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1. ความเชื่อมโยงแผนและยุทธศาสตรชาติสูแผนการดําเนินงาน และงบประมาณ  
สวทน. ปงบประมาณ 2561 

สํานักงานฯ ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานปงบประมาณ 2561 ใหสอดคลองกับแนวนโยบายของ
รัฐบาลและแผนระดับชาติดานการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศที่เกี่ยวของ 
หลายฉบับ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรชาติ  20 ป  รัฐบาลไดกําหนดวิสัยทัศน “มั่นคง ม่ังคั่ง ยั่ง ยืน” ภายใตแนวคิด 
ประเทศไทย 4.0 เปนอีกนโยบายหนึ่งที่เปนการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เปนรูปแบบที่มี
การผลักดันการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษา 
ไปพรอมๆ กัน เปนการผนึกกําลังของทุกภาคสวนภายใตแนวคิดประชารัฐท่ีผนึกกําลังกับเครือขายพันธมิตร
ทางธุรกิจ การวิจัย พัฒนา และบุคลากรทั้งในประเทศและระดับโลก โดยการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อสราง ขีดความสามารถในการแขงขัน พัฒนาเศรษฐกิจท้ังในสวนภาคการเกษตร ผลิต  
และบริการ นําพาประเทศให หลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางของประเทศ  

 นโยบายรัฐบาลในเร่ืองการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยมีคําสั่ง จัดตั้ง 
สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สวนช.) โดยมีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) เปนเลขานุการรวมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
มีหนาท่ีในการกําหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร รวมทั้งปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ตลอดจนกํากับติดตามการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ และประเมินผลการดําเนินการใหเปนไป
อยางเหมาะสมและมีเอกภาพ อันเปนประโยชนตอการแกไขปญหาการวิจัยของประเทศ  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สอดคลองกับยุทธศาสตร 
ที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน เพ่ือมุงสูการมีรายไดสูง อยางมีเสถียรภาพ 
เปนธรรม และย่ังยืนดวยนวัตกรรม ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐาน ตอยอด
ความเขมแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพเพื่อยกระดับไปสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง เสริมสรางขีด
ความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจ และยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม สงเสริมการลงทุน การวิจัยและพัฒนาผลักดันในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม พัฒนาให เปน
ผูประกอบการทางเทคโนโลยี พัฒนาสภาวะแวดลอมของวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)  
ทั้งดานบุคลากร โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ  

 การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรเปนกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรและนโยบายเรงดวนของรัฐบาลท่ีมีการดําเนินงานหลายหนวยงานมีความเชื่อมโยง สอดคลอง 
สนับสนุนซึ่งกันและกันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สวทน. มีแผนบูรณาการในสวนยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม พัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาประสิทธิภาพและมูลคาเพ่ิมของ
ภาคการผลิต บริการ การคา และการลงทุน เสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาและสงเสริมศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต 
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 พระราชบัญญัติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2551 เปนกฎหมาย
พ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่กําหนดบทบาทและกรอบแนวทางในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของใหรวมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศอยางเปนระบบ รวมทั้งไดกําหนดอํานาจหนาที่ของสํานักงานฯ ไวอยางชัดเจน  

ในการนี้ สวทน. เพ่ือสนองตอนโยบายดังกลาวจึงไดปรับแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2561 มี
รายละเอียด ดังนี้  

แผนงาน 
กลยุทธที่ 1 สรางรากฐานความเขมแข็งของระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
  1.1 การจัดทําและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
  1.2 การจัดทํามาตรการเพ่ือเสริมสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนานวัตกรรม (Innovation 
Ecosystem) 
  1.3 การจัดทําฐานขอมูลดัชนี วทน. และการคาดการณเทคโนโลยี 
กลยุทธที่ 2 พัฒนา Platform สนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  2.1 การออกแบบและทดสอบกลไกสนับสนุน วทน. ในอุตสาหกรรม 
  2.2 การสราง Industrial Technology Platform for S-Curve Industries  
  2.3 การขับเคลื่อนนโยบายการทูตวิทยาศาสตร (Science Diplomacy) 
กลยุทธที่ 3 พัฒนา New Growth Engine ของเศรษฐกิจนวัตกรรม 
  3.1 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม (Economic Zones of Innovation) 
  3.2 การพัฒนากลไกสนับสนนุผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหมและวิสาหกิจเริ่มตน (Startup)  

  3.3 การพัฒนากําลังคนสะเต็ม (STEM Workforce & Talent Mobility) 
กลยุทธที่ 4 พัฒนาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูและมีธรรมาภิบาล 
  4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพองคกร 
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2. แผนกลยุทธ สวทน. พ.ศ. 2560 – 2564  

แผนกลยุทธ สวทน. พ.ศ. 2560 – 2564 จัดทําขึ้นดวยความรวมมือทั้งจากผูมีสวนไดสวนเสียซึ่ง
ประกอบดวยหนวยงานพันธมิตรและพนักงานของ สวทน. เพ่ือใชกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของ สวทน. 
ในระยะ 5 ปขางหนา โดยมีวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนกลยุทธ ดังนี้ 

วิสัยทัศน 

ภาคเกษตร อุตสาหกรรมการผลิตและบริการมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง และคนไทยคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึง ดวยความกาวหนาทาง วทน. ท่ีไดรบัการขับเคลื่อนเชิงนโยบายท่ีทันสมัยและเปนรปูธรรม 

พันธกิจ 

 กําหนดทิศทางและนโยบายการดําเนินงานของหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 กําหนดแผนท่ีนําทาง (Roadmap) เก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตรระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และยุทธศาสตรวิจัยและนวัตกรรมรายสาขาใหสอดคลอง
กับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติ 

 กํากับ เรงรัด และติดตามใหมีการปรับปรุงและแกไขโครงสราง ภารกิจ อํานาจหนาที่ของหนวยงาน
ในระบบวิจัยและนวัตกรรมใหมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับยุทธศาสตรระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ ตลอดจนเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีการจัดตั้งหนวยงานเพ่ือรองรับความตองการในดานการวิจัย
และนวัตกรรม 

 กํากับ เรงรัด และติดตามใหมีการปรับปรุงและแกไขระบบหรือกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและ
นวัตกรรมใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหสามารถนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีอยูเดิม และที่เกิดข้ึนใหมไปใชใน
เชิงวิชาการ เชิงพาณิชย เชิงสังคม และเชิงนโยบาย ใหเปนรูปธรรมและเกิดประโยชนสูงสดุ 

 กํากับ เรงรัด และติดตามใหมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับบุคลากร
ดานแรงงานในระดับตาง ๆ 

 กําหนดระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ในลักษณะเปนกอน 
(Block Grant) ตามโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรม (Program-based Budgeting) ใหสอดคลองกับระบบวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ และยุทธศาสตรวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา รวมทั้งกําหนดระบบการติดตามและ
ประเมินผลที่มีความตอเนื่อง 

 เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหมีการกําหนดมาตรการและแรงจูงใจทางภาษีและสิทธิประโยชน 
สําหรับการระดมทุน การพัฒนากองทุน การจัดสรรเงินจากกองทุน และเงินทุนของหนวยงานภาครัฐ รวมทั้ง
ความรวมมือกับเอกชน ประชาสังคม และตางประเทศ เพ่ือสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมใหเกิดผลเปน
รูปธรรม 

 เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหมีการเรงรัด และติดตามใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายกฎ 
ระเบียบ และขอบังคับที่เก่ียวของ รวมถึงกระบวนการออกใบอนุญาต การกําหนดและรับรองมาตรฐานและ
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การจดทะเบียนและคุมครองทรัพยสินทางปญญา เพ่ือรองรบัการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม 
รวมท้ังอํานวยความสะดวกในการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูการใชประโยชนเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

กลยุทธ 

สวทน. ไดกําหนดกรอบแนวคิดเชิงกลยุทธ (STI Strategic Framework) เพ่ือเปนทิศทางการทํางานใน
ระยะ 5 ปขางหนา ของ สวทน. ประกอบดวย 4 กลยุทธ ดังนี้ 

กลยุทธที่ 1 สรางรากฐานความเขมแข็งของระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
แผนงาน 1.1 การจัดทําและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  
แผนงาน 1.2 การจัดทํามาตรการเพื่อเสริมสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนานวัตกรรม (Innovation 

Ecosystem) 
แผนงาน 1.3 การจัดทําฐานขอมูลดัชนี วทน. และการคาดการณเทคโนโลยี 

กลยุทธที่ 2 พัฒนา Platform สนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
แผนงาน 2.1 การออกแบบและทดสอบกลไกสนับสนุน วทน. ในอุตสาหกรรม 
แผนงาน 2.2 การสราง Industrial Technology Platform for S-Curve Industries 
แผนงาน 2.3 การขับเคลื่อนนโยบายการทูตวิทยาศาสตร (Science Diplomacy) 
แผนงาน 2.4 การสรางเครือขายการวิจัยนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

กลยุทธที่ 3 พัฒนา New Growth Engine ของเศรษฐกิจนวัตกรรม 
แผนงาน 3.1 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม (Economic Zones of Innovation: EZI) 
แผนงาน 3.2 การพัฒนากลไกสนับสนุนผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหมและวิสาหกิจเร่ิมตน (Startup) 
แผนงาน 3.3 การพัฒนากําลังคนสะเต็ม (STEM Workforce & Talent Mobility) 

กลยุทธที่ 4 พัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ดวยการสรางความเปนเลิศดาน
ทุนมนุษย และการพัฒนากระบวนการทํางานใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยางมีธรรมาภิบาล 
แผนงาน 4.1 สรรหาบุคลากรที่มีความเลิศ (Competent Human Capital Recruitment) 
แผนงาน 4.2 การสรางความรูความสามารถและการเติบโตของพนักงานอยางตอเนื่อง (Learning & Growth) 
แผนงาน 4.3 การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานภายในของสํานักงาน (Efficient Internal Process) 
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3. แนวนโยบายการดําเนินงาน 

แนวนโยบายการดําเนินงานของสํานักงานฯ วิเคราะหโดยใชกรอบการประเมินสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีองคประกอบการประเมิน ประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจํา งานตามหนาที่ปกติ หรืองานตาม
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก (วัตถุประสงคการจัดตั้งสํานักงาน) งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล  
หรอืมติคณะรัฐมนตรี (Function Base) (บังคับประเมิน) 

2. ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร แนวทางการปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย
เรงดวน หรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Base)  

3. ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ทองถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุมจังหวัด หรือ
การบูรณาการการปฏิบัติงานหลายพื้นที่หรือหลายหนวยงาน (Area Base) (ถาไมมีภารกิจนี้ไมตองประเมิน) 

4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล และการใหบริการประชาชนหรือหนวยงานของรัฐ (Innovation Base) รวมทั้งการกํากับ 
ดูแลกิจการของคณะกรรมการ เพ่ือไปสูระบบราชการ 4.0 (บังคับประเมิน)  

5. ศักยภาพในการดําเนินการขององคการมหาชนตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (Potential Base) 
(บังคับประเมิน) 
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4. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดปงบประมาณ 2561 

คณะอนุกรรมการกําหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ กําหนดตัวชี้วัดการ
ดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําปงบประมาณ 2561 สํานักงานฯ มีผลการดําเนินงานของแตละตัวชี้วัด 
ปรากฏตามตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ผลการดําเนินงานของสํานักงาน ปงบประมาณ 2561 

มุมมอง ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

แผน 
(เรื่อง) 

ผลสําเร็จ 
(เรื่อง) 

มิติท่ี 1 : ดานประสิทธิผล 70   

ผูมีสวนได
เสีย/พันธมิตร 

(1) จํานวนขอเสนอนโยบาย/แผน มาตรการ
ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการระดับชาติ หรือรัฐมนตร ี

30 4 4 
(อยูระหวาง
ดําเนินการ  
2 เร่ือง) 

(2) จํานวนแผน มาตรการ กลไก กฎระเบียบ
ที่ไดรับการขับเคลื่อน 

20 11 14 
(อยูระหวาง
ดําเนินการ  
2 เร่ือง) 

(3) จํานวนรายงานการวิเคราะหสถานการณ
และดัชนี/ฐานขอมูลดาน วทน. ที่มีการใช
ประโยชน   

20 5 5 
(อยูระหวาง
ดําเนินการ  
1 เร่ือง) 

มิติท่ี 2 : ดานประสิทธิภาพ 30   

การเงิน (4) รอยละของการใชจายงบประมาณ 5 81% 82% 
กระบวนการ
ภายใน 

(5) รอยละของความสําเร็จในการปรับปรุง
กระบวนการภายใน 

12 100% 100% 

ความสามารถ
ขององคกร 

(6) รอยละของความสําเร็จในการกํากับดูแล
กิจการและการพัฒนาองคกร 

13 100% 100% 

  รวม 100   

 

รายละเอียดของการดํ าเนินงานของสํ า นักงานฯ ในแตละองคประกอบและแตละตัวชี้ วัด  
ในปงบประมาณ 2561 มีดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดที่ 1 จํานวนขอเสนอนโยบาย/แผนท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการระดับชาติ หรือรัฐมนตรี  

ขอเสนอที่เปนนโยบาย แผนระดับชาติ แผนรายสาขาอุตสาหกรรม/เทคโนโลยี แผนรายพื้นที่แผนการ
ปรบัโครงสรางเชิงระบบดาน วทน. หรือกลุมมาตรการเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะระดับประเทศ 
 
คําอธิบายเพิ่มเติม 

คณะกรรมการระดับชาติ หมายถึง  
1. สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 
2. คณะกรรมการระดับชาติอ่ืนๆ ของหนวยงานตางๆ   
3. คณะกรรมการระดับชาติที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

แผน และแนวทางเกี่ยวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม และขอเสนอดังกลาวขางตน
จัดทําโดย สวทน. เพ่ือดําเนินการขับเคลื่อนโดย สวทน. ตอไป 

4. คณะกรรมการระดับนานาชาติที่ สวทน. เปนผูแทนประเทศไทยและ/หรือเปนเลขาฯ  

 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดกําหนดเปาหมายไว  4  เรื่อง มีผลสําเร็จ  4  เร่ือง และอยูระหวาง
ดําเนินการ  2  เรื่อง มีรายละเอียด ดังนี้  
 
 

เร่ืองที่ 1 Regulatory Sandbox White Paper  

ความสําคัญของโครงการ 

ปจจุบันประเทศไทยเริ่มประสบปญหาจากการที่ภาคธุรกิจมีการนําเอารูปแบบการดําเนินธุรกิจใหม 
(New Business Model) หรือการนําเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมที่มีผลกระทบอยางสูง (Disruptive 
Technology) มาใชเพ่ือใหทันตอสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและผูบริโภคที่ มี
พฤติกรรมเปลี่ยนไปในโลกสมัยใหม 

อยางไรก็ตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีมีอยูในปจจุบันไมสามารถรองรับนวัตกรรมหรือการ
ดําเนินธุรกิจรูปแบบใหมไดอยางทันทวงที เนื่องจากไมมีกฎหมายรองรับสินคาหรือบริการดังกลาว หรือ
กฎหมายที่มีอยูมีความลาสมัย ไมเหมาะสมแกการบังคับใชกับสินคาหรือบริการรูปแบบใหม ทําใหเกิดปญหา
การประกอบธุรกิจที่ใชนวัตกรรม ทั้งในดานความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ความขัดแยง
ทางผลประโยชนระหวางผูประกอบการดวยกันเอง รวมไปถึงความเสี่ยงตอการลิดรอนสิทธิเสรีภาพความเปน
สวนตัวของประชาชน การเกิดความไมยุติธรรมในสังคมและการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีที่รัฐพึงไดรับ เปนตน ทํา
ใหในหลายกรณีตองยุติการดําเนินธุรกิจดังกลาวหรือตองชะลอการนํานวัตกรรมมาขยายประโยชนในเชิง
พาณิชยเปนการเสียโอกาสในการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ
ไทย ซึ่งปญหานี้เปนปญหาที่เกิดขึ้นท่ัวโลกไมเพียงแตในประเทศไทย จึงนําไปสูที่มาและเหตุผลของแนวคิดการ
พิสูจนการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใชประโยชน (Regulatory Sandbox) ภายใตสภาพแวดลอมจริงเพื่อ
ศึกษาแนวทางการกํากับดูแลที่เหมาะสม 
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สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ในฐานะหนวยงาน
นโยบายดาน วทน. ของประเทศ จึงไดริเร่ิมโครงการจัดทํารายงานการศึกษาเพ่ือจัดทํารางพระราชบัญญัติ 
Regulatory Sandbox (Regulatory Sandbox White Paper) ซึ่งเปนการดําเนินการตามพันธกิจของ สวทน. 
ตาม พ.ร.บ. วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ และตามที่ สวทน. ไดรับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจเร่ิมตนแหงชาติใหเปน
หนวยงานหลักในการจัดทํานโยบายเพื่อสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตนและผูประกอบการนวัตกรรม โดยเฉพาะการ
พัฒนาระบบนิเวศนและโครงสรางพื้นฐานท่ีเหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนดําเนินจัดทํารางกฎหมายที่
เก่ียวของกับวิสาหกิจเริ่มตนและผูประกอบการนวัตกรรม ซึ่งถือเปนนโยบายหลักของรัฐบาลในการสงเสริม
ประเทศตามวิสัยทัศน Thailand 4.0  

บทบาทของ สวทน. 

รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการรวบรวมและศึกษาขอมูลเพื่อจัดทํารายงานการศึกษาเพ่ือเปน
หลักการในการรางกฎหมาย Regulatory Sandbox ของประเทศไทย เปนการพิจารณากลไกและกระบวนการ
ในการเปดโอกาสใหผูประกอบการสามารถทดสอบและดําเนินธุรกิจนวัตกรรมไดอยางถูกตองภายใต
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม ลดอุปสรรคและเรงใหเกิดการสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีของประเทศ และ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิเคราะหผลกระทบและการออกกฎหมายของประเทศใหรองรับการเปลี่ยนแปลง
อันรวดเร็วของธุรกิจในปจจุบัน 

ผลการดําเนินงาน 

สวทน. ไดดําเนินการจัดทํา Regulatory Sandbox White Paper เพ่ือนําไปใชเปนหลักการในการราง
กฎหมายกา ร พิสู จน ก ารนํ า เทคโน โ ลยี และน วัตก รรมไป ใช ประ โยชน  ( Regulatory Sandbox)   
โดยความกาวหนาปจจุบัน สวทน. รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของไดจัดทํารายงานการศึกษาเพื่อจัดทําราง
พระราชบัญญัติพิสูจน เทคโนโลยีใหมและนวัตกรรม (Regulatory Sandbox) โดยศึกษาและรวบรวม 
แนวปฏิบัติการอํานวยความสะดวกเพ่ือพิสูจนเทคโนโลยีใหมและรูปแบบการใชเทคโนโลยีใหมในการดําเนิน
ธุรกิจที่มีอยูในตางประเทศ โดยมีขอเสนอแนะใหมีกฎหมายวาดวยการพิสูจนเทคโนโลยีใหมและนวัตกรรม 
(Regulatory Sandbox) สําหรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม รวมถึงรูปแบบการใชเทคโนโลยีใหม และใหมี
การจัดทํากลไกการดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงานและผูมีสวนเก่ียวของตางๆ ในการพิสูจนเทคโนโลยี
ใหมและรูปแบบการใชเทคโนโลยีใหมในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงกําหนดคุณสมบัติและขอบเขตของเทคโนโลยี
และผูประกอบการท่ีประสงคจะเขารวมการพิสูจนเทคโนโลยี  

ท้ังน้ี สวทน. ไดนําเสนอ White paper ตอที่ประชุมคณะทํางานเพ่ือพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
สงเสริมวิสาหกิจเร่ิมตน (NSC คณะท่ี 2) เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2561 และไดนําหลักการใน White Paper มา
จัดทํารางกฎหมาย Regulatory Sandbox ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะทํางานเรงรัดการออกกฎหมาย
สงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะกรรมการบริหาร สวทน. (บวทน.) และ รวท. 
ในท่ีประชุมหารือขอราชการของผูบริหารหนวยงานในสังกัด วท. ครั้งที่ 22/2561 เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561 
และ ไดนํา (ราง) พระราชบัญญัติการพิสูจนการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใชประโยชน พ.ศ. .... 
(Regulatory Sandbox) ข้ึนเว็บไซตเพ่ือทําประชาพิจารณแลว และอยูระหวางเตรียมนําเอกสารเขาเสนอ
คณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2561 
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ผลผลิต 

หลักการใน White Paper ถูกนํามาจัดทํารางกฎหมาย Regulatory Sandbox ซึ่งไดรับความเห็นชอบ
จากคณะทํางานเรงรัดการออกกฎหมายสงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
คณะกรรมการบริหาร สวทน. (บวทน.) และการประชุมหารือขอราชการของผูบริหารหนวยงานในสังกัด วท. 

ผลลัพธ (ท่ีคาดหวัง) 

กฎหมายการพิสูจนการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใชประโยชน เพ่ือเปดโอกาสใหเกิดการทดลอง
และทดสอบนวัตกรรม เทคโนโลยี และรูปแบบธุรกิจใหม เพื่อศึกษาผลกระทบและนําไปสูการออกแบบ 
แนวทางการกํากับดูแลที่เหมาะสม คาดวาจะกอใหเกิดผลลัพธและผลกระทบ ดังนี้ 

1. เกิดกลไกในการรองรับและพัฒนาแนวทางในการกํากับดูแลเทคโนโลยีใหมและนวัตกรรม 
อยางเปนระบบ 

2. ลดระยะเวลาในการนําสินคาและบริการนวัตกรรมออกสูตลาด ซึ่งชวยเพ่ิมแรงจูงใจและ 
โอกาสในการประสบความสําเรจ็ของผูประกอบการนวัตกรรม 

3. สงเสริมใหเกิดความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผูเก่ียวของทุกภาคสวนในการรวมกัน 
กําหนดแนวทางกํากับดูแลเทคโนโลยีใหมและนวัตกรรมใหเปนที่ยอมรับ 

4. เกิดธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมขึ้นในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ สรางงาน  
และสรางรายได ซึ่งนําไปสูการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ และภาษีที่รัฐสามารถเรยีกเก็บไดมากขึ้น 
 
 

เร่ืองที่ 2 National Climate Technology Roadmap & Big Data 

ความสําคัญของโครงการ  

จากถอยแถลงของนายกรัฐมนตรีไทย พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 ใน
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 มีสาระสําคัญ 
คือ การแสดงเจตจํานงของประเทศไทยที่จะมีสวนรวมผลักดันใหการเจรจาความตกลงดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศฉบับใหมบรรลุผลสัมฤทธ์ิอยางเปนรูปธรรมและย่ังยืน โดยคํานึงถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม 
สีเขียวเพ่ือสงเสริมรายไดและลดผลกระทบจากการปลอยกาซเรือนกระจกไปพรอมกัน รวมทั้งเรียกรองใหทุก
ประเทศรวมมือกันทั้งในดานเงินทุน การวิจัย การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี การสรางความตระหนักรูกับ
ประชาชนในการดําเนินงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยประเทศไทยไดแสดงเจตจํานงในการลด
การปลอยกาซเรือนกระจกที่รอยละ 20-25 จากกรณีปกติ ภายในป 2575 

โดยเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของรวมขับเคลื่อน
การดําเนินงานภายในประเทศ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แหงชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในฐานะหนวยประสานงานกลางดานการพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย(National Designated Entity: NDE) 
ในสวนของศูนยเทคโนโลยีภูมิอากาศและเครือขาย (Climate Technology Centre and Network: CTCN) 
ภายใตกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 
Convention on Climate Change: UNFCCC) ของประเทศไทย ไดรับมอบหมายให จัดทําฐานขอมูลดาน
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เทคโนโลยีและแผนที่นําทางดานเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ (Climate technology database and roadmap) เพ่ือ
นําไปเปนกรอบในการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมสําหรับ
ประเทศ รวมถึงเปนกรอบในการหารือความรวมมือระหวางประเทศในการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 

การดําเนินงานที่ผานมา 

เพ่ือใหสอดคลองกับแผนท่ีนําทางการลดกาซเรือนกระจกของประเทศ ป พ.ศ. 2564 - 2573 
(Thailand’s Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021-2030) ที่เปนกรอบ
การดําเนินงานที่จะนําไปสูการบรรลุเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกของประเทศ รอยละ 20 หรือที่ 111 
ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ภายในป 2573 โดยดําเนินการใน 3 สาขาหลัก (15 มาตรการ) ไดแก 
สาขาพลังงานและขนสง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ และสาขาการจัดการของ
เสีย ตามที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอนั้น สวทน. ไดมีคําสั่งที่ 
54/2559 เร่ืองแตงตั้งคณะทํางานจัดทําฐานขอมูลและแผนที่นําทางดานเทคโนโลยีการลดกาซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานที่เก่ียวของจากภาครัฐและเอกชน 
อาทิ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุม
มลพิษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบาย
และแผนการขนสงและจราจร สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
(องคการมหาชน) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดย สวทน. รวมกับศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ดําเนินการจัดทําฐานขอมูลและแผนที่นําทางดานเทคโนโลยีการลดกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสง 
ภาคกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ และภาคการจัดการของเสียของประเทศไทย 

แผนที่นําทางดานเทคโนโลยีการลดกาซเรือนกระจก 

แผนที่นําทางดานเทคโนโลยีการลดกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสง ภาคกระบวนการทาง
อุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ และภาคการจัดการของเสียของประเทศไทย ที่ สวทน. ไดจัดทํา
ประกอบดวย 8 สาขาเทคโนโลยีตาม IPCC ดังนี้ 

1. สาขา 1A1 Public electricity and heat production  
2. สาขา 1A2 Manufacturing industries and construction 
3. สาขา 1B2 Oil and natural gas 
4. สาขาอื่น ๆ (Energy consumption in residential, Commercial, Agriculture sector) 
5. สาขา 1A3b Road transport  
6. สาขา 2A1 Cement production 
7. สาขา 6A1 Solid waste disposal on land 
8. สาขา 6B Waste water handling 
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รูปที่ 1 ภาพรวมแผนที่นํ าทางด านเทคโนโลยีการลดกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส ง  
ภาคกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ และภาคการจัดการของเสียของประเทศไทย 

ระบบฐานขอมูล 

ระบบฐานขอมูลท่ีพัฒนาข้ึนมีคุณลักษณะเพ่ือตอบสนองตอขอมูลแผนท่ีนําทางดานเทคโนโลยีการลด
กาซเรือนกระจก ดังนี้ 

1. รองรับการจัดเก็บสารสนเทศทั้งหมดของแผนที่นําทางดานเทคโนโลยีการลดกาซเรือนกระจก 
2. สนับสนุนการจัดเก็บ ขอมูลในรูปแบบ Attachment file เพื่อจัดเก็บและเรียกคืนขอมูลท่ีเปนสวน

เพ่ิมเติมของแตละเทคโนโลยี เชน บทความและเอกสารอางอิง 
3. มีการจัดระเบียบขอมูลเทคโนโลยีใหเปนหมวดหมู ตามประเภท สาขาที่จะนําไปใช และสาขาที่จะ

สงผลตอการลดกาซเรือนกระจก 
4. สนับสนุนการประมวลคะแนน (Readiness and impact score) ของแตละเทคโนโลยีที่จะมี

เพ่ิมเติมตอไปในอนาคต 
5. สามารถแสดงผลรายงานสารสนเทศของเทคโนโลยี 
6. สามารถทําการสบืคนขอมูลเทคโนโลยตีามประเภท 
7. สามารถเปรียบเทียบคะแนนระหวาเทคโนโลยีที่สนใจ 

ระบบฐานขอมูลออกแบบโดยใชหลักการออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Entity-relationship data 
model) ซ่ึงเปนหลักการออกแบบฐานขอมูลที่เปนมาตรฐานเหมาะสมกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลที่ใชกับ
ขอมูลทั่วไปไดดี โดยสามารถแสดงแบบจําลองขอมูล (Data model) ดังรูปที่ 2 โดยในขั้นนี้เปนการพัฒนา
ฐานขอมูลขนาดเล็กเพื่อใชประโยชนเฉพาะดานและมีจํานวนระเบียนขอมูลไมมาก ประกอบกับการใช
ฐานขอมูลเปนการใชงานของนักวิเคราะหนโยบายและแผนหรือนักวิจัย เทานั้น จึงเลือกใชโปรแกรมฐานขอมูล
ขนาดเล็กที่ทํางานบนเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล คือ โปรแกรม Microsoft Access แตอยางไรก็ตาม บน
พื้นฐานของแบบจําลองขอมูลเชิงสัมพันธที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชกับ Software database ขนาดใหญได
หากมีความตองการตอไปในอนาคต และสามารถทําการยายขอมูล (Data migration) จากไฟลของ MS 
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Access (.accdb) ไปสูระบบฐานขอมูลที่มีขนาดใหญกวาได โดยจะตองมีการตรวจสอบการเขากันไดของ
ประเภทขอมูล (Data types) 

บทบาทของ สวทน. 

จัดทําฐานขอมูลและแผนที่นําทางดานเทคโนโลยีการลดกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสง ภาค
กระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ และภาคการจัดการของเสียของประเทศไทย ตามมติ ครม. 
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการตามแผนกิจกรรมเสร็จสมบูรณเปนที่เรียบรอยแลว และไดผลผลิตเปนไปตามแผนที่วางไวโดย
คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ คร้ังท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 20 เม.ย. 2561  
เห็นชอบฐานขอมูลและแผนท่ีนําทางดานเทคโนโลยีการลดกาซเรือนกระจกฯ และตอมาไดเสนอที่ประชุม
คณะรฐัมนตรีเพ่ือทราบเม่ือวันที่ 13 ต.ค. 2561 

ผลผลิต 

ระบบฐานขอมูลและแผนที่นําทางดานเทคโนโลยีการลดกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสง ภาค
กระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ และภาคการจัดการของเสียของประเทศไทย 

ผลลัพธ (ท่ีคาดหวัง) 

 หนวยงานที่เก่ียวของมีการพัฒนาและใชเทคโนโลยีการลดกาซเรือนกระจกฯ ที่สอดคลองตามแผนที่นําทาง
ฯ 

 มีการเชื่อมโยงฐานขอมูลเทคโนโลยีกับการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของได 
 
 

เร่ืองที่ 3 ขอเสนอการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม 

ความสําคัญของโครงการ  

“หนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนและแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษา การวิจัย วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในการพัฒนาประเทศไทยไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว คือการจัดตั้งกระทรวงใหม” ตามนโยบาย
ไทยแลนด 4.0 เพ่ือนําไปสูการใชประโยชนในการพัฒนา ความกินดีอยูดี ของประชาชนในสังคม และการสราง
ความสามารถ ในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือใหพัฒนาใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีความ
เชื่อมโยงกัน สวทน. ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (รวท.) ให
พิจารณาองคประกอบสําคัญ คือ การเชื่อมทิศทางปจจุบันกับอนาคต (Future Setting) การเปลี่ยนกระบวน
ทัศนและโมเดลขับเคลื่อนประเทศ (Game Changing) และการสรางสมรรถนะเชิงนวัตกรรมใหกับประเทศ 
(innovative capacity building) รวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงฯ จัดทําขอเสนอการจัดตั้งกระทรวงใหม
เพื่อตอบโจทยสําคัญของประเทศ สองเร่ือง คือ (1) เปนกระทรวงที่เตรียมคนไทยไปสูศตวรรษท่ี 21 และ (2) 
เปนกระทรวงหลักในการปรบัเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจสงัคมไปสูฐานนวัตกรรม 
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ภายใตแนวคิดของ รวท. ไดกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการภายใตการจัดตั้งกระทรวงใหมแบงออกได
เปนการปฏิรูปใน 3 เร่ืองสําคัญ คือ  1) การปฏิรูประบบการบริหารราชการ โดยมีการแบงกลุมงานออกเปน 4 
กลุม ซึ่งจะมีเพียงกลุมเดียวที่เปนราชการ แตในสวนมหาวิทยาลัยและหนวยงานวิจัยตางๆ นั้น จะบริหารโดย
ไมใชรูปแบบราชการ เชน การเปนองคกรมหาชน หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความเปนอิสระและยืดหยุนกวาระบบ
ราชการ ทําใหสามารถเกิดการเลื่อนไหลของคนและเกิดการบูรณาการการทํางานไดระหวางหนวยงานตางๆ 
และภาคเอกชน  2) การปฏิรูปกฎหมาย โดยมีการผลักดันกฎหมายเพ่ือผอนปรนหรือยกเลิกกฎหมายที่จะเปน
อุปสรรคในการสรางนวัตกรรม ซึ่งในปจจุบันนี้ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินการไปแลว
บางสวนโดยไมรอใหมีการจัดตั้งกระทรวงใหม เชน พ.ร.บ. Bayh Dole Act ที่เปนการใหสิทธิในการใช
ผลงานวิจัยแกผูรับทุนวิจัย หรือ พ.ร.บ. Sandbox ที่จะชวยใหสามารถทําการทดลองทดสอบนวัตกรรมใหมที่
อาจมีขอกฎหมายหรือกฎระเบียบหามไว เปนตน  และ 3) การปฏิรูประบบงบประมาณ โดยมีแนวคิดในการ
จัดสรรงบประมาณเปนกอนแบบตอเนื่อง (Block Grant/Multi-year Budgeting) แทนที่การใหงบประมาณ
รายป เพ่ือใหสามารถผลักดันการวิจัยในเรื่องสําคัญที่ตองใชงบประมาณขนาดใหญและตองการความตอเนื่อง 

บทบาทของ สวทน. 

 สวทน. จัดทําขอเสนอการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร และนวัตกรรม (หรือ 
กระทรวงอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม) เพื่อตอบโจทยยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

 รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอขอเสนอการจัดตั้ง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร และนวัตกรรม ตอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ
คณะรฐัมนตรี  

 รวมกับหนวยงานภายใตสังกัดและกํากับของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดทําแนวทางการ
ปฏิรูปกระทรวง และปรบับทบาทภารกิจภายใตการดําเนินงานของกระทรวงใหม 

 รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหความเห็นที่เก่ียวของตอคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะ
พิเศษ) เพ่ือประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือให รวท. นําเสนอ Guiding Principle ของการจัดตั้งกระทรวงใหม  

ผลการดําเนินงาน 

ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่  .. ) พ.ศ. ... . ของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เสนอใหใชชื่อ “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม” รวมท้ังใหปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของใหสอดคลองไปในคราวเดียวกัน ขณะนี้ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
เสรจ็เรียบรอย เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในหลักการตอไป นอกจากนี้ และคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายกรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... พรอมดําเนินการตามมาตรา 77 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แลวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยดวน เพื่อใหการจัดตั้งกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเกิดผลสําเร็จและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลตอไป 

ผลผลิต 
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ขอเสนอการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ผานความเห็นชอบจาก รวท. เม่ือวันที่ 
26 มิถุนายน 2561 และสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2561 เพื่อจัดทําขอเสนอแนวคิดการจัดตั้ง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในการประชุมคร้ังท่ี 
3/2561 เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2561 ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นชอบขอเสนอดังกลาวและใหเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ พรอมรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. 
.... โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันท่ี 3 ก.ค. 2561 เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิจัยและนวัตกรรม ตามที่ สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับราง
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไปตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของ
รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จ่ันตอง) รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ ) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปประกอบการพิจารณาดวย และใหสํานักงาน ก.พ.ร. นําราง
พระราชบัญญัติดังกลาวไปดําเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แลวสงผลการ
ดําเนินการดังกลาวไปประกอบการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และใหนําเสนอ
คณะรฐัมนตรีพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง 

ขอเสนอการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร และนวัตกรรม (หรือ กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย
และนวัตกรรม) เพ่ือตอบโจทยยุทธศาสตรชาติ 20 ป นําเสนอเหตุผลและความจําเปนในการจัดตั้งกระทรวงไว
ดังตอไปนี้ 

1) การพัฒนาประเทศเขาสูศตวรรษที่ 21 ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลใหเกิดผลสัมฤทธ์ินั้น 
จําเปนตองพัฒนาคนใหมีความคิดที่เปนเหตุเปนผล มีความสามารถในการคิดวิเคราะหเลือกใชขอมูลที่
นาเชื่อถือ และมีความสามารถในการเรียนรูสิ่งใหมไดอยางตอเนื่อง ซึ่งจะตองสงเสริมการศกึษาทั้งในและนอก
ระบบเพ่ือใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต ในขณะเดียวกัน ก็จําเปนตองพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน โดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ซึ่งจะนําไปสูการกาว
ขามกับดักประเทศรายไดปานกลางไปสูประเทศรายไดสูง และการลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ดังนั้น ในการ
ดําเนินงานของรัฐบาล จะตองเชื่อมโยงการพัฒนาคนกับการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเขา
ดวยกัน และสําคัญอยางยิ่งที่จะตองพัฒนางานทั้งสองดานไปพรอมกันเพ่ือใหเกิดความสอดคลองกันในทุกมิติ 
อันจะนําไปสูการดาํเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ดานเศรษฐกิจจะตองพัฒนาคนใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ
ยกระดับความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและภาคบริการเดิมดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม และสรางอุตสาหกรรมใหมที่ประเทศไมเคยมีมากอน 

 ดานสังคม จะตองพัฒนาคนใหเชื่อมโยงกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เชน สังคมผูสูงวัยที่จะมี
สัดสวนผูสูงอายุมากขึ้นซึ่งจะตองมีการดูแลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและใหสามารถอยูรวมกับคนวัย
ทํางานและเด็กได การเกิดเศรษฐกิจแบงปน (Sharing Economy) ท่ีมีการทําธุรกิจรวมกันผาน
แพลตฟอรม เพ่ือใชประโยชนจากทรัพยสินอยางมีประสิทธิภาพ และเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) ที่ตองจัดการของเสียจากการผลิตและการบริโภค วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม จะเขามามีสวนสําคัญเปนอยางมากตอสังคมในอนาคต นอกจากนี้เพ่ือใหประเทศ
สามารถบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) 
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การพัฒนาคนควบคูไปกับการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงตองดําเนินการ
ภายใตยุทธศาสตร ที่มีเปาหมายรวมกัน 

 ดานชุมชน จะตองพัฒนาคนเพื่อใหสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ภายใตหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา โดย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จะมีสวนสําคัญใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพสินคาและบริการของชุมชน ควบคูไปกับการรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

2) การดําเนินงานดานอุดมศึกษา ตองมีเปาหมายในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพตรงกับความตองการของตลาด มีเหตุมีผล มีความสามารถในการเรียนรู และมีความสามารถในการ
ปรับตัวไปกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงได โดยจะตองใหการศึกษาอยางเต็มที่และเทาเทียมกัน การใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคมและชุมชน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การมีเสรีภาพในการใหความเห็นทางวิชาการ
ตามหลักวิชาการโดยไมขัดตอกฎหมาย รวมถึงการดําเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่จะใชในการสรางขีด
ความสามารถในการแขงขัน และการนํานวัตกรรมที่เกิดขึ้นไปขับเคลื่อน ผลักดันสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศใหกาวตอไป 

3) การดําเนินการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตองมีเปาหมายและทิศทางท่ี
ชัดเจน ตองเชื่อมโยงการทํางานรวมกัน มีกลไกการขับเคลื่อนอยางเปนระบบ ตั้งแตระดับนโยบาย ไปจนถึง
ระดับปฏิบัติ เชน แนวทางการกําหนดโจทยวิจัยใหสอดคลองกับความตองการของผูใชประโยชน ทั้งความ
ตองการของภาครัฐสวนกลางและสวนทองถิ่น ภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคสังคมและชุมชน กลไกการให
แรงจูงใจกับเอกชนในการลงทุนวิจัยและนวัตกรรม และกลไกการจูงใจใหนักวิจัยทํางานเพ่ือตอบโจทยความ
ตองการ มิเชนนั้น จะไมสามารถขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนได ซึง่ทัง้หมดนี้ตองดําเนินการควบคู
ไปกับการพัฒนาคน 

4) ประเทศท่ีพัฒนาแลวหลายประเทศไดนําการอุดมศึกษาควบรวมกับวิทยาศาสตร การวิจัย และ
นวัตกรรม เพ่ือใหเกิดการประสานงานเชื่อมโยงกันทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ตัวอยางเชน ประเทศ
ญี่ ปุ น มี  Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology ป ร ะ เท ศฝ รั ่ง เ ศ ส ม ี 
Ministry of Higher Education, Research and Innovation ป ระ เท ศ เน เ ธอ ร แ ล น ด ม ี Ministry of 
Education, Culture and Science ประเทศสวีเดนมี Ministry of Education and Research  และสหราช
อาณาจักรตราพระราชบัญญัติอุดมศึกษาและการวิจัยในป 2560 (Higher Education and Research Act 
2017) เปนตน 

5) ประเทศจีน มี Chinese Academy of Sciences (CAS) ซึ่งเปนหนวยงานวิจัยขนาดใหญ ดําเนินการ
วิจัยครอบคลุมดานวิทยาศาสตรธรรมชาติและเทคโนโลยีระดับสูง ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
แกสภาประชาชน CAS มีสาขาในเมือง และมณฑลตาง ๆ ทั่วประเทศ แตละแหงมีจุดมุงเนนในการวิจัยเฉพาะ
ทางที่ชัดเจน สามารถถายทอดเทคโนโลยีมายังภาคอุตสาหกรรม มีการจัดตั้งบริษัทดานเทคโนโลยีจํานวน 430 
บรษิัท สรางมูลคาจากการถายทอดเทคโนโลยีจํานวนกวา 1.5 ลานลานบาท (รายงานผลกระทบทางเศรษฐกิจ
เมื่อป 2012) กลไกสําคัญอีกประการหนึ่งที่สงเสริมใหการดําเนินงานของ CAS เปนไปอยางมีประสิทธิภาพตาม
นโยบายของรัฐบาล คือ การมีกฎหมายพ้ืนฐาน (Basic Law) เก่ียวกับการแปลงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ซึ่งจัดทําข้ึนเพ่ือตอบสนองนโยบายดานการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนและสรางมูลคาเพิ่ม
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ทางเศรษฐกิจและสังคม (รายงานการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สารสนเทศ
และสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแหงชาติ) 

6) ประเทศตองมีการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน
อยางยั่งยืน จึงจําเปนตองลงทุนในการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขั้นสูง (Frontier Research) 
เชน การวิจัยเก่ียวกับอวกาศ โลก ทองทะเล พลังงานรูปแบบใหม ซึ่งจะชวยยกระดับความสามารถของ
บุคลากรใหกับประเทศในหลากหลายสาขา ทําใหประเทศมีโครงสรางของกําลังคนที่เขมแข็ง สามารถรับการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีขั้นสูง จะกอใหเกิดองคความรู และความสามารถมากมายระหวางทางในการทําวิจัย เชน การพัฒนา
วัสดุที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่ตองทํางานในสภาวะที่รุนแรงท้ังอุณหภูมิและแรงดัน การพัฒนาความสามารถใน
เรื่องการผลิตและการประกอบท่ีตองการความเที่ยงตรงและแมนยําสูง การสั่งการและการควบคุมจาก
ระยะไกลผานสภาพท่ีมีสนามแมเหล็กสูง สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตสามารถนํามาสรางนวัตกรรมใหม ๆ ไดอยาง
ตอเนื่องระหวางการวิจัยเพ่ือศึกษาเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขั้นสูง 

7) การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยใชแนวนโยบาย Thailand 4.0 เปนแนวทางในการ
ขับเคลื่อน จําเปนตองใชกําลังคนที่มีความรูและทักษะสูง เพ่ือทํางานในอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขั้นสูง รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพื่อนําไปใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสาธารณประโยชน  ซึ่งการ
ทํางานท้ังสองสวนตองอาศัยนโยบายและยุทธศาสตรที่ชัดเจนเปนเอกภาพ เพ่ือใหการดําเนินงานของกลุมงาน
ตาง ๆ สอดคลองกัน ซึ่งเปนเหตุผลหลักในการควบรวมงานดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร และนวัตกรรม 
อยางไรก็ตาม ในการปฏิบัติงาน ทั้งสองภาคสวนตองการความคลองตัว มีอิสระ ไดรับการกํากับดูแลตาม
ภารกิจและบทบาทหลัก โดยมีตัวชี้วัดที่สะทอนถึงภารกิจ ไมยึดติดอยูกับระบบราชการปกติที่ตองการการ
กํากับที่เขมงวด และการรายงานผลการดําเนินงานจํานวนมากในมิติท่ีไมใชภารกิจและบทบาทหลักโดยตรง  

8) ในประเทศไทย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร และนวัตกรรมตางมีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ และจะทวีความสําคัญขึ้นในอนาคต โดยเปนแหลงสรางและบมเพาะบุคลากรวิจัยและ
พัฒนา เพื่อทํางานวิจัยเชื่อมโยงกับผูใชประโยชนไปสูการใชประโยชนในเศรษฐกิจและสังคม หากการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร และนวัตกรรมสามารถสรางพลังประสาน (Synergy) อยางมีประสิทธิภาพ ตั้งแต
ระดับนโยบาย ไปจนถึงระดับปฏิบัติ จะสงผลดีในหลายมติิ ดังน้ี 

 สามารถเห็นภาพรวมของหวงโซการพัฒนานวัตกรรมตั้งแตการสรางคน การวิจัยพื้นฐาน ไปจนถึง
การนําไปใชประโยชน ทําใหการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
และนวัตกรรมของประเทศไทยมีเอกภาพ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ทําใหเกิดการ
ลงทุนวิจัยตลอดหวงโซ เพื่อใหเกิดการนําไปใชประโยชนไดจริง ลดการสูญเสียงบประมาณไปกับ
การวิจัยที่ซ้ําซอน แตขาดการตอยอดไปใชประโยชนอยางจรงิจัง 

 เปนแนวทางปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความคิดดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ศิลปะและคณิตศาสตร (STEAM) เปนพ้ืนฐานของการดํารงชีวิต 
เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหกับสังคมไทย ทําใหคนไทยสามารถตระหนักรู มีความคิดเปนเหตุเปนผล 
และสามารถเรียนรูตลอดชีวิต 

 เกิดการบูรณาการการใชประโยชนโครงสรางพ้ืนฐาน เชน หองปฏิบัติการ เคร่ืองมือ/อุปกรณ
สําหรบัการวิจัยที่มีราคาแพง เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนอยางเต็มที ่
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 เกิดการใชประโยชนจากความสามารถในการวิจัยที่แตกตางของบุคลากรในระบบการอุดมศึกษา
และระบบวิทยาศาสตรและนวัตกรรม เพ่ือประสานใหเกิดการทํางานวิจัยตอยอดอยางครบวงจร 

ขอเสนอดังกลาวนําเสนอแนวคิดของประเทศที่มีความกาวหนา ไดแก ประเทศเยอรมัน ประเทศ 
สหราชอาณาจักร ประเทศญี่ปุน และสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการจัดระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
และนวัตกรรมใหมีขีดความสามารถหลักประกอบดวย  

1) การเชื่อมปจจุบันกับอนาคต (Future Setting) เปนความสามารถในการคาดการณอนาคต 
(Foresight) มีการวิเคราะหและทําความเขาใจเชิงลึกถึงแนวโนมและปจจัยแรงผลักดันตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และ
สามารถออกแบบนโยบายและกลไกการบริหารจัดการที่ปฏิบัติไดในปจจุบันและเชื่อมโยงไปในอนาคตไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยมีการทดลองและทดสอบใน “Sandbox” ท้ังเชิงกฎ กติกา และเชิงเทคนิค 

2) การเปลี่ยนกระบวนทัศนและโมเดลขับเคลื่อนประเทศ (Game Changing) เปนการคิดนอกกรอบ
การปฏิบัติในรูปแบบเดิม ๆ ที่ใหผลไดจํากัดหรือไมสามารถแกปญหาคอขวดที่มีอยูได โดยสามารถสรางโมเดล
ใหมของการพัฒนาดวยการออกแบบเงื่อนไข แรงจูงใจและกลไกใหม วิธีการทํางานใหม และผูเลนกลุมใหม  

3) การสรางสมรรถนะเชิงนวัตกรรมใหกับประเทศ (Innovative Capacity Building) โดยสรางความ
เขมแข็งทั้งการวิจัยพื้นฐาน ประยุกต และการวิจัยขั้นสูง และขั้นแนวหนา รวมไปถึงการใชนวัตกรรมในเชิง
พาณิชย และสาธารณประโยชน ซึ่งจําเปนตองมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพสูง (Talent) อยางเพียงพอ 
โครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพและมาตรฐาน รวมไปถึง
การจัดระบบนิเวศที่เอื้อตอการพัฒนานวัตกรรม อาทิ กระบวนการสนับสนุนการวิจัย กฎหมาย กฎระเบียบ 
การสรางตลาดสําหรับนวัตกรรม การจัดหาและการถายทอดเทคโนโลยี เปนตน 

โดยนําเสนอโครงสรางการรวมกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

เพื่อบูรณาการการทํางานหนวยงาน โดยมีการจัดโครงสรางและกลไกดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ กลาวคือ  

มียุทธศาสตรและเปาหมายรวม ภายใตระบบการบริหารที่มีความคลองตัวและระบบธรรมาภิบาลที่ดี ดวย

ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด จะสงผลตอการพัฒนาบุคลากร และงานวิจัยดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม รวมถึงสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรใหมีคุณภาพและสรางประโยชน สามารถเปนกําลังสําคัญใน

การขับเคลื่อนประเทศไดอยางมาก และมีการจัดโครงสรางเปน 5 กลุมงาน ดังแผนภาพ 
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นอกจากน้ียังมีขอเสนอจัดต้ังกองทุนเพ่ือพัฒนาอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเปนกลไกทาง
งบประมาณในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของกระทรวงใหมีความเปนเอกภาพ ดวยการจัดระบบ
งบประมาณการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบกองทุน เพื่อจัดสรรใหหนวยงานที่เก่ียวของในลักษณะ 
Block Grant และ Multi-Year ตามวัตถุประสงคของกองทุนเพื่อเพิ่มความคลองตัวในการวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมตามนโยบายของรัฐบาล ดังแผนภาพดานลาง 
 

 

การดําเนนิการจะแบงเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 จัดทํารางกฎหมายที่เกี่ยวของ 
ระยะที่ 2 ปรับปรุงบทบาทหนาท่ีและวางระบบบริหารจัดการของหนวยงานภายใตกระทรวงใหเกิดเปน

โครงสรางที่ทาํงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (ภายใน 2 ป) 
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ระยะท่ี 3 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารหนวยงานภายใตกระทรวงไปสูการเปนองคกรที่มีความ
คลองตวัสูงและไมเปนสวนราชการโดยสมบูรณ (ภายใน 5 ป) 

หลักการที่เปนแนวปฏิบัติ (Guiding Principle) ดังนี้ 

1) การดําเนินงานของกลุมงานภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงจะไมแยกออกจากกัน แตจะทํางาน
บูรณาการกันเปนคลัสเตอรของหนวยงาน ทํางานตามนโยบาย โดยใชเครื่องมือทางการเงิน เชน กองทุน 
เพื่อใหรวมกันทํางานตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีสําคัญของประเทศ ตอบโจทยการขับเคลื่อน Thailand 4.0 
ดวยนวัตกรรม 

2) มีคณะกรรมการนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรและนวัตกรรมแหงชาติ ทําหนาท่ีกําหนด
นโยบายและยุทธศาสตรสําหรับกลุมงานทั้ง 5 กลุมภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตรและนวัตกรรม ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่เกี่ยวของหลัก เปน
กรรมการ มีผูทรงคุณวุฒิจํานวนหน่ึง และมีผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของจํานวนหนึ่ง โดยมีกลุมนโยบายและ
ยุทธศาสตร ทําหนาที่เปนฝายเลขานุการฯ 

3) ในกฎหมายจะระบุการจัดตั้งสถาบันสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรแหงชาติ ไวชัดเจน โดยจะจัดตั้ง
ทันทีเมื่อมีความพรอม 

4) ใหมหาวิทยาลัยมีความเปนอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) โดยจัดใหมีกลไกประกันการ
ทํางานแบบ Outcome-based Accountability 

5) มีระบบสรรหาปลัดกระทรวงและบุคลากรที่เปนหัวหนาหนวยงาน ที่เหมาะสมเพ่ือใหไดคนดี คนเกง
มาทําหนาที่ดังกลาว 

6) ระบบการใหทุนจะตองเชื่องโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร เพ่ือใหมีทิศทางการทํางานที่ตอบความ
ตองการของประเทศ 

7) จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมการปฏิรูปอยางตอเนื่อง โดยอาจแตงตั้ง Reform Commissioner เพื่อ
ติดตามการปฏิรูปอยางตอเนื่อง 

8) มีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานที่มีความโปรงใส สามารถนําผลการติดตามและ
ประเมินผลมาปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน การกําหนดตัวชี้ วัดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการดําเนินงานเปน Performance-based โดยตรง 

ผลลัพธ (ท่ีคาดหวัง) 

รูปแบบการดําเนินงานของกระทรวงใหมมุงเนนการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ในดานการสรางองคความรูและคนเปนสําคัญ ตลอดจนการจัดองคาพยพในการทํางานให
สามารถขับเคลื่อนใหประเทศกาวทันการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได 
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เร่ืองท่ี 4 ขอเสนอแนะแนวทางการจัดสรรระบบงบประมาณและการบริหารจัดการระบบวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ 

ความสําคัญของโครงการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (นายสุวพันธ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี) ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ (อ.ค.ต.ป. 
เฉพาะกิจ) โดยอาศยัอํานาจตามความในขอ 13 (7) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 ประกอบกับมติคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
(ค.ต.ป.) ในการประชุมคร้ังที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ จะประเมินและคนหาความเสี่ยงที่จะเปนอุปสรรคทําใหการดําเนินงานตาม
นโยบายสําคัญของรัฐบาลไมประสบผลสําเร็จ หรือเปนการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ
ระดับประเทศ เพื่อสงเสริม ผลักดัน พรอมใหขอเสนอแนะมาตรการ เพ่ือการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของ
รัฐบาลใหประสบความสําเร็จไดตามเปาหมายที่กําหนด โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ค.ต.ป. ไดกําหนด
ประเดน็หัวขอการตรวจสอบและประเมินผลและมอบหมายให อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจคณะตางๆ เปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการจํานวน 4 ประเด็น ดังนี้ 

1) อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 1 ดําเนินการเร่ือง ระบบขอมูลภาครฐัเพ่ือการตัดสินใจ  
2) อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 2 ดําเนินการเร่ือง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
3) อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 3 ดําเนินการเร่ือง การวิจัยและนวัตกรรม 
4) อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 4 ดําเนินการเรื่อง การดําเนินงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

โดย อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะท่ี 3 ซึ่งมี รศ. ดร.ศักรินทร ภูมิรัตน เปนประธานอนุกรรมการ ไดมีการ
ประชุมไปแลวสองคร้ังเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2561 และวันที่ 25 พ.ค. 2561 เพ่ือเตรียมแนวทางการประเมินความ
เสี่ยง (Risks) และการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ ในประเด็นระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งในการ
ประชุมคร้ังท่ี 2/2561 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2561  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และ สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) ไดมาใหขอมูลตามประเด็นท่ี
คณะอนุกรรมการฯ ไดกําหนดไวในการประชุมคร้ังท่ี 1/2561 พรอมทั้งใหขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับสถานภาพ
ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และขอเสนอการปรับระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยที่ประชุม
มีมติเห็นควรใหนําเรื่องระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตามที่ วช. และ สวทน. ใหขอมูลมาเปนประเด็น
การตรวจประเมินผลของคณะอนุกรรมการตรวจสอบเฉพาะกิจ คณะที่ 3 และเห็นชอบใหมีการแตงตั้ง
คณะทํางาน โดย สวทน. ไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีเปนฝายเลขานุการฯ รวมกับสํานักงบประมาณ (สงป.) 
เพื่อชวยปฏิบัติหนาที่ตามความเหมาะสม โดยไดระบุอํานาจหนาท่ีคณะทํางานไวดังน้ี 

1) รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคขอสังเกต และ
ขอเสนอแนะ แนวทางในการดําเนินการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานใหแกสวนราชการ ตามที่
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 3 กําหนด  

2) จัดทํารางรายงานผลการศึกษาเพ่ือนําเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
เฉพาะกิจ คณะที่ 3 พิจารณาตามขั้นตอน ใหแลวเสร็จตามแผนการดําเนินงาน 
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3) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีไดรบัมอบหมายจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
เฉพาะกิจ คณะที่ 3 

สําหรับการรายงานผลการดําเนินงานของการตรวจประเมินความเสี่ยง (Risks)/การดําเนินงานตาม
นโยบายสําคัญให อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจคณะตางๆ และรายงานผลการดําเนินงานตอ ค.ต.ป. ภายในวันท่ี 31 
ต.ค. 2561 เพ่ือเสนอการตรวจสอบและประเมินผลตอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละสองครั้ง 
และสงสําเนารายงานดังกลาวใหสวนราชการที่เก่ียวของ 

บทบาทของ สวทน. 

 สวทน. ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เปนฝายเลขานุการคณะทํางานฯ รวมกับสํานักงบประมาณ (สงป.)  
 สวทน. รวมกับ มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (บวท.) และ สถาบันนโยบาย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห 
และรวบรวมขอมูลขอจํากัดและอุปสรรคของระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศตอการดําเนินกิจกรรมวิจัยและ
นวัตกรรม และผลการดําเนินกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือประกอบการจัดทํารายงานการศึกษาและ
ขอเสนอแนะใหกับ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 3 เพื่อเสนอตอ ค.ต.ป. และคณะรัฐมนตรีในลําดับถัดไป  

ผลผลิต 

 รายงานการศึกษาที่เปนขอเสนอแนะแนวทางการปรับระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเพ่ือให
การดําเนนิงานดานการวิจัยและนวัตกรรมมีประสิทธิภาพ เพ่ือเสนอตอคณะรัฐมนตรี 

 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม โดยไดรับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 
23 ส.ค. 2561 และเห็นควรสงรายงานฯ ฉบับนี้ไปยัง 1) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี   
2) พล.อ.อ.ประจิน จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี 3) นายสุวิทย เมษิณทรีย รมต. วิทยาศาสตรฯ และ  
4) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รมต.ศกึษาธิการ เพ่ือพิจารณานําขอมูลไปใชประโยชน 

รายงานผลฯ ประกอบดวยเนื้อหา 3 สวน ดังน้ี 

1. สถานภาพปจจุบัน ขอจํากัด และปญหาอุปสรรคในปจจุบันของระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

แมวา การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมจะดําเนินการมาไดระยะหนึ่งแลว โดยเมื่อป พ.ศ. 2559 
รัฐบาลไดจัดตั้งสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สวนช.) และมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)  
เปนฝายเลขานุการรวม แตยังพบประเด็นที่เปนขอจํากัดและอุปสรรค ซึ่งจะกลาวในรายละเอียดตอไป 

1.1. โครงสรางและการดําเนินงานของหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 

ประเด็นท่ียังเปนขอจํากัดในเชิงโครงสรางของระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย คือ  
ขาดการบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานในระดับเดียวกันในลักษณะแนวนอน (Horizontal 
Integration) ตัวอยางเชน หนวยงานบริหารงานและสนับสนุนทุน ซึ่งจํานวนมากอยูภายใตการกํากับดูแลของ
กระทรวงตางๆ แตในปจจุบัน ยังไมมีระบบการบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานใหทุน ตางคนตางทํา 
ทําใหไมมีการแลกเปลี่ยนขอมูล เกิดความซ้ําซอน ทําใหขาดประสิทธิภาพในการดําเนินงานในภาพรวมของ
ประเทศ นอกจากนี้ ยังขาดการบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานในแตละระดับในลักษณะแนวตั้ง 
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(Vertical Integration) เชน ความเชื่อมโยงระหวางนโยบายชาติและนโยบายกระทรวง การใหกระทรวงตางๆ 
เปนผูขับเคลื่อนงาน เปนตน  นอกจากนี้ สํานักงานการวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ซึ่งเปนหนวยนโยบาย 
ดานการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ แตกลับยังไมไดมีการดําเนินการจริงนับตั้งแตการประกาศระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยสํานักงานการวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2560 เม่ือวันที่ 22 ธ.ค. 2560 ทําให 
วช .  แ ละ  สวทน .  ยั งทํ า หน าที่ เ ป นหน วยน โยบายด า นกา ร วิ จั ยและน วัตกร รมของประ เท ศ  
ซึ่งแตกตางจากประเทศตางๆ ที่มีความกาวหนา อาทิ สหราชอาณาจักร ญ่ีปุน เกาหลีใต และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยพบวา ทุกประเทศมีหนวยงานนโยบายสูงสุดเพียงหนวยเดียว และการดําเนินงานของ
หนวยงานทุกระดับต้ังแตระดับนโยบาย ระดับการบริหารการวิจัย ระดับการวิจัย และระดับสนับสนุนมีความ
เชื่อมโยงกัน รวมทั้งมีกลไกใหหนวยงานผูใชประโยชนโดยเฉพาะอยางย่ิงภาคเอกชนและชุมชนมีสวนสําคัญใน
การรวมกําหนดนโยบายและโจทยวิจัยของประเทศดวย ทําใหประเทศเหลานั้นประสบความสําเร็จในการนํา
งานวิจัยและนวัตกรรมมาใชขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางมีประสิทธิผล  

1.2. เปาหมายและประเด็นการวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทยยุทธศาสตรประเทศ  

แมวา จะมีการจัดทํารางยุทธศาสตรการวิ จัยและนวัตกรรม 20 ป  (พ.ศ. 2560-2579) โดย
คณะอนุกรรมการภายใต สวนช. เพ่ือใชเปนกรอบการดําเนินงานวิจัยและนวัตกรรมของหนวยงานตางๆ แต
ยุทธศาสตรดังกลาวก็ยังขาดรายละเอียดท่ีสามารถบอกเปาหมายที่ตองการจะบรรลุผล และสาระสําคัญท่ีจะใช
เปนโจทยสําหรับการวิจัยและนวัตกรรมที่ประเทศตองการ โดยเฉพาะอยางยิ่งโจทยสําหรับแผนงาน/
โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญท่ีตองการความชัดเจน และตองเปนการกําหนดมาจากระดับนโยบาย 
(Top down) รวมถึง ยังไม มีการจัดทําแผนท่ีนําทาง (Roadmap) ที่จะแสดงให เ ห็นถึงความตองการ 
ของประเทศในชวงเวลาตางๆ ทําใหหนวยงานบริหารจัดการและสนับสนุนทุนไมมีขอมูลที่จะใชเปนฐานในการ
จัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมใหสอดคลองและไปทิศทางเดยีวกัน  

1.3. วธีิการจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยและนวัตกรรม 

คณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร คณะที่ 4.3  
การวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมี วช. และ สวทน. เปนหนวยงานเจาภาพแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (ตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนตนไป) ทําหนาท่ีพิจารณากลั่นกรองขอเสนอแผนงาน และจัดทํากรอบวงเงิน
งบประมาณเบ้ืองตน (Pre-ceiling) เสนอตอคณะกรรมการฯ และสํานักงบประมาณ (สงป.) ตามลําดับ โดย 
สงป. มีวิธีการจัดสรรงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 3 วิธี ประกอบดวย (1) จัดสรรงบประมาณแบบ
รายโครงการตรงไปยังหนวยดําเนินการ (2) จัดสรรงบประมาณแบบเปนกอน (Block Grant) ใหหนวยบริหาร
และสนับสนุนทนุ เพ่ือใหไปประกาศรับขอเสนอแผนงาน/โครงการจากหนวยดําเนินการ จากนั้น หนวยบริหาร
และสนับสนุนทุนจะจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยดําเนินการที่ไดรับการอนุมัติขอเสนอแผนงาน/โครงการ 
และ (3) จัดสรรงบประมาณแบบเปนกอน (Block Grant) ใหกับหนวยงานเจาภาพแผนบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม1  

จากการดําเนินการของหนวยงานเจาภาพ พบขอจํากัดและอุปสรรค สรุปไดดังนี้  

                                           
1 โครงการวิจัยมุงเปา (ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนตนไป สงป. จัดสรรงบประมาณไปที่หนวยบริหารและสนับสนุนทุน) และโครงการทาทายไทย 
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 งบประมาณดานวิจัยและนวัตกรรมยังกระจายอยูตามแผนยุทธศาสตรและแผนบูรณาการอ่ืนๆ โดย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาที่ไมอยูในแผนบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรมมากถึง 13,890 ลานบาท2  

 โครงการวิจัยสวนใหญ กระจัดกระจาย ยังไมมีการบูรณาการในลักษณะของคลัสเตอรหรือหวงโซมูลคา 

 จํานวนคําของบประมาณที่มีปริมาณมากในลักษณะนี้สงผลกระทบตอการพิจารณากลั่นกรอง
แผนงาน/โครงการ และการติดตามประเมินผลโดยเฉพาะในสวนที่มีการจัดสรรงบประมาณใน
ลักษณะรายโครงการตรงไปที่หนวยทําวิจัยและนวัตกรรม 

 การเสนอของบประมาณตามปฏิทินงบประมาณ จะตองทําลวงหนากอนการดําเนินงานจริงเปน
ระยะเวลา 2 ป (เชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะตองเสนอของบประมาณตั้งแตปลายป พ.ศ. 
2560) ซึ่งการใหเสนอของบประมาณที่มีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงมากเกินไป อาจไมเหมาะสมกับ
งานที่ตองรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว 

1.4. การบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม 

การบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศมี 2 รูปแบบ ประกอบดวย (1) รูปแบบคลัสเตอร/
ชุดโครงการ/โปรแกรม และ (2) รูปแบบรายโครงการ ซึ่งบรหิารจัดการโดยหนวยบริหารและสนับสนุนทุน และ
หนวยดําเนินการทั้งหมด อยางไรก็ตาม รัฐบาลไดริเร่ิมใหมีแผนงาน Spearhead โดยในสวนของแผนงาน 
Spearhead ดานเศรษฐกิจ เนนสนับสนุนผลงานวิจัยท่ีมีระดับความพรอมทางเทคโนโลยี (Technology 
Readiness Level หรอื TRL) ขั้นต่ําที่ระดับ 5 ขึ้นไป และมีเงื่อนไขใหมีการรวมลงทุนของบริษัทเอกชน ทั้งใน
รูปแบบ In-kind และ In-cash อยางนอยรอยละ 20 ของมูลคาโครงการ ทั้งนี้ ภายใตแผนงาน Spearhead 
ดานเศรษฐกิจ จะกําหนดใหมีผูจัดการนวัตกรรม (Innovation Manager and Facilitator หรือ IMF) ทํา
หนาที่บริหารจัดการและขับเคลื่อนแผนงาน โดยจะมีการทดลองการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม
รูปแบบใหมท่ีมีบริษัทเอกชนซึ่งเปนผูใชประโยชน เปนผูที่มีสวนไดสวนเสีย และมีความเขาใจเรื่องการตลาด
เปนอยางดีมารวมบริหารจัดการแผนงาน Spearhead ดานเศรษฐกิจ และทําหนาที่เปน IMF ซึ่งแตกตางจาก
การบรหิารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบเดมิ (จะเริ่มดําเนินการจริงในเดือนตุลาคม พ.ศ.2561) 

1.5. การติดตามและประเมินผลการดําเนินการวิจัยและนวัตกรรม 

วช. และ สวทน. ในฐานะหนวยงานเจาภาพแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ทําหนาที่ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินการวิจัยและนวัตกรรม โดยไดปรับการติดตามการดําเนินงานของหนวยงานจากการ
รายงานผลการดําเนินงานผานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research Management 
System : NRMS) เพียงอยางเดียว เปนการจัดใหมีการลงพื้นที่เย่ียมชม (Site Visit) การดําเนินโครงการ การให
ผูเชี่ยวชาญวิเคราะหผลจากรายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน และการใหหนวยงานมานําเสนอ 
ความคืบหนาในการดําเนินงาน โดยคัดเลือกโครงการท่ีมีมูลคาสูงในแตละกลุมเปาหมาย (ตั้งแตปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 เปนตนไป) อยางไรก็ตาม การติดตามและประเมินผลการดําเนินการวิจัยและนวัตกรรมยังมีขอจํากัด
และอุปสรรคที่สําคัญบางประการ เชน  

 มีการติดตามและประเมินผลในระดับโครงการ แผนงาน แตไมมีในระดับคลัสเตอร/อุตสาหกรรม 
หรอืกุลมอุตสาหกรรม (Sector) และระดับระบบวิจัยและนวัตกรรม  

                                           
2 ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 
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 มีผูเชี่ยวชาญไทยที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการประเมินผลการดําเนินงานคอนขาง
จํากัด โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการหรือแผนงานวิจัยเพื่อเชิงพาณิชย 

 ยังไมสามารถใชขอมูลผลการดําเนินใหทันตอการวิเคราะหเพ่ือนําไปสูการกําหนดทิศทางการวิจัย
และการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณถัดไป ทําใหไมเกิดระบบความรับผิดรับชอบ 
(Accountability) ท่ีชัดเจน 

1.6. ปจจัยเอื้อท่ีสงเสริมการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 

รายงานการศึกษาฉบับนี้เนนการดําเนินงานของผูมีบทบาทในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเปน
หลัก ในขณะท่ีปจจัยเอ้ือตอการวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเปนประเด็นที่ใหญครอบคลุมเรื่องมาตรการการเงินการ
คลัง กฎหมาย กฎ ระเบียบ โครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพ เปนตน จําเปนตองศึกษาวิจัยเชิงนโยบายในเชิงลึก
เพื่อใหไดขอมูลมาประกอบการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนั้น การนําเสนอขอมูลในรายงานการศึกษา
ฉบับนี้จะเปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ไดจากการรวบรวมรายงานการศึกษาที่มีอยูในปจจุบันเทานั้น  

จากการทบทวนมาตรการสนับสนุนเอกชนที่มีอยูในปจจุบันพบวา มาตรการเกือบทั้งหมดเปนมาตรการ
ในลักษณะ one size fits all และยังเปนมาตรการที่มุงเนนการเสริมสรางขีดความสามารถจะมีความเหมาะสม 
(เชน นําวิศวกรหรือผูเชี่ยวชาญตางประเทศเขามารวมทํางาน) มากกวามาตรการที่พยายามสรางประโยชนจาก
ขีดความสามารถท่ีมีอยู (เชน การใหทุน หรือมาตรการลดหยอนภาษี) (Intarakumnerd, et al, 2002) 

ในสวนของรายละเอียดจําแนกตามประเภทของปจจัยสนับสนุน เชน โครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการ
วิจัยและนวัตกรรม พบวา ภาครัฐไมไดรับขอมูลหองปฏิบัติการ และเครื่องมือ/อุปกรณที่อยูในสถาบันการศึกษา
และสถาบันวิจัยที่ครบถวน ทําใหมีขอจํากัดในการติดตามประสิทธิภาพการใชงานหรือประเมินความเพียงพอ/
ขาดแคลนในการใชงาน ในสวนของบุคลากรระดับสูงที่จะชวยขับเคลื่อนการทําวิจัยและนวัตกรรมพบวา 
บุคลากรกลุมดังกลาวยังอยูในภาครัฐ และสถาบันการศึกษาเปนสวนใหญ ทั้งนี้ อาจเน่ืองมาจากตําแหนง
นักวิจัยในภาคเอกชนมีไมมากนัก แมวารัฐบาลริเร่ิมโครงการ Talent Mobility มาระยะหนึ่งแลว แตนักวิจัย
จํานวนมากยังไมตองการที่จะออกไปทํางานกับภาคเอกชน เนื่องจากการประเมินผลทางวิชาการในปจจุบัน ยัง
เนนผลงานตีพิมพเปนหลัก นอกจากนี้ ยังไมมีกลไกการสรางวัฒนธรรมหรือแนวปฏิบัติในการแลกเปลี่ยน
บุคลากรระหวางภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน สงผลใหการเชื่อมโยงระหวางภาคสวนตางๆ ไม
เขมแข็ง 

2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการกิจกรรมการวิจัยและนวัตกรรมในภาพรวมของประเทศ 

ในปจจุบัน การติดตามการดําเนินกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมจะใชระบบ NRMS เปนเคร่ืองมือหลัก ซึ่ง
ยังมีขอจํากัดในการดําเนินการ เชน  

 หนวยงานยังไมใหความรวมมือในการรายงานผลผานระบบ NRMS ทําใหไมสามารถแสดงภาพรวม
ขอมลูการวิจัยของประเทศไดอยางแทจรงิ  

 การรายงานระดับความพรอมของผลงานวิจัยเพื่อนําไปสูการใชประโยชนยังไมชัดเจน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการนําไปตอยอดเพ่ือใชประโยชนเชิงพาณิชย  

 การดําเนินการวิจัยและเบิกจายงบประมาณดานการวิจัยไมเปนไปตามแผนงานที่ตั้งไว  
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนบูรณาการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา มีจํานวนโครงการทั้งหมด 
6,457 โครงการ มีการเบิกจายงบประมาณไปแลวทั้งสิ้น 11,441.8876 ลานบาท คิดเปนรอยละ 71.63 และมี
งบประมาณคงเหลือเบิกจาย จํานวน 4,531.1151 ลานบาท คิดเปนรอยละ 28.37 และมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 เปาหมายที่ 1 วิจัยและพัฒนามุงตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตรและแกไขปญหาสําคัญของ
ประเทศ (แนวทาง 1.1 การวิจัยเพ่ือตอบสนอง Super Clusters) 
- โครงการวิจัยที่รวมวิจัยกับภาคเอกชน รอยละ 69 (31 โครงการ จาก 45 โครงการ)  
- โครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จ จํานวน 13  โครงการ (ตนแบบระดับหองปฏิบัติการ 6 โครงการ 

ตนแบบกึ่งอุตสาหกรรม 5 โครงการ และตนแบบอุตสาหกรรม 2 โครงการ) 
- อยูระหวางการยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จํานวน 3 โครงการ 

 เปาหมายที่ 2 วิจัยเพ่ือสราง/สะสมองคความรูที่มีศักยภาพ 
- โครงการวิจัยที่แลวเสร็จ 503 โครงการ (จาก 6,198 โครงการ)  
- โครงการท่ีผลิตผลงานตีพิมพระดับชาติและระดับนานาชาติ จํานวน 224 โครงการ 

3. ขอเสนอแนวทางการปรับระบบวิจัยและนวัตกรรม 

3.1. หลักการสําคัญสําหรับการปรับระบบวิจัยและนวัตกรรม 

การปรับระบบวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน และเพื่อยกระดับระบบวิจัยและ
นวัตกรรมใหสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตนั้น ควรอยูบนหลักการสําคัญ 5 ประการ 
ดังตอไปนี้ 

1) ควรออกแบบโครงสรางและระบบงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมใหสามารถผลักดันการ
วิจัยและนวัตกรรมไปในทุกภาคสวน ท้ังหนวยงานภาครัฐทุกกระทรวง หนวยงาน
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน ใหมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร ทิศทางและโจทยการวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเปนผูทําวิจัย และผูใช
ประโยชนงานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2) ควรจัดการใหเกิดการแบงหนาที่ (Division of Labour) ที่ชัดเจนของกลไกตางๆ ภายใน
ระบบ ทั้งการแบงหนาที่ในแนวดิ่งและแนวนอน เพ่ือใหมั่นใจวามีการสงตองานโดยไมขาด
ชวงและลดการซ้ําซอนของภารกิจของแตละหนวยงาน  

3) ควรปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม ใน 3 เรื่อง ไดแก 

3.1) ควรจําแนก “งบประมาณวิจัยและนวัตกรรม” ซึ่งอาจกระจายอยูในแผนงาน
ยุทธศาสตรและแผนงานบูรณาการอื่นๆ มารวมอยูในแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
เพื่อใหเห็นภาพรวมงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมของท้ังประเทศ และจัดสรรไปยัง
กลไกหนวยสนับสนุนทุนและจัดการงานวิจัยหรือกองทุนที่จัดตั้งข้ึนเฉพาะในลักษณะ
เปนหนวยงานกลาง (Buffer Body)  

3.2) กําหนดให “งบประมาณวิจัยและนวัตกรรม” เปนงบประมาณแบบเปนกอน (Block 
Grant) เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการใชจายงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม  
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3.3) กําหนดใหมีงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมตอเน่ืองระยะยาว เชน 5 ป โดยเฉพาะ
สําหรับโครงการวิจัยขนาดใหญและมีโอกาสสรางผลลัพธ ผลกระทบสูง ซึ่งโครงการวิจัย
ลักษณะนี้ตองใชระยะเวลาทําวิจัยตอเนื่องเปนระยะเวลานาน  

4) ควรเรงพัฒนาวิธีการกําหนดโจทยวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ใหมีความชัดเจน 
สามารถชี้ทิศทางและลําดับความสําคัญของเรื่อง/หัวขอการวิจัยที่ประเทศตองการ เพ่ือใช
เปนกรอบแนวทางในการใหทุนและการบริหารจัดการงานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ เชน การ
ประกาศรับขอเสนอและวิเคราะหเพื่อคัดเลือกโครงการวิจัยตามโจทยของประเทศอยาง
แทจริง นอกจากนี้ยังตองเรงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและหนวยงานเพ่ือทํางานดังกลาวนี้
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5) ควรเรงพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลของระบบวิ จัยและนวัตกรรม 
(Monitoring & Evaluation System) ซึ่งประกอบดวยการติดตามและประเมินผลใน
หลายระดับ และในแตละระดับควรมีการประเมินในหลากหลายมิติ เชน มิติผลงาน 
(Performance) มิติกระบวนการ (Process) และมิติโครงสรางการกํากับดูแล (Governance) 
ทําใหเกิดระบบความรับผิดรับชอบ (Accountability) ซึ่งจะทําใหระบบวิจัยและนวัตกรรมมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน  

3.2. ขอเสนอการปรับระบบวิจัยและนวัตกรรม 

ขอเสนอที่ 1: โครงสรางความสัมพันธและการจัดสรรงบประมาณสําหรับการวิจัยและนวัตกรรม 

1) เสนอใหปรับโครงสรางระบบวิจัยและนวัตกรรมออกเปน 4 ระดับ ไดแก 1) ระดับกําหนด
นโยบาย (Policy Making) 2) ระดับถายทอดนโยบายไปสูการปฏิบัติ (Policy Deployment) 
3) ระดับการสนับสนุนทุนและบริหารจัดการงานวิจัย (Funding & Management) และ 4) 
ระดับหนวยงานทําวิจัย (Implementing) 

2) เสนอใหกําหนดงบประมาณเฉพาะ “งบประมาณวิจัยและนวัตกรรม” ออกเปน 4 ประเภทไดแก 
1) การวิจัยพ้ืนฐาน 2) การวิจัยประยุกต 3) การวิจัยและนวัตกรรมไปสูการใชประโยชน และ  
4) โครงสรางพ้ืนฐานและบุคลากร โดยเสนอใหมีการจัดกลุมเปนคลัสเตอรและหวงโซมูลคา  

3) เสนอใหปรับกระบวนการจัดสรรงบประมาณใหม โดยเริ่มจากใหคณะกรรมการนโยบายวิจัย
และนวัตกรรมเสนอกรอบวงเงินวิจัยและนวัตกรรมตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ 
และใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณดังกลาวในรูปแบบงบประมาณแบบเปนกอน 
(Block Grant) และสามารถผูกพันระยะยาวหลายป (Multi-year) ไปยังสํานักงานนโยบาย
วิจัยและนวัตกรรม หรือหนวยงานสนับสนุนทุนและจัดการงานวิจัย เพ่ือบริหารจัดการ
งบประมาณวิจัยและติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิ เพื่อรายงานตอสภานโยบายฯ และ
คณะรัฐมนตรีตอไป 

ขอเสนอที่ 2: ขอเสนอดานการบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรม 

1) เสนอใหมีการจัดการการวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบคลัสเตอร/อุตสาหกรรม หรือกลุม
อุตสาหกรรม (Sector) โดยเรียกวา Sectoral Focused Domain (SFD) ซึ่งเปนกลุมวิจัย
และนวัตกรรมท่ีมุงเปาหมาย/จุดเนนของกลุมอุตสาหกรรม โดยแตละ SFD มีหนาที่ ก) 
วิเคราะหและกําหนดกรอบแผนที่นําทางวิจัยและนวัตกรรม (Research & Innovation 
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Roadmap)  ข) ประกาศรับขอเสนอ รวบรวม ประมวล วิเคราะหและคัดกรองขอเสนอ
แผนงานโครงการวิจัยและนวัตกรรม รวมท้ังกรอบวงเงินงบประมาณวิจัยฯ ของตน ค) 
ประสานและอํานวยความสะดวกสําหรับการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม และ ง) 
ติดตามและประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรมในกลุมของตน 

2) เสนอใหปรับกระบวนการกําหนดโจทยวิจัยและนวัตกรรมของประเทศใหเปนรูปแบบ Top-
down กลาวคือเปนการกําหนดโจทยจากระดับบน (Sector อุตสาหกรรม) และถายทอด
โจทยวิจัยเหลานั้นไปสูระดับลาง (หนวยทําวิจัยและนวัตกรรม) อยางเปนระบบ มีการศึกษา
วิเคราะหเพ่ือกําหนดโจทยวิจัยที่เฉพาะเจาะจง ลงรายละเอียดในระดับหวงโซคุณคา (Value 
Chain) ของแตละภาค (Sector) และควรอยูในรูปแบบของแผนที่นําทางการวิจัยและ
นวัตกรรม (Research & Innovation Roadmap) ที่ชัดเจน และมีการทบทวนโจทยวิจัยและ
นวัตกรรมดังกลาวเปนระยะๆเพ่ือใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 

ขอเสนอที่ 3: ขอเสนอระบบการติดตามและประเมินผล 

เสนอใหการติดตามและประเมินผลมีความครอบคลุมระบบวิจัยและนวัตกรรมในทุกระดับ มี
ขอมูลยอนกลับเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานอยางเปนระบบ โดยระบบการติดตามและประเมินผล
ระบบวิจัยและนวัตกรรมควรครอบคลุมใน 3 ระดับ ไดแก 1) ระดับนโยบายและยุทธศาสตร 2) ระดับ
กลุมอุตสาหกรรม (Sector) และ 3) ระดับแผนงานและโครงการ โดยในแตละระดับจะมีการกําหนด
ประเด็นการติดตามและประเมินผลใหสามารถสะทอนผลการดําเนินงานและระดับความกาวหนาของ
การวิจัยและนวัตกรรมในแตละระดับไดอยางเปนระบบ  

ขอเสนอที่ 4: ขอเสนอการสงเสริมปจจัยท่ีเอื้อตอการวิจัยและนวัตกรรม 

1) เสนอใหออกแบบมาตรการยกระดับความสามารถของผูมีบทบาทสําคัญในระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศตามลักษณะเฉพาะ เชน ขนาดของบริษัท อุตสาหกรรม รวมถึงกําหนด
ภารกิจของสถาบันการศึกษาแตละประเภทใหชัดเจน โดยมุ งเนนการเสริมสรางขีด
ความสามารถดานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (เชน นําวิศวกรหรือผูเชี่ยวชาญ
ตางประเทศเขามารวมทํางานและถายทอดความรู) หรือรับเทคโนโลยีจากตางประเทศ 
(Technology Acquisition) หรือ เพ่ือมาศึกษาและพัฒนาตอยอด แทนที่จะมุงนั้นมาตรการ
ท่ีพยายามสรางประโยชนจากขีดความสามารถที่มีอยู (เชน การใหทุน หรอืมาตรการลดหยอน
ภาษี)  หรือสรางกลไกใหภาคเอกชนรวมตัวกันเปนเครือขายเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมโดย
อาจอยูในลักษณะของสมาคม (Association) 

2) เสนอใหมีหนวยงานที่เปนสื่อกลาง (Intermediary) เพ่ือเชื่อมโยงใหเกิดความรวมมือระหวาง
ภาคเอกชนกับสถาบันการศึกษาและองคกรวิจัยของรัฐใหมีความเขมแข็ง 

ผลลัพธ (ท่ีคาดหวัง) 

การปรับระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยเฉพาะระบบการจัดสรรงบประมาณและการบริหาร
งานวิจัยและนวัตกรรม และระบบการติดตามประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงานดานการวิจัยและนวัตกรรมมี
ประสิทธิภาพ  
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เร่ืองท่ี 1 สมุดปกขาวการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย (STI 
White paper) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอยางย่ังยืน (BCG Economy) [อยูระหวางดําเนินการ] 

ความสําคัญของโครงการ 

การพัฒนาเศรษฐกิจไทยให เติบโตอยางทั่วถึ งและยั่ งยืน (Sustainably Inclusive Growth) ตองให
ความสําคัญกับการพัฒนา ๓ เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) หรือ “BCG” ซึ่งเปนรูปแบบการพัฒนาบนความเขมแข็ง
ภายในประเทศท่ีมีอยูเดิม คือ ความหลายทางชีวภาพและการเปนแหลงผลิตสินคาเกษตรของโลก โดยนําเอาความรู
และความกาวหนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาตอยอด และสรางมูลคาเพ่ิมใหกับทรัพยากรชีวภาพและ
ผลผลิตทางการเกษตร ทั้งน้ีระบบการผลิตตองเนนสรางสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตามแนวคิด
ของเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ การสรางมูลคาสูงสุดจากใชประโยชนทรัพยากร ควบคูกับการลดของเสียลงใหนอย
ที่สุดหรือเปนศูนย (zero waste)  การพัฒนาแบบ BCG จึงเปนการพัฒนาที่จะนําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืนที่มีการ
นําทรัพยากรมาใชอยางคุมคาและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

สวทน. จึงไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ใหจัดทําสมุดปกขาวเพ่ือเสนอแนว
ทางการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาสรางมูลคาเพ่ิมใหกับทรัพยากรชีวภาพของประเทศ
ไทย ขอเสนอดังกลาวจะนําไปสูแนวทางการปรับปรุงแกไขการบริหารจัดการ กฎระเบียบ โครงสรางพื้นฐาน และ
การพัฒนากําลังคน เพ่ือใหเศรษฐกิจชีวภาพเกิดข้ึนไดจริงและกลายเปนระบบเศรษฐกิจที่สรางความแตกตางในการ
แขงขัน (differential advantage) กอใหเกิดการกระจายรายไดหรือการเติบโตอยางท่ัวถึง (inclusive growth) โดย
ยังคงความสมบูรณของสิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพใหคงอยูกับประเทศไทยตอไป 

บทบาทของ สวทน. 

1. คัดเลือกกรณีศึกษาที่สอดคลองกับกรอบแนวคิดการพัฒนาอยางย่ังยืนตามรูปแบบ BCG Model 
เพื่อเขาสัมภาษณและศึกษารายละเอียด 

2. จัดทําขอเสนอแนะการบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) ในภาคการผลิตที่
เก่ียวของกับเศรษฐกิจชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียน ไดแก เกษตรและอาหาร พลังงานและเคมีชีวภาพ 
สุขภาพและการแพทย และการทองเที่ยว 

3. พัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ที่จะกอใหเกิดผลกระทบในมิติของการกระจายรายได (inclusiveness) 
แกกลุมฐานราก และสรางศักยภาพในการแขงขันดวยผลิตภัณฑมูลคาสูง (high value added) 

ผลการดําเนินงาน   (อยูระหวางดําเนินการ) 

1. กรอบแนวคิด (Framework) การพัฒนาอยางย่ังยืนตามรูปแบบ BCG Model 
2. กรณีศกึษาและขอเสนอการบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation management) ในเร่ือง เกษตร

อัจฉริยะ อุตสาหกรรมยาชีววัตถุ สมุนไพรเพื่อการทองเที่ยวสปา พลังงานขยะ 
3. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับ 4 ภาคการผลิต 8 กลุมเปาหมาย (กลุมฐานรากและกลุมผูผลิต

ผลิตภัณฑมูลคาสูง)  

ผลผลิต 
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(ราง) สมุดปกขาวการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย (STI White 
Paper) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอยางย่ังยืน (BCG Economy) อยูระหวางการปรับรายละเอียดใหสมบูรณและ
เตรยีมนําเสนอ รวท. และ นรม. ในวันที่ 5 พ.ย. 2561 

ผลลัพธ (ท่ีคาดหวัง) 

- เพิ่มจํานวนหรือยกระดับผูประกอบการไทยใหสามารถสรางสรรคนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพท่ี
แขงขันไดในระดับโลก 

- เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรมเปาหมายใหสามารถใชทรัพยากรอยางเกิด
ประโยชนสูงสุดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
 

เร่ืองท่ี 2 ขอเสนอมาตรการสนับสนุน IDEs [อยูระหวางดําเนินการ] 

ความสําคัญของโครงการ 

ปจจุบันผูประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศไทยมีอยูประมาณ 5,000 ราย จากผล
การสํารวจการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) พบวา กลุมบรษิัทขนาดใหญ 
(Tier 1) มีเพียง 15 บริษัทที่มีการลงทุนคาใชจายเพื่อการวิจัยและพัฒนา (R&D Expense) เปนจํานวน 51% 
ของคาใชจาย R&D ของภาคเอกชนทั้งหมด ซึ่งสวนใหญเปนบริษัทขนาดใหญและบริษัทขามชาติ   
(LE และ MNC) ที่ดําเนินกิจกรรมวิจัยพัฒนาและมีผลิตภัณฑนวัตกรรมที่สามารถสรางยอดขายไดกวา 100 
ลานบาทตอบริษัท แตอยางไรก็ดี ระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นขับเคลื่อนจากฐานรายไดหลักของ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ซึ่งมียอดขายต่ํากวา 100 ลานบาทและมีจํานวนมากถึง 
4,000 กวาบริษัท 

จากการศกึษาขอมูลเบื้องตนพบวา ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) มีขีดความสามารถ
ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมจํากัด ไมสามารถสรางและพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมที่ตรงกับความตองการและ
แขงขันไดในตลาด นอกจากมาตรการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมของภาครัฐแลว 
ภาคอุตสาหกรรมจําเปนตองมีผูประกอบการที่สามารถปรับตัวใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี 
รวมถึงการมี Open Innovation Platform ท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาผูประกอบการ
นวัตกรรม และปจจัยสนับสนุนการดําเนินธุรกิจนวัตกรรมใหเปนไปไดโดยงาย (Ease of Doing Innovation 
Business) ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบที่ตางประเทศดําเนินการ เชน จีน และเกาหลีใต ในการนํากลไกนวัตกรรม
แบบเปด (Open Innovation Platform) ในรูปแบบความรวมมือและการสนับสนุนจากผูประกอบการราย
ใหญ (LE) ในการใหความชวยเหลือเพื่อยกระดับขีดความสามารถดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startups) ไดอยางเหมาะสมและเกิด
ประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรม 

ดังนั้น นําไปสูการจัดทําขอเสนอการนํากลไกสนับสนุนการพัฒนาผูประกอบการฐานนวัตกรรม (IDEs) 
เพื่อสนับสนุนและยกระดับผูประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprises: IDEs) จํานวน 
5,000 ราย (IDE 5,000) เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และสามารถปรับตัวใหพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงอยางพลิกโฉมฉับพลันของเทคโนโลยี (Technology Disruption) อยางมีประสิทธิภาพ 
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บทบาทของ สวทน. 

 ศึกษา ประเมินและวิเคราะหสถานภาพของผูประกอบการของไทยทั้งขนาดใหญ (LE) และขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs)  

 สัมภาษณเก็บขอมูลบริษัทใหญ (LE) ที่ลงทุนวิจัยสูง เพื่อวิเคราะหแนวทางการสนับสนุน
ผูประกอบการขนาดยอม (SMEs)  

 ทบทวน ศึกษาและวิเคราะหรูปแบบความรวมมือระหวางบริษัทเอกชนขนาดใหญ (LE) และบริษัท
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ทั้งท่ีเกิดขึ้นจริงแลวในไทย และกรณศีึกษาของตางประเท 

 ศึกษาและวิเคราะหความพรอมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) และความ
พรอมดานการผลิต (Manufacturing Readiness Level: MRL) เพ่ือเปนขอมูลระบุความตองการสนับสนุนใน
ดานตางๆ ในกระบวนการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีดานตางๆ รวมถึงระบุจํากัดความ TRL เพื่อเปนเกณฑในการ
ระบุความพรอมของเทคโนโลยีที่เหมาะกับธุรกิจนวัตกรรมแตละสาขา 

 รวมพัฒนากลไกและมาตรการที่ เหมาะสมให เกิดรูปแบบของ “นโยบายตนแบบ (Policy 
prototype)” และนํามาปรับใชกับผูประกอบการฐานนวัตกรรม 5,000 รายนี้ 

ผลการดําเนินงาน   (อยูระหวางดําเนินการ) 

1. ศึกษา วิเคราะหและประเมินสถานภาพการประกอบการธุรกิจนวัตกรรม และลักษณะของ
ผูประกอบการไทยในกลุมอุตสาหกรรม 5 กลุม ทั้งผูประกอบการขนาดใหญ (LE) และขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) โดยใชฐานขอมูล RDI Survey ป 2559  

2. ประชุมกลุมยอยและสัมภาษณผูประกอบการที่เปนตัวแทนสําคัญของกลุมอุตสาหกรรมและขนาด
การประกอบการในระดับตางๆ เพื่อรับทราบประเดน็ปญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจนวัตกรรม  

3. ทบทวนมาตรการสนับสนุนการประกอบการธุรกิจนวัตกรรมของรัฐท่ีมีอยูในปจจุบัน (ทั้งดานการเงินและ
ไมใชดานการเงิน) เพื่อประเมินการตอบตอบสนองตอประเด็นปญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจนวัตกรรม 

4. วางแผน และกําหนดมาตรการสนับสนุนที่เหมาะสมกับกลุมอุตสาหกรรมและขนาดการประกอบการใน
ระดับตางๆ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาสูผูประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprises – IDEs) 

5. จัดทําขอเสนอมาตรการสนับสนุน และออกแบบแพลตฟอรมการพัฒนาผูประกอบการฐานนวัตกรรม 
(Innovation Driven Enterprises – IDEs) 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ (บวทน.) คร้ังที่ 6/2561 เม่ือวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 มีมติรับทราบนโยบายการพัฒนา
วิสาหกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprises – IDEs) และใหนําขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการจัดทําขอเสนอแนะมาตรการสนับสนุนตอไป (แนบ
รายงานการประชุม) 

ผลผลิต 

ขขอเสนอมาตรการเพื่อสนับสนุนและยกระดับผูประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation Driven 
Enterprises : IDEs) อยูระหวางการจัดทํารายละเอียดและหารือรวมกับ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เรื่องการสนับสนุนในลักษณะ sector based อาทิ ดาน functional food, เครื่องมือแพทย และ EV 
เปนตน และเตรียมนําเสนอ รวท. ในเดอืน พ.ย. 2561 
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ผลลัพธ (ท่ีคาดหวัง) 

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startups) สามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมและการบริการใหเพ่ิมสูงข้ึนอยางนอย 5,000 รายทั่วประเทศ 
โดยอาศัยกลไกสนับสนุนการพัฒนาผูประกอบการฐานนวัตกรรม (IDEs) 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2 จํานวนแผน มาตรการ กลไก กฎระเบียบที่ไดรับการขับเคล่ือน 

การบรรลุผลในการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ที่ตองใชความพยายามสูง มีความยาก ปฏิสัมพันธกับผู
มีสวนไดเสียในเชิงลึกและมีจํานวนมาก และสรางผลกระทบในวงกวาง 

คําอธิบายเพิ่มเติม 

พิจารณาจากการบรรลุผลในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร แผน มาตรการ ที่เสนอโดย สวทน. 
และ/หรือ หนวยงานอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศ อาทิ ยุทธศาสตรประเทศ นโยบายและ
แผน วทน. ยุทธศาสตรการวิจัย นโยบายรัฐบาล และ นโยบาย วท. เปนตน โดย สวทน. มีการบูรณาการ/
สนับสนุน/สงเสริม/นํารอง กับพันธมิตร/เครือขาย ทั้งในและ/หรือเครือขายตางประเทศ และผลักดันไปสูการ
ปฏิบัติ/นําไปใช จนเกิดประโยชนอยางเปนรปูธรรมตอหนวยงานพันธมิตร/เครือขาย/สังคมและ/หรือเศรษฐกิจ 
ขอเสนอที่เปนนโยบาย แผนระดับชาติ แผนรายสาขาอุตสาหกรรม/ราย Value Chain/รายเทคโนโลยี/ 
แผนปฏิบัติการรายพ้ืนท่ี/ แผนการปรับโครงสรางเชิงระบบดาน วทน. เพื่อวัตถุประสงคเฉพาะอยาง หรือ
แนวคิดแผนงาน/โครงการขนาดใหญที่เปนเรื่องเฉพาะเพ่ือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งรับเปนเจาภาพไป
ดําเนินการตอ 
 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดกําหนดเปาหมายไว 11 เรื่อง มีผลสําเร็จ 14 เรื่อง และอยูระหวาง
ดําเนินการ  2  เรื่อง มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

เร่ืองท่ี 1 (ราง) พระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... 

ความสําคัญของโครงการ 

รางพระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... มีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมใหผลงานวิจัยที่เกิดจากการใหทุนของรัฐถูกนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดอยางคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยหนวยงานใหทุนของรัฐสามารถใหทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมแกหนวยงานของ
รัฐ หนวยงานภาคการศึกษา หรือหนวยงานภาคเอกชนได โดยการใหทุนนั้นควรพิจารณาถึงความจําเปนทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม รวมทั้งการเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการและ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ และกําหนดใหผูรับทุนมีหนาที่ในการนําผลงานไปใชประโยชน 
อยางไรก็ตาม รัฐสงวนสิทธิในการใชประโยชน กรณีมีเหตุฉุกเฉิน ภาวะสงคราม ความจําเปนดานสาธารณสุข 
ความม่ันคงปลอดภัย และสาธารณประโยชนที่กฎหมายกําหนดได 

บทบาทของ สวทน. 
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สวทน. ในฐานะฝายเลขานุการรวมของสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สวนช.) ไดนํารางเขาสู
การพิจารณของคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ คณะบูรณาการระบบวิจัยและนวัตกรรม และ 
สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สวนช.) รวมทั้งไดดําเนินการรับฟงความเห็นของประชาชน ตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 77 

ผลการดําเนินงาน 

 ปรับปรงุรางกฎหมายตามความเห็นของ ทปอ. กรมทรัพยสินทางปญญา และผูเชี่ยวชาญ 

 จัดทําเอกสารนําเสนอเพื่อสรางความเขาใจรวมกับผูบริหารระดับสูง เพ่ือผลักดันเชิงนโยบาย 

 หารือรวมกับผูบริหารระดับนโยบายเก่ียวกับแนวทางการผลักดันกฎหมาย 

 จัดทํารางกฎหมายฉบับสั้น ตามความเห็นของ อ.บวรศกัด์ิ เพ่ือเสนอตอ รวท. และ ครม. ตามลําดับ 

ผลผลิต 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) ไดจัดทําราง
พระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตางๆ ดังน้ี 

 คณะทํางานเรงรัดการออกกฎหมายสงเสริมการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานตางๆ อาทิ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม ดานกฎหมายแพงและพาณิชย 
ดานกฎหมายทรัพยสินทางปญญา รวมถึงผูประกอบการวิสาหกิจเริ่มตน เปนองคประกอบ โดยไดมีการประชุม
คณะทํางานฯ โดยมีการประชุมจํานวน 3 คร้ัง เมื่อวันที่ 7, 18 และ 24 ก.ค. 2561 

 คณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แหงชาติ (บวทน.) คราวประชุมคร้ังที่ 5/2561 เม่ือวันที่ 20 ก.ค. 2561 

 การประชุมหารือขอราชการของผูบริหารหนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สวทน. ไดเสนอเรื่องรางพระราชบัญญัติสงเสริมการใช
ประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... ตอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 4 ก.ย. 2561 และคณะรัฐมนตรีไดมี
มติเห็นชอบในหลักการของรางพระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... และ
ใหสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และใหสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติตอไป  

ขณะนี้  สวทน. อยูระหวางดําเนินการจัดทํารายละเอียดประกาศหลักเกณฑ ท่ีออกภายใตราง
พระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... เพื่อเปนรายละเอียดประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 

ผลลัพธ (ท่ีคาดหวัง) 

 หนวยงานใหทุนวิจัยมีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาอยางเปนเอกภาพซึ่งจะ
สนับสนุนใหเกิดความคลองตัวในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน  

 มีจํานวนสิทธิบัตรหรือทรัพยสินทางปญญาประเภทอ่ืนที่จดทะเบียนโดยคนไทยที่เกิดจากการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ิมมากขึ้น  
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 ปริมาณการนําผลงานวิจัยไปใชทั้งในเชิงพาณิชยและเชิงสาธารณประโยชนเพ่ิมสูงข้ึน เพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันในภาคอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและบริการและการสงออก 
 
 

เร่ืองที่ 2 กลไกการขยายผล STEM Lab 

ความสําคัญของโครงการ  

ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูยุคขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติดวยการสรางนวัตกรรม หรือ Thailand 4.0 
ซึ่งจะมุงเนนการสรางนวัตกรรมที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีสูงกวาการทําอุตสาหกรรมเชิงปริมาณในอดีตเปน
อยางมาก และจะนําพาประเทศไทยใหหลุดจากประเทศกับดักรายไดปานกลางไดในที่สุด อยางไรก็ดีในปจจุบัน
ยังคงขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถในการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมเปนอยางมาก และเปนอุปสรรค
สําคัญที่ตองถูกแกไขโดยการสงเสริมทางดานการศกึษา 

ในป 2560 สวทน. จึงไดดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและสรางสรรคนวัตกรรมของเด็กวัยเรียน ดวย
การจัดตั้งหองปฏิบัติการ STEM Lab ตนแบบ ซึ่งเปนหองปฏิบัติการที่เนนสงเสริมการสรางนวัตกรรมใน
โรงเรียน โดยเคร่ืองมือของหอง STEM Lab เปนเคร่ืองมือชนิดพิเศษที่ทันสมัย ดวยการใชคอมพิวเตอร
ออกแบบและสรางชิ้นงานอยางอัตโนมัติท่ีสามารถทําลายกําแพงขอจํากัดของโครงงานที่เคยยากเกินไปให
สามารถทําไดงายและรวดเร็ว จากผลการดําเนินงานในป 2560 ที่ผานมา STEM Lab ตนแบบกอใหเกิด
โครงงานที่มีความซับซอนในโรงเรียนเฉกเชนกับในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น และสงเสริมใหเด็กนักเรียนสามารถ
ฝกฝนการเปนนักนวัตกรรมไดอยางดี และเพื่อใหการดําเนินโครงการดังกลาวเปนไปอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิผลสูงสุด สวทน. จึงจัดทํามาตรการขยายผลจากตนแบบ STEM Lab ไปในโรงเรียนอื่นๆ โดยใช
ตนแบบที่ไดดําเนินการมา รวมถึงดําเนินการจัดทําหลักสูตรตนแบบ ที่โรงเรยีนตางๆ สามารถนําไปใชงานได 

บทบาทของ สวทน. 

เปนผูจัดทําตนแบบหองปฏิบัติการ STEM Lab และหลักสูตรการเรียน และสงมอบใหกับสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เพ่ือดําเนินการในการขยายผลรวมกันไปยังโรงเรียนอื่นๆ 
ในประเทศ 

ผลการดําเนินงาน 

สวทน. ไดนําผลการดําเนินงานของโครงการ STEM Lab จากป 2560 มาปรับปรุงและจัดทํารายการ
เครื่องมือของหองปฏิบัติการ STEM Lab ใหมีความเหมาะสมกับการนําไปขยายผล 150 โรงเรียน  

สวทช. ไดนําตนแบบหองปฏิบัติการ STEM Lab ไปขยายผลในโครงการ Fabrication Lab หรือโรง
ประลองตนแบบทางวิศวกรรม 150 โรงเรียนท่ัวประเทศ โดยไดแบงเปน STEM Lab ขนาดใหญ (งบประมาณ
เครื่องมือ 1 ลานบาท)  และ ขนาดเล็ก (งบประมาณเครื่องมือ 250,000 บาท)  โดย สวทน. รวมการเปน
คณะกรรมการกําหนดขอกําหนดของผูวาจาง (Term of Reference) กับ สวทช. เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองมือของ
หองปฏิบัติการ Fabrication Lab  รายการและขอกําหนดเครื่องมือ แนวคิดการจัดตั้ง STEM Lab แนว
ทางการดูแลหองปฏิบัติการไดดําเนินการจัดตั้งผาน “บันทึกขอตกลงความรวมมือการพัฒนาศักยภาพและ
สรางสรรคนวัตกรรมของเด็กวัยเรียน” ระหวาง สวทน. และ สวทช. ลงนามเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2561 
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สวทน. ไดผลักดันใหโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี และ ปทุมธานี ซึ่งเปนโรงเรียนที่
มีบันทึกขอตกลงความรวมมือรวมกันในการทําโครงการ STEM  Lab ตั้งแตป 2560 จนปจจุบันเปนศูนยอบรม
ใหกับโรงเรียนอ่ืนๆ ที่จะจัดตั้งหองปฏิบัติการ Fabrication Lab ตอไป 

สวทช. ไดนําหลักสูตรที่ทาง สวทน. จัดทําดําเนินการอบรมใหกับวิศวกรทั้งหมดรวม 150 โรงเรียน และ
มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงอีก 10 แหง โดยแตละแหงจะมีโรงเรียนในความรับผิดชอบ 15 แหง ซึ่งที่ผานมาไดมีการ
จัดอบรมรวมกัน ณ ศูนยอบรม STEM Lab โดยมีการจัดอบรมท้ังหมด 6 รุน 

ผลผลิต 

หองปฏิบัติการ STEM Lab/Fabrication Lab ที่ขยายผลจากตนแบบ และการนําหลักสูตรไปใชงาน 

ผลลัพธ (ท่ีคาดหวัง) 

 นักเรียนในโรงเรียนที่มีหองปฏิบัติการ STEM Lab มีทักษะวิศวกรรม และการใชเทคโนโลยีมาตอ
ยอดความรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรได สามารถใชงานเครื่องมือที่ทันสมัย ผานการสั่งงานดวย
คอมพิวเตอร และสามารถทําโครงงานที่มีความซับซอนเทียบเทากับระดับมหาวิทยาลัยได  

 นักเรียนและครูผูสอนมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมมากขึ้น รูจักการนําเทคโนโลยีมาชวยในการ
พัฒนางานและการแกปญหา เสริมสรางใหเกิดนักธุรกิจรุนใหม (Startup) และนวัตกรท่ีมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
 
 

เร่ืองที่ 3 กลไกการพัฒนากําลังคนทางเทคนิคในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน 

ความสําคัญของโครงการ 

จากปญหาของการศึกษาอาชีวศึกษากับความตองการกําลังคนทางเทคนิค ซึ่งเกิดความไมสอดคลอง ใน
การเรียนในวิทยาลัยเทคนิคในระดับ ปวส. กับความรู ทักษะที่ตองการในการทํางานในอุตสาหกรรมการผลิต 
ซึ่ง สวทน. ไดนํารองแกไขปญหาดังกลาวโดยจัดการศึกษาระดับ ปวส. ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรมในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน (STI-WiL) มาตั้งแตป พ.ศ. 2555 โดยมุงหวังเพ่ือพัฒนา
รูปแบบการดําเนินโครงการใหเปนระบบและหมุนเวียนได (Rolling System) และเกิดความยั่งยืน โดยยึดหลัก
การบูรณาการการเรียนกับการทํางาน นักศึกษา ปวส. ทํางานจริงเปนผูปฏิบัติการ (operator) ในโรงงาน
อุตสาหกรรม เรียนในวิชาที่เกี่ยวของกับงานท่ีทํา นอกเวลาทํางาน (ตอนเย็นหลังเลิกงาน/ เสาร / อาทิตย) 
และสามารถนําความรูจากการเรียนมาใชในการทํางาน ในป พ.ศ. 2561 มีสถานประกอบการที่เขารวม
โครงการ จํานวน 10 แหง สถานศึกษาทั้งวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนตนสังกัดของนักศึกษาในโครงการ 
จํานวน 15 แหง และโรงเรียนมัธยมปลาย/วิทยาลัยซึ่งเปนแหลงของตัวปอนนักศึกษาเขาสูโครงการมากกวา 
50 แหง และมีนักศึกษาเขาสูระบบ WiL จํานวนมากกวา 700 คน 

จากการดําเนินงานท่ีผานมาพบปญหาสําคัญ คือ กระบวนการจัดการศึกษาในรูปแบบ STI-WiL มีความ
ซับซอน ตองปรับระบบการเรียน การทํางาน คาตอบแทน การวัดประเมินผล และมีผูเก่ียวของในโครงการ 
จํานวนมากทั้งสถานประกอบการ สถานศึกษาท้ังระดับ ปวส. และ ป.โท  เกิดความเขาใจที่ไมตรงกัน เกี่ยวกับ 
ปรชัญา แนวทางการดาํเนินงาน คุณคาของผูเก่ียวของในโครงการ ความคาดหวังตอโครงการของแตละฝาย จึง
สงผลใหเกิดความไมตอเนื่องของการรับนักศึกษาในรุนตอมา ผลลัพธยังไมเปนไปตามปรัชญาของโครงการ 
“เรียนในงานท่ีทํา ทํางานโดยใชความรูที่เรียน” และการบริหารจัดการการศึกษาในระดับ ป.โท ยังไมมี



39 

ประสิทธิภาพเทาที่ควร ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ใหกับในผูมีสวนไดสวนเสีย
และผูที่เก่ียวของทุกภาคสวน และไมมีเอกสาร/ สื่อ/ อางอิง ที่ทุกคนสามารถเห็นรวมกัน ทําความเขาใจท่ี
ถูกตองรวมกัน 

เพื่อแกไขปญหาดังกลาว สวทน. จึงไดจัดทําคูมือและกลไกการสรางกําลังคนทางเทคนิคในรูปแบบ
โรงเรียนในโรงงาน (STI-WiL) ในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ การนําเสนอ power point หรือวิดีทัศน 

บทบาทของ สวทน. 

 ติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ สําหรับสถานประกอบการท่ีขอรับการสนับสนุนสิทธิประโยชน
ดานภาษีจาก BOI เพื่อใชเปนขอมูลในการยืนยันการผานเกณฑมาตรฐานของ STI-WiL ตามประกาศของ สวทน. 

 รวมรวมขอมูล และถอดบทเรียนจากการดําเนินงานที่ผานมาของโครงการท่ีเริ่มดําเนินงานมาตั้งแตป 
พ.ศ. 2555 และพัฒนาการของรูปแบบการดําเนินงาน โดยการประชุมรวมกับผูมีสวนเก่ียวของและการจัดทํา
รายงานถอดบทเรียน 

 รวบรวมขอมูลความคิดเห็นและปญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของโครงการจากผูมีสวนเก่ียวของ
ในโครงการท้ังนักศึกษา อาจารย และตัวแทนสถานประกอบการตอการดําเนินงานที่ผานมาโดยการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการรวมกัน และการเก็บรวมรวมความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถาม 

 จัดทําคูมือและกลไกการสรางกําลังคนทางเทคนิคในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน (STI-WiL) โดยใช
ขอมูลท่ีไดรวมรวมจากการดําเนินโครงการที่ผานมา จัดทําเปนกลไกและขั้นตอนการทําจัดการศึกษาในรูปแบบ
โรงเรยีนในโรงงาน (STI-WiL )ใชเปนเอกสารในการสื่อสารกับผูเก่ียวของทุกฝายที่เก่ียวของในโครงการ 

 ประชุมรวมกับผูมีสวนเก่ียวของเพื่อสื่อสารคุณคาและนําเสนอ (ราง) คูมือและกลไกการสราง
กําลังคนทางเทคนิคในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน (STI-WiL) และรับฟงความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงใหเนื้อหามี
ความถูกตอง 

ผลการดําเนินงาน 

จากการประชุมและติดตามผลการดําเนินโครงการรวมกับสถานประกอบการ มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยเทคนิค รวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมาโดยตลอด คณะทํางานไดเก็บขอมูล ผลการประชุมและ
ติดตามการดําเนินโครงการ และนํารายละเอียดท่ีไดจัดทํารางเปนคูมือการผลิตกําลังคนทางเทคนิคและวิจัย 
จากนั้นไดมีการนํารางคูมือฯ ไปทดลองใชกับสถานประกอบการและผูมีสวนเก่ียวของ เพ่ือทวนสอบวาสิ่งที่
คณะทํางานไดนําขอมูลมาใสในรางคูมือฯ นี้ ถูกตองหรือไม หรือผิดพลาดอยางไร ซึ่งผลตอบรับจากทุกภาค
สวนแจงวา เปนคูมือฯ ที่มีขั้นตอน วิธีการและการดําเนินงานที่ชัดเจน จากน้ันคณะทํางานจึงไดจัดพิมพคูมือ
และกลไกการสรางกําลังคนทางเทคนิคในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน (STI-WiL) ซึ่งประกอบดวย คูมือสําหรับ
สถานประกอบการ คูมือสําหรับนักศึกษา ปวส. และ คูมือสําหรับครูแนะแนว (ตัวปอน) และเผยแพรใหแกผูมี
สวนเก่ียวของเปนที่เรียบรอยแลว ทั้ง สถานประกอบการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิค นักศึกษา ปวส. และ 
ครูแนะแนว 

ผลผลิต 

คูมือและกลไกการสรางกําลังคนทางเทคนิคในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน (STI-WiL) ประกอบดวย คูมือ
สําหรับสถานประกอบการ คูมือสําหรับนักศึกษา ปวส. และ คูมือสําหรับครูแนะแนว (ตัวปอน) 
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ผลลัพธ (ท่ีคาดหวัง) 

 มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงระหวางอุตสาหกรรมกับสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 มีกําลังคนในระดับผูปฏิบัติ (operator) ทํางานตลอดดวยระบบหมุนเวียน 
 มีเสนทางอาชีพที่สูงขึ้น (career path) ใหแกพนักงาน 
 มีกลไกในการสรางงานวิจัยในสถานศึกษาและสถาบันวิจัยภาครัฐตอบโจทยการวิจัยของอุตสาหกรรม 

 
 

เร่ืองท่ี 4 กลไกขยายผลโครงการ Talent Mobility ดวยการเพิ่มผู เชี่ยวชาญและพัฒนา
ศกัยภาพผูประกอบการใหพรอมรับการถายทอด ดานเทคโนโลยีและการวิจัยและพฒันา 

ความสําคัญของโครงการ 

สวทน. ไดดําเนินการขับเคลื่อนโครงการสงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent 
Mobility) โดยมีวัตถุประสงคยกระดับศักยภาพดานการแขงขันของภาคเอกชน ดวยการสรางความเชื่อมโยงท่ี
เขมแข็งระหวางมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน (University – Industry Linkage) การเคลื่อนยายบุคลากรดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ซึ่งสวนใหญอยูในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไป
รวมทําวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมกับภาคเอกชน และการสรางนักวิจัยรุนใหมซึ่งปจจุบันยังเปนนิสิตนักศึกษา 
รวมถึงการเสริมสรางศักยภาพนักวิจัยของสถานประกอบการดวยการเขารวมกิจกรรมดังกลาว ซึ่งโดยภาพรวม
แลวจะเปนการสนับสนุนการพัฒนาระบบนวัตกรรมแหงชาติและโครงสรางเศรษฐกิจที่เนนคุณคา (Value-
Based Economy) 

เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระหวางมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน และอํานวยความสะดวกในดานตางๆ  
สวทน. จึงไดสรางเครือขาย Talent Mobility (TM Network) ข้ึน ในระยะแรกไดจัดตั้งศูนยอํานวยความสะดวก  
Talent Mobility (Talent Mobility Clearing Houses) ใน 4 ภูมิภาค ภายใตมหาวิทยาลัยและอุทยานวิทยาศาสตร
ภูมิภาค และไดขยายความรวมมือเพ่ิมเติมกับมหาวิทยาลัย 17 แหงทั่วประเทศ. รวมถึงไดขยายความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐจํานวน 7 แหงเพ่ือสนับสนุนและบูรณาการการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ อาทิ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน (BOI) การสนับสนุนงบประมาณการทําวิจัยจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปนตน นอกจากนี้ สวทน. ไดดําเนินการจัดตั้ง
คณะกรรมการกํากับกลุมโครงการฯ (Talent Mobility) ประจํา 4 ภูมิภาค โดยมีผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนในภูมิภาคเขารวมเปนกรรมการ อาทิ มหาวิทยาลัยในภูมิภาค อุทยานวิทยาศาสตร   
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการคา ศนูยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค เปนตน เพ่ือเปนการสนับสนุนความเขมแข็ง
ในการเชื่อมโยงระหวางภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผูประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน 
(Community Enterprise) และธุรกิจประกอบการทองถิ่น (OTOP) ในระดับภูมิภาค รวมถึงใหขอเสนอแนะใน
การกํากับดูแลและการสนับสนุนการสรางขีดความสามารถการแขงขันในระดับภูมิภาค 

ผลการดําเนินงานที่ผานมาของโครงการ Talent Mobility พบวามีขอจํากัดบางประการตอการขยายผลการ
ดําเนินการในวงกวางของโครงการ เพื่อรองรับความตองการของภาคเอกชน โดยมีขอจํากัดสําคัญ 2 ประเด็นดังนี้ 
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(1) ขอจํากัดทางดานจํานวนบุคลากรดาน วทน. ที่สนใจเขารวมดําเนินงานวิจัยพัฒนากับภาคเอกชน  
เนื่องจากบุคลากรเหลานี้ซึ่งสวนใหญเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยขาดประสบการณในการดําเนินงานวิจัยพัฒนา 
รวมกับภาคเอกชน และองคความรูในรูปแบบของ Tacit Knowledge ที่ชวยในการดําเนินการวิจัยพัฒนาใหสําเร็จ
ลุลวง โดยแนวทางการแกปญหาดังกลาว สามารถดําเนินการดวยการถายทอดองคความรูประสบการณจาก
ผูเชี่ยวชาญรุนพี่ รวมถึงการเปนพี่เลี้ยง (Mentors) ในชวงการดําเนินการวิจัยพัฒนากับเอกชน  

(2) ความตองการทางดานเทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนา (Technology Acquisition) ของภาคเอกชน 
ที่มีรูปแบบหลากหลายซึ่งทําใหโครงการ Talent Mobility ไมสามารถตอบสนองตามความตองการทั้งหมดและอาจ
ไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว อาทิ  1) ความตองการเทคโนโลยีของผูประกอบการที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกันเปนจํานวนมาก สงผลใหโครงการไมสามารถตอบสนองความตองการไดเพียงพอ และยังเปนผลกระทบ
ที่มาจากขอจํากัดดานจํานวนของนักวิจัยดวยเชนกัน  2) ผูประกอบการขาดความเขาใจเบื้องตนในเทคโนโลยีที่ตน
ตองการ ซึ่งสงผลใหไมสามารถเตรียมตัวรับการถายทอดเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม หรือ   3) โจทยความตองการ
เทคโนโลยีอยูในระดับที่ไมคุมคาหรืออาจไมจําเปนที่จะตองใหเกิดการเคลื่อนยายบุคลากรดาน วทน. รวมถึงไม
สอดคลองกับหลักการของโครงการ Talent Mobility แตกลับมีความตองการจากเอกชนเปนจํานวนมาก โดยกลุม
เทคโนโลยีที่มีความตองการเปนจํานวนมากที่สุดในโครงการ Talent Mobility คือเทคโนโลยีในกลุมอุตสาหกรรม
อาหาร (Food Technology) และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  

นอกจากนี้ ดวยการแขงขันที่รุนแรงในการดําเนินธุรกิจ และดวยกระแสการเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน 
ดวยการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ผูประกอบการจํานวนมากจึงพยายามมองหาแนวทาง งานวิจัยและเทคโนโลยี  
รวมถึงนักวิจัยจากภาครัฐอยางเรงรีบ สงผลใหผูประกอบการไมสามารถเขาใจสถานะของตนอยางชัดเจน ไมเขาใจ
โอกาสและความตองการของทองตลาด รวมถึงยังสงผลโจทยปญหาและความตองการท่ีจะใหหนวยงานภาครัฐและ
นักวิจัยเขาไปชวยสนับสนุนไมชัดเจน การแกปญหาในประเด็นดังกลาวนี้ สามารถทําไดดวยการถายทอดเคร่ืองมือ
สําหรับการวิเคราะหปญหาความตองการแบบองครวมอยางลึกซึ้งแกผูประกอบการ กอนที่จะเขารวมโครงการ 

โครงการ Talent Mobility โดย สวทน. ไดดําเนินการหารือกับหนวยงานในเครือขาย Talent Mobility 
อยางตอเนื่องถึงขอจํากัดและแนวทางการแกไขปญหา ซึ่งแนวทางหนึ่งท่ีสามารถบรรเทาขอจํากัดในภาพรวมคือการ
พัฒนาแพลตฟอรมเครือขายผูประกอบการในพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน (CE) 
และธุรกิจประกอบการทองถิ่น (OTOP) และเครือขายผู เชี่ยวชาญรุนใหม (New Talents) จากการตอยอด 
จากแพลตฟอรมเครือขาย Talent Mobility ซึ่งประกอบไปดวยหนวยงานภาครัฐ อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
และหนวยงานภาคเอกชน ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือใหเกิดการถายทอดและไหลเวียนขององคความรู
เทคโนโลยีอยางเปนระบบ โดยแบงกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนออกเปน 2 กิจกรรมดังน้ี 

1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มจํานวนผูเชี่ยวชาญรุนใหม (New Talents) ในเครือขาย Talent 
Mobility และเครือขายอุทยานวิทยาศาสตร  จากผู เชี่ยวชาญรุนพ่ีที่ มีประสบการณวิ จัยพัฒนารวมกับ
ภาคอุตสาหกรรมจากโครงการ Talent Mobility และโครงการอ่ืน ๆ ซึ่งการนํารองในคร้ังนี้จะมุงพัฒนาผูเชี่ยวชาญ
รุนใหมในกลุมสาขาวัสดุศาสตร กลุมสาขาสิ่งแวดลอม และกลุมสาขาชีวภาพและสมุนไพร ไมนอยกวา 300 ราย 
นอกจากนี้ สวทน. เห็นควรท่ีจะดําเนินการนํารองรวมกับหนวยงานที่มีประสบการณและเขาใจในการดําเนินงาน
ของโครงการ Talent Mobility ภายใต สวทน. เพื่อใหการขยายผลการดําเนินงานโครงการใหเขาถึงผูประกอบการ
ในวงกวาง และเพื่อสรางเครือขายผูเชี่ยวชาญในกลุมสาขาดังกลาวซึ่งมีประสบการณดําเนินงานรวมกับภาคเอกชน
ที่กอใหเกิดการถายทอดประสบการณและองคความรูท่ีจําเปนตอการดําเนินงาน พรอมทั้งหนวยงานดังกลาวควรมี
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เครือขายผูประกอบการเพ่ือที่จะดําเนินกิจกรรมการจับคู (Matching) ระหวางผูเชี่ยวชาญรุนใหมกับสถาน
ประกอบการ โดยมีผูเชี่ยวชาญรุนพ่ี (Mentor) คอยดูแล 

2) กิจกรรมนํารองแพลตฟอรม (Platform) สําหรับการจัดทํา Technology Acquisition ของ
ประเทศโดยตอยอดจากแพลตฟอรมโครงการ Talent Mobility เพ่ือยกระดับศักยภาพ SME วิสาหกิจชุมชน 
(Community Enterprise) และ OTOP ในระดับภูมิภาค จากผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณวิจัยพัฒนารวมกับ
ภาคอุตสาหกรรม โดยในการดําเนินการนํารองครั้งนี้จะแบงเปน 2 รูปแบบเพื่อยกระดับศักยภาพผูประกอบการและ
รองรับการขยายผลการดําเนินงานของโครงการ Talent Mobility 

รูปแบบท่ี 1  คือ การถายทอดเทคโนโลยีใน 2 สาขาท่ีมีความตองการบุคลากรดาน วทน. จากผูประกอบการ
จํานวนมากในโครงการ Talent Mobility สาขาแรกคือกลุมอุตสาหกรรมอาหาร (Food Technology) เชน 
เทคโนโลยีดานความปลอดภัย การออกแบบบรรจุภัณฑและพัฒนาบรรจุภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและอายุ
การเก็บรักษา เปนตน สาขาที่สองคือสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ซ่ึงเปนการจัดทํา Digital 
Transformation แกผูประกอบการ เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลไดกลายเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีชวยสนับสนุนการทํา
ธุรกิจและการบริหารจัดการในสถานประกอบการ เชน E-Commerce, ERP และ CRM เปนตน 

รูปแบบที่ 2 คือ การถายทอดเคร่ืองมือสําหรับผูประกอบการใหสามารถวิเคราะหปญหาความตองการแบบ
องครวมของตนอยางลึกซึ้ง กอนที่จะเขารวมโครงการตางๆ ของภาครฐัเพื่อขอรับการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย
และพัฒนา และการเคลื่อนยายบุคลากรดาน วทน. ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการของตน โดย สวทน. เห็นควร
ที่จะดําเนินการนํารองรวมกับหนวยงานท่ีมีประสบการณและเขาใจในการดําเนินงานของโครงการ Talent 
Mobility ภายใต สวทน. เพื่อขยายผลการดําเนินงานโครงการใหเขาถึงผูประกอบการในวงกวาง 

บทบาทของ สวทน. 

 เปนเจาภาพในการหารือผูมีสวนไดสวนเสียรวมถึงหนวยงานที่เก่ียวของ ในการจัดทํากลไกขยายผล
โครงการ Talent Mobility ดวยการเพิ่มผูเชี่ยวชาญและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหพรอมรับการ
ถายทอด ดานเทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนา 

 เปนเจาภาพในการของบประมาณสนับสนุน และติดตามผลการดําเนินการกลไกขยายผลโครงการ 
Talent Mobility ดวยการเพิ่มผูเชี่ยวชาญและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหพรอมรับการถายทอดดาน
เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนา 

ผลการดําเนินงาน 

 ประชุมหารอืแนวทางการดําเนินการกลไกขยายผลฯ กับหนวยงานรวมดําเนินการ 
 ครม. มีมติอนุมัติรายการคาใชจายสงเสรมิและสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ 
 แนวทางการดําเนินการกลไกขยายผลฯ ผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ TM 
 บุคลากร วทน. รุนใหม (New Talents) ในกลุมสาขาวัสดุศาสตร กลุมสาขาสิ่งแวดลอม และกลุม

สาขาชีวภาพและสมุนไพร ไดรับการพัฒนาศักยภาพทั้งในดานวิชาการและการทํางานรวมกับภาคเอกชน 
จํานวน 451 ราย แบงเปนอาจารย/นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย 335 ราย จากเปาหมาย 300 ราย และ
ผูประกอบการจากภาคเอกชน 116 ราย และไดมีการเคลื่อนยายผูเชี่ยวชาญรุนใหม (New Talents) ที่ไดผาน
การอบรมออกไปปฏิบัติงานรวมกับสถานประกอบการ 37 ราย ซึ่งมีสถานประกอบการที่สนใจเขารวมโครงการ
จํานวน 12 บริษัท 
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 ผูประกอบการได รับการถายทอดเทคโนโลยีในสาขาอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีดิจิทัล  
และเคร่ืองมือสนับสนุนการดําเนินการวิเคราะหปญหาความตองการแบบองครวม จํานวน 1,155 ราย 

 บุคลากร วทน. ดําเนินงานรวมกับภาคเอกชน จํานวน 116 ราย 

ผลผลิต 

 บุคลากร วทน. รุนใหม (New Talents) ในกลุมสาขาวัสดุศาสตร กลุมสาขาสิ่งแวดลอม และกลุม
สาขาชีวภาพและสมุนไพร ไดรับการพัฒนาศักยภาพทั้งในดานวิชาการและการทํางานรวมกับภาคเอกชน 
จํานวน 300 ราย 

 ผูประกอบการได รับการถายทอดเทคโนโลยีในสาขาอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีดิจิทัล  
และเคร่ืองมือสนับสนุนการดําเนินการวิเคราะหปญหาความตองการแบบองครวม จํานวนไมนอยกวา 850 ราย 

 บุคลากร วทน. ดําเนินงานรวมกับภาคเอกชน จํานวน 100 ราย 

ผลลัพธ (ท่ีคาดหวัง) 

 ขยายผลการดําเนินงานโครงการ Talent Mobility ในวงกวางดวยแพลตฟอรมเครือขาย Talent 
Mobility เพื่อรองรับการยกระดับศักยภาพดานการแขงขันดวย วทน. ของภาคเอกชน 

 ยกระดับศักยภาพดานการแขงขันดวย วทน. ของภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการ SME 
วิสาหกิจชุมชน (CE) และธุรกิจประกอบการทองถ่ิน (OTOP) ในระดับภูมิภาค  

 เพิ่มจํานวนผูเชี่ยวชาญของประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถภาคเอกชนไทย โดยเฉพาะ
ผูประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน (CE) และธุรกิจประกอบการทองถิ่น (OTOP) ในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค  

 เชื่อมโยงการทํางานระหวางภาครัฐ/ภาคอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม (University-Industry 
Linkage) เพื่อใหเกิดการถายทอดแลกเปลี่ยนและสรางองคความรูใหมในเครือขายซึ่งมีผลตอการพัฒนาภาค
เศรษฐกิจ สังคม ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ภาคอุดมศึกษาและหนวยงานวิจัยโดยรวมของประเทศ 
 
 

เร่ืองท่ี 5 ขอเสนอแผนการลงทุนโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพ สําหรับอุตสาหกรรมเปาหมาย 

ความสําคัญของโครงการ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) ไดรับการประสานจากธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย (Asian Development 
Bank: ADB) โดยไดรับความเห็นชอบในเบื้องตนจากกระทรวงการคลัง ใหพิจารณาจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อ
ขอรบัเงินกูจาก ADB เพื่อยกระดับความสามารถดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย และกระตุน
การลงทุนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร (S-curve Industries) 

สวทน. จึงเปนเจาภาพในการบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงานในกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ในการจัดทําโครงการนวัตกรรมประเทศไทย: พัฒนาผูประกอบการนวัตกรรม ดวยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Innovate Thailand: Science & Technology Deepening Program for Innovation-driven 
Enterprises) ขึ้น โดยออกแบบการดําเนินงานตามแนวทางประชารัฐ เพื่อเรงพัฒนาผูประกอบการนวัตกรรม 
โดยเฉพาะ SME ในกลุมท่ีลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศไทย จํานวน 
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5,000 บริษัท ซ่ึงมีความตองการความรู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาสินคาและบริการนวัตกรรม
สูตลาดสากล รวมท้ังดําเนินการเชิงรุกเพื่อแกจุดออนและเสริมสรางจุดแข็งของระบบนวัตกรรมไทย  
โดยยกระดับบริการโครงการพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) และ
พัฒนาแรงงานทักษะสูงในสาขาขาดแคลน เพื่อตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรมยุทธศาสตรของ
ประเทศ รวมทั้งยกระดับตลาดความรูใหมีขนาดใหญข้ีนและมีความเขมขนมากข้ึน 

โครงการนี้บูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงานในกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ (มว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (สทน.) 
และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) (สทอภ.) รวมกับเครือขาย
มหาวิทยาลัย และหนวยงานพันธมิตร กวา 40 แหง  ประกอบดวย 3 แผนงานหลัก ไดแก  

แผนงานที่ 1 การสรางผูประกอบการนวัตกรรม และยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

แผนงานที่ 2 การยกระดับบรกิารและโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพ  
แผนงานที่ 3 การพัฒนากําลังคนในสาขายุทธศาสตร และเสริมสรางระบบนิเวศนวัตกรรม 

สวทน. ไดจัดทําขอเสนอโครงการนวัตกรรมประเทศไทยฯ แลวเสร็จ และไดนําเสนอตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลว อยางไรก็ตาม จากการหารือรวมกันระหวางรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เมื่อวันท่ี 13 มี.ค. 2561 ไดรบัแจง
วากระทรวงการคลัง เห็นควรชะลอการกูเงินจาก ADB เนื่องจากปจจุบันประเทศมีเงินทุนสํารองคอนขางสูง 
และเสนอแนะใหแยกขอเสนอโครงการฯ แตละแผนงานออกเปนสวนยอย เพื่อขอรับงบประมาณจาก
งบประมาณปกติแทน โดยตอมา สวทน. ไดหารือกับคณะทํางานจัดทําสมุดปกขาวการปฏิรูปโครงสรางพื้นฐาน
ทางคุณภาพ และเห็นควรใหนําขอเสนอโครงการนวัตกรรมประเทศ ในสวนของแผนทางที่ 2  ไปผนวกรวมกับ
สมุดปกขาวการปฏิรูประบบโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพ (NQI) เพื่อเสนอตอคณะกรรมการมาตรฐาน
แหงชาติ (นายกรัฐมนตรี เปนประธาน) พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

บทบาทของ สวทน. 

 เปนเจาภาพการบูรณการการการจัดทําขอเสนอโครงการฯ และแผนการลงทุนรวมกับหนวยงานใน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 เปนเจาภาพในการประสานงานระหวางหนวยงานนอกกระทรวงวิทยาศาสตรฯไดแก สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงการคลัง สํานักบริหารหนี้สาธารณะ และ 
สํานักงบประมาณ 

ผลการดําเนินงาน 

 รวบรวมขอเสนอความตองการบริการ MSTQ และการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพ (NQI) 
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 จัดกลุมความตองการบริการ MSTQ และโครงสรางพ้ืนฐาน NQI  แยกตามอุตสาหกรรม 4 กลุม 
(1) อุตสาหกรรมอาหารอนาคต  
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(2) อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ หุนยนตและระบบอัตโนมัติ 
(3) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหมและการบิน  
(4) อุตสาหกรรมสุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย 

 ตรวจสอบความตองการกับภาคอุตสาหกรรม 
 จัดทํารางขอเสนอแผนการลงทุนเพ่ือเปนสวนหนึ่งของสมุดปกขาวการพัฒนา NQI 

ผลผลิต 

ขอเสนอแผนการลงทุนโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร  ซึ่ง
ประกอบดวยอุตสาหกรรม 4 กลุม ไดแก 

 (1) อุตสาหกรรมอาหารอนาคต  
 (2) อิเล็กทรอนกิสอัจฉริยะ หุนยนตและระบบอัตโนมัติ 
 (3) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหมและการบิน  
 (4) อุตสาหกรรมสุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย 
โดยการประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ คร้ังที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2561 มีมติ

รับทราบและมอบหมายใหคณะทํางานขอเสนอสมุดปกขาวการจัดตั้งโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศไทย 
(White Paper) นํารางกฎหมายโครงสรางคุณภาพของประเทศไทย (Basic Law) มารายงานในคร้ังตอไป 

ผลลัพธ (ท่ีคาดหวัง) 

มีแผนการลงทุนที่สอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพ และ
เกิดการลงทนุโดยหนวยงานภาครฐัและเอกชนท่ีเก่ียวของ โดยในระยะแรกเนนการลงทุนเพ่ือรองรบัการพัฒนา
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร ไดแก อาหารฟงกชั่น ยานยนตสมัยใหม และเครื่องมือแพทย 
 
 

เร่ืองท่ี 6 การศึกษาแนวโนมความตองการของอุตสาหกรรมและออกแบบโครงการนํารอง
สําหรับ EECi (Industrial Demand Articulation and Anchor Program Design for EECi)  

ความสําคัญของโครงการ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหดําเนินการพัฒนาเขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi) เพื่อ
เปนศูนยกลางดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใน EEC และยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรม ซึ่งคณะทํางานขับเคลื่อนการจัดตั้ง EECi ของ วท. ไดมอบหมายให สวทช. เปนเจาภาพหลักใน
การจัดทําแผนแมบทการพัฒนา EECi และมอบหมาย สวทน. ใหดําเนินการศึกษาความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนแมบทดังกลาว 

บทบาทของ สวทน. 

สวทน. รวมกับ สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี ดําเนินการศึกษาความตองการของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผน
แมบทดังกลาว 
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สวทน ทํางานใกลชิดรวมกับทีมงาน สวทช. ท่ีดูแลรับผิดชอบการจัดทําแผนแมบท EECi และทีมงาน 
EEC เพ่ือใหสามารถสงตอผลการศึกษาและขอเสนอแนะตางๆ นําไปประกอบการจัดทําแผนแมบท EECi และ
ผลักดันใหเกิดการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมตอไป 

ผลการดําเนินงาน 

 สัมภาษณและจัดประชุมกลุมยอยกับผูประกอบการ และผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ 

 จัดทํา Future Industry Tree และพัฒนาไปสู  Strategic Industrial Pipelines  และ anchor 
programs ไดแก 

1) Bio-Pharmaceutical Innovation 
2) Future Industrial Robot Design Platform 
3) Vertical and Horizontal Diversification of Electronics  

– Value chain smart factory 
4) Health Business Platform 
5) Smart Logistics 
6) Horizontal Diversification from Petrochemical to Bio-products 
7) Next Generation Vehicle Strategies 
8) Platform for Smart City Solutions 
9) Smart Farming 
10) Aviation Industrial Dynamic Capability Building 
11) IoT Ecosystem Platform 

 คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา EECi และ สวทช. รับขอเสนอการพัฒนา Future Industry Tree 
และ คัดเลือก 5 จาก 11 Anchor Programs ไปบรรจุในแผนการพัฒนา EECi ใน Phase I 

ผลผลิต 

รายงานผลการศึกษาแนวโนมความตองการของอุตสาหกรรมและออกแบบโครงการนํารองสําหรับ EECi 
ไดรับความเห็นชอบจากคณะทํางานขับเคลื่อนการจัดตั้ง EECi เมื่อ พ.ย. 60 โดย สวทช. นําขอเสนอการ
ออกแบบโครงการนํารอง Future Industry Tree และ 5 Anchor Programs  ไปบรรจุในแผนการพัฒนา 
EECi ใน Phase I เพ่ือขับเคลื่อนและจัดทําแผนปฏิบัติการตอไป 

ผลลัพธ (ท่ีคาดหวัง) 

การพัฒนากระบวนการในการกําหนดความตองการ (Articulated Demand) ของภาคอุตสาหกรรมท่ี
จะเกิดขึ้นใน EEC และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร (Strategic Scenario) ในการพัฒนา EECi และออกแบบ
โครงการนํารองเพ่ือใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ (Technology Localization and Diffusion) เพ่ือ
สรางผูประกอบการไทย ในอุตสาหกรรม S-Curve จากการลงทุนในพ้ืนที่ EEC 
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เร่ืองที่ 7 การขยาย Food Innopolis Platform สูภูมิภาคและพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ 

ความสําคัญของโครงการ  

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่  
16 พฤษภาคม 2559 เพื่อใหเปนระบบนิเวศนวัตกรรมที่เหมาะสมสําหรับดึงดูดการลงทุนดานการวิจัยและ
พัฒนาบริษัทอาหารชั้นนําของโลกท้ังไทยและตางประเทศ และสนับสนุนใหบริษัท SMEs และ Startup ใน
อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เก่ียวของเกิดความเชื่อมโยงกับหวงโซมูลคาในอุตสาหกรรมอาหาร
ระดับโลก นําไปสูความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ของระบบเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งมีความพรอมทั้งดานโครงสรางพ้ืนฐาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กําลังคน และมีมาตรการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพ่ือการผลิตสินคาและบริการที่มี
มูลคาเพิ่มสูง ได รับมอบหมายใหเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนการจัดต้ังและดําเนินการ Food 
Innopolis รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ โดยจัดตั้ง Food Innopolis พ้ืนท่ีแรก ณ อุทยานวิทยาศาสตร 
ประเทศไทย (Thailand Science Park: TSP) จังหวัดปทุมธานี ปจจุบันมีบริษัทเอกชนทั้งไทยและตางประเทศ
มาลงทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในพื้นที่แลว 32 บริษัท และไดจัดพื้นที่ “Future Food Lab” เพ่ือสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใหทําวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมดานอาหาร ปจจุบันมีบริษัทในพ้ืนที่ 
Future Food Lab แลว 7 บรษิัท  

เพื่อใหการดาํเนินงาน Food Innopolis เปนไปตามเปาหมายของการเพ่ิมขีดความสามารถดานการวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรมของภาคเอกชนไดอยางครอบคลุมทั่วทั้งประเทศและกระจายสูสวนภูมิภาค จึงมีความ
จําเปนเรงดวนที่ตองขยายการดําเนินงานของ Food Innopolis ไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพและความพรอม อาทิ 
พ้ืนที่บริเวณเทคโนธานี เพ่ือรองรับความตองการใชบริการโรงงานตนแบบ พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเครือขายที่มี
ความรวมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และพื้นท่ีของอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค เพื่อให
ผูประกอบการเขาถึงบริการของ Food Innopolis ไดสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งจะทําให Food Innopolis 
สามารถที่จะดึงดูดบริษัทเอกชนใหมาลงทุนและสนับสนุนภาคเอกชนใหทําวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลอยางเปนรูปธรรมนําไปสูการเปนศนูยกลางนวัตกรรมอาหารที่สําคัญของโลก  

บทบาทของ สวทน. 

 ศึกษาวิเคราะหขอมูลและสํารวจพื้นที่ท่ีมีศักยภาพและความพรอมในการเปน Food Innopolis สวนขยาย 
 จัดทําขอเสนอโครงการเมอืงนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สวนขยาย  
 จัดทํา Future Food Lab เพ่ือพัฒนา Innovation Ecosystem ใหเหมาะสมตอการดําเนินงานของ SMEs  

ผลการดําเนินงาน 

(1) ขอเสนอโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารสวนขยาย  

สวทน. ไดเก็บขอมูลศักยภาพและความพรอมในการเปน Food Innopolis สวนขยายจากหนวยงาน
ตางๆ และจัดทําหลักเกณฑการพิจารณา และไดรับการเห็นชอบขอเสนอจาก รวท. เมื่อ 6 มิ.ย. 2561 ให
ประกาศพ้ืนที่เมืองนวัตกรรมอาหารเพ่ิมเติม   และคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) (นรม.เปนประธาน) 
เห็นชอบใหประกาศพื้นที่ เมืองนวัตกรรมอาหารสวนขยาย 7 แหงให เปนพ้ืนที่สงเสริมการลงทุนเมื่อ 
วันที่ 25 ก.ค. 2561 
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(2) Future Food Lab  

ดําเนินกิจกรรม FFL โดยสนับสนุน SMEs ใหทํา RDI และมีที่ปรึกษาพี่เลี้ยง (Research Coach) 
ผูเชี่ยวชาญ และพื้นที่รองรับเพ่ือใหการสนับสนุน โดยมีบริษัทเขารวมแลว 7 ราย 

(3) Food Innopolis Service Platform 

Food Innopolis ไดพัฒนา Service Platform เพ่ือสนับสนุนการสรางระบบนิเวศนวัตกรรมใหกับ
อุตสาหกรรมอาหาร โดยทาํงานรวมกับหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ ประกอบดวย 6 Service Platform ดังนี้  

1. FI Facilities   โดยมี Sensory Network ใหบริการเชื่อมโยงผูเชี่ยวชาญดาน Sensory ใหกับ
ผูประกอบการ และ Synchrotron for food innovation (รวมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน) ให
การสนับสนุนผูประกอบการในการใชเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑดานอาหาร 

2. Flavor Academy   รวมกับมหาวิทยาลัย 6 แหง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร และจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย) จัดทําโครงการ Flavor Academy พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรพ้ืนฐานของกลิ่นรส 
หลักสูตรการรังสรรคกลิ่นรส (Flavor Creation) และหลักสูตรพัฒนาบุคลากรผูสอนนักพัฒนากลิ่นรส 
(Train the Trainer) เพ่ือพัฒนาผูประกอบการฐานนวัตกรรมดานเทคโนโลยีกลิ่นรส โดยมีผูเขารับการ
อบรมท้ังสามหลักสูตรแลวรวม 130 คน 

3. Knowledge Forum และ Cutting Edge Technology   จัดกิจกรรมสัมมนาและอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูในอุตสาหกรรมอาหาร มีผูเขารวมกิจกรรมแลวกวา 600 คน  

4. Global Network ลงนามบันทึกความเขาใจ (Letter of Intent) กับหนวยงานของประเทศอิตาลี 
คือ Future Food Institute โดยไดรวมเปนเจาภาพจัด Food Innovation Global Mission 2018 ใน
ประเทศไทยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 

5. FDA & Food Safety รวมกับสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารแหงประเทศไทย 
(FoSTAT) และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการขึ้นทะเบียน
อาหารใหมและอาหารฟงกชั่น โดยพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและผูเชี่ยวชาญในการเปนผูประเมินความ
ปลอดภัยและการประเมินการกลาวอางทางสุขภาพ จํานวน 124 คน และสรางเครือขาย Food 
Innovation and Regulation Network (FIRN) เพื่อเปนเครือขายในการแลกเปลี่ยนขอมูลดานความ
ปลอดภัยและการประเมินการกลาวอางทางสุขภาพของประเทศ 

6. FoodTech Startup 

6.1 Food Innopolis Innovation Contest 2018 การประกวดโครงการนวัตกรรมอาหาร
ระดับปริญญาตรี ในสองหัวขอคือ Waste Not และ Original Sensation โดยเริ่มจากการจัด 
BootCamp 3 วัน มีนักศึกษาเขารวมประมาณ 300 คน และมีโครงการสงเขาประกวด 70 
โครงการ โดย 16 โครงการ ไดรับการคดัเลือกเขาสูรอบสุดทาย  

6.2 Program for Acceleration and Development of Thai Food SMEs (PADTHAI) 
อบรมผูประกอบการในธุรกิจอาหารที่ใชนวัตกรรมอยางเขมขน เปนระยะเวลา 14 สัปดาห 
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(เฉพาะวันเสาร) เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันและเรงพัฒนาธุรกิจใหเติบโตไปสู
ตลาดสากล โดยมีผูเขารวมโครงการรุนแรก 25 บริษัท 

6.3 Innovative Driven Enterprise (IDE) รวมกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย กระตุนและ
เรงการเติบโตของ FoodTech Startup โดยรับสมัครผูประกอบการใหมดานนวัตกรรมอาหาร
เขาโครงการจํานวน 15 ราย และคัดเลือกผูประกอบการ 2 ราย ที่มีศักยภาพสูงไปเขารวม MIT 
Enterprise Forum Deep Dive ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนเวลาหน่ึงสัปดาห เพ่ือแสวงหา
โอกาสและความรวมมือทางธุรกิจและเทคโนโลยีกับนักลงทุนและหนวยงานในตางประเทศ 

ผลผลิต 

ขอเสนอโครงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สวนขยาย ที่ไดรับความเห็นชอบ 
จาก รวท. เพ่ือ วท. ประกาศเขตพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารจํานวน 15 แหง และ BOI ประกาศเปนพื้นที่
สงเสริมการลงทุนเมืองนวัตกรรมอาหาร 7 แหง  Future Food Lab ดําเนินกิจกรรม FFL โดยสนับสนุน 
SMEs ใหทํา RDI และมีที่ปรกึษาพ่ีเลี้ยง (Research Coach) ผูเชี่ยวชาญ และพ้ืนท่ีรองรับเพ่ือใหการสนับสนุน
และบริษัทเขารวมโครงการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันและเรงพัฒนาธุรกิจใหเติบโตไปสูตลาด
สากลแลว 25 บริษัท 

ผลลัพธ (ท่ีคาดหวัง) 

 เกิดพ้ืนที่ Food Innopolis สวนขยาย อาทิ พื้นที่ในมหาวิทยาลัย อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค และ
หนวยงานวิจัยที่มีศักยภาพ ที่สนับสนุนภาคเอกชนใหทําวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
นําไปสูการขับเคลื่อนประเทศไทยใหเปนศนูยกลางนวัตกรรมอาหารท่ีสําคัญของโลก 

 ผูประกอบการในอุตสาหกรรมใชบริการ Service Platform และบริการตางๆ ของเมืองนวัตกรรม
อาหารในการพัฒนาขีดความสามารถในการทาํวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 
 
 

เร่ืองที่ 8 ขอริเร่ิมการบริหารจัดการแผนงาน Spearhead ดานเศรษฐกิจ 

ความสําคัญของโครงการ 

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) ใน
ฐานะเลขานุการรวมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สวนช.) และเจาภาพรวมคณะกรรมการพิจารณา
การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดรับมอบหมาย
ใหพิจารณาโครงการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร ภายใต “แผนงานบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม ปงบประมาณ 2562” ที่มีเปาหมายในการดําเนินงานวิจัยและนวัตกรรมแบงเปน 4 เปาหมายตาม
ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 20 ป ไดแก  

เปาหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 
เปาหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
เปาหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรางองคความรูพื้นฐานของประเทศ 
เปาหมายที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
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ในแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ 2562 ไดกําหนดรูปแบบแผนงานออกเปน  
2 ลักษณะ ไดแก แผนงาน Spearhead และแผนงานบูรณาการ (แผนงานปกติ) โดย สวทน. รับผิดชอบ
แผนงานในเปาหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ และเปาหมายที่ 4 การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ทั้งนี้ในเปาหมายที่ 1 ได
กําหนดใหมี แผนงาน Spearhead ที่สรางผลกระทบทางเศรษฐกิจสูงโดยกําหนดตัวชี้วัดของแผนงานจะตอง
มีสัดสวนเอกชนรวมลงทุนในโปรแกรมยุทธศาสตรเปาหมาย (Spearhead) อยางนอยรอยละ 20 ทุกโปรแกรม 

โดยลักษณะของแผนงาน Spearhead ดานเศรษฐกิจ คือ แผนงาน/โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาด
ใหญที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจไดสูงในสาขาเปาหมายของประเทศอยางเปนรูปธรรมและวัดผลได 
ซึ่งไดกําหนดประเด็นแผนงานยุทธศาสตรในระยะแรกตามยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 20 ป  
(พ.ศ. 2560- 2579) เปนแผนงานสําคัญเรงดวน สรางผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง ชวยแกไขปญหาสําคัญของ
ประเทศ โดยคํานึงถึงประเด็น ดังตอไปนี้ 

 ความเปนไปไดทางการตลาด  
 ความเปนไปไดดานเทคโนโลยี การผลิตและมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ 
 มีผูประกอบการที่พรอมจะลงทุนใหเกิดการผลิตและจําหนาย 
 งานที่จะดําเนินการจะตองอยูใน Technology Readiness Level ขั้นต่ําที่ Level 5 (ยกเวนกลุม

การบริการมูลคาสูง) 
 มีผลลัพธ/ผลผลิตท่ีชัดเจนเมื่อดําเนินโครงการไปแลวภายใน 2 ป (3 ป สําหรับดานการแพทย) 
 เมื่อสิ้นสุดแผนงาน Spearhead จะตองเกิดผลงานที่พรอมใชประโยชนเชิงพาณิชยอยางเต็มรูปแบบ  
 หนวยงานรวมดําเนินการประกอบดวยเอกชนอยางนอย 1 รายและหนวยงานวิจัยและนวัตกรรมที่

สามารถรับงบประมาณจากภาครัฐไดอยางนอย 1 หนวยงาน มีรายละเอียดงบประมาณที่ประสงคจะ
ขอรบัการสนับสนนุจากรัฐบาลรายป การบริหารจัดการแผนงาน ขอตกลงเรื่องสิทธิความเปนเจาของ
และการใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญารวมกับภาคเอกชน ผลงานและการตรวจรบั 

 ภาคเอกชนรวมลงทนุ ไมนอยกวารอยละ 20 ของมูลคาแผนงาน โดยเปน in-cash อยางนอยรอยละ 
10  ของมูลคาแผนงาน และตองมเีอกสารยืนยันการรวมลงทุนจากภาคเอกชน 

 มูลคาแผนงานขั้นต่ํา 100 ลานบาทตลอดทั้งแผนงาน โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินแผนงาน 1 – 3 
ป ถาจําเปนสามารถขยายถึง 5 ป ได 

 การดําเนินแผนงานเปนไปตามคําจํากัดความท่ีอยูในประเด็นการจัดทําแผนงาน Spearhead ดาน
เศรษฐกิจ 

บทบาทของ สวทน. 

 เจาภาพรวมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะที่ 4.3 (แผนงาน Spearhead ดานเศรษฐกิจ)  

 เลขานุการรวมคณะอนุกรรมการดานการปรบัระบบงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการ  
 จัด ทําขอ มูลเพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณแผนงาน Spearhead ดานเศรษฐกิจ 

ปงบประมาณ 2562 ตอคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการภายในสํานักงบประมาณ 
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 เขาชี้แจงแผนงาน Spearhead ดานเศรษฐกิจ ปงบประมาณ 2562 แกคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และคณะอนุกรรมาธิการ
ครุภัณฑฯ 

 หารือรวมกับ ODU เพ่ือจัดทําแนวทางการบริหารจัดการแผนงาน Spearhead ดานเศรษฐกิจ  

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการตามแผนกิจกรรมเสร็จสมบูรณเปนที่เรียบรอยแลว และไดผลผลิตเปนไปตามแผนที่วางไว 

ผลผลิต 

 ขอเสนอแผนงาน Spearhead ดานเศรษฐกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ ไดรับการจัดสรรงบประมาณจํานวน 796.911 ลานบาท ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหไว ณ วันที่ 15 ก.ย. 2561 

 รูปแบบการบริหารจัดการแผนงาน Spearhead ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการดานการปรับ
ระบบงบประมาณฯ และคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม 

ผลลัพธ (ท่ีคาดหวัง) 

 เกิดผลงานวิจัยที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง 
- สนับสนุนภาคการผลิต บริการ และภาคเกษตร รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(Small and Medium Enterprises: SMEs) และวิสาหกิจเร่ิมตน (Startup) ใหวิจัยและสราง
นวัตกรรม เพ่ือสามารถสรางมูลคาและเปนผูนําตลาดในสาขาที่มีศักยภาพในหวงโซมูลคาของโลก  

- สงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนมีบทบาทนําในการกําหนดโจทย ลงทุน และดําเนินการวิจัย 
และนวัตกรรมที่เนนการนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย โดยมีความเชื่อมโยงและรวมมือกันกับ
มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และหนวยงานที่เก่ียวของ 

- เมื่อสิ้นสุดการดําเนินแผนงาน Spearhead ดานเศรษฐกิจ 2562 คาดวา จะสามารถสราง
มูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑอยางนอย 25,000 ลานบาท สรางมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นอยางนอย 
8,500 ลานบาท ลดการนําเขาตอปอยูท่ีประมาณ 5,000 ลานบาท  เพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกร
อยางนอย 50,000 ครัวเรือน เพ่ิมการจางงานเพิ่มขึ้นอยางนอย 2,000 ราย 

 เกิดรูปแบบการบริหารจัดการแผนงานวิจัยและนวัตกรรมใหมท่ีสามารถสรางผลกระทบไดทั้งในเชิง
เศรษฐกิจและสังคมที่มีหนวยงาน ODU, Program Chair (PC), Program Promoting Committee (PPC) 

 เอกชนรวมลงทุนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ิมมากขึ้น 

 
 

เร่ืองที่ 9 กรอบแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ความสําคัญของโครงการ 

สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สวนช.) ไดจัดทํา “ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 20 ป 
(พ.ศ. 2560-2579)” โดยมีเปาประสงคเพื่อสรางวิจัยและนวัตกรรมเกิดผลตอเศรษฐกิจ สังคม ที่เปนรูปธรรม 
โดยสรางงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถใชประโยชนเชิงพาณิชยไดจริง และเพิ่มขีดความสามารถของภาค
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การผลิตและบริการ สามารถใชแกปญหา และเกิดผลกระทบตอการพัฒนาสังคมอยางสําคัญ สรางขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีฐานสําหรับการเติบโตในระยะยาว เชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตรชาติของ
รัฐบาล อาทิ ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป กรอบยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และวาระการขับเคลื่อน Thailand 4.0 : โมเดลขับเคลื่อน
ประเทศสูความ มั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน โดยกําหนดใหมียุทธศาสตรหลัก 4 ดาน ประกอบดวย  1) การวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยการสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  2) การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย
ประเด็นทาทายทางสังคม  3) การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยการสรางองคความรูพ้ืนฐานของประเทศ 
และ 4) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พรอมทั้งไดกําหนด
ระเบียบวาระการวิจัยและนวัตกรรม (agenda) ที่ประเทศไทยมีศักยภาพ เพื่อใหยุทธศาสตรฉบับน้ีมีโจทยหรือ
ประเด็นการวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีความชัดเจน ประกอบดวย 1) อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และ
เทคโนโลยีการแพทย 2) เศรษฐกิจดิจิทัลและขอมูล3) ระบบโลจิสติกส 4) การบริการมูลคาสูง 5) พลังงาน 6) 
สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 7) คนไทยในศตวรรษที่ 21 8) สุขภาพ คุณภาพชีวิต 9) การบริหาร
จัดการน้ําและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม 10) การกระจายความเจรญิและเมืองนาอยู 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) ในฐานะฝาย
เลขานุการรวมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สวนช.) และคณะกรรมการพิจารณาการจัดทํา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะที่ 4.3 (ประเด็นการ
วิจัยและนวัตกรรม) ทําหนาท่ีดูแลงานดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ ไดรวมกันขับเคลื่อนระเบียบวาระการวิจัยและนวัตกรรมดังกลาว โดยกําหนดแนว
ทางการจัดสรรและบริหารงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรดานวิจัยและนวัตกรรม ใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 20 ป และจัดใหมีแผนงานการวิจัยและนวัตกรรมสําคัญ (Spearhead 
Program) ที่คาดวา จะสามารถสงผลกระทบทางเศรษฐกิจชัดเจน ปลดล็อคปญหาของประเทศ สรางประโยชน
แกชุมชนและสังคมในวงกวาง อาทิเชน สรางมูลคาเพ่ิมแกผลิตภัณฑหรือบริการ เพ่ิมมูลคาการสงอออก เพิ่ม
ความสามารถในการแขงขัน เพ่ิมการจางงานได ลดความเหลื่อมล้ําดานรายได สามารถนําไปใชประโยชนใน
การพัฒนาชุมชนและสังคม ตลอดจนติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นจากการจัดสรรงบประมาณบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตรดานวิจัยและนวัตกรรม 

บทบาทของ สวทน. 

 เจาภาพรวมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 กลั่นกรองและจัดลําดับความสําคัญแผนงานภายใตเปาหมายท่ี 1 และ 4 ของแผนบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ประสานขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณางบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอ
คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการภายในสํานักงบประมาณ 

 เขาชี้แจงแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แกคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และคณะอนุ
กรรมาธิการครุภัณฑฯ 

ผลการดําเนินงาน 
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ดําเนินการตามแผนกิจกรรมเสร็จสมบูรณเปนที่เรียบรอยแลว และไดผลผลิตเปนไปตามแผนที่วางไว 

ผลผลิต 

 ขอเสนอกรอบวงเงินงบประมาณเบื้องตน (Pre-ceiling) ประเด็นวิจัยและนวัตกรรม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จํานวน 37,476.42 ลานบาท (1,703 แผนงาน) จํานวน 166 หนวยงาน 

 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ขาวคาดแดง) : แผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม 
ป 2562 ไดรับจัดสรรงบประมาณ 15,778.197 ลานบาท ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหไว ณ วันที่ 15 ก.ย. 2561 

ผลลัพธ (ท่ีคาดหวัง) 

ประเทศไทยมีทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมที่ 

1) มีขอเสนอแผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่มุงเนนอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ และเนนการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

2) มีขอเสนอแผนงานที่สงเสริมการใชประโยชนจากผลงานวิจัยที่สรางโดยคนไทยและลดการนําเขา
เทคโนโลยีจากตางประเทศ 

 
 

เร่ืองท่ี 10 กลไกการขยายผลมหาวิทยาลัยแหงการประกอบการ 

ความสําคัญของโครงการ  

ตามที่รัฐบาลไดกําหนดใหการสรางผูประกอบการวิสาหกิจเร่ิมตน (Startup) เปนยุทธศาสตรสําคัญใน
การขับเคลื่อนประเทศตามวิสัยทัศนประเทศไทย 4.0 ที่มีเปาหมายในการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจสู 
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” โดยมอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) 
ดําเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยในการสงเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสรางผูประกอบการเร่ิมตน และ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพื่อกาวสูมหาวิทยาลัยแหงการประกอบการ (Entrepreneurial University) 

เ พ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยแหงผูประกอบการ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) โดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) จึงไดรวมกับมหาวิทยาลัยตางๆ สมาคมและองคกรเอกชน ในการดําเนิน
กิจกรรมดังนี้  

1. กิจกรรมการเรี ยนการสอนและกิจกรรม เส ริมหลักสูตรด านความเปนผู ป ระกอบการ 
(Entrepreneurship Education) 

กิจกรรมที่ 1)  การพัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอน/พี่เลี้ยงดานความเปนผูประกอบการและ
เครือขายวิชาชีพ เพื่อสนบัสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหมในมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 2)  การพัฒนาทักษะดานความเปนผูประกอบการใหแกนักเรยีน นิสิต นักศึกษา 
กิจกรรมที่ 3)  ติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการสงเสริมผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมราย

ใหม (Innovative Startup) กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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ดานความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship Education) และกิจกรรม 
จัดตั้งและพัฒนาศูนยสงเสริมศักยภาพผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม 
ระหวางกิจการขนาดใหญและมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) 

กิจกรรมที่ 4)  ดําเนินการรวมกับสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
มหาวิทยาลัยรวมดําเนินการ ในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานความเปนผูประกอบการ 

2. กิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนาศูนยสงเสริมศักยภาพผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม ระหวาง
กิจการขนาดใหญและมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) 

บทบาทของ สวทน. 

 กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship 
Education) 
1) รวมกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือกาวสูมหาวิทยาลัยแหงการ

ประกอบการ และสงเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมราย
ใหม  

2) รวมกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาเครือขายอาจารยผูสอนดานความเปนผูประกอบการ และ
เครือขายพี่เลี้ยงการพัฒนาผูประกอบการ รวมทั้งกิจกรรมเครือขาย 

3) รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของในการพัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอนดานความเปนผูประกอบการ 
และพี่เลี้ยงการพัฒนาผูประกอบการ  

4) รวมกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เพ่ือพัฒนาทักษะ แนวคดิ และองคความรูดานความเปนผูประกอบการของนักศึกษา 

5) รวมกับมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานความเปน
ผูประกอบการ  

6) รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของในการพัฒนาแนวทางแนวทางและกระบวนการพัฒนาทักษะความ
เปนผูประกอบการอยางเขมขนสําหรับนักศึกษา 

 กิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนาศูนยสงเสริมศักยภาพผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม ระหวางกิจการ
ขนาดใหญและมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) 
1) จัดทําแผนการดําเนินงานในการพัฒนาศูนยสงเสริมศักยภาพผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรม 

รายใหมในมหาวิทยาลัย โดยมีกิจการขนาดใหญเปนพี่เลี้ยง 
2) ดําเนินการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาศูนยสงเสริมศักยภาพผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมราย

ใหมในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ภายใตความรวมมือของ สวทน. มหาวิทยาลัย และกิจการขนาด
ใหญ 

3) สวทน. มหาวิทยาลัย และกิจการขนาดใหญ รวมดําเนินการคัดเลือกผูประกอบการที่มีศักยภาพ
เขารวมโครงการฯ  

4) มหาวิทยาลัย และกิจการขนาดใหญ รวมดําเนินการกิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ
นวัตกรรมรายใหม โดยมีกิจการขนาดใหญเปนพ่ีเลี้ยง (Business Brotherhood) เพ่ือเรงการ
เติบโตธุรกิจที่เขารวมโครงการผานกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน อาทิ ดาน
การตลาด ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย ดานการเงิน และดานการจัดการ 
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ผลการดําเนินงาน 

 ดําเนินการจัดจางจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานความเปนผูประกอบการ
จํานวน 5 กิจกรรม ไดแก Entrepreneurial Finance โดย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  ,Service design for 
business และ Coaching for change maker workshop โดย มทส. (อยูระหวางกระบวนการพัสดุ) ,Design 
Thinking และ Entrepreneurship and Innovation โดย มจธ. (อยูระหวางกระบวนการพัสดุ)  

 ดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพดานนวัตกรรมและพัฒนาเครือขายการแขงขันนวัตกรรม
ภายใน 24 ชั่วโมง โดยมหาวิทยาลัยขอนแกน มีผูเขารวม 81 คน 

 ดําเนินการจางกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและทักษะการเขียนโปรแกรมเพ่ือสรางโปรแกรมเมอร 
สนับสนุนการเตบิโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม (Startup) 

 นิสิต/นักศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาทักษะความเปนผูประกอบการ และ/หรือ ผานการเรียนการสอน
ดานความเปนผูประกอบการจํานวน 11,748 คน 

 ลงนามจัดตั้งและพัฒนาศูนยสงเสริมศักยภาพผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหมระหวางกิจการ
ขนาดใหญและมหาวิทยาลัย 15 ศูนย 

ผลผลิต 

กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship 
Education) 

1) เกิดการพัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอนดานความเปนผูประกอบการ และเครือขายพี่เลี้ยงการพัฒนา
ผูประกอบการ สําหรับเปนแกนกลางในการพัฒนาองคความรูและศักยภาพอยางตอเนื่อง จํานวนไม
นอยกวา 400 คน 

2) เกิดการพัฒนาทักษะดานความเปนผูประกอบการอยางเขมขนใหแกนิสิต นักศึกษา นักเรียน จํานวน
ไมนอยกวา 15,000 คน 

กิจกรรมการจัดตั้งศูนยการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหมระหวางกิจการขนาด
ใหญและมหาวิทยาลัย 

1) เกิดการจัดตั้งและพัฒนาศูนยสงเสริมศักยภาพผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหมระหวางกิจการ
ขนาดใหญและมหาวิทยาลัย 15 ศูนย  

ผลลัพธ (ที่คาดหวัง) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship 
Education) 

1) นักศึกษาในสาขาวิชาตางๆมีองคความรูดานความเปนผูประกอบการ และมหาวิทยาลัยมีแนว
ทางการจัดการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

2) นักศึกษาและบัณฑิตไดรับการพัฒนาความเปนผูประกอบการและนวัตกรรม ซึ่งเปนคุณลักษณะพึง
ประสงค  

3) เกิดผูประกอบการ Startup ที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น  
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กิจกรรมการจัดตั้งศูนยการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหมระหวางกิจการขนาด
ใหญและมหาวิทยาลัย 

1) มีการจัดตั้งและพัฒนาศูนยพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ ซึ่งเปนโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญที่ชวย
สงเสริมการพัฒนาธุรกิจใหสามารถแขงขันในตลาดโลกได  

2) ประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขันเพิ่มสูงขึ้นและเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน เพ่ิมมูลคาทาง
เศรษฐกิจใหแข็งแกรงและเติบโตอยางตอเน่ือง  

3) เกิดการจางงานเพิ่มมากขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตและการอยูดีกินดีของประชากรประเทศในระยะ
ยาว 

4) เกิดการนําผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใชประโยชนเชิงธุรกิจ 
 
 

เร่ืองท่ี 11 โครงการพัฒนาและขับเคล่ือนนวัตกรรมแบบเปดและผูประกอบการเทคโนโลยี
ระดับอาเซียน (ASEAN Open Innovation and Entrepreneurship Platform) 

ความสําคัญของโครงการ  

สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) ในการผลักดันให
ประเทศไทยเปนผูนําในการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมและผูประกอบการเทคโนโลยีระดับอาเซียน 
(ASEAN Open Innovation and Entrepreneurship Platform: AOIEP) ผานกลไกสําคัญ อาทิ การรวมทุน
เพื่อวิจัยและพัฒนา กองทุนพันธมิตรอาเซียนเพื่อ วทน. กลไก ASEAN Talent Mobility เพ่ือการพัฒนา
อุตสาหกรรมเปาหมาย จําเปนตองมีการริเริ่มกระบวนการสรางระบบ (Platform) รวมกันระหวางประเทศ
สมาชิก เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ วทน. ของอาเซียน (APASTI) ได โดยกระบวนการดังกลาว
จะตองมีการสรางเปาหมายรวมกันท่ีชัดเจนสําหรับการกําหนดบทบาทของแตละประเทศอาเซียนผานกลไก
ประชารัฐ (PPP) ในระดับอาเซียน มีเปาหมายสําคัญเพ่ือเปนการดึงกิจกรรม ความทาทายอาเซียนที่สําคัญ 
อาทิ โรคอุบัติใหม/ซ้ําและการดื้อยาตานจุลชีพ เกษตรยั่งยืนและความหลากหลายทางชีวภาพ พลังงานการ
ปรับตัวสูอุตสาหกรรม 4.0 เปนตน ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจไทยใหเกิดมูลคาเพิ่ม (Value-added) 
และการขยายโอกาส SME ไทยสูตลาดอาเซียน ตลอดจนสงเสริมบทบาทเชิงรุกและสรางสรรคของไทยในการ
ผลักดันความรวมมือดาน วทน. ในภูมิภาคอาเซียน 

แนวทางขับเคลื่อน AOIEP โดยในระยะเวลาการดําเนินงานปแรก มีวัตถุประสงคเพ่ือหาแนวทางในการ
ประสานงาน กลไก และกระบวนการไดมาซึ่ง AOIEP โดยการกําหนดพ้ืนที่เพื่อการศึกษาในปแรกคือ กลุม
ประเทศลุมน้ําโขง โดยมุงศึกษาเทคโนโลยีในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายตามโจทยประเด็นทาทายอาเซียน 
และ SDGs เชน ธุรกิจพลังงาน น้ํา อาหาร สุขภาพ และนวัตกรรม เปนตน การไดมาซึ่งขอมูลดวยวิธีการ
ประชุมกลุม และการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะหเพื่อออกแบบ AOIEP ดวยการจําแนกขอมูล การ
เปรยีบเทียบขอมูล การตีความขอมูล และการเชื่อมโยงขอมูล เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีการ 3C/3A 
เพื่อวิเคราะหสถานการณและหาแนวทางจากขอมูลที่ได โดยองคประกอบในการวิเคราะหดวยวิธีการ 3C 
ประกอบดวย การวิเคราะหสวนประกอบ (Componentization) การวิเคราะหบริบท (Contextualization) 
และการวิเคราะหแนวความคิด (Conceptualization) จากนั้นจึงวิเคราะหเพ่ือหาแนวทางดวยวิธีการ 3A 
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ประกอบดวย ความชัดเจน (Articulated) การดําเนินการ (Action-oriented) กิจกรรมตามแผน (Activity-
Based Plans)  

บทบาทของ สวทน. 

 ริเร่ิม พัฒนา ขับเคลื่อน บริหารจัดการ ดูแล ติดตามและประเมินผลโครงการอยางมีประสิทธิภาพให
เกิดผลประโยชนอยางเปนรปูธรรมตอระบบนวัตกรรมแบบเปดและผูประกอบการเทคโนโลยีระดับอาเซียน 

 รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) พัฒนากลไกและมาตรการที่เหมาะสมให
เกิดรูปแบบของระบบนวัตกรรมแบบเปดเพ่ือผูประกอบการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับอาเซียน และเพ่ือ
สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดวย วทน. และการพัฒนาบุคลากรดาน วทน. ที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐาน
ของประเทศและสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development 
Goals: SDGs) ภายใตโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรมแบบเปดและผูประกอบการเทคโนโลยีระดับ
อาเซียน (ASEAN Open Innovation and Entrepreneurship Platform) 

ผลการดําเนินงาน 

โครงการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมแบบเปดและผูประกอบการเทคโนโลยีระดับอาเซียน (ASEAN 
Open Innovation and Entrepreneurship Platform หรอื AOIEP) ภายใตความรวมมือของคณะกรรมการ
อาเซียนวาดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ASEAN Committee on Science and Technology หรือ 
ASEAN COST) มาต้ังแตป 2559 จนถึงปจจุบัน โดยในป 2561 ไดดําเนินงานเพื่อ (1) สนับสนุนการสงเสริม
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของอาเซียนและสรางความเชื่อมโยงภายในอาเซียน โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมประเทศ
สมาชิกใหม (ประเทศเพ่ือนบานของไทย) ซึ่งไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรกัมพูชา (2) เตรียมความพรอมของอาเซียนรองรบัการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
คร้ังท่ี 4 (3) พัฒนาและสรางเครือขายบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียน (ASEAN 
Talent Mobility) เพ่ือรองรับยุคดิจิทัล (4) สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตอยางครบวงจรเพ่ือใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาค และ (5) สนับสนุนขอเสนอของ
นายกรัฐมนตรีในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 32 โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานเศรษฐกิจท่ีเสนอใหอาเซียน
สรางเครือขายผูประกอบการและสนับสนุนโครงการที่ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุมวิสาหกิจขนาดกลาง 
ขนาดยอม และรายยอย (MSMEs) รวมถึงผูประกอบการ Startup  

โดยสรุปผลการดําเนินงาน/ผลลัพธตามลําดับเวลามีดังนี้  

1. กลไกในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรเพ่ือแกไขปญหาระดับภูมิภาคและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพรวมกันอยางย่ังยืน 

2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตรรายประเทศ (กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา)  

 - กัมพูชา พัฒนา “Smart Farming” เนนพัฒนาการเกษตรและสรางธุรกิจสมุนไพร (ชื่อพืช
สมุนไพร: Sacha Inchi หรือ ถ่ัวดาวอินคา)  

 - สปป.ลาว พัฒนา “Organic Food Industry” เนนสงเสริมอุตสาหกรรมพืชไรสารพิษ และ 
Technology Solution ดาน Farm Management และการรับรองมาตรฐานสินคาอินทรีย รวมถึงการมีสวน
รวมของชุมชน (Community Engagement) 
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 - เมียนมา พัฒนา “Food Ingredient Industry and Cash Crop Cultivation” โดยเนนสงเสริม
การปลูก พืชเ พ่ือการคา  และอุตสาหกรรมอาหาร และ Technology Solution for Supply Chain 
Management  

3. กลไกการรวมกันพัฒนากําลังคนดานนโยบายและแผนยุทธศาสตรดาน วทน. ระดับอาเซียน และ
เครอืขายดานการพัฒนากําลังคนดานนโยบายและแผนยุทธศาสตรดาน วทน. ระดับอาเซียน 

4. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายของการพัฒนาโครงการฯ ในระยะตอไป ซึ่ง สวทน. ไดนําเสนอ ณ การ
ประชุม SCIRD คร้ังที่ 53 BAC ครั้ง ท่ี 6 ASEAN COST ครั้งที่ 75 และ IAMMST ครั้งที่  10 ที่เมืองเซบู 
ฟลิปปนส และไดรับการสนับสนุนโดยหลักการจากที่ประชุม เพ่ือใหพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการฯ ในระยะ
ตอไป และที่ประชุมเสนอใหขับเคลื่อนพรอมเชื่อมโยงกับความรวมมืออาเซียนอ่ืนๆ ดวย 

ผลผลิต 

ดําเนินการแลวเสร็จใน Phase I  Strategy Development คือ 
 ขอเสนอความรวมมือเพื่อพัฒนากลไก ASEAN Open Innovation and Entrepreneurship 

ไดรับความเ ห็นชอบจาก ASEAN Committee on Science and Technology (ASEAN COST) และ ท่ี
ประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาเซียน และไดรับการบรรจุเปนวาระสําคัญของกรอบความ
รวมมืออาเซยีนดาน วทน. เมื่อวันท่ี 18 ต.ค. 2561 ณ ประเทศฟลิปปนส 

 เกิดการขับเคลื่อนการดําเนินงานนํารองใน 3 ประเทศ ไดแก กัมพูชา (smart farming) สปป.
ลาว (organic product) และ เมียนมาร (food ingredient industry) 

ผลลัพธ (ท่ีคาดหวัง) 

1. กลไกในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรเพื่อแกไขปญหาระดับภูมิภาคและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพรวมกัน 

2. แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมและผูประกอบการเทคโนโลยีระดับอาเซียน เพ่ือ
เปนเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาฐานระบบนวัตกรรมแบบเปดใน
อาเซียน ซึ่งจะสามารถเปนกลไกการเคลื่อนยายบุคลากรผูมีความสามารถในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

3. ขอเสนอ/แผนยุทธศาสตรรายประเทศ (กัมพูชา ลาวและเมียนมา) เพื่อสงเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรม ดวย วทน. และการพัฒนาบุคลากรดาน วทน. ที่สอดคลองกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ ภายใตโครงการพัฒนา
และขับเคลื่อนนวัตกรรมแบบเปดและผูประกอบการเทคโนโลยีระดับอาเซียน (ASEAN Open Innovation 
and Entrepreneurship Platform)   

4. ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startups) สามารถเพ่ิมขีด
ความสามารถประเทศสมาชิกอาเซียนในการพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมและการบริการใหเพ่ิมสูงข้ึนอยางนอย 
3 ใน 10 ประเทศสมาชิก โดยอาศัยกลไก (ASEAN Open Innovation and Entrepreneurship Platform) 

5. กลไกการถายทอดเทคโนโลยีและเชื่อมโยงผูประกอบการนวัตกรรมไทยสูตลาดอาเซียน 
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เร่ืองท่ี 12 แผนงานความรวมมือ ดาน วทน. ระดับชาติระหวางรัฐบาลไทยและ OECD (OECD 
Country Programme) 

ความสําคัญของโครงการ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เห็นชอบใหประเทศไทยเปนสมาชิกในรูปแบบ 
“Participant” ของคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Committee for Scientific and 
Technological Policy: CSTP) ขององคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization 
for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) โดยมอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี โดยสํานักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)  
ทําหนาที่เปนผูแทนในการประสานการดําเนนิงานความรวมมือกับคณะกรรมการ CSTP 

ฝายเลขานุการของคณะกรรมการ CSTP (Directorate for Science, Technology and Innovation) 
มีทีมวิจัยประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ซึ่งดําเนินการจัดทํารายงานสถานภาพความกาวหนา
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science, Technology and Innovation Outlook) ของ
ประเทศสมาชิก พรอมบทวิเคราะหแนวโนมการพัฒนา เผยแพรเปนประจําทุก 2 ป นอกจากนี้ ทีมวิจัยของ 
CSTP ไดรวบรวมขอมูลสถิติดานการคา การลงทุน การพัฒนากําลังคน และโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ตลอดจนนโยบายท่ีเก่ียวของ พรอมทั้งจัดทํารายงานการวิเคราะหและวิจัยใน
ประเด็นโอกาสและความทาทายใหมๆ จาก วทน. ตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และผลกระทบตอสังคม พรอม
ทั้งจัดทําขอเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพรอม ซึ่งฐานขอมูลและรายงานดังกลาวของ OECD เปน
แหลงขอมูลสําคัญท่ีนักลงทุนใชอางอิง ประกอบการวิเคราะหศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน 
ของประเทศ 

ในโอกาสที่ประเทศไทยเขารวมเปนสมาชิก CSTP สวทน. จึงเห็นสมควรที่ สวทน. จะเขารวมในโครงการ 
Country Programme ซึ่ ง เปนโครงการความร วม มือระหว า งรั ฐบาลไทยและ OECD โดย สวทน.  
ทําโครงการภายใตหัวขอ Enhancing Science, Technology and Innovation Policies ซึ่งประกอบไปดวย
กิจกรรมการจัดทํา STI Country Profile และ STI Outlook ซึ่งประเทศสมาชิก OECD – CSTP ทุกประเทศ
รวมจัดสงขอมูลและสนับสนุนการจัดทํารายงานการวิเคราะหและวิจัยดังกลาว ซึ่งนอกจากจะเปนโอกาสในการ
ประชาสัมพันธศักยภาพ วทน. ของไทย ในกลุมประเทศสมาชิก OECD และพันธมิตรแลว ยังเปนโอกาสและ
เปนขอมูลสนับสนุนในการตอยอดการจัดทําการศึกษาเชิงลึกดานการวิเคราะหศักยภาพและขีดความสามารถ
ของอุตสาหกรรมยุทธศาสตรของประเทศ (S-Curve Industries) ตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 ของ
รัฐบาล โดยในโครงการนี้จะมุงเนนไปท่ีสิบภาคสวนอุตสาหกรรมท่ีไดรับการระบุไวใน First S-Curve และ 
New S-Curve ซึ่ง OECD จะรวมกันกับหนวยงานของประเทศไทยในการระบุสาขาท่ีนาสนใจในการตอยอด
การศึกษาเชิงนโยบาย โดย OECD จะใชผลจากรายงาน Next Production Revolution (NPR) ซึ่งไดศึกษา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและนโยบายของเทคโนโลยีในสาขาตางๆ มาประยุกตใชดวย 

บทบาทของ สวทน. 

จัด ทําขอ เสนอโครงการ Enhancing Science, Technology and Innovation Policies ภายใต  
Country Programme ร วม กับ  OECD และประสานกับกระทรวงการต า งป ระ เทศและสํ านั กง าน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
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ผลการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงานในระยะ 2 ป ท่ีไดรับความเห็นชอบจากทีมงานฝายไทย และ OECD โดยเมื่อ
ดําเนินการแลวเสร็จจะไดรายงานการวิเคราะหศักยภาพและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมยุทธศาสตรของ
ประเทศ (S-Curve Industries) พรอมขอเสนอแนะแนวทางการลงทุน วทน. เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ
ของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร โดยเนนการพัฒนาผูประกอบการใน Bio-Circular Industry 

ผลผลิต 

ขอเสนอโครงการ Country Programme ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2561 
และจัดทําขอเสนอโครงการ Enhancing Science, Technology and Innovation Policies เสร็จสิ้นและมีการ
สรางเครือขายรวมกับศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC) และจะประสานกับ OECD 
กระทรวงการตางประเทศ และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อดําเนินการรวมกันตอไป 

ผลลัพธ (ท่ีคาดหวัง) 

มาตรการพัฒนาผูประกอบการใน Bio-Circular Industry และกลไกการจับคู ธุรกิจ การถายทอด
เทคโนโลยี และความรวมมือ วทน. ระหวางผูประกอบการ/หนวยงานวิจัยไทยและตางประเทศ (เนนกลุม
ประเทศ OECD) และเกิดการลงทุน วทน. โดยภาครัฐและเอกชน ตามขอเสนอแนะจากการศึกษา 

 
 

เร่ืองท่ี 13 การบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานดาน วท ของประเทศ [งานท่ีมีความสําคัญ
เรงดวน] 

ความสําคัญของโครงการ  

การพัฒนาประเทศไทยในระยะที่ผานมาไดมีการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาใช
การในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพอสมควร แตยังเปนอัตราที่ต่ํา มีความจําเปนตองสรางอัตราเรงของการ
พัฒนา วทน. การนําไปใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมผานการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของ
หนวยวิจัย โดยการปรับโครงสรางของหนวยงานท่ีมีอยูเพื่อใหภารกิจสอดรับกับยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูป
ประเทศ จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบในหลักการการจัดตั้ง
กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม และเห็นชอบแผนการดําเนินการและจัดใหมีกลไกคณะทํางาน
เตรยีมการจัดตั้งกระทรวงฯ ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ มีแผนงานทํางานแบงเปน 3 ระยะ ซึ่งการเสนอการ
บริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศเปนการทํางานภายใตแผน 
“ระยะที่ 2 วางระบบ พัฒนากระบวนการ และจัดโครงสรางการแบงสวนราชการและอัตรากําลังของกระทรวง 
รวมท้ังจัดทํากฎหมายลําดบัรองที่เก่ียวของใหเรยีบรอยภายในเดือนมกราคม 2562 โดยมอบหมายคณะทํางาน
เตรยีมการจัดตั้งกระทรวงฯ เปนผูรับผิดชอบ” 

ท้ังนี้ผลการดําเนินงานที่ผานมา การบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพอยูภายใตการบริหาร
จัดการของหลายหนวยงานภายใตกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขาดความเปนเอกภาพ ทําใหไม
สามารถเชื่อมโยงเพ่ือรองรับภารกิจในการพัฒนาประเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยในภาพรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
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เทคโนโลยีจึงจัดทําขอเสนอแนวทางการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
ประเทศใน 2 ประเด็นสําคัญ คือ (1) การรวมภารกิจของหนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และ (2) รูปแบบการดําเนินงานและการบรหิารจัดการ 

บทบาทของ สวทน. 

สวทน. ในบทบาทการบริหารจัดการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ท่ีรับความเห็นชอบตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขับเคลื่อน และจัด
ตั้งข้ึน ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย เมื่อกลางป 2559 (เพ่ือดึงดูดบริษัทอาหารชั้นนําของโลกทั้งในและ
ตางประเทศเขามาลงทุนดานนวัตกรรมอาหารในประเทศไทย และเพ่ือเปนศูนยกลางการวิจัย พัฒนา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร (Research and Innovation Hub)  ผลักดันใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารของไทยจากการผลิตสินคาและบริการที่ใชแรงงานมากและมี
มูลคาเพ่ิมต่ํา ไปสูสินคาและบริการท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง รวมถึงยกระดับความสามารถ SMEs และบริษัทจัดตั้งใหม 
(Startup) ใหสามารถเชื่อมโยงกับความตองการในอุตสาหกรรมอาหารของโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ   
ตลอดจนไดขยายการดําเนินการไปยังสวนภูมิภาคทั่วประเทศโดยใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานของ
อุทยานวิทยาศาสตรและมหาวิทยาลัยในภูมิภาค)  และไดรวมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดทําการบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีของประเทศ เพ่ือใหเมืองนวัตกรรมอาหารเปนหนึ่งในโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญตอการสนับสนุน
การยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของประเทศในภาพรวม 

ผลการดําเนนิงาน 

การบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานสําคัญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศซึ่งประกอบดวย 
2 ประเด็นสําคัญ คือ (1) การรวมภารกิจของหนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ (2) 
รูปแบบการดาํเนินงานและการบริหารจัดการจัดทําเสร็จสิ้นเรียบรอย 

ผลผลิต 

การบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานสําคัญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ (โอนภารกิจ
กํากับดูแลเมืองนวัตกรรมอาหาร อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค รวมกับการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร
ประเทศไทย และ EECi ไปเปนการกํากับดูแลโดย สวทช.) จัดทําเสรจ็สิ้นเรยีบรอย และไดเสนอเร่ืองเมื่อวันที่ 9 
ต.ค. 2561 เพ่ือเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตอไป 

ผลลัพธ (ท่ีคาดหวัง) 

เกิดเอกภาพของนโยบาย การบริหารจัดการ การบูรณาการ ยุทธศาสตรและงบประมาณ แนวทาง
ปฏิบัตไิปในทิศทางเดียวกันเพื่อมุงเปาและตอบโจทยความตองการของประเทศ งบประมาณสําหรับการวิจัย
และพัฒนาถูกนําไปใชใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ การลงทุน
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถตอยอดไปใชประโยชนใหคุมคา 
สามารถเชื่อมโยงการใชประโยชนตลอดหวงโซมูลคาของนวัตกรรม 
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เร่ืองท่ี 14 ประเด็นวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร สําหรับแผนบูรณาการการวิจัยและ

นวัตกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 [งานท่ีมีความสําคญัเรงดวน] 

ความสําคัญของโครงการ  

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) ในฐานะ
เจาภาพรวมการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดรับ
มอบหมายใหพิจารณาโครงการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร ภายใต “แผนงานบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรม ปงบประมาณ 2563” ที่มีเปาหมายในการดําเนินงานวิจัยและนวัตกรรมแบงเปน 4 เปาหมาย
ตามยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 20 ป ไดแก  

เปาหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 
เปาหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
เปาหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรางองคความรูพ้ืนฐานของประเทศ 
เปาหมายที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

โดย สวทน. ไดรับมอบหมายใหจัดทําประเด็นวิจัยและนวัตกรรมสําคัญสําหรับเปาหมายที่ 1 เพ่ือใชใน
การกลั่นกรองขอเสนอแผนงานวิจัยและนวัตกรรม และจัดทําขอเสนอกรอบวงเงินงบประมาณเบื้องตน (Pre-
ceiling) เพื่อเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเด็นเรื่องการวิจัยและนวัตกรรม พิจารณาเห็นชอบตอไป  

บทบาทของ สวทน. 

 สวทน. ไดจัดประชุมรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา รวมทั้ง
ดําเนินการสัมภาษณผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย ระหวางเดือน มี.ค. ถึง ส.ค. 2561 เพื่อระดมสมองในการจัดทํากรอบ
และประเด็นวิจัยและนวัตกรรม สําหรับแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 วช. และ สวทน. ในฐานะเจาภาพรวมการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเด็นวิจัยและนวัตกรรม ไดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทําคําขอ
งบประมาณตอหนวยงาน รวมทั้งประกาศประเด็นวิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 30 ส.ค. 2561 

 วช . และ สวทน.  ไดประกาศรับข อ เสนอเชิ งหลักการ (concept paper) ระหว า ง วันที่   
30 ส.ค. – 21 ก.ย. 2561 โดยใชประเด็นวิจัยและนวัตกรรมที่ประกาศเปนกรอบ และดําเนินการกลั่นกรอง
ขอเสนอระหวางวันท่ี 24 ก.ย. – 15 ต.ค. 2561 

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการตามแผนกิจกรรมเสร็จสมบูรณเปนที่เรียบรอยแลว และไดผลผลิตเปนไปตามแผนที่วางไว 

ผลผลิต 

ประเด็นวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร สําหรับแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเปาหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ ไดรับการ
ประกาศในที่ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทําคําของบประมาณตอหนวยงานเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2561 และใชใน
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การยื่นขอเสนอแผนงานวิจัยและนวัตกรรมและการกลั่นกรองแผนงานวิจัยและนวัตกรรมประจําปงบประมาณ 
2563 แลว 

ผลลัพธ (ท่ีคาดหวัง) 

 ประเทศไทยมีทิศทางการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มุงเนน และสอดคลองกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 

 การจัดสรรงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมของประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเหมาะสมกับทิศ
ทางการพัฒนาของอุตสาหกรรม  
 
 

เร่ืองท่ี 1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางการบูรณาการการจัดสรรทุนและการใชประโยชน
นกัเรียนทุนรัฐบาลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี [อยูระหวางดําเนินการ] 

ความสําคัญของโครงการ 

การจะพัฒนาประเทศภายใตยุทธศาสตรวิจัยและนวัตกรรม 20 ป จําเปนตองมีบุคลากรดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญในแตละสาขายุทธศาสตรท่ีเพียงพอและมีคุณภาพ กลไกสําคัญประการ
หนึ่งในการพัฒนาบุคลากรผูมีศักยภาพสูง คือการจัดสรรทุนการศึกษา โดยในปจจุบัน มีหลายหนวยงานหลาย
แห งที่ จัด ส รรทุนการศึ กษา เพื่ อผ ลิ ตบุ คลากรระดับสู ง ด าน วิทยาศาสตร และ เทคโน โลยี  เชน 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปนตน อยางไรก็ตาม หนวยงานตางๆ ยังขาด
การวางเปาหมายการจัดสรรทุนรวมกัน ทําใหการจัดสรรทุนไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคการพัฒนาบุคลากร
เพื่อตอบสนองเปาหมายของการพัฒนาประเทศ และยังเกิดความซ้ําซอนของการจัดสรรทุนของหนวยงานให
ทุนตางๆ ทั้งในมิติของวัตถุประสงคของทุน สาขาวิชา และกลุมเปาหมาย ปญหาอีกประการหนึ่งของการ
จัดสรรทุนการศึกษาของภาครัฐคือการใชประโยชนของนักเรยีนทุนผูสําเร็จการศึกษาที่ยังคงจํากัดอยูเฉพาะใน
หนวยงานภาครัฐ ซึ่งไมสามารถรองรับผูสําเร็จการศึกษาไดเพียงพอ และยังไมมีแผนงานรองรับที่สามารถดึง
ศักยภาพดานการวิจัยและวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนทุนผูสําเร็จการศึกษาไดอยางเต็มที่ ทําให
ประเทศเสียโอกาสในการสรางมูลคาจากความรูความสามารถของนักเรียนกลุมดังกลาว ดวยเหตุนี้ จึงมีความ
จําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนแนวทางในการบริหารจัดการและการใชประโยชนนักเรียนทุนรัฐบาลดาน วท.ให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสดุ 

บทบาทของ สวทน. 

1. พัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือขับเคลื่อนแผนกลยุทธการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 
ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ดานการบูรณาการการจัดสรรทุนและใชประโยชนนกัเรียนรัฐบาล วท. ในฐานะ
ฝายเลขานุการรวม สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ และคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาบุคลากร
วิจัยและนวัตกรรม  

2. ประสานหนวยงานที่เก่ียวของ (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน) เพื่อรวมพัฒนา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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3. จัดทําบทวิเคราะหสถานภาพการดําเนินงานปจจุบัน และกรณีศึกษาของตางประเทศ ประกอบการ
จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

4. นําเสนอขอเสนอแนะแก รวท. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและผลักดันใหเกิดผลเปนรปูธรรม 

ผลการดําเนินงาน   (อยูระหวางดําเนินการ) 

 หารือรวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และหนวยงานใหทุนการศึกษา 
เรื่องแนวทางการบูรณาการจัดสรรทุนการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2561 
เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนนิงาน 

 จัดประชุม R&I Open Forum เรื่อง การปฏิรูประบบทุนการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงาน ก.พ. หนวยงานใหทุนรัฐบาล สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย 
ภาคเอกชน และผูทรงคุณวุฒิ โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนประธาน เม่ือวันท่ี 
5 พฤษภาคม 2561 เพ่ือรวบรวมขอคิดเห็นนํามาจัดทําเปน เอกสารแนวคิดเรื่องการปฏิรูปการบริหารจัดการ
กําลังคนศักยภาพสูงของประเทศไทย (Concept Paper) 

 หารือและรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงาน ก.พ. สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน  

 วิเคราะหขอมูล demand-supply ของบุคลากร สถานภาพปจจุบันของระบบบริหารจัดการ
กําลังคนของประเทศไทย กรณีศึกษาของตางประเทศ (มาเลเซีย สิงคโปร แคนาดา ออสเตรเลีย เยอรมัน 
เดนมารก ฯลฯ) และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จัดทําขอมูลความตองการบุคลากรผูมีศักยภาพสูงเพ่ือรองรับเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) 
พรอมขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 รวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทําขอมูลความตองการบุคลากรเพ่ือรองรับ EECi เชน ขอมูล Demand 
articulation ของอุตสาหกรรมเปาหมายในพื้นท่ี EEC ขอมูลแผนการพัฒนา EECi ขอมูลแผนการพัฒนา 
Biopolis, Aripolis และ Space Krenovapolis 

 (ราง) ขอเสนอการปรับระบบการบริหารจัดการกําลังคนศักยภาพสูงของประเทศไทย นําเสนอ
ผูบริหาร สวทน. ซึ่งมีเน้ือหาประกอบดวย  

- ขอมลูปญหาการวางแผนพัฒนากําลังคนของประเทศในปจจุบัน  
- การวิเคราะหอุปสงคและอุปทานกําลังคนระดับสูงของประเทศ  
- แนวปฏิบัติที่ดีดานการพัฒนากําลังคนในตางประเทศ  
- แนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการบุคลากรผูมีศักยภาพสูงของประเทศไทย  
- ตัวอยางการบูรณาการการพัฒนากําลังคนผูมีศักยภาพสูง (บุคลากรวิจัยและพัฒนา) รายสาขา

ยุทธศาสตร กรณศึีกษา Bioeconomy 

ผลผลิต 

ขอเสนอแนะฯ อยูระหวางการจัดปรับปรุงขอมูลความตองการบุคลากรใหสอดคลองกับผลการสํารวจ
ความตองการบุคลากรของภาคอุตสาหกรรม และจัดทําขอมูลแผนงานการพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับ
ความตองการของภาคอุตสาหกรรม เชน แผนงาน Talent mobility แผนงานการทําวิจัยระดับหลังปริญญา
เอก แผนงานการบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Work-integrated Learning : WiL) และแผนงาน
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ยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมขนาดกลางดานงานวิจัย พัฒนาและอุตสาหกรรม (RDI) เปนตน เสร็จ
สิ้นภายในวันที่ 31 ต.ค. 2561 เพื่อเตรียมเสนอ รวท. 

ผลลัพธ (ท่ีคาดหวัง) 

1. ประเทศไทยมีระบบการจัดสรรทุนดาน วท ที่สามารถตอบสนองตอความตองการในอนาคต 
2. กลไกในการใชประโยชนจากนักเรียนทุน เชน การทํา post-doc หลังสําเร็จการศึกษา, การให

เอกชนซื้อตัวนักเรียนทุน โดยอาจคิดตามสัดสวนระยะเวลาที่จะไปทาํงาน  
3. ระบบสารสนเทศของประเทศสําหรับบริหารจัดการและติดตามการใชประโยชนจากนักเรยีนทุน 

 
 

เร่ืองท่ี 2 แผนท่ีนําทางเทคโนโลยี (สาขา Food for the future) [อยูระหวางดําเนินการ] 

ความสําคัญของโครงการ 

การจัดทําแผนที่นําทางเทคโนโลยี (Technology Roadmapping: TRM) เปนเทคนิคหนึ่งของการ
คาดการณอนาคต (Foresight) ซึ่งเปนการพิจารณาแนวโนมตลาด (trends) เพ่ือนํามาสูการสรางสินคาและ
บริการ (products and services) ท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการของตลาดในอนาคต ซึ่งจําเปนตองมี
การพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต (technologies and processes) โปรแกรมวิจัย (research area) 
และปจจัยสนับสนุนตางๆ (policy resource and infrastructure) ตามลําดับ ยุทธศาสตรการวิจัยและ
นวัตกรรม 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ไดกําหนดแผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สําคัญ (Spearhead) ที่
จําเปนตองมีผลลัพธที่เปนรูปธรรมออกมาในระยะ 2-3 ป เพ่ือใหไดผลลัพธดังกลาว จําเปนตองมีการจัดทํา
ยุทธศาสตรรายสาขาของ Spearhead ท่ีมีความสําคัญสูง ไดแก สาขา Food for the future 

บทบาทของ สวทน. 

สวทน. เปนผูกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนท่ีนําทางเทคโนโลยี กระบวนการในการวิจัย และทํางาน
รวมกับผูเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี 

ผลการดําเนินงาน   (อยูระหวางดําเนินการ) 

- จัดทําแผนที่นําทาง ประเด็นวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร  (อาทิ สารสกัดเชิงหนาที่ 
(Functional Ingredient) โปรตีนทางเลือก (New source of proteins)) 

- กําหนดเครื่องมือสําหรับการจัดทําแผนที่นําทาง ไดแก Software สําหรับการสํารวจแบบ Delphi, 
Patent mapping, Publication analysis 

ผลผลิต 

แผนที่นําทาง ประเด็นวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร อยูระหวางจัดทําและเตรียมเสนอที่ประชุม 

ผลลัพธ (ท่ีคาดหวัง) 

แผนงาน Spearhead ในดานอาหารมี outcome ในระยะเวลาที่กําหนดตามแผนงานในยุทธศาสตร
การวิจัยและนวัตกรรม 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 
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ตัวช้ีวัดท่ี 3 จํานวนรายงานการวิเคราะหสถานการณและดัชนี/ฐานขอมูลดาน วทน. ที่มี 

การใชประโยชน 

ฐานขอมูลเพื่อการจัดทํานโยบาย วทน. ของประเทศ ที่มีความจําเปนในการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
สามารถนําไปอางอิง ติดตามประเมินผลและรายงานสถานการณผลกระทบจากปจจัยตางๆ ตอการดําเนินงาน
ตามแผน วทน. ระดับชาติ 

คําอธิบายเพิ่มเติม  

 รายงานวิเคราะหสถานการณและแนวโนมดาน วทน. ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ นโยบาย
และแผน วทน. แหงชาติ ซึ่งมีหนวยงานอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนนําไปอางอิง หรือใชประโยชน 

 ฐานขอมูลดาน วทน. ที่สนับสนุนการบริหารจัดการ และติดตามประเมินผล การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรประเทศ และนโยบายและแผน วทน. แหงชาติ 

 ดัชนี ดาน วทน. ที่ใชในการติดตามสถานการณและแนวโนม วทน. ของประเทศ ซึ่งมีหนวยงานอื่น
หรอืบุคคลอ่ืนนําไปอางอิง หรือใชประโยชน 

 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดกําหนดเปาหมายไว 5 เรื่อง มีผลสําเร็จ 5 เรื่อง และอยูระหวาง

ดําเนินการ  1  เรื่อง  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

เร่ืองท่ี 1 รายงานการสํารวจขอมูลวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนไทย ป 2560  และการจัดทํา
ทําเนยีบรายช่ือผูประกอบการท่ีมีการวิจัยและพัฒนาประจําป 2560 

ความสําคัญของโครงการ 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) ดําเนินการ
สํารวจขอมูลดานการวิจัยและพัฒนาจากผูประกอบการในภาคเอกชนเปนประจําทุกปเพ่ือเปนฐานขอมูลการ
วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนของประเทศไทย และใชเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหและประเมินศักยภาพ
ของภาคเอกชนไทยในการดําเนินกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือใหสามารถกําหนดนโยบายที่เหมาะสมใน
การสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน อันจะสงผลให 
เกิดการยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันโดยรวมของประเทศ ทั้งน้ี ในการสํารวจขอมูลดานการวิจัย
และพัฒนาจะใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการสํารวจ กลุมตัวอยางท่ีจะดําเนินการเก็บขอมูลในปนี้ 
ประกอบดวยผูประกอบการที่มีกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาจากฐานขอมูลในปท่ีผานๆ มาที่อยูในฐานขอมูล
ของ สวทน. และผูประกอบการใหมท่ีมีรายไดรวมในป 2560 ไมนอยกวา 12 ลานบาท ทั้งในภาคอุตสาหกรรม
การผลิต อุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมคาปลีกคาสง รวมจํานวนทั้งสิ้นไมนอยกวา 5,000 ตัวอยาง เพื่อ
นํามาสรุปผลการสํารวจคาใชจายและจํานวนบุคลากรดานการวิ จัยและพัฒนาของผูประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมคาปลีกคาสงของประเทศไทย และนําขอมูลที่
ไดรับมาวิเคราะหสถานภาพและศักยภาพของผูประกอบการไทยในดานการวิจัยและพัฒนา เพ่ือกระตุนให
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ภาคเอกชนเห็นความสําคัญของการวิจัยและพัฒนา และการใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ  

บทบาทของ สวทน. 

ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะทํางานกํากับการศึกษาเชิงวิชาการโครงการสํารวจการวิจัยและพัฒนาใน
ภาคเอกชนไทย ซึ่งมีกรรมการผูเชี่ยวชาญทางสถิติหลายหนวยงาน เชน สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 
BOI สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดย สวทน. ทําหนาที่ รับผิดชอบการกําหนดกรอบวิธีการสํารวจ 
ควบคุมการสํารวจฯ และการออกผลการสํารวจรวมกับทีมที่ปรึกษาฯ ใหถูกตองการหลักสถิติและหลักวิชาการ
เพื่อใหผลการสํารวจเปนที่ยอมรับสามารถนําไปใชในการอางอิงเปนตัวชี้วัดที่สําคัญของประเทศตอไป 

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการสํารวจขอมูลดานการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมภาคเอกชน ประจําป 2560 
เสรจ็สมบูรณเปนที่เรียบรอยแลว ไดผลผลิตเปนไปตามแผนที่วางไว 

https://rdisurvey2017.weebly.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=dOo5Dghu5co&feature=youtu.be 

ผลผลิต 

 รายงานการสํารวจขอมูลวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมของภาคเอกชน ประจําป 2560  
 ทําเนียบรายชื่อผูประกอบการที่มีการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมของภาคเอกชนประจําป 2560 
 เผยแพรรายงานการศึกษาผาน website https://rdisurvey2017.weebly.com/ 
 เครือขายผูประกอบการท่ีทําการสํารวจขอมูลดานการวิจัยและพัฒนา โดยผลการสํารวจ 

ไปจัดงาน CEO Innovation 2018 เมื่อวันท่ี 26 มี.ค. 2561  

ผลลัพธ (ท่ีคาดหวัง) 

 ภาคอุตสาหกรรมไทยและผูกําหนดนโยบายภาครัฐมีขอมูลประกอบการตัดสินใจวางนโยบาย
สนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีขอมูลถูกตองครบถวนตามหลักวิชาการ 

 ประเทศไทยมีขอมูลท่ีนาเชื่อถือในการรายงานสถานภาพการวิจัยและพัฒนาโดยหนวยงานที่นํา
ข อ มูล ไป ใช ประกอบด วย  TMA, IMD, UNESCO, วช ., สศช .  ข อมู ล เหล านี้ เ ป นประ โยช น ต อการ 
จัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในระดับนานาชาติ 

 หนวยงานภาครัฐมีเครือขายผูประกอบการที่มีกิจกรรมดานการวิจัยและพัฒนาแตละอุตสาหกรรม 
สามารถใหการสนับสนุนและการดําเนินงานรวมกันระหวางรัฐบาล เอกชน และมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดระบบ 
National Innovation System : NIS ตอไปในอนาคต 
 
 

เร่ืองที่ 2 หนังสือดัชนีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ป 2561 

ความสําคัญของโครงการ 
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ดัชนีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งที่ใชในการประเมินความสามารถในการ
แขงขันดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ สามารถบงชี้สถานภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศใหเหมาะสมกับ
การพัฒนาประเทศได ดังน้ัน การจัดเก็บขอมูลดัชนีดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ทันสมัย และ
ถูกตองตามมาตรฐานสากลจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับประเทศไทยเพื่อรวบรวมขอมูลดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีจากหนวยงานตางๆ และรายงานสถานภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศให
หนวยงานทั้งในภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป  ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูบริหารประเทศในการ
ตัดสินใจ และการกําหนดนโยบายทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ  เชน ขอมูลเกี่ยวกับ
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนขอมูลสําคัญที่หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถ
นําไปใชในการพิจารณากําหนดแผนอัตรากําลังคน และแผนการผลิตที่จะตองใชบุคลากรทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี สวนขอมูลเกี่ยวกับกําลังแรงงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนขอมูลท่ีใชประกอบการ
กําหนดหลักสูตรในการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหตรงกับความตองการของสังคม เปนตน  
รวมทั้ งเปนประโยชนตอนักวิจัยนักวิชาการและบุคคลทั่วไปในการใชเปนขอมูลอางอิง และติดตาม
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ 

บทบาทของ สวทน. 

ทําหนาที่รวมรวมขอมูลทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากหลากหลายหนวยงาน 
ภายใตความรวมมือของหนวยงาน 17 แหง ไดแก  1) สํานักงานสถิติแหงชาติ  2) สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  3) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  4) กรมทรัพยสินทางปญญา   
5) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  6) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  7) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  
8) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  9) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  10) สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  11) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  12) สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  13) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  14) ธนาคารแหงประเทศไทย   
15) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  16) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแหงชาติ และ  17) สํานักงบประมาณ เพ่ือนําสถิติเหลานั้นมาทําการวิเคราะหและจัดทํารายงาน
สถานภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนที่ไดตั้งไวโดยมีกิจกรรมดังตอไปนี้ 

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําดัชนีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ ประจําป 2561 เมื่อ 
วันท่ี 6 กันยายน 2561 เพื่อตรวจสอบเนื้อหาหนังสือเปนที่เรียบรอยแลว โดยการประชุมภายใตความรวมมือ
ของ 16 หนวยงาน ไดแก  1) สํานักงานสถิติแหงชาติ  2) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  3) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  4) กรมทรัพยสินทางปญญา  5) สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม  6) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  7) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  8) สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา  9) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  10) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ  11) สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  12)  สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ  13) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  14) ธนาคารแหงประเทศไทย  15) สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ  16) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
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นวัตกรรมแหงชาติ เนื้อหาของรายงานฉบับนี้ ประกอบดวยเนื้อหาหลัก 2 สวน ไดแก บทความนโยบาย
สถานการณปจจุบันและแนวทางการพัฒนาเพื่อยกอันดับขีดความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรของประเทศไทยและดัชนีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย ประกอบดวย  

1. ความสามารถในการแขงขันดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ  
2. งบประมาณ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3. การวิจัยและพัฒนา 
4. บุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
5. ดุลการชําระเงินทางเทคโนโลยี 
6. สิทธิบัตร 
7. ผลงานตีพิมพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
8. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผลผลิต 

หนังสือดัชนีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ ประจําป 2561 สามารถโหลดเอกสารไดจาก  
http://stiic.sti.or.th/work/indicator2018/ 

ผลลัพธ (ท่ีคาดหวัง) 

 วช. นําขอมูลผลการสํารวจการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนไปรวมกับภาครัฐ, ภาคอุดมศึกษา, 
ภาคเอกชนไมคากําไร, ภาครัฐวิสาหกิจ เพื่อใหไดภาพรวมของประเทศ 

 หนวยงานตางๆ นําไปใชในการวิเคราะหสถานการณการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของ
อุตสาหกรรมตางๆ โดยมีหนวยงานที่ใชขอมูล อาทิเชน ศอ., ศช., ศน., ศว., ศลช., สนช., สกว., วช., สศช., 
สสช., สกท. รวมถึงนักวิจัยจากสถาบัน การศกึษาทั้งในและตางประเทศ เปนตน 

 สงขอมูลการวิจัยและพัฒนาใหกับ Thailand Management Association (TMA) เพื่อสงใหกับ 
IMD ในการจัดอันดับความสามารในการแขงขัน และสงขอมูลใหกับ UNESCO เพ่ือรวบรวมขอมูลการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศตางๆ 

 สงขอมูล สถิติ ตัวชี้วัด และดัชนี ดาน วทน. เพ่ือนําไปจัดทําสถิติทางการ (Official statistics) ดาน 
วทน. ตามแผนแมบทสถิติรายสาขา วทน. 

 เกิดเครือขายการจัดทําขอมูลและเครือขายผูใชขอมูลดาน วทน. อยางเปนรูปธรรมเพ่ิมขึ้น อาทิเชน 
เครือขายการจัดทําขอมูล วทน. รายอุตสาหกรรม ระหวาง สวทน. หนวยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม และ
สภาอุตสาหกรรม 

 บุคลากรภายใน สวทน. และบุคลากรของหนวยงานท่ีเก่ียวของ สามารถนําขอมูล วทน. ที่ถูกตอง
และแมนยําไปใชไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรประเทศ และ
ตามนโยบายและแผน วทน. แหงชาติ ในการใช วทน. ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

 ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถเขาถึงขอมูล สถิติและดัชนีดาน วทน. อยางมี
ประสิทธิภาพ 
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เร่ืองที่ 3 ระบบฐานขอมูลดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจําป 2561 

ความสําคัญของโครงการ 

การจัดทําตัวชี้ วัด ฐานขอมูล ดัชนี และการศึกษาวิจัยนโยบายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.) เพ่ือใชประโยชนในการกําหนดนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยมีการดําเนินงานในการรวบรวมตัวชี้วัดสําคัญๆ ดาน วทน. จํานวนหน่ึงของประเทศไทย
และตางประเทศ และนํามาวิเคราะหสถานการณดาน วทน. ของประเทศเปรียบเทียบกับประเทศตางๆ ในโลก 
และเผยแพรขอมูลสถิติและรายงานการวิเคราะหความกาวหนาดาน วทน. ของประเทศไทย ณ ปจจุบันอยูใน
รูปแบบผานเว็บไซต การเช่ือมโยงฐานขอมูล การออกแบบดานการจัดทําเว็บไซต การสื่อสารดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ดี น้ัน จะทําใหเกิดศูนยกลางรวบรวมขอมูลสถิติ และรายงานสถานการณ
ความกาวหนาดาน วทน. ของประเทศไทยและตางประเทศ ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองปรับปรุงเว็บไซตเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพรขอมูลใหมีความทันสมัย ใชงานงาย อีกทั้งระบบแสดงผลจากฐานขอมูลสถิติวิจัย เพ่ือให
สามารถนําเสนอสถิติตัวชี้วัดตางๆ ของ วทน. โดยเพ่ิมความสามารถดานการจัดการเลือกประมวลผลชุดขอมูล
ที่มากขึ้น และรองรับกับมาตรฐานกลางในการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตางๆ ภายนอกไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

บทบาทของ สวทน. 

กํากับงานศึกษาของที่ปรึกษาและรวมกันกับทีมที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อใหไดระบบฐานขอมูลดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการเชื่อมโยงฐานขอมูลท่ีถูกตองครบถวน 

ผลการดําเนินงาน 

นําขอมูลดัชนีวิทยาศาสตรฯเขาฐานครบทุกตัวประกอบดวย 

1. ความสามารถในการแขงขันดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ  
2. งบประมาณ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3. การวิจัยและพัฒนา 
4. บุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
5. ดุลการชําระเงินทางเทคโนโลยี 
6. สิทธิบัตร 
7. ผลงานตีพิมพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
8. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผลผลิต 

เว็ปไซตศูนยขอมูลวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ไดรับการปรับปรุงรูปแบบขอมูลสถิติใหมี
ความทันสมัยในการแสดงผล 

ผลลัพธ (ท่ีคาดหวัง) 

ประเทศไทยมีฐานขอมูล ดาน วทน. ระดับชาติท่ีไดรับการปรับปรุงรูปแบบขอมูลสถิติใหมีความทันสมัย
ในการแสดงผล 
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ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2561 

เผยแพรผาน http://stiic.sti.or.th/stat/ โดยนําขอมูลเผยแพรประกอบดวย 

1. ความสามารถในการแขงขันดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ  
2. งบประมาณ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3. การวิจัยและพัฒนา 
4. บุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
5. ดุลการชําระเงินทางเทคโนโลยี 
6. สิทธิบัตร 
7. ผลงานตีพิมพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
8. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 

เร่ืองท่ี 4 ขอมูลนโยบาย วทน. ของประเทศไทย บรรจุอยูในฐานขอมูลของ EC-OECD STI 
Policy Compass 

ความสําคัญของโครงการ 

สวทน. ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2559 อนุมัติใหเปนฝายเลขานุการ
ในการดําเนินการใหประเทศไทยเขารวมคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Committee for 
Scientific and Technological Policy - CSTP) ภายใตองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการ
พั ฒ น า  ( Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) โ ด ย ภ า ร กิ จ ห นึ่ ง ที่
สําคัญของการเขารวมในคณะกรรมการดังกลาว คือรวมสนับสนุนขอมูลเพื่อประกอบการจัดทํารายงานการ
วิเคราะหแนวโนมการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI Outlook) ซึ่ง OECD จัดทําขึ้นทุกๆ 
สองป เผยแพรเปนขอมูลเพื่อประโยชนสาธารณะ โดยในป 2017 ทาง OECD รวมกับสหภาพยุโรปในการ
จัดทําแบบสํารวจ European Commission (EC) - OECD Science, Technology and Innovation (STI) 
Policy Survey 2017 เพ่ือเก็บขอมูลจากประเทศตางๆ สําหรับประกอบการจัดทํารายงาน STI Policy 
Outlook 2018 และ EC-OECD STI Policy Compass รวมถึงรายงานอื่นๆ ตอไป การเขารวมกิจกรรม
ดังกลาวของ OECD จะเปนประโยชนกับประเทศไทยในการประชาสัมพันธศักยภาพดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศในเวทีนานาชาติ 

บทบาทของ สวทน. 

เปนหนวยงานกลางที่เปนผูติดตอ วิเคราะห และสงขอมูลนโยบาย วทน. ใหแก OECD ตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล และเผยแพรขอมูลเพ่ือประโยชนสาธารณะ  

ผลการดําเนินงาน 

 ขอมูลนโยบาย วทน. ของประเทศไทยแลวเสร็จ และเกิดเครือขายหนวยงานท่ีมีความสามารถและ
เหมาะสมในการกรอกขอมูล 
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 นําส งข อม ูล  STI Policy Survey ของประเทศไทย (ด ัง เอกสารแนบ)  ให แก  OECD และ  
มีขอมูลของประเทศไทยดาน นโยบาย วทน. อยูในฐานขอมูลของ EC-OECD STI Policy Compass ซึ่ง
สามารถเขาถึงไดที่  https://stip.oecd.org/stip/ 

ผลผลิต 

ขอมูลนโยบาย วทน. ของประเทศไทยแลวเสร็จ และเกิดเครือขายหนวยงานที่มีความสามารถและ
เหมาะสมในการกรอกขอมูล 

ผลลัพธ (ท่ีคาดหวัง) 

มีขอมลูของประเทศไทยดาน นโยบาย วทน. อยูในฐานขอมูลของ EC-OECD ซึ่งถือเปนฐานขอมูลที่
ไดรบัการยอมรับในระดับนานาชาติ 
 
 

เร่ืองท่ี 5 The Race Between Education and Technology in Thailand Presentation 

ที่มาและความสําคัญ 

องคการเพิ่มผลผลิตแหงเอเชีย (Asian Productivity Organization : APO) จัดตั ้งขึ ้นเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพและเรงรัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค โดยอาศัยความรวมมือระหวาง
ประเทศสมาชิกในการดําเนินการเพื ่อใหบรรลุวัตถุประสงค ปจจุบ ัน มีประเทศสมาชิกทั ้งหมด 20 
ประเทศ เปนประเทศ สมาชิกผูกอตั้งจํานวน 8 ประเทศ ประกอบดวยไตหวัน อินเดีย ญี่ปุ น เกาหลี 
เนปาล ปากีสถาน ฟลิปปนส และไทย ภายหลัง และอีก 10 ประเทศเขารวมสมทบ คือ ฮองกง อิหราน 
เวียดนาม ศรีลังกา อินโดนีเซีย สิงคโปร บังคลาเทศ มาเลเซีย ฟจิ มองโกเลีย ลาว และกัมพูชา ภายใต
ความรวมมือในการดําเนินงานตางๆ จะประสานงานผาน National Productivity Organizations (NPOs) 
หรือหนวยงานเพิ่มผลผลิตแหงชาติของประเทศสมาชิก ซึ่งดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพของ
ชาติโดยตรง จะทําหนาที่เปนหนวยประสานงานของเอพีโอ (APO Liaison Office) ในโครงการตางๆ อาทิ 
การฝกอบรม การสัมมนา การดูงาน และการประชุมซึ่งจัดขึ้นโดยตลอดเปนประจําทุกๆ ป 

ในป 2561 APO ไดจัดโครงการ “Forum on the Impact of Education Policies on National 
Productivity Growth” ระหวางวันที่ 14 – 17 สิงหาคม 2561 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส โดย
คัดเลือกตัวแทนของประเทศสมาชิกเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู และวิเคราะหนโยบายดานการศึกษา
เพื่อเพิ่มผลิตภาพของประเทศ รูปแบบนโยบายและการศึกษาที่สอดคลองกับทักษะแรงงานในอนาคต 
ตลอดจนแนวคิดเพื่อลดชองวางดานทักษะจากนโยบายการศึกษามุงการพัฒนาเติบโตทางเศรษฐกิจจาก
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  

บทบาทของ สวทน. 

ผูแทน สวทน. ไดรับคัดเลือกใหเขารวมประชุมและนําเสนอบทความเรื่อง “The Race Between 
Education and Technology in Thailand”  ซึ่งประกอบดวย สถานภาพการพัฒนากําลังคนดานวิจัย
และนวัตกรรมและประเด็นทาทายของประเทศ กลไกการพัฒนากําลังคน และขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อ
พัฒนากําลังคนดานวิจัยและนวัตกรรม 
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ผลการดําเนินงาน 

นําเสนอบทความเร่ือง “The Race Between Education and Technology in Thailand” ในการ
ประชุม “Forum on the Impact of Education Policies on National Productivity Growth” ระหวาง
วันที่ 14 – 17 สิงหาคม 2561 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส 

ผลผลิต 

บทความเร่ือง “The Race Between Education and Technology in Thailand” 

ผลลัพธ (ท่ีคาดหวัง) 

ขอเสนอเชิงนโยบายและกลยุทธการพัฒนากําลังคนดานวิจัยและนวัตกรรมที่ออกแบบอยางเหมาะสม 
และเครือขายความรวมมือแลกเปลี่ยนความรู ทักษะการพัฒนาความเขาใจในบริบทระหวางประเทศ 
 
 

เร่ืองท่ี 1 รายงานการสํารวจความตองการบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมรายอุตสาหกรรม 

(Thailand Talent Landscape & Interventions) [อยูระหวางดําเนินการ] 

ที่มาและความสําคัญ 

พระราชบัญญัติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ (พรบ. วทน.) พ.ศ. 2551 
มาตรา 17 (6) และ (7) ไดกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) จัดทําตัวชี้วัด ฐานขอมูล ดัชนี และการศึกษาวิจัยนโยบายดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อใชประโยชนในการกําหนดนโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งการพัฒนานโยบายและวางแผนกําลังคนดาน วทน. เปนหนึ่งใน
ภารกิจที่สําคัญของ วทน. แตเนื่องจากขอมูลดานกําลังคนของประเทศไทยที่มีอยูในปจจุบัน ยังไมเพียงพอ
ตอการสนับสนุนการพัฒนานโยบายและการวางแผนกําลังคนดาน วทน. อยางมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการวิเคราะหโครงสรางและทิศทางของกลุมอุตสาหกรรมแหงอนาคต (Future S-Curve) โดยเนนที่ 
5  กลุ มอ ุตสาหกรรมซึ ่ง เป น  New S-Curve ค ือ  Industrial Robotics, Medical & Health Industry, 
Aviation & Logistics, Bio-based Energy & Chemicals, และ Digital เพื่อระบุนัยสําคัญที่มีตอโมเดล
ศักยภาพของบุคลากรในอนาคต (Future Talent Capability Model) ที่จําเปนตอการพัฒนาการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อออกแบบโมเดลศักยภาพของบุคลากรในอนาคตใหสอดคลองกับการสรางความสามารถในการ
แขงขันใหกับประเทศ  

สวทน. โดยศูนยขอมูลและการคาดการณเทคโนโลยี ไดร ับมอบหมายใหดําเนินงานตามภารกิจ
ดังกลาวขางตน ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาเพื่อพยากรณความตองการแรงงานดาน วทน. อยางเปนระบบ 
โดยอาศัยแบบจําลองทางเศรษฐมิติที่เหมาะสม เพื่อใหประเทศสามารถดําเนินนโยบายและวางแผนการผลิต
กําลังคนดาน วทน. ไดอยางเหมาะสม เพื่อสนับสนุนใหประเทศไทยสามารถเจริญเติบโตบนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจและสังคมฐานความรูไดอยางย่ังยืน  

บทบาทของ สวทน. 
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ทําหนาที่กํากับการศึกษาเชิงวิชาการโครงการสํารวจความตองการบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
รายอุตสาหกรรม (Thailand Talent Landscape & Interventions) โดย สวทน. ทําหนาที่รับผิดชอบ
การกําหนดวิธีการศึกษาและการออกผลการสํารวจรวมกับทีมที่ปรึกษาฯ ใหถูกตองการหลักสถิติและ
หลักวิชาการเพื่อใหผลการสํารวจเปนที่ยอมรับสามารถนําไปใชในการอางอิงเปนตัวชี้วัดที่สําคัญของ
ประเทศตอไป  

ผลการดําเนินงาน (อยูระหวางดําเนินการ) 

รายงานความกาวหนาการวิเคราะหโครงสรางและทิศทางของกลุ มอุตสาหกรรมแหงอนาคต  
(Future S-Curve) ไดแก (1) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Bio-based Energy & 
Chemicals)  (2) อุตสาหกรรมดิจิท ัล  (Digital Industry)  (3) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส  
(Aviation and Logistics)  (4) อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub)  (5) อุตสาหกรรม
หุนยนตเพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial Robotics) 

ผลผลิต 

รายงานความกาวหนาของการสํารวจความตองการบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมรายอุตสาหกรรม 
(Thailand Talent Landscape & Interventions) 

ผลลัพธ (ท่ีคาดหวัง) 

 ออกแบบโครงสรางและทิศทางของกลุมอุตสาหกรรมแหงอนาคต (Future S-Curve) โดยเนนที่ 5 
กลุมอุตสาหกรรมซึ่งเปน New S-Curve คือ Industrial Robotics, Medical & Health Industry, Aviation 
& Logistics, Bio-based Energy & Chemicals, และ Digital เพื่อระบุนัยสําคัญท่ีมีตอโมเดลศักยภาพของ
บุคลากรในอนาคต (Future Talent Capability Model) ท่ีจําเปนตอการพัฒนาการวิจัยและพัฒนา ตลอดจน
การสรางความสามารถในการแขงขันและการเติบโตของแตละกลุมอุตสาหกรรม 

 ขอเสนอแนะการออกแบบหลักสูตร (Curriculum) ในสถาบันการศึกษา โดยมุงเนนไปที่คณะ
วิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะแพทยศาสตร และคณะ/ภาควิชาที่เกี่ยวของกับการจัดการและ
พัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงหลักสูตรการฝกอบรมหรือแนวทางอื่นๆ ในการสรางและพัฒนาบุคลากรของสถาบัน
จัดฝกอบรมหรือหนวยงานที่มีพันธกิจในการพัฒนาบุคลากร ที่สอดคลองกับโมเดลศักยภาพของบุคลากรใน
กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย 5 กลุมขางตน 
 
  



75 

ตัวช้ีวัดที่ 4 รอยละของการใชจายงบประมาณประจําป 2561 
 

แผนงาน 
งบประมาณ 

(ลานบาท) 
ผลใชจาย 
(ลานบาท) 

รอยละ 
ผลใชจาย 

กลยุทธท่ี 1 สรางรากฐานความเขมแข็งของระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ 

31.753 22.174 70% 

แผนงาน 1.1: การจัดทําและขับเคล่ือนยุทธศาสตรการวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ 

8.979 6.611 74% 

แผนงาน 1.2: การจัดทํามาตรการเพื่อเสรมิสรางสภาพแวดลอมที่
เอ้ือตอการพัฒนานวัตกรรม 

1.349 1.311 97% 

แผนงาน 1.3: การจัดทําฐานขอมูลดัชนี วทน. และการคาดการณ
เทคโนโลยี 

21.425 14.253 67% 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนา Platform สนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

67.149 47.190 70% 

แผนงาน 2.1: การออกแบบและทดสอบกลไกสนับสนุน วทน. ใน
อุตสาหกรรม 

19.874 14.690 74% 

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

34.876 22.712 65% 

แผนงาน 2.3: การขับเคลื่อนนโยบายการทูตวิทยาศาสตร 
(Science Diplomacy) 

12.399 9.789 79% 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนา New Growth Engine ของเศรษฐกิจ
นวัตกรรม 

132.665 113.779 86% 

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

60.717 49.337 81% 

แผนงาน 3.2: การพัฒนากลไกสนับสนุนผูประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมรายใหมและวิสาหกิจเริ่มตน (Startup)  

4.280 3.792 89% 

แผนงาน 3.3: การพัฒนากําลังคนสะเต็ม (STEM Workforce & 
Talent Mobility) 

67.668 60.650 90% 

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 63.140 41.883 66% 

แผนงาน 4.1: โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองคกร 63.140 41.883 66% 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 89.022 88.083 99% 

รวม  *ไมรวมงบประมาณผูกพันสัญญา (46.012 ลานบาท) 383.730 313.110 82% 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 รอยละของความสําเร็จในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการภายในเทียบกับแผน 

คําอธิบาย การปรับปรุงและพัฒนาระบบใหสามารถทํางานรวมกันอยางมีบูรณาการ และมีภูมิคุมกันท่ีดี 
สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหองคกรมีการปรับตัวอยาง
สมดุล รวมทั้ง สามารถประเมินผลความมีประสิทธิภาพ และความคุมคาในการบริหาร รวมถึงทรัพยากรทาง
การเงินอ่ืนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด การปรับปรุงกระบวนการบริหารภายใน เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานสนับสนุน หมายถึง การพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงานของสํานักงานโดยมีเปาหมายเพ่ือใหเกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการ
ทํางาน โดยยังใหความสําคัญกับความถูกตอง โปรงใสและตรวจสอบได 
 

แผนการ
ดําเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

การใชระบบ IT 
ในงานบุคคล 
การเงนิ บัญชี 
PR เพื่ออํานวย
ความสะดวก
ใหกับพนักงาน
และ
บุคคลภายนอก 
ลดเวลาการ
ทํางาน ลดการ
ใชกระดาษ ลด
ความผิดพลาด
ที่เกิดจากการ
ทํางานแบบ 
manual 

- รายงานขอซื้อขอ
จางท่ีผนวกกับ Fin 
100 ใน Intranet 
- ระบบแจง
บุคคลภายนอกให
รับเช็คแทนการ
โทรแจง  
- เผยแพรบทบาท
และหนาที่ของ
กลุมงานใน สวทน. 
ใน Intranet 
- การรับเร่ืองขอใช
บรกิารงาน
ประชาสัมพันธใน 
Intranet 

- ระบบเชื่อมโยง
งบประมาณฝาย
แผนและงาน
การเงิน เพ่ือแสดง
ขอมลูที่ตรงกันและ 
real time  รวมทั้ง
เรยีกรายงานบัญชี
ไดจากระบบเดียว 
(แตเดิมใชทั้ง 
EXCEL, BI, ERP) 

- ระบบ Intranet 
ใหมที่งายตอการ
คนหาขอมูล โดยได
พัฒนาระบบที่
รองรับการนํา
ขอมูลเขาของกลุม
งานใน D4 แลว 
(คาดวาขอมูลจาก
กลุมงานตางๆจะ 
upload เสร็จใน
ไตรมาส 4) 
- ระบบโอนเงิน 
จากงานการเงนิเขา
บัญชีธนาคารของ
พนักงาน แทนที่จะ
ใหเปนเงนิสดหรือ
เช็ค เชน เงินยืม 
โอนเงินคนื 
- ปรับปรุง
แบบฟอรมขอ
อนุมัติหลักการ FIN 
100 เพื่อลดความ
ผิดพลาดและเพิ่ม
ความรวดเร็ว 

- ระบบลงทะเบียน
ออนไลนสําหรับ
งาน event ของ
สวทน ที่มี
ฐานขอมูล
ผูรวมงานและ
พนักงานสามารถ
ทําเองไดงายๆ 
- แอพพลิเคชั่น 
ตรวจสอบครุภัณฑ 
ใช Smart Phone 
สแกนบารโคดที่ติด
อยูกับครุภัณฑ เพ่ือ
ดูรายละเอียด 
- ระบบยืม-คืน
อุปกรณไอที 
เพ่ือใหพนักงาน
ตรวจสอบวามี
อุปกรณใหยืมหรือ
ไมไดดวยตนเอง 
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แผนการ
ดําเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 จัดหมวดหมู
คาใชจายใหเขาใจ
งาย 
 มีจํานวนเงินตอ
หนวยของแตละ
หมวดคาใชจาย
แสดงใหพนักงาน
เห็นตามระเบียบ  
 แจงพนักงานเมื่อ 
Fin ไดรับอนุมัติ 

 

ผลการดําเนินงาน 

แผนการ
ดําเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

การใชระบบ IT 
ในงานบุคคล 
การเงนิ บัญชี 
PR เพื่ออํานวย
ความสะดวก
ใหกับพนักงาน
และ
บุคคลภายนอก 
ลดเวลาการ
ทํางาน ลดการ
ใชกระดาษ ลด
ความผิดพลาด
ที่เกิดจากการ
ทํางานแบบ 
manual 

- รายงานขอซื้อขอ
จางที่ผนวกกับ Fin 
100 ใน Intranet 
- ระบบแจง
บุคคลภายนอกให
รับเช็คแทนการ
โทรแจง  
- เผยแพรบทบาท
และหนาที่ของ
กลุมงานใน สวทน. 
ใน Intranet 
- การรับเรื่องขอใช
บรกิารงาน
ประชาสัมพันธใน 
Intranet 

- ระบบเชื่อมโยง
งบประมาณฝายแผน
และงานการเงิน เพ่ือ
แสดงขอมูลท่ีตรงกัน
และ real time  
รวมทั้งเรียกรายงาน
บัญชีไดจากระบบ
เดียว (แตเดิมใชทั้ง 
EXCEL, BI, ERP) 

- การเปดใชงานระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการดาน
สวัสดิการ (Health-
STI) เพ่ือการเลือก
แผนสวัสดิการ และ
การสรางรายการ
เบิกจาย 

- ระบบ Intranet 
ใหมที่งายตอการ
คนหาขอมูล โดยได
พัฒนาระบบท่ีรองรับ
การนําขอมูลเขาของ
กลุมงานใน D4 แลว 
(คาดวาขอมูลจาก
กลุมงานตางๆ จะ 
upload เสร็จในไตร
มาส 4) 
- ระบบโอนเงนิ จาก
งานการเงินเขาบัญชี
ธนาคารของพนักงาน 
แทนท่ีจะใหเปนเงิน
สดหรือเช็ค เชน เงิน
ยืม โอนเงนิคืน 
- ปรบัปรุงแบบฟอรม
ขออนุมัติหลักการ 
FIN 100 เพ่ือลด

- ปรับปรุงฐานขอมูล
ดานกฎ ระเบียบ ของ
สํานักงานฯ และ
ขอมูลการบริการของ
แตละกลุมงานของ
กลุมพัฒนาองคกร ใน 
Intranet 
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แผนการ
ดําเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ความผิดพลาดและ
เพ่ิมความรวดเร็ว 
- จัดหมวดหมู

คาใชจายใหเขาใจ
งาย 

- มีจํานวนเงินตอ
หนวยของแตละ
หมวดคาใชจาย
แสดงใหพนักงาน
เห็นตามระเบียบ  

- แจงพนักงานเมื่อ 
Fin ไดรับอนุมัติ 
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ตัวช้ีวัดท่ี 6 รอยละของความสําเร็จในการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร 

คําอธิบาย  

 คณะกรรมการบริหารใหความสําคัญและสนับสนุนในการกํากับดูแลกิจการ 
 สรางความเชี่ยวชาญและรอบรูของบุคลากร บุคลากร สวทน. ท้ังความรูและประสบการณเชิงลึกและเชิง

กวาง มีการพัฒนาบุคลากรที่มีความหลากหลายและเหมาะสม 
 พัฒนาทักษะบริหารจัดการเพื่อใหสามารถผลักดันงานใหสัมฤทธิผล บุคลากรของ สวทน. ตองสามารถ

ผลักดันงานใหสําเร็จภายใตขอจํากัดของเวลาและทรัพยากร โดยใชทักษะดานการบริหารจัดการ อาทิ การ
วางแผน การสื่อสาร และการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี 

 มีวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง การสงเสริมวัฒนธรรมองคกรที่เหมาะสมเปนหัวใจหลักในการสรางความผูกพัน 
ความสุข และมุงม่ันทุมเทเพื่อความสําเร็จของงาน ภายใตการยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมตามหลัก
องคกรธรรมาภิบาล 

 การพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริหาร 
 การเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ใหเปนองคกรธรรมาภิบาล 
 การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองคกร  

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. Career Path - แนวทางพิจารณา
การเลื่อนตําแหนง
พนักงาน เพ่ือให
พนักงานมีแรงจูงใจ
ในการพัฒนาตนเอง
และสรางผลงาน 
- แยก 
competency ของ
แตละตําแหนงอยาง
ชัดเจน ซึ่งทําใหการ
พิจารณาเลื่อน
ตําแหนง หรือการ
ประเมินพนักงาน 
ถูกตองมากขึ้น 
รวมท้ังพนักงาน
ทราบความคาดหวัง
ของสํานักงานในแต
ละตําแหนง 

- แผนพัฒนา 
Talent เพ่ือใหคน
เกงอยูกับองคกร 
และองคกรมีผูนํา
เพ่ิมข้ึน โดยวาง
แนวทางวิธีการ
คัดเลือก การใช 
Tools และวิธีการ
พัฒนา 

- เคร่ืองมือชวย 
หรอืแนวทาง
พิจารณาคัดเลือก
บุคลากรเขาทํางาน 

- การปรับปรุง
โครงสรางเงนิเดือน
ของสํานักงานฯ 
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ผลการ
ดําเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

2. การสราง KM 
ในองคกร 

    -  แผนภาพแสดง 
Flow กระบวนการ
ภายในสํ านักงาน 
และคูมือการทํางาน 
(เชน คูมือการบัญชี 
ก า รก รอ ก ร ะ บ บ 
GFMIS, Flow งาน
เลขา งาน HRD) เพื่อ
ถายทอดความรูหาก
เจ าหน าที่ ลาออก 
แ ล ะ เ พ่ื อ สื บ ค น
ข อ มู ล  ล ด ค ว า ม
ผิ ด พล า ด ใ น ก า ร
ทํางาน 

- การจัด STI 
Brown Bag 
Seminar จํานวน 2 
ครั้ง ดังน้ี 
ครั้งที่ 1 เร่ือง 
Bioeconomy 
Series เมื่อวันท่ี 26  
กรกฎาคม 2561 
ครั้งที่ 2 เร่ือง 
เทคโนโลยีการพิมพ
สามมิติกับ
อุตสาหกรรม
เคร่ืองมือแพทยใน
บรบิทของ 
Thailand 4.0 เม่ือ
วันที่ 3 กันยายน 
2561 

3. การพัฒนา
บุคลากร 

-  จั ด ทํ า ขั้ น ต อ น
กระบวนการจัดซื้อ
จัดจางตามอํานาจที่
กําหนดใน พ.ร.บ. 
การจัดซื้ อ จั ดจ า ง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
-  จั ด กิ จ ก ร ร ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู
เรื่องการจัดซื้ อจัด
จางและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 

 - อ อ ก แ บ บ แ ล ะ
จั ด ห า  Coach 
สํ า ห รับพนั ก ง าน
กลุ ม  Talent เพื่ อ
ดึ ง ศั ก ยภา พ แ ล ะ
เ ป ลี่ ย น  Mindset 
ของพนักงาน ผาน 
workshop แ ล ะ
การทํางานจริง  
- วิเคราะห 
ออกแบบและจัดหา
หลักสูตรท่ีให 
Tools ในการ
ทํางานท่ี เสริม
สมรรถนะ 
(Competency) ใน
ดานที่พนักงาน
ตองการ และ
รองรับกับโจทยที่
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ผลการ
ดําเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

จําเปนสําหรับ
อนาคต (Skills for 
the Future) 

4. การสราง
ความผูกพันและ
การปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรม
องคกร 

  - แ บ บ สํ า ร ว จ
ความคิด เ ห็นของ
พนักงานตอองคกร
แบบ Online (คาด
วาจะนําไปใชสํารวจ
ในไตรมาส 4) 
- การจัดกิจกรรม
สัมพันธ “Be 
Inspired Be 
Innovative” เมื่อ
วันที่ 26-27 
เมษายน 2561 
- การจัดกิจกรรม 
Retreat สวทน. 
“Together We 
Change” เมื่อวันท่ี 
21-22 มิถุนายน 
2561 

- การสํารวจความ
ต อ ง ก า ร ข อ ง
พนักงานเร่ืองการใช
สวัสดิการเลือกได
แบบอิสระในการ
สงเสรมิสุขภาพ 

5) การพัฒนา
ดานการกํากับ
ดูแลกิจการของ
คณะกรรมการ 
บริหาร 

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารฯ คร้ังท่ี 
7/2560 เมื่อวันที่ 
22 พฤศจิกายน 
2560 (มีกรรมการ
เขารวมประชุม 11 
ทาน) ท่ีประชุมมีมติ
สําคัญดังนี้ 
- ใหความเห็นชอบ
แผนการดําเนินงาน
และงบประมาณ
สํานักงานฯ 
ประจําป
งบประมาณ 2561 

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารฯ ครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 
17 มกราคม 2561 
(มีกรรมการเขารวม
ประชุม 11 ทาน) ที่
ประชุมมีมติสําคัญ
ดังนี้ 
- ใหความเห็นชอบ 
(1) การแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล 
และ (2) การแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารฯ คร้ังท่ี 
3/2561 เมื่อวันท่ี 3 
พฤษภาคม 2561 
(มีกรรมการเขารวม
ประชุม 10 ทาน) ที่
ประชุมมีมติสําคัญ
ดังน้ี 
- ใหความเห็นชอบ  
(1) การแตงตั้งคณะ 
อนุกรรมการ
ตรวจสอบ 
(2) รายงาน
ประจําป 2560 

การประชุม
คณะกรรมการ 
บริหารฯ คร้ังที่ 
5/2561       
เมื่อวันที่ 20 
กรกฎาคม 2561 
(มีกรรมการเขารวม
ประชุม 11 ทาน) ที่
ประชุมมีมติสําคัญ
ดังนี้ 
- ใหความเห็นชอบ 
(1) รายงานผลการ
ดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ ประจํา
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ผลการ
ดําเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

และมอบหมายให
คณะอนุกรรมการ
กําหนดตัวชี้วัดการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
เลขาธิการ เปนผู
กํากับดูแลและ
ติดตามผลการ
ดําเนินงานของ
สํานักงานและ
รายงานผลใหคณะ
กรรมการบริหารฯ 
ทุกไตรมาส 
- ใหความเห็นชอบ
รายงานผลการ
ดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ ประจําป
งบประมาณ 2560 

กําหนดตัวชี้วัดการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
เลขาธิการ 
- มีวาระเพ่ือเสวนา
เรื่องที่ 1 (ราง) 
พระราชบัญญัติ
พัฒนาวิสาหกิจ
เริ่มตนและ
นวัตกรรมเชิง
นโยบาย พ.ศ. ... 
และเรื่องที่ 2 การ
สรางผูประกอบการ
ฐานนวัตกรรม 
(Innovation 
Driven 
Enterprises, IDE) 
การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารฯ ครั้งที่ 
2/2561 เมื่อวันที่ 
28 กุมภาพันธ 
2561 (มีกรรมการ
เขารวมประชุม 9 
ทาน) ที่ประชุมมีมติ
สําคัญดังนี้ 
- ใหความเห็นชอบ 
(1) รายงานการ
สอบบัญชีของ
สํานักงาน ประจําป
งบประมาณ 2559 
และ (2) แผนการ
ตรวจสอบประจําป
งบประมาณ 2561 
- มีวาระเพ่ือเสวนา
เรื่อง การขับเคลื่อน

ของสํานักงาน
คณะกรรมการ 
นโยบาย
วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ 
- มีวาระเพ่ือเสวนา  
(1) การดําเนินการ
เพื่อสงเสริมใหการ
ดําเนินธุรกิจ
นวัตกรรมได
โดยงาย (Ease of 
Doing Innovation 
Business) 
(2) การจัดทํา
นโยบายดาน วทน. 
(STI Policy) 
 
การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารฯ คร้ังท่ี 
4/2561   เม่ือวันที่ 
28 มิถุนายน 2561 
(มีกรรมการเขารวม
ประชุม 10 ทาน) ที่
ประชุมมีมติสําคัญ
ดังน้ี  
- ใหความเห็นชอบ 
(1) การจัดทํา
รายงานและ
ขอเสนอแนะเชิง
นโยบายการพัฒนา
ดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสําหรับ
ประเทศไทย  (STI 

ไตรมาสที่ 1 – 3 
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
 
การประชุม
คณะกรรมการ 
บริหารฯ คร้ังที่ 
6/2561   
เมื่อวันที่ 3 
กันยายน 2561  
(มีกรรมการเขารวม
ประชุม 10 ทาน) ที่
ประชุมมีมติสําคัญ
ดังนี้  
- ใหความเห็นชอบ 
(1) แผนการ
ดําเนินงานและ
งบประมาณ
สํานักงานฯ 
ประจําป
งบประมาณ 2562 
(2) ขอบังคบั
คณะกรรมการ
บริหารสํานักงาน
คณะกรรมการนโย
บายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ  
วาดวยการบริหาร
แผนงานวิจัยและ
นวัตกรรมขนาด
ใหญเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการวิจัย
และนวัตกรรม 20 
ป (พ.ศ. 2560 – 
2579) พ.ศ. 2561 
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ผลการ
ดําเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งาน Future 
Planning, Policy 
Sandbox, Ease 
of Doing 
Innovation 
Business ของ สว
ทน. 

Policy White 
Paper) 
(2) การรับรอง
รายงานการสอบ
บัญชีและงบการเงิน
ของสํานักงาน 
ประจําปงบ 
ประมาณ 2560  
(3) แผนการ
ดําเนินงานและ
งบประมาณ
สํานักงานฯ 
ประจําป
งบประมาณ 2561 
(เพ่ิมเติม) 

5) การ
เสริมสราง
คุณธรรมและ
ความโปรงใส
ของหนวยงาน 
ใหเปนองคกร
ธรรมาภิบาล 

- จัดทาํแผนปฏิบัติ
การปองกันการ
ทุจรติและประพฤติ
มิชอบ ของ สวทน. 
ประจําป
งบประมาณ 2561 
- จัดทาํแผนปฏิบัติ
การสงเสริม
คุณธรรมของ สว
ทน. ประจําป
งบประมาณ 2561 
- การพัฒนาและ
สงเสริมความรู
ใหแกพนกังาน 
เร่ืองการเสริมสราง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ดําเนินงาน 

- การพัฒนาและ
สงเสริมความรู
ใหแก เร่ือง 
กฎหมาย ป.ป.ช. 
มาตรา 100 และ
มาตรา 103 
- จัดทํา Webpage 
เพ่ือเผยแพรขอมูล
ขาวและกิจกรรม
ดานการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตของสํานักงาน 
: http://anti-
corruption.sti.or.th 
- เขารวมการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส
ในการดําเนินงาน
ของหนวยงาน
ประเภทองคการ
มหาชนตาม

-เผยแพรขอมูลขาว
และกิจกรรมดาน
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจรติของสํานักงาน 
: http://anti-
corruption.sti.or.th/  
-เขารวมการ
ประเมิน ITA ป 61 
– นําสงขอมูล
ประกอบการ
ประเมินใหกับ 
ป.ป.ช. 
-ประกาศแนว
ปฏิบัติของ สวทน. 
ในกรณี การใหหรือ
รับของขวัญ 
ทรัพยสิน หรือ 
ประโยชนอ่ืนใด 

- จัดทาํแผนปฏิบัติ
การปองกันการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ของ สวทน. 
ประจําป
งบประมาณ 2562 
- จัดทาํแผนปฏิบัติ
การสงเสริม
คุณธรรมของ สว
ทน. ประจําป
งบประมาณ 2562 
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ผลการ
ดําเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

หลักเกณฑของ
สํานักงาน ป.ป.ช. 
(ITA ป 61) 

 

บุคลากรของสํานักงาน 

ในปงบประมาณ 2561 สํานักงานฯ มบีุคลากรจํานวน 112 คน จําแนกตามวุฒิการศึกษา และกลุมสาย
งาน ดังน้ี  

จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

จําแนกตามกลุมสายงาน 
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ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดปงบประมาณ 2561 ตามกรอบแนวทาง ก.พ.ร. 

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบแนวทาง ก.พ.ร. ใน 5 องคประกอบ ในปงบประมาณ 
2561 สํานักงานฯ มีผลการดําเนินงานปรากฏตามตารางที่ 2 ดังนี้ 

ตารางที่ 2  ผลการดําเนินงานของสํานักงานตามแนวทางการประเมิน ก.พ.ร. ประจําปงบประมาณ 2561 

องคประกอบการประเมิน น้ําหนัก แผน (เรื่อง) ผล (เรื่อง) 

1. ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งาน
ประจํา งาน ตามหนาที่ปกติ หรืองานตามหนาท่ี ความรับผิดชอบ
หลัก (งานตาม วัตถุประสงคจัดต้ังองคการมหาชน) งานตาม
กฎหมาย กฎ นโยบายของ รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี  
(Functional Base) 

100 6 

(ตัวช้ีวัด

องคประกอบ 

1+2+3 ไมเกิน 

5 เรื่อง และ

ตัวชี้วัดบังคับ 

1 เรื่อง) 

 

6 

2. ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร 
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเรงดวนหรือภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Base) 

100 

3. ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนท่ี/ทองถ่ิน 
ภูมิภาค จังหวัด กลุมจังหวัด หรือการบูรณาการการดําเนินงาน
หลายพ้ืนที่หรือหลายหนวยงาน (Area Base) 

100 

4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมใน
การบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และ
การใหบริการประชาชนหรือหนวยงานของรัฐ (Innovation 
Base) รวมทั้งการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ  

100 4 4 

5. ศักยภาพในการดําเนินการขององคการมหาชนตามแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (Potential Base)  

100 1 1 

รายละเอียดของผลการดาํเนินงานของสํานักงาน ปงบประมาณ 2561 ในแตละองคประกอบ มีดังนี้ 

 

องคประกอบท่ี 1 : ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจํา งาน
ตามหนาท่ีปกติ หรืองานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional Base) 

การดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจํา งานตามหนาที่ปกติ หรืองานตามหนาที่ความ
รับผิดชอบหลัก การดําเนินงานตามกฎหมาย การดําเนินงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาล และมติ
คณะรฐัมนตรี การดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผน
ประเทศไทย 4.0 แผนยุทธศาสตรของหนวยงานที่เก่ียวของ  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการดําเนินการสําเร็จตามท่ีกําหนดไว 2 เร่ือง ดังน้ี 
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เร่ืองท่ี 1.1 กรอบแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ความสําคัญของโครงการ 

สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สวนช.) ไดจัดทํา “ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 20 ป 
(พ.ศ. 2560-2579)” โดยมีเปาประสงคเพื่อสรางวิจัยและนวัตกรรมเกิดผลตอเศรษฐกิจ สังคม ที่เปนรูปธรรม 
โดยสรางงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถใชประโยชนเชิงพาณิชยไดจริง และเพิ่มขีดความสามารถของภาค
การผลิตและบริการ สามารถใชแกปญหา และเกิดผลกระทบตอการพัฒนาสังคมอยางสําคัญ สรางขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีฐานสําหรับการเติบโตในระยะยาว เชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตรชาติของ
รัฐบาล อาทิ ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป กรอบยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และวาระการขับเคลื่อน Thailand 4.0 : โมเดลขับเคลื่อน
ประเทศสูความ ม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยกําหนดใหมียุทธศาสตรหลัก 4 ดาน ประกอบดวย 1) การวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยการสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 2) การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยประเด็นทา
ทายทางสังคม 3) การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยการสรางองคความรูพ้ืนฐานของประเทศ และ 4) การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พรอมท้ังไดกําหนดระเบียบวาระ
การวิจัยและนวัตกรรม (agenda) ที่ประเทศไทยมีศักยภาพ เพ่ือใหยุทธศาสตรฉบับนี้มีโจทยหรือประเด็นการ
วิจัยและนวัตกรรมที่มีความชัดเจน ประกอบดวย 1) อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยี
การแพทย 2) เศรษฐกิจดิจิทัลและขอมูล3) ระบบโลจิสติกส 4) การบริการมูลคาสูง 5) พลังงาน 6) สังคมสูงวัย
และสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 7) คนไทยในศตวรรษท่ี 21 8) สุขภาพ คุณภาพชีวิต 9) การบริหารจัดการน้ํา
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม 10) การกระจายความเจริญและเมืองนาอยู 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) ในฐานะฝาย
เลขานุการรวมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สวนช.) และคณะกรรมการพิจารณาการจัดทํา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะที่ 4.3 (ประเด็นการ
วิจัยและนวัตกรรม) ทําหนาท่ีดูแลงานดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ ไดรวมกันขับเคลื่อนระเบียบวาระการวิจัยและนวัตกรรมดังกลาว โดยกําหนดแนว
ทางการจัดสรรและบริหารงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรดานวิจัยและนวัตกรรม ใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 20 ป และจัดใหมีแผนงานการวิจัยและนวัตกรรมสําคัญ (Spearhead 
Program) ที่คาดวา จะสามารถสงผลกระทบทางเศรษฐกิจชัดเจน ปลดล็อคปญหาของประเทศ สรางประโยชน
แกชุมชนและสังคมในวงกวาง อาทิเชน สรางมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑหรือบริการ เพ่ิมมูลคาการสงอออก เพิ่ม
ความสามารถในการแขงขัน เพ่ิมการจางงานได ลดความเหลื่อมล้ําดานรายได สามารถนําไปใชประโยชนใน
การพัฒนาชุมชนและสังคม ตลอดจนติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นจากการจัดสรรงบประมาณบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตรดานวิจัยและนวัตกรรม 

บทบาทของ สวทน. 

 เจาภาพรวมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 กลั่นกรองและจัดลําดับความสําคัญแผนงานภายใตเปาหมายท่ี 1 และ 4 ของแผนบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 ประสานขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณางบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอ
คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการภายในสํานักงบประมาณ 

 เขาชี้แจงแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แกคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และคณะอนุ
กรรมาธิการครุภัณฑฯ 

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการตามแผนกิจกรรมเสร็จสมบูรณเปนที่เรียบรอยแลว และไดผลผลิตเปนไปตามแผนที่วางไว 

ผลผลิต 

 ขอเสนอกรอบวงเงินงบประมาณเบื้องตน (Pre-ceiling) ประเด็นวิจัยและนวัตกรรม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จํานวน 37,476.42 ลานบาท (1,703 แผนงาน) จํานวน 166 หนวยงาน 

 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ขาวคาดแดง) : แผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม 
ป 2562 ไดรับจัดสรรงบประมาณ 15,778.197 ลานบาท ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหไว ณ วันที่ 15 ก.ย. 2561 

ผลลัพธ (ท่ีคาดหวัง) 

ประเทศไทยมีทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมที่ 

1) มขีอเสนอแผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่มุงเนนอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ และเนนการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

2) มีขอเสนอแผนงานที่สงเสริมการใชประโยชนจากผลงานวิจัยที่สรางโดยคนไทยและลดการนําเขา
เทคโนโลยีจากตางประเทศ 
 
 

เร่ืองที่ 1.2 ขอริเร่ิมการบริหารจัดการแผนงาน Spearhead ดานเศรษฐกิจ 

ความสําคัญของโครงการ 

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) ใน
ฐานะเลขานุการรวมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สวนช.) และเจาภาพรวมคณะกรรมการพิจารณา
การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดรับมอบหมาย
ใหพิจารณาโครงการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร ภายใต “แผนงานบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม ปงบประมาณ 2562” ที่มีเปาหมายในการดําเนินงานวิจัยและนวัตกรรมแบงเปน 4 เปาหมายตาม
ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 20 ป ไดแก  

เปาหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 
เปาหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
เปาหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรางองคความรูพื้นฐานของประเทศ 
เปาหมายที่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
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ในแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ 2562 ไดกําหนดรูปแบบแผนงานออกเปน  
2 ลักษณะ ไดแก แผนงาน Spearhead และแผนงานบูรณาการ (แผนงานปกติ) โดย สวทน. รับผิดชอบ
แผนงานในเปาหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ และเปาหมายที่ 4 การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ทั้งนี้ในเปาหมายที่ 1 ได
กําหนดใหมี แผนงาน Spearhead ที่สรางผลกระทบทางเศรษฐกิจสูงโดยกําหนดตัวชี้วัดของแผนงานจะตอง
มีสัดสวนเอกชนรวมลงทุนในโปรแกรมยุทธศาสตรเปาหมาย (Spearhead) อยางนอยรอยละ 20 ทุกโปรแกรม 

โดยลักษณะของแผนงาน Spearhead ดานเศรษฐกิจ คือ แผนงาน/โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาด
ใหญที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจไดสูงในสาขาเปาหมายของประเทศอยางเปนรูปธรรมและวัดผลได 
ซึ่งไดกําหนดประเด็นแผนงานยุทธศาสตรในระยะแรกตามยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 20 ป  
(พ.ศ. 2560- 2579) เปนแผนงานสําคัญเรงดวน สรางผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง ชวยแกไขปญหาสําคัญของ
ประเทศ โดยคํานึงถึงประเด็น ดังตอไปนี้ 

 ความเปนไปไดทางการตลาด  
 ความเปนไปไดดานเทคโนโลยี การผลิตและมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ 
 มีผูประกอบการที่พรอมจะลงทุนใหเกิดการผลิตและจําหนาย 
 งานที่จะดําเนินการจะตองอยูใน Technology Readiness Level ขั้นต่ําที่ Level 5 (ยกเวนกลุม

การบริการมูลคาสูง) 
 มีผลลัพธ/ผลผลิตท่ีชัดเจนเมื่อดําเนินโครงการไปแลวภายใน 2 ป (3 ป สําหรับดานการแพทย) 
 เมื่อสิ้นสุดแผนงาน Spearhead จะตองเกิดผลงานที่พรอมใชประโยชนเชิงพาณิชยอยางเต็มรูปแบบ  
 หนวยงานรวมดําเนินการประกอบดวยเอกชนอยางนอย 1 รายและหนวยงานวิจัยและนวัตกรรมที่

สามารถรับงบประมาณจากภาครัฐไดอยางนอย 1 หนวยงาน มีรายละเอียดงบประมาณที่ประสงคจะ
ขอรบัการสนับสนนุจากรัฐบาลรายป การบริหารจัดการแผนงาน ขอตกลงเรื่องสิทธิความเปนเจาของ
และการใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญารวมกับภาคเอกชน ผลงานและการตรวจรบั 

 ภาคเอกชนรวมลงทนุ ไมนอยกวารอยละ 20 ของมูลคาแผนงาน โดยเปน in-cash อยางนอยรอยละ 
10  ของมูลคาแผนงาน และตองมเีอกสารยืนยันการรวมลงทุนจากภาคเอกชน 

 มูลคาแผนงานขั้นต่ํา 100 ลานบาทตลอดทั้งแผนงาน โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินแผนงาน 1 – 3 
ป ถาจําเปนสามารถขยายถึง 5 ป ได 

 การดําเนินแผนงานเปนไปตามคําจํากัดความท่ีอยูในประเด็นการจัดทําแผนงาน Spearhead ดาน
เศรษฐกิจ 

บทบาทของ สวทน. 

 เจาภาพรวมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะที่ 4.3 (แผนงาน Spearhead ดานเศรษฐกิจ)  

 เลขานุการรวมคณะอนุกรรมการดานการปรบัระบบงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการ  
 จัด ทําขอ มูลเพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณแผนงาน Spearhead ดานเศรษฐกิจ 

ปงบประมาณ 2562 ตอคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการภายในสํานักงบประมาณ 
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 เขาชี้แจงแผนงาน Spearhead ดานเศรษฐกิจ ปงบประมาณ 2562 แกคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และคณะอนุกรรมาธิการ
ครุภัณฑฯ 

 หารือรวมกับ ODU เพ่ือจัดทําแนวทางการบริหารจัดการแผนงาน Spearhead ดานเศรษฐกิจ  

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการตามแผนกิจกรรมเสร็จสมบูรณเปนที่เรียบรอยแลว และไดผลผลิตเปนไปตามแผนที่วางไว 

ผลผลิต 

 ขอเสนอแผนงาน Spearhead ดานเศรษฐกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ ไดรับการจัดสรรงบประมาณจํานวน 796.911 ลานบาท ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหไว ณ วันที่ 15 ก.ย. 2561 

 รูปแบบการบริหารจัดการแผนงาน Spearhead ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการดานการปรับ
ระบบงบประมาณฯ และคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม 

ผลลัพธ (ท่ีคาดหวัง) 

 เกิดผลงานวิจัยที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง 
- สนับสนุนภาคการผลิต บริการ และภาคเกษตร รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(Small and Medium Enterprises: SMEs) และวิสาหกิจเร่ิมตน (Startup) ใหวิจัยและสราง
นวัตกรรม เพ่ือสามารถสรางมูลคาและเปนผูนําตลาดในสาขาที่มีศักยภาพในหวงโซมูลคาของโลก  

- สงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนมีบทบาทนําในการกําหนดโจทย ลงทุน และดําเนินการวิจัย 
และนวัตกรรมที่เนนการนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย โดยมีความเชื่อมโยงและรวมมือกันกับ
มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และหนวยงานที่เก่ียวของ 

- เมื่อสิ้นสุดการดําเนินแผนงาน Spearhead ดานเศรฐกิจ 2562 คาดวา จะสามารถสราง
มูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑอยางนอย 25,000 ลานบาท สรางมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นอยางนอย 
8,500 ลานบาท ลดการนําเขาตอปอยูท่ีประมาณ 5,000 ลานบาท  เพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกร
อยางนอย 50,000 ครัวเรือน เพ่ิมการจางงานเพิ่มขึ้นอยางนอย 2,000 ราย 

 เกิดรูปแบบการบริหารจัดการแผนงานวิจัยและนวัตกรรมใหมท่ีสามารถสรางผลกระทบไดทั้งในเชิง
เศรษฐกิจและสังคมที่มีหนวยงาน ODU, Program Chair (PC), Program Promoting Committee (PPC) 

 เอกชนรวมลงทุนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ิมมากขึ้น 

 
 

องคประกอบท่ี 2 : ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร แนวทางการ
ปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเรงดวน หรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Base)  

การดําเนินการตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี การดําเนินการตามวาระการขับเคลื่อนและการปฏิรูป
ประเทศ การแกไขปญหาสําคัญเฉพาะเร่ืองหรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายพิเศษจากนายกรัฐมนตรี/  
รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีที่กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ การสรางความรูความเขาใจแกประชาชน  
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการดําเนินการสําเร็จตามที่กําหนดไว 3 เร่ือง ดังนี้ 

 

เรื่องท่ี 2.1 ผลกระทบจากการขับเคล่ือนกลไก Talent Mobility ตอภาคประชาชน 

ความสําคัญของโครงการ  

โครงการ Talent Mobility ริเร่ิมโครงการตั้งแตป 2556 ผานการทดลองดําเนินงานนํารองรวมกับทาง 
สวทช .  และต อมา ในป  2557 จึ ง มีการ ดํ า เนิน ง าน โครง กา ร Talent Mobility โดย  สํ า นักง าน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) ปจจุบันมีการดําเนนิโครงการ
แลวกวา 400 โครงการ ซ่ึงสถานประกอบการที่เขารวมโครงการรอยละ 90 เปน SME แสดงใหเห็นวา Talent 
Mobility เปนกลไกสนับสนุนหนึ่งที่ทําใหเกิดการเคล่ือนยายบุคลากรวิจัย วทน. ระหวางภาครัฐและเอกชน
จํานวนมาก ดังนั้นจึงควรมีการประเมินผลการดําเนินโครงการหรือกลไกดังกลาวนี้ เพ่ือนําผลลัพธที่ไดมา
ปรับปรุงหรือปรับทิศทางการดําเนินงาน รวมถึงขยายผลการดําเนิน งานตอไป 

บทบาทของ สวทน. 

เปนเจาภาพในการหารือกับผูท่ีเกี่ยวของเพื่อทําการสํารวจขอมูลเพื่อประเมินผลลัพธและผลกระทบที่ได
จ า กก า รดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า รต อผู มี ส ว น ไ ด ส ว น เ สี ยที่ เ ข า ร ว ม โ ค ร ง ก า ร  Talent Mobility ไ ด แ ก   
สถานประกอบการ บุคลากรวิจัย และหนวยงานอํานวยความสะดวกโครงการ Talent Mobility เพ่ือวิเคราะห
ปจจัยความสําเร็จและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการดําเนินโครงการ 

ผลการดําเนินงาน 

การศึกษาในโครงการนี้อาศัยกรอบการวิเคราะหผลกระทบระดับโครงการโดยอาศัยแบบจําลองผูมีสวน
ไดสวนเสีย-กระบวนการ (Stakeholder-Process Model) ซ่ึงจะระบุกรอบผลลัพธที่สําคัญของแตละขั้นตอน
การดําเนินงานของ TM โดยศึกษาบทบาทหนาที่ของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลัก และวิเคราะห ผลลัพธ และ
ผลกระทบของโครงการ TM ในแตละกลุม จากนั้นศึกษาความสัมพันธกับกระบวนการของโครงการ TM เพ่ือ
ระบุภาพความสําเร็จในแตละข้ันตอน เปรียบเทียบบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียกับโครงการ TM ท่ีมลีักษณะ
แตกตางกัน ทั้งนี้เพ่ือใหสามารถระบุถึงผลลัพธที่สําคัญ ตลอดจนปจจัยความสําเร็จของโครงการในแตละ
ขั้นตอน รูปที่ 1 แสดงถึงกระบวนการของโครงการ TM ที่ใชในการวิเคราะหดังกลาว 
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รูปท่ี 0 ขั้นตอนการวิเคราะหผลลัพธและผลกระทบของโครงการ Talent Mobility 
ที่มา: 2017 อติชาต พฤฒิกัลป และ นงลักษณ จงเจริญสุข, STIPI 

 
จากการเก็บขอมูลนักวิจัยที่เขารวมโครงการ TM จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 75 ตัวอยางซึ่งเปนโครงการ

ที่มีการดําเนินงานเสร็จสิ้นแลว สามารถเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณทีมวิจัยได 67 ตัวอยาง ในขณะที่การเก็บ
ขอมูลสถานประกอบการจากกลุมตัวอยางทั้งหมด 75 ตัวอยาง สามารถเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณสถาน
ประกอบการได 61 ตัวอยาง โดยกลุมตัวอยางที่สามารถเก็บขอมูลไดสวนใหญมาจากภาคกลาง และภาคเหนือ
ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะห 

ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จของโครงการ 

 การรับทราบขอมูลขาวสารของโครงการ Talent Mobility เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหนักวิจัยและ
สถานประกอบการตัดสินใจเขารวมโครงการ โดยนักวิจัยสวนใหญรับทราบขอมูลโครงการจากภายใน
ตนสังกัด และสถานประกอบการรับทราบขอมูลจากการแนะนําของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในบางกรณี
นักวิจัยอาจมีบทบาทหลักในการประสานงานรวมกับสถานประกอบการ หรือเปนตัวแทนของ
หนวยงานอํานวยความสะดวกโครงการ Talent Mobility ในระยะเริ่มตน สถานประกอบการจึง
รับทราบขอมูลโครงการจากการแนะนําของมหาวิทยาลัยเปนสวนใหญ 

 โอกาสสรางเครือขายและประสบการณในการทํางานรวมกับภาคเอกชน เปนปจจัยสําคัญที่ทําให
นักวิจัยตัดสินใจเขารวมโครงการ สะทอนใหเห็นถึงความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ของนักวิจัย ผานการทํางานรวมกับภาคเอกชนเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูเชิงพาณิชย ซ่ึงจะมีประโยชน
ตอการนําประสบการณมาปรับใชและถายทอดสูนักศึกษาผานการสอนในมหาวิทยาลัยตอไป โดย
ความคาดหวังที่สูงของนักวิจัยอาจสงใหเกิดขอจํากัดในการประเมินผลในประเด็นดังกลาว 

 ประสบการณของนักวิจัยในการทํางานรวมกับภาคเอกชน หรือประสบการณของสถาน
ประกอบการในการทํางานรวมกับมหาวิทยาลัย อาจเปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขารวม
โครงการ Talent Mobility จากผลการศึกษาพบวา นักวิจัยและสถานประกอบการสวนใหญมี
ประสบการณดังกลาวกอนเขารวมโครงการ ซึ่งอาจมีสวนชวยเพ่ิมความมั่นใจที่มีตอความคาดหวัง
และผลลัพธของโครงการ  

 ความพรอมในการเขารวมโครงการ จากการประเมินความพรอมของทีมวิ จัยและสถาน
ประกอบการพบวา ทั้งสองฝายมีความพรอมในการจับคูและเขารวมโครงการคอนขางสูง โดยเฉพาะ
ดานการออกแบบและพัฒนางานวิจัยรวมกัน สงผลใหหัวขอโครงการตรงตามความตองการของสถาน
ประกอบการ โดยประเด็นดานความพรอมอาจเปนผลกระทบจากการท่ีมีหลายโครงการที่นักวิจัยและ
สถานประกอบการมีความเขาใจซึง่กันและกัน เน่ืองจากเคยทํางานรวมกันมากอนจากความรวมมืออ่ืน 

 ประสบการณทํางานรวมกันระหวางทีมวิจัยและสถานประกอบการท่ีจับคู โครงการที่ประสบ
ความสําเร็จแลวสวนใหญเคยทํางานวิจัยรวมกันมากอน ซึ่งสัมพันธกับรูปแบบในการจับคูเขารวม
โครงการ ซึ่งสวนใหญมีลักษณะการจับคูกันเอง เน่ืองจากทีมวิจัยและสถานประกอบการมี
ความสัมพันธที่ดีระหวางกันมากอน สงผลใหเกิดความเชื่อม่ันในผลลัพธของโครงการ และมีความ
เขาใจลักษณะการทํางานระหวางกัน 

 ความเหมาะสมของปจจัยสําคัญระหวางดําเนินโครงการ ที่เอ้ือตอความสําเร็จของโครงการสวน
ใหญไดแก ความคลองตัวในการประสานงานของสถานประกอบการ การสนับสนุนของผูบริหาร
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สถานประกอบการ และนโยบายและระเบียบของสถานประกอบการ ในขณะที่นโยบายของ
มหาวิทยาลัยทั้งในระดับสถาบันและระดับหนวยงานอาจไมสอดคลองกับการดําเนินโครงการ 

 ความพรอมของหนวยงานอํานวยความสะดวกโครงการ Talent Mobility มีสวนสําคัญซึ่งชวย
ใหการดําเนินโครงการมีความคลองตัว ทีมวิจัยและสถานประกอบมีความเห็นวาหนวยงานอํานวย
ความสะดวกโครงการ Talent Mobility มีความพรอมคอนขางมากในดานการติดตอประสานงาน 
การใหขอมูลโครงการ การเงินและงบประมาณ การทําสัญญาและระยะเวลาอนุมัติขอเสนอโครงการ 
ตลอดจนการชวยเหลือระหวางดําเนินโครงการ ในขณะที่ทีมวิจัยสวนใหญใหความเห็นวาศูนยอํานวย
ความสะดวกโครงการ Talent Mobility อาจตองพัฒนาความพรอมดานทรัพยสินทางปญญา
เพ่ิมเติม อยางไรก็ตามมีผลงานวิจัยเพียงสวนนอยที่สามารถนําไปสูการขึ้นทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาได ทั้งนี้ระบบของการจัดการดานทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยอาจมีขอจํากัดที่เปน
อุปสรรคตอการเจรจาขางตน ทั้งในสวนของตนสังกัด ทีมวิจัย และสถานประกอบการ ทําใหศูนย
อํานวยความสะดวกโครงการ Talent Mobility อาจตองใชความพยายามอยางมากในการ
ดําเนินการเพื่อบรรลุผลดังกลาว 

 ความพรอมของทีมวิจัยและสถานประกอบการ เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการดําเนินโครงการ
สามารถบรรลุผล โดยเฉพาะอุปกรณเครื่องมือและสถานที่สําหรับทําวิจัย ความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณจากการทํางานรวมกันระหวางทีมวิจัยและสถานประกอบการ 
อยางไรก็ตามจากผลการศึกษาพบวา ปจจัยสําคัญที่สุดในการดําเนินโครงการรวมกันระหวางทีมวิจัย
และสถานประกอบการ คือ ความเช่ือใจระหวางทีมวิจัยและสถานประกอบการ โดยเฉพาะโครงการ
ท่ีทีมวิจัยและสถานประกอบการเคยรวมงานกันมากอน มีแนวโนมที่จะจับคูเขารวมโครงการ และ
ดําเนินโครงการจนสามารถบรรลุผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลลัพธและผลกระทบของโครงการ 

 การสรางประสบการณในการทํางานรวมกัน และสรางความสัมพันธระหวางสถานประกอบการ
และทีมวิจัย เปนผลมาจากการดําเนนิโครงการรวมกันจนสิ้นสุดโครงการ กระบวนการดังกลาวทําให
ความสัมพันธของท้ังสองฝายเขมแขงขึ้น ซึ่งนําไปสูการทํางานรวมกันอยางตอเนื่องในอนาคต โดยไม
จํากัดเฉพาะการดําเนินการที่เปนโครงการ TM หรือโครงการวิจัยพัฒนาอ่ืนๆ โดยประเด็นดาน
ความสัมพันธระหวางกันนี้มีความสําคัญยิ่งจากมุมมองของท้ังสถานประกอบการและนักวิจัย โดยได
สะทอนใหเห็นในผลการศึกษาโครงการ 

 เพ่ิมการลงทุนในการทําวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน สถานประกอบการที่เขารวมโครงการสวน
ใหญเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การลงทุนสวนใหญจึงเนนดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ตลอดจนอุปกรณและเครื่องมือที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานวิจัย ในขณะที่การจัดหาบุคลากรท่ี
จําเปนสําหรับโครงการ สถานประกอบการสวนใหญใชรูปแบบการปรับตําแหนงงานเดิมภายใน
องคกรเพื่อดูแลโครงการ ซึ่งประเด็นดังกลาวอาจเพ่ิมภาระงานใหกับบุคลากรของสถานประกอบการ
และสงผลเชิงลบตอการประสานงานหรือการดําเนินโครงการรวมกันได 

 เพิ่มจํานวนโครงการวิจัยและพัฒนารวมกับภาครัฐ จากผลการศึกษาพบวา โครงการ Talent 
Mobility สวนใหญ มีลักษณะเปนโครงการที่ริเริ่มใหม สะทอนใหเห็นวาโครงการ Talent Mobility 
เปนกลไกหน่ึงที่ชวยเพ่ิมศักยภาพของภาคเอกชนไดอยางมาก โดยเฉพาะในกลุมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก นอกจากนี้ภายหลังสิ้นสุดโครงการนักวิจัยและผูประกอบการสวนใหญมีการพัฒนาผล
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ของโครงการตอเนื่อง รวมถึงมีแผนในการเขารวมโครงการ Talent Mobility ในระยะตอไป โดย
โครงการที่ไดดําเนินการมีสัดสวนของโครงการที่เนนการสรางผลิตภัณฑและบริการใหม หรือ
ปรับปรุงที่มีอยูเดิม ในอัตราที่ใกลเคียงกับโครงการท่ีเปนการใชทักษะของบุคลากรภาครัฐในการ
ปรับปรงุเอกชนโดยไมจําเปนตองทําการวิจัยพัฒนาอยางเขมขน 

 เพ่ิมโอกาสในการจางงานใหกับนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการนอกจาก
ไดรับโอกาสในการเรียนรูการทํางานกับภาคเอกชน ยังไดรับการเสนอตําแหนงงานจากสถาน
ประกอบการเปนจํานวนมาก ทั้งนี้เนื่องจากสถานประกอบการที่เขารวมโครงการสวนใหญมีขนาด
กลางและขนาดเล็ก ซึ่งอาจมีขอจํากัดดานคาตอบแทนและสงผลตอการเลือกทํางานของนักศึกษา 

 เพิ่มการปรับปรุงกระบวนการในภาคเอกชนและเพ่ิมองคความรูสําหรับตอยอดงานวิจัยใน
อนาคต โดยผลงานของโครงการสวนใหญสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อปรับปรุงกระบวนการ และ
เปนประโยชนในการเพ่ิมองคความรูมากที่สุดตามลําดับ  

อุปสรรคในระหวางการดําเนินโครงการ 

 ขอจํากัดดานการผนวกนโยบายดานการสงเสริมโครงการ Talent Mobility กับนโยบายอื่นๆ 
ของหนวยงานตนสังกัดของนักวิจัย เชน การนับภาระงาน การบริหารโครงการระหวางชวงที่
มหาวิทยาลัยมีกิจกรรม นโยบายดานการเงินและการบริหารผลประโยชนรวมกัน  

 ความสามารถดานการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาของหนวยงานตนสังกัด และ Clearing 
House โดยความสามารถของ Clearing House สวนใหญจะพบปญหาจากประสบการณของ
บุคลากรและปญหาเชิงโครงสราง เน่ืองจากมีความไมแนนอนของงบประมาณโครงการทําให
หนวยงานตนสังกัดไมทําการวาจาง หรือพัฒนาบุคลากรไดอยางเต็มที่ โดยประเด็นดานทรัพยสินทาง
ปญญามักเกิดจากความไมชัดเจนของกรอบการเจรจาในระยะแรกของโครงการ 

 ความสามารถเชิงเทคนิค เชิงธุรกิจ และความสามารถในการทํางานรวมกันของนักวิจัยกับสถาน
ประกอบการ ประเด็นจากความแตกตางของมุมมอง และความสามารถดานเทคนิคมักมีสูง ซึ่ง
ประเด็นดังกลาวอาจมีน้ําหนักมากจากการที่โครงการ TM มีผูเขารวมภาคเอกชนที่เปน SME เปน
สวนใหญ 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัยไมสอดคลองกับคณุภาพของผลงาน ประเด็นนี้เปนความคิดเห็นที่
นาสนใจจากการเก็บขอมูล และควรใชในการปรับปรุง หรือกําหนดแนวทางการปฎิบัติที่ดีของ
หนวยงาน Clearing House ในการกําหนดขอบเขต และการสื่อสารความเขาใจกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

 ขอจํากัดดานงบประมาณ เนื่องจากมีขอจํากัดนี้แบบรายโครงการ และการเนนโครงการที่เปนการ
วิจัยและพัฒนา ทําใหการดําเนินโครงการจริงไมสามารถดําเนินโครงการขนาดใหญ หรือพัฒนาใน
เชิงลึกมากได 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะระดับโครงการ 

 ควรพิจารณาปจจัยท่ีทําใหผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งฝงนักวิจัยและผูประกอบการตัดสินใจเขารวม
โครงการ เพ่ือกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร โดยพิจารณาจากจุดเดนของโครงการ TM ท่ีสามารถ
เติมเต็มและสอดคลองกับภาพรวมความตองการของผูสวนไดสวนเสีย เมื่อรวมกับกลไกอื่นๆ เพ่ือลด
ขอจํากัดของโครงการ Talent Mobility เชน เพดานงบประมาณที่จํากัด การใช Clearing House 
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ในการบริหารจัดการเอกสารเปนหลัก ทั้งนี้ตําแหนงยุทธศาสตรควรกําหนดจากกลุมเปาหมายที่
ชัดเจน เชน ประเภทของมหาวิทยาลัยหรือคณะที่เปนกลุมเปาหมาย ประเภทของผูประกอบการ 
ขนาดของธุรกิจซึ่งเปนกลุมเปาหมาย โดยหากมีกลไกอ่ืนสามารถดําเนินการไดสอดคลองกันโครงการ 
Talent Mobility ควรพิจารณาโอกาสประสานงานกับกลไกอ่ืนรวมดวย  

 ควรพิจารณาปรบัทิศทางการสนับสนุนโดยเนนการสรางขอไดเปรยีบจากจุดเดนท่ีแตกตางกับกลไก
อ่ืน โดยโครงการควรระบุกลุมผูมีสวนไดสวนเสียเปาหมายที่จําเปนในการใชคุณสมบัติพิเศษของ TM 
เชน ความจําเปนของการท่ีนักวิจัยสามารถทํางานไดเต็มเวลาในสถานประกอบการอยางตอเน่ือง
จําเปนกับกิจกรรมใด และกลุมผูมีสวนไดสวนเสียใด อาทิ การออกแบบและพัฒนาหนวยวิจัยใน
บริษัทขนาดใหญ หรือ ความสามารถในการสรางความสัมพันธ จากการท่ีนักวิจัยออกไปทํางาน 

 ควรพิจารณากลไกและมาตรการสนับสนุนการเคลื่อนยายบุคลากรยอนกลับจากภาคอุตสาหกรรม สู
หนวยงานวิจัย เชน มหาวิทยาลัย โดยเนนใหเกิดการพัฒนาการผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความตองการ
ตลาดมากขึ้น และเสริมสรางความสัมพันธแบบ Triple-Helix 

ขอเสนอแนะระดับปฏิบัติการ 

 ควรขยายผลความสามารถของเครือขายนักวิจัยและผูประกอบการ ที่เคยเขารวมโครงการมาแลว 
เชน การพัฒนาใหนักวิจัย เปน Talent Mobility Advisor เพ่ือถายทอด Know-how ในลักษณะเปน
พ่ีเล้ียง (Mentor) ในดานการบริหารงานรวมกับภาคเอกชนทั้งดานเทคนิค ความสัมพันธ และมุมมอง
ทางธุรกิจ โดยแนวการพัฒนาดังกลาว จะตองมีนโยบายจากตนสังกัดรองรับ และมีผลตอบแทนที่
เหมาะสม หรืออาจเปนผลตอบแทนที่ไมใชเงิน (Non-monetary compensation) เปนตน 

 ควรเพิ่มการใชระบบดิจิทัลเขามาชวยบริหารจัดการ เพื่อใหมีขอมูลในการวิเคราะหความกาวหนา 
คุณลกัษณะของโครงการ พฤติกรรมของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อการสังเคราะหขอมูลเชิงลึก (Insight) 
ในการวางนโยบายและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 

 ควรกําหนดและจัดใหมี/สงเสริมการสรางสมรรถนะของศูนยอํานวยความสะดวก ในประเด็นเรื่อง
การจัดการทรัพยสินทางปญญาเบื้องตน และการชวยเร่ืองการพัฒนาธุรกิจเบื้องตน โดยอาจทํางาน
เปนเครือขายกับศูนยอํานวยความสะดวกอ่ืน หนวยงานท่ีเก่ียวของ ผูเชี่ยวชาญทั้งในมหาวิทยาลัย 
และนอกมหาวิทยาลัย 

 ศูนยอํานวยความสะดวกโครงการ TM ควรนําเสนอรูปแบบการดําเนินการที่สอดคลองกับการปฏิบัติ
ท่ีดี (Best Practice) โดยกําหนดใหเปน กรอบการประเมินของศูนยฯ อาทิ ดานโครงสรางหนวยงาน 
การกําหนดมีตําแหนงประจําของพนักงาน รูปแบบการบริหารรายรับรายจายท่ีจํากัดการพ่ึงพึงงบ
ของรัฐ ตลอดจนกําหนดนโยบายพ้ืนฐานที่จําเปนของหนวยงานตนสังกัด (มหาวิทยาลัย) เชน การ
นับภาระงานทดแทน การพัฒนาระบบงานที่ใหนักวิจัยสามารถกรอกขอมูลและบริหารโครงการได
เอง เพ่ือลดภาระงานและคอขวดของศนูยอํานวยความสะดวกโครงการ TM   

ผลผลิต 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบกลไกโครงการ Talent Mobility 

ผลลัพธ (ท่ีคาดหวัง) 

แนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนาเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานโครงการ 
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เร่ืองที่ 2.2 การขยาย Food Innopolis Platform สูภูมิภาคและพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ 

ความสําคัญของโครงการ  

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่  
16 พฤษภาคม 2559 เพื่อใหเปนระบบนิเวศนวัตกรรมที่เหมาะสมสําหรับดึงดูดการลงทุนดานการวิจัยและ
พัฒนาบริษัทอาหารชั้นนําของโลกท้ังไทยและตางประเทศ และสนับสนุนใหบริษัท SMEs และ Startup ใน
อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เก่ียวของเกิดความเชื่อมโยงกับหวงโซมูลคาในอุตสาหกรรมอาหาร
ระดับโลก นําไปสูความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ของระบบเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งมีความพรอมทั้งดานโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กําลังคน และมีมาตรการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพ่ือการผลิตสินคาและบริการที่มี
มูลคาเพิ่มสูง ได รับมอบหมายใหเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนการจัดต้ังและดําเนินการ Food 
Innopolis รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ โดยจัดตั้ง Food Innopolis พ้ืนท่ีแรก ณ อุทยานวิทยาศาสตร 
ประเทศไทย (Thailand Science Park: TSP) จังหวัดปทุมธานี ปจจุบันมีบริษัทเอกชนทั้งไทยและตางประเทศ
มาลงทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในพื้นที่แลว 32 บริษัท และไดจัดพื้นที่ “Future Food Lab” เพ่ือสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใหทําวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมดานอาหาร ปจจุบันมีบริษัทในพ้ืนที่ 
Future Food Lab แลว 7 บรษิัท  

เพื่อใหการดาํเนินงาน Food Innopolis เปนไปตามเปาหมายของการเพ่ิมขีดความสามารถดานการวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรมของภาคเอกชนไดอยางครอบคลุมทั่วทั้งประเทศและกระจายสูสวนภูมิภาค จึงมีความ
จําเปนเรงดวนที่ตองขยายการดําเนินงานของ Food Innopolis ไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพและความพรอม อาทิ 
พ้ืนที่บริเวณเทคโนธานี เพ่ือรองรับความตองการใชบริการโรงงานตนแบบ พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเครือขายที่มี
ความรวมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และพื้นท่ีของอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค เพื่อให
ผูประกอบการเขาถึงบริการของ Food Innopolis ไดสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งจะทําให Food Innopolis 
สามารถที่จะดึงดูดบริษัทเอกชนใหมาลงทุนและสนับสนุนภาคเอกชนใหทําวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลอยางเปนรูปธรรมนําไปสูการเปนศนูยกลางนวัตกรรมอาหารที่สําคัญของโลก  

บทบาทของ สวทน. 

 ศึกษาวิเคราะหขอมูลและสํารวจพื้นที่ท่ีมีศักยภาพและความพรอมในการเปน Food Innopolis สวนขยาย 
 จัดทําขอเสนอโครงการเมอืงนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สวนขยาย  
 จัดทํา Future Food Lab เพ่ือพัฒนา Innovation Ecosystem ใหเหมาะสมตอการดําเนินงานของ SMEs  

ผลการดําเนินงาน 

(1) ขอเสนอโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารสวนขยาย  

สวทน. ไดเก็บขอมูลศักยภาพและความพรอมในการเปน Food Innopolis สวนขยายจากหนวยงาน
ตางๆ และจัดทําหลักเกณฑการพิจารณา และไดรับการเห็นชอบขอเสนอจาก รวท. เมื่อ 6 มิ.ย. 2561 ให
ประกาศพ้ืนที่เมืองนวัตกรรมอาหารเพ่ิมเติม   และคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) (นรม.เปนประธาน) 
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เห็นชอบใหประกาศพื้นที่ เมืองนวัตกรรมอาหารสวนขยาย 7 แหงให เปนพ้ืนที่สงเสริมการลงทุนเมื่อ 
วันที่ 25 ก.ค. 2561 

(2) Future Food Lab  

ดําเนินกิจกรรม FFL โดยสนับสนุน SMEs ใหทํา RDI และมีที่ปรึกษาพี่เลี้ยง (Research Coach) 
ผูเชี่ยวชาญ และพื้นที่รองรับเพ่ือใหการสนับสนุน โดยมีบริษัทเขารวมแลว 7 ราย 

(3) Food Innopolis Service Platform 

Food Innopolis ไดพัฒนา Service Platform เพ่ือสนับสนุนการสรางระบบนิเวศนวัตกรรมใหกับ
อุตสาหกรรมอาหาร โดยทาํงานรวมกับหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ ประกอบดวย 6 Service Platform ดังนี้  

1. FI Facilities   โดยมี Sensory Network ใหบริการเชื่อมโยงผูเชี่ยวชาญดาน Sensory ใหกับ
ผูประกอบการ และ Synchrotron for food innovation (รวมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน) ให
การสนับสนุนผูประกอบการในการใชเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑดานอาหาร 

2. Flavor Academy   รวมกับมหาวิทยาลัย 6 แหง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร และจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย) จัดทําโครงการ Flavor Academy พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรพ้ืนฐานของกลิ่นรส 
หลักสูตรการรังสรรคกลิ่นรส (Flavor Creation) และหลักสูตรพัฒนาบุคลากรผูสอนนักพัฒนากลิ่นรส 
(Train the Trainer) เพ่ือพัฒนาผูประกอบการฐานนวัตกรรมดานเทคโนโลยีกลิ่นรส โดยมีผูเขารับการ
อบรมท้ังสามหลักสูตรแลวรวม 130 คน 

3. Knowledge Forum และ Cutting Edge Technology   จัดกิจกรรมสัมมนาและอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูในอุตสาหกรรมอาหาร มีผูเขารวมกิจกรรมแลวกวา 600 คน  

4. Global Network ลงนามบันทึกความเขาใจ (Letter of Intent) กับหนวยงานของประเทศอิตาลี 
คือ Future Food Institute โดยไดรวมเปนเจาภาพจัด Food Innovation Global Mission 2018 ใน
ประเทศไทยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 

5. FDA & Food Safety รวมกับสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารแหงประเทศไทย 
(FoSTAT) และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการขึ้นทะเบียน
อาหารใหมและอาหารฟงกชั่น โดยพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและผูเชี่ยวชาญในการเปนผูประเมินความ
ปลอดภัยและการประเมินการกลาวอางทางสุขภาพ จํานวน 124 คน และสรางเครือขาย Food 
Innovation and Regulation Network (FIRN) เพื่อเปนเครือขายในการแลกเปลี่ยนขอมูลดานความ
ปลอดภัยและการประเมินการกลาวอางทางสุขภาพของประเทศ 

6. FoodTech Startup  

6.1 Food Innopolis Innovation Contest 2018 การประกวดโครงการนวัตกรรมอาหาร
ระดับปริญญาตรี ในสองหัวขอคือ Waste Not และ Original Sensation โดยเริ่มจากการจัด 
BootCamp 3 วัน มีนักศึกษาเขารวมประมาณ 300 คน และมีโครงการสงเขาประกวด 70 
โครงการ โดย 16 โครงการ ไดรับการคดัเลือกเขาสูรอบสุดทาย  
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6.2 Program for Acceleration and Development of Thai Food SMEs (PADTHAI) 
อบรมผูประกอบการในธุรกิจอาหารที่ใชนวัตกรรมอยางเขมขน เปนระยะเวลา 14 สัปดาห 
(เฉพาะวันเสาร) เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันและเรงพัฒนาธุรกิจใหเติบโตไปสู
ตลาดสากล โดยมีผูเขารวมโครงการรุนแรก 25 บริษัท 

6.3 Innovative Driven Enterprise (IDE) รวมกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย กระตุนและ
เรงการเติบโตของ FoodTech Startup โดยรับสมัครผูประกอบการใหมดานนวัตกรรมอาหาร
เขาโครงการจํานวน 15 ราย และคัดเลือกผูประกอบการ 2 ราย ที่มีศักยภาพสูงไปเขารวม MIT 
Enterprise Forum Deep Dive ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนเวลาหน่ึงสัปดาห เพ่ือแสวงหา
โอกาสและความรวมมือทางธุรกิจและเทคโนโลยีกับนักลงทุนและหนวยงานในตางประเทศ 

ผลผลิต 

 ขอเสนอโครงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สวนขยาย ท่ีไดรับความเห็นชอบ 
จาก รวท. เพ่ือ วท. ประกาศเขตพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารจํานวน 15 แหง และ BOI ประกาศเปนพื้นที่
สงเสริมการลงทุนเมืองนวัตกรรมอาหาร 7 แหง  

 บริษัทเขารวมโครงการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันและเรงพัฒนาธุรกิจใหเติบโตไปสู
ตลาดสากลแลว 25 บริษัท (PADTHAI)   

ผลลัพธ (ท่ีคาดหวัง) 

 เกิดพ้ืนที่ Food Innopolis สวนขยาย อาทิ พื้นที่ในมหาวิทยาลัย อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค และ
หนวยงานวิจัยที่มีศักยภาพ ที่สนับสนุนภาคเอกชนใหทําวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
นําไปสูการขับเคลื่อนประเทศไทยใหเปนศนูยกลางนวัตกรรมอาหารท่ีสําคัญของโลก       

 ผูประกอบการในอุตสาหกรรมใชบริการ Service Platform และบริการตางๆ ของเมืองนวัตกรรม
อาหารในการพัฒนาขีดความสามารถในการทาํวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม  
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เร่ืองท่ี 2.3 ตัวชี้วัดบังคับ : การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน 

2.3.1 รอยละการดําเนินการตามแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน 

 

แผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
ลําดบั เรื่อง ประเด็น ความสอดคลองกับ

นโยบาย 

รัฐบาล (ถามี) 

วัตถุประสงค กลุม 

เปาหมาย 

ประเภทส่ือ 

โทรทัศน 

(จํานวน) 

วิทยุ 

(จํานวน) 

ส่ิงพิมพ 

(จํานวน) 

สารสนเทศ 

ออนไลน 

(จํานวน) 

ส่ืออื่นๆ* 

(จํานวน) 

กิจกรรม** 

(จํานวน) 

1 กิจกรรมโครงการ

ย อ ย ดํ า เ นิ น ง า น

ร ว ม กับ เ ค รื อ ข า ย  

ภ า ย ใ ต โ ค ร ง ก า ร

สงเสริมบุคลากรดาน

วิ ท ย า ศ า ส ต ร  

เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ

น วั ต ก ร ร ม จ า ก

มหาวิทยาลั ยและ

ส ถ า บั น วิ จั ย ข อ ง

ภาครัฐไปปฏิบัติงาน

เ พื่ อ เ พ่ิ ม ขี ด

ความสามารถการ

ส ง เ ส ริ ม น โ ย บ า ย

โครง กา รส ง เ ส ริ ม

บุ ค ล า ก ร ด า น

วิ ท ย า ศ า ส ต ร  

เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ

น วั ต ก ร ร ม จ า ก

มหาวิทยา ลัยและ

ส ถ า บั น วิ จั ย ข อ ง

ภาครัฐไปปฏิบัติงาน

เ พื่ อ เ พ่ิ ม ขี ด

ความสามารถการ

มติ ครม. เม่ือวันที่  

18 กุมภาพันธ 2558 

ม อ บ ห ม า ย ใ ห

กระทรวงวิทยาศาสต

รและเทคโนโลยี โดย

สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการนโยบ

า ย วิ ท ย า ศ า ส ต ร  

เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ

นวัตกรรมแหงชาติ 

ประสานหนวยงานที่

เ ก่ี ย ว ข อ ง ทั้ ง ใ น

ภ า ค รั ฐ แ ล ะ

การประชาสัมพันธ

นโยบายแหงรัฐ ใน

การพัฒนาและสงเส

ริมการใชประโยชน

จากวิ ทยาศาสตร  

เทคโนโลยี การวิจัย

แ ล ะ พั ฒ น า  แ ล ะ

น วั ต ก ร ร ม  แ ล ะ

สงเสริมการพัฒนา

ผูประกอบการผาน

การสรางองคความรู

ดาน วิทยาศาสตร  

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน

สถาบันการ

ศึกษา 

ผูประกอบก

าร และ

ประชาชน

ทั่วไป 

 วิทยุ 

(1) 

 

 

เว็บไซด 

(2) 

เฟสบุค 

(2) ขาว

ออนไลน  

(22)  

(เจาหนาท่ี

ให

คําปรึกษา 

แนะนําแกผู

เขาเยี่ยม

หรือ

สอบถาม

ขอมูลทาง

โทรศัพท

ศูนยอํานวย

ความสะดวก 

4 แหง (4) 

บูธให

คําปรึกษา

ในงาน Thai 

Tech Expo 

2018 (1)  

ประชุมสัมม

นาเพ่ือ

พัฒนา

ศักยภาพผู

ประสานงา

นเครือขาย

โครงการ (1) 



99 

ลําดบั เรื่อง ประเด็น ความสอดคลองกับ

นโยบาย 

รัฐบาล (ถามี) 

วัตถุประสงค กลุม 

เปาหมาย 

ประเภทส่ือ 

โทรทัศน 

(จํานวน) 

วิทยุ 

(จํานวน) 

ส่ิงพิมพ 

(จํานวน) 

สารสนเทศ 

ออนไลน 

(จํานวน) 

ส่ืออื่นๆ* 

(จํานวน) 

กิจกรรม** 

(จํานวน) 

แขงขันในภาคเอกชน 

(Talent Mobility) 

แขงขันในภาคเอกชน 

(Talent Mobility) 

ภ า ค เ อ ก ช น เ พื่ อ

ผ ลั ก ดั น ก า ร

ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม

น โ ย บ า ย ใ ห เ กิ ด

ประสิทธิผลสูงสุด 

เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ

นวัตกรรม 

2 งานสัมมนา 

“Talent Mobility 

Fair 2017” วัน

อังคารท่ี 2 ตุลาคม 

2560 ณ ศูนยการ

ประชุมแหงชาติ

สิริกิต์ิ 

 

งานสัมมนาและการจัด

กิจกรรมจับคูระหวาง

นั ก วิ จั ย แ ล ะ

ผูประกอบการ และ

การใหความรู ขอมูล

ด านการลงทุนวิ จั ย

และนวัตกรรม และ

สรางเครือข ายวิ จั ย

ระหวางภาคเอกชน 

มหาวิ ทยาลั ยและ

หนวยงานภาครัฐที่

เก่ียวของ 

มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 

กุ มภาพั นธ  2558 

ม อ บ ห ม า ย ใ ห

กระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  โดย

สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวตักรรมแหงชาติ 

ประสานหนวยงานท่ี

เก่ียวของทั้งในภาครัฐ

และภาคเอกชนเพ่ือ

ผลักดันการดําเนินการ

เ พ่ื อ ส ร า ง ค ว า ม

ตระห นัก เ ก่ี ยว กั บ

น โ ย บ า ย  Talent 

Mobility ตลอ ด จ น

แสดงศักยภาพดาน

ผลงานการวิจัยและ

พัฒนาของบุคลากร

ด า น  ว ท น .  ใ น

มหาวิ ทยา ลั ยและ

สถาบันวิ จั ยที่ ร วม

โครงการ รวมถึงการ

จัดกิจกรรมจับคูความ

ร วม มื อแล ะสร า ง

เครือขายวิจัยระหวาง

สถาบันอุดมศึ กษา 

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน

สถาบันการ

ศึกษา 

ผูประกอบก

าร และ

ประชาชน

ทั่วไป 

 

TV 

(3)  

 

 

 

  นสพ. (4) 

 

เฟสบุค (2) 

ขาว

ออนไลน 

(12)  

เว็บไซด 

(3)  

กลุมไลน 

ส.อ.ท.(1) 

 

 

ชองทาง

สื่อสาร

ภายใน

ใหแก

สมาชิกของ 

ส.อ.ท. (1) 

 

แถลงขาว

และจัด

สัมมนา (1) 

กิจกรรม

จับคู

ระหวาง

นักวิจัย

และ

ผูประกอบ

การ (1) 
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ลําดบั เรื่อง ประเด็น ความสอดคลองกับ

นโยบาย 

รัฐบาล (ถามี) 

วัตถุประสงค กลุม 

เปาหมาย 

ประเภทส่ือ 

โทรทัศน 

(จํานวน) 

วิทยุ 

(จํานวน) 

ส่ิงพิมพ 

(จํานวน) 

สารสนเทศ 

ออนไลน 

(จํานวน) 

ส่ืออื่นๆ* 

(จํานวน) 

กิจกรรม** 

(จํานวน) 

ตามนโยบายให เกิด

ประสิทธิผลสูงสุด 

 

ภาครั ฐ และส ถาน

ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่

เก่ียวของ และมีพิธี

ม อ บ ร า ง วั ล  TM 

Innovation Award 

2 0 1 7  ซึ่ ง จั ด เ ป น

ประจําทุกป 

3 พิ ธี ล ง น า มบั น ทึ ก

ข อ ต ก ล ง ค ว า ม

ร ว ม มื อ ร ะ ห ว า ง 

ธ น า ค า ร พั ฒ น า

วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมแหง

ประเทศไทย (ธพว.) 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย

เทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุ รี (มจธ.) 

แ ล ะ  สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมกา ร โ ย

บาย วิทยาศาสตร

ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น

ป ระ เ ท ศ ไป สู ไ ท ย

แลนด 4.0 และเปน

ก า ร ส นั บ ส นุ น

ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร

สตารทอัพ และเอส

เ อ็ ม อี ใ น ก ลุ ม

อุ ต ส า ห ก ร ร ม

เปาหมาย 

ต า ม ที่  รั ฐ บ า ล มี

น โ ย บ า ย ใ น ก า ร

ขั บ เ ค ลื่ อ น

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ข อ ง

ประเทศเพ่ือเขาสูยุค

ไทยแลนด 4.0 โดย

มุ ง เ น น ส ง เ ส ริ ม 

ส นั บ ส นุ น พั ฒ น า

ผูประกอบการเอส

เ อ็ ม อี ใ น  5  ก ลุ ม

อุตสาหกรรม คือ 1.

อุตสาหกรรมอาหาร 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ท า ง

เ พ่ื อ ผ ลั ก ดั น แ ล ะ

ส ง เ ส ริ ม ก า ร นํ า

งานวิจัย นวัตกรรม 

และเทคโนโลยี ไป

พัฒนาผูประกอบการ

ในกลุ มสตาร ท อัพ 

และเอสเอ็มอี สราง

ความเชื่อมโยงและ

บูรณาการในดานตาง 

ๆ  ( Ecosystem) 

สามารถใชบริการ

ด า น ก า ร พั ฒ น า

ผูประกอบการอยาง

ผูประกอบก

ารสตารท

อัพ และเอส

เอ็มอี 

 

TV (2)  

  

น.ส.พ. (5) 

 

 

เฟสบุค (3) 

เว็บไซต 

(3) 

ขาว

ออนไลน 

(59) 

 

 

 

แถลงขาว

พิธีลงนาม 

MOU (1) 
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ลําดบั เรื่อง ประเด็น ความสอดคลองกับ

นโยบาย 

รัฐบาล (ถามี) 

วัตถุประสงค กลุม 

เปาหมาย 

ประเภทส่ือ 

โทรทัศน 

(จํานวน) 

วิทยุ 

(จํานวน) 

ส่ิงพิมพ 

(จํานวน) 

สารสนเทศ 

ออนไลน 

(จํานวน) 

ส่ืออื่นๆ* 

(จํานวน) 

กิจกรรม** 

(จํานวน) 

เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ

นวัตกรรมแหงชาติ 

(สวทน.) “โครงการ

พัฒนาผูประกอบการ 

Startup และ SMEs 

กาวไกลครบวงจร” 

ก า ร เ ก ษ ต ร 

เทคโนโลยีชีวภาพ 2. 

อุ ตสาหกรรมกลุ ม

สาธารณสุข สุขภาพ 

แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี

ทางการแพทย  3 . 

ก ลุ ม เ ค รื่ อ ง มื อ

อุ ป ก รณ อั จ ฉ ริ ย ะ 

หุ นย น ต  4 .  ก ลุ ม

ดิจิทัล  และ 5. กลุม

อุ ต ส า ห ก ร ร ม

ส ร า ง ส ร ร ค  

วั ฒ น ธ ร ร ม  แ ล ะ

บริการที่มีมูลคาสูง 

เปนระบบและครบ

ทุกดาน สรางระบบ

พ่ี เ ล้ี ย ง ท า ง ธุ ร กิ จ 

( Mentor) ใ ห แ ก

ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร 

รวมท้ังสรางโอกาส

ให ผู ประกอบ กา ร

สตารทอัพ และเอส

เอ็มอี ใหเขาถึงแหลง

ทุนในรูปแบบตาง ๆ 

เ ช น  ก า ร ใ ห เ งิ น

สิ น เ ชื่ อ  ก า ร ร ว ม

ลงทุน เปนตน 

4 Talent Mobility 

รวมกับเครือขายจัด

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า

ผูประกอบการ เ ชิง

เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ

นวัตกรรมเ พ่ือการ

กิจกรรม ใน หัว ข อ 

“ปน อี ให เปน ออ 

( Entrepreneur ➤ 

Awesome)” ใ น  4 

ภูมิภาค 

มติ ครม. เม่ือวันที่  

18 กุมภาพันธ 2558 

ม อ บ ห ม า ย ใ ห

กระทรวงวิทยาศาสต

รและเทคโนโลยี โดย

สํ า นั ก ง า น

เ ป น โ ค ร ง ก า ร ท่ี

ส นั บ ส นุ น แ ล ะ

ส ง เ ส ริ ม ค ว า ม

เขมแข็งในการพัฒนา

ผูประกอบก

ารสตารท

อัพ และเอส

เอ็มอี 

   

นสพ. (1) 

 

 

ขาว

ออนไลน 

(38) 

เฟสบุค (3) 

 

 

 

กิจกรรม

อบรม ใน 

3 จังหวัด 

(ภาคเหนือ
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ลําดบั เรื่อง ประเด็น ความสอดคลองกับ

นโยบาย 

รัฐบาล (ถามี) 

วัตถุประสงค กลุม 

เปาหมาย 

ประเภทส่ือ 

โทรทัศน 

(จํานวน) 

วิทยุ 

(จํานวน) 

ส่ิงพิมพ 

(จํานวน) 

สารสนเทศ 

ออนไลน 

(จํานวน) 

ส่ืออื่นๆ* 

(จํานวน) 

กิจกรรม** 

(จํานวน) 

พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

ภูมิภาค  

 

คณะกรรมการนโยบ

า ย วิ ท ย า ศ า ส ต ร  

เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ

นวัตกรรมแหงชาติ 

ประสานหนวยงานที่

เ ก่ี ย ว ข อ ง ทั้ ง ใ น

ภ า ค รั ฐ แ ล ะ

ภ า ค เ อ ก ช น เ พื่ อ

ผ ลั ก ดั น ก า ร

ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม

น โ ย บ า ย ใ ห เ กิ ด

ประสิทธิผลสูงสุด 

ศั ก ย ภ า พ ข อ ง

ผูประกอบการ 

เว็บไซต 

(3) 

/ภาคอีสาน

และ

ภาคใต) (3) 

 

5 พิ ธีเปด “โครงการ

พัฒนาผู เ ช่ี ยวชาญ

อุตสาหกรรมรุนใหม

เ พ่ื อ ย ก ร ะ ดั บ ขี ด

ความสามารถดาน

วิ ท ย า ศ า ส ต ร  

เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ

น วั ต ก ร ร ม ใ น

เ พ่ื อ ส ง เ ส ริ ม ก า ร

เคลื่อนยายบุคลากร

ด า น  ว ท น .  จ า ก

มหาวิทยา ลัยและ

ส ถ า บั น วิ จั ย ข อ ง

ภาครัฐไปปฏิบัติงาน

ใ น ส ถ า น

ประกอบการ SME 

โ ค ร ง ก า รภ า ย ใ ต

นโยบาย “วิทยแกจน

แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ

ภู มิ ภ า ค ”  ข อ ง

กระทรวงวิทยาศาสต

รและเทคโนโลยี 

เพื่ อ ถ า ยทอดอ งค

ค ว า ม รู แ ล ะ

ประสบการณ จ าก

ผู เ ชี่ ย ว ช า ญ รุ น พ่ี  

( Mentors) แ ก

ผู เชี่ยวชาญรุนใหม  

(New Talents) เพ่ือ

ย ก ร ะ ดั บ ขี ด

ผูเช่ียวชาญ 

ผูประกอบก

าร 

 

TV (4)  

  

 

วิทย ุ(1) 

 

นสพ. (14) 

 

 

ขาว

ออนไลน 

(43) 

 

 

 

แถลงขาว

ความ

รวมมือ 

(1) 
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ลําดบั เรื่อง ประเด็น ความสอดคลองกับ

นโยบาย 

รัฐบาล (ถามี) 

วัตถุประสงค กลุม 

เปาหมาย 

ประเภทส่ือ 

โทรทัศน 

(จํานวน) 

วิทยุ 

(จํานวน) 

ส่ิงพิมพ 

(จํานวน) 

สารสนเทศ 

ออนไลน 

(จํานวน) 

ส่ืออื่นๆ* 

(จํานวน) 

กิจกรรม** 

(จํานวน) 

ภ า ค เ อ กช น  ( TM 

Acdamy)” ค ว า ม

ร ว ม มื อ ร ะ ห ว า ง 

สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการนโยบ

า ย วิ ท ย า ศ า ส ต ร  

เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ

นวัตกรรมแหงชาติ 

( ส ว ท น . )  แ ล ะ 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย

เทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)  

วิสาหกิจชุมชน (CE) 

แ ล ะ ธุ ร กิ จ

ประกอบการทองถ่ิน 

( OTOP) ท้ั ง ใ น

ส ว น ก ล า ง แ ล ะ

ภูมิภาค 

ความสามารถดาน

ก า ร แ ข ง ขั น ใ น

ภาคเอกชน รวมถึง

ส ง เ ส ริ ม ก า ร

เ ค ล่ื อ น ย า ย

ผู เชี่ยวชาญรุนใหม

ออกไปปฏิบัติงานใน

โ ค ร ง ก า ร  Talent 

Mobility  

เฟสบุค (3) 

เว็บไซต 

(3) 

 

ประเภทสื่อสิ่งพิมพ เชน จดหมายขาว โปสเตอร เปนตน 
* ใหระบุประเภทสื่ออ่ืนๆ เชน  สื่อบุคคล อาสาสมัครประชาสัมพันธ เปนตน 
** ใหระบุประเภทกิจกรรม เชน แถลงขาว นิทรรศการ เปนตน  
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แผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชนรายเดือน ปงบประมาณ 2561 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

เรื่อง ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 

1. กิจกรรมโครงการยอยดําเนินงาน
รวมกับเครือขาย ภายใตโครงการ
สงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตร  
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม จ า ก
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของ
ภาครัฐไปปฏิบั ติ ง าน เพื่ อ เพิ่ มขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ก า ร แ ข ง ขั น ใ น
ภาคเอกชน (Talent Mobility)  

เฟสบุค(2) 
เว็บไซต(1) 

เฟสบุค(1)  
ขาว
ออนไลน 
(1) 
เว็บไซต(1) 

วทิยุ (1) 
เฟสบุค 
(2) 
เว็บไซต(1) 

เฟสบุค(2) 
เว็บไซต(1) 

เฟสบุค(2) 
เว็บไซต(1) 

เฟสบุค(2) 
เว็บไซต(1) 

เฟสบุค(2) 
เว็บไซต(1) 

เฟสบุค(2) 
เว็บไซต(1) 

เฟสบุค(2) 
เว็บไซต(1) 

เฟสบุค(2) 
เว็บไซต(1) 
ขาว
ออนไลน 
(9) 

เฟสบุค(2) 
เว็บไซต(1) 
ขาว
ออนไลน 
(11) 
ออกบู
ธงาน 
Thai 
Tech 
Expo (1) 

เฟสบุค(2) 
เว็บไซต(1) 
ขาว
ออนไลน 
(1)  
ประชุมสัม
มนาเพ่ือ
พัฒนา
ศักยภาพผู
ประสานง
าน
เครือขาย
โครงการ 
(1) 
 

2. งานสัมมนา “Talent Mobility Fair 
2017” วันอังคารท่ี 2 ตุลาคม 2560 
ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ ์

TV (3)  
น.ส.พ. (4) 
เฟสบุค 
(2) 
เว็บไซต(3) 
ขาว
ออนไลน 
(12) 
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เรื่อง ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 

แถลงขาว 
(1) 
กิจกรรม 
(1) 

3. พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ระหวาง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
(ธพว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี (มจธ.) และ สํานักงาน
คณะกรรมการโยบายวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สว
ทน.) “โครงการพัฒนาผูประกอบการ 
Startup และ  SMEs ก าว ไกลครบ
วงจร” 

    TV (2) 
น.ส.พ. (5) 
เฟสบุค(3) 
เว็บไซต(3) 
ขาว
ออนไลน 
(59) 
แถลงขาว
พิธีลงนาม 
MOU (1) 

       

4. โครงการพัฒนาผูประกอบการเชิง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเ พ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค กิจกรรมใน
หั ว ข อ  “ ป น  อี  ใ ห เ ป น  อ อ 

( Entrepreneur ➤ Awesome)” 
(ภาคเหนือ ภาคอสีาน และภาคใต) 

        นสพ. (1) 
ขาว
ออนไลน 
(38) 
เฟสบุค(3) 
เว็บไซต(3) 

   

5. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ผู เ ชี่ ย ว ช า ญ
อุตสาหกรรมรุนใหมเพื่อยกระดับขีด
ความสามารถด าน วิทยาศาสตร  
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ใ น
ภาคเอกชน (TM Academy) 

         นสพ. (5) 
ขาว
ออนไลน 
(12)  

TV (4)  
วทิยุ (1) 
นสพ. (6) 
ขาว
ออนไลน 
(31) 

นสพ. (3) 
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เรื่อง ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 

แถลงขาว 
(1) 
เฟสบุค(3) 
เว็บไซต(3) 

 

2.3.2 รอยละการชี้แจงประเดน็สําคัญที่ทันตอประเด็นสถานการณ 

       ในปงบประมาณ 2561 น้ี สวทน. ไมมีประเด็นขาวที่กําหนดจากกรมประชาสัมพันธ สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพ่ือชี้แจงตอนายกรัฐมนตรี 
 



107 
 

องคประกอบที่ 3 : ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนท่ี/ทองถิ่น ภูมิภาค จังหวัด 
กลุมจังหวัด หรือการบูรณาการการปฏิบัติงานหลายพื้นท่ีหรือหลายหนวยงาน (Area Base) 

การดําเนินงานตามภารกิจในพื้นที่/ทองถ่ิน ภูมิภาค จังหวัด กลุมจังหวัด การบูรณาการระบบการ
ปฏิบัติงานรวมกันหลายหนวยงานที่มีภารกิจรวมกันในพ้ืนที่ การดาํเนินการตามนโยบายประชารัฐ  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการดําเนินการสําเร็จตามท่ีกําหนดไว 1 เร่ือง ดังน้ี 
 

เร่ืองที่ 3.1 ขับเคลื่อน Talent Mobility ในระดับภูมิภาค 

ความสําคัญของโครงการ  

สวทน. ไดเร่ิมนํารองขับเคลื่อนโครงการสงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
มหาวิทยา ลัยและสถาบัน วิ จัยของภาครั ฐไปปฏิบัติ งานเพื่อ เ พ่ิมขีดความสามารถในภาคเอกชน  
(Talent Mobility) และมีการสรางระบบ Clearing House ข้ึนมาอํานวยความสะดวกในการเชื่อมโยงบุคลากร
ของภาครัฐใหไปชวยภาคเอกชนไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งปจจุบันไดรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ในการสงเสริมและสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยเขารวมโครงการ 
นอกจากนี้ยังมีการดําเนินโครงการรวมกับโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 
(ITAP) ของ สวทช. โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม (พวอ.) ฝายอุตสาหกรรม  
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมถึงสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และหนวยงานอ่ืน 
รวม 8 แหง  

ในป 2560 สวทน. ไดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับกลุมโครงการสงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ
การแขงขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ใน 4 ภูมิภาคของประเทศ เพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือขาย
นวัตกรรมระหวางภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และหนวยงานภาครัฐในระดับภูมิภาค และสนับสนุนการ
กระจายการบริหารจากสวนกลางไปยังภูมิภาค สงผลใหการดําเนินงานของโครงการ Talent Mobility เกิด
ความคลองตัวมากย่ิงขึ้น  

ในการนี้ สวทน. โดยโครงการ Talent Mobility รวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยพะเยา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ขับเคลื่อน
การดําเนินงาน Talent Mobility ระดับภูมิภาคในการดําเนินกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของภาครัฐ ออกไปปฏิบัติงานเพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถการแขงขันใหกับภาคเอกชน จํานวนไมนอยกวา 100 คน ในป 2561 เพ่ือสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของภาคเอกชน รวมถึงเปนการกําลังคนทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ในระดับภูมิภาค อันจะ
นําไปสูการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศในลําดับตอไป 

บทบาทของ สวทน. 

 เปนเจาภาพในการหารือผูมีสวนไดสวนเสียรวมถึงหนวยงานที่เก่ียวของกับการขับเคลื่อน Talent 
Mobility ในระดับภูมิภาค  

 แตงตั้งคณะกรรมการกํากับกลุมโครงการสงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
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นวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันใน
ภาคเอกชน (Talent Mobility) ใน 4 ภูมิภาคของประเทศ 

ผลการดําเนินงาน 

เกิดการเคลื่อนยายบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหา วิ ทยาลั ยพะเยา  มหา วิทยาลั ย เทคโน โลยี ราชมงคลล านนา มหา วิทยาลั ยขอนแก น  และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไปปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของสถานประกอบการในภูมิภาค ในโครงการ Talent 
Mobility แลว จํานวน 194 คน แบงเปน นักวิจัย 71 คน ผูชวยนักวิจัย 123 คน (นักศึกษา ป.เอก 11 คน ป.โท 38 
คน ป.ตรี 74 คน) 

ผลผลิต 

บุคลากรด าน วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคไดแก  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ออกไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ือเพิ่มพัฒนาศักยภาพของสถานประกอบการใน
ภูมิภาค จํานวนไมนอยกวา 100 คน 

ผลลัพธ (ท่ีคาดหวัง) 

 เพิ่มศกัยภาพในการสรางนวัตกรรมและเพ่ิมความสามารถในการแขงขันในภาคเอกชน 
 สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเพ่ิมมากขึ้น 
 เพิ่มจํานวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาและเพิ่มการจางงานบุคลากร วทน. ในภาคเอกชนใหเพ่ิมมากข้ึน 
 สรางความเชื่อมโยงระหวางสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมใหเกิดการถายทอดและ

แลกเปลี่ยนองคความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งในระบบการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม 
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องคประกอบท่ี 4 : ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหาร
จัดการระบบงาน  งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการใหบริการประชาชนหรือหนวยงาน
ของรัฐ (Innovation Base) รวมท้ังการกํากบัดูแล กิจการของคณะกรรมการ  

ขอเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหนวยงานในดานตางๆ เชน การพัฒนานวัตกรรมในการ 
บรหิารจัดการ ระบบงาน งบประมาณ ทรพัยากร บุคคล เทคโนโลยี ฐานขอมูล กฎหมาย พรอมผลงานที่จะสง
มอบแยกตามรายไตรมาส ผลงานท่ีเกิดข้ึนจริงในแตละไตรมาส   

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดกําหนดเปาหมายไว 4 เรื่อง ดังนี้   
 

เร่ืองที่ 4.1 การสํารวจความพึงพอใจตอศักยภาพศูนยอํานวยความสะดวก Talent Mobility  

ความสําคัญของโครงการ 

ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2558 มีมติเห็นชอบนโยบายสงเสริมบุคลากร
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไป
ปฏิบัติงานเพื ่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) และมอบหมายให
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สวทน. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของทั ้งภาครัฐและเอกชน 
ผลักดันการดําเนินการตามนโยบายดังกลาวใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด สวทน. ไดดําเนินการขับเคลื ่อน
โครงการ Talent Mobility โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับศักยภาพดานการแขงขันของภาคเอกชน ดวย
การสรางความเชื่อมโยงที่เขมแข็งระหวางมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน (University – Industry Linkage) 
การเคลื่อนยายบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ซึ่งสวนใหญอยูในมหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัยของภาครัฐไปรวมทําวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมกับภาคเอกชน และการสรางนักวิจัยรุนใหม
ซึ่งปจจุบันยังเปนนิสิตนักศึกษา รวมถึงการเสริมสรางศักยภาพนักวิจัยของสถานประกอบการดวยการเขา
รวมกิจกรรมดังกลาว 

โครงการ Talent Mobility ไดมีการสรางระบบ Clearing House ขึ้นมาอํานวยความสะดวกในการ
เชื ่อมโยงบุคลากรของภาครัฐใหไปชวยภาคเอกชนอยางเปนรูปธรรม โดยปจจุบันมีความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยในการจัดตั้งศูนยอํานวยความสะดวก (Clearing House) กระจายอยูทุกภูมิภาคของประเทศ
เพื ่อเปนหนวยประสานงานและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือที่เขมแข็งระหวางสถาบันการศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรมในแตละภูมิภาคสงผลใหการดําเนินงานของโครงการ Talent Mobility เกิดความ
คลองตัวมากยิ่งขึ้น หลังจากดําเนินงานโครงการมาเปนระยะเวลา 4 ป จึงมีการเก็บรวบรวมรายงานการ
ประเมินศักยภาพ Clearing House จากผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการไดแก สถานประกอบการ 
และนักวิจัยที่เขารวมโครงการเพื ่อนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงการทํางานของ Clearing House ใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

บทบาทของ สวทน. 

เปนเจาภาพในการหารือผูมีสวนไดสวนเสียรวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการจัดทํารายงานผลการ
ประเมินศักยภาพศูนยอํานวยความสะดวก Talent Mobility (Clearing House) รวมถึงติดตามการดําเนินงาน
และจัดทํารายงาน 
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ผลการดําเนินงาน 

รายงานผลการประเมินศักยภาพศูนยอํานวยความสะดวกและหนวยงานรวมดําเนินโครงการ Talent 
Mobility จากขอมูลโครงการที่มีการดําเนินงานเสร็จสิ้นแลว 57 โครงการ ทั้งนี้จากหนาที่ความรับผิดชอบของ
ศูนยอํานวยความสะดวกและหนวยงานรวมดําเนินการโครงการ Talent Mobility สามารถออกแบบการ
ประเมินศักยภาพศูนยอํานวยความสะดวกและหนวยงานรวมดําเนินการโครงการ Talent Mobility จากผูท่ี
เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ ได 5 หวัขอ ดังนี้ 1) ความรวดเร็วในการติดตอประสานงาน ซึ่งไดรับความพึง
พอใจจากนักวิจัย คิดเปนรอยละ 85.4 และความพึงพอใจของสถานประกอบการ คิดเปนรอยละ 81.2  
2) ความชัดเจนในการใหขอมูลโครงการ Talent Mobility โดยผลการประเมินความพึงพอใจของนักวิจัย  
คิดเปนรอยละ 89.8 และความพึงพอใจของสถานประกอบการ คิดเปนรอยละ 82.9 3) ความสะดวกในการ 
ขออนุมัติโครงการ ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของนักวิจัย คิดเปนรอยละ 83.2 และความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ คิดเปนรอยละ 80.0 4) การใหคําปรึกษาและความชวยเหลือเมื่อเกิดปญหา ไดรับความ 
พึงพอใจของนักวิจัย คิดเปนรอยละ 89.1 และความพึงพอใจของสถานประกอบการ คดิเปนรอยละ 84.1 และ 
5) ความตองการเขารวมโครงการ Talent Mobility อีกในอนาคตของนักวิจัย/บุคลากร วทน. และ 
สถานประกอบการ ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของนักวิจัย คิดเปนรอยละ 92.3 และความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ คิดเปนรอยละ 89.6 

 

รูปที่ 1 สัดสวนความพึงพอใจตอศักยภาพของศูนยอํานวยความสะดวกและหนวยงานรวมดําเนินโครงการ Talent Mobility 

ผลผลิต 

รายงานผลการประเมินศักยภาพศูนยอํานวยความสะดวก Talent Mobility (Clearing House) 

ผลลัพธ (ที่คาดหวัง) 

 แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานของศูนยอํานวยความสะดวก Talent Mobility เพื่อเปน
หนวยประสานงานและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือที่เขมแข็งระหวางสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
ในแตละภูมิภาคสงผลใหการดําเนินงานของโครงการ Talent Mobility เกิดความคลองตัวมากยิ่งขึ้น 
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 สรางความเชื่อมโยงระหวางสถาบันการศกึษากับภาคอุตสาหกรรมใหเกิดการถายถอดและซึมซับองค
ความรูนํามาถายทอดเพ่ิมศักยภาพในระบบการศึกษา 
 

เร่ืองที่ 4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ 

แผนงาน 

กรอบ
งบประมาณ 

ป 2561 
(ลานบาท) 

ผลใชจาย
งบประมาณ 

ป 2561  
(ลานบาท) 

รอยละผลใชจาย
งบประมาณ 

ป 2561 

กลยุทธที่ 1 สรางรากฐานความเขมแข็งของระบบ
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

31.753 29.821 94% 

แผนงาน 1.1: การจัดทําและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

8.979 8.787 98% 

แผนงาน 1.2: การจัดทํามาตรการเพ่ือเสริมสราง
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนานวัตกรรม 

1.349 1.311 97% 

แผนงาน 1.3: การจัดทําฐานขอมูลดัชนี วทน. และการ
คาดการณเทคโนโลยี 

21.425 19.724 92% 

กลยุทธที่ 2 พัฒนา Platform สนับสนุนนวัตกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

67.149 64.574 96% 

แผนงาน 2.1: การออกแบบและทดสอบกลไกสนับสนุน 
วทน. ในอุตสาหกรรม 

19.874 19.989 101% 

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

34.876 32.711 94% 

แผนงาน 2.3: การขับเคลื่อนนโยบายการทูต
วิทยาศาสตร (Science Diplomacy) 

12.399 11.874 96% 

กลยุทธที่ 3 พัฒนา New Growth Engine ของ
เศรษฐกิจนวัตกรรม 

132.665 125.105 94% 

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

60.717 59.039 97% 

แผนงาน 3.2: การพัฒนากลไกสนับสนุนผูประกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรมรายใหมและวิสาหกิจเริ่มตน (Startup)  

4.280 4.194 98% 

แผนงาน 3.3: การพัฒนากําลังคนสะเต็ม (STEM 
Workforce & Talent Mobility) 

67.668 61.872 91% 

กลยุทธที่ 4 พัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 63.140 51.506 82% 
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แผนงาน 

กรอบ
งบประมาณ 

ป 2561 
(ลานบาท) 

ผลใชจาย
งบประมาณ 

ป 2561  
(ลานบาท) 

รอยละผลใชจาย
งบประมาณ 

ป 2561 

แผนงาน 4.1: โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองคกร 63.140 51.506 82% 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 89.022 88.116 99% 

รวม 
    มีผูกพันสัญญาการเชาตึก 

383.730 
 

359.122 
18.417 

94% 
98% 
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เร่ืองที่ 4.3 การกํากับดูแลกจิการของคณะกรรมการองคการมหาชน 

ผลการดําเนินงาน 

โครงการ แผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

1.บทบาทและ
การปฏิบัติ
หนาที่ของคณะ
กรรมการบริหาร 

- คณะกรรมการใหความ
เ ห็ นช อ บ แ ผ นตั ว ช้ี วั ด
ประจําป ภายในเวลาที่
กําหนด 

- คณะกรรมการบริหารฯ ได พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการ
ดําเนินงานและงบประมาณสํานักงานฯ ประจําปงบประมาณ 2561 
ภายในกําหนดเวลา ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  
(บวทน.) ครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 

- คณะกรรมการบริหารฯ ได พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการ
ดําเนินงานและงบประมาณสํานักงานฯ ประจําปงบประมาณ 2562 
ภายในกําหนดเวลา ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  
(บวทน.) ครั้งท่ี 6/2561 เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2561 

 - บทบาทของคณะกรรมการ
ใ นกา ร ติ ดตาม ผล กา ร
ดําเนินงานของสํานักงานราย
ไตรมาส 

- บวทน. ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของ
สํานักงานฯ จํานวน 3  คณะ โดยมีผูทรงคุณวุฒิจาก บวทน. รวมเปน
อนุกรรมการทุกคณะ ไดแก คณะอนุกรรมการกําหนดตัวชี้ วัดการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
และคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล และมีการรายงานให บวทน. 
ทราบทุกไตรมาส 

 - กา ร ร า ย ง า นผ ล ก า ร
ดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่
กํากับดูแล  

- คณะกรรมการบริหารฯ ของสํ า นักงานฯ มี รัฐมนตรี ว า ก าร
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รวท.) เปนประธาน และ รวท. 
เปนประธานทุกคร้ังของการประชุมในปงบประมาณ 2561 

 - การเขารวมการประชุม
ของคณะกรรมการ 

- ในปงบประมาณ 2561 มีการประชุม 7 คร้ัง  
- มีการประชุมที่มีกรรมการเขารวมต้ังแต 80% (10 คน) จํานวน 6 ครั้ง 

คิดเปน 85.71%  
- คร้ังท่ี 7/2560 เม่ือวันที่ 22 พ.ย. 60 มีกรรมการเขารวมประชุม 11 ทาน 

- คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันที่ 17 ม.ค. 61 มีกรรมการเขารวมประชุม 11 ทาน 
- คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวันที่ 28 ก.พ. 61 มีกรรมการเขารวมประชุม 9 ทาน  

- คร้ังท่ี 3/2561 เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2561 มีกรรมการเขารวมประชุม 10 ทาน 

- คร้ังท่ี 4/2561 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2561 มีกรรมการเขารวมประชุม 10 ทาน 

- คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวันท่ี 20 ก.ค. 2561 มีกรรมการเขารวมประชุม 11 ทาน 

- คร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวันที่ 3 ก.ย. 2561 มีกรรมการเขารวมประชุม 10 ทาน 

 - การเผยแพรขอมูลและ
ความโปรงใส 

- มีการเปดเผยขอมูลครบถวนตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 
โดยเผยแพรผานชองทางดงัน้ี 
1) เว็บไซต สวทน. www.sti.or.th และ 
2) ศู น ย ข อ มู ล ข า ว ส า ร อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ข อ ง ร า ช ก า ร  ส ว ท น . 

www.oic.go.th/infocenter6/640/ 
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โครงการ แผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

2. ก า รพั ฒ น า
ตนเองของคณะ
กรรมการบริหาร 

- มีการ เปด เผยผลการ
ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ข อ ง
คณะกรรมการในที่ประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  โ ด ย
คณะกรรมการรวมแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับผล
ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ กํ า ห น ด
แนวทางปฏิบัติ เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนาที ่

- คณะกรรมการบริหารฯ ไดรับทราบผลการประเมินตนเองของคณะ
กรรมการบริหารฯ ประจําปงบประมาณ 2560 ในคราวการประชุมฯ 
ครั้งท่ี 7/2560 เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 และคร้ังที่ 1/2561 เมื่อ
วันที่ 17 มกราคม 2561 

- คณะกรรมการบริหารฯ รับทราบเรื่องการประเมินตนเองของคณะ
กรรมการบริหารฯ ประจําปงบประมาณ 2561 ในคราวการประชุมฯ 
ครั้งท่ี 6/2561 เม่ือวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 

 - มีการจัดใหมี กิจกรรม
เ พื่ อ พั ฒ น า ค ว า ม รู
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
คณะกรรมกา ร ใ นกา ร
ปฏิบัติหนาที่กรรมการ 

- ในปงบประมาณ 2561 ไดจัดใหมีวาระเพ่ือเสวนาจํานวน 5 เรื่อง ดงัน้ี 
1) (ราง) พระราชบัญญัติพัฒนาวิสาหกิจเร่ิมตนและนวัตกรรมเชิงนโยบาย 

พ.ศ. ...  
2) การสร า งผู ประกอบการฐานน วัตกรรม ( Innovation Driven 

Enterprises, IDE) 
3) การขับเคลื่อนงาน Future Planning, Policy Sandbox, Ease of 

Doing Innovation Business ของ สวทน. 
4) การดําเนินการเพ่ือสงเสริมใหการดําเนินธุรกิจนวัตกรรมไดโดยงาย 

(Ease of Doing Innovation Business) 
5) การจัดทํานโยบายดาน วทน. (STI Policy) 

 
 

เร่ืองที่ 4.4 ขอเสนอการพัฒนานวัตกรรมของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

การลดกระบวนการ 
และการใชระบบ IT 
ในงานบุคคล การเงิน 
บัญชี PR และ IT เพ่ือ
อํานวยความสะดวก
ให กับพนักงานและ
บุคคลภายนอก ลด
เวลาการทํางาน ลด
การใชกระดาษ ลด
ความผิดพลาดที่เกิด
จากการทํางานแบบ 
manual 

- รายงานขอซื้อขอ
จางที่ผนวกกับ Fin 
100 ใน Intranet 

- ระบบแจง
บุคคลภายนอกใหรับ
เช็คแทนการโทรแจง  

- เผยแพรบทบาท
และหนาท่ีของกลุม
งานใน สวทน. ใน 
Intranet 

1. ร ะ บ บ เ ชื่ อ ม โ ย ง
งบประมาณฝายแผน
และงานการเงิน เพื่อ
แสดงขอมูลที่ตรงกัน
และ real time รวมทั้ง
เรียกรายงานบัญชีได
จากระบบเ ดียว (แต
เดิมใชทั้ ง EXCEL, BI, 
ERP) 
2. ในการรับเงินคืนจาก
พ นักง าน  มี กา ร ล ด
จํ า น ว น สํ า เ น า

1. ร ะ บ บ  Intranet 
ใหมที่งายตอการคนหา
ขอมูล โดยได พัฒนา
ระบบที่รองรับการนํา
ขอมูลเขาของกลุมงาน
ใน D4 แล ว  (คาดว า
ข อ มูลจากก ลุ ม ง าน
ตางๆจะ upload เสร็จ
ในไตรมาส 4) 
2. ระบบโอนเงิน จาก
งานการเงินเขาบัญชี
ธนาคารของพนักงาน 

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
ข อ ง ร ะ บ บ ป อ ง กั น
เครือข าย (Firewall) 
เพื่อใหองคกรสามารถ
เ ข า ถึ ง เ ค รื อ ข า ย
ภายนอกไดปลอดภัย
และรวดเร็ว เสถียรขึ้น 
2. ร ะ บบ แ จ ง เ ตื อ น
อุ ณ ห ภู มิ ใ น ห อ ง
อุปกรณ IT บนมือถือ 
3. การแกไข Anti-virus 
software เพื่ อ ให การ 
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แผนการดําเนินงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- การรับเรื่องขอใช
บ ริ ก า ร ง า น
ประชาสัม พั นธ ใ น 
Intranet 

ใบเสร็จรับเงินที่ต อง
แ น บ กั บ เ อ ก ส า ร
การเงิน และ 
ลดจํานวนรายงาของ
รายช่ือพนักงานที่คืน
เ งิ น จ า ก วั น ล ะ ค 1 
รายงาน เปนอาทิตยละ 
1 รายงาน 
3. การเปดใชงานระบบ
สารสนเทศเ พ่ือการ
บริห า ร จัดกา รด า น
สวั ส ดิ กา ร  (Health-
STI) เพ่ือการเลือกแผน
สวัสดิการ และการ
สรางรายการเบิกจาย 

แทนที่จะใหเปนเงินสด
หรือเช็ค เชน เงินยืม 
โอนเงินคืน 
3. ปรับปรุงแบบฟอรม
ขออนุมัติหลักการ FIN 
100 เ พ่ื อ ล ด ค ว า ม
ผิดพลาดและเพ่ิมความ
รวดเรว็ 
 จัดหมวดหมูคาใชจาย

ใหเขาใจงาย 
 มี จํ า น ว น เ งิ น ต อ

ห น ว ย ข อ ง แ ต ล ะ
หมวดคาใชจายแสดง
ใหพนักงานเห็นตาม
ระเบียบ  
 แจงพนักงานเม่ือ Fin 

ไดรับอนุมัติ 

auto-update window 
ในคอมพิวเตอร ไม hang 
4. แ บ บ ข อ อ นุ มั ติ
เบิกจายแบบใหม (FIN 
201.1) ที่รวมฟอรม 3 
อยางไวท่ีเดียวกัน คือ 
ใบขออนุมัติเบิกจ าย 
ใบรับรองแทนใบเสร็จ 
และใบเฉลี่ยตอหัว 
5. ปรับปรุงฐานขอมูล
ดานกฎ ระเบียบ ของ
สํานักงานฯ และขอมูล
กระบวนการทํา งาน
บริการ (Work Flow) 
ของแตละกลุมงานของ
กลุมพัฒนาองคกร ใน 
Intranet 
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องคประกอบที่ 5. ศักยภาพในการดําเนินการขององคการมหาชนตามแผนยุทธศาสตรชาติ  
20 ป (Potential Base) 

การจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาองคกรและบุคลากรแบบกาวกระโดดระยะ 5 ป (ปงบประมาณ 
2561 - 2565) ของหนวยงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินการของหนวยงานตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
และสอดรับทิศทางการพัฒนาองคการมหาชน 4.0  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดกําหนดเปาหมายไว 1 เรื่อง ดังนี้  
 

เร่ืองท่ี 5.1 การจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาองคกรและบุคลากรแบบกาวกระโดดระยะ 
5 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2565) 

สวทน .  มุ งพ ัฒนาและขับ เคลื ่อนองค ก รให ประสบความสํา เร ็จตามภารกิจสําค ัญ โดยใช
ความสามารถของบุคลากรในองคกรเปนหลัก โดยงานของ สวทน. ที่ตองรับผิดชอบมีขอบเขตท่ีกวางและ
ยากมากขึ้น ซึ่งพนักงานทุกระดับตองมีความรู ความสามารถและทักษะสูง หลากหลายมิติ ทันสมัย มี
ความเปนมืออาชีพ และเปนคนดี มีจรรยาบรรณ โดยมีกรอบแผนงานเบื้องตน เชน แผนงานสรรหา
บุคลากรที่มีความเลิศ (Competent Human Capital Recruitment) ใหความสําคัญตั้งแตกอนที่จะเขา
มาเปนพนักงาน การพัฒนากระบวนการสรรหาคัดเลือกที่ดีและมีประสิทธิภาพ จนถึงการหลอหลอม
บุคลากรใหมใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคกร และสรางทัศนคติที่ถูกตองเหมาะสม  แผนงานการ
สรางความรู ความสามารถและการเติบโตของพนักงานอยางตอเนื่อง (Learning & Growth) เนนใหมี
กระบวนพัฒนาที่เปนระบบ มีความเชื่อมโยงตอกันและเปนรูปธรรมตลอดจนนําไปสูการปฏิบัติจริงเพื่อ
สรางใหพนักงานเกิดความชํานาญที่เปนเลิศในเรื่องที่จําเปนสําหรับองคกร รวมทั้งพนักงานในแตละระดับ
ไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมตอการเติบโตลวงหนา เพื่อสามารถรับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นไปได
อยางสงางาม  และแผนงานการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานภายในของสํานักงาน (Efficient Internal 
Process) มุงสูการเปนองคกรอัจฉริยะ (Smart Office) โดยบูรณาการระบบการบริหารจัดการ และการ
ใชทรัพยสิน (Asset) ใหมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักความถูกตอง เปนมาตรฐานอยางความคุมคา เพื่อให
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอองคกร มุงเนนการตอบสนองความตองการเพื่อกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง และพรอม
สรางสรรคสิ่งใหมๆ ในเชิงรุก พนักงานเขาถึงระบบสนับสนุนอัจฉริยะ (Artificial Intelligence) ไดดวย
ตนเอง (Employee Self Service) สามารถปฏิบัติงานไดอยางหลากหลาย (Multitasking) ทุกที่ ทุก
เวลา โดยมีบุคลากรวิชาชีพพรอมที่จะเคียงคูสายงานวิชาการอยางมืออาชีพ เอื้อใหเกิดความสะดวก 
คลองตัว และเสริมสรางความคิดสรางสรรค ดวยความโปรงใสและปลอดภัย สื ่อสารอยางสรางสรรค 
(Effective Communication) เพื่อใหทุกภาคสวนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม นําไปสูการขับเคลื่อนประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน สามารถแขงขัน
กับนานาประเทศในระดับสากลไดอยางเทาเทียม 
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ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาองคกรและบุคลากรแบบกาวกระโดดระยะ 5 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2565) 

ประเด็นการ
ปรับปรุง 

2561 2562 2563 2564 2565 เปาประสงค 

1.โครงสราง 
1.1 โครงสราง
แบบคลองตัว 
1.2 พัฒนา
ระบบการ
บริหารองคกร
ใหมี
ประสิทธิภาพ 

- จัดโครงสราง
ตามพันธกิจให
สอดคลองกับ
กลยุทธองคกร
ของสํานักงาน 
- พัฒนากลไก
การบริหารให
สอดคลองกับ
การ
เปล่ียนแปลง 

-พัฒนากลไก
การบริหารให
สอดคลองกับ
การ
เปลี่ยนแปลง 

-พัฒนากลไก
การบริหารให
สอดคลองกับ
การ
เปลี่ยนแปลง 

-พัฒนากลไก
การบริหารให
สอดคลองกับ
การ
เปล่ียนแปลง 

-พัฒนากลไก
การบริหารให
สอดคลองกับ
การ
เปล่ียนแปลง 

- เปนองคกร
แหงการเรียนรู 
ที่มีขนาดเล็ก
แตมีการบังคับ
บัญชาที่มี
ประสิทธิภาพ
สูง 
-มีระบบนิเวศ
ที่ดี 

2. ดาน
กระบวนการ 
2.1 นํา
เทคโนโลยีมา
พัฒนา
กระบวนการ
ทํางานใน
องคกร 

-ท บ ท ว น
กระบวนการ
ทํางานภายใน  
-ปรับข้ันตอน
การทํ างานที่
ซับซอน 
-ลดทรัพยากร 

-ท บ ท ว น
กระบวนการ
ทํางานภายใน 
-ปรับข้ันตอน
การทํ างานที่
ซับซอน 
-เ พื่ อ ใ ห เ กิ ด 
Digital 
Organization 

-มีการทํางาน
แ บ บ  Open 
Data 

-มีการทํางาน
แ บ บ  Data 
Centric 

-มีการทํางาน
แ บ บ  Fully 
Digital 

Smart 
Organization 
ตามเครื่องมือ 
Maturity 
Model ห รื อ 
สรอ. (ตามแผน 
ดิจิทัล 5 ป) 

3. ดาน
กฎหมาย 
3.1 ทบทวน
ขอบังคับ 
ระเบียบ และ
กฎหมายที่
เก่ียวของให
สอดคลองกับ
บริบทของ
ประเทศ 

-ทบทวนขอ
กฎหมาย 
-ศึกษา
กฎหมาย
ภายนอก
องคกร 

ทบทวนขอ
กฎหมาย
ภายในและ
ภายนอก ให
สอดคลองกับ
การ
เปลี่ยนแปลง
ของประเทศ 

   ขอบังคับ 
ระเบียบ และ
กฎหมายที่
เก่ียวของ มี
ความคลองตัว
และสอดคลอง
กับบริบทของ
ประเทศ 

4. ดาน
บุคลากร 
4.1 พั ฒ น า
บุ ค ล า ก ร ใ ห
เรียนรู ไดดวย
ตนเอง 
4.2 พั ฒ น า
ระบบเสนทาง
ความก าว ให

-มี เ ค รื่ อ ง มื อ
ก ร ะ ตุ น ใ ห
พนักงานเ กิด
การเรียนรู 
-พัฒนา
เคร่ืองมือเพ่ือ
เรงใหพนักงาน
เติบโต 

-พัฒนา
พนักงานดาน 
Soft Skill 
และ 
Technical 
Skill อยาง
ตอเน่ือง และ
ใหมีสัดสวนท่ี
เหมาะสม 

-ทบทวน
เครื่องมือ
กระตุนให
พนักงานเกิด
การเรียนรู 
-ทบทวน
พัฒนา
เครื่องมือเพ่ือ

-พัฒนา
พนักงานดาน 
Soft Skill 
และ 
Technical 
Skill อยาง
ตอเน่ือง และ
ใหมีสัดสวนที่
เหมาะสม 

- พัฒนา
พนักงานดาน 
Soft Skill 
และ 
Technical 
Skill อยาง
ตอเน่ือง และ
ใหมีสัดสวนที่
เหมาะสม 

-พนักงานเปน
คนดีและคน
เกง มี
ศักยภาพสูง 
สามารถ
ทํางานไดตาม
การ
เปล่ียนแปลง
ของประเทศ 
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สอดคลองกับ
คนยุคปจจุบัน 

เรงใหพนักงาน
เติบโต 

-เสนทาง
ความกาวหนา
ที่ชัดเจน 

5. ดานธรรมา 
ภิบาล 
5.1 สงเสริมให
องคกรยึดมั่น
ตามแนวทาง 
ปปช. 

สงเสริมให
องคกรเกิดธรร
มาภิบาล 

สงเสริมให
องคกรเกิดธรร
มาภิบาล 

สงเสริมให
องคกรเกิดธรร
มาภิบาล 

สงเสริมให
องคกรเกิดธรร
มาภิบาล 

สงเสริมให
องคกรเกิดธรร
มาภิบาล 

องคกรโปรงใส 
นาเชื่อถือ มี
ธรรมาภิบาล 

6. ดาน
ประสิทธิภาพ
การใช
งบประมาณ 
6.1 มีระบบ
การบริหาร
จัดการ
งบประมาณ
เพ่ือเปน
เคร่ืองมือใน
การตัดสินใจ
ใหผูบริหาร 

มีระบบการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ
เพ่ือเปน
เคร่ืองมือใน
การตัดสินใจ
ใหผูบริหาร 

-จัดทําแผน
ความเสี่ยง 3 
ป 
- ประเมิน
ความคุมคา 

-ประเมินความ
คุมคาตามแผน
ความเส่ียง 

- ประเมิน
ความคุมคา
ตามแผนความ
เส่ียง 

- ประเมิน
ความคุมคา
ตามแผนความ
เส่ียง 

- การใช
งบประมาณ
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
และเกิด
ประโยชน
สูงสุด 
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1. โครงสราง 
1.1 โครงสรางแบบ
คลองตัว 
1.2 พัฒนาระบบ
การบริหารองคกร
ใหมีประสิทธิภาพ 

 จัดโครงสรางตามพันธ
กิจใหสอดคลองกับกล
ยุ ท ธ อ ง ค ก ร ข อ ง
สํานักงาน 
 พัฒนากลไกการบริหาร

ใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลง 

 การสราง KM ในองคกร เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการ
ทํางาน โดยการวางแผนภาพแสดง Flow กระบวนการ
ภายในสํานักงาน และคูมือการทํางาน (เชน คูมือการ
บัญชี การกรอกระบบ GFMIS, Flow งานเลขา งาน 
HRD) เพ่ือถายทอดความรูหากเจาหนาที่ลาออก และ
เพื่อสืบคนขอมูล ลดความผิดพลาดในการทํางาน 
 ออกแบบสํารวจความคิดเห็นของพนักงานตอองคกร

แบบ Online เพ่ือนําไปสูการสรางความผูกพันและการ
ปรบัเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร 
 วิเคราะหผลสํารวจความคิดเห็นของพนักงานและสื่อสาร

ผลการสํารวจใหผูบริหารและพนักงานทราบ 
2. ดาน
กระบวนการ 
2.1 นําเทคโนโลยี
มาพัฒนา
กระบวนการ
ทํางานในองคกร 

 ทบทวนกระบวนการ
ทํางานภายใน  
 ปรับขั้นตอนการทํางาน

ที่ซับซอน 
 ลดทรัพยากร  

1. พัฒนาระบบ Intranet ใหมที่งายตอการคนหาขอมูล 
2. ระบบโอนเงิน จากงานการเงินเขาบัญชีธนาคารของ

พนักงาน แทนท่ีจะใหเปนเงินสดหรือเช็ค เชน เงินยืม 
โอนเงนิคืน 

3. ปรับปรุงแบบฟอรมขออนุมัติหลักการ FIN 100 เพ่ือ
ลดความผิดพลาดและเพ่ิมความรวดเร็ว  

4. ในการรับเงินคืนจากพนักงาน มีการลดจํานวนสําเนา
ใบเสร็จรับเงินที่ตองแนบกับเอกสารการเงิน และลด
จํานวนรายงานของรายชื่อพนักงานที่คืนเงินจากวันละ 
1 รายงาน เปนอาทิตยละ 1 รายงาน (ผลงานเกิดข้ึนใน
ไตรมาส 2) 

5. การเปดใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการดานสวัสดิการ (ESS - Health-STI) เพื่อการ
เลือกแผนสวัสดิการ และการสรางรายการเบิกจาย 

6. เ พ่ิมประสิทธิ ภาพของระบบป อง กันเครื อข าย 
(Firewall) เพ่ือใหองคกรสามารถเขาถึงเครือขาย
ภายนอกไดปลอดภัยและรวดเร็ว เสถียรข้ึน 

7. ระบบแจงเตือนอุณหภูมิในหองอุปกรณ IT บนมือถือ 
8. การแกไข Anti-virus software เพ่ือใหการ auto-

update window ในคอมพิวเตอร ไม hang 
9. แบบขออนุมัติเบิกจายแบบใหม (FIN 201.1) ที่รวม

ฟอรม 3 อยางไวที่เดียวกัน คือ ใบขออนุมัติเบิกจาย 
ใบรับรองแทนใบเสร็จ และใบเฉลี่ยตอหัว 
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10. ปรับปรงุฐานขอมูลดานกฎ ระเบียบ ของสํานักงานฯ 
และขอมูลกระบวนการทํางานบริการ (Work Flow) 
ของแตละกลุ มงานของกลุมพัฒนาองคกร  ใน 
Intranet  

3. ดานกฎหมาย 
3 . 1  ท บ ท ว น
ขอบังคับ ระเบียบ 
แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย ที่
เ ก่ี ย ว ข อ ง ใ ห
ส อ ด ค ล อ ง กั บ
บรบิทของประเทศ 

 ทบทวนขอกฎหมาย 
 ศึ ก ษ า ก ฎ ห ม า ย

ภายนอกองคกร 

 ทบทวนคําสั่งการมอบอํานาจ และวิธีปฏิบัติเพื่อให
สอดคลองกับ พรบ. จัดซื้อจัดจาง 

4. ดานบุคลากร 
4.1 พัฒนาบุคลากร
ให เรี ยน รู ไ ด ด ว ย
ตนเอง 
4.2 พัฒนาระบบ
เสนทางความกาว
ใหสอดคลองกับคน
ยุคปจจุบัน 

 มีเครื่องมือกระตุนให
พนักงานเกิดการเรียนรู 
 พัฒนาเคร่ืองมือเพื่อเรง

ใหพนักงานเตบิโต 

1. ออกแบบและจัดหา Coach สําหรับพนักงานกลุม 
Talent เพ่ือดึงศักยภาพและเปลี่ยน Mindset ของ
พนักงาน ผาน workshop และการทํางานจริง 

2. วิเคราะห ออกแบบและจัดหาหลักสูตรที่ให Tools 
ในการทํางานท่ี เสริมสมรรถนะ (Competency) ใน
ดานท่ีพนักงานตองการ และรองรับกับโจทยที่จําเปน
สําหรบัอนาคต (Skills for the Future) 

3. เครื่องมือชวย หรือแนวทางพิจารณาคัดเลือกบุคลากร
เขาทํางาน 

4. จัดหา Coach และเพ่ิมทักษะการ coach ให กับ
ผูบริหาร เพ่ือเสริมสรางการบริหารจัดการทีมงาน 

5. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ online ที่
มี Function I.การใหคะแนน Competency ตาม
ตําแหนงและ II. การใหคะแนนเพ่ิมกับ พนักงานที่มี
ปริมาณงานมาก  

 
5. ดานธรรมาภิบาล 
5 . 1  ส ง เ ส ริ ม ใ ห
องคกรยึดมั่นตาม
แนวทาง ปปช. 

 สงเสริมใหองคกรเกิด
ธรรมาภิบาล 

1. เผยแพรขอมูลขาวและกิจกรรมดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสํานักงาน : http://anti-
corruption.sti.or.th/ 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของ สวทน. ประจําปงบประมาณ 2562 

3. เข ารวมการประเมิน ITA ป  61 – นําสงขอมูล
ประกอบการประเมินใหกับ ป.ป.ช. 

4. ประกาศแนวปฏิบัติของ สวทน. ในกรณี การใหหรือ
รับของขวัญ ทรพัยสิน หรือ ประโยชนอ่ืนใด 
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5. จั ด ทํ า แผ น ป ฏิ บั ติ ก า รส ง เส ริ มคุณ ธ รรม ขอ ง  
สวทน. ประจําปงบประมาณ 2562 

 

6. ดาน
ประสิทธิภาพการ
ใชงบประมาณ 
6 .1 มี ระบบการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
งบประมาณเพื่ อ
เปน เครื่ อง มื อ ใน
ก า รตั ด สิ น ใ จ ใ ห
ผูบริหาร 
 

 มี ร ะบบ กา รบ ริ ห า ร
จัดการงบประมาณเพ่ือ
เปนเค ร่ืองมือในการ
ตัดสินใจใหผูบริหาร 

 ระบบเชื่อมโยงงบประมาณฝายแผนและงานการเงิน 
เพื่อแสดงขอมูลที่ตรงกันและ real time รวมทั้งเรียก
รายงานบัญชีไดจากระบบเดียว 

 

 
 


