเวนภาษี Capital Gains และ 

  Dividend Taxes 

  สำหรับกิจการรวมลงทุน (Venture Capital : VC)

• พัฒนาระบบ Equity crowdfunding 

• จัดตั้งกองทุนรวมลงทุนสำหรับ Startup

สรางสภาพแวดลอมสำหรับ Startup
• จัดตั้ง NEW Center เชื่อมเอกชน-รัฐ 

   สรางนวัตกรรม

• พัฒนา (Startup district) และ

   เสริมศูนยเรงการเติบโตของ 

   Startup ทั่วประเทศ

Startup Thailand 2017

     

@ BANGKOK @ CHIANG MAI @ KHON KAEN @ PHUKET
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Entrepreneurial University

       ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) มอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย 

สวทน. ประสานกับที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อพัฒนาความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคการศึกษา ในการสราง

ความตระหนักและความตื่นตัว (Awareness) จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) ตลอดจน

การบมเพาะและเรงการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจเริ่มตน Startup
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แผนงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหมที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) 

       ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการยกระดับระบบนิเวศนในการพัฒนา

ผูประกอบการ (Entrepreneurial Ecosystem) ภายใน

มหาวิทยาลัยใหพรอมกับการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจ

เร่ิมตน (Startup) ท่ีใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคล่ือน

ธุรกิจ และสามารถแขงขันไดในตลาดโลกท่ีมีพลวัตการแขงขันสูง 

เกิดการสรางผูประกอบการที่จะเปนผูขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

เปาหมาย (S-curves และ New S-curves) ของรัฐบาลอยาง

เปนรูปธรรม

     

การปลดล็อคกฎหมายและกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มตนและ
ผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดานการทยอยใหหุน

(Vesting) 

ดานหุนกูแปลงสภาพ

(Convertible Debt : CD)

ดานสิทธิที่จะซื้อหุน

ในราคาที่กำหนด

(Employee Stock 
Option Plan : ESOP)

ดานหุนบุริมสิทธิ

(Preferred Shares)

1.

4.

2. 3.
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กองทุนพัฒนาผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund : TED Fund)

• 

• 

  

  

•

  

• 

  

วัตถุประสงคและกลุมเปาหมายของ TED Fund

ขอบเขตการสนับสนุนของ TED Fund

หลักการเหตุผล

ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีความเสี่ยงสูง 
เพราะการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตองผานกระบวนการหลายขั้นตอนกวาจะ
พัฒนานวัตกรรมไดสำเร็จ รัฐบาลจำเปนตอง
มีนโยบายและมาตรการสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อชวยลดความเสี่ยงและภาระการลงทุนของ
บริษัทในชวงเริ่มตน ซึ่งจะเปนการกระตุนและ
สนับสนุนผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการรายใหม 

วัตถุประสงค

• เพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนสมทบบางสวน 
  (Matching Grant) หรือ
• ทุนอุดหนุนสมทบกำหนดเงื่อนไขการสงคืน
  เมื่อโครงการประสบความสำเร็จเชิงพาณิชย 
  (Recoverable Grant) ในการพัฒนา
  ใหเกิดผลิตภัณฑ บริการใหม หรือกระบวน
  การผลิต กระบวนการใหบริการใหม 

กลุมเปาหมาย

• นักศึกษา หรือ
• ผูที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
  มาไมเกิน 7 ป หรือ
• บุคลากรในสถาบันการศึกษา หรือ
  สถาบันวิจัย หรือ
• ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม หรือ
• วิสาหกิจเริ่มตน ที่มีการดำเนินงานดาน
  การพัฒนานวัตกรรม รวมกับสถาบัน
  การศึกษาหรือสถาบันวิจัย

ขอบเขตการสนับสนุน

วิจัยพื้นฐาน วิจัย
ประยุกต

พิสูจน
แนวคิด

พัฒนา
ตนแบบ

ผลิต
นำรอง

ริเริ่ม
ธุรกิจใหม

เรงการ
ขยายตัว

เติบโต
เต็มที่

พิสูจน
แนวคิด

พัฒนา
ตนแบบ

ผลิต
นำรอง เรงเติบโต

• สนับสนุนไมเกิน 2 ลานบาทตอโครงการ
• สนับสนุนไมเกินรอยละ 90 หรือ
  ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
  เห็นชอบ

• สนับสนุนไมเกิน 10 ลานบาทตอโครงการ
• สนับสนุนไมเกินรอยละ 75 หรือตาม
  ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เห็นชอบ
• ทยอยคืนเงินตน รอยละ 25 ของกำไร 
  เมื่อโครงการสำเร็จและมีกำไร 
  ยกเวน กรณีที่ผูประกอบการ
  ดำเนินการดังตอไปนี้
  1. ระดมทุนรอบตอไป 
  2. M&A
  3. IPO ใหสงคืนเงินตนทั้งหมดในคราวเดียว 
     พรอมเงินสมทบตามแตตกลง** (หารือ VC)

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2559 คณะกรรมการนโยบายบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนมีมติใหควบรวมกองทุนตั้งตัวไดเขากับ 
TED fund ทำใหขอบเขตการสนับสนุนครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น และเพิ่มเงินสนับสนุนอีก 2,500 ลานบาท ทั้งนี้ 
คาดวาจะนำเสนอเรื่องดังกลาวตอ ครม. ตนเดือน ม.ค. 
2560
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       การสงเสริม และสรางศักยภาพใหแกบุคลากรดาน

การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนสวนหนึ่งใน

นโยบายระบบทรัพยสินทางปญญาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศ สวทน. ไดวางแผนและดำเนินการ

ขับเคล่ือนนโยบายสรางศักยภาพใหแกบุคลากรดานการบริหาร

จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนี้ 

เครือขาย
ผูจัดการนวัตกรรม

(Alliance of 
Innovation Managers : 

AIMs Thailand)

1. 

2. 
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การสงเสริมบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแกไขปญหาและ
เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตใหกับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
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การจัดการ
การเรียนการสอน

ที่บูรณาการกับการทำงาน

(Work-integrated

Learning : WiL)

       การพัฒนานโยบายการแกปญหาการขาดแคลนแรงงานท่ีมีความรู และสามารถพัฒนาไปสูเทคโนโลยีระดับสูง โดยมีภาคเอกชน

เปนผูดำเนินการหลัก โดยดำเนินงานในลักษณะโรงเรียนในโรงงาน กลาวคือ เปนการจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง 

(ปวส.) หรือ ปริญญาตรี ในโรงงาน โดยนักศึกษาจะตองทำงานจริงในโรงงาน ในตำแหนงพนักงานปฏิบัติการ (operator) และ

มีการจัดการเรียนการสอนหลังเลิกงาน โดยมีจุดประสงคในการทำงานเปนสวนหนึ่งของบทเรียน
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คาใชจายโครงการ WiL ระดับ ปวส.

STI Work-integrated Learning Program

ปวส. 132 คน
• Michelin 92 คน (ป 2556-2558)
• Stars Micro. 40 คน (ป 2558)

คาใชจายโครงการ
• บริษัท 49.6 ลานบาท
• สวทน. 2.0 ลานบาท

2556-2558

2559 2560

ปวส.-ป.ตรี 142 คน

• Michelin 30 คน
• Stars Micro. 60 คน
• BDI Group 9 คน
• Saha Farm 13 คน
• Asia Silicones Mo. 13 คน
• Central Pattana 17 คน

คาใชจายโครงการ
• บริษัท 50.4 ลานบาท 
• สวทน. 5.7 ลานบาท

ปวส. 355 คน
• Michelin* 60 คน
• Goodyear* 20 คน
• Shin-Etsu* 20 คน
• Sony Technology 255 คน

คาใชจายโครงการ
• บริษัท 116.6 ลานบาท 
• สวทน. 1.8 ลานบาท
หมายเหตุ 

   *บริษัทที่ขอรับสิทธิประโยชน BOI 
เมื่อป 2559

• มูลคาการลงทุนของบริษัท
  ในการขอรับสิทธิประโยชน 
  BOI-Super Cluster ภายใต
  เงื่อนไขการทำความรวมมือกับ
  โครงการ STI-WiL จำนวน 
  3 บริษัทรวมเปนเงิน 
  20,986 ลานบาท
• Huayi Group* และ Lenzing 
  AG* จะเริ่มดำเนินการในป 
  2561, 2564

ขอมูล ณ  22 กุมภาพันธ 2560

บริษัทและหนวยงานรัฐที่รวมดำเนินการ

2 2

49.6 49.6

5.7 7.7

50.4

100

50

0

150

100

200

250

2556-2558 2559 2560
(เอกชน 2 แหง) (รายใหม 4 แหง สะสม 6 แหง) (รายใหม 3 แหง สะสม 9 แหง)

1.8
9.5

116.6

216.6

สวทน. (เริ่มโรงงานใหม) สวทน. (สะสม) เอกชน (เริ่มโรงงานใหม) เอกชน (สะสม)

(ลานบาท)
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สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูง
(Thailand Advanced Institute of Science and Technology : THAIST)

       การผลิตและพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาและขยายระบบขนสงทางรางของ

ประเทศไทย 

• 

  

  

  

  

• 

  

  

  

  

• 

  

  

• 

  

•  

• 

• 
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       การพัฒนาบุคลากรและเครือขายเชี่ยวชาญดานนวัตกรรมเพื่อการเกษตร มุงเนนการปรับปรุงพันธุพืชและ

การผลิตพันธุพืช

       การพัฒนาบุคลากรและเครือขายเชี่ยวชาญเทคโนโลยีการผลิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตรของประเทศ
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การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคดวยนวัตกรรมเพื่อกระจายโอกาสใหทั่วถึง 

(Regional Economy Development by Innovation for Opportunity Distribution Inclusive)

    

     

   

  

  

  

  

   

  

  

       สวทน. ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 

(พ.ศ. 2555-2564) ไปสูการปฏิบัติในระดับภูมิภาค 

เกิดแผนงาน/โครงการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม เพื่อการขยายผลนำรองไปสูการปฏิบัติ โดยไดรับ

การบรรจุเขาสูแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัด/กลุม

จังหวัด/อปท./หนวยราชการในสวนภูมิภาคและไดรับ

การจัดสรรงบประมาณใหดำเนินการโครงการดังนี้

• ในปงบประมาณ 2559 จำนวน 1 โครงการ ในพื้นที่จังหวัด

  ลำปาง 

• ในปงบประมาณ 2560 จำนวน 4 โครงการ ในพื้นที่จังหวัด

  ลำปาง จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลำพูนและจังหวัดตาก 
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       การขับเคลื่อนหนวยประสานงานกลางดานการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ของประเทศไทย Thailand National Designated Entity (NDE)

       สวทน. ไดดำเนินการสงขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนดานเทคนิคจาก CTCN จำนวน 6 โครงการ ดังนี้ 

โครงการ Benchmarking 
Energy & GHGs Intensity in 
Metal Industry of Thailand 
โดย สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหง
ประเทศไทย 

โครงการ Urban Flood – Early 
Warning System โดย 
สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร 

โครงการ Capacity Building on 
Technology Development for 
Efficient Use of Resources in 
Agriculture Sector โดย สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

1 2 3 4 5 6

โครงการ High Resolution 
Regional Climate Model 
Projections for Thailand 
โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

โครงการ Fostering Green Buildings 
in Thailand Towards Low Carbon 
Society  โดย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

โครงการ Assessment of energy 
efficient street lighting 
technologies and financing 
models for Thai municipalities 
โดย การไฟฟาสวนภูมิภาค 

กำหนดแนวทางและบริการจัดการคำรอง
ขอความชวยเหลือดานการพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยีดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศเพื่อเสนอตอ
Climate Technology Centre and
Network (CTCN) ของกลไกเทคโนโลยี
ภายใต UNFCCC โดย ครม. มอบหมายให
สวทน. ทำหนาที่ NDE ของประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

• ไดรับการสนับสนุนจาก CTCN จำนวน
  6 โครงการ
• ดำเนินการแลว 2 โครงการ
• ตัวอยางหนวยงานที่ขอการสนับสนุน เชน
  สถาบันเหล็กกลาแหงประเทศไทย, 
  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 
  กรุงเทพมหานคร, 
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 
  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ, 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

• สวทน. รวมกับ สผ. จัดทำ Climate 
  Change Policy โดย สวทน. รับผิดชอบ
  ในโครงการ Technology Roadmap 
  for Climate Change Actions และ
  ไดรับคัดเลือกใหไดรับการสนับสนุนทาง
  การเงินจากInternational Climate 
  Initiative (IKI) ภายใตกระทรวง
  สิ่งแวดลอม คุมครองธรรมชาติฯ แหง
  สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (BMUB) 
  มีระยะเวลาดำเนินการระหวางป 2560-2564 
• ขณะนี้ สวทน. อยูระหวางการจัดทำขอเสนอ
  โครงการฉบับสมบูรณ โดยคาดวาจะไดรับ
  เงินสนับสนุนอยางนอย 500,000 ยูโร

บทบาทของ NDE การขับเคลื่อนที่ผานมา การขับเคลื่อนงานระยะตอไป

การถายทอดเทคโนโลยีดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผานกลไกนานาชาติ
(United Nations : UN)
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การขับเคลื่อนนโยบายการทูตวิทยาศาสตร (Science Diplomacy)

       ดำเนินการใหประเทศไทยเปนสมาชิก

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ของ OECD

     

 

 

       ริเร่ิมและผลักดันความรวมมือเพ่ือเสริมสรางการพัฒนา

ระบบนวัตกรรมอาเซียน 

      

       ขับเคลื่อนความรวมมือระหวางหนวยงานไทยและ

ตางประเทศในสาขายุทธศาสตร อาทิ

• 

  

  

  

• 
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• 

  

  

•  

   

   

  

•  

   

   

  

  

• 

  

  

3 มิถุนายน 2559 รวมกับ CDTI ประเทศสเปน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
Thai-Spanish Joint Workshop: Opportunities for Industrial 
R&D Cooperation in Green Technologies เพื่อจับคูความรวมมือ 
เนนดาน Green and Clean Technologies

27 เมษายน 2559 รวมกับ AUSTRADE และสถานทูต
ออสเตรเลีย ณ ประเทศไทย จัดการประชุม Australia-
Thailand Research & Innovation Symposium 
เพื่อจับคูความรวมมือ เนนธุรกิจการเกษตร และพลังงาน
ทดแทน

11 พฤษภาคม 2559 รวมกับสถานทูตไทย ณ สตอกโฮลม และ
สถานทูตสวีเดน ณ ประเทศไทย จัดการสัมมนา Waste-to-
Energy : The Swedish Approach เพื่อจับคูความรวมมือ 
เนนเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการขยะ

23 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2559 รวมกับ KU Leuven 
ประเทศเบลเยี่ยม และสถานทูตไทย ณ บรัสเซสล จัดการ
ฝกอบรม Research & Innovation Management 
เปนสวนหน่ึงของแผนความรวมมือ วทน. ไทย-เบลเย่ียม เกิด
เครือขายผูจัดการนวัตกรรม และขอตกลงความรวมมือดาน
การพัฒนาบุคลากรวิจัยระหวางองคการเภสัชฯ และ KU 
Leuven
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ศูนยขอมูลวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม และการคาดการณเทคโนโลยี
(STI Information and Foresight Center)
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การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
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ปริญญาตรี

21 คน (21.88%) 

4 17

ปริญญาโท

48 คน (50.00%) 

16 32

ปริญญาเอก

27 คน (28.12%) 

18 9

รวม

96 คน (100%)

38 58

อัตรากำลังพนักงานที่ผานการสรรหา จำแนกตามกลุมสายงาน

บริหาร

จำนวน 16 คน

รอยละ 16.67

วิจัยและวิชาการ

จำนวน 51 คน

รอยละ 53.12

ปฏิบัติการ

จำนวน 29 คน

รอยละ 30.21

รวม

จำนวน 96 คน

รอยละ 100.00

บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ

      

อัตรากำลังที่ผานการสรรหา จำแนกตามวุฒิการศึกษา

พนักงาน (96 อัตรา)
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       สวทน. ไดดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ โดยเนนนวัตกรรมที่สอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ การใช 

วทน. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจที่กอใหเกิดมูลคาเพิ่มสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และระเบียบวาระแหงพระราชบัญญัติวาดวย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2551 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) 

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (2555-2564) และยุทธศาสตรกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี โดยมีการกำหนดแผน และโครงการที่เนนการบูรณาการ สงเสริม สนับสนุน และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจัดสรร

งบประมาณ โดยมีผลการประเมินใน 2 มิติ ดังนี้

มิติที่ 

1
ดานการขับเคลื่อน
เชิงยุทธศาสตร
ในระดับประเทศ

1.1 การขับเคล่ือนแหลงรายไดใหมทางเศรษฐกิจ (New Growth Engine) 

     สวทน. ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร 

(Food Innopolis) และหารือรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียที่

เกี่ยวของทั้งภาคเอกชน สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัย เพื่อ

กำหนดสิทธิประโยชนและแรงจูงใจ 

จัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ สวทน.

1.
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จัดตั้งกองทุนพัฒนาผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพิ่มธุรกิจ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2,400 ราย

     สวทน. ไดประสานงานรวมกับผูประกอบการภาค

อุตสาหกรรม ผูประกอบการ SME ผูประกอบการ Startup 

เพ่ือเช่ือมโยงกับความรู งานวิจัย ทรัพยสินทางปญญา และ

บุคลากรในมหาวิทยาลัย

2.

แผนปฏิบัติการ 4 ดาน ไดแก  
1. 2. 3. 4.
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มาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมดวยการสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน
(Startup Thailand)

     สวทน. รวมกับหนวยงานท้ังในกระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และหนวยงาน

อ่ืน ๆ จัดงาน Startup Thailand 

กิจกรรมการพัฒนาศูนยการพัฒนา
แนวความคิดสูธุรกิจนวัตกรรมรายใหม 
(Idea to Startup Development 
Center: I2S)

กิจกรรมการสนับสนุน
เพื่อเรงการเติบโตของ
ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม
สำหรับอุตสาหกรรม
เปาหมายของประเทศ 

กิจกรรมการพัฒนา
ศูนยสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาของภาคเอกชน
เพื่อสนับสนุนธุรกิจ
นวัตกรรมรายใหม 
(Business 
Brotherhood) 

กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนา
หลักสูตรการเปนผูประกอบการ 

กิจกรรมการพัฒนายานธุรกิจ
นวัตกรรมรายใหม 
(Startup District) 

1.

2.
3.

4.

5.

3.
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เครือขายผูจัดการนวัตกรรม
(Alliance of Innovation Manager : AIMs Thailand)

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคเพื่อกระจายโอกาสใหทั่วถึง

     สวทน. เปนหนวยงานประสานงานกลางและเปนเลขานุการ

ของคณะทำงานขับเคลื่อนเครือขายผูจัดการนวัตกรรม โดย

ทำหนาที่ประสานหนวยงานเจาภาพรวม AUTM Asia 2016

     สวทน. รวมกับเครือขายผูสำเร็จการฝกอบรมหลักสูตร 

การบริหารจัดการนโยบายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม (วทน.)

โครงการ วทน. ที่ไดรับการผลักดันไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมแลว 8 โครงการ ไดแก 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อ.โพนทราย จ.รอยเอ็ด 

2. โครงการพัฒนาจังหวัดลำปางดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) 

3. โครงการสืบสานตำนานหมอดินถิ่นปนหมอทำมือ บานมอนเขาแกว ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

4. โครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีแกสซิฟเคชั่นทดแทนกาชหุงตม LPG ในระดับชุมชน

5. โครงการ การพัฒนาพื้นที่เทศบาลนครแมสอดดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดำเนินการรวมกับ

    เทศบาลนครแมสอดและมหาวิทยาลัยนเรศวร 

6. โครงการการพัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูนสูการเปน Smart Tourism 

    ดวย วทน. ดำเนินการรวมกับเทศบาลเมืองลำพูน

7. โครงการการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูประกอบการในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนดำเนินการรวมกับ 

    สวทช. โดย NECTEC 

8. โครงการการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน ใหแกสินคาและผลิตภัณฑทางการเกษตรของจังหวัดแมฮองสอน

    ดวย วทน. ดำเนินการรวมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแมฮองสอน 

4.

5.

     ไดรับการบรรจุเขาสูแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัด/กลุมจังหวัด/อปท./ราชการสวนภูมิภาค และไดรับการจัดสรรงบประมาณใหดำเนินการ
โครงการในปงบประมาณ 2559 จำนวน 1 โครงการ ในพ้ืนท่ีจังหวัดลำปาง ในปงบประมาณ 2560 จำนวน 4 โครงการ ในพ้ืนท่ีจังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน 
จังหวัดตาก และพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน



57

       แนวคิดสำคัญประการหนึ่งที่ประเทศที่พัฒนาแลวใชในการขับเคลื่อนประเทศไปสูประเทศที่มีรายไดสูง คือการสราง

ความเขมแข็งในระบบ วทน. ซ่ึงมีหัวใจหลักอยูท่ีระดับความสามารถของผูมีบทบาทสำคัญ (key actors) อาทิ บริษัทเอกชน 

มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ สถาบันเชื่อมโยงความรู สถาบันการเงิน องคกรเอกชนไมแสวงหากำไร

เชน สมาคมการคาและอุตสาหกรรม เปนตน และประสิทธิภาพของการเชื่อมโยงและรวมมือกันระหวางผูมีบทบาทสำคัญเหลานี้

ทั้งในทางเทคนิคทางการคา ทางการเงิน หรือทางกฎหมายจะมีผลตอการสราง แพรกระจาย และใชความรูอันจะนำไปสูการพัฒนา

ความสามารถทางนวัตกรรมและความสามารถในการแขงขันของประเทศในที่สุดในชวงปงบประมาณ 2559 ที่ผานมา สวทน. 

ไดดำเนินการสรางปจจัยเอื้อสำหรับการเจริญเติบโตในอนาคตในหลายประเด็น ดังนี้

สรางความเชื่อมโยงดานการวิจัยและพัฒนาระหวางภาคอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน 
กลไกการสนับสนุน Talent Mobility รวมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ปจจัยเอื้อสำหรับการเจริญเติบโตในอนาคต
(Enabling Factors for the Future Growth)2

1.
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กลไกการสนับสนุน  Talent Mobility และ WiL
เปนเงื่อนไขใหสิทธิประโยชนสำหรับการลงทุนใน Super Cluster

       จากการแขงขันดานเศรษฐกิจและสังคมระหวางประเทศในปจจุบัน ทำใหประเทศไทยจำเปนตองมีการปรับตัวไปสูกิจกรรม

ที่ใชความรูเขมขนมากขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและทำใหประเทศสามารถพัฒนาความเขมแข็งไดอยางยั่งยืน
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กลไกการเตรียมความพรอมในการสง บุคลากร วทน. จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ
ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันในภาคเอกชน (Pre-Talent Mobility) 
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จัดตั้งศูนยขอมูล วทน. และ
ขอมูลการคาดการณเทคโนโลยี

       สวทน. ศึกษาแนวโนมเทคโนโลยีและจัดลำดับความสำคัญ

เทคโนโลยียุทธศาสตรของประเทศที่คาดวานาจะมีบทบาทและ

ความสำคัญตอทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม

ของไทย ผานกระบวนการสำรวจแบบอิเล็กทรอนิกส (Key 

Technology Online Survey) 

ศูนยขอมูลดัชนี วทน. 

       สวทน. ในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทำดัชนีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ ภายใตคณะกรรมการ

นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ไดจัดทำหนังสือดัชนีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย โดย

การรวบรวมขอมูลดัชนีดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีสำคัญจากหนวยงานตาง ๆ และทำการเปรียบเทียบดัชนีประเทศไทยกับ

ตางประเทศ

การประเมินความพรอมเทคโนโลยียุทธศาสตร
แหงชาติดวยเครื่องมือคาดการณอนาคต 

2.
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พัฒนานโยบายดาน วทน. : สิ่งแวดลอม

แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เปนแผนที่มุงสรางความสามารถใน
การวิจัยและพัฒนา ควบคูกับการพัฒนากำลังคนใน 
3 เทคโนโลยีเปาหมาย รวมถึงการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและนโยบาย/กฎระเบียบที่สำคัญ

แผนปฏิบัติการถายทอดและขยายผลการใชเทคโนโลยี
สูเกษตรกร มุงเนนการดำเนินการรวมกันระหวางภาครัฐ 
เอกชนและเกษตรกร 

1.

2.

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดาน วทน. ที่มีผลตอ
การกำหนดนโยบายดานฟุตพรินตสิ่งแวดลอม      

3.

     

ขับเคลื่อนหนวยประสานงานกลางดานการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย (National Designated Entity หรือ NDE) 

โครงการ Capacity building on technology development 
for efficient use of resources in agriculture sector 

โครงการ High resulution regional climate model 
projections for Thailand 

โครงการ Strengthening Bangkok’s early warning 
system to respond to climate induced flooding 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

โครงการ Fostering green buildings in Thailand towards 
low carbon society 

โครงการ Benchmarking energy & GHGs intensity in 
metal industry of Thailand 

โครงการ Assessment of energy efficient street 
lighting technologies and financing models for Thai 
municipalities

 

แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับประเทศไทย 
(Technology Action Plan หรือ TAP) การปรับตัวภาคการเกษตร 
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       ทำหนาท่ีในการประสานงานใหสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศและตางประเทศ ทำความรวมมือดานการศึกษาหรือ

การวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองตอนโยบายและความตองการของประเทศ ในสาขาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

        การพัฒนาความพรอมบุคลากรดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เพ่ือรองรับการพัฒนาและขยายระบบขนสงทางรางของไทย 

นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
(Innovation for Industry)3

ขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนเพื่ออุตสาหกรรม

สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูง 1.

1.
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       การพัฒนาบุคลากรและเครือขาย

เชี่ยวชาญดานการปรับปรุงพันธุพืชและ

การผลิตพันธุพืช 

        การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

 ดานชีวเวชภัณฑเพื่อรองรับการพัฒนา

 อุตสาหกรรมยาชีววัตถุของประเทศไทย 

  

 

 

       การพัฒนาบุคลากรและศูนยนวัตกรรมดานการออกแบบ

และวิศวกรรมเพื่อการผลิต 

 

 

       การพัฒนาบุคลากรและเครือขายเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี

เซนเซอร 

         การพัฒนาระบบ

การบริหารองคความรู

ดานการบริหารเทคโนโลยี 

เพื่อพัฒนาผูประกอบการ

ฐานนวัตกรรม 

 ดานชีวเวชภัณฑเพื่อรองรับการพัฒนา ดานชีวเวชภัณฑเพื่อรองรับการพัฒนา ดานชีวเวชภัณฑเพื่อรองรับการพัฒนา ดานชีวเวชภัณฑเพื่อรองรับการพัฒนา
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       แผนยุทธศาสตรการทูตวิทยาศาสตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 5

สนับสนุนความรวมมือ
ดาน วทน. กับตางประเทศ 
ในการสงเสริม
ความสามารถทาง
การแขงขันของประเทศ
ตามนโยบายรัฐบาล 

สงเสริมความรวมมือ
ดาน วทน. กับตางประเทศ 
และบทบาทเชิงรุกของไทย
ในเวทีโลก เพื่อเสริมสราง
สถานะทางยุทธศาสตร
ของไทย ดานความมั่นคง
และเพื่อประโยชนสาธารณะ 

สนับสนุนการใชความรูดาน 
วทน. ในการดำเนินนโยบาย
ดานการตางประเทศของไทย 

สนับสนุนใหการดำเนิน
ความรวมมือดาน วทน. 
กับตางประเทศนำไปสู
การสงเสริมความสัมพันธ
ระหวางประเทศ 

ใชการทูตและ
การตางประเทศ
สงเสริมความรวมมือกับ
ตางประเทศเพื่อพัฒนา 
วทน.

Science Diplomacy 
for 

Competitiveness

Science Diplomacy 
for the Public

Science in 
Diplomacy

Science for 
Diplomacy

Diplomacy 
for Science

       สวทน. ดำเนินโครงการเตรียมกำลังคนทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของภาค

อุตสาหกรรมภายใตรูปแบบการบูรณาการการเรียนรูกับการทำงานในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร 

การบูรณาการการเรียนรูกับการทำงาน 
(Work-Integrated Learning หรือ WiL)

 

ขับเคลื่อนนโยบายการตางประเทศและ
นโยบายการทูตวิทยาศาสตร

 

 

2.

3.
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รางขอเสนอรูปแบบการจัดตั้ง Science 

Diplomacy Unit 

ขับเคลื่อนความรวมมือกับตางประเทศ 

       สวทน. ไดนำรองการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการทูตวิทยาศาสตร 

รวมกับกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

เพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการทูตวิทยาศาสตร โดย

ในปงบประมาณ 2559 ไดดำเนินการขับเคลื่อน ดังนี้ 

ผลักดันเรื่อง Talent Mobility, มาตรวิทยา และ

การบริหารจัดการน้ำ ใหเปนสวนหนึ่งของแผน

ความรวมมือ วทน. อาเซียน 

จัดทำขอเสนอความรวมมือระหวางไทยและ

อังกฤษ 

 

จัดทำขอเสนอประเด็นความรวมมือกับสหรัฐฯ 

รวมกับสถาบัน GEI และ TUS Holdings 

ประเทศจีน 

รวมกับ AUSTRADE และสถานทูตออสเตรเลีย 

ณ ประเทศไทย 

รวมกับ CDTI ประเทศสเปน

 

รวมกับสถานทูตไทย ณ สตอกโฮลม และ

สถานทูตสวีเดน ณ ประเทศไทย 

รวมกับ KU Leuven ประเทศเบลเยี่ยม และ 

สถานทูตไทย ณ บรัสเซสล  

จัดการประชุม ASEAN STI Forum 
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มิติที่ 

2.
ดานการดำเนินงานของ      เพื่อใหการพัฒนาและสงเสริมการใช

ประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 

 

ไดแก จัดทำแผนกลยุทธ สวทน. ที่มุง
เนนระเบียบวาระของรัฐบาล ประเด็น
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ที่สอดคลอง
กับนโยบายและแผน วทน. ฉบับที่ 1 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ การวิจัยนโยบายช้ันแนวหนา  
มุงเนนการขับเคลื่อนนโยบายผาน
กระบวนที่มีประสิทธิผลและมุงเนน
ระบบบริหารภายในที่มีประสิทธิภาพ 
โดยมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเน่ืองในการสรางความเขมแข็ง
ระบบนวัตกรรมแหงชาติ เปลี่ยน
การผลิตและบริการของไทยออกจาก
กลุมประเทศรายไดปานกลาง

ดานการบริหารแผน  

1. จัดใหมีหลักสูตร "การบริหาร
ความเสี่ยง" สำหรับพนักงาน เพ่ือให
มีความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยง และ
สามารถวิเคราะหความเส่ียง และทราบ
ถึงแนวคิดในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ตลอดจนการควบคุม
ความเสี่ยงใหลดระดับผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น 
2. จัดทำรางแผนความเสี่ยงดาน
สารสนเทศของ สวทน. ที่สอดคลอง
กับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ สวทน. เพื่อเปนกรอบ
แนวทางในการดำเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อลดความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนและสงผลกระทบตอการบริหาร
ดานสารสนเทศ

ดานการบริหารความเสี่ยง  

1. พัฒนาบุคลากรในองคกรใหมี
ศักยภาพท่ีสอดคลองและรองรับภารกิจ
ขององคกร และสรางบรรยากาศที่ดี
ในการทำงาน สงเสริมใหมีกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพ
2. พัฒนาบุคลากรในองคกรใหมี
องคความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
ข้ันตอน หลักการ ระเบียบและขอบังคับ
ภายในสำนักงาน สามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อใชเปนแนวทางใน
การจัดทำมาตรฐานการทำงาน ตระหนัก
ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเอื้อตอ
การบริหารจัดการดาน งาน เงิน คน 
3. พัฒนาทักษะความรูดานภาษาอังกฤษ 
เพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการดำเนินการ
ใหไดมาตรฐานระดับสากลและบูรณการ
เชื่อมโยงยุทธศาสตรระดับชาติในเวทีโลก 
รวมถึงการบูรณาการการดำเนิน
นโยบาย วทน. ดานการตางประเทศ
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ดานการพัฒนาบุคลากร

เครื่องมือหรือกลไก
เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการบริหารสำนักงาน

ประสานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เปนพลังขับดัน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (Leverage) 

• 

  

  

• 
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       สรางความเขาใจเกี่ยวกับโครงการใหกับกลุมเปาหมายโดยจัดงาน 

       สรางบทบาทของประเทศดาน วทน. ในเวทีนานาชาติ 

 

 

 

การสรางภาพลักษณขององคกร
       สรางความตระหนักดาน วทน. ในการ

ประชาสัมพันธโครงการ Food Innopolis 

 

 

       สรางความตระหนักในการพัฒนางาน 

วทน.

       เผยแพรประชาสัมพันธผลงานของ สวทน. 

 

       ผูแทนของ สวทน. รวมบรรยายในหัวขอ

หลากหลายตามคำเชิญของหนวยงานตาง ๆ 
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       การดำเนินงานของ สวทน. ในปงบประมาณ 2559 

เปนไปตามแนวทางที่คณะกรรมการประเมินไดกำหนดไวใน

ระดับด ี

       ในปงบประมาณ 2559 สวทน. ไดปรับภารกิจการ

ดำเนินงานใหมุงเนนการขับเคลื่อนสอดคลองตามนโยบายของ

รัฐบาลยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป

ความเห็นของคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานของ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ

 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ในการดำเนินงานปงบประมาณ 2560 มีดังนี้

ดานการขับเคลื่อน
เชิงยุทธศาสตรในระดับประเทศ 

มิติที่

1

ภาคเอกชน 70

ภาครัฐ 3o

สัดสวนการลงทุน
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ติาชงหแมรรกตัวนะลแยัจิวยาบยโนาภส
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คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ

 นางกันำสงอขปไว่ทัรากจิกลแูดมุคบวค่ทีานหจานำอ
  .1

  .2

52   .3

  .4

  .5

  .6

      .7

  .8
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สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ

คณะผูบริหาร

จัดทำโดย/สอบถามขอมูลเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท 0-2160-5432-37 โทรสาร 0-2160-5438

E-mail: info@sti.or.th

www.sti.or.th

ออกแบบและพิมพที่ บริษัท พริ้นทเอเบิ้ล จำกัด 
เลขที่ 285 ซอยพัฒนาการ 53 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรสาร 02-322-5625 กด 11

สอบถามสินคาและบริการ 094-559-2965




