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ÊÒÃ¨Ò¡
ÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ Ô̈́ Ô·ÑÅà¾×èÍàÈÃÉ°¡Ô̈ áÅÐÊÑ§¤Á
ÃÑ¡ÉÒÃÒª¡ÒÃá·¹ ÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ

การสรางการเปล่ียนแปลงใหเกิดข้ึนกับประเทศไทย ผานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
สังคม และการศึกษา โดยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในการขับเคล่ือน
เปนเปาหมายการทำงานของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แมปจจัยท่ีจะนำไปสูการ
เปลี่ยนแปลงลวนมีความทาทาย แตก็ไมใชอุปสรรคในการนำพาประเทศสูเปาหมายที่ตั้งไว
พิสูจนไดจากผลงานรอบปท่ีผานมา ไดปรากฏผลการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจน ตัวเลขลงทุน
ดานการวิจัยและพัฒนาเติบโตสูงขึ้นอยางรวดเร็วกวาที่คาดการณ ภาคเอกชนตื่นตัวในการ
สรางนวัตกรรม ขณะเดียวกันรัฐบาลก็เรงสรางระบบนิเวศนท่ีเอ้ืออำนวยตอการสรางนวัตกรรม
(Ease of Doing Innovation Business) ใหเกิดข้ึนท้ังดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการปลดล็อค

มาตรการที่เปนอุปสรรคตอระบบวิจัย รวมถึงการเกิดขึ้นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในระยะเวลาอันใกล ที่
จะเปนการควบรวมกระทรวงวิทยาศาสตรฯ และการอุดมศึกษาเขาไวดวยกัน เพื่อยกระดับการปฏิรูป 3 เรื่องสำคัญ คือ  1. การปฏิรูปการ
บริหารราชการ เพื่อใหมีการบูรณาการการทำงานดานวิจัยและการสรางบุคลากร 2. การปฏิรูปกฎระเบียบ เพื่อผลักดันใหผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสามารถสรางประโยชนตอทั้งเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน และ 3. ปฏิรูประบบงบประมาณ ดวยการปรับรูปแบบและวิธีการทางงบ
ประมาณใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งการเกิดขึ้นของกระทรวงใหม ถือเปนการเปลี่ยนผานครั้งสำคัญที่จะทำใหประเทศเกิด
การเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมสูประเทศที่ขับเคลื่อนดวยเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ไปพรอมกับการเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 

ผมขอขอบคุณ สวทน. ที่ไดทุมเทสรรพกำลัง
รวมผลักดันและสงมอบผลงานท่ีสรางคุณคาตอประเทศ
ตลอดชวงหนึ่งปที่ผานมา และขอเปนกำลังใจใหกับ
การทำงานของ สวทน. ในทุก ๆ กาว ในการขับเคลื่อน
ประเทศสูการเปล่ียนแปลงคร้ังย่ิงใหญดวยวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมตอไป

ทุกความสำเร็จของผลงานในรอบปที่ผานมา ไมไดหมายถึงแคผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ แตหมายถึงผลงานของประเทศ 
ที่ไดแสดงศักยภาพใหนานาชาติไดเห็นความกาวหนาในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย และไมใชเพียง
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ หนวยเดียวจะสรางผลงานโดยลำพังได ผลงานที่มีพลังที่สุด คือ การบูรณาการการทำงานรวมกับกระทรวงอื่น ๆ ภาค
การศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ตลอดจนการทำงานรวมกับนานาประเทศในการแลกเปล่ียนเทคโนโลยี องคความรู ท่ีจะทำใหเราเช่ือมตอ
และเกิดความรวมมือกับตางประเทศได

ความเขมแข็งของหนวยงานภายใตกระทรวงวิทยาศาสตรฯ เปนกำลังสำคัญในการริเร่ิม สรางสรรคงานดานตาง ๆ ท่ีจะเก้ือหนุนใหเกิด
การพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งนี้ สวทน. ถือเปนหนวยงานตนน้ำ เปนหัวใจหลักของกระทรวงที่มีบทบาท
สำคัญในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตรดาน วทน. ของประเทศ ซึ่งในรอบปที่ผานมา  ไดแสดงผลงานเปนที่ประจักษ และเกิดผลกระทบ
เชิงบวกตอระบบเศรษฐกิจและสังคม ท้ังการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันใหกับผูประกอบการ การปลดล็อคระบบวิจัยเพ่ือสรางระบบนิเวศน
ที่เอื้อตอการสรางนวัตกรรม และการดำเนินงานดานการพัฒนากำลังคน 
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à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ (ÊÇ·¹.)

ความรวมมือระหวาง สวทน. กับหนวยงานพันธมิตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ตลอดจนทุกภาคสวนท้ังในและตางประเทศ เปนพลังสำคัญในการขับเคล่ือนประเทศ
ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมปรากฏชัดจากตัวเลขการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาท่ี
เพิ่มสูงถึง 1% ของจีดีพีเร็วกวาที่คาดการณหนึ่งป โดยภาคเอกชนมีสัดสวนลงทุนสูงถึง 80% 

สวทน. มุงม่ันในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เปนหัวจักรสำคัญใน
การขับเคล่ือน เพ่ือนำประเทศกาวสูประเทศท่ีมีระดับรายไดสูง

ผลักดันใหเกิดโครงการสำคัญที่มีผลกระทบสูง เชนรวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย สมาคม TMA 
มหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชนหลายแหงขับเคล่ือนโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) มีการขยายไปสู 4 ภูมิภาค 15 แหงท่ัวประเทศ
เพ่ือใหไทยเปนศูนยกลางการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารท่ีสำคัญของภูมิภาค โดยในป 2561 ไดดึงดูดบริษัทดานอาหาร
และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องมาลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมในเมืองนวัตกรรมอาหาร จำนวน 35 บริษัท ถือเปนโมเดลการผลักดันใหเกิด
การสรางนวัตกรรมใหกับอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ประสบความสำเร็จอยางนาภาคภูมิใจ ดานการพัฒนาบุคลากรใหพรอมกับการกาวสู
การเปนประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม รวมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและมหาวิทยาลัย 15 แหง สนับสนุนการเติบโตของผูประกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม (Innovative Startup) โดยเฉพาะนิสิต นักศึกษา ใหไดรับการพัฒนาทักษะความเปนผูประกอบการ ผานการเรียนการสอน
จำนวน 11,748 คน จัดต้ังและพัฒนาศูนยสงเสริมศักยภาพผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหมระหวางกิจการขนาดใหญและมหาวิทยาลัย 15 ศูนย 
รวมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติขยายผลโครงการ Fabrication Lab หรือ โรงประลองตนแบบทางวิศวกรรม 150
โรงเรียนท่ัวประเทศ รวมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยสนับสนุนการเคล่ือนยายบุคลากรจากภาครัฐไปปฏิบัติงาน
ในภาคเอกชนภายใตโครงการ Talent Mobility จำนวน 1,422 คน ประกอบดวยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย จำนวน 607 คน บริษัทเขารวมโครงการ
334 บริษัท จาก 475 โครงการ นอกจากน้ี ยังไดรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในระบบวิจัยและนวัตกรรมปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเอ้ือตอ
การวิจัยและพัฒนาผานโครงการท่ีสำคัญ เชน ผลักดัน (ราง) พระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....  ผลักดัน
Regulatory Sandbox White Paper เสนอคณะรัฐมนตรี ผลักดันการปฏิรูประบบงบประมาณ ผานการจัดทำกรอบแผนบูรณาการการวิจัย
และนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมกับสำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติจัดทำขอเสนอแผนงาน
Spearhead ดานเศรษฐกิจ รวมกับหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม เชน สวทช. สกว. สวก. เปนตน ซ่ึงนโยบาย โครงการตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
จะนำไปสูโมเดลที่จะชวยสรางระบบนิเวศนที่เอื้ออำนวยตอการนำประเทศสูประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

สวทน. ถือโอกาสนี้ขอบคุณบุคคลและหนวยงาน
พันธมิตรทั้งในภาครัฐ กระทรวงตางๆ ภาคเอกชน และ
ภาคมหาวิทยาลัย รวมถึงสถาบันการศึกษาทุกแหงเปน
อยางสูง ที่ไดรวมมือดวยดีตลอดมา และหวังเปนอยางยิ่ง
ที่จะรวมกันผลักดันความกาวหนาทาง วทน. ใหเกิดผลตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตอไป

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2561

ในรอบปท่ีผานมา สวทน. ทำงานฝาความทาทายทามกลางความเปล่ียนแปลงของโลก
อยางเต็มความสามารถ โดยยึดมั่นในการสรางสรรค และสงมอบผลงานที่ตอบโจทยประเทศได
ท้ังในปจจุบันและอนาคต และยังคงเจตนารมณสูงสุดในการผลักดันภาคเกษตร อุตสาหกรรมการผลิต
และบริการใหมีขีดความสามารถในการแขงขันที่สูง และคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึง
ดวยความกาวหนาทาง วทน. ที่ไดรับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่ทันสมัยและเปนรูปธรรม
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ที่มา : สวทน., 2561
หมายเหตุ: GDP ป 2559 = 14,533,465 ลานบาท (สศช. ณ 9 ธ.ค. 60)

¼Å¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¢Í§»ÃÐà·È

¨Ó¹Ç¹ºØ¤ÅÒ¡Ã´ŒÒ¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò (FTE) »‚ 2560

2558 2559 2560 2564

   การรวมมืออยางเขมแข็งของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา ตลอดจน
ภาคประชาชนซึ่งเห็นความสำคัญในการนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาทำใหเกิดประโยชน และมูลคา
ทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคม ความกาวหนาดานการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ สามารถแสดงใหเห็นไดจากดัชนี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ ดังนี้

ที่มา : ประมวลผลโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) , 2562
แหลงขอมูล : 1. ขอมูลคาใชจายการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐบาล อุดมศึกษา รัฐวิสาหกิจ องคกรไมแสวงหากำไร จาก วช.
                 2. ขอมูล GDP ป 2560 มูลคา 15,451,959 ลานบาท ; สศช. ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561

ที่มา : ประมวลผลโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) , 2562
แหลงขอมูล : 1. ขอมูลจำนวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐบาล อุดมศึกษา รัฐวิสาหกิจ องคกรไมแสวงหากำไร จาก วช.
               2. ขอมูลจำนวนประชากรไทยป 2560 จำนวน 66,188,503 คน จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ

»ÃÐà´ç¹·ŒÒ·ÒÂ

การจัดอันดับเปนการเปรียบเทียบกับประเทศตาง ๆ ท่ีทุกประเทศ
ตางก็มีการพัฒนาขีดความสามารถเชนเดียวกัน จึงเปรียบเสมือนเปนการ
แขงขันกับเปาหมายท่ีเคล่ือนท่ีไปขางหนาตลอดเวลา ไมใชเปาน่ิง ดังน้ันการ
จะยกอันดับขีดความสามารถในการแขงขันไดนั้น ประเทศไทยจะตองเพิ่ม
อัตราเรงในการพัฒนาใหสูงขึ้นแซงหนาประเทศอื่นใหได โดยแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดต้ังเปาหมาย
ไววาภายในป 2564 นี้ ประเทศไทยจะตองมีคาใชจายดานการวิจัยและ
พัฒนาของท้ังประเทศรอยละ 1.5 ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
มีจำนวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเทาทำงานเต็มเวลาของ
ท้ังประเทศ 25 คน ตอประชากร 10,000 คน และมีอันดับโครงสรางพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตรใน 30 อันดับแรก

การสรางระบบนิเวศท่ีเหมาะสมถือเปน
กุญแจสำคัญที่จะชวยใหสามารถบรรลุเปาหมาย
ท่ีต้ังไวได ดังน้ันประเทศไทยจึงควรใหความสำคัญ
กับการวิจัยและพัฒนา ท้ังในแงการเพ่ิมเงินลงทุน
ดานการวิจัยและพัฒนา การเพิ่มกำลังบุคลากร
ความสามารถสูง โดยเฉพาะอยางย่ิง การสงเสริม
ใหผูประกอบการเอกชนเล็งเห็นความสำคัญและ
ผันตัวมาเปนผูประกอบการฐานนวัตกรรมดวย
การวิจัยและพัฒนา รวมท้ังปรับแกกฎหมายใหเอ้ือ
ตอการพัฒนาและประยุกตใชงานวิจัยเพื่อนำไป
ตอยอดในเชิงพาณิชยไดมากขึ้น

¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ (Ç·¹.) ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â

¡ÃÒ¿áÊ´§à»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃÅ§·Ø¹´ŒÒ¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Òµ‹Í GDP ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â
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จากสถติิขางตนเปนผลมาจากการขับเคลือ่นนโยบายของรัฐบาลใหเกิดผลตามเปาหมายทีต่ัง้ไวการสงเสรมิการลงทนุ

วจิัยและพฒันาใหทัดเทยีมระดับสากลเปนเปาหมายหนึง่ทีสํ่าคัญของนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) 

ของ   ประเทศโดยมีเปาหมายเพิม่การลงทุนวิจยัและพัฒนารวมทัง้ประเทศ รอยละ 1 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) ภายในป 2561 โดยในระยะ 2-3 ปทีผ่านมา การลงทนุดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยเพิม่สงูขึน้อยางรวดเร็ว 

โดยเฉพาะ อยางยิง่ในป 2560 มีมูลคาการลงทุน 155,143 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1 ของ GDP ทัง้นี ้ ภาคเอกชน 

มบีทบาทสําคัญในการวจิัย พฒันาและสรางนวัตกรรม จากการสํารวจของ สวทน. พบวาในป 2560 ภาคเอกชนไทย 

มคีาใชจายวิจัยและพัฒนารวมทัง้ประเทศ ประมาณ 123,942 ลานบาท (คิดเปนประมาณ 4 ใน 5 ของคา ใชจายวิจัยและ 

พฒันาของทัง้ประเทศ) โดยการขยายตัวภาคเอกชนเพิม่ขึน้จากป 2559 รอยละ 50 นับเปนการขยาย ตวัอยางกาวกระโดด 

สวนหนึง่เปนผลจากนโยบายและมาตรการสงเสริมและสนับสนุนในระยะ 3 ปทีผ่านมา 
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ประเทศไทยการจัดสรรงบประมาณ
ของภาครัฐ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โดยกิจกรรมสวนใหญเปนกิจกรรม
ดานการศึกษาและฝกอบรมโดยดำเนินการไป 
เพื่อผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โครงการสนับสนุนนักเร ียนทุนร ัฐบาลดาน 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่งเปนสิ่งที่ดีที่ควร
สนับสนุนแตใชระยะเวลานานกวาจะเห็นผล

อยางไรก็ตาม งบประมาณดานกิจกรรมดานการวิจัยและพัฒนาสวนใหญ
งบประมาณจะอยูที่มหาวิทยาลัยและเปนโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางและ
สะสมองคความรู ยังขาดโครงการท่ีใชประโยชนจากผลงานวิจัยและสรางนวัตกรรม 
ซึ่งจะชวยยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน ดังนั้นการผลักดันโครงการ 
Spearhead Program ซึ่งเปนแผนงาน/โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ 
ที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจไดสูงในสาขาเปาหมายของประเทศอยาง
เปนรูปธรรมและวัดผลไดเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับภาคอุตสาหกรรมและวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเปาหมาย จึงเปนสิ่งที่จำเปน

ประเทศไทยมีการจัดเก็บขอมูลดานการวิจัยและพัฒนารายอุตสาหกรรมเปนประจำทุกป ดังนั้นควรใชประโยชนจากขอมูลนี้
ในการวิเคราะหและออกมาตรการพัฒนาผูประกอบการนวัตกรรม (Innovation-Driven Enterprises : IDEs) แยกผูประกอบการตาม
สถานภาพดานกิจกรรมดานการวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรม ออกเปนหลายๆ ระดับตามความพรอมของการปรับใชเทคโนโลยี 
จากนั้นออกแบบมาตรการสนับสนุนผูประกอบการใหตรงกับความตองการจะเปนการชวยยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรม
ไดอยางแทจริง

ผลักดันในการใชสถิติดานการวิจัยและพัฒนาถูกใชเปนกรอบแนวทางท่ีสำคัญของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ทั้งมิติคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนาตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และ บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา เพราะตัวชี้วัด
จะเปนตัวสะทอนที่จะชี้วัดวาประเทศจะหลุดจากกับดักรายไดปานกลางได

ภาครัฐบาลควรมีมาตรการสนับสนุนใหนักเรียน เรียนสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สนับสนุนการเรียนการสอนแบบ STEM ไดแก 

เพื่อรองรับกับนโยบายของประเทศที่มุงเนน
การสนับสนุนกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย 
หรือ New S-Curve ซึ่งประกอบดวย

»ÃÐà´ç¹·ŒÒ·ÒÂ ´ŒÒ¹§º»ÃÐÁÒ³´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¢Í§ä·Â

ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� (Science)
à·¤â¹âÅÂÕ (Technology)
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃ� (Engineering)
¤³ÔµÈÒÊµÃ� (Mathematics)

ËØ‹¹Â¹µ�à¾×èÍÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
Robotics

Aviation and Logistics

Biofuels and Biochemicals
Digital

Medical Hub

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ´Ô¨ÔµÑÅ ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃá¾·Â�
¤ÃºÇ§¨Ã

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁàª×éÍà¾ÅÔ§ªÕÇÀÒ¾
áÅÐà¤ÁÕªÕÇÀÒ¾

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃºÔ¹
áÅÐâÅ¨ÔÊµÔ¡Ê�

»ÃÐà´ç¹·ŒÒ·ÒÂ ´ŒÒ¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¢Í§»ÃÐà·Èä·Â

»ÃÐà´ç¹·ŒÒ·ÒÂ ´ŒÒ¹ºØ¤ÅÒ¡Ã´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ
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จากสถิติดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี ประเทศไทยเปนประเทศผูรับองคความรูจากตางประเทศเปนหลัก สงผลให
ขาดดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งเปนลักษณะทั่วไปของประเทศกำลังพัฒนา แตสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การดูดซับ
องคความรูจากประเทศท่ีเราซ้ือเทคโนโลยี (Knowledge Absorptive Capacity) ของคนภายในประเทศ เพ่ือใหเรามีองคความรู 
เพียงพอหรือเทาทันกับโลกที่สามารถจากสรางองคความรูภายในประเทศ ดังนั้น การพัฒนาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีของไทยจำเปนตองวางยุทธศาสตรเพื่อเติบโตไปสูการเพิ่ม High Productivity และ High Innovation

หนวยงานใหทุนวิจ ัยจะตองมี 
แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพยสิน
ทางปญญาอยางเปนเอกภาพ และเรงสงเสริม
ใหมีจำนวนสิทธิบัตรที่เกิดจากการวิจัยและ
พัฒนาโดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีข้ันสูง
ท่ีจดทะเบียนโดยคนไทยเพ่ิมมากข้ึน พรอมกับ
พัฒนาระบบการใหบร ิการจดทะเบียน 
ทรัพยสิน ทางปญญาใหมีประสิทธิภาพรวดเร็ว
ไดมาตรฐานสากล

แนวโนมการตีพิมพและผลงานทางวิชาการของประเทศไทย มีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และมีจำนวนผลงานตีพิมพและ
จำนวนผลงานตอประชากรมากกวาประเทศสวนใหญในภูมิภาคอาเซียน (ไมนับสิงคโปรและมาเลเซีย) ซ่ึงนับเปนส่ิงดี อยางไรก็ตาม
ไทยยังคงมีความเขมแข็งและผลงานทางวิชาการที่นอยเมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศ เชน ญี่ปุน ไตหวัน และมาเลเซีย เปนตน
นอกจากนี้ ขีดความสามารถของวารสารวิชาการ ในแงการอางอิงและดัชนีผลกระทบ โดยมากนั้นกระจุกตัวอยูในสาขาการแพทย 
โดยเฉพาะสาขาพยาบาลศาสตร เปนหลักอยางตอเนื่อง มากกวาที่จะมีการกระจายตัวของขีดความสามารถของวารสารใน
หลากหลายสาขาวิชา

แมวาในภาพรวมประเทศไทยจะมีการเขาถึงและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารเพิ ่มขึ ้น โดย
เฉพาะโทรศัพทเคลื่อนที่ แตเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใน
กลุมพัฒนาแลวพบวา การใชงานคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต
ของประเทศไทย อยูในระดับต่ำแตแนวโนมการเขาถึงการใชงาน
อินเทอรเน็ตปตอไป อาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากนโยบายภาครัฐ

การเรงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยเฉพาะการพัฒนาโครงขายการเชื่อมโยงใหทั่วถึงเพื่อเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษา เรียนรู และเพิ่มความแข็งแกรงใหแกภาค
อุตสาหกรรมและภาคประชาชน ซ่ึงจะชวยใหเกิดการลดชองวาง
ระหวางเขตเมืองและเขตชนบทไดมากข้ึน และทำใหประเทศไทย
พรอมกาวเขาสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรูไดเร็วยิ ่งขึ ้น เชน 
โครงการเน็ตประชารัฐ

นอกจากนี้ ควรสงเสริมใหมีการนำผลงานวิจัยไปประยุกตใชใหเกิดมูลคา
ทั้งในเชิงพาณิชยและเชิงสาธารณประโยชนมากขึ้น ผานกลไกการสนับสนุนในชวง
ของการพัฒนาเทคโนโลยีจากหองปฏิบัติการวิจัยไปสูการเปนสินคาและบริการ
(Translational research) ในรูปแบบที่สามารถดึงดูดความสนใจจากภาคเอกชน
ใหลงทุนวิจัยและพัฒนามากขึ้น ตลอดจนตองมีการพัฒนาศักยภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยสินทางปญญาใหแกบุคลากร ซึ่งจะชวยเสริมสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันใหภาคอุตสาหกรรม ท้ังภาคการผลิตและภาคบริการ ดวยการเพ่ิมศักยภาพ
ในการนำผลงานวิจัยไปพัฒนาเปนสินคาและบริการ อันจะนำไปสูการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขันของประเทศอยางยั่งยืนตอไป

»ÃÐà´ç¹·ŒÒ·ÒÂ

»ÃÐà´ç¹·ŒÒ·ÒÂ ´ŒÒ¹ÊÔ·¸ÔºÑµÃ

´ŒÒ¹¼Å§Ò¹µÕ¾ÔÁ¾�´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ

»ÃÐà´ç¹·ŒÒ·ÒÂ ´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ

»ÃÐà´ç¹·ŒÒ·ÒÂ ´ŒÒ¹´ØÅ¡ÒÃªÓÃÐà§Ô¹·Ò§à·¤â¹âÅÂÕ
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ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� ¾Ñ¹¸¡Ô¨áÅÐ¡ÅÂØ·¸� 2

ภาคเกษตร อุตสาหกรรมการผลิตและบริการมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง
และคนไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยางท่ัวถึง ดวยความกาวหนาทาง วทน. ท่ีไดรับการขับเคล่ือน
เชิงนโยบายที่ทันสมัยและเปนรูปธรรม

กำหนดทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของ
หนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

กำกับ เรงรัด และติดตามใหมีการจัดทำแผน
พัฒนาบุคลากรดานการวิจัย วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ
รวมถึงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหกับบุคลากรดานแรงงาน
ในระดับตาง ๆ

กำกับ เรงรัด และติดตามใหมีการปรับปรุงและแกไขโครงสราง ภารกิจ อำนาจหนาที่ของหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมให
มีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับยุทธศาสตรระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีการจัดตั้ง
หนวยงานเพื่อรองรับความตองการในดานการวิจัยและนวัตกรรม

กำหนดระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุงผลสัมฤทธิ์ในลักษณะเปนกอน (Block Grant) ตามโปรแกรมวิจัย
และนวัตกรรม (Program-based Budgeting) ใหสอดคลองกับระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และยุทธศาสตรวิจัยและนวัตกรรม
รายสาขา รวมทั้งกำหนดระบบการติดตามและประเมินผลที่มีความตอเนื่อง

เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหมีการกำหนดมาตรการและ
แรงจูงใจทางภาษีและสิทธิประโยชน สำหรับการระดมทุน
การพัฒนากองทุน การจัดสรรเงินจากกองทุน และเงินทุน
ของหนวยงานภาครัฐ รวมท้ังความรวมมือกับเอกชน ประชาสังคม
และตางประเทศ เพื ่อสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมให
เกิดผลเปนรูปธรรม

เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหมีการเรงรัด และติดตามใหมี
การปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ
รวมถึงกระบวนการออกใบอนุญาต การกำหนดและรับรอง
มาตรฐานและการจดทะเบียนและคุมครองทรัพยสินทางปญญา
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม
รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ไปสูการใชประโยชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน

กำหนดแผนที่นำทาง (Roadmap) เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร
ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว และยุทธศาสตรวิจัยและนวัตกรรมรายสาขาใหสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติ

กำกับ เรงรัด และติดตามใหมีการปรับปรุงและแกไขระบบหรือกลไกการบริหาร
จัดการงานวิจัยและนวัตกรรมใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถนำผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่มีอยูเดิม และที่เกิดขึ้นใหมไปใชในเชิงวิชาการ เชิงพาณิชย
เชิงสังคม และเชิงนโยบาย ใหเปนรูปธรรมและเกิดประโยชนสูงสุด

¾Ñ¹¸¡Ô¨
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สวทน. มุงเนนการทำงานตอบประเด็นท่ีสำคัญตอการพัฒนาประเทศ (Focus priority) และตอบโจทย 
สำคัญของประเทศ โดยกำหนดกรอบแนวคิดเชิงกลยุทธ (STI Strategic Framework) เพ่ือเปนทิศทางการทำงานในระยะ 5 ปขางหนา
ประกอบดวย 4 กลยุทธ

สรางรากฐานความเขมแข็ง 
                  ของระบบวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ ดวยการกำหนดทิศทางนโยบาย
และยุทธศาสตรดานการวิจัยและนวัตกรรม
ตลอดจนมาตรการสนับสนุนตางๆ รวมทั้ง
กำหนดยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชขอมูล
สถิติและดัชนี วทน. เปนเครื่องมือสำคัญ 
อันจะนำไปสูการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน
ดวยนวัตกรรม

พัฒนา New Growth Engine ของเศรษฐกิจนวัตกรรม เพื่อสราง 
เศรษฐกิจในคลัสเตอรเปาหมายดวย วทน. และเปล่ียนผานการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจดวยประสิทธิภาพการผลิต ไปสูการเปนประเทศท่ีขับเคล่ือน
เศรษฐกิจดวยนวัตกรรม

การพัฒนาแพลตฟอรมนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตลอดจน
มาตรการสนับสนุนอ่ืนๆ เพ่ือตอบโจทยความตองการของภาคอุตสาหกรรม

                     ในการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน ดวยการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต ตลอดจนใช วทน. ในการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ พัฒนานวัตกรรม
และเสริมสรางศักยภาพเพื่อตอยอดสูอุตสาหกรรมใหม (New S-Curve Industries)

พัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 
ดวยการสรางความเปนเลิศดานทุนมนุษย และการพัฒนากระบวนการ
ทำงานใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยางมีธรรมาภิบาล  

¡ÅÂØ·¸�

á¼¹¡ÅÂØ·¸�¡ÃÍº ÊÇ·¹.

¡ÅÂØ·¸�

¡ÅÂØ·¸�

¡ÅÂØ·¸�¡ÅÂØ·¸�

New Growth Engine

Industrial Technology
Innovation (ITI) Platform

2

3

1.
Economic Zones of

Innovation: EZI

2.
¾Ñ²¹Ò¡Åä¡ Startup

3.
STEM Workforce &

Talent Mobility

1. ÍÍ¡áºº¡Åä¡Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ Ç·¹. ã¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
2. ÊÃŒÒ§ Industrial Technology Platform for S-Curve
3. Science Diplomacy
4. ÊÃŒÒ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂÇÔ¨ÑÂ¹âÂºÒÂ Ç·¹.

1 Strong Foundation for STI System

1.
¢Ñºà¤Å×èÍ¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�

¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¢Í§»ÃÐà·È

3.
°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ´Ñª¹Õ Ç·¹.

áÅÐ¡ÒÃ¤Ò´¡ÒÃ³�à·¤â¹âÅÂÕ

2.
Innovation Ecosystem

4

1. Recruit Competent Human Capital

2. Learning & Growth

3. Efficient Internal Process

Learning Organization
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1 ¡ÒÃ»¯ÔÃÙ»ÃÐºº¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃ
Administrative Reform

¡ÒÃ¢Ñºà¤Å × èÍ¹¡ÒÃ»¯ÔÃ Ù»
ÃÐººÇÔ¨ ÑÂáÅÐ¹Ç Ñµ¡ÃÃÁ

      จากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อน
ประเทศไปสู “ประเทศไทย 4.0” ซ่ึงเปนการพัฒนา
ประเทศดวยนวัตกรรม เพ่ือนำพาประเทศใหหลุดพน
จากกับดักประเทศรายไดปานกลาง และมีการ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ทั้งนี้ ในการนำพาให
ประเทศไทยพนจากกับดักรายไดปานกลาง จำเปน
อยางยิ่งที่จะตองมีการสรางความเขมแข็งใหกับ
ระบบวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติเปนประเด็นเชิง
นโยบายท่ีสำคัญตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 

      รวมจัดทำขอเสนอการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม.... 
สวทน. ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (รวท.) ใหพิจารณาองค
ประกอบสำคัญ คือ การเชื่อมทิศทางปจจุบันกับอนาคต (Future Setting) การเปลี่ยนกระบวนทัศนและ
โมเดลขับเคลื่อนประเทศ (Game Changing) และการสรางสมรรถนะเชิงนวัตกรรมใหกับประเทศ 
(innovative capacity building) รวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงฯ จัดทำขอเสนอการจัดตั้งกระทรวง
ใหม โดยมีบทบาท ดังนี้

          สวทน. ไดดำเนินการเพื่อวางรากฐานใหกับการพัฒนาระบบวิจัยนวัตกรรม
ของประเทศใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยการสรางสภาพแวดลอมที่
เหมาะสม ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเอ้ือตอการวิจัยและพัฒนา และการสราง
ปจจัยเชิงบวกที่เอื้อตอการสรางนวัตกรรม การสรางแรงจูงใจใหเกิดการลงทุนและ
ดำเนินการดานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การสรางงานวิจัยท่ีสามารถนำมาใชประโยชน
ไดในเชิงพาณิชย การสนับสนุนนักวิจัยในการเขาถึงแหลงเงินทุนสำหรับการทำงาน
เพ่ือตอยอดงานวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาบุคลากรสำหรับงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่จำเปนสำหรับประเทศในอนาคต รวมถึงการใชประโยชนบุคลากรดานวิจัยและ
นวัตกรรม ซึ่งลวนแตเปนการดำเนินงานที่สอดรับตามแนวทางการปฏิรูปของ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย

 การจัดทำขอเสนอการจัดตั้ง กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือตอบโจทยยุทธศาสตรชาติ 
20 ป 

 รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอขอเสนอการจัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมตอคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ และคณะรัฐมนตรี 

 รวมกับหนวยงานภายใตสังกัดและกำกับของกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดทำแนวทางการปฏิรูปกระทรวง 
และปรับบทบาทภารกิจภายใตการดำเนินงานของกระทรวงใหม

 จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อให รวท. นำเสนอ Guiding Principle ของการจัดตั้งกระทรวงใหม 

 รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหความเห็น
ท่ีเก่ียวของตอคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เพ่ือประกอบ
การพิจารณารางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

1.1
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2 ¡ÒÃ»¯ÔÃÙ»¡®ËÁÒÂ

 (ราง) พระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. .... มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหผลงานวิจัยที่
เกิดจากการใหทุนของรัฐถูกนำไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดอยาง
คลองตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยหนวยงานใหทุนของรัฐ
สามารถใหทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมแกหนวยงานของรัฐ หนวยงาน
ภาคการศึกษา หรือหนวยงานภาคเอกชน

 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สวทน. ไดเสนอ
เรื่องรางพระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. .... ตอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 
และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการของรางพระราชบัญญัติ
สงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... โดยมี
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และใหสงใหคณะ
กรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอ
สภานิติบัญญัติตอไป

 Regulatory Sandbox White Paper .... สวทน. 
ไดดำเนินการจัดทำ Regulatory Sandbox White Paper 
เพื่อนำไปใชเปนหลักการในการรางกฎหมายการพิสูจนการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใชประโยชน (Regulatory Sandbox)  
โดยรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของไดจัดทำรายงานการศึกษาเพ่ือ
จัดทำรางพระราชบัญญัติพิสูจนเทคโนโลยีใหมและนวัตกรรม 
(Regulatory Sandbox) โดยศึกษาและรวบรวมแนวปฏิบัติ
การอำนวยความสะดวกเพื่อพิสูจนเทคโนโลยีใหมและรูปแบบ
การใชเทคโนโลยีใหมในการดำเนินธุรกิจที่มีอยูในตางประเทศ 
โดยมีขอเสนอแนะใหมีกฎหมายวาดวยการพิสูจนเทคโนโลยีใหม
และนวัตกรรม (Regulatory Sandbox) สำหรับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม รวมถึงรูปแบบการใชเทคโนโลยีใหม และใหมี
การจัดทำกลไกการดำเนินงานรวมกันระหวางหนวยงานและผูมี
สวนเกี่ยวของตางๆ ในการพิสูจนเทคโนโลยีใหมและรูปแบบ
การใชเทคโนโลยีใหมในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงกำหนดคุณสมบัติ
และขอบเขตของเทคโนโลยีและผูประกอบการที่ประสงคจะ
เขารวมการพิสูจนเทคโนโลยี 

 ทั้งนี้ สวทน. ไดนำเสนอ White paper ตอที่
ประชุมคณะทำงานเพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริม
วิสาหกิจเร่ิมตน (NSC คณะท่ี 2) เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2561 
และไดนำหลักการใน White Paper มาจัดทำรางกฎหมาย 
Regulatory Sandbox ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะ
ทำงานเรงรัดการออกกฎหมายสงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะกรรมการบริหาร สวทน. 
(บวทน.) ซึ่งไดนำ (ราง) พระราชบัญญัติการพิสูจนการ 
นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใชประโยชน พ.ศ. .... 
(Regulatory Sandbox) ข้ึนเว็บไซตเพ่ือทำประชาพิจารณ 
และอยูระหวางเตรียมนำเอกสารเขาเสนอคณะรัฐมนตรี 

1

2
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Budgeting Reform

 การจัดทำกรอบแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 .... 
สวทน.กำหนดแนวทางการจัดสรรและบริหารงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตรดานวิจัยและ
นวัตกรรม ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 20 ป และจัดใหมีแผนงานการวิจัย
และนวัตกรรมสำคัญ (Spearhead Program) ที่คาดวา จะสามารถสงผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ชัดเจน ปลดล็อคปญหาของประเทศ สรางประโยชนแกชุมชนและสังคมในวงกวาง อาทิเชน สราง
มูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑหรือบริการ เพิ่มมูลคาการสงอออก เพิ่มความสามารถในการแขงขัน 
เพิ่มการจางงานได ลดความเหลื่อมล้ำดานรายได สามารถนำไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชน
และสังคม ตลอดจนติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นจากการจัดสรรงบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตรดานวิจัยและนวัตกรรม

  ขอริเร่ิมการบริหารจัดการแผนงาน Spearhead ดานเศรษฐกิจ  .... สวทน. ไดจัดทำขอริเร่ิมการ
บริหารจัดการ แผนงาน Spearhead ดานเศรษฐกิจ ซึ่งขอเสนอแผนงาน Spearhead ดานเศรษฐกิจ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ และแนวทางปฏิบัติกลางสำหรับแผนงาน 
Spearhead ดานเศรษฐกิจ (เชน การจัดการทรัพยสินทางปญญา เปนตน) โดยรูปแบบการบริหารจัดการ
แผนงาน Spearhead ผานความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการดานการปรับระบบงบประมาณฯ และ
คณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม

 จัดกระบวนการพิจารณากล่ันกรองแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือตอบโจทย
การสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ จำนวน 397 แผนงาน ประกอบดวย ดานอาหาร เกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการแพทย ดานเศรษฐกิจดิจิทัลและขอมูล ดานระบบโลจิสติกส 
ดานการบริการมูลคาสูง และดานพลังงาน และแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือตอบโจทย
การสรางบุคลากร พัฒนาระบบนิเวศน และเครือขายการวิจัยและนวัตกรรมที่เขมแข็ง จำนวน 
134 แผนงาน ประกอบดวย ดานบุคลากรและเครือขายการวิจัยและนวัตกรรม ดานระบบแรงจูงใจ 
ดานเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม ดานโครงสรางพื้นฐานคุณภาพแหงชาติ ดานระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยและนวัตกรรม

 จัดทำกรอบแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และราง พ.ร.บ. งบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผานความเห็นชอบจาก ครม. แลว
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¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¢ŒÍÃÔàÃÔèÁÊÓ¤ÑÞ¢Í§ÃÑ°ºÒÅ
¡ÒÃ¢ÂÒÂ Food Innopolis Platform ÊÙ‹ÀÙÁÔÀÒ¤áÅÐ¾×é¹·Õè·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾

           สวทน. ไดเก็บขอมูลศักยภาพและความพรอมในการเปน Food Innopolis สวนขยายจากหนวยงานตางๆ และจัดทำหลักเกณฑการ
พิจารณา และไดรับการเห็นชอบขอเสนอจาก รวท. เม่ือ 6 มิถุนายน 2561 ใหประกาศพ้ืนท่ีเมืองนวัตกรรมอาหารเพ่ิมเติม และคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (BOI) (นรม.เปนประธาน) เห็นชอบใหประกาศพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารสวนขยาย 7 แหงใหเปนพื้นที่สงเสริมการลงทุน
เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561

 ขอเสนอโครงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 
สวนขยาย จะเปนแนวทางที่สามารถพัฒนา Food Innopolis ในพื้นที ่
มหาวิทยาลัยหรืออุทยานฯภูมิภาค ซึ่งจะสงผลใหเกิดการลงทุนและพัฒนา
เครือขายความรวมมือของภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในสวนภูมิภาค 
หรือในพื้นที่มหาวิทยาลัย กอใหเกิดการจัดสภาพแวดลอมที่สามารถเชื่อมโยง
เครือขายนวัตกรรมอาหารจากท่ัวประเทศใหเปนรูปธรรมมากข้ึน ทำใหเกิดการ
พัฒนาองคความรูที่หลากหลายที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาดานอาหารใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยหรืออุทยานฯภูมิภาคตางๆ ซึ่งจะสามารถดึงดูดนักลงทุน
ภาคเอกชนใหมาลงทุนวิจัยและพัฒนาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
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       FFL เปน Kitchen Incubator 
ในการสนับสนุนภาคเอกชนทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่อยางครบวงจร และมีที่ปรึกษาพี่เลี้ยง 
(Research Coach) คอยใหคำปรึกษา เพื่อสงเสริมใหบริษัทดานอาหารในประเทศที่สวนใหญยังไมมี
การใชการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมในอาหารมาลงทุนวิจัยและพัฒนา ใหเปนผูประกอบการฐาน
นวัตกรรมดานอาหารและสาขาที่เกี่ยวของได เพื่อผูประกอบการจะสามารถสรางรายไดเพิ่มขึ้นจาก
การผลิตสินคาและบริการท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน โดยผลการดำเนินงาน ในป 2561 มี SMEs เขามาพัฒนา
ผลิตภัณฑนวัตกรรมอาหารแลวทั้งสิ้น 25 ราย

   ในระยะเวลา 5 ปจากนี้ มีบริษัทอาหารชั้นนำ
ทั้งจากตางประเทศและในประเทศกวา 100 บริษัทเขามาลงทุนและทำวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม การเกิดบริษัท Startup ใหมๆ ไมนอยกวา 100 บริษัท 
เกิดการลงทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหาร
เพ่ิมข้ึน 10 เทา มูลคาประมาณ 35,000 ลานบาท มีการนำผลการวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรมไปผลิตหรือบริการ กอใหเกิดมูลคาเชิงพาณิชย ไมนอยกวา 
270,000 ลานบาท และมูลคาการสงออกเพ่ิมข้ึน 2 เทา หรือประมาณ 2 ลาน
ลานบาท

¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ Future Food Lab (FFL)

Food Innopolis



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 256120

       ไดขับเคล่ือนกลไกขยายผล “มหาวิทยาลัยแหงการประกอบการ” 
โดยรวมกับกลุ มเปาหมายที ่เปนมหาวิทยาลัยที ่มีความพรอมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานความเปนผูประกอบการ 
ซึ่งมีนิสิต/นักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาทักษะความเปนผูประกอบการ และ
/หรือ ผานการเรียนการสอนดานความเปนผูประกอบการจำนวน 33,476 คน 
และมหาวิทยาลัยท่ีเขารวมกิจกรรมไดดำเนินการพัฒนาหลักสูตรดานความเปน
ผูประกอบการจำนวน 5 รายวิชา ไดแกรายวิชา Entrepreneurial Finance 
ซึ่งดำเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย รายวิชา Service Design 
for Business และ Coaching for Change Maker Workshop ดำเนินการ
รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การพัฒนารายวิชา Design Thinking 
และ Entrepreneurship and Innovation ดำเนินการรวมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในภาพรวมของกลไกขยายผลน้ีมีอาจารยผูสอน
จากแตละมหาวิทยาลัยเขารวมทั้งสิ้น 541 คน

           ไดดำเนินกิจกรรมเสริมสราง
ศักยภาพดานนวัตกรรมและพัฒนาเครือขายการ
แขงขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั ่วโมง รวมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน และจากการรวมดำเนินการ
รวมกับสมาคมโปรแกรมเมอรในการจัดกิจกรรม
พัฒนาหลักสูตรและทักษะการเขียนโปรแกรม
เพ่ือสรางโปรแกรมเมอรสนับสนุนการเติบโตของ 
ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม (Innovative Startup) 
รวมกับสมาคมโปรแกรมเมอร ทำใหมีโปรแกรมเมอร 
ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะท้ังส้ิน 632 คน 
จากการดำเนินการรวมกับมหาวิทยาลัย 15 แหง
ทั่วประเทศทำใหสามารถจัดตั้งและพัฒนาศูนย
สงเสริมศักยภาพผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรม
รายใหมระหวางกิจการขนาดใหญและมหาวิทยาลัย 
จำนวนทั้งสิ ้น 15 ศูนยซึ ่งจะชวยบมเพาะผู 
ประกอบการในมหาวิทยาลัยโดยมีพี่เลี้ยงที่เปน 
กลุ มธุรกิจที ่มีความเชี ่ยวชาญในการพัฒนา
นวัตกรรมใหสามารถเรงการเติบโตไดอยางรวดเร็ว

¡Åä¡¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼ÅÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáË‹§¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
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          สวทน. ไดดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและสรางสรรคนวัตกรรมของ
เด็กวัยเรียน ดวยการจัดตั้งหองปฏิบัติการ STEM Lab ตนแบบรวมกับโรงเรียนในกลุมจุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งเปนหอง
ปฏิบัติการที่เนนสงเสริมการสรางนวัตกรรมในโรงเรียน โดยเครื่องมือของหอง STEM Lab เปนเครื่องมือชนิดพิเศษที่ทันสมัย 
ดวยการใชคอมพิวเตอรออกแบบและสรางชิ้นงานอยางอัตโนมัติที่สามารถทำลายกำแพงขอจำกัดของโครงงานใหสามารถ
ทำไดงายและรวดเร็ว สงเสริมใหเด็กนักเรียนสามารถฝกฝนการเปนนักนวัตกรรมไดเปนอยางดี ซ่ึงผลลัพธท่ีไดจากการดำเนินงาน
ที่ผานมาพบวาหองปฏิบัติการ และเจาหนาที่ประจำหองปฏิบัติการ STEM Lab ผลักดันใหเยาวชนสามารถพัฒนานวัตกรรมได
เปนอยางมาก ทำใหเยาวชนในโรงเรียนไดพัฒนาการเรียนรูแบบ Project Based Learning และไดมีการประยุกตเทคโนโลยีมา
ใชงานไดเปนอยางดี นักเรียนไดพัฒนาความคิดสรางสรรค และเขามาใชหองปฏิบัติการ STEM Lab เปนแหลงเรียนรู 
อยางตอเนื่อง และเปลี่ยนโฉมการสรางชิ้นงานจากเดิมที่เปนเพียงวิทยาศาสตรเชิงสังเกต ใหเปนการสรางนวัตกรรมที่
แกไขปญหาที่มีอยูจริงได

 การพัฒนาบุคลากรสะเต็ม (Science 
 Technology Engineering and 
Mathematics – STEM) ตั้งแตระดับมัธยม 
ศึกษาโดยนำรองการใชรูปแบบการเรียนรูใน
หองปฏิบัติการสะเต็ม (STEM Lab) เพื่อเปน 
การสงเสริมการพัฒนาบุคลากรสะเต็มในการ
ตอบสนองความตองการดานกำลังคนใน
อนาคตซ่ึงสอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0 
ของรัฐบาล

¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ã¹»‚ 2560
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 การบริหารจัดการบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(STI Talent Management) ท่ีประกอบไปดวยการพัฒนาบุคลากรผูมีความสามารถ 
(Talent Development) การดึงดูดบุคลากรผูมีความสามารถ (Talent Acquisition) 
และการใชประโยชนบุคลากรผูมีความสามารถ (Talent Utilization) เปนกลไก
สำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ สวทน. ไดดำเนินการ
พัฒนากลไก นำรอง ขับเคลื่อนและพัฒนานโยบายที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาอยางตอเนื่อง 
ประกอบดวย

 การพัฒนากำลังคนทางเทคนิคที่
 ครอบคลุมการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
ปริญญาตรีและปริญญาโท (STEM Workforce) 
เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถการแขงขัน 
(Productivity and Competitiveness) ของ
อุตสาหกรรมไทย โดยใชรูปแบบการบูรณาการ
การเรียนกับการทำงาน (Work-integrated 
Learning – WiL)

 การพัฒนาและเพ่ิมจำนวนบุคลากร
 วิจัยในภาคเอกชนผานกลไกสงเสริม
ใหบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและ
สถาบันวิจัยภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือแกไขปญหา
และเพิ่มความสามารถการแขงขันใหกับภาค
อุตสาหกรรม (Talent Mobility) ซึ่งเปนการ
สงเสริมการเพิ่มจำนวนบุคลากรวิจัยในภาค
เอกชนใหมีความพรอมตอการพัฒนานวัตกรรม 
อันเปนการยกระดับขีดความสามารถในการ
แขงขันของเอกชนไทยในระยะยาว โดยมีผล
การดำเนินงานดังตอไปนี้

¡Åä¡¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼Å STEM Lab



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 256122

 จากปญหาของการศึกษาอาชีวศึกษากับความตองการกำลังคนทางเทคนิค ซึ่งเกิดความไมสอดคลอง ในการเรียนในวิทยาลัย
เทคนิคในระดับ ปวส. กับความรู ทักษะที่ตองการในการทำงานในอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งสวทน. ไดนำรองแกไขปญหาดังกลาว โดย
จัดการศึกษาระดับ ปวส. ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน (STI-WiL) มาตั้งแต 
ป พ.ศ. 2555 โดยมุงหวังเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินโครงการใหเปนระบบและหมุนเวียนได (Rolling System) และเกิดความยั่งยืน 
โดยยึดหลักการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน นักศึกษา ปวส. ทำงานจริงเปนผูปฏิบัติการ (operator) ในโรงงานอุตสาหกรรม 
เรียนในวิชาที่เกี่ยวของกับงานที่ทำ นอกเวลาทำงาน (ตอนเย็นหลังเลิกงาน/ เสาร / อาทิตย) และสามารถนำความรูจากการเรียนมาใช
ในการทำงาน ในป พ.ศ. 2561 มีสถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการ จำนวน 10 แหง สถานศึกษาท้ังวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปน 
ตนสังกัดของนักศึกษา ในโครงการ จำนวน 15 แหง และโรงเรียนมัธยมปลาย/วิทยาลัย ซ่ึงเปนแหลงของตัวปอนนักศึกษาเขาสูโครงการ
มากกวา 50 แหง

 เพื่อใหการดำเนินโครงการดังกลาวเปนไป
อยางตอเน่ืองและมีประสิทธิผลสูงสุด สวทน. จึงจัดทำ
มาตรการขยายผลหองปฏิบัติการ STEM Lab โดยใช
ตนแบบที่ไดจัดทำมา ดำเนินการเรียบเรียงทั้ง วิธีการ 
แนวคิด รายการเคร่ืองมือ คำแนะนำขอกำหนดการจัดซ้ือ 
รวมถึงการคัดเลือกวิศวกร และยังไดดำเนินการจัดทำ
หลักสูตรตนแบบ เพ่ือใหโรงเรียนอ่ืน ๆ สามารถนำไปใช 
ไดทันที  นอกจากนี้ยังไดรวมมือกับ สวทช. ในการนำ
ตนแบบหองปฏิบัติการ STEM Lab ไปขยายผลใน
โครงการ Fabrication Lab หรือโรงประลองตนแบบ
ทางวิศวกรรมจำนวน 150 สถานศึกษาทั่วประเทศ 
และใชหลักสูตรที่ สวทน. จัดทำ สำหรับการฝกอบรม
วิศวกรทั ้ง 150 คน รวมถึงฝกอบรมอาจารยใน
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงที่เกี่ยวของ

¡Åä¡¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÓÅÑ§¤¹·Ò§à·¤¹Ô¤ã¹ÃÙ»áººâÃ§àÃÕÂ¹ã¹âÃ§§Ò¹
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และมีนักศึกษาเขารวมโครงการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
(ปวส.) ปริญญาตรี และปริญญาโท จำนวน 646 คน อีกทั้งไดจัดทำ
คูมือและกลไกการสรางกำลังคนทางเทคนิคในรูปแบบโรงเรียนใน
โรงงาน (STI-WiL) โดยใชขอมูลท่ีไดรวบรวมจากการดำเนินโครงการ
ท่ีผานมา จัดทำเปนกลไกและข้ันตอนการทำจัดการศึกษาในรูปแบบ
โรงเรียนในโรงงาน (STI-WiL) เพื่อเปนเอกสารในการสื่อสารกับผู
เกี่ยวของในการดำเนินโครงการ คูมือ STI-WiL แบงเปน 3 สวน 
เพื่อตอบโจทยกลุมเปาหมายในวงกวาง ไดแก

     คูมือ STI-WiL สำหรับครูแนะแนวโรงเรียน เปนการ
สรางเครือขายโรงเรียนตัวปอน และสรางโอกาสทางการศึกษา
สถานศึกษา (STI WiL Feeder)

     คูมือ STI-WiL สำหรับนักศึกษา ปวส. เพ่ือสรางความเขาใจ
และสรางผลลัพธเชิงบวกแก ปวส. ในการทำอุตสาหกรรม
ควบคูกับการศึกษา (Industrial Potential Workforce)

     คูมือ STI-WiL สำหรับสถานประกอบการ ซึ่งถือเปนจุด
เร่ิมตนของกลไกการขยายท่ีเร่ิมจากความตองการอุตสาหกรรม
(Demand Driven)

¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁàª×èÍÁâÂ§ÃÐËÇ‹Ò§Ê¶Ò¹ÈÕ¡ÉÒ¡ÑºÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃâ´ÂãªŒ STI-WiL
ÊÃŒÒ§ÃÐºº·ÕèËÁØ¹àÇÕÂ¹¡ÓÅÑ§¤¹·ÕèÁÕ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

1

2

3

การดำเนินงานพัฒนากำลังคนทางเทคนิครวมกับภาค
อุตสาหกรรมในรูปแบบ STI-WiL สงผลใหเกิดผลกระทบ (Impact)
ที่สำคัญคือ เกิดการตื่นตัวของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในระดับ
บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ในการปรับเปลี่ยนแนวคิดทั้งดาน
วิชาการและดานการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่เนนการ
ผลิตบุคลากรเพ่ือตอบโจทยปญหาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะปญหา
การขาดแคลนกำลังคนท่ีความรูความสามารถและทักษะเฉพาะดาน 
ซ่ึงเปนบุคลากรระดับกลาง (Middle Manager/Engineer) ท่ีมี
ความรูทั้งดานกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม (Production
Process) และการบริหารจัดการเทคโนโลยี (Technology
Management) และพัฒนาไปสูการสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑ
และกระบวนการ (Product-Process of Innovation) ทั้งนี้ 
สวทน. ไดเริ่มดำเนินการรวมกับคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ภายใตโครงการช่ือ “วิทยาศาสตรเพ่ืออุตสาหกรรม”
หรือ Science for Industry (SciFI) ซึ่งมีแผนในการรับนิสิต
เขาปฏิบัติงานภาคอุตสาหกรรมท้ัง SMEs และ Large enterprise 
ในปการศึกษา 2562 รองรับการผลิตกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม
(ระดับกลาง-ป.โท) 200 คนตอป 

(àÃÕÂ¹ËÅÑ§àÅÔ¡§Ò¹)

(ÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ)

ÊÁÑ¤Ãà¢ŒÒâ¤Ã§¡ÒÃ
à»š¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ».â·

âÃ§§Ò¹¨Ðä´Œ¾¹Ñ¡§Ò¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒÁÒ·´á·¹
µÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè·Óâ¤Ã§¡ÒÃ

ËÁÒÂàËµØ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµ‹Í ÃÐ´Ñº ».µÃÕ ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
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     ระหวางมหาวิทยาลัย
และภาคอุตสาหกรรมดวยการเคล่ือนยายบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปรวมทำวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรมกับภาคเอกชน เพื่อใหเกิดการยกระดับศักยภาพดาน
การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของประเทศ พรอมกับการสรางนักวิจัยรุนใหม
ดวยการนำนิสิตนักศึกษาเขารวมโครงการ ในระยะแรก สวทน. ไดจัดตั้ง
ศูนยอำนวยความสะดวก Talent Mobility ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ 
ภายใตมหาวิทยาลัยและอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค เพื่อสนับสนุนระบบ
นิเวศนนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ใหมีความเขมแข็งมากขึ้น

และไดขยายความรวมมือกับมหาวิทยาลัย 17 แหงท่ัวประเทศ 
รวมถึงหนวยงานอ่ืนอีก 7 แหง เพ่ือสนับสนุนและบูรณาการ
การดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ อาทิ สำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
(BOI) การสนับสนุนงบประมาณการทำวิจัยจากสำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และ 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปนตน

 โดยผลการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility จนถึงปจจุบัน มีบุคลากรที่เคลื่อนยายไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนภายใต
โครงการ Talent Mobility จำนวน 1,422 คน แบงเปน นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยจำนวน 607 คน นักวิจัยจากสถาบันวิจัยของรัฐจำนวน 
136 คน ผูชวยนักวิจัยจำนวน 679 คน (นักศึกษา ป.เอก 85 คน ป.โท 163 คน ป.ตรี 431 คน) โดยมีบริษัทเขารวมจำนวน 334 บริษัท 
จากจำนวนโครงการทั้งสิ้น 475 โครงการ เกิดการลงทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของภาคเอกชนเปนมูลคากวา 200 ลานบาท

¡Åä¡¢ÂÒÂ¼Åâ¤Ã§¡ÒÃ Talent Mobility ´ŒÇÂ¡ÒÃà¾ÔèÁ¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ
áÅÐ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃãËŒ¾ÃŒÍÁÃÑº¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´ ´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò

      สวทน. ไดดำเนินการ
จัดทำกลไกและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและ
สงเสริมการดำเนินงานของโครงการ Talent 
Mobility อาทิ กลไกการใชประโยชนนักเรียน
ทุนภาครัฐเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน
ในภาคเอกชน โครงการบมเพาะศักยภาพ
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของภาคอุตสาหกรรมดวย Talent Mobility 
กลไกการเช่ือมโยงความรวมมือระหวางประเทศ
ในการแลกเปลี่ยนและเคลื่อนยายบุคลากร
ผูเชี่ยวชาญไปชวยเพิ่มขีดความสามารถการ
แขงขันของภาคเอกชน (Cross-border Talent 
Mobility) รวมถึงโครงการพัฒนาผูเชี่ยวชาญ
อุตสาหกรรมรุนใหมเพื่อยกระดับขีดความ
สามารถดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในภาคเอกชน (TM Academy)

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมจำนวนผูเช่ียวชาญรุนใหม (New Talents) 
ดวยการถายทอดองคความรูประสบการณจากผูเช่ียวชาญรุนพ่ี (Mentors) แกผูเช่ียวชาญ
อุตสาหกรรมรุนใหมเพื่อยกระดับขีดความสามารถดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในภาคเอกชน ซ่ึงไดนำรองในกลุมเทคโนโลยีหลัก ไดแก เทคโนโลยีวัสดุศาสตร 
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ชีววิทยาและสมุนไพร จากการดำเนินโครงการ TM Academy 
มีบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยเขารวมโครงการ 
จำนวน 360 คน และบุคลากรจากสถานประกอบการจำนวน 144 คน พรอมท้ังสงเสริม
การฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการแกผูเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมรุนใหมที่มี
ศักยภาพการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม จำนวน 37 คน รวมกับผูเช่ียวชาญรุนพ่ี ในพ้ืนท่ี
ทดลองนำรองของสถานประกอบการ 12 แหง

à¾×èÍÊÃŒÒ§¤ÇÒÁàªÕèÂÁâÂ§·Õèà¢ŒÁá¢ç§

¹Í¡¨Ò¡¹Õé
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                         กับแผนที่นำทางการลดกาซเรือนกระจก
ของประเทศ ป พ.ศ. 2564 - 2573 (Thailand’s Nationally Determined
Contribution Roadmap on Mitigation 2021-2030) ที่เปนกรอบ
การดำเนินงานที่จะนำไปสูการบรรลุเปาหมายการลดกาซเรือนกระจก
ของประเทศ รอยละ 20 หรือท่ี 111 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
ภายในป 2573 โดยดำเนินการใน 3 สาขาหลัก (15 มาตรการ) ไดแก 
สาขาพลังงานและขนสง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ และสาขาการจัดการของเสีย ตามที่สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอนั้น สวทน. ไดมีคำสั่งที่ 54/2559 เรื่องแตงตั้งคณะทำงานจัดทำฐานขอมูลและแผนที่นำทาง
ดานเทคโนโลยีการลดกาซเรือนกระจกของประเทศไทย ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของจากภาครัฐ
และเอกชน อาทิ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดย สวทน. รวมกับศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ดำเนินการจัดทำฐานขอมูลและแผนท่ีนำทางดานเทคโนโลยีการลดกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสง ภาคกระบวนการทางอุตสาหกรรม 
และการใชผลิตภัณฑ และภาคการจัดการของเสียของประเทศไทย

     ดานเทคโนโลยีการลดกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสง ภาคกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ และภาคการจัดการของเสียของประเทศไทย ท่ี สวทน. ไดจัดทำ
ประกอบดวย 8 สาขาเทคโนโลยีตาม IPCC ดังนี้

á¼¹·Õè¹Ó·Ò§´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃÅ´¡�Ò«
àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡¢Í§»ÃÐà·Èä·Â

á¼¹·Õè¹Ó·Ò§´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÅ´¡�Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡

ÊÒ¢Ò 1A1 Public electricity and heat production 

ÊÒ¢Ò 1B2 Oil and natural gas

ÊÒ¢Ò 6B Waste water handling

ÊÒ¢Ò 6A1 Solid waste disposal on land

ÊÒ¢Ò 2A1 Cement production

ÊÒ¢Ò 1A3b Road transport

ÊÒ¢ÒÍ×è¹ æ (Energy consumption in residential,
Commercial, Agriculture sector)

ÊÒ¢Ò 1A2 Manufacturing industries and construction

8
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ระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นมีคุณลักษณะเพื่อตอบสนองตอขอมูลแผนที่นำทางดานเทคโนโลยีการลดกาซเรือนกระจก ดังนี้

รองรับการจัดเก็บสารสนเทศทั้งหมดของแผนที่นำทางดานเทคโนโลยีการลดกาซเรือนกระจก

สนับสนุนการจัดเก็บ ขอมูลในรูปแบบ Attachment file เพื่อจัดเก็บและเรียกคืนขอมูลที่เปน
สวนเพิ่มเติมของแตละเทคโนโลยี เชน บทความและเอกสารอางอิง

มีการจัดระเบียบขอมูลเทคโนโลยีใหเปนหมวดหมู ตามประเภท สาขาที่จะนำไปใช และสาขา
ที่จะสงผลตอการลดกาซเรือนกระจก

สนับสนุนการประมวลคะแนน (Readiness and impact score) ของแตละเทคโนโลยีที่จะมี
เพิ่มเติมตอไปในอนาคต

สามารถแสดงผลรายงานสารสนเทศของเทคโนโลยี

สามารถทำการสืบคนขอมูลเทคโนโลยีตามประเภท

สามารถเปรียบเทียบคะแนนระหวาเทคโนโลยีที่สนใจ

คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เห็นชอบฐาน
ขอมูลและแผนที่นำทางดานเทคโนโลยีการลดกาซเรือนกระจกฯ และตอมาไดเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเมื่อ
วันที่ 13 ตุลาคม. 2561

ÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ

Climate Technology Roadmap
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1A1 Public Electricity and Heat Production
Energy Management/System
Energy Efficiency
Fuel Switching

Heat & Power recover
Renewable Energy

6A1 Solid Waste Disposal on Land
Energy Management/System
Material Efficiency and Recycling
Renewable Energy

6B Waste Water Handing
Energy Management/System
Renewable Energy

1A3b Road Transport
Energy Management/System
Energy Efficiency
Fuel Switching
Renewable Energy

2A1 Cement Production
Material Efficiency and Recycling

1B2 Oil and Natural gas
Energy Management/System
Energy Efficiency

1A2 Manufacturing Industries
and Construction

Energy Management/System
Energy Efficiency
Heat & Power recover
Renewable Energy

1A4 Other Sector
(Energy Consumption in
Residential, Commercial,
Agriculture Sector)

Energy Management/System
Energy Efficiency
Renewable Energy
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 สวทน. สนับสนุนการประสานงานและรวมจัดทำรายงาน
สมุดปกขาวเรื่องการปฏิรูปการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพ
ของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) เพื่อศึกษา
สถานภาพของโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศในปจจุบัน 
และขอเสนอแนะในการพัฒนา NQI ของประเทศ รวมถึงไดจัดประชุม 
หารือ Thailand 4.0 R&I Open Forum เพื่อนำเสนอขอเสนอแนะ
เบื ้องตนจากการทำรายงานสมุดปกขาว ตอผู มีสวนไดสวนเสีย
ทั้งภาครัฐและเอกชน
กวา 150 ราย

จากการบูรณาการความรวมมือระหวางสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 
(มว.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) และ สวทน. 
ไดจัดทำขอเสนอในการจัดตั้ง ปฏิรูป ปรับปรุง และพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศไทยข้ึน ซ่ึงครอบคลุมท้ังดานกฎหมาย 
คณะกรรมการระดับชาติ การบริการ และการใชประโยชน อาทิ การ
ปรับปรุงรางพระราชบัญญัติโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ 
พ.ศ. .... ใหเปนกฎหมายหลักที่กำหนดกรอบ เปาหมายวัตถุประสงค
และโครงสรางของ NQI และต้ังคณะกรรมการนโยบาย NQI ระดับชาติ 
การขจัดความซ้ำซอนของการใหบริการ รวมถึงพัฒนาและสงเสริม
การนำมาตรฐานและกระบวนการ NQI ไปใชในดานตางๆ เชน การ
กำหนดกฎระเบียบการบังคับใชกฎหมายการคุมครองผูบริโภค เปนตน

ÊÁØ´»¡¢ÒÇâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹·Ò§¤Ø³ÀÒ¾¢Í§»ÃÐà·È

ÃÙ»áºº¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨ªÕÇÀÒ¾ àÈÃÉ°¡Ô¨ËÁØ¹àÇÕÂ¹
àÈÃÉ°¡Ô¨ÊÕà¢ÕÂÇ

 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) ไดนำประชาคมวิจัยท้ังภาครัฐเอกชน และ
มหาวิทยาลัย รวม 500 คน เขาพบ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อนำเสนอและมอบ
สมุดปกขาว “BCG in Action: การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
(Bio-Circular-Green Economy)” BCG Model 

 ขอเสนอ BCG Model เปนหัวใจสำคัญในการยกระดับ
ผูมีรายไดนอย เกษตรกร และผูประกอบการท่ียังอยูในระบบการผลิต
ที่ยังไมมีการใชเทคโนโลยีมากนัก ใหมีขีดความสามารถสูงขึ ้น 
ไปพรอมกับการพัฒนาผูประกอบการที่มีขีดความสามารถอยูแลว 
ใหมีศักยภาพในระดับโลก โดยคาดวาจะสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิต
เกษตร 3 - 5 เทา รวมถึงสงผลใหเกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ชีวภาพจากมูลคา 3 ลานลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 21 ของ จีดีพี 
ในป 2559 และเพ่ิมเปน 4.3 ลานลานบาท หรือรอยละ 25 ของจีดีพี
ในป 2566 โดย สวทน. จะผลักดันสมุดปกขาว บีซีจีโมเดล น้ี ใหเปน 
สวนหนึ่งของยุทธศาสตรหลักดานการวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศตอไป
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 การจัดทำกรอบยุทธศาสตรการวิจัยข้ันแนวหนา (Frontier Research Strategy) ไดเชิญกลุมนักวิจัยรุนใหมมาระดมสมอง
ภายใตหัวขอ “การวิจัยเพื่อสนับสนุนภาพอนาคต: คนไทยมีอายุขัยเฉลี่ย 100 ป และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ซึ่งหัวขอดังกลาวเปน
เปนโจทยทาทายของประเทศไทย และหลายประเทศ

  ทั้งนี้ ที่ประชุมไดระดมความคิดเห็น
โจทยวิจัยที่สามารถเริ่มทำไดในวันนี้ เพื่อสราง
โอกาสใหประเทศเปนเจาของเทคโนโลยีที่เปน 
Best in Class หรือ First in Class เพ่ือตอบโจทย
การใชงานในประเทศ และตอยอดสูการเปนผูนำ
ในระดับแนวหนาของโลก ตลอดจนสรางโอกาส
ในการคนพบสิ่งใหมๆ (New Discovery) เพื่อ
เปนรากฐานในการสรางกลไกขับเคลื่อน หรือ 
Growth engine ในระยะยาวของประเทศ 
ขอเสนอแนะที่ไดจากนักวิจัยรุ นใหม สวทน. 
จะนำมารวบรวมกับขอมูลที่ไดรับจากหนวยงาน
วิจัย และมหาวิทยาลัยตางๆ จัดทำเปนยุทธศาสตร
การวิจัยข้ันแนวหนาเสนอตอทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ พิจารณาเพื่อเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีตอไป

¡ÃÍºÂØ·¸ÈÒÊµÃ�¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ¢Ñé¹á¹ÇË¹ŒÒ

ÍÒËÒÃÍ¹Ò¤µ 

â´Âä´Œáº‹§¡ÅØ‹ÁÃÐ´Á¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹
ÍÍ¡à»š¹ 4 ¡ÅØ‹Á

¡ÒÃá¾·Â�áÅÐÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

¤ÇÒÁÁÑè¹¤§·Ò§¾ÅÑ§§Ò¹

¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹ÀÑÂ¤Ø¡¤ÒÁáÅÐÃÑºÁ×Í¡Ñº
¤ÇÒÁàÊÕèÂ§/âÍ¡ÒÊã¹Í¹Ò¤µ
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 สวทน. มีบทบาทสำคัญในการสรางและยกระดับความเขมแข็งดานการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของประเทศ โดยการ
ทำงานรวมกับหนวยงานหลักท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในรูปแบบของไตรภาคี (Triple Helix) ในการพัฒนา
มาตรการสำคัญตางๆ ที่จะชวยใหเกิดการรักษาฐานและความเปนผูนำระดับโลกของอุตสาหกรรมสาขายุทธศาสตรของประเทศไว 
รวมถึงการสรางธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเปนแหลงรายไดใหมในอนาคต โดยมีการจางงานบุคลากรทางดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งมีผลิตภาพแรงงานสูง ที่สามารถตอบโจทยและทันตอการแขงขันในภูมิภาคและระดับโลกได

           การสรางผู ประกอบการ
นวัตกรรม และยกระดับความสามารถทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม 

  การพัฒนากำลังคนในสาขายุทธศาสตร และเสริมสรางระบบนิเวศ
นวัตกรรม โดยไดดำเนินการรวบรวมขอเสนอความตองการบริการ MSTQ และการ
ลงทุนโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพ (NQI) จากหนวยงานที่เกี่ยวของ และจัดกลุม
ความตองการบริการ MSTQ และโครงสรางพ้ืนฐาน NQI  แยกตามอุตสาหกรรม 4 กลุม 
(1) อุตสาหกรรมอาหารอนาคต (2) อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ หุนยนตและระบบอัตโนมัติ 
(3) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหมและการบิน (4) อุตสาหกรรมสุขภาพและเทคโนโลยี
การแพทย รวมถึงดำเนินการตรวจสอบความตองการกับภาคอุตสาหกรรม และจัดทำ
รางขอเสนอแผนการลงทุนเพื่อเปนสวนหนึ่งของสมุดปกขาวการพัฒนา NQI ซึ่งจาก
การประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ คร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2561 
มีมติรับทราบและมอบหมายใหคณะทำงานสมุดปกขาวการจัดตั้งโครงสรางพื้นฐาน
ทางคุณภาพของประเทศ (White Paper) นำเสนอรางกฎหมายโครงสรางคุณภาพ
ของประเทศไทย (Basic Law) มารายงานในครั้งตอไป

 เปนการบูรณาการการดำเนินงานระหวางหนวยงานในกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก สำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ (มว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (สทน.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) (สทอภ.) รวมกับ
เครือขายมหาวิทยาลัย และหนวยงานพันธมิตร กวา 40 แหง  ประกอบดวย 3 แผนงานหลัก ไดแก 

¢ŒÍàÊ¹Íá¼¹¡ÒÃÅ§·Ø¹â¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹·Ò§¤Ø³ÀÒ¾ ÊÓËÃÑºÍØµÊÒË¡ÃÃÁà»‡ÒËÁÒÂ

á¼¹§Ò¹·Õè1 á¼¹§Ò¹·Õè3

¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹´ŒÒ¹ Ç· ¢Í§»ÃÐà·È

การรวมภารกิจของหนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 รวมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดทำการบริหารจัดการ
โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ ประกอบดวย 2 ประเด็นสำคัญ คือ

รูปแบบการดำเนินงานและการบริหารจัดการเพื่อใหเมืองนวัตกรรมอาหาร
เปนหน่ึงในโครงสรางพ้ืนฐานสำคัญตอการสนับสนุนการยกระดับการวิจัย พัฒนา 
และนวัตกรรมของประเทศในภาพรวม

¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞÃ‹ÇÁ¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹ËÅÑ¡

           การยกระดับบริการและ
โครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพ 
á¼¹§Ò¹·Õè2
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 สวทน. ไดรับมอบหมายใหจัดทำประเด็น
วิจัยและนวัตกรรมสำคัญสำหรับเปาหมายที่ 1 
(การวิจัยและนวัตกรรมเพื ่อสรางความมั ่งคั ่ง
ทางเศรษฐกิจ) เพื่อใชในการกลั่นกรองขอเสนอ
แผนงานวิจัยและนวัตกรรม และจัดทำขอเสนอ
กรอบวงเงินงบประมาณเบื้องตน (Pre-ceiling) 
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบ
ประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเด็นเรื่อง
การวิจัยและนวัตกรรม พิจารณาเห็นชอบ

 โดยไดดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 

จัดประชุมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการ
ศึกษา รวมทั้งดำเนินการสัมภาษณผูที่มีสวนไดสวนเสีย เพื่อระดมสมองใน
การจัดทำกรอบและประเด็นวิจัยและนวัตกรรม สำหรับแผนบูรณาการ
การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการจัดทำคำของบประมาณตอหนวยงาน ประกาศ
ประเด็นวิจัยและนวัตกรรม

ประกาศรับขอเสนอเชิงหลักการ (concept paper) โดยใชประเด็นวิจัย
และนวัตกรรมที่ประกาศเปนกรอบ และดำเนินการกลั่นกรองขอเสนอ

»ÃÐà´ç¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁàªÔ§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ� ÊÓËÃÑºá¼¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ »ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2563

 ดำเนินการจัดทำขอเสนอความรวมมือเพ่ือพัฒนากลไก ASEAN Open Innovation and Entrepreneurship ไดรับความเห็นชอบจาก 
ASEAN Committee on Science and Technology (ASEAN COST) และท่ีประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาเซียน และไดรับการ
บรรจุเปนวาระสำคัญของกรอบความรวมมืออาเซียนดาน วทน. เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศฟลิปปนส รวมถึงขับเคล่ือนการดำเนินงาน
นำรองใน 3 ประเทศ ไดแก กัมพูชา (smart farming) สปป.ลาว (organic product) และ เมียนมาร (food ingredient industry) เปนตน

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¹ÇÑµ¡ÃÃÁáººà»�´áÅÐ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà·¤â¹âÅÂÕÃÐ´ÑºÍÒà«ÕÂ¹
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เปนโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและ OECD โดย สวทน. ทำโครงการภายใตหัวขอ Enhancing 
Science, Technology and Innovation Policies ซ่ึงประกอบไปดวยกิจกรรมการจัดทำ STI Country Profile และ 
STI Outlook โดยประเทศสมาชิก OECD – CSTP ทุกประเทศรวมจัดสงขอมูลและสนับสนุนการจัดทำรายงานการ
วิเคราะหและวิจัยดังกลาว ซึ่งนอกจากจะเปนโอกาสในการประชาสัมพันธศักยภาพ วทน. ของไทย ในกลุมประเทศ
สมาชิก OECD และพันธมิตรแลว ยังเปนโอกาสและเปนขอมูลสนับสนุนในการตอยอดการจัดทำการศึกษาเชิงลึกดาน
การวิเคราะหศักยภาพและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมยุทธศาสตรของประเทศ (S-Curve Industries) ตามแนว
นโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยไดจัดทำขอเสนอโครงการ Enhancing Science, Technology and 
Innovation Policies และสรางเครือขายรวมกับศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC) OECD
กระทรวงการตางประเทศ และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

การสำรวจขอมูลวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนไทย ประจำป  2560 ผลผลิตโครงการประกอบดวย

รายงานการสำรวจขอมูลวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนไทยประจำป 2560 เผยแพรขอมูลผาน 
https://rdisurvey2017.weebly.com/
https://www.youtube.com/watch?v=dOo5Dghu5co&feature=youtu.be

ทำเนียบรายชื่อผูประกอบการที่มีการวิจัยและพัฒนา ประจำป 2560

ระบบฐานขอมูลดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำป 2561 เผยแพรขอมูลผาน http://stiic.sti.or.th/stat/
โดยนำขอมูลเผยแพรประกอบดวย

¡ÒÃ¨Ñ´·Ó°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ´Ñª¹ÕÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ (Ç·¹.)  ¢Í§»ÃÐà·È

8

¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ Œ́Ò¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ (Ç·¹.) ¢Í§»ÃÐà·È

§º»ÃÐÁÒ³ ´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò

ºØ¤ÅÒ¡Ã´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ

´ØÅ¡ÒÃªÓÃÐà§Ô¹·Ò§à·¤â¹âÅÂÕ

ÊÔ·¸ÔºÑµÃ

¼Å§Ò¹µÕ¾ÔÁ¾�´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ

à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ

หนังสือดัชนีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย ป 2561 เผยแพรขอมูลผาน
http://stiic.sti.or.th/work/indicator2018/

¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í ´ŒÒ¹ Ç·¹. ÃÐ´ÑºªÒµÔÃÐËÇ‹Ò§ÃÑ°ºÒÅä·ÂáÅÐ OECD
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ขอมูลนโยบาย วทน. ของประเทศไทย บรรจุอยูในฐานขอมูลของ 
EC-OECD STI Policy Compass

ขอมูลนโยบาย วทน. ของประเทศไทยแลวเสร็จ และเกิด
เครือขายหนวยงานที่มีความสามารถและเหมาะสมในการ 
กรอกขอมูล

นำสงขอมูล STI Policy Survey ของประเทศไทย ใหแก 
OECD และ มีขอมูลของประเทศไทยดาน นโยบาย วทน. 
อยูในฐานขอมูลของ EC-OE CD STI Policy Compass 
ซึ่งสามารถเขาถึงไดที่  https://stip.oecd.org/stip/

ÊÇ·¹.
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ÊÇ·¹. ã¹»‚ 25624 การทำงานของ สวทน. ในป 2562 เพื่อเตรียมความพรอมตอการปรับ
โครงสรางองคกรและบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจของสำนักงานภายใต

กระทรวงใหม (กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม) โดยมีโครงการสำคัญ ดังนี้

                              สวทน. เริ่มจัดทำนโยบายการ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย 
เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว 
โดยแนวคิด BCG Model เปนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมุงเนน
การสรางสมดุลระหวางการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ผานการนำองคความรูมาตอยอดฐาน
ความเขมแข็งภายในของประเทศไทย คือ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและผลผลิตทางการเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ พรอมกับปรับเปล่ียน
ระบบการผลิตไปสูการใชทรัพยากรอยางคุมคา เพื่อรักษาความ
มั่นคงทางวัตถุดิบ ความสมดุลของสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการ
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมุงเนนการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ 4 เปาหมาย ไดแก การแพทยและสุขภาพ เกษตรอาหาร 
พลังงาน และการทองเที่ยว 

                   ในป 2562 จัดทำรางประกาศหลักเกณฑ แนวปฏิบัติสำหรับผูใหทุน
ท่ีสอดคลองกับ พรบ. สงเสริมสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม และจัดทำรางประกาศหลักเกณฑ ออกภายใต พรบ. การพิสูจน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำไปใชประโยชน จัดทำขอเสนอการสนับสนุนการเงินแก small business ตามโจทยความตองการของภาครัฐ 
รวมถึงขอเสนอกลไกการสราง IDE ในชวงการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย

                                                                                       ในป 2562 จัดทำขอมูลเพื่อการวางแผนกลยุทธของเมือง
นวัตกรรมอาหาร พัฒนาและใหบริการ Service Platforms (FDA & Food Safety, FDA พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรและกลไกสนับสนุน
นวัตกรรมอาหารของประเทศ Flavor Science and Sensory Evaluation, Future Food Lab, Food Pilot Plant, Advanced Testing 
and analysis (e.g. SLRI, NCTC, CTL) Academy, FoodTech Accelerator, Global Network ใหตรงตามความตองการของผูประกอบการ 
นอกจากน้ียังคงขยายการดำเนินงานเมืองนวัตกรรมอาหารออกไปยังหนวยงานท่ีมีศักยภาพ เชน มหาวิทยาลัย และอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค

BCG Model

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¢Í§»ÃÐà·È

     ในป 2562 สนับสนุน
งบประมาณเพ่ือทำวิจัยและนวัตกรรม จัดทำระบบการบริหาร
จัดการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานรวมกับหนวยงาน
บริหารจัดการและสงมอบผลลัพธ (Outcome Delivery Unit 
หรือ ODU) วิจัยนโยบายเพ่ือศึกษาการดำเนินงานของแผนงาน 
Spearhead ดานเศรษฐกิจ รวมถึงการเตรียมกระบวนการ
และการจัดทำคูมือสำหรับการพิจารณาคัดเลือกแผนงานวิจัย
และนวัตกรรมที่สำคัญ (Spearhead Program) สำหรับ
ปงบประมาณ 2564

¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ 
ÃÐÂÐ 20 »‚ (¾.È. 2560-2579) 

¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹àÁ×Í§¹ÇÑµ¡ÃÃÁÍÒËÒÃ (Food Innopolis) 
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ไดดำเนินโครงการสำรวจและจัดทำขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือสนับสนุนการจัดต้ังและการดำเนินงานของวิสาหกิจเร่ิมตนในกลุมสุขภาพและ
สาธารณสุขในประเทศไทย และกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศไทย ผานการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะหกฎหมาย กฎระเบียบ 
มาตรการจูงใจและแนวปฏิบัติของตางประเทศที่ประสบความสำเร็จในการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มตน สำรวจความเห็นจากกลุมเปาหมาย
ที่เกี่ยวของถึงแนวปฏิบัติในปจจุบันและขอจำกัดทางดานกฎหมาย 
กฎระเบียบ รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานและขอบังคับตาง ๆ ที่สง
ผลเสียตอการดำเนินงานและโอกาสในการประสบความสำเร็จของ
วิสาหกิจเริ่มตน เพื่อจัดทำขอเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับภาครัฐ
ท่ีสามารถนำไปสูการแกไขกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติตาง ๆ 
ท่ีชวยสนับสนุนการเติบโตและโอกาสในการประสบความสำเร็จของ
วิสาหกิจเร่ิมตน และ สวทน. ไดดำเนินโครงการศึกษาสถานภาพการ
พัฒนาวิสาหกิจเริ ่มตน ผานการสำรวจสถานภาพการพัฒนา
ผูประกอบการวิสาหกิจเร่ิมตนในประเทศไทยในมิติตาง ๆ เพ่ือเสนอ
แนะแนวทางการสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจเริ่มตนที่เหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทย รวมถึงใหประเทศไทยมีนโยบายสนับสนุน
วิสาหกิจเริ่มตนที่ตรงกับสถานภาพและความตองการของวิสาหกิจ
เริ่มตน และเปนการใชทรัพยากรภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ เพื่อให
วิสาหกิจเริ่มตนไทยไดรับการสนับสนุนอยางเหมาะสมและมีโอกาส 
ในการเติบโตเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

             ในป 2562 โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนความสามารถดานวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมขนาดใหญ มีแผนในการพัฒนากลไกการผลิตกำลังคนดานวิจัยและนวัตกรรม (ป.โท) ควบคูกับกำลังคนทางเทคนิคและ
เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพสูง (ปวส.-ป.ตรี) ใหแกอุตสาหกรรมขนาดใหญอยางเปนระบบ

 นอกจากน้ียังมีการศึกษาวิจัยและพัฒนา
ระบบสารสนเทศสำหรับการวิเคราะหขอมูลบุคลากร
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศ เพ่ือสนับสนุนโครงการ Talent Mobility 
ระบบสารสนเทศสำหรับการทำ Data Analytic 
เพื ่อรองรับการดำเนินการ National Talent 
Management Center รวมถึงยกระดับเชิงภูมิภาค 
(Area-based Development) ดวยการยกศักยภาพ
ธุรกิจประกอบการทองถิ่น วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมดวย Digital Transformation 

 รวมถึงพัฒนาเครือขายการดำเนินงาน (Consortium) ระหวางภาครัฐ 
ภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในสวนของโครงการ Talent Mobility มีแผน
ในการดำเนินงานขับเคล่ือนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารอยางย่ังยืน ดวยการพัฒนา
บุคลากรเฉพาะทางและการถายโอนความรูขามพรมแดน (Sustainable Economy 
Driving of Food Industry by Specialized Personnel Development and 
Cross Border Knowledge Transfer) รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือสงเสริม
การเรงพัฒนากำลังคนดานวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรม
เกษตรใหเกิดความยั่งยืน ผานการถายโอนความรูเชิงลึกและนวัตกรรมขั้นสูงจาก
ผูเชี่ยวชาญตางประเทศในเรื่องที่สำคัญเรงดวนที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหาร
และอุตสาหกรรมเกษตร สูนักวิจัยไทยและภาคอุตสาหกรรมไทยในวงกวาง

¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ ¹ÇÑµ¡ÃÃÁÃÒÂãËÁ‹ (Innovative Startup) 

      ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃºØ¤ÅÒ¡Ã´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕ áÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ¨Ò¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÅÐÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂ
¢Í§ÀÒ¤ÃÑ°ä»» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹ã¹ÀÒ¤àÍ¡ª¹à¾×èÍÂ¡ÃÐ Ñ́º¢Ṍ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¢Í§ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÃÍ§ÃÑº»ÃÐà·Èä·Â 4.0
(National Talent Management Program) 

      สวทน. ไดดำเนินโครงการพัฒนา
ทักษะดานความเปนผูประกอบการใหแกนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา ผานการจัดกิจกรรม Strategic Hackathon 
ดาน HealthTech/Health and Wellness/TravelTech 
ในพื้นที่กลุมภาคเหนือตอนบน กลุมภาคเหนือตอนลาง 
กลุ มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ มภาคกลางและ
ภาคตะวันออก และกลุมภาคใต และกิจกรรมอบรม
หลักสูตร Intensive Developer Camp และ Software 
Development for Non-Developer เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ความเปนผูประกอบการและเตรียมความพรอมใหแก
นักเรียน นิสิต นักศึกษากอนเขาสูกิจกรรม Startup 
Thailand League และกิจกรรม Business Brotherhood 
ซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

¹Í¡¨Ò¡¹Õé
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Ê‹Ç¹·Õè

5

10%

20%

40%
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¡ÒÃà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÍ§¤�¡Ã
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¡ÒÃà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃÍ§¤�¡Ã5

 การสรางความเชี่ยวชาญและรอบรูของบุคลากร ทั้งความรู
และประสบการณเชิงลึกและเชิงกวาง มีการพัฒนาบุคลากรที่มีความ
หลากหลายและเหมาะสม พัฒนาทักษะบริหารจัดการเพื่อใหสามารถ
ผลักดันงานใหสัมฤทธิผล บุคลากรของ สวทน. ตองสามารถผลักดันงาน
ใหสำเร็จภายใตขอจำกัดของเวลาและทรัพยากร โดยใชทักษะดานการ
บริหารจัดการ อาทิ การวางแผน การส่ือสาร และการบริหารทรัพยากร
บุคคลท่ีดี รวมถึงการมีวัฒนธรรมองคกรท่ีเขมแข็ง การสงเสริมวัฒนธรรม
องคกรท่ีเหมาะสมเปนหัวใจหลักในการสรางความผูกพัน ความสุข และ
มุงมั่นทุมเทเพื่อความสำเร็จของงาน ภายใตการยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรมตามหลักองคกรธรรมาภิบาล

 ผลการดำเนินงานที่สำคัญดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร ในป 2561 ประกอบดวย การจัดทำเสนทาง
ความกาวหนาสายอาชีพ (Career Path) เพ่ือสรางความรู ความสามารถและการเติบโตของพนักงานอยางตอเน่ือง (Learning & Growth) 
โดยรวมถึงการกำหนดแนวทางและผลงานที่ใชเลื่อนตำแหนงสายวิชาการและสายสนับสนุน การปรับปรุงโครงสรางเงินเดือนของสำนัก
งานฯ การสราง KM ในองคกรผานการจัดทำ Flow กระบวนการภายในสำนักงาน และคูมือการทำงาน  รวมถึงการจัด STI Brown Bag Seminar 
เพ่ือใหความรูกับพนักงานในองคกร การพัฒนาบุคลากร โดยการออกแบบและจัดหา Coach สำหรับพนักงานเพ่ือดึงศักยภาพและเปล่ียน 

Mindset ของพนักงาน ผาน workshop และการทำงานจริง รวมถึงการจัดหาหลักสูตรที่ให Tools ในการทำงานที่ เสริมสมรรถนะ 

(Competency) ในดานท่ีพนักงานตองการ และรองรับกับโจทยท่ีจำเปนสำหรับอนาคต (Skills for the Future) ในดานการสรางความ
ผูกพันและการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคกร มีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานตอองคกร กิจกรรมสัมพันธ  การสำรวจความตองการ

          สำนักงานไดใหความ
สำคัญการพัฒนากระบวนการทำงาน
ใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยางมี
ธรรมาภิบาล (Smart office) โดยการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการดำเนินงานภายใน
องคกร เพื ่อการบริหารและจัดการ
ทรัพยากรขององคกรโดยนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช

¹Í¡¨Ò¡¹Õé
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1 2 3 4 5

ÀÒ¤¼¹Ç¡



ในปงบประมาณ 2561 ณ สิ้นปงบประมาณ สำนักงานฯ มีบุคลากรจำนวน 112 คน จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
และกลุมสายงาน ดังนี้ 

ºØ¤ÅÒ¡Ã¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹âÂºÒÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ

¨Óá¹¡µÒÁ¡ÅØ‹ÁÊÒÂ§Ò¹

¨Óá¹¡µÒÁÇØ²Ô¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ªÒÂ 5 ¤¹
ËÞÔ§ 14 ¤¹

ªÒÂ 20 ¤¹
ËÞÔ§ 39 ¤¹

ªÒÂ 19 ¤¹
ËÞÔ§ 15 ¤¹

¼ÙŒºÃÔËÒÃ
17

15.18 60.71 24.11

ÇÔ¨ÑÂáÅÐÇÔªÒ¡ÒÃ »®ÔºÑµÔ¡ÒÃ

¾¹Ñ¡§Ò¹ ¨Ó¹Ç¹ 112 ¤¹

ÃÇÁ 112 ¤¹

ÃÇÁ 112 ¤¹

¤¹

ÃŒÍÂÅÐ

27¤¹68 ¤¹

ÃŒÍÂÅÐ

»ÃÔÞÞÒµÃÕ
19 ¤¹

»ÃÔÞÞÒâ·
59 ¤¹

»ÃÔÞÞÒàÍ¡
34 ¤¹
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ÀÒ¤¼¹Ç¡

16.96 52.68 30.36
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ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃáÊ´§Ê¶Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹»ÃÐ¨Ó»‚

2561

152,028,957.51

2560

§ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹

Ë¹‹ÇÂ : ºÒ·

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ËÁØ¹àÇÕÂ¹

ËÁÒÂàËµØ

ÃÇÁÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ËÁØ¹àÇÕÂ¹

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

5

6

7

146,694,636.57 
927,211.12 
823,167.77 

3,583,942.05

141,949,345.20

11,785,321.90

163,814,279.41 153,416,312.18

11,466,966.98

133,197,856.27

1,728,188.12

574,458.68

6,448,842.13

5,511,129.10

1,421,213.67

4,852,979.13

5,694,613.11

1,086,999.74

4,685,354.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�äÁ‹ËÁØ¹àÇÕÂ¹

ÃÇÁÊÔ¹·ÃÑ¾Â�äÁ‹ËÁØ¹àÇÕÂ¹

(¹Ò§ÊÒÇÃµÔÁÒ  àÍ×éÍ¸ÃÃÁÒÀÔÁØ¢)
¼ÙŒª‹ÇÂàÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ

(¹ÒÂ¡ÔµÔ¾§¤�  ¾ÃŒÍÁÇ§¤�)
àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹âÂºÒÂ
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ

ÃÇÁÊÔ¹·ÃÑ¾Â�

อุปกรณ 
สินทรัพยไมมีตัวตน
เงินมัดจำ

8

9

10

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�

³ ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2561

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹âÂºÒÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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§ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹
³ ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2561

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹âÂºÒÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ

2561

34,281,221.39

2560

Ë¹‹ÇÂ : ºÒ·

Ë¹ÕéÊÔ¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹

ËÁÒÂàËµØ

ÃÇÁË¹ÕéÊÔ¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹

เจาหนี้ระยะสั้น
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึง
      กำหนดชำระภายใน 1 ป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

11

13

12

26,076,929.44

2,243,153.04

5,961,138.91

2,202,189.67

127,330,868.35 129,455,918.61

36,483,411.06

127,330,868.35

2,202,189.67

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

Ë¹ÕéÊÔ¹äÁ‹ËÁØ¹àÇÕÂ¹

ÃÇÁË¹ÕéÊÔ¹äÁ‹ËÁØ¹àÇÕÂ¹

ÃÇÁÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÊØ·¸Ô/Ê‹Ç¹·Ø¹

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึง
 กำหนดชำระเกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป

·Ø¹
ÃÒÂä´ŒÊÙ§¡Ç‹Ò¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÊÐÊÁ

27,043,165.40

100,287,702.95

13

Ë¹ÕéÊÔ¹

ÃÇÁË¹ÕéÊÔ¹

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÊØ·¸Ô/Ê‹Ç¹·Ø¹

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÊØ·¸Ô/Ê‹Ç¹·Ø¹

(¹Ò§ÊÒÇÃµÔÁÒ  àÍ×éÍ¸ÃÃÁÒÀÔÁØ¢)
¼ÙŒª‹ÇÂàÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ

(¹ÒÂ¡ÔµÔ¾§¤�  ¾ÃŒÍÁÇ§¤�)
àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹âÂºÒÂ
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22,146,232.04

1,814,161.53

23,960,393.57

129,455,918.61

15,312,156.87

2,801,218.65

4,032,856.52

1,814,161.53

102,412,753.21

 27,043,165.40
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§ºáÊ´§¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹
³ ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2561

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹âÂºÒÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

ÃÒÂä´Œ

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ

ÃÒÂä´ŒÊÙ§(µèÓ)¡Ç‹Ò¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÊØ· Ô̧

รายไดเงินงบประมาณ
รายไดจากเงินอุดหนุน
รายไดอื่น

14

15

302,815,700.00

109,271,415.50

1,233,948.34

354,413,189.51

106,055,000.00

1,613,446.98

2561 2560

Ë¹‹ÇÂ : ºÒ·

ËÁÒÂàËµØ

คาใชจายบุคลากร
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
เงินทุนสนับสนุนโครงการ
สวนลดมูลคาเงินรวมทุนโครงการ

16

17

18

19

20

21

87,894,217.09

3,410,500.00

200,655,458.66

2,323,246.38

1,649,693.44

4,425,240.30

115,087,758.23

-

79,541,782.75

3,658,517.11

189,965,796.97

2,877,271.32

1,324,820.35

5,289,550.91

151,695,749.42

11,135,097.52

413,321,063.84ÃÇÁÃÒÂä´Œ 462,081,636.49

415,446,114.10ÃÇÁ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ 445,488,586.35

(2,125,050.26) 16,593,050.14

(¹Ò§ÊÒÇÃµÔÁÒ  àÍ×éÍ¸ÃÃÁÒÀÔÁØ¢)
¼ÙŒª‹ÇÂàÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ

(¹ÒÂ¡ÔµÔ¾§¤�  ¾ÃŒÍÁÇ§¤�)
àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹âÂºÒÂ
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÊØ· Ô̧/Ê‹Ç¹·Ø¹
ÊÓËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2561

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹âÂºÒÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

Ë¹‹ÇÂ : ºÒ·

·Ø¹
ÃÒÂä´ŒÊÙ§(µèÓ)
¡Ç‹Ò¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ

ÊÐÊÁ

ÃÇÁÊÔ¹·ÃÑ¾Â�
ÊØ·¸Ô/Ê‹Ç¹·Ø¹

27,043,165.40

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
รายไดต่ำกวาคาใชจายสำหรับงวด

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
รายไดสูงกวาคาใชจายสําหรับงวด

102,412,753,21

(2,125,050.26)

129,455,918.61
(2,125,050.26)

100,287,702.9527,043,165.40
ÂÍ´¤§àËÅ×Í
³ ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2561

ÂÍ´¤§àËÅ×Í
³ ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2560

127,330,868.35

27,043,165.40

-

85,819,703.07
16,593,050.14

112,862,868.47
16,593,050.14

102,412,753.2127,043,165.40 129,455,918.61

(¹Ò§ÊÒÇÃµÔÁÒ  àÍ×éÍ¸ÃÃÁÒÀÔÁØ¢)
¼ÙŒª‹ÇÂàÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ

(¹ÒÂ¡ÔµÔ¾§¤�  ¾ÃŒÍÁÇ§¤�)
àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹âÂºÒÂ
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´
ÊÓËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2561

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹âÂºÒÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ

2561 2560

Ë¹‹ÇÂ : ºÒ·

¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁ´Óà¹Ô¹§Ò¹

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

รายไดสูง(ต่ำ)กวาคาใชจายสุทธิ
รายการปรับกระทบรายไดสูง(ต่ำ)
กวาคาใชจายสุทธิเปนเงินสด(รับ)จาย

 จากกิจกรรมดำเนินงาน
สวนลดมูลคาเงินรวมทุนโครงการ
โอนเงินรวมทุนโครงการเปนคาใชจายอุดหนุน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
ปรับปรุงสินทรัพยเปนคาใชจาย
รายไดดอกเบี้ย

รายไดสูง(ต่ำ)กวาคาใชจายจากการดำเนินงานกอน
        การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

 ลูกหนี้ระยะสั้น
 วัสดุคงเหลือ
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

คาประกันภัยจายลวงหนา
คาใชจายจายลวงหนา

 เงินมัดจำและเงินประกัน

(2,125,050.26)

-

-

4,425,240.30
7,510.68

(1,208,046.84)
1,099,653.88

800,977.00
(248,709.09)

2,089.82
2,848,807.43
 (167,625.00)

16,593,050.14

11,135,097.52
10,650,384.24
5,289,550.91

-

(1,174,767.91)
42,493,314.90

(119,896.53)
(181,087.39)

(9,128.78)
(6,126,132.03)

(54,405.01)

(¹Ò§ÊÒÇÃµÔÁÒ  àÍ×éÍ¸ÃÃÁÒÀÔÁØ¢)
¼ÙŒª‹ÇÂàÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ

(¹ÒÂ¡ÔµÔ¾§¤�  ¾ÃŒÍÁÇ§¤�)
àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹âÂºÒÂ
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´
ÊÓËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2561

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹âÂºÒÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ

2561

16,858,211.53

2560
Ë¹‹ÇÂ : ºÒ·

à§Ô¹Ê´ÊØ·¸Ôä´ŒÁÒ¨Ò¡(ãªŒä»ã¹)¡Ô¨¡ÃÃÁ´Óà¹Ô¹§Ò¹

à§Ô¹Ê´ÊØ·¸Ôä´ŒÁÒ¨Ò¡(ãªŒä»ã¹)¡Ô¨¡ÃÃÁÅ§·Ø¹

à§Ô¹Ê´áÅÐÃÒÂ¡ÒÃà·ÕÂºà·‹Òà§Ô¹Ê´à¾ÔèÁ¢Öé¹ÊØ·¸Ô 

à§Ô¹Ê´áÅÐÃÒÂ¡ÒÃà·ÕÂºà·‹Òà§Ô¹Ê´ ³ ÇÑ¹µŒ¹§Ç´

146,694,636.57 133,197,856.27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของรายงานการเงินน้ี

¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁÅ§·Ø¹

à§Ô¹Ê´áÅÐÃÒÂ¡ÒÃà·ÕÂºà·‹Òà§Ô¹Ê´
³ ÇÑ¹ÊÔé¹§Ç´

37,655,991.27

(3,361,431.23) (1,266,156.66)

13,496,780.30 36,389,834.61

133,197,856.27 96,808,021.66

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
 เจาหนี้ระยะสั้น
 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินสวนที่
 ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ภาษีหัก ณ ที่จายคางนำสง
เงินประกันผลงาน
เงินประกันสัญญา

 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

10,764,772.57 

(558,065.61)

53,330.68 
1,018,285.21 

856,666.50 
388,028.14 

2,350,302.67 

143,603.47 

(19,963.74)
797,825.86 
418,542.25 

(2,036,984.40)

รับดอกเบี้ย
เงินจายซื้ออุปกรณ
เงินจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดจายสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน

1,222,049.67 
(383,053.20)

(1,532,240.00)
(2,668,187.70)

1,148,992.99 
(1,075,116.35)

(449,400.00)
(890,633.30)

(¹Ò§ÊÒÇÃµÔÁÒ  àÍ×éÍ¸ÃÃÁÒÀÔÁØ¢)
¼ÙŒª‹ÇÂàÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ

(¹ÒÂ¡ÔµÔ¾§¤�  ¾ÃŒÍÁÇ§¤�)
àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹âÂºÒÂ
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ÊÓËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2561
(Ë¹‹ÇÂ : ºÒ· Â¡àÇŒ¹µÒÁ·Õèä´ŒÃÐºØäÇŒ)

ËÁÒÂàËµØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹

ËÁÒÂ
àËµØ ¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹âÂºÒÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) มีหนาที่รับผิดชอบ
หลักในการจัดทำแผนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ สงเสริมและสนับสนุนหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใหดำเนินกิจกรรมตามนโยบายและแผน และประสานงานใหสถาบันวิจัยหรือสถาบันการ
ศึกษาในประเทศและตางประเทศทำความรวมมือดานการศึกษาหรือการวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองตอนโยบายและ
ความตองการของประเทศในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ËÁÒÂ
àËµØ à¡³±�¡ÒÃ¨Ñ´·Ó§º¡ÒÃà§Ô¹

งบการเงินจัดทำขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช ซึ่งรวมถึงหลักการ
และนโยบายบัญชีสำหรับหนวยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในงบ
การเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหนวยงานของรัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ 0410.3/ว 357 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

กรอบกฎหมายหลักที ่เกี ่ยวของกับการดำเนินงานของ สวทน. ไดแก พระราชบัญญัติวาดวยวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2551 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดรับจัดสรรรายจายประจำป หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 302,815,700.- บาท
(ปงบประมาณ 2560 จำนวน 354,413,189.51.- บาท) โดยแยกเปนงบบุคลากร จำนวน 57,820,100.- บาท และงบดำเนินงาน
จำนวน 244,587,600.- บาท เพื่อใชจายในแผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
แผนงานบูรณาการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และงบกลาง จำนวน
408,000.- บาท เพื่อใชดำเนินโครงการ Country Programme

สวทน. ตั้งอยูที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
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ËÁÒÂ
àËµØ

ÁÒµÃ°Ò¹áÅÐ¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÑÞªÕÀÒ¤ÃÑ°©ºÑºãËÁ‹
áÅÐÁÒµÃ°Ò¹áÅÐ¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÑÞªÕÀÒ¤ÃÑ°·Õè»ÃÑº»ÃØ§ãËÁ‹

ËÁÒÂ
àËµØ ÊÃØ»¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÑÞªÕ·ÕèÊÓ¤ÑÞ

4.1 à§Ô¹Ê´áÅÐÃÒÂ¡ÒÃà·ÕÂºà·‹Òà§Ô¹Ê´

กระทรวงการคลังไดประกาศใชมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม ดังนี้

ฝายบริหารเชื ่อวา มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหมขางตน จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินใน
งวดที่นำมาถือปฏิบัติ 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายความรวมถึง
เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม และ
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งมีอายุไมเกิน 3 เดือน
นับจากวันที่ไดมา

ลูกหนี้ภายใน สวทน. กรณีใหพนักงานยืมเงินไปใช
จายในการปฏิบัติงานโดยไมมีดอกเบี้ย เชน เงินยืมทดรอง จะ
รับรูลูกหนี้ตามมูลคาที่จะไดรับโดยไมตั้งบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ

วัสดุคงเหลือ แสดงตามราคาทุนคำนวณมูลคาวัสดุคง
เหลือโดยวิธีเขากอนออกกอน และรับรูเปนคาใชจาย เมื่อมีการ
ตรวจนับ ณ วันสิ้นงวด

เงินรวมทุนโครงการ หมายถึง โครงการความรวมมือ
ระหวาง สวทน. กับหนวยงานอื่น ซึ่งบริหารจัดการโดยคณะ
กรรมการกำกับโครงการ และโครงการท่ี สวทน. รวมบริหารจัดการ
และดำเนินการดวยงบประมาณ ของ สวทน. เปนสวนใหญ

มีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561

หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1   เรื่อง การนำเสนอรายงานการเงิน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3   เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5   เรื่อง ตนทุนการกูยืม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินคาคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน

4.3 ÇÑÊ´Ø¤§àËÅ×Í

4.2 ÅÙ¡Ë¹ÕéÃÐÂÐÊÑé¹

4.4 à§Ô¹Ã‹ÇÁ·Ø¹â¤Ã§¡ÒÃ
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4.5 ÍØ»¡Ã³�

»ÃÐàÀ· ÍÒÂØ¡ÒÃãËŒ»ÃÐâÂª¹� (»‚)

อุปกรณ แสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม ยกเวนอุปกรณที่มีราคาทุนต่ำกวา 10,000 บาท จะแสดงเปน
คาใชจายในงวดที่เกิดรายการ

4.6 ÊÑÞÞÒàª‹ÒÃÐÂÐÂÒÇ

4.7 ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�äÁ‹ÁÕµÑÇµ¹

ณ วันที่เริ่มตนขอตกลงหรือมีการประเมินขอตกลงใหม สวทน. จะพิจารณาวา สัญญาดังกลาวเปนสัญญาเชาการ
เงินหรือไม โดยพิจารณาสินทรัพยจากระยะเวลาของสัญญาวาครอบคลุมอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจสวนใหญของ
สินทรัพย แมวาจะไมมีการโอนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้น สัญญานั้นจะนำไปสูสิทธิในการใชสินทรัพย ทำให สวทน. มีสิทธิในการ
ควบคุมการใชสินทรัพยนั้น ถือเปนสัญญาเชาการเงิน

สินทรัพยไมมีตัวตน แสดงในราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา ยกเวนสินทรัพยไมมีตัวตน
ที่มีราคาต่ำกวา 20,000 บาท จะแสดงเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ

คาตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนคำนวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชน โดยประมาณ 3 ป

สัญญาเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนมาให สวทน. ใน
ฐานะผูเชาถือเปนสัญญาเชาดำเนินงาน จำนวนเงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดำเนินงานจะรับรูเปนคาใชจายในงบแสดง
ผลการดำเนินงานทางการเงิน ตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของ  สัญญาเชา

สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยนั้นเชนเดียวกับ
สินทรัพยที่มีเพื่อใชงานอื่น ๆ ประเภทเดียวกัน หรืออายุของสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา

สินทรัพยที่ไดรับจากการบริจาค แสดงในราคาทุนตามประเภทของสินทรัพย โดยจะบันทึกสินทรัพยคูกับหนี้สิน 
ในรายการรายไดรอการรับรู และจะทยอยรับรูเปนรายไดจากการบริจาคตามสัดสวนของคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่ไดรับ
บริจาคในแตละงวดบัญชี

คาเสื่อมราคาอุปกรณ คำนวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย แตละประเภท
ดังนี้

ÍØ»¡Ã³�

ÍØ»¡Ã³�¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�

ÂÒ¹¾ÒË¹Ð

3 - 10

3 - 5

5



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2561 49

4.8 Ë¹ÕéÊÔ¹µÒÁÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹
 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน เปนหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเชาสินทรัพยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความ

เปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหแก สวทน. ในฐานะผูเชา ถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกสินทรัพย
ดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใด 
จะต่ำกวา โดยจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายจะ  ปนสวนระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงิน เพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่
ตอหนี้สินที่คงคางอยูโดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สิน
ไมหมุนเวียน สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินในสวนของตนทุนทางการเงินตลอดอายุ
ของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยนั้นเชนเดียว
กับสินทรัพยที่มีเพื่อใชงานอื่น ๆ ประเภทเดียวกัน หรืออายุของสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา

4.9 ·Ø¹

ทุนของ สวทน. จำนวน 27,043,165.40 บาท เปนเงินและสินทรัพยที่ไดรับโอนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ

4.10 ¡ÒÃÃÑºÃÙŒÃÒÂä´ŒáÅÐ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ
รายไดเงินงบประมาณจะรับรูเมื่อไดรับจัดสรรและอนุมัติฎีกาเบิกเงินงบประมาณ
รายไดจากการใหบริการจะรับรูเมื่อไดใหบริการกับลูกคาแลว
รายไดดอกเบี้ยรับจะรับรูรายไดตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของสินทรัพย
รายไดอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง
คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง

4.11 ¡Í§·Ø¹ÊÓÃÍ§àÅÕéÂ§ªÕ¾ 
สวทน. จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริหารโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะสวนของสำนักงานคณะกรรมการ

นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ จำนวน 2 กองทุน คือ “กองทุนสำรอง เล้ียงชีพ เค มาสเตอร พูล ฟนด
ซึ่งจดทะเบียนแลว - ตราสารหนี้” และ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร พูล ฟนด ซึ่งจดทะเบียนแลว - ผสม หุน
ไมเกินรอยละ 25” สวทน. จายเงินสมทบเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 8 ของเงินเดือนพนักงาน

เงินสมทบและเงินผลประโยชนนี้จะจายใหแกสมาชิก เมื่อสมาชิกครบเกษียณอายุ  ตายหรือออกจากงานโดย
ไมมีความผิด ตามอายุการทำงานดังตอไปนี้

สวทน. รับรูเงินจายสมทบเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินในงวด ที่เกิดรายการโดยสินทรัพย
ของกองทุนสำรองเล้ียงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของ สวทน. และบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนสำรองเล้ียงชีพเฉพาะสวน
ของ สวทน.

ÍÒÂØ§Ò¹¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ ÃŒÍÂÅÐ¢Í§à§Ô¹ÊÁ·º

µÑé§áµ‹ 0.5 »‚ ¶Ö§ 3 »‚

ÁÒ¡¡Ç‹Ò 3 »‚ ¶Ö§ 4 »‚

ÁÒ¡¡Ç‹Ò 4 »‚ ¶Ö§ 5 »‚

ÁÒ¡¡Ç‹Ò 5 »‚ ¢Öé¹ä»
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áÅÐ¼Å»ÃÐâÂª¹�à§Ô¹ÊÁ·º
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ËÁÒÂ
àËµØ

à§Ô¹Ê´áÅÐÃÒÂ¡ÒÃà·ÕÂºà·‹Òà§Ô¹Ê´

2561

146,694,636.57 133,197,856.27

2560
»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

ÃÇÁ

ËÁÒÂ
àËµØ

ÅÙ¡Ë¹ÕéÃÐÂÐÊÑé¹
»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

ÅÙ¡Ë¹Õéà§Ô¹Â×Á·´ÃÍ§ ³ ÇÑ¹ÊÔé¹»‚ áÂ¡µÒÁÍÒÂØË¹Õé ´Ñ§¹Õé

ÅÙ¡Ë¹Õéà§Ô¹Â×Á·´ÃÍ§ ÂÑ§äÁ‹¶Ö§¡ÓË¹´ªÓÃÐ
áÅÐ¡ÒÃÊ‹§ãªŒãºÊÓ¤ÑÞ

à¡Ô¹¡ÓË¹´ªÓÃÐ
áÅÐ¡ÒÃÊ‹§ãªŒãºÊÓ¤ÑÞ ÃÇÁ

ËÁÒÂ
àËµØ

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ËÁØ¹àÇÕÂ¹Í×è¹
»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารออมทรัพย

-

146,694,636.57

50,000.00

133,147,856.27

2561

3,583,942.05 6,448,842.13

2560

ÃÇÁ

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคางรับ
คาประกันภัยจายลวงหนา
คาใชจายจายลวงหนาอื่น

288,298.00

12,648.47

3,282,995.58

302,300.83

14,738.29

6,131,803.01

2561

2561

927,211.12

927,211.12

1,325,688.12

927,211.12 -

-1,325,688.12

1,728,188.12

2560

2560

ÃÇÁ

ลูกหนี้การคาหนวยงานภาครัฐ
เงินยืมทดรองจาย

-

927,211.12

402,500.00

1,325,688.12
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ËÁÒÂ
àËµØ

ÍØ»¡Ã³�
»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

ÃÒ¤Ò·Ø¹

ÍØ»¡Ã³� ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ� ÂÒ¹¾ÒË¹Ð ÃÇÁ ÃÇÁ

2561 2560

ณ วันตนงวด
ซื้อ
รับโอน
โอนออก
เพิ่มจากสัญญาเชาการเงิน
สัญญาเชาทางการเงินลดลง

11,735,874.05

215,052.50

33,600.00

(59,280.00)

-

-

10,781,318.52

321,091.75

(18,169.32)

-

¤‹ÒàÊ×èÍÁÊÐÊÁ

ณ วันปลายงวด 11,925,246.55

ณ วันตนงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
สัญญาเชาทางการเงิน

ÃÒ¤ÒµÒÁºÑÞªÕ

คาเส่ือมราคาสำหรับงวดปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 จำนวน 3,227,214.23 บาท ไดรวมคาเส่ือมราคาของสินทรัพยตามสัญญาเชา
ทางการเงินจำนวน 2,838,225.17 บาท
สินทรัพยตามสัญญาเชาทางการเงินท่ี สวทน. เปนผูเชาซ่ึงรวมแสดงในรายการขางตน ประกอบดวย อุปกรณสำนักงาน อุปกรณคอมพิวเตอร 
และยานพาหนะ มีรายละเอียด ดังนี้

2561

4,445,342.71 4,615,380.18

2560

ÃÒ¤ÒµÒÁºÑÞªÕ – ÊØ·¸Ô

ราคาทุนของสินทรัพยสัญญาเชาทางการเงิน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม

12,169,321.00

 (7,723,978.29)

9,842,988.80

(5,227,608.62)

ณ วันปลายงวด

ณ วันที่ 30 ก.ย. 61

ณ วันที่ 30 ก.ย. 60

11,084,240.95

841,005.60

954,555.53

13,501,705.11

168,000.70

-

-

2,668,187.70

(341,855.50)

10,532,604.53

1,980,358.48

-

(341,855.50)

15,996,038.01

12,171,107.51

3,824,930.50

2,969,100.58

4,628,820.00

-

-

-

-

-

2,857,863.00

925,764.00

-

-

4,628,820.00

3,783,627.00

845,193.00

1,770,957.00

29,866,399.16

383,053.20

33,600.00

(59,280.00)

2,668,187.70

(341,855.50)

24,171,786.05

3,227,214.23

(18,169.32)

(341,855.50)

32,550,104.56

27,038,975.46

5,511,129.10

-

29,686,921.63

1,075,116.35

-

-

890,633.30

(1,786,272.12)

22,707,156.89

3,250,901.28

-

(1,786,272.12)

29,866,399.16

24,171,786.05

-

5,694,613.11
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ÃÒ¤Ò·Ø¹

¤‹ÒµÑ´¨ÓË¹‹ÒÂÊÐÊÁ

ÃÒ¤ÒµÒÁºÑÞªÕ

â»Ãá¡ÃÁ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�

ËÁÒÂ
àËµØ

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�äÁ‹ÁÕµÑÇµ¹ 
»ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ

ณ วันปลายงวด

2561

4,852,979.13 4,685,354.13

2560

ÃÇÁ

เงินประกันผลงาน
เงินมัดจำคาเชาอาคาร
เงินมัดจำอื่นๆ

100,625.00

4,604,354.13

148,000.00

80,500.00

4,604,354.13

500.00

2561

1,421,213.67 1,086,999.74

2560

³ ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹

ณ วันตนงวด
ซื้อเพิ่มในงวด

10,910,599.00

1,532,240.00

ËÁÒÂ
àËµØ

à§Ô¹ÁÑ´¨Ó
»ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ

2561

26,076,929.44 15,312,156.87

2560

ÃÇÁ

เจาหนี้การคา
เจาหนี้พนักงาน
คาใชจายคางจาย

25,160,865.10

148,064.34

768,000.00

15,102,440.75

93,916.12

115,800.00

ËÁÒÂ
àËµØ

à¨ŒÒË¹ÕéÃÐÂÐÊÑé¹
»ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ

2561

5,961,138.91 4,032,856.52

2560

ÃÇÁ

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จายคางจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ที่จายคางจาย
เงินประกันผลงาน
เงินประกันสัญญา

302,743.52

50,058.47

4,055,910.92

1,552,426.00

244,717.70

54,753.61

3,037,625.71

695,759.50

ËÁÒÂ
àËµØ

Ë¹ÕéÊÔ¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹Í×è¹
»ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ

12,442,839.00

10,461,199.00

449,400.00

10,910,599.00

ณ วันปลายงวด

ณ วันตนงวด
เพิ่มขึ้น

9,823,599.26

1,198,026.07

11,021,625.33

7,784,949.63

2,038,649.63

9,823,599.26
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2561

4,445,342.71 4,615,380.18

2560

³ ÇÑ¹»ÅÒÂ§Ç´

ณ วันตนงวด
เพิ่ม
จายชำระหนี้

4,615,380.18 
2,668,187.70 

 (2,838,225.17)

6,508,761.11 
890,633.30 

(2,784,014.23)

สวนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป
สวนที่ถึงกำหนดชำระเกิน 1 ปแตไมเกิน 5 ป

2,243,153.04

2,202,189.67

2,801,218.65

1,814,161.53

ËÁÒÂ
àËµØ

Ë¹ÕéÊÔ¹µÒÁÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹ 
»ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 สวทน. มีหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเชาการเงินซ่ึงเปนการเชาอุปกรณสำนักงาน อุปกรณคอมพิวเตอร 
และยานพาหนะ ระยะเวลาของสัญญา 3 – 5 ป โดย สวทน. จะสงมอบอุปกรณที่เชาคืนใหแกผูใหเชาเมื่อสิ้นสุดสัญญา 

2561

109,271,415.50 106,055,000.00

2560

ÃÇÁ

รายไดเงินอุดหนุนจากหนวยงานภาครัฐ
เงินสนับสนุนอื่น

108,031,163.72

1,240,251.78

106,055,000.00

-

ËÁÒÂ
àËµØ

ÃÒÂä´Œ¨Ò¡à§Ô¹ÍØ´Ë¹Ø¹ 
»ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ

2561

1,233,948.34 1,613,446.98

2560

ÃÇÁ

รายไดดอกเบี้ย
รายไดคาปรับ
รายไดอื่นๆ

1,208,046.84

25,873.70

27.80

1,174,767.91

35,659.74

403,019.33

ËÁÒÂ
àËµØ

ÃÒÂä´ŒÍ×è¹
»ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ

2561

87,894,217.09 79,541,782.75

2560

ÃÇÁ

เงินเดือน
คาลวงเวลาพนักงาน
เงินโบนัสพนักงาน
เงินประโยชนตอบแทน
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินสวัสดิการ

68,720,682.21

34,300.00

10,324,488.77

750,000.00

4,755,981.46

3,308,764.65

62,564,063.60

-

8,848,544.93

750,000.00

4,112,514.59

3,266,659.63

ËÁÒÂ
àËµØ

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂºØ¤ÅÒ¡Ã
»ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ
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2561

1,649,693.44 1,324,820.35

2560

ÃÇÁ

คาไฟฟา
คาน้ำประปา
คาโทรศัพท
คาไปรษณีย

1,192,911.63

247.04

320,188.77

136,346.00

887,574.65

-

289,166.70

148,079.00

ËÁÒÂ
àËµØ

¤‹ÒÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤
»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

2561

3,410,500.00 3,658,517.11

2560

ÃÇÁ

คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหสำนักงาน
คาเบี้ยประชุม

1,839,750.00

1,570,750.00

1,939,392.11

1,719,125.00

ËÁÒÂ
àËµØ

¤‹ÒµÍºá·¹
»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

2561

200,655,458.66 189,965,796.97

2560

ÃÇÁ

คาใชจายในการเดินทาง
คาจางเหมาบริการ
คาจางที่ปรึกษา
คาเชา
คารับรองและพิธีการ
คาโฆษณา
คาใชสอยอื่น

19,556,768.55

48,702,796.41

86,692,977.17

33,974,889.68

5,900,506.35

4,594,163.04

1,233,357.46

15,427,210.92

67,484,741.86

70,832,933.00

24,110,421.04

6,844,577.45

4,077,798.90

1,188,113.80

ËÁÒÂ
àËµØ

¤‹ÒãªŒÊÍÂ
»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

 คาจางเหมาบริการ จำนวน 48,702,796.41 บาท สวนใหญเปนคาจางจัดอบรมสัมมนาในประเทศ จำนวน  
26,559,303.44 บาท คาจางรวบรวมและวิเคราะหขอมูล จำนวน  5,674,075.- บาท คาจางจัดประชุมในประเทศ จำนวน 
4,944,632.40 บาท คาบำรุงรักษาเครือขาย จำนวน  2,539,497.76 บาท และคาจางอื่น อีก จำนวน 8,985,287.81 บาท
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2561

4,425,240.30

2560

5,289,550.91ÃÇÁ

คาเสื่อมราคาอุปกรณ
คาเสื่อมราคาสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน
คาตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตน

388,989.06

2,838,225.17

1,198,026.07

470,311.05

2,780,590.23

2,038,649.63

ËÁÒÂ
àËµØ

¤‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤ÒáÅÐ¤‹ÒµÑ´¨ÓË¹‹ÒÂ 
»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

2561

115,087,758.23 151,695,749.42

2560

ÃÇÁ

โครงการ Talent Mobility
โครงการ Food Innopolis
โครงการ STEM Lab
โครงการ STEM และ WiL
โครงการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย
โครงการพัฒนาความรูและทักษะดาน วทน. 
   (โครงการ  THAIST)
โครงการ Start Up
โครงการอื่นและเงินอุดหนุนอื่น 

54,584,950.00

21,956,754.23

3,750,000.00

3,968,659.00

-

14,126,800.00

2,314,160.00

14,386,435.00

62,443,296.30

43,470,417.88

-

9,045,860.00

5,330,569.00

411,250.00

-

30,994,356.24

ËÁÒÂ
àËµØ

à§Ô¹·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹â¤Ã§¡ÒÃ
»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

2561

43,477,678.83 26,012,267.20

2560

ÃÇÁ

ไมเกิน 1 ป
เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป

43,477,678.83

-

26,001,995.20

10,272.00

ËÁÒÂ
àËµØ ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹

 สวทน. มีภาระผูกพันตามสัญญาเชาพ้ืนท่ีอาคารสำนักงาน ยานพาหนะและจางเหมาบริการ อ่ืน ๆ ณ วันท่ี 30 
กันยายน 2561 จำแนกตามระยะเวลาของสัญญาไดดังน้ี

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹âÂºÒÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ
ÃÒÂ§Ò¹°Ò¹Ðà§Ô¹§º»ÃÐÁÒ³ÃÒÂ¨‹ÒÂ
»ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2561

ÃÒÂ¡ÒÃ

à§Ô¹§º»ÃÐÁÒ³ - - -

§ºÊØ·¸Ô ¡ÒÃÊÓÃÍ§ ãºÊÑè§«×éÍ/
ÊÑÞÞÒ àºÔ¡¨‹ÒÂ ¤§àËÅ×Í

302,815,700.00 302,815,700.00
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ÃÒÂ§Ò¹¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº »ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2561
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 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 
ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ไดมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานของสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) ประกอบดวย นายกฤษณพงศ กีรติกร 
ประธานกรรมการ นายเก้ือ วงศบุญสิน นายพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล นายชูวิทย มิตรชอบ และนายณรงค ศิริเลิศวรกุล กรรมการ 
และนายเวช วิเวก เลขานุการ โดยมีหนาที่ประเมินการดำเนินงานของ สวทน. ปงบประมาณ 2560 และปงบประมาณ 2561 
พรอมเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมและใหเปนไปตามอำนาจหนาที่ที่พระราชบัญญัติวาดวยวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2551 บัญญัติไว 

 ในการประเมินผลการดำเนินงานของ สวทน. คณะกรรมการประเมินฯ ใหขอเสนอแนะตอแนวทางการดำเนินงานของ 
สวทน. ประจำปงบประมาณ 2561 ประกอบดวย

 ทั้งนี้การประเมินจะพิจารณาบทบาทสำคัญในการสนับสนุนใหประเทศมีการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.) ท่ีสอดคลองตามนโยบายและแผน วทน.แหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555 - 2564 ) ดานการสรางฐานเศรษฐกิจ
ที่มั่นคงและยั่งยืนเพื่อเสริมสรางการเติบโตของประเทศ การสงเสริมใหเกิดการลงทุนดานวิจัยและพัฒนา การดำเนินงานที่มี
สวนผลักดันใหเกิดการเพ่ิมสัดสวนคาใชจายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 0.78 ของ GDP และการเพ่ิม
สัดสวนบุคลากรวิจัยใหเพิ่มขึ้นเปน 17 คน ตอประชากร 10,000 คน  อีกทั้งมุงเนนการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
ดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน พระราชบัญญัติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2551 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12  รวมถึงการทำงานที่สอดรับกับนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี นโยบายของรัฐบาล และการเชื่อมโยงงานสำคัญดาน วทน. ของประเทศ ในฐานะที่ สวทน. ทำหนาที่เปน
เลขานุการรวมของ สวนช. 

 สวทน. เป นหนวยงานในสังก ัด
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดำเนิน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ โดยเนน
นวัตกรรมที่สอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจของ
ประเทศ การใช วทน. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจที่
กอใหเกิดมูลคาเพิ่ม การผลักดันประเทศให
หลุดพนจากประเทศรายไดปานกลางและสามารถ
แขงขันได (Growth & Competitiveness) 
ลดความเหล่ือมล้ำเพ่ือใหเกิดการเติบโตอยางท่ัวถึง 
(Inclusive Growth) และการสรางการเติบโต
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดการเติบโต
ที่ยั่งยืน (Green Growth)

โดยดำเนินงานเพื่อมุงเนนการตอบ 5 ยุทธศาสตร คือ

การเพิ่มขีดความสามารถ ความยืดหยุน และนวัตกรรมใน 
ภาคเกษตร ผลิตและบริการดวย วทน.
การพัฒนาความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และทองถ่ินดวย วทน.

การเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของประเทศดวย วทน. 

การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ปจจัยในการพัฒนา วทน. ของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถทางการแขงขัน

การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษยของประเทศดาน วทน.

¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹Ï

ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚

ÁÔµÔ·Õè1 ÁÔµÔ·Õè2

´ŒÒ¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹àªÔ§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�
ã¹ÃÐ´Ñº»ÃÐà·È

´ŒÒ¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ ÊÇ·¹.
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 ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹
â¤Ã§¡ÒÃµÒÁÀÒÃ¡Ô¨·ÕèÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ï 
µŒÍ§»¯ÔºÑµÔµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔÇ‹Ò
´ŒÇÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕ áÅÐ
¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ ¾.È. 2551 
à¾×èÍàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Ò§¡ÒÃ
á¢‹§¢Ñ¹ãËŒ¡Ñº»ÃÐà·È

ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินฯ ไดกำหนดใหมีการประเมินใน 2 มิติ และมีผลการประเมินใน 2 มิติ ตามลำดับ ดังนี้

 สวทน. จัดทำระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
จัดทำยุทธศาสตรและการคาดการณอนาคตเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย
ของประเทศ และจัดทำมาตรการดานแรงจูงใจ ขับเคล่ือนการปรับระบบ วทน.  ขอเสนอ
การปรับปรุงแกไขหรือพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีเอ้ือตอการลงทุนวิจัยและนวัตกรรม 
รวมท้ังเปนศูนยขอมูลการพัฒนาขอมูล สถิติ และดัชนี วทน. ท่ีมีความสำคัญ เปนเคร่ืองมือ
ในการชี้วัดสถานภาพการพัฒนา วทน. ของประเทศ พรอมกันนั้น สวทน. ยังไดพัฒนา
โครงการตามภารกิจเพื่อสรางรากฐานความเขมแข็งของระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ ดวยการกำหนดยุทธศาสตรและนโยบายทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใหเปนฐานสำคัญที่ใชในการเสริมสรางความสามารถทางการแขงขันใหกับ
ประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใช วทน. ในการตอบโจทยการขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจ ไดแก

 BCG Economy เปนการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ 
3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 
เพื่อใชเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศใหบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ที่มี
การใชทรัพยากรอยางคุมคา ประหยัด การสรางมูลคาสูงสุดจาก
ใชประโยชนทรัพยากรและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และลดของ
เสียลงใหนอยที่สุดหรือเปนศูนย (zero waste) เพื่อมุงเนน
ใหเกิดการลงทุนในเทคโนโลยีเปาหมายที่ชัดเจนและเปนไป
ในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ เพื่อสนับสนุนภาคการผลิตของ
อุตสาหกรรมแหงอนาคต อันไดแก เกษตรและอาหาร พลังงาน
และเคมีชีวภาพ สุขภาพและการแพทย และการทองเที่ยว 

â´ÂÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ã¹ÁÔµÔ·Õè 1 ÁÕ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨´Ñ§¹Õé

´ŒÒ¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹àªÔ§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ã¹ÃÐ´Ñº»ÃÐà·È

ÁÔµÔ·Õè

1

ÊÁØ´»¡¢ÒÇ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕ
áÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â (STI White paper)
à¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹ (BCG Economy)

 เพื่อใชประโยชนและสรางมูลคาจากทรัพยากรและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตมา
ใชในอุตสาหกรรมอาหาร และยกระดับผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมอาหารที่มีมูลคาเพิ่มสูง (High Value Added: HVA) 
ไปสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความ
สามารถในการแขงขันใหกับหวงโซของอุตสาหกรรมอาหารของ
ประเทศตอไป  

á¼¹·Õè¹Ó·Ò§à·¤â¹âÅÂÕ (ÊÒ¢Ò Food for the future)

 เพ่ือใหประเทศไทยมีการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการ
ลดกาซเรือนกระจกฯ เพ่ือการบรรลุเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกฯ 
รอยละ 20 ภายในป 2573 และเปนกรอบในการพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยีดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมสำหรับ
ประเทศ ตลอดท้ังเปนกรอบในการหารือความรวมมือระหวางประเทศ
ในการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการมีระบบฐานขอมูลที่
พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองตอขอมูลแผนที่นำทางดานเทคโนโลยีการลด
กาซเรือนกระจก  

¡ÒÃ¨Ñ´·Ó National Climate Technology
Roadmap & Big Data

เพื่อเปนขอมูลที่จำเปนในการจัดทำนโยบายและแผน วทน. และเปน
เครื่องมือสำคัญในการชี้วัดสถานภาพการพัฒนา วทน. ของประเทศ

¡ÒÃ¨Ñ´·Ó°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ´Ñª¹Õ Ç·¹.

1
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 เพ่ือตอบโจทยอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 
ท่ีมุงเนนสรางงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถใชประโยชน
เชิงพาณิชยไดจริง เกิดผลงานวิจัยท่ีมีผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง 
รวมทั้งสงเสริมการใชประโยชนจากผลงานวิจัยที่สรางโดย
คนไทย ลดการนำเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ ท่ีสามารถ
สงผลกระทบทางเศรษฐกิจไดชัดเจน เพิ่มขีดความสามารถ
ของภาคการผลิตและบริการ และสรางขีดความสามารถ
ทางเทคโนโลยีฐานสำหรับการเติบโตในระยะยาว  

¡ÒÃ¨Ñ´·Ó¢ŒÍÃÔàÃÔèÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃá¼¹§Ò¹
Spearhead ´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨

 เปนการปรับปรุงกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการนำผลงาน
วิจัยไปใช เพื่อใหงานวิจัยสามารถนำไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยได
อยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยสงผลใหเอกชนสามารถ
ตอยอดงานวิจัยไปใชประโยชนได ซ่ึงจะชวยลดการนำเขาเทคโนโลยีใน
การผลิต ลดตนทุนของผูประกอบการในประเทศ เกิดการการเช่ือมโยง
ระหวางความตองการในตลาดและงานวิจัย รวมถึงการใหสิทธิประโยชน
ของผูผลิตงานวิจัย ทำใหงานวิจัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตรงกับความ
ตองการของตลาดมากยิ่งขึ้น   

(Ã‹Ò§) ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�
¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ¾.È. ....

 เพื่อปลดล็อคขอจำกัดดานการชดใชทุน และมี
แผนงานรองรับการใชประโยชนนักเรียนทุนรัฐบาลดาน วท. 
ไดอยางเต็มศักยภาพ เพื่อใหการผลิตนักเรียนทุนรัฐบาล
สามารถตอบเปาหมายการพัฒนาประเทศไดอยางเต็ม
ศักยภาพในอนาคต และบริษัทเอกชนสามารถใชประโยชน
จากนักเรียนทุนรัฐบาล วท. ในการทำงานวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถดาน วทน. ในภาคการผลิตและ
บริการ กอใหเกิดผลกระทบในเชิงบวกตอการพัฒนาการ
เจริญเติบโตของประเทศไดในระยะยาว  

¢ŒÍàÊ¹Íá¹ÐàªÔ§¹âÂºÒÂ á¹Ç·Ò§¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ
¡ÒÃ¨Ñ´ÊÃÃ·Ø¹áÅÐ¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Ø¹ÃÑ°ºÒÅ
´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ

 เพ่ือยกระดับบริการโครงการพ้ืนฐานทางคุณภาพ
ของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) 
ในการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร เพื่อให
ภาครัฐและเอกชนเกิดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยจะสงผลใหการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต และพัฒนาสินคาและบริการนวัตกรรมสูตลาดสากล  

 ดำเนินการพัฒนาแพลตฟอรมความรูและเทคโนโลยี โดยมุงเนน
การพัฒนาแพลตฟอรมเพ่ือการสรางและพัฒนากำลังคน การถายทอด
ความรูหรือเทคโนโลยี และการพัฒนาเครือขายความรวมมือเพื่อ
สนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ที่มุงเนนคุณภาพและเชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพ และการพัฒนา
ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองตอภาคผลิตและ
บริการ ในอุตสาหกรรมเปาหมาย คือ กลุมอุตสาหกรรมเดิม (S-Curve) 
และ กลุมอุตสาหกรรมใหมที่เปนอนาคต (New S-Curve) 

 โดยในป 2562 การดำเนินงานของ THAIST จะเพิ่มการสนับสนุนการออกแบบและทดสอบนโยบาย วทน. 
(STI Policy Lab) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร (S-Curve Industries) รวมถึงการพัฒนากลไกและ
เคร่ืองมือทางนโยบายใหมๆ  ในการยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ SMEs ไทย เพ่ือพัฒนาสูการ
เปนผูประกอบการนวัตกรรม (Innovation-driven Enterprises: IDEs)

¢ŒÍàÊ¹Íá¼¹¡ÒÃÅ§·Ø¹â¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹·Ò§¤Ø³ÀÒ¾
ÊÓËÃÑºÍØµÊÒË¡ÃÃÁà»‡ÒËÁÒÂ

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕªÑé¹ÊÙ§ (THAIST)
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 การพัฒนาระบบนิเวศนนวัตกรรมเปนปจจัยสำคัญที่เอื้อใหผูประกอบการนวัตกรรม
สามารถรังสรรคนวัตกรรมไปสูจุดสูงสุดของการสรางสรรคคุณคา (Value Creation Frontier) 
ท่ีสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันท้ังตลาดในประเทศและตางประเทศ (Diamond 
Model of National Advantage) และนำพาประเทศใหมีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได
อยางฉับพลัน มีการดำเนินงานหลัก ดังนี้

 เพ่ือใหเกิดการทดลองและทดสอบนวัตกรรม เทคโนโลยี 
และรูปแบบธุรกิจใหม เพ่ือนำไปสูการออกแบบแนวทางการกำกับ
ดูแลท่ีเหมาะสม ใหสามารถนำนวัตกรรมมาขยายประโยชนในเชิง
พาณิชย ท่ีสามารถสรางโอกาสทางธุรกิจใหกับผูประกอบการไทย 
และสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ 

Regulatory Sandbox White Paper

2 ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹
â¤Ã§¡ÒÃµÒÁ¹âÂºÒÂà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò
ÃÐºº¹ÔàÇÈ¹�¹ÇÑµ¡ÃÃÁã¹¡ÒÃ¢Ñº
à¤Å×èÍ¹àÈÃÉ°¡Ô¨

 เพื่อสรางระบบการผลิตบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมให
มีทักษะความสามารถ และคุณลักษณะท่ีสอดรับการเปล่ียนแปลง
ดานเทคโนโลยีของโลก ผลิตทรัพยสินทางปญญาได และสามารถ
สรางสรรคนวัตกรรมท้ังเชิงพาณิชยและสังคมท่ีมีคุณคา ซ่ึงจะยก
ระดับผลิตภาพการผลิต ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศได 

¡Åä¡¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼Å STEM Lab

 เพ่ือพัฒนาและนำรองแพลตฟอรม (Platform) ในการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมจำนวนผูเช่ียวชาญรุนใหม 
(New Talents) ในสาขาท่ีภาคเอกชนมีความตองการเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) 
และยกระดับศักยภาพดานการแขงขันของภาคเอกชน ดวย วทน. รวมถึงการเพ่ิมขีดความสามารถดานการแขงขัน
ผูประกอบการที่ขับเคลื่อนธุรกิจดวยนวัตกรรม (IDEs)  เพื่อใหเกิดการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่เนนคุณคา 
(Value-Based Economy) เพื่อใหเศรษฐกิจเติบโตไดอยางรวดเร็วและมีเสถียรภาพในระยะยาว  

¡Åä¡¢ÂÒÂ¼Åâ¤Ã§¡ÒÃ Talent Mobility ´ŒÇÂ¡ÒÃà¾ÔèÁ¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ
áÅÐ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃãËŒ¾ÃŒÍÁÃÑº¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´ ´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò

 เพื่อใหเปนระบบนิเวศนนวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับดึงดูดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาบริษัทอาหารชั้นนำของโลกทั้งไทย
และตางประเทศ และสนับสนุนใหบริษัท SMEs และ Startup ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของเกิดความเชื่อมโยงกับ
หวงโซมูลคาในอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก เพื่อนำไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของระบบเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม   

¡ÒÃ¢ÂÒÂ Food Innopolis Platform ÊÙ‹ÀÙÁÔÀÒ¤áÅÐ¾×é¹·Õè·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾

 เพื ่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติที ่มีมาตรฐานและกลไก
สนับสนุนการบูรณาการการเรียนกับการทำงานใหเกิดระบบการ
ดำเนินงานที่ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนใหประเทศมีการผลิตบุคลากรที่
มีความสามารถตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน และเพื่อ
พัฒนาบุคลากรรุนใหมเปนแรงงานที่กาวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมในอนาคต 

¡Åä¡¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÓÅÑ§¤¹·Ò§à·¤¹Ô¤ã¹ÃÙ»áººâÃ§àÃÕÂ¹
ã¹âÃ§§Ò¹ (Work-integrated Learning: WiL)
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 การกำหนดยุทธศาสตรเพื่อชี้ทิศทางการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอนาคต เพ่ือตอบโจทย
ความตองการของประเทศและนำมาใชใหเกิดประโยชนไดจริง 
เปนภารกิจสำคัญท่ีองคกรไดใหความสำคัญมาตลอด และเพ่ือ
ใหการจัดทำนโยบายในอนาคตสามารถตอบโจทยความตองการ
ของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเอื้อให
ประเทศเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน ตลอดจนเปนสวนหน่ึง
ของการพัฒนาประเทศใหเหนือกวาประเทศอ่ืน ดังน้ัน องคกร
จึงไดมีการปรับโครงสรางการบริหารภายใน การขยายขอบเขต
หนาท่ีงานดานนโยบายนวัตกรรม รวมถึงงานดานการคาดการณ
อนาคต ออกแบบและทดสอบนโยบาย ตลอดจนการระดม
สมองกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องมากยิ่งขึ้น  

â´ÂÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ã¹ÁÔµÔ·Õè 2
ÁØ‹§à¹Œ¹ãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ 5 ´ŒÒ¹ ä´Œá¡‹

¡ÒÃºÃÔËÒÃàªÔ§â¤Ã§ÊÃŒÒ§áÅÐ·ÔÈ·Ò§

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐà¾ÔèÁ·Ñ¡ÉÐºØ¤ÅÒ¡Ã

 นำเสนอขาวสาร ความสำคัญและความสำเร็จของ
การพัฒนาทางดาน วทน. และประโยชนจากการขับเคลื่อน
มาตรการสำคัญตางๆ ตลอดจนประชาสัมพันธงานสำคัญ
ขนาดใหญของกระทรวงวิทยฯ  เพ่ือใหทุกภาคสวนเกิดความ
ตระหนักถึงความสำคัญของ วทน. พรอมสรางแรงบันดาลใจ
นำไปสูการรวมกันขับเคลื่อนประเทศในวงกวาง

 เพ่ือใหโครงการสามารถกำหนดแนวทางท่ีเหมาะสม 
และสามารถนำมาปรับปรุงและขยายการดำเนินงานโครงการ
ตอไป การประเมินผลการดำเนินโครงการ จึงมุงเนนเพื่อ
วิเคราะหปจจัยความสำเร็จและขอเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุง รวมถึงการประเมินผลลัพธและผลกระทบที่ไดจาก
การดำเนินโครงการ ซึ่งการประเมินผลโครงการขับเคลื่อน
ขนาดใหญยังอยูระหวางการดำเนินงาน

 เนื ่องจาก สวทน. เปนองคกรที่ไดรับมอบหมาย
ภารกิจสำคัญตางๆ ท่ีมีความทาทายอยูตลอดเวลา ดังน้ัน เพ่ือให 
การดำเนินงานตางๆ สำเร็จลุลวง บุคลากรภายในจึงมีความ
สำคัญอยางย่ิง และจำเปนตองไดรับการพัฒนาและสรางความ
ผูกพันใหเกิดแรงขับเคล่ือน รวมท้ังมีเคร่ืองมือการบริหารใหมๆ  
มาประยุกตใชในการทำงาน ตลอดจนการมีแผนพัฒนาบุคลากร
ที่มีศักยภาพ (Talent Management) เพื่อใหคนเกงอยูกับ
องคกร และเสริมความเปนผูนำ เพื่อใหเกิดการสรางเสริม
ความกาวหนาใหกับองคกรไปพรอมกัน โดยโครงการที่ได
ดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ไดแก Potential 
Enhancing Program (PEP)  การพัฒนาและคนหาศักยภาพ
ตนเอง (Coaching) การพัฒนาแผนความกาวหนาเสนทางอาชีพ
ของบุคลากร และทักษะชำนาญเฉพาะสำหรับการทำงานดาน
วิจัยนโยบายและสรางมาตรการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมของประเทศ

´ŒÒ¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ ÊÇ·¹.

ÁÔµÔ·Õè

2

1

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Åâ¤Ã§¡ÒÃ
¢Ñºà¤Å×èÍ¹¢¹Ò´ãËÞ‹

3

2

¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�Í§¤�¡Ã
4
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¡ÒÃà»š¹àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃÃ‹ÇÁ¢Í§ÊÀÒ¹âÂºÒÂÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ (ÊÇ¹ª.) 

 เพ่ือใหประเทศไดรับผลสัมฤทธ์ิจากการลงทุนวิจัยและพัฒนาดาน วทน. ท่ีสามารถผลักดัน
ใหสินคาและบริการเกิดมูลคาเพิ่มเชิงพาณิชย และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได 
สวทน. ไดดำเนินการในฐานะการเปนเลขานุการรวม สวนช. โดยมีผลการดำเนินงานแสดง
ดังรูปดานลาง

 เพื่อวางรากฐานใหกับการพัฒนาระบบวิจัยนวัตกรรมของประเทศ 
สรางปจจัยเชิงบวกที่เอื้อตอการสรางนวัตกรรม ปรับปรุงกฎหมาย และบูรณา
การทำงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งทางดานการวิจัยและพัฒนา การ
พัฒนาบุคลากร ตลอดจนมาตรการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อใหวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เปนพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
¢Í§»ÃÐà·È

5

á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ 20 »‚
(¾.È.2560-2579)

(ÊÇ¹ª.àËç¹ªÍºàÁ×èÍÇÑ¹·Õè 20 ¡.Â. 2560)

á¼¹áÁ‹º·ºÙÃ³Ò¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ÃÐÂÐ¡ÅÒ§
5 »‚ (¾.È. 2561-2565) áÅÐá¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ

ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ »‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2561

¡ÃÍº¡ÒÃ¨Ñ´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³
á¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ »‚§º»ÃÐÁÒ³

¾.È. 2561 ·Ñé§ 4 à»‡ÒËÁÒÂ (Pre-ceiling)

¡ÒÃ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§á¼¹§Ò¹ Spearhead ´ŒÒ¹
àÈÃÉ°¡Ô¨ §º»ÃÐÁÒ³»‚ ¾.È. 2562

¤ÃÁ. ÁÕÁµÔàËç¹ªÍº
(24 µ.¤. 2560)

¨Óà»š¹µŒÍ§ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´·ÓÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ÃÒÂÊÒ¢Ò¢Í§
Spearhead ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞÊÙ§ àª‹¹

¨Ñ´·Óá¼¹·Õè¹Ó·Ò§à·¤â¹âÅÂÕ
(Technology Roadmap)

¤ÃÁ. ÁÕÁµÔàËç¹ªÍº
à»š¹¡¯ËÁÒÂ (4 ¡.Â. 2561)

(Ã‹Ò§) ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ
Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�

¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ
¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ¾.È. ...

(Ã‹Ò§)
¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ

¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ
¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ 

¾.È. ...

¨Ñ´·Ó¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ç·Ò§¡ÒÃ
¨Ñ´µÑé§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ªÑèÇ¤ÃÒÇ

á¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
»ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2562

¡ÒÃ¨Ñ´·Ó¢ŒÍÃÔàÃÔèÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃá¼¹§Ò¹
Spearhead ´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨

á¼¹§Ò¹ Spearhead ´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ 

¡ÒÃ¼ÅÑ¡ Ñ́¹¡®ËÁÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃ»®ÔÃÙ»
ÃÐººÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¢Í§»ÃÐà·È

¨Ñ´·Ó¢ŒÍàÊ¹Íá¹ÐàªÔ§¹âÂºÒÂ á¹Ç·Ò§¡ÒÃ
ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¡ÒÃ¨Ñ´ÊÃÃ·Ø¹áÅÐ¡ÒÃãªŒ

»ÃÐâÂª¹�¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Ø¹ÃÑ°ºÒÅ
Œ́Ò¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ

(ÊÇ¹ª.àËç¹ªÍºàÁ×èÍÇÑ¹·Õè 20 ¡.Â. 2560)

á¼¹¡ÅÂØ·¸�¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ
¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ÃÐÂÐ 20 »‚ (¾.È.2560-2579)

á¼¹§Ò¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2561

4 à»‡ÒËÁÒÂ: àÈÃÉ°¡Ô¨ ÊÑ§¤Á
ÊÐÊÁÍ§¤�¤ÇÒÁÃÙŒ áÅÐâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹
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¡ÒÃÃ‹ÇÁ¨Ñ´·Ó¢ŒÍàÊ¹Í¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

 เพื่อรองรับการเติบโตของประเทศในศตวรรษที่ 21 และขับเคลื่อนประเทศดวยการสรางฐานเศรษฐกิจนวัตกรรม 
ตลอดจนการพัฒนาคนไทยในศตวรรษที่ 21 สวทน. ไดรวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดทำ
ขอเสนอการจัดตั้งกระทรวงใหมเพื่อเชื่อมทิศทางปจจุบันกับอนาคต (Future Setting)  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและ
โมเดลขับเคล่ือนประเทศ (Game Changing) และสรางสมรรถนะเชิงนวัตกรรมใหกับประเทศ (innovative capacity building)  
โดยมีประเด็นปฏิรูปใน 3 เรื่องสำคัญ คือ  

 การปฏิรูประบบการบริหารราชการ 
(Administrative Reform) เพ่ือใหมีการบูรณาการ
การทำงานในดานวิจัยและการสรางบุคลากร
รวมกัน โดยปรับโครงสรางระบบบริหารงาน
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
ดวยการควบรวมหนวยงานที่เกี่ยวของมาอยู
ภายใตกระทรวงเดียวกัน 

 การปฏิรูปกฎหมาย (Regulatory 
Reform) ปฏิรูปขอกฎหมายตางๆ ท่ีเปนอุปสรรค
ตอการขับเคลื่อน ปลดล็อคขอจำกัดเพื่อให
เกิดการรังสรรคนวัตกรรมไดอยางเต็มท่ี 

 การดำเนินงานใน 2 มิติ เกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ ขับเคล่ือนตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายรัฐบาลไทยแลนด 4.0 
หรือประชารัฐ การตอบสนองตอเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 โดยมีจุดเนนการเพิ่มขีดความ
สามารถทางการแขงขันดาน วทน. ของประเทศ การเชื่อมโยงงานสำคัญดาน วทน. ของประเทศ และการพัฒนาระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ ในฐานะที่ สวทน. ทำหนาที่เปนเลขานุการรวมของสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สวนช.) 
และการรวมจัดทำขอเสนอการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เกิดผลสำเร็จสนับสนุนใหการ
ปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศใหตรงตามความ
ตองการและเปนไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถผลักดันใหมีการนำไปใชใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรมได โดยผลการประเมิน
การดำเนินงานของ สวทน. อยูในระดับดี มีผลสำเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่ไดกำหนดไวตามแนวทางการประเมิน  

¤ÇÒÁàËç¹¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹âÂºÒÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ

¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ ÊÇ·¹. ·ÕèÊÍ´ÃÑºµÒÁá¹Ç·Ò§¡ÒÃ»¯ÔÃÙ»¡ÃÐ·ÃÇ§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ÁÕ´Ñ§¹Õé

การปฏิรูประบบการบริหารราชการ (Administrative Reform)

การปฏิรูปกฎหมาย (Regulatory Reform)
 (ราง) พระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... 
 Regulatory Sandbox White Paper 

การปฏิรูประบบงบประมาณ (Budgeting Reform)
 การจัดทำกรอบแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 การจัดทำขอริเริ่มการบริหารจัดการแผนงาน Spearhead ดานเศรษฐกิจ

1 2 3
 การปฏ ิ ร ูประบบงบประมาณ 
(Budgeting Reform) โดยมีแนวคิดในการ
จัดสรรงบประมาณเปนกอนแบบตอเนื ่อง 
(Block Grant/Multi-year Budgeting) 
แทนท่ีการใหงบประมาณรายป เพ่ือใหสามารถ
ผลักดันการวิจัยในเร่ืองสำคัญท่ีตองใชงบประมาณ
ขนาดใหญและตองการความตอเนื่อง  
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การทำงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง 
มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน และการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสงเสริมการลงทุนดานวิจัย
และพัฒนา เพ่ิมสัดสวนคาใชจายการลงทุนวิจัยและพัฒนาเปนรอยละ 1.5 ของ GDP ภายในป 2564 พัฒนาสภาพแวดลอม
ของ วทน. ทั้งดานบุคลากรโดยมีเปาหมายบุคลากรวิจัยเปน 25 คน ตอประชากร 10,000 คน ภายในป 2564 พัฒนา
โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และบริหารจัดการ

การทำงานที่คำนึงถึงประโยชนที่ประชาชนจะไดรับเปนสำคัญ บูรณาการการทำงานรวมกับทุกภาคสวน กระทรวงตางๆ 
ประชารัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม รวมถึงประชาคมโลก ใหเปน "วิทยาศาสตรเพ่ือการขับเคล่ือนประเทศ" รวมดำเนินการ
หรือถายทอดเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับ (S-Curve) ลดการพ่ึงพิงเทคโนโลยีจากภายนอก ดวยการสราง
และพ่ึงพาตนเองทางเทคโนโลยี ไปพรอมๆ กับการรวมรังสรรคเทคโนโลยีกับภายนอก ซ่ึงจะตองสรางสมดุลใน 3 เร่ือง คือ 
1) การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development) 2) การจัดซื้อเทคโนโลยี (Technology Acquisition) และ 
3) การถายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) ใช วทน. ในการลดความเหลื่อมล้ำเสริมสรางศักยภาพคนทุกกลุม

การทำงานท่ีสอดรับกับนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี คือการสรางแรงจูงใจในเสนทางอาชีพนักวิจัย 
นักวิทยาศาสตร และนวัตกร เนนการทำให วทน. เปนเร่ือง
ใกลตัวมีผลตอการดำรงชีวิต/การดำเนินธุรกิจ เขาถึงไดงาย 
ใชงานไดดี โดยคำนึงถึงความตองการของตลาด

การเตรียมความพรอมในดานโครงสรางองคกรและบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจของสำนักงานภายใตกระทรวงใหม 
(ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) อาทิ เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานอุดมศึกษา
เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ และแผนดานการวิจัยและนวัตกรรม กรอบงบประมาณการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม เปนตน

¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹âÂºÒÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� 
à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ ÁÕ´Ñ§¹Õé

¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ ÊÇ·¹. ã¹»‚ 2562
¤ÇÃà¹Œ¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ã¹ 4 »ÃÐà´ç¹ËÅÑ¡´Ñ§¹Õé

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð

1

2

3

4
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ÊÀÒ¹âÂºÒÂÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ
รองศาสตราจารยศักรินทร ภูมิรัตน
รองศาสตราจารยอำไพวรรณ ภราดรนุวัฒน
นายพลุ โลหารชุน
นายพรศิลป พัชรินทรตนะกุล
นางวิไลพร เจตนจันทร
นายสักกฉัฐ ศิวบวร
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
ผูอำนวยการสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขั้นสูง

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

13. 

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

1.

2.

3.

4.

5.

 
6.

   
7. 
   
8. 

กำหนดนโยบายการบริหารงานและใหความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของสำนักงาน
ใหความเห็นชอบแผนการเงินและงบประมาณประจำปของสำนักงาน
ออกระเบียบวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการตามมาตรา 25
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ
ออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑการคัดเลือกสถาบันเครือขายและกลุมสถาบันเครือขาย 
และการสนับสนุนแกนักวิจัยและนักศึกษาของสถาบันเครือขายหรือกลุมสถาบันเครือขาย
คัดเลือกสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศเขารวมเปนสถาบัน 
เครือขายหรือกลุมสถาบันเครือขาย
ออกระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการควบคุมดูแล การดำเนินงาน การบริหารงานการบริหารงานบุคคล 
การเงินและทรัพยสินและการพัสดุของสำนักงาน
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ÍÓ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè¤Çº¤ØÁ´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·ÑèÇä»¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹
ÍÓ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè´Ñ§¡Å‹ÒÇãËŒÃÇÁ¶Ö§
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¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃ

ดร.กิติพงค พรอมวงค   เลขาธิการ
ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ     รองเลขาธิการ
รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา    รองเลขาธิการ
ผศ.ดร.อัครวิทย กาญจนโอภาษ   รองเลขาธิการ
ดร.กาญจนา วานิชกร    รองเลขาธิการ
ดร.สิริพร พิทยโสภณ   ผูชวยเลขาธิการ
นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข    ผูชวยเลขาธิการ
ดร.เอกอนงค จางบัว   ผูชวยเลขาธิการ
ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน   ผูชวยเลขาธิการ
ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ   ผูอำนวยการอาวุโส ดานนวัตกรรมการพัฒนากำลังคน
ดร.คมเมธ จิตวานิชไพบูลย    ผูอำนวยการ ดานการบริหารระบบงบประมาณ
     และแผนงานวิจัยและนวัตกรรม
ดร.รุงโรจน กมลเดชเดชา              ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม 4.0
     และการเชื่อมโยงนานาชาติ
นางสาวนิรดา วีระโสภณ   ดานการคาดการณเทคโนโลยีอนาคตและยุทธศาสตรวิทยาศาสตร
     เทคโนโลยี และนวัตกรรม
นางอัญชลิยา ธงศรี    ผูอำนวยการ ดานยุทธศาสตรและการงบประมาณ
นายอาศิร จิระวิทยาบุญ   ผูอำนวยการ ดานบริหารองคกร
ดร.รุงนภา ทองพูล    ผูอำนวยการ ดานพัฒนาองคกรและระบบงาน

¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹âÂºÒÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ
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