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เกณฑ์อ้างอิงละเอียด (Terms of Reference) 
การจ้างท่ีปรึกษาในการวิเคราะห์บทบาทและประเด็นเชิงนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เพื่อรองรับการจัดท าแผนการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  
ในภาคอุตสาหกรรม 

1. หลักการและเหตุผล 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) เป็น

หน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ.2551 ซึ่ง
ก ำหนดให้ สวทน. มีภำรกิจหลักในกำรจัดท ำนโยบำยและแผนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศ และผลักดันกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งในด้ำนกำรผลิตและพัฒนำ
ก ำลังคน กำรวิจัยและพัฒนำ กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และกำรสร้ำงควำมตระหนัก
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีผลกระทบส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมไทย 

สวทน. ก ำลังจัดท ำแผนปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ  ภำยใต้นโยบำย
และแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (พ.ศ.2555-2564) เพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรน ำ
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ในกำรพัฒนำภำคส่วนต่ำ งๆ ครอบคลุมรำยสำขำด้ำน
เศรษฐกิจ ภำคกำรเกษตร ผลิตและบริกำร โดยมีอุตสำหกรรมมุ่งเป้ำที่ส ำคัญ ได้แก่ กลุ่มสำขำเกษตรกรรมและ
เกษตรอุตสำหกรรม สำขำข้ำวและผลิตภัณฑ์จำกข้ำว มันส ำปะหลังและผลิตภัณฑ์ อ้อยและผลิตภัณฑ์ ปำล์มน้ ำมัน
และผลิตภัณฑ์ ยำงพำรำและผลิตภัณฑ์ และอำหำรแปรรูป กลุ่มสำขำอุตสำหกรรมกำรผลิต เครื่องใช้ไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์ ยำนยนต์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ แฟชั่น (สำขำสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณี) พลำสติกชีวภำพ ปิโตร
เคมี กลุ่มสำขำธุรกิจบริกำรและกำรค้ำ บริกำรท่องเที่ยวและสำขำต่อเนื่อง โลจิสติกส์และสำขำต่อเนื่อง บริกำร
ก่อสร้ำงและสำขำต่อเนื่อง กลุ่มสำขำอุตสำหกรรมใหม่และสำขำที่มีแนวโน้มที่ดี ได้แก่ สำขำพลังงำนและพลังงำน
ทดแทน สำขำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ มุ่งเน้นกลุ่มดิจิตอล (Digital Content) รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และ
ผลักดันกลุ่มธุรกิจหรือเครือข่ำยวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ให้สำมำรถน ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม มำประยุกต์ใช้เพ่ือกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและผลิตภำพ กำรสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิม สร้ำงคุณค่ำ และนวัตกรรม ให้เกิดควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ทั้งในประเทศและตลำดโลก  

สวทน. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรท ำหน้ำที่ ดังกล่ำวให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดนั้น จ ำเป็นต้องมี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องสูง และเป็นผู้ที่มีบทบำทกว้ำงขวำงในกำร
เชื่อมโยงและสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ทั้งในและต่ำงประเทศ เข้ำมำเป็นที่ปรึกษำ เพ่ือให้
ค ำปรึกษำในเชิงลึกในด้ำนเศรษฐกิจ กำรค้ำ และอุตสำหกรรม  เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรที่แท้จริงของประเทศ และขับเคลื่อนไปสู่กำร
ปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
เพ่ือวิเครำะห์บทบำทและประเด็นเชิงนโยบำยด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือรองรับ

กำรจัดท ำแผนกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติในภำคอุตสำหกรรม ให้ตอบสนองควำม
ต้องกำรที่แท้จริงของประเทศไทย และสำมำรถขับเคลื่อนไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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3. ขอบเขตการด าเนินงาน 
3.1 ให้กำรปรึกษำในกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผนกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมแห่งชำติ ในภำคอุตสำหกรรมเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงอุตสำหกรรม ทั้งในระดับภำพรวมและ
รำยสำขำ   

3.2 ให้กำรปรึกษำในกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรผลักดันนโยบำยและแผน วทน. ไปสู่กำร
ปฏิบัติ พร้อมทั้งให้กำรสนับสนุนในกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงและสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน 
และสถำบันกำรศึกษำ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผน วทน. เกิดควำมคล่องตัวและมีควำมเป็น
เอกภำพ 

3.3 ให้กำรปรึกษำในกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำระบบ กลไก และเครื่องมือต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรขับเคลื่อนและกำรติดตำม ประเมินผลนโยบำยและแผน วทน.  

3.4  ให้กำรปรึกษำกำรด ำเนินงำน (โครงกำร) ภำยใน สวทน. ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือมี
ควำมเชื่อมโยงกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ และอุตสำหกรรม ทั้งในระดับภำพรวมและรำยสำขำ   

3.5  ที่ปรึกษำปฏิบัติงำนของ สวทน. โดยเฉลี่ยสัปดำห์ละ 2 วัน  

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 12 เดือน   

5. สิ่งท่ีต้องส่งมอบ 
  ผลกำรปฏิบัติงำนของ สวทน. โดยเฉลี่ยสัปดำห์ละ 2 วัน และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนทุกสิ้น 
ไตรมำส  

6. งบประมาณและการจ่ายเงิน 
งบประมำณรวม 804,000 บำท (แปดแสนสี่พันบำทถ้วน) โดยจ่ำยค่ำตอบแทนแบบเหมำจ่ำยรำย 

ไตรมำส (4 งวด) ไตรมำสละ 201,000 บำท (สองแสนหนึ่งพันบำทถ้วน) เมื่อที่ปรึกษำส่งรำยงำนกำรด ำเนินงำน
ประจ ำไตรมำส     

สวทน. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกรณีท่ีที่ปรึกษำไปปฏิบัติงำนนอกพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร โดย 
สวทน. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงและค่ำท่ีพักของที่ปรึกษำตำมควำมเหมำะสม  

7. คุณสมบัติของท่ีปรึกษา 
7.1 จบกำรศึกษำระดับปริญญำโทข้ึนไป หรือเทียบเท่ำ 
7.2 มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 20 ปี ในกำรจัดท ำและผลักดันนโยบำยเศรษฐกิจ กำรค้ำ หรือ

อุตสำหกรรม  
7.3 มีประสบกำรณ์ในกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงและพัฒนำเครือข่ำยทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ หรือ 

อุตสำหกรรม 

8. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และรายงาน 

ข้อมูล เอกสำร ผลกำรส ำรวจ ตลอดจนกำรประมวลผลทั้งหมดที่ ที่ปรึกษำได้ด ำเนินกำรให้กับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ  (สวทน.) ตำมสัญญำตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ โดยที่ปรึกษำ
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จะต้องไม่ส่งมอบข้อมูลเอกสำร ผลกำรส ำรวจ ตลอดจนกำรประมวลผลทั้งหมด ที่ได้จำกกำรด ำเนินโครงกำรให้แก่
ผู้ใด โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ 

9. เอกสารที่ต้องส่งมอบประกอบการท าสัญญา 
9.1   หนังสือตอบรับกำรเป็นที่ปรึกษำ 
9.2   ส ำเนำทะเบียนบ้ำนและบัตรประชำชน 
9.3   ประวัติกำรท ำงำน 
9.4   เอกสำรรับรองวุฒิกำรศึกษำขั้นสูงสุด  

 
10. คณะกรรมการจัดจ้างท่ีปรึกษา 

10.1   นำยก่อศักดิ์  โตวรรธกวณิชย์     ประธำน 
10.2   นำงสำวมณีรัตน์  ศรีปริวำทิน     กรรมกำร 
10.3   นำงสำวนันทรัตน์  มหำสวัสด์ิ  กรรมกำร 
 

11. คณะกรรมการก ากับ/ตรวจรับงานจ้างท่ีปรึกษา 
11.1 นำยณัฐวุฒิ อนุนิวัฒน์   ประธำน 
11.2   นำยมหัทธน พฤทธิ์ขจรชัย  กรรมกำร   
11.3   นำงสำวภำณิศำ หำญพัฒนนันท์  กรรมกำร 
 

12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ 
319 อำคำรจัตุรัสจำมจุรี ชั้น 14 ถนนพญำไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 โทรศัพท์ 02-160-5432 ต่อ 415 นำยมหัทธน พฤทธิ์ขจรชัย Email: mahadthon@sti.or.th 


