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1. ความเชื่อมโยงแผนและยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนการด าเนินงาน และงบประมาณ สวทน. 
ปีงบประมาณ 2562 

ส านักงานฯ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลและ
แผนระดับชาติด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศท่ีเกี่ยวข้องหลายฉบับ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รัฐบาลได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภายใต้แนวคิดประเทศไทย 4.0  
เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้าง
เศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วน
ภายใต้แนวคิดประชารัฐที่ผนึกก าลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัย พัฒนา และบุคลากรทั้งในประเทศและระดับ
โลก โดยการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาเศรษฐกิจทั้งใน
ส่วนภาคการเกษตร ผลิต และบริการ น าพาประเทศให ้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางของประเทศ  

 นโยบายรัฐบาลในเรื่องการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยมีค าสั่งจัดตั้งสภานโยบายวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) โดยมีส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
เป็นเลขานุการร่วมกับส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีหน้าที่ในการก าหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้ง
ปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศตลอดจนก ากับติดตามการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ และ
ประเมินผลการด าเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีเอกภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการวิจัยของประเทศ  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เพ่ือมุ่งสู่การมีรายได้สูง อย่างมีเสถียรภาพ เป็นธรรม และยั่งยืนด้วย
นวัตกรรม ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ส่งเสริมการลงทุน การวิจัยและพัฒนาผลักดันใน
เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี พัฒนาสภาวะแวดล้อมของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.) ทั้งด้านบุคลากร โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ  

 การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่มีการด าเนินงานหลายหน่วยงานมีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สวทน. มีแผนบูรณาการในส่วนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน เสริมสร้าง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายพ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ก าหนดบทบาทและกรอบแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องให้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานฯ ไว้อย่างชัดเจน  

 

ในการนี้ สวทน. เพื่อสนองต่อนโยบายดังกล่าวจึงได้ปรับแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562 มีรายละเอียด ดังนี้  
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แผนงาน 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างรากฐานความเข้มแข็งของระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
  1.1 การจัดท าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
  1.2 การจัดท ามาตรการเพ่ือเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนานวัตกรรม (Innovation Ecosystem) 
  1.3 การจัดท าฐานข้อมูลดัชนี วทน. และการคาดการณ์เทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา Platform สนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  2.1 การออกแบบและทดสอบกลไกสนับสนุน วทน. ในอุตสาหกรรม 
  2.2 การสร้าง Industrial Technology Platform for S-Curve Industries  
  2.3 การขับเคลื่อนนโยบายการทูตวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา New Growth Engine ของเศรษฐกิจนวัตกรรม 
  3.1 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม (Economic Zones of Innovation) 
  3.2 การพัฒนากลไกสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)  
  3.3 การพัฒนาก าลังคนสะเต็ม (STEM Workforce & Talent Mobility) 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้วยการสร้างความเป็นเลิศด้าน
ทุนมนุษย์ และการพัฒนากระบวนการท างานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอย่างมีธรรมาภิบาล 
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2. แผนกลยุทธ์ สวทน. พ.ศ. 2560 – 2564  
แผนกลยุทธ์ สวทน. พ.ศ. 2560 – 2564 จัดท าขึ้นด้วยความร่วมมือทั้งจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งประกอบด้วย

หน่วยงานพันธมิตรและพนักงานของ สวทน. เพ่ือใช้ก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของ สวทน. ในระยะ 5 ปีข้างหน้า 
โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน ์

ภาคเกษตร อุตสาหกรรมการผลิตและบริการมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง และคนไทยคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง
ทั่วถึง ด้วยความก้าวหน้าทาง วทน. ที่ได้รับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่ทันสมัยและเป็นรูปธรรม 

พันธกจิ 

 ก าหนดทิศทางและนโยบายการด าเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

 ก าหนดแผนที่น าทาง (Roadmap) เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ทั้ง
ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรายสาขาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ก ากับ เร่งรัด และติดตามให้มีการปรับปรุงและแก้ไขโครงสร้าง ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานในระบบ
วิจัยและนวัตกรรมให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจน
เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือรองรับความต้องการในด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

 ก ากับ เร่งรัด และติดตามให้มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบหรือกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมให้
มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีอยู่เดิม และที่เกิดขึ้นใหม่ไปใช้ในเชิงวิชาการ เชิงพาณิชย์ 
เชิงสังคม และเชิงนโยบาย ให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 ก ากับ เร่งรัด และติดตามให้มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมของประเทศ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับบุคลากรด้านแรงงานในระดับต่าง ๆ 

 ก าหนดระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในลักษณะเป็นก้อน (Block 
Grant) ตามโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรม (Program-based Budgeting) ให้สอดคล้องกับระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ และยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรายสาขา รวมทั้งก าหนดระบบการติดตามและประเมินผลที่มีความต่อเนื่อง 

 เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการก าหนดมาตรการและแรงจูงใจทางภาษีและสิทธิประโยชน์ ส าหรับการ
ระดมทุน การพัฒนากองทุน การจัดสรรเงินจากกองทุน และเงินทุนของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งความร่วมมือกับเอกชน 
ประชาสังคม และต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

 เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการเร่งรัด และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการออกใบอนุญาต การก าหนดและรับรองมาตรฐานและการจดทะเบียนและ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งอ านวยความสะดวกใน
การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
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กลยุทธ ์

สวทน. ได้ก าหนดกรอบแนวคิดเชิงกลยุทธ์ (STI Strategic Framework) เพ่ือเป็นทิศทางการท างานในระยะ 5 ปี
ข้างหน้า ของ สวทน. ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างรากฐานความเข้มแข็งของระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
แผนงาน 1.1 การจัดท าและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  
แผนงาน 1.2 การจัดท ามาตรการเพ่ือเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนานวัตกรรม (Innovation Ecosystem) 
แผนงาน 1.3 การจัดท าฐานข้อมูลดัชนี วทน. และการคาดการณ์เทคโนโลยี 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา Platform สนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
แผนงาน 2.1 การออกแบบและทดสอบกลไกสนับสนุน วทน. ในอุตสาหกรรม 
แผนงาน 2.2 การสร้าง Industrial Technology Platform for S-Curve Industries 
แผนงาน 2.3 การขับเคลื่อนนโยบายการทูตวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา New Growth Engine ของเศรษฐกิจนวัตกรรม 
แผนงาน 3.1 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม (Economic Zones of Innovation: EZI) 
แผนงาน 3.2 การพัฒนากลไกสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 
แผนงาน 3.3 การพัฒนาก าลังคนสะเต็ม (STEM Workforce & Talent Mobility) 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้วยการสร้างความเป็นเลิศด้านทุน
มนุษย์ และการพัฒนากระบวนการท างานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอย่างมีธรรมาภิบาล 
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3. แนวนโยบายการด าเนินงาน 
แนวนโยบายการด าเนินงานของส านักงานฯ วิเคราะห์โดยใช้กรอบการประเมินส านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีองค์ประกอบการประเมิน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบหลัก (วัตถุประสงค์การจัดตั้งส านักงาน) งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี 
(Function Base) (บังคับประเมิน) 

2. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางการปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)  

3. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการ
การปฏิบัติงานหลายพื้นท่ีหรือหลายหน่วยงาน (Area Base) (ถ้าไม่มีภารกิจนี้ไม่ต้องประเมิน) 

4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากร
บุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ ( Innovation Base) รวมทั้งการก ากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการ เพ่ือไปสู่ระบบราชการ 4.0 (บังคับประเมิน)  

5. ศักยภาพในการด าเนินการขององค์การมหาชนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  ( Potential Base)  
(บังคับประเมิน) 
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4. แผนการด าเนินงานตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2562 

คณะอนุกรรมการก าหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ ก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานของ
ส านักงานฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ส านักงานฯ มีแผนการด าเนินงานของแต่ละตัวชี้วัด ปรากฏตามตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แผนการด าเนินงานของส านักงาน ปีงบประมาณ 2562 

มุมมอง ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

แผน 
(เรื่อง) 

ผลไตรมาส 1* 
(เรื่อง) 

มิติที่ 1 : ด้านประสิทธิผล 70   

ผู้มีส่วนได้
เสีย/พันธมิตร 

( 1 )  จ านวนข้ อ เ สนอน โยบาย/แผน 
มาตรการที่ ได้ รับความเห็นชอบจาก
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ห รื อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ระดับชาติ หรือรัฐมนตรี 

30 5 
 

(ส ารอง 2 เรื่อง) 

2 
 

(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 5) 

( 2 )  จ า น วนแผน  ม าต รกา ร  กล ไ ก 
กฎระเบียบที่ได้รับการขับเคลื่อน 

20 5 
(ส ารอง 3 เรื่อง) 

1 
อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 7 

( 3 )  จ า น ว น ร า ย ง า นก า ร วิ เ ค ร า ะห์
สถานการณ์และดัชนี/ฐานข้อมูลด้าน 
วทน. ที่มีการใช้ประโยชน์   

20 7 อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 7 

มิติที่ 2 : ด้านประสิทธิภาพ 30   

การเงิน (4) ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ 5 81% 22% 

กระบวนการ
ภายใน 

(5) ร้อยละของความส าเร็จในการปรับปรุง
กระบวนการภายใน 

12 100% 

ด าเนินงานครบ
ตามแผน ความสามารถ

ขององค์กร 
(6) ร้อยละของความส าเร็จในการก ากับ
ดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร 

13 100% 

  รวม 100   

หมายเหตุ * ผลการด าเนินงานระยะ 5 เดือน (ต.ค.2561 - ก.พ.2562) 

 

รายละเอียดของการด าเนินงานของส านักงานฯ ในแต่ละองค์ประกอบและแต่ละตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ 2562 มีดังนี้ 
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ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนข้อเสนอนโยบาย/แผนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ
ระดับชาติ หรือรัฐมนตรี  

ข้อเสนอที่เป็นนโยบาย แผนระดับชาติ แผนรายสาขาอุตสาหกรรม/เทคโนโลยี แผนรายพ้ืนที่แผนการปรับ
โครงสร้างเชิงระบบด้าน วทน. หรือกลุ่มมาตรการเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะระดับประเทศ 
 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 

คณะกรรมการระดับชาติ หมายถึง  
1. สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
2. คณะกรรมการระดับชาติอื่นๆ ของหน่วยงานต่างๆ   
3. คณะกรรมการระดับชาติที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผน และ

แนวทางเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นจัดท าโดย สวทน. เพ่ือ
ด าเนินการขับเคลื่อนโดย สวทน. ต่อไป 

4. คณะกรรมการระดับนานาชาติที่ สวทน. เป็นผู้แทนประเทศไทยและ/หรือเป็นเลขาฯ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ 5 เรื่อง และส ารอง 1 เรื่อง มีรายละเอียด ดังนี้  

 

เร่ืองที่ 1 การขับเคลื่อนระบบปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ความส าคัญของโครงการ 

1.1 กฎหมายจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ านวน 10 ฉบับ 

การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือตอบยุทธศาสตร์ชาติ
และ 1) สร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Economy) และ 2) เตรียมคนไทยเข้า
สู่ศตวรรษที่ ๒๑   

การจัดตั้งกระทรวงใหม่จะน าไปสู่การปฏิรูปใน 3 เรื่องส าคัญ ได้แก่ 1. การปฏิรูปการบริหารภาครัฐ จัดให้มีองค์กร
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนงานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เช่น การจัดให้มีการบริหารที่คล่องตัวแบบองค์กรมหาชนและมหาวิทยาลัยในก ากับ เป็นต้น รวมทั้งมีกลไก
ให้เกิดบูรณาการการท างานในด้านวิจัยร่วมกัน มีการไหลเวียนของบุคลากรระหว่างองค์กรได้อย่างคล่องตัว 2. การปฏิรูป
กฎระเบียบเพ่ือขับเคลื่อนให้งานวิจัยถูกน าไปใช้ประโยชน์ต่อทั้งเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน เช่น การจัดจ้างวิจัย 
(Research procurement) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยในเชิงพาณิชย์ (Bayh-Dole Act) เป็นต้น และ 3. ปฏิรูป
ระบบงบประมาณให้มีประสิทธิภาพผ่านกองทุนโดยจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Block Grant ตอบโจทย์ที่ส าคัญและ
สามารถท าการวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง (Multi-year)  

กระทรวงใหม่ที่จะเกิดขึ้นจะเป็นการรวม 4 หน่วยงานส าคัญในระบบวิจัยและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เข้าไว้ในกระทรวงเดียวกัน ซึ่งจะท าให้สามารถก าหนดทิศทางด้านการวิจัยและการ
พัฒนาบุคลากรเกิดการบูรณาการการท างานร่วมกัน  โดยมีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เป็นคณะกรรมการระดับชาติ หรือ Super Board ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ก ากับดูแลนโยบายและงบประมาณ 
รวมถึง การขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมรวมถึงการสร้างบุคลากรของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ให้ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศทั้งในกระทรวง นอก
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กระทรวงให้มีความเป็นเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงการก ากับดูแลให้มีการติดตามและประเมินผลที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลได้อย่างแท้จริง 

การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีกฎหมายที่ยกร่างขึ้นใหม่ 5 ฉบับ ซึ่งเป็นฉบับหลัก 
และมีกฎหมายที่แก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการของการจัดตั้งกระทรวงอีก 6 ฉบับ ดังนี้  

1. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
กฎหมายจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยควบรวมส่วนราชการต่าง ๆ ใน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกระทรวงใหม่  
2. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... 

กฎหมายจัดระเบียบบริหารราชการภายในกระทรวงฯ ก าหนดหน้าที่และอ านาจของกระทรวง ส่วนราชการภายใน 
รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เพ่ือให้การบริหารจัดการใน
ระดับต่างๆ มีเอกภาพ 

3. ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
 กฎหมายก าหนดให้มีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติเป็นคณะกรรมการ

ระดับชาติ (Super Board) มี สอวช. เป็นส านักงานเลขานุการ และจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีหน้าที่และอ านาจในการบริหารกองทุน มี สกสว. ท าหน้าที่เป็น
ส านักงานเลขานุการฯ รวมทั้งการก าหนดหลักเกณฑ์และการพิจารณาค าของบประมาณและจัดสรรงบประมาณจากกองทุน
ให้แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 

4. ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....  
กฎหมายส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระทางวิชาการ สามารถ

พัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีองค์ความรู้ทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
5. ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....  
กฎหมายส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม และศิลปะวิทยาการแขนงต่าง ๆ ให้เกิดความรู้เพ่ือ

น าไปใช้ในการสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
6. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
7. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
8. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
9. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
10. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
11. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ขอถอนร่างพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากมีผลเป็นการยกเลิกกฎหมาย โดยร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

1.2 การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ภารกิจหลักของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม คือการพัฒนาการศึกษาและสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การสร้าง พัฒนา และส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ในผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และรวมถึงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมศาสตร์และ
ความเป็นมนุษย์ ซึ่งการจะด าเนินภารกิจของกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผลนั้นต้องอาศัยการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐ อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนงบประมาณส าหรับขับเคลื่อนภารกิจด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรมควรมีลักษณะและรูปแบบที่แตกต่างจากการจัดสรรงบประมาณโดยทั่วไป เนื่องจากการด าเนินการตามภารกิจ
ดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องลงทุนด้วยงบประมาณที่เพียงพออย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่ง (Block grant and Multi-year) 
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จึงจะเห็นผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และแม้กระทั่งเมื่อลงทุนวิจัยไปแล้วในระยะหนึ่งอาจไม่เกิดผลตามที่คาดไว้ ด้วยเหตุ
จากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบพลิกโฉมฉับพลัน (Disruptive Technology) อาจท าให้ต้องมี
การเปลี่ยนแปลงหรือยุติงานบางอย่างลง นอกจากนี้ การเบิกจ่ายต้องมีความคล่องตัว สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงโดยไม่ยึดติดกับกฎระเบียบราชการเช่นเดียวกับงบประมาณรายจ่ายโดยทั่วไป 

การสนับสนุนงบประมาณตามภารกิจของกระทรวงฯ จึงควรเป็นการสนับสนุนโดยการจัดสรรงบประมาณใน
ลักษณะเป็นก้อน (Block Grant) ผ่านกองทุนที่จัดตั้งขึ้นในกระทรวงฯ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารทุน
หมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และกระทรวงฯ จะท าหน้าที่บริหารจัดการงบประมาณตามภารกิจหลักในรูปแบบของการ
สนับสนุนแบบต่อเนื่อง (Multi-year) และสามารถปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงการสนับสนุนแบบยืดหยุ่นตามสภาพการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจ สังคมตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยี และมีการเบิกจ่ายแบบคล่องตัว โดยมีระบบ
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการใน
ภาพรวมมากกว่าการบริหารจัดการงบประมาณในรายละเอียดระดับโครงการย่อย รวมไปถึงการสนับสนุนทุนเพ่ือน าไป
ลงทุน ร่วมลงทุน หรือ การสนับสนุนเอกชนในลักษณะเงินกู้ และสามารถจ าหน่ายหนี้สูญอันเกิดจากการสนับสนุนของ
กองทุน เพ่ือรองรับความเสี่ยงในการพัฒนานวัตกรรมที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาของประเทศได้ ซึ่งกองทุนจะมีแหล่ง
เงินจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี เงินอุดหนุนจากต่างประเทศรวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ เงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้เพ่ือสมทบกองทุน เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน หรือที่ได้รับตามกฎหมายหรือ
นิติกรรมสัญญา  ค่าตอบแทนหรือรายได้จากการด าเนินกิจการของกองทุน รวมทั้งผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
และดอกผล ผลประโยชน์ หรือรายได้อ่ืนที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน โดยรายได้ของกองทุนให้น าเข้าสมทบ
กองทุนโดยไม่ต้องส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน ทั้งนี้มีกระทรวงฯ เป็นผู้รับผิดรับชอบต่อการใช้จ่ายงบประมาณ 
(Accountability) อย่างเต็มรูปแบบ 
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แผน/ผล การด าเนินงานกิจกรรมหลักของตัวชี้วัด (milestone) ในป ี2562 (เชิงปริมาณ) 

 

กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน หน่วยนับ 

แผน/ผล ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
Q1 

ตค-ธค 2561 
Q2 

มค-มีค 2562 
Q3 

เมย-มิย 2562 
Q4 

กค-กย 2562 รวม 
(ไม่นับซ้ า) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
กิจกรรมท่ี 1  
การเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรม จ านวน 11 ฉบับ  

  ร่วมกับ วท. และ ก.พ.ร. เสนอหลักการ
แ ล ะ แ นว คิ ดป ร ะ ก อ บก า ร ย ก ร่ า ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงฯ 11 ฉบับ 
โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 
และเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
(25 ธ.ค. 61 และ 8 ม.ค. 62) 
  จัดท าหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความ

จ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ และจัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.การ
ส่ ง เสริ มวิ ทยาศาสตร์  การวิ จั ยและ
นวัตกรรม เสนอคณะรัฐมนตรี 
 จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือเสนอ ครม. ชี้แจงวิป

รัฐบาลและวิป สนช. เพื่อเสนอกฎหมาย  
 จัดเตรียมข้อมูลร่าง พ.ร.บ.สภานโยบายการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ เพื่อให้ วท.เสนอ สนช. พิจารณา
รับหลักการในวาระท่ี 1 (17 ม.ค.62) 
 ร่วมประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา

ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... จ านวน 27 ครั้ง ประชุม
คณะท างานฯ 15 ครั้ง เพื่อเสนอข้อมูล
ประกอบการพิจารณาร่างกฎหมาย  
 ประชุมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ง

กระทรวงฯ ท้ัง 10 ฉบับ ต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใน

ร่าง พ.ร.บ. 
10 ฉบับ 

ร่าง 
พ.ร.บ. 10 

ฉบับ 
เสนอ 

ครม. ให้
ความ

เห็นชอบ 

ร่าง 
พ.ร.บ. 10 

ฉบับ 
เสนอ 

ครม. ให้
ความ

เห็นชอบ 

ร่าง 
พ.ร.บ. 10 

ฉบับ 
ได้รับ
ความ

เห็นชอบ
จากสภา

นิติ
บัญญัติ
แห่งชาติ 

ร่าง 
พ.ร.บ. 10 

ฉบับ 
ได้รับ
ความ

เห็นชอบ
จากสภา

นิติ
บัญญัติ
แห่งชาติ 

- - - - 10 ฉบับ 
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กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน หน่วยนับ 

แผน/ผล ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
Q1 

ตค-ธค 2561 
Q2 

มค-มีค 2562 
Q3 

เมย-มิย 2562 
Q4 

กค-กย 2562 รวม 
(ไม่นับซ้ า) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
วาระ 2 และวาระ3 เพื่อให้ประกาศใช้เป็น
กฎหมาย 

กิจกรรมที่ 2  
ข้ อ เสนอการจั ดตั้ ง ก อง ทุ นส่ ง เ ส ริ ม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

จัดท าข้อเสนอการจัดตั้งกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุน
หมุ น เ วี ย นต าม นั ยมา ตร า  14  แห่ ง
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน 
พ.ศ. 2558 เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบ 

1 ข้อเสนอ ร่าง
ข้อเสนอ
จัดตั้ง

กองทุนฯ 

ร่าง
ข้อเสนอ
จัดตั้ง

กองทุนฯ 

ยื่นเรื่อง
เสนอขอ
จัดตั้ง
กองทุน

ต่อ
กรรมการ
นโยบาย 

คณะกรร
มการ

นโยบายฯ 
เห็นชอบ
การจัดตั้ง
กองทุนฯ 
ตามมติท่ี
ประชุม
ครั้งท่ี 

1/2562 
เมื่อวันท่ี 
3 มกราคม 

2562 

    1 ข้อเสนอ 
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บทบาทของ สวทน. 

1.1 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ านวน 11 ฉบับ 
 ร่วมกับ วท. และ ก.พ.ร. เสนอหลักการและแนวคิดประกอบการยกร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงฯ  

11 ฉบับ โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) และเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  
 จัดท าหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น

ร่าง พ.ร.บ.การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม และเสนอคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาร่างกฎหมาย 
 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอ ครม. ชี้แจงวิปรัฐบาลและวิป สนช. เพื่อเสนอกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 จัดเตรียมข้อมูลร่าง พ.ร.บ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพ่ือให้ วท.

เสนอ สนช. พิจารณารับหลักการในวาระท่ี 1 และชี้แจงข้อซักถามในการอภิปรายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

เพ่ือเสนอข้อมูลและค าชี้แจงการตรากฎหมายประกอบการพิจารณาร่างกฎหมาย  
 ประชุมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงฯ ทั้ง 10 ฉบับ และชี้แจงข้อซักถามในการอภิปรายของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระ 2 และวาระ3 เพ่ือให้ประกาศใช้เป็น
กฎหมาย 

 
1.2 ข้อเสนอจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ านวน 1 ข้อเสนอ 

จัดท าข้อเสนอการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุน
หมุนเวียนตามนัยมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบ 

ผลผลิต (Output) 

กฎหมายการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ านวน 10 ฉบับ และข้อเสนอจัดตั้ง
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ านวน 1 ข้อเสนอ 

ผลลัพธ์ (ที่คาดหวัง) (Outcome) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ มีการบูรณาการ
ด้านการบริหารภาครัฐ มีกฎหมาย/ระเบียบที่เอ้ือต่อการด าเนินงานทั้งในเชิงระบบและเชิงกลไก และมีระบบงบประมาณ
ที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 
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เรื่องที่ 2 ข้อเสนอการพัฒนาระบบงาน และระบบงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ความส าคัญของโครงการ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จ านวน 11 ฉบับ เมื่อวันที่ 1 และ 5 มีนาคม 2562  ขณะนี้ ก าลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความ
ถูกต้องของร่างกฎหมาย และรอประกาศใช้บังคับ ซึ่งคาดว่า จะภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 

เพ่ือประโยชน์ของการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ในร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวง อว. มาตรา 41  ก าหนดให้ในสี่ปีแรกนับแต่วันที่กฎหมายใช้บังคับ  ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อน
ปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบ กลไก การบูรณาการภารกิจของ
หน่วยงานในกระทรวงให้เป็นไปตามหลักการจัดตั้งกระทรวง โดยส านักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการ
ขับเคลื่อนฯ เพ่ือด าเนินการในระยะแรก (90 วัน)  

ต่อมา คณะกรรมการปฏิรูปฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง
คณะท างาน 3 คณะ ประกอบด้วย  

1) คณะท างาน คณะที่ 1 จัดท าโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลัง  

2) คณะท างาน คณะที่ 2 จัดท าการโอนทรัพย์สิน งบประมาณ ภาระผูกพัน ก าหนดสถานที่ตั้งกระทรวงฯ และจัดท า
ข้อเสนอการท าค าของบประมาณ ปี 2563  

3) คณะท างาน คณะที่ 3 ให้ข้อเสนอแนะในการวางระบบการท างานและกระบวนงานส าคัญของกระทรวงฯ  ฐานข้อมูล
ของกระทรวงฯ และแนวทางการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายล าดับ
รองให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.สภานโยบายฯ พ.ร.บ.การอุดมศึกษาฯ และ พ.ร.บ.การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมฯ  

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่
เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะท างาน คณะที่ 3 ร่วมกับส านักงานปลัดกระทรวงฯ และส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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แผน/ผล การด าเนินงานกิจกรรมหลักของตัวชี้วัด (milestone) ในปี 2562 (เชิงปริมาณ) 

 

กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน หน่วยนับ 

แผน/ผล ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
Q1 

ตค-ธค 2561 
Q2 

มค-มีค 2562 
Q3 

เมย-มิย 2562 
Q4 

กค-กย 2562 รวม 
(ไม่นับซ้ า) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
กิจกรรมที่ 1  
การจัดท าแนวคิดการออกแบบระบบงาน
และกระบวนงานส าคัญ ประกอบด้วย             
1) ระบบงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และ
แผน  2) ระบบงบประมาณและกองทุน 
3) ระบบข้อมูล และ 4) ระบบการติดตาม
และประเมินผล โดยศึกษาจากข้อมูลและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลและเอกสารที่

เกี่ยวข้องกับระบบนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผน ระบบงบประมาณ ระบบข้อมูล 
และระบบการติดตามและประเมินผล 

 จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปฯ และ
คณะท างาน คณะที่  3 เพื่อรับความ
คิดเห็นมาพัฒนาข้อเสนอแนะ 

 จัดท าข้อเสนอระบบงานและกระบวนงาน
ส าคัญ เพื่อเสนอคณะกรรมการปฏิรูปฯ 
ให้ความเห็นชอบ 

 
ข้อเสนอ 

   
ผล

การศึกษา
ข้อมูลและ
เอกสาร 

 

  
เสนอ

ข้อเสนอ
ระบบงาน

และ
กระบวน 
งานส าคัญ
ต่อคณะ 
กรรมการ
ปฏิรูปฯ 

  
 

  

กิจกรรมที่ 2  
การจัดท าแนวทางการจัดสรรและบริหาร
งบประมาณ 

 
 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลและเอกสารที่

เกี่ยวข้องกับระบบการจัดสรรและ
บริหารงบประมาณ และระบบกองทุนทั้ง
ในปัจจุบันและเจตนารมรณ์ในกฎหมาย
จัดตั้งกระทรวงฯ ภารกิจของหน่วยงาน
ในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

 จัดท าแนวทางการจัดสรรและบริหาร
งบประมาณ 

 
ข้อเสนอ 

   
ผล

การศึกษา
ข้อมูลและ
เอกสาร 

 

  
เสนอ

แนวทางการ
จัดสรรและ

บริหาร
งบประมาณ

ต่อคณะ
กรรม 

การปฏิรูปฯ 
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บทบาทของ สวทน. 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่
เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะท างาน คณะที่ 3 ร่วมกับส านักงานปลัดกระทรวงฯ และส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน ระบบงบประมาณ ระบบ
ข้อมูล และระบบการติดตามและประเมินผล เช่น 
 กฎหมายหลักจัดตั้งกระทรวงฯ 5 ฉบับ ประกอบด้วย 
 ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... 
 ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
 ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....  

 ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....  
 ภารกิจของหน่วยงานในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายจัดตั้งของแต่ละ

หน่วยงานฯ 
 แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทั้งในและ

ต่างประเทศ 
2. เสนอแนวคิดการออกแบบระบบงานและกระบวนงานส าคัญ ประกอบด้วย 1) ระบบงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และ

แผน 2) ระบบงบประมาณและกองทุน 3) ระบบข้อมูล และ 4) ระบบการติดตามและประเมินผล 
3. เสนอแนวทางจัดสรรและการบริหารงบประมาณด้านการอุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
4. เสนอเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมายล าดับรองให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.สภานโยบายฯ พ.ร.บ.การอุดมศึกษาฯ และ พ.ร.บ.

การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมฯ 

ผลผลิต (Output) 

1. ข้อเสนอระบบงานและกระบวนงานส าคัญ ประกอบด้วย 1) ระบบงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน  
2) ระบบงบประมาณและกองทุน 3) ระบบข้อมูล และ 4) ระบบการติดตามและประเมินผล 

2. แนวทางการจัดสรรและบริหารงบประมาณด้านการอุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ 

ผลลัพธ์ (ที่คาดหวัง) (Outcome) 

1. มีความคล่องตัวในการท างาน ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. เกิดการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่ง

ครอบคลุมถึงผู้ใช้ประโยชน์ ท าให้เกิดการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสังคม 
3. มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และบุคลากรของหน่วยงานในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม ท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและตัวบุคคล สามารถขับเคลื่อนประเทศไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
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ผลกระทบ (Impact) 

ผลกระทบของโครงการ (Impact) ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความสามารถด้าน วทน ของประเทศ 
 

ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
1.ผลกระทบด้านนโยบาย หน่วยงานในระบบการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวตักรรม 

1. หน่วยงานเข้าใจบทบาท
ภารกิจของตนเองตาม
เจตนารมณ์ของ
กฎหมายจดัตั้ง
กระทรวง 

2. ขั้นตอนการท างาน
ส าคัญของกระทรวงฯ 

 

2.ผลกระทบด้านสาธารณะ    
3.ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ    

3.1 ต้นทุนลดลง    
  ปริมาณการน าเข้า    
  อัตราการสูญเสียในกระบวนการผลิต    
  ประหยดัพลังงาน     
  ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต    
  ปริมาณการใช้วัตถุดิบ    
  ค่าจ้างแรงงานในประเทศ    
  ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ    
  อื่นๆ……………….........………..……….    

3.2 ยอดขายเพ่ิมขึ้น    
  ปริมาณการส่งออก    
  รายได ้    
  ปริมาณสินค้า/ผลผลติ    
  ราคาต่อหน่วย    
  คุณภาพสินค้า/ผลผลิต    
  อื่นๆ………………………………………….    

3.3 การลงทุน    
  อัตราการจ้างงาน    
  การลงทุนด้านเครื่องจักรและอปุกรณ ์    
  อื่นๆ………………………………………….    

3.4 อื่นๆ............................................    
4.ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม    
  มีผู้ได้รับประโยชน์ / มีผูไ้ดร้ับความช่วยเหลือ    
  การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    
  ลดมลภาวะต่างๆ    
  เพิ่มการการจ้างงาน    
  อื่นๆ…………………………………………..    
5.ผลกระทบด้านชุมชนและพ้ืนที ่    
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ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
6. ผลกระทบด้าน วทน    

6.1 ต้นแบบ/ผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิต    
  มูลคา่ของต้นแบบ/ผลติภณัฑ์ ทีไ่ดร้ับการพัฒนา    
  มูลคา่ของต้นแบบ/ผลติภณัฑ์ ใหม่ที่เกดิขึ้น    
  กระบวนการผลติใหม่ที่ได้รับการพัฒนา    
  มูลค่าของกระบวนการผลิตทีไ่ด้รับเทคโนโลยี
ในการผลติ 

   

6.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (จ านวน/รายละเอียด)    
  ผู้บริหาร     
  บุคลากรวิจยัและพัฒนา    
  บุคลากรสนับสนุน    
  นักศึกษาระดับปริญญาเอก    
  นักศึกษาระดับปริญญาโท    
  นักศึกษาระดับ ปวส.    
  นักศึกษาระดับ ปวช.    
  นักเรียนระดับมัธยมปลาย    
  นักเรียนระดับมัธยมต้น    
  อื่นๆ ...............................................    

6.3 Know-How ที่ได้รับ    
6.4 อื่นๆ……………………………………………..    
    

หมายเหตุ : หากมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมโปรดแนบมาพร้อมกัน 

 
 

เร่ืองที่ 3 การขับเคลื่อนระบบปฏิรูป : จัดท าระบบฐานข้อมูลของกระทรวงอุดมศึกษาฯ 

ความส าคัญของโครงการ 

การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทยคือ การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งสถานภาพปัจจุบันกฎหมายได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว และ
อยู่ในขั้นตอนการท าให้กฎหมายสามารถบังคับใช้ได้ การเตรียมการให้กระทรวงการอุดมฯ สามารถปฏิบัติภารกิจตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการเตรียมการ ดังนั้นจึงมีการแต่งตั้งคณะท างานในคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขึ้น หน้าที่หนึ่งของคณะท างานฯ คณะที่ 3 คือ การศึกษาให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าฐานข้อมูลของกระทรวงฯ และการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องบูรณา
การข้อมูลของทุกๆ หน่วยงานในกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้างระบบใหม่เพ่ือให้การบริหารจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพ 
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แผน/ผล การด าเนินงานกิจกรรมหลกัของตัวชี้วัด (milestone) ในปี 2562 (เชิงปริมาณ) 

 

กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน หน่วยนับ 

แผน/ผล ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
Q1 

ตค-ธค 2561 
Q2 

มค-มีค 2562 
Q3 

เมย-มิย 2561 
Q4 

กค-กย 2562 รวม 
(ไม่นับซ้ า) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
กิจกรรมที่ 1  
การตรวจสอบและทบทวนสภานภาพ
ของฐานข้อมูลในปัจจุบัน 

 
การตรวจสอบและทบทวนสภานภาพของ
ฐานข้อมูลในทุกๆ หน่วยงานของ
กระทรวงฯ เพื่อให้ทราบฐานข้อมูล 
รูปแบบการจัดเก็บ เป็นต้น 

จ านวน
ฐานข้อมูล 

    สถานภา
พของ
ฐานข้อมู
ลปัจจุบัน 

    

กิจกรรมที่ 2  
การออกแบบระบบฐานข้อมูลกลางใหม่ 

 
ออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลกลาง
ใหม่เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงทุกๆ 
ฐานข้อมูล เพื่อให้พร้อมส าหรับการ
วิเคราะห์ฐานข้อมูล (Data Analytics)  

ระบบ
ฐานข้อมูล
กลางใหม่ 

      ระบบ
ฐานข้อมู
ลกลาง
ใหม่ 

  

กิจกรรมที่ 3  
การเช่ือมโยงฐานข้อมูล และมีระบบใน
การติดตาม (monitor) ความเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจและสังคม 

 
การเช่ือมโยงฐานข้อมูลทุกฐานไว้ด้วยกัน 
มีระบบในการติดตาม (monitor) ความ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม 

ฐานข้อมูล
กลางที่
สามารถ
เช่ือมโยง
ฐานข้อมูล
เดิม และ
ระบบ
ติดตาม 

      ระบบ
ฐานข้อมู
ลกลางที่
มีความ
เช่ือมโยง
และมี
ระบบ
ติดตาม 
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บทบาทของ สวทน. 

เป็นคณะท างานศึกษาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าฐานข้อมูลของกระทรวงฯ 

ผลผลิต (Output) 

ระบบฐานข้อมูลกลางใหม่เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงทุกๆ ฐานข้อมูล เพ่ือให้พร้อมส าหรับการวิเคราะห์ฐานข้อมูล 
(Data Analytics) ส าหรับการจัดท านโยบาย และมีระบบในการติดตาม (monitor) ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีส่งผลต่อการจัดท านโยบาย 

 

ผลลัพธ์ (ที่คาดหวัง) (Outcome) 

ประเทศไทยมีระบบฐานข้อมูลการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ 

ผลกระทบ (Impact) 

ผลกระทบของโครงการ (Impact) ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความสามารถด้าน วทน ของประเทศ 
 

ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
1.ผลกระทบด้านนโยบาย กระทรวงการอุดมฯ มีระบบฐานข้อมูลการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัย
และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ 

ไม่สามารถประเมินเป็น
ตัวเงินได้ 

2.ผลกระทบด้านสาธารณะ    

3.ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ    

3.1 ต้นทุนลดลง    

  ปริมาณการน าเข้า    

  อัตราการสูญเสียในกระบวนการผลิต    

  ประหยดัพลังงาน     

  ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต    

  ปริมาณการใช้วัตถุดิบ    

  ค่าจ้างแรงงานในประเทศ    

  ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ    

  อื่นๆ……………….........………..……….    

3.2 ยอดขายเพ่ิมขึ้น    

  ปริมาณการส่งออก    

  รายได ้    

  ปริมาณสินค้า/ผลผลติ    

  ราคาต่อหน่วย    

  คุณภาพสินค้า/ผลผลิต    

  อื่นๆ………………………………………….    

3.3 การลงทุน    

  อัตราการจ้างงาน    

  การลงทุนด้านเครื่องจักรและอปุกรณ ์    
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ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
  อื่นๆ………………………………………….    

3.4 อื่นๆ............................................    

4.ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม    

  มีผู้ได้รับประโยชน์ / มีผูไ้ดร้ับความช่วยเหลือ    

  การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    

  ลดมลภาวะต่างๆ    

  เพิ่มการการจ้างงาน    

  อื่นๆ…………………………………………..    

5.ผลกระทบด้านชุมชนและพ้ืนที ่    

6. ผลกระทบด้าน วทน    

6.1 ต้นแบบ/ผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิต    

  มูลคา่ของต้นแบบ/ผลติภณัฑ์ ทีไ่ดร้ับการพัฒนา    

  มูลคา่ของต้นแบบ/ผลติภณัฑ์ ใหม่ที่เกดิขึ้น    

  กระบวนการผลติใหม่ที่ได้รับการพัฒนา    

  มูลค่าของกระบวนการผลิตทีไ่ด้รับเทคโนโลยี
ในการผลติ 

   

6.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (จ านวน/รายละเอียด)    

  ผู้บริหาร     

  บุคลากรวิจยัและพัฒนา    

  บุคลากรสนับสนุน    

  นักศึกษาระดับปริญญาเอก    

  นักศึกษาระดับปริญญาโท    

  นักศึกษาระดับ ปวส.    

  นักศึกษาระดับ ปวช.    

  นักเรียนระดับมัธยมปลาย    

  นักเรียนระดับมัธยมต้น    

  อื่นๆ ...............................................    

6.3 Know-How ที่ได้รับ    

6.4 มีข้อมูลในการวางแผนและนโยบายท่ี
ถูกต้อง 

หน่วยงานวางแผนและนโยบาย
ของประเทศ 

ได้ตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี 2560 - 2579. 

ไม่สามารถประเมินเป็น
ตัวเงินได้ 

หมายเหตุ : หากมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมโปรดแนบมาพร้อมกัน 
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เร่ืองที่ 4 Industrial R&I Manpower Policy 

ความส าคัญของโครงการ 

ประเทศไทยได้ติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางมากว่าเกือบ 4 ทศวรรษ สาเหตุเนื่องมาจากประเทศไทยขาด
ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท าให้ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเศรษฐกิจได้ดีเท่ากับประเทศพัฒนาแล้วที่มี
ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสูง เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น หรือสิงคโปร์ ในขณะเดียวกัน แรงงานของประเทศไทยก็มีค่าแรงที่
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น เวียดนาม กัมพูชา พม่า หรือลาว ท าให้ไทยไม่ใช่ประเทศที่เหมาะสมส าหรับตั้ง
ฐานการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้น (Labour intensive) อีกต่อไป ท าให้การลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทย ไม่สามารถ
แข่งขันได้กับประเทศเพ่ือนบ้าน ทางรอดเพียงหนทางเดียวคือ ประเทศไทยจะต้องเร่งสร้างอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
เพ่ือสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ.2558 ได้ก าหนดให้
อุตสาหกรรมอนาคต (New-S-curve) ของประเทศไทยประกอบด้วยอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) อุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)  
อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)  

ปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าว คือบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพสูงและมีจ านวนเพียงพอ 
ข้อมูลจากโครงการส ารวจความต้องการบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมรายอุตสาหกรรม ของ สวทน. พบว่า ในระยะเวลา 5 ปี กลุ่ม
อุตสาหกรรม New S-curve มีความต้องการบุคลากรที่มีความช านาญและทักษะขั้นสูง (จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
ยกเว้น ในกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์) มากถึง 107,000 คน การพัฒนาบุคลากรกลุ่มดังกล่าวต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วมอย่างเข้มข้นจากภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาบุคลากรร่วมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานภาครัฐ รวมถึง
องค์กรต่างประเทศ โดยภาครัฐจะต้องส่งเสริมให้การพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้สามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการสนับสนุน
งบประมาณ โครงสร้างพ้ืนฐาน และเครื่องมือที่เพียงพอ เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรกลุ่มดังกล่าวสามารถท าได้อย่างเร่งด่วน 
และตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมที่ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว 
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แผน/ผล การด าเนินงานกิจกรรมหลักของตัวชี้วัด (milestone) ในปี 2562 (เชิงปริมาณ) 

กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน หน่วยนับ 

แผน/ผล ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
Q1 

ตค-ธค 2561 
Q2 

มค-มีค 2562 
Q3 

เมย-มิย 2562 
Q4 

กค-กย 2562 รวม 
(ไม่นับซ้ า) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
กิจกรรมที่ 1  หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ม.

มหิดล TCELS สวทช. กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ เป็นต้น เพื่อตกลงแนวทางการ
พัฒนาบุคลากร จัดประชุมกลุ่มเพื่อระดม
ความเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรร่วมกัน 
และก าหนดหน่วยงานประสานกลางที่
รั บผิ ดชอบการพัฒนาบุ คลากรใน
อุ ตสาหกรรมการแพทย์ ฯ  จั ดท า
แผนปฏิบัติการฯ เสนอคณะกรรมการ
ระดับชาติ    

1 แผน   หารือกับ
หน่วยงา
นที่
เกี่ยวข้อง 

 ร่าง
แผนปฏิ
บัติการ 

 แผนปฏิ
บัติการ 

 1 
จัดท าแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร
รองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
(Medical hubs) 

กิจกรรมที่ 2 หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มจธ. 
ม.เกษตรศาสตร์ สวทช. เป็นต้น เพื่อตกลง
แนวทางการพัฒนาบุคลากร จัดประชุม
กลุ่มเพื่อระดมความเห็นกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
บุคลากรอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและ
เคมีชีวภาพร่วมกัน และก าหนดหน่วยงาน
ประสานกลางที่รับผิดชอบการพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรม จัดท าแผนปฏิบัติ
การฯ เสนอคณะกรรมการระดับชาติ    

1 แผน   หารือกับ
หน่วยงา

นที่
เกี่ยวข้อง 

 ร่าง
แผนปฏิ
บัติการ 

 แผนปฏิ
บัติการ 

  
จัดท าแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร
รองรับอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและ
เคมีชีวภาพ (Biofuels and 
Biochemicals)   
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บทบาทของ สวทน. 

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เช่น สถาบันอุดมศึกษา 
สถาบันวิจัย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เช่น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นต้น เพ่ือร่วมมือกัน
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรม New S-curve ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรให้ตอบการพัฒนา
อุตสาหกรรมเพ่ืออนาคต บูรณาการการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้เกิดความร่วมมือและลดความซ้ าซ้อน และเสนอ
แผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือขอรับการอนุมัติจากคณะกรรมการระดับชาติ หรือคณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง   

ผลผลิต (Output) 

แผนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์หรือพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติ หรือรัฐมนตรีกระทรวงที่เก่ียวข้อง 

ผลลัพธ์ (ที่คาดหวัง) (Outcome) 

อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ และอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก มีบุคลากรวิจัย
และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงและจ านวนเพียงพอ สามารถรองรับการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคตได้ 

ผลกระทบ (Impact) 

ผลกระทบของโครงการ (Impact) ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความสามารถด้าน วทน ของประเทศ 
 

ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
1.ผลกระทบด้านนโยบาย สถานประกอบการในกลุ่ม

อุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร และ
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

เป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรม และสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้แก่กิจการ 

 

2.ผลกระทบด้านสาธารณะ บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
ถ่ายทอดทักษะและความรู ้

บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
ถ่ายทอดทักษะและความรู้ 
สามารถถ่ายทอดและ
กระจายความรู้ให้แกภ่าค
ส่วนอ่ืนในสังคม เกิด 
knowledge spillovers  

 

3.ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ    
3.1 ต้นทุนลดลง สถานประกอบการในกลุ่ม

อุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร และ
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

  

  ปริมาณการน าเข้า    
  อัตราการสูญเสียในกระบวนการผลิต    
  ประหยดัพลังงาน     
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ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต    
  ปริมาณการใช้วัตถุดิบ    
  ค่าจ้างแรงงานในประเทศ    
  ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญตา่งประเทศ    
  อื่นๆ……………….........………..……….    

3.2 ยอดขายเพ่ิมขึ้น สถานประกอบการในกลุ่ม
อุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร และ
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

  

  ปริมาณการส่งออก    
  รายได ้    
  ปริมาณสินค้า/ผลผลติ    
  ราคาต่อหน่วย    
  คุณภาพสินค้า/ผลผลติ    
  อื่นๆ………………………………………….    

3.3 การลงทุน สถานประกอบการในกลุ่ม
อุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร และ
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

  

  อัตราการจ้างงาน    
  การลงทุนด้านเครื่องจักรและอปุกรณ ์    
  อื่นๆ………………………………………….    

3.4 อื่นๆ............................................    
4.ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม    
  มีผู้ได้รับประโยชน์ / มีผูไ้ดร้ับความช่วยเหลือ    
  การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    
  ลดมลภาวะต่างๆ    
  เพิ่มการการจ้างงาน    
  อื่นๆ…………………………………………..    
5.ผลกระทบด้านชุมชนและพ้ืนที ่    
6. ผลกระทบด้าน วทน    

6.1 ต้นแบบ/ผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิต    
  มูลคา่ของต้นแบบ/ผลติภณัฑ์ ทีไ่ดร้ับการพัฒนา    
  มูลคา่ของต้นแบบ/ผลติภณัฑ์ ใหม่ที่เกดิขึ้น    
  กระบวนการผลติใหม่ที่ได้รับการพัฒนา    
  มูลค่าของกระบวนการผลิตทีไ่ด้รับเทคโนโลยี
ในการผลติ 

   

6.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (จ านวน/รายละเอียด)    
  ผู้บริหาร     
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ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
  บุคลากรวิจัยและพัฒนา    
  บุคลากรสนับสนุน    
  นักศึกษาระดับปริญญาเอก    
  นักศึกษาระดับปริญญาโท    
  นักศึกษาระดับ ปวส.    
  นักศึกษาระดับ ปวช.    
  นักเรียนระดับมัธยมปลาย    
  นักเรียนระดับมัธยมต้น    
  อื่นๆ ...............................................    

6.3 Know-How ที่ได้รับ    
6.4 อื่นๆ……………………………………………..    

หมายเหตุ : หากมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมโปรดแนบมาพร้อมกัน 
 
 

เรื่องที่ 5 สมุดปกขาวการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย (STI White 
Paper) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) 

ความส าคัญของโครงการ 

การพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน (Sustainably Inclusive Growth) ต้องให้ความส าคัญกับการ
พัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว 
(Green Economy) หรือ “BCG” ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาบนความเข้มแข็งภายในประเทศที่มีอยู่เดิม คือ ความหลายทาง
ชีวภาพและการเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรของโลก โดยน าเอาความรู้และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
พัฒนาต่อยอด และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยากรชีวภาพและผลผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้ระบบการผลิตต้องเน้นสร้างสมดุล
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ การสร้างมูลค่าสูงสุดจากใช้ประโยชน์
ทรัพยากร ควบคู่กับการลดของเสียลงให้น้อยที่สุดหรือเป็นศูนย์ (zero waste)  การพัฒนาแบบ BCG จึงเป็นการพัฒนาที่จะ
น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีการน าทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สวทน. จึงได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้จัดท าสมุดปกขาวเพ่ือเสนอแนวทางการน า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย ข้อเสนอดังกล่าว
จะน าไปสู่แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการ กฎระเบียบ โครงสร้างพ้ืนฐาน และการพัฒนาก าลังคน เพ่ือให้
เศรษฐกิจชีวภาพเกิดขึ้นได้จริงและกลายเป็นระบบเศรษฐกิจที่สร้างความแตกต่างในการแข่งขัน (differential advantage) 
ก่อให้เกิดการกระจายรายได้หรือการเติบโตอย่างทั่วถึง (inclusive growth) โดยยังคงความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมและความ
หลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่กับประเทศไทยต่อไป    
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แผน/ผล การด าเนินงานกิจกรรมหลักของตัวชี้วัด (milestone) ในปี 2562 (เชิงปริมาณ) 

 

กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน หน่วยนับ 

แผน/ผล ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
Q1 

ตค-ธค 2561 
Q2 

มค-มีค 2562 
Q3 

เมย-มิย 2562 
Q4 

กค-กย 2562 รวม 
(ไม่นับซ้ า) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
กิจกรรมที่ 1  
CE Stocktaking & Initial 
Stakeholder Analysis 

ทบทวนนโยบายและกิจกรรมการ
ด าเนินงาน CE ของไทยและต่างประเทศ 

ประเทศ/ 
แผน 

3  3 3 
 

     3 

กิจกรรมที่ 2  
National Direction for CE 
& Scoping 

- วิเคราะห์แนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานด้าน CE ในไทย 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างภาพ
อนาคต ก าหนดขอบเขตและทิศ
ทางการด าเนินงานด้าน CE ของไทย 

ภาพอนาคต 
 

    4 
 

   4 

กิจกรรมที่ 3  
CE Technology foresight 

- วิเคราะห์ช่องว่าง 
- จัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร สิ่ง
ตีพิมพ์ และดัชนีช้ีวัดอื่น ๆ ด้าน CE  

บทวิเคราะห/์R&I 
agenda/Roadmap 

    3 
 

   3 

กิจกรรมที่ 4 
Implementation package 
design 

- พัฒนาข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบ
นิเวศน์นวัตกรรมด้าน CE และโครงการ
น าร่อง 

- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 

รายงานฉบับสมบูรณ์       1 
 

 1 

* CE = Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน 
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บทบาทของ สวทน. 

1. คัดเลือกกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามรูปแบบ BCG Model เพ่ือเข้า
สัมภาษณ์และศึกษารายละเอียด 

2. จัดท าข้อเสนอแนะการบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) ในภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียน ได้แก่ เกษตรและอาหาร พลังงานและเคมีชีวภาพ สุขภาพและการแพทย์ และ
การท่องเที่ยว 

3. พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบในมิติของการกระจายรายได้ (inclusiveness) แก่กลุ่มฐาน
ราก และสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้วยผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (high value added) 

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมคณะกรรมการก ากับโครงการ และประชุมรับฟังความคิดเห็น 
5. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานสรุปผลการศึกษา 
6. จัดจ้างและบริหารโครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ผลผลิต (Output) 

สมุดปกขาวการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย (STI White Paper) เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (BCG Economy) ไดน้ าเสนอ รวท. และ นรม. ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ตามเอกสารเผยแพร่
ทางเวบไซต์ : http://www.sti.or.th/news-detail.php?news_type=2&news_id=400 

ผลลัพธ์ (ที่คาดหวัง) (Outcome) 

 เพ่ิมจ านวนหรือยกระดับผู้ประกอบการไทยให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่แข่งขันได้ใน
ระดับโลก 

 เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมายให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์
สูงสุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบ (Impact) 

ผลกระทบของโครงการ (Impact) ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความสามารถด้าน วทน ของประเทศ 
 

ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
1.ผลกระทบด้านนโยบาย ประชาคมวิจัย BCG  ใช้เป็นกรอบการจัดสรร

งบประมาณ 
 เป็นข้อมูลประกอบการ

พัฒนากลไกและ
มาตรการ 

InnoHub 
2,300,000,000 

Spearhead 
1,800,000,000 

2.ผลกระทบด้านสาธารณะ ผู้ประกอบการ รับรู้ทิศทางการสนับสนุน
ของรัฐบาล 

- 

3.ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ    
3.1 ต้นทุนลดลง    

  ปริมาณการน าเข้า    
  อัตราการสูญเสียในกระบวนการผลิต    
  ประหยดัพลังงาน     
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ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต    
  ปริมาณการใช้วัตถุดิบ    
  ค่าจ้างแรงงานในประเทศ    
  ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ    
  อื่นๆ……………….........………..……….    

3.2 ยอดขายเพ่ิมขึ้น    
  ปริมาณการส่งออก    
  รายได ้    
  ปริมาณสินค้า/ผลผลติ    
  ราคาต่อหน่วย    
  คุณภาพสินค้า/ผลผลิต    
  อื่นๆ………………………………………….    

3.3 การลงทุน    
  อัตราการจ้างงาน    
  การลงทุนด้านเครื่องจักรและอปุกรณ ์    
  อื่นๆ………………………………………….    

3.4 อื่นๆ............................................    
4.ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม    
  มีผู้ได้รับประโยชน์ / มีผูไ้ดร้ับความช่วยเหลือ    
  การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    
  ลดมลภาวะต่างๆ    
  เพิ่มการการจ้างงาน    
  อื่นๆ…………………………………………..    
5.ผลกระทบด้านชุมชนและพ้ืนที ่    
6. ผลกระทบด้าน วทน    

6.1 ต้นแบบ/ผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิต    
  มูลคา่ของต้นแบบ/ผลติภณัฑ์ ทีไ่ดร้ับการพัฒนา    
  มูลคา่ของต้นแบบ/ผลติภณัฑ์ ใหม่ที่เกดิขึ้น    
  กระบวนการผลติใหม่ที่ได้รับการพัฒนา    
  มูลค่าของกระบวนการผลิตทีไ่ด้รับเทคโนโลยี
ในการผลติ 

   

6.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (จ านวน/รายละเอียด)    
  ผู้บริหาร     
  บุคลากรวิจยัและพัฒนา    
  บุคลากรสนับสนุน    
  นักศึกษาระดับปริญญาเอก    
  นักศึกษาระดับปริญญาโท    
  นักศึกษาระดับ ปวส.    
  นักศึกษาระดับ ปวช.    
  นักเรียนระดับมัธยมปลาย    
  นักเรียนระดับมัธยมต้น    
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ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
  อื่นๆ ...............................................    

6.3 Know-How ที่ได้รับ สวทน. แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  
6.4 อื่นๆ……………………………………………..    
    

หมายเหตุ : หากมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมโปรดแนบมาพร้อมกัน 
 
 

เรื่องที่ 6 ข้อเสนอกรอบการจัดท างบประมาณการขับเคลื่อนผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ( IDEs) แบบ
บูรณาการ [ส ารอง] 

ความส าคัญของโครงการ 

ปัจจุบันผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 5,000 ราย จากผลการ
ส ารวจการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) พบว่า กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ (Tier 1) 
มีเพียง 15 บริษัทที่มีการลงทุนค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนา (R&D Expense) เป็นจ านวน 51% ของค่าใช้จ่าย R&D 
ของภาคเอกชนทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติ (LE และ MNC) ที่ด าเนินกิจกรรมวิจัยพัฒนา
และมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สามารถสร้างยอดขายได้กว่า 100 ล้านบาทต่อบริษัท แต่อย่างไรก็ดี ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศนั้นขับเคลื่อนจากฐานรายได้หลักของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งมียอดขายต่ ากว่า 100 
ล้านบาทและมีจ านวนมากถึง 4,000 กว่าบริษัท 

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีขีดความสามารถด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจ ากัด ไม่สามารถสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการและแข่งขันได้ใน
ตลาด นอกจากมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมของภาครัฐแล้ว ภาคอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องมี
ผู้ประกอบการที่สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี รวมถึงการมี Open Innovation Platform 
ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม และปัจจัยสนับสนุนการด าเนินธุรกิจนวัตกรรมให้
เป็นไปได้โดยง่าย (Ease of Doing Innovation Business) ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบที่ต่างประเทศด าเนินการ เช่น จีน และ
เกาหลีใต้ ในการน ากลไกนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation Platform) ในรูปแบบความร่วมมือและการสนับสนุนจาก
ผู้ประกอบการรายใหญ่ (LE) ในการให้ความช่วยเหลือเพ่ือยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิผล
อย่างเป็นรูปธรรม 

ดังนั้น น าไปสู่การจัดท าข้อเสนอการน ากลไกสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ( IDEs) เพ่ือ
สนับสนุนและยกระดับผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ( Innovation Driven Enterprises: IDEs) จ านวน 5,000 ราย  
(IDE 5,000) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม
ฉับพลันของเทคโนโลยี (Technology Disruption) อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผน/ผล การด าเนินงานกิจกรรมหลักของตัวชี้วัด (milestone) ในปี 2562 (เชิงปริมาณ) 

 

กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน หน่วยนับ 

แผน/ผล ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
Q1 

ตค-ธค 2561 
Q2 

มค-มีค 2562 
Q3 

เมย-มิย 2562 
Q4 

กค-กย 2562 รวม 
(ไม่นับซ้ า) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
กิจกรรมที่ 1  ศึกษาโมเดลที่ประสบความส าเร็จใน

ต่างประเทศ รวมทั้งจัดสัมมนารวมทั้งการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการ
เพื่อสร้างความเข้าใจและเห็นความส าคัญ
ของการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม 
และการน าเครื่องมือ เช่น กระบวนการ
คิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มา
ประยุกต์เพื่อหากลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ  

ครั้ง 1 1 3 3     4 
การศึ กษาโมเดลการเปลี่ ยนแปลง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ไทยไปสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม 
รูปแบบต่าง ๆ  

 ด า เนิ น โคร งก ารย่ อย เพื่ อพั ฒนา
ผู้ประกอบการ โดยใช้ GC Index ในการ
ประเมิณศักยภาพของผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน
บริษัทที่
เข้าร่วม
โครงการ 

- - - - 10  10  10 

 ข้อเสนอแนะและมาตรการการสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่ อมของ ไทย ไปสู่ ก า ร เป็ น
ผู้ประกอบการนวัตกรรม ด้วยนวัตกรรม
แบบเปิด (Open Innovation) 

ฉบับ - - - - -  1  1 

กิจกรรมที่ 2 ศึกษา วิเคราะห์และจัดท า “เครื่องมือ
การวัดระดับความสามารถในการพัฒนา
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์” ของภาคธุรกิจ
และภาคอุตสาหกรรมของไทย ซึ่ ง
ครอบคลุมระดับความพร้อมในหลายมิติ 

ฉบับ - - - - -  1  1 
การศึ กษาระดั บความพร้ อมด้ าน
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ยกระดับผู้ประกอบการให้พัฒนาสู่
ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม 
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กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน หน่วยนับ 

แผน/ผล ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
Q1 

ตค-ธค 2561 
Q2 

มค-มีค 2562 
Q3 

เมย-มิย 2562 
Q4 

กค-กย 2562 รวม 
(ไม่นับซ้ า) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
ทั้งระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยี ด้าน
การผลิต ด้านการตลาดและการวางแผน 
ด้านเงินลงทุนและการบริหารจัดการ
องค์กร และในการพัฒนาเชิงพาณิชย์   

กิจกรรมที่ 3 ศึกษาข้อมู ลทั่ วไปด้ านเทคโนโลยี  
ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกเทคโนโลยี
ฐาน รวมทั้งจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจับคู่ผู้ประกอบการและนักวิจัยเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ครั้ง - - - - 1    1 
ศึกษากระบวนการการส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนการเป็นผู้ประกอบการ IDE 
โดยการใช้เทคโนโลยีฐาน (Platform 
Technology) เดี ยวกั น น า ไปสู่ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีหลากหลายรูปแบบ 
(One-to-Many) 

ศึกษาและเก็บข้อมลูกระบวนการของ
ผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภณัฑ์
ที่แตกต่าง ปัจจัยสนับสนุน เครื่องมือ
และมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพือ่
การปรับปรุงและแกไ้ขเพิ่มเติมให้
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy 
Recommendation) ของการพฒันา
ผู้ประกอบการนวัตกรรม 

ฉบับ - - - -   1  1 
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บทบาทของ สวทน. 

 ศึกษา ประเมินและวิเคราะห์สถานภาพของผู้ประกอบการของไทยทั้งขนาดใหญ่ (LE) และขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)  

 สัมภาษณ์เก็บข้อมูลบริษัทใหญ่ (LE) ที่ลงทุนวิจัยสูง เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการขนาด
ย่อม (SMEs)  

 ทบทวน ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบความร่วมมือระหว่างบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ (LE) และบริษัทขนาดกลาง
และขนาดเล็ก (SMEs) ทั้งท่ีเกิดข้ึนจริงแล้วในไทย และกรณีศึกษาของต่างประเท 

 ศึกษาและวิเคราะห์ความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) และความพร้อมด้าน
การผลิต (Manufacturing Readiness Level: MRL) เพ่ือเป็นข้อมูลระบุความต้องการสนับสนุนในด้านต่างๆ ใน
กระบวนการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีด้านต่างๆ รวมถึงระบุจ ากัดความ TRL เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการระบุความพร้อมของ
เทคโนโลยีที่เหมาะกับธุรกิจนวัตกรรมแต่ละสาขา 

 ร่วมพัฒนากลไกและมาตรการที่เหมาะสมให้เกิดรูปแบบของ “นโยบายต้นแบบ (Policy prototype)” และ
น ามาปรับใช้กับผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม 5,000 รายนี้ 

ผลผลิต (Output) 

ข้อเสนอกรอบการจัดท างบประมาณการขับเคลื่อนผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ( IDEs) แบบบูรณาการ ส่งมอบ
ให้กับ สสว. 

ผลลัพธ์ (ที่คาดหวัง) (Outcome) 

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) สามารถเพ่ิมขีดความสามารถใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและการบริการให้เพ่ิมสูงขึ้นอย่างน้อย 5,000 รายทั่วประเทศ โดยอาศัยกลไกสนับสนุน
การพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (IDEs) 

ผลกระทบ (Impact) 

ผลกระทบของโครงการ (Impact) ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความสามารถด้าน วทน ของประเทศ 
 

ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
1.ผลกระทบด้านนโยบาย ภาครัฐ/ผู้ก าหนดนโยบาย จัดท าข้อเสนอนโยบาย

รวมทั้งพัฒนากลไกการ
ขยายผลการพัฒนา
วิสาหกิจฐานนวัตกรรม 

 

2.ผลกระทบด้านสาธารณะ    
3.ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ    

3.1 ต้นทุนลดลง    
  ปริมาณการน าเข้า    
  อัตราการสูญเสียในกระบวนการผลิต    
  ประหยดัพลังงาน     
  ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต    
  ปริมาณการใช้วัตถุดิบ    
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ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
  ค่าจ้างแรงงานในประเทศ    
  ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ    
 ☑ อื่นๆ……………….........………..………. ภาคเอกชน ผู้ประกอบการสามารถน า

นวัตกรรมมาปรับใช้ในการ
ลดต้นทุนในรูปแบบต่าง ๆ 
โดยขึ้นอยู่กับปัจจยัของแต่
ละบริษัท 

 

3.2 ยอดขายเพ่ิมขึ้น    
  ปริมาณการส่งออก    
  รายได ้    
  ปริมาณสินค้า/ผลผลติ    
  ราคาต่อหน่วย    
  คุณภาพสินค้า/ผลผลิต    
  อื่นๆ………………………………………….    

3.3 การลงทุน    
  อัตราการจ้างงาน    
  การลงทุนด้านเครื่องจักรและอปุกรณ ์    
 ☑ อื่นๆ สรา้งและขยายการลงทุน ภาคเอกชนและภาครัฐ การลงทุนจากภาครัฐ และ

เอกชนในการร่วมพัฒนา
ด าเนินการต่าง ๆ  

 

3.4 อื่นๆ............................................    
4.ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม    
  มีผู้ได้รับประโยชน์ / มีผูไ้ดร้ับความช่วยเหลือ    
  การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    
  ลดมลภาวะต่างๆ    
  เพิ่มการการจ้างงาน    
  อื่นๆ…………………………………………..    
5.ผลกระทบด้านชุมชนและพ้ืนที ่    
6. ผลกระทบด้าน วทน    

6.1 ต้นแบบ/ผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิต    
 ☑ มลูค่าของต้นแบบ/ผลิตภณัฑ์ ทีไ่ดร้ับการพัฒนา ภาครัฐและภาคเอกชน การพัฒนาต่อยอด การ

พัฒนาเชิงพาณิชย์ของ
ผลงานวิจัยเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ขายได้ในตลาด ซึ่งท้ังผู้ให้
ทุน ผู้ประกอบการ และ
นักพัฒนาเทคโนโลยี ต่าง
ได้รับประโยชน์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ  

อยู่ระหว่างการ
คาดการณ์ ท้ังนี้
ขึ้นอยู่กับ ต้นแบบ/
ผลิตภณัฑ์ที่ไดร้ับ
การพัฒนา 

 ☑ มลูค่าของต้นแบบ/ผลิตภณัฑ์ ใหม่ที่เกดิขึ้น ภาครัฐและภาคเอกชน การพัฒนาเชิงพาณิชย์ของ
ผลงานวิจัยเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ท่ีขายได้ในตลาด ซึ่งท้ัง

อยู่ระหว่างการ
คาดการณ์ ท้ังนี้
ขึ้นอยู่กับ ต้นแบบ/
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ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
ผู้ให้ทุน ผู้ประกอบการ 
และนักพัฒนาเทคโนโลยี 
ต่างไดร้ับประโยชน์ใน
รูปแบบต่าง ๆ 

ผลิตภณัฑ์ใหม่ที่อาจ
เกิดขึ้น 

 ☑ กระบวนการผลิตใหม่ท่ีได้รบัการพัฒนา ภาครัฐและภาคเอกชน รูปแบบการน านวตักรรมใน
เรื่องกระบวนการท างานมา
ประยุกต์ เพื่อน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงอย่างก้าว
กระโดดได ้

อยู่ระหว่างการ
คาดการณ์ ท้ังนี้
ขึ้นอยู่กับ ผลของ
กระบวนการผลติ
ใหม่ท่ีได้รบัการ
พัฒนา 

  มูลค่าของกระบวนการผลิตทีไ่ด้รับเทคโนโลยี
ในการผลติ 

   

6.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (จ านวน/รายละเอียด)    
  ผู้บริหาร     
 ☑ บุคลากรวิจัยและพัฒนา ภาครัฐ/นักวิจัยและพัฒนา เพิ่มศักยภาพจากการ

เรียนรูเ้ครื่องมือและแนวคิด
ใหม่ ๆ   

 

  บุคลากรสนับสนุน    
  นักศึกษาระดับปริญญาเอก    
  นักศึกษาระดับปริญญาโท    
  นักศึกษาระดับ ปวส.    
  นักศึกษาระดับ ปวช.    
  นักเรียนระดับมัธยมปลาย    
  นักเรียนระดับมัธยมต้น    
  อื่นๆ ...............................................    

6.3 Know-How ที่ได้รับ ผู้ร่วมด าเนินโครงการ โมเดลการสนับสนุน
ผู้ประกอบการต่าง ๆ ท้ัง
จากต่างประเทศและไทย 

 

6.4 อื่นๆ……………………………………………..    
หมายเหตุ : หากมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมโปรดแนบมาพร้อมกัน 
 
 

เรื่องที่ 7 มาตรการสนับสนุนทุนส าหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ตามโจทย์ความต้องการของภาครัฐ (SBIR/STTR) 

ความส าคัญของโครงการ 

ที่ผ่านมา ภาครัฐได้มีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่พบว่าผลงานวิจัยถูกน าไปใช้ประโยชน์ได้
จริงยังมีอยู่จ านวนน้อย สาเหตุหลัก ได้แก่ งบประมาณส าหรับการวิจัยและพัฒนาในแต่ละโครงการไม่เพียงพอ ถูกกระจัด
กระจายไปอยู่ในโครงการย่อยท าให้ไม่สามารถพัฒนาผลงานวิจัยให้เกิดมูลค่าเพ่ิมสูงสู่เชิงพาณิชย์ได้ อีกท้ัง การก าหนดทิศ
ทางการให้ทุนของหน่วยงานให้ทุนยังไม่สอดคล้องกับการน าไปใช้ประโยชน์ของตลาดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้รับทุน
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ยังถูกจ ากัดอยู่ในสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย และหน่วยงานของรัฐเท่านั้น มีการสนับสนุนการให้ทุนแก่ภาคเอกชนจาก
หน่วยงานภาครัฐเป็นจ านวนน้อยมาก ประมาณร้อยละ 0.12 ของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาที่ภาครัฐให้การ
สนับสนุนทั้งหมด เมื่อพิจารณารูปแบบการสนับสนุนทุนจากภาครัฐที่ให้แก่ภาคเอกชนในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบ
เงินให้เปล่า (granting) การให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า (low interest loan) การสนับสนุนค่าผู้ เชี่ยวชาญ (Technology 
assistance) ผู้ประกอบการขนาดเล็กยังไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ยังไม่มีการให้เงินทุนสนับสนุนที่ชัดเจนในช่วงการ
ต่อยอดผลงานวิจัยให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดได้ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงและต้องการเงินลงทุนจ านวนมาก รวมไปถึง
การขาดกลไกการสนับสนุนจากภาครัฐในการสร้างตลาดเพื่อรองรับผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากภาคเอกชน 

ดังนั้น จากการทบทวนและศึกษาในเชิงลึกพบว่า มีรูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมตามความ
ต้องการของภาครัฐเพ่ือกระตุ้นการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากภาคเอกชนที่ตรงตามความต้องการของตลาด ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา เรียกรูปแบบการสนับสนุนทุนรูปแบบนี้ว่า SBIR: Small Business Innovation Research ซึ่งมี
หลักการและกลไกที่ส าคัญ คือ หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ก าหนดโจทย์ตามความต้องการ หรือเป็นผู้ตั้งโจทย์การแก้ไขปัญหา
ในรูปแบบใหม่ที่หน่วยงานภาครัฐสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงการน าไปใช้ประโยชน์ในสังคมภาพรวมได้ ทั้งนี้รัฐ
จะให้การสนับสนุนงบประมาณตลอดทั้งกระบวนการวิจัยและพัฒนา ก่อนการพัฒนาเป็นสินค้าออกสู่ตลาด รวมไปถึง รัฐ
จะท าหน้าที่เป็นตลาดรองรับผลงานวิจัยและนวัตกรรมผ่านการจัดซื้อจัดจ้างจากภาคเอกชน เมื่อได้ผลส าเร็จของการวิจัย
และพัฒนานั้นด้วย จากนโยบายการสนับสนุนทุนแก่ภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกาในรูปแบบนี้ กระตุ้นให้เกิดการวิจัยและ
พัฒนาในภาคเอกชนเพ่ิมมากขึ้น สร้างการจ้างงาน ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมี 
นัยยะส าคัญ  

ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จึงได้ศึกษาและ
จัดท าข้อเสนอมาตรการสนับสนุนทุนส าหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กเพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามโจทย์ความ
ต้องการของภาครัฐ โดยมีหลักการส าคัญ คือ การสนับสนุนงบประมาณงบประมาณให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก เพ่ือ
การพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามโจทย์ความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการออกแบบระบบบริหาร
จัดการและกลไกการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม 
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แผน/ผล การด าเนินงานกิจกรรมหลักของตัวชี้วัด (milestone) ในปี 2562 (เชิงปริมาณ) 

กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน หน่วยนับ 

แผน/ผล ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
Q1 

ตค-ธค 2561 
Q2 

มค-มีค 2562 
Q3 

เมย-มิย 2562 
Q4 

กค-กย 2562 รวม 
(ไม่นับซ้ า) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
กิจกรรมที่ 1  
ม า ต ร ก า ร ก า ร ส นั บ ส นุ น ทุ น แ ก่
ผู้ประกอบการขนาดเล็กเพื่ อพัฒนา
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามความ
ต้องการของภาครัฐ 

1.ปรั บปรุ งข้ อ เสนอมาตรการการ
สนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก
เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมตาม
ความต้องการของภาครัฐตามความเห็นใน
การประชุมกับรัฐมนตรี 
2.พระราชบัญญัติ สภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิ จั ยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้ ง
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมเข้าที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

ข้อเสนอ
มาตรการ 

1 1        

กิจกรรมที่ 2 
ม า ต ร ก า ร ก า ร ส นั บ ส นุ น ทุ น แ ก่
ผู้ประกอบการขนาดเล็กเพื่ อพัฒนา
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามความ
ต้องการของภาครัฐ 

1. ข้อเสนอมาตรการการสนับสนุนทุนแก่
ผู้ประกอบการขนาดเล็กเพื่อพัฒนา
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามความ
ต้องการของภาครัฐเสร็จสิ้นเตรียมเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี 

ข้อเสนอ
มาตรการ 

  1 1      

กิจกรรมที่ 3 
ม า ต ร ก า ร ก า ร ส นั บ ส นุ น ทุ น แ ก่
ผู้ประกอบการขนาดเล็กเพื่ อพัฒนา
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามความ
ต้องการของภาครัฐ 

1. ข้อเสนอมาตรการการสนับสนุนทุนแก่
ผู้ประกอบการขนาดเล็กเพื่อพัฒนา
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามความ
ต้องการของภาครัฐเสนอคณะกรรมการที่
ปรึกษาพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

ข้อเสนอ
มาตรการ 

  1 1      
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บทบาทของ สวทน. 

 จัดท าข้อเสนอมาตรการการสนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กเพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามความ
ต้องการของภาครัฐ 

 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าข้อเสนอ เช่น การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆของรัฐ 

ผลผลิต (Output) 

ข้อเสนอมาตรการสนับสนุนทุนส าหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กเพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามโจทย์
ความต้องการของภาครัฐ (SBIR/STTR) 

ผลลัพธ์ (ที่คาดหวัง) (Outcome) 

 ประเทศไทยมีระบบการจัดสรรทุนด้าน วท โดยมีกลไกสนับสนุนให้แก่บริษัทขนาดเล็กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีตลาดรองรับผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากการสนับสนุนทุน  

 เกิดจ านวนผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้ง
ในเชิงพาณิชย์ และสังคม 

ผลกระทบ (Impact) 

ผลกระทบของโครงการ (Impact) ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความสามารถด้าน วทน ของประเทศ 
 

ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
1.ผลกระทบด้านนโยบาย หน่วยงานรัฐที่มีการท า

กิจกรรมวิจยั พัฒนา และ
นวัตกรรม 

ข้อเสนอมาตรการการ
สนับสนุนทนุแก่
ผู้ประกอบการขนาดเล็กเพื่อ
พัฒนาผลงานวจิัยและ
นวัตกรรมตามความต้องการ
ของภาครัฐ ช่วยใหภ้าครัฐ
และเอกชนขนาดเลก็รเิริม่
การสร้างนวัตกรรมร่วมกัน 

- 

2.ผลกระทบด้านสาธารณะ    
3.ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ    

3.1 ต้นทุนลดลง    
  ปริมาณการน าเข้า    
  อัตราการสูญเสียในกระบวนการผลิต    
  ประหยดัพลังงาน     
  ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต    
  ปริมาณการใช้วัตถุดิบ    
  ค่าจ้างแรงงานในประเทศ    
  ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ    
  อื่นๆ……………….........………..……….    

3.2 ยอดขายเพ่ิมขึ้น    
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ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
  ปริมาณการส่งออก    
  รายได ้    
  ปริมาณสินค้า/ผลผลติ    
  ราคาต่อหน่วย    
  คุณภาพสินค้า/ผลผลิต    
  อื่นๆ………………………………………….    

3.3 การลงทุน    
  อัตราการจ้างงาน    
  การลงทุนด้านเครื่องจักรและอปุกรณ ์    
  อื่นๆ………………………………………….    

3.4 อื่นๆ............................................    
4.ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม    
  มีผู้ได้รับประโยชน์ / มีผูไ้ดร้ับความช่วยเหลือ    
  การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    
  ลดมลภาวะต่างๆ    
  เพิ่มการการจ้างงาน    
  อื่นๆ…………………………………………..    
5.ผลกระทบด้านชุมชนและพ้ืนที ่    
6. ผลกระทบด้าน วทน    

6.1 ต้นแบบ/ผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิต    
  มูลคา่ของต้นแบบ/ผลติภณัฑ์ ทีไ่ดร้ับการพัฒนา    
  มูลคา่ของต้นแบบ/ผลติภณัฑ์ ใหม่ที่เกดิขึ้น    
  กระบวนการผลติใหม่ที่ได้รับการพัฒนา    
  มูลค่าของกระบวนการผลิตทีไ่ด้รับเทคโนโลยี
ในการผลติ 

   

6.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (จ านวน/รายละเอียด)    
  ผู้บริหาร     
  บุคลากรวิจยัและพัฒนา    
  บุคลากรสนับสนุน    
  นักศึกษาระดับปริญญาเอก    
  นักศึกษาระดับปริญญาโท    
  นักศึกษาระดับ ปวส.    
  นักศึกษาระดับ ปวช.    
  นักเรียนระดับมัธยมปลาย    
  นักเรียนระดับมัธยมต้น    
  อื่นๆ ...............................................    

6.3 Know-How ที่ได้รับ    
6.4 อื่นๆ……………………………………………..    

หมายเหตุ : หากมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมโปรดแนบมาพร้อมกัน 
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ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนแผน มาตรการ กลไก กฎระเบยีบที่ได้รับการขับเคลื่อน 

การบรรลุผลในการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ที่ต้องใช้ความพยายามสูง มีความยาก ปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้
เสียในเชิงลึกและมีจ านวนมาก และสร้างผลกระทบในวงกว้าง 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 

พิจารณาจากการบรรลุผลในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน มาตรการ ที่เสนอโดย สวทน. และ/หรือ 
หน่วยงานอ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศ อาทิ ยุทธศาสตร์ ประเทศ นโยบายและแผน วทน. 
ยุทธศาสตร์การวิจัย นโยบายรัฐบาล และ นโยบาย วท. เป็นต้น โดย สวทน. มีการบูรณาการ/สนับสนุน/ส่งเสริม/น าร่อง 
กับพันธมิตร/เครือข่าย ทั้งในและ/หรือเครือข่ายต่างประเทศ และผลักดันไปสู่การปฏิบัติ/น าไปใช้ จนเกิดประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรมต่อหน่วยงานพันธมิตร/เครือข่าย/สังคมและ/หรือเศรษฐกิจข้อเสนอที่เป็นนโยบาย แผนระดับชาติ แผนราย
สาขาอุตสาหกรรม/ราย Value Chain/รายเทคโนโลยี/ แผนปฏิบัติการรายพ้ืนที่/ แผนการปรับโครงสร้างเชิงระบบด้าน 
วทน. เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง หรือแนวคิดแผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ที่เป็นเรื่องเฉพาะเพ่ือหน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ่งรับเป็นเจ้าภาพไปด าเนินการต่อ 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ 6 เรื่อง และส ารอง 2 เรื่อง มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

เร่ืองที่ 1 การขับเคลื่อน BCG เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

ความส าคัญของโครงการ 

โครงการพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว ( BCG 
Economy) เป็นการด าเนินงานที่ต่อเนื่องจากการจัดท าสมุดปกขาวการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งเป็นข้อเสนอที่สอดรับ
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ของสหประชาชาติอย่างน้อย 5 เป้าหมาย ได้แก่  การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน  
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลาย ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งยัง
สอดรับกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  

การขับเคลื่อนนโยบาย BCG ที่ผ่านมามุ่งเน้นการด าเนินการใน 3 แนวทาง ได้แก่ 

1) การสร้างศักยภาพให้กับมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนกลางและในท้องถิ่นให้เป็นแพลตฟอร์มในการน าองค์ความรู้เข้า
ไปช่วยแก้ปัญหาหรือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการหรือชุมชนในพ้ืนที่ โดยสนับสนุนให้
มหาวิทยาลัยจัดท าข้อเสนอโครงการน าร่องใน 4 อุตสาหกรรมของ BCG 

2) พัฒนากลไกหรือมาตรการที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือจากท้ังภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม (People Public 
Private Partnership: PPPP)  

3) การศึกษาเชิงนโยบายเพ่ือก าหนดประเด็นการลงทุนวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบ
นิเวศน์เพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน 
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แผน/ผล การด าเนินงานกิจกรรมหลักของตัวชี้วัด (milestone) ในปี 2562 (เชิงปริมาณ) 

 

กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน หน่วยนับ 

แผน/ผล ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
Q1 

ตค-ธค 2561 
Q2 

มค-มีค 2562 
Q3 

เมย-มิย 2562 
Q4 

กค-กย 2562 รวม 
(ไม่นับซ้ า) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
กิจกรรมที่ 1  
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและประชุม
ระดมสมอง 

พัฒนาข้อเสนอโครงการหรือเพื่อหา
แนวทางความร่วมมือกับแต่ละกลุ่ม เช่น 
ทปอ. หน่วยนโยบายภาครัฐ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ EECi  

ครั้ง 4 4 2 2 2  2  10 

กิจกรรมที่ 2   
วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ 

รวบรวมและศึกษาข้อมูลโครงการ ข้อเสนอ   9 9   1  10 

กิจกรรมที่ 3  
เก็บข้อมูล 

สัมภาษณ์ เข้าร่วมการประชุมและสัมมนา ครั้ง   4  4  2  10 

กิจกรรมที่ 4  
พัฒนากลไก/โครงการ 

ผลักดันให้เกิดเครือข่าย กลไก 
แพลตฟอร์มหรือโครงการน าร่อง 

เครือข่าย/
กลไก/

โครงการ 

      1  1 

กิจกรรมที่ 5  
สรุปรายงานผล 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
จัดท ารายงานสรุป 
 

ฉบับ       1  1 
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บทบาทของ สวทน. 

1. จัดประชุมระดมสมอง ประชุมรับฟังความคิดเห็น 
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานสรุปผลการศึกษา 

ผลผลิต (Output) 

 ข้อเสนอโครงการ BCG rDI Industrial 4 สาขา 1 แพลตฟอร์ม 3 ภูมิภาค 
 สรุปผลการขับเคลื่อน BCG และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงหรือการด าเนินการขั้นต่อไป 

ผลลัพธ์ (ที่คาดหวัง) (Outcome) 

เกิดแพลตฟอร์มการให้บริการและแพลตฟอร์มการสร้างเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มฐานราก และสร้าง
อุตสาหกรรมใหม่ ที่สามารถเพ่ิมจ านวนผู้ประกอบการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และยกระดับผู้ประกอบการ
ไทยในการสร้างความแตกต่างในการแข่งขันได้ 

ผลกระทบ (Impact) 

ผลกระทบของโครงการ (Impact) ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความสามารถด้าน วทน ของประเทศ 
 

ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
1.ผลกระทบด้านนโยบาย    
2.ผลกระทบด้านสาธารณะ    
3.ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการ BCG ยกระดับศักยภาพทาง

เทคโนโลย ี
- 

3.1 ต้นทุนลดลง    
  ปริมาณการน าเข้า    
  อัตราการสูญเสียในกระบวนการผลิต    
  ประหยดัพลังงาน     
  ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต    
  ปริมาณการใช้วัตถุดิบ    
  ค่าจ้างแรงงานในประเทศ    
  ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ    
  อื่นๆ……………….........………..……….    

3.2 ยอดขายเพ่ิมขึ้น    
  ปริมาณการส่งออก    
  รายได ้    
  ปริมาณสินค้า/ผลผลติ    
  ราคาต่อหน่วย    
  คุณภาพสินค้า/ผลผลิต    
  อื่นๆ………………………………………….    

3.3 การลงทุน    
  อัตราการจ้างงาน    
  การลงทุนด้านเครื่องจักรและอปุกรณ ์    
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ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
  อื่นๆ………………………………………….    

3.4 อื่นๆ............................................    
4.ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม    
  มีผู้ได้รับประโยชน์ / มีผูไ้ดร้ับความช่วยเหลือ    
  การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    
  ลดมลภาวะต่างๆ    
  เพิ่มการการจ้างงาน    
  อื่นๆ…………………………………………..    
5.ผลกระทบด้านชุมชนและพ้ืนที ่    
6. ผลกระทบด้าน วทน    

6.1 ต้นแบบ/ผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิต    
  มูลคา่ของต้นแบบ/ผลติภณัฑ์ ทีไ่ดร้ับการพัฒนา    
  มูลคา่ของต้นแบบ/ผลติภณัฑ์ ใหม่ที่เกดิขึ้น    
  กระบวนการผลติใหม่ที่ได้รับการพัฒนา    
  มูลค่าของกระบวนการผลิตทีไ่ด้รับเทคโนโลยี
ในการผลติ 

   

6.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (จ านวน/รายละเอียด)    
  ผู้บริหาร     
  บุคลากรวิจยัและพัฒนา    
  บุคลากรสนับสนุน    
  นักศึกษาระดับปริญญาเอก    
  นักศึกษาระดับปริญญาโท    
  นักศึกษาระดับ ปวส.    
  นักศึกษาระดับ ปวช.    
  นักเรียนระดับมัธยมปลาย    
  นักเรียนระดับมัธยมต้น    
  อื่นๆ ...............................................    

6.3 Know-How ที่ได้รับ สวทน. เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อน
นโยบายในระยะต่อไป 

 

6.4 อื่นๆ……………………………………………..    
หมายเหตุ : หากมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมโปรดแนบมาพร้อมกัน 
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เรื่องที่ 2 การพัฒนาระบบสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ (TT & Commercialization Support System) 

ความส าคัญของโครงการ 

สืบเนื่องจาก (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. .... ได้ผ่านการเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว จะมีผลต่อการด าเนินการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้มีบทบาทส าคัญ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานให้ทุนวิจัย หน่วยงานผู้รับ
ทุนวิจัย (สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชน) และ หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย  

ระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภาคการศึกษาและวิจัย ไปสู่การพัฒนานวัตกรรม จึงควรได้รับการพัฒนาให้สามารถ
ท างานได้อย่างคล่องตัวและเต็มประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และการพัฒนานวัตกรรมได้อย่างเต็ม
ศักยภาพและคุ้มค่าการลงทุน รวมถึงการผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการเทคโนโลยีจ านวนมากขึ้นในระบบนวัตกรรมไทย โดย
ระบบทรัพย์สินทางปัญญา ถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนานวัตกรรม โดยมีบทบาทเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากภาคการผลิตองค์ความรู้และเทคโนโลยี 

การด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ถือเป็นระบบที่มีความ
ซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลากหลายภาคส่วน โดยในเวลาที่ผ่านมา มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องของภาค
ส่วนต่างๆ อย่างไรก็ตาม การด าเนินการดังกล่าว ยังไม่มีความเป็นเอกภาพ ดังนั้นการพัฒนาระบบนิเวศน์ให้มีความเป็น
เอกภาพและการพัฒนาศักยภาพและเส้นทางอาชีพ (career path) ของก าลังคนของระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือผลักดัน
ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในรูปแบบของเครือข่ายผู้จัดการนวัตกรรม จึงเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลกระทบทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง รวมถึงเพ่ือให้มีขอบเขตการสนับสนุน
จากภาครัฐที่ชัดเจน และสามารถก าหนดล าดับความส าคัญของประเด็นการพัฒนาระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือผลักดันใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย และพัฒนาเครือข่ายผู้จัดการนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าการลงทุน และน าไปสู่การสร้างความ
เข้มแข็งและความสามารถด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการเทคโนโลยี และเป็นฐานในการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
ไทยอย่างยั่งยืน 
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แผน/ผล การด าเนินงานกิจกรรมหลักของตัวชี้วัด (milestone) ในปี 2562 (เชิงปริมาณ) 

 

กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน หน่วยนับ 

แผน/ผล ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
Q1 

ตค-ธค 2561 
Q2 

มค-มีค 2562 
Q3 

เมย-มิย 2562 
Q4 

กค-กย 2562 รวม 
(ไม่นับซ้ า) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
กิจกรรมที่ 1  
MOU ระหว่าง สวทน. และ มจธ. 

- หารือการด าเนินงานร่วมกับ สวทน. 
และ มจธ. 

- จัดประชุมคณะกรรมการก ากับ MOU 

MOU 
ระหว่าง 
สวทน. 

และ มจธ. 

    1 1 - -  

กิจกรรมที่ 2 
กรอบแนวคิดการพัฒนาศักยภาพด้าน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
ระบบวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์     

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- สัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อเก็บข้อมูลผู้มีส่วน
ได้เสีย และผู้มีบทบาทหลัก 

- วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ากรอบแนวคิด 

กรอบ
แนวคิด

ส าหรับการ
ขับเคลื่อน 

    1 1    

กิจกรรมที่ 3 
แผนด าเนินงานการพัฒนาระบบการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ให้แก่ผู้มีส่วน
ได้เสียในระบบวิจัยและนวัตกรรม 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

แผน
ด าเนินงาน
การพัฒนา

ฯ 

      1 1  
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บทบาทของ สวทน. 

 วางกรอบการด าเนินงานและก าหนดกิจกรรมหลักส าหรับการจัดท ากรอบแนวคิดการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการน าผลงานวิ จัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ร่วมกับ 
มจธ. และผู้มีส่วนได้เสีย 

 ร่วมด าเนินกิจกรรมหลัก ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
และเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือให้การจัดท ากรอบแนวคิด และแผนด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลผลิต (Output) 

 กรอบแนวคิดการพัฒนาศักยภาพด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการ
น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์     

 แผนด าเนินงานระยะสั้นและระยะยาวและหลักสูตรน าร่องเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระบบวิจัยและนวัตกรรม 

ผลลัพธ์ (ที่คาดหวัง) (Outcome) 

ด าเนินการตามแผนระยะสั้นและระยะยาว และสร้างความเชื่อมโยงกับผู้มีบทบาทส าคัญทั้งในและต่างประเทศ   

ผลกระทบ (Impact) 

ผลกระทบของโครงการ (Impact) ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความสามารถด้าน วทน ของประเทศ 
 

ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
1.ผลกระทบด้านนโยบาย หน่วยงานขับเคลื่อนการน า

ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ได้แก่ มหาวิทยาลัย 
สถาบันวิจัย และหน่วยงาน
บริหารจดัการผลงานวิจยั
และนวัตกรรม 

แผนการด าเนินงานและ
ขับเคลื่อนการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและสร้าง
ศักยภาพด้านการบริหาร
จัดการผลงานวิจัย  

100 ล้านบาท ต่อปี 

2.ผลกระทบด้านสาธารณะ    
3.ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ    

3.1 ต้นทุนลดลง    
  ปริมาณการน าเข้า    
  อัตราการสูญเสียในกระบวนการผลิต    
  ประหยดัพลังงาน     
  ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต    
  ปริมาณการใช้วัตถุดิบ    
  ค่าจ้างแรงงานในประเทศ    
  ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ    
  อื่นๆ……………….........………..……….    

3.2 ยอดขายเพ่ิมขึ้น    
  ปริมาณการส่งออก    
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ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
  รายได ้    
  ปริมาณสินค้า/ผลผลติ    
  ราคาต่อหน่วย    
  คุณภาพสินค้า/ผลผลิต    
  อื่นๆ………………………………………….    

3.3 การลงทุน    
  อัตราการจ้างงาน    
  การลงทุนด้านเครื่องจักรและอปุกรณ ์    
  อื่นๆ………………………………………….    

3.4 อื่นๆ............................................    
4.ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม    
  มีผู้ได้รับประโยชน์ / มีผูไ้ดร้ับความช่วยเหลือ    
  การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    
  ลดมลภาวะต่างๆ    
  เพิ่มการการจ้างงาน    
  อื่นๆ…………………………………………..    
5.ผลกระทบด้านชุมชนและพ้ืนที ่    
6. ผลกระทบด้าน วทน    

6.1 ต้นแบบ/ผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิต    
  มูลคา่ของต้นแบบ/ผลติภณัฑ์ ทีไ่ดร้ับการพัฒนา    
  มูลคา่ของต้นแบบ/ผลติภณัฑ์ ใหม่ที่เกดิขึ้น    
  กระบวนการผลติใหม่ที่ได้รับการพัฒนา    
  มูลค่าของกระบวนการผลิตทีไ่ด้รับเทคโนโลยี
ในการผลติ 

   

6.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (จ านวน/รายละเอียด)    
  ผู้บริหาร     
  บุคลากรวิจยัและพัฒนา    
  บุคลากรสนับสนุน    
  นักศึกษาระดับปริญญาเอก    
  นักศึกษาระดับปริญญาโท    
  นักศึกษาระดับ ปวส.    
  นักศึกษาระดับ ปวช.    
  นักเรียนระดับมัธยมปลาย    
  นักเรียนระดับมัธยมต้น    
  อื่นๆ ...นักบริหารจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ............................................ 

นักบริหารจดัการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

มีแนวทางการด าเนินงาน
และมีศักยภาพในการ
บริหารจดัการฯ ดีขึ้น  

 

6.3 Know-How ที่ได้รับ    
6.4 อื่นๆ……………………………………………..    

หมายเหตุ : หากมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมโปรดแนบมาพร้อมกัน 
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เร่ืองที่ 3 การขับเคลื่อนการจัดท าแผนที่น าทางการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) 
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เร่ืองที่ 4 การบริหารจัดการแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจปีงบประมาณ 2562 

ความส าคัญของโครงการ 

ตามที่ สวทน. จะต้องด าเนินการจัดท าแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจปีงบประมาณ 2562 จ านวน 9 
แผนงาน (18 แผนงานย่อย) ภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี เพ่ือให้การบริหารจัดการแผนงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สวทน. ได้ก าหนดกลไกการบริหารจัดการแผนงานที่ประกอบด้วยหน่วยบริหาร
จัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (Outcome Delivery Unit: ODU)  และประธานบริหารแผนงาน (PC) ที่จะด าเนินการบริหาร
จัดการแผนงานและติดตามประเมินผลการด าเนินการของหน่วยงานวิจัยตลอดแผนงาน รวมทั้ง สวทน. จะต้องจัดท า
นโยบายระบบงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเพ่ือให้การด าเนินการจัดสรรงบประมาณวิจัยและนวั ตกรรม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

แผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ 9 แผนงาน (18 แผนงานย่อย) ภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 
ปี จ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่  
 
กลุ่ม แผนงาน 
1. อาหาร เกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยี
การแพทย์ 

1) การเกษตรสมัยใหม่ (Modern agriculture) 
2) อาหารมูลค่าเพ่ิมสูงและสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่ (High value added food 

and functional ingredient) 
3) ยาชีววัตถุ (Biologics) 
4) เครื่องมือแพทย์ (Medical devices) 

2. เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล 5) วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation)  
3. ระบบโลจิสติกส์ 6) ยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation automotive) 

7) ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart logistics) 
4. การบริการมูลค่าสูง 8) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness tourism) 
5. พลังงาน 9) เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel)  

 

ซ่ึงโดยสรุปแล้วจะได้ผลผลิต ดังนี้  
- ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้นแบบเทคโนโลยี/กระบวนการใหม่ อย่างน้อย 18 รายการ 
- สัดส่วนเอกชนร่วมลงทุนในแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ อย่างน้อยร้อยละ 20 ทุกโปรแกรม 
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แผน/ผล การด าเนินงานกิจกรรมหลักของตัวชี้วัด (milestone) ในปี 2562 (เชิงปริมาณ) 

 

กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน หน่วยนับ 

แผน/ผล ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
Q1 

ตค-ธค 2561 
Q2 

มค-มีค 2562 
Q3 

เมย-มิย 2562 
Q4 

กค-กย 2562 รวม 
(ไม่นับซ้ า) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
กิจกรรมที่ 1  
ค่าบริหารจัดการแผนงาน 
Spearhead 

หน่วยบริหารจัดการและส่งมอบ
ผลลัพธ์ 

หน่วย
บริหาร
จัดการ 
(ODU) 

3 3 -  -  -  3 

กิจกรรมที่ 2  
การจัดประชุม 

จัดประชุม PPC ครั้ง 9 9 9  9  9  36 

กิจกรรมที่ 3  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ติดตามและประเมินผล 18 แผนงาน แผนงาน - - -  -  18   

กิจกรรมที่ 4  
ค่าจ้างที่ปรึกษา 

ที่ปรึกษาในการจัดท านโยบาย คน 2 2 -  -  -  2 
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บทบาทของ สวทน. 

 จัดท านโยบายระบบงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
 บริหารจัดการแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจปีงบประมาณ 2562 

ผลผลิต (Output) 

 นโยบายระบบงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
 หน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์และประธานบริหารแผนงานย่อยฯ เพ่ือบริหารจัดการแผนงาน 

Spearhead ด้านเศรษฐกิจปีงบประมาณ 2562 

ผลลัพธ์ (ที่คาดหวัง) (Outcome) 

 งานวิจัยและนวัตกรรมที่ออกสู่เชิงพาณิชย์ 
 สัดส่วนเอกชนร่วมลงทุนในแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของแผนงาน 

ผลกระทบ (Impact) 

- มูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 10,000 ล้านบาท 
- มูลค่าการส่งออกเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 2,000 ล้านบาท 
- ลดการน าเข้าต่อปีอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท  
- เพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างน้อย 5,000 ครัวเรือน  
- การจ้างงานเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 1,000 ราย  
- สร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกิดการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการร้อยละ 5 ต่อปี  
- การลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน ร้อยละ 1.6 ต่อปี 
- เกษตรกรมีรายได้สุทธิ เพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี 
- มูลค่าธุรกรรมจากความร่วมมือทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากเครือข่ายนานาชาติเพ่ิมขึ้น 
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เร่ืองที่ 5 Food Innopolis : Phase II 

ความส าคัญของโครงการ 

อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีบทบาทส าคัญของประเทศทั้งในแง่ของการผลิต การจ้าง
งาน และการส่งออก เน้นการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่อย่างหลากหลายในประเทศเป็นหลัก และมีการเชื่อมโยงกับภาค
เกษตรกรรม สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตรและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน โดยสร้าง
รายได้ให้แก่ประเทศร้อยละ 22.5 ของ GDP จัดเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารอันดับที่ 14 ของโลก แต่อย่างไรก็ตาม จาก
สภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงของตลาดอาหารโลก จ าเป็นที่อุตสาหกรรมอาหารของไทยต้องยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมอาหารของโลกอย่าง
ยั่งยืนต่อไป  

โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการจัดตั้งและด าเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งจะน าร่อง
โครงการ Food Innopolis ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ วท. ที่มีความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ก าลังคน และ
ปัจจัยสนับสนุนอ่ืนๆ ส าหรับการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพ่ือการผลิตสินค้าและบริการที่มูลค่าเพ่ิมสูง (High Value 
Added : HVA) อันจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของประเทศจากการใช้แรงงานเข้มข้นมีมูลค่าเพ่ิมต่ า ไปสู่
การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเข้มข้นที่มีมูลค่าสูง และ ดึงดูดการลงทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของ
ภาคเอกชนระดับโลก แรงงานฐานความรู้ (Knowledge Workers) มาสู่พ้ืนที่ Food Innopolis  และต่อยอดผลงานวิจัย
ไปสู่เชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดการยกระดับความสามารถของ SMEs ในประเทศ และเพ่ิมโอกาสการลงทุนให้แก่บริษัทธุรกิจ
เทคโนโลยีที่จัดตั้งใหม่ (Startup) ตลอดจนเพ่ิมการจ้างงาน นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และนวัตกร ทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเพ่ิมจ านวนบริษัทเอกชนที่มี
นวัตกรรมขึ้นเป็นจ านวนมากในอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือเป็นฐานความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนพร้อมส าหรับการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก อันจะน าพาประเทศไปสู่การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้
ปานกลาง (Middle Income Trap) ดังนั้นเพ่ือสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนา Food Innopolis ให้
ท างานอย่างเป็นระบบสามารถดึงดูดบริษัทเอกชนและแรงงานฐานความรู้เข้ามาในพ้ืนที่โครงการ Food Innopolis ได้ จึง
จ าเป็นต้องมีกลไกและมาตรการในการขับเคลื่อนโครงการ Food Innopolis ที่เป็นรูปธรรมในลักษณะที่เป็นความร่วมมือ
ระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา และมีหน่วยงานเฉพาะในการรับผิดชอบดูแลเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและ
ประสิทธิภาพในการท างาน 
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แผน/ผล การด าเนินงานกิจกรรมหลักของตัวชี้วัด (milestone) ในปี 2562 (เชิงปริมาณ) 

 

กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน หน่วยนับ 

แผน/ผล ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
Q1 

ตค-ธค 2561 
Q2 

มค-มีค 2562 
Q3 

เมย-มิย 2562 
Q4 

กค-กย 2562 รวม 
(ไม่นับซ้ า) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
กิจกรรมที่ 1  
การจัดท าข้อมูลเพื่อการวางแผนกล
ยุทธ์ของเมืองนวัตกรรมอาหาร 

แผนที่ น าทาง เ ชิ งกลยุทธ์และการ
คาดการณ์เทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
อาหารในสาขามุ่งเน้น 

ฉบับ -  -  1  -   

ระบบการติดตามประเมินผล ระบบ -  -  1  -   

กิจกรรมที่ 2  
หน่วยให้บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Center) 

ผู้ประกอบการใช้บริการเพิ่มขึ้นอยา่ง
น้อย 

ร้อยละ -  -  -  10   

กิจกรรมที่ 3  
การพัฒนาและ ให้ บริ ก า ร  Service 
Platforms (FDA & Food Safety, 
Flavor Science and Sensory 
Evaluation, Future Food Lab, 
Food Pilot, Advanced Testing 
and analysis, Academy, Global 
network, FoodTech Accelerator) 

รายการการให้บริการอย่างน้อย รายการ 5  5  5  5  5 

ผู้ประกอบการมาใช้บริการด้านต่างๆ 
อย่างน้อย 

ราย          

กิจกรรมที่ 4  
การตลาด (Marketing)   

บริษัทอาหารและในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
ลงทุนท าวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในพื้นที่
เมืองนวัตกรรมอย่างน้อย 

บริษัท 5  5  5  5   

แผนที่ น าทาง เ ชิ งกลยุทธ์และการ
คาดการณ์เทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
อาหารในสาขามุ่งเน้น 

ฉบับ - - 1 -      
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บทบาทของ สวทน. 

 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและส ารวจพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็น Food Innopolis ส่วนขยาย 
 จัดท าข้อเสนอโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ส่วนขยาย  
 จัดท า Future Food Lab เพ่ือพัฒนา Innovation Ecosystem ให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานของ SMEs  

ผลผลิต (Output) 

 การพัฒนา Food Innopolis Service Platform อย่างน้อย 5 Platform 
 การบูรณาการความร่วมมือหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุน Food RDI ecosystem ของประเทศ 
 มีบริษัทด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องมาลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมในเมืองนวัตกรรม อย่างน้อย 

20 บริษัท 

ผลลัพธ์ (ที่คาดหวัง) (Outcome) 

 มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้ประกอบการด้านอาหารและอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่อง เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

 มีผู้ประกอบการด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องมาใช้บริการ Service Platform เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 

 ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ิมมากขึ้น ท าให้สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือสินค้าและบริการด้านนวัตกรรมอาหารที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง (High Value Added) ร้อยละ 20 

ผลกระทบ (Impact) 

 ประเทศไทยเปนศูนยกลางดานการผลิตอาหารท าให้มูลคาการสงออกอาหารของไทยเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 เพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน ส่งผลให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมสูงขึ้นและ
เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 

 เกิดการพัฒนาบุคลากรความรู้ชั้นสูง เป็นแหล่งจ้างงานนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย รวมทั้งก่อให้เกิด
อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่จ้างงานบุคลากรกลุ่มนี้เพ่ิมมากข้ึน 

 ยกระดับคุณภาพชีวิตและการอยู่ดีกินดีของประชากรประเทศในระยะยาว 

 
 

เร่ืองที่ 6 กลไกการขยายผล Talent Mobility [ส ารอง] 

ความส าคัญของโครงการ 

สวทน. ได้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent 
Mobility) โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือยกระดับศักยภาพด้านการแข่งขันของภาคเอกชน ด้วยการสร้างความเชื่อมโยงที่เข้มแข็ง
ระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน (University – Industry Linkage) การเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปร่วมท าวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมกับภาคเอกชน และการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ซึ่งปัจจุบันยังเป็นนิสิตนักศึกษา รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพ
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นักวิจัยของสถานประกอบการด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งโดยภาพรวมแล้วจะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาระบบ
นวัตกรรมแห่งชาติและโครงสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value-Based Economy)  

เพ่ือรองรับการเชื่ อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน และอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  
สวทน. จึ งได้สร้างเครือข่าย Talent Mobility (TM Network) ขึ้น ในระยะแรกได้จัดตั้ งศูนย์อ านวยความสะดวก  
Talent Mobility (Talent Mobility Clearing Houses) ใน 4 ภูมิภาค ภายใต้มหาวิทยาลัยและอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
และได้ขยายความร่วมมือเพ่ิมเติมกับมหาวิทยาลัย 17 แห่งทั่วประเทศ. รวมถึงได้ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐจ านวน 
7 แห่งเพ่ือสนับสนุนและบูรณาการการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ อาทิ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) การสนับสนุนงบประมาณการท า
วิจัยจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น 
นอกจากนี้ สวทน. ได้ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการก ากับกลุ่มโครงการฯ (Talent Mobility) ประจ า 4 ภูมิภาค โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในภูมิภาคเข้าร่วมเป็นกรรมการ อาทิ มหาวิทยาลัยในภูมิภาค  
อุทยานวิทยาศาสตร์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการค้า ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค เป็นต้น เพ่ือเป็นการสนับสนุน
ความเข้มแข็งในการเชื่อมโยงระหว่างภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน 
(Community Enterprise) และธุรกิจประกอบการท้องถิ่น (OTOP) ในระดับภูมิภาค รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการก ากับ
ดูแลและการสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับภูมิภาค 

จากการขับเคลื่อนโครงการที่ผ่านมาของ สวทน. ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศนวัตกรรมเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะในภาคมหาวิทยาลัย ซึ่งมีประเด็นส าคัญดังนี้ 1) การสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัย TM (TM Network) ที่ต่อยอด
และเชื่อมโยงกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย เครือข่ายมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 2) การจัดตั้งคณะกรรมการจากตัวแทนภาครัฐและเอกชนในระดับ
ภูมิภาคเพ่ือสนับสนุนและให้แนวทางการท างานร่วมกับภาคเอกชนในระดับภูมิภาค 3) การบูรณาการการขับเคลื่อน
โครงการและงบประมาณสนับสนุนกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ สกอ. สวทช. สกว. และ สอท. เป็นต้น  
4) การปรับปรุงกฎระเบียบและโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยให้เอ้ืออ านวยต่อการเชื่อมโยงกับภาคเอกชน  
5) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร วทน. ในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ และการพัฒนาบุคลากร วทน. รุ่นใหม่
ในขณะที่ยังเป็นนักศึกษาต่อการวิจัยพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน 6) ศึกษาแนวทางการเสริมศักยภาพบุคลากร วทน. และ
ภาคเอกชนจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Technology Transfer) จากผู้เชี่ยวชาญต่างชาติในสาขา
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ 7) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันของภาคเอกชนด้วย วทน. และ 8) การพัฒนา
ข้อเสนอกลไกและมาตรการสนับสนุนการสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนทั้งในระดับ
ภูมิภาคและกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการการเชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับคณะ 

จากผลการด าเนินงานพบว่าการด าเนินงานในด้านก าลังคนที่ผ่านมา สวทน.  ได้เป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยน
แนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนของภาคมหาวิทยาลัย และสร้างความตระหนักต่อความส าคัญในการเชื่ อมโยงกับ
ภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศนวัตกรรมในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศมากขึ้นและต่อเนื่อง แนวทางการขับเคลื่อนถัดไปจ าเป็นต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย 
(University Transformation) ไปสู่กับเชื่อมโยงกับภาคเอกชนในระดับภูมิภาคและกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเต็ม
รูปแบบ ด้วยรากฐานของพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในฐานะผู้สร้างก าลังคนของประเทศ แนวทางการขับเคลื่อนถัดไป
คือนโยบายการบริหารจัดการบุคลากรด้าน วทน. (Talent Management Policy) ในมหาวิทยาลัย ที่เชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชนในระดับภูมิภาคและกลุ่มอุตสาหกรรม เนื่องจากบุคลากรด้าน วทน. เหล่านี้ในมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ก่อให้เกิด
การไหลเวียนและแลกเปลี่ยนขององค์ความรู้และเทคโนโลยีในระบบนิเวศนวัตกรรม 

การบริหารจัดการบุคลากรด้าน วทน. (Talent Management) ในมหาวิทยาลัย ที่เชื่อมโยงกับภาคเอกชนในระดับ
ภูมิภาคและกลุ่มอุตสาหกรรม จะสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการสร้างก าลังคน อาทิ การปรับปรุง
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หลักสูตรและการเรียนการสอน และแนวทางการด าเนินงานวิจัยพัฒนาของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่
เชื่อมโยงกับภาคเอกชนและกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นต้น 2) ด้านการเสริมศักยภาพก าลังคน อาทิ การถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีขั้นสูงในสาขาที่ขาดแคลนจากผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ การสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่กับ
ภาคเอกชน การเพ่ิมศักยภาพแก่บุคลากรบริหารจัดการงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม  (Technology and 
Innovation Manager) ที่เป็นคนกลางในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนและมหาวิทยาลัย เป็นต้น และ  
3) ด้านการใช้ศักยภาพของก าลังคน อาทิ การสนับสนุนความร่วมมือการวิจัยพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่าง
ภาคเอกชนและกลุ่มอุตสาหกรรม กับอาจารย์นักวิจัยในมหาวิทยาลัย เป็นต้น  

โดยในปีงบประมาณ 2562 ทาง สวทน. มีแผนการด าเนินการน าร่องโครงการ Talent Mobility เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนกลยุทธ์ สวทน. พ.ศ.2560-2564 พร้อมกันกับบูรณาการ
โครงการ Talent Mobility ร่วมกับหน่วยงานอื่น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 

(1) พัฒนากลไกการขยายผล TM รูปแบบใหม่ โดยการด าเนินการ Talent Knowledge Transfer เพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการจัดการ 

(2) นวัตกรรมชั้นสูงระดับสากลและยกระดับการวิจัยพัฒนารวมถึงการยกระดับมาตรฐานการทดสอบด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร 

(2) กลไกการขยายผลการพัฒนา Ecosystem (กฎระเบียบ หน่วยเชื่อมโยง และการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัย) 
เพ่ือการเคลื่อนย้ายบุคลากรในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
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แผน/ผล การด าเนินงานกิจกรรมหลักของตัวชี้วัด (milestone) ในปี 2562 (เชิงปริมาณ) 

 

กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน หน่วยนับ 

แผน/ผล ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
Q1 

ตค-ธค 2561 
Q2 

มค-มีค 2562 
Q3 

เมย-มิย 2562 
Q4 

กค-กย 2562 รวม 
(ไม่นับซ้ า) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
กิจกรรมที่ 1  
พัฒนากล ไ กกา รขย ายผล  TM 
รูปแบบใหม่ โดยการด าเนินการ 
Talent Knowledge Transfer เพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการจัดการ
นวัตกรรมช้ันสูงระดับสากลและ
ยกระดับการวิจัยพัฒนารวมถึงการ
ยกระดับมาตรฐานการทดสอบด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร 

ขยายผล TM โดยการด าเนินการ 
Talent Knowledge Transfer เพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการจัดการ
นวัตกรรมช้ันสูงระดับสากลและ
ยกระดับการวิจัยพัฒนารวมถึงการ
ยกระดับมาตรฐานการทดสอบด้าน
อุ ต ส า ห ก ร ร ม อ า ห า ร  แ ก่
ผู้ประกอบการ และนักวิจัยไทย 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1 กลไก เสนอกลไก
การขยายผล 
TM รูปแบบ
ใหม่ โดยการ
ด าเนินการ 
Talent 

Knowledge 
Transfer ใน
ที่ประชุม 

คกก. 
อ านวยการ 

TM 

กลไกการ
ขยายผล TM 
รูปแบบใหม่ 

โดยการ
ด าเนินการ 
Talent 

Knowledge 
Transfer 
ผ่านที่

ประชุม คกก. 
อ านวยการ 

TM 

ด าเนิน
กิจกรรมน า
ร่อง Talent 
Knowledge 

Transfer 

รายงานผล
การด าเนิน
กิจกรรมน า
ร่อง Talent 
Knowledge 

Transfer 

ด าเนิน
กิจกรรมน า
ร่อง Talent 
Knowledge 

Transfer 

รายงานผล
การด าเนิน
กิจกรรมน า
ร่อง Talent 
Knowledge 

Transfer 

ด าเนิน
กิจกรรมน า
ร่อง Talent 
Knowledge 

Transfer 

รายงาน
สรุปผลการ

ด าเนิน
กิจกรรมน า
ร่อง Talent 
Knowledge 

Transfer 

1 

กิจกรรมที่ 2  
กล ไ กกา รขย ายผลกา รพัฒนา 
Ecosystem (กฎระ เบี ยบ หน่ วย
เช่ือมโยง และการพัฒนาเส้นทาง
อาชีพนักวิจัย) เพื่อการเคลื่อนย้าย
บุคลากรในเครือข่ายมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ขยายผลการพัฒนา Ecosystem 
(กฎระเบียบ หน่วยเช่ือมโยง และ
การพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัย) 
เพื่ อการ เคลื่อนย้ ายบุคลากรใน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

1 กลไก หารือกับผู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อ
หาแนวทาง
ในการจัดท า
กลไกการ

ขยายผลการ
พัฒนา 

Ecosystem 
เครือข่าย

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

แนวทางใน
การจัดท า
กลไกการ

ขยายผลการ
พัฒนา 

Ecosystem 
เครือข่าย

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

จัดท า MOU 
เรื่องการ

ขยายผลการ
พัฒนา 

Ecosystem
เครือข่าย

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

จัดท า MOU 
เรื่องการ

ขยายผลการ
พัฒนา 

Ecosystem 
เครือข่าย

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ด าเนิน
การศึกษา
กลไกการ

ขยายผลการ
พัฒนา 

Ecosystem 
เครือข่าย

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

รายงานผล
การศึกษา
กลไกการ

ขยายผลการ
พัฒนา 

Ecosystem 
เครือข่าย

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 

ด าเนิน
การศึกษา
กลไกการ

ขยายผลการ
พัฒนา 

Ecosystem 
และเสนอ

กลไกผ่านที่
ประชุม คกก.
อ านวยการ 

TM 

รายงานกลไก
การขยายผล
การพัฒนา 
Ecosystem 
และเสนอ

กลไกผ่านที่
ประชุม คกก.
อ านวยการ 

TM 

1 
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บทบาทของ สวทน. 

 เป็นเจ้าภาพในการหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดท ากลไกขยายผลโครงการ 
Talent Mobility  

 เป็นเจ้าภาพในการของบประมาณสนับสนุน และติดตามผลการด าเนินการกลไกขยายผลโครงการ Talent 
Mobility รวมถึงศึกษาผลจากการด าเนินงานเพ่ือจัดท าเป็นข้อเสนอแนะทางนโยบาย 

ผลผลิต (Output) 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กลไก หรือแนวทางขยายผลโครงการเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีและการจัดการ
นวัตกรรมชั้นสูงระดับสากลและยกระดับการวิจัยพัฒนารวมถึงการยกระดับมาตรฐานการทดสอบด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร และการขยายผลการพัฒนา Ecosystem (กฎระเบียบ หน่วยเชื่อมโยง และการพัฒนา
เส้นทางอาชีพนักวิจัย) เพ่ือการเคลื่อนย้ายบุคลากรในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ผลลัพธ์ (ที่คาดหวัง) (Outcome) 

 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเพ่ิมมากขึ้น 
 สร้างศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในภาคเอกชน 
 เพ่ิมจ านวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาและเพ่ิมการจ้างงานบุคลากร วทน. ในภาคเอกชนให้เพ่ิมมากข้ึน 
 สร้างความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมให้เกิดการถ่ายทอดและซึมซับองค์ความรู้

น ามาถ่ายทอดเพ่ิมศักยภาพในระบบการศึกษา 
 
 
เร่ืองที่ 7 กลไกการขยายผลมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ [ส ารอง] 

ความส าคัญของโครงการ 

ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดให้การสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนประเทศตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 ที่มีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ “เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย
ในการส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างผู้ประกอบการเริ่มต้น และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือก้าวสู่
มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) 

เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วท.) โดย ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ สมาคมและองค์กรเอกชน ในการด าเนินกิจกรรมดังนี้  

1. กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship 
Education) 

กิจกรรมที่ 1)  การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน/พ่ีเลี้ยงด้านความเป็นผู้ประกอบการและเครือข่ายวิชาชีพ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 2)  การพัฒนาทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
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กิจกรรมที่ 3)  ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่  
(Innovative Startup) กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Education) และกิจกรรม จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริม
ศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย 
(Business Brotherhood) 

กิจกรรมที่ 4)  ด าเนินการร่วมกับส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยร่วม
ด าเนินการ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ด้านความเป็นผู้ประกอบการ 

2. กิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกิจการขนาด
ใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) 
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แผน/ผล การด าเนินงานกิจกรรมหลักของตัวชี้วัด (milestone) ในปี 2562 (เชิงปริมาณ) 

 

กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน หน่วยนับ 

แผน/ผล ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
Q1 

ตค-ธค 2561 
Q2 

มค-มีค 2562 
Q3 

เมย-มิย 2562 
Q4 

กค-กย 2562 รวม 
(ไม่นับซ้ า) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
- 
 

- - - - - - - - - - - 
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บทบาทของ สวทน. 

 กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship 
Education) 
1) ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ 

และส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม ่ 
2) ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ผู้สอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ และเครือข่ายพี่เลี้ยง

การพัฒนาผู้ประกอบการ รวมทั้งกิจกรรมเครือข่าย 
3) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ  และพ่ีเลี้ยง

การพัฒนาผู้ประกอบการ  
4) ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนา

ทักษะ แนวคิด และองค์ความรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา 
5) ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ  
6) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแนวทางแนวทางและกระบวนการพัฒนาทักษะความเป็น

ผู้ประกอบการอย่างเข้มข้นส าหรับนักศึกษา 

 กิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกิจการขนาดใหญ่
และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) 
1) จัดท าแผนการด าเนินงานในการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ใน

มหาวิทยาลัย โดยมีกิจการขนาดใหญ่เป็นพ่ีเลี้ยง 
2) ด าเนินการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในพ้ืนที่

ของมหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือของ สวทน. มหาวิทยาลัย และกิจการขนาดใหญ่ 
3) สวทน. มหาวิทยาลัย และกิจการขนาดใหญ่ ร่วมด าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าร่วม

โครงการฯ  
4) มหาวิทยาลัย และกิจการขนาดใหญ่ ร่วมด าเนินการกิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมราย

ใหม่ โดยมีกิจการขนาดใหญ่เป็นพ่ีเลี้ยง (Business Brotherhood) เพ่ือเร่งการเติบโตธุรกิจที่เข้าร่วม
โครงการผ่านกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยี ด้าน
กฎหมาย ด้านการเงิน และด้านการจัดการ 

ผลผลิต (Output) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship 
Education) 

1) เกิดการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ และเครือข่ายพ่ีเลี้ยงการพัฒนา
ผู้ประกอบการ ส าหรับเป็นแกนกลางในการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  จ านวนไม่น้อยกว่า 
400 คน 

2) เกิดการพัฒนาทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้นให้แก่นิสิต นักศึกษา นักเรียน จ านวนไม่น้อยกว่า 
15,000 คน 

กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และ
มหาวิทยาลัย 
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1) เกิดการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่
และมหาวิทยาลัย 15 ศูนย์  

ผลลัพธ์ (ที่คาดหวัง) (Outcome) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ ประกอบการ (Entrepreneurship 
Education) 

1) นักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆมีองค์ความรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการ และมหาวิทยาลัยมีแนวทางการจัดการ
เรียนการสอน/การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

2) นักศึกษาและบัณฑิตได้รับการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม ซึ่งเป็นคุณลักษณะพึงประสงค์  
3) เกิดผู้ประกอบการ Startup ที่มีศักยภาพมากยิ่งข้ึน  

กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และ
มหาวิทยาลัย 

1) มีการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญที่ช่วยส่งเสริมการ
พัฒนาธุรกิจให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้  

2) ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมสูงขึ้นและเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้
แข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง  

3) เกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตและการอยู่ดีกินดีของประชากรประเทศในระยะยาว 
4) เกิดการน าผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจ 
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เร่ืองที่ 8 การขับเคลื่อน ทดลองเชิงนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (IDEs) [ส ารอง] 

ความส าคัญของโครงการ 

ปัจจุบันผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 5,000 ราย จากผลการส ารวจ
การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) พบว่า กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ (Tier 1) มีเพียง 15 
บริษัทที่มีการลงทุนค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนา (R&D Expense) เป็นจ านวน 51% ของค่าใช้จ่าย R&D ของ
ภาคเอกชนทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติ (LE และ MNC) ที่ด าเนินกิจกรรมวิจัยพัฒนา
และมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สามารถสร้างยอดขายได้กว่า 100 ล้านบาทต่อบริษัท แต่อย่างไรก็ดี ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศนั้นขับเคลื่อนจากฐานรายได้หลักของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งมียอดขายต่ ากว่า 100 
ล้านบาทและมีจ านวนมากถึง 4,000 กว่าบริษัท 

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีขีดความสามารถด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจ ากัด ไม่สามารถสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการและแข่งขันได้ใน
ตลาด นอกจากมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมของภาครัฐแล้ว ภาคอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องมี
ผู้ประกอบการที่สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี รวมถึงการมี Open Innovation Platform 
ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม และปัจจัยสนับสนุนการด าเนินธุรกิจนวัตกรรมให้
เป็นไปได้โดยง่าย (Ease of Doing Innovation Business) ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบที่ต่างประเทศด าเนินการ เช่น จีน 
และเกาหลีใต้ ในการน ากลไกนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation Platform) ในรูปแบบความร่วมมือและการ
สนับสนุนจากผู้ประกอบการรายใหญ่ (LE) ในการให้ความช่วยเหลือเพ่ือยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) ได้อย่างเหมาะสมและเกิด
ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม 

ดังนั้น น าไปสู่การจัดท าข้อเสนอการน ากลไกสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ( IDEs) เพ่ือ
สนับสนุนและยกระดับผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ( Innovation Driven Enterprises: IDEs) จ านวน 5,000 ราย (IDE 
5,000) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลัน
ของเทคโนโลยี (Technology Disruption) อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผน/ผล การด าเนินงานกิจกรรมหลักของตัวชี้วัด (milestone) ในปี 2562 (เชิงปริมาณ) 

 

กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน หน่วยนับ 

แผน/ผล ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
Q1 

ตค-ธค 2561 
Q2 

มค-มีค 2562 
Q3 

เมย-มิย 2562 
Q4 

กค-กย 2562 รวม 
(ไม่นับซ้ า) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
กิจกรรมที่ 1            1 
การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ SME ใน
อุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่ 

หารือและเก็บข้อมูลประกอบการจัดท า
ร่างข้อเสนอโครงการในการด าเนินงาน
ร่วมกับมหาวิทยาลัยพระนครเหนือและ
เครือข่ายสหกรณ์การเกษตร 

ครั้ง 1 1 -       

ประมวลผลข้อมูลและปรับร่างข้อเสนอ
โครงการ 

ครั้ง - - -  1    1 

กิจกรรมที่ 2            
การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ SME ใน
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

ประชุมหารือการด าเนินงานร่ วมกับ
ส านั กงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

ครั้ง 2 2 -      2 

หารือ เก็บ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ผู้ประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์เพื่อ
ด าเนินงานข้อเสนอโครงการย่อย 2/2561 
โครงการการพัฒนา SMEs ด้านเครื่องมือ
แพทย์ของประเทศไทยเพื่อรองรับการ
แข่งขันหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ระยะที่ 2ฯ 

ครั้ง - - 1  1    1 

กิจกรรมที่ 3            
การส่งเสริม SME ในอุตสาหกรรมบริการ
ที่มีมูลค่าสูงให้ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

ประชุมหารือการด าเนินงานร่ วมกับ
ส านั กงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ และสมาคมธุรกิจเชิง

ครั้ง 2 2 -      2 
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กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน หน่วยนับ 

แผน/ผล ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
Q1 

ตค-ธค 2561 
Q2 

มค-มีค 2562 
Q3 

เมย-มิย 2562 
Q4 

กค-กย 2562 รวม 
(ไม่นับซ้ า) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
และนวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทาง
ธุรกิจ 

ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชี ย ง ใ ห ม่ แ ล ะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประชุมหารือการด าเนินงานร่วมกับสภา
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชี ย ง ใ ห ม่ แ ล ะ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งหารือกับ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ครั้ง - - 2      2 
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บทบาทของ สวทน. 

 ศึกษา ประเมินและวิเคราะห์สถานภาพของผู้ประกอบการของไทยทั้งขนาดใหญ่ (LE) และขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)  

 สัมภาษณ์เก็บข้อมูลบริษัทใหญ่ (LE) ที่ลงทุนวิจัยสูง เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการ 
ขนาดย่อม (SMEs)  

 ทบทวน ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบความร่วมมือระหว่างบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ (LE) และบริษัทขนาดกลาง
และขนาดเล็ก (SMEs) ทั้งท่ีเกิดข้ึนจริงแล้วในไทย และกรณีศึกษาของต่างประเท 

 ศึกษาและวิเคราะห์ความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) และความพร้อมด้าน
การผลิต (Manufacturing Readiness Level: MRL) เพ่ือเป็นข้อมูลระบุความต้องการสนับสนุนในด้านต่างๆ ใน
กระบวนการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีด้านต่างๆ รวมถึงระบุจ ากัดความ TRL เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการระบุความพร้อมของ
เทคโนโลยีที่เหมาะกับธุรกิจนวัตกรรมแต่ละสาขา 

 ร่วมพัฒนากลไกและมาตรการที่เหมาะสมให้เกิดรูปแบบของ “นโยบายต้นแบบ (Policy prototype)” และ
น ามาปรับใช้กับผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม 5,000 รายนี้ 

ผลผลิต (Output) 

ข้อเสนอมาตรการเพ่ือสนับสนุนและยกระดับผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ( Innovation Driven Enterprises : 
IDEs) อยู่ระหว่างการจัดท ารายละเอียดและหารือร่วมกับ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่องการสนับสนุนใน
ลักษณะ sector based อาทิ ด้าน functional food, เครื่องมือแพทย์ และ EV เป็นต้น และเตรียมน าเสนอ รวท. ใน
เดือนพฤศจิกายน. 2561 

ผลลัพธ์ (ที่คาดหวัง) (Outcome) 

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) สามารถเพ่ิมขีดความสามารถใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและการบริการให้เพ่ิมสูงขึ้นอย่างน้อย 5,000 รายทั่วประเทศ โดยอาศัยกลไกสนับสนุน
การพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (IDEs) 

ผลกระทบ (Impact) 

ผลกระทบของโครงการ (Impact) ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความสามารถด้าน วทน ของประเทศ 
 

ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
1.ผลกระทบด้านนโยบาย ภาครัฐ/ผู้ก าหนดนโยบาย จัดท าข้อเสนอมาตรการ

เพื่อสนับสนุนและยกระดบั
ผู้ประกอบการฐาน
นวัตกรรม โดยเฉพาะการ
สนับสนุนในลักษณะ 
sectorial based  

มีผลกระทบในวง
กว้างและระยะเวลา
ในการประเมินยาว
กว่า 1 ปี  

2.ผลกระทบด้านสาธารณะ    
3.ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ    

3.1 ต้นทุนลดลง    
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ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
  ปริมาณการน าเข้า    
  อัตราการสูญเสียในกระบวนการผลิต    
  ประหยดัพลังงาน     
  ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต    
  ปริมาณการใช้วัตถุดิบ    
  ค่าจ้างแรงงานในประเทศ    
  ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ    
 ☑ อื่นๆ……………….........………..………. ภาคเอกชน ผู้ประกอบการที่ได้ยกระดับ

เป็นผู้ประกอบการฐาน
นวัตกรรม สามารถน า
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ใน
การลดต้นทุน 

การประเมินผล
กระทบในลักษณะ
มูลค่า ใช้เวลาเกิน
กว่า 1 ปี 

3.2 ยอดขายเพ่ิมขึ้น    
  ปริมาณการส่งออก    
  รายได ้    
  ปริมาณสินค้า/ผลผลติ    
  ราคาต่อหน่วย    
  คุณภาพสินค้า/ผลผลิต    
 ☑ อื่นๆ…………………………………………. ภาคเอกชน ผู้ประกอบการที่ได้ยกระดับ

เป็นผู้ประกอบการฐาน
นวัตกรรม สามารถน า
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ใน
การเพิ่มยอดขาย 

 

3.3 การลงทุน    
  อัตราการจ้างงาน    
  การลงทุนด้านเครื่องจักรและอปุกรณ ์    
  อื่นๆ………………………………………….    

3.4 อื่นๆ............................................    
4.ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม    
  มีผู้ได้รับประโยชน์ / มีผูไ้ดร้ับความช่วยเหลือ    
  การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    
  ลดมลภาวะต่างๆ    
  เพิ่มการการจ้างงาน    
  อื่นๆ…………………………………………..    
5.ผลกระทบด้านชุมชนและพ้ืนที ่    
6. ผลกระทบด้าน วทน    

6.1 ต้นแบบ/ผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิต    
  มูลคา่ของต้นแบบ/ผลติภณัฑ์ ทีไ่ดร้ับการพัฒนา    
  มูลคา่ของต้นแบบ/ผลติภณัฑ์ ใหม่ที่เกดิขึ้น    
  กระบวนการผลติใหม่ที่ได้รับการพัฒนา    
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ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
  มูลค่าของกระบวนการผลิตทีไ่ด้รับเทคโนโลยี
ในการผลติ 

   

6.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (จ านวน/รายละเอียด)    
  ผู้บริหาร     
  บุคลากรวิจยัและพัฒนา    
  บุคลากรสนับสนุน    
  นักศึกษาระดับปริญญาเอก    
  นักศึกษาระดับปริญญาโท    
  นักศึกษาระดับ ปวส.    
  นักศึกษาระดับ ปวช.    
  นักเรียนระดับมัธยมปลาย    
  นักเรียนระดับมัธยมต้น    
  อื่นๆ ...............................................    

6.3 Know-How ที่ได้รับ    
6.4 อื่นๆ……………………………………………..    
    

หมายเหตุ : หากมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมโปรดแนบมาพร้อมกัน 

 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนรายงานการวิ เคราะห์สถานการณ์และดัชนี/ฐานข้อมูลด้าน วทน. ที่มี 
การใช้ประโยชน ์

ฐานข้อมูลเพื่อการจัดท านโยบาย วทน. ของประเทศ ที่มีความจ าเป็นในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง สามารถน าไป
อ้างอิง ติดตามประเมินผลและรายงานสถานการณ์ผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ต่อการด าเนินงานตามแผน วทน. ระดับชาติ 

ค าอธิบายเพิ่มเติม  

 รายงานวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มด้าน วทน. ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบายและแผน 
วทน. แห่งชาติ ซึ่งมีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลอื่นน าไปอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์ 

 ฐานข้อมูลด้าน วทน. ที่สนับสนุนการบริหารจัดการ และติดตามประเมินผล การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ประเทศ และนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ 

 ดัชนี ด้าน วทน. ที่ใช้ในการติดตามสถานการณ์และแนวโน้ม วทน. ของประเทศ ซึ่งมีหน่วยงานอ่ืนหรือบุคคล
อ่ืนน าไปอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์ 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ 7 เรื่อง มีรายละเอียด ดังนี้ 

 



การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ [ 72 - 154 ] 
ครั้งท่ี 1/2562   วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 1 สมุดปกขาว “การส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 

ความส าคัญของโครงการ 

ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วย
จริยธรรมในการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 เมื่อระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2548 ณ โรง
แรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี เสด็จพระราชด าเนินเป็นองค์
ประธานเปิดการประชุมดังกล่าว ซึ่งประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการจัดงานในด้านการรับรู้ภาพรวมของปัญหา 
ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับหลักการทางจริยธรรมในหลายประเด็น อาทิ การวิจัย สิทธิบัตร
ยา ภูมิปัญญาและการโคลนนิ่ง เป็นต้น  

ในปี 2562 ประเทศไทย โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงศึกษาธิการได้รับโอกาส
จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก ในการเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรม ครั ้งที ่ 26 (The 26th Session of the 
International Bioethics Committee of UNESCO: IBC) การประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมใน
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11 (The 11th Session of the World Commission on Ethics 
of Scientific Knowledge and Technology:  COMEST) และการประชุมเช ิงว ิชาการว่าด้วยการส่ง เสร ิม
จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพัฒนาที่ยั่งยืน (The Conference on the Ethics in Science 
& Technology and the Sustainable Development Goals (SDGs)) ระหว่างวันที่ 2 – 7 กรกฎาคม 2562 
ณ โรงแรมพูลแมน คิงส์ เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (รางน้ า ) ประเทศไทย โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื ่อวันที ่ 27 
กุมภาพันธ์ 2561 เห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพร่วมใน
การจัดประชุม การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีระดับโลกที่ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ในการแลก เปลี่ยนความคิด
และข้อมูลในเชิงจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ ตลอดจนยังเป็นการ
สร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณชนเกี ่ยวกับด้านจริยธรรม การสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างการด าเนินการ
ภายใต้โครงการด้านจริยธรรมขององค์การยูเนสโก ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความส าคัญและได้รับความสนใจในปัจจุบัน 
ในการนี ้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงศึกษาธิการ ในนามเจ้าภาพการประชุม ได้ขอ
พระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเป็นองค์
ประธานเปิดการประชุมฯ ซึ่งพระองค์ท่านทรงรับเชิญเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว  

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มีความเห็นว่า 
นวัตกรรมมีการพลิกโฉมและเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาจนกระทั่งเริ ่มเห็น
ปรากฎการณ์และอาการที่ตั้งรับไม่ทัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องประเด็นจริยธรรม (Ethical) กฎหมาย (Legal) และ 
ผลกระทบทางสังคม (Social Implications) หรือที่เรียกว่า ELSI ทั้ง 3 เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญ หากไม่สามารถมี
ฐานที่ดีแล้ว จะท าให้เกิด Disruption ตามมา 2 อย่าง คือ 1. ภาวะคุกคามต่อสังคม 2. การสูญเสียโอกาสในการ
สร้างมูลค่า (Create Value) ส าหรับสังคม หากมี ELSI ที่ไม่พร้อมและไม่สามารถรองรับได้ ดังนั้น ประเด็นเรื่อง
การส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ ELSI แก่สาธารณชน
จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก สวทน. ในฐานะหน่วยงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้
เตรียมการในเชิงเนื้อหา แผน/นโยบาย รวมทั้งจัดตั้งกรรมการจริยธรรมระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และคณะท างานวิชาการส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน 5 กลุ่มเพ่ือด าเนินการศึกษาประเด็น
จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1) เทคโนโลยียีนส์ เซลล์ และการปรับแต่ง
ชีวิต 2) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์และข้อมูลขนาดใหญ่ 3) เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และสิ่งแวดล้อม 4) จริยธรรมการวิจัย และ 5) การสื่อสารนโยบายและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการก าหนด



การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ [ 73 - 154 ] 
ครั้งท่ี 1/2562   วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 

นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อจัดเตรียมเนื ้อหาเกี ่ยวกับการประชุม และก าลัง
ด า เนินการในเรื ่องนโยบายและการจัดท าร ่างพระราชบัญญัติ ( Regulatory Sandbox) ที ่เกี ่ยวข้องภายใต้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะรวบรวมเนื้อหา ผลการศึกษาและข้อเสนอเชิงนโยบาย จัดท าใน
รูปแบบสมุดปกขาว เรื่อง “การส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จ านวน 1 เล่ม และน าเสนอ
ประเด็นในสมุดปกขาวต่อที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรม ครั้งที่ 26 และการประชุม
คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 2-7 
กรกฎาคม 2562 
 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ [ 74 - 154 ] 
ครั้งท่ี 1/2562   วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 

แผน/ผล การด าเนินงานกิจกรรมหลักของตัวชี้วัด (milestone) ในปี 2562 (เชิงปริมาณ) 

 

กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน หน่วยนับ 

แผน/ผล ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
Q1 

ตค-ธค 2561 
Q2 

มค-มีค 2562 
Q3 

เมย-มิย 2562 
Q4 

กค-กย 2562 รวม 
(ไม่นับซ้ า) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
กิจกรรมที่ 1  
การประสาน/จัดประชุมเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้ อมู ล  เ นื้ อหา  ผลการศึ กษาและ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

 
ประสาน/จัดประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดย สวทน. ท าหน้าที่ฝ่าย
เลขานุการ เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ก า ร ด า เ นิ น ก โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ น  
5 ประเด็น โดยคณะท างานวิชาการ
ส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีใน 5 กลุ่ม 

ครั้ง 1 1 2 2 2 - - - 5 

กิจกรรมที่ 2  
กา รส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ยคณะท า ง า น
คณะท างานวิชาการส่งเสริมจริยธรรม
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง
ไทยกับประชาคมโลก 

 
สร้างเครือข่ายผ่านการท างานร่วมกันใน
ป ร ะ เ ด็ น ส่ ง เ ส ริ ม จ ริ ย ธ ร ร มด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง
รัฐบาล กระทรวงฯ ผู้ก าหนดนโยบาย 
คณะท างานวิชาการไทย กับนักวิชาการ
ระดับโลก และองค์การยูเนสโก 

เครือข่าย - - - - - - 1 - 1 

กิจกรรมที่ 3  
การสร้างเวที (Platform) แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ความรู้และข้อมูลในเชิง
จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างผู้เช่ียวชาญในประเทศไทย และ
ระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ 

 
สนับสนุนและอ านวยความสะดวก
คณะท างานวิชาการจัดการประชุม/
สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 

การ
ประชุม/

ครั้ง 

1 1 2 2 1 - 1 1 5 



การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ [ 75 - 154 ] 
ครั้งท่ี 1/2562   วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 

กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน หน่วยนับ 

แผน/ผล ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
Q1 

ตค-ธค 2561 
Q2 

มค-มีค 2562 
Q3 

เมย-มิย 2562 
Q4 

กค-กย 2562 รวม 
(ไม่นับซ้ า) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
กิจกรรมที่ 4  
การสร้างความตระหนักรับรู้  และ
เผยแพร่ความรู้ในประเด็นจริยธรรม
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม
หัวข้อท้ัง 5 แก่สาธารณชนในวงกว้าง 

 
สนับสนุนและอ านวยความสะดวก
คณะท างานวิชาการจัดการประชุม/
สัมมนาในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง  

การ
ประชุม/

ครั้ง 

1 1 2 2 1 - 1 1 5 

กิจกรรมที่ 5 
จัดท าในรูปแบบสมุดปกขาว เรื่ อง  
“การส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี” จ านวน 1 เล่ม และ
น าเสนอประเด็นในสมุดปกขาวต่อที่
ประชุมคณะกรรมการระหว่างประเทศว่า
ด้วยชีวจริยธรรม ครั้ งที่  26 และการ
ประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่ าด้ วย
จริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 11 

 
รวบรวมเนื้อหา ผลการศึกษาและ
ข้อเสนอเชิงนโยบายโดยคณะท างาน
วิ ช า ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม จ ริ ย ธ ร ร ม ด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน 5 กลุ่ม 
โดยจัดท าในรูปแบบสมุดปกขาว 

ฉบับ       1 1 1 
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บทบาทของ สวทน. 

สวทน. ในฐานะหน่วยงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และฝ่ายเลขานุการการประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เตรียมการในเชิงเนื้อหา แผน/นโยบาย รวมทั้งจัดตั้งกรรมการจริยธรรม
ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะท างานวิชาการส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน 5 กลุ่ม
เพ่ือด าเนินการศึกษาประเด็นจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1) เทคโนโลยียีนส์ เซลล์  
และการปรับแต่งชีวิต 2) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์และข้อมูลขนาดใหญ่ 3) เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 4) จริยธรรมการวิจัย และ 5) การสื่อสารนโยบายและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการก าหนด
นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือจัดเตรียมเนื้อหาเกี่ยวกับการประชุม และก าลังด าเนินการในเรื่อง
นโยบายและการจัดท าร่างพระราชบัญญัติ (Regulatory Sandbox) ที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยจะรวบรวมเนื้อหา ผลการศึกษาและข้อเสนอเชิงนโยบาย จัดท าในรูปแบบสมุดปกขาว เรื่อง “การส่งเสริมจริยธรรมด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จ านวน 1 เล่ม และน าเสนอประเด็นในสมุดปกขาวต่อที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างประเทศว่า
ด้วยชีวจริยธรรม ครั้งที่ 26 และการประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 2-7 กรกฎาคม 2562 

ผลผลิต (Output) 

สมุดปกขาว เรื่อง “การส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จ านวน 1 เล่ม และน าเสนอประเด็นใน
สมุดปกขาวต่อที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรม ครั้งที่ 26 และการประชุมคณะกรรมาธิการ
โลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 2-7 กรกฎาคม 2562 

ผลลัพธ์ (ที่คาดหวัง) (Outcome) 

1. ข้อเสนอเชิงนโยบายในรูปแบบสมุดปกขาว เรื่อง “การส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 
จ านวน 1 เล่ม เพ่ือวางแนวทางการด าเนินงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส าหรับประเทศไทย  

2. การเกิดแผน กฎ กติกา ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือรองรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมี/อย่าง
เคารพมาตรฐานด้านจริยธรรมในระดับสากล 

3. การแสดงบทบาทที่แข็งขันและต่อเนื่องของประเทศไทยในการผลักดันความร่วมมือภายใต้โครงการด้าน  
ชีวจริยธรรมขององค์การยูเนสโกเพ่ือสร้างมาตรฐานด้านชีวจริยธรรมและจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย  

4. นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการเข้ามาจัดประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย และการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลโดย สวทน. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเนื้อหาและงานวิชาการ จะช่วยส่งเสริมบทบาทและ
ภาพลักษณ์ของไทยที่มีศักยภาพในการพัฒนาสร้างองค์ความรู้ที่สอดรับกับการพัฒนา วทน. ในยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และในการเป็นศูนย์กลางส าหรับการจัดการประชุมระหว่างประเทศ  

5. การส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในการสร้างองค์ความรู้และความตระหนักรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับประเด็น
ชีวจริยธรรม รวมถึงการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบนพ้ืนฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค
และสันติภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบเชิงจริยธรรม สังคม วัฒนธรรมและกฎหมาย 

ผลกระทบ (Impact) 
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1. เครือข่ายนักวิจัยและนักปฏิบัติของประเทศมีความพร้อมในการปฏิบัติตามจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนา วทน. ของประเทศด้วยมี
มาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมในระดับสากล 

2. ประเทศไทยได้รับองค์ความรู้และความก้าวหน้าในเรื่องของจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
3. เกิดความร่วมมือกับองค์กรยูเนสโก และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มประเทศในอาเซียน 

ผลกระทบของโครงการ (Impact) ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความสามารถด้าน วทน ของประเทศ 
 

ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
1.ผลกระทบด้านนโยบาย รัฐบาล / ผู้ก าหนดนโยบาย  การเกิดแผน กฎ กติกา 

ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 
เพื่อรองรับการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างมี/อย่างเคารพ
มาตรฐานด้านจริยธรรมใน
ระดับสากล 

มีมูลค่ามหาศาลซึ่งมี
ผลกระทบด้านดีต่อ
ประเทศท้ังทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม  โดย
ไม่อาจประเมิน
มูลค่า (เป็นเงิน) ได้  

2.ผลกระทบด้านสาธารณะ นักวิจัย นักวิชาการ 
ผู้ประกอบการเทคโนโลยี 
และประชาชน 

เครือข่ายนักวิจัยและนัก
ปฏิบัติของประเทศมีความ
พร้อมในการปฏิบตัิตาม
จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผล
ดีต่อภาพลักษณ์เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึง
การพัฒนา วทน. ของ
ประเทศด้วยมีมาตรฐาน
การปฏิบัติงานอยา่งมี
จริยธรรมในระดับสากล 

มีมูลค่ามหาศาลซึ่งมี
ผลกระทบด้านดีต่อ
ประเทศท้ังทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม  โดย
ไม่อาจประเมิน
มูลค่า (เป็นเงิน) ได ้

3.ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ    
3.1 ต้นทุนลดลง    

  ปริมาณการน าเข้า ทุกคน/ทุกภาคส่วนท่ีอยู่ใน
ห่วงโซ่การผลิต 

อาจมีการน าเข้าเครื่องจักร
และอุปกรณ์จาก
ต่างประเทศในปริมาณและ
มูลค่าทีสู่งขึ้นเพื่อการผลิต
สินค้าให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรบั
ระดับโลก 

อยู่ระหว่าง
คาดการณ ์

  อัตราการสูญเสียในกระบวนการผลิต    
  ประหยดัพลังงาน     
  ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต ทุกคน/ทุกภาคส่วนท่ีอยู่ใน

ห่วงโซ่การผลิต 
ระยะเวลาการผลิตต่อ
หน่วยสินค้าอาจใช้เวลา
มากขึ้น หากขาดการ
ส่งเสริมหรือการจัดการที่ดี 

อยู่ระหว่าง
คาดการณ ์
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ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
เนื่องจากต้องมุ่งรักษา
คุณภาพสินค้าและเคารพ
กฎระเบียบอย่างค่อนข้าง
เข้มงวด 

  ปริมาณการใช้วัตถุดิบ    
  ค่าจ้างแรงงานในประเทศ    
  ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญตา่งประเทศ ทุกคน/ทุกภาคส่วนท่ีอยู่ใน

ห่วงโซ่การผลิต 
มีการจ้างท่ีปรึกษา/
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อการ
ด าเนินงานตาม
มาตรฐานสากล 

อยู่ระหว่าง
คาดการณ ์

  อื่นๆ……………….........………..……….    
3.2 ยอดขายเพ่ิมขึ้น    

  ปริมาณการส่งออก ผู้ประกอบการเทคโนโลยี  สินค้าประเทศไทยที่มี
มาตรฐานจริยธรรมใน
ระดับสากล จะได้รับการ
ส่งเสริมและตอบรับจาก
ตลาดโลกมากขึ้น (ขายได้
มากขึ้น มีตลาดมากข้ึน)  

อยู่ระหว่าง
คาดการณ ์

  รายได ้ ทุกคน/ทุกภาคส่วนท่ีอยู่ใน
ห่วงโซ่การผลิต 

ทุกคน/ทุกภาคส่วนท่ีอยู่ใน
ห่วงโซ่การผลิต จะมีรายได้
เพิ่มขึ้นเนือ่งจากสินค้าที่
เคารพกฎระเบยีบทาง
จริยธรรม น่าจะเป็นที่
ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น 
และสามารถขายได้ในราคา
ที่ค่อนข้างสูง รวมถึงมีการ
กระจายรายได้ในรูปแบบท่ี
เป็นธรรม 

อยู่ระหว่าง
คาดการณ ์

  ปริมาณสินค้า/ผลผลิต ผู้ประกอบการ ผลผลติอาจลดลงหากขาด
การส่งเสริมหรือการจัดการ
ที่ดี เนื่องจากต้องมุ่งรักษา
คุณภาพสินค้าและเคารพ
กฎระเบียบอย่างค่อนข้าง
เข้มงวด 

อยู่ระหว่าง
คาดการณ ์

  ราคาต่อหน่วย ผู้ประกอบการ / ผูบ้ริโภค สินค้าท่ีเคารพกฎระเบียบ
ทางจริยธรรม น่าจะเป็นท่ี
ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น 
และสามารถขายได้ในราคา
ที่ค่อนข้างสูง 

อยู่ระหว่าง
คาดการณ ์

  คุณภาพสินค้า/ผลผลติ ทุกคน/ทุกภาคส่วนท่ีอยู่ใน
ห่วงโซ่การผลิต 

ผลผลติมีคณุภาพระดับ
สากล และมีกระบวนการ

อยู่ระหว่าง
คาดการณ ์
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ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
ผลิตทีม่ีจริยธรรมระดับ
สากล  

  อื่นๆ………………………………………….    
3.3 การลงทุน    

  อัตราการจ้างงาน รัฐบาล ผู้ประกอบการ และ
ภาคแรงงาน  

การจ้างงานคนลดลงมีการ
แทนท่ีคนด้วยหุ่นยนต์ใน
งานท่ีมีความเสีย่ง หรืองาน
ที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ทักษะ
ความเป็นมนุษย์  

อยู่ระหว่าง
คาดการณ ์

  การลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ ์ รัฐบาล ผู้ประกอบการ นัก
ลงทุน  

ต้องลงทุนในเรื่อง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
สูงขึน้ เพื่อการผลิตสินค้า
ให้ได้คณุภาพและมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับระดับโลก 

อยู่ระหว่าง
คาดการณ ์

  อื่นๆ………………………………………….    
3.4 อื่นๆ............................................    

4.ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม    
 มีผู้ได้รับประโยชน์ / มีผูไ้ด้รบัความช่วยเหลือ ภาครัฐ ภาคเอกชน

ผู้ประกอบการ / นักลงทุน 
ภาคประชาสังคม  
(ทุกภาคส่วน)  

เอกชนเคารพกฎระเบียบท่ี
จะมีขึ้น และประชาชน
ได้รับความเป็นธรรมจาก
การบริหารจัดการของรัฐ 
และการลงทุนที่มีความ
รับผิดชอบของเอกชน เกิด
เป็นสังคมที่ดเีกื้อกูลกัน 
และมีวัฒนธรรมวิถีปฏบิัติ
กฎหมายที่เคารพ
สิ่งแวดล้อม 
 
เช่น ในเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงภาพ
ภูมิอากาศ (Climate 
Change) ผู้ประกอบการ/
สถานประกอบการที่ปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก ต้องแสดง
ความรับผิดชอบท้ังทาง
สังคม ค่าปรับและภาษี 
ในทางกลับกัน การลดก๊าซ
เรือนกระจกหรือการสรา้ง
พื้นที่สีเขียวเพิม่ได้ สามารถ
แปรค่าเป็นมลูค่าทาง
เศรษฐกิจได้ (ขายได้)  
 

อยู่ระหว่าง
คาดการณ ์
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ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
ในส่วนของประชาชนท่ี
ได้รับผลกระทบจากการ
เพิ่มก๊าซเรือนกระจก หรือ
ผลของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ 

  การสร้างคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทุกภาคส่วน  เอกชนเคารพกฎระเบียบท่ี
จะมีขึ้น และประชาชน
ได้รับความเป็นธรรมจาก
การบริหารจัดการของรัฐ 
และการลงทุนที่มีความ
รับผิดชอบของเอกชน เกิด
เป็นสังคมที่ดเีกื้อกูลกัน 
และมีวัฒนธรรมวิถีปฏบิัติ
กฎหมายที่เคารพ
สิ่งแวดล้อม 

อยู่ระหว่าง
คาดการณ ์

  ลดมลภาวะต่างๆ ทุกภาคส่วน ทุกภาคส่วนมีบทบาทใน
ปฏิรูปสังคมให้ดีขึ้น และ
เคารพ/รักษาสิ่งแวดล้อม 

อยู่ระหว่าง
คาดการณ ์

  เพิ่มการการจ้างงาน    
  อื่นๆ…………………………………………..    
5.ผลกระทบด้านชุมชนและพ้ืนที ่    
6. ผลกระทบด้าน วทน    

6.1 ต้นแบบ/ผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิต    
  มูลคา่ของตน้แบบ/ผลติภณัฑ ์ที่ไดร้ับการพฒันา รัฐบาล ทุกภาคส่วนท่ีอยู่ใน

ห่วงโซ่มูลค่าของระบบ
ตลาด และผู้บรโิภค 

ผลิตภณัฑ์มีมลูค่าสูง เพราะ
มคีุณภาพระดับสากล และ
มีกระบวนการผลิตที่มี
จริยธรรมระดับสากล 

อยู่ระหว่าง
คาดการณ ์

  มูลคา่ของตน้แบบ/ผลติภณัฑ ์ใหม่ที่เกดิขึ้น รัฐบาล ทุกภาคส่วนท่ีอยู่ใน
ห่วงโซ่มูลค่าของระบบ
ตลาด และผู้บรโิภค 

ผลิตภณัฑ์มีมลูค่าสูง เพราะ
มีคุณภาพระดับสากล และ
มีกระบวนการผลิตที่มี
จริยธรรมระดับสากล 

อยู่ระหว่าง
คาดการณ ์

  กระบวนการผลิตใหม่ที่ได้รับการพัฒนา รัฐบาล ทุกภาคส่วนท่ีอยู่ใน
ห่วงโซ่มูลค่าของระบบ
ตลาด และผู้บรโิภค 

กระบวนการผลติได้รับการ
พัฒนาและด าเนินงานตาม
มาตรฐานระดับสากล 

อยู่ระหว่าง
คาดการณ ์

  มูลค่าของกระบวนการผลิตที่ได้รับเทคโนโลยี
ในการผลติ 

รัฐบาล ทุกภาคส่วนท่ีอยู่ใน
ห่วงโซ่มูลค่าของระบบ
ตลาด และผู้บรโิภค 

มีมูลค่าสูง เพราะมีคณุภาพ
ระดับสากล และมี
กระบวนการผลติที่มี
จริยธรรมระดับสากล 

อยู่ระหว่าง
คาดการณ ์

6.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (จ านวน/รายละเอียด)    
  ผู้บริหาร  รัฐบาล ผู้ก าหนดนโยบาย 

(โดยเฉพาะด้านการศึกษา)  
- ได้รับองค์ความรู้และ
ความก้าวหน้าในเรื่องของ

มีมูลค่ามหาศาลซึ่งมี
ผลกระทบด้านดีต่อ
ประเทศท้ังทาง



การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ [ 81 - 154 ] 
ครั้งท่ี 1/2562   วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 

ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
- มีมาตรฐานการ
ด าเนินงาน โดยเฉพาะ
นโยบายการผลิตและ
ส่งเสริมงานวิจัยที่มี
มาตรฐานและจริยธรรม
ระดับโลก 
 

เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม  โดย
ไม่อาจประเมิน
มูลค่า (เป็นเงิน) ได ้

  บุคลากรวิจัยและพัฒนา ทุกภาคส่วน บุคลากรวิจยัและนักปฏิบัติ
ของประเทศมีความพร้อม
ในการปฏิบัตติามจริยธรรม
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
ภาพลักษณเ์ศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
พัฒนา วทน. ของประเทศ
ด้วยมีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
ในระดับสากล 

มีมูลค่ามหาศาลซึ่งมี
ผลกระทบด้านดีต่อ
ประเทศท้ังทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม  โดย
ไม่อาจประเมิน
มูลค่า (เป็นเงิน) ได ้

  บุคลากรสนับสนุน ทุกภาคส่วน บุคลากรสายสนับสนุนของ
ประเทศมคีวามพร้อมใน
การปฏิบัตติามจริยธรรม
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
ภาพลักษณเ์ศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
พัฒนา วทน. ของประเทศ
ด้วยมีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
ในระดับสากล 

มีมูลค่ามหาศาลซึ่งมี
ผลกระทบด้านดีต่อ
ประเทศท้ังทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม  โดย
ไม่อาจประเมิน
มูลค่า (เป็นเงิน) ได ้

  นักศึกษาระดับปริญญาเอก ทุกภาคส่วน นักศึกษาระดับปริญญาเอก
มีกระบวนการท างานและ
การสร้างสรรค์ผลงานตาม
มาตรฐานสากล ส่งผลให้มี
งานวิจัยเป็นท่ียอมรับระดบั
สากล 

มีมูลค่ามหาศาลซึ่งมี
ผลกระทบด้านดีต่อ
ประเทศท้ังทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม โดย
ไม่อาจประเมิน
มูลค่า (เป็นเงิน) ได ้

  นักศึกษาระดับปริญญาโท ทุกภาคส่วน นักศึกษาระดับปริญญาโทมี
กระบวนการท างานและ
การสร้างสรรค์ผลงานตาม
มาตรฐานสากล ส่งผลให้มี

มีมูลค่ามหาศาลซึ่งมี
ผลกระทบด้านดีต่อ
ประเทศท้ังทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
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ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
งานวิจัยเป็นท่ียอมรับระดบั
สากล 

และวัฒนธรรม  โดย
ไม่อาจประเมิน
มูลค่า (เป็นเงิน) ได ้

  นักศึกษาระดับ ปวส. ทุกภาคส่วน นักศึกษาระดับระดบั ปวส. 
มีกระบวนการท างานและ
การสร้างสรรค์ผลงานตาม
มาตรฐานสากล ส่งผลให้มี
ประเทศไทยมีบุคลากรทีม่ี
ความรู้และคณุภาพเป็นที่
ยอมรับระดับสากล 

มีมูลค่ามหาศาลซึ่งมี
ผลกระทบด้านดีต่อ
ประเทศท้ังทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม  โดย
ไม่อาจประเมิน
มูลค่า (เป็นเงิน) ได ้

  นักศึกษาระดับ ปวช. ทุกภาคส่วน นักศึกษาระดับระดบั ปวส. 
มีกระบวนการท างานและ
การสร้างสรรค์ผลงานตาม
มาตรฐานสากล ส่งผลให้มี
ประเทศไทยมีบุคลากรทีม่ี
ความรู้และคณุภาพเป็นที่
ยอมรับระดับสากล 

มีมูลค่ามหาศาลซึ่งมี
ผลกระทบด้านดีต่อ
ประเทศท้ังทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม  โดย
ไม่อาจประเมิน
มูลค่า (เป็นเงิน) ได ้

  นักเรียนระดับมัธยมปลาย ทุกภาคส่วน นักศึกษาระดับระดบัมัธยม
ปลาย มีกระบวนการ
ท างานและการสร้างสรรค์
ผลงานตามมาตรฐานสากล 
ส่งผลใหม้ีประเทศไทยมี
บุคลากรซึ่งจะเป็นอนาคต
ของประเทศที่มีความรู้และ
คุณภาพเป็นที่ยอมรับระดบั
สากล  

มีมูลค่ามหาศาลซึ่งมี
ผลกระทบด้านดีต่อ
ประเทศท้ังทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม  โดย
ไม่อาจประเมิน
มูลค่า (เป็นเงิน) ได ้

  นักเรียนระดับมัธยมต้น ทุกภาคส่วน นักศึกษาระดับระดบัมัธยม
ปลาย มีกระบวนการ
ท างานและการสร้างสรรค์
ผลงานตามมาตรฐานสากล 
ส่งผลใหม้ีประเทศไทยมี
บุคลากรซึ่งจะเป็นอนาคต
ของประเทศท่ีมีความรู้และ
คุณภาพเป็นที่ยอมรับระดบั
สากล 

มีมูลค่ามหาศาลซึ่งมี
ผลกระทบด้านดีต่อ
ประเทศท้ังทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม  โดย
ไม่อาจประเมิน
มูลค่า (เป็นเงิน) ได ้

  อื่นๆ ...............................................    
6.3 Know-How ที่ได้รับ    
6.4 อื่นๆ……………………………………………..    

หมายเหตุ : หากมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมโปรดแนบมาพร้อมกัน 
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เร่ืองที่ 2 รายงานการศึกษาและระบบข้อมูลเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) 

ความส าคัญของโครงการ 

ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้เป็น
นักรบทางเศรษฐกิจที่สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์และทรัพยากรของประเทศในการพัฒนานวัตกรรม และผลิตสินค้า
และบริการมูลค่าเพ่ิมสูง เกิดการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคและเกิดการจ้างงานในท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมายใหม่ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงาน
นโยบายด้าน วทน. ของประเทศ ได้ด าเนินโครงการจัดท าข้อเสนอนโยบายและระบบข้อมูลเพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup) ซึ่งเป็นการด าเนินการตามพันธกิจของ สวทน. ตาม พรบ. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และ
ตามที่ สวทน. ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ให้เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดท านโยบาย
เพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น โดยเฉพาะการพัฒนาระบบนิเวศน์และโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ตลอดจนด าเนินจัดท าข้อมูล สถิติและดัชนีที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเริ่มต้น เพ่ือใช้ในการ
ออกแบบนโยบายที่เหมาะสม ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการด าเนินการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น ซึ่งถือเป็น
นโยบายหลักของรัฐบาลในการส่งเสริมประเทศตามวิสัยทัศน์ Thailand 4.0  โดยในปีนี้จะขยายขอบเขตการด าเนินงาน
เพ่ือรองรับนโยบายและมาตรการที่ส าคัญ ในการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ (Disruptive changes) อัน
เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก 
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แผน/ผล การด าเนินงานกิจกรรมหลักของตัวชี้วัด (milestone) ในปี 2562 (เชิงปริมาณ) 

 

กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน หน่วยนับ 

แผน/ผล ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
Q1 

ตค-ธค 2561 
Q2 

มค-มีค 2562 
Q3 

เมย-มิย 2562 
Q4 

กค-กย 2562 รวม 
(ไม่นับซ้ า) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
กิจกรรมที่ 1  
การศึกษาสถานภาพระบบนิ เวศน์
วิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทย 

 
ส ารวจ วิเคราะห์ 
รายงานการส ารวจสถานภาพระบบ
นิเวศน์วิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทย 

รายงาน -  -  -  1  1 

กิจกรรมที่ 2  
การพัฒนาข้อเสนอการพัฒนาระบบ
นิเวศน์ Startup รายอุตสาหกรรม 

 
ส ารวจ วิเคราะห์ 
รายงานข้อ เสนอการพัฒนาระบบ
นิเวศน์เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น  
รายสาขาอุตสาหกรรม 

รายงาน -  -  1  1  2 
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บทบาทของ สวทน. 

เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท านโยบาย 

ผลผลิต (Output) 

 ข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นในสาขาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ อย่างน้อย 2 สาขา 
 รายงานการส ารวจศักยภาพและระบบนิเวศน์การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศ 

ผลลัพธ์ (ที่คาดหวัง) (Outcome) 

 ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นสามารถเติบโตได้ในประเทศไทย  
 ประเทศไทยมีนโยบายการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นในเชิงรุก เพ่ือดึงดูดวิสาหกิจเริ่มต้น นักลงทุนและ

ผู้ประกอบการที่มีทักษะสูงจากท่ัวโลกเข้ามาในประเทศไทย 
 ช่องทางการเข้าถึงการสนับสนุนภาครัฐเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้น และสร้าง

การจ้างงานของประเทศ ร้อยละ 20 
 
 

เร่ืองที่ 3 สมุดปกขาว “การส่งเสริมและพัฒนายานยนต์สมัยใหม่” 

ความส าคัญของโครงการ 

การพัฒนาเมืองที่ประสบความส าเร็จกับไม่ประสบความส าเร็จจะขึ้นอยู่กับการมองอนาคตและการวางแผนการ
พัฒนาเมืองอย่างมีกลยุทธ์ การพัฒนาอุตสาหกรรมก็เช่นกัน การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ขาดการวางกลยุทธ์จะน าไปสู่ความ
อ่อนแอของการพัฒนาของอุตสาหกรรมในอนาคต ท าให้สูญเสียความได้เปรียบในการเป็นผู้น าและความสูญเสียทางด้าน
เศรษฐกิจ ผู้ก าหนดนโยบายภาครัฐจึงมีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การคาดการณ์อนาคตไป
ในระยะอีก 10 ปีหรือในระยะเวลาที่ไกลกว่านั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างมากเพราะจะท าให้สามารถมองเห็นโอกาสและ
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า ในประเทศที่ได้ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางแล้ว มีการก าหนดสัดส่วนการใช้
พลังงานหมุนเวียน (RE) ให้มีสัดส่วนเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือลดปัญหาการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่ง รัฐบาลใน
หลายประเทศได้มีการตัดสินใจที่จะก าหนดช่วงเวลาที่จะยุติการผลิตรถยนต์เครื่ องยนต์สันดาปภายในลง และออก
มาตรการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ 

ตัวอย่างนโยบายที่มีความชัดเจนเหล่านี้ ท าให้ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีฐานการผลิตในประเทศเหล่านั้น 
สามารถวางแผนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีให้สอดคล้องรองรับกับทิศทางนโยบายของประเทศได้ล่วงหน้า ปัจจุบันบริษัท
ผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ได้ผลิตรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
ไฟฟ้านั้นมีการพัฒนาได้ง่ายกว่าการพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) จึงท าให้ในปัจจุบันมีบริษัทหน้าใหม่จ านวนมาก
ที่สามารถพัฒนาผลิต BEV ออกสู่ตลาดได้ส าเร็จ เช่น บริษัท TESLA ที่ก าลังเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและมีการระดมทุนในการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีด้าน Battery และระบบขับเคลื่อน การคุ้มทุนในเชิงการผลิต
เชิงปริมาณท าให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และกระแสการตอบรับของรถประหยัดน้ ามันและการลดผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย  และมีการพัฒนาเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น Model X, Model S, Model 3, Model Y, Pick Up, Van, Truck และผู้ผลิตแบรนด์
ชั้นน าอ่ืนๆ เช่น Hyundai, Kia, Benz, BMW, Google, Apple, Amazon และบริษัท BEV หน้าใหม่อ่ืนๆ ของจีนอีก
หลายร้อยบริษัทก าลังเร่งพัฒนาความสามารถของตัวเอง หากทิศทางการพัฒนาเพ่ือเปลี่ยนผ่าน Transition ลักษณะนี้
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ด าเนินต่อไปด้วยอัตราเร่ง ก็ท าให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะเกิดDisruption ด้านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยานยนต์
ตามมาในอีกหลายสิบปีข้างหน้าหรืออาจจะเร็วกว่านั้น 

สมุดปกขาว “การส่งเสริมและพัฒนายานยนต์สมัยใหม่” ที่เกิดจากการคาดการณ์อนาคต การศึกษาทิศทาง
แนวโน้มการพัฒนาในอนาคต ปัจจัยสู่ความส าเร็จกรณีศึกษาต่างประเทศ กรณีศึกษาของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
และนโยบายที่สอดประสานรองรับระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาแนวทางความร่วมมือระหว่างการพัฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี อุตสาหกรรม พลังงาน การคมนาคมขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และก าลังคน ซึ่งจะมีส่วนส าคัญในการวิเคราะห์และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ที่ก าลังอยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี ICE ไปสู่เทคโนโลยี
ยานยนต์สมัยใหม่ ที่ไม่พิจารณาแค่แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนส าคัญที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีหลัก
และการประกอบตัวรถ BEV เพียงอย่างเดียว แต่ครอบคลุมส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยเช่น การพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับ
โครงสร้างพ้ืนฐานของสถานีอัดประจุไฟฟ้า การพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนา ศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์และความ
ปลอดภัยระดับสากล ระบบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์และระบบที่ทันสมัยที่รองรับการขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติที่จะมีการ
พัฒนาให้น าไปใช้ได้จริงอย่างแพร่หลายในอนาคต เพ่ือเป็นนโยบายที่ให้การสนับสนุนทั้งค่ายรถยนต์ญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกา 
ซึ่งมีทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีล าดับการให้ความส าคัญก่อนหลังที่แตกต่างกัน ผู้ที่ต้องการลงทุนขนาดใหญ่ใน
เทคโนโลยีใหม่ ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศที่ก าลังต้องการความชัดเชนจากภาครัฐว่าจะมีทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และมีมาตรการควบคุมมลพิษ มาตรการสนับสนุนด้านการผลิต มาตรการสนับสนุน
ผู้บริโภค มาตรการสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนการรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีของผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในซัปพลายเชนให้สามารถแข่งขันได้ ในระยะสั้น -กลาง-ยาว และการวางแผนที่
ก าหนดความส าคัญอย่างเป็นล าดับขั้นตอนจะมีวิธีในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างไร 
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แผน/ผล การด าเนินงานกิจกรรมหลักของตัวชี้วัด (milestone) ในปี 2562 (เชิงปริมาณ) 

 

กิจกรรม 
รายละเอียดการ

ด าเนินงาน 
หน่วยนับ 

แผน/ผล ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
Q1 

ตค-ธค 2561 
Q2 

มค-มีค 2562 
Q3 

เมย-มิย 2562 
Q4 

กค-กย 2562 รวม 
(ไม่นับซ้ า) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาสถานภาพการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
กรณีศึกษาของประเทศไทย 

การจัดการประชุมเชิ ง
ปฏิบัติการ/ Workshop 
ในประเทศไทย 

สมุดปกขาว “การ
ส่งเสริมและพัฒนา
ยานยนต์สมัยใหม่” 

25% 25%       25% 

กิจกรรมที่ 2 การศึกษาแนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
กรณีศึกษาของประเทศเกาหลีใต้ 

การจัดการประชุมเชิ ง
ปฏิบัติการ/ Workshop 
ในประเทศเกาหลีใต้ 

สมุดปกขาว “การ
ส่งเสริมและพัฒนา
ยานยนต์สมัยใหม่” 

  25% 25%     25% 

กิจกรรมที่ 3 การศึกษาข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ของประเทศไทย 

การจัดการประชุมเชิ ง
ปฏิบัติการ/ Workshop 
ในประเทศไทย 

สมุดปกขาว “การ
ส่งเสริมและพัฒนา
ยานยนต์สมัยใหม่” 

    25%     

กิจกรรมที่ 4 การก าหนดข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยาน
ยนต์สมัยใหม่ของประเทศไทย 

การจัดท าสมุดปกขาว สมุดปกขาว “การ
ส่งเสริมและพัฒนา
ยานยนต์สมัยใหม่” 

      25%   
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บทบาทของ สวทน. 

 การคาดการณ์อนาคต การศึกษาทิศทางแนวโน้มการพัฒนา ปัจจัยสู่ความส าเร็จกรณีศึกษาต่างประเทศ กรณีศึกษา
ของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย และนโยบายที่สอดประสานรองรับระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การพิจารณา
แนวทางความร่วมมือระหว่างการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี อุตสาหกรรม พลังงาน การคมนาคมขนส่ง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและก าลังคน 

 การร่วมกันจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/แนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และเทคโนโลยี
ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 จัดท าสมุดปกขาว “การส่งเสริมและพัฒนายานยนต์สมัยใหม่” เสนอเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. 

ผลผลิต (Output) 

 ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ 
 สมุดปกขาว “การส่งเสริมและพัฒนายานยนต์สมัยใหม่” 

ผลลัพธ์ (ที่คาดหวัง) (Outcome) 

 ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้และช่องทางด้านการพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ในระยะยาว  
 หน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชน มีความร่วมมือกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
 ฝ่ายนโยบายภาครัฐ (ครม.) ได้พิจารณาน าสมุดปกขาว “การส่งเสริมและพัฒนายานยนต์สมัยใหม่” ให้เป็นกรอบใน

การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา น าไปสู่การก าหนดกรอบงบประมาณและผู้ที่รับผิดชอบหลักและรองและน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการและด าเนินการต่อไป 

 เกิดการพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องที่มีจ านวนที่เพียงพอ 
 ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมจากมาตรการสนับสนุนทั้งทางด้าน Supply และ Demand 
 ภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนการใช้งานยานยนต์สมัยใหม่ที่พัฒนาเทคโนโลยีโดยคนไทยภายในหน่วยงาน 
 เกิดการลงทุนด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องที่ส าคัญในประเทศ 
 เกิดการผลิตในประเทศ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีด้านยานยนต์สมัยใหม่ได้มากขึ้น 
 ประชาชนเกิดการใช้ยานยนต์สมัยใหม่อย่างกว้างขวาง ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบริโภคน้ ามันปิโตรเลียม 
 เกิดการผลิตและส่งออกชิ้นส่วน อุปกรณ์ส าคัญ รวมไปถึงการมีแบรนด์ยานยนต์สมัยใหม่ของไทย 
 ประเทศไทยก้าวพ้นกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง “middle income trap” 
 ประเทศไทยพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง 
 ประเทศไทยสามารถลดมลพิษทางอากาศในเมืองได้อย่างมีนัยส าคัญ ประชาชนมีสุขภาพดีอายุยืนยาว 

ผลกระทบ (Impact) 

ผลกระทบของโครงการ (Impact) ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความสามารถด้าน วทน ของประเทศ 
 

ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
1.ผลกระทบด้านนโยบาย ภาครัฐ ภาคการศึกษา 

ภาคเอกชน 
เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนตส์มัยใหม ่
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ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
2.ผลกระทบด้านสาธารณะ ภาคประชาชน ประชาชนมีทางเลือกใน

การใช้ยานยนตส์มัยใหม่
เพิ่มมากข้ึน 

 

3.ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ภาคเอกชน เกิดการลงทุนใน
อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่และอตุสากรรมที่
เกี่ยวเนื่อง 

 

3.1 ต้นทุนลดลง    
  ปริมาณการน าเข้า รัฐบาล/ ประชาชน ลดปรมิาณการน าเข้าน้ ามัน  
  อัตราการสูญเสียในกระบวนการผลิต    
  ประหยัดพลังงาน  รัฐบาล/ ประชาชน ลดอัตราการสิ้นเปลือง

น้ ามัน 
 

  ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต    
  ปริมาณการใช้วัตถุดิบ ภาคเอกชน เกิดการใช้วัตถุดิบใน

ประเทศ 
 

  ค่าจ้างแรงงานในประเทศ ประชาชน ประชาชนแรงงานมีรายได้
เพิ่มมากข้ึน 

 

  ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญตา่งประเทศ ภาคเอกชน เกิดการท างานร่วมกันกับ
ผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศ 

 

  อื่นๆ……………….........………..……….    
3.2 ยอดขายเพ่ิมขึ้น    

  ปริมาณการส่งออก ภาคเอกชน รัฐบาล เกิดความต้องการการใช้
วัตถุดิบในประเทศมากขึ้น 

 

  รายได ้ ภาคเอกชน รัฐบาล ท าให้ภาคเอกชนและ
รัฐบาลมรีายไดเ้พิ่มขึ้น 

 

  ปริมาณสินค้า/ผลผลิต ภาคเอกชน มีรายได้มากข้ึนท่ีสามารถ
น ามาใช้ในการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีได้มากข้ึน 

 

  ราคาต่อหน่วย    
  คุณภาพสินค้า/ผลผลิต    
  อื่นๆ………………………………………….    

3.3 การลงทุน    
  อัตราการจ้างงาน ภาคเอกชน เกิดอุตสาหกรรมและเกิด

การจ้างงาน 
 

  การลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ ์ ภาคเอกชน เกิดอุตสาหกรรมและเกิด
การลงทุนด้านเครื่องจักร
และอุปกรณ ์

 

  อื่นๆ………………………………………….    
3.4 อื่นๆ............................................    

4.ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม    
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ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
  มีผู้ได้รับประโยชน์ / มีผูไ้ด้รบัความช่วยเหลือ ประชาชน สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ลดการใช้ Fossil Fuel  
  การสร้างคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประชาชน สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ยานยนตส์มัยใหม่ช่วย

อ านวยความสะดวกในชีวิต 
 

  ลดมลภาวะต่างๆ ประชาชน สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ยานยนตส์มัยใหมล่ดฝุ่น
และควันพิษในอากาศ 

 

  เพิ่มการการจ้างงาน    
  อื่นๆ…………………………………………..    
5.ผลกระทบด้านชุมชนและพ้ืนที ่    
6. ผลกระทบด้าน วทน    

6.1 ต้นแบบ/ผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิต    
  มูลคา่ของตน้แบบ/ผลติภณัฑ ์ที่ไดร้ับการพฒันา ภาคการศึกษา ภาคเอกชน การน าเอาองค์ความรู้มาใช้

ประโยชน์ในการพัฒนา 
 

  มูลคา่ของตน้แบบ/ผลติภณัฑ ์ใหม่ที่เกดิขึ้น ภาคการศึกษา ภาคเอกชน การน าเอาองค์ความรู้มาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา 

 

  กระบวนการผลิตใหม่ที่ได้รับการพัฒนา ภาคการศึกษา ภาคเอกชน การน าเอาองค์ความรู้มาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา 

 

  มูลค่าของกระบวนการผลิตที่ได้รับเทคโนโลยี
ในการผลติ 

ภาคการศึกษา ภาคเอกชน การน าเอาองค์ความรู้มาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา 

 

6.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (จ านวน/รายละเอียด)    
  ผู้บริหาร     
  บุคลากรวิจัยและพัฒนา ภาคการศึกษา ภาคเอกชน บุคลากรช่วยพัฒนาองค์กร  
  บุคลากรสนับสนุน ภาคการศึกษา ภาคเอกชน บุคลากรช่วยพัฒนาองค์กร  
  นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษา ภาคเอกชน บุคลากรช่วยพัฒนาองค์กร  
  นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษา ภาคเอกชน บุคลากรช่วยพัฒนาองค์กร  
  นักศึกษาระดับ ปวส. ภาคการศึกษา ภาคเอกชน บุคลากรช่วยพัฒนาองค์กร  
  นักศึกษาระดับ ปวช. ภาคการศึกษา ภาคเอกชน บุคลากรช่วยพัฒนาองค์กร  
  นักเรียนระดับมัธยมปลาย ภาคการศึกษา ภาคเอกชน บุคลากรช่วยพัฒนาองค์กร  
  นักเรียนระดับมัธยมต้น ภาคการศึกษา ภาคเอกชน บุคลากรช่วยพัฒนาองค์กร  
  อื่นๆ ...............................................    

6.3 Know-How ที่ได้รับ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน การถ่ายทอดเทคโนโลย ี  
6.4 อื่นๆ……………………………………………..    

หมายเหตุ : หากมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมโปรดแนบมาพร้อมกัน 
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เร่ืองที่ 4 การติดตามและประเมินผลแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2561 

ความส าคัญของโครงการ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ  (สวทน.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อเสนอแผนงาน กิจกรรม 
และงบประมาณที่เหมาะสม พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการจัดท างบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในประเด็นเรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานของแผนงาน 
โดย สวทน. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานภายใต้ 2 เป้าหมายยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) เป้าหมายที่ 1: วิจัยและนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ และ 2) เป้าหมายที่ 4: พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัยเอ้ือ
ที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

สวทน. ได้จัดท าแนวทางและด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป้าหมายที่ 1 วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ของประเทศ และเป้าหมายที่ 4 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ที่ได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะท างานติดตามและประเมินผลงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมของแผนบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 

 
 

เป้าหมาย 1 งบประมาณ แนวทางการติดตาม 

1.1 อุตสาหกรรมคลัสเตอร์
เป้าหมายและข้อริเริ่มรัฐบาล 
(รวม 473 โครงการ) 

มากกว่า 50 ลบ. 
(รวม 6 โครงการ  (ของ
คอบช.)) 

• รายงานในระบบ NRMS 
• หน่วยงาน คอบช. น าเสนอตามรูปแบบที่

ก าหนดและขอความเห็นจากคณะท างานฯ  

30 - 50 ลบ. 
(รวม 10 โครงการ) 

• รายงานในระบบ NRMS 
• Site Visit (ทุก 6 เดือน) 

10 – 30 ลบ. 
(รวม 26 โครงการ   
(ของ คอบช. 9 โครงการ)) 

• รายงานในระบบ NRMS 
• พิจารณารายงานโดยผู้เชี่ยวชาญ  

(ทุก 6 เดือน) 
• หน่วยงาน คอบช. น าเสนอตามรูปแบบที่

ก าหนดและขอความเห็นจากคณะท างานฯ  

1 – 10 ลบ. 
น้อยกว่า 10 ลบ. 
(รวม 431 โครงการ) 

• รายงานในระบบ NRMS 
   

1.2 บัญชีนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 
(รวม 12 โครงการ) 

มากกว่า 50 ลบ. • รายงานในระบบ NRMS 
• หน่วยงาน คอบช. น าเสนอตามรูปแบบที่

ก าหนดและขอความเห็นจากคณะท างานฯ  30 - 50 ลบ. 
10 – 30 ลบ. 
1 – 10 ลบ. 
น้อยกว่า 10 ลบ. 
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เป้าหมาย 4 แนวทางการติดตาม 

4.1 พัฒนาระบบ/มาตรฐานการวิจัย* 
(รวม 21 โครงการ) 

• รายงานในระบบ NRMS 
• น าเสนอตามรูปแบบที่ก าหนดและขอ

ความเห็นจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (โครงการ  
10 ล้านบาทข้ึนไป) 

• หน่วยงาน คอบช. น าเสนอตามรูปแบบที่
ก าหนดและขอความเห็นจากคณะท างานฯ  

4.2 พัฒนาระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม* 
(รวม 11 โครงการ) 

4.3 พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม* 
(รวม 43 โครงการ) 

4.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม* 
(รวม 43 โครงการ) 
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แผน/ผล การด าเนินงานกิจกรรมหลักของตัวชี้วัด (milestone) ในปี 2562 (เชิงปริมาณ) 

 

กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน หน่วยนับ 

แผน/ผล ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
Q1 

ตค-ธค 2561 
Q2 

มค-มีค 2562 
Q3 

เมย-มิย 2562 
Q4 

กค-กย 2562 รวม 
(ไม่นับซ้ า) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
กิจกรรมที่ 1 ติดตามและประเมินผล
แผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนบูรณาการ
วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2561 

- โครงการ TDP  โครงการ 4 4 - - -  -  4 
- โครงการเป้าหมายที่  1 วิจัยและ

นวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
และเป้าหมายของประเทศ 

โครงการ 427 427 54 54 -  -  481 

- โครงการเป้าหมายที่ 4 พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

โครงการ 93 93 25 25 -  -  118 

กิจกรรมที่ 2 รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนงาน/โครงการ ภายใต้
แผนบู รณาการวิ จั ยและนวัตกรรม 
ปีงบประมาณ 2561 

รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนงาน/โครงการ เป้าหมายที่ 1 และ 4 
ภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
ปีงบประมาณ 2561 

รายงาน - - - - 1  -  1 
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บทบาทของ สวทน. 

สวทน. ในฐานะเจ้าภาพหลักการจัดท างบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท า
หน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อเสนอแผนงาน กิจกรรม และงบประมาณที่เหมาะสม พิจารณากลั่นกรอง
ข้อเสนอการจัดท างบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในประเด็นเรื่อง การวิจัยและ
นวัตกรรม พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานของแผนงาน ภายใต้ 2 เป้าหมายยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) เป้าหมายที่ 
1: วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ และ 2) เป้าหมายที่ 4: พัฒนาระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

ผลผลิต (Output) 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ เป้าหมายที่ 1 และ 4 ภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม ปีงบประมาณ 2561 

ผลลัพธ์ (ที่คาดหวัง) (Outcome) 

 แผนงาน/โครงการวิจัยและนวัตกรรมเกิดการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ และสร้างรายได้ให้แก่ภาคเอกชน 
 การลงทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศมีมูลค่าสูงขึ้น 

ผลกระทบ (Impact) 

 ประเทศไทยมคีวามสามารถด้าน วทน สูงขึ้น  
 เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 

ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
1.ผลกระทบด้านนโยบาย    
2.ผลกระทบด้านสาธารณะ    
3.ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ    

3.1 ต้นทุนลดลง    
  ปริมาณการน าเข้า    
  อัตราการสูญเสียในกระบวนการผลิต    
  ประหยดัพลังงาน     
  ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต    
  ปริมาณการใช้วัตถุดิบ    
  ค่าจ้างแรงงานในประเทศ    
  ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ    
  อื่นๆ……………….........………..……….    

3.2 ยอดขายเพ่ิมขึ้น    
  ปริมาณการส่งออก    
  รายได ้    
  ปริมาณสินค้า/ผลผลติ    
  ราคาต่อหน่วย    
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ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
  คุณภาพสินค้า/ผลผลิต    
  อื่นๆ………………………………………….    

3.3 การลงทุน    
  อัตราการจ้างงาน    
  การลงทุนด้านเครื่องจักรและอปุกรณ ์    
  อื่นๆ………………………………………….    

3.4 อื่นๆ............................................    
4.ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม    
  มีผู้ได้รับประโยชน์ / มีผูไ้ดร้ับความช่วยเหลือ    
  การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    
  ลดมลภาวะต่างๆ    
  เพิ่มการการจ้างงาน    
  อื่นๆ…………………………………………..    
5.ผลกระทบด้านชุมชนและพ้ืนที ่    
6. ผลกระทบด้าน วทน    

6.1 ต้นแบบ/ผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิต  ภาคเอกชน 
 หน่วยงานวิจยัที่  

 ภาคเอกชนสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย ์

 หน่วยงานวิจยัสามารถน า
ผลงานไปใช้ในการวิจัย 
ต่อยอด 

 

 √ มูลคา่ของตน้แบบ/ผลติภณัฑ ์ที่ได้รับการพัฒนา    
 √ มูลคา่ของตน้แบบ/ผลติภณัฑ ์ใหม่ที่เกิดขึน้    
 √ กระบวนการผลติใหม่ที่ได้รับการพัฒนา    
 √ มูลค่าของกระบวนการผลิตทีไ่ดร้ับเทคโนโลยี
ในการผลติ 

   

6.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (จ านวน/รายละเอียด)  ภาคเอกชน 
 หน่วยงานวิจยัที่  

 ภาคเอกชนสามารถใช้
ประโยชนจ์ากบคุลากร 
วทน. ของภาครัฐในการ
ช่วยวิจัยและนวตักรรม
ตามโจทยข์องบริษัท 

 พัฒนาบุคลากร วทน. ให้
มีศักยภาพสูงขึน้ และตรง
ตามความต้องการของ
ภาคเอกชน 

 

  ผู้บริหาร     
 √ บุคลากรวิจัยและพัฒนา    
 √ บุคลากรสนับสนุน    
 √ นักศึกษาระดับปริญญาเอก    
 √ นักศึกษาระดับปริญญาโท    
  นักศึกษาระดับ ปวส.    
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ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
  นักศึกษาระดับ ปวช.    
  นักเรียนระดับมัธยมปลาย    
  นักเรียนระดับมัธยมต้น    
  อื่นๆ ...............................................    

6.3 Know-How ที่ได้รับ    
6.4 อื่นๆ……………………………………………..    

หมายเหตุ : หากมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมโปรดแนบมาพร้อมกัน 
 
 

เร่ืองที่ 5 แนวทางการติดตามและประเมินผลระบบวิจัยและนวัตกรรม 

ความส าคัญของโครงการ 

“การวิจัยและนวัตกรรม” เป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง 
และเป็นเครื่องมือส าคัญในการช่วยสร้างสมรรถนะและยกระดับภาคการผลิตและภาคบริการให้กับประเทศ  โดย
จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลระบบวิจัยและนวัตกรรม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ปรับระบบวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับระบบวิจัยและนวัตกรรมให้สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
อนาคต  

ทั้งนี้พบว่าในปัจจุบันมีการติดตามและประเมินผลในระดับแผนงานและระดับโครงการ ซึ่งผลการติดตาม
และประเมินผลนั้นเป็นผลกิจกรรมและเชิงปริมาณ ทั้งระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ  อย่างไรก็ตามระบบ
การติดตามและประเมินผลที่ครบถ้วนควรครอบคลุมประเด็นการประเมินที่จ าเป็นอ่ืนๆ อีก เช่น ผลความก้าวหน้า
ของการวิจัยและนวัตกรรมในแต่ละ Sector เมื่อเปรียบเทียบกับทิศทางที่ควรจะด าเนินการ หรือ ธรรมาภิบาล
ของระบบวิจ ัยและนวัตกรรม เป็นต้น ซึ ่งกา รตอบประเด็นเหล่านี ้ได ้ต ้องการกรอบคิดและวิธ ีการติดตาม
ประเมินผลที่แตกต่างออกไปเพื่อให้การติดตามและประเมินผลมีความครอบคลุมระบบวิจัยและนวัตกรรม มีข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยระบบการติดตามและประเมินผลระบบวิจัยและ
นวัตกรรมควรครอบคลุมใน 4 ระดับ ซึ่งแต่ละระดับก็จะมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และประเด็นการติดตามและ
ประเมินผลที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

1) การติดตามและประเมินผลนโยบาย ยุทธศาสตร์และระบบวิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งเป็นการติดตามและ
ประเมินผลในระดับบนของระบบวิจัยและนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อการประ เมินความส าเร็จของนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบวิจัย
และนวัตกรรม  

2) การติดตามและประเมินผลระดับการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  เป็นการติดตามและประเมินผลใน
ส่วนของการยกร่างนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการฯ การน าเอานโยบายและยุทธศาสตร์มา
ด าเนินการและจัดการเพื่อถ่ายทอดไปสู่การขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริง เช่น ก าหนดโจทย์การวิจัยและนวัตกรรม การ
ก าหนดกรอบวงเงิน และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัตินั ้นมี
ความส าคัญอย่างมาก หากมีนโยบายและยุทธศาสตร์แล้วแต่ขาดการถ่ายทอดที่ดี ก็จะท าให้ไม่สามารถท าให้เกิด
การบรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ได้  
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3) การติดตามและประเมินผลระดับบริหารจัดการงานวิจ ัยและนวัตกรรม  เป็นการติดตามและ
ประเมินผลที่ส าคัญ และในปัจจุบันยังไม่มีการติดตามและประเมินผลในระดับนี้อย่างชัดเจน การประเมินในระดับ
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การติดตามและประเมินผลของหน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะเป็น
การจัดการในระดับที่อุตสาหกรรม (Sector) เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าของการวิจัยและนวัตกรรม (Research & 
Innovation Progress) ในอุตสาหกรรมนั้นๆ ว่ามีงานวิจัยใดบ้างที่ด าเนินการส าเร็จ หรือด าเนินการแล้วแต่ไม่
ส าเร็จ และในระยะต่อไปควรจะสนับสนุนให้เกิดการวิจัยในด้านใด หัวข้อใดบ้าง ทั้งนี้การจะสามารถติดตามและ
ประเมินผล การวิจัยและนวัตกรรมในระดับอุตสาหกรรมได้ จ าเป็นต้องมีแผนที่น าทางเชิงกลยุทธ์ของการวิจัยและ
นวัตกรรม (Strategic Research & Innovation Roadmap) ส าหรับ Sector นั้นๆ เป็นข้อมูลฐาน (Baseline)  

4) การติดตามและประเมินผลระดับด าเนินการวิจัยและนวัตกรรม  เป็นการติดตามและประเมินผลใน
ระดับแผนงานและโครงการ ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานท าวิจัย ทั ้งสถาบันวิจัยและ
มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามในการติดตามและประเมินผลระบบวิจัยและนวัตกรรม ควรก าหนดแนวทางที่ชัดเจน 
อาทิ ต้องก าหนดวิธีวัด ข้อมูลที่ต้องการ ผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลแต่ละประเด็น ตลอดจนเกณฑ์ใน
การตัดสินผลการประเมิน เพื ่อให้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลต่อไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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แผน/ผล การด าเนินงานกิจกรรมหลักของตัวชี้วัด (milestone) ในปี 2562 (เชิงปริมาณ) 

 

กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน หน่วยนับ 

แผน/ผล ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
Q1 

ตค-ธค 2561 
Q2 

มค-มีค 2562 
Q3 

เมย-มิย 2562 
Q4 

กค-กย 2562 รวม 
(ไม่นับซ้ า) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
กิจกรรมที่ 1 กรอบแนวทางการติดตาม
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ร ะ บ บ วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรม 
 

 ศึกษาสถานภาพ ปัญหา อุปสรรค
และข้อจ ากัดของระบบติดตาม
และประเมินผลระบบวิจัยและ
นวัตกรรมในปัจจุบัน 

 จัดท ากรอบแนวทางการติดตาม
และประเมินผลระบบวิจัยและ
นวัตกรรมที่เหมาะสมกับประเทศ
ไทย 

รายงาน - - - - -  1  1 
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บทบาทของ สวทน. 

สวทน. ร่วมเป็นคณะท างานภายใต้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 3 เรื่อง
การวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งต้องเสนอผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการรวมถึงข้อเสนอแนะ เรื่องการวิจัยและ
นวัตกรรม ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ซึ่งมีรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 

ผลผลิต (Output) 

รายงานการศึกษาเชิงข้อเสนอแนะแนวทางการติดตามและประเมินผลระบบวิจัยและนวัตกรรม 

ผลลัพธ์ (ที่คาดหวัง) (Outcome) 

การติดตามและประเมินผลระบบวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของภาครัฐในการปรับ
ระบบวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับระบบวิจัยและนวัตกรรมให้สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

ผลกระทบ (Impact) 

ผลกระทบของโครงการ (Impact) ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความสามารถด้าน วทน ของประเทศ 
 

ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
1.ผลกระทบด้านนโยบาย หน่วยงานวางแผนและ

นโยบายของประเทศ 
ประเมินความส าเร็ จของ
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
การวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ และการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของระบบวิจัยและนวัตกรรม 
เพื่ อเป็ นข้ อมู ลย้ อนกลับ
ประกอบการตัดสินใจในการ
ปรับนโยบาย/ระบบวิจัยและ
นวัตกรรมให้สนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ไม่สามารถประเมิน
เป็นตัวเงินได ้

2.ผลกระทบด้านสาธารณะ    
3.ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ    

3.1 ต้นทุนลดลง    
  ปริมาณการน าเข้า    
  อัตราการสูญเสียในกระบวนการผลิต    
  ประหยดัพลังงาน     
  ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต    
  ปริมาณการใช้วัตถุดิบ    
  ค่าจ้างแรงงานในประเทศ    
  ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ    
  อื่นๆ……………….........………..……….    

3.2 ยอดขายเพ่ิมขึ้น    
  ปริมาณการส่งออก    
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ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
  รายได ้    
  ปริมาณสินค้า/ผลผลติ    
  ราคาต่อหน่วย    
  คุณภาพสินค้า/ผลผลิต    
  อื่นๆ………………………………………….    

3.3 การลงทุน    
  อัตราการจ้างงาน    
  การลงทุนด้านเครื่องจักรและอปุกรณ ์    
  อื่นๆ………………………………………….    

3.4 อื่นๆ............................................    
4.ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม    
  มีผู้ได้รับประโยชน์ / มีผูไ้ดร้ับความช่วยเหลือ    
  การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    
  ลดมลภาวะต่างๆ    
  เพิ่มการการจ้างงาน    
  อื่นๆ…………………………………………..    
5.ผลกระทบด้านชุมชนและพ้ืนที ่    
6. ผลกระทบด้าน วทน    

6.1 ต้นแบบ/ผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิต    
  มูลคา่ของต้นแบบ/ผลติภณัฑ์ ทีไ่ดร้ับการพัฒนา    
  มูลคา่ของต้นแบบ/ผลติภณัฑ์ ใหม่ที่เกดิขึ้น    
  กระบวนการผลติใหม่ที่ได้รับการพัฒนา    
  มูลค่าของกระบวนการผลิตทีไ่ด้รับเทคโนโลยี
ในการผลติ 

   

6.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (จ านวน/รายละเอียด)    
  ผู้บริหาร     
  บุคลากรวิจยัและพัฒนา    
  บุคลากรสนับสนุน    
  นักศึกษาระดับปริญญาเอก    
  นักศึกษาระดับปริญญาโท    
  นักศึกษาระดับ ปวส.    
  นักศึกษาระดับ ปวช.    
  นักเรียนระดับมัธยมปลาย    
  นักเรียนระดับมัธยมต้น    
  อื่นๆ ...............................................    

6.3 Know-How ที่ได้รับ    
6.4 อื่นๆ……………………………………………..    

หมายเหตุ : หากมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมโปรดแนบมาพร้อมกัน 
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เร่ืองที่ 6 รูปแบบการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

ความส าคัญของโครงการ 

รัฐบาลได้มีนโยบายให้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ  
ศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ จึงได้ก าหนดให้มีสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานกรรมการ ซึ่งต่อมา ได้เห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพ่ือใช้เป็น
กรอบการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้น าเอา
ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์มาก าหนดเป็นเป้าหมายในการด าเนินงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้แผนบูรณาการการวิจัย
และนวัตกรรม ประกอบด้วย 

เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 

เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 

เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานเจ้าภาพร่วมของแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ดูแลติดตามการด าเนินแผนงาน/โครงการในเป้าหมายที่ 
1 และ 4 โดยเป้าหมายที่ 1 ได้ก าหนดให้มีแผนงาน Spearhead ซึ่งหมายถึง แผนงาน/โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาด
ใหญ่ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได้จริงในสาขาเป้าหมายของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้ ตามประเด็นที่
ก าหนดในยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพ่ือผลักดันให้มีการน าความรู้และผลงานวิจัย
มาเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตของประชาชนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ มีการก าหนดคุณลักษณะของแผนงานอย่างเข้มข้น โดยแผนงานดังกล่าวจะต้องมีความเป็นไปได้ทางการตลาด 
มีความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยี โดยมีความพร้อมทางเทคโนโลยีตั้ งแต่ระดับที่ 5 ขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมี
บริษัทเอกชนไทยร่วมด าเนินการอย่างน้อย 1 ราย โดยจะต้องลงทุนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าแผนงาน โดย
จะต้องเป็นการลงทุนในรูปแบบของเงิน (in-cash) อย่างน้อยร้อยละ 10 ของมูลค่าแผนงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าเป็นงานวิจัยที่
ตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชน ซึ่งส่งผลให้มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และมีการ
ออกแบบแนวทางบริหารจัดการแผนงานวิจัยและนวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่บริษัทเอกชนจะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ในการนี้ สวทน. จึงต้องจัดท ารูปแบบการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือทบทวนกระบวนการ
จัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมในปัจจุบันและจัดท าข้อเสนอรูปแบบการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมรองรับการด าเนินงาน
ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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แผน/ผล การด าเนินงานกิจกรรมหลักของตัวชี้วัด (milestone) ในปี 2562 (เชิงปริมาณ) 

 

กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน หน่วยนับ 

แผน/ผล ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
Q1 

ตค-ธค 2561 
Q2 

มค-มีค 2562 
Q3 

เมย-มิย 2562 
Q4 

กค-กย 2562 รวม 
(ไม่นับซ้ า) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
กิจกรรมที่ 1  
ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการจัดสรรทุน
วิจัยและนวัตกรรมของไทยในปัจจุบัน 

ทบทวนวิวัฒนาการด้านนโยบายและกล
ยุทธ์การก าหนดโครงสร้าง/รูปแบบการ
จัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่ อ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศที่ประสบความส าเร็จในการ
ไ ล่ ก ว ด ก า ร พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี  
(Technological Catching-up) ได้ แก่  
ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลีใต้ 

1   1 1     1 

กิจกรรมที่ 2  
จัดท าข้อเสนอรูปแบบการจัดสรรทุนวิจัย
และนวัตกรรมรองรับการด าเนินงานของ
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

ทบทวนโครงสร้าง/รูปแบบการจัดสรรทุน
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย 

1       1 1 1 
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บทบาทของ สวทน. 

 ร่วมถอดบทเรียนและจัดท ารูปแบบการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

ผลผลิต (Output) 

 ข้อเสนอรูปแบบการจัดสรรทุนวิจัยละนวัตกรรม ส าหรับใช้ในการออกแบบการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรม
ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ผลลัพธ์ (ที่คาดหวัง) (Outcome) 

 การจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับทิศทางและบริบทการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว
บนฐานของนวัตกรรม  

 
 

เร่ืองที่ 7 ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2562 

ความส าคัญของโครงการ 

ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการแข่งขันด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ สามารถบ่งชี้สถานภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นประโยชน์ต่อ
การก าหนดนโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้ เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศได้ ดังนั้น การ
จัดเก็บข้อมูลดัชนีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทันสมัย และถูกต้องตามมาตรฐานสากลจึงเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับประเทศไทยเพ่ือรวบรวมข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากหน่วยงานต่างๆ และรายงานสถานภาพด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้หน่วยงานทั้งในภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป  ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหารประเทศในการตัดสินใจ และการก าหนดนโยบายทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นข้อมูลส าคัญที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
สามารถน าไปใช้ในการพิจารณาก าหนดแผนอัตราก าลังคน และแผนการผลิตที่จะต้องใช้บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการก าหนด
หลักสูตรในการผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตรงกับความต้องการของสังคม เป็นต้น  รวมทั้งเป็น
ประโยชน์ต่อนักวิจัยนักวิชาการและบุคคลทั่วไปในการใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง และติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ 
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แผน/ผล การด าเนินงานกิจกรรมหลักของตัวชี้วัด (milestone) ในปี 2562 (เชิงปริมาณ) 
 

กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน หน่วยนับ 

แผน/ผล ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
Q1 

ตค-ธค 2561 
Q2 

มค-มีค 2562 
Q3 

เมย-มิย 2562 
Q4 

กค-กย 2562 
รวม 

(ไม่นับ
ซ้ า) แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

กิจกรรมที่ 1  
รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
ของภาคเอกชน ประจ าปี 2562 และ
ท าเนียบผู้ประกอบการที่มีกิจกรรมด้าน
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
ประจ าปี 2562 

ที่ปรึกษาด าเนินงานตามแผนการ
ส ารวจฯโดยได้ร่างรายงานฉบับ
สมบูรณ์ 2 เล่ม ตอนนี้ด าเนินงาน
ถึงงวดงานที่ 3 ตอนนี้ก าลังประชุม
คณะกรรมการก ากับ RDI Survey 
27 มีนาคม 2562 

2 รายงาน 
1 ฐานข้อมูล 

ด าเนินการ
ส ารวจให้ได้
แบบตอบ
กลับมา 
100% 

ได้ตามแผน
ที่วางไว้ 

ได้ผลการ
วิเคราะห์
สถานการณ์
การลงทุน
ด้านการวิจัย
และพัฒนา
ภาคเอกชน 

ได้ตามแผน
ที่วางไว้ 

รายงาน
ฉบับ
สมบูรณ์ 

   2 

กิจกรรมที่ 2  
หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ ประจ าปี 2562 

อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูล วทน. 

1 หนังสือ ยังไม่เริ่ม
โครงการ 

ไม่มี เริ่มการ
จัดเก็บ
ข้อมูล ได้ 3 
ตัว 

ได้ตามแผน
ที่วางไว้ 

เก็บสถิติได้ 
5 ตัว 

 เก็บสถิติ
ครบทั้ง 8 
ตัวและ
ประชุม
คณะอนุกรร
มการดัชนีฯ 

 1 

กิจกรรมที่ 3  
ระบบสารสนเทศด้าน วทน. และเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูล วทน. 

น าข้อมูลขึ้นเว็ปไซต์และปรับสถิติ
ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน 

1 ฐานข้อมูล ยังไม่เริ่ม
โครงการ 

ไม่มี น าข้อมูล 
RD ขึ้นเว็ป
ไซต์ได้  
1 ตัว 

ตามแผนที่
วางไว้ 

น าข้อมูล
ขึ้นเว็ปไซต์
ได้ 5 ตัว 

 ข้อข้อมูล
ขึ้นเว็ปไซต์
ครบทุกตัว 

 1 

กิจกรรมที่ 4  
โครงการส ารวจความต้องการบุคลากร
วิจัยและนวัตกรรมรายอุตสาหกรรม 

ที่ปรึกษาน าส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์ เดือนธันวาคม แต่ให้ที่
ปรึกษาประมาณการตัวเลขความ
ต้องการก าลังคนเพิ่มเติม 

1 รายงาน ได้รายงาน
ฉบับ
สมบูรณ์ 

ตามแผนที่
วางไว้ 

ที่ปรึกษา
น าส่งผล
ประมาณ
ความต้องการ
ก าลังคน
เพิ่มเติมมาให้ 

ตามแผนที่
วางไว้ 

    1 
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บทบาทของ สวทน. 

ด าเนินการจัดเก็บและสร้างเครือข่ายการจัดท าข้อมูลและเครือข่ายผู้ใช้ข้อมูลด้าน วทน. อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ิมขึ้น 
อาทิเช่น เครือข่ายการจัดท าข้อมูล วทน. โดยบทบาทหลักของ สวทน. ต้องท าให้ประเทศมีตัวชี้วัดที่ถูกต้องในการวางแผน
นโยบายและก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ผลผลิต (Output) 

 รายงาน วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของภาคเอกชน ประจ าปี 2562 
และท าเนียบผู้ประกอบการที่มีกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ประจ าปี 2562 

 หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปี 2562 
 ระบบสารสนเทศด้าน วทน. และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูล วทน. 
 รายงานส ารวจความต้องการบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมรายอุตสาหกรรม 

ผลลัพธ์ (ที่คาดหวัง) (Outcome) 

(1) วช. น าข้อมูลผลการส ารวจการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนไปรวมกับภาครัฐ, ภาคอุดมศึกษา, ภาคเอกชน
ไม่ค้าก าไร, ภาครัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ได้ภาพรวมของประเทศ 

(2) หน่วยงานต่างๆ น าไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมต่างๆ 
โดยมีหน่วยงานที่ใช้ข้อมูล อาทิเช่น ศอ., ศช., ศน., ศว., ศลช., สนช., สกว., วช., สศช., สสช., สกท. รวมถึง
นักวิจัยจากสถาบัน การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น 

(3) ส่งข้อมูลการวิจัยและพัฒนาให้กับ Thailand Management Association (TMA) เพ่ือส่งให้กับ IMD ในการ
จัดอันดับความสามารในการแข่งขัน และส่งข้อมูลให้กับ UNESCO เพ่ือรวบรวมข้อมูลการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศต่างๆ 

(4) ส่งข้อมูล สถิติ ตัวชี้วัด และดัชนี ด้าน วทน. เพ่ือน าไปจัดท าสถิติทางการ (Official statistics) ด้าน วทน. 
ตามแผนแม่บทสถิติรายสาขา วทน. 

(5) เกิดเครือข่ายการจัดท าข้อมูลและเครือข่ายผู้ใช้ข้อมูลด้าน วทน. อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ิมข้ึน อาทิเช่น เครือข่าย
การจัดท าข้อมูล วทน. รายอุตสาหกรรม ระหว่าง สวทน. หน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม และ 
สภาอุตสาหกรรม 

(6) บุคลากรภายใน สวทน. และบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถน าข้อมูล วทน. ที่ถูกต้องและแม่นย า
ไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ และ  
ตามนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ ในการใช้ วทน. ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

ผลกระทบ (Impact) 

ผลกระทบของโครงการ (Impact) ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความสามารถด้าน วทน ของประเทศ 
 

ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
1.ผลกระทบด้านนโยบาย สศช. และหนว่ยงานนโยบาย

ของประเทศ 
มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนและถกูต้อง 
เช่น ข้อมูลการวิจัยและพัฒนา 

ไม่สามารถประเมินเป็น
ตัวเงินได้ 
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ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
2.ผลกระทบด้านสาธารณะ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ผู้ประกอบการภาคเอกชนมีขีด

ความสามารถในการแข่งขันเพิ่ม
สูงขึ้นในการด าเนินธุรกิจบน
พื้นฐานของการวิจัยและพัฒนา
กิจกรรมนวัตกรรม อันน าไปสู่
รายได้เข้าประเทศและการการ
ขาดดุลการช าระเงินทาง
เทคโนโลยีของประเทศลดลง ซ่ึง
จะส่งผลให้การจัดอันดับขีด
ความสามารถในการแห่งขันของ
ประเทศดีขึ้น 

ไม่สามารถประเมินเป็น
ตัวเงินได้ 

3.ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ    
3.1 ต้นทุนลดลง    

  ปริมาณการน าเข้า    
  อัตราการสูญเสียในกระบวนการผลิต    
  ประหยดัพลังงาน     
  ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต    
  ปริมาณการใช้วัตถุดิบ    
  ค่าจ้างแรงงานในประเทศ    
  ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ    
  อื่นๆ……………….........………..……….    

3.2 ยอดขายเพ่ิมขึ้น    
  ปริมาณการส่งออก    
  รายได ้    
  ปริมาณสินค้า/ผลผลติ    
  ราคาต่อหน่วย    
  คุณภาพสินค้า/ผลผลิต    
  อื่นๆ………………………………………….    

3.3 การลงทุน    
  อัตราการจ้างงาน    
  การลงทุนด้านเครื่องจักรและอปุกรณ ์    
  อื่นๆ………………………………………….    

3.4 อื่นๆ............................................    
4.ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม    
  มีผู้ได้รับประโยชน์ / มีผูไ้ดร้ับความช่วยเหลือ    
  การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    
  ลดมลภาวะต่างๆ    
  เพิ่มการการจ้างงาน    
  อื่นๆ…………………………………………..    
5.ผลกระทบด้านชุมชนและพ้ืนที ่    
6. ผลกระทบด้าน วทน    

6.1 ต้นแบบ/ผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิต    
  มูลคา่ของต้นแบบ/ผลติภณัฑ์ ทีไ่ดร้ับการพัฒนา    
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ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
  มูลคา่ของต้นแบบ/ผลติภณัฑ์ ใหม่ที่เกดิขึ้น    
  กระบวนการผลติใหม่ที่ได้รับการพัฒนา    
  มูลค่าของกระบวนการผลิตทีไ่ด้รับเทคโนโลยี
ในการผลติ 

   

6.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (จ านวน/รายละเอียด)    
  ผู้บริหาร     
  บุคลากรวิจยัและพัฒนา    
  บุคลากรสนับสนุน    
  นักศึกษาระดับปริญญาเอก    
  นักศึกษาระดับปริญญาโท    
  นักศึกษาระดับ ปวส.    
  นักศึกษาระดับ ปวช.    
  นักเรียนระดับมัธยมปลาย    
  นักเรียนระดับมัธยมต้น    
  อื่นๆ ...............................................    

6.3 Know-How ที่ได้รับ    
6.4 มีข้อมูลในการวางแผนและนโยบายท่ี

ถูกต้อง 
หน่วยงานวางแผนและนโยบาย
ของประเทศ 

ได้ตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 2560 - 2579. 

ไม่สามารถประเมินเป็น
ตัวเงินได้ 

หมายเหตุ : หากมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมโปรดแนบมาพร้อมกัน 
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ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 
 

แผนงาน งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลใช้จ่าย 
ต.ค.61-ก.พ.62 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
ผลใช้จ่าย 

 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างรากฐานความเข้มแข็งของระบบวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ 

818.145 150.186 18.4% 

แผนงาน 1.1: การจัดท าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ 

798.803 143.314 17.9% 

แผนงาน 1.2: การจัดท ามาตรการเพื่อเสรมิสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การพัฒนานวัตกรรม 

3.520 1.168 33.2% 

แผนงาน 1.3: การจัดท าฐานข้อมลูดัชนี วทน. และการคาดการณ์
เทคโนโลย ี

15.822 5.704 36.1% 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา Platform สนับสนนุนวัตกรรมเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

80.778 13.631 16.9% 

แผนงาน 2.1: การออกแบบและทดสอบกลไกสนับสนุน วทน. ใน
อุตสาหกรรม 

22.097 3.676 16.6% 

แผนงาน 2.2: การสร้าง Industrial Technology Platform for S-
Curve Industries  

52.636 8.015 15.2% 

แผนงาน 2.3: การขับเคลื่อนนโยบายการทูตวิทยาศาสตร์ (Science 
Diplomacy) 

6.045 1.939 32.1% 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา New Growth Engine ของเศรษฐกิจนวัตกรรม 106.316 36.706 34.5% 

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

43.742 23.769 54.3% 

แผนงาน 3.2: การพัฒนากลไกสนบัสนุนผู้ประกอบการธรุกิจนวัตกรรม
รายใหม่และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)  

3.552 0.315 8.9% 

แผนงาน 3.3: การพัฒนาก าลังคนสะเต็ม (STEM Workforce & Talent 
Mobility) 

59.022 12.622 21.4% 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 61.284 15.393 25.1% 

แผนงาน 4.1: โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร 61.284 15.393 25.1% 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 101.101 46.316 45.8% 

รวม  1,167.624 262.231 22.5% 
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ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของความส าเร็จในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการภายในเทียบกับแผน 

ค าอธิบาย การปรับปรุงและพัฒนาระบบให้สามารถท างานร่วมกันอย่างมีบูรณาการ และมีภูมิคุ้มกันที่ดี สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้องค์กรมีการปรับตัวอย่างสมดุล รวมทั้ง 
สามารถประเมินผลความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าในการบริหาร รวมถึงทรัพยากรทางการเงินอ่ืนให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด การปรับปรุงกระบวนการบริหารภายใน เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างาน 

การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานสนับสนุน หมายถึง การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานของส านักงานโดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการท างาน โดยยังให้
ความส าคัญกับความถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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แผน/ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ไตรมาส 1 

ตค-ธค 2561 
ไตรมาส 2 

มค-มีค 2562 
ไตรมาส 3 

เมย-มิย 2562 
ไตรมาส 4 

กค-กย 2562 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

Product 
ด้าน PR 

  - ปรับปรุงเว็บไซต์ สวทน. 
ให้สามารถสื่อสารกับ
ภายนอกได้มีประสิทธิผล
ยิ่งข้ึน 

- จัดท าระบบลงทะเบียน
ออนไลน์ รองรับการจัด
ประชุมสมัมนา 

- จัดเตรยีมอุปกรณ์ไอที เพื่อ
รองรับการใช้งาน facebook 
live 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 
 
 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 
 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 

    

Product 
ด้าน IT 

    - จัดท าแนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภยัด้าน
สารสนเทศ 

- จัดหาอุปกรณเ์ครือข่ายและ
คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่
ส าหรับพนักงานเพื่อเพิ่ม
ความรวดเร็วในการท างาน 

- จัดท าระบบตรวจสอบ
สถานะเว็บไซต์และ Internet 

 - จัดท าระบบศูนย์กลางข้อมูล
ทางด้านไอที และ Enterprise 
Architecture Phase 1 
(เฉพาะงานไอที) 
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กิจกรรม 
ไตรมาส 1 

ตค-ธค 2561 
ไตรมาส 2 

มค-มีค 2562 
ไตรมาส 3 

เมย-มิย 2562 
ไตรมาส 4 

กค-กย 2562 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

(เพื่อแก้ไขปัญหาระบบ
เว็บไซต์และ Internet ใช้งาน
ไม่ได้ได้อย่างรวดเร็ว) 
 

Product 
ด้านพัสดุ 

      - ระบบจัดเก็บ Stock วสัดุ
ส านักงาน ในระบบ ERP เพื่อ
สามารถตรวจสอบได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง 
 
- พัฒนาระบบคืนหลักประกัน
สัญญา/และเงินประกันผลงาน 
เชื่อมผ่านระบบ ERP 

 

Product 
ด้านการเงิน
บัญช ี

- ระบบค้นหารายละเอียด
ของเงินท่ีพนักงานได้รับโอน 
Online (อยู่ในIntranet) 
 
- ปรับปรุงระเบียบ สนง. ให้
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน ได้แก่ ระเบียบ
การเงิน ระเบยีบค่าใช้จ่าย
การเดินทาง ระเบียบค่า
รับรองและค่าตอบแทน 
 
- ปรับปรุงระบบและ
แบบฟอร์มการเงิน FIN100 

เสร็จสิ้น 
 
 
 
เสร็จสิ้น 
 
 
 
 
 
 
เสร็จสิ้น 
 

- พัฒนารูปแบบรายงานใน
ระบบ ERP ให้สามารถ 
import เข้าระบบ KTB 
Corporate Online ได้เพื่อ
ลดความซ้ าซ้อนและ
ผิดพลาด 
 
 
- การจ่ายช าระเงินให้กับคู่ค้า
ภายนอก โดยวิธีการโอนเงิน
ผ่าน KTB Online 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
เสร็จสิ้น 

- ระบบ E-Withholding Tax 
(ยื่นภาษี ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ให้ส านักงาน) 

- จัดท าระบบ QR Code 
เพื่อให้พนักงานโอนเงินเข้า
ส านักงานอย่างถูกต้อง และ
สามารถระบตุัวบุคคลได ้
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กิจกรรม 
ไตรมาส 1 

ตค-ธค 2561 
ไตรมาส 2 

มค-มีค 2562 
ไตรมาส 3 

เมย-มิย 2562 
ไตรมาส 4 

กค-กย 2562 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

และ FIN401 ให้แสดงช่ือ
ผู้บริหารตามโครงสร้างใหม่ 
และ วิเคราะห์จ านวนเงินยืม
ว่าเป็นไปตามระเบียบใหม่
หรือไม ่
 
- การพิสูจน์ตัวตนของ
บุคคลภายนอกด้วยระบบ 
Government Data 
Exchange เพื่อตรวจสอบ
ยืนยันข้อมูลบตัรประชาชน/
ทะเบียนบ้าน จากฐานข้อมลู
กรมการปกครอง 

 
 
 
 
 
 
เสร็จสิ้น 

Product 
ด้านบริหาร
ทั่วไป 

    - ทบทวนและปรับปรุง
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานการ
รับ-ส่งเอกสาร/ไปรษณีย์ เพื่อ
ใช้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
ระบบ IT ที่น ามาใช้สนับสนุน
การปฏิบัติงาน  

- การน าระบบ e-Meeting 
มาใช้ในคณะกรรมการคณะ
ต่างๆ ของส านักงาน 

 - จัดหาและติดตั้งระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลด
ขั้นตอนการบริหารงานของ
ผู้บริหาร และลดกระดาษ
ภายในองค์กร 

- การติดตั้งระบบควบคุม
โสตทัศนูปกรณ์ (แสงสว่าง 
เสียง จอภาพ) ผ่าน 
Application หรืออุปกรณ์
สื่อสารเพื่อการควบคมุได้ท้ัง
ระยะใกล้และไกล 
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กิจกรรม 
ไตรมาส 1 

ตค-ธค 2561 
ไตรมาส 2 

มค-มีค 2562 
ไตรมาส 3 

เมย-มิย 2562 
ไตรมาส 4 

กค-กย 2562 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

Product 
ด้าน
กฎหมาย 

  - ศึกษาร่าง พ.ร.บ. ท่ี
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ของส านักงานใหม่ และยก
ร่างข้อบังคับ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และค าสั่งที่
เกี่ยวข้อง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

- ทบทวนข้ันตอน 
กระบวนการ และปรบัปรุง
ระบบ MOU เพื่อสนับสนุน
เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ
ผู้บริหาร 

   

Product 
ด้านบุคลากร 

- วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาบุคลากรวา่บุคลากร
ได้รับโอกาสในการพัฒนา
ทัว่ถึงหรือไม่ และสัดส่วนอยู่
ที่การพัฒนา Skill หรือศึกษา
ดูงาน (ทุกไตรมาส) 

เสร็จสิ้น 
(ส าหรับ 

ไตรมาส 1) 

- ปรับปรุง/ตดิตั้งระบบ
เงินเดือนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานและ
รองรับการเรียกข้อมลู
อุปกรณ์สื่อสาร และเช่ือมกับ
ระบบการลาเพื่อรองรับการ
ท างาน Work from 
anywhere 
 
- ทบทวนการคิดอัตราแรก
เข้า/ค่าประสบการณ์
พนักงานใหม่ เพื่อให้สามารถ
แข่งขันกับองค์กรในลักษณะ
ใกล้เคียงกัน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 

- สร้างระบบ Portfolio 
ส าหรับเก็บผลงานพนักงาน 
เพื่อรักษาความรู้ขององค์กร 
และเพื่อการค้นคว้าต่อยอด 

- พัฒนาระบบสมัครงาน
ออนไลน ์

 - ปรับปรุงระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน 

- วิเคราะหผ์ลการศึกษาว่า 
Work from anywhere 
เหมาะกับลักษณะงานของ   
สวทน หรือไม ่

- ศึกษาการน าระบบ HR 
Chatbot มาใช้ในส านักงาน 

- ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
สวัสดิการเลือกได้ของพนักงาน 
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ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของความส าเร็จในการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร 

ค าอธิบาย  

 คณะกรรมการบริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนในการก ากับดูแลกิจการ 
 สร้างความเชี่ยวชาญและรอบรู้ของบุคลากร บุคลากร สวทน. ทั้งความรู้และประสบการณ์เชิงลึกและเชิงกว้าง มีการ

พัฒนาบุคลากรที่มีความหลากหลายและเหมาะสม 
 พัฒนาทักษะบริหารจัดการเพ่ือให้สามารถผลักดันงานให้สัมฤทธิผล บุคลากรของ สวทน. ต้องสามารถผลักดันงานให้

ส าเร็จภายใต้ข้อจ ากัดของเวลาและทรัพยากร โดยใช้ทักษะด้านการบริหารจัดการ อาทิ การวางแผน การสื่อสาร และ
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี 

 มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมเป็นหัวใจหลักในการสร้างความผูกพัน ความสุข 
และมุ่งมั่นทุ่มเทเพ่ือความส าเร็จของงาน ภายใต้การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักองค์กรธรรมาภิบาล 

 การพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริหาร 
 การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล 
 การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร  

แผน/ผลการด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 
ตค-ธค 2561 

ไตรมาส 2 
มค-มีค 2562 

ไตรมาส 3 
เมย-มิย 2562 

ไตรมาส 4 
กค-กย 2562 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

กิจกรรม 
Retreat 
ส าหรับสาย
งาน
สนับสนุน
(D4) 

ความพึง
พอใจระดับ
สูงสุด มี 
91% (ใช้
แบบส ารวจ) 

พัฒนา
พนักงานให้
รู้จักจุดแข็ง
ของตนเอง
ผ่าน 
Workshop: 
Strengths 
Finder 

เสร็จสิ้น 
(พนักงานมี
แนวทางใน
การน าไปใช้
ประโยชน์ 
74% จาก
แบบส ารวจ
Workshop 
4 ครั้ง) 

การวาง 
Value 
proposition 
ขององค์กร
ใหม่  
(จาก สวทน. 
เป็น สอวช.) 

 ติดตามผล ว่า
การเข้าร่วม
กิจกรรม
พัฒนา
พนักงาน 
ส่งผลอยา่งไร
ในการท างาน 
เพื่อคัดเลือก
การอบรม
สัมมนาท่ีควร
ด าเนินการ
ต่อหรือควร
ตัดทิ้งในปี
หน้า 

 

Workshop 
ส าหรับ
ผู้บริหาร ใน
การรับมือกับ
การ
เปลี่ยนแปลง 
และเข้า

ผู้บริหารมี
แนวทางใน

การน าความรู้
ไปใช้

ประโยชน์ 
87% (ใช้

แบบส ารวจ) 

Workshop 
ส าหรับ
ผู้บริหาร เพื่อ
วางบทบาท
เป็น Change 
and 
Performanc

เสร็จสิ้น 
(ผู้บริหารทุก
คนได้รบั
ข้อคิดและ
แนวทางการ
น าไปใช้ จาก
การพูดคุยใน
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ไตรมาส 1 
ตค-ธค 2561 

ไตรมาส 2 
มค-มีค 2562 

ไตรมาส 3 
เมย-มิย 2562 

ไตรมาส 4 
กค-กย 2562 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ใจความ
ต้องการ
พื้นฐานของ
คนในทีมงาน 
 

e Leader 
รวมทั้งสร้าง 
Motivation 
ในทีมงาน
ด้วยการ
ชมเชยและให้ 
Feedback 

ใน 
Workshop) 

การพัฒนา
ด้านการ
ก ากับดูแล
กิจการของ
คณะ
กรรมการบริ
หาร (ทุกไตร
มาส) 

เสร็จสิ้น 
ส าหรับไตร
มาส 1 

ส่งเสริมให้
พนักงานมี
ความรอบรู้
และเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 
รวมทั้งมี
ข้อมูลเพื่อ
ประกอบการ
ท างาน 

เผยแพร่ Link 
ใน Intranet 
ได้แก่ 
Online 
Course,  
Audio 
Book, 
Online 
Journal & 
Database 

    

การ
เสรมิสร้าง
คุณธรรม
และความ
โปร่งใสของ
หน่วยงาน 
ให้เป็น
องค์กรธรร
มาภิบาล 
(โดยการ
ด าเนินการ
ตามแผนงาน
ที่องค์กรที่ท า
หน้าท่ีก ากับ
ดูแลก าหนด) 
(ทุกไตรมาส) 

เสร็จสิ้น 
ส าหรับไตร
มาส 1 

ส่งเสริม
ความรู้ด้าน 
Digital ผ่าน 
Workshop: 
Data 
Visualizatio
n and 
Business 
Dashboard 
with 
Microsoft 
Excel 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
(ก าหนดจัด
วันท่ี 28 – 
29 มี.ค. 62) 
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บุคลากรของส านักงาน 
ในปีงบประมาณ 2562 ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ส านักงานฯ มีบุคลากรจ านวน 111 คน จ าแนกตามวุฒิ

การศึกษา และกลุ่มสายงาน ดังนี้  

จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

จ าแนกตามกลุ่มสายงาน 
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ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2562 ตามกรอบแนวทาง ก.พ.ร. 

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบแนวทาง ก.พ.ร. ใน 5 องค์ประกอบ ในปีงบประมาณ 2562 ส านัก
งานฯ มีผลการด าเนินงานปรากฏตามตารางที่ 2 ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 แผนการด าเนินงานของส านักงานตามแนวทางการประเมิน ก.พ.ร. ประจ าปีงบประมาณ 2562 

องค์ประกอบการประเมิน น้ าหนัก แผน (เรื่อง) 

1. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ า งานตาม
หน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (งานตาม วัตถุประสงค์จัดตัง้
องค์การมหาชน) งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ รัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี (Functional Base) 

100 5 

(ตัวชี้วัด
องค์ประกอบ 

1+2+3 ไม่เกิน 5 
เร่ือง และตัวชี้วัด
บังคับ 1 เร่ือง) 

 

2. ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม ห ลั ก ภ า ร กิ จ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์   
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
(Agenda Base) 

100 

3. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด 
กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการการด าเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน 
(Area Base) 

100 

4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ  (Innovation Base) รวมทั้ งการก ากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการ  

100 4 

5. ศักยภาพในการด าเนินการขององค์การมหาชนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(Potential Base)  

100 1 

รายละเอียดของผลการด าเนินงานของส านักงาน ปีงบประมาณ 2562 ในแต่ละองค์ประกอบ มีดังนี ้

 

องค์ประกอบที่ 1 : ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่
ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี (Functional Base) 

การด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
การด าเนินงานตามกฎหมาย การด าเนินงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนประเทศไทย 4.0 แผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ 2 เรื่อง ดังนี้ 
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เร่ืองที่ 1.1 ผลกระทบจากการขับเคลื่อนกลไก Talent Mobility ต่อภาคประชาชน 

ความส าคัญของโครงการ 

โครงการ Talent Mobility ริเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2556 ผ่านการทดลองด าเนินงานน าร่องร่วมกับส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และต่อมาในปี 2557 จึงมีการด าเนินงานโครงการ Talent Mobility โดย 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ปัจจุบันมีการด าเนินโครงการ
แล้วกว่า 400 โครงการ แสดงให้เห็นว่า Talent Mobility เป็นกลไกสนับสนุนหนึ่งที่ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัย 
วทน. ระหว่างภาครัฐและเอกชนจ านวนมาก โดยโครงการ Talent Mobility มีจ านวนบุคลากร วทน. เข้าร่วมโครงการ
มากกว่า 1,000 คน ซึ่งสัดส่วนของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ Talent Mobility ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่มาจากภูมิภาค
เหนือ ดังนั้นการประเมินผลการด าเนินโครงการวิจัยเบื้องต้นในเขตภูมิภาคเหนือจึงมีความส าคัญ เพ่ือศึกษาผลกระทบ
ด้านต่างๆ จากการด าเนินโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ Talent Mobility อาทิ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบทาง
สังคม และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร วทน. การสร้างความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยพัฒนาในสถานประกอบการ และการประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจของ
โครงการวิจัย ภายใต้โครงการ Talent Mobility 

แผนการด าเนนิงานกิจกรรมหลักของตัวชี้วัด (milestone) ในปี 2562 

ด าเนินการส ารวจข้อมูลเชิงลึกเพ่ือประเมินผลลัพธ์และผลกระทบที่ได้จากการด าเนินโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ 
Talent Mobility ที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วระหว่างปี 2559 - 2561 จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ สถานประกอบการ
และบุคลากรวิจัย ในเขตภูมิภาคเหนือจ านวน 20 โครงการ  

บทบาทของ สวทน. 

ก าหนดแนวทางการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ Talent Mobility รวมถึง
ก าหนดกรอบการประเมินผลประโยชน์จากงานวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล เกณฑ์การวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจของ
โครงการวิจัย ภายใต้โครงการ Talent Mobility พร้อมทั้งติดตามการด าเนินงาน และสรุปข้อมูลการศึกษาผลกระทบด้าน
ต่างๆ จากการด าเนินโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ Talent Mobility  

รายงานผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 ถึง 15 มีนาคม 2562 

ก าหนดแนวทางการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ Talent Mobility รวมถึง
ก าหนดกรอบการประเมินผลประโยชน์จากงานวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล เกณฑ์การวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจของ
โครงการวิจัย ภายใต้โครงการ Talent Mobility พร้อมทั้งด าเนินการส ารวจข้อมูลเชิงลึกเพ่ือประเมินผลลัพธ์และ
ผลกระทบที่ได้จากการด าเนินโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ Talent Mobility และขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
เชิงลึกจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการ เพ่ือน าข้อมูลมาสรุปเพ่ือจัดท ารายงานการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบของโครงการ Talent Mobility  

ผลผลิต 

รายงานการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ Talent Mobility 

ผลลัพธ์ (ที่คาดหวัง)  
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เพ่ือทราบความส าเร็จและประโยชน์ของโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ Talent Mobility ในเขตภูมิภาคเหนือ 
รวมถึงผลกระทบด้านต่างๆ จากการด าเนินโครงการฯ อาทิ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบทางสังคม และผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร วทน. การสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของ
การวิจัยพัฒนาในสถานประกอบการ และการประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจของโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ Talent 
Mobility พร้อมทั้งเพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่องแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนด้าน วทน. ของ
ประเทศ 
 
 

เร่ืองที่ 1.2 Industrial R&I Manpower Policy 

ความส าคัญของโครงการ 

ประเทศไทยได้ติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางมากว่าเกือบ 4 ทศวรรษ สาเหตุเนื่องมาจากประเทศไทยขาด
ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท าให้ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจได้ดีเท่ากับประเทศ
พัฒนาแล้วที่มีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสูง เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น หรือสิงคโปร์ ในขณะเดียวกัน แรงงานของ
ประเทศไทยก็มีค่าแรงที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม กัมพูชา พม่า หรือลาว ท าให้ไทย
ไม่ใช่ประเทศที่เหมาะสมส าหรับตั้งฐานการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้น (Labour intensive) อีกต่อไป ท าให้การลงทุน
จากต่างประเทศในประเทศไทย ไม่สามารถแข่งขันได้กับประเทศเพื่อนบ้าน ทางรอดเพียงหนทางเดียวคือ ประเทศ
ไทยจะต้องเร่งสร้างอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้
ปานกลาง ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ.2558 ได้ก าหนดให้อุตสาหกรรมอนาคต (New-S-curve) ของประเทศไทย
ประกอบด้วยอุตสาหกรรมหุ ่นยนต์ (Robotics) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)  อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) 
และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)  

ปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าว คือบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพสูงและมีจ านวน
เพียงพอ ข้อมูลจากโครงการส ารวจความต้องการบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมรายอุตสาหกรรม ของ สวทน. พบว่า 
ในระยะเวลา 5 ปี กลุ ่มอุตสาหกรรม New S-curve มีความต้องการบุคลากรที ่มีคีวามและทักษะขั ้นสูง (จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ยกเว้น ในกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์) มากถึง 107,000 คน การ
พัฒนาบุคลากรกลุ่มดังกล่าวต้องอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นจากภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาบุคลากร
ร่วมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงองค์กรต่างประเทศ โดยภาครัฐจะต้องส่งเสริมให้
การพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้สามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการสนับสนุนงบประมาณ โครงสร้างพื้นฐาน และ
เครื ่องมือที ่เพียงพอ เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรกลุ ่มดังกล่าวสามารถท าได้อย่างเร่งด่วน และตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมที่ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว  
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แผน/ผล การด าเนินงานกิจกรรมหลักของตัวชี้วัด (milestone) ในปี 2562 (เชิงปริมาณ) 

กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน หน่วยนับ 

แผน/ผล ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
Q1 

ตค-ธค 2561 
Q2 

มค-มีค 2562 
Q3 

เมย-มิย 2562 
Q4 

กค-กย 2562 รวม 
(ไม่นับซ้ า) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
กิจกรรมที่ 1  หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ม.

มหิดล TCELS สวทช. กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ เป็นต้น เพื่อตกลงแนวทางการ
พัฒนาบุคลากร จัดประชุมกลุ่มเพื่อระดม
ความเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรร่วมกัน 
และก าหนดหน่วยงานประสานกลางที่
รั บผิ ดชอบการพัฒนาบุ คลากรใน
อุ ตสาหกรรมการแพทย์ ฯ  จั ดท า
แผนปฏิบัติการฯ เสนอคณะกรรมการ
ระดับชาติ    

         1 
จัดท าแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร
รองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
(Medical hubs) 

1 แผน   หารือกับ
หน่วยงา
นที่
เกี่ยวข้อง 

 ร่าง
แผนปฏิ
บัติการ 

 แผนปฏิ
บัติการ 

  

กิจกรรมที่ 2 หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มจธ. 
ม.เกษตรศาสตร์ สวทช. เป็นต้น เพื่อตกลง
แนวทางการพัฒนาบุคลากร จัดประชุม
กลุ่มเพื่อระดมความเห็นกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
บุคลากรอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและ
เคมีชีวภาพร่วมกัน และก าหนดหน่วยงาน
ประสานกลางที่รับผิดชอบการพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรม จัดท าแผนปฏิบัติ
การฯ เสนอคณะกรรมการระดับชาติ    

          
จัดท าแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร
รองรับอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและ
เคมีชีวภาพ (Biofuels and 
Biochemicals)   

1 แผน   หารือกับ
หน่วยงา

นที่
เกี่ยวข้อง 

 ร่าง
แผนปฏิ
บัติการ 

 แผนปฏิ
บัติการ 
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บทบาทของ สวทน. 

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เช่น สถาบันอุดมศึกษา 
สถาบันวิจัย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เช่น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นต้น เพ่ือร่วมมือกัน
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรม New S-curve ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรให้ตอบการพัฒนา
อุตสาหกรรมเพ่ืออนาคต บูรณาการการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้เกิดความร่วมมือและลดความซ้ าซ้อน และเสนอ
แผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือขอรับการอนุมัติจากคณะกรรมการระดับชาติ หรือคณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง   

ผลผลิต (Output) 

แผนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์หรือพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติ หรือรัฐมนตรีกระทรวงที่เก่ียวข้อง 

ผลลัพธ์ (ที่คาดหวัง) (Outcome) 

อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ และอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก มีบุคลากรวิจัย
และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงและจ านวนเพียงพอ สามารถรองรับการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคตได้ 

ผลกระทบ (Impact) 

ผลกระทบของโครงการ (Impact) ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความสามารถด้าน วทน ของประเทศ 
 

ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
1.ผลกระทบด้านนโยบาย สถานประกอบการในกลุ่ม

อุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร และ
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

เป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรม และสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้แก่กิจการ 

 

2.ผลกระทบด้านสาธารณะ บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
ถ่ายทอดทักษะและความรู ้

บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
ถ่ายทอดทักษะและความรู้ 
สามารถถ่ายทอดและ
กระจายความรู้ให้แกภ่าค
ส่วนอ่ืนในสังคม เกิด 
knowledge spillovers  

 

3.ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ    
3.1 ต้นทุนลดลง สถานประกอบการในกลุ่ม

อุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร และ
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

  

  ปริมาณการน าเข้า    
  อัตราการสูญเสียในกระบวนการผลิต    
  ประหยดัพลังงาน     
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ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต    
  ปริมาณการใช้วัตถุดิบ    
  ค่าจ้างแรงงานในประเทศ    
  ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญตา่งประเทศ    
  อื่นๆ……………….........………..……….    

3.2 ยอดขายเพ่ิมขึ้น สถานประกอบการในกลุ่ม
อุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร และ
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

  

  ปริมาณการส่งออก    
  รายได ้    
  ปริมาณสินค้า/ผลผลติ    
  ราคาต่อหน่วย    
  คุณภาพสินค้า/ผลผลติ    
  อื่นๆ………………………………………….    

3.3 การลงทุน สถานประกอบการในกลุ่ม
อุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร และ
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

  

  อัตราการจ้างงาน    
  การลงทุนด้านเครื่องจักรและอปุกรณ ์    
  อื่นๆ………………………………………….    

3.4 อื่นๆ............................................    
4.ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม    
  มีผู้ได้รับประโยชน์ / มีผูไ้ดร้ับความช่วยเหลือ    
  การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    
  ลดมลภาวะต่างๆ    
  เพิ่มการการจ้างงาน    
  อื่นๆ…………………………………………..    
5.ผลกระทบด้านชุมชนและพ้ืนที ่    
6. ผลกระทบด้าน วทน    

6.1 ต้นแบบ/ผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิต    
  มูลคา่ของต้นแบบ/ผลติภณัฑ์ ทีไ่ดร้ับการพัฒนา    
  มูลคา่ของต้นแบบ/ผลติภณัฑ์ ใหม่ที่เกดิขึ้น    
  กระบวนการผลติใหม่ที่ได้รับการพัฒนา    
  มูลค่าของกระบวนการผลิตทีไ่ด้รับเทคโนโลยี
ในการผลติ 

   

6.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (จ านวน/รายละเอียด)    
  ผู้บริหาร     
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ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
  บุคลากรวิจัยและพัฒนา    
  บุคลากรสนับสนุน    
  นักศึกษาระดับปริญญาเอก    
  นักศึกษาระดับปริญญาโท    
  นักศึกษาระดับ ปวส.    
  นักศึกษาระดับ ปวช.    
  นักเรียนระดับมัธยมปลาย    
  นักเรียนระดับมัธยมต้น    
  อื่นๆ ...............................................    

6.3 Know-How ที่ได้รับ    
6.4 อื่นๆ……………………………………………..    

หมายเหตุ : หากมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมโปรดแนบมาพร้อมกัน 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางการปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)  

การด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี การด าเนินการตามวาระการขับเคลื่อนและการปฏิรูปประเทศ 
ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ส า คั ญ เ ฉ พ า ะ เ รื่ อ ง ห รื อ ภ า ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย พิ เ ศ ษ จ า ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี /  
รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีที่ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการ การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ 3 เรื่อง ดังนี้ 
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เร่ืองที่ 2.1 ตัวชี้วัดบังคับ : การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

2.3.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
 

แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562) 
 

ล าดับ เร่ือง ประเด็น ความสอดคล้องกับ
นโยบาย 

รัฐบาล (ถ้าม)ี 

วัตถุประสงค์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ประเภทสื่อ 
โทรทัศน ์
(จ านวน) 

วิทยุ 
(จ านวน) 

สิ่งพิมพ์ 
(จ านวน) 

สารสนเทศ 
ออนไลน ์
(จ านวน) 

สื่ออ่ืนๆ* 
(จ านวน) 

กิจกรรม** 
(จ านวน) 

1 กิจกรรมการด าเนิน
โครงการต่างๆ การ
ขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ 
ของ สวทน. 

 

 

 

 

ขับเคลื่อนนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ร่วมกับ
หน่วยงานพันธมิตรท้ัง
ภาครัฐและเอกชน ให้
เกิดผลต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนไทย
ตามยุทธศาสตร์ประเทศ 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปียุทธศาสตร์
ท่ี2 : ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมในทุกสาขา
ของภาคการผลิตและ
บริการท่ีเป็นฐานรายได้
เดิมและท่ีต่อยอดเป็น
ฐานรายได้ใหม่ 

เพื่อสร้างความตระหนัก 
บทบาท หน้าท่ี การ
ด าเนินงาน ของ สวทน. 
ให้เห็นถึงความส าคัญ
ของการน านโยบาย 
วทน. ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 
สนับสนุนการปฏิรูป
ระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศท่ี
ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศและ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ภาครัฐ 
ภาคเอกชน
หน่วยงาน
วิจัย 
ผู้ประกอบการ
ประชาชน
ท่ัวไป 

 

 

 

 

 

นสพ. 

(52) 

 

 เฟสบุ๊ค (1) 

เว็บไซด์ (1)  

ข่าว
ออนไลน์ 
(203) 

   
บูธนิทรรศ
การและ
กิจกรรม
งานถนน

สาย
วิทยาศาสต
ร์ ประจ าปี 

2562 

(1) 

บูธนิทรรศ
การและ
กิจกรรม

งาน
มหกรรม

วิทยาศาสต



การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ [ 125 - 154 ] 
ครั้งท่ี 1/2562   วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 

ล าดับ เร่ือง ประเด็น ความสอดคล้องกับ
นโยบาย 

รัฐบาล (ถ้าม)ี 

วัตถุประสงค์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ประเภทสื่อ 
โทรทัศน ์
(จ านวน) 

วิทยุ 
(จ านวน) 

สิ่งพิมพ์ 
(จ านวน) 

สารสนเทศ 
ออนไลน ์
(จ านวน) 

สื่ออ่ืนๆ* 
(จ านวน) 

กิจกรรม** 
(จ านวน) 

ร์และ
เทคโนโลยี 
ประจ าปี 
2562 

 

พีธีลงนาม
ความ

ร่วมมือกับ
เครือข่าย 

EV 

(1) 
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ล าดับ เร่ือง ประเด็น ความสอดคล้องกับ
นโยบาย 

รัฐบาล (ถ้าม)ี 

วัตถุประสงค์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ประเภทสื่อ 
โทรทัศน ์
(จ านวน) 

วิทยุ 
(จ านวน) 

สิ่งพิมพ์ 
(จ านวน) 

สารสนเทศ 
ออนไลน ์
(จ านวน) 

สื่ออ่ืนๆ* 
(จ านวน) 

กิจกรรม** 
(จ านวน) 

2 กิจกรรมโครงการย่อย
ด าเนินงานร่วมกับ
เครือข่าย  ภายใต้
โครงการส่งเสริม
บุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมจาก
มหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยของภาครัฐ
ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการ
แข่งขันในภาคเอกชน 
(Talent Mobility) 

 

 

ส่งเสริมนโยบาย
โครงการส่งเสริม
บุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมจาก
มหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยของภาครัฐ
ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการ
แข่งขันในภาคเอกชน 
(Talent Mobility) 

มติ ครม. เมื่อวันท่ี 18 
กุมภาพันธ์ 2558 
มอบหมายให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดย
ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ 
ประสานหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องท้ังในภาครัฐ
และภาคเอกชนเพื่อ
ผลักดันการด าเนินการ
ตามนโยบายให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 

 

 

 

 

 

 

การประชาสัมพันธ์
นโยบายแห่งรัฐ ในการ
พัฒนาและสงเสริมการ
ใช้ประโยชนจากวิทยา
ศาสตร เทคโนโลยี การ
วิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม และส่งเสริม
การพัฒนา
ผู้ประกอบการผ่านการ
สร้างองค์ความรู้ด้าน 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

ภาครัฐ 
ภาคเอกชน
สถาบันการศึ
กษา 
ผู้ประกอบกา
ร และ
ประชาชน
ท่ัวไป 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

เฟสบุ๊ค (2) 

เว็บไซด์ (3)  

ข่าว
ออนไลน์ 

(48) 

กลุ่มไลน์ ส.
อ.ท.(1) 

 

 

ช่องทาง
สื่อสาร
ภายใน
ให้แก่

สมาชิกของ 
ส.อ.ท. (1) 
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ล าดับ เร่ือง ประเด็น ความสอดคล้องกับ
นโยบาย 

รัฐบาล (ถ้าม)ี 

วัตถุประสงค์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ประเภทสื่อ 
โทรทัศน ์
(จ านวน) 

วิทยุ 
(จ านวน) 

สิ่งพิมพ์ 
(จ านวน) 

สารสนเทศ 
ออนไลน ์
(จ านวน) 

สื่ออ่ืนๆ* 
(จ านวน) 

กิจกรรม** 
(จ านวน) 

3 โครงการจัดท าตัวชี้วัด 
ฐานข้อมูล ดัชนี ตาม
นโยบายแผน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ 

จัดท าตัวชี้วัด ฐานข้อมูล 
ดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.) และ
การคาดการณ์แนวโน้ม
เทคโนโลยี ซ่ึงเป็นข้อมูล
ส าคัญท่ีใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการลงทุน
ด้าน วทน. ในประเด็นท่ี
ส าคัญของประเทศ และ
ใช้ในการติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงานของประเทศ 
น าเสนอรายงานศึกษา
โครงการส ารวจข้อมูล
การวิจัยและพัฒนา
ภาคเอกชนไทย 
ประจ าปี 2560 และ
น าเสนอข้อมูลสถิติและ
ตัวชี้วัดด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ 

 

 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปียุทธศาสตร์
ท่ี2 : ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมา
ใช้ในการชี้วัดสถานภาพ
การพัฒนา วทน. ของ
ประเทศ และ
ประกอบการวาง
นโยบายและแผน วทน. 
และการตัดสินใจในการ
ลงทุนด้าน วทน. ท่ี
ส าคัญของประเทศ 
ตลอดจนใช้ในการจัดท า
แผนท่ีน าทางเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ซ่ึงน าไปสู่การ
ก าหนดยุทธศาสตร์วิจัย
และนวัตกรรมของ
ประเทศ 

ภาครัฐ  
ภาคเอกชน
สถาบันการศึ
กษา  
ประชาชน
ท่ัวไป 

 

TV (3)  

 

 

 

น.ส.พ. (8) 

 

 

เฟสบุ๊ค (2) 
เว็บไซต ์(2) 

ข่าว
ออนไลน์ 

(9) 

 

 

 

แถลงข่าว 
“ทะยานสู่
เวทีโลกด้วย
นวัตกรรม 
(Taking 

Off to the 
World 

Innovatio
n 

Frontier)” 
(1) 
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ล าดับ เร่ือง ประเด็น ความสอดคล้องกับ
นโยบาย 

รัฐบาล (ถ้าม)ี 

วัตถุประสงค์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ประเภทสื่อ 
โทรทัศน ์
(จ านวน) 

วิทยุ 
(จ านวน) 

สิ่งพิมพ์ 
(จ านวน) 

สารสนเทศ 
ออนไลน ์
(จ านวน) 

สื่ออ่ืนๆ* 
(จ านวน) 

กิจกรรม** 
(จ านวน) 

4 โครงการจัดต้ังและ
บริหารจัดการเมือง
นวัตกรรมอาหาร 

(Food Innopolis) 

 

 

 

เมืองนวัตกรรมอาหาร 
(Food Innopolis) เป็น
หน่ึงในโครงการตาม
นโยบาย Super 
Cluster ซ่ึงเป็นกิจการ
ท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
และอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต โดยจะได้รับ
สิทธิและประโยชน์
ส าหรับการส่งเสริมการ
ลงทุนเป็นพิเศษในพื้นท่ี
เป้าหมาย เพื่อให้มีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น มีความ
พร้อมรองรับกิจกรรม
วิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมของ
ภาคเอกชน 

มติ ครม. เมื่อวันท่ี 16 
พฤษภาคม 2559 
เห็นชอบให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็น
หน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนการจัดต้ังและ
ด าเนินการเมือง
นวัตกรรมอาหาร 
(Food Innopolis) 
ร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง (Agenda 
Base) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
เมืองนวัตกรรมอาหาร
รวมท้ังชักชวน
ภาคเอกชนให้ลงทุนด้าน 
วทน. ในพื้นท่ีของ
โครงการ 

ภาครัฐ  
ภาคเอกชน
สถาบันการศึ
กษา 
ผู้ประกอบกา
รด้าน
อุตสาหกรรม
อาหาร  

ประชาชน
ท่ัวไป 

   

นสพ. 

(85) 

 

เฟสบุ๊ค (2) 
เว็บไซต์ (2) 

ข่าว
ออนไลน์ 

(81) 

 

เจ้าหน้าท่ีให้
ค าปรึกษา
ในเมือง

นวัตกรรม
อาหาร 

(1) 

 

การ
ประกวด 

(1) 

กิจกรรม/
สัมมนา  

(7) 

อบรม 

(4) 

ประชุม
วิชาการ 

(1) 
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ล าดับ เร่ือง ประเด็น ความสอดคล้องกับ
นโยบาย 

รัฐบาล (ถ้าม)ี 

วัตถุประสงค์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ประเภทสื่อ 
โทรทัศน ์
(จ านวน) 

วิทยุ 
(จ านวน) 

สิ่งพิมพ์ 
(จ านวน) 

สารสนเทศ 
ออนไลน ์
(จ านวน) 

สื่ออ่ืนๆ* 
(จ านวน) 

กิจกรรม** 
(จ านวน) 

5 โครงการบูรณาการการ
เรียนรู้กับการท างาน 
(Work integrated 
Learning: WiL) และ
การสร้างความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีเชื่อมโยงกับ
เส้นทางอาชีพในระดับ
มัธยมศึกษา (Career 
Academy : CA) 

เพื่อพัฒนาก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยร่วมมือ
กับภาคอุตสาหกรรม
และสถาบันการศึกษา 
ในรูปแบบการศึกษา
ใหม่ โดยการบูรณาการ
ระหว่าง “คนงาน” ใน
ระดับปฏิบัติการหรือ
ช่างเทคนิค ให้ได้เรียน
และมีความรู้ ขณะท่ี 
“นักศึกษา” ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับ
ปริญญาบัณฑิต (ป.ตรี) 
ให้มีความรู้ท่ีเรียนจาก
งานจริง โดยบริหาร
จัดการให้นักศึกษาเรียน
ในสถานประกอบการ
พร้อมกับปฏิบัติงานเป็น
คนท างานอย่างเป็น
ระบบ 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์  

การประชาสัมพันธ์
นโยบายแห่งรัฐ ในการ
พัฒนาและสงเสริมการ
ใช้ประโยชนจากวิทยา
ศาสตร เทคโนโลยี การ
วิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม 

เพื่อประชาสัมพันธ์การ
เปิดรับสมัครนักเรียน
และ นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ และเผยแพร่
รายละเอียดข้อมูล
โครงการให้แก่สถาน
ประกอบการที่สนใจเข้า
ร่วมเป็นเครือข่าย 

ผู้ประกอบกา
ร
ภาคอุตสาหก
รรม 
สถานศึกษา
นักเรียน 
นักศึกษา 

 

 

 

 

 

นสพ. 

(1) 

 

เฟสบุ๊ค (1) 
เว็บไซต์ (1) 

ข่าว
ออนไลน์ 

(10) 
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ล าดับ เร่ือง ประเด็น ความสอดคล้องกับ
นโยบาย 

รัฐบาล (ถ้าม)ี 

วัตถุประสงค์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ประเภทสื่อ 
โทรทัศน ์
(จ านวน) 

วิทยุ 
(จ านวน) 

สิ่งพิมพ์ 
(จ านวน) 

สารสนเทศ 
ออนไลน ์
(จ านวน) 

สื่ออ่ืนๆ* 
(จ านวน) 

กิจกรรม** 
(จ านวน) 

6 

 

โครงการพัฒนากลไก
สนับสนุนผู้ประกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่
และวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup) 

 

 

พัฒนากลไกการ
สนับสนุนผู้ประกอบการ 
Startup ท่ีมุ่งเน้นการ
พัฒนาระบบนิเวศน์ท่ี
เหมาะสมท่ีจะส่งเสริม
ให้ธุรกิจ Startup 
เติบโต  

 

 

มติ ครม. เมื่อวันท่ี 9 
กุมภาพันธ์ 2559 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น
แห่งชาติ (National 
Start Up Committee) 
โดยมีปลัด
กระทรวงการคลัง เป็น
ประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านัก
นโยบายการออมและ
การลงทุน  

ส านักงานเศรษฐกิจการ
คลัง เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และผู้แทน
จากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องอีก 19 คน 
เป็นกรรมการ เพื่อ
ร่วมกันก าหนด
ยุทธศาสตร์หลัก 
(Grand Strategy) ใน
การแก้ไขปัญหา
วิสาหกิจของประเทศ 

เพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์ 
ท่ีเอื้อต่อการเติบโตของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมรายใหม่ 
พัฒนากฎหมาย 
กฎระเบียบท่ีเหมาะสม
ต่อการส่งเสริม Startup 
ในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ 
ตลอดจนการขับเคลื่อน
การสร้างระบบนิเวศน์
ในการพัฒนา
ผู้ประกอบการฐาน
นวัตกรรมใน
มหาวิทยาลัย และการ
ปรับเปลี่ยน
มหาวิทยาลัยของไทย
ไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการ
ประกอบการ 

ภาครัฐ
หน่วยงาน
เครือข่ายท่ี
เกี่ยวข้อง
ผู้ประกอบกา
รธุรกิจ
นวัตกรรม
รายใหม่ 
(Startup) 

 

 

 

 

 

 

 

เฟสบุ๊ค (1) 
เว็บไซต์ (1) 

ข่าว
ออนไลน์ 

(10) 
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ล าดับ เร่ือง ประเด็น ความสอดคล้องกับ
นโยบาย 

รัฐบาล (ถ้าม)ี 

วัตถุประสงค์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ประเภทสื่อ 
โทรทัศน ์
(จ านวน) 

วิทยุ 
(จ านวน) 

สิ่งพิมพ์ 
(จ านวน) 

สารสนเทศ 
ออนไลน ์
(จ านวน) 

สื่ออ่ืนๆ* 
(จ านวน) 

กิจกรรม** 
(จ านวน) 

7 โครงการวิทยาศาสตร์
เพื่ออุตสาหกรรม 
(Science for 
Industry: Sci-FI) 

เพื่อพัฒนาระบบการ
ท างานร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐ  

ภาคการศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรม ท่ี
มุ่งเน้นการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรมอย่าง
เป็นระบบสามารถ
พัฒนาไปสู่แพลตฟอร์ม 
(Platform) ด้าน
ก าลังคนในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปียุทธศาสตร์
การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

เพื่อสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของ
ประเทศ ผ่านการผลิต
ก าลังคนทางวิจัยและ
นวัตกรรม (ป.โท) ควบคู่
กับก าลังคนทางเทคนิค
และเทคโนโลยีท่ีมี
คุณภาพสูง (ปวส.-ป.ตรี) 
ในอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ ่พ้อมท้ัง 
ประชาสัมพันธ์โครงการ
และเผยแพร่
รายละเอียดข้อมูล
โครงการให้แก่สถาน
ประกอบการ 
สถานศึกษาท่ีสนใจเข้า
ร่วมเป็นเครือข่าย 

ผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหก
รรม
สถานศึกษา
นักเรียน 
นักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฟสบุ๊ค (1) 
เว็บไซต์ (1) 

ข่าว
ออนไลน์ 

(38) 

 

 

เปิดรับฟัง
ความคิดเห็น

สถาน
ประกอบการ

และ
ผู้เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับ
โครงการ 

“วิทยาศาสต
ร์เพื่อ

อุตสาหกรรม 
(Science 

for 
Industry: 
Sci-FI)” 

(1) 

พิธีลงนาม
ความร่วม
ระหว่าง สว
ทน. สวทช. 

และ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

(1) 
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ล าดับ เร่ือง ประเด็น ความสอดคล้องกับ
นโยบาย 

รัฐบาล (ถ้าม)ี 

วัตถุประสงค์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ประเภทสื่อ 
โทรทัศน ์
(จ านวน) 

วิทยุ 
(จ านวน) 

สิ่งพิมพ์ 
(จ านวน) 

สารสนเทศ 
ออนไลน ์
(จ านวน) 

สื่ออ่ืนๆ* 
(จ านวน) 

กิจกรรม** 
(จ านวน) 

8 โครงการจัดท ากรอบ
ยุทธศาสตร์การวิจัยขั้น
แนวหน้า (Frontier 
Research Strategy) 

เพื่อสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันอย่าง
ยั่งยืน ท าให้ประเทศมี
โครงสร้างของก าลังคนท่ี
เข้มแข็ง สามารถรับการ
เปลี่ยนแปลงของกระแส
เทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มี
ผลกระทบสูงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
และมีความเข็มแข็งทาง
วิชาการเป็นพื้นฐาน 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปียุทธศาสตร์
การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

เพื่อก าหนดทิศทาง
นโยบายด้านการวิจัยขั้น
แนวหน้า พร้อมท้ัง
ศึกษาและพัฒนา
มาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนความเป็นเลิศ
ด้านการวิจัยขั้นแนว
หน้าให้มีความเหมาะสม
กับบริบทของประเทศ 

ภาครัฐ 
ภาคเอกชน
หน่วยงาน
วิจัย 
ผู้ประกอบกา
รประชาชน
ท่ัวไป 

 

TV 

(5) 

 

วิทยุ 

(1) 

 

นสพ. 

(15) 

 

เฟสบุ๊ค (1) 
เว็บไซต์ (1) 

ข่าว
ออนไลน์ 

(46) 

 

 

 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  

(1) 

กิจกรรม 
“นักวิทย์รุ่น
ใหม่ น าไทย
ไปด้วยกัน” 

(1) 

9 โครงการขับเคลื่อน
นโยบาย Bio – 
Circular – Green 
(BCG) Economy เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและเศรษฐกิจ
สีเขียวของประเทศ และ 
ตอบโจทย์การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (SDG) ของ
สหประชาชาติอย่างน้อย 
5 เป้าหมาย ได้แก่ การ
ผลิตและบริโภคท่ียั่งยืน 
การรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การอนุรักษ์
ความหลากหลาย ความ

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปียุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการน า วทน. ไป
ยกระดับผลิตภาพของ
ผู้ผลิต และส่งเสริม
ผู้ประกอบการท่ีมีความ
พร้อมด้านนวัตกรรม ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-
curve) 4 อุตสาหกรรม 
ได้แก่ เกษตรและอาหาร 
พลังงานและเคมีชีวภาพ 
การแพทย์และสุขภาพ 
และการท่องเท่ียว เน้น
การเติบโตท่ีให้
ความส าคัญกับการ

ภาครัฐ 
ภาคเอกชน
หน่วยงาน
วิจัย 
ผู้ประกอบกา
รประชาชน
ท่ัวไป 

 

TV  

(9) 

 

วิทยุ 

(1) 

 

นสพ. (19) 

 

 

เฟสบุ๊ค (1) 
เว็บไซต์ (1) 

ข่าว
ออนไลน์ 

(82) 

 

 

 

งาน
นายกรัฐมน

ตรีพบ
ประชาคม
วิจัย ด้าน 

BCG 
Economy 
เพื่อการ

พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  

(1) 
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ล าดับ เร่ือง ประเด็น ความสอดคล้องกับ
นโยบาย 

รัฐบาล (ถ้าม)ี 

วัตถุประสงค์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ประเภทสื่อ 
โทรทัศน ์
(จ านวน) 

วิทยุ 
(จ านวน) 

สิ่งพิมพ์ 
(จ านวน) 

สารสนเทศ 
ออนไลน ์
(จ านวน) 

สื่ออ่ืนๆ* 
(จ านวน) 

กิจกรรม** 
(จ านวน) 

ร่วมมือเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

กระจายโอกาสรายได้และ
ความเจริญไปสู่ประชาชน
ของประเทศอย่างท่ัวถึง 
ภายใต้เงือ่นไขการดูแล
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้ม
อย่างจรงิจัง  

สัมมนา 
“นโยบาย
และการ
ลงทุนใน

อุตสาหกรร
มไบโอรีไฟ
เนอรีของ

ไทย”  
(1) 

10 โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมขนาดใหญ่ 
เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เป้าหมาย  
(Spearhead 
Program) 

จัดให้มีแผนงานการวิจัย
และนวัตกรรมส าคัญ 
(Spearhead 
Program) ท่ีคาดว่า จะ
สามารถส่งผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจท่ีชัดเจน 
ผลักดันผลงานวิจัยไปสู่
การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปียุทธศาสตร์
การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

เพื่อเพิ่มการลงทุนวิจัย
และพัฒนาของ
ภาคเอกชน ส่งผลให้
ประเทศมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันเพิ่มสูงขึ้นและ
เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
ด้วยนวัตกรรมมุ่งเน้นให้
เกิดการเชื่อมโยงกับภาค
ผลิตและภาคบรกิาร และ
มีการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์

ภาครัฐ 
ภาคเอกชน
หน่วยงาน
วิจัย 
ภาคอุตสาหก
รรม 

 

 

 

 

 

นสพ. (3) 

 

 

เฟสบุ๊ค (1) 
เว็บไซต์ (1) 

ข่าว
ออนไลน์ 
(109) 

 

 

 

 

ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น จดหมายข่าว โปสเตอร์ เป็นต้น 
* ให้ระบุประเภทสื่ออ่ืนๆ เช่น  สื่อบุคคล อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
** ให้ระบุประเภทกิจกรรม เช่น แถลงข่าว นิทรรศการ เป็นต้น  
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แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561 – มกราคม 2562) 

 
เร่ือง ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 

1. กิจกรรมการด าเนินโครงการต่างๆ 
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การ
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ของ 
สวทน. 

ข่าว
ออนไลน์ 
(5) 
เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

นสพ. (14)  
ข่าว
ออนไลน์ 
(66) เฟสบุ๊ค
(1) 
เว็บไซต์(1) 

นสพ. (17)  
ข่าว
ออนไลน์ 
(2) เฟสบุ๊ค
(1) 
เว็บไซต์(1) 

นสพ. (21)  
ข่าว
ออนไลน์ 
(123) 
เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 
นิทรรศการ 
(1)  
ลงนาม 
MOU (1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 
นิทรรศการ 
(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

2. กิจกรรมโครงการย่อยด าเนินงาน
ร่วมกับเครือข่าย  ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 
เ ทค โน โ ลยี แ ละนวั ตกร รมจาก
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของ
ภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อ เพิ่มขีด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ก า ร แ ข่ ง ขั น ใ น
ภาคเอกชน (Talent Mobility) 

เฟสบุ๊ค(2) 
เว็บไซต์(2) 

เฟสบุ๊ค(2) 
เว็บไซต์(2) 

ข่าว
ออนไลน์ 
(2) เฟสบุ๊ค
(2) 
เว็บไซต(์2) 

ข่าว
ออนไลน์ 
(41) 
เฟสบุ๊ค(2) 
เว็บไซต์(2) 
แถลงข่าว 
(1) 
 

เฟสบุ๊ค(2) 
เว็บไซต์(2) 

เฟสบุ๊ค(2) 
เว็บไซต์(2) 

เฟสบุ๊ค(2) 
เว็บไซต์(2) 

เฟสบุ๊ค(2) 
เว็บไซต์(2) 

เฟสบุ๊ค(2) 
เว็บไซต์(2) 

เฟสบุ๊ค(2) 
เว็บไซต์(2) 

เฟสบุ๊ค(2) 
เว็บไซต์(2) 

เฟสบุ๊ค(2) 
เว็บไซต์ (2) 

3. โครงการจัดท าตัวชี้วัด ฐานข้อมูล 
ดัชนี ตามนโยบายแผนวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

เฟสบุ๊ค(2) 
เว็บไซต์(2) 

เฟสบุ๊ค(2) 
เว็บไซต์(2) 

เฟสบุ๊ค(2) 
เว็บไซต์(2) 

เฟสบุ๊ค(2)  
เว็บไซต์(2) 

เฟสบุ๊ค(2) 
เว็บไซต์(2) 

TV (3) 
นสพ. (8)  
ข่าว
ออนไลน์ 
(9) เฟสบุ๊ค
(2) เว็บไซต์
(2) 

เฟสบุ๊ค(2) 
เว็บไซต์(2) 

เฟสบุ๊ค(2) 
เว็บไซต์(2) 

เฟสบุ๊ค(2) 
เว็บไซต์(2) 

เฟสบุ๊ค(2) 
เว็บไซต์(2) 

เฟสบุ๊ค(2) 
เว็บไซต์(2) 

เฟสบุ๊ค(2) 
เว็บไซต์ (2) 
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แถลงข่าว 
(1) 

4. โ ค ร งก า รจั ดตั้ ง แ ละบริ ห า ร จั ด
การเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food 
Innopolis) 

นสพ. (19)  
ข่าว
ออนไลน์ 
(2) เฟสบุ๊ค
(2) เว็บไซต์
(2) 
ประกวด 
(1) กิจกรรม 
(2) 

นสพ. (23)  
ข่าว
ออนไลน์ 
(40) เฟสบุ๊ค
(2) เว็บไซต์
(2) สัมมนา 
(2) อบรม 
(1) ประชุม 
(1) 

นสพ. (13)  
ข่าว
ออนไลน์ 
(14) เฟสบุ๊ค
(2) เว็บไซต์
(2) 
สัมมนา (1)  

นสพ. (30)  
ข่าว
ออนไลน์ 
(27) 
เฟสบุ๊ค(2) 
เว็บไซต์(2) 
สัมมนา (1) 
อบรม (1) 

เฟสบุ๊ค(2) 
เว็บไซต์(2) 
สัมมนา (1) 

       

5. โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับ
ก า ร ท า ง า น  ( Work integrated 
Learning: WiL) แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง
ค ว า ม รู้ ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี ท่ีเชื่อมโยงกับเส้นทาง
อาชีพในระดับมัธยมศึกษา (Career 
Academy : CA) 

นสพ. (1) 
ข่าว
ออนไลน์ 
(8) เฟสบุ๊ค
(2) เว็บไซต์
(1) 

เฟสบุ๊ค(2) 
เว็บไซต์(1) 

นสพ. (1) 
ข่าว
ออนไลน์ 
(1) เฟสบุ๊ค
(2) เว็บไซต์
(1) 

เฟสบุ๊ค(2) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(2) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(2) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(2) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(2) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(2) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(2) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(2) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(2) 
เว็บไซต์(1) 

6. โครงการพัฒนากลไกส นับส นุน
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมราย
ใหม่และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 

ข่าว
ออนไลน์ 
(7) เฟสบุ๊ค
(1) เว็บไซต์
(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

ข่าว
ออนไลน์ 
(3)  
เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

7. โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อ
อุตสาหกรรม (Science for 
Industry: Sci-FI) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

ข่าว
ออนไลน์ 
(38)  
เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 
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8. โครงการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การ
วิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier 
Research Strategy) 

TV (4)  
วิทยุ (1) 
นสพ. (1) 
ข่าว
ออนไลน์ 
(45)  
เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 
สัมมนา (1) 

TV (1)  
นสพ. (14) 
ข่าว
ออนไลน์ 
(1)  
เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 
 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

9. โครงการขับเคลื่อนนโยบาย Bio – 
Circular – Green (BCG) 
Economy เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

TV (9)  
วิทยุ (1) 
นสพ. (19) 
ข่าว
ออนไลน์ 
(41)  
สัมมนา (1) 

ข่าว
ออนไลน์ 
(41) เฟสบุ๊ค
(1) เว็บไซต์
(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

10. โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาด
ใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เป้าหมาย  (Spearhead Program) 

นสพ. (1) 
ข่าว
ออนไลน์ 
(2) 
เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

ข่าว
ออนไลน์ 
(4) เฟสบุ๊ค
(1) เว็บไซต์
(1) 

ข่าว
ออนไลน์ 
(100) 
เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

นสพ. (2) 
ข่าว
ออนไลน์ 
(3) เฟสบุ๊ค
(1) เว็บไซต์
(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

เฟสบุ๊ค(1) 
เว็บไซต์(1) 

ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ เชน่ จดหมายข่าว โปสเตอร์ เป็นตน้ 
* ให้ระบุประเภทสื่ออ่ืนๆ เชน่  สื่อบุคคล อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ เป็นตน้ 
** ให้ระบุประเภทกิจกรรม เช่น แถลงข่าว นิทรรศการ เป็นตน้ 

2.3.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อประเด็นสถานการณ์ 

       ในปีงบประมาณ 2562 นี้ สวทน. ไม่มีประเด็นข่าวที่ก าหนดจากกรมประชาสัมพันธ์ ส านักโฆษก ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อชี้แจงต่อนายกรัฐมนตรี 
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เรื่องที่ 2.2 สมุดปกขาวการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย (STI White 
Paper) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (BCG Economy)  

ความส าคัญของโครงการ 

การพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน (Sustainably Inclusive Growth) ต้องให้ความส าคัญกับการ
พัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว 
(Green Economy) หรือ “BCG” ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาบนความเข้มแข็งภายในประเทศที่มีอยู่เดิม คือ ความหลายทาง
ชีวภาพและการเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรของโลก โดยน าเอาความรู้และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
พัฒนาต่อยอด และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยากรชีวภาพและผลผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้ระบบการผลิตต้องเน้นสร้างสมดุล
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ การสร้างมูลค่าสูงสุดจากใช้ประโยชน์
ทรัพยากร ควบคู่กับการลดของเสียลงให้น้อยที่สุดหรือเป็นศูนย์ (zero waste)  การพัฒนาแบบ BCG จึงเป็นการพัฒนาที่จะ
น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีการน าทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สวทน. จึงได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้จัดท าสมุดปกขาวเพ่ือเสนอแนวทางการน า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย ข้อเสนอดังกล่าว
จะน าไปสู่แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการ กฎระเบียบ โครงสร้างพ้ืนฐาน และการพัฒนาก าลังคน เพ่ือให้
เศรษฐกิจชีวภาพเกิดขึ้นได้จริงและกลายเป็นระบบเศรษฐกิจที่สร้างความแตกต่างในการแข่งขัน (differential advantage) 
ก่อให้เกิดการกระจายรายได้หรือการเติบโตอย่างทั่วถึง (inclusive growth) โดยยังคงความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมและความ
หลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่กับประเทศไทยต่อไป    
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แผน/ผล การด าเนินงานกิจกรรมหลักของตัวชี้วัด (milestone) ในปี 2562 (เชิงปริมาณ) 

 

กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน หน่วยนับ 

แผน/ผล ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
Q1 

ตค-ธค 2561 
Q2 

มค-มีค 2562 
Q3 

เมย-มิย 2562 
Q4 

กค-กย 2562 รวม 
(ไม่นับซ้ า) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
กิจกรรมที่ 1  
CE Stocktaking & Initial 
Stakeholder Analysis 

ทบทวนนโยบายและกิจกรรมการ
ด าเนินงาน CE ของไทยและต่างประเทศ 

ประเทศ/ 
แผน 

3  3 3 
 

     3 

กิจกรรมที่ 2  
National Direction for CE 
& Scoping 

- วิเคราะห์แนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานด้าน CE ในไทย 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างภาพ
อนาคต ก าหนดขอบเขตและทิศ
ทางการด าเนินงานด้าน CE ของไทย 

ภาพอนาคต 
 

    4 
 

   4 

กิจกรรมที่ 3  
CE Technology foresight 

- วิเคราะห์ช่องว่าง 
- จัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร สิ่ง
ตีพิมพ์ และดัชนีช้ีวัดอื่น ๆ ด้าน CE  

บทวิเคราะห/์R&I 
agenda/Roadmap 

    3 
 

   3 

กิจกรรมที่ 4 
Implementation package 
design 

- พัฒนาข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบ
นิเวศน์นวัตกรรมด้าน CE และโครงการ
น าร่อง 

- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 

รายงานฉบับสมบูรณ์       1 
 

 1 

* CE = Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน 
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บทบาทของ สวทน. 

1. คัดเลือกกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามรูปแบบ BCG Model เพ่ือเข้า
สัมภาษณ์และศึกษารายละเอียด 

2. จัดท าข้อเสนอแนะการบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) ในภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียน ได้แก่ เกษตรและอาหาร พลังงานและเคมีชีวภาพ สุขภาพและการแพทย์ และ
การท่องเที่ยว 

3. พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบในมิติของการกระจายรายได้ (inclusiveness) แก่กลุ่มฐาน
ราก และสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้วยผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (high value added) 

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมคณะกรรมการก ากับโครงการ และประชุมรับฟังความคิดเห็น 
5. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานสรุปผลการศึกษา 
6. จัดจ้างและบริหารโครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ผลผลิต (Output) 

สมุดปกขาวการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย (STI White Paper) เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (BCG Economy) ไดน้ าเสนอ รวท. และ นรม. ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ตามเอกสารเผยแพร่
ทางเวบไซต์ : http://www.sti.or.th/news-detail.php?news_type=2&news_id=400 

ผลลัพธ์ (ที่คาดหวัง) (Outcome) 

 เพ่ิมจ านวนหรือยกระดับผู้ประกอบการไทยให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่แข่งขันได้ใน
ระดับโลก 

 เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมายให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์
สูงสุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบ (Impact) 

ผลกระทบของโครงการ (Impact) ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความสามารถด้าน วทน ของประเทศ 
 

ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
1.ผลกระทบด้านนโยบาย ประชาคมวิจัย BCG  ใช้เป็นกรอบการจัดสรร

งบประมาณ 
 เป็นข้อมูลประกอบการ

พัฒนากลไกและ
มาตรการ 

InnoHub 
2,300,000,000 

Spearhead 
1,800,000,000 

2.ผลกระทบด้านสาธารณะ ผู้ประกอบการ รับรู้ทิศทางการสนับสนุน
ของรัฐบาล 

- 

3.ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ    
3.1 ต้นทุนลดลง    

  ปริมาณการน าเข้า    
  อัตราการสูญเสียในกระบวนการผลิต    
  ประหยดัพลังงาน     
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ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต    
  ปริมาณการใช้วัตถุดิบ    
  ค่าจ้างแรงงานในประเทศ    
  ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ    
  อื่นๆ……………….........………..……….    

3.2 ยอดขายเพ่ิมขึ้น    
  ปริมาณการส่งออก    
  รายได ้    
  ปริมาณสินค้า/ผลผลติ    
  ราคาต่อหน่วย    
  คุณภาพสินค้า/ผลผลิต    
  อื่นๆ………………………………………….    

3.3 การลงทุน    
  อัตราการจ้างงาน    
  การลงทุนด้านเครื่องจักรและอปุกรณ ์    
  อื่นๆ………………………………………….    

3.4 อื่นๆ............................................    
4.ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม    
  มีผู้ได้รับประโยชน์ / มีผูไ้ดร้ับความช่วยเหลือ    
  การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    
  ลดมลภาวะต่างๆ    
  เพิ่มการการจ้างงาน    
  อื่นๆ…………………………………………..    
5.ผลกระทบด้านชุมชนและพ้ืนที ่    
6. ผลกระทบด้าน วทน    

6.1 ต้นแบบ/ผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิต    
  มูลคา่ของต้นแบบ/ผลติภณัฑ์ ทีไ่ดร้ับการพัฒนา    
  มูลคา่ของต้นแบบ/ผลติภณัฑ์ ใหม่ที่เกดิขึ้น    
  กระบวนการผลติใหม่ที่ได้รับการพัฒนา    
  มูลค่าของกระบวนการผลิตทีไ่ด้รับเทคโนโลยี
ในการผลติ 

   

6.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (จ านวน/รายละเอียด)    
  ผู้บริหาร     
  บุคลากรวิจยัและพัฒนา    
  บุคลากรสนับสนุน    
  นักศึกษาระดับปริญญาเอก    
  นักศึกษาระดับปริญญาโท    
  นักศึกษาระดับ ปวส.    
  นักศึกษาระดับ ปวช.    
  นักเรียนระดับมัธยมปลาย    
  นักเรียนระดับมัธยมต้น    
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ผลกระทบ/การใช้ประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผู้ใช้ประโยชน์คือใคร 
รายละเอียด 

การใช้ประโยชน์ 

ประเมินเป็น
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
  อื่นๆ ...............................................    

6.3 Know-How ที่ได้รับ สวทน. แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  
6.4 อื่นๆ……………………………………………..    
    

หมายเหตุ : หากมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมโปรดแนบมาพร้อมกัน 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 3 : ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด หรือการบูรณาการการปฏิบัติงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area Base) 

การด าเนินงานตามภารกิจในพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด การบูรณาการระบบการปฏิบัติงานร่วมกัน
หลายหน่วยงานที่มีภารกิจร่วมกันในพื้นท่ี การด าเนินการตามนโยบายประชารัฐ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ 1 เรื่อง ดังนี้ 
 

เร่ืองที่ 3.1 Food Innopolis : Phase II 

ความส าคัญของโครงการ 

อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีบทบาทส าคัญของประเทศทั้งในแง่ของการผลิต การจ้างงาน 
และการส่งออก เน้นการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่อย่างหลากหลายในประเทศเป็นหลัก และมีการเชื่อมโยงกับภาคเกษตรกรรม สามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตรและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน โดยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศร้อยละ 
22.5 ของ GDP จัดเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารอันดับที่ 14 ของโลก แต่อย่างไรก็ตาม จากสภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงของตลาด
อาหารโลก จ าเป็นที่อุตสาหกรรมอาหารของไทยต้องยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมอาหารของโลกอย่างยั่งยืนต่อไป  

โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการจัดตั้งและด าเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งจะน าร่องโครงการ 
Food Innopolis ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ วท. ที่มีความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ก าลังคน และปัจจัยสนับสนุน
อ่ืนๆ ส าหรับการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพ่ือการผลิตสินค้าและบริการที่มูลค่าเพ่ิมสูง (High Value Added : HVA) อันจะ
น าไปสู่การปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของประเทศจากการใช้แรงงานเข้มข้นมีมูลค่าเพ่ิมต่ า ไปสู่การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมอย่างเข้มข้นที่มีมูลค่าสูง และ ดึงดูดการลงทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของภาคเอกชนระดับโลก แรงงาน
ฐานความรู้ (Knowledge Workers) มาสู่พ้ืนที่ Food Innopolis  และต่อยอดผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดการ
ยกระดับความสามารถของ SMEs ในประเทศ และเพ่ิมโอกาสการลงทุนให้แก่บริษัทธุรกิจเทคโนโลยีที่จัดตั้งใหม่ (Startup) 
ตลอดจนเพ่ิมการจ้างงาน นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และนวัตกร ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในอุตสาหกรรม
อาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเพ่ิมจ านวนบริษัทเอกชนที่มีนวัตกรรมขึ้นเป็นจ านวนมากในอุตสาหกรรมอาหาร 
เพ่ือเป็นฐานความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนพร้อมส าหรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก อันจะ
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น าพาประเทศไปสู่การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ดังนั้นเพ่ือสร้างสภาวะแวดล้อมที่
เหมาะสมส าหรับการพัฒนา Food Innopolis ให้ท างานอย่างเป็นระบบสามารถดึงดูดบริษัทเอกชนและแรงงานฐานความรู้เข้า
มาในพ้ืนที่โครงการ Food Innopolis ได้ จึงจ าเป็นต้องมีกลไกและมาตรการในการขับเคลื่อนโครงการ Food Innopolis ที่เป็น
รูปธรรมในลักษณะที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา และมีหน่วยงานเฉพาะในการรับผิดชอบ
ดูแลเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการท างาน     
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แผน/ผล การด าเนินงานกิจกรรมหลักของตัวชี้วัด (milestone) ในปี 2562 (เชิงปริมาณ) 

 

กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงาน หน่วยนับ 

แผน/ผล ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
Q1 

ตค-ธค 2561 
Q2 

มค-มีค 2562 
Q3 

เมย-มิย 2562 
Q4 

กค-กย 2562 รวม 
(ไม่นับซ้ า) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
กิจกรรมที่ 1  
การจัดท าข้อมูลเพื่อการวางแผนกล
ยุทธ์ของเมืองนวัตกรรมอาหาร 

แผนที่ น าทาง เ ชิ งกลยุทธ์และการ
คาดการณ์เทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
อาหารในสาขามุ่งเน้น 

ฉบับ -  -  1  -  1 

ระบบการติดตามประเมินผล ระบบ -  -  1  -   

กิจกรรมที่ 2  
หน่วยให้บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Center) 

ผู้ประกอบการใช้บริการเพิ่มขึ้นอยา่ง
น้อย 

ร้อยละ -  -  -  10   

กิจกรรมที่ 3  
การพัฒนาและ ให้ บริ ก า ร  Service 
Platforms (FDA & Food Safety, 
Flavor Science and Sensory 
Evaluation, Future Food Lab, 
Food Pilot, Advanced Testing 
and analysis, Academy, Global 
network, FoodTech Accelerator) 

รายการการให้บริการอย่างน้อย รายการ 5  5  5  5   

ผู้ประกอบการมาใช้บริการด้านต่างๆ 
อย่างน้อย 

ราย          

กิจกรรมที่ 4  
การตลาด (Marketing)   

บริษัทอาหารและในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
ลงทุนท าวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในพื้นที่
เมืองนวัตกรรมอย่างน้อย 

บริษัท 5  5  5  5   

แผนที่ น าทาง เ ชิ งกลยุทธ์และการ
คาดการณ์เทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
อาหารในสาขามุ่งเน้น 

ฉบับ - - 1 -      
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บทบาทของ สวทน. 

 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและส ารวจพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็น Food Innopolis ส่วนขยาย 
 จัดท าข้อเสนอโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ส่วนขยาย  
 จัดท า Future Food Lab เพ่ือพัฒนา Innovation Ecosystem ให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานของ SMEs  

ผลผลิต (Output) 

 การพัฒนา Food Innopolis Service Platform อย่างน้อย 5 Platform 
 การบูรณาการความร่วมมือหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุน Food RDI ecosystem ของประเทศ 
 มีบริษัทด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องมาลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมในเมืองนวัตกรรม อย่างน้อย 

20 บริษัท 

ผลลัพธ์ (ที่คาดหวัง) (Outcome) 

 มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้ประกอบการด้านอาหารและอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่อง เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

 มีผู้ประกอบการด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องมาใช้บริการ Service Platform เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 

 ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ิมมากขึ้น ท าให้สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือสินค้าและบริการด้านนวัตกรรมอาหารที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง (High Value Added) ร้อยละ 20 

ผลกระทบ (Impact) 

 ประเทศไทยเปนศูนยกลางดานการผลิตอาหารท าให้มูลคาการสงออกอาหารของไทยเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
สง่ผลให้เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 เพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน ส่งผลให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมสูงขึ้นและ
เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 

 เกิดการพัฒนาบุคลากรความรู้ชั้นสูง เป็นแหล่งจ้างงานนักวิทยาศาสตร์และนักวิ จัย รวมทั้งก่อให้เกิด
อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่จ้างงานบุคลากรกลุ่มนี้เพ่ิมมากข้ึน 

 ยกระดับคุณภาพชีวิตและการอยู่ดีกินดีของประชากรประเทศในระยะยาว 
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องค์ประกอบที่ 4 : ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน  งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ 
(Innovation Base) รวมทั้งการก ากับดูแล กิจการของคณะกรรมการ  

ข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนานวัตกรรมในการ บริหารจัดการ 
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากร บุคคล เทคโนโลยี ฐานข้อมูล กฎหมาย พร้อมผลงานที่จะส่งมอบแยกตามรายไตรมาส 
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละไตรมาส   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ 4 เรื่อง ดังนี้   
 
เร่ืองที่ 4.1 การส ารวจความพึงพอใจต่อศักยภาพศูนย์อ านวยความสะดวก Talent Mobility  

ความส าคัญของโครงการ 

ตามที ่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติเห็นชอบนโยบายส่งเสริมบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) และมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดย สวทน. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ผลักดันการด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด สวทน. ได้ด าเนินการขับเคลื ่อนโครงการ Talent Mobility โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อยกระดับ
ศักยภาพด้านการแข่งขันของภาคเอกชน ด้วยการสร้างความเชื่อมโยงที่เข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน 
(University – Industry Linkage) การเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ซึ่ง
ส่วนใหญ่อยู่ในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปร่วมท าวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมกับภาคเอกชน  และการ
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ซึ่งปัจจุบันยังเป็นนิสิตนักศึกษา รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยของสถานประกอบการด้วย
การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

โครงการ Talent Mobility ได้มีการสร้างระบบ Clearing House ขึ้นมาอ านวยความสะดวกในการเชื่อมโยง
บุคลากรของภาครัฐให้ไปช่วยภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยปัจจุบันมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดตั้ง
ศูนย์อ านวยความสะดวก (Clearing House) กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อเป็นหน่วยประสานงานและ
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในแต่ละภูมิภาคส่งผลให้การ
ด าเนินงานของโครงการ Talent Mobility เกิดความคล่องตัวมากยิ ่งขึ ้น  หลังจากด าเนินงานโครงการมาเป็น
ระยะเวลา 5 ปี จึงมีการเก็บรวบรวมรายงานการประเมินศักยภาพ Clearing House จากผู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานโครงการได้แก่ สถานประกอบการ และนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการท างาน
ของ Clearing House ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

บทบาทของ สวทน. 

เป็นเจ้าภาพในการหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดท ารายงานผลการประเมิน
ศักยภาพศูนย์อ านวยความสะดวก Talent Mobility (Clearing House) รวมถึงติดตามการด าเนินงานและจัดท ารายงาน 

รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 

ได้ด าเนินการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและรวบรวมรายงานผลการประเมินศักยภาพศูนย์อ านวย
ความสะดวก Talent Mobility (Clearing House) และขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการรวมรวมผลการประเมินฯ 
โดยผู้ที ่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
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ศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ฯลฯ เพ่ือจัดท ารายงานผลการประเมินศักยภาพศูนย์อ านวยความสะดวก Talent Mobility (Clearing House)  

ผลผลิต 

รายงานผลการประเมินศักยภาพศูนย์อ านวยความสะดวก Talent Mobility (Clearing House) 

ผลลัพธ์ (ที่คาดหวัง) 

 แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานของศูนย์อ านวยความสะดวก Talent Mobility เพื่อเป็นหน่วย
ประสานงานและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
ในแต่ละภูมิภาคส่งผลให้การด าเนินงานของโครงการ Talent Mobility เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 

 สร้างความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมให้เกิดการถ่ายถอดและซึมซับองค์
ความรู้น ามาถ่ายทอดเพ่ิมศักยภาพในระบบการศึกษา 
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เร่ืองที่ 4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 

แผนงาน 
กรอบงบประมาณ 

ปี พ.ศ. 2562 
(ล้านบาท) 

ผลใช้จ่าย 
ต.ค.61-ก.พ.62 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
ผลใช้จ่าย 

 

กลยุทธ์ที ่1 สร้างรากฐานความเข้มแข็งของระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ 

818.145 150.186 18.4% 

แผนงาน 1.1: การจัดท าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ 

798.803 143.314 17.9% 

แผนงาน 1.2: การจัดท ามาตรการเพื่อเสรมิสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม 

3.520 1.168 33.2% 

แผนงาน 1.3: การจัดท าฐานข้อมลูดัชนี วทน. และการ
คาดการณ์เทคโนโลย ี

15.822 5.704 36.1% 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา Platform สนับสนนุนวัตกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

80.778 13.631 16.9% 

แผนงาน 2.1: การออกแบบและทดสอบกลไกสนับสนุน 
วทน. ในอุตสาหกรรม 

22.097 3.676 16.6% 

แผนงาน 2.2: การสร้าง Industrial Technology Platform 
for S-Curve Industries  

52.636 8.015 15.2% 

แผนงาน 2.3: การขับเคลื่อนนโยบายการทูตวิทยาศาสตร์ 
(Science Diplomacy) 

6.045 1.939 32.1% 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา New Growth Engine ของเศรษฐกิจ
นวัตกรรม 

106.316 36.706 34.5% 

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

43.742 23.769 54.3% 

แผนงาน 3.2: การพัฒนากลไกสนบัสนุนผู้ประกอบการธรุกิจ
นวัตกรรมรายใหม่และวสิาหกิจเริม่ต้น (Startup)  

3.552 0.315 8.9% 

แผนงาน 3.3: การพัฒนาก าลังคนสะเต็ม  
(STEM Workforce & Talent Mobility) 

59.022 12.622 21.4% 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 61.284 15.393 25.1% 

แผนงาน 4.1: โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร 61.284 15.393 25.1% 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 101.101 46.316 45.8% 

รวม  1,167.624 262.231 22.5% 
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เร่ืองที่ 4.3 การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 

แผน/ผลการด าเนินงาน 

โครงการ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน (ต.ค.2561 – ก.พ.2562) 

1.บทบาทและการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะ
กรรมการบริหาร 

- คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบแผนตัวช้ีวัดประจ าปี 
ภายในเวลาที่ก าหนด 

- คณะกรรมการบรหิารฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการด าเนนิงานและ
งบประมาณส านักงานฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ภายในก าหนดเวลา ใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ (บวทน.) ครั้งท่ี 6/2561 เมื่อวันที่ 3 
กันยายน 2561 

 - บทบาทของคณะกรรมการใน
การติดตามผลการด าเนินงาน
ของส านักงานรายไตรมาส 

- บวทน. มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งท่ี 7/2561 และ ครั้งท่ี 8/2561 
- คณะอนุกรรมการก าหนดตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ 

มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งท่ี 5/2561 และครั้งท่ี 1/2562 
- คณะอนุกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่ ครั้งท่ี 5/2561 

ครั้งท่ี 6/2561 ครั้งท่ี 1/2562 และครั้งท่ี 2/2562 
- คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 

8/2561 ครั้งท่ี 9/2561 ครั้งท่ี 1/2562 และครั้งท่ี 2/2562 

 - ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด า เนินงานต่ อรั ฐมนตรีที่
ก ากับดูแล  

- ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ฯ  ข อ ง ส า นั ก ง า น ฯ  มี รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รวท.) เป็นประธาน 

 - การเข้าร่วมการประชุมของ
คณะกรรมการ (ที่มีกรรมการ
เข้าร่วมตั้งแต่ 80%) 

- การประชุม ครั้งท่ี 7/2561 และครั้งที ่8/2561 มีกรรมการเข้าร่วมตั้งแต่ 80% 
ขึ้นไป (10 คน) ท้ัง 2 ครั้ง คิดเป็น 100.00% 

 - การ เผยแพร่ ข้ อมู ลและ
ความโปร่งใส 

- มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน 
ก.พ.ร. ก าหนด 

2. ก า ร พั ฒ น า
ตนเองของคณะ
กรรมการบริหาร 

- มีการเปิดเผยผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการในที่
ประชุมคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการร่วมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมิน
และก าหนดแนวทางปฏิบัติ  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

- คณะกรรมการบริหารฯ จะมีการประเมินตนเองในช่วงไตรมาสที่ 4 ของ
ปีงบประมาณ  

- คณะกรรมการบริหารฯ รับทราบเรื่องการประเมินตนเองของคณะ
กรรมการบริหารฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ในคราวการประชุมฯ ครั้งที่ 
6/2561 เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2561 

- คณะกรรมการบริหารฯ รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะ
กรรมการบริหารฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ในคราวการประชุมฯ ครั้งที่ 
7/2561 เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 

 - มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถ
ของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ 

- ในการประชุม บวทน. ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ได้มีการ
รายงานความก้าวหน้าการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัย
และนวัตกรรม (อววน.) และ บทบาทหน้าที่ของ สวทน. เพื่อรองรับภารกิจ
ใหม่ของกระทรวงฯ 

- เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 สวทน. ได้จัดให้มีการบรรยายเรื่อง การบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร และได้เชิญอนุกรรมการตรวจสอบเข้ารับฟังการบรรยาย 
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เร่ืองที่ 4.4 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน 
เป็นข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนานวัตกรรมในการบริหาร

จัดการ ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร เทคโนโลยี ฐานข้อมูล กฎหมาย การ
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

แผน/ผลการด าเนินงาน 

แผนการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ด้าน PR  - ปรับปรุงเว็บไซต์ สวทน. 
ให้สามารถสื่อสารกับ
ภายนอกได้มีประสิทธิผล
ยิ่งข้ึน (อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

- จัดท าระบบลงทะเบียน
ออนไลน์ รองรับการจัด
ประชุมสมัมนา (อยู่
ระหว่างด าเนินการ) 

- จัดเตรยีมอุปกรณ์ไอที 
เพื่อรองรับการใช้งาน 
facebook live (อยู่
ระหว่างด าเนินการ) 

  

ด้านการเงิน
บัญชี 

- ระบบค้นหารายละเอียด
ของเงินท่ีพนักงานได้รับ
โอน Online (อยู่ใน
Intranet) 
 
- ปรับปรุงระเบียบ สนง. 
ให้เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจปัจจุบัน ได้แก่ 
ระเบียบการเงิน ระเบียบ
ค่าใช้จ่ายการเดินทาง 
ระเบียบค่ารับรองและ
ค่าตอบแทน 
 
- ปรับปรุงระบบและ
แบบฟอร์มการเงิน 
FIN100 และ FIN401 ให้
แสดงช่ือผู้บริหารตาม
โครงสร้างใหม่ และ 
วิเคราะหจ์ านวนเงินยืมว่า

- การจ่ายช าระเงินให้กับคู่
ค้าภายนอก โดยวิธีการโอน
เงินผ่าน KTB Online 
 
- พัฒนารูปแบบรายงาน
ในระบบ ERP ให้สามารถ 
import เข้าระบบ KTB 
Corporate Online ได้
เพื่อลดความซ้ าซ้อนและ
ผิดพลาด 

 (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
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แผนการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

เป็นไปตามระเบียบใหม่
หรือไม ่
 
- การพิสูจน์ตั วตนของ
บุคคลภายนอกด้วยระบบ 
Government Data 
Exchange เพื่อตรวจสอบ
ยื น ยั น ข้ อ มู ล บั ต ร
ประชาชน/ทะเบียนบ้าน 
จากฐานข้อมูลกรมการ
ปกครอง 

ด้านบุคลากร - วิ เคราะห์ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาบุคลากรว่ า
บุคลากรได้รับโอกาสใน
การพัฒนาทั่วถึงหรือไม่ 
แ ล ะ สั ด ส่ ว น อยู่ ที่ ก า ร
พัฒนา Skill หรือศึกษาดู
งาน (ทุกไตรมาส) 

- ปรับปรุง/ตดิตั้งระบบ
เงินเดือนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน
และรองรับการเรียกข้อมูล
อุปกรณ์สื่อสาร และเช่ือม
กับระบบการลาเพื่อ
รองรับการท างาน Work 
from anywhere (อยู่
ระหว่างด าเนินการ) 
 

- ทบทวนการคิดอัตราแรก
เ ข้ า / ค่ า ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
พ นั ก ง า น ใ ห ม่  เ พื่ อ ใ ห้
สามารถแข่งขันกับองค์กร
ในลักษณะใกล้เคียงกัน (อยู่
ระหว่างด าเนินการ) 
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องค์ประกอบที่ 5. ศักยภาพในการด าเนินการขององค์การมหาชนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(Potential Base) 

การจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดดระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 
2565) ของหน่วยงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินการของหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดรับทิศ
ทางการพัฒนาองค์การมหาชน 4.0  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ 1 เรื่อง ดังนี้  
 
เรื่องที่ 5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดดระยะ 5 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565) 

สวทน. มุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความส าเร็จตามภารกิจส าคัญ โดยใช้ความสามารถของบุคลากร
ในองค์กรเป็นหลัก โดยงานของ สวทน. ที่ต้องรับผิดชอบมีขอบเขตที่กว้างและยากมากขึ้น ซึ่งพนักงานทุกระดับต้องมี
ความรู้ ความสามารถและทักษะสูง หลากหลายมิติ ทันสมัย มีความเป็นมืออาชีพ และเป็นคนดี มีจรรยาบรรณ  โดยมี
กรอบแผนงานเบื้องต้น เช่น แผนงานสรรหาบุคลากรที่มีความเลิศ (Competent Human Capital Recruitment)  
ให้ความส าคัญตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาเป็นพนักงาน การพัฒนากระบวนการสรรหาคัดเลือกที่ดีและมีประสิทธิภาพ จนถึง
การหล่อหลอมบุคลากรใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร และสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสม  แผนงานการ
สร้างความรู้ความสามารถและการเติบโตของพนักงานอย่างต่อเนื่อง (Learning & Growth) เน้นให้มีกระบวนพัฒนาที่
เป็นระบบ มีความเชื่อมโยงต่อกันและเป็นรูปธรรมตลอดจนน าไปสู่การปฏิบัติจริงเพ่ือสร้างให้พนักงานเกิดความช านาญที่
เป็นเลิศในเรื่องที่จ าเป็นส าหรับองค์กร รวมทั้งพนักงานในแต่ละระดับได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมต่อการเติบโต
ล่วงหน้า เพ่ือสามารถรับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นไปได้อย่างสง่างาม  และแผนงานการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ภายในของส านักงาน (Efficient Internal Process) มุ่งสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ (Smart Office) โดยบูรณาการระบบ
การบริหารจัดการ และการใช้ทรัพย์สิน (Asset) ให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักความถูกต้อง เป็นมาตรฐานอย่างความ
คุ้มค่า เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการเพ่ือก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และพร้อม
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในเชิ งรุก พนักงานเข้าถึงระบบสนับสนุนอัจฉริยะ (Artificial Intelligence) ได้ด้วยตนเอง 
(Employee Self Service) สามารถปฏิบัติงานได้อย่างหลากหลาย (Multitasking) ทุกที่ ทุกเวลา โดยมีบุคลากรวิชาชีพ
พร้อมที่จะเคียงคู่สายงานวิชาการอย่างมืออาชีพ เอ้ือให้เกิดความสะดวก คล่องตัว และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ด้วย
ความโปร่งใสและปลอดภัย สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ (Effective Communication) เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนัก
ถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม น าไปสู่การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 
สามารถแข่งขันกับนานาประเทศในระดับสากลได้อย่างเท่าเทียม 
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แผนการด าเนินงาน 

แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดดระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2565) 

ประเด็นการ
ปรับปรุง 

2561 2562 2563 2564 2565 เป้าประสงค์ 

1.โครงสร้าง 
1.1 โครงสร้าง
แบบคล่องตัว 
1.2 พัฒนา
ระบบการ
บริหารองค์กร
ให้มี
ประสิทธิภาพ 

- จัด โครงสร้ า ง
ตามพันธกิ จ ให้
สอดคล้องกับกล
ยุทธ์องค์กรของ
ส านักงาน 
- พัฒนากลไกการ
บ ริ ห า ร ใ ห้
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง 

-พัฒนากลไกการ
บริหารให้
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง 

-พัฒนากลไกการ
บริหารให้
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง 

-พัฒนากลไกการ
บริหารให้
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง 

-พัฒนากลไกการ
บริหารให้
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง 

- เป็นองค์กรแห่ง
การ เรี ยนรู้  ที่ มี
ขน าด เ ล็ กแต่ มี
การบังคับบัญชา
ที่มีประสิทธิภาพ
สูง 
-มีระบบนิเวศทีด่ ี

2. ด้าน
กระบวนการ 
2.1 น า
เทคโนโลยีมา
พัฒนา
กระบวนการ
ท างานใน
องค์กร 

- ทบทวน
กระบวนการ
ท างานภายใน  
- ปรับขั้นตอนการ
ท างานท่ีซับซ้อน 
- ลดทรัพยากร  

- ทบทวน
กระบวนการ
ท างานภายใน 
- ปรับขั้นตอน

การท างานท่ี
ซับซ้อน 
- เพื่อให้เกิด 

Digital 
Organization 

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกลาง
ที่เกิดจากการบรู
ณาการเป็นระบบ
ดิจิทัลไม่มี
กระดาษร้อยละ 
50 

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกลาง
ที่เกิดจากการบรู
ณาการเป็นระบบ
ดิจิทัลไม่มี
กระดาษร้อยละ 
60 

• ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กลางท่ีเกิด
จากการบูรณา
การเป็นระบบ
ดิจิทัลไม่มี
กระดาษร้อย
ละ 70 

สวทน. มี
กระบวนการ
บริหารจดัการให้
อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัล อย่างเป็น
ระบบ เพื่อลด
ขั้นตอน ลดการ
ใช้กระดาษ และ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน
ระบบ และ
องค์กรต้อง
สามารถ
แลกเปลีย่นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสไ์ด ้

3. ด้าน
กฎหมาย 
3.1 ทบทวน
ข้อบังคับ 
ระเบียบ และ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับ
บริบทของ
ประเทศ 

-ทบทวนข้อ
กฎหมาย 
-ศึกษากฎหมาย
ภายนอกองค์กร 

ทบทวนข้อ
กฎหมายภายใน
และภายนอก ให้
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของ
ประเทศ 

   ข้อบังคับ 
ระเบียบ และ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  
มีความคล่องตัว
และสอดคล้องกับ
บริบทของ
ประเทศ 

4. ด้าน
บุคลากร 
4.1 พั ฒ น า
บุ ค ล า ก ร ใ ห้
เรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

-มีเครื่องมือ
กระตุ้นให้
พนักงานเกิดการ
เรียนรู ้

-พัฒนาพนักงาน
ด้าน Soft Skill 
และ Technical 
Skill อย่าง
ต่อเนื่อง และให้มี

-ทบทวน
เครื่องมือกระตุ้น
ให้พนักงานเกิด
การเรยีนรู ้
-ทบทวนพัฒนา
เครื่องมือเพื่อเร่ง

-พัฒนาพนักงาน
ด้าน Soft Skill 
และ Technical 
Skill อย่าง
ต่อเนื่อง และให้มี

- พัฒนาพนักงาน
ด้าน Soft Skill 
และ Technical 
Skill อย่าง
ต่อเนื่อง และให้มี

-พนักงานเป็นคน
ดีและคนเก่ง  
มีศักยภาพสูง 
สามารถท างานได้
ตามการ
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ประเด็นการ
ปรับปรุง 

2561 2562 2563 2564 2565 เป้าประสงค์ 

4.2 พั ฒ น า
ระบบเส้นทาง
ความก้าวให้
สอดคล้องกับ
คนยุคปัจจุบัน 

-พัฒนาเครื่องมือ
เพื่อเร่งให้
พนักงานเติบโต 

สัดส่วนท่ี
เหมาะสม 

ให้พนักงาน
เติบโต 

สัดส่วนท่ี
เหมาะสม 

สัดส่วนท่ี
เหมาะสม 

เปลี่ยนแปลงของ
ประเทศ 
-เส้นทาง
ความก้าวหน้าที่
ชัดเจน 

5. ด้านธรรมา 
ภิบาล 
5.1 ส่งเสริม
ให้องค์กรยึด
มั่นตาม
แนวทาง 
ปปช. 

การก ากับดูแลเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณและความโปร่งใส (ITA) ของ ปปช.  
โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

องค์กรโปร่งใส 
น่าเชื่อถือ  
มีธรรมาภิบาล 

6. ด้าน
ประสิทธิภาพ
การใช้
งบประมาณ 
6.1 มี ร ะ บ บ
ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร
งบประมาณ
เ พื่ อ เ ป็ น
เครื่ อ งมื อ ใน
การตัดสินใจ
ให้ผู้บริหาร 

มีระบบการ
บริหารจดัการ
งบประมาณเพื่อ
เป็นเครื่องมือใน
การตัดสินใจให้
ผู้บริหาร 

-จัดท าแผนความ
เสี่ยง 3 ปี 
- ประเมินความ
คุ้มค่า 

-ประเมินความ
คุ้มค่าตามแผน
ความเสีย่ง 

- ประเมินความ
คุ้มค่าตามแผน
ความเสีย่ง 

- ประเมินความ
คุ้มค่าตามแผน
ความเสีย่ง 

- การใช้
งบประมาณอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
และเกดิ
ประโยชนส์ูงสุด 

 
 

ผลการด าเนินงาน 

การด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเด็นการปรับปรุง แผน 2562 ผลการด าเนินงานปี 2562 (ต.ค. 2561 – ก.พ.2562) 

1.โครงสรา้ง 
1.1 โครงสร้างแบบคล่องตัว 
1.2 พัฒนาระบบการบริหาร
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
 

-พัฒนากลไกการบริหารให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

การปรับปรุงการบริหารงานของ สวทน. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ
ภารกิจด้านงานวิชาการและงานธุรกิจของสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  

2. ด้านกระบวนการ 
2.1 น าเทคโนโลยมีาพัฒนา
กระบวนการท างานในองค์กร 

-ทบทวนกระบวนการท างาน
ภายใน 
-ปรับขั้นตอนการท างานที่
ซับซ้อน 
-เพื่อให้เกิด Digital 
Organization 

- ระบบค้นหารายละเอียดของเงินที่พนักงานได้รับโอน Online (อยู่ใน
Intranet) 
 
- ปรับปรุงระบบและแบบฟอรม์การเงิน FIN100 และ FIN401 ให้แสดง
ช่ือผู้บริหารตามโครงสร้างใหม่ และ วิเคราะห์จ านวนเงินยืมว่าเป็นไป
ตามระเบียบใหม่หรือไม ่
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- การพิสูจน์ตัวตนของบุคคลภายนอกด้วยระบบ Government Data 
Exchange เพื่อตรวจสอบยืนยันข้อมูลบัตรประชาชน/ทะเบยีนบ้าน จาก
ฐานข้อมูลกรมการปกครอง 

3. ด้านกฎหมาย 
3.1 ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ 
และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้
ส อด ค ล้ อ ง กั บ บ ริ บ ท ข อ ง
ประเทศ 

ทบทวนข้อกฎหมายภายใน
และภายนอก ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของประเทศ 

- ศึกษาร่าง พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงานใหม่ 
และยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง  
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
- ปรับปรุงระเบียบ สนง. ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ได้แก่ 
ระเบียบการเงิน ระเบียบค่าใช้จ่ายการเดินทาง ระเบียบค่ารับรองและ
ค่าตอบแทน 
 

4. ด้านบุคลากร 
4.1 พัฒนาบุคลากรให้เรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง 
4 .2  พัฒนาระบบเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้สอดคล้องกับ
คนยุคปัจจุบัน 

-พัฒนาพนักงานด้ าน Soft 
Skill แ ล ะ  Technical Skill 
อย่างต่อเนื่อง และให้มีสัดส่วน
ที่เหมาะสม 

- วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรว่าบุคลากรได้รับโอกาสใน
การพัฒนาทั่วถึงหรือไม่  และสัดส่วนอยู่ที่การพัฒนา Skill หรือ 
ศึกษาดูงาน 

5. ด้านธรรมาภิบาล 
5.1 ส่งเสริมให้องค์กรยึดมั่น
ตามแนวทาง ปปช. 

การก ากับดูแลเพื่อให้เป็นไป
ตามแนวทางการประเมินคุณ
และความโปร่งใส ( ITA) ของ 
ปปช. โดยมีคะแนนไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 

- รายงานผลการด า เนินการตามแผนป้องกันการทุจริ ตและ 
ประพฤติมิชอบ และแผนส่งเสริมคุณธรรม ประจ าปี 2561  
- รายงานผลการด าเนินการ กรณี ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท า
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ไม่มีข้อร้องเรียน)  
- ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift policy)  
- เข้าร่วมรับฟังแนวทางการประเมิน ITA ปี 2562 และร่วมกิจกรรม 
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 
- ปรับปรุงข้อมูลตามข้อก าหนดของศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ของราชการ 
- ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ตามแนวทางที่ ส านักงาน 
ป.ป.ท. ก าหนด  
- จัดกิจกรรมให้ความรู้และปลูกจิตส านึก ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของ สวทน. ปีงบประมาณ 2562 เรื่อง 
“การพัฒนาองค์กรคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
- จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจ าปี 2563 
 

6. ด้านประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณ 
6.1 มีระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณเพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการตัดสินใจใหผู้้บริหาร 

-จัดท าแผนความเสีย่ง 3 ปี 
-ประเมินความคุ้มคา่ 

- ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
- ยก (ร่าง) คู่มือการบริหารความเสี่ยงของ สวทน. 
 

 
 


