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บทสรุปผู้บริหาร 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้จัดท าแผนปฏิบัติ

การส านักงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของส านักงานในระยะเวลา 1 ปี 
โดยด าเนินการ ภายใต้แนวคิดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 
4.0 ซึ่งท าให้ต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศจาก “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” สู่ “ความได้เปรียบใน
เชิงแข่งขัน” ที่น าไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “สร้างมูลค่า” โดยเปลี่ยนผ่านจากการเป็นประเทศที่
ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ (Efficiency-Driven) เป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ( Innovation-Driven) 
ด้วยกลไกส าคัญการขับเคลื่อนชุดใหม่ (New Growth Engine) ประกอบด้วย (1) กลไกขับเคลื่อนผ่านการสร้างและ
ยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine)  (2) กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและ
ทั่วถึง (Inclusive Growth Engine) และ (3) กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green 
Growth Engine) จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปเป็นประเทศ
ที่มีรายได้สูง โดยอาศัยองค์ความรู้ด้าน วทน. 

 สวทน . ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ประกาศในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อ
วันที่ 23 กันยายน 2559 จ านวน 310,963,900 บาท ประกอบด้วย 

(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จ านวน 57,249,300 บาท 
(2) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จ านวน 54,014,500 บาท 
(3) แผนงานยุทธศาสตร์พ ัฒนาศักยภาพด้านว ิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยีและนว ัตกรรม จ านวน 

13,000,000 บาท 
(4) แผนงานบูรณาการ จ านวน 4 แผนงาน ได้แก่ (1) แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (2) 

แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (3) แผนงานบูรณาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และ (4) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ งบประมาณรวม เท่ากับ 186,7001,000 บาท  
 

ในการนี้ สวทน. ได้จัดท าแผนการด าเนินงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 โดยยึดตามกรอบ
แนวคิดกลยุทธ์ของส านักงาน ซึ่งประกอบด้วย 

(1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตาม พ.ร.บ.) 310,963,900.00 บาท 
(2) งบประมาณผูกพันยกมาจาก ปี 2559 (ต่อเนื่อง) 46,168,909.00 บาท 
(3) โครงการอุดหนุนโดยหน่วยงานอื่น 10,462,853.00 บาท 
(4) เงินส ารองฉุกเฉิน 30,000,000.00 บาท 
(5) งบกลาง 48,233,298.00 บาท 
รวมแผนรายจ่ายงบประมาณและเงินส ารองฉุกเฉิน 445,828,960.00 บาท 
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แผนงาน/โครงการ 
รวมงบประมาณ

โครงการ 
งบภายใน 405,366,107.00 

A1.1 พัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 94,899,323.00 
1. โครงการจัดตั้งและบริหารจัดการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 46,666,025.00 
2. โครงการจัดตั้งและบริหารจัดการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) งบกลาง 48,233,298.00 

A1.2 พัฒนากลไกสนับสนนุผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startups) 2,856,500.00 
1. โครงการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกจินวัตกรรมรายใหม่

(Startup) 
2,856,500.00 

A1.3 พัฒนาก าลังคน Talent Mobility & STEM 65,971,701.82 
1. การด าเนินงาน Talent Mobility Clearing House 47,988,308.82 
2. การด าเนินงานและพัฒนาระบบฐานข้อมูล Talent Mobility 2,421,980.00 
3. จัดท านโยบายสนับสนุน สร้างกลไก และแนวทางขยายผลการด าเนินงาน Talent Mobility 12,561,413.00 
4. โครงการการพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์นวตักรรมของเด็กวัยเรียน 3,000,000.00 

A2.1 พัฒนาและประสานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 8,165,000.00 
1. โครงการจัดท าระบบงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม 900,000.00 
2. โครงการตดิตามและประเมินผลแผนงานและโครงการตามระบบงบประมาณ 100,000.00 
3. โครงการจัดท านโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 500,000.00 
4. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวตักรรมของประเทศ 5,200,000.00 
5. โครงการจัดท ามาตรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบแรงจูงใจ กฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อ

กระตุ้นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมภาคผลิตและบริการ และประสานการจดัท านโยบายร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1,165,000.00 

6. โครงการจัดท าข้อเสนอการพัฒนาระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation 
System) ของประเทศไทย 

200,000.00 

7. โครงการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 100,000.00 
A2.2 จัดท าฐานข้อมูลดัชนี วทน. และคาดการณ์เทคโนโลยี 23,917,015.00 

1. โครงการจัดท าตัวช้ีวัด ฐานข้อมูล ดัชนี ตามนโยบายแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาต ิ

8,677,015.00 

2. โครงการคาดการณ์เทคโนโลยเีพื่อจัดท ายุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 11,440,000.00 
3. โครงการการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

3,800,000.00 

A3.1 พัฒนา Innovation Corridor สนับสนนุ Eastern Economic Corridor (EEC) 300,000.00 
1. โครงการจัดท าข้อเสนอการจัดตั้งและบรหิารจดัการระเบยีงเศรษฐกิจนวัตกรรมภาค

ตะวันออก (East Economic Corridor of Innovation: EECI) 
300,000.00 

A3.2 สร้าง Industrial Tech Platform for S-curve Industries 36,937,779.36 
1. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบขนสง่ทางราง 9,245,295.00 
2. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 12,202,500.00 
3. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะการปรับทิศทางและแนวทางการด าเนินงานของสถาบัน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (Thailand Advanced Institute of Science and Technology: 
THAIST) 

1,050,000.00 

4. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช 6,000,000.00 
5. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มส่งเสริมการขึ้นทะเบยีนยาชีววัตถ ุ 8,439,984.36 

A3.3 พัฒนากลไกสนับสนนุความสามารถด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม 27,856,142.00 
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แผนงาน/โครงการ 
รวมงบประมาณ

โครงการ 
1. โครงการขยายผลจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (WiL) ส าหรับ

อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ 
11,310,000.00 

2. โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีเ่ชื่อมโยงกับเส้นทางอาชีพ (CA) 4,050,000.00 
3. โครงการนวัตกรรมเพื่อการยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรม ด้วยการวิจยั พัฒนาและ

การท าอุตสาหกรรม (Research Development and Industrialization: RDI) 
1,300,000.00 

4. โครงการส่งเสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการเกษตร 5,200,000.00 
5. โครงการส่งเสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการท่องเที่ยว 2,800,000.00 
6. โครงการส่งเสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้สามารถเข้าถึงการใช้

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวตักรรมที่เหมาะสม 
3,196,142.00 

A4.1 สนับสนุนงานเลขานกุารของ นวนช. 4,000,000.00 
1. สนับสนุนงานเลขานุการของ นวนช. 4,000,000.00 

A4.2 ขับเคลื่อนนโยบายการทูตวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy 7,200,000.00 
1. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอ์าเซียนและการต่างประเทศด้าน วทน. 7,200,000.00 

A4.3 ศึกษาวิจัยนโยบาย วทน. 3,500,000.00 
1.โครงการพัฒนานโยบายและมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกจินวัตกรรมรายใหม่ 

(Startup) 
500,000.00 

2.โครงการ Asean Open Innovation and Entrepreneurship Platform 2,000,000.00 
3.โครงการศึกษาวิจยันโยบายการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยด้านเทคโนโลยี 

Internet of Things (IoT) เพื่อเปน็แนวทางในการปฏิบัติสู่การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น 
“อุตสาหกรรม 4.0” 

500,000.00 

4. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลฟตุพรินต์สิ่งแวดล้อมระยะที่ 2 500,000.00 
A5.1 ระบบงาน 128,476,645.82 

1. โครงการส่วนพัฒนาองค์กร 128,087,645.82 
2. บริหารจัดการแผนงบประมาณภายในองค์กร 389,000.00 

A5.2 ประเมินองค์กร 1,286,000.00 
3. ประเมินผลองค์กร 180,000.00 
4. โครงการตรวจสอบภายใน 1,106,000.00 

ส ารองฉุกเฉิน 30,000,000.00 
A5.3 ส ารองฉุกเฉิน 30,000,000.00 

ส ารองฉุกเฉิน 30,000,000.00 
อุดหนุนโดยหน่วยงานอื่น 16,321,829.60 

S โครงการอุดหนุนโดยหน่วยงานอื่น 16,321,829.60 
1. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร ์ 9,574,000.00 
2. โครงการเครือข่ายผูจ้ัดการนวตักรรม (Alliance of Innovation Managers : AIMS 

Thailand 
4,881,785.60 

3. โครงการส่งเสรมินวัตกรรมเทคโนโลยสีะอาดของประเทศไทย 1,866,044.00 
งบประมาณรวม 451,687,936.60 

หมายเหตุ :  งบประมาณเพ่ิมขึ้นจากเสนอ บวทน. จาก 445,828,960.00 บาท เป็น 451,687,936.60 บาท 
เนื่องจากโครงการอุดหนุนโดยหน่วยงานอื่น ปี 2560 ได้ประมาณการว่าจะได้รับงบประมาณเพ่ิมเติม รวมกับเงิน
เหลือจากปีก่อนอีกจ านวน 5,858,976.60 บาท 
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วิสัยทัศน์ 

สวทน. พัฒนานโยบายและระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญในการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ อย่างทั่วถึง 

 

เป้าหมาย 

1. ภาคการผลิตและบริการ ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสร้างนวัตกรรมและก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

2. ภาคการผลิตและบริการ ได้รับการพัฒนาจากนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และสร้างกลไกให้มีบุคลากร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพเพ่ือรองรับการลงทุนวิจัยและพัฒนาและสร้างนวัตกรรม 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือดึงดูดบริษัทชั้นน าระดับโลก
ด้านอาหาร ทั้งต่างประเทศและในประเทศให้มาตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา และลงทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี
ในคลัสเตอร์เป้าหมายของประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม (NEW GROWTH ENGINES) 
เป้าหมาย 

สร้างเศรษฐกิจในคลัสเตอร์เป้าหมายด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

แผนงาน 1.1 พัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 
ความส าคัญ 

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เป็นหนึ่งในโครงการตามนโยบาย Super Cluster ซึ่งเป็นกิจการที่
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยจะได้รับสิทธิและประโยชน์ส าหรับการส่งเสริมการลงทุนเป็น
พิเศษในพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 
2559 มอบหมายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการจัดตั้งและด าเนินการ 
Food Innopolis ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในระยะแรกเขตพ้ืนที่ด าเนินการ Food Innopolis ตั้งอยู่ที่
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งมีความพร้อมรองรับกิจกรรมวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของภาคเอกชน ระย ะ
ต่อไปจะด าเนินการในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ อาทิ มหาวิทยาลัยเครือข่ายที่มีความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ทั้งนี้ การจัดตั้ง Food Innopolis จะช่วยปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารจากสินค้าปฐม
ภูมิ (Commodity) ที่มีมูลค่าต่ า ความต้องการของตลาดไม่แน่นอน และราคาผันผวน ไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพสูง เป็น
ที่ต้องการของตลาด และขายได้ในราคาสูง ซึ่งจะเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารและ
สร้างรายได้ของเกษตรกรในระยะยาว 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เมืองนวัตกรรมอาหารมีบริษัทเอกชนมาลงทุนวิจัยและพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมอาหารจากทั่ว
ประเทศและจากต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ 

 

การด าเนินงาน 

โครงการ งบประมาณปี 2560 (บาท) 
โครงการที่ 1 โครงการจัดตั้งและบริหารจัดการเมืองนวัตกรรมอาหาร 
(Food Innopolis) 

46,666,025.00 

โครงการที่ 2 โครงการจัดตั้งและบริหารจัดการเมืองนวัตกรรมอาหาร 
(Food Innopolis) (งบกลาง) 

48,233,298.00 
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โครงการย่อย (1.1.1) โครงการจัดตั้งและบริหารจัดการเมืองนวัตกรรมอาหาร 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีบทบาทส าคัญของประเทศทั้งในแง่ของการ
ผลิต การจ้างงาน และการส่งออก เน้นการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่อย่างหลากหลายในประเทศเป็นหลัก และมีการ
เชื่อมโยงกับภาคเกษตรกรรม สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตรและสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรและชุมชน โดยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศร้อยละ 22.5 ของ GDP และในปี 2557 การส่งออกสินค้า
อาหารของไทยมีมูลค่า 933,902 ล้านบาท จัดเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารอันดับที่ 14 ของโลก แต่อย่างไรก็ตาม 
จากสภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงของตลาดอาหารโลก จ าเป็นที่อุตสาหกรรมอาหารของไทยต้องยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นผู้น าใน
อุตสาหกรรมอาหารของโลกอย่างยั่งยืนต่อไป 

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เห็นชอบให้ Food Innopolis เป็นหนึ่งใน 
Super Cluster ซึ่งเป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์
ส าหรับการส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษในพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น โดยใน
ระยะต้น (พ.ศ. 2558 – 2559) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย  สวทน. ได้รับมอบหมายจาก
รัฐบาลให้เป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 โดยให้ประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สถาบันอาหาร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาสิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจ รวมทั้งมาตรการต่างๆมาสนับสนุน เพ่ือดึงดูด
บริษัทอาหารชั้นน าของโลกมาลงทุนนวัตกรรมอาหารในประเทศไทย และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งจะน าร่องโครงการ Food Innopolis ใน
พ้ืนที่ความรับผิดชอบของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ก าลังคน และปัจจัยสนับสนุนอ่ืนๆ ส าหรับการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพ่ือการผลิตสินค้าและบริการที่
มูลค่าเพ่ิมสูง (High Value Added : HVA) อันจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของประเทศจากการ
ใช้แรงงานเข้มข้นมีมูลค่าเพ่ิมต่ า ไปสู่การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเข้มข้นที่มีมูลค่าสูง และ 
ดึงดูดการลงทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของภาคเอกชนระดับโลก แรงงานฐานความรู้ (Knowledge 
Workers) มาสู่ พ้ืนที่ Food Innopolis ต่อยอดผลงานวิจัยไปสู่ เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดการยกระดับ
ความสามารถของ SMEs ในประเทศ และเพ่ิมโอกาสการลงทุนให้แก่บริษัทธุรกิจเทคโนโลยีที่จัดตั้งใหม่ 
(Startup) ตลอดจนเพ่ิมการจ้างงาน นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และการเพ่ิมจ านวนบริษัทเอกชนที่มีนวัตกรรม
ขึ้นเป็นจ านวนมากในอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือเป็นฐานความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนพร้อมส าหรับการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก อันจะน าพาประเทศไปสู่การหลุดพ้นจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ดังนั้นเพ่ือสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับการ
พัฒนา Food Innopolis ให้ท างานอย่างเป็นระบบสามารถดึงดูดบริษัทเอกชนและแรงงานฐานความรู้เข้ามาใน
พ้ืนที่โครงการ Food Innopolis ได้ จึงจ าเป็นต้องมีกลไกและมาตรการในการขับเคลื่อนโครงการ Food 
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Innopolis ที่เป็นรูปธรรมในลักษณะที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา และมี
หน่วยงานเฉพาะในการรับผิดชอบดูแลเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการท างาน  

 
 2. วัตถุประสงค์ 

(1)  เพ่ือดึงดูดบริษัทอาหารชั้นน าของโลกทั้งบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศมาลงทุนด้านนวัตกรรม
อาหารในประเทศไทย  

(2)  เพ่ือเป็นศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Research and Innovation Hub) 
ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร และเป็นแหล่งจ้างงานบุคลากรวิจัย 

(3)  เพ่ือยกระดับความสามารถ SMEs และบริษัทจัดตั้งใหม่ (Startup) ให้สามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่
อุปทานอาหารระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4)  เพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารของไทยจากการผลิตสินค้าและบริการที่ใช้แรงงาน
เข้มข้นมีมูลค่าเพ่ิมต่ าไปสู่สินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอย่างเข้มข้น 

 3. พื้นที่ด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการที่มีความเป็นไปได้ ได้แก่ (1) พ้ืนที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย/ เทคโนธานี ซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมของสถานที่ เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ รวมทั้งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วพร้อมด าเนินการทันที (2) พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่มี
ความร่วมมือกับกระทรวงฯ และมีโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรพร้อม ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  และ
มหาวิทยาลัยเครือข่ายที่ด าเนินการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (3) พ้ืนที่ของเอกชนที่สนใจพัฒนาเป็น 
เมืองนวัตกรรมอาหารในอนาคต ที่ต้องการรับการส่งเสริมจากรัฐบาลโดยกระทรวงฯ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 กลุ่มเป้าหมาย  

 มหาวิทยาลัย 
 สถาบันวิจัย 
 หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ 
 ห้องปฏิบัติการ 
 ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม 
 หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
 ผู้ประกอบการภาคเอกชนทั้งรายใหญ่และ SMEs 
 วิสาหกิจชุมชน 
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 เกษตรกร 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทน. เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันเชิงนโยบาย
และขับเคลื่อนโครงการ ร่วมกับส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และหน่วยงานในพ้ืนที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น 
นอกจากนั้น จะประสานงานเชื่อมโยงกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมทั้งร่วมมือ
กับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคแต่ละแห่ง และบริษัทเอกชนที่สนใจร่วมพัฒนาโครงการเมืองนวัตกรรม
อาหาร 

 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

 
         กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

 
หน่วยนับ 

 
ค่าเป้าหมาย 

Q1 Q2 Q3 Q4 
กิจกรรมที่ 1 จัดท าข้อเสนอกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการ Food 
innopolis  

- ข้อเสนอนโยบาย 
(แผนปฏิบัติการเข้า ครม.) 
- ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา 
Food Innopolis ในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยหรืออุทยานฯ
ภูมิภาค 

2 เรื่อง  1 1  

กิจกรรมที่ 2 จัดให้มีส านักงาน
ใหญ่ของ Food Innopolis เพ่ือ
บริหารโครงการ การบริการ
ลูกค้า และเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
รวมถึงการผลักดันเชิงนโยบาย
และขับเคลื่อนโครงการ เมือง
นวัตกรรมอาหาร ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

ส านักงานใหญ่ 1 แห่ง 1    

กิจกรรมที่ 3 จัดตั้งหน่วย
ให้บริการเบ็ดเสร็จ  

(One Stop Center) 
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         กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

 
หน่วยนับ 

 
ค่าเป้าหมาย 

Q1 Q2 Q3 Q4 
3.1 หน่วยงานประสานงาน 
(liaison office) ใน Food 
Innopolis  

จ านวนหน่วยงานประสานงาน อย่างน้อย  4 
หน่วยงาน 

2 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

 

3.2 พัฒนาและเชื่อมโยง
ภาคเอกชนกับหน่วยงานวิจัย
และมหาวิทยาลัย เช่น Food 
Tech Startup, Food Tech 
Incubator/Accelerator, 
Food Business Innovation 
Competition 

- เกิด FoodTech Startup 
Competition ระดับประเทศ  
- มี Food 
Incubator/Accelerator 
Network ครอบคลุมทุก
ภูมิภาค 
- ระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและ
พัฒนา  

อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 

1 เครือข่าย 
 
 

1 ระบบ 

 1 
 
 
 
 

1 
 
 

 
 
 
 
 

1 

 

3.3 จัดท าระบบเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การวิจัยและพัฒนา อาทิ 
ฐานข้อมูลด้านก าลังคนด้าน 
ฐานข้อมูลด้านอุปกรณ์
เครื่องมือ ฐานข้อมูลด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา หรือ 
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีหรือ
องค์ความรู้ เพื่อใช้ในการ
ให้บริการกับบริษัทเอกชนที่จะ
มาลงทุนใน Food Innopolis 

เกิดระบบการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูล FI Resource 
Database 

ฐานข้อมูล  1   

กิจกรรมที่ 4 พัฒนา Service 
Platform 
4.1 Food Innopolis 
Academy: FIA 
- Knowledge Forum 

 
- Technical Training 
Workshop 

 
 

ผู้ประกอบการเข้าร่วม
หลักสูตร  

 
 

ไม่น้อยกว่า 200 
ราย 
4 หลักสูตร 

 
 

50 
 

1 
 

 
 

50 
 

1 

 
 

50 
 

1 

 
 
50 

 
1 
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         กิจกรรม 

 
ผลผลิต 

 
หน่วยนับ 

 
ค่าเป้าหมาย 

Q1 Q2 Q3 Q4 
4.2 Food Innopolis Global 

Network:  

FI-GNET  

เครือข่ายความร่วมมือทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  

ไม่น้อยกว่า 3 
เครือข่าย 

1 1 1  

4.3 Food Innopolis 

Sensory Evaluation:  

FI-SENSORY 

- เครือข่าย Sensory  
- ผู้ประกอบการมาใช้บริการ 

1 เครือข่าย 
อย่างน้อย 30 
ราย 

1 
5 

 
10 

 
15 

 

4.4 Food Innopolis 

Nutrition: FI-NUTRI 

- จัดให้มีและพัฒนา service 
platform การให้บริการ 
-ผู้ประกอบการมาใช้บริการ 

1 service 
platform   

 
อย่างน้อย 30 
ราย 

1 
 

 
5 

 
 

 
10 

 
 

 
15 

 

4.5 Food Innopolis Pilot 
Plant: FI-PP 

- จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบการให้บริการ
โรงงานต้นแบบผลิตภัณฑ์
อาหาร 
- ผู้ประกอบการมาใช้บริการ 

1 แห่ง 
 
 

อย่างน้อย 30 
ราย 

 
 
 

5 

1 
 
 

10 

 
 
 

15 

 

4.6 Food Innopolis Talent: 
FI-TALENT 

- จัดให้มีหน่วยประสานงาน
การเคลื่อนย้ายบุคลากร
ภาครัฐด้านการวิจัยและ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเกษตร
และอาหารไปสู่ภาคเอกชน 
- จ านวนบุคลากรภาครัฐที่
เข้าร่วมโครงการ  
- ผู้ประกอบการมาใช้บริการ  

1 แห่ง 
 
 
 

 
อย่างน้อย 30 คน 

 
อย่างน้อย 30 
ราย 

1 
 
 
 
 

10 
 

10 

 
 
 
 
 

10 
 

10 

 
 
 
 
 

10 
 

10 

 

กิจกรรมที่ 5 จัดกิจกรรม
การตลาด (Marketing) ในการ
ดึงดูดลูกค้าให้บริษัทเอกชนมา
ลงทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
ในเมืองนวัตกรรมอาหาร 

จ านวนผู้ประกอบการที่เข้ามา
ลงทุนวิจัยและพัฒนาใน 
Food Innopolis 

15 ราย 3 3 4 5 
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6. งบประมาณด าเนินงาน  46,666,025 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม   Q1    Q2    Q3    Q4  
1.จัดท าข้อเสนอกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
Food innopolis  

- 250,000.00 250,000.00 - 

2. จัดให้มีส านักงานใหญ่ของ Food 
Innopolis เพ่ือบริหารโครงการ การบริการ
ลูกค้า และเชื่อมโยงกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการผลักดันเชิงนโยบายและ
ขับเคลื่อนโครงการ เมืองนวัตกรรมอาหาร ณ 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

1,300,000.0
0 

900,000.00 900,000.00 900,000.00 

3. จัดตั้งหน่วยให้บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Center) 

- - - - 

3.1 หน่วยประสานงานของหน่วยงานร่วม
ด าเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร (liaison 
office) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

2,000,000.0
0 

1,000,000.0
0 

- - 

3.2 พัฒนาและเชื่อมโยงภาคเอกชนกับ
หน่วยงานวิจัยและมหาวิทยาลัย เช่น Food 
Tech Startup, Food Tech 
Incubator/Accelerator, Food Business 
Innovation Competition   

- 500,000.00 2,000,000.0
0 

- 

3.3 จัดท าระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนาอาทิ 
ฐานข้อมูลด้านก าลังคนด้าน ฐานข้อมูลด้าน
อุปกรณ์เครื่องมือฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา หรือ ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีหรือ
องค์ความรู้ เพ่ือใช้ในการให้บริการกับ
บริษัทเอกชนที่จะมาลงทุนใน Food 
Innopolis 

2,000,000.0
0 

- 2,000,000.0
0 

1,000,000.0
0 

4. พัฒนา Service Platform - - - - 
4.1 Food Innopolis Academy: FIA 1,000,000.0

0 
- 1,000,000.0

0 
1,000,000.0

0 
4.2 Food Innopolis Global Network:  
FI-GNET 

- 1,500,000.0
0 

1,500,000.0
0 

2,000,000.0
0 

4.3 Food Innopolis Sensory Evaluation:  
FI-SENSORY 

500,000.00 500,000.00 300,000.00 - 

4.4 Food Innopolis Nutrition: FI-NUTRI 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 
4.5 Food Innopolis Pilot Plant: FI-PP 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 
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4.6 Food Innopolis Talent: FI-TALENT 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 
5. จัดกิจกรรมการตลาด (Marketing) ในการ
ดึงดูดลูกค้าให้บริษัทเอกชนมาลงทุนวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรมในเมืองนวัตกรรมอาหาร 

1,800,000.0
0 

3,500,000.0
0 

2,700,000.0
0 

2,700,000.0
0 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ด้วย 
วทน.  
สาขาเกษตรอาหาร 

60,000.00 - - - 

การจัดท าแผนธุรกิจและการดึงดูดลูกค้าเมือง
นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 

- - 8,606,025.0
0 

- 

รวมงบประมาณ 9,410,000 8,900,000 20,006,025 8,350,000 
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โครงการย่อย (1.1.2) โครงการจัดตั้งและบริหารจัดการเมืองนวัตกรรมอาหาร (งบกลาง) 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีบทบาทส าคัญของประเทศทั้งในแง่ของ
การผลิต การจ้างงาน และการส่งออก เน้นการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่อย่างหลากหลายในประเทศเป็นหลัก และมี
การเชื่อมโยงกับภาคเกษตรกรรม สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตรและสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรและชุมชน โดยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศร้อยละ 22.5 ของ GDP และในปี 2557 การส่งออก
สินค้าอาหารของไทยมีมูลค่า 933,902 ล้านบาท จัดเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารอันดับที่ 14 ของโลก แต่
อย่างไรก็ตาม จากสภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงของตลาดอาหารโลก จ าเป็นที่อุตสาหกรรมอาหารของไทย
ต้องยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศ
ไทยเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมอาหารของโลกอย่างยั่งยืนต่อไป 

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เห็นชอบให้ Food Innopolis เป็นหนึ่งใน 
Super Cluster ซึ่งเป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์
ส าหรับการส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษในพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น โดย
ในระยะต้น (พ.ศ. 2558 – 2559) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย  สวทน. ได้รับมอบหมาย
จากรัฐบาลให้เป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 โดยให้ประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สถาบันอาหาร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาสิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจ รวมทั้งมาตรการต่างๆมาสนับสนุน เพ่ือดึงดูด
บริษัทอาหารชั้นน าของโลกมาลงทุนนวัตกรรมอาหารในประเทศไทย และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งจะน าร่องโครงการ Food 
Innopolis ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความพร้อมทั้งในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ก าลังคน และปัจจัยสนับสนุนอ่ืนๆ ส าหรับการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพ่ือการผลิต
สินค้าและบริการที่มูลค่าเพ่ิมสูง (High Value Added : HVA) อันจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศจากการใช้แรงงานเข้มข้นมีมูลค่าเพ่ิมต่ า ไปสู่การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่าง
เข้มข้นที่มีมูลค่าสูง และ ดึงดูดการลงทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของภาคเอกชนระดับโลก แรงงาน
ฐานความรู้ (Knowledge Workers) มาสู่พ้ืนที่ Food Innopolis ต่อยอดผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการยกระดับความสามารถของ SMEs ในประเทศ และเพ่ิมโอกาสการลงทุนให้แก่บริษัทธุรกิจ
เทคโนโลยีที่จัดตั้งใหม่ (Startup) ตลอดจนเพ่ิมการจ้างงาน นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และ
นวัตกร ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และการเพ่ิม
จ านวนบริษัทเอกชนที่มีนวัตกรรมขึ้นเป็นจ านวนมากในอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือเป็นฐานความสามารถใน
การแข่งขันที่ยั่งยืนพร้อมส าหรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก อันจะน าพา
ประเทศไปสู่การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ดังนั้นเพ่ือสร้าง
สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนา Food Innopolis ให้ท างานอย่างเป็นระบบสามารถดึงดูด
บริษัทเอกชนและแรงงานฐานความรู้เข้ามาในพ้ืนที่โครงการ Food Innopolis ได้ จึงจ าเป็นต้องมีกลไกและ
มาตรการในการขับเคลื่อนโครงการ Food Innopolis ที่เป็นรูปธรรมในลักษณะที่เป็นความร่วมมือระหว่าง
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ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา และมีหน่วยงานเฉพาะในการรับผิดชอบดูแลเพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวและประสิทธิภาพในการท างาน  

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1)  เพ่ือดึงดูดบริษัทอาหารชั้นน าของโลกทั้งบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศมาลงทุนด้านนวัตกรรม
อาหารในประเทศไทย  

(2)  เพ่ือเป็นศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Research and Innovation Hub) 
ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร และเป็นแหล่งจ้างงานบุคลากรวิจัย 

(3)  เพ่ือยกระดับความสามารถ SMEs และบริษัทจัดตั้งใหม่ (Startup) ให้สามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่
อุปทานอาหารระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4)  เพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารของไทยจากการผลิตสินค้าและบริการที่ใช้แรงงาน
เข้มข้นมีมูลค่าเพ่ิมต่ าไปสู่สินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอย่างเข้มข้น 

3. พื้นที่ด าเนินการ (โปรดระบุ จังหวัด / อ าเภอ / ต าบล) 

สถานที่ด าเนินการที่มีความเป็นไปได้ ได้แก่ (1) พ้ืนที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย/ เทคโนธานี ซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมของสถานที่ เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ รวมทั้งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วพร้อมด าเนินการทันที (2) พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่มี
ความร่วมมือกับกระทรวงฯ และมีโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรพร้อม ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพร ะจอมเกล้าธนบุรี  และ
มหาวิทยาลัยเครือข่ายที่ด าเนินการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (3) พ้ืนที่ของเอกชนที่สนใจพัฒนาเป็น 
เมืองนวัตกรรมอาหารในอนาคต ที่ต้องการรับการส่งเสริมจากรัฐบาลโดยกระทรวงฯ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

o กลุ่มเปา้หมาย  
 มหาวิทยาลัย 
 สถาบันวิจัย 
 หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ 
 ห้องปฏิบัติการ 
 ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม 
 หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
 ผู้ประกอบการภาคเอกชนทั้งรายใหญ่และ SMEs 
 วิสาหกิจชุมชน 
 เกษตรกร 
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o ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงานร่วมด าเนินการ  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทน. เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันเชิงนโยบาย

และขับเคลื่อนโครงการ ร่วมกับส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และหน่วยงานในพ้ืนที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น 
นอกจากนั้น จะประสานงานเชื่อมโยงกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมทั้งร่วมมือ
กับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคแต่ละแห่ง และบริษัทเอกชนที่สนใจร่วมพัฒนาโครงการเมืองนวัตกรรม
อาหาร  

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย         จ านวนหน่วยนับ 

กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 

กิจกรรมที่ 1 ส านักงานบริหารโครงการ 
Food Innopolis 

ส านักงานบริหารจัดการ 
Food Innopolis 

1 แห่ง 1  

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาธรุกิจ (Business 
Development) 

    

2.1 จัดท าแผนปฏิบัติการ 4 ด้านตามมติ 
ครม.  ได้แก่ ด้านการวิจัยและพัฒนา,ด้าน
งบประมาณและแห่ล่งเงินทุน,ด้าน
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร และด้าน
การร่วมลงทุนของภาคเอกชน 

แผนปฏิบัติการ Food 
Innopolis 

1 เรื่อง  1 

2.2 การวิเคราะห์ความต้องการและจัดท า
ฐานข้อมูลทรัพยากรด้านการวิจัยพัฒนาใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

ฐานข้อมูลทรัพยากรด้าน
การวิจัยพัฒนาใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

1 ฐานข้อมูล  1 

2.3 Technology Road Map เรื่อง ข้าว รายงานการศึกษา 
Technology Road Map 
เรื่อง ข้าว 

1 เรื่อง  1 

2.4 การขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหาร 
(Food Innopolis) เพ่ือสร้างศักยภาพ
และขีดความสามารถของอุตสาหกรรม
อาหารด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
อาหารสุขภาพ  

Service platform (FI-
FDA) 

1 platform  1 
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กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 

2.5 ศึกษาความต้องการของภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

รายงานการศึกษาความ
ต้องการของภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

 1 เรื่อง  1 

กิจกรรมที่ 3 การตลาดเพื่อดึงดูดบริษัท
อาหารชั้นน าของโลกท้ังในและ
ต่างประเทศมาจัดตั้งศูนย์วิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรมใน Food Innopolis 

 
 

   

3.1 การจัดแสดงนิทรรศการ Food 
Innopolis ซึ่งเป็นงานด้านอาหารระดับ
โลก เพื่อน าเสนอการให้บริการและสิทธิ
ประโยชน์แก่ภาคธุรกิจด้านอาหาร รวมถึง
เชิญชวน 
บริษัทด้านอาหารมาจัดตั้งศูนย์วิจัย 
พัฒนา และนวัตกรรมใน Food 
Innopolis 

ผู้ประกอบการด้านอาหาร
มาลงทุนวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมใน Food 
Innopolis  

อย่างน้อย 5 
ราย 

3 2 

3.2 จัดท าชุดเสนอขายบริการ เครื่องมือ
อุปกรณ์ และสิทธิประโยชน์ (Sale Kit) 

เว็บไซต์ VDO ชุดเสนอ
ขายบริการ (Sale Kit) 

1 เว็บไซต์  
2 รายการ 
1 เรื่อง 

1 
1 
1 

 
1 

3.3 สื่อประชาสัมพันธ์ -แผนยุทธศาสตร์
ประชาสัมพันธ์  
-สกู๊ปข่าว เพ่ือน าเสนอต่อ
สื่ออย่างต่อเนื่องข่าว 

1 แผนงาน 
10 scoop 
นสพ. , 10 
scoop ข่าว 
ทีวี, 10 ข่าว 
วิทยุ 

1 
15 

 
15 

3.4 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้าน
นวัตกรรมอาหารระดับโลก 

เครือข่ายความร่วมมือทั้ง
ในประเทศและ
ต่างประเทศ  

ไม่น้อยกว่า 3 
เครือข่าย 

1 2 

3.5 กิจกรรมการเปิดตัวโครงการ Food 
Innopolis 

 (เตรียมพ้ืนที่ให้พร้อมกับ
กิจกรรมเปิดตัว) 
 

help desk หน่วยงาน
เครือข่าย 

 

ไม่น้อยกว่า 3 
หน่วยงาน 

 3 
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กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาบุคลากร     

4.1 พัฒนาบุคลากร โดยการ Training 

Workshop โดยผู้เชี่ยวชาญชัน้น าของโลก 

รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ระหว่างบริษัทภายในประเทศ 

- การถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและ
ต่างประเทศ  
- สร้างเครือข่ายระหว่าง
หน่วยวิจัย บริษัท 

6 เรื่อง 
 
 
 
 

    3 

4.2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะ

ทาง 

- การถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและ
ต่างประเทศ  
- สร้างเครือข่ายระหว่าง
หน่วยวิจัย บริษัท 

1 หลักสูตร 
 
ไม่น้อยกว่า 1 
เครือข่าย 
 

1 1 

 

6. งบประมาณด าเนินงาน 48,233,298 บาท   

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
1. ส านักงานบริหารโครงการ Food 
Innopolis 

1,816,400 - - - 

2. การพัฒนาธุรกิจ (Business 
Development) 

- - - - 

2.1 จัดท าแผนปฏิบัติการ 4 ด้านตามมติ 
ครม.  ได้แก่  
ด้านการวิจัยและพัฒนา,ด้านงบประมาณ
และแห่ล่งเงินทุน, 
ด้านโครงสร้างองค์กรและบุคลากร และด้าน
การร่วมลงทุนของภาคเอกชน 

975,000 525,000 - - 

2.2 การวิเคราะห์ความต้องการและจัดท า
ฐานข้อมูลทรัพยากร 
ด้านการวิจัยพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหาร 
(TMA /NECTEC) 

4,000,000 4,000,000 - - 

2.3 Technology Road Map เรื่อง ข้าว 750,000 750,000 - - 
2.4 การขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหาร 
(Food Innopolis)  
เพ่ือสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของ

1,000,000 1,500,000 - - 
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อุตสาหกรรมอาหารด้านการวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมอาหารสุขภาพ (MOU กับ อย.) 

2.5 ศึกษาความต้องการของภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

- 1,014,840 - - 

3. การตลาดเพื่อดึงดูดบริษัทอาหารชั้นน า
ของโลก 
ทั้งในและต่างประเทศมาจัดตั้งศูนย์วิจัย 
พัฒนา และนวัตกรรมใน Food Innopolis 

- - - - 

3.1 การจัดแสดงนิทรรศการ Food 
Innopolis  
ซึ่งเป็นงานด้านอาหารระดับโลก เพื่อ
น าเสนอการให้บริการและ 
สิทธิประโยชน์แก่ภาคธุรกิจด้านอาหาร 
รวมถึงเชิญชวน 
บริษัทด้านอาหารมาจัดตั้งศูนย์วิจัย พัฒนา 
และนวัตกรรมใน Food Innopolis 

357,368 - - - 

3.2 จัดท าชุดเสนอขายบริการ เครื่องมือ
อุปกรณ์  
และสิทธิประโยชน์ (Sale Kit) 

3,208,150 6,000,000 - - 

3.3 สื่อประชาสัมพันธ์ 500,000 500,000 - - 
3.4 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้าน
นวัตกรรมอาหารระดับโลก 

1,959,000 900,000 - - 

3.5 กิจกรรมการเปิดตัวโครงการ Food 
Innopolis 
 (เตรียมพื้นที่ให้พร้อมกับกิจกรรมเปิดตัว) 

3,000,000 3,500,000 - - 

4. การพัฒนาบุคลากร - - - - 
4.1 พัฒนาบุคลากร โดยการ Training 
Workshop  
โดยผู้เชี่ยวชาญชั้นน าของโลก รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบริษัท
ภายในประเทศ 

2,700,000 464,300 - - 

4.2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทาง 7,830,405 982,835 - - 
รวมงบประมาณ 28,096,323 20,136,975 - - 
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แผนงาน 1.2: พัฒนากลไกสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startups) 
ความส าคัญ 

การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup) ถือเป็นโครงการตาม Agenda หลักของรัฐบาลและ วท. โดย  
สวทน. เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักของ วท. ในการขับเคลื่อนการพัฒนา Startup และเป็นประธานคณะท างาน
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริม Startup ภายใต้คณะกรรมการวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ภารกิจของ สวทน. ใน
การพัฒนากลไกการสนับสนุนผู้ประกอบการ Startup จึงมุ่มเน้นไปท่ีการพัฒนาระบบนิเวศน์ที่เหมาะสมที่จะส่งเสริม
ให้ธุรกิจ Startup เติบโตได้ ทั้งการจัดท าการส ารวจและสถิติที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ Startup เพ่ือใช้ในการวาง
แผนการพัฒนา Startup การพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบที่เหมาะสมต่อการส่งเสริม Startup ในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ ตลอดจนการขับเคลื่อนการสร้างระบบนิเวศน์ในการพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมใน
มหาวิทยาลัย และการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยของไทยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นโยบายการพัฒนาระบบนิเวศน์ ที่เอ้ือต่อการเติบโตของผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ 

การด าเนินงาน 

โครงการ งบประมาณปี 2560 (บาท) 
โครงการที่ 1 โครงการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup) 

2,856,500 
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โครงการย่อย (1.2.1) โครงการศึกษาสถานภาพการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup) 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่ให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจที่สามารถใช้ทรัพยากรของประเทศในการผลิตสินค้าและ
บริการ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิม การจ้างงานในท้องถิ่น และการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค รวมทั้ง
ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ โดยมอบหมายให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมรายใหม่ (Startup)  

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ใน
ฐานะหน่วยงานนโยบายด้าน วทน. ของประเทศ จึงด าเนินโครงการศึกษาสถานภาพการพัฒนา
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup) ซึ่งเป็นการจัดท าแนวทางและแผนการเก็บข้อมูล สถิติ 
และดัชนีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น เพื่อใช้ในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนในการ
พัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น เพ่ือใช้ในการพัฒนาแนวทางและนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุน
วิสาหกิจเริ่มต้น ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของ
ประเทศต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือจัดท ากรอบการเก็บข้อมูลและศึกษาสถานภาพการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมราย
ใหม่ (Startup) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup) ที่
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

3. พื้นที่ด าเนินการ 

ทั่วประเทศ 
4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มเป้าหมาย  

 กลุ่มประชาคม Startup 

 หน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

 มหาวิทยาลัย 

 ผู้ประกอบการ Startup 

 นิสิต นักศึกษา อาจารย์ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

 สมาคมการค้าเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

กิจกรรม / ผลผลิต   Q1    Q2    Q3    Q4  
(01) การจัดท ากรอบการจัดเก็บข้อมูล และรายงานสถานภาพการพัฒนาผู้ประกอบการ Startup 
กรอบการจัดเก็บข้อมูลและรายงานสถานภาพการพัฒนา
ผู้ประกอบการ Startup 

   1 

 

6. งบประมาณด าเนินงาน 2,856,500 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม   Q1    Q2    Q3    Q4  
(01) การจัดท ากรอบการจัดเก็บข้อมูล และรายงาน
สถานภาพการพัฒนาผู้ประกอบการ Startup 

856,500 1,000,000 500,000 500,000 

รวมงบประมาณ 856,500 1,000,000 500,000 500,000 
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แผนงาน 1.3  พัฒนาก าลังคน Talent Mobility & STEM 
ความส าคัญ 

การพัฒนาบุคลากรวิจัยต้นน้ าและในภาคเอกชน ด้วยรูปแบบการพัฒนาวิศวกรรมรุ่นใหม่ผ่านการสร้างทักษะ
ด้วยลงมือปฏิบัติ และการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยภาครัฐไปท างานในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลน
บุคลากร วทน. ในภาคเอกชน ซึ่งยังเป็นการส่งเสริมการเชื่อมโยงการท างานระหว่างสถาบันวิจัยของรัฐกับ
ภาคเอกชน ก่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ระหว่างกัน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

กลไก/ระบบการพัฒนาก าลังคนส าหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และนักเรียนทุนด้าน วทน. รวมทั้งสนับสนุน
การพัฒนาสะเต็มศึกษา 

การด าเนินงาน 

โครงการ งบประมาณปี 2560 (บาท) 
โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน Talent Mobility (ส่งเสริม
การหมุนเวียนบุคลากรระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในภาคผลิตและบริการ) 

62,971,701.82 

โครงการที่ 2 โครงการการพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
เด็กวัยเรียน 

3,000,000 
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โครงการย่อย (1.3.1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุน Talent Mobility (ส่งเสริมการหมุนเวียนบุคลากร
ระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคผลิตและบริการ) 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบกับสภาวะแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ การท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ ความสามารถในการแข่งขัน ปัญหา
ผลิตภาพการผลิต เป็นต้น ซึ่งบริบทการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ท าให้ประเทศไทยมีความจ าเ ป็นที่ต้อง
เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(วทน.) ที่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงโดยน า วทน. มาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีการยกระดับ
กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภค
รายบุคคลมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากภาคเอกชนไม่สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ขาดการ
ลงทุนด้าน วทน. จะท าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง ซึ่งจากส่วนหนึ่งของเป้าหมายของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่ต้องการให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนาเพ่ิมสู่ร้อยละ 2.0 ของ GDP และมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อ
ภาครัฐเป็น 70:30 อีกท้ังต้องการให้สัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น 25 คนต่อประชากร 
10,000 คน จึงท าให้มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา ให้มีการส่งเสริมด้านการวิจัยและ
พัฒนาโดยให้การส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยภาครัฐไปท างานในภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาบุคลากรวิจัย แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร วทน. ในภาคเอกชน โดยเป็นการบริหารจัดการ
เพ่ือน าศักยภาพของบุคลากรเหล่านี้มาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถานประกอบการ
ภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมให้สามารถแข่งขันได้ในสากล และเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมของไทยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเชื่อมโยงการท างานระหว่างภาค
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐ ก่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่
ระหว่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2558-2577) ข้อ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่มีแนวทางในการสนับสนุนการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและต้องการ
ให้บุคลากร วทน. ในภาคการผลิตและบริการเพียงพอทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ อีกทั้งยังเป็นเรื่องที่
สนับสนุนกับการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2560 เรื่องการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอีกด้วย  

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) ได้เริ่มน าร่อง
ขับเคลื่อน “โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility)” เพ่ือให้
เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากรให้เข้าไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง  และเพ่ือให้สามารถ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2558 ได้มีมติเห็นชอบนโยบายส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน 
(Talent Mobility) ทั้ง 4 ข้อตามท่ี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
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(1) เห็นชอบให้การปฏิบัติงานในโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในภาคเอกชน ของ
บุคลากรจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ถือเป็นการปฏิบัติงานเต็มเวลาของหน่วยงานต้น
สังกัด โดยให้นับเป็นอายุราชการหรืออายุงานของหน่วยงานต้นสังกัด 

(2) เห็นชอบให้การปฏิบัติงานในโครงการฯ ตามข้อ 1 ของบุคลากรจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของ
ภาครัฐ ที่มีข้อผูกพันตามสัญญาชดใช้ทุน นับเป็นระยะเวลาชดใช้ทุนตามสัญญาด้วย ทั้งนี้ ให้รวมถึง
ผู้รับทุนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในหน่วยงานต้นสังกัดส าหรับกรณีที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และองค์การมหาชน โดยครอบคลุมทั้ งองค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ที่
เป็นหน่วยงานด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม 

(3) เห็นชอบให้บุคลากรจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถใช้ผล
การปฏิบัติงานในภาคเอกชนในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นผลงานในการขอต าแหน่งทางวิชาการหรือ
ต าแหน่งงานอ่ืนๆ รวมทั้งการขึ้นเงินเดือน โดยให้มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐจัดท าเกณฑ์
การเลื่อนต าแหน่ง การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและการข้ึนเงินเดือนที่ชัดเจน  

(4) มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
เพ่ือผลักดันการด าเนินการตามนโยบายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

หลังจาก สวทน. เริ่มน าร่องขับเคลื่อนโครงการ Talent Mobility ก็มีความก้าวหน้าเป็นล าดับ 
ได้แก่ จัดให้มีศูนย์อ านวยความสะดวก Talent Mobility (Talent Mobility Clearing House) ด าเนินงาน
น าร่องโครงการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พัฒนาฐานข้อมูลความต้องการบุคลากร วทน. ของสถาน
ประกอบการ และฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐเพ่ือใช้สืบค้นและจับคู่ 
(TM Database) และได้มีการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง สวทน. กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสนับสนุนและบูรณาการการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ อาทิ การสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนในการปรับปรุงค าชี้แจง เรื่อง การขอรับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมตามคุณค่าของโครงการ 
(Merit-based Incentives) ให้ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการ Talent Mobility เพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาบุคลากร วทน. ให้สามารถรองรับภาคเอกชนที่ใช้เทคโนโลยีสูง และผลักดันให้เกิดการ
ถ่ายทอดความรู้ด้าน วทน. ได้อย่างเป็นรูปธรรม น าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1) เพ่ือขับเคลื่อนการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย และการพัฒนายกระดับเทคโนโลยีและ
ผลิตภาพ (Productivity) และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ภาคเอกชน 

(2) เชื่อมโยงการท างานระหว่างภาครัฐ/ภาคอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม (university-industry links) ให้
มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยก่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนและสร้างองค์ความรู้ใหม่ระหว่างภาครัฐ 
สถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีผลต่อการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ สังคม ภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตและบริการ ภาคอุดมศึกษาและหน่วยงานวิจัยโดยรวมของประเทศ 
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(3) ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ และบริษัทต่างชาติลงทุนท าวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นทั้งในด้าน
งานวิจัยและโครงสร้างพื้นฐาน ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้แข่งขันได้ในสากล 

(4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากภาคอุตสาหกรรม
โดยร่วมกันท าวิจัยหรือแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและการจัดการเทคโนโลยีตามท่ีภาคอุตสาหกรรมต้องการ 

(5) สร้างเครือข่าย และผลักดันความร่วมมือและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในภูมิภาคอาเซียน เอเชีย อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย 
และอัฟริกา ผ่านทางสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย องค์กรไม่แสวงก าไร และองค์กรรูปแบบอ่ืนๆ ที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเอกชนของไทย 

(6) สร้างระบบฐานข้อมูลนักวิจัย เพ่ือให้ทราบจ านวนนักวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน สามารถทราบถึงความต้องการ
และความเร่งด่วนของจ านวนนักวิจัยตามรายสาขา เพ่ือเป็นทิศทางในการให้ทุนการศึกษาตามสาขาที่ขาด
แคลนรวมถึงสามารถเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยและภาคผลิตและบริการให้ตรงตามความต้องการ 

3. พื้นที่ด าเนินการ 

ทั่วประเทศ 
4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มเป้าหมาย  

มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ สถานประกอบการภาคเอกชน  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัย
นครพนม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์
อ านวยความสะดวกโครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนใน
ประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 

กิจกรรม / ผลผลิต   Q1    Q2    Q3    Q4  
(01) โครงการย่อยการจัดท านโยบายสนับสนุน สร้างกลไก และแนวทางขยายผลการด าเนินงาน Talent Mobility 
กลไกการสนับสนุน Talent Mobility ส าหรับอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ และกลไกการสนับสนุน Talent Mobility ส าหรับ
นักเรียนทุนด้าน วทน. (2 กลไก) 

  1 1 

(02) โครงการย่อยการด าเนินงานและพัฒนาระบบฐานข้อมูล Talent Mobility 
ระบบฐานข้อมูลที่มีข้อมูลบุคลากร วทน. ที่ครอบคลุมภายในประเทศ 
(1 ระบบ) 

   1 

(03) โครงการย่อยการด าเนินงาน Talent Mobility Clearing House ต่อเนื่อง และน าร่องกิจกรรม Talent 
Mobility เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมตามสาขายุทธศาสตร์และความต้องการ วทน. ทั้งในประเทศ
และในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งประเทศพันธมิตร 
Talent Mobility Clearing House ที่มีการด าเนินกิจกรรมสนับสนุน
โครงการ Talent Mobility ต่อเนื่องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
และน าร่อง Talent Mobility เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ภาคอุตสาหกรรมตามสาขายุทธศาสตร์และความต้องการ วทน. ทั้งใน
ประเทศและในภูมิภาค ASEAN รวมทั้งประเทศพันธมิตร (65 คน) 

15 15 15 20 

 

6. งบประมาณด าเนินงาน 62,971,701.82 กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม   Q1    Q2    Q3    Q4  
กิจกรรมที่ 1 จัดท านโยบายสนับสนุน สร้าง
กลไก และแนวทางขยายผลการด าเนินงาน 
Talent Mobility 

561,413.00 3,500,000.00 8,500,000.00 - 

กิจกรรมที่ 2 การด าเนินงานและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล Talent Mobility 

2,300,000.00 - - 121,980.00 

กิจกรรมที่ 3 การด าเนินงาน Talent 
Mobility Clearing House ต่อเนื่อง และ
น าร่องกิจกรรม Talent Mobility เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมตาม
สาขายุทธศาสตร์และความต้องการ วทน. 
ทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน 
รวมทั้งประเทศพันธมิตร 

17,894,311.80 20,269,685.00 8,706,166.52 1,118,145.50 

รวมงบประมาณ 20,755,724.8
0 

23,769,685.0
0 

17,206,166.5
2 

1,240,125.50 
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โครงการย่อย (1.3.2) โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์นวัตกรรมของเด็กวัยเรียน 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

จากปัญหาด้านก าลังคนที่อุตสาหกรรมไทยเผชิญอยู่และเป็นคอขวดส าคัญในพัฒนาอุตสาหกรรมท า
ให้ประเทศไทยยังติดอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลาง เนื่องจากประเทศไทยขาดก าลังคนที่มีความรู้
ความสามารถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การขาดความคิดเชิงวิพากษ์ การขาดทักษะ
ในการแก้ปัญหาหรือต่อยอด ขาดการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชากับการท างาน ขาดการเข้าถึงเทคโนโลยี ปัญหา
เหล่านี้ได้ฝังลึกและเป็นปัญหาเรื้อรังในสังคมไทย ทุกรัฐบาลพยายามที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ แต่ที่ผ่านมา
มักจะเป็นการแก้ไขท่ีเน้นเร่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว เพ่ือให้ได้มาซึ่งดัชนีชี้วัดระดับมหาภาคท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายที่ตั้งไว้ เช่น การเพ่ิมสัดส่วนนักเรียนสายอาชีวะ จ านวนการปรับหลักสูตร การสร้างความตระหนัก
แก่เยาวชนและผู้เกี่ยวข้องผ่านการฝึกอบรม เป็นต้น ในขณะเดียวกันการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ถูกกลืนไป
ด้วยการเร่งพัฒนาส่วนประกอบอ่ืนในระบบนิเวศน์ที่ถูกถอดแบบมาจากประเทศที่ประสบผลส าเร็จแล้ว ถึง
เวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันมุ่งเป้าในการแก้ปัญหาพ้ืนฐานคือ “การพัฒนาศักยภาพมนุษย์” 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน STEM ให้มีทักษะการคิด การเรียนรู้ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ เพ่ือน าพาประเทศออกจาก
กับดักประเทศรายได้ปานกลาง  

 นวัตกรรมและการแก้ปัญหาเชิงกลุ่มที่เน้นทักษะทางด้านวิศวกรรมเป็นทักษะที่ส าคัญส าหรับอาชีพ 
STEM แต่ทักษะเหล่านี้ถูกผลักออกไปจากระบบการศึกษาไทยโดยวิธีการวัดด้วยข้อสอบมาตรฐานต่างๆ ซึ่ง
ท าให้นักเรียนส่วนใหญ่ของประเทศจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยไม่มีแม้แต่ประสบการณ์การออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา  การสร้าง working prototype และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การเรียนการสอนในรูปแบบเดิม
ที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการสร้างทักษะ Hands-on ให้กับ
นักเรียน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยคู่มือ วิธีการทดลองที่ชัดเจน และเป็นในลักษณะ
โมดูล ท าให้เกิดการตีกรอบความคิดของผู้เรียน และบ่อยครั้งที่โมดูลนั้นล้าสมัยไม่ทันการกับเทคโนโลยี
ปัจจุบันที่เปลี่ยนผ่านไปอย่างรวดเร็วท าให้เกิดช่องว่างระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษามากขึ้น
เรื่อยๆ การเรียนรู้ในรูปแบบนี้อาจจะเป็นจุดก าเนิดของปัญหาด้านก าลังคนที่กระทบต่อการยกระดับ
อุตสาหกรรม ดังกล่าว   

 ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้มีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
เด็กวัยเรียน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในโครงการต้นน้ าของระบบการผลิตและพัฒนาวิศวกรรมรุ่นใหม่ของประเทศ 
ผ่านการสร้างทักษะ Hands-on และ Heads-in โดยเน้นการเสริมสร้างกระบวนการทางวิศวกรรมและการ
เข้าถึงเทคโนโลยีให้นักเรียนที่น าไปสู่ชิ้นงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเป็นคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของวิศวกรรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้(generation and dissemination of 
knowledge) รวมถึงการน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของระบบ
นวัตกรรม (use of knowledge)  
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1) สร้างรูปแบบโมเดลต้นแบบและเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพและนวัตกรรมของเด็กวัยเรียนที่เน้น
เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์   

(2) ศึกษากลไกการขยายผลโครงการ 

3. พื้นที่ด าเนินการ 

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดของโรงเรียนเครือข่าย  

4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มเป้าหมาย  

 เยาวชนในวัยเรียนระดับมัธยมปลาย ระดับอาชีวะ หรือ เทียบเท่า 
 ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาของนักเรียนมัธยมปลาย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

 หน่วยงานส่วนราชการและในก ากับ เช่น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช.) สถาบันการศึกษาทั้งใน
ระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ สกอ. ที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายน าร่อง และองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
 องค์กรอิสระ เช่น ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

สถาบันเฉพาะทางในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ เป็นต้น  
 ภาคเอกชน รวมทั้งสมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม หอการค้าจังหวัด ที่ร่วมสนับสนุนโคร งการพัฒนา

ก าลังคน เพ่ือให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ  

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 

กิจกรรม / ผลผลิต   Q1    Q2    Q3    Q4  
(01) กลไกการท างานในเชิงระบบของโมเดลต้นแบบ และการพัฒนา platform เพ่ือการขยายผล 
โมเดลต้นแบบ และ platform เพ่ือการขยายผล    1 
(02) การจัด Workshop ตามห้องปฏิบัติการ Fablab 
การจัด Workshop ใน Fablab ตามโรงเรียนภูมิภาค จ านวนผู้เข้าร่วม (คน)   50 50 
(03) การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ Fablab 
ห้องปฏิบัติการ Fablab (แห่ง)   2  
(04) การประเมินนักเรียน ครูผู้สอนและผลการด าเนินโครงการ 
ผลการประเมิน (ฉบับ)    1 
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6. งบประมาณด าเนินงาน 3,000,000 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม   Q1    Q2    Q3    Q4  
(01) การถอดกลไกการท างานในเชิงระบบของโมเดล
ต้นแบบ และการพัฒนา platform เพ่ือการขยายผล 

20,000 30,000 30,000 20,000 

(02) การจัด Workshop ตามห้องปฏิบัติการ Fablab 140,000 106,000 150,000 904,000 
(03) การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ Fablab - 700,000 700,000 - 
(04) การประเมินนักเรียน ครูผู้สอนและผลการด าเนิน
โครงการ 

- 100,000 - 100,000 

รวมงบประมาณ 160,000 936,000 880,000 1,024,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างรากฐานความเข้มแข็งของระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (Enabling Factor for 
Innovation System) 
เป้าหมาย 

สร้างความเข้มแข็งในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยก าหนดทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ 
บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนก ากับและติดตามการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ และการ
ประเมินผลการด าเนินการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีเอกภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศใน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนงาน 2.1 พัฒนาและประสานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
ความส าคัญ 

การพัฒนานโยบายและแผน วทน. ที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ เช่น  การพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม การปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ กฎหมาย/กฎระเบียบด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา และมาตรการแรงจูงใจทางการเงินและภาษี  จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้
สูง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน การจะท าให้นโยบายและแผนสามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้นั้น 
จ าเป็นต้องมีการประสานบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างพลังในการขับเคลื่อน และมียุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่มีความส าคัญสูง และก าหนดวงเงินสนับสนุนให้ชัดเจนเพ่ือให้รัฐบาลมี
งบประมาณท่ีเพียงพอให้การด าเนินงานตามนโยบายและแผนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นโยบายและแผนวิจัยและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ และบูรณาการทุกภาคส่วน 

การด าเนินงาน 

โปรแกรม/โครงการ งบประมาณปี 
2560 (บาท) 

โปรแกรมการจัดสรรงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
โครงการที่ 1 : จัดท าระบบงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม 
โครงการที่ 2 : พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลแผนงานตามการจัดสรรงบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม 

 
900,000 
100,000 

โปรแกรมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 
โครงการที่ 3 : จัดท านโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
โครงการที่ 4 : ขับเคลื่อนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

 
500,000 

5,200,000 
โปรแกรมพัฒนาระบบนวัตกรรม 
โครงการที่ 5 : จัดท ามาตรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบแรงจูงใจ กฎหมาย กฎระเบียบฯ 
โครงการที่  6 : โครงการจัดท าข้อเสนอการพัฒนาระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National 
Innovation System) ของประเทศไทย 
โครงการที่ 7 : โครงการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 
1,165,000 

200,000 
 

100,000 
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โครงการย่อย (2.1.1) โครงการจัดท าระบบงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม 

1. เหตุผลความจ าเป็น 

คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย เพ่ือ
นวัตกรรม ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ได้น าวาระการปฏิรูปที่ 21 เรื่อง 
ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางนวัตกรรมของประเทศ มา
ด าเนินการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติในระยะ 20 ปี โดยมีการปรับปรุงส่วนของระบบ
วิจัยเพ่ือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาของประเทศให้เหมาะสม และมีความครอบคลุม เพ่ือให้เกิดระบบ
การจัดการที่ดี ลดปัญหาการวิจัยซ้ าซ้อน การวิจัยที่ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศ อันจะน ามาประเทศให้
ไปสู่วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2575 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยพบว่า หนึ่งในประเด็นส าคัญที่จ าเป็นต้องมุ่ง
แก้ไขปัญหาคือ การมีกรอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณการวิจัยในสัดส่วนอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
ที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศตลอดจนการปฏิรูปเพ่ือให้ประเทศไทยเปลี่ยนจากประเทศที่เป็น 
Commodity based และใช้แรงงานคนเป็นหลัก ไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยฐานความรู้และนวัตกรรม 
เพ่ือสร้างมูลค่าและเศรษฐกิจฐานราก 

รัฐบาลโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ได้มอบหมายให้ ฯพณฯ รอง
นายกรัฐมนตรี พอ.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เป็นประธานในการระดมความเห็นเรื่อง “การปฏิรูประบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ” ร่วมกันระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  (รมว.วท.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานด้านวิจัยสาขาต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานวิจัยเอกชน และนักวิชาการ โดยได้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่า ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ 
ปัจจุบัน เป็นนโยบายระยะสั้นและจัดสรรงบประมาณรายปี ไม่สามารถท างานวิจัยขนาดใหญ่ต่อเนื่องได้ ท า
ให้งานวิจัยกระจัดกระจาย ไม่เชื่อมโยงสู่การผลิตและบริการ  อีกทั้งยังขาดการสนับสุนน translational 
research และ โครงสร้างพื้นฐานด้านวิเคราะห์ ทดสอบและการรับรองมาตรฐานยังมีอยู่น้อย  

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จึงได้
ด าเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้าน
นวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่การจัดการงบประมาณและทรัพยากรต่างๆ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
เป้าหมายของประเทศและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดสรรและบริหารจัดการงบประมาณในลักษณะแผนงาน /โครงการ (program-
based budgeting)  และการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน 

 เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการจัดสรรและบริหารจัดการงบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมที่เหมาะสมของประเทศไทย 
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3. พื้นที่ด าเนินการ 

ส่วนกลาง 

4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการนโยบายด้านวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงานร่วมด าเนินการ หน่วยงานต่างๆ ในระบบวิจัยและนวัตกรรม 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นรูปธรรม 

กิจกรรม   Q1    Q2    Q3    Q4  

1. รายงานแนวทางการจัดสรรและบูรณาการงบประมาณเชิง
ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมของประเทศ 

 1   

2. ข้อเสนอการจัดสรรและบูรณาการงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ด้าน
นวัตกรรมของประเทศที่ผ่านความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
ระดับชาติ 

   1 

3. ระบบการบริหารจัดการงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้าน
นวัตกรรมของชาติที่สามารถน าไปใช้เป็นกลไกส าคัญต่อการ
ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์วิจัยของชาติ 

   1 

 

6. งบประมาณด าเนินงาน 900,000 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม   Q1    Q2    Q3    Q4  
1.  ศึกษาและจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น 
2. ประชุมหารือ ปรับปรุง แก้ไขแนวทางการจัดสรรฯ 
ผ่านคณะกรรมการและที่ปรึกษา 
3. จัดท ารายงานแนวทางการจัดสรรและบูรณา
การงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม 
4. จัดท าแนวทางการจัดสรรและบูรณาการงบประมาณ
เชิงยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์เสนอต่อ
คณะกรรมการระดับนโยบายของชาติ 

- 5,000 860,000 35,000 

รวมงบประมาณ - 5,000 860,000 35,000 
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โครงการย่อย (2.1.2) โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลแผนงานตามการจัดสรรงบประมาณ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

จากการปฏิรูประบบวิจัยเพ่ือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาของประเทศ โดยจุดอ่อนและปัญหา
ของประเทศไทยทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่ผ่านมา คือ โครงสร้างการบริหาร
จัดการและระบบงบประมาณ วทน. ขาดประสิทธิภาพและขาดความต่อเนื่อง ท าให้การลงทุนด้านวิจัยและ
พัฒนาและระบบงบประมาณระบบการจัดสรรงบประมาณของประเทศไม่เอ้ือ เนื่องจากปัจจุบันเป็นการ
จัดสรรงบประมาณตาม Function based เป็นรายปี และจัดสรรโดยตรงให้กับหน่วยงาน หรือให้เป็น
โครงการวิจัยย่อยๆ ท าให้การจัดสรรงบประมาณการวิจัยไม่สอดคล้องกับความส าคัญของงานวิจัย หรือ
งานวิจัยที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่สูง นอกจากนี้ยังขาดระบบติดตามผลงานวิจัยท าให้เห็นว่า
ผลงานวิจัยจ านวนมากไม่เป็นตามที่คาดหวัง จึงมีข้อเสนอปรับวิธีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ วทน. อัน
เป็นรากฐานที่ส าคัญต่อการสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

สวทน. ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีพันธกิจส าคัญในการจัดท าและขับเคลื่อนนโยบาย วทน. ของ
ประเทศอย่างมีประสิทธิผล จึงได้ท าการศึกษาระบบการติดตามนโยบายตลอดจนกลไกการประเมินผลการ
จัดสรรงบประมาณที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้สามารถน าระบบการจัดการนี้มาประยุกต์ใช้
ประเมินผลการจัดสรรอันจะน าไปสู่การก าหนดทิศทางงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและสาขาที่มีศักยภาพในการสร้างความเข้มแข็งของประเทศ  

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 เพ่ือศึกษาระบบติดตามและประเมินผลการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการของที่ต่างๆ และกรณีศึกษา
ตัวอย่างความส าเร็จ 

 เพ่ือจัดท าข้อเสนอระบบติดตามและประเมินผลการจัดสรรงบประมาณแบบเชิงยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม
ของชาติที่เหมาะสม 

3. พื้นที่ด าเนินการ 

ส่วนกลาง  

4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการนโยบายด้านวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงานร่วมด าเนินการ  หน่วยงานต่างๆ ในระบบวิจัยและนวัตกรรม 
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นรูปธรรม 

กิจกรรม   Q1    Q2    Q3    Q4  

 รายงานการศึกษาระบบติดตามและประเมินผลการจัดสรร
งบประมาณแบบบูรณาการและกรณีศึกษาตัวอย่างเทียบเคียง 

 1   

 ข้อเสนอระบบติดตามและประเมินผลการจัดสรรงบประมาณเชิง
ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมของชาติ 

   1 

 ระบบติดตามและประเมินผลการจัดสรรงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์
ด้านนวัตกรรมของชาติ 

   1 

 คลังข้อมูลผลการด าเนินงานการจัดสรรงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์
ด้านนวัตกรรมของชาติ 

   1 

 

6. งบประมาณด าเนินงาน 100,000 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม   Q1    Q2    Q3    Q4  
1. ศึกษาและจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น 
2. ประชุมหารือ ปรับปรุง แก้ไขระบบการติดตามฯ ผ่าน
คณะกรรมการและที่ปรึกษา 
3. จัดท ารายงานระบบติดตามและประเมินผลการ
จัดสรรฯ 
4. จัดท ารายงานระบบติดตามและประเมินผลการ
จัดสรรฯ ฉบับสมบูรณ์เสนอต่อคณะกรรมการระดับ
นโยบายของชาติ 
5. ติดตามและประเมินผลที่สะท้อนถึงความก้าวหน้า
และผลส าเร็จของงาน 

35,000 30,000 25,000 10,000 

รวมงบประมาณ 35,000 30,000 25,000 10,000 
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โครงการย่อย (2.1.3) โครงการจัดท านโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้มีความสามารถในการสร้าง กระจาย และใช้เทคโนโลยี จ าเป็นต้องมี
การสร้ าง อุปสงค์  (demand) และอุปทาน (supply) ก าลั งคนด้าน STEM (Science, technology, 
engineering and mathematics) ที่มีความรู้และทักษะพร้อมที่จะรองรับกิจกรรมการวิจัยและนวัตกรรม
ของภาคอุตสาหกรรม การขาดบุคลากรที่เหมาะสม เป็นอุปสรรคที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งต่อการพัฒนา
นวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม ข้อมูลจากรายงานผลการส ารวจการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรม
ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2557 โดย สวทน. พบว่า การขาดบุคลากรที่เหมาะสมเป็น
อุปสรรคที่ส าคัญที่สุดเป็นอันดับ 1 ต่อการพัฒนานวัตกรรมของภาคการผลิต และภาคบริการ และมี
ความส าคัญเป็นอันดับ 2 ของภาคค้าส่งและค้าปลีก  

ภาครัฐสามารถส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและใช้ประโยชน์ก าลัง STEM เพ่ือรองรับกิจกรรมวิจัยและ
นวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมได้โดยผ่านมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือการ
พัฒนาก าลังคนภาคอุตสาหกรรม การสร้างกลไกอ านวยความสะดวกในการสร้างและใช้ประโยชน์ก าลังคน 
การสนับสนุนให้น าผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติมาปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย เป็นต้น ทั้งนี้
การด าเนินงานดังกล่าวจะต้องนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนและได้รับความเห็นชอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย โดยนโยบายและแผนงานต่างๆจะต้องถูกจัดท าบนพ้ืนฐานขอข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือให้นโยบายที่
เกิดข้ึนสามารถน าไปผลักดันเพื่อแก้ปัญหาด้านก าลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม 

อย่างไรก็ตาม นโยบายและมาตรการที่ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้ก าลังคน STEM ในปัจจุบันยังไม่
มีประสิทธิภาพเพียงพอ ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยัง
ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากร ระบบรองรับการพัฒนาบุคลากร STEM ก็ยังมีไม่เพียงพอ และไม่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งการก าหนดนโยบายก็ยังขาดกลยุทธ์เนื่องจากขาดการใช้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ที่สะท้อนปัญหาที่แท้จริงด้านก าลังคน STEM ของภาคอุตสาหกรรม ท าให้การด าเนินนโยบายไม่
สามารถตอบเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาวได้ นอกจากนี้การผลักดันกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
วิจัยและนวัตกรรมยังขาดทิศทาง ขาดการจัดล าดับความส าคัญ และด าเนินไปอย่างแยกส่วนจากกันระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ท าให้การด าเนินนโยบายขาดประสิทธิภาพ ผู้เชี่ยวชาญและองค์ความรู้ STEM มีการกระจุก
ตัวอยู่ เฉพาะในหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือในสถาบันอุดมศึกษา ท าใ ห้ทรัพยากร
ผู้เชี่ยวชาญด้าน STEM ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ในการยกระดับผลิตภาพของก าลังแรงงานอย่างเต็มที่ และไม่
สามารถน าพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางได้  

ด้วยเหตุนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทน. จึงเห็นความส าคัญของการวิจัยเชิง
นโยบายด้านก าลังคน STEM เพ่ือให้การพัฒนาก าลังคน STEM ของประเทศ เป็นไปอย่างมีทิศทางและมี
ประสิทธิภาพ โดยผลของการศึกษาวิจัยจะเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ช่วยสนับสนุนการผลักดันนโยบาย
ระดับชาติด้านการพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมโดยคณะกรรมการระบบวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
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(กวนช.) 1 และน าไปสู่การพัฒนาก าลังคนวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติที่มีการระบุแผนที่น าทางเทคโนโลยี ( technology roadmap) ของแต่ละสาขา
อุตสาหกรรมหรือสาขาเทคโนโลยีเป้าหมายของชาติ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 สวทน.จะมุ่งไปที่การจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีความเร่งด่วน ได้แก่การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
การจัดท ามาตรการสนับสนุนการน าผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติเข้ามาปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมไทย และ
การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาระบบพัฒนาฝีมือแรงงาน STEM  

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1.) เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด าเนินไปอย่างมีทิศทางและมีการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆที่เก่ียวข้อง 
(2.) เพ่ือพัฒนามาตรการและกลไกการสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน STEM ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

3. พื้นที่ด าเนินการ 

ทั่วประเทศ 
4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มเป้าหมาย  

 ก าลังแรงงาน STEM ทั้งระดับสูง (high-skilled workers) ระดับกลาง (medium-skilled workers) 
ระดับล่าง (low-skilled workers) ในกลุ่มอุตสาหกรรม first S-curve และ new S-curve 
 ผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม first S-curve และ new S-curve 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

 หน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ส านักงานปลัดกระทรวงฯ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เป็นต้น  
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

กิจกรรม/ผลผลิต   Q1    Q2    Q3    Q4  
1.) การจัดท าแผนพัฒนาก าลังคนวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ 

    

แผนพัฒนาก าลังคนวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ฉบับ)    1 
2.) การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนา
ระบบพัฒนาฝีมือแรงงาน STEM 

    

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาระบบพัฒนาฝีมือ
แรงงาน STEM (ฉบับ) 

  1  

 

6. งบประมาณด าเนินงาน 500,000 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม   Q1    Q2    Q3    Q4  
(01) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
ระดับชาติ 

50,000 50,000 50,000 150,000 

(02) ศึกษานโยบายการพัฒนาระบบพัฒนาฝีมือแรงงาน 
STEM 

30,000 30,000 100,000 40,000 

รวมงบประมาณ 80,000 80,000 150,000 190,000 
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โครงการย่อย (2.1.4) โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
1.เหตุผลความจ าเป็น  

ปัจจุบันรัฐบาลของของไทย มีเป้าหมายในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศให้หลุดพ้น
จากกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (Middle income Trap-MIT) โดยการเพ่ิมผลิตภาพของภาค
การผลิตและบริการให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่า (Value added) ให้กับภาคการผลิตและบริการ  ดังนั้นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาบุคลกรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ถือเป็นมาตรการ
หนึ่งที่มีความส าคัญอย่างมากในการสร้างฐานขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่แข็งแรง ซึ่งจะ
ท าให้ภาคการผลิตและบริการในประเทศไทยมีความเข้มแข็งในระยะยาว   

จากเหตุผลข้างต้น จึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีการขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ  ผ่านกลไกที่ด าเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน   กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สว
ทน.) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับชาติที่มีบทบาทในการก าหนดนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันการด าเนินงานตามนโยบายและแผน และ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ จึงได้จัดท าโครงการ
ขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  เพ่ือยกระดับการพัฒนา
บุคลากรให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในฐานการผลิตที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง  

2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.) เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศให้ขับเคลื่อนด้วยระบบวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่
มีประสิทธิผลแลมูลค่าสูงผ่านการพัฒนาบุคลากรระดับสูงที่มีองค์ความรู้ มีความเชี่ยวชาญและสามารถดูด
ซับเทคโนโลยีได้  

2.) เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนความต้องการก าลังคนระดับสูงของอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศโดยเน้นการพัฒนาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

3.)  เพ่ือเพ่ิมการลงทุนในการศึกษาระดับสูง ทั้งรูปแบบของหลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตร
ฝึกอบรม และการท าวิจัยร่วมระหว่างประเทศเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่เป็น
เป้าหมาย  

4.) เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จ าเป็นให้แก่วิศวกรที่ส าเร็จการศึกษาใหม่และบุคลากรที่สนใจเพ่ือ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่การท างานจริงในสถานประกอบการ 

5.)  เพ่ือเป็นระบบการวิเคราะห์หาช่องว่างทางความรู้ (Knowledge Gap) ของผู้เรียนในแต่ละคน
เพ่ือพัฒนาความสามารถรายบุคคลต่อไป  

6.) เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานพัฒนาบุคลากรในองค์กร วางแผนพัฒนาบุคลากรในสถาน
ประกอบการต่อไป 

7.) เพ่ือสร้างกลไกในการขับเคลื่อนนักเรียนทุนในระดับของการวิจัยและพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ  
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3. พื้นที่ด าเนินการ  

ทั่วประเทศ 

4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มเป้าหมาย  

1.) ส าหรับโครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมส าหรับวิศวกรในการท างานผ่านระบบ e-
Learning เน้นวิศวกรในระดับปฏิบัติงาน  

2.) ส าหรับโครงการขับเคลื่อนนักเรียนทุนเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศเน้นนักเรียนทุน
ที่จบการศึกษาแล้ว   

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

1.) หน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2.) มหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัย  
3.)  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น (สสท.)  
 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

กิจกรรม / ผลผลิต   Q1    Q2    Q3    Q4  
ข้อเสนอการพัฒนาและเตรียมความพร้อมส าหรับวิศวกรในการ
ท างานผ่านระบบ e-Learning 

   1 
ข้อเสนอ 

กลไกการขับเคลื่อนนักเรียนทุนเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ 

   1 
กลไก  

 
 

6. งบประมาณด าเนินงาน 5,200,000 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

โครงการ   Q1    Q2    Q3    Q4  
ข้อเสนอการพัฒนาและเตรียมความพร้อม
ส าหรับวิศวกรในการท างานผ่านระบบ e-
Learning   

2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

กลไกการขับเคลื่อนนักเรียนทุนเข้าสู่
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

50,000 50,000 50,000 50,000 

รวมงบประมาณ 2,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 
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โครงการย่อย (2.1.5) โครงการจัดท ามาตรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบแรงจูงใจ กฎหมาย กฎระเบียบ 
เพื่อกระตุ้นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมภาคผลิตและบริการ และประสานการจัดท านโยบายร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

 รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็นการพัฒนาประเทศด้วย
นวัตกรรม เพ่ือน าพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และมีการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน ทั้งนี้ ในการเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศด้านนวัตกรรมนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกกรรม (Innovation Ecosystem) ที่เหมาะสม 
ประกอบด้วย การยกร่างหรือปรับเปลี่ยนกฎหมายหรือกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรม การพัฒนา
มาตรการด้านแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนและด าเนินการด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม การพัฒนามาตรการ
ด้านการเงินเพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม การพัฒนาและการใช้ประโยชน์บุคลากรด้านวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม รองรับการพัฒนาประเทศ และ
การพัฒนาหน่วยงานกลางเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสร้างนวัตกรรม    

 ในการนี้ สวทน. เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือ
พัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ในเรื่องต่อไปนี้  

1) มาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 
ในการเร่งให้เกิดการยกระดับด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม นั้น จ าเป็นต้องมีมาตรการเพ่ือดึงดูด

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่มีองค์ความรู้และทักษะที่ประเทศยังขาดแคลนอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรวิจัย
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในประเทศผ่านการถ่ายทอด
องค์ความรู้และทักษะ ในประเทศที่มีความสามารถด้านนวัตกรรมสูงนั้น ต่างมีมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศท่ีทันสมัยต่อสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับ
ประเทศอ่ืนในการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศได้ จึงควรมีการศึกษาและจัดท าข้อเสนอมาตรการดึงดูด
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่เหมาะสมและทันสมัย  
2) อนุบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม        

เพ่ือกระตุ้นการสร้างและการใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา และเพ่ือให้
หน่วยงานที่ด าเนินการวิจัย เช่น มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น สวทน. จึงได้จัดท าร่าง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมข้ึน ทั้งนี้ เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมาย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการด าเนินการจัดท ากฎหมายในระดับอนุบัญญัติ จ าพวกข้อบังคับหรือ
เกณฑ์ เพ่ือก าหนดหน้าที่และการด าเนินงานในรายละเอียดประกอบร่างพระราชบัญญัติข้างต้น 

ทั้งนี้ ในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในการน าไปปฏิบัติ เพ่ือ
น าเสนอต่อสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (นวนช.) นั้น จะต้องมีการศึกษาและประสานงาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา จึงต้องมีการพัฒนากลไก
ประสานงานที่มีประสิทธิภาพขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์โครงการ 

1) เพ่ือศึกษาและจัดท าข้อเสนอมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่เหมาะสมและทันสมัย 
2) เพ่ือศึกษาและจัดท าอนุบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

3. พื้นที่ด าเนินการ 

ทั่วประเทศ 
 

4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

o กลุ่มเป้าหมาย : บริษัทเอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ  

o ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงานร่วมด าเนินการ : ผู้ประกอบการในภาคเอกชน หน่วยงานให้ทุนวิจัย 
มหาวิทยาลัย และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวง
แรงงาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

กิจกรรม/ผลผลิต   Q1    Q2    Q3    Q4  
(01) จัดท าข้อเสนอมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ  
จ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ภาคอุตสาหกรรมกลุ่มต่างๆ (รายงาน) 

  1  

จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเก็บข้อมูลเชิงลึก (ครั้ง) 2 3 3 2 
จัดประชุมระดมความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ครั้ง)  1 1  
จัดท าร่างข้อเสนอมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ พร้อม
รายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติต่างๆ (ฉบับ) 

   1 

(02) จัดท าอนุบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ประชุมคณะท างานฯ  1 1 2 1 
ร่างอนุบัญญัติของ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ .... 

   1 

 

6. งบประมาณด าเนินงาน 1,165,000 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม   Q1    Q2    Q3    Q4  
(01) จัดท าข้อเสนอมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ 

100,000 300,000 300,000 175,000 

(02) จัดท าอนุบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

190,000 25,000 50,000 25,000 

รวมงบประมาณ 290,000 325,000 350,000 200,000 
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โครงการย่อย (2.1.6) โครงการจัดท าข้อเสนอการพัฒนาระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation 
System) ของประเทศไทย  
1. เหตุผลความจ าเป็น 

การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเป็นประเด็นเชิงนโยบายที่ส าคัญต่อ
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ระบบวิจัยนวัตกรรมแห่งชาติที่ เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพจะน ามาสู่ปัจจัยเชิงบวกในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การสร้างสรรค์และการ
แพร่กระจายองค์ความรู้อันก่อให้เกิดโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
การสร้างทรัพยากรนวัตกรรม อันได้แก่ ทุน การสนับสนุนทางการเงิน แรงงานที่มีความสามารถ ระบบ
การศึกษาที่เข้มแข็ง ความเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วนต่างๆอันก่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ กฎหมาย
และระเบียบที่เอ้ือต่อการพัฒนานวัตกรรม เป็นต้น องค์ประกอบเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความส าคัญต่อการ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศในระยะยาวทั้งสิ้น 

อย่างไรก็ตาม ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยยังคงไม่เข้มแข็ง ขาดการท างานร่วมกัน 
และฉุดรั้งขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากอันดับปัจจัยด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี  ค.ศ.2016 ที่จั ดโดย International Institute for 
Management Development (IMD) ที่จัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 49 จากจ านวนประเทศที่ได้รับ
การจัดอันดับทั้งหมด 61 ประเทศ โดยอันดับของประเทศไทยในปัจจัยดังกล่าว ไม่ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นระยะ
เวลานาน และตกลงมาจากอันดับที่ 46 ในปี ค.ศ.2015 นอกจากนี้ สาเหตุมาจากการลงทุนด้าน วทน. 
โดยเฉพาะการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยยังมีค่อนข้างน้อย อีกทั้งทรัพยากรมนุษย์ซึ่ง
เป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา วทน. ของประเทศไทยก็ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร 
นอกจากนี้ปัจจัยด้านสถาบันยังไม่เอ้ือต่อการสร้างและพัฒนานวัตกรรม เป็นต้น  

ภาครัฐได้มีความพยายามที่จะใช้กลยุทธ์การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวให้กับประเทศ อย่างไรก็ตาม ระบบวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเป็น
ระบบที่มีความซับซ้อน และประกอบไปด้วยผู้เล่นที่มีบทบาทหน้าที่และมีระดับความเข้มแข็งที่แตกต่างกัน 
อีกทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่างๆก็ยังมีระดับความเข้มข้นที่ไม่เท่ากัน การวางแผนเพ่ือพัฒนาระบบ
นวัตกรรมของประเทศจึงควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือให้ผู้ก าหนดนโยบายมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง ทั้งใน
แง่ของบริบทการพัฒนาประเทศ โครงสร้าง ภารกิจ อ านาจหน้าที่ และความสัมพันธ์ของหน่วยงานในระบบ
วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงควรมีการศึกษาประสบการณ์ในการพัฒนาระบบนวัตกรรมของต่างประเทศ เพ่ือ
น ามาเป็นบทเรียนประกอบการปฏิรูประบบนวัตกรรมของประเทศไทย และด าเนินกลยุทธ์ให้การพัฒนา
ระบบนวัตกรรมของประเทศทัดเทียมกับต่างประเทศ การศึกษาวิจัยชิ้นนี้จะเป็นข้อมูลที่ส าคัญอย่างยิ่ง
ส าหรับสภาวิจัยและนวัตกรรมในการผลักดันนโยบายที่ เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขโครงสร้าง ภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
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ระบบวิจัยและ นวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือ
รองรับความต้องการในด้านการวิจัยและนวัตกรรมต่อไป 

2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ผู้มีบทบาทส าคัญและเกี่ยวข้องในระบบนวัตกรรมแห่งชาติ 
(National innovation Systems- NIS) ของประเทศไทยเทียบกับกรณีของต่างประเทศ  

2.) เพ่ือสังเคราะห์ข้อมูลและจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือสร้างความเข้มแข็ งของ
ระบบนวัตกรรมแห่ชาติในเชิงของการปรับปรุง ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ของหน่วยงานต่างๆให้มีความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ หรือเพ่ือเสนอให้มีจัดตั้ง
หน่วยงานรองรับความต้องการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในการเพ่ิมขีดความสามารถให้หน่วยงานใน
ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ  

3. พื้นที่ด าเนินการ  

ทั่วประเทศ 

4.กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

กิจกรรม / ผลผลิต   Q1    Q2    Q3    Q4  

1.) รายงานการศึกษาเชิงวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเ พ่ือสร้ างความเข้มแข็ งให้กับระบบ
นวัตกรรมแห่งชาติ  

 1 
ข้อเสนอ 

  

 

6. งบประมาณด าเนินงาน 200,000บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

โครงการ   Q1    Q2    Q3    Q4  
โครงการศึกษาบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในระบบนวัตกรรม
แห่งชาติ (National Innovation System) ในกรณีของ
ประเทศไทยเทียบกับต่างประเทศ 

100,000 100,000 - - 

รวมงบประมาณ 100,000 100,000   
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โครงการย่อย (2.1.7) โครงการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

รัฐบาลได้วางยุทธศาสตร์น าประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่งอาศัยการพัฒนาจากปัจจัยที่
ประเทศไทยมีความได้เปรียบ ได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ 
จ าเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ จากการใช้แรงงานเข้มข้นมูลค่าเพ่ิมต่ าไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจที่ก้าวน าโดยใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมคุณค่าสินค้าและบริการ (Innovation-driven Economy) 
โดยมุ่งเน้นใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Food Agriculture and Biotech) 2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, 
Wellness and Biomed) 3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics and Mechatronics) 4) กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT 
and Embedded Technology) 5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง 
(Creative, Culture and High Value Services) การสร้างและพัฒนาให้เกิดธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดังกล่าวเป็นกลยุทธ์ส าคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานใหม่เพ่ืออนาคต (New 
Growth Engine) สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใน
การพัฒนาธุรกิจที่มีศักยภาพในการท าซ้ า (Repeatable) และขยายตลาด (Scalable) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
และสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด (High growth) โดยธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเป็นแหล่งรายได้
ใหม่ เป็นแหล่งจ้างบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส าคัญของประเทศ 

ทั้งนี้ การพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนกว่าจะพัฒนานวัตกรรมสู่
เชิงพาณิชย์ได้ส าเร็จ เช่น การพิสูจน์ความเป็นไปได้ทางเทคนิคและเชิงการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การทดลองผลิตน าร่อง การทดสอบและขอรับรองมาตรฐาน เป็นต้น โดย
กระบวนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมจะส าเร็จได้ ต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนหลายประการ เช่น เงินทุน 
บุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจากธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีความเสี่ยงสูง รัฐบาลจ าเป็นต้องมี
นโยบายและมาตรการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือช่วยลดความเสี่ยงและภาระการลงทุนของบริษัทในช่วง
เริ่มต้น ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ประกอบการรายใหม่ หรือผู้ที่ประสงค์และมีศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจ ให้สามารถด าเนินธุรกิจบนฐาน
ขององค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ ส่งผลให้ประเทศสามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม     

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือสนับสนุนทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant) หรือทุนอุดหนุนสมทบก าหนดเงื่อนไข
การส่งคืนเมื่อโครงการประสบความส าเร็จเชิงพาณิชย์ (Recoverable Grant) ในการพัฒนาให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ บริการใหม่ หรือกระบวนการผลิต กระบวนการให้บริการใหม่ ซึ่งครอบคลุมกระบวนการวางแผน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ พิสูจน์ความเป็นไปได้ทางการตลาด การจัดท าแผนธุรกิจ การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
การออกแบบ วิศวกรรม การทดลองผลิตระดับอุตสาหกรรม การทดสอบและขอรับรองมาตรฐาน การ
เสาะหาลูกค้าหรือตลาดใหม่ และการทดสอบตลาด รวมทั้งสนับสนุนนวัตกรรมการจัดการเพ่ือให้ธุรกิจ
สามารถขยายผลเชิงพาณิชย์ได้จริงเป็นรูปธรรม โดยสนับสนุนแก่นักศึกษา หรือผู้ที่จบการศึกษาจาก
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สถาบันการศึกษามาไม่เกิน 7 ปี หรือบุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย หรือผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อมหรือวิสาหกิจเริ่ มต้นที่มีการด า เนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้เข้าถึงแหล่งทุน เพ่ือริเริ่มหรือขยายธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3. พื้นที่ด าเนินการ 

 ส่วนกลาง 

4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนนี้ ได้แก่ หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย หน่วยงาน
ด าเนินการวิจัย มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีเฉพาะทาง ซึ่งส่วนใหญ่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และ
สนับสนุนกิจกรรมวิจัยและพัฒนาในระดับห้องปฏิบัติการเท่านั้น จึงยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าต่อ
เศรษฐกิจและสังคม ในขณะที่กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
โดยสนับสนุนให้เกิดผลิตภัณฑ์ บริการใหม่ หรือกระบวนการผลิต กระบวนการให้บริการใหม่ ซึ่งครอบคลุม
กระบวนการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ พิสูจน์ความเป็นไปได้ทางการตลาด การจัดท าแผนธุรกิจ การพัฒนา
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบ วิศวกรรม การทดลองผลิตระดับอุตสาหกรรม การทดสอบและขอรับรอง
มาตรฐาน การเสาะหาลูกค้าหรือตลาดใหม่ และการทดสอบตลาด ซึ่งข้ันตอนเหล่านี้จ าเป็นต้องใช้เงินลงทุน
สูง หากไม่มีการสนับสนุนจากภาครัฐก็จะเป็นภาระส าหรับผู้ประกอบการมากท าให้ขาดแรงจูงใจที่จะ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงขึ้น  

ดังนั้น การมีกองทุนนี้ขึ้นจะช่วยต่อยอดให้ผลงานวิจัยระดับห้องปฏิบัติการที่หน่วยงานสนับสนุนทุน
วิจัย หน่วยงานด าเนินการวิจัย มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีเฉพาะทาง พัฒนาขึ้นให้ออกสู่เชิง
พาณิชย์ ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมให้ภาคเอกชนรักษาความสามารถแข่งขัน ขยายส่วนแบ่งตลาดสินค้าได้มาก
ขึ้น และสร้างรายได้ให้กับประเทศ 

 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 

กิจกรรม / ผลผลิต   Q1    Q2    Q3    Q4  

(01) ระเบียบ วท. ว่าด้วยการบริหารกองทุนฯ    1 

(02) เกณฑ์การคัดเลือกผู้ขอรับทุน การคัดเลือก
โครงการ การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน และการจ่ายคืน
เงิน 

   1 

(03) โครงสร้างส านักงานกองทุน    1 
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6. งบประมาณด าเนินงาน 100,000 บาท  

กิจกรรม   Q1    Q2    Q3    Q4  
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
1. จัดท าระเบียบกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการ
บริหารกองทุน การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน การ
จัดหาผลประโยชน์  
และการจัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
2. จัดท าเกณฑ์การคัดเลือกผู้ขอรับทุน การคัดเลือกโครงการ การ
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน และการจ่ายคืนเงิน 
3. จัดท าโครงสร้างส านักงานกองทุน 
4. ด าเนินการร่วมกับกรมบัญชีกลางและส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เพ่ือควบรวมกองทุนตั้งตัวได้กับกองทุนพัฒนาฯ 
5. ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานใน วท. ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือ
ด าเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมต่างๆ 

   
5,000.00  

 
85,000.00  

   
5,000.00  

   
5,000.00  

รวมงบประมาณ 5,000.00 85,000.00 5,000.00 5,000.00 
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แผนงาน 2.2 จัดท าฐานข้อมูลดัชนี วทน. และคาดการณ์เทคโนโลยี 
ความส าคัญ 

ข้อมูลสถิติด้าน วทน. และการคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยี เป็นข้อมูลส าคัญที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
ในหลายรูปแบบ เช่น ใช้ชี้วัดสถานภาพการพัฒนา วทน. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนด้าน วทน. 
ในประเด็นที่ส าคัญของประเทศ และใช้ในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของประเทศ ตลอดจนใช้ในการ
จัดท าแผนที่น าทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ศูนย์ข้อมูลด้าน วทน. และการคาดการณ์เทคโนโลยีที่เผยแพร่ข้อมูลสถิติ แนวโน้มเทคโนโลยีของโลก และ
นโยบาย วทน. ซึ่งสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการชี้วัดสถานภาพการพัฒนา วทน. ของประเทศ และ
ประกอบการวางนโยบายและแผน วทน. และการตัดสินใจในการลงทุนด้าน วทน. ที่ส าคัญของประเทศ 

การด าเนินงาน 

โปรแกรม/โครงการ งบประมาณปี 2560 (บาท) 
โครงการที่ 1 : จัดท าตัวชี้วัด ฐานข้อมูล ดัชนี ตามนโยบายแผน วทน. 8,677,015.00 
โครงการที่ 2 : การคาดการณ์เทคโนโลยีเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ 

11,440,000.00 

โครงการที่ 3 : พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

3,800,000.00 

 

 

  



48 

 

โครงการย่อย (2.2.1) โครงการจัดท าตัวชี้วัด ฐานข้อมูล ดัชนี ตามนโยบายแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

(1)  โครงการสอดคล้องกับนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) 
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5: การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและปจัจัยเอ้ือด้าน วทน. ของประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน มาตรการที่ 5.5.2 
การพัฒนา/บูรณาการฐานข้อมูล วทน. ในมิติต่างๆ ให้สมบูรณ์และทันสมัย 

(2)  เป็นภารกิจที่ระบุไว้ตาม พ.ร.บ. วทน. พ.ศ.2551 หมวด 3 มาตรา 17 (6) ที่ระบุให้ สวทน. จัด
ให้มีตัวชี้วัด ฐานข้อมูล ดัชนี และการศึกษาวิจัยนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(3)  เป็นภารกิจที่ระบุไว้ตาม พ.ร.บ. วทน. พ.ศ.2551 หมวด 3 มาตรา 17 (7) ที่ระบุให้ สวทน. 
จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือน าเสนอตอคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 12 (2) 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1) เพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย 

(2) เพ่ือวิเคราะห์สถานภาพด้านการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการไทยกับการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

(3) เพ่ือรวบรวมข้อมูล สถิติ ตัวชี้วัด และดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) และ
น าไปข้อมูล สถิติ ตัวชี้วัด และดัชนีดังกล่าว ไปวิเคราะห์และจัดท ารายงานสถานภาพและความก้าวหน้าด้าน 
วทน.ของประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ให้มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล สถิติและดัชนี วทน. อย่างกว้างขวาง 

(4) เพ่ือพัฒนาดัชนีและตัวชี้วัดส าหรับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ด้าน วทน. เพื่อ
ตอบสนองต่อนโยบายประเทศไทย 4.0  

(5) พัฒนาและบ ารุงรักษาคลังข้อมูล วทน. ระบบสารสนเทศด้าน วทน. และระบบภูมิสารสนเทศด้าน 
วทน. เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ สวทน. ให้มีข้อมูลที่ทันสมัยและระบบที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

(6) พัฒนาและบ ารุงรักษาเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล วทน. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูล สถิติ และ
ดัชนีด้าน วทน. แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

(7) เพ่ือให้บรรลุตามภารกิจที่ระบุไว้ตาม พ.ร.บ.วทน. พ.ศ.2551 หมวด 3 มาตรา 17 (6) ที่ให้ สวทน. 
จัดให้มีตัวชี้วัด ฐานข้อมูล ดัชนี และการศึกษาวิจัยนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ
ใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
บรรลุเป้าหมาย และบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ ฉบับที่ 1 มาตรการที่ 5.5.2 การ
พัฒนา/บูรณาการฐานข้อมูล วทน. ในมิติต่างๆ ให้สมบูรณ์และทันสมัย 
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3. พื้นที่ด าเนินการ 

      ทั่วประเทศ 

4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

กลุ่มเป้าหมาย  

หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

o ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
o หน่วยงานในเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 
o หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
o หน่วยงานในคณะอนุกรรมการจัดท าดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
o สภาอุตสาหกรรม 
o หอการค้าแห่งประเทศไทย 
o ภาคเอกชน 
o ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
o กระทรวงทุกกระทรวง 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 

กิจกรรม / ผลผลิต   Q1    Q2    Q3    Q4  

(01) โครงการการส ารวจข้อมูลวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนไทย และการจัดท าท าเนียบรายชื่อผู้ประกอบการที่มี
การวิจัยและพัฒนาประจ าปี 2559 

 รายงานการส ารวจข้อมูลวิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชนไทย  
ปี 2559  

 ท าเนียบรายชื่อผู้ประกอบการที่มีการวิจัยและพัฒนา
ประจ า 
ปี 2559  

 เผยแพร่รายงานการศึกษาผ่าน website 

 
 

1 
 
1 

 
 
 
 
1 

 

(02) โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 ระบบ e - service เพ่ือแสดงผลสถิติสารสนเทศข้อมูล 
วทน. 

   1 

(03) โครงการจัดท าหนังสือดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ประจ าปี 
พ.ศ. 2559 
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กิจกรรม / ผลผลิต   Q1    Q2    Q3    Q4  

 หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ. 
2559  

   1 

(04) โครงการ STI Outlook 

 รายงานการจัดท าข้อมูล Science Technology and 
Industry (น าร่อง สาขาอุตสาหกรรมอาหาร) 

   1 

(05) โครงการพัฒนาระบบและแนวทางการเชื่อมโยงความ
ต้องการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

    

 รายงานฉบับสมบูรณ์การพัฒนาระบบและแนวทางการ
เชื่อมโยงความต้องการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1    

6. งบประมาณด าเนินงาน 8,677,015 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

โครงการ Q1 Q2 Q3 Q4 
(01) โครงการการส ารวจข้อมูลวิจัยและพัฒนา
ของภาคเอกชนไทย และการจัดท าท าเนียบ
รายชื่อผู้ประกอบการที่มีการวิจัยและพัฒนา
ประจ าปี 2559 

820,000 1,230,000 820,000  

(02) โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

890,400 200,000  1,800,000 

(03) โครงการจัดท าหนังสือดัชนีชี้วัด
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ 

262,150 
 

 200,000 300,000 

(04) STI Outlook  800,000 350,000 350,000 
(05) โครงการพัฒนาระบบและแนวทางการ
เชื่อมโยงความต้องการทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

654,465    

รวมงบประมาณ 2,627,015 2,230,000 1,370,000 2,450,000 
 

  



51 

 

โครงการย่อย (2.2.2) โครงการคาดการณ์เทคโนโลยีเพื่อจัดท ายุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

การพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ถือเป็นภารกิจหลักของ สวทน. 
โดยที่นโยบาย วทน. ถือเป็นนโยบายที่มีความส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศ
รายได้สูง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้นโยบาย วทน. มีความเกี่ยวข้องกับนโยบาย
การพัฒนาประเทศในด้านอ่ืนๆ อาทิ นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายอุตสาหกรรม นโยบายการเกษตร นโยบาย
การสาธารณสุข นโยบายการค้าการลงทุน นโยบายการศึกษา และนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจาก 
วทน. ถือเป็นข้อต่อส าคัญของการพัฒนาในทุกมิติ ดังนั้น สวทน. จ าเป็นต้องมีทั้งข้อมูลอดีต ข้อมูลปัจจุบัน 
และข้อมูลแนวโน้มอนาคต เพ่ือให้นโยบายที่ได้รับการพัฒนามีลักษณะเป็นนโยบายที่มาจากข้อเท็จจริง 
(Evidence-based policy)  

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” โดยมีเป้าหมายเพ่ือยกสถานะประเทศไปสู่
ประเทศรายได้สูง และก้าวข้ามความท้าทายที่ประเทศก าลังเผชิญ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยกลไกการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (new growth engine) ที่ประกอบด้วยอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ 10 อุตสาหกรรม 
โดยรัฐบาลได้แบ่งอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม ( first s-curve) 
ประกอบไปด้วย 1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3) อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และ 5) 
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และ กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (new s-curve) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่
ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและมีผู้สนใจลงทุน ประกอบไปด้วย 1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 2) 
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 4) อุตสาหกรรม
ดิจิตอล และ 5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  

การก้าวไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” นั้น สวทน. มีหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ให้เป็นหน่วยงานที่ต้องรายงาน
สถานการณ์ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในตามการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการวิเคราะห์แนวโน้มและการ
ประเมินความเสี่ยงของเทคโนโลยีมีความส าคัญอย่างมาก ประเด็นเทคโนโลยีที่ส าคัญของประ เทศที่มี
นัยส าคัญต่อการพัฒนาด้าน วทน. ของประเทศ เช่น technology roadmap, technology trend, 
technology risk assessment, technology readiness เป็นประเด็นที่จะต้องมีการศึกษา ติดตาม ด้วย
กระบวนการที่เป็นระบบ กระบวนการคาดการณ์อนาคตของเทคโนโลยี ( technology foresight) เป็น
วิธีการที่เหมาะสมในการด าเนินการดังกล่าว 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1) จัดท า Technology Roadmap ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือตอบสนองต่อนโยบาย “ประเทศ
ไทย 4.0” 
(2) ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองต่อนโยบาย “ประเทศ

ไทย 4.0” 
(3) พัฒนาเครื่องมือด้านการคาดการณ์เทคโนโลยีในการร่างนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
3. พื้นที่ด าเนินการ 

กรุงเทพมหานคร  
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4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

o กลุ่มเป้าหมาย  
หน่วยงานภาครัฐ สถาบันวิจัยภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย  

o ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
หน่วยงานภาครัฐ สถาบันวิจัยภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 

กิจกรรม / ผลผลิต   Q1    Q2    Q3    Q4  
(1) Technology Roadmap ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
 Technology Roadmap ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ

ประเทศ  
อย่างน้อย 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

  5  

(2) ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง วทน. เพื่อตอบสนองต่อนโยบายประเทศ 
 การวิเคราะห์และเสนอแนะเชิงนโยบายด้าน วทน. ในการ

ผลักดันงานด าเนินงานตามนโยบายและแผน วทน. โดย 
ศ.ดร. นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย 

1 1 1 1 

 ข้อมูลการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง วทน. ใน
ประเด็นที่ส าคัญๆ 

  1  

 เครื่องมือและข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง วทน. 

 1   

(3)  การขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย     
 กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย 

(ฉบับ) 
 1   
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6. งบประมาณด าเนินงาน 11,440,000 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
(1)  Technology Roadmap ในอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ 
    

 Technology Roadmap ในอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ  อย่างน้อย 5 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,700,000 

(2)  ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง วทน. เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย
ประเทศ 

    

 การวิเคราะห์และเสนอแนะเชิงนโยบายด้าน 
วทน. ในการผลักดันงานด าเนินงานตาม
นโยบายและแผน วทน. โดย ศ.ดร. นักสิทธ์ คู
วัฒนาชัย 

360,000 360,000 360,000 360,000 

 ข้อมูลการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
วทน. ในประเด็นที่ส าคัญๆ 

0 300,000 400,000 300,000 

 เครื่องมือและข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง วทน. 

500,000 300,000 200,000 0 

(3) การขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของ
ประเทศไทย 

    

 กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวสัดุ
ของประเทศไทย (ฉบับ) 

 300,000   

รวมงบประมาณ 2,860,000 3,260,000 2,960,000 2,360,000 
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โครงการย่อย (2.2.3) โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ตามมติคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2557 และ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  เห็นชอบให้ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน) ท าหน้าที่เป็น National 
Designated Entity (NDE) ของประเทศไทย โดยจะเป็นหน่วยประสานงานกลางด้านการพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือจาก 
Climate Technology Centre and Network (CTCN) ภายใต้กลไกเทคโนโลยีของกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on 
Climate Change : UNFCCC) โดยมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์การคัดเลือก และจัดล าดับ
ความส าคัญค าร้อง/ข้อเสนอด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จากองค์กร/หน่วยงานภายในประเทศ โดยค าร้อง/ข้อเสนอฯ นั้นต้องสอดคล้องกับความต้องการเทคโนโลยี
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ 

จากถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 
ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 มี
สาระส าคัญ คือ การแสดงเจตนารมณ์ของประเทศไทยที่จะมีส่วนร่วมผลักดันให้การเจรจาความตกลงด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับใหม่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยค านึงถึงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวเพ่ือส่งเสริมรายได้และลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปพร้อมกัน 
รวมทั้งเรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมมือกันทั้งในด้านเงินทุน การวิจัย การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การ
สร้างความตระหนักรู้กับประชาชนในการด าเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยประเทศไทยได้
จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20-25 จากกรณีปกติ ภายในปี ค.ศ. 2030 
และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เป็นหลักในการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

โดยเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ครม. มีมติมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานภายในประเทศ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะ National Designated Entity (NDE) ของประเทศไทยได้รับมอบหมายให้จัดท า
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีและแผนที่น าทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง (Climate Technology database 
and roadmap) เพ่ือน าไปเป็นกรอบในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่เหมาะสมส าหรับประเทศ รวมถึงเป็นกรอบในการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การจัดท าฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Technology 
Database) จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยข้อมูล
เหล่านี้จะเป็นฐานข้อมูลที่จะสามารถน ามาวิเคราะห์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง และลดผลกระทบทาง
การค้าและสังคมที่เกิดจากมาตรการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ และการจัดท าแผนที่น า
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ทางด้านเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Technology Roadmap) จะใช้
เทคนิคในด้านการมองอนาคต (Foresight) ที่มีประสิทธิภาพสูงในการสนับสนุนการมองอนาคตเพ่ือวางแผน
องค์กร/อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดการเทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน  ซึ่งจะเป็น
แนวทางในการสร้างความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจก การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือลดการกีดกันทางการค้าในประเด็นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การสนับสนุน
ทางการเงิน การสร้างเสริมสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากร และมีการด าเนินการในแผนงานต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบและสอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1) สนับสนุนข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ให้กับผู้ก าหนดนโยบายในการด าเนินการเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

(2) จัดท าฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีและแผนที่น าทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง (Technology 
database and roadmap) เพ่ือน าไปเป็นกรอบในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย รวมถึงเป็นกรอบในการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(3) เชื่อมโยงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ/ภาคอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ให้มีความ
เข้มแข็งมากขึ้น โดยก่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนและสร้างองค์ความรู้ ใหม่ระหว่างภาครัฐ 
สถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีผลต่อการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ สังคม ภาคอุตสาหกรรม ภาค
อุดมศึกษาและหน่วยงานวิจัยโดยรวมของประเทศ ในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

3. พื้นที่ด าเนินการ 

กรุงเทพมหานคร  

4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

o กลุ่มเป้าหมาย  
หน่วยงานภาครัฐ สถาบันวิจัยภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย  

o ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงานร่วมด าเนินการ 
หน่วยงานภาครัฐ สถาบันวิจัยภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

กิจกรรม / ผลผลิต   Q1    Q2    Q3    Q4  
(1) การจัดท าฐานข้อมูลเทคโนโลยีและแผนที่น าทางด้านเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 Climate Technology Roadmap  1   

 ฐานข้อมูลเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  1   
(2) การบริหารจัดการหน่วยประสานงานกลางด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้กรอบ UNFCCC 
 รายงานการติดตามและเมินผลโครงการที่ได้การสนับสนุน

จาก CTCN 
   1 
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กิจกรรม / ผลผลิต   Q1    Q2    Q3    Q4  
 รายงานการประชุมคณะท างานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศด้วย วทน. 
1 1 1 1 

(3) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ วทน. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับนานาชาติ 
 รายงานการเข้าร่วมสนับสนุนในคณะเจรจาประเทศไทยเพ่ือ

ผลักดันยุทธศาสตร์ วทน. ของไทย และบทบาท NDE ใน
ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1  1  

(4) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ วทน. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศ 
 ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการ

เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศส าหรั บประ เทศ ไทย 
(Technology Action Plan: TAP) ทั้ ง ด้ า นก า รปรั บ ตั ว 
(Adaptation) และการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) โดย
เกิดแผนงาน / โครงการที่มีประเด็นด้านการพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1    

 

6. งบประมาณด าเนินงาน 3,800,000 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม   Q1    Q2    Q3    Q4    Q1  
(1) การจัดท าฐานข้อมูลเทคโนโลยี
และแผนที่น าทางด้านเทคโนโลยีด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

630,000 720,000 450,000 500,000 2,300,000 

(2) การบริหารจัดการหน่วย
ประสานงานกลางด้านการพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้กรอบ 
UNFCCC 

5,000 45,000 45,000 5,000 100,000 

(3) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ วทน. 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในระดับนานาชาติ 

300,000 0 300,000 0 600,000 

(4) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ วทน. 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในประเทศ 

200,000 200,000 200,000 200,000 800,000 

รวมงบประมาณ 1,135,000 965,000 995,000 705,000 3,800,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนา PLATFORM สนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เป้าหมาย 

พัฒนาแพลทฟอร์มทางนวัตกรรม (Innovation Platform) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม       
S-Curve และยกระดับความสามารถของวิสาหกิจเล็ก กลาง และใหญ่ ผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างรัฐ -
เอกชน-ภาคการศึกษา และต่างประเทศ 

แผนงาน 3.1 พัฒนา Innovation Corridor สนับสนุน Eastern Economic Corridor (EEC) 
ความส าคัญ 

การศึกษาวิจัยและจัดท าข้อเสนอการพัฒนาระบบนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก ได้แก่ การวิจัยพัฒนา ก าลังคน วทน. โครงสร้างพ้ืนฐาน วทน. กฎระเบียบ เพ่ือรองรับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ข้อเสนอการพัฒนาระบบนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

การด าเนินงาน 

โปรแกรม/โครงการ งบประมาณปี 2560 (บาท) 
โครงการที่ 1 : โครงการจัดท าข้อเสนอการจัดตั้งและบริหารจัดการระเบียง
เศรษฐกิจนวั ตกรรมภาคตะวันออก ( East Economic Corridor of 
Innovation: EECI) 

300,000 
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โครงการย่อย (3.1.1) โครงการศึกษาพัฒนาระบบนวัตกรรมส าหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (East 
Economic Corridor of Innovation: EECI)   
1.เหตุผลความจ าเป็น 

รัฐบาลก าลังเร่งพัฒนาประเทศด้วย โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) ซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่มีการลงทุนทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงพ้ืนที่ขนาด
ใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งได้รับมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ต่อมา 
ครม. มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่จะมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการพัฒนา
พ้ืนที่ ให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจไทยในช่วงต่อไป เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 
และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติให้มาลงทุนให้เกิดการพัฒนา EEC อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะท าให้มีผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียมาด าเนินการขับเคลื่อนแผนการด าเนินงานอย่างแท้จริง โดยการเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนา
ท่าเรือ สนามบิน การเดินทางทางบก ทางราง ซึ่งมีการยกระดับการดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ๆ เช่น 
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น โดยคาดว่ารัฐบาลจะใช้เงินลงทุนประมาณ 3 แสนล้านบาท และ
คาดว่าจะสามารถดึงดูดการลงทุนจากเอกชนได้มากกว่า 1.9 ล้านล้านบาท โดยมุ่งหวังให้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็น
แหล่งลงทุนหลักของประเทศ เชื่อมการลงทุนสู่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกและทวาย ประกอบกับใช้การ
เชื่อมโยงทางน้ าไปถึงชายฝั่งทะเลกัมพูชา และจีน โดยจะด าเนินการใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ 
ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา แบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และเขตพัฒนาเมือง 
จากการลงทุนของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New 
Engine of Growth)  

การที่จะท าให้สามารถบรรลุเป้าหมายเกิดการลงทุนดังกล่าวได้นั้น รัฐบาลได้มีการวางแผนที่จะ
สนับสนุนโดยการให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนเพ่ิมข้ึนจากเดิม การจัดตั้งกองทุนพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการ การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จการลงทุน (One Stop Service) การอ านวยความ
สะดวกในการอนุมัติเรื่องการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและผังเมือง ความรวดเร็วในการออกใบอนุญาต 
การจัดหาที่ดินและระยะเวลาเช่าที่ดิน การประกาศเป็นเขตปลอดภาษี ระยะเวลาพ านักและท างานของนัก
ลงทุนและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ สิทธิในการท าธุรกรรมทางการเงิน การใช้เงินตราต่างประเทศ การจัดตั้ง
ศูนย์ธุรกรรมการเงิน และการจัดตั้งกองทุนในพ้ืนที่ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งการลงทุนของภาครัฐและ
ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเป้าหมายนอกจากจะลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกันของ 
EEC และการอ านวยความสะดวกดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนในการสร้าง
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะสร้างความพร้อมในการสนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก  

จากทิศทาง นโยบายและการผลักดันโครงการ EEC อย่างจริงจัง ดังการด าเนินงานที่ได้กล่าวมาใน
ข้างต้น และเพ่ือเปลี่ยนผ่านให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนาบนฐานขององค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ่ือการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.) โดยกลุ่มยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพ่ืออุตสาหกรรม (Directorate of Innovation for 
Industry) ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสร้างและเสริมความเข้มแข็งของระบบนวัตกรรมแห่งชาติ 
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(National Innovation System : NIS) จึงได้เสนอโครงการจัดตั้งและบริหารจัดการระเบียงเศรษฐกิจ
นวัตกรรม ภาคตะวันออก (East Economic Corridor of Innovation : EECI) ซึ่ ง ได้ถูกคิดขึ้น เ พ่ือ
ตอบสนองวิสัยทัศน์ – นวัตกรรมเพ่ือการใช้ชีวิตอย่าชาญฉลาดในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Innovation for Smart Living in the EEC Neighborhood) เพ่ือช่วยสนับสนุนการลงทุนที่เน้นด้านการ
คิดค้นและการพัฒนาเทคโนโลยี โดยมีแนวทางในการสร้างสภาพแวดล้อมและปัจจัยเอ้ือที่สนับสนุนการ
พัฒนาอังคอร์ โปรแกรม (Anchor Programs) (ตัวอย่ าง เช่น VISTEC Frontier Research, EV and 
Charging Station Infrastructure, Medicopolis, แ ล ะ  Procurement of New ICT Logistics 
Investment and Services เป็นต้น) ที่จะเป็นแกนหลักส าหรับการพัฒนาเฉพาะด้านเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่ เกี่ยวข้อง (เช่น Tech Startups, Thai LEs, Thai SMEs, 
University 4.0, Gov. Scholarship Students, Overseas Research and Technology Organizations 
(RTO) Partners, MNCs เป็นต้น)  

ซึ่งในอีกทางหนึ่ง EECI คือ ระบบนิเวศน์ที่ร่วมสร้างสรรค์กันและกัน (Ecosystem for Co-
Creation) ที่จะได้รับการประสานเชื่อมโยงและบูรณาการจากหน่วยงานที่ท าหน้าที่เฉพาะทางด้านการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เช่น สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (Thailand 
Advanced Institute of Science and Technology : THAIST) เป็นต้น โดยข้อเสนอ EECI มีแนวโน้มที่
จะได้รับการสนับสนุนด้านการลงทุนส าหรับแผนการพัฒนานวัตกรรมและปัจจัยแวดล้อมทั้งจากหน่วยงาน
ให้ทุนขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ (ส าหรับโครงการในระยะแรกเริ่ม) และจากรัฐบาลไทย (ส าหรับโครงการ
ในเฟสที่ 2) เนื่องจากจะมีการสร้างและพัฒนากลไกที่จะให้การสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ของสังคม
ชุมชน (Knowledge Society) พัฒนาผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
ภาค อุตสาหกรรมและมหาวิทยาลั ย  ( U-I linked) และ เ พ่ิมขี ดคว ามสามารถในการแข่ งขั น 
(Competitiveness) เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในพ้ืนที่ให้เติบโตเป็นแกนหลักได้อย่างมั่นคง สร้าง
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดการพัฒนาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน และเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไปสู่ Thailand 4.0 

2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1) จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง ระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม-โมเดลสร้างสรรค์กันและกัน 
(Innovation Corridor Co-Creation Model) เพ่ือเป็นโมเดลตัวอย่าง 
(2) เพ่ือส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีความ   
เชี่ยวชาญด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการออกแบบ (STEM-D) และ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องที่ขาดแคลนและมีความต้องการ หรือจ าเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 
(3) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน การให้ค าปรึกษา การท านวัตกรรมขององค์กรแบบองค์รวม (Research &  
Development and Industrialization / Industry University Collaboration : RDI/ IUC)  
(4) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรม (Industrial Standards) 
(5) เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยในเชิงพาณิชย์ (Research Commercialization)  
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3.พื้นที่ด าเนินการ 

กรุงเทพเทพมหานคร ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 
4.กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มเป้าหมาย  

o บุคลากรในกลุ่ม Tech Startups, Thai LEs, Thai SMEs, University 4.0, Gov. Scholarship Students, 
Overseas Research and Technology Organizations (RTO) Partners  

o นักวิจัย อาจารย์  
o นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และการออกแบบ (STEM-D) และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

o หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น สวทช., วว., สถาบันมาตรวิทยา เป็นต้น 

o หน่วยงานนอกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ BOI, กระทรวงอุตฯ, กระทรวงการคลัง, 
กระทรวงสาธารณะสุข, สภาอุสาหกรรม เป็นต้น 

o มหาวิทยาลัยในพื้นที่ และมหาวิทยาลัยเครือข่าย 

o เครือข่ายวิจัย กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

5.ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 

กิจกรรม / ผลผลิต   Q1    Q2    Q3    Q4  
การพัฒนา Innovation Corridor สนับสนุน EEC   
 จัดท าข้อเสนอการจัดตั้งและบริหารจัดการระเบียงเศรษฐกิจ

นวัตกรรมภาคตะวันออก (East Economic Corridor of 
Innovation: EECI) (ฉบับ) 

   1 

 จัดท าข้อเสนอโครงการเงินกู้ ADB (ฉบับ)    1 
 

6.งบประมาณด าเนินงาน 300,000 บาท 

โครงการ   Q1    Q2    Q3    Q4  
การพัฒนา Innovation Corridor สนับสนุน EEC    100,000 100,000 100,000 

รวมงบประมาณ  100,000 100,000 100,000 
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แผนงาน 3.2 สร้าง Industrial Technology Platform ส าหรับอุตสาหกรรม S-curve 
ความส าคัญ 

การพัฒนา platform เทคโนโลยีผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างรัฐ-เอกชน-ภาคการศึกษา (Triple Helix) 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เน้นอุตสาหกรรม S-Curve อาทิ เทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง 
เทคโนโลยีด้านการผลิตเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0 เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) เทคโนโลยีการแพทย์
และสุขภาพ และเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- Platform ความรู้และเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง 
- Platform ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0 
- Platform เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) 
- Platform เทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพ 

การด าเนินงาน 

โปรแกรม/โครงการ งบประมาณปี 2560 
(บาท) 

โครงการที่ 1 : พัฒนา Platform ความรู้และเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง 9,245,295.00 
โครงการที่ 2 : พัฒนา Platform ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตเพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรม 4.0 

12,202,500.00 

โครงการที่ 3 : โครงการจัดท าข้อเสนอแนะการปรับทิศทางและแนวทางการ
ด าเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (Thailand 
Advanced Institute of Science and Technology: THAIST) 

1,050,000.00 

โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนา Platform การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ปรับปรุงพันธุ์พืช 

6,000,000.00 

โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนา Platform ส่งเสริมการข้ึนทะเบียนยาชีววัตถุ 3,200,000.00 
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โครงการย่อย (3.2.1) โครงการพัฒนา Platform ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางราง 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

รัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญของระบบขนส่งทางรางเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการขนส่งทาง
บกและระบบโลจิสติกส์ของประเทศในอนาคต โดยมีนโยบายในการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในระบบ
ขนส่งทางรางระหว่างปี 2558-2565 ประกอบด้วย การลงทุนด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และรถไฟทางคู่  

ในอดีตที่ผ่านมา การด าเนินงานด้านการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศได้มีการซื้อ
เทคโนโลยีและจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด ส่งผลให้ประเทศไทยต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีและ
บุคลากรจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่คิดวางแผน การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจนการ
ออกแบบการก่อสร้าง การบริหารและกระบวนการบ ารุงรักษาระบบการเดินรถ รวมทั้ง กระบวนการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสู่บุคลากรไทยก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง
เนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีพ้ืนฐานความรู้และทักษะด้านระบบราง จึงท าให้การดูดซับความรู้และ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศไม่เพียงพอที่จะบ่มเพาะเทคโนโลยีเหล่านั้นเพื่อให้ประเทศสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้ในระดับที่เหมาะสม 

นอกจากนี้ โครงการระบบขนส่งทางรางเส้นทางใหม่ท่ีคาดว่าจะเปิดให้บริการจ านวนหนึ่งนั้น 
ปัจจุบันยังไม่มีแผนงานเพ่ือเตรียมการสร้างก าลังคนด้านปฏิบัติการมารองรับการเปิดให้บริการของโครงการ
เหล่านี้ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้
ท าการศึกษาความต้องการก าลังคนระดับปฏิบัติการด้านระบบขนส่งทางรางเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการ
ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 โดยอ้างอิงจากต้นแบบ
การศึกษาของสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554) พบว่า เมื่อโครงการลงทุนด้านระบบ
ขนส่งทางรางแล้วเสร็จตามแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของกระทรวงคมนาคม จะมีความต้องการ
บุคลากรประมาณ 25,000 คน ประกอบด้วย วิศวกร (ด้านโยธา ไฟฟ้า และเครื่องกล) ประมาณ 5,000 คน 
และช่างเทคนิค (ด้านช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า และช่างกล) ประมาณ 9,000 คน และบุคลากรสาขาอ่ืนๆ 
ประมาณ 11,000 คน 

พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ก าหนดให้
ส ถ าบั น วิ ท ย าศ าสตร์ แ ล ะ เทค โน โ ลยี ชั้ น สู ง  ( Thailand Advanced Institute of Science and 
Technology: THAIST) มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยเพ่ือเพ่ิมนักวิจัย
ให้เพียงพอและยกระดับคุณภาพของการวิจัย รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาโครงการหรือหลักสูตรที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงได้ริเริ่มด าเนินการวางรากฐานระบบการพัฒนา
บุคลากร โดยสร้างเครือข่ายการพัฒนาก าลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบรางของประเทศ 
ประกอบด้วย 14 หน่วยงาน ทั้งมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย หน่วยงานนโยบายและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งได้มี
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
รับทราบการลงนาม MOU เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ทั้งนี้ ได้ขยายจ านวนหน่วยงานเครือข่ายภายใต้ 
MOU เพ่ิมเติมเป็น 19 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ภายใต้เครือข่ายดังกล่าว สถาบันฯ ได้
ด าเนินการขับเคลื่อนน าร่องโครงการต่างๆ มาตั้งแต่ปี 2555 – 2559 โดยในปี 2560 จะด าเนินการเพ่ือให้
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เกิดความต่อเนื่องในการผลิตและพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแพลตฟอร์มความรู้และเทคโนโลยี
ระบบขนส่งทางรางเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานด้านระบบรางของประเทศ 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1) ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการพัฒนาและขยายระบบขนส่งทางราง
ของประเทศไทย 

(2) พัฒนาแพลตฟอร์มความรู้และเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางเพ่ือรองรับการพัฒนาและขยายระบบขนส่ง
ทางรางของประเทศ 

(3) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมระบบขนส่ง
ทางรางและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  

3. พื้นที่ด าเนินการ 

กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา สงขลา 
4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มเป้าหมาย  

 หน่วยงานในภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

 ด าเนินการ ผู้ประกอบการเดินรถและอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับระบบขนส่งทางราง มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สถาบันวิจัย 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

กิจกรรม / ผลผลิต   Q1    Q2    Q3    Q4  
กิจกรรมที่ 1 การสร้างก าลังคนระดับช่างเทคนิคด้าน
ระบบขนส่งทางราง (คน)  

320 คน - - - 

กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมวิชาการระบบขนส่งทางราง
ของประเทศไทย ประจ าปี 2560 (คน) 

- - - 200 คน 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยด้านระบบ
ขนส่งทางราง (คน/หลักสูตรฝึกอบรม)   

- - - 100 คน 

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาบุคลากรและความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศ (คน/หลักสูตร
ฝึกอบรม)   

- - - 50 คน 
1 หลักสูตร 

กิจกรรมที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายพัฒนา
ก าลังคนและเทคโนโลยีระบบราง (คน)   

- - - 50 คน 
1 หลักสูตร 

กิจกรรมที่ 6 การจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนาก าลังคน
และความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของ

- - - 1 ฉบับ 



64 

 

กิจกรรม / ผลผลิต   Q1    Q2    Q3    Q4  
ประเทศ (รายงานข้อเสนอแนะการพัฒนาก าลังคนและ
ความเชี่ยวชาญ/ฉบับ) 
 

6. งบประมาณด าเนินงาน 9,245,295 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

โครงการ Q1 Q2 Q3 Q4 
กิจกรรมที่ 1 การสร้างก าลังคนระดับช่างเทคนิคด้าน
ระบบขนส่งทางราง  

1,911,795 1,333,500 - - 

กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมวิชาการระบบขนส่งทาง
รางของประเทศไทย ประจ าปี 2560  

- 390,000 520,000 390,000 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยด้าน
ระบบขนส่งทางราง   

- 200,000 400,000 400,000 

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาบุคลากรและความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศ 

- 300,000 400,000 300,000 

กิจกรรมที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายพัฒนา
ก าลังคนและเทคโนโลยีระบบราง   

- 510,000 680,000 510,000 

กิจกรรมที่ 6 การจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนาก าลังคน
และความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของ
ประเทศ  

- 200,000 300,000 500,000 

รวมงบประมาณ 1,911,795 2,933,500 2,300,000 2,100,000 
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โครงการย่อย (3.2.2) โครงการพัฒนา Platform ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 
4.0  
1. เหตุผลความจ าเป็น 

จากนโยบายรัฐบาลในด้านการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศที่เน้นส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูป ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า โดยการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้
ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและแก้ไข
ปัญหาที่ส าคัญของประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การ
ออกแบบและสร้างสรรค์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือปรับกระบวนการผลิต
สู่ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ รวมถึงการเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิมองค์ความรู้ในด้านการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ประเทศไทยจึงได้วางเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
อนาคต โดยมุ่งเน้นการลงทุนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างการลงทุนเพ่ือสร้างความสมดุล โดยต้องพัฒนาทั้ง
เรื่องคน สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี โดยรัฐบาลได้ก าหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย จากกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่ก าหนดไว้ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม และ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ เพ่ือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) ) นอกจากนี้ส าหรับประเทศไทยซึ่งยังต้องพ่ึงพา
อุตสาหกรรมการผลิตในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญต่อ
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ “อุตสาหกรรม 4.0” ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตรูปแบบใหม่ที่น า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ โดยทุกหน่วยของระบบการผลิตจะถูกเชื่อมต่อทางเครือข่าย
เพ่ือให้สามารถสื่อสารและเชื่อมต่อข้อมูลซึ่งกันและกันได้ เพ่ือให้การจัดการกระบวนการผลิตทั้งหมดใน
รูปแบบของโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) เพ่ือให้ยังคงรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการ
ผลิตเอาไว้ได้ 

แต่ในปัจจุบันปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการปรับโครงสร้างและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมในประเทศยังมีประสิทธิภาพต่ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพของบุคลากร และ
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเสริมสร้างให้ปัจจัยเหล่านี้มีคุณภาพและเพียงพอเป็น
เรื่องที่ควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก การพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความอย่างยั่งยืนนั้นจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาในด้านบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าให้
มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้าในระดับสากล โดยเน้นการสร้างความสามารถของผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและฐานความรู้ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรม โดยอาศัยองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมในแต่ละอุตสาหกรรมมาบูรณาการร่วมกับองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ และการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพ่ือสร้างจุดแข็งในการผลิต ตลอดจนการสร้าง
นวัตกรรมต่างๆ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและด้าน
เทคโนโลยีการผลิตจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมได้ 
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ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยกลุ่ม
ยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพ่ืออุตสาหกรรม (Innovation for Industry) มีวาระการด าเนินงานในการสนับสนุน
การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ( Industrial Clusters Development) โดยใน
ระยะเริ่มต้นจะมุ่งเน้นการสร้างแพลตฟอร์มในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve Industries) ตามนโยบายของรัฐบาล และการผลักดันให้เกิดเครือข่าย
เทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายกับหน่วยงานต่างประเทศเพ่ือสร้างความร่วมมือทางด้าน วทน. และ
ส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ด าเนิน “โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม
ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0” โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับสถานภาพปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
ของประเทศ และเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิต ระหว่างภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างประเทศ ในการร่วมกันพัฒนาให้เกิด
แพลตฟอร์มการสั่งสมและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตแก่ผู้ประกอบการเพ่ือรองรับการ
ผลิตแบบอุตสาหกรรม 4.0 รวมถึงการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
(Industrialization Policy) เพ่ือสนับสนุนการปรับตัวของอุตสาหกรรมเก่ียวข้อง 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เ พ่ือพัฒนาแพลตฟอร์มการสั่ งสมและถ่ายทอดองค์ความรู้แล ะเทคโนโลยีด้านการผลิตแก่
ผู้ประกอบการเพ่ือรองรับการผลิตแบบอุตสาหกรรม 4.0  

2) เพ่ือเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ กับภาคอุตสาหกรรม ให้
เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการผลิต 

3) เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติให้
ตรงกับตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

4) เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ( Industrialization Policy) เพ่ือ
สนับสนุนการปรับตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยให้เข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต 

3. พื้นที่ด าเนินการ 

กรุงเทพมหานคร พิษณุโลก ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา ชลบุรี  

4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มเป้าหมาย  

o ผู้ประกอบการ วิศวกร และนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรม  
o อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยในภาคการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ  
o ผู้ประกอบการ MNCs, LEs, SMEs ของอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง  
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

o หน่วยงานด้านวิจัย/เทคโนโลยีภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  

o มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ภายในประเทศ  
o เครือข่ายวิจัย กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
o ผู้ประกอบการรายสาขาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมภาคการผลิต  
o สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย ในต่างประเทศ 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 

กิจกรรม / ผลผลิต   Q1    Q2    Q3    Q4  
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศูนย์สาธิตเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้
ด้านโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) เพ่ือรองรับการผลิต
แบบอุตสาหกรรม 4.0 (สื่อการเรียนรู้คน) 

- - - 6 ชุดสื่อ 
 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมด้านเซนเซอร์เพ่ือ
รองรับยุคอุตสาหกรรม 4.0 (คน/หลักสูตร) 

- - 40 คน 
1 หลักสูตร 

40 คน 
1 หลักสูตร 

กิจกรรมที่ 3 การสร้างความตระหนักเรื่องอุตสากรรม 4.0 
ให้กับผู้ประกอบการ (คน/ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนา
แพลตฟอร์มด้าน วทน. ส าหรับอุตสาหกรรม 4.0) 

- - 
 

150 คน ข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย 

1 ฉบับ  
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาแพลตฟอร์มการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (คน/เทคโนโลยี) 

- - - 20 คน 
1 เทคโนโลยี 

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาแพลตฟอร์มการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการขึ้นรูปโลหะ (คน/เทคโนโลยี) 

- - 10 คน 
1 เทคโนโลยี 

10 คน 
1 เทคโนโลยี 

กิจกรรมที่ 6 การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตแก่
ภาคอุตสาหกรรม (คน) 

40 คน    

กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาศักยภาพของศูนย์นวัตกรรมด้านการ
ออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือการผลิต (คน) 

 10 คน 10 คน 10 คน 

กิจกรรมที่ 8 การศึกษาวิจัยนโยบาย วทน. เพื่ออุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย (แผนที่น าทางการพัฒนา
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า) 

  แผนที่ 
น าทาง  
1 ฉบับ 

ข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย  

1 ฉบับ 

กิจกรรมที่ 9 การขับเคลื่อนกรอบนโยบายการพัฒนานาโน
เทคโนโลยีของประเทศไทย (Nanotechnology Roadmap 
(ฉบับที่ 3) /Nanosafety and Ethics Strategic Plan (ฉบับที่ 
2)) 

- NanoTRM 
1 ฉบับ 

Nano 
Safety 
1 ฉบับ 

- 

กิจกรรมที่ 10 การขับเคลื่อนนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 

- - - - 
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6. งบประมาณด าเนินงาน 12,202,500 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

โครงการ Q1 Q2 Q3 Q4 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศูนย์สาธิตเทคโนโลยีและสื่อการ
เรียนรู้ด้านโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) เพ่ือรองรับ
การผลิตแบบอุตสาหกรรม 4.0  

400,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมด้านเซนเซอร์
เพ่ือรองรับยุคอุตสาหกรรม 4.0  

- - 150,000 350,000 

กิจกรรมที่ 3 การสร้างความตระหนักเรื่องอุตสาหกรรม 
4.0 ให้กับผู้ประกอบการ  

- - 220,000 - 

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาแพลตฟอร์มการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า  

- 220,000 440,000 440,000 

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาแพลตฟอร์มการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการขึ้นรูปโลหะ  

- 330,000 440,000 330,000 

กิจกรรมที่ 6 การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิต
แก่ภาคอุตสาหกรรม  

1,224,000 918,500 - - 

กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาศักยภาพของศูนย์นวัตกรรมด้าน
การออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือการผลิต  

- 360,000 480,000 360,000 

กิจกรรมที่ 8 การศึกษาวิจัยนโยบาย วทน. เพื่อ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย  

100,000 100,000 150,000 1,150,000 

กิจกรรมที่ 9 การขับเคลื่อนกรอบนโยบายการพัฒนานาโน
เทคโนโลยีของประเทศไทย  

100,000 100,000 180,000 - 

กิจกรรมที่ 10 การขับเคลื่อนนโยบายและแผน วทน. 
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 

  60,000  

รวมงบประมาณ 1,824,000 3,228,500 3,320,000 3,830,000 
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โครงการย่อย (3.2.3) โครงการจัดท าข้อเสนอการปรับโครงสร้างสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง 
(Thailand Advanced Institute of Science and Technology: THAIST) 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงได้ด าเนินงานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2552–2559 ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 มาตรา 29 ซึ่งก าหนด
หน้าที่ของสถาบันฯ ในการประสานงานให้สถาบันวิจัย หรือสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศท า
ความร่วมมือด้านการศึกษา หรือการวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการของประเทศ
ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 
สนับสนุนให้เกิดศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง และด าเนินการให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ ระหว่างสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศกับต่างประเทศ  

อย่างไรก็ดี ขณะนี้รัฐบาลได้จัดท าข้อเสนอเพ่ือให้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
และก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ท าหน้าที่
จัดท าและขับเคลื่อนนโยบาย โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(วทน.) เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นหลัก 

ในการนี้ สถาบันฯ จึงเห็นสมควรปรับทิศทางการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือเป็น “กลไกการขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Driving Arm)” ที่เป็นตัวกลาง
ในการประสานการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ ให้เกิดการท างานร่วมกัน 3 
ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน (Triple Helix) เพ่ือให้ออกผลในภาคอุตสาหกรรมเป็น
หลัก และมีกลไกเชื่อมโยงความรู้และเทคโนโลยีจากหน่วยงานต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดการประสาน
ประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefits) 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะการปรับทิศทาง บทบาทหน้าที่ วิธีการและแนวทางการด าเนินงานของ
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

 
3. พื้นที่ด าเนินการ 

ทั่วประเทศ 

4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มเป้าหมาย  

o สถาบันการศึกษา  
o สถาบันวิจัย  
o หน่วยงานภาครัฐ  
o ภาคอุตสาหกรรม 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

O มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute: 
TDRI) 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย                  จ านวนหน่วยนับ 

กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการจัดท าข้อเสนอแนะการ
ปรับทิศทางและแนวทางการ
ด าเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีชั้นสูง ให้สอดคล้อง
กับการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง 
 

1 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 

 
 

- 
 
 
 
 

 

- 
 

 
 

 
 

 

6. งบประมาณด าเนินงาน 1,050,000 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม               หน่วย : บาท 
กิจกรรม  แผนการใช้จ่าย

งบประมาณปี 2560 
Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการจัดท าข้อเสนอแนะการ
ปรับทิศทางและแนวทางการ
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ส ถ า บั น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง 
ให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบ
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ 

1,050,000 1,050,000 - - - 
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โครงการย่อย (3.2.4) โครงการพัฒนา Platform การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยยังคงประสบสภาวะและบริบทของความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น 
ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบการกับสภาวการณ์ด้านต่างๆที่
ยังคงประสบปัญหาอยู่ เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา เป็น
ต้น ดังนั้นกรอบแนวคิดท่ีมุ่งเน้นเรื่อง “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม จึงเป็นหลักยึด
ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ส าคัญ โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะใน
วัยแรงงาน เพื่อให้มีการพัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับวิทยาการและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ โดยมีพ้ืนฐานในการพัฒนาต่อยอดในวัยนิสิตและนักศึกษา เพ่ือให้เกิดความรู้สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ทั้งทักษะสร้างสรรค์ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมความรู้ และทักษะชีวิตและอาชีพ 
สอดคล้องกับ (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2558 – 2577) ส าหรับยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนเพ่ือให้เป็นรากฐานที่ส าคัญของ
ประเทศ เพ่ือให้เป็นคนที่มีศักยภาพเพียงพอในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
มีเหตุผล สามารถเรียนรู้ได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ดังนั้น จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปีดังกล่าว “คน” หรือ “ทรัพยากรมนุษย์” นั้นเป็นก าลังหลักท่ีส าคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศ
เดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่งคง เมื่อพิจารณาอ านาจหน้าที่ของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเพ่ือเพ่ิมนักวิจัยให้
เพียงพอและยกระดับคุณภาพของการวิจัย นักวิจัยเป็นผู้ท าการค้นคว้าโดยการทดลองและส ารวจหรือศึกษา
ตามหลักวิชาการเพ่ือให้ได้ข้อมูล ความรู้ รวมการทั้งการพัฒนาผลของการค้นคว้า โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
น ามาใช้ในการยกระดับความสามารถในการผลิตและการบริการหรือด้านวิชาการ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ 

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้น าด้านการส่งออกสินค้าด้านการเกษตรที่ส าคัญของโลก แสดงได้จาก
ข้อมูลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าปี 2557 มีมูลค่าการส่งออก
สินค้าเกษตรกว่า 1,308,000 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลสัดส่วนแรงงานที่อยู่ในภาคการเกษตรของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2556 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 39.60 ของแรงงานทั้งหมดของประเทศ มีความส าคัญ
ในมิติการเป็นฐานการผลิตอาหารและด้านพลังงานทดแทนให้กับประเทศ ภาคครัวเรือนมีรายได้จาก
การเกษตรกว่า 5.8 ล้านครัวเรือน จึงแสดงให้เห็นว่า ภาคการเกษตรมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ
เป็นอย่างมาก ทั้งในแง่ของการสร้างรายได้และการจ้างงาน หากพิจารณาโดยตลอดห่วงโซ่การผลิตเป็น
อาหารแปรรูปทางการเกษตร ซึ่งเริ่มตั้งแต่การมีเมล็ดพันธุ์และท่อนพันธุ์ที่ดี เพ่ือให้ได้พืชที่เกิดจากการ
เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลติทางการเกษตรที่มีปริมาณและคุณภาพสูง น าไปสู่การแปรรูปเพ่ือให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่อไป แต่อย่างไรก็ดี พบว่าภาคการเกษตรของประเทศไทยพบปัญหาการขาดแคลน
แรงงานภาคการเกษตรที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งที่เป็นก าลังแรงงานที่ส าคัญด้านหนึ่งของประเทศ สอดรับ
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กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรด้านการเกษตรให้เพ่ิม
สูงขึ้น มุ่งเน้นให้เกิดเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้อย่างครบวงจรในด้านเกษตรกรรม และสร้างทัศนคติและ
ค่านิยมของ “นวัตกรรมเพ่ือการเกษตร (Innovation for Agriculture)” เข้ามาเป็นกลไกที่ส าคัญในการ
ยกระดับความสามารถด้านการเกษตรของไทยให้เพ่ิมสูงขึ้นอีกด้วย นวัตกรรมเพ่ือการเกษตร จึงหมาย
รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าร่วมกับการเกษตรแบบดั้งเดิมอย่างบูรณาการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิตทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ อาทิเช่น การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์พืชแบบดั้งเดิม (Conventional Breeding) 
เพ่ือให้ได้พันธุ์พืชที่ต้านทานโรค ทนสภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนภูมิอากาศของโลก รวมถึง
เทคโนโลยีการเกษตรแม่นย าสูง (SMART Farming) ที่มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมใน
บริหารจัดการฟาร์มเกษตร และปัจจัยที่ส่งเสริมการผลิตให้เพ่ิมสูงขึ้น โดยศูนย์เครือข่ายเชี่ยวชาญเพ่ือการ
วิจัยพัฒนาและบริการวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ในแต่ละภูมิภาคนั้น มี
บทบาทหน้าที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

1) พัฒนาศักยภาพของบุคลากร การด าเนินการจัดฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
2) ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ในขั้นตอนของการปรับปรุงพันธุ์พืช และการ

ผลิตเมล็ดพันธุ์ 
3) สืบค้น ศึกษาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่จ าเป็นส าหรับประเทศ 
4) บริการด้านการวิจัยและพัฒนา โดยตลอดห่วงโซ่ด้านเกษตรกรรม น าร่องด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช

และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ เช่น อัตราความงอก 
ความปนเปื้อนและความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ 

5) ประสานเชื่อมโยงทั้งหน่วยงานเชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานเข้ารับ
บริการเทคโนโลยี ทั้งหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ และบริษัทเอกชนโดยเฉพาะบริษัทของไทย 

6) สร้างเครือข่ายและความร่วมมือ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนทั้งบุคลากร ทรัพยากรและองค์
ความรู้ 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1) พัฒนาเครือข่ายเชี่ยวชาญที่เข้มแข็ง เพ่ือการบูรณาการท างานร่วมกันได้อย่างประสิทธิภาพ ทั้งใน
ระบบการเกษตรแบบดั้งเดิมและการเกษตรทันสมัยในภูมิภาคต่างๆ ตามพืชส าคัญในแต่ละพ้ืนที่ 

(2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพทั้งด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช และเทคโนโลยีเมล็ด
พันธุ์ ที่สามารถปรับปรุงพันธุ์พืช พร้อมทั้งผลิตและพัฒนาเพ่ือให้ได้พันธุ์พืชให้เกิดพันธุ์ใหม่ตามความ
ต้องการของประเทศ มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อผู้บริโภคและเกษตรกร 

(3) ส่งเสริมให้หน่วยงานในประเทศ ทั้งภาครัฐและบริษัทเอกชนสามารถเข้าถึงและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ พืช การผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ รวมถึงการบริหาร
จัดการฟาร์มและแปลงเกษตร ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยผู้เชี่ยวชาญ และการให้บริการทางเทคโนโลยี 
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(4) สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านเมล็ดพันธุ์และพันธุ์พืช ส าหรับพืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน และสามารถน าไปประยุกต์เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

3. พื้นที่ด าเนินการ 

กรุงเทพมหานคร นครปฐม เชียงใหม่ สงขลา ชลบุรี จันทบุรี 

4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มเป้าหมาย  

o สถาบันการศึกษา  
o สถาบันวิจัย  
o หน่วยงานภาครัฐ  
o บริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

o ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
o มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
o มหาวิทยาลัยบูรพา  
o มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
o กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
o ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย                  จ านวนหน่วยนับ 

กิจกรรม / ผลผลิต   Q1    Q2    Q3    Q4  
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศูนย์เครือข่ายวิจัย พัฒนา 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมเพื่อการเกษตร
ในภาคกลาง (มุ่งเน้นพืชเศรษฐกิจ พืชไร่) 
1.1 การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทาง 
1.2 การถ่ายทอดและบริการเทคโนโลยี รวมถึง

การให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

1.3 การจัดท า “เอกสารเผยแพร่ เรื่องงานวิจัย
ด้านการปรับปรุงพันธุ์มันส าปะหลัง” 

- 2 หลักสูตร
ฝึกอบรม 

30 คน 
3 เทคโนโลยี 
 

 

1 เทคโนโลยี 2 หลักสูตร
ฝึกอบรม 
15 คน 
1 เทคโนโลยี 
1 ฉบับ 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศูนย์เครือข่ายวิจัย พัฒนา 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมเพื่อการเกษตร
ในภาคเหนือ (มุ่งเน้นพืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ) 

- 1 ระบบ
ฐานข้อมูล 

1 หลักสูตร
ฝึกอบรม 
70 คน 

- 
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กิจกรรม / ผลผลิต   Q1    Q2    Q3    Q4  
2.1 การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทาง 
2.2 การจัดประชุมวิชาการความร่วมมือของพืช
ส าคัญในภาคเหนือ 
2.3 การพัฒนาฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมของไม้
ดอกไม้ประดับของไทย (Germplasm Database) 

 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศูนย์เครือข่ายวิจัย พัฒนา 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมเพื่อการเกษตร
ในภาคตะวันออก (มุ่งเน้นพืชยืนต้น คือ ไม้ผล 
ปาล์มน้ ามัน ยางพารา) 
3.1 การจัดประชุมวิชาการความร่วมมือของพืช
ส าคัญในภาคตะวันออกภาคใต้: มุ่งเน้นพืชยืนต้น 
คือ ไม้ผล ปาล์มน้ ามัน ยางพารา 

    
 
 
 
 

60 คน 

กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

1 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 

 

6. งบประมาณด าเนินงาน 6,000,000 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม                               หน่วย : บาท 
โครงการ Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศูนย์เครือข่ายวิจัย 
พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมเพ่ือ
การเกษตรในภาคกลาง (มุ่งเน้นพืชเศรษฐกิจ พืช
ไร่) 
1.1 การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทาง 
1.2 การถ่ายทอดและบริการเทคโนโลยี รวมถึง
การให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
1.3 การจัดท า “เอกสารเผยแพร่ เรื่องงานวิจัย
ด้านการปรับปรุงพันธุ์มันส าปะหลัง” 

800,000 1,200,000 1,600,000 400,000 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศูนย์เครือข่ายวิจัย 
พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมเพ่ือ
การเกษตรในภาคเหนือ (มุ่งเน้นพืชสวน ไม้
ดอกไม้ประดับ) 
2.1 การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทาง 
2.2 การจัดประชุมวิชาการความร่วมมือของพืช
ส าคัญในภาคเหนือ 

- 560,000 560,000 280,000 
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2.3 การพัฒนาฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมของไม้
ดอกไม้ประดับของไทย (Germplasm 
Database) 
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศูนย์เครือข่ายวิจัย 
พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมเพ่ือ
การเกษตรในภาคตะวันออก (มุ่งเน้นพืชยืนต้น 
คือ ไม้ผล ปาล์มน้ ามัน ยางพารา) 
3.1 การจัดประชุมวิชาการความร่วมมือของพืช
ส าคัญในภาคตะวันออกภาคใต้: มุ่งเน้นพืชยืนต้น 
คือ ไม้ผล ปาล์มน้ ามัน ยางพารา 

- 250,000 150,000 100,000 

กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

25,000 25,000 25,000 25,000 

รวมงบประมาณ 825,000 2,035,000 2,335,000 805,000 
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โครงการย่อย (3.2.5) โครงการพัฒนา Platform ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ชีวเวชภัณฑ์หรือยาชีววัตถุ (Biopharmaceutical Biotechnology drug หรือ Biologics) เป็นค า
รวมที่ใช้เรียกกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่น ามาใช้ทางการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการรักษาโรค โดยใช้
กระบวนการผลิตทางชีวภาพ (Bioprocess) ซึ่งโดยทั่วไป ชีววัตถุ จะประกอบด้วย น้ าตาล (sugar) โปรตีน 
(Protein) กรดนิวคลิอิก (Nucleic acid) หรือเกิดจากสารประกอบดังกล่าวผสมกันหรืออาจเป็นเซลล์หรือ
เนื้อเยื่อที่มีชีวิต โดยสกัดแยกมาจากแหล่งต่างๆ ตามธรรมชาติ เช่น มนุษย์ สัตว์ หรือจุลชีพ หรือผลิตมา
จากกระบวนการที่อาศัยเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ร่วมกับเทคโนโลยีอ่ืนๆ หากเรียกเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากกระบวนการที่อาศัยเทคโนโลยีชีวภาพ จะเรียกว่า “ชีวเภสัชภัณฑ์ 
(Biopharmaceuticals)” ซ่ึงแต่เดิมชวีวตัถุ (Biological products) มีความหมายครอบคลุมเพียงแค่ 
วัคซีน ทอกซอยต์ แอนติทอกซิน เซรุ่ม และผลิตภัณฑ์จากเลือด แต่ปัจจุบันมีความหมายกว้างขึ้น และนิยม
ใช้ค าว่า Biologics แทน Biological products 

อุตสาหกรรมยาชีววัตถุท่ัวโลกเติบโตอย่างมากในอัตราร้อยละ 10 ต่อปีในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 
(2006 - 2011) ในขณะที่อุตสาหกรรมยาชีววัตถุของประเทศไทย มีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี 
(2008 - 2012) และมีอัตราการเติบโตและแบ่งพ้ืนที่ของตลาดยาเวชภัณฑ์เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี 
2012 ประเทศไทยได้น าเข้ายาชีววัตถุเป็นมูลค่าสูงกว่า 20,000 ล้านบาท ในขณะที่ประเทศไทยยังขาด
อุตสาหกรรมผลิตยาชีวเวชภัณฑ์ภายในประเทศ ท าให้สูญเสียงบประมาณในการสั่งซื้อยากลุ่มจาก
ต่างประเทศเป็นจ านวนมาก เนื่องจากปัญหาในหลายด้าน อาทิ ขาดแคลนบุคลากร แม้ประเทศไทยมี
บุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) อยู่เป็นจ านวนมาก แต่ขาดแคลนบุคลากรที่มี
ทักษะและองค์ความรู้ด้านการพัฒนา Biopharmaceuticals โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัยหรือสัตว
แพทย์ในขั้นการทดสอบในระยะพรีคลินิก (Preclinical studies) และวิศวกรที่มีทักษะองค์ความรู้ในด้าน
กระบวนการทางชีวภาพ (Bioprocess Engineer) ทั้งนี้สาเหตุมาจากมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องใน
สถาบันอุดมศึกษาอยู่จ านวนน้อย นอกจากนั้นยังรวมถึงการขาดแคลนโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับ
มาตรฐานสากลในแต่ละส่วนของห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมยาชีววัตถุ กล่าวคือ ห้องปฏิบัติการที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐาน GLP ศูนย์ทดลองทางคลินิกที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GLP และ GCP โรงงานผลิต
ยาชีววัตถุท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน PIC/S GMP จนถึงมาตรฐานข้อก าหนด การควบคุมและการขึ้น
ทะเบียนยา  

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยสถาบันวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีชั้นสูง ได้เล็งเห็นความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาและเตรียมก าลังคนของประเทศในสาขาที่
ขาดแคลนในด้านที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ อาทิ Pharmaceutical Medicine และ Bioprocess Engineering              
เป็นต้น รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานในระดับสากล 
เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยและพัฒนา และการผลิตในเชิงพาณิชย์ รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยาชีววัตถุของประเทศ โดยสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งสถาบันวิจัยและ
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หน่วยงานภาครัฐ ภาคการผลิตและบริการ สถาบันการศึกษา ในการเพ่ิมและพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ 
เพ่ือก่อให้เกิดการเติบโตของอุตสาหกรรมยาชีววัตถุในประเทศอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความมั่นคงด้าน
สุขภาพของประชาชน 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีความเชี่ยวชาญ
โดยตรงด้าน Biopharmaceuticals ที่ขาดแคลนและมีความต้องการ หรือจ าเป็นต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมยาชีววัตถุ โดยเน้นที่การควบคุมการขึ้นทะเบียนยา และการทบทวนต ารับยา 

(2) เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน การทดสอบ แหล่งทดสอบต่างๆ ให้ได้มาตรฐานเครื่องมือ
แพทย์ในระดับสากล  

(3)   เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ไทยให้ได้มาตรฐานสากล ให้สามารถรองรับการ
ขยายตัวในอุตสาหกรรมยาและเครื่องมือแพทย์ได้ 

3. พื้นที่ด าเนินการ 

กรุงเทพเทพมหานคร และพ้ืนที่อ่ืนๆ  
4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มเป้าหมาย  

o บุคลากรในอุตสาหกรรมยาและยาชีววัตถุ  
o แพทย์และเภสัชกร  
o นักวิจัย อาจารย์  
o นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 

และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

o หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ 

o หน่วยงานนอกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
และสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

o มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี  

o เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet)  

o สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (TPMA) 
และสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (RAPAT) 
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5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย                            จ านวนหน่วยนับ 

กิจกรรม ผลผลิต หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการ
เชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
มาตรฐาน การทดสอบ 
แหล่งทดสอบ ตาม
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ 

1) ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
มาตรฐาน การทดสอบ แหล่งทดสอบ 
ตามมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ 

ระบบ - - - 1 

2) เครือข่ายบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้ประกอบการทางการแพทย์และ
สุขภาพ 

คน - - - 100 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการ
ออกแบบซอฟต์แวร์เพ่ือทวน
สอบเครื่องมือแพทย์ตาม
มาตรฐาน (Software 
Validation) 

1) ระบบซอฟต์แวร์เพ่ือทวนสอบเครื่องมือ
แพทย์ตามมาตรฐาน  

ระบบ - - - 1 

2) เครือข่ายบุคลากรผู้มีความรู้ ความ
เข้าใจในข้อก าหนด มาตรฐานการ
ออกแบบ การทดสอบและแหล่งทดสอบ
ที่ได้มาตรฐานเครื่องมือแพทย์สากล 

คน - - - 100 

กิจกรรมที่ 3 การยกระดับ
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์ Biotherapeutic 
products ชนิด 
monoclonal antibody 
และ biosimilars     

1) นักวิจัยในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ 
Biotherapeutic products ชนิด 
monoclonal antibody และ 
biosimilars ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีองค์ความรู้และพัฒนาทักษะ
ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการสากล  

คน - 20 - - 

2) รายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ยกระดับห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ 
Biotherapeutic products ชนิด 
monoclonal antibody และ 
biosimilars     

รายงาน - 1 - - 

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของ 

1) บุคลากรผู้ประเมินคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ 
Biotherapeutic products ชนิด 
monoclonal Antibody และ 

คน - - 20 - 
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กิจกรรม ผลผลิต หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

Biotherapeutic products 
ชนิด monoclonal 
Antibody และ 
Biosimilars   

Biosimilars  ได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้และพัฒนาทักษะในการประเมิน
คุณภาพให้ได้มาตรฐาน 

2) รายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ 
Biotherapeutic products ชนิด 
monoclonal Antibody และ 
Biosimilars   

รายงาน - - 1 - 
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6. งบประมาณด าเนินงาน  8,439,984.36 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม                    หน่วย : บาท 
 

กิจกรรม 
แผนการใช้

จ่าย
งบประมาณปี 

2560 

 
Q1 

 
Q2 

 
Q3 

 
Q4 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเชื่อมโยง
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน การ
ทดสอบ แหล่งทดสอบ ตาม
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ 

2,716,000.0
0 

679,000.00 
 

679,000.00 679,000.00 679,000.00 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการ
ออกแบบซอฟต์แวร์เพ่ือทวนสอบ
เครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน 
(Software Validation) 

2,723,984.3
6 

 

679,000.00 
 

679,000.00 679,000.00 686,984.36 

กิจกรรมที่ 3 การยกระดับ
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ 
Biotherapeutic products 
ชนิด monoclonal antibody 
และ biosimilars     

1,500,000.0
0 

 

375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาระบบ
การประเมินคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ของ Biotherapeutic products 
ชนิด monoclonal Antibody 
และ Biosimilars   

1,500,000.0
0 

375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 

รวม 8,439,984.3
6 

2,108,000.0
0 

2,108,000.0
0 

2,108,000.0
0 

2,115,984.3
6 
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แผนงาน 3.3 ออกแบบและทดสอบกลไกสนับสนุน วทน. ในอุตสาหกรรม 
ความส าคัญ 

การพัฒนากลไกเพ่ือยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมระดับใหญ่ กลาง เล็ก ด้วยการสร้างแรงงาน
ทักษะผ่านระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work-integrated Learning : WiL) การวิจัย พัฒนาและการ
ท าอุตสาหกรรม (Research Development and Industrialization : RDI) และการสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับเส้นทางอาชีพในระดับมัธยมศึกษา (Career Academy : CA) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- กลไกการสร้างแรงงานทักษะในอุตสาหกรรม S-Curve 
- กลไกการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาภายในบริษัทระดับกลาง 
- กลไกการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับวิสาหกิจขนาดเล็ก 
- กลไกการสร้างความรู้เส้นทางอาชีพในระดับมัธยมศึกษา 

การด าเนินงาน 

โปรแกรม/โครงการ งบประมาณปี 2560 (บาท) 
โครงการที่ 1 : นวัตกรรมเพ่ือการยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรม
ระดับใหญ่ ด้วยการสร้างแรงงานทักษะผ่านระบบบูรณาการการเรียนรู้กับ
การท างาน (Work-integrated Learning : WiL) 
โครงการที่ 2 : พัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับ
เส้นทางอาชีพในระดับมัธยมศึกษา (Career Academy : CA) 
โครงการที่ 3 : นวัตกรรมเพ่ือการยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรม
ระดับกลาง ด้วยการวิจัย พัฒนาและการท าอุตสาหกรรม (Research 
Development and Industrialization : RDI) 
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
ด้านการเกษตร 
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
ด้านการท่องเที่ยว 
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
ให้สามารถเข้าถึงการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรมที่เหมาะสม 

11,310,000.00 
 
 

4,050,000.00 
 

1,300,000.00 
 
 

5,200,000.00 
 

2,800,000.00 
 

3,196,142.00 
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โครงการย่อย (3.3.1) โครงการขยายผลจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (WiL) ส าหรับ
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

จากปัญหาความไม่สอดคล้อง หรือ “mismatch” ระหว่างภาคอุตสาหกรรม กับ ภาคการศึกษา 
ได้แก่ ปัญหา (1) อุตสาหกรรมไทยขาดความสามารถในการสร้าง การกระจายและการใช้เทคโนโลยี  (2) 
คนงานในโรงงานไม่มีโอกาสได้เรียนและพัฒนาความรู้ (3) ไม่มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงระหว่าง
อุตสาหกรรมกับสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล (4) ความรู้ที่เรียนในสถานศึกษาไม่สอดคล้องกับงานที่ต้องท าใน
อุตสาหกรรม (5) หลักสูตรที่ต้องสนองอุตสาหกรรมทุกระดับล้าสมัย ตามไม่ทันอุตสาหกรรมสมัยใหม่  (6) 
งานวิจัยในสถานศึกษาและสถาบันวิจัยภาครัฐส่วนใหญ่ไม่ตอบโจทย์การวิจัยของอุตสาหกรรม (7) มี
โครงการด้านพัฒนาคนจากภาคการศึกษาแบบวิชาการแต่ไม่เป็นที่ต้องการของ SME มีการจ้างงานน้อยและ
ไม่มีเส้นทางอาชีพ ปัญหาเหล่านี้เป็นรากฐานของความอ่อนแอของระบบนวัตกรรมของประเทศไทยที่ส่งผล
ต่อความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนประเทศด้วยประสิทธิภาพ ขาดการเติบโตอย่างทั่วถึงและ
ยั่งยืน (inclusive and sustainable growth)  

การจัดการปัญหา mismatch ดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ริเริ่มน าร่องแก้ปัญหาที่ (2) (3) และ (4) ร่วมกับสถานประกอบการและ
สถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work integrated Learning: WiL) โดย
การบูรณาการระหว่าง “คนงาน” ในระดับปฏิบัติการหรือช่างเทคนิค ให้ได้เรียนและมีความรู้ ขณะที่ 
“นักศึกษา” ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับปริญญาบัณฑิต (ป.ตรี) ให้มีความรู้ที่
เรียนจากงานจริง โดยบริหารจัดการให้นักศึกษาเรียนในสถานประกอบการพร้อมกับปฏิบัติงานเป็น
คนท างานอย่างเป็นระบบ นักศึกษาที่ปฏิบัติงานได้เหมือนคนท างานในระบบ WiL เรียกว่า “นักศึกษา 
WiL” โดย นักศึกษา WiL ได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์จากการท างานจริงตลอดระยะเวลาที่ศึกษา สถาน
ประกอบการได้บุคลากรที่มีความสามารถสูง ลดอัตราการลาออกโดยรวมของพนักงาน ลดค่าใช้จ่ายในการ
จ้างงาน อีกท้ังมีนักศึกษา WiL ท างานประจ าในโรงงานซึ่งจะมีจ านวนคงที่เมื่อด าเนินงานแบบเต็มโครงการ 
จะเห็นได้ว่า ในแต่ละปีจะมีนักศึกษาที่เข้ามาใหม่เท่ากับจ านวนที่จบออกไป โดยผู้จบการศึกษานี้มีโอกาส
เข้าสู่ต าแหน่งงานที่มีค่างานสูงขึ้น (รายละเอียดแสดงในรูปที่ 1)  

 

 

รูปที่ 1 ความแตกต่างของสถานประกอบการที่ Non-WiL Cooperate (ซ้าย) และ WiL Cooperate (ขวา) 
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ด้วยการออกแบบการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและหมุนเวียนได้ หรือเป็น rolling system ตั้งแต่
นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ปฏิบัติงาน ครูผู้สอนประจ าโรงงานและครูจากสถานศึกษา โดยให้เกิดการ
ปฏิบัติงานที่ปรับเปลี่ยนใหม่ในแต่ละรุ่นการศึกษา ครูจากเดิมที่ไม่สามารถอยู่ในโรงงานได้ จะเปลี่ยนเป็น 
ครูที่อยู่ในโรงงานและจะถูกพัฒนาให้สามารถเรียนรู้และท างานควบคู่ไปด้วยกันได้ในระบบ WiL หรือ
เรียกว่า “ครูพี่เลี้ยง” โดยการจัดหาผู้ที่จบปริญญาตรีเข้าไปฝึกงานในสถานประกอบการจนคุ้นเคยต่อการ
ท างานจริง จากนั้นจึงใช้ความเข้าใจเรียบเรียงความรู้ออกมาใหม่ซึ่งเป็นการถอดบทเรียนเป็นกระบวนการที่
ใช้ในแต่ละต าแหน่งงาน (post/station) เพ่ือให้เกิดการกระจายและการใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม 
แล้วน าไปถ่ายทอดเนื้อหาให้แก่นักศึกษา WiL ในระดับ ปวส. โดยอาศัยครูที่มาจากสถานศึกษาเข้ามาช่วย
แนะน าหลักการเรียบเรียงความรู้และการสอน (รายละเอียดแสดงในรูปที่ 2) 

 

การจัดให้มีครูจากสถาบันการศึกษาประจ าอยู่ในโรงงานนี้ ถือเป็นการประยุกต์ให้เข้ากับระบบ
โรงเรียนในโรงงานของประเทศไทยเป็นการเฉพาะ และเพ่ือให้เกิดการถอดองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการ
ท างานในภาคอุตสาหกรรม ด้วยการจัดให้มีคนเข้าไปถอดองค์ความรู้ออกมาสอนผู้ปฏิบัติงาน (นักศึกษา 
WiL) โดยมีการหมุนเวียนคนและความรู้อย่างเป็นระบบ (rolling system) การด าเนินงานนี้ถือเป็นเรื่องใหม่
ของประเทศไทยและมีความท้าทายสูง จึงต้องการผู้ที่มีความรู้ความเข้าในและมีประสบการณ์ด้าน
อุตสาหกรรมเป็นอย่างมากมาบริหารจัดการ ทั้งด้าน การจัดหาคณะท างานจากผู้มีประสบการณ์ท างานสูง
ในภาคอุตสาหกรรมที่มีความเข้าใจ core business ของสถานประกอบการ ความเข้าใจในการแข่งขันตาม
กลไกตลาดของอุตสาหกรรม การถอดบทเรียนในสถานประกอบการโดยครูพ่ีเลี้ยง การดูแลนักศึกษา WiL 
ให้ได้รับความรู้และผลตอบแทน การประสานงานจัดการโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับสถานประกอบการ ครูพ่ี
เลี้ยง สถานศึกษาและนักศึกษา WiL รวมทั้งความสามารถในการแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ด าเนินงาน มีศักยภาพและมีความคล่องตัวสูง สามารถขยายตัวไปยังอุตสาหกรรมอ่ืนได้ในวงกว้าง สวทน. 
จึงเสนอการศึกษา การด าเนินงานในรูปแบบใหม่ คือ ให้บริษัทเอกชนที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ และ
มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการแบบธุรกิจมาด าเนินการ โดยยังคงท างานร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรม 
สถาบันการศึกษา 
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เป้าหมาย 

 1.การกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวในการใช้รูปแบบ WiL ส าหรับการแก้ปัญหา mismatch ระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษา โดยที่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะก าลังคนที่เข้าร่วมโครงการได้ประโยชน์ร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิผล  

 2. การสร้างรูปแบบการด าเนินงานที่เป็นตัวอย่างธุรกิจ WiL ในรูปแบบ business to business 
เพ่ือสร้างเส้นทางอนาคตให้กับคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม  

3. พัฒนากลไกสนับสนุนแรงงานให้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ 

3. พื้นที่ด าเนินการ 

ภาคกลาง กรุงเทพเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานีและลพบุรี 
ภาคตะวันออก ระยอง 

4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มเป้าหมาย  

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

1. ขยายผลการด าเนินงาน WiL ในรูปแบบ business to business (เอกชนบริหารจัดการ WiL 
ให้แก่เอกชน) ร่วมกับสถานประกอบการดังนี้ 

1) บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด (มหาชน) (SMT) (พระนครศรีอยุธยา) 
2) บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ากัด  (ปทุมธานี) 
3) บริษัท กรุงเทพ ไดอ์แคสซ์ติ้ง แอนด์ อินแจ๊กชั่น จ ากัด (BDI) (นนทบุรี) 
4) บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จ ากัด (มหาชน) (CPN) (กรุงเทพฯ) 
5) บริษัท สหฟาร์ม จ ากัด (ลพบุรี) 
6) บริษัท เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จ ากัด (ระยอง) 

2. การขยายผล WiL โดยเชื่อมกับการส่งเสริมการลงทุนของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) 

3. การเชื่อมต่อกับโครงการยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมขนาดกลางด้านงานวิจัย พัฒนา
และอุตสาหกรรม (RDI) ทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการเคลื่อนย้ายก าลังคนจากโครงการทั้ง
สอง และระหว่างสู่อุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
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5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

กิจกรรม / ผลผลิต Q1 Q2 Q3 Q4 
(01)  ผลักดันขยายผล WiL 3 อุตสาหกรรม ในการถอดองค์ความรู้ในอุตสาหกรรม และบทเรียนในการปรับปรุง
การด าเนินงาน 
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ที่สามารถกระจาย
และถ่ายถอดให้แก่ก าลังคนทางด้านเทคนิคและเทคโนโลยี ใน 3 
อุตสาหกรรม 

   3 

(02)  สวทน. ด าเนินการเองในการลงพื้นที่และจัดประชุม ติดตามผล เพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
กลไกสนับสนุนแรงงานให้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

   1 

 

6. งบประมาณด าเนินงาน 11,310,000 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

โครงการ Q1 Q2 Q3 Q4 
(01) ผลักดันขยายผล WiL 3 อุตสาหกรรม ในการถอด
องค์ความรู้ในอุตสาหกรรม และบทเรียนในการปรับปรุง
การด าเนินงาน 

 1,562,860   4,350,000   2,700,000   1,900,000  

(02) สวทน. ด าเนินการเองในการลงพ้ืนที่และจัดประชุม 
ติดตามผล เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

80,000.00 200,000.00 250,000.00 267,140.00 

รวมงบประมาณ 1,642,860 4,550,000 2,950,000 2,167,140 
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โครงการย่อย (3.3.2) โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับเส้นทางอาชีพ 
(Career Academy: CA) 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

จากสภาพปัญหาปัจจุบัน 1) การศึกษาในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายสายสามัญ ขาดการสอน
ให้นักเรียนมีความรู้ในการประกอบอาชีพเบื้องต้น 2) การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 
ล้าสมัย การฝึกช่างฝีมือไม่สอดคล้องกับความรู้ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 3) เยาวชนที่จบการศึกษาภาคบังคับ
ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาค ห่างไกลและยากจนไม่มีโอกาสในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและขาดโอกาสในการ
หางานท า 4) การให้ความรู้ในการท างานในวิชาชีพที่เหมาะสมกับท้องถิ่นจะสร้างโอกาสในการประกอบ
อาชีพให้กับเยาวชนที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อ  โดยที่ผ่านมามีแนวทางการแก้ไขที่ผ่านมาประกอบด้วย 1) การ
จัดให้มีครูแนะแนวและครูสัมมาชีพ แต่ครูแนะแนวไม่มีความรู้ในวิชาชีพสมัยใหม่ 2) การจัดการศึกษา
วิชาชีพในวิทยาลัยการอาชีพแต่การศึกษาในวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นอาชีพที่มีค่าตอบแทนต่ า ไม่มีการใช้
เทคโนโลยี 3) การอบรมต่างๆ ให้ครูแต่ไม่มีประสิทธิผล และ 4) ผลของการจัดการศึกษาแบบรวมศูนย์ท าให้
นักเรียนในเมืองใหญ่มีโอกาสเรียนรู้มากกว่าโดยผู้ปกครอง แต่นักเรียนด้อยโอกาสในชนบทไม่มีโอกาสเรียนรู้  

รูปแบบการด าเนินการ เป็นการด าเนินการการพัฒนาระบบให้ความรู้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง สังคม
ทั่วไปถึงความสัมพันธ์ของการศึกษากับการจ้างงาน การประกอบอาชีพ และ competency โดยเลือก
กลุ่มเป้าหมายที่มีความสอดคล้อง ความพร้อมของสถานศึกษากับรูปแบบการด าเนินการย่อยจาก 6 
module โดยอาจเลือกด าเนินการเฉพาะ Module ที่สอดคล้องกับความต้องการในพื้นท่ีนั้นๆ ดังนี้  

Module 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพสมัยใหม่ จนถึงการท าธุรกิจอย่างง่าย 
o กลุ่มเป้าหมาย มัธยมต้น 
o รูปแบบ การให้ข้อมูล  
o รายละเอียด การแนะน าการประกอบอาชีพที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรม บริการ อาชีพอิสระ ทั้งใน

ท้องถิ่นและในเมืองใหญ่ อาชีพที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น robot, IT, Digital 

Module 2. ให้ความรู้และกระบวนการท างานในอุตสาหกรรมและบริการ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
o กลุ่มเป้าหมาย มัธยมปลาย – มีโรงงานในพ้ืนที่ 
o รูปแบบ ทั้งการเรียนในห้องเรียน ที่โรงงานสถานประกอบการ มีการฝึกงานที่สถานประกอบการ 

เน้นถึงการขายและการตลาด 
o รายละเอียด มีโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการในบริเวณใกล้เคียง เน้นอาชีพที่ใช้

เทคโนโลยี 

Module 3. สร้างแนวทางประกอบอาชีพอิสระในท้องถิ่นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม 
o กลุ่มเป้าหมาย มัธยมปลาย – ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการในบริเวณใกล้เคียง 
o รูปแบบ มีทั้งการเรียนในห้องเรียน มีการฝึกงานที่สถานประกอบการ เน้นถึงการขายและการตลาด

และการประกอบชีพอิสระ freelance 
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o รายละเอียด เน้นอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการบริการหรือการผลิตขนาดเล็กที่ใช้เทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์ มีรายได้สูง เช่น ท่องเที่ยว โรงแรม homestay e-service Web-service digital 
marketing game หรือ software 

Module 4. ให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรสมัยใหม่ ส าหรับทายาทเกษตร 
o กลุ่มเป้าหมาย มัธยมปลาย – ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
o รูปแบบ ศึกษาระบบการเรียนที่มีอยู่เช่น โรงงเรียนสอนท านา  
o รายละเอียด  

- ก าหนด การทางานเกษตรที่ใช้ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ เช่น การใช้เครื่องจักรกล การ
จัดการไร่นา การจัดทาระบบคุณภาพเกษตรอินทรีย์ การแรรูปเกษตร ขนาดเล็กมูลค่าสูง 
เทคโนโลยีชีวภาพ จีโนมิกส์ เน้นการตลาดและการขาย เกษตรแม่นยา 
- ท า need assessment ท า gap analysis  
- ท าโครงการทดลองโปรแกรมการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง สมัยใหม่ 

Module 5. หาแนวทางต่อยอดกับการศึกษา การท างานที่สูงขึ้นในวิชาชีพที่ต้องการผู้จบระดับอุดมศึกษา 
o กลุ่มเป้าหมาย มัธยมปลาย – ต้องการเรียนต่อ 
o รูปแบบ ให้มีความรู้ เกี่ยวกับ การทางานของนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ วิศวกรในโรงงาน

อุตสาหกรรม อาชีพที่เกี่ยวกับดิจิทัล อาชีพที่เกี่ยวกับ New S Curve นักบัญชีสมัยใหม่ที่ใช้ ERP 
อาชีพอิสระ START-UP 

o อาจท ากิจกรรม หรือการศึกษาเป็นโครงการเดียวกันกับการพัฒนาครูแนะแนวและครูสัมมาชีพ ใน
โครงการที่ 6 

o สามารถเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประสงค์จะเข้าโครงการ WiL (WiL Feeder)  

Module 6. มีระบบให้ความรู้กับสังคมทั่วไปถึงความสัมพันธ์ของการศึกษากับการจ้างงาน การประกอบ
อาชีพ competency 
o กลุ่มเป้าหมาย ครูแนะแนวและครูสัมมาชีพ 
o รูปแบบ ศึกษาการพัฒนาความรู้ของครูในระบบปัจจุบันเพ่ือหาจุดปรับปรุง  
o เน้นการศึกษากับการมีงานทาในอาชีพสมัยใหม่ เช่น New S Curve และการศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

เช่น STEM, Digital, Software, Robotic. 
o ท า need assessment ท า gap analysis 
o ท า โครงการทดลองโปรแกรมการพัฒนาการแนะแนวและการแนะนาอาชีพสมัยใหม่ ทั้ง ใน

อุตสาหกรรม บริการ อิสระ เน้นเทคโนโลยีชั้นสูง เน้นอาชีพที่มีรายได้สูง 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.  เพ่ือศึกษาการฝึกทักษะอาชีพ การเรียน และการบริหารจัดการในโรงเรียนที่น าไปสู่การพัฒนา
เส้นทางอาชีพแก่นักเรียน  

2.  เพ่ือพัฒนากลไกการบริหารจัดการความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่ ในการเตรียมความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพแก่นักเรียน  
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3.  เพ่ือพัฒนากลไกการสร้างระบบห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ด้านก าลังคนที่เชื่อมต่อกับ 
โครงการขยายผลจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (WiL) ส าหรับอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ 

ผลผลิต  

1) รายงานการศึกษาโอกาสในการเรียนต่อและการหางานท า ระบบการแนะแนวประสิทธิผลการ
แนะแนว โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพสมัยใหม่ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ทันสมัย อาชีพอิสระที่เกิด
จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

2) กลไกการสร้างระบบห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ด้านก าลังคนที่เชื่อมต่อกับ โครงการ
ขยายผลจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (WiL) ส าหรับอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ   

ผลลัพธ์ 

1) เกิดระบบการให้ความรู้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง สังคมทั่วไปถึงความสัมพันธ์ของการศึกษากับ
การจ้างงาน การประกอบอาชีพ และ competency 

2) ผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรม บริการ อาชีพ
อิสระ ทั้งในท้องถิ่นและในเมืองใหญ่  

ผลกระทบ 

1) สถานศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่มีส่วนร่วมจากอุตสาหกรรม บริการ อาชีพอิสระ 
ทั้งในท้องถิ่นและในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

3. พื้นที่ด าเนินการ 

จังหวัดเชียงใหม่ ยโสธร อุบลราชธานี และสุรินทร์ 
4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มเป้าหมาย  

นักเรียนมัธยมต้น นักเรียนมัธยมปลาย ครูแนะแนวและครูสัมมาชีพประจ าโรงเรียน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงานร่วมด าเนินการ 

  โรงเรียนในกลุ่มจังวัดภาคอีสานตอนล่าง เช่น ยโสธร อุบลราชธานี สุรินทร์ และ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
จ.เชียงใหม่ 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 

กิจกรรม / ผลผลิต Q1 Q2 Q3 Q4 
(01) จัดท าข้อมูลการศึกษาโอกาสในการเรียนต่อและการหางานท า การแนะแนวอาชีพสมัยใหม่ 
ข้อมูลการศึกษาโอกาสในการเรียนต่อและการหางานท า การแนะ
แนวอาชีพสมัยใหม่ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ทันสมัย อาชีพอิสระที่
เกิดจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

  1  
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กิจกรรม / ผลผลิต Q1 Q2 Q3 Q4 
(02) สวทน. ด าเนินการเองในการลงพ้ืนที่และจัดประชุม ติดตามผล เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท า
รายงานการศึกษาฯ 
 รายงานการศึกษาโอกาสในการเรียนต่อและการหางานท า ระบบ
การแนะแนวประสิทธิผลการแนะแนว อาชีพสมัยใหม่ในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ทันสมัย อาชีพอิสระที่เกิดจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
(ฉบับ) 

   1 

กลไกการสร้างระบบ supply chain ด้านก าลังคนที่เชื่อมต่อกับ WiL 
(ฉบับ) 

   1 

 

6. งบประมาณด าเนินงาน 4,050,000 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

โครงการ  Q1 Q2 Q3 Q4 
(01) จัดท ารายงานการศึกษาโอกาสใน
การเรียนต่อและการหางานท า การ
แนะแนวอาชีพสมัยใหม่ในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ทันสมัย อาชีพอิสระที่
เกิดจากเทคโนโลยีสมัยใหม่  

 1,050,000.0
0 

750,000.00 1,450,000.0
0 

500,000.00 

(02) สวทน. ด าเนินการเองในการลง
พ้ืนที่และจัดประชุม ติดตามผล เพ่ือ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
จัดท ากลไกการสร้างระบบ supply 
chain ด้านก าลังคนที่เชื่อมต่อกับ 
WiL 

 80,000.00 70,000.00 80,000.00 70,000.00 

รวมงบประมาณ  1,130,000.0
0 

820,000.00 1,530,000.0
0 

570,000.00 
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โครงการย่อย (3.3.3) โครงการนวัตกรรมเพื่อการยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรม ด้วยการวิจัย พัฒนา
และอุตสาหกรรม (Research Development and Industrialization –RDI) 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ประเทศไทยก าหนดเป้าหมายที่ส าคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปประเทศไทย  คือการน าพา
ประเทศออกจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการพัฒนาในทุกมิติ  นโยบาย
วิทยาศาสตร์ในระยะที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นความพยายามในการปรับฐานที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่ระบบ
นวัตกรรมของประเทศ (National Innovation System) ที่สมบูรณ์และยั่งยืน  ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปทั้งใน
เชิงโครงสร้าง เชิงกลไกการก ากับดูแลและการบริหารระบบ วทน. การสร้างความตระหนักในผลกระทบของ 
วทน. ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการปลูกฝังการใช้กระบวนการ วทน. ใน
ชีวิตประจ าวันในสังคมและชุมชน  ทั้งนี้เพ่ือเร่งขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 

  

อุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องและยังเป็นภาคส่วนส าคัญในการกระจายรายได้สู่ประชากร

ไทยผ่านการจ้างงานและยังเป็นภาคส่วนส าคัญที่สร้างมูลค่าโดยคิดเป็นประมาณ 40% ของ GDP ในช่วงปี 
2001-2014 เมื่อเทียบกับจ านวนแรงงานในภาคผลิตและบริการแล้ว  แรงงานในภาคอุตสาหกรรมนั้น
สามารถสร้างมูลค่าสูงสุด ดังนั้นการที่จะน าประเทศออกจากกับดักรายได้ปานกลางจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีเพ่ิมผลิตผลโดยรวมและสร้างมูลค่าเพ่ิมในภาคอุตสาหกรรมผ่านการยกระดับความสามารถใน
ด้านการวิจัย พัฒนาและการท าอุตสาหกรรม  

โครงการนวัตกรรมเพ่ือการยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมด้วยการวิจัย พัฒนาและการท า
อุตสาหกรรม (RDI) นี้มุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ในการเกิดของนวัตกรรม กล่าวคือ การสร้าง
ความรู้ (Generation of Knowledge) การเผยแพร่หรือถ่ายเทของความรู้หรือเทคโนโลยี (Dissemination 
of Knowledge) และการใช้ความรู้ (Utilization of Knowledge) ในระบบ  

การยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมนั้นสามารถท าได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็น การตลาด 
การพัฒนากระบวนการผลิต การเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิต หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนผลิตภันฑ์ใหม่ ทั้งนี้
ทั้งนั้นในทุกกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้นนั้นต้องใช้การวิจัยและพัฒนา  ภายใต้เงื่อนไขของการท า
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อุตสาหกรรมกล่าวคือ คุณภาพ ต้นทุนและการส่งมอบ (Quality Cost and Delivery) กระบวนการ RDI 
จึงมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของกระบวนการในระบบอุตสาหกรรมผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยง    

เพ่ือให้เกิดระบบที่สามารถท านวัตกรรมได้สม่ าเสมอและยั่งยืน   

 จากผลการด าเนินงานผ่านโครงการ STI-WiL ได้พบว่าบริษัทในแต่ละอุตสาหกรรมนั้นมีความพร้อม
และความต้องการในการยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการน าเข้า
เทคโนโลยีใหม่เลยโดยที่ยังไม่มีระบบรองรับเทคโนโลยีท าให้เกิดการใช้เทคโนโลยีที่ด้อยประสิทธิภาพ หรือ
การขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต ซึ่งทั้งหมดนี้ก็กลับมาส่งผลถึง 
คุณภาพ ต้นทุนและการส่งมอบนั่นเอง  

 แนวทางการท าโครงการ RDI จึงแบ่งเป็น 3 ระยะ โดยที่ระยะแรกเป็นการประเมินความต้องการ
และการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่าง industrial process เพ่ือให้รู้จุดเริ่มต้น จากนั้นจึงเข้าสู่ระยะท่ีสองซึ่งเป็น
การท าโครงการระยะสั้น (6-8 เดือน) เพ่ือขยายขอบเขตให้ครอบคลุมทุกกระบวนการอุตสาหกรรมผ่านการ
น าร่องการท าวิจัยพัฒนาแบบไขว้สายงาน (cross functional process) ในระยะสุดท้ายเป็นโครงการระยะ
ยาว (1-3 ปี) มุ่งเน้นการสร้างระบบ RDI อย่างสมบูรณ์โดยมีการพัฒนาก าลังคน การสร้าง RDI platform 
ในอุตสาหกรรม  

 บทบาทของ สวทน. จ าเป็นต้องสร้าง RDI platform ในอุตสาหกรรม เน้นการเก็บข้อมูลความต้องการและ
การสร้างกลไกการสนับสนุนให้เกิดการท า RDI อย่างต่อเนื่องผ่านข้อมูลจริง เพ่ือให้เกิดการพัฒนานโยบายที่
ตอบโจทย์และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป   

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. สร้างความสามารถในการท านวัตกรรมในบริษัทไทยขนาดกลาง เพ่ือสร้างการเจริญเติบโตของธุรกิจ ด้วย 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนากระบวนการ ใหม่ ภายใต้เงื่อนไข คุณภาพ ต้นทุนและการส่งมอบ 
(Quality Cost Delivery and Standard : QCDS) 

2. (ระยะสั้นถึงปานกลาง) สร้างความเข้มแข็งและความสามรถในการท า วิจัย พัฒนา และการท าให้เป็น
อุตสาหกรรมเพ่ือและต่อยอดการเจริญเติบโต อย่างยั่งยืน ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย: 1)ยานยนต์แห่งอนาคต 
2) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3) ท่องเที่ยวระดับคุณภาพ 4) เกษตรเชิงประสิทธิภาพ และ 5) อาหารแห่ง
อนาคต  
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3. (ระยะยาว) สร้างความเข้มแข็งและความสามรถในการท า วิจัย พัฒนา และการท าให้เป็นอุตสาหกรรม เพ่ือ
พัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต และยกระดับเศรษฐกิจไทยแบบก้าวกระโดดในอุตสาหกรรมเป้าหมาย: 1) 
หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม 2) อุตสาหกรรมการขนส่งและการบิน 3) อุตสาหกรรมชีวภาพ พลังงานและเคมี
ชีวภาพ 4) อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ และ 5) อุตสาหกรรมดิจิตอล 

ผลผลิต (Output) 

• วิธีการและกลไกการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม 

• ระบบบริหารการจัดการโครงการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม 

• เครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมที่สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตหรือบริการซึ่งกันและกัน 

• รูปแบบการให้บริการด้านการวิจัยพัฒนา และเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม 

• กลไกการสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมผ่านเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั้งในและนอกประเทศ  

ผลลัพธ์ (Outcome) 

• อุตสาหกรรมไทยมีการท าวิจัยและพัฒนาที่น าไปสู่ผลิตผลที่มูลค่าสูง 

• เกิดธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ 

• เกิดการขยายขอบเขตในการท างานของทุกภาคส่วน เช่น UIL ของภาคการศึกษา หรือ Workforce 
Training ของภาคอุตสาหกรรม ที่มีประสิทธิภาพ มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาตามการเติบโต
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3. พื้นที่ด าเนินการ 

กรุงเทพเทพมหานคร ปริมณฑล และนิคมอุตสาหกรรม 

4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มเป้าหมาย  

บริษัทในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอาหาร  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

ITAP สวทน. มหาวิทยาลัย และบริษัทในภาคอุตสาหกรรม 
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5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 

กิจกรรม / ผลผลิต Q1 Q2 Q3 Q4 

(01) รายงานการวิเคราะห์ความต้องการและช่องว่าง
ของเทคโนโลยีระดับบริษัท  (ระยะท่ี 1)  

 5   

(02) ข้อเสนอโครงการน าร่องการยกระดับ
กระบวนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรม (ระยะที่ 2) 

    0  

(03) ข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบกลไกการยกระดับ
อุตสาหกรรมด้วยกระบวนการนวัตกรรมระเทศไทย  

   1 

 

6. งบประมาณด าเนินงาน 1,300,000 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม   Q1    Q2    Q3    Q4  
ด าเนินการกิจกรรมพัฒนากลไกการวิจัยและพัฒนาใน
อุตสาหกรรมเพ่ือวิสาหกิจขนาดเล็ก-กลาง (RDI) 
1) จัดท ารายงานการวิเคราะห์ความต้องการและช่องว่างของ
เทคโนโลยีระดับบริษัท    
2) จัดท าข้อเสนอโครงการน าร่องการยกระดับกระบวนการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 
3) ศึกษาและจัดท าข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบกลไกการ
ยกระดับอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการนวัตกรรมระเทศไทย 

20,000 1,100,000 100,000 80,000 

รวมงบประมาณ 20,000 1,100,00
0 

100,00
0 

80,00
0 
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โครงการย่อย (3.3.4) โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการเกษตร 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

 จากผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันประจ าปี 2558 – 2559 โดย World Economic 
Forum แ ล ะ  Global Entrepreneurship Index ปี 2 5 5 9  โ ด ย  The Global Entrepreneurship and 
Development Institute ประเทศไทยยังคงจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยปัจจัยด้าน
ประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาในการการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งมีบทบาทส าคัญโดยตรงในการ
ยกระดับไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมหรือกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว พบว่ายังมีการพัฒนาอยู่ในระดับปาน
กลางถึงต่ า  

 ในยุคปัจจุบัน กลไกส าคัญที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและก้าว
กระโดด คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ซึ่งมีบทบาทส าคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หันไปเน้นการผลิตสินค้านวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ให้ความส าคัญกับกา ร
ส่งออก และพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการสนับสนุนให้ SMEs ไทย สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่
เพียงพอต่อการตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการเข้าถึงนวัตกรรมโดย
ประสานความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและผู้ประกอบการ ในการท าให้เกิดสินค้านวัตกรรมและ
เป็นการขยายผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ และเกิดการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตจากธุรกิจขนาดเล็กไปเป็นธุรกิจขนาด
กลางที่มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1) เพ่ือส่งเสริมให้และผลักดันให้ SMEs เขา้ถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ 

(2) เพ่ือสนับสนุนให้ SMEs สามารถน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างนวัตกรรม และ
เพ่ิมมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าหรือบริการ 

(3) เพ่ือส่งเสริมให้ SMEs พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตและการด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ 

3. พื้นที่ด าเนินการ 

 ภาคกลาง  เช่น อยุธยา สุโขทัย เป็นต้น 
 ภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย เป็นต้น 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ขอนแก่น ยโสธร เป็นต้น 
 ภาคใต้ เช่น ชุมพร ตรัง เป็นต้น  

 
4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผลผลิต (Output) 
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กลุ่มเป้าหมาย  

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อุตสาหกรรมรายสาขาเป้าหมาย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

o หน่วยงานร่วมด าเนินการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 

กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมการส่งเสริม 
SMEs ในอุตสาหกรรม
การเกษตรและเกษตรแปร
รูปเข้าถึงเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

SMEs ในอุตสาหกรรมการเกษตร
และเกษตรแปรรูปเข้าถึง
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

กิจการ   110  

เครือข่าย SMEs ในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

เครือข่าย   3  

SMEs ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา
หรือปรับปรุงการด าเนินธุรกิจได้ 
อย่างน้อย 

กิจการ   15  

 

6. งบประมาณด าเนินงาน 5,200,000 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
ส่ ง เ ส ริ ม  SMEs ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม
การเกษตรและเกษตรแปรรูปเข้าถึง
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

              
770,000.00  

           
1,110,000.00  

           
2,800,000.00  

              
520,000.00  

รวมงบประมาณ 770,000.00  1,110,000.00  2,800,000.00   
520,000.00  
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โครงการย่อย (3.3.5) โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการท่องเที่ยว 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

 จากผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันประจ าปี 2558 – 2559 โดย World Economic 
Forum แ ล ะ  Global Entrepreneurship Index ปี 2 5 5 9  โ ด ย  The Global Entrepreneurship and 
Development Institute ประเทศไทยยังคงจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยปัจจัยด้าน
ประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาในการการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งมีบทบาทส าคัญโดยตรงในการ
ยกระดับไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมหรือกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว พบว่ายังมีการพัฒนาอยู่ในระดับปาน
กลางถึงต่ า  

 ในยุคปัจจุบัน กลไกส าคัญที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและก้าว
กระโดด คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ซึ่งมีบทบาทส าคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หันไปเน้นการผลิตสินค้านวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ให้ความส าคัญกับการ
ส่งออก และพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการสนับสนุนให้ SMEs ไทย สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่
เพียงพอต่อการตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการเข้าถึงนวัตกรรมโดย
ประสานความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและผู้ประกอบการ ในการท าให้เกิดสินค้านวัตกรรมและ
เป็นการขยายผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ และเกิดการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตจากธุรกิจขนาดเล็กไปเป็นธุรกิจขนาด
กลางที่มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1) เพ่ือส่งเสริมให้และผลักดันให้ SMEs เข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ 

(2) เพ่ือสนับสนุนให้ SMEs สามารถน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างนวัตกรรม และ
เพ่ิมมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าหรือบริการ 

(3) เพ่ือส่งเสริมให้ SMEs พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตและการด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ 

3. พื้นที่ด าเนินการ 

 ภาคกลาง  เช่น อยุธยา สุโขทัย เป็นต้น 
 ภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย เป็นต้น 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ขอนแก่น ยโสธร เป็นต้น 
 ภาคใต้ เช่น ชุมพร ตรัง เป็นต้น  

4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มเป้าหมาย  

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อุตสาหกรรมรายสาขาเป้าหมาย 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

หน่วยงานร่วมด าเนินการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 

 

กิจกรรม 

 

ผลผลิต 

 

หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 

Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมการ
ส่งเสริมให้ SMEs 
ในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเข้าถึง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

SMEs ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสม  

กิจการ   50  

เครือข่าย SMEs ในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

เครือข่าย   1  

SMEs ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการด าเนินธุรกิจ 

กิจการ   10  

 

6.งบประมาณด าเนินงาน 2,800,000 บาท 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 

MOU สป.กก. สวทน. สวทช. (เขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ไทย) 

- - - - 

(01) กิจกรรมการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 

868,000 - - - 

(02) กิจกรรมน าร่องการยกระดับกระบวนการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 

- 868,000 434,000 - 

(03) กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศการท่องเที่ยวเพื่อผู้ประกอบการ
ท้องถิ่น 

- - - 630,000 

รวมงบประมาณ 868,000 868,000 434,000 630,000 
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โครงการย่อย (3.3.6) โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้สามารถเข้าถึงการใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรมที่เหมาะสม 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มีภารกิจ
หลักในการจัดท านโยบายและแผนแห่งชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2555-2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการสนับสนุนและให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนปฎิบัติการ
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยมี สวทน. เป็นผู้ประสานงานในการขับเคลื่อนและติดตามงานตามนโยบายและ
แผนดังกล่าวร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนและประชาชน และการจัดท า
แผนปฏิบัติการด้าน วทน. ของประเทศ ได้ให้ความส าคัญกับประเด็นหลัก ด้านเศรษฐกิจ ในภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรมการผลิต และภาคบริการ เพ่ือการยกระดับความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ
ของเศรษฐกิจรายสาขา ให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา 
โดยการใช้ วทน. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างคุณค่า และนวัตกรรม และเพ่ือการส่งเสริมการวางแผนและการ
ปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและการกีดกันทางการค้า ด้วย วทน. เพ่ือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศให้เป็นฐานความรู้ มีความยืดหยุ่น สามารถแข่งขันได้ มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงจากความผันผวนของ
สภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ที่ให้ความส าคัญในการ
พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยในการขับเคลื่อนการด าเนินงานเศรษฐกิจรายสาขาในปี 2560 เน้นการวิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการในการน า วทน. ไปใช้ในการพัฒนาในสาขาเป้าหมายใหม่ที่จะเริ่มต้น เช่น ประเด็นในเรื่อง 
digital economy  Industry 4.0, Internet of Things การพัฒนากลไกและเครื่องมือด้าน วทน. เพ่ือให้
เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข็งขันของผู้ประกอบการ และการน า วทน. ไปใช้ให้เกิดผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม พร้อมทั้งเกิดการขยายผลการด าเนินงานขับเคลื่อนงาน วทน. ในระดับประเทศ  

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการน า วทน. ไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา  
(2) เพ่ือพัฒนากลไกและเครื่องมือในการน า วทน. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจรายสาขา 
(3) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการส่งออก เพิ่มผลิตภาพ ลดต้นทุนการผลิต ลดการน าเข้า มีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
และพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการ 
(4) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้าน วทน. เช่น โรงงานต้นแบบ ห้องปฏิบัติการ ศูนย์การเรียนรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เกิดองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูล ศูนย์ทดสอบและรับรองมาตรฐาน เป็นต้น 

3. พื้นที่ด าเนินการ 

ส่วนกลาง 
 

 

 



99 

 

4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรายสาขาเป้าหมาย 
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย                 จ านวนหน่วยนับ 

กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมที่ 1 การใช้ 
วทน. เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจรายสาขา 

รายงานการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการการน าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการ
พัฒนา 

รายงาน   2  

รายงานแนวทางการพัฒนากลไกและ
เครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจราย
สาขาเป้าหมาย 

รายงาน   1  

แผนงาน/โครงการผลักดันและขยายผล
การน า วทน. ไปใช้ในเศรษฐกิจราย
สาขาเป้าหมาย 

รายงาน   1  

 

6. งบประมาณด าเนินงาน 3,196,142 บาท 

กิจกรรม   Q1    Q2    Q3    Q4  
ใช้ วทน. เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจราย
สาขา 

829,000 835,000 783,142 749,000 

รวมงบประมาณ 829,000 835,000 783,142 749,000 
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แผนงาน 4.1 สนับสนุนงานเลขานุการของ นวนช. (แผนงาน CROSS CUTTING) 
ความส าคัญ 

รัฐบาลได้ปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยก าหนดให้มีสภานโยบายวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (นวนช.) ท าหน้าที่ในการก าหนดทิศทางนโยบาย  ยุทธศาสตร์  รวมทั้งปรับปรุงระบบ
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  ตลอดจนก ากับและติดตามการบริหารจัดการ  การจัดสรรงบประมาณ  
และประเมินผลการด าเนินการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีเอกภาพ  โดยมีส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) และส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สว
ทน.) เป็นฝ่ายเลขานุการ  ดังนั้น สวทน. จึงได้จัดตั้งส านักงานเลขานุการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ (นวนช.) ขึ้นเพ่ือรองรับการด าเนินงานของ นวนช. คณะอนุกรรมการและคณะท างานภายใต้ 
นวนช. ให้มีประสิทธิภาพ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ส านักเลขานุการ นวนช. ที่สามารถสนับสนุนการด าเนินงานของ นวนช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

การด าเนินงาน 

โปรแกรม/โครงการ งบประมาณปี 2560 (บาท) 
โครงการที่ 1 : สนับสนุนงานเลขานุการของ นวนช. 4,000,000 
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โครงการย่อย (4.1.1) โครงการสนับสนุนงานเลขานุการของสภานโยบายระบบวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(นวนช.) 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

 “การวิจัยและนวัตกรรม” เป็นยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและเป็นปัจจัย
ส าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือการกระจายโอกาสไปสู่ภูมิภาคและ
ประชาชนอย่างทั่วถึง และเป็นการพัฒนาที่สมดุลระหว่างมิติเศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญามนุษย์ และ
สิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ โดยใช้ทรัพยากรลดลงแต่ใช้ความรู้เพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น ปัจจุบัน การ
วิจัยและนวัตกรรมยังไม่เข็มแข็งมากพอและยังไม่ถูกก าหนดให้เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญของการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม ไม่มีกลไกเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคผู้ผลิตความรู้ และภาคการผลิตและบริการที่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้ขาดขีดความสามารถในการบริหารนวัตกรรม โครงสร้างการบริหารจัดการงานด้าน
นวัตกรรมภายในภาครัฐเองไม่มีการจัดระบบให้มีเอกภาพเชิงนโยบายและมีข้อจ ากัดในระบบการจัด
งบประมาณสนับสนุนนวัตกรรมของประเทศที่มีประสิทธิผล ท าให้ภาคเอกชนไม่สามารถเข้าถึงทุนสนับสนุน
การวิจัย รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณเป็นแบบรายปีและเป็นการจัดสรรให้หน่วยงานแต่ละหน่วยท างาน
ตามหน้าที่ ท าให้ไม่มีกลไกบูรณาการและขาดความต่อเนื่อง จึงสมควรปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ
ระบบนวัตกรรมของของประเทศให้มีสมรรถนะสูงในการตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตและ
บริการ ภาคสังคมและชุมชน มีกลไกให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมก าหนดนโยบายนวัตกรรมของประเทศ 
มีคณะกรรมการระดับชาติที่มีเอกภาพโดยมีผู้น าสูงสุดของประเทศเป็นหัวหน้าการขับเคลื่อน มีหน่วยงาน
เลขานุการที่มีสมรรถนะสูงและท างานเชื่อมโยงใกล้ชิดกับผู้น าประเทศ โดยให้มีหน่วยนโยบายนวัตกรรมราย
สาขาในภาพประเทศ จัดระบบหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมตามภารกิจให้มีความ
ชัดเจน ตลอดจนปรับระบบการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ ให้เอ้ือต่อบูรณาการการ
ท างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนนโยบายเฉพาะด้านของรัฐบาล โดยจัดสรรผ่าน
หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะให้
บรรลุผลส าเร็จได้ โดยมีเป้าหมายในการผลักดันให้ประเทศไทยออกจากประเทศกลุ่มรายได้ปานกลาง ลด
ความเหลื่อมล้ า กระจายโอกาสสู่ภูมิภาคและประชาชนอย่างทั่วถึง พัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

 
รัฐบาลจึงได้ปฏิรูปโครงสร้างและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 

โดยจะแต่งตั้งสภานโยบายระบบวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (นวนช.) และคณะอนุกรรมการจ านวน 2 ชุด 
ภายใต้ นวนช. ประกอบด้วย 1) คณะอนุกรรมการสายวิจัย และ 2) คณะอนุกรรมการสายนวัตกรรม ซึ่ง วช. 
จะท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการหลักในคณะอนุกรรมการสายวิจัย ในขณะที่ สวทน. จะท าหน้าที่เป็นฝ่าย
เลขานุการหลักในคณะอนุกรรมการสายนวัตกรรม เพื่อให้การขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวข้ามกลุ่มประเทศที่
มีรายได้ปานกลาง ดังนั้น เพ่ือให้การสนับสนุนงาน นวนช. บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์  ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จึงได้จัดข้อเสนอโครงการ
เพ่ือบริหารและสนับสนุนงานฝ่ายเลขานุการ นวนช.  

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 เพ่ือบริหารจัดการส านักงานเลขานุการ นวนช.  
 เพ่ือสนับสนุนงานเลขานุการของ นวนช. 
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3. พื้นที่ด าเนินการ 

ส่วนกลาง 

4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 กลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการนโยบายด้านวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงานร่วมด าเนินการ หน่วยงานต่างๆ ในระบบวิจัยและนวัตกรรม 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 

กิจกรรม / ผลผลิต Q1 Q2 Q3 Q4 

(01) ส านักงานเลขานุการ นวนช.    1 

(02) การประชุม นวนช. และคณะอนุกรรมการ/
คณะท างานภายใต้ นวนช. 

  0  

 

6. งบประมาณด าเนินงาน 4,000,000 บาท 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
บริหารเตรียมจัดการประชุม 
ติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 
ด าเนินการประชุม 
จัดท ารายงานประชุม 
ปฏิบัติงานอื่นตาม นวนช. สั่งการ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

รวมงบประมาณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
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แผนงาน 4.2 ขับเคลื่อนนโยบายการทูตวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) (แผนงาน CROSS 
CUTTING) 
ความส าคัญ 

การด าเนินการเชิงรุกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ภายในประเทศ โดยเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาอุตสาหกรรม S-Curve 
และเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยด้าน วทน. ในอาเซียนและเวทีนานาชาติ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการทูตวิทยาศาสตร์ และการขับเคลื่อนความร่วมมือกับ OECD, ASEAN COST, 
UN-CSTD, UK-Newton Fund 
 

การด าเนินงาน 

โปรแกรม/โครงการ งบประมาณปี 2560 (บาท) 
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาเซียนและการต่างประเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

7,200,000 
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โครงการย่อย (4.2.1) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาเซียนและการต่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยจ าเป็นต้องพ่ึงพาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(วทน.) เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ได้ก าหนดให้การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
(New  
S-Curve Industries) ซึ่งมีเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบหลัก เ พ่ือเป็นกลไกส าคัญ ใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขันของไทย และพัฒนา
เศรษฐกิจไทย ให้ก้าวไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัล  ในการด าเนินการต่าง ๆ เหล่านี้ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องจ าเป็นต้องแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้าน วทน. จากต่างประเทศ อีกทั้งยังต้องน าองค์
ความรู้เหล่านี้มาใช้ประกอบการเจรจาและการประชุมกับต่างประเทศ เพ่ือสร้างกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยอย่างแท้จริง สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ สามารถ
ผลักดันให้ไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ ปานกลาง และเจริญเติบโตต่อไปในอนาคตได้อย่างมี
เสถียรภาพ ตามแนวนโยบายของรัฐบาล 

การพัฒนาองค์ความรู้ด้าน วทน. มิได้เป็นเพียงกลไกที่มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของไทยเพียงประการเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกที่สามารถน าไปใช้เสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดี กับต่างประเทศ ภายใต้สภาวะภูมิศาสตร์การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยเช่นกัน โดยประเทศไทยใน
ฐานะ ประเทศผู้ให้รายใหม่ สามารถน าขีดความสามารถในด้าน วทน. ที่มีอยู่ มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ยกระดับ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในประชาคมโลก ในขณะเดียวกัน เป็นการส่งเสริม
ความร่วมมือด้าน วทน. กับประเทศท่ีมีความละเอียดอ่อนในด้านการเมือง โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จาก
ความร่วมมือ เพ่ือผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และต่อยอดการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ตลอดจนธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) ตามแนวทางการใช้กลไกประชารัฐในการบริหารราชการแผ่นดิน 
เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  

นอกจากนี้ ประเด็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความ
มั่นคงด้านอาหาร เกษตรกรรม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ได้กลายเป็นความท้าทาย ที่นับวันก็ยิ่งทวี
ความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น ทั้งในประชาคมอาเซียนและในเวทีระหว่างประเทศโดยรวม หน่วยงานต่าง ๆ ที่ มี
ภารกิจในการเจรจาและการประชุมต่างประเทศจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในด้านวิทยาศาสตร์ที่
ถูกต้อง  และสามารถก าหนดท่าทีไทยได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกัน จากกระแสภายนอก
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จึงได้
ริเริ่มการจัดท ากรอบการด าเนินงานการทูตวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) ของไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 
2560 – 2564) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือบูรณาการและขับเคลื่อนการด าเนินการการทูต
วิทยาศาสตร์  ซึ่งสอดคล้องกับค าแถลงนโยบาย ของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนา และส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ยังสอดคล้อง



105 

 

กับนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555–2564) ในด้านการส่งเสริมความร่วมมือ วทน. 
กับต่างประเทศทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี 

สวทน. จึงเห็นสมควรด าเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาเซียนและการต่างประเทศด้าน วทน. 
ในปีงบประมาณ 2560 เพ่ือด าเนินการเชิงรุกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ ตลอดจน 
ผลักดันบทบาทและผลประโยชน์ประเทศไทยในอาเซียนและเวทีนานาชาติ อาทิ (1) ท าหน้าที่ประธาน 
คณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน (Board of Advisory 
Committee of ASEAN Committee on Science and Technology: BAC of ASEAN COST) (2) เป็น
ผู้แทน ประเทศไทยในคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ 
(United Nations Committee on Science and Technology for Development หรื อ  UN-CSTD) 
ระหว่างปี 2558 – 2562 (3) เป็นผู้แทนประเทศไทย ตามค าเชิญให้ประเทศไทยเป็นผู้มีส่วนร่วม 
(Participant) ในคณะกรรมการ ด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Committee for Scientific 
and Technological Policy, CSTP) ขององค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization 
for Economic Cooperation and Development, OECD) (4) บูรณาการการด าเนินนโยบาย วทน. ด้าน
การต่างประเทศ กับกระทรวง การต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 เกิดการบูรณาการ ความร่วมมือด้าน วทน. ภายในประเทศ ทั้งภายในกระทรวง วิทยาศาสตร์และ
กระทรวงอ่ืนๆ ส่งผลให้การด าเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 

 มีข้อมูลด้าน วทน. ของไทยและต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนการจัดท านโยบาย วทน. ของประเทศ 
และสนับสนุนการวางแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 เกิดเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ทั้งในและนอกประเทศ 

 ประชาคมอาเซียนมีการรวมตัวกันเข้มแข็งขึ้น ผ่านความร่วมมือด้าน วทน. ท าให้เกิดการเสริมสร้าง
กัน ในการพัฒนาภูมิภาคนี้ 

 ประเทศไทยมีบทบาทในเวทีระดับโลกและระดับภูมิภาค ท าให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา  เกิดความ
เชื่อมั่นและภาพลักษณ์ท่ีดีในเวทีนานาชาติ 

3. พื้นที่ด าเนินการ 

กรุงเทพเทพมหานคร สหราชอาณาจักร (Newton Fund, FameLab) กลุ่มประเทศอาเซียน ฝรั่งเศส 
(OECD) สวิสเซอร์แลนด์ (UN-CSTD) 

 
4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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 กระทรวงการต่างประเทศ (กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส านักนโยบายและแผน ส านักพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างประเทศ และกรมภูมิภาคต่างๆ)  

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
 ผู้ประกอบการ 
 มหาวิทยาลัยวิจัย  
 หน่วยนโยบาย วทน. ในประเทศอาเซียนและคู่เจรจา และส านักงานเลขาธิการอาเซียน 
 องค์กรระหว่างประเทศ อาทิ UNCTAD, OECD 
 British Council 

 

5.ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

กิจกรรม / ผลผลิต Q1 Q2 Q3 Q4 
(01)  กรอบการด าเนินงานการทูตวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) 
ของไทย (กรอบ) 

  1  

(02) จัดท าข้อมูล Intelligence 
-ตรวจสอบข้อมูลความเชี่ยวชาญ วทน. ของต่างประเทศ ในภาคผนวก
ของกรอบการด าเนินงานการทูตวิทยาศาสตร์ (ประเทศ)  
-รวบรวมข้อมูลด้าน Industry 4.0 เพ่ือด าเนินงาน Platform ใน
อนาคต (เรื่อง) 

    
30 
 
1 

(03) Web-based platform ของ สวทน เพื่อท าให้ข้อมูลเข้าถึง
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนได้ง่ายขึ้น (Web)  

    
1 

(04) ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม Mobility ของนักวิจัยในยุโรปและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ผ่านโครงการ SEA-EU Joint Call for Mobility 
ร่วมกับ สวทช (5 โครงการ) 

 5   

(04) รายงานความก้าวหน้าจากโครงการ Newton UK-Thailand 
Research and Innovation Partnership Fund เรื่อง 
Decentralized Community Scale Anaerobic Digestion, 
Resource Recovery and Waste Treatment และ Woman 
Entrepreneurship 
 (รายงาน) 

  2  

(05) ยกระดับภาพลักษณ์ วทน ของไทย ผ่านโครงการ FameLab และ 
School Lab (คนที่ได้รับชมและมีส่วนเกี่ยวข้อง) 

  5,000,000  

(0 ุ6) แผนงานการใช้ประโยชน์จากการเป็น participant ของ OECD 
เช่น การจัดท า ข้อมูลนโยบาย วทน. ของประเทศ เพ่ือให้อยู่ใน
ฐานข้อมูล STI Outlook 2018 ของ OECD-CSTP (แผน) 

   1 

(0 ุ7) การเข้ามีส่วนร่วม และจัดท าท่าทีประเทศไทยในการเข้าร่วม
ประชุม OECD-CSTP ในฐานะ Participant (ครั้ง) 

1 1   
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กิจกรรม / ผลผลิต Q1 Q2 Q3 Q4 
(8) การเข้ามีส่วนร่วม ท่าทีประเทศไทยในการเข้าร่วมประชุม UN-
CSTD ในฐานะประเทศสมาชิก (ครั้ง) 

  1  

(9) การจัดท าท่าทีประเทศไทยในการเข้าร่วมประชุม ABAPAST, 
ASEAN COST และ ASEAN S&T Ministers ในฐานะประเทศสมาชิก
และประธาน BAC to ASEAN COST (ครั้ง) 

1  1  

 

6. งบประมาณด าเนินงาน 7,200,000 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 
กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาเซียนและการ
ต่างประเทศด้าน วทน. 

5,517,500 585,500 506,000 591,000 

Action plan ของยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ ได้แก่  
1.จัดท าแผนปฏิบัติการร่วมและตัวชี้วัดในร่างยุทธศาสตร์
การทูตวิทยาศาสตร์  
2.ข้อมูล วทน. ระดับ Frontier ในด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ของต่างประเทศ
เพ่ือเสริมภาคผนวกของร่างยุทธศาสตร์การทูต
วิทยาศาสตร์  
3.ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือ
ยกระดับ วทน ในภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และ
ภาคสังคม 
4. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น 
ส าหรับ 
-แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์การทูตวิทยา
ศาสตร์์ 
-ข้อเสนอแนะการให้ความช่วยเหลือด้าน วทน. เชิง
ยุทธศาสตร์ กับประเทศเพ่ือนบ้าน  
5. จัดท า Open Science Platform เพ่ือยกระดับ วทน 
ในสังคมไทย และยกระดับภาพลักษณ์ วทน ของไทย ผ่าน
โครงการ FameLab และ School Lab (คน) 

470,000 220,500 69,500 - 

Actional plan ของ OECD ได้แก่ 
1.การก าหนดท่าทีและบทบาทประเทศไทยใน OECD - 
CSTP ในฐานะตัวแทนประเทศ 
2.จัดท าฐานข้อมูลนโยบาย วทน. ในฐานข้อมูล STI 
Outlook ของ OECD 

721,000 315,000 - 591,000 

จัดท าท่าทีประเทศไทยและร่วมประชุม ABAPAST, 
ASEAN COST และ ASEAN S&T Ministers 

4,326,500 - 126,500 - 
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จัดท าท่าทีและบทบาทประเทศไทยใน UN-CSTD ใน
ฐานะตัวแทนประเทศ 

- 50,000 310,000 - 

รวมงบประมาณ 5,517,500 585,500 506,000 591,000 
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แผนงาน 4.3 ศึกษาวิจัยนโยบาย วทน. (แผนงาน CROSS CUTTING) 
ความส าคัญ 

สวทน. ได้ด าเนินการศึกษาวิจัยการพัฒนาฐานระบบนวัตกรรมแบบเปิดในอาเซียน (ASEAN Open 
Innovation Platform) และขับเคลื่อนการเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีความสามารถด้าน วทน. ในอาเซียน (ASEAN 
Talent Mobility) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาฐานระบบและกลไกขับเคลื่อนการเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีความสามารถใน
การพัฒนานวัตกรรมในสาขาที่ตกลงกันให้เกิดเป็นรูปธรรมได้จริง ผ่านการสร้างระบบนวัตกรรมแบบเปิด ที่ส่งเสริม
ให้ผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในภูมิภาคอาเซียนและจากประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยเชื่อมโยงสู่อาเซียน เพ่ือการเป็นประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายหลักของ
รัฐบาล 

สวทน. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานการวางและขับเคลื่อนนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้าหมายของประเทศ (S-Curve 
Industries) ตามนโยบายของประเทศ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเข้าสู่
อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ซึ่ง จ าเป็นต้องอาศัยระบบ Cyber-Physical Systems เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับสิ่ง
ต่างๆ รวมทั้งข้อมูลและบริการ โดยอาศัยเทคโนโลยี Internet of Things  ดังนั้น จึงได้จัดท า ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยด้านเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติสู่การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น “อุตสาหกรรม 4.0   

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความสนใจอย่างมากทั้งยุโรปและในเวทีโลก สวทน.จึงด าเนินโครงการขับเคลื่อนนโยบายฟุตพ
รินต์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและจัดท าโครงการน าร่อง 2 ผลิตภัณฑ์ 1 บริการ คือ ไก่ยากิโตริ สุขภัณฑ์ และร้าน
สะดวกซื้อ เพ่ือประเมินศักยภาพของฐานข้อมูลและวิธีการประเมินฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาฐานระบบนวัตกรรมแบบเปิดในอาเซียน (ASEAN Open Innovation 
Platform) 

- ข้อเสนอนโยบายการพัฒนา Platform อุตสาหกรรม S-Curve และวิสาหกิจขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และ 
Startups 

การด าเนินงาน 
โปรแกรม/โครงการ งบประมาณปี 2560 (บาท) 

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานโยบายและมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup) 
โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาฐานระบบนวัตกรรมแบบเปิดใน
อา เ ซี ย น  ( ASEAN Open Innovation Platform) และขั บ เ คลื่ อ นก า ร
เคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีความสามารถด้าน วทน. ในอาเซียน (ASEAN Talent 
Mobility) 

500,000 
2,000,000 

 
 

500,000 
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โครงการที่ 3 : โครงการศึกษาวิจัยนโยบายการเตรียมความพร้อมของ
ภาคอุตสาหกรรมไทยด้านเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติสู่การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น “อุตสาหกรรม 4.0” 
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมระยะท่ี 2 

500,000 
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โครงการย่อย (4.3.1) โครงการพัฒนานโยบายและมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ 
(Startup) 

1. เหตุผลความจ าเป็น 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการ
ใหม่ให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจที่สามารถใช้ทรัพยากรของประเทศในการผลิตสินค้าและบริการ มุ่งเน้นการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม การจ้างงานในท้องถิ่น และการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค รวมทั้งก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ 
เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup)  

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ในฐานะ
หน่วยงานนโยบายด้าน วทน. ของประเทศ จึงได้ริเริ่มโครงการนโยบายและมาตรการการพัฒนาผู้ประกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ เพ่ือศึกษากระบวนการและประเด็นปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ ส าหรับพัฒนาข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย มาตรการ กลไก เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ (New S-curve) ของประเทศ โดยมีหลักการในการด าเนินโครงการดังนี้ 

(1) การอ านวยความสะดวก และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในจัดตั้งและด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup) ในสาขาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ 

(2) พัฒนาและออกแบบกลไกและมาตรการสนับสนุนทางการเงินและการคลัง ตลอดจนปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบเพ่ือให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่  (Startup) ในสาขา
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ 

(3) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทางกายภาพ (Hard infrastructure) และปัจจัย
สนับสนุน (Soft infrastructure) ที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup) ในสาขา
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ 

(4) ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมและภาวะผู้ประกอบการ โดยเฉพาะการส่งเสริมของ
มหาวิทยาลัยในการเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจในการการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

พัฒนากลไกและมาตรการเพ่ือส่งเสริมและบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Startup) 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นและด าเนินธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างยั่งยืน ส่งผลกระทบทางบวกต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ และปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่การอุตสาหกรรมฐานนวัตกรรมที่มีมูลค่าเพ่ิม
สูง 

3. พื้นที่ด าเนินการ 

ทั่วประเทศ 
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4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มเป้าหมาย  

 กลุ่มประชาคม Startup 

 หน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

 มหาวิทยาลัย 

 ผู้ประกอบการ Startup 

 นิสิต นักศึกษา อาจารย์ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

 คณะกรรมการวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ 

 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 ส านักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สมาคมการค้าเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ 

 สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

กิจกรรม / ผลผลิต Q1 Q2 Q3 Q4 
(01) การพัฒนาข้อเสนอการพัฒนาระบบนิเวศน์ Startup รายอุตสาหกรรม 
ข้อเสนอการพัฒนา Startup ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2 
อุตสาหกรรม 

  1 1 

 

6. งบประมาณด าเนินงาน 500,000 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

โครงการ Q1 Q2 Q3 Q4 
(01) ข้อเสนอการพัฒนา Startup ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 2 อุตสาหกรรม 

100,000 150,000 150,000 100,000 

รวมงบประมาณ 100,000 150,000 150,000 100,000 
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โครงการย่อย (4.3.2) โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาฐานระบบนวัตกรรมแบบเปิดในอาเซียน (ASEAN Open 
Innovation Platform) และขับเคลื่อนการเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีความสามารถด้าน วทน. ในอาเซียน 
(ASEAN Talent Mobility) 
1.เหตุผลความจ าเป็น 

การส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศน์ที่เหมาะสมเพ่ือดึงดูดบุคลากรผู้มีความสามารถด้านการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) จากต่างประเทศให้สนใจเข้ามาท างานในประเทศไทยทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว และการสร้างกลไกสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีความสามารถและ
ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาท างานในสาขาที่จ าเป็นและขาดแคลน เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งที่จะเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย และท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักการเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางสู่ประเทศพัฒนาแล้วได้ส าเร็จ ตัวอย่างจากประเทศที่พัฒนาได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่องใน
ระยะ 20 ปีที่ผ่านมา เช่น จีน เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ และกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา 
ยุโรป และสแกนดิเนเวีย ไม่เพียงแต่สามารถยกระดับบุคลากรด้าน วทน. ในประเทศของตนเองให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังสร้างระบบรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนา
นวัตกรรมต่อยอดในสาขาเป้าหมายที่ประเทศต้องการแข่งขันในเวทีโลก ด้วยการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาต่างๆ เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักพัฒนาและบริหารเทคโนโลยี นักพัฒนาและบริหารนวัตกรรม ให้เข้า
มาท างานในประเทศของตน เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ
บริการ กลุ่มบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) ภาคการศึกษา ด้วยกลไก มาตรการ และการ
สนับสนุนจากนโยบายที่เหมาะสมและตอบโจทย์ของภาครัฐ 

ที่ผ่านมาทั้งก่อนและภายหลังการเป็นประชาคมอาเซียน สวทน. และกระทรวงวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี ได้ริเริ่มด าเนินการขับเคลื่อนการเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีความสามารถด้าน วทน. (ASEAN 
Talent Mobility: ATM) ด้วยการท าการศึกษาสภาวะการเคลื่อนย้ายผู้มีความสามารถด้าน วทน. (Study 
on the State of ASEAN Talent Mobility) จากองค์กรทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาที่
สนใจเข้าร่วมโครงการจากทั้งสิบประเทศสมาชิกอาเซียน เก็บข้อมูลจ านวนผู้มีความสามารถด้าน วทน. 
(Stocks) จ านวนการเดินทางระหว่างประเทศที่มีระยะเวลาการแลกเปลี่ยนผู้มีความสามารถด้าน วทน. 
ตั้งแต่ 2 สัปดาห์เป็นต้นไป ทั้งขาเข้าและขาออก (Inbound and Outbound Flows) และวิเคราะห์
ปัจจัยสนับสนุน (Incentives) และปัจจัยต่อต้าน (Barriers) การตัดสินใจเดินทางไปท างานต่างประเทศ
ของบุคลากรผู้มีความสามารถด้าน วทน. และพบข้อสรุปว่าที่จริงแล้วในระยะ 3 ปี (ค.ศ. 2012 – 2014) 
ที่รวบรวมสถิติ มีการเดินทางขาออกของบุคลากรผู้มีความสามารถด้าน วทน. (ผู้ที่จบระดับปริญญาตรีขึ้น
ไปในองค์กรที่เข้าร่วมในการศึกษา) ของประเทศสมาชิกอาเซียน ไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันเอง 
ไปยังกลุ่มประเทศ ASEAN+3 ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ และประเทศอ่ืนๆ มากกว่าการเดินทางเข้า
มาท างานของผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมายังประเทศสมาชิกอาเซียนหลายเท่า และปัจจัยที่ส่งเสริม
ความก้าวหน้าในการท างาน เช่น ความส าคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ซึ่งกันและกัน โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ และการสร้างและรักษาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในสาขา
นั้นๆ มีความส าคัญมากกว่าความแตกต่างด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม และอุปสรรคจากการ
ด าเนินการขอวีซ่าและพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น 
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การศึกษาวิจัยการพัฒนาฐานระบบนวัตกรรมแบบเปิดในอาเซียน (ASEAN Open Innovation 
Platform) และขับเคลื่อนการเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีความสามารถด้าน วทน. ในอาเซียน (ASEAN 
Talent Mobility) นี้ นับเป็นโครงการต่อเนื่องระยะที่สองต่อจากโครงการที่ได้ด าเนินการมาแล้วภายหลัง
การเป็นประชาคมอาเซียน โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาฐานระบบและกลไกขับเคลื่อนการเคลื่อนย้าย
บุคลากรผู้มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมในสาขาที่ตกลงกันให้เกิดเป็นรูปธรรมได้จริง ผ่านการ
สร้างระบบนวัตกรรมแบบเปิด ที่ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในภูมิภาคอาเซียนและจากประเทศคู่
เจรจาของอาเซียน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยเชื่อมโยง
สู่อาเซียน เพ่ือการเป็นประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายหลักของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศไทยให้เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วให้ส าเร็จ 

2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. ศึกษาฐานระบบนวัตกรรมแบบเปิดในอาเซียน (ASEAN Open Innovation Platform) ในสาขา
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยเชื่อมโยงสู่อาเซียน เพ่ือการเป็นประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของ
รัฐบาล 
2. ผลักดันโครงการต่อเนื่องด้านการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายผู้มีความสามารถด้าน วทน. ในอาเซียน  ที่    
สวทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการมาแล้วทั้งก่อนและหลังการเป็นประชาคม
อาเซียน สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนการด าเนินงาน ของแผนปฏิบัติการด้าน       วทน. 
ของอาเซียน พ.ศ. 2559 – 2568 (ASEAN Plan of Action on Science Technology and Innovation: 
APASTI 2016-2025) 
3. สร้างและรักษาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้าน วทน. ในประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาของ
อาเซียน 

3.พื้นที่ด าเนินการ 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจาของอาเซียน 
 

4.กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มเป้าหมาย  

 หน่วยงานก าหนดนโยบายจากภาครัฐ และสมาคมอุตสาหกรรม (Industry Consortium) ของประเทศ
ไทย ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจาของอาเซียน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

 หน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ร่วมหารือระดม
ความคิดเห็น เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน 

 หน่วยงานจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกลุ่มคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ASEAN Committee on Science and Technology: COST) จากประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้งสิบประเทศ 
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 ส านักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) 

5.ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

กิจกรรม / ผลผลิต Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาฐานระบบนวัตกรรมแบบเปิดใน
อาเซียน (ASEAN Open Innovation Platform) ซึ่ งครอบคลุม
กลไกการพัฒนาการเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีความสามารถด้าน วทน. 
ในอาเซียน และการขับเคลื่อน วทน. เพื่อตอบโจทย์ประเด็น ASEAN 
Grand Challenge 

  1  

2. ขับเคลื่อนกิจกรรมการเคลื่อนย้ายผู้มีความสามารถด้าน 
วทน. ในอาเซียน ระยะที่สองต่อจากที่ได้ริเริ่มไว้ 

   1 

3. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ใน
การพัฒนาฐานระบบนวัตกรรมแบบเปิดในอาเซียน (ASEAN Open 
Innovation Platform) จากประเทศสมาชิกอาเซียนและ/หรือ
ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน 

   1 

6.งบประมาณด าเนินงาน 2,000,000 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
กิจกรรมที่ 1 จัดท ากรอบแนวคิดฐานระบบนวัตกรรมแบบ
เปิดในอาเซียน (ASEAN Open Innovation Platform)  

  500,000  

กิจกรรมที่ 2 ระบุเป้าหมายร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
สาขาเป้าหมายในประเทศไทย และสร้างเครือข่ายการ
ขับเคลื่อน ASEAN Open Innovation Platform โดย
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  

  500,000  

กิจกรรมที่ 3 จัดท าภาพอนาคตและ Roadmap การ
พัฒนา ASEAN Open Innovation Platform ใน
ประเทศไทย ผ่านกลไก ASEAN Talent Mobility โดย
การประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสาขา
เป้าหมายในอาเซียน  

   500,000 

กิจกรรมที่ 4 จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเสนอต่อ
ที่ประชุม ASEAN COST และ AMMST  

   500,000 
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โครงการย่อย (4.3.3) โครงการศึกษาวิจัยนโยบายการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยด้าน
เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสู่การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น 
อุตสาหกรรม 4.0 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนา
ประเทศ การขยายตัวของปัจจัยการผลิต เช่น แรงงาน ที่ดิน ทุน และผลิตภาพการผลิตโดยรวม (Total 
Factor Productivity: TFP) ส่งผลโดยตรงต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั้งหมด 
(Gross Domestic Product: GDP) และสะท้อนให้ต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย จาก
การพัฒนาอย่างรวดเร็วของความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของ
ประเทศต่างๆ และการขยายตัวด้านการค้าระหว่างประเทศ ส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของหลาย
ประเทศสู่รูปแบบใหม่ ส่งผลให้ประเทศไทยต้องมีการปรับตัว เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
ยกระดับจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูงด้วยนวัตกรรม จากเดิมประเทศไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรม และมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมเบา พัฒนาสู่
อุตสาหกรรมหนัก โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” 
และผลักดันภาคอุตสาหกรรมให้เข้าสู่  “การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (Industry 4.0)” ที่มีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communications Technology: ICT) ในการควบคุม
การผลิตให้มีคุณภาพสูง การใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เชื่อมโยงการท างานร่วมกันระหว่าง
มนุษย์และเครื่องจักร และระหว่างเครื่องจักรและเครื่องจักร (Cyber-Physical Systems) 

การเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมของไทยโดยการประยุกต์ใช้ทั้งผลการวิจัยพัฒนาและ
กระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าของไทย สร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) 
และนวัตกรรมสมัยใหม่ สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยสู่
การเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability Growth) 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ งชาติ   
(สวทน.) โดยกลุ่มยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพ่ืออุตสาหกรรม (Innovation for Industry) ได้ก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานการวางและขับเคลื่อนนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการ
สนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้าหมายของประเทศ (S-Curve Industries) ตาม
นโยบายของประเทศ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 
(Industry 4.0) ซึ่ง จ าเป็นต้องอาศัยระบบ Cyber-Physical Systems เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับสิ่งต่างๆ 
รวมทั้งข้อมูลและบริการ โดยอาศัยเทคโนโลยี Internet of Things  ดังนั้น จึงได้จัดท า ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยด้านเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพ่ือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติสู่การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น “อุตสาหกรรม 4.0” โดยมีวัตถุประสงค์ ให้
เกิดเป็นการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม
มุ่งสู่ “การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4.0 (Industry 4.0)” 
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีส าคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม อาทิเช่น เทคโนโลยี 
Internet of Things (IoT) ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้และกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

3. พื้นที่ด าเนินการ 

ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 

4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มเป้าหมาย  

o หน่วยงานภาครัฐ  
o บริษัทเอกชน/ผู้ประกอบการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

o ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
o ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

 
5.ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 

กิจกรรม / ผลผลิต Q1 Q2 Q3 Q4 
โครงการศึกษาวิจัยนโยบายการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยด้านเทคโนโลยี Internet of 
Things (IoT) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสู่การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น “อุตสาหกรรม 4.0” 

 การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการเตรียมความพร้อมของ
ภาคอุตสาหกรรมไทยด้านเทคโนโลยี Internet of Things 
(IoT) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติสู่การเตรียมความพร้อมสู่
การเป็น “อุตสาหกรรม 4.0” และเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
Economy) 

   1 
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6.งบประมาณด าเนินงาน 500,000 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 
โครงการ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการศึกษาวิจัยนโยบายการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยด้านเทคโนโลยี Internet of 
Things (IoT) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสู่การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น “อุตสาหกรรม 4.0” 
 การจ้างที่ปรึกษาเพ่ือก ากับดูแลการด าเนินการวิจัย

นโยบาย 
 96,000 96,000  96,000  

 การศึกษา เก็บข้อมูล และถอดบทเรียนการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things ใน
ภาคอุตสาหกรรม 

100,000     

 การศึกษา ส ารวจและเก็บข้อมูลโรงงานต้นแบบ
ด้านอุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย 

 12,000    

 ประชุมเครือข่ายประจ าแต่ละเดือน (Thailand 
Internet of Thing Consortium) 

25,000 25,000 25,000 25,000 

รวมงบประมาณ 125,000 133,000 121,000 121,000 
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โครงการย่อย (4.3.4) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมระยะที่ 2 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความสนใจอย่างมากทั้งยุโรปและในเวทีโลก นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสภาพ
เศรษฐกิจด้วย โดยสหภาพยุโรปถือเป็นผู้น าในการก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือรับมือกับสภาวะ
โลกร้อนและลดก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่ปี 2550 สหภาพยุโรปได้ก าหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการต่อสู้
กับสภาวะโลกร้อนที่ชัดเจนใน Energy and Climate Change Package ควบคู่กับการออกมาตรการ
และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่มีความเข้มงวดและซับซ้อนยิ่งขึ้น  

ปัจจุบันกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้มีแนวคิดในการประเมินสมรรถนะทาง
สิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาผลกระทบในหลายๆ ด้านประกอบกัน และได้ริเริ่มมาตรการตลาดเดี่ยวส าหรับ
สินค้าสี เขียว (Single market for green product) โดยได้พัฒนาแนวคิดการวิ เคราะห์ ฟุตพรินต์
สิ่งแวดล้อม (Environmental Footprint) ขึ้นมา โดยสามารถประเมินฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมของ
ผลิตภัณฑ์ (Products Environmental Footprint, PEF) โดยทางกรรมาธิการยุโรป ได้พัฒนาแนว
ทางการประเมินทั้ง PEF ขึ้นมาเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วยุโรป เพ่ือให้สินค้าที่จะน าเข้า/ส่งออกใน
สหภาพยุโรปเป็นสินค้าสีเขียว ซึ่งการริเริ่มมาตรการดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจส่งออก
สินค้าของประเทศไทยเป็นอย่างมาก  

จากมาตรการฯ ดังกล่าวที่สหภาพยุโรปได้ริเริ่มประกาศใช้ ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้เล็งเห็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะ
ได้รับจึงด าเนินโครงการขับเคลื่อนนโยบายฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและจัดท าโครงการน า
ร่อง 2 ผลิตภัณฑ์ 1 บริการ คือ ไก่ยากิโตริ สุขภัณฑ์ และร้านสะดวกซื้อ เพ่ือประเมินศักยภาพของ
ฐานข้อมูลและวิธีการประเมินฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พร้อมทั้งยกระดับฐานข้อมูลของ
ประเทศไทยให้ได้มาตรฐานฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป และเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของการ
ยกระดับฐานข้อมูล สวทน. จึงด าเนินโครงการขับเคลื่อนนโยบายฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
ระยะที่ 2 เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมไก่และอาหารสัตว์ โดยใช้
แนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment, LCA) ทั้งนี้เพ่ือรับมือกับมาตรการ Single Market 
for Green Product ที่มีแนวโน้มเข้มงวดมากข้ึน  

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1) เพ่ือปรับปรุงคุณภาพฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตระดับประเทศ (National Life Cycle Inventory 
Database) โดยพัฒนาฐานข้อมูลฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมไก่และอาหารสัตว์ 

(2) เพ่ือสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศด้านฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อม 

(3) เพ่ือขับเคลื่อนฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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3. พื้นที่ด าเนินการ 

กรุงเทพเทพมหานคร 
4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มเป้าหมาย  

 หน่วยงานภาครัฐ สถาบันวิจัยภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคม
ผู้ผลิตไก่เพ่ือส่งออกไทย กลุ่มบริษัทผลิตสินค้าส่งออกท่ีต้องประเมินฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อม  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

 หน่วยงานภาครัฐ สถาบันวิจัยภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคม
ผู้ผลิตไก่เพ่ือส่งออกไทย  

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

กิจกรรม ผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมที่ 1 
โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลฟุตพรินต์
สิ่งแวดล้อมระยะที่ 2 

กลุ่มอุตสาหกรรมที่เข้าร่วม 2 กลุ่มคือ 
กลุ่มอุตสาหกรรมไก่และอาหารสัตว์ 

sector    2 

คู่มือการประเมินฟุต พรินต์
สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ราย sector 

เรื่อง    1 

 
6. งบประมาณด าเนินงาน 500,000 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม แผนการใช้จ่าย
งบประมาณปี 

2560 

Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมที่ 1 โครงการ
พัฒนาฐานข้อมูลฟุตพ
รินต์สิ่งแวดล้อมระยะที่ 
2 

500,000 20,000 130,000 125,000 225,000 
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แผนงาน 5.1 พัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการภายใน 
ความส าคัญ 

การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการภายใน ให้ความส าคัญเรื่องประสิทธิภาพของระบบการ
ปฏิบัติงาน โดยได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบให้สามารถท างานร่วมกันอย่างมีบูรณการ และสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้มีการปรับตัวอย่างสมดุลสามารถประเมินผลความมี
ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าในการบริหาร รวมทั้งใช้ทรัพยากรการเงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

พัฒนาความรู้ ความสามารถบุคลากร ลดขั้นตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กร 
การด าเนินงาน 

 โปรแกรม/โครงการ งบประมาณปี 2560 (บาท) 
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการภายใน 
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการแผนงบประมาณภายในองค์กร 
โครงการที่ 3 : โครงการประเมินผลองค์กร 
โครงการที่ 4 : โครงการงานตรวจสอบการควบคุมภายใน 

128,087,645  
389,000 
180,000 

1,106,000 
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โครงการย่อย (5.1.1) โครงการการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการภายใน 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 มีหน้าที่จัดท านโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ จัดท าแผนด าเนินงานของส านักงานฯ ประสานงานและติดตาม
การพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ สนับสนุนและให้ค าแนะน าหน่วยงานของรัฐใน
การจัดท าแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดให้มีตัวชี้วัด ฐานข้อมูลดัชนี และการศึกษาวิจัยนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค าสั่ง 
คสช. ที่ 62/ 2559 เพ่ือการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้เกิดการบูรณาการ ลดความซ้ าซ้อนและ
สามารถผลักดันให้มีการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดให้มี “สภานโยบายวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ” (นวนช.) โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) และเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
เป็นเลขานุการร่วม โดย นวนช. มีหน้าที่ในการก าหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศตลอดจนก ากับติดตามการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ และประเมินผลการ
ด าเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีเอกภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการวิจัยของประเทศและ
ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน 

เพ่ือให้การด าเนินงานของ สวทน. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละปี จึงได้จัดท าประมาณการ
ค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานของส านักงานเพ่ือใช้ในการบริหารงานและการพัฒนาองค์กรทั้งด้านทุนมนุษย์และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายโครงการตาม พรบ . โครงการตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและโครงการที่ได้รัร
บงบประมาณอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น 

2. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

 การสร้างความเป็นเลิศด้านทุนมนุษย์ของ สวทน. 
 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในของส านักงาน 

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

กิจกรรม / ผลผลิต   Q1    Q2    Q3    Q4  
ความส าเร็จในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการด าเนินงาน
ของส านักงาน 

25% 50% 75% 100% 

การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
ด าเนินงานภายในองค์กร 

    

การพัฒนาระบบงานเพ่ือรองรับการท างานของสภานโยบายวิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ 

    

การปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และปรับปรุง
กฎหมายให้เอื้อต่อการด าเนินงานของส านักงาน 
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กิจกรรม / ผลผลิต   Q1    Q2    Q3    Q4  
ความส าเร็จในการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร 25% 50% 75% 100% 
การบริหารเพ่ือพัฒนาสายอาชีพพนักงาน     
การพัฒนาระบบการบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงาน     
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส     
 

3. งบประมาณด าเนินงาน 128,087,645.82 บาท  กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม   Q1    Q2    Q3    Q4  
1. บริหารงานบุคคล  17,452,142 17,452,142 17,452,142 17,063,142 

2. พัฒนาบุคลากร 330,506 5,218,000 240,000 918,000 

3. ระบบสารสนเทศ  2,944,883 4,336,221 4,152,480 4,116,528 

4. กฎหมาย 335,500 340,500 340,500 340,500 

5. ส านักเลขาธิการ  659,520 679,287 664,515 616,579 

6. ประชาสัมพันธ์ 1,161,470 1,120,470 957,470 967,470 

7. บริหารงานทั่วไป 2,536,664 2,066,664 2,071,956 2,071,956 

8.  อาคารสถานที่   5,667,378 4,604,354 4,604,354 4,604,354 

รวมงบประมาณ 31,088,062 35,817,638 30,483,416 30,698,529 
 

  



124 

 

โครงการย่อย (5.1.2) โครงการบริหารจัดการแผนงบประมาณภายในองค์กร 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

กลไกส าคัญของการบริหารจัดการภายในองค์กรอีกกลไกหนึ่งคือ การบริหารจัดการแผนงบประมาณ 
การติดตามงาน และการรายงานผลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง ด้วย สวทน . เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินประจ าปีเพ่ือการปฏิบัติงานตามแผนที่อนุมัติ ซึ่งมีวิธีการ
จัดการแผนงบประมาณและก ากับดูแลผลการด าเนินงานภายในตามความเห็นชอบโดยคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (บวทน.)  

ด้วยการบริหารจัดการดังกล่าว สวทน. จึงได้วางแนวทางการบริหารจัดการแผนงบประมาณภายในไว้
ตามขั้นตอนการบริหารองค์กร ได้แก่ การจัดท าค าของบประมาณประจ าปี การจัดท าแผนปฏิบัติการและแผน
ด าเนินงาน การติดตามรายงานผล และการก าหนดตัวชี้วัดองค์กร เพ่ือเสนอต่อ บวทน. ตามรอบที่ก าหนด 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการแผนงบประมาณขององค์กร 
 เพ่ือจัดท าระบบการบริหารติดตามผลการด าเนินงานขององค์กร 

3. พื้นที่ด าเนินการ 

ส่วนกลาง  

4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

กลุ่มเป้าหมาย  บวทน. และคณะผู้บริหาร สวทน. 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงานร่วมด าเนินการ  ผู้บริหารตามโครงสร้าง สวทน. 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
1. แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   1  
2. แผนปฏิบัติการและแผนด าเนินงานประจ าปี 1    
3. รายงานผลการด า เนินงานตามตั วชี้ วั ด /

เป้าหมายที่ก าหนดตามรอบรายงาน 
1 1 1 1 

4. รายงานประจ าปี  1   
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6. งบประมาณด าเนินงาน 389,000 บาท  กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม   Q1    Q2    Q3    Q4  
1. ประสานจัดท าแผนค าขอ แผนงบประมาณ 
แผนปฏิบัติการ 

64,000 - 40,000 10,000 

2. สรุปแผน 30,000 - - - 
3. บริหารแผน 2,000 3,000 - - 
4. จัดท าตัวชี้วัด 10,000 20,000 10,000 - 
5. รายงานและติดตามผล - 200,000 - - 

รวมงบประมาณ 106,000 223,000 50,000 10,000 
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โครงการย่อย (5.1.3) โครงการประเมินผลองค์กร 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

การประเมินผล สวทน. ได้รับการก าหนดกรอบการประเมินผลการด าเนินงานตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสม และจัดท ารายงานการประเมินการด าเนินงานของ สวทน . โดย
คณะกรรมการประเมินการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ เพ่ือให้การท างานเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด สวทน . จึงมีการจัดประชุมและ
จัดท ารายงานการประเมินฯ ตามแนวทางที่เห็นชอบของคณะกรรมการประเมินฯ ประจ าปี 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 เพ่ือสนับสนุนการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร 
 เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร 

3. พื้นที่ด าเนินการ 

ส่วนกลาง  

4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

กลุ่มเป้าหมาย  คณะกรรมการนโยบายและคณะผู้บริหาร สวทน. 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงานร่วมด าเนินการ  ผู้ใช้ประโยชน์ผลงานของ สวทน. 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
1. รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของ

องค์กร 
   1 

 

6. งบประมาณด าเนินงาน 180,000 บาท  กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
1. เตรียมการจัดประชุม - - - - 
2. จัดประชุม 84,000 28,000 - 56,000 
3. จัดท าเอกสาร 3,000 3,000 - 6,000 

รวมงบประมาณ 87,000 31,000 - 62,000 
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โครงการย่อย (5.1.4) โครงการงานตรวจสอบการควบคุมภายใน 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
ได้มีโครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในของส านักงาน โดยการว่าจ้าง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยที่
ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด ตามสัญญาว่าจ้างเลขที่ C2558-0129 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 เพื่อจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในตามความเสี่ยง 2 ปี แล้วนั้น ซึ่งตามแผนงานตรวจสอบนี้ก าหนดให้ต้องมีการตรวจสอบ
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนื่องด้วยผลการประเมินความเสี่ยงของ สวทน. เนื่องจากปัจจัยความเสี่ยง
จากการหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบสารสนเทศที่สนับสนุนไม่ครอบคลุมในทุก
ส่วนงาน รวมถึงการไม่มีระบบฐานข้อมูลส่วนกลางที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง  

จากการตรวจสอบที่ผ่านมานับแต่การด าเนินการของส านักงานฯ ยังไม่เคยมีการตรวจสอบงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพ่ือให้งานตรวจสอบครอบคลุมกระบวนการตรวจสอบปฏิบัติงานทั้งหมด
ของ สวทน. โดยมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 
เห็นชอบให้งานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องด าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความ
ช านาญโดยเฉพาะ ซึ่งได้ก าหนดแผนการตรวจสอบในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีงบประมาณ 
2560  

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1) เพ่ือให้มั่นใจว่า การควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิภาพและเพียงพอ  
(2) เพ่ือให้มั่นใจว่า มีการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงในระบบสารสนเทศ และระเบียบคู่มือการปฏิบัติงาน
ก่อนการบังคับใช้ 
(3) เพ่ือให้มั่นใจว่า การพัฒนาหรือการปรับปรุงระบบงานต่างๆมีการก าหนดความต้องการของผู้ใช้งาน 
รวมถึงวัตถุประสงค์การใช้งานอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร ตลอจนมีการทดสอบระบบงานจน
มั่นใจในประสิทธิผลของระบบก่อนน าขึ้นระบบปฏิบัติงานจริง 
(4) เพ่ือให้มั่นใจว่าสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และระบบงานถูกก าหนดอย่างเหมาะสม 
(5) เพ่ือให้มั่นใจว่าฐานข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน 
(6) เพ่ือให้มั่นใจว่า มีการจัดท าแผนส ารองฉุกเฉิน และส ารองข้อมูลอย่าสม่ าเสมอ 
(7) เพ่ือให้มั่นใจว่า การควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้อง
กับอ านาจอนุมัติท่ีก าหนดไว้ 

3. พื้นที่ด าเนินการ (โปรดระบุ จังหวัด / อ าเภอ / ต าบล) 

- 

4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 
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5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 

รายงานผลการตรวจสอบ จ านวน 1 ฉบับ ซึ่งจะรายงานผลการตรวจสอบ ว่าการควบคุมภายใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถรองรับการท างานของส านักงานฯ รวมทั้ง
การป้องกันความปลอดภัยในการใช้ระบบงาน และมีการแผนส ารองฉุกเฉินหากมีการหยุดชะงักของ
ระบบงาน รวมถึงข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุงเพ่ือให้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์
ต่อส านักงานโดยคาดว่าจะด าเนินการได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2559  เป็นต้นไป โดยเรื่องจะตรวจสอบ
ประกอบด้วย 

การบริหารจัดการระบบงาน IT และการจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
การควบคุมการเข้าถึงระบบงาน ได้แก่ การก าหนดการเข้าใช้ระบบงาน 
การควบคุมการจัดเก็บข้อมูล และการจัดการฐานข้อมูล 
การควบคุมการสื่อสารข้อมูล 
การควบคุมระบบการรักษาความปลอดภัยระบบงาน IT แผนส ารองฉุกเฉิน และการส ารองข้อมูล 

6. งบประมาณด าเนินงาน  1,106,000 บาท   

กิจกรรม   Q1    Q2    Q3    Q4  
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ  16,000.00 32,000.00 16,000.00 32,000.00 
โครงการตรวจสอบการควบคุมทั่วไปงาน IT - 300,000.00 400,000.00 300,000.00 
อบรมความรู้งานตรวจสอบภายใน - - 6,000.00 4,000.00 

รวมงบประมาณ 16,000.00 332,000.00 422,000.00 336,000.00 
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แผนงาน S โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
โครงการย่อย (S1) โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ของประเทศในยุคเศรษฐกิจที่ใช้องค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ และเป็นกลไกในการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์คือนิคมวิจัยซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมวิจัยพัฒนาของภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา โดยมีพ้ืนที่เพ่ือการด าเนินการวิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) และ สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการด าเนินงานวิจัยพัฒนา 
เช่น ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวิจัย เป็นต้น  

จากการด าเนินงานที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เห็นชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศ (พ.ศ. 2556 – 2560) ประกอบด้วยแนวทางการ
พัฒนากิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ใน 7 ประเด็นหลัก และมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ 3 มาตรการหลัก ซึ่งเป็นทิศทางในการพัฒนากิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศใน
ภาพรวม ในระยะ 5 ปี  และเห็นชอบโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้) พ.ศ. 2556 – 2558   

โดยผลงานที่อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนในช่วงรอยต่อระหว่างปีงบประมาณ 2558-2559 ได้แก่  
(1) การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนใน
ประเทศไทย (2) การส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถในการน าผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์   โดย
การส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม และผู้จัดการนวัตกรรม (Thailand Innovation 
Fellows) (3) การศึกษารูปแบบการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน วทน. ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพ่ือ
ส่งเสริมภาคเอกชนในการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิ ภาค ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินงานส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์มีความต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมาย และมีความ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จ าเป็นต้องจัดท ากลไกการส่งเสริม ขับเคลื่อนมาตาการและกลไกการ
ส่งเสริมต่างๆร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระบบอุทยาน
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการด าเนินกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ของภาครัฐ ภาคการศึกษา
และภาคเอกชน 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 สนับสนุนการด าเนินของ สอว. ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งมี สวทน. และ สวทช. เป็นผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการฯ (ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี) ดังนี้ 

 เพ่ือจัดท าข้อเสนอนโยบายและมาตรการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศ (พ.ศ. 2556 – 2560) และขับเคลื่อนไปสู่การ
ปฏิบัติ 

 เพ่ือพัฒนาก าลังคนเฉพาะทางด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยการเสริมสร้างขีด
ความสามารถให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 
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 เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ สอว. ในการส่งเสริมและพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค 

3. พื้นที่ด าเนินการ 

1)  กรุงเทพมหานคร  

2) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 

3) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ 

4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

กลุ่มเป้าหมาย  

 มหาวิทยาลัย 
 สถาบันวิจัย 
 หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ 
 ห้องปฏิบัติการ 
 ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม 
 หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
 ผู้ประกอบการภาคเอกชน  

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

 มหาวิทยาลัย 
 สถาบันวิจัย 
 ผู้ประกอบการภาคเอกชน  
 ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) 
 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
 สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย 
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5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย               จ านวนหน่วยนับ 

กิจกรรม ผลผลิต หน่วย
นับ 

         ค่าเป้าหมาย 

Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมที่ 1 การจัดตั้ง และ
ขยายผลการด าเนินงานของศูนย์
ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง
ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชนในประเทศไทย ระยะ
ที่ 2 (Distributed Innovation 
Hubs) 

รายงานการศึกษาการ
จัดตั้ง และขยายผลการ
ด าเนินงานของศูนย์
ส่งเสริมและสร้างความ
เข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาของภาคเอกชนใน
ประเทศไทย ระยะที่ 2 

1 เรื่อง   1  

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา
ผู้ประกอบการนวัตกรรมเพ่ือ
สร้าง Thailand Innovation 
Fellowship รุ่นที่ 2 

รายงานการศึกษาการ
พัฒนาผู้ประกอบการ
นวัตกรรมเพ่ือสร้าง 
Thailand Innovation 
Fellowship รุ่นที่ 2 

1 เรื่อง   1  

กิจกรรมที่ 3 การสร้างขีด
ความสามารถให้กับบุคลากร
ของอุทยานวิทยาศาสตร์ 

รายงานการสร้างขีด
ความสามารถให้กับ
บุคลากรของอุทยาน
วิทยาศาสตร์ 

1 เรื่อง   1  
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6. งบประมาณด าเนินงาน 9,574,000 บาท  

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
1. โครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง
ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนใน
ประเทศไทย ระยะที่ 2  

1,896,000.00 1,896,000.00 1,264,000.00 - 

2. โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการ
นวัตกรรมเพ่ือสร้าง Thailand Innovation 
Fellowship รุ่นที่ 2  

1,500,000.00 - 848,000.00 - 

3. การสร้างขีดความสามารถให้กับบุคลากร
ของอุทยานวิทยาศาสตร์ 

670,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

รวมงบประมาณ 
4,066,000.0

0 
2,396,000.0

0 
2,612,000.0

0 
500,000.00 
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โครงการย่อย (S2) โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายผู้จัดการนวัตกรรม (Alliance of Innovation Managers, 
AIMS Thailand) 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  
เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ที่ผ่านมา สวทน. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร 8 แห่ง จัดการประชุมนานาชาติ  AUTM Asia 2016 โดย
หลังจากเสร็จสิ้นการจัดประชุมฯ เมื่อเดือนมีนาคม 2559 หน่วยงานเจ้าภาพร่วมเห็นควรให้มีการ
ด าเนินการขับเคลื่อนภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องโดยให้น างบประมาณส่วนที่เหลือจากการจัดประชุมฯ มาขับเคลื่อนเครือข่าย
ผู้จัดการนวัตกรรม (Alliance of Innovation Managers, AIMS Thailand) ตามท่ีสวทน. ได้ริเริ่มและ
ด าเนินการอยู่มาระยะหนึ่งแล้ว สวทน. จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนเครือข่ายผู้จัดการ
นวัตกรรมข้ึน และท าหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานกลาง บริหารจัดการงบประมาณและสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายผู้จัดการนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรที่มีภารกิจเก่ียวข้องทั้งภาครัฐ 
มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 

 เพ่ือขับเคลื่อนระบบทรัพย์สินทางปัญญาและส่งเสริมให้เกิด eco-system ในการน าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่สมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยสร้างแพลทฟอร์มที่ท าหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
การบริหารจัดการนวัตกรรมให้มีความเข้มแข็งทั้งในมิติของบุคลากรและหน่วยงาน 

3. พื้นที่ด าเนินการ 

 ทั่วประเทศ 
 

4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

o กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยาน
วิทยาศาสตร์ หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ ผู้ประกอบการภาคเอกชน  

o ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงานร่วมด าเนินการ : หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย, อุทยานวิทยาศาสตร์, หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน, สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย 
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

กิจกรรม / ผลผลิต Q1 Q2 Q3 Q4 
(01) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี (capacity building) 
การฝึกอบรม (Training) 1 1 1 1 
เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ (AIMs Forum)   1 1 1 
(02) พัฒนาระบบสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริหารจัดการนวัตกรรม 
website AIMs Thailand เพ่ือให้เป็นช่องทางเข้าถึงองค์ความรู้ 
กิจกรรม และเครือข่าย 

   1 

Web portal พร้อมใช้งานโดยมีฐานข้อมูลผลงานวิจัยที่มีอยู่     1 
 

6. งบประมาณด าเนินงาน 1,757,458 บาท กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

โครงการ Q1 Q2 Q3 Q4 
(01) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการ
นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี (capacity 
building) 

30,000 40,000 40,000 40,000 

(02) พัฒนาระบบสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และการบริหารจัดการนวัตกรรม 

 150,000  250,00 

(03) โอนงบประมาณคืนหน่วยงานเจ้าภาพร่วม 2 
หน่วยงาน 

1,207,458 
 

   

รวมงบประมาณ 1,237,458 190,000 40,000 290,000 
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โครงการย่อย (S3) โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดของประเทศไทย 
1. เหตุผลความจ าเป็น 

ปัจจุบันประเทศไทย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Sized 
Enterprises : SMEs) เป็นภาคธุรกิจที่มีจ านวนมากท่ีสุด มีจ านวนประมาณ 2.6 ล้านกิจการ หรือคิดเป็น 
83.89% ของจ านวนธุรกิจทั้งหมดในประเทศ ซึ่งช่วยสร้างความเจริญด้านเศรษฐกิจแก่ประเทศ ประมาณ 
36% ของ GDP ของประเทศไทย [ข้อมูลการส ารวจจาก ISMED] ซึ่งสถานประกอบการ SMEs จะมี
ต้นทุนด้านพลังงาน ประมาณ 16-25% ของต้นทุนการผลิต (คิดเป็นพลังงานความร้อน 90% และ
พลังงานไฟฟ้า 10%) 

เศรษฐกิจของประเทศไทยจะขึ้นอยู่กับภาคการผลิต การท่องเที่ยวและบริการ และเกษตรกรรม 
โดยประเทศไทยมีประชากรในวัยท างานของภาคการผลิตคิดเป็น 28% ของประชาการในวัยท างาน
ทั้งหมดของประเทศ ดังนั้นการจะเพ่ิมศักยภาพของการแข่งขันของภาคการผลิตนั้น จ าเป็นต้องส่งเสริม
และสนับสนุนการน านวัตกรรมการผลิตที่สะอาด ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนด้านพลังงาน 
ประกอบกับนโยบายและโครงการของภาครัฐในการสนับสนุนสถานประกอบการ SMEs จะเป็นตัวกระตุ้น
ให้ SMEs ของไทย พัฒนาและเพ่ิมขีดความพร้อมส าหรับการเข้าสู่ AEC และการแข่งขันในตลาดการค้า
โลกต่อไป 

ดังนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ รับผิดชอบด้านการส่งเสริม สนับสนุน 
และการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs ไทย จึงได้ร่วมกับองค์การพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization : องค์การ
ยูนิโด) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวทช.) ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดท าโครงการ GEF UNIDO 
Cleantech Programme for SMEs in Thailand กับองค์การยูนิโด โดยใช้งบจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
โลก (Global Environment Facility : GEF)     มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการSMEs และ 
Startups ให้พัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการผลิตสะอาด 4 ด้าน ได้แก่ การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ (Water Efficiency) การใช้ของเสีย
เป็นพลังงาน (Waste to Energy) และพลังงานทดแทน (Renewable Energy)   ภายใต้โครงการ "GEF 
UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand"   

2. วัตถุประสงค์โครงการ 

2.1 เพ่ือศึกษาและพัฒนาแนวทางด าเนินธุรกิจนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสะอาดของประเทศไทย 

2.2 เพ่ือศึกษานโยบายของหน่วยงานภาครัฐ เปรียบเทียบกับนโยบายของหน่วยงานต่างประเทศ เกี่ยวกับ
การด าเนินธุรกิจนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสะอาด 

2.3 เพ่ือวางแนวทางยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสะอาดของประเทศไทย  
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3. พื้นที่ด าเนินการ 

กรุงเทพเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต 

4. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มเป้าหมาย  

ผู้ประกอบการ  SMEs และ Start up โดยเฉพาะในกลุ่ม Clean Technology ได้แก่ การใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ (Water Efficiency) 
การใช้ของเสียเป็นพลังงาน (Waste to Energy) และพลังงานทดแทน (Renewable Energy)    

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / หน่วยงานร่วมด าเนินการ  

 กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม 

 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 

กิจกรรม / ผลผลิต Q1 Q2 Q3 Q4 
1. ระบบนวัตกรรมในกลุ่มเทคโนโลยีสะอาดของประเทศไทย  1   
2. กรอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

สะอาดของประเทศไทย 
  1  

 

6. งบประมาณด าเนินงาน 1,866,044 บาท  กิจกรรมโดยสรุปมีดังนี้ 

กิจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4 
(01) การจัดประชุมสัมมนาระดมสมอง 80,000 0 50,000 50000 
(02) การส ารวจและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs 
และ Start-up 

80,000 500,000 100,000 0 

(03) การจัดท าระบบนวัตกรรมกลุ่มเทคโนโลยี
สะอาดของประเทศไทย 

76,044 450,000 200,000 200000 

(04) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 0 80,000 0 0 
รวมงบประมาณ 236,044 1,030,000 350,000 250,000 
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