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อาเซียน

ดานการขับเคลื่อน
เชิงยุทธศาสตรในระดับประเทศ

สวทน. ไดปรับภารกิจมุงสรางประเทศไปสูเศรษฐกิจและสังคมฐานนวัตกรรม และการเปนหนวยงานหลัก
ในการจัดกระบวนการปฏิรูประบบ วทน. เพื่ออนาคต โดยไดดำเนินการดังนี้

1. จัดใหมีเวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

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

นอกจากนี้ สวทน. มุงเนนการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแขงขันของประเทศ เพื่อหลุดพนจาก
ประเทศรายไดปานกลางและนำไปสูประเทศที่
พัฒนาแลว ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายโอกาสสู
ภูมิภาคและประชาชน ในประเด็นที่มีความสำคัญ

2. การปฏิรูปเชิงโครงสรางดวยการปรับปรุงกลไก และการปรับปรุง

เชิงกลยุทธสูงและตอเนื่อง โดยบูรณาการระหวาง

กฎหมาย “พระราชบัญญัตวิ า ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ 2 ….” เพื่อปรับโครงสรางการบริหาร
จัดการระบบนวัตกรรมของประเทศใหมีสมรรถนะสูงในการตอบสนอง
ความตองการของภาคการผลิตและบริการ ภาคสังคมและชุมชน มีกลไก
ใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนนวัตกรรม
ของประเทศ ตลอดจนปรับระบบการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ
ตามยุทธศาสตร ใหเอื้อตอการบูรณาการการทำงานรวมกันของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาค
เอกชน และภาคประชาชน ตามยุทธศาสตรรัฐบาล
ในประเด็นที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชน
จากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจย
ั และพัฒนา
และนวัตกรรม ตามยุทธศาสตรประเทศ ประกอบดวย
50

1.1

การขับเคลื่อนคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
เพื่อมุงสูเปาหมาย ไมต่ำกวารอยละ 1 ของ GDP และ

สัดสวนรัฐตอเอกชน

30 : 70

สวทน. เนนความสำคัญในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและสังคมของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน บูรณาการความรวมมือระหวาง
หนวยงาน สนับสนุนการสรางและใชประโยชนผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชนและตอยอดองคความรู
เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและการถายทอดเทคโนโลยี และการสรางความเจริญทั้งภูมิภาคและชุมชน โดยไดดำเนินการดังนี้

1. จัดทำขอเสนอการปรับโครงสราง

3. ปรับปรุงมาตรการเพิ่มศักยภาพ

ระบบวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
และวิจัยของประเทศ เพื่อตอบสนองความ

และขีดความสามารถของภาคเอกชน
ดวยการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
สำหรับคาใชจายวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหคลองตัวมากขึ้น โดยปรับเพิ่มอัตรายกเวน

ตองการของภาคการผลิตและบริการ ภาคสังคมและ
ชุมชน ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อน
นวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนสรางระบบนโยบายที่เชื่อมโยงกับระบบ
การจัดสรรงบประมาณ ใหมีคณะกรรมการระดับชาติ โดยผูนำสูงสุดของ
ประเทศเปนหัวหนาขับเคลือ่ น สวทน. ทำหนาทีเ่ ลขานุการประสานงาน
ใหขอมูลและเสนอนโยบายตอผูนำประเทศในการปรับระบบการจัดสรร
งบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร ที่ผานหนวยงานเจาภาพ
บูรณาการแผนงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลใหเกิดผลสำเร็จ การจัด
ทำขอเสนอจะนำไปสูร า งพระราชบัญญัตวิ า ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. ….... ที่มีการแกไขเพิ่มเติม โดย
คณะรัฐมนตรีใหพิจารณาปรับระบบและนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อีกครัง้ ขณะนี้ สวทน. ไดวางแนวทางการขับเคลือ่ นระบบวิจยั และระบบ
วทน. ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว มีแนวคิดในการจัดทำงบประมาณระยะ
3- 5 ป ที่เนนนวัตกรรมเปนตัวนำในการขับเคลื่อนประเทศ

ภาษีจาก 2 เทา เปน 3 เทา (200% เปน 300%) ขยายขอบเขตคาใชจาย
ดานการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม และผลักดันใหภาคเอกชนสามารถ
ยืน่ รับรองตนเองได เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2558 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ในหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ .....…) พ.ศ. .....… ขณะนี้สำนักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกาอยูระหวางตรวจพิจารณารายละเอียดรางใหออกมา
เปนพระราชกฤษฎีกาที่สมบูรณ เพื่อเปนประโยชนสำหรับหนวยงาน
ที่ทำวิจัยและพัฒนาตอไป

4. รางกฎหมายกองทุนสงเสริมและ

พัฒนานวัตกรรม สวทน. ไดนำรายละเอียด

การขอตั้งกองทุนสงเสริมและพัฒนานวัตกรรม
เสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้ง
กองทุนหมุนเวียนภายใตกระทรวงการคลังเพื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรี โดยมีมาตรการสนับสนุนทางการเงินเพือ่ กระตุน และ
สงเสริมภาคเอกชนในการจัดตั้งหรือการขยายศูนยวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรมในประเทศไทย และมีกลไกสนับสนุนผูประกอบการรายใหม
รวมถึงการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทัง้ นีม้ ติทป่ี ระชุมคณะ
กรรมการกลั่นกรองฯ ขอให สวทน. พิจารณาแหลงเงินทุนกอนเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา เบื้องตนหลักการกองทุนเพื่อสงเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมไดเปนสวนหนึ่งของกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว

2. จัดทำกฎหมายสงเสริมการใช
ประโยชนผลงานวิจัยสูเชิงพาณิชย

เพื่อนำไปสูการผลักดันมาตรการรวมกับ
หนวยงานสนับสนุนทุนวิจยั และพัฒนา และ
ทำใหผลงานวิจยั ไดถกู นำไปใชประโยชน ใหสทิ ธิความเปนเจาของผลงาน
วิจยั แกผทู ำวิจยั และเปดโอกาสใหเอกชนเปนผูร บั ทุนวิจยั พัฒนาจากภาครัฐ
ได โดย กวทน. มีมติเห็นชอบรางกฎหมายเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558
และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดเวียนเรือ่ งเขาคณะรัฐมนตรีตอ 20
กระทรวง ขณะนี้อยูระหวางการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
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1.2

การขับเคลื่อนกำลังคนดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สวทน. เปนเจาภาพหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศในประเด็นการใชประโยชนจากกำลังคนดาน วทน.
ดวยการบูรณาการ สงเสริม สนับสนุน และนำรอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ในสาขาที่เปนความตองการของประเทศ ผานกลไก
พัฒนาบุคลากรดาน วทน. อยางตอเนื่อง ไดแก

1.

จัดทำนโยบายสงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบัน
วิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแขงขันในภาคเอกชน (TALENT MOBILITY)

STI

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

2.

มหาวิทยาลัยขอนแกน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร

3.

ตั้งศูนยอำนวยความสะดวก TALENT MOBILITY

เพือ่ สนับสนุนและประสานงานระหวางบุคลากร วทน. และสถานประกอบการ
สามารถไปปฏิบตั งิ านเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถการแขงขันของภาคเอกชน
ไดอยางเปนรูปธรรม อำนวยความสะดวกใหสถานประกอบการ ในการ
จับคูความรวมมือกับนักวิจัยภาครัฐสาขาตางๆ ปจจุบัน สวทน. ไดขยาย
ศูนยอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย 4 แหง ครอบคลุมไปทุกภูมิภาค
ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และเตรียมเพิม่
จำนวนหนวยงานพันธมิตรไปสูมหาวิทยาลัยและหนวยงานของรัฐ รวม
ทั้งสิ้น 12 แหงภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2559

พัฒนาเครือขายเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเชื่อมโยง
ใหเกิดระบบวิจัยและพัฒนารวมกับภาคอุตสาหกรรม ดังนี้

ก. เครือขายการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานระบบขนสงทางราง
ข. เครือขายเพื่อการถายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการดานการ
ปรับปรุงพันธุพืช

ค. เครือขายการพัฒนาบุคลากรเชีย่ วชาญดานการสรางผูประกอบการ
ฐานนวัตกรรม

ง. เครือขายพัฒนาบุคลากรวิจัยดานเภสัชเวชศาสตรและดานการ
ทดลองระดับพรีคลินิกจนถึงระดับคลินิกเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
ยาชีววัตถุ

จ. เครือขายนักบริหารระดับสูงดานการบริหารจัดการนโยบาย วทน.
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4.

8.

จัดทำยุทธศาสตรกำลังคนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิศวกรรมและคณิตศาสตร (SCIENCE TECHNOLOGY
ENGINEERING AND MATHEMATICS - STEM) ของประเทศ ทีเ่ นน

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

การพัฒนากำลังคน STEM Workforce ยึดหลักขับเคลือ่ นการพัฒนา
โดยมีภาคอุปสงคนำ มีเปาประสงคหลักเพือ่ พัฒนากำลังคน STEM รองรับ
การสรางความสามารถในการแขงขัน และการกระจายโอกาสสูพ น้ื ที่ โดย
กวทน. มีมติเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรฯ รวมทั้งพัฒนากลไกขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรกำลังคน STEM ไดแก นำรองกลไก Career Academy
(โรงงานในโรงเรียน) นำรองกลไกเครือขายศูนยการเรียนรู STEM นำรอง
กลไกความรวมมือรัฐเอกชนในการพัฒนาการศึกษาและกำลังคน STEM
นำรองเครือขายวิจัย STEM พัฒนาสื่อการเรียนการสอน STEM และ
ICT platform โดย กวทน. เห็นชอบในหลักการของรางกรอบยุทธศาสตร
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

9.

พัฒนาเสนทางอาชีพ วทน.

10. พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีเซนเซอร

ประกอบอาชีพที่มีฐาน วทน.

โดย สวทน. รวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขา
วิศวกรรมศาสตรอิเล็กทรอนิกสและเครื่องรับรู เพื่อรองรับการผลิต วิจัย
และพัฒนา และการประยุกตใชเทคโนโลยี เสริมสรางใหเกิดแหลงเรียนรู
ทีส่ ามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทีส่ ามารถตอบสนองความตองการ
ของประเทศ

ทีข่ าดแคลน รวมกับหนวยงานผูใ หทนุ ในประเทศ เพือ่ ปรับปรุง
6.
กลไกการบริหารจัดการนักเรียนทุน ใหสอดคลองกับความตองการ

บูรณาการดานการพัฒนากำลังคน วทน. ระดับสูง ในสาขา

กำลังคนและนโยบายประเทศ

ผลักดันนโยบายการบูรณาการการเรียนรูกับการทำงาน

11.

(WORK-INTEGRATED LEARNING หรือ WIL)

ภายใตการจัดการศึกษาในลักษณะรัฐรวมเอกชน โดยรวมมือกับบริษัท
สยามมิชลิน จำกัด และสถาบันการศึกษาในเครือขาย พัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะวิชาชีพระดับปริญญาตรี ดานเทคนิคและวิศวกรรม พัฒนา
กลไกการบริหารจัดการโครงการ WiL ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เพื่อ
การพัฒนาบุคลากรทางเทคนิค และขยายผลการจัดการศึกษาทัง้ ในระดับ
ปวส. และบัณฑิตศึกษาในกลุม อุตสาหกรรมยุทธศาสตรสำคัญของประเทศ
พัฒนากลไก WiL Alliance นำรองในพื้นที่ภาคเหนือ สำหรับอุตสาหกรรม
ICT พัฒนากลไกผลิตครูประจำระบบโรงเรียนในโรงงาน และขับเคลื่อน
เครือขายผูประกอบการกลุม SMEs ในการจัดการศึกษารูปแบบ WiL
ผลักดันเกณฑการขอ
สิทธิประโยชนเพิ่มเติม
ตามคุณคาโครงการ

พัฒนาบุคลากรระบบขนสงทางราง

เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมโดยมีการพัฒนา
บุคลากร ทัง้ ครู นักเรียนระดับอาชีวศึกษา นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
บุคลากรวิจยั และบุคลากรภาคการผลิตและบริการเดินรถ ผานหลักสูตร
ฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ

โดยนำรองโครงการ Career
Academy ที่มุงเนนการสรางความรู ความตระหนักในสาย
5.
อาชีพ วทน. ในการเตรียมการศึกษาตอ และสรางความสามารถในการ

7.

ผลักดันเกณฑการขอสิทธิประโยชนเพิ่มเติมตามคุณคา
โครงการ (MERIT-BASED INCENTIVES)

ผลักดันเกณฑการอนุญาตใหนักเรียนทุนรัฐบาล
สามารถชดใชทน
ุ ในภาคเอกชน และนำรองกับ
นักเรียนทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)

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

ผลักดันนโยบาย
การบูรณาการ
การเรียนรูกับการทำงาน

ตั้งศูนยอำนวยความสะดวก
TALENT MOBILITY
พัฒนาเครือขาย
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
จัดทำยุทธศาสตรกำลัง
คนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิศวกรรม และคณิตศาสตร

พัฒนาบุคลากรทางดาน
ระบบขนสงทางราง
พัฒนาบุคลากรทางดาน
เทคโนโลยีเซ็นเซอร
ผลักดันเกณฑการ
อนุญาตใหนักเรียนทุน
รัฐบาลสามารถชดใช
ทุนในภาคเอกชน

บูรณาการดาน
การพัฒนา
กำลังคน
พัฒนาเสนทาง
อาชีพ วทน.
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การขับเคลื่อนการนำ วทน. ไปแกไข
ปญหาระดับภาค และกลุมจังหวัด/จังหวัด

1.

2.

จัดทำประเด็นดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(วทน.) เพือ
่ บรรจุในแผนพัฒนา และแผนปฏิบต
ั ริ าชการ
ประจำปของกลุม
 จังหวัด (เปาหมาย)

สงเสริมบทบาทเชิงนโยบายสาธารณะและ
สรางความตระหนักดาน วทน.

เพือ่ สรางเครือขายผูท รงคุณวุฒริ ะดับสูงดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในสาขาความเชี่ยวชาญ ใหคำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับรัฐบาล สาธารณชน และภาคอุตสาหกรรม
ในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกไขปญหาแตละดานของประเทศ

สวทน. จัดใหมีหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายดาน วทน. ในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยผูเขารวม
หลักสูตรไดรบั ความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับบทบาทของ วทน. ในการพัฒนา
ระดับประเทศและระดับทองถิ่นในมิติตาง ๆ และผูเขารวมหลักสูตร
แตละคนไดจัดทำรายงานการศึกษาอิสระ (Independent Study: IS)
เพื่อแสดงแผนงาน/โครงการที่มีประเด็นดาน วทน. และสอดคลองกับ
ภารกิจของหนวยงานตนสังกัดหรือสอดคลองกับความตองการของพื้นที่
แผนงาน/โครงการดังกลาวไดรับการประเมินศักยภาพและโอกาสในการ
ดำเนินโครงการไปสูการปฏิบัตินำรอง รวมทั้งขยายผลโครงการเขาสูแผน
ปฏิบัติราชการประจำปหรือแผนยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด/อปท.
นอกจากนี้ในกลุมจังหวัดภาคใต สวทน. ไดรวมดำเนินการจัดทำแผนงาน/
โครงการทีม่ ปี ระเด็นดาน วทน. เพือ่ บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา และ
แผนปฏิบัติราชการประจำป 2559 ของจังหวัดสงขลา

3.

จัดทำประเด็นดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการบริหารจัดการชีวมวล

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

นอกจากนี้ สวทน. ไดรวมแกไขปญหาคุณภาพและราคายางแผนรวมกับเกษตรกรและสหกรณสวนยาง อ.บอทอง จ.ชลบุรี โดยใชเตารมควันยาง
พลังงานชีวมวลประสิทธิภาพสูง ออกแบบดวยระบบวิศวกรรมที่เหมาะกับเกษตรกรสวนยางรายยอยใหดำเนินการไดเอง ดวยขนาดเครื่องที่เหมาะสม
ราคาและปริมาณการใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพ โดยวางแผนชวงขยายผลเครื่องตนแบบเพิ่มเติม 6 พื้นที่ในป 2559 ในสวนของการสรางองคความรูและ
กำลังคนดาน วทน. พลังงานชีวมวล สวทน. ไดจดั ทำคูม อื เทคโนโลยีพลังงานชีวมวลสำหรับภาคอุตสาหกรรมเพือ่ ยกระดับทักษะดาน วทน. ของแรงงาน
วิศวกร ชางเทคนิค และนักศึกษาจบใหมใหพรอมเขาไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพ ผลตอบรับของการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
อยูในระดับพึงพอใจมาก
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4.

การขับเคลื่อนโครงสรางพื้นฐาน
วิทยาศาสตร และระบบแรงจูงใจ

สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหศูนยวิจัยและ
พัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย (COMPANY
R&D CENTER – CRDC)

สวทน. รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)
จัดตั้งสำนักงาน CRDC ตั้งแตเดือนมีนาคม 2558 โดยใหบริการแบบ
One Stop Solution แกธุรกิจทุกขนาด เปนศูนยกลางประสานงานและ
อำนวยความสะดวกใหภาคเอกชน ซึ่งมีบริษัททั้งในและตางประเทศ
ขนาดเล็กหลายรายนำรองรวมมือกับภาครัฐผานกลไกสนับสนุนของสำนักงาน
CRDC ครอบคลุมธุรกิจ อาทิ ชิ้นสวนยานยนต ฮารดดิสกไดรฟ

อากาศยานไรคนขับ หรืออุตสาหกรรมการผลิตเตาอบหรือ
ตูแ
 ชแข็ง เพือ่ เปนการจัดระบบแรงจูงใจใหกบั บริษทั ขามชาติ ทำหนาที่

1.

ในการสนับสนุนเชิงนโยบายใหภาคเอกชนหันมาลงทุนจัดตั้งศูนยวิจัยและ
พัฒนาในประเทศไทย ในการเรงพัฒนาศักยภาพภาคอุตสาหกรรม โดย
สวทน. ไดจัดทำรางขอเสนอแนะมาตรการสนับสนุน ศูนยวิจัยและพัฒนา
ของภาคอุตสาหกรรมเพือ่ เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี และจัดทำกรอบ
การจัดตั้งศูนยสงเสริมและสรางความเขมแข็งใหศูนยวิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชนในประเทศไทย

1. รางกรอบการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมพิเศษ

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

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

2.

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

รางกรอบการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร
(FOOD INNOPOLIS)

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

7. สรางเครือขายการวิจัยนโยบาย วทน.
เพื่อพัฒนางานดานการศึกษาและวิจัยนโยบาย สะสมองคความรู ผลิตและ
พัฒนากำลังคนดานนโยบายสาธารณะทีเ่ กีย่ วกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ในการเพิม่ ขีดความสามารถและการขับเคลือ่ นการพัฒนา
นวัตกรรมของประเทศ สรางองคความรูในการสนับสนุนการพัฒนาและ
ขับเคลือ่ นนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศไทย
ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม เกิดกลไกและระบบการบริหารจัดการงานวิจยั
นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และสรางเครือขายความ
รวมมือทั้งในประเทศและระหวางประเทศ โดยขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ความรวมมือ พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยนโยบายกับสถาบันการศึกษา
ในสหราชอาณาจักร และผลักดันใหเกิดเครือขายการวิจัยนโยบายในสาขา
สำคัญ ไดแก สาขาอาหาร สาขาพลังงาน สาขาอุตสาหกรรม

3. ขับเคลื่อนเครือขายผูจัดการนวัตกรรม
สวทน. รวมกับพันธมิตรสรางศักยภาพใหบคุ ลากรทีด่ ำเนินงานเกีย่ วกับ
การบริหารจัดการนวัตกรรม ซึ่งนับเปนจุดเริ่มตนที่เปนกลไกสำคัญใน
การสรางเครือขายผูจัดการนวัตกรรม และรวมกับสมาคม Thai-BISPA
จัดตั้งเครือขายผูจัดการนวัตกรรม โดยอยูระหวางจัดทำกรอบการจัดตั้ง
และบริหารจัดการเครือขายผูจัดการนวัตกรรม และแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะสำหรับผูจัดการนวัตกรรม รวมถึงจัดฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยี

ยานยนต สาขา STEM Education
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1.5

การขับเคลื่อนการแกปญหา

ดานพลังงานและสิ่งแวดลอมดวย

วทน.

1.

ทำหนาที่เปนหนวยประสานงานกลาง
ดานการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
และเครือขาย

เพื่อใหประเทศไทยมีแนวทางในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและ
การปรับตัวตอการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ดวย วทน. ทัง้ นี้ สวทน.
ไดจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น แนวทางการดำเนินการ ภายใตกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(UNFCCC)

3.

2.

จัดทำแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีในการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ มีมติ
เห็นชอบการพัฒนาเทคโนโลยีซง่ึ เปนสวนหนึง่ ของแผนแมบทรองรับการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ พ.ศ. 2557-2593 สวทน. จึงไดจดั ทำแผน
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาค
การเกษตรและพลังงาน และจัดทำยุทธศาสตรการสนับสนุนการลงทุน
และการถายทอดเทคโนโลยี

จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการคา

เปนการปฏิรูปประเทศ ดาน วทน. ที่เกี่ยวของกับดานสิ่งแวดลอม เพื่อชวยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน
เพือ่ แกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เมือ่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เห็นชอบการจัดตัง้ สถาบันฯ เพือ่ เปนหนวยงานทีส่ นับสนุนขอมูลเชิงเทคนิคสำหรับ
ภาครัฐและเอกชน และเปนหนวยงานสรางมาตรฐานดานสิง่ แวดลอมสำหรับสินคาและบริการของประเทศ ชวยลดการกีดกันทางการคาในประเด็นดาน
สิ่งแวดลอมจากตางประเทศ ตอมาไดนำขอเสนอการจัดตั้งสถาบันฯ เสนอตอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อพิจารณาเสนอตอคณะ
รัฐมนตรีตอไป
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1.6

การขับเคลื่อนอาเซียนและ
การตางประเทศดานวิทยาศาสตร

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

1.

จัดทำแผนยุทธศาสตร

การทูตวิทยาศาสตร
(SCIENCE DIPLOMACY)

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

2.

พลังงานทดแทน

เทคโนโลยี
ทางการแพทย

เกษตรและอาหาร
นวัตกรรมเพื่อภาค
การผลิต

3.

ทำหนาที่เปนหนวยประสานงานกลาง

THAILAND STI GLOBAL PARTNERSHIP
CENTER

เพื่อกำหนดทาทีเบื้องตนของประเทศไทยดาน วทน. ในการเจรจาความ
รวมมือระหวางประเทศ จับคูความรวมมือกับตางประเทศ และเชื่อมโยง
หนวยงานหรือบริษัทตางประเทศที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาเทคโนโลยี
ใหมาลงทุนดานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย

4.

โครงสรางพื้นฐาน

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

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

จัดทำขอเสนอแนะผลกระทบของ
การกำหนดมาตรฐานเวลาอาเซียนตอประเทศไทย

โดยจัดทำขอเสนอแนวทางที่เหมาะสมของประเทศไทยเพื่อเพิ่มโอกาสทางการคาและการลงทุนใหมาตรฐานเวลาเทียบเทากับตลาดขนาดใหญ อาทิ
ประเทศจีน สิงคโปร ฮองกง และเกิดความคลองตัวในการทำธุรกรรมระหวางประเทศจากการเปดเสรีทางการเงิน
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2

ดานการดำเนินงานของ สวทน.

ประสานกับหนวยงานตางๆ ที่เปนพลังขับดัน
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (LEVERAGE)

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

พัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
ผานกลไกคณะอนุกรรมการ ไดแก
• สวทน. มีบทบาทในการเปนเลขานุการรวมของคณะอนุกรรมาธิการ
• สวทน. รวมจัดทำมาตรการเพื่อพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
การวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในคณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน
โดยไดรับความเห็นชอบจากอนุกรรมการจัดทำขอเสนอการพัฒนา
การวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสารสนเทศ สภานิติบัญญัติแหงชาติ
ระบบนวัตกรรมไทย (อพน.) ผานกลไกคณะกรรมการพัฒนาระบบ
(สนช.) รวมจัดทำรางแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
นวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เพื่อ
กฎหมายหรือระเบียบ และสนับสนุนการทำงานของฝายเลขานุการคณะ
สนับสนุนและสงเสริมการนำผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไทย
อนุกรรมาธิการ
มาใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
สงเสริมผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของไทยใหสามารถผลิตสูเชิง
พาณิชยได
• สวทน. มีบทบาทในการเปนเลขานุการรวมของคณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญา สภาปฏิรูป
แหงชาติ (สปช.) โดยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับระบบ วทน. ทำงานแบบบูรณาการ จัดทำรางรายงานวาระการปฏิรูปที่ 21 เรื่องระบบวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเปนโครงสรางพื้นฐานทางนวัตกรรมของประเทศ

อนุกรรมการจัดทำขอเสนอ
การพัฒนาระบบนวัตกรรมไทย (อพน.)

คณะอนุกรรมการการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในคณะกรรมาธิการการสื่อสาร
มวลชนการวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
สารสนเทศสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.)
คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัยนวัตกรรมและทรัพยสิน
ทางปญญาสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.)
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2.2
เครื่องมือหรือกลไกเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการบริหารสำนักงาน สวทน.
ไดดำเนินการแบงเปน 3 ดาน ดังนี้

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

2. ดานการพัฒนาบุคลากร
.

1.2 จัดทำแผนการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นสูง โดยเนนประเด็นปญหาที่สำคัญของประเทศ และประสาน
งานกับหนวยงานเชีย่ วชาญทัง้ ในประเทศและตางประเทศ เพือ่ รวม
พัฒนาเครือขายความเปนเลิศเฉพาะทางใหเปนกลไกที่ยั่งยืน
ประกอบดวย แผนการสงเสริมใหเกิดระบบพัฒนาบุคลากรดาน
วทน. รองรับการพัฒนาระบบขนสงทางรางของประเทศอยาง
ยั่งยืน แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งระบบนวัตกรรมดานการ
ผลิต ดานการเกษตร ดานชีวการแพทย ระบบนิเวศการพัฒนา
ผูประกอบการนวัตกรรม

2.1 พัฒนาบุคลากรในองคกรใหมศี กั ยภาพทีส่ อดคลองและรองรับภารกิจขององคกร และสรางบรรยากาศทีด่ ใี นการทำงาน สงเสริมใหมกี จิ กรรม
สงเสริมสุขภาพ
2.3 พัฒนาทักษะความรูดานภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสรางศักยภาพ
2.2 พัฒนาบุคลากรในองคกรใหมีองคความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
ในการดำเนินการใหไดมาตรฐานระดับสากลและบูรณาการ
ขั้นตอน หลักการ ระเบียบและขอบังคับภายในสำนักงาน
เชื่อมโยงยุทธศาสตรระดับชาติในเวทีโลก รวมถึงการบูรณาการ
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อใชเปนแนวทางในการ
การดำเนินนโยบาย วทน. ดานการตางประเทศรวมกับหนวยงาน
จัดทำมาตรฐานการทำงาน ตระหนักในการพัฒนาตนเอง เพื่อ
ที่เกี่ยวของ
เอื้อตอการบริหารจัดการดานงาน เงิน คน

3. ดานการบริหารความเสี่ยง ไดแก
3.1 จัดใหมีหลักสูตร "การบริหารความเสี่ยง" สำหรับพนักงาน
เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยง และสามารถวิเคราะห
ความเสี่ยง และทราบถึงแนวคิดในการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ตลอดจนการควบคุมความเสี่ยงใหลดระดับผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้น

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

2.3

การสรางภาพลักษณขององคกร
สวทน. เปนหนวยงานหลักภายใต วท. ที่ไดรับการยอมรับ
ในการจัดเวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่
มุงเนนในประเด็น “สรางอนาคตประเทศไทยดวยนวัตกรรม”
ในรูปแบบที่เปนนวัตกรรมและเอื้อตอการแลกเปลี่ยนและแสดง
ความคิดเห็น โดย สวทน. ไดดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงบทบาท
ดาน วทน. เปนหนวยงานที่สนับสนุนใหผูมีสวนไดสวนเสีย
ไดแสดงความคิดเห็น ดาน วทน. การสรางเครือขายทั้งภาครัฐ
เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั้งระดับภูมิภาค และ
ทองถิ่นทั่วประเทศ ดังนี้

59

1. รับฟงความคิดเห็นสาธารณะเพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงรางพระราช
บัญญัติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. …. และปรับโครงสรางองคกรที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร ทั้งดาน
การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหการจัดระบบบริหารงานดาน
วิทยาศาสตรมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ

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

2. รับฟงความคิดเห็นการขอจัดตั้ง “สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและการคา (องคการมหาชน)” ที่เปนเวทีกลางในการรับฟงและ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นจากหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจน
ผูม สี ว นไดสว นเสีย โดยสวนใหญเห็นชอบตอการจัดตัง้ สถาบันฯ เนือ่ งจาก
เปนโครงสรางพื้นฐานดาน วทน. ของประเทศ
3. รับฟงความคิดเห็นแนวทางการดำเนินการของหนวยประสานงาน
กลางดานพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย ภายใตกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4. เปดศูนยสงเสริมและสรางความเขมแข็งใหศูนยวิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชนในประเทศไทย ในอนาคตจะมีกองทุนรวมทุนโดยการดึง
ภาคเอกชนรวมลงทุนกับภาครัฐสรางนวัตกรรม เพือ่ ใหเกิดการแลกเปลีย่ น
ความคิดสรางสรรคและการสนับสนุนการสรางนวัตกรรมเชิงธุรกิจ รวม
ไปถึงการเปดโอกาสใหมกี ารนำนวัตกรรมไปสูก ารพัฒนาประเทศ ขณะนี้
มีบริษัทใหญหลายแหงนำรองรวมมือกับภาครัฐผานศูนย CRDC
5. สรางความเขาใจเกี่ยวกับโครงการใหกับกลุมเปาหมายโดยจัดงาน
Talent Mobility Fair 2015 เพื่อประชาสัมพันธและสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับโครงการ มีกิจกรรมจับคูความรวมมือนักวิจัยภาครัฐ และ
มหาวิทยาลัย กับภาคเอกชน และโครงการที่มีการนำผลงานวิจัยไปตอยอด

10. จัดประชุมวิชาการในระดับภูมภิ าคดานระบบขนสงทางรางแหงชาติ
ภายใตแนวคิด วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาระบบ
ขนสงทางราง รวมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร หัวขอ “ประเทศไทยกับโอกาส
และความทาทายในการเปนศูนยกลางเทคโนโลยีทางดานระบบขนสง
ทางรางแหงภูมิภาค” เพื่อเตรียมความพรอมของประเทศไทยทั้งในดาน
อุตสาหกรรมแรงงาน ตลอดจนในภาคการศึกษาและวิจัย

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

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

7. สรางเครือขายผูบ ริหารทัง้ ในภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
สถาบันวิจัย และองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยจัดใหมีการฝกอบรม
ทั้งในสวนกลาง ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ผานหลักสูตร “การบริหารจัดการนโยบายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม และไดมกี ารติดตามความกาวหนาการขับเคลือ่ นแผนงาน/
โครงการดาน วทน. ของผูที่ผานหลักสูตรฯ โดยสอดคลองกับภารกิจของ
หนวยงานตนสังกัดมาโดยตลอด รวมทั้งไดจัดทำจดหมายขาว PMP
Newsletter (รายเดือน) เพื่อบอกเลาความคืบหนาของการขับเคลื่อนฯ
และเปนชองทางในการสือ่ สารระหวาง สวทน. กับผูท ผ่ี า นหลักสูตรฯ และ
ในหมูผูที่ผานหลักสูตรฯ ดวยกัน
8. จัดทำภาพอนาคตของประเทศไทยในอีก 20 ปขางหนา เพื่อรองรับ
สังคมสูงวัยในอนาคตโดยใชเครื่องมือคาดการณอนาคตของศูนยคาดการณ
เทคโนโลยีเอเปคจัดทำภาพอนาคต เปนการรวมมือดำเนินการระหวาง
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงวัฒนธรรม โดยการใชเทคโนโลยีที่
ใชในอนาคต และเตรียมความพรอมเพื่อกอใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ
ตลอดจนการเคลื่อนยายแรงงานไทยและแรงงานตางชาติเขามาในระบบ
เศรษฐกิจไทย
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