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บทสรุปผู้บริหาร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร

ส ำนักงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนในระยะเวลำ 1 ปี โดย
ด ำเนินกำรตำมกำรบูรณำกำรตำมยุทธศำสตร์ประเทศ (Country Strategy) และยุทธศำสตร์กำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียนปี 2558 ที่รัฐบำลได้จัดให้มีขึ้นทั้ งในมิติกระทรวง /หน่วยงำน (Function) มิติพื้นที่  (Area) จำกมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2555 มอบหมำยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบูรณำกำรยุทธศำสตร์
ประเทศ (Country Strategy) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ประเทศ โดยมอบหมำยให้
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  เป็นเจ้ำภำพหลักในกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงกระทรวง/หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อด ำเนินกำรในยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจำก
ประเทศรำยได้ปำนกลำง ประเด็นที่ 8 การวิจัยและพัฒนา  
          ซึ่งพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2557 ประกำศบังคับใช้เป็นกฎหมำย เมื่อ
วันที่ 11 ตุลำคม พ.ศ. 2556 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร คือ 419,910,800 บำท  

ส ำนักงำนยังได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี          (ดร.พีร
พันธุ์ พำลุสุข) และยุทธศำสตร์กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ. 2551 นโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ.2555-2564) รวมไปถึง วิสัยทัศน์ที่เลขำธิกำรน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชำติ (กวทน.)  

 ในกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรต่ำงๆ ส ำนักงำนได้ปรับกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ 
1 ประเด็นข้อ 8 (วท. เป็นเจ้ำภำพในกำรบูรณำกำร) และเกี่ยวข้องกับประเด็นข้อ 7.1 (สศช. เป็นเจ้ำภำพในกำรบูรณำ
กำร) ซึ่งเป็นแผนงำนที่ประสบควำมส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและประเทศชำติ ดังนี้ 

แผนงำนที่ 1  กำรบูรณำกำรและขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ประเทศและยุทธศำสตร์ วท. 
แผนงำนที่ 2 กำรขับเคลื่อนและบูรณำกำรยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ไปท ำงำนในภำคอุตสำหกรรม (Talent Mobility) และกำรใช้ประโยชน์จำกก ำลังคนด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

แผนงำนที่ 3  กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนในอุทยำนวิทยำศำสตร์ในภูมิภำค 
แผนงำนที่ 4 กำรขับเคลื่อนและบูรณำกำรยุทธศำสตร์ประเทศในข้อริเริ่มกระบี่ตำมกรอบควำมร่วมมืออำเซียน 
แผนงำนที่ 5 กำรขับเคลื่อนและบูรณำกำรยุทธศำสตร์ประเทศด้ำนขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

          ทั้งนี้ กรอบงบประมำณ ปีงบประมำณ 2557 และแผนรำยจ่ำยงบประมำณจ ำแนกตำมรำยกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ปีงบประมำณ 2557 

1. แผนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 (ตำม พ.ร.บ.)  419.9 ลบ. 
2. งบประมำณผูกพันยกมำจำก ปี 2556 (ต่อเนื่อง)                  44.1 ลบ. 
3. งบประมำณอุดหนุนจำกหน่วยงำนอ่ืน (ต่อเนื่อง)*        9.64 ลบ. 
4. งบประมำณอุดหนุนจำกหน่วยงำนอ่ืน*                                             12.6 ลบ. 
5. เงินส ำรองฉุกเฉิน                     30.0  ลบ. 

          รวมแผนรำยจำ่ยงบประมำณและเงินส ำรองฉุกเฉิน                          516.2 ลบ. 
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(1) โครงการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST) 

สอดคล้องกับเป้าหมาย (นรม.ย่ิงลักษณ์)  สร้ำงรำยได้  ลดรำยจ่ำย  ขยำยโอกำส 

ยุทธศาสตร์ประเทศ (28 ประเด็น) 8.2 Talent Mobility กำรใช้ประโยชน์จำกก ำลังคนด้ำน S&T 

ระยะเวลาตลอดโปรแกรม 2 ปี เริ่มต้นโครงกำร 1 ตุลำคม 2556 ถึง 30 กันยำยน 2558 
หน่วย : ล้ำนบำท 

โครงการการย่อย 
รวมงบปี 
2557 

(1.1) กำรพัฒนำบุคลำกรในสำขำท่ีส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศ 32.83 
(1.2) กำรพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในสำขำที่ส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศ 25.25 
(1.3) กำรพัฒนำเครือข่ำยผู้เชี่ยวชำญ 5.47 
(1.4) กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับหน่วยงำนเชี่ยวชำญระดับโลก 8.07 
(1.5) กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือกำรประยุกต์ใช้ในภำคกำรผลิต
และบรกิำร 

6.18 

(1.6) กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดตั้งศูนย์ควำมเป็นเลิศเฉพำะทำง 50.00 
รวมงบประมาณ 127.8 
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โครงการย่อย (1.1) การพัฒนาบุคลากรในสาขาที่ส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรมแห่งชำติ พ.ศ. 2551 มำตรำ 29 ก ำหนดให้

สถำบันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตและกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยเพ่ือเพ่ิมนักวิจัยให้เพียงพอและ

ยกระดับคุณภำพของกำรวิจัย 
(2) ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีใน

ประเทศ กับสถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำต่ำงประเทศ ในกำรวิจัยและพัฒนำหรือกำรจัด
กำรศึกษำระดับปริญญำโทและปริญญำเอก โดยให้สถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำนั้นเข้ำร่วม
เป็นสถำบันเครือข่ำยของสถำบัน และสร้ำงกลุ่มสถำบันเครือข่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรหรือ
หลักสูตรร่วมกัน โดยเน้นโครงกำรหรือหลักสูตรซึ่งมีกำรวิจัยและพัฒนำที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรพัฒนำ
ประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรมและมุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำในภำคกำรผลิตและบริกำร  หรือปัญหำอ่ืนที่
กลุ่มสถำบันเครือข่ำยมีควำมเชี่ยวชำญเป็นพิเศษ 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดศูนย์ควำมเป็นเลิศเฉพำะทำงเพ่ือน ำสถำบันเครือข่ำยหรือกลุ่ม 
 สถำบันเครือข่ำยไปสู่กำรยอมรับในระดับสำกล 

(4) ด ำ เนินกำรให้มีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีอย่ำงมีประสิทธิภำพระหว่ำงสถำบันวิจัยหรือ  
 สถำบันกำรศึกษำในประเทศกับต่ำงประเทศ 

(5) เผยแพร่ผลงำนวิจัยและพัฒนำหรือผลกำรศึกษำในกลุ่มสถำบันเครือข่ำยและส่งเสริมให้มีกำรน ำผล
กำรศึกษำนั้นไปใช้ประโยชน์ในกำรสร้ำงนวัตกรรมและในอุตสำหกรรม อย่ำงเหมำะสม 

(6) เสนอชื่อสถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำในประเทศหรือต่ำงประเทศให้คณะกรรมกำรบริหำร
พิจำรณำกำรเข้ำร่วมเป็นสถำบันเครือข่ำยหรือกลุ่มสถำบันเครือข่ำย  ให้สถำบันมีบุคลำกรเท่ำที่
จ ำเป็นในกำรประสำนงำนและกำรส่งเสริม สนับสนุนควำมร่วมมือตำมอ ำนำจหน้ำที่ของสถำบัน 
ทั้งนี้สถำบันจะไม่ด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำหรือจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยตนเอง 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
เพ่ือผลิตและพัฒนำบุคลำกรด้ำน วทน. ในสำขำที่ขำดแคลนและส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศ อำทิ 

ระบบขนส่งทำงรำง  
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3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
ผลิตและพัฒนำบุคลำกร (นักศึกษำ นักวิจัย ผู้สอน และผู้ประกอบกำร) รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 1,684 คน 

แยกเป็นรำยสำขำดังนี้ 
 

สาขา ระบบ
ขนสง่ทาง

ราง 

วศิวเภสชั
ภัณฑ ์

การ
ปรับปรงุ
พนัธุพ์ชื 

ไบโอ 
เซนเซอร ์

การ
ออกแบบ
เพือ่การ
ผลติ 

หุน่ยนต์
และระบบ
อตัโนมตั ิ

ผลติภัณฑ์
ยาง 

ผูป้ระกอบ
การใหม ่

THAIST 
Forum 

จ านวนบคุลากร
(คน) 

554 130 200 230 130 130 60 120 120 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  
เพ่ิมกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ รวมทั้งกำรพัฒนำเทคโนโลยีในสำขำที่ขำดแคลน 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

6. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
 

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 
กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (1.1) การพฒันาบคุลากรในสาขาทีส่ าคญัตอ่การพฒันาประเทศ 

กจิกรรม 1 ระบบขนสง่ทางราง นักเรยีน นักศกึษา และบคุลากรทีไ่ดร้บัการฝึกอบรม 554 คน 110 20 254 170 

กจิกรรม 2 อตุสาหกรรมยาชวีวตัถ ุ นักศกึษาและบคุลากรทีไ่ดร้ับการฝึกอบรม 130 คน   130     

กจิกรรม 3 การปรับปรงุพนัธุพ์ชื นักศกึษาและบคุลากรทีไ่ดร้ับการฝึกอบรม 200 คน   50 90 60 

กจิกรรม 4 ไบโอเซนเซอร ์ นักศกึษาและบคุลากรทีไ่ดร้ับการฝึกอบรม  230 คน 40 40 40 110 

กจิกรรม 5 การออกแบบเพือ่การผลติ นักศกึษาและบคุลากรทีไ่ดร้ับการฝึกอบรม 130 คน   30 50 50 

กจิกรรม 6 หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ นักศกึษาและบคุลากรทีไ่ดร้ับการฝึกอบรม 130 คน     80 50 

กจิกรรม 7 อตุสาหกรรมยางลอ้ นักศกึษาและบคุลากรทีไ่ดร้ับการฝึกอบรม 60 คน   40 20   

กจิกรรม 8 การพฒันาผูป้ระกอบการใหม ่ บคุลากรทีไ่ดร้ับการฝึกอบรม 130 คน   30 100   

กจิกรรม 9 THAIST Forum บคุลากรทีไ่ดร้ับการฝึกอบรม 120 คน   40 40 40 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ยงบประมาณปี 2557 Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (1.1) การพฒันาบคุลากรในสาขาทีส่ าคญัตอ่การพฒันาประเทศ 

กจิกรรม 1 ระบบขนสง่ทางราง 16.50 1.50 2.50 5.50 7.00 

กจิกรรม 2 อตุสาหกรรมยาชวีวตัถ ุ 4.64 0.30 2.29 1.52 0.53 

กจิกรรม 3 การปรับปรงุพนัธุพ์ชื 6.00 0.45 1.35 2.10 2.10 

กจิกรรม 4 ไบโอเซนเซอร ์ 1.50 0.10 0.15 0.45 0.80 

กจิกรรม 5 การออกแบบเพือ่การผลติ 1.00 0.05 0.35 0.40 0.2 

กจิกรรม 6 หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ 2.65 0.15 0.65 1.2 0.65 

กจิกรรม 7 อตุสาหกรรมยางลอ้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กจิกรรม 8 การพฒันาผูป้ระกอบการใหม ่ 0.50 0.00 0.20 0.30 0.00 

กจิกรรม 9 THAIST Forum 0.04 0.01 0.00 0.015 0.015 

รวมงบประมาณ 32.83 2.56 7.49 11.485 11.295 
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โครงการย่อย (1.2) การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาขาที่ส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรมแห่งชำติ พ.ศ. 2551 มำตรำ 29 ก ำหนดให้

สถำบันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตและกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยเพ่ือเพ่ิมนักวิจัยให้เพียงพอและ

ยกระดับคุณภำพของกำรวิจัย 
(2) ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีใน

ประเทศ กับสถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำต่ำงประเทศ ในกำรวิจัยและพัฒนำหรือกำรจัด
กำรศึกษำระดับปริญญำโทและปริญญำเอก โดยให้สถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำนั้นเข้ำร่วม
เป็นสถำบันเครือข่ำยของสถำบัน และสร้ำงกลุ่มสถำบันเครือข่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรหรือ
หลักสูตรร่วมกัน โดยเน้นโครงกำรหรือหลักสูตรซึ่งมีกำรวิจัยและพัฒนำที่ เอ้ืออ ำนวยต่อกำรพัฒนำ
ประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรมและมุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำในภำคกำรผลิตและบริกำร  หรือปัญหำอ่ืนที่
กลุ่มสถำบันเครือข่ำยมีควำมเชี่ยวชำญเป็นพิเศษ 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดศูนย์ควำมเป็นเลิศเฉพำะทำงเพ่ือน ำสถำบันเครือข่ำยหรือกลุ่ม 
 สถำบันเครือข่ำยไปสู่กำรยอมรับในระดับสำกล 

(4) ด ำ เนินกำรให้มีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีอย่ำงมีประสิทธิภำพระหว่ำงสถำบันวิจัยหรือ  
 สถำบันกำรศึกษำในประเทศกับต่ำงประเทศ 

(5) เผยแพร่ผลงำนวิจัยและพัฒนำหรือผลกำรศึกษำในกลุ่มสถำบันเครือข่ำยและส่งเสริมให้มีกำรน ำผล
กำรศึกษำนั้นไปใช้ประโยชน์ในกำรสร้ำงนวัตกรรมและในอุตสำหกรรม อย่ำงเหมำะสม 

(6) เสนอชื่อสถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำในประเทศหรือต่ำงประเทศให้คณะกรรมกำรบริหำร
พิจำรณำกำรเข้ำร่วมเป็นสถำบันเครือข่ำยหรือกลุ่มสถำบันเครือข่ำย  ให้สถำบันมีบุคลำกรเท่ำที่
จ ำเป็นในกำรประสำนงำนและกำรส่งเสริม สนับสนุนควำมร่วมมือตำมอ ำนำจหน้ำที่ของสถำบัน 
ทั้งนี้สถำบันจะไม่ด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำหรือจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยตนเอง 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 เพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้ และด ำเนินกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำน วทน. ในสำขำที่ส ำคัญต่อกำรเพ่ิมขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ   

สาขา ระบบ
ขนสง่ทาง

ราง 

วศิวเภสชั
ภัณฑ ์

การ
ปรับปรงุ
พนัธุพ์ชื 

ไบโอ 

เซนเซอร ์

หุน่ยนต์
และระบบ
อตัโนมตั ิ

ผลติภัณฑ์
ยาง 

THAIST 
Journal 

รวม 

เอกสารประกอบค าสอนและ
สือ่การสอน/ เอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม (วชิา) 

4 5 5 5 4 3 - 26 

หนังสอื/ รายงานศกึษา/ 
วารสาร (เลม่) 

19 1 1 1 1 1 1 25 

ระบบการจัดการองคค์วามรู ้
(ระบบ) 

1 - - - 1 - - 2 
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4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  
เสริมสร้ำงควำมรู้และทักษะแก่บุคลำกรด้ำน วทน. 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

6. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (1.2) การพฒันาและถา่ยทอดองคค์วามรูใ้นสาขาทีส่ าคญัตอ่การพฒันาประเทศ 

กจิกรรม 1 ระบบขนสง่
ทางราง 

1) เอกสารประกอบค าสอน
และสือ่การสอน 4 วชิา 
2) หนังสอืรวบรวมเอกสารค า
สอนทีผ่า่นการตรวจทานจาก
ผูเ้ชีย่วชาญ 18 เลม่ 
3) ระบบจัดการองคค์วามรูด้า้น
วศิวกรรมระบบราง 1 ระบบ 
4) รายงานสรปุผลการ
ด าเนนิงานระบบขนสง่ทางราง
ของ สวทน. (White Paper) 1 
ฉบบั 

รายงาน
สรปุผลการ
ด าเนนิงาน
ระบบขนสง่
ทางราง
ของ สว
ทน. 
(White 
Paper) 1 
ฉบบั 

หนังสอื
รวบรวม
เอกสาร
ค าสอน 
18 เลม่ 

  1) เอกสารประกอบค าสอนและ
สือ่การสอน 4 วชิา 
2) ฐานขอ้มลูความรูด้า้น
วศิวกรรมระบบราง 1 ฐานขอ้มลู 

กจิกรรม 2 อตุสาหกรรม
ยาชวีวตัถ ุ

(1) เอกสารประกอบค าสอน
และสือ่การสอน 5 วชิา 
(2) รายงานการศกึษาความ
ตอ้งการ และแนวทางการ
พฒันาก าลงัคนและโครงสรา้ง
พืน้ฐานดา้นวทิยาการและ
กระบวนการผลติทางชวีภาพ 1 
ฉบบั 

      (1) เอกสารประกอบค าสอนและ
สือ่การสอน 5 วชิา 
(2) รายงานการศกึษาความ
ตอ้งการ และแนวทางการพฒันา
ก าลงัคนและโครงสรา้งพืน้ฐาน
ดา้นวทิยาการและกระบวนการ
ผลติทางชวีภาพ 1 ฉบบั 

กจิกรรม 3 การปรับปรงุ
พนัธุพ์ชื 

1) เอกสารประกอบค าสอน 5 
โมดลู 
2) รายงานศกึษาความตอ้งการ
บคุลากรและแนวทางพฒันา
บคุลากรและเครอืขา่ย
เชีย่วชาญดา้นการปรับปรงุ
พนัธุพ์ชื และการผลติพนัธุพ์ชื
และเมล็ดพนัธุ ์1 ฉบบั 

  เอกสาร
ประกอบ
ค าสอน 1 
โมดลู 

เอกสาร
ประกอบค า
สอน 2 
โมดลู 

1) เอกสารประกอบค าสอน 2 
โมดลู 
2) รายงานศกึษาฯ 1 ฉบบั 

กจิกรรม 4 
ไบโอเซนเซอร ์

1) เอกสารประกอบค าสอน
และสือ่การสอน 3 วชิา 
2) เอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม 2 หวัขอ้ 

    เอกสาร
ประกอบการ
ฝึกอบรม 1 
หวัขอ้ 

1) เอกสารประกอบค าสอนและ
สือ่การสอน 3 วชิา 
2) เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
1 หวัขอ้ 

กจิกรรม 5 การ
ออกแบบเพือ่การผลติ 

รายงานการศกึษาความ
ตอ้งการเทคโนโลยดีา้นการ
ออกแบบเพือ่การผลติใน
ภาคอตุสาหกรรม 2 ฉบบั 

      รายงานการศกึษาความตอ้งการ
เทคโนโลยดีา้นการออกแบบเพือ่
การผลติในภาคอตุสาหกรรม 2 
ฉบบั 

กจิกรรม 6 หุน่ยนตแ์ละ
ระบบอตัโนมตั ิ

1) เอกสารประกอบค าสอน 2 
โมดลู (4 วชิา) 
2) ระบบการจัดการเรยีนรูแ้ละ
การเรยีนแบบออนไลน ์1 
ระบบ 
3) รายงานศกึษาความตอ้งการ
บคุลากรและเทคโนโลยดีา้น
หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ
ส าหรับอตุสาหกรรมไทย 1 
ฉบบั 

      1) เอกสารประกอบค าสอน 2 
โมดลู 
2) ระบบการจัดการเรยีนรูแ้ละ
การเรยีนออนไลน ์1 ระบบ 
3) รายงานศกึษาความตอ้งการ
บคุลากรและเทคโนโลยดีา้น
หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ
ส าหรับอตุสาหกรรมไทย 1 ฉบบั  

กจิกรรม 7 อตุสาหกรรม
ยางลอ้ 

1) โมดลูอเิล็คทรอนกิส ์3 
โมดลู 
2) เอกสารประกอบการ
ฝึกอบรมดา้นการผลติยางลอ้ 
(Tire Manufacturing) 1 ฉบบั 

      1) โมดลูอเิล็คทรอนกิส ์3 โมดลู 
2) เอกสารประกอบการฝึกอบรม
ดา้นการผลติยางลอ้ (Tire 
Manufacturing) 1 ฉบบั 

กจิกรรม 8 วารสาร
สถาบนัวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยชีัน้สงู 
(THAIST Journal) 

วารสาร THAIST Journal 2 
ฉบบั 

วารสาร 1 
ฉบบั 

  วารสาร 1 
ฉบบั 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ยงบประมาณปี 

2557 
Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (1.2) การพฒันาและถา่ยทอดองคค์วามรูใ้นสาขาทีส่ าคญัตอ่การพฒันาประเทศ 

กจิกรรม 1 ระบบขนสง่ทางราง 5.00 1.50 1.15 1.15 1.2 

กจิกรรม 2 อตุสาหกรรมยาชวีวตัถ ุ 3.75 0.00 0.97 1.93 0.85 

กจิกรรม 3 การปรับปรงุพนัธุพ์ชื 3.05 0.46 1.01 0.28 1.30 

กจิกรรม 4 ไบโอเซนเซอร ์ 1.80 0.22 0.78 0.62 0.18 

กจิกรรม 5 การออกแบบเพือ่การผลติ 2.00 0.30 0.80 0.60 0.30 

กจิกรรม 6 หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ 3.85 0.50 1.65 1.03 0.67 

กจิกรรม 7 อตุสาหกรรมยางลอ้ 5.40 0.15 1.55 2.10 1.60 

กจิกรรม 8 วารสารสถาบนัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยชีัน้สงู (THAIST 
Journal) 

0.40 0.09 0.11 0.15 0.05 

รวมงบประมาณ 25.25 3.2
2 

8.0
2 

7.8
6 

6.1
5 
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โครงการย่อย (1.3) การพัฒนาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรมแห่งชำติ พ.ศ. 2551 มำตรำ 29 ก ำหนดให้

สถำบันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตและกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยเพ่ือเพ่ิมนักวิจัยให้เพียงพอและ

ยกระดับคุณภำพของกำรวิจัย 
(2) ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีใน

ประเทศ กับสถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำต่ำงประเทศ ในกำรวิจัยและพัฒนำหรือกำรจัด
กำรศึกษำระดับปริญญำโทและปริญญำเอก โดยให้สถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำนั้นเข้ำร่วม
เป็นสถำบันเครือข่ำยของสถำบัน และสร้ำงกลุ่มสถำบันเครือข่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรหรือ
หลักสูตรร่วมกัน โดยเน้นโครงกำรหรือหลักสูตรซึ่งมีกำรวิจัยและพัฒนำที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรพัฒนำ
ประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรมและมุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำในภำคกำรผลิตและบริกำร หรือปัญหำอ่ืนที่
กลุ่มสถำบันเครอืข่ำยมีควำมเชี่ยวชำญเป็นพิเศษ 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดศูนย์ควำมเป็นเลิศเฉพำะทำงเพ่ือน ำสถำบันเครือข่ำยหรือกลุ่ม สถำบัน
เครือข่ำยไปสู่กำรยอมรับในระดับสำกล 

(4) ด ำ เนินกำรให้มีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีอย่ำงมีประสิทธิภำพระหว่ำงสถำบันวิจัยหรือ 
สถำบันกำรศึกษำในประเทศกับต่ำงประเทศ 

(5) เผยแพร่ผลงำนวิจัยและพัฒนำหรือผลกำรศึกษำในกลุ่มสถำบันเครือข่ำยและส่งเสริมให้มีกำรน ำผล
กำรศึกษำนั้นไปใช้ประโยชน์ในกำรสร้ำงนวัตกรรมและในอุตสำหกรรม อย่ำงเหมำะสม 

(6) เสนอชื่อสถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำในประเทศหรือต่ำงประเทศให้คณะกรรมกำรบริหำร
พิจำรณำกำรเข้ำร่วมเป็นสถำบันเครือข่ำยหรือกลุ่มสถำบันเครือข่ำย ให้สถำบันมีบุคลำกรเท่ำที่
จ ำเป็นในกำรประสำนงำนและกำรส่งเสริม สนับสนุนควำมร่วมมือตำมอ ำนำจหน้ำที่ของสถำบัน 
ทั้งนี้สถำบันจะไม่ด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำหรือจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยตนเอง 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 พัฒนำเครือข่ำยเชี่ยวชำญด้ำน วทน. ในสำขำท่ีส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศ เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือใน

กำรท ำวิจัยและพัฒนำ รวมทั้งกำรจัดกำรศึกษำ 
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3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
สาขา ระบบ

ขนสง่
ทางราง 

วศิว
เภสชั
ภัณฑ ์

การ
ปรับปรงุ
พนัธุพ์ชื 

ไบโอ 

เซนเซอร ์

การ
ออกแบบ

เพือ่การผลติ 

หุน่ยนตแ์ละ
ระบบ

อตัโนมตั ิ

ผลติภัณฑ์
ยาง 

ผู ้
ประกอบ 

การใหม ่

รวม 

(1) เครอืขา่ย
เชีย่วชาญ  
(เครอืขา่ย) 

- 4 1 1 - - - - 6 

(2) ฐานขอ้มลู
ผูเ้ชีย่วชาญ 
(ฐานขอ้มลู) 

- 1 1 1 1 1 - - 5 

(3) รายงานการ
ด าเนนิงาน
เครอืขา่ย (ฉบบั) 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคกำรศึกษำ และภำคอุตสำหกรรม ในกำรท ำ
วิจัยและพัฒนำ กำรจัดกำรศึกษำ และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

6. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (1.3) การพฒันาเครอืขา่ยผูเ้ชีย่วชาญ 

กจิกรรม 1 ระบบขนสง่ทางราง รายงานประจ าปีการ
ด าเนนิงานของเครอืขา่ย 1 
ฉบบั 

       รายงานประจ าปี 1 ฉบบั 

กจิกรรม 2 อตุสาหกรรมยาชวี
วตัถ ุ

1) เครอืขา่ยเชีย่วชาญ 4 
เครอืขา่ย 
2) ฐานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญ 1 
ฐานขอ้มลู 
3) รายงานประจ าปี 1 ฉบบั 

      1) เครอืขา่ยเชีย่วชาญ 4 
เครอืขา่ย 
2) ฐานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญ 1 
ฐานขอ้มลู 
3) รายงานประจ าปี 1 ฉบบั 

กจิกรรม 3 การปรับปรงุพนัธุพ์ชื 1) เครอืขา่ยเชีย่วชาญ 1 
เครอืขา่ย 
2) ฐานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญ 1 
ฐานขอ้มลู 
3) รายงานประจ าปี 1 ฉบบั 

    ฐานขอ้มลู
ผูเ้ชีย่วชาญ 1 
ฐานขอ้มลู 

1) เครอืขา่ยเชีย่วชาญ 1 
เครอืขา่ย 
2) รายงานประจ าปี 1 ฉบบั 

กจิกรรม 4 ไบโอเซนเซอร ์ 1) เครอืขา่ยเชีย่วชาญ 1 
เครอืขา่ย 
2) ฐานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญ 1 
ฐานขอ้มลู 
3) รายงานประจ าปี 1 ฉบบั 

    ฐานขอ้มลู
ผูเ้ชีย่วชาญ 1 
ฐานขอ้มลู 

1) เครอืขา่ยเชีย่วชาญ 1 
เครอืขา่ย 
2) รายงานประจ าปี 1 ฉบบั 

กจิกรรม 5 การออกแบบเพือ่การ
ผลติ 

1) MoU 1 ฉบบั   
2) ฐานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญ 1 
ฐานขอ้มลู 
3) รายงานประจ าปี 1 ฉบบั 

MoU 1 
ฉบบั 

   ฐานขอ้มลู
ผูเ้ชีย่วชาญ 1 
ฐานขอ้มลู 

รายงานประจ าปี 1 ฉบบั 

กจิกรรม 6 หุน่ยนตแ์ละระบบ
อตัโนมตั ิ

1) ฐานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญ 1 
ฐานขอ้มลู 
2) รายงานประจ าปี 1 ฉบบั 

     ฐานขอ้มลู
ผูเ้ชีย่วชาญ 1 
ฐานขอ้มลู 

รายงานประจ าปี 1 ฉบบั 

กจิกรรม 7 อตุสาหกรรมยางลอ้ รายงานประจ าปี 1 ฉบบั       รายงานประจ าปี 1 ฉบบั 

กจิกรรม 8 การพฒันา
ผูป้ระกอบการใหม ่

รายงานประจ าปี 1 ฉบบั      ฐานขอ้มลู
ผูเ้ชีย่วชาญ 1 
ฐานขอ้มลู 

รายงานประจ าปี 1 ฉบบั 

กจิกรรม 9 คณะทีป่รกึษา 
THAIST และผูช้ว่ยโครงการ 

รายงานประจ าปี 1 ฉบบั       รายงานประจ าปี 1 ฉบบั 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ยงบประมาณปี 2557 Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (1.3) การพฒันาเครอืขา่ยผูเ้ชีย่วชาญ 

กจิกรรม 1 ระบบขนสง่ทางราง 1 0.1 0.3 0.3 0.3 

กจิกรรม 2 อตุสาหกรรมยาชวีวตัถ ุ 1.39 0.23 0.41 0.39 0.36 

กจิกรรม 3 การปรับปรงุพนัธุพ์ชื 0.72 0.31 0.02 0.31 0.08 

กจิกรรม 4 ไบโอเซนเซอร ์ 0.46 0.09 0.17 0.17 0.03 

กจิกรรม 5 การออกแบบเพือ่การผลติ 0.28 0.02 0.15 0.09 0.02 

กจิกรรม 6 หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ 0.1 0.02 0.02 0.04 0.02 

กจิกรรม 7 อตุสาหกรรมยางลอ้ 0.13 0.02 0.04 0.04 0.03 

กจิกรรม 8 การพฒันาผูป้ระกอบการใหม ่ 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 

กจิกรรม 9 คณะทีป่รกึษา THAIST และผูช้ว่ยโครงการ 1.36 0.27 0.36 0.36 0.36 

รวมงบประมาณ 5.47 1.07 1.48 1.71 1.21 
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โครงการย่อย (1.4) การสร้างความเชื่อมโยงกับหน่วยงานเชี่ยวชาญระดับ
โลก 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรมแห่งชำติ พ.ศ. 2551 มำตรำ 29 ก ำหนดให้

สถำบันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตและกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยเพ่ือเพ่ิมนักวิจัยให้เพียงพอและ

ยกระดับคุณภำพของกำรวิจัย 
(2) ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีใน

ประเทศ กับสถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำต่ำงประเทศ ในกำรวิจัยและพัฒนำหรือกำรจัด
กำรศึกษำระดับปริญญำโทและปริญญำเอก โดยให้สถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำนั้นเข้ำร่วม
เป็นสถำบันเครือข่ำยของสถำบัน และสร้ำงกลุ่มสถำบันเครือข่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรหรือ
หลักสูตรร่วมกัน โดยเน้นโครงกำรหรือหลักสูตรซึ่งมีกำรวิจัยและพัฒนำที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรพัฒนำ
ประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรมและมุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำในภำคกำรผลิตและบริกำร  หรือปัญหำอ่ืนที่
กลุ่มสถำบันเครือข่ำยมีควำมเชี่ยวชำญเป็นพิเศษ 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดศูนย์ควำมเป็นเลิศเฉพำะทำงเพ่ือน ำสถำบันเครือข่ำยหรือกลุ่ม 
 สถำบันเครือข่ำยไปสู่กำรยอมรับในระดับสำกล 

(4) ด ำ เนินกำรให้มีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีอย่ำงมีประสิทธิภำพระหว่ำงสถำบันวิจัยหรือ  
 สถำบันกำรศึกษำในประเทศกับต่ำงประเทศ 

(5) เผยแพร่ผลงำนวิจัยและพัฒนำหรือผลกำรศึกษำในกลุ่มสถำบันเครือข่ำยและส่งเสริมให้มีกำรน ำผล
กำรศึกษำนั้นไปใช้ประโยชน์ในกำรสร้ำงนวัตกรรมและในอุตสำหกรรม อย่ำงเหมำะสม 

(6) เสนอชื่อสถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำในประเทศหรือต่ำงประเทศให้คณะกรรมกำรบริหำร
พิจำรณำกำรเข้ำร่วมเป็นสถำบันเครือข่ำยหรือกลุ่มสถำบันเครือข่ำย  ให้สถำบันมีบุคลำกรเท่ำที่
จ ำเป็นในกำรประสำนงำนและกำรส่งเสริม สนับสนุนควำมร่วมมือตำมอ ำนำจหน้ำที่ของสถำบัน 
ทั้งนี้สถำบันจะไม่ด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำหรือจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยตนเอง 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 เชื่อมโยงเครือข่ำยเชี่ยวชำญด้ำน วทน. ของไทยกับหน่วยงำนเชี่ยวชำญระดับโลกในสำขำที่ส ำคัญต่อ

กำรพัฒนำประเทศ เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือในกำรท ำวิจัยและพัฒนำ รวมทั้งกำรจัดกำรศึกษำ 
3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  

 สาขา 
ระบบขนสง่
ทางราง 

วศิวเภสชั
ภัณฑ ์

ไบโอ 
เซนเซอร ์

การออกแบบเพือ่
การผลติ 

ผูป้ระกอบการ
ใหม ่

รวม 

(1) บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื (ฉบบั) - - - - 1 1 

(2) รายงานการเยีย่มชมและขอ้เสนอแนะ
แนวทางความรว่มมอื (เลม่) 

1 1 1 1 1 5 
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4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  
ควำมร่วมมืออย่ำงเป็นรูปธรรมกับหน่วยงำนเชี่ยวชำญต่ำประเทศในกำรท ำวิจัยและพัฒนำ กำรจัดกำร

ศึกษำ และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
5. การติดตามประเมินผลโครงการ 

มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรเพื่อติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
6. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (1.4) การสรา้งความเชือ่มโยงกบัหน่วยงานเชีย่วชาญระดบัโลก 

กจิกรรม 1 ระบบขนสง่ทางราง รายงานการเยีย่มชม  
และขอ้เสนอแนวทางความรว่มมอื 1 ฉบบั 

  1 รายงาน  

กจิกรรม 2 อตุสาหกรรมยาชวีวตัถ ุ รายงานการเยีย่มชม  
และขอ้เสนอแนวทางความรว่มมอื 1 ฉบบั 

   1 รายงาน 

กจิกรรม 3 ไบโอเซนเซอร ์ รายงานการเยีย่มชม  
และขอ้เสนอแนวทางความรว่มมอื 1 ฉบบั 

   1 รายงาน 

กจิกรรม 4 การออกแบบเพือ่การผลติ รายงานการเยีย่มชม  
และขอ้เสนอแนวทางความรว่มมอื 1 ฉบบั 

  1 รายงาน  

กจิกรรม 5 การพฒันาผูป้ระกอบการใหม ่ MoU 1 ฉบบั 1 MoU    

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ยงบประมาณปี 2557 Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (1.4) การสรา้งความเชือ่มโยงกบัหน่วยงานเชีย่วชาญระดบัโลก 

กจิกรรม 1 ระบบขนสง่ทางราง 0.55 0 0 0.55 0 

กจิกรรม 2 อตุสาหกรรมยาชวีวตัถ ุ 2.63 0 0 1.33 1.3 

กจิกรรม 3 ไบโอเซนเซอร ์ 0.5 0 0.5 0 0 

กจิกรรม 4 การออกแบบเพือ่การผลติ 0.64 0 0 0.55 0.09 

กจิกรรม 5 การพฒันาผูป้ระกอบการใหม ่ 3.75 3 0.375 0.375 0 

รวมงบประมาณ 8.07 3 0.875 2.805 1.39 
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โครงการย่อย (1.5) การส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในภาคการผลิตและบริการ 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรมแห่งชำติ พ.ศ. 2551 มำตรำ 29 ก ำหนดให้

สถำบันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตและกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยเพ่ือเพ่ิมนักวิจัยให้เพียงพอและ

ยกระดับคุณภำพของกำรวิจัย 
(2) ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีใน

ประเทศ กับสถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำต่ำงประเทศ ในกำรวิจัยและพัฒนำหรือกำรจัด
กำรศึกษำระดับปริญญำโทและปริญญำเอก โดยให้สถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำนั้นเข้ำร่วม
เป็นสถำบันเครือข่ำยของสถำบัน และสร้ำงกลุ่มสถำบันเครือข่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรหรือ
หลักสูตรร่วมกัน โดยเน้นโครงกำรหรือหลักสูตรซึ่งมีกำรวิจัยและพัฒนำที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรพัฒนำ
ประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรมและมุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำในภำคกำรผลิตและบริกำร  หรือปัญหำอ่ืนที่
กลุ่มสถำบันเครือข่ำยมีควำมเชี่ยวชำญเป็นพิเศษ 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดศูนย์ควำมเป็นเลิศเฉพำะทำงเพ่ือน ำสถำบันเครือข่ำยหรือกลุ่ม 
 สถำบันเครือข่ำยไปสู่กำรยอมรับในระดับสำกล 

(4) ด ำ เนินกำรให้มีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีอย่ำงมีประสิทธิภำพระหว่ำงสถำบันวิจัยหรือ  
 สถำบันกำรศึกษำในประเทศกับต่ำงประเทศ 

(5) เผยแพร่ผลงำนวิจัยและพัฒนำหรือผลกำรศึกษำในกลุ่มสถำบันเครือข่ำยและส่งเสริมให้มีกำรน ำผล
กำรศึกษำนั้นไปใช้ประโยชน์ในกำรสร้ำงนวัตกรรมและในอุตสำหกรรม อย่ำงเหมำะสม 

(6) เสนอชื่อสถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำในประเทศหรือต่ำงประเทศให้คณะกรรมกำรบริหำร
พิจำรณำกำรเข้ำร่วมเป็นสถำบันเครือข่ำยหรือกลุ่มสถำบันเครือข่ำย ให้สถำบันมีบุคลำกรเท่ำที่
จ ำเป็นในกำรประสำนงำนและกำรส่งเสริม สนับสนุนควำมร่วมมือตำมอ ำนำจหน้ำที่ของสถำบัน 
ทั้งนี้สถำบันจะไม่ด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำหรือจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยตนเอง 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
(1)  สนับสนุนให้เกิดกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศเข้ำมำสู่ในประเทศ 
(2) สนับสนุนให้เกิดกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกสถำบันศึกษำหรือสถำบันวิจัยในประเทศไปสู่ภำคกำร

ผลิตและบริกำร 
3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  

สนับสนุนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรปรับปรุงพันธุ์พืชในเรื่องต่อไปนี้  
(1) กำรตรวจหำสำยพันธุ์ต้ำนทำนโดยใช้เทคนิค Gene Expression 
(2) เทคโนโลยี Varietal Identification by Ultrathin-Layer Isoelectric Focusing 
(3) เทคโนโลยีกำรตรวจสอบควำมบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ลูกผสมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(4) เทคโนโลยี Genome Sequencing 
(5) เ ท ค โ น โ ล ยี  Marker Assisted Selection Techniques for Biotic and Abiotic Stress 

Tolerance/ Resistance 
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(6) เทคโนโลยี Diversity Array Technology in High Throughput Selection 
(7) เทคโนโลยี Embryo Rescue for Inter-Specific Cross in Vegetable Crops 
(8) เทคโนโลยี Reverse Breeding for Hybrid Seed Production 
เทคโนโลยี Germplasm Selection 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิต และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรเพื่อติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

6. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (1.5) การสง่เสรมิและสนับสนุนการถา่ยทอดเทคโนโลยเีพือ่การประยกุตใ์ชใ้นภาคการผลติและบรกิาร 

กจิกรรม 1 ระบบขนสง่ทางราง 1 เทคโนโลย ี
50 คน 

  1 เทคโนโลย ี
50 คน 

 

กจิกรรม 2 การปรับปรงุพนัธุพ์ชื 9 เทคโนโลย ี
270 คน 

 2 เทคโนโลย ี
60 คน 

4 เทคโนโลย ี
120 คน 

3 เทคโนโลย ี
90 คน 

กจิกรรม 3 ไบโอเซนเซอร ์ 1 เทคโนโลย ี
50 คน 

  1 เทคโนโลย ี
50 คน 

 

กจิกรรม 4 การออกแบบเพือ่การ
ผลติ 

2 เทคโนโลย ี
60 คน 

  1 เทคโนโลย ี
30 คน 

1 เทคโนโลย ี
30 คน 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ

ปี 2557 
Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (1.5) การสง่เสรมิและสนับสนุนการถา่ยทอดเทคโนโลยเีพือ่การประยกุตใ์ชใ้นภาคการผลติและบรกิาร 

กจิกรรม 1 ระบบขนสง่ทางราง 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00 

กจิกรรม 2 การปรับปรงุพนัธุพ์ชื 3.15 0.47 0.95 1.10 0.63 

กจิกรรม 3 ไบโอเซนเซอร ์ 0.45 0.00 0.00 0.45 0.00 

กจิกรรม 4 การออกแบบเพือ่การผลติ 0.58 0.00 0.26 0.26 0.06 

รวมงบประมาณ 6.18 0.47 1.21 2.81 1.69 
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โครงการย่อย (1.6) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ
เฉพาะทาง 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรมแห่งชำติ พ.ศ. 2551 มำตรำ 29 ก ำหนดให้

สถำบันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตและกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยเพ่ือเพ่ิมนักวิจัยให้เพียงพอและ

ยกระดับคุณภำพของกำรวิจัย 
(2) ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีใน

ประเทศ กับสถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำต่ำงประเทศ ในกำรวิจัยและพัฒนำหรือกำรจัด
กำรศึกษำระดับปริญญำโทและปริญญำเอก โดยให้สถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำนั้นเข้ำร่วม
เป็นสถำบันเครือข่ำยของสถำบัน และสร้ำงกลุ่มสถำบันเครือข่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรหรือ
หลักสูตรร่วมกัน โดยเน้นโครงกำรหรือหลักสูตรซึ่งมีกำรวิจัยและพัฒนำที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรพัฒนำ
ประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรมและมุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำในภำคกำรผลิตและบริกำร  หรือปัญหำอ่ืนที่
กลุ่มสถำบันเครอืข่ำยมีควำมเชี่ยวชำญเป็นพิเศษ 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดศูนย์ควำมเป็นเลิศเฉพำะทำงเพ่ือน ำสถำบันเครือข่ำยหรือกลุ่ม 
 สถำบันเครือข่ำยไปสู่กำรยอมรับในระดับสำกล 

(4) ด ำ เนินกำรให้มีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีอย่ำงมีประสิทธิภำพระหว่ำงสถำบันวิจัยหรือ  
 สถำบันกำรศึกษำในประเทศกบัต่ำงประเทศ 

(5) เผยแพร่ผลงำนวิจัยและพัฒนำหรือผลกำรศึกษำในกลุ่มสถำบันเครือข่ำยและส่งเสริมให้มีกำรน ำผล
กำรศึกษำนั้นไปใช้ประโยชน์ในกำรสร้ำงนวัตกรรมและในอุตสำหกรรม อย่ำงเหมำะสม 

(6) เสนอชื่อสถำบันวิจัยหรือสถำบันกำรศึกษำในประเทศหรือต่ำงประเทศให้คณะกรรมกำรบริหำร
พิจำรณำกำรเข้ำร่วมเป็นสถำบันเครือข่ำยหรือกลุ่มสถำบันเครือข่ำย  ให้สถำบันมีบุคลำกรเท่ำที่
จ ำเป็นในกำรประสำนงำนและกำรส่งเสริม สนับสนุนควำมร่วมมือตำมอ ำนำจหน้ำที่ของสถำบัน 
ทั้งนี้สถำบันจะไม่ด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำหรือจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยตนเอง 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
(1) เพ่ือศึกษำรูปแบบและกำรสนับสนุนที่เหมำะสมในกำรจัดตั้งหรือยกระดับศูนย์เชี่ยวชำญเฉพำะทำง

ในด้ำนที่ส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศให้เป็นศูนย์ควำมเป็นเลิศเฉพำะทำง อำทิ ศูนย์ควำมเป็น เลิศ
ด้ำนผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ 

(2) เพ่ือสนับสนุนกำรจัดตั้งศูนย์ควำมเป็นเลิศเฉพำะทำงด้ำนกำรออกแบบเพ่ือกำรผลิต 
3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  

สาขา การออกแบบเพือ่การผลติ ผลติภัณฑย์าง รวม 

รายงานศกึษาการจัดตัง้ CoE (เลม่) - 1 1 

CoE ทีเ่ริม่จัดตัง้ (แหง่) 1 - 1 
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4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  
(1) เกิดกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือถ่ำยทอดให้แก่ภำคอุตสำหกรรม 
(2) นักศึกษำและผู้ประกอบกำรได้รับกำรฝึกทักษะกำรใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในศูนย์ควำมเป็นเลิศ 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

6. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (1.6) การสง่เสรมิและสนับสนุนการจัดตัง้ศนูยค์วามเป็นเลศิเฉพาะทาง 

กจิกรรม 1 การออกแบบเพือ่การผลติ ศนูยเ์ชีย่วชาญดา้นการออกแบบเพือ่การผลติ 1 ศนูย ์       1 ศนูย ์

กจิกรรม 2 นวตักรรมผลติภัณฑย์างพารา รายงานศกึษาการพฒันาศนูยค์วามเป็นเลศิ 1 ฉบบั       1 ฉบบั 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ยงบประมาณปี 2557 Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (1.6) การสง่เสรมิและสนับสนุนการจัดตัง้ศนูยค์วามเป็นเลศิเฉพาะทาง 

กจิกรรม 1 การออกแบบเพือ่การผลติ 48.00 0.00 33.60 14.40 0.00 

กจิกรรม 2 นวตักรรมผลติภัณฑย์างพารา 2.00 0.30 0.80 0.60 0.30 

รวมงบประมาณ 50.00 0.30 34.40 15.00 0.30 
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(2) โครงการ Talent Mobility, การใช้ประโยชน์ก าลังคนด้าน วทน.  

สอดคล้องกับเป้าหมาย (นรม.ย่ิงลักษณ์)  สร้ำงรำยได้  ลดรำยจ่ำย  ขยำยโอกำส 

ยุทธศาสตร์ประเทศ (28 ประเด็น) 8.2 Talent Mobility กำรใช้ประโยชน์จำกก ำลังคนด้ำน S&T 
ระยะเวลาตลอดโปรแกรม 1 ปี เริ่มต้นโครงกำร 1 ตุลำคม 2556 ถึง 30 กันยำยน 2557 

หน่วย : ล้ำนบำท 

โครงการการย่อย 
รวมงบปี 
2557 

(2.1) โครงกำรส่งเสริมนักวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนักวิจัยไปปฎิบัติงำนเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
กำรแข่งขันของสถำนประกอบกำร (Talent mobility) 

100.20 

(2.2) กำรจัดกำรแผนก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีตำมรำยสำขำ 2.00 
(2.3) โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยวิชำชีพด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 0.40 

รวมงบประมาณ 102.60 
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โครงการย่อย (2.1) โครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนักวิจัย
ไปปฎิบัติงานเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของสถานประกอบการ 
(Talent mobility) 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
(1) โ ค ร งกำ รสอดคล้ อ ง กั บ ยุ ท ธ ศำสตร์ ป ร ะ เทศ  (Country strategy) ใ น เ รื่ อ ง  Growth & 

Competiitveness ซึ่งระบุให้มีกำรใช้ประโยชน์จำกก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
(Talent Mobility) โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือให้ประเทศใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็น
ตัวขับเคลื่อนให้ประเทศไทยหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง (Middle income trap) 

(2) โครงกำรสอดคล้องกับนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2555 – 2564) ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศด้ำน 
วทน. กลยุทธ์ที่ 4.2 กำรยกระดับสมรรถภำพและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงวิชำชีพ ทักษะองค์
ควำมรู้ก ำลังคน วทน. และกลยุทธ์ 4.3 กำรสร้ำงแรงจูงใจ ขยำยฐำนบุคลำกรด้ำน วทน. ให้มีมวล
วิกฤตและมีเส้นทำงอำชีพและบทบำทในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 

(3) โครงกำรสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ มำตรำ 5 ข้อ 
5(1)กำรสงเสริมและสนับสนุนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนดำนวิทยำศำสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ข้อ 5(2) กำรพัฒนำวิชำชีพนักวิจัยดำนวิทยำศำสตรและเทคโนโลยี และ 5(10) กำร
สนับสนุนใหมีกำรยกยองเชิดชูเกียรติองคกรหรือบุคคลที่มีผลงำนดีเดนเปนเลิศทำงวิทยำศำสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเปนแบบอยำงที่ดีในกำรพัฒนำวิทยำศำสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และมำตรำ 17 ข้อ (8) ประสำนงำนและติดตำมกำรพัฒนำก ำลังคนดำนวิทยำศำสตรและเทคโนโลยี
ของประเทศใหเปนไปตำมนโยบำยและแผนระดับชำติวำดวยวิทยำศำสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(4) โครงกำรสอดคล้องกับนโยบำย รมว.วท. ข้อ 4 ผลักดันให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ก ำลังคนด้ำน วทน. 
ไปสู่ภำคอุตสำหกรรมและบริกำร และข้อ 6 กำรผลักดันกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ประเทศ 

(5) โครงกำรจะช่วยส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศน์ (Ecosystems) ที่เหมำะสม ในกำรขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
(1)  เ พ่ื อขั บ เ คลื่ อนกำร เ พ่ิมขี ดคว ำมสำมำรถกำรแข่ ง ขั นของประ เทศ ไทย  ( Growth & 

Competitiveness) ให้หลุดพ้นจำกประเทศรำยได้ปำนกลำง (Middle Income Trap) และรองรับ
กำรเข้ำสู่เศรษฐกิจประชำคมอำเซียน ตำมที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) ด ำเนินกำรร่วมกับส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
(สลค.) และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินงำนบูรณำกำรแผนงำน/ โครงกำร ส ำหรับแผนปฏิบัติกำร
ของยุทธศำสตร์ประเทศ (Country Strategy) โดย “Talent Mobility กำรใช้ประโยชน์จำก
ก ำลังคนด้ำน S&T” ได้ถูกก ำหนดให้เป็นหนึ่งในประเด็นหลักในข้อ 8 “กำรวิจัยและพัฒนำ 
(Research & Development)” 

(2) เชื่อมโยงกำรท ำงำนระหว่ำงภำครัฐ/ภำคอุดมศึกษำและภำคอุตสำหกรรม (university-industry 
links) ให้มีควำมเข้มแข็งมำกขึ้น โดยก่อให้เกิดกำรถ่ำยทอดแลกเปลี่ยนและสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่
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ระหว่ำงภำครัฐ สถำบันอุดมศึกษำและภำคอุตสำหกรรมซึ่งมีผลต่อกำรพัฒนำภำคเศรษฐกิจ สังคม 
ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำร ภำคอุดมศึกษำและหน่วยงำนวิจัยโดยรวมของประเทศ 

(3) ส่งเสริมภำคอุตสำหกรรมลงทุนท ำวิจัยและพัฒนำเพ่ิมขึ้นทั้งที่ลงทุนเองภำยในประเทศ และบริษัท
ต่ำงชำติที่จะเข้ำมำตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนำในประเทศไทย กำรพัฒนำยกระดับเทคโนโลยีและผลิต
ภำพ (Productivity) ของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) และบรรเทำปัญหำกำรขำด
แคลนบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในภำคอุตสำหกรรม เพ่ือให้แข่งขันได้ในสำกล 

(4) ส่งเสริมให้บุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้รับประสบกำรณ์กำรท ำงำนเพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพของตนเองร่วมกับภำคอุตสำหกรรมโดยร่วมกันท ำวิจัยหรือแก้ไขปัญหำทำงเทคนิคและ
กำรจัดกำรเทคโนโลยีตำมท่ีภำคอุตสำหกรรมต้องกำร 

(5) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่ำงประเทศไทยกับนำนำชำติทั้งในภูมิภำคอำเซียน เอเชีย อเมริกำ ยุโรป ออสเตรเลีย และอัฟ
ริกำ ผ่ำนทำงสถำบันกำรศึกษำ สถำบันวิจัย องค์กรไม่แสวงก ำไร และองค์กรรูปแบบอ่ืนๆ ที่
กระทรวงวิทยำศำสตร์พิจำรณำเห็นว่ำเหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำรของไทย 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
(1) ประเทศมีบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของภำคเศรษฐกิจ

และอุตสำหกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร  
(2) ส่งเสริมภำคเอกชนให้มีควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรท ำวิจัยและพัฒนำ และมีส่วนร่วมใน

กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพิ่มสูงขึ้น 
(3) เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร โดยบริษัทขนำดใหญ่มีกำรลงทุน

ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนำขึ้นในประเทศไทย เกิดกำรจ้ำงงำนบุคลำกรควำมรู้ บริษัทขนำดกลำงและ
เล็กได้รับกำรยกระดับเทคโนโลยี มีผลิตภำพเพ่ิมสูงขึ้น เพ่ิมรำยได้ ลดรำยจ่ำย และวิสำหกิจชุม
ได้รับกำรยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ 

(4) บุคลำกรวิจัยและบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในภำคอุดมศึกษำและหน่วยงำนด้ำนวิจัย
และเทคโนโลยีของรัฐได้รับประสบกำรณ์ท ำงำนในภำคอุตสำหกรรม เกิดกำรเชื่อมโยงระหว่ำง
มหำวิทยำลัย สถำบันวิจัยและภำคอุตสำหกรรมทั้งในประเทศและต่ำงประเทศเพ่ือเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำรและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ 

(5) เครือข่ำยองค์กรประสำนงำน Talent Mobility ระหว่ำงประเทศไทยกับต่ำงประเทศ เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนกำรเคลื่อนย้ำยแลกเปลี่ยนบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเ พ่ือสร้ำง
ควำมสำมำรถกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำรของไทย และศูนย์บริหำรจัดกำรข้อมูล
บุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ทั้งด้ำน demand ของภำคอุตสำหกรรมและ supply 
ของภำคอุดมศึกษำและหน่วยงำนวิจัยและเทคโนโลยีของรัฐ โดยประสำนงำนเพ่ือให้เกิด Talent 
Mobility 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  
(1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย (White paper)  
(2) รำยงำนกำรศึกษำและกำรประเมินผลโครงพร้อมแนวทำงกำรด ำเนินงำนในระยะถัดไป 1 เล่น  
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(3) ขับเคลื่อนโครงกำรน ำร่อง นักวิจัยและนักวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปปฏิบัติงำนเพ่ือเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถฯ 200 คน/โครงกำร 

(4) คู่มือแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำร   
(5) เอกสำร สื่อสิ่งพิมพ์  จ ำนวน 2 ฉบับ 
(6) จัดเวทีกำรเชื่อมโยง เพ่ือสื่อสำรและประชำสัพันธ์ให้เกิดควำมร่วมมือ 4 ครั้ง 
(7) ระบบฐำนข้อมูล นักวิจัย นักวิทยำศำสตร์และนักเทคโนโลยี จ ำนวน 1 ฐำนข้อมูล 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดให้มีคณะกรรมกำรก ำกับเชิงวิชำกำรในกำรศึกษำรำยละเอียดเชิงนโยบำยและมำตรกำรเกี่ยวกับ
ควำมต้องกำรบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนเป็นรำยสำขำ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

 ผู้แทนจำก สวทน. 
 ผู้แทนจำกหน่วยงำนในกระทรวงวิทยำศำสตร์ 
 ผู้แทนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 ผู้แทนจำกภำคเอกชน 

6. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (2.1) โครงการสง่เสรมินักวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละนักวจัิยไปปฎบิตังิานเพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัของสถาน
ประกอบการ (Talent mobility) 

กจิกรรม 1. Talent Mobility Policy           

   1.1 โครงการศกึษาแนวทางการผลกัดนัและขบัเคลือ่น
การเคลือ่นยา้ยบคุลากรวจัิย 

 1. White paper        1 

   1.2 โครงการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิโครงการ  1. รายงานการศกึษา 1 เลน่  
 2. ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย 

      1 

กจิกรรม 2. Talent Pilot Project              

   2.1 โครงการน ารอ่งการขบัเคลือ่นบคุลากรวจัิยไป
ปฎบิตังิานเพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัของสถาน
ประกอบการ 

1.ขบัเคลอืบบคุลากร ใน 3 กลุม่ จ านวน 200 คน 
    - บรษัิท ขา้มชาต ิ
    - บรษัิทขนาดใหญภ่ายในประเทศ 
    - SME 
2. คูม่อืแนวทางการด าเนนิโครงการ   
3.เอกสาร สือ่สิง่พมิพ ์ จ านวน 2 ฉบบั 

      1 

กจิกรรม 3.Talent Forum and Matchmaking         1 

   3.1 โครงการเชือ่มโยง เพือ่สือ่สารและประชาสพันัธใ์ห ้
เกดิความรว่มมอื 

1.Mobilize Manpower and Matchmaking 
Management (2 ครัง้) 
2.Talent Forum (2 ครัง้) 

      1 

กจิกรรม 4. โครงการจัดท าฐานขอ้มลูการเคลือ่นยา้ย
ก าลงัคน (Talent mobility) 

          

   4.1  โครงการจัดท าฐานขอ้มลูการเคลือ่นยา้ยก าลงัคน 
(Talent mobility) 

1 ระบบ, 1 ฐานขอ้มลู       1 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม 

แผนการใชจ้า่ย
งบประมาณปี 2557 

Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (2.1) โครงการสง่เสรมินักวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละนักวจัิยไปปฎบิตังิานเพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัของสถาน
ประกอบการ (Talent mobility) 

กจิกรรม 1. Talent Mobility Policy 7.7 1 1.2 1.2 4.3 

กจิกรรม 2. Talent Pilot Project    82.1 15 25 30 12.1 

กจิกรรม 3.Talent Forum and Matchmaking 1.4 0.7 0.7 0 0 

กจิกรรม 4. โครงการจัดท าฐานขอ้มลูการเคลือ่นยา้ยก าลงัคน 
(Talent mobility) 

9 4 4 1 0 

รวมงบประมาณ 100.2 20.3 25.4 31.7 11.5 
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โครงการย่อย (2.2) การจัดการแผนก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามรายสาขา 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
(1) โ ค ร งกำ รสอดคล้ อ ง กั บ ยุ ท ธ ศำสตร์ ป ร ะ เทศ  (Country strategy) ใ น เ รื่ อ ง  Growth & 

Competiitveness ซึ่งระบุให้มีกำรใช้ประโยชน์จำกก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
(Talent Mobility) โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือให้ประเทศใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็น
ตัวขับเคลื่อนให้ประเทศไทยหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง (Middle income trap) 

(2) โครงกำรสอดคล้องกับนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2555 – 2564) ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศด้ำน 
วทน. กลยุทธ์ที่ 4.2 กำรยกระดับสมรรถภำพและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงวิชำชีพ ทักษะองค์
ควำมรู้ก ำลังคน วทน. และกลยุทธ์ 4.3 กำรสร้ำงแรงจูงใจ ขยำยฐำนบุคลำกรด้ำน วทน. ให้มีมวล
วิกฤตและมีเส้นทำงอำชีพและบทบำทในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 

(3) โครงกำรสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ มำตรำ 5 ข้อ 
5(1)กำรสงเสริมและสนับสนุนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนดำนวิทยำศำสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ข้อ 5(2) กำรพัฒนำวิชำชีพนักวิจัยดำนวิทยำศำสตรและเทคโนโลยี  

(4) โครงกำรสอดคล้องกับนโยบำย รมว.วท. ข้อ 4 ผลักดันให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ก ำลังคนด้ำน วทน. 
ไปสู่ภำคอุตสำหกรรมและบริกำร และข้อ 6 กำรผลักดันกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ประเทศ 

(5) เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยกำรลงทุนวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยมีสัดส่วนบุคลำกรด้ำน
กำรวิจัยและพัฒนำเป็น 15 คนต่อประชำกร 10,000 คน 

(6) เพ่ือให้ประเทศมีก ำลังคนด้ำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภำพ เพียงพอ และตรงกับ
ควำมต้องกำรก ำลังคนรำยสำขำ1 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(1) เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยกำรลงทุนวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยมีสัดส่วนบุคลำกรด้ำน

กำรวิจัยและพัฒนำเป็น 15 คนต่อประชำกร 10,000 คน 

                                           
1 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส ำคัญปัจจัยหนึ่งที่จ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำประเทศ เพื่อพัฒนำให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกและ
รองรับกำรแข่งขันในอนำคต อย่ำงไรก็ตำมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไม่อำจเกิดขึ้นได้ ถ้ำไม่มีก ำลังคนที่มีคุณภำพอยู่ในระบบอย่ำ ง
เพียงพอ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งก ำลังคนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ เพื่อเป็นรำกฐำนในกำรขับเคลื่อนประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยมีจ ำนวนบุคลำกรด้ำน
กำรวิจัยและพัฒนำ (เทียบแบบท ำงำนเต็มเวลำ หรือ Full Time Equivalent: FTE) 9.5 คนต่อประชำกร 10,000 คน (ข้อมูลปี 2552) หำก
เปรียบเทียบกับไต้หวัน เกำหลีใต้ และสิงคโปร์ จะพบว่ำประเทศไทยมีสัดส่วนต่ ำกว่ำประเทศเหล่ำนี้อยู่ระหว่ำง 7-10 เท่ำ นอกจำกนี้ ประเทศที่มี
บุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำจ ำนวนมำกนั้น ส่วนใหญ่บุคลำกรจะอยู่ในภำคเอกชน ตัวอย่ำงเช่น ไต้หวัน เกำหลีใต้ สิงคโปร์ และญี่ปุ่น มีบุคลำกร
ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำแบบเทียบเท่ำท ำงำนเต็มเวลำอยู่ในภำคเอกชนร้อยละ 50-70 ขณะที่ประเทศไทยมีเพียงประมำณร้อยละ 20 เท่ำนั้น อีกทั้ง
ประเทศไทยมีก ำลังแรงงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีขยำยตัวเพียงร้อยละ1.8 ในปี 2554 ซ่ึงชะลอตัวลงจำกร้อยละ 8.9 ในปี 2551-2552 
แสดงให้เห็นว่ำ อุปทำนของก ำลังแรงงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นในอัตรำชะลอลง ดังนั้น กำรสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญ 
และกำรขยำยควำมต้องกำรบุคลำกรด้ำนกำรท ำวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนจึงเป็นสิ่งที่ส ำคัญ จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องเร่งหำแนวทำงกำร
สนับสนุนด้ำนนโยบำยและมำตรกำรก ำลังคนประเภทบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อป้อนภำคกำรผลิตและประชำสังคมด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีอย่ำงเร่งด่วนและจริงจัง อีกทั้งเพื่อเป็นกำรตอบสนองอุปทำนด้ำนก ำลังคนที่แท้จริงของภำคเอกชน จึงจ ำเป็นต้องมีกำรศึกษำควำม
ต้องกำรบุคลำกรด้ำนวิจัยและพัฒนำเป็นรำยสำขำ เพื่อให้มีสัดส่วนนักวิจัยเป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรได้แก่ 15 คนต่อประชำกร 10,000 คนต่อไปใน
อนำคต 
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(2) เพ่ือให้ประเทศมีก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภำพ เพียงพอ และตรงกับควำม
ต้องกำรก ำลังคนรำยสำขำ 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
รำยงำนกำรศึกษำเกี่ยวกับควำมต้องกำรบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนเป็นรำยสำขำ 

และมำตรกำรสนับสนุนเพื่อเพ่ิมควำมต้องกำรบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชน  
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

(1) ประเทศมีนักวิจัยที่มีคุณภำพเพียงพอต่อควำมต้องกำรของภำคเศรษฐกิจและสังคมทั้งในส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำคในสัดส่วน 15 คนต่อประชำกร 10,000 คน 

(2) ประเทศสำมำรถผลิตก ำลังคนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำคเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม   
(3) ภำคเอกชนมีควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรท ำวิจัยและพัฒนำ และมีต้องกำรบุคลำกรด้ำน

กำรวิจัยและพัฒนำเพิ่มสูงขึ้น 
5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดให้มีคณะกรรมกำรก ำกับเชิงวิชำกำรในกำรศึกษำรำยละเอียดเชิงนโยบำยและมำตรกำรเกี่ยวกับ
ควำมต้องกำรบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนเป็นรำยสำขำ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

 ผู้แทนจำก สวทน. 
 ผู้แทนจำกหน่วยงำนในกระทรวงวิทยำศำสตร์ 
 ผู้แทนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 ผู้แทนจำกภำคเอกชน 

6. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (2.2) การจัดการแผนก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยตีามรายสาขา 

กจิกรรม 1 การจัดท ารายละเอยีดเชงินโยบายและ
มาตรการเกีย่วกบัความตอ้งการก าลงัคนรายสาขา 

รายงาน (ฉบบั)       1 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ย 

งบประมาณปี 2557 
Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (2.2) การจัดการแผนก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยตีามรายสาขา 

กจิกรรม 1 การจัดท ารายละเอยีดเชงินโยบายและมาตรการ
เกีย่วกบัความตอ้งการก าลงัคนรายสาขา 

2.00 0.50 0.20 0.90 0.40 

รวมงบประมาณ 2.00 0.50 0.20 0.90 0.40 
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โครงการย่อย (2.3) โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
(1) โ คร งก ำรสอดคล้ อ ง กั บยุ ทธ ศำสตร์ ป ร ะ เทศ  ( Country strategy) ใ น เ รื่ อ ง  Growth & 

Competiitveness ซึ่งระบุให้มีกำรใช้ประโยชน์จำกก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
(Talent Mobility) โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือให้ประเทศใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็น
ตัวขับเคลื่อนให้ประเทศไทยหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง (Middle income trap) 

(2) โครงกำรสอดคล้องกับนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2555 – 2564) ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศด้ำน 
วทน. กลยุทธ์ที่ 4.2 กำรยกระดับสมรรถภำพและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงวิชำชีพ ทักษะองค์
ควำมรู้ก ำลังคน วทน. และกลยุทธ์ 4.3 กำรสร้ำงแรงจูงใจ ขยำยฐำนบุคลำกรด้ำน วทน. ให้มมวล
วิกฤตและมีเส้นนทำงอำชีพและบทบำทในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 

(3) โครงกำรสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ มำตรำ 5 ข้อ 
5(1)กำรสงเสริมและสนับสนุนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนดำนวิทยำศำสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ข้อ 5(2) กำรพัฒนำวิชำชีพนักวิจัยดำนวิทยำศำสตรและเทคโนโลยี และ 5(10) (๑๐) 
กำรสนับสนุนใหมีกำรยกยองเชิดชูเกียรติองคกรหรือบุคคลที่มีผลงำนดีเดนเปนเลิศทำงวิทยำศำสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเปนแบบอยำงที่ดีในกำรพัฒนำวิทยำศำสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และมำตรำ 17 ข้อ (8) ประสำนงำนและติดตำมกำรพัฒนำก ำลังคนดำนวิทยำศำสตรและเทคโนโลยี
ของประเทศใหเปนไปตำมนโยบำยและแผนระดับชำติวำดวยวิทยำศำสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

(4) โครงกำรสอดคล้องกับนโยบำย รมว.วท. ข้อ 4 ผลักดันให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ก ำลังคนด้ำน วทน. 
ไปสู่ภำคอุตสำหกรรมและบริกำร และข้อ 6 กำรผลักดันกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ประเทศ 

(5) โครงกำรจะช่วยส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศน์ (Ecosystems) ที่เหมำะสม ในกำรขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
(1) เพ่ือผลักดันให้เกิดกำรจัดตั้งสภำวิทยำศำสตร์แห่งชำติ (National Academy of Science) และ/

หรือ สภำวิศวกรรมแห่งชำติ (National Academy of Engineering) เพ่ือให้มีกำรสร้ำงเครือข่ำย 
และยกระดับวิชำชีพนักวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

(2) เพ่ือผลักดันให้เกิดกำรจัดตั้งสถำบันวิจัยนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือผลิต
บุคลำกรด้ำนวิจัยนโยบำยเชิง วทน. เพ่ือให้เกิดเครือข่ำยกำรวิจัย และกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำน
นโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนกำรผลักดันและขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
(1) รำยงำนกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งสภำวิทยำศำสตร์แห่งชำติ (National Academy of 

Science) และ/หรือ สภำวิศวกรรมแห่งชำติ (National Academy of Engineering) 
(2) รำยงำนกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งสถำบันวิจัยนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
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4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  
(1) เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำง สวทน. ภำครัฐ ภำคเอกชน และสถำบันกำรศึกษำ ในกำร

ผลักดันให้เกิดกำรจัดตั้งสภำวิทยำศำสตร์แห่งชำติ (National Academy of Science) และ/หรือ 
สภำวิศวกรรมแห่งชำติ (National Academy of Engineering) 

(2) เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำง สวทน. ภำครัฐ ภำคเอกชน และสถำบันกำรศึกษำ ในกำร
ผลักดันให้เกิดกำรจัดตั้งสถำบันวิจัยนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(3) เกิดกำรจัดตั้งสภำวิทยำศำสตร์แห่งชำติ (National Academy of Science) และ/หรือ สภำ
วิศวกรรมแห่งชำติ (National Academy of Engineering) 

(4) เกิดกำรจัดตั้งสถำบันวิจัยนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดให้มีคณะกรรมกำรก ำกับเชิงวิชำกำรโครงกำรพัฒนำเครือข่ำยวิชำชีพด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

 ผู้แทนจำก สวทน. 
 ผู้แทนจำกหน่วยงำนในกระทรวงวิทยำศำสตร์ 
 ผู้แทนจำกสภำวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 ผู้แทนจำกกระทรวงศึกษำธิกำร 
 ผู้แทนจำกเครือข่ำย 6ส 1ว 
 ผู้แทนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 ผู้แทนจำกภำคเอกชน 

6. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (2.3) โครงการพฒันาเครอืขา่ยวชิาชพีดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

กจิกรรม 1 โครงการจัดตัง้สภาวทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ(National Academy)  รายงาน (ฉบบั)       1  

กจิกรรม 2 โครงการจัดตัง้สถาบนัวจัิยนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ
นวตักรรม 

 รายงาน (ฉบบั) 1        

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ย 

งบประมาณปี 
2557 

Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (2.3) โครงการพฒันาเครอืขา่ยวชิาชพีดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

กจิกรรม 1 โครงการจัดตัง้สภาวทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ(National Academy) 0.10 0.00 0.00 0.05 0.05 

กจิกรรม 2 โครงการจัดตัง้สถาบนัวจัิยนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ
นวตักรรม 

0.30 0.24 0.06 0.00 0.00 

รวมงบประมาณ 0.40 0.24 0.06 0.05 0.05 
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(3) โครงการพัฒนาหลักสูตรด้าน วทน. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

สอดคล้องกับเป้าหมาย (นรม.ย่ิงลักษณ์)  สร้ำงรำยได้  ลดรำยจ่ำย  ขยำยโอกำส 

ยุทธศาสตร์ประเทศ (28 ประเด็น) 8.2 Talent Mobility กำรใช้ประโยชน์จำกก ำลังคนด้ำน S&T 
ระยะเวลาตลอดโปรแกรม 1 ปี เริ่มต้นโครงกำร 1 ตุลำคม 2556 ถึง 30 กันยำยน 2557 

หน่วย : ล้ำนบำท 

โครงการการย่อย 
รวมงบ 
ปี 2557 

(3.1) โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ 
และคณิตศำสตร์ (STEM) เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

45.52 
 

(3.2) โครงกำรยกระดับควำมสำมำรถ STEM ในวิทยำลัยเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์ 
(Science-Based Technology College: SBTC) 

2.00 

(3.3) นโยบำยพัฒนำระบบบูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกำรท ำงำน (Work-integrated 
Learning: WiL) ในรูปแบบ PPP 

6.42 

รวมงบประมาณ 53.94 
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โครงการย่อย (3.1) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
ตำมที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) 

ด ำเนินกำรร่วมกับส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี (สลค.) และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินงำนบูรณำกำร
แผนงำน/ โครงกำร ส ำหรับแผนปฏิบัติกำรของยุทธศำสตร์ประเทศ (Country Strategy) นั้น “กำรส่งเสริม
บุคลำกรภำครัฐไปท ำงำนในภำคอุตสำหกรรม (Talent mobility) และกำรใช้ประโยชน์จำกก ำลังคนด้ำน วทน. 
(S&T Manpower Utilisation)” ได้ถูกก ำหนดให้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ส ำคัญในประเด็นเรื่อง “กำรวิจัยและ
พัฒนำ (Research & Development) เพ่ือขับเคลื่อนกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทย 
(Growth & Competitiveness) ให้หลุดพ้นจำกประเทศรำยได้ปำนกลำง (Middle Income Trap)” ซึ่งมี
เป้ำหมำยหลัก คือ ภำคกำรผลิตและบริกำรมีบุคลำกรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภำพรองรับกำรลงทุน
วิจัยและพัฒนำและสร้ำงนวัตกรรมเพ่ิมขึ้นอย่ำงเพียงพอ ก่อให้เกิดขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพ่ิมข้ึน และ
มีควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน ในกำรบ่มเพำะและพัฒนำก ำลังคนทั้งวัยก่อนท ำงำนและวัย
ท ำงำน 

กำรจะสร้ำงฐำนบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรองรับกำรพัฒนำดังกล่ำว จ ำเป็นจะต้องมี
วำงแผนกำรพัฒนำก ำลังคนตั้งแต่ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ ประเด็นที่
ส ำคัญที่ต้องค ำนึงถึงในกำรพัฒนำนั้น มีหลำยประเด็น เช่น ในด้ำนองค์ควำมรู้และทักษะกระบวนกำรคิดด้ำน
วิทยำศำสตร์ โดยเมื่อพิจำรณำจำกผลกำรทดสอบระดับนำนำชำติซึ่งจัดโดยองค์กำรเพ่ือควำมร่วมมือทำง
เศรษฐกิจและกำรพัฒนำ (Organization for Economic Co-operation and Development - OECD) ใน
ปี พ.ศ.๒๕๕๒ พบว่ำประมำณร้อยละ ๕๐ ของนักเรียนไทยแต่ละช่วงชั้น มีผลกำรทดสอบวิชำวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ อยู่ที่ไม่เกินระดับ ๑ (level 1) จำก ๖ ระดับ (ต่ ำกว่ำระดับ ๑ คือ ขำดสมรรถภำพในกำรคิด
วิเครำะห์ทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์) ซึ่งต่ ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในกลุ่มประเทศ OECD ซึ่งอยู่
ในระดับ ๒ ถึง ๓ อีกทั้งคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียนไทยอยู่ที่ประมำณร้อยละ ๓๐ เท่ำนั้น ชี้ให้เห็นถึง
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ของเด็กไทยที่ค่อนข้ำงต่ ำ ส่งผลต่อเนื่องไปถึงควำม
พร้อมในกำรศึกษำต่อระดับมหำวิทยำลัยไปจนถึงคุณภำพของบัณฑิตด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 ในแผน วทน.แห่งชำติฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ได้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยของกำรผลิตผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไว้ที่ร้อยละ ๖๐ ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ขณะที่ในปี พ.ศ.
๒๕๕๔ มีผู้เข้ำศึกษำใหม่ในสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพียงร้อยละ ๔๐ (ข้อมูลจำก สกอ., สอศ. และ สก
ศ.) โดยเป็นผู้ที่เข้ำศึกษำต่อในระดับปริญญำตรีสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมีเพียงร้อยละ ๓๒ (ข้อมูลจำก 
สกอ.) กำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวมีแนวทำงที่สำมำรถท ำได้หลำยประกำร เช่น กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
ตอบสนองเรื่องเส้นทำงอำชีพ กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำเพ่ือช่วยให้กำรเรียนรู้มีควำม
น่ำสนใจ เป็นต้น 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ไม่ตอบสนองเรื่องเส้นทำงอำชีพท ำให้เกิดควำมไม่สอดคล้อง (mismatch) 
ระหว่ำงอุปสงค์และอุปทำนด้ำนทักษะและประสบกำรณ์ของผู้ที่เข้ำสู่ตลำดงำน ก ำลังแรงงงำนมีผลิตภำพ 
(productivity) ต่ ำ สำเหตุหนึ่งเนื่องมำจำกกำรขำดควำมร่วมมือจำกภำคกำรผลิตและบริกำรในกำรจัด
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กำรศึกษำ กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับภำคกำรผลิตและบริกำรซึ่งเป็นภำคผู้ใช้ก ำลังคนจึงน่ำจะเป็นกลไกท่ีจ ำเป็น
ในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือท ำให้ผู้เรียนมองเห็นเส้นทำงอำชีพหลังส ำเร็จกำรศึกษำ สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของประเทศอย่ำงแท้จริง นอกจำกนี้ ภำคกำรผลิตและบริกำรยังสำมำรถช่วยเหลือด้ำนกำรจัดสรร
ทรัพยำกร ทั้งที่เป็นควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆเพ่ือประโยชน์ต่อกำรศึกษำได้ เป็นกำร
ช่วยกระจำยแหล่งที่มำของทรัพยำกร ลดกำรพึ่งพำภำครัฐในกำรจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ  

กำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือขับเคลื่อนกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็น
อีกแนวทำงหนึ่งที่มีศักยภำพ  ช่วยท ำให้กำรเรียนรู้มีควำมน่ำสนใจและช่วยให้กำรเรียนรู้ประสบควำมส ำเร็จได้ 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรเรียนรู้ในระบบโรงเรียนหรือกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัย ทั้งนี้ทักษะดังกล่ำวมีควำมส ำคัญไม่เฉพำะ
ต่อกำรเรียนรู้ แต่ยังเป็นทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรประกอบอำชีพในศตวรรษที่ ๒๑ อีกด้วย ดังนั้น หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องจึงควรแสวงหำวิธีกำรหรือช่องทำงในกำรใช้เทคโนโลยีต่ำงๆมำช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้
ให้แพร่กระจำยออกไปในวงกว้ำงมำกข้ึน 

ดังที่ได้กล่ำวมำทั้งหมด กำรสร้ำงแรงจูงใจเพ่ือให้นักเรียนหันมำเลือกศึกษำต่อในสำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีให้มำกขึ้นนั้นควรจะต้องด ำเนินกำรแบบองค์รวม ด้วยเหตุนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) จึงได้ริเริ่มโครงกำรพัฒนำหลักสูตรด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ โดยมีควำมมุ่ง
หมำยเพ่ือที่จะยกระดับคุณภำพกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือ
พัฒนำตัวป้อนที่มีคุณภำพสูงเข้ำสู่สถำบันอุดมศึกษำ เกิดกำรสร้ำงบัณฑิตด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มี
คุณภำพสูงและมีจ ำนวนเพียงพอเพ่ือรองรับกำรพัฒนำประเทศ และน ำไปสู่กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศในอนำคต 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

(1) เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจแก่นักเรียนในกำรเลือกศึกษำต่อด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูง เกิด
กำรสร้ำงฐำนบุคลำกรที่มีคุณภำพสูงในสำขำดังกล่ำว น ำไปสู่กำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนก ำลังคน
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่สำมำรถท ำงำนตอบสนองภำคกำรผลิตและบริกำร ทั้งเชิงปริมำณ
และเชิงคุณภำพ  

(2) เพ่ือพัฒนำและขยำยผลกำรจัดกำรศึกษำที่เชื่อมโยงทฤษฎีกำรเรียนรู้เข้ำกับประเด็นสถำนกำรณ์
จริง มีกำรบูรณำกำรควำมรู้จำกวิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี และเชื่อมโยงกับ
ทักษะด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ 

(3) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดบรรยำกำศกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ส ำหรับกำรเรียนรู้ตำม
อัธยำศัย 

(4) เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงภำคส่วนต่ำงๆ ได้แก่ สถำบันอุดมศึกษำ หน่วยงำนภำครัฐ ชุมชน ภำค
กำรผลิตและภำคบริกำร และโรงเรียนในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
 ครูวิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี หรือวิชำที่เกี่ยวข้อง ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้หรือทักษะ

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน ๑๖๐ คน  
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษำและอำชีวศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้หรือทักษะด้ำน STEM 

วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี จ ำนวน ๑,๗๔๐ คน 
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 รำยงำนกำรศึกษำ/ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย/ข้อเสนอโครงกำรน ำร่อง/ข้อเสนอกลไกกำรขยำยผล
กิจกรรม รวมกัน ๔ เรื่อง 

 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ใช้เป็นกลไกส ำคัญในกำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ทำงด้ำน 
STEM ของประเทศ จ ำนวน ๑ ระบบ 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  
 เกิดกำรสร้ำงฐำนบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภำพสูง น ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ

กำรขำดแคลนก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่สำมำรถท ำงำนตอบสนองภำคกำรผลิตและ
บริกำร ทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 

 เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงภำคส่วนต่ำงๆ ได้แก่ สถำบันอุดมศึกษำ หน่วยงำนภำครัฐ และภำคกำร
ผลิตและภำคบริกำร ในกำรพัฒนำกำรศึกษำของชำติด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอย่ำงยั่งยืน 

 เกิดกำรขยำยผลแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงเนื้อหำวิชำกำรในชั้นเรียนเข้ำกับสถำนกำรณ์
จริง แบบบูรณำกำร ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน น ำไปสู่กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของชำติ 
เกิดกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพและผลิตภำพสูง 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 ใช้ กลไกในกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำรหลำยรูปแบบ เช่น กำรตั้งคณะกรรมกำร

วิชำกำรที่มีองค์ประกอบมำจำกหลำกหลำยภำคส่วน เช่น ภำคกำรผลิตและบริกำร ภำคกำรศึกษำ หน่วย
งำนวิจัยภำครัฐ เป็นต้น กำรตั้งคณะกรรมกำรบริหำร MoU เพ่ือก ำกับดูแลกำรด ำเนินโครงกำร กำรใช้แบบ
ประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมในแต่ละโครงกำร กำรสัมภำษณ์ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม เป็นต้น 
 

6. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (3.1) โครงการสรา้งความเขม้แข็งใหก้ารศกึษาดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์(STEM) เพือ่
เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

1.1 โครงการพฒันาหลกัสตูรดา้น
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
สาขาเทคโนโลยรีถไฟฟ้าและโลจสิตกิส ์
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  

- ครไูดร้ับการยกทกัษะการ
สอน 60 คน 
- นักเรยีนไดร้ับการยกระดบั
ทกัษะและความรู ้STEM 
240 คน 

    - คร ู60 
คน 

- นักเรยีน 
240 คน 

  

1.2 โครงการ ศกึษาและผลกัดนันโยบาย
ความรว่มมอืระหวา่งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการสรา้งความเขม้แข็งให ้
การศกึษาแบบสะเต็ม (PPP Model for 
Strengthening STEM Education) 

- ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย 
1 เรือ่ง 
- ขอ้เสนอโครงการน ารอ่ง 
Career Academy 
- (รา่ง) หลกัสตูร Career 
Academy 

  ขอ้เสนอ 
แนะเชงิ
นโยบาย 1 

เรือ่ง 

  
- ขอ้เสนอโครงการน า
รอ่ง Career Academy 
- (รา่ง) หลกัสตูร 
Career Academy 1 
ระดบัชัน้ 

1.3 โครงการพฒันาและสง่เสรมิการใช ้

เทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่เพือ่
การศกึษาสะเต็มตามอธัยาศยั (IT for 
STEM) 

 - เว็บไซตส์ าหรับการเรยีนรู ้
ตามอธัยาศยั 1 เว็บไซต ์
- นักเรยีนสมคัรเป็นสมาชกิ
เว็บไซตไ์มต่ า่กวา่ 1500 คน 
- ครสูมคัรเป็นสมาชกิ
เว็บไซตไ์มต่ า่กวา่ 100 คน 
- รายงานการศกึษา 1 เรือ่ง 
 -ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่ยกระดบั
การเรยีนรู ้STEM  1 ระบบ 

       - เว็บไซตส์ าหรับการ
เรยีนรูต้ามอธัยาศยั 1 
เว็บไซต ์
- นักเรยีนสมคัรเป็น
สมาชกิเว็บไซตไ์มต่ า่
กวา่ 1500 คน 
- ครสูมคัรเป็นสมาชกิ
เว็บไซตไ์มต่ า่กวา่ 100 
คน 
- รายงานการศกึษา 1 
เรือ่ง 
 -ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่ยกระดบั
การเรยีนรู ้STEM  1 
ระบบ 
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กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

1.4 โครงการศกึษาแนวทางและกลไก
การขยายผลกจิกรรมนอกหอ้งเรยีนเพือ่
พฒันานักเรยีนดา้นวทิยาศาสตร ์
คณติศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนสว่น
ภมูภิาค  

ขอ้เสนอกลไกการขยายผล
กจิกรรมการพฒันาทกัษะ 
ความรูท้างวทิยาศาสตร ์
คณติศาสตร ์และ
เทคโนโลยนีอกชัน้เรยีนทีม่ี
ผลกระทบแกนั่กเรยีนและครู
ในสว่นภมูภิาค จ านวน 1 
เรือ่ง 

      ขอ้เสนอกลไกฯ จ านวน 
1 เรือ่ง 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณปี 2557 
Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (3.1) โครงการสรา้งความเขม้แข็งใหก้ารศกึษาดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์(STEM) เพือ่
เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

1.1 โครงการพฒันาหลกัสตูรดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
สาขาเทคโนโลยรีถไฟฟ้าและโลจสิตกิส ์ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  

5.80 0.36 0.80 2.45 2.19 

1.2 โครงการ ศกึษาและผลกัดนันโยบายความรว่มมอืระหวา่งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการสรา้งความเขม้แข็งใหก้ารศกึษาแบบสะเต็ม (PPP 
Model for Strengthening STEM Education) 

3.41 0.80 1.57 0.50 0.55 

1.3 โครงการพฒันาและสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่เพือ่
การศกึษาสะเต็มตามอธัยาศยั (IT for STEM) 

35.25 10.50 7.14 9.74 7.87 

1.4 โครงการศกึษาแนวทางและกลไกการขยายผลกจิกรรมนอก
หอ้งเรยีนเพือ่พฒันานักเรยีนดา้นวทิยาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยใีนสว่นภมูภิาค  

1.06 0.16 0.28 0.23 0.41 

รวมงบประมาณ 45.52 11.81 9.79 12.91 11.01 
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โครงการย่อย (3.2) โครงการยกระดับความสามารถ STEM ในวิทยาลัย
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์  (Science-Based Technology College: 
SBTC) 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์ในระยะที่ 1 (พ.ศ.2551 – 2555) ที่

ผ่ำนมำ พบว่ำ กำรด ำเนินงำนไม่มีกระบวนกำรเชิงรุกในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในทุกกลุ่มเป้ำหมำย โดยเฉพำะ
กลุ่มผู้ประกอบกำรและชุมชน ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินโครงกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์มี
ประสิทธิภำพ สำมำรถผลิตนักศึกษำนวัตกรที่มีควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์ออกไปเป็นนักประดิษฐ์ หรือ
ศึกษำต่อจนเป็นผู้เชี่ยวชำญที่สำมำรถเข้ำสู่ภำคกำรผลิตที่ทันสมัย หรือกระจำยไปยังพ้ืนที่ต่ำงๆของสังคมเพ่ือ
ใช้ควำมรู้เชิงปฏิบัติในกำรพัฒนำ  กำรด ำเนินโครงกำรฯได้มำถึงจุดที่มีควำมจ ำเป็นจะต้องปรับฐำนให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำร       สวทน. จึงเห็นควรให้ท ำข้อเสนอเชิงโครงสร้ำงและกำรบริหำรจัดกำรใน
รูปแบบกำรใช้ขีดควำมสำมำรถของภำคเอกชนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นประโยชน์ พร้อมๆกับกำรมีส่วน
ร่วมในกำรลงทุน ออกแบบหลักสูตร จัดหำสถำนฝึกงำน และสร้ำงโอกำสในกำรจ้ำงงำนให้กับนักศึกษำ  กำร
บริหำรจัดกำรโครงกำรจึงรวมถึงระบบที่ส ำคัญครอบคลุม งำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ โครงสร้ำง
พ้ืนฐำนและสถำนที่ที่ใช้จัดกำรเรียนกำรสอน โดยใช้ระเบียบของภำคเอกชนที่เป็นกำรบริหำรจัดกำรแนวใหม่ 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

(1) เพ่ือช่วยยกระดับกำรพัฒนำกำรศึกษำในสำยอำชีวศึกษำ ภำยใต้โครงกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีฐำน
วิทยำศำสตร์ ในรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำโดยภำครัฐร่วมกับภำคเอกชน 

(2) กำรมุ่งเน้นให้ภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในทุกกระบวนกำร ตั้งแต่กำรพัฒนำหลักสูตร/ระบบกำร
รับสมัครและคัดเลือกนักเรียน กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำ กำรรับนักเรียนเข้ำไปฝึกงำนในโรงงำน 
กำรให้เงินเดือนหรือค่ำตอบแทน กำรสนับสนุนอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จ ำเป็นแก่วิทยำลัย กำรรับ
นักเรียนเข้ำท ำงำนโดยต้องผ่ำนกำรคัดเลือก รวมถึงกำรส่งครูฝึกหรือผู้มีประสบกำรณ์จำกบริษัทเข้ำ
ไปช่วยสอนในวิทยำลัย เป็นต้น 

(3) เกิดกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงกลุ่มสถำบันกำรศึกษำ (อำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ) และ
ภำคเอกชน 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
 ผลิต และพัฒนำครูที่สำมำรถสอน Project-based Learning ในวิทยำลัยไม่ต่ ำกว่ำแห่งละ 15 คน 
 นักเรียนที่ได้รับกำรฝึกอบรม PjBL จ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 145 คน ให้มีทักษะควำมคิดเชิงระบบ รวมทั้ง

ได้ฝึกกำรปฏิบัติผ่ำนกำรเรียนรู้จำกระบบกำรท ำโครงงำนที่เข้มข้น สำมำรถน ำไปต่อยอดเป็น
งำนวิจัยหรือนวัตกรรมที่มีคุณภำพได้ในอนำคต  

 ข้อเสนอเชิงนโยบำยกำรออกแบบโครงสร้ำงและกลไกกำรขับเคลื่อนวิทยำลัยเทคโนโลยีฐำน
วทิยำศำสตร์แบบ PPP 

 คู่มือครูเพ่ือใช้ในกำรสอน PjBL 
 คู่มือนักเรียนเพื่อใช้ในกำรเรียน PjBL 
 คู่มือกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
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 รำยงำนกำรประชุมติดตำมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรฯและคณะอนุกรรมกำรติดตำมฯโครงกำร 
SBTC 

 ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบอำชีวศึกษำของประเทศไทย (Vocational Foresight 
Paper) 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  
 กลไกควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำของภำคเอกชนในกำรขับเคลื่อนโครงกำรวิทยำลัยเทคโนโลยี

ฐำนวิทยำศำสตร์ 
 กำรขยำยผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในลักษณะ Project-based Learning ไปยังวิทยำลัยในระบบ

ปกติภำยใต้ สอศ. 
5. การติดตามประเมินผลโครงการ 

 คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรโครงกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์ 
 คณะอนุกรรมกำรติดตำมโครงกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์ 
 คณะกรรมกำรวิชำกำรส ำหรับกิจกรรม 1 และกิจกรรม 2 
 คณะท ำงำนกิจกรรม 1 และกิจกรรม 2 

6. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (3.2) โครงการยกระดบัความสามารถ STEM ในวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์ 
(Science-Based Technology College: SBTC) 

กจิกรรม 1: ศกึษาออกแบบ
โครงสรา้งและกลไกการ
ขบัเคลือ่น SBTC แบบ PPP 

1) ขอ้เสนอเชงินโยบายการออกแบบ
โครงสรา้งและกลไกการขบัเคลือ่น
วทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์
แบบ PPP 
2) คูม่อืครเูพือ่ใชใ้นการสอน PjBL 
3) คูม่อืนักเรยีนเพือ่ใชใ้นการเรยีน 
PjBL 
4) คูม่อืกจิกรรมการเรยีนรู ้
5) รายงานการประชมุตดิตาม
คณะกรรมการอ านวยการฯและ
คณะอนุกรรมการตดิตามฯโครงการ 
SBTC  

    1) ขอ้เสนอเชงิ
นโยบายการออกแบบ
โครงสรา้งและกลไก
การขบัเคลือ่นวทิยาลยั
เทคโนโลยฐีาน
วทิยาศาสตรแ์บบ PPP 
1 ฉบบั 
2) คูม่อืคร ูPjBL ฉบบั
สมบรูณ์ 1 ฉบบั 
3) คูม่อืนักเรยีน PjBL 
1 ฉบบั 

1) คูม่อืกจิกรรมการ
เรยีนรู ้1 ฉบบั 
2) รายงานการประชมุ
คณะกรรมการฯ
โครงการ SBTC 2 
ฉบบั 
3) นักเรยีน SBTC ที่
ส าเร็จการศกึษาจาก
วทิยาลยั 5 แหง่ ไม่
นอ้ยกวา่ 145 คน 
4) ครแูละครพูีเ่ลีย้ง
จากวทิยาลยั 5 แหง่ 
ทีเ่ขา้รับการฝึกอบรม 
PjBL ไมต่ า่กวา่ 75 คน 

กจิกรรม 2 จัดท าขอ้เสนอแนะ
เชงิยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ระบบอาชวีศกึษาของประเทศ
ไทย (Vocational Foresight 
Paper) 

ขอ้เสนอแนะเชงิยทุธศาสตรก์าร
พฒันาระบบอาชวีศกึษาของประเทศ
ไทย (Vocational Foresight Paper) 

      ขอ้เสนอแนะเชงิ
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ระบบอาชวีศกึษาของ
ประเทศไทย 1 ฉบบั 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณปี 2557 
Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (3. 2) โครงการยกระดบัความสามารถ STEM ในวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร ์(Science-Based Technology 
College: SBTC) 

กจิกรรม 1: ศกึษาออกแบบโครงสรา้งและกลไกการขบัเคลือ่น SBTC แบบ PPP 1.62 0.66 0.49 0.37 0.10 

กจิกรรม 2 จัดท าขอ้เสนอแนะเชงิยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบอาชวีศกึษาของ
ประเทศไทย (Vocational Foresight Paper) 

0.38 0.01 0.27 0.07 0.03 

รวมงบประมาณ 2.00 0.67 0.76 0.44 0.13 
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โครงการย่อย (3.3) นโยบายพัฒนาระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน 
(Work-integrated Learning: WiL) ในรูปแบบ PPP 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
ก ำลังคนทำงเทคนิคถือเป็นปัจจัยที่ส ำคัญส ำหรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมของประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำม 

กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ สถำบันกำรศึกษำยังไม่สำมำรถผลิตบุคลำกรให้ตรงกับควำมต้องกำรของ
ภำคอุตสำหกรรมได้ เนื่องจำกกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำก ำลังคนทำงเทคนิคให้มีทักษะฝีมือและมีคุณภำพสูง
ตรงกับควำมต้องกำร จ ำเป็นต้องใช้ทักษะกำรท ำงำนร่วมกับวิทยำกำรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งปัจจุบัน
สถำบันกำรศึกษำท่ีมีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนวิทยำศำสตร์และด้ำนเทคโนโลยีหลำยแห่ง ยังมีกำรพัฒนำหลักสูตร
และจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของอุตสำหกรรมค่อนข้ำงน้อย นอกจำกนี้ ยังมีสำเหตุ
ส ำคัญอีกประกำรหนึ่งที่ท ำให้เยำวชนที่มีคุณภำพไม่นิยมเรียนในสำยอำชีวศึกษำ คือ ค่ำตอบแทนในต ำแหน่ง
ของช่ำงเทคนิคยังค่อนข้ำงต่ ำเมื่อเปรียบเทียบกับอำชีพอ่ืน ประกอบกับควำมก้ำวหน้ำในอำชีพยังไม่ชัดเจนใน
สถำนประกอบกำร  

กำรพัฒนำระบบบูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกำรท ำงำน (Work-integrated Learning: WiL) ภำยใต้กำร
จัดเรียนกำรสอนแบบมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชน โดยมีสถำนประกอบกำรเป็นผู้มีบทบำทหลักนั้น 
รวมถึงกำรส่งเสริมให้มีกำรสร้ำงเส้นทำงอำชีพให้กับบุคลำกรในกลุ่มนี้ ตลอดจนนโยบำยกำรจัดตั้งสถำบัน
เทคโนโลยีในมหำวิทยำลัย ล้วนแล้วแต่มีส่วนในกำรช่วยยกระดับระบบกำรศึกษำในสำยอำชีวศึกษำให้มี
คุณภำพสูงขึ้นกว่ำในปัจจุบัน อย่ำงไรก็ดี กำรพัฒนำระบบครูช่ำงหรือครูฝึกทักษะในสถำนประกอบกำร รวมทั้ง
ครูทฤษฎีในโรงเรียน (หรือมหำวิทยำลัย) ถือเป็นโครงกำรส ำคัญที่ต้องมีกำรวำงแผนกำรพัฒนำระบบกำรผลิต
และสร้ำงครูช่ำง รวมทั้งช่ำงฝึกหัดของประเทศไทยอย่ำงเป็นระบบ โดยเชื่อมโยงกับกับระบบสมรรถนะวิชำชีพ
ในแต่ละสำขำ เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรผลิตก ำลังคนทำงเทคนิคให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ภำคอุตสำหกรรมได้อย่ำงยั่งยืนในอนำคต 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

(1) เพ่ือพัฒนำหลักสูตรต้นแบบที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของบริษัท  และพัฒนำรูปแบบ (model)  
กำรพัฒนำก ำลังคนทำงเทคนิคในรูปแบบกำรพัฒนำระบบบูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกำรท ำงำน 
(Work-integrated Learning: WiL) ภำยใต้กำรจัดเรียนกำรสอนแบบมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของ
ภำคเอกชน ทั้งกำรจัดกำรศึกษำแบบสหกิจศึกษำและแบบโรงเรียน-โรงงำน ซึ่งสำมำรถน ำไปเป็น
ตัวอย่ำงในกำรขยำยผลต่อไปในวงกว้ำง อันจะน ำไปสู่กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในสำย
อำชีวศึกษำโดยภำพรวม 

(2) เพ่ือลดช่องว่ำงระหว่ำงอุปสงค์และอุปทำนด้ำนกำรผลิตก ำลังคนทำงเทคนิค   โดยก ำลังคนทำง
เทคนิคทีผ่ลิตได้จำกโครงกำรนี้จะมีคุณภำพตรงตำมควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม 

(3) เ พ่ือสร้ ำง เครือข่ ำยควำมเชื่ อมโยงกำรพัฒนำก ำลั งคนระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำและ
ภำคอุตสำหกรรมให้มีควำมเข้มแข็งมำกขึ้น 

(4) เพ่ือผลักดันนโยบำยพัฒนำและยกระดับคุณภำพบุคลำกรให้สอดคล้องกับควำมควำมต้องกำรของ
ภำคอุตสำหกรรม ผ่ำนทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบบูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกำรท ำงำน
ให้เกิดผลในทำงปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิผล โดยกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมตระหนักในปรัชญำ 
หลักสูตร วิธีจัดกำรเรียนกำรสอน ระเบียบบริหำรจัดกำร และกำรจัดองค์กรต่อผู้บริหำร บุคลำกร
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ผู้สอน และบุคลำกรสนับสนุนที่ เกี่ยวข้องทั้ งในสถำบันกำรศึกษำ และผู้ประกอบกำรใน
ภำคอุตสำหกรรม 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
 นักเรียนปวส.ช่ำงไฟฟ้ำก ำลังรุ่นที่ 1 ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน 21 คน 
 นักเรียน ปวส.ช่ำงแม่พิมพ์อุตสำหกรรม (โรงเรียน-โรงงำน)  จ ำนวน 17 คน 
 คู่มือหลักสูตรฐำนสมรรถนะช่ำงซ่อมบ ำรุง 1 ฉบับ 
 คู่มือหลักสูตรฐำนสมรรถนะช่ำงแม่พิมพ์อุตสำหกรรม 1 ฉบับ 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร WiL ปวส.ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 1 ฉบับ 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร WiL ปวส.ช่ำงแม่พิมพ์อุตสำหกรรม 1 ฉบับ 
 Promotional Documents ในรูปแบบต่ำงๆ ไม่น้อยกว่ำ 2 รูปแบบ 
 รำยงำนกำรถอดบทเรียนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำก ำลังคนทำงเทคนิค 
 นักศึกษำโครงกำรสหกิจวิศวกรรมศำสตร์รุ่นที่ 2 ส ำเร็จกำรศึกษำจ ำนวน 16 คน 
 นักศึกษำโครงกำร ป.ตรี Accounting ที่เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 12 คน 
 หลักสูตรต้นแบบกำรพัฒนำครูช่ำงสำขำเครื่องกลและไฟฟ้ำ จ ำนวน 2 หลักสูตร 
 มำตรฐำนกำรท ำงำนของทีม ViL จ ำนวน 1 ฉบับ 
 ร่ำงระเบียบช่ำงฝีกหัด จ ำนวน 1 ฉบับ 
 สมรรถนะวิชำชีพช่ำงกลและช่ำงไฟฟ้ำ จ ำนวน 2 ฉบับ 
 เอกสำรและสื่อกำรสอนที่ส ำคัญไม่ต่ ำกว่ำ 3 รูปแบบ 
 MOU ระหว่ำงสถำนประกอบกำร ภำครัฐและสถำบันกำรศึกษำที่จัดฝึกอบรมครูช่ำงไม่น้อยกว่ำ 2 

ฉบับ 
 ครูฝึกทักษะจำกโรงงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 15 คน จำก 3 โรงงำน 
 ช่ำงฝึกหัดจำกโรงงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 60 คน จำก 3 โรงงำน 
 ข้อเสนอเชิงนโยบำยกำรจัดตั้งสถำบันเทคโนโลยีในมหำวิทยำลัย (IUT Policy Research) จ ำนวน 1 

ฉบับ 
 หลักสูตรปวส./ป.ตรี โรงเรียน-โรงงำน ไม่ต่ ำกว่ำ 2 หลักสูตร 
 MOU ระหว่ำง มทร.กับสถำนประกอบกำรที่ร่วมจัดกำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2  ฉบับ 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  
 เครือข่ำยกำรท ำงำนระหว่ำงภำครัฐ ภำคกำรศึกษำและภำคเอกชน ไม่น้อยกว่ำ 2 เครือข่ำย 
 กำรขยำยผลกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชน ทั้งในรูปแบบแบบสหกิจศึกษำ

และแบบโรงเรียน-โรงงำนในวงกว้ำง อันจะน ำไปสู่กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในสำยอำชีวศึกษำ
โดยภำพรวม 
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5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 คณะกรรมกำรวิชำกำรส ำหรับกิจกรรม 1 กิจกรรม 2 และกิจกรรม 3 
 ที่ปรึกษำคณะท ำงำนกิจกรรม 1 กิจกรรม 2 และกิจกรรม 3 

6. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (3. 3) นโยบายพฒันาระบบบรูณาการการเรยีนรูก้บัการท างาน (Work-integrated Learning: WiL) ในรปูแบบ PPP 

กจิกรรม 1: 
โครงการพฒันา
ชา่งอตุสาหกรรม
ระดบั ปวส.ที่
สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการ
ของโรงงาน 

1) นักเรยีนปวส.ชา่งไฟฟ้าก าลงั
รุน่ที ่1 ทีส่ าเร็จการศกึษา 
2) นักเรยีน ปวส.ชา่งแมพ่มิพ์
อตุสาหกรรม (โรงเรยีน-โรงงาน)  
3) คูม่อืหลกัสตูรฐานสมรรถนะ
ชา่งซอ่มบ ารงุ 
4) คูม่อืหลกัสตูรฐานสมรรถนะ
ชา่งแมพ่มิพอ์ตุสาหกรรม 
5) รายงานผลการด าเนนิงาน
โครงการ WiL ปวส.ชา่งไฟฟ้า
ก าลงั 
6) รายงานผลการด าเนนิงาน
โครงการ WiL ปวส.ชา่งแมพ่มิพ์
อตุสาหกรรม 
7) Promotional Documents ใน
รปูแบบตา่งๆ 
8) รายงานการถอด 
บทเรยีนพรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะ
แนวทางการพฒันาก าลงัคนทาง
เทคนคิ 

1) Promotional 
Documents ไม่
นอ้ยกวา่ 2 
รปูแบบ 

1) นักเรยีนปวส.
ชา่งไฟฟ้าก าลงั
รุน่ที ่1 ทีส่ าเร็จ
การศกึษา 
จ านวน 21 คน 
2) นักเรยีน ปวส.
ชา่งแมพ่มิพ์
อตุสาหกรรม 
(โรงเรยีน-
โรงงาน) จ านวน 
17 คน 

1) คูม่อืหลกัสตูร
ฐานมรรถนะชา่ง
ซอ่มบ ารงุ 1 ฉบบั 
2) คูม่อืหลกัสตูร
ฐานสมรรถนะการ
ผลติชา่ง
อตุสาหกรรมใน
ระดบั ปวส. (2 
สาขา) จ านวน 2 
ฉบบั 

1) รายงานการ
ถอด 
บทเรยีนพรอ้มทัง้
ขอ้เสนอแนะแนว
ทางการพฒันา
ก าลงัคนทาง
เทคนคิฉบบั
สมบรูณ ์ 1 ฉบบั 

กจิกรรม 2: 
โครงการพฒันา
ก าลงัคนทาง
เทคนคิที่
สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการ
ของ
ภาคอตุสาหกรรม 
ระดบัปรญิญาตร ี

1) นักศกึษาโครงการสหกจิ
วศิวกรรมศาสตรร์ุน่ที ่2 ส าเร็จ
การศกึษา 
2) นักศกึษาโครงการป.ตร ี
Accounting  
3) เครอืขา่ยการท างานระหวา่ง
ภาครัฐ ภาคการศกึษาและ
ภาคเอกชน 

1) เครอืขา่ยการ
ท างานระหวา่ง
ภาครัฐ ภาค
การศกึษาและ
ภาคเอกชน ไม่
นอ้ยกวา่ 2 
เครอืขา่ย 

1) นักศกึษา
โครงการสหกจิ
วศิวกรรมศาสตร์
รุน่ที ่2 ส าเร็จ
การศกึษาจ านวน 
16 คน 
2) นักศกึษา
โครงการ ป.ตร ี
Accounting ที่
เขา้รว่มโครงการ
จ านวน 12 คน  

    

กจิกรรม 3: 
โครงการพฒันา
ระบบชา่งฝึกหดั
เพือ่อตุสาหกรรม
ไทย (Thai 
Apprenticeship) 

          

กจิกรรม 3.1 
ระบบพฒันาครู
ชา่งในสถาน
ประกอบการ  

1) หลกัสตูรตน้แบบการพฒันาครู
ชา่งสาขาเครือ่งกลและไฟฟ้า 
2) มาตรฐานการท างานของทมี 
ViL 
3) รา่งระเบยีบชา่งฝีกหดั 
4) สมรรถนะวชิาชพีชา่งกลและ
ชา่งไฟฟ้า 
5) เอกสารและสือ่การสอนที่
ส าคญั 
6) MOU ระหวา่งสถาน
ประกอบการ ภาครัฐและ
สถาบนัการศกึษาทีจั่ดฝึกอบรมครู
ชา่ง 
7) ครฝึูกทกัษะจากโรงงานทีเ่ขา้
รว่มโครงการ 
8) ชา่งฝึกหดัจากโรงงานทีเ่ขา้
รว่มโครงการ 

    1) หลกัสตูร
ตน้แบบการ
พฒันาครชูา่ง
สาขาเครือ่งกล
และไฟฟ้า 
จ านวน 2 
หลกัสตูร 
2) มาตรฐานการ
ท างานของทมี 
ViL จ านวน 1 
ฉบบั 
3) รา่งระเบยีบ
ชา่งฝีกหดั 
จ านวน 1 ฉบบั 

1) สมรรถนะ
วชิาชพีชา่งกล
และชา่งไฟฟ้า 
จ านวน 2 ฉบบั 
2) เอกสารและ
สือ่การสอนที่
ส าคญัไมต่ า่กวา่ 
3 รปูแบบ 
3) MOU ระหวา่ง
สถาน
ประกอบการ 
ภาครัฐและ
สถาบนัการศกึษา
ทีจั่ดฝึกอบรมครู
ชา่งไมน่อ้ยกวา่ 2 
ฉบบั 
4) ครฝึูกทกัษะ
จากโรงงานทีเ่ขา้
รว่มโครงการไม่
นอ้ยกวา่ 15 คน 
จาก 3 โรงงาน 
5) ชา่งฝึกหดั
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กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

จากโรงงานทีเ่ขา้
รว่มโครงการไม่
นอ้ยกวา่ 60 คน 
จาก 3 โรงงาน 

กจิกรรม 3.2 
ขอ้เสนอเชงิ
นโยบายการ
จัดตัง้สถาบนั
เทคโนโลยใีน
มหาวทิยาลยั 
(IUT Policy 
Research) 

1) ขอ้เสนอเชงินโยบายการจัดตัง้
สถาบนัเทคโนโลยใีน
มหาวทิยาลยั (IUT Policy 
Research) 
2) หลกัสตูรปวส./ป.ตร ีโรงเรยีน-
โรงงาน 
3) MOU ระหวา่งมทร.กบัสถาน
ประกอบการทีร่ว่มจัดการศกึษา 

    1) ขอ้เสนอเชงิ
นโยบายการ
จัดตัง้สถาบนั
เทคโนโลยใีน
มหาวทิยาลยั 
(IUT Policy 
Research) 
จ านวน 1 ฉบบั 

1) หลกัสตูร
ปวส./ป.ตร ี
โรงเรยีน-โรงงาน 
ไมต่ า่กวา่ 2 
หลกัสตูร 
2) MOU ระหวา่ง
มทร.กบัสถาน
ประกอบการที่
รว่มจัดการศกึษา 
ไมน่อ้ยกวา่ 2  
ฉบบั 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณปี 2557 
Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (3. 3) นโยบายพฒันาระบบบรูณาการการเรยีนรูก้บัการท างาน (Work-integrated Learning: WiL) ในรปูแบบ PPP 

กจิกรรม 1: โครงการพฒันาชา่งอตุสาหกรรมระดบั ปวส.ทีส่อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของโรงงาน 

2.19 0.71 0.60 0.87 0.02 

กจิกรรม 2: โครงการพฒันาก าลงัคนทางเทคนคิทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของภาคอตุสาหกรรม ระดบัปรญิญาตร ี

0.07 0.02 0.02 0.00 0.02 

กจิกรรม 3: โครงการพฒันาระบบชา่งฝึกหดัเพือ่อตุสาหกรรมไทย (Thai 
Apprenticeship) 

4.16 1.91 0.56 0.70 0.99 

รวมงบประมาณ 6.42 2.64 1.18 1.57 1.03 
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(4) โครงการบู รณาการและขับเคลื่ อน 47  Value Chain ตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สอดคล้องกับเป้าหมาย (นรม.ย่ิงลักษณ์)  สร้างรายได้  ลดรายจ่าย  ขยายโอกาส 

ยุทธศาสตร์ประเทศ (28 ประเด็น) 8.1 ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R&D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP 
ระยะเวลาตลอดโปรแกรม 3 ปี เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2559 

หน่วย : ล้ำนบำท 

โครงการการย่อย 
รวมงบปี 
2557 

(4.1) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของสังคม ชุมชนและ
ท้องถิ่นด้วย วทน. 

17.60 

(4.2) สื่อสำรและสร้ำงควำมตระหนักด้ำน วทน. สู่สังคม (2558 ปีแห่ง วทน.) 2.70 
(4.3) ศึกษำวิจัยเพ่ือพัฒนำกลไกและเครื่องมือสนับสนุนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรรำยสำขำและ
รำยประเด็น 

4.30 

(4.4) หลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรนโยบำยด้ำน วทน. 5.00 
(4.5) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร วทน.ด้ำนเศรษฐกิจ (STI Action Plan) 1.51 
(4.6) ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำสู่ระดับร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพ่ือหลุดพ้นจำกประเทศรำยได้ปำน
กลำง 

0.30 

(4.7) บูรณำกำรและขับเคลื่อน วทน. สำขำข้ำว 1.74 
(4.8) บูรณำกำรและขับเคลื่อน วทน. สำขำอำหำรแปรรูป 1.58 
(4.9) ยกระดับ SMEs ด้วย วทน. 1.00 
(4.10) ขับเคลื่อนกรอบนโยบำยโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวทน. 3.72 
(4.11) ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์พลังงำน (ในประเทศ) 2.05 
(4.12) ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 1.96 
(4.13) จัดท ำกลไกด้ำนกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ 

0.99 

(4.14) โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรวทน. ด้ำนพลังงำน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 0.90 
รวมงบประมาณ 45.30 
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โครงการย่อย (4.1) จัดท าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาความ
เข้มแข็งของสังคม ชุมชนและท้องถิ่นด้วย วทน. 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ. 2551 ได้ประกำศ ในรำช

กิจจำนุเบกษำ ฉบับกฤษฎีกำ เล่มที่ 125 ตอนที่ 33 ก เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2551 โดยระบุเหตุผลในกำร
ประกำศใช้โดยสรุปว่ำ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคม
ฐำนควำมรู้และขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ แต่ประเทศไทยยังขำดกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีอย่ำงเป็นระบบ มีประสิทธิภำพ และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และขำดบุคคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้น เพ่ือให้ประชำชนคนไทยคิดอย่ำงมีตรรกะ 
และมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันตนเอง มีกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง มีควำมรู้ควำมสำมำรถพ่ึงพำ
ตนเองได้ ตลอดจนมีกำรพัฒนำเครือข่ำยเพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี อย่ำงเป็น
ระบบเพ่ือกำรแก้ไขปัญหำของภำคเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และนโยบำยรัฐบำล จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 

พระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ. 2551 ก ำหนดให้มี
คณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (กวทน.) ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยและ
แผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุน ผลักดันกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยและแผน และติดตำมประเมินผลอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง  

ที่ผ่ำนมำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) ซึ่ง
ปฏิบัติหน้ำที่เป็นส ำนักงำนเลขำนุกำรของ กวทน.  ได้ด ำเนินกำรจัดท ำนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2564) เสนอต่อ กวทน. และได้รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2555 โดยกำรจัดท ำนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชำติฉบับนี้ จัดท ำขึ้นภำยใต้ควำมเชื่อมโยงของแผนที่เกี่ยวข้อง อำทิ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ และแผนยุทธศำสตร์ระดับกระทรวง ตลอดจนประเด็นหลักที่คำดว่ำจะมีผลกระทบต่อกำร
พัฒนำประเทศใน 10 ปีข้ำงหน้ำ ได้แก่ สังคมและวิถีชีวิต สุขภำพ ภูมิรัฐศำสตร์และกำรกระจำยควำมเจริญ 
เศรษฐกิจและกำรค้ำ ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และภำวะโลกร้อน พลังงำนยั่งยืน เกษตรอำหำร และ
กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งผลกำรพัฒนำประเทศที่ผ่ำนมำ และขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก  

นโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) เป็น
นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์แห่งชำติที่จัดท ำขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหำด้ำนกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.) ของประเทศไทยที่ยังคงอยู่จำกกำรพัฒนำที่ผ่ำนมำ และชี้น ำแนวทำงในกำรพัฒนำ วทน. ใน
อนำคต รวมทั้งกำรด ำเนินงำนที่ควรให้ควำมส ำคัญอย่ำงต่อเนื่องจำกกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำ วทน. ที่
ผ่ำนมำของหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน เพ่ือให้ครอบคลุมแนวทำงกำรพัฒนำ วทน. ที่มีประสิทธิภำพ 
สำมำรถขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจสังคมฐำนควำมรู้ และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ บุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้รับกำรพัฒนำให้สมดุลทั้งปริมำณและคุณภำพ ลดกำร
พ่ึงพิงผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ ประชำชนได้รับประโยชน์จำกกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัย
และพัฒนำ ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี มีควำมรอบรู้และควำมสำมำรถด้ำน วทน. เพ่ิมขึ้น รู้เท่ำทันกำร
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เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและสำมำรถใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำรงชีวิตของตนเอง และเพ่ือให้แผนฉบับนี้สำมำรถครอบคลุมในทุกระดับ ทุกมิติ และทุก
ภำคส่วนของกำรพัฒนำ วทน. ของประเทศไทย  

อีกทั้ง รัฐบำล ได้ตั้งเป้ำหมำยกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ (Research and Development: 
R&D) ให้เป็นร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เพ่ือ
ยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยให้หลุดพ้นจำกประเทศท่ีมีรำยได้ปำนกลำง (Growth 
& Competitiveness) ตำมยุทธ์ศำสตร์ประเทศ โดยมอบหมำยให้กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เป็น
ผู้รับผิดชอบภำรกิจในกำรขับเคลื่อนประเด็นดังกล่ำว   

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรส ำหรับยุทธศำสตร์
ประเทศในประเด็นกำรวิจัยและพัฒนำ ซึ่งประกอบด้วยแนวทำงกำรด ำเนินงำน 3 แนวทำง ประกอบด้วย   

(1) ขับเคลื่อนค่ำใช้จ่ำยด้ำน R&D เป็นร้อยละ 1 GDP  
(2) กำรส่งเสริมบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปท ำงำนในภำคอุตสำหกรรม (Talent 

Mobility) และกำรใช้ประโยชน์จำกก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
(3) กำรใช้ประโยชน์อุทยำนวิทยำศำสตร์ (Regional Science Parks)  
โดย กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้มีนโยบำยให้กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำร

วิจัยและพัฒนำของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ  ต้องมีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนรวมกันทั้ง
ภำยในกระทรวงและนอกกระทรวง  โดยได้แบ่งกลุ่มงำนออกเป็น  5  กลุ่มงำนหลัก  ได้แก่  กลุ่มงำน
วิทยำศำสตร์เพ่ือสร้ำงงำน, กลุ่มงำนวิทยำศำสตร์เพ่ือสร้ำงรำยได้, กลุ่มงำนวิทยำศำสตร์เพ่ืออนำคต, กลุ่มงำน
วิทยำศำสตร์ เพื่อชีวิต  และกลุ่มงำนวิทยำศำสตร์เพ่ือสร้ำงฐำนควำมรู้  โดยจำกทั้ง 5 กลุ่มงำน  ได้แบ่งเป็น 47 
แผนงำน หรือ 47 value chain โดยมีปำล์มน้ ำมัน และยำงพำรำ เป็นสำขำส ำคัญที่ปรำกฏใน 47 value 
chain ที่ด ำเนินกำรในปัจจุบันด้วย  

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยรัฐบำล และกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนนโยบำย
และแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ได้รับกำรน ำไปปฏิบัติ
จริงในระดับพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด (เป้ำหมำย) และจังหวัด (เป้ำหมำย) ภำยใต้ควำมร่วมมือและกำรบูรณำกำรร่วม
ของ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และหน่วยงำนของกระทรวงต่ำงๆ ในระดับภูมิภำค ตลอดจนองค์กรกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อันได้แก่ อบจ. เทศบำล อบต. จนเกิดเป็นแผนงำนโครงกำรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในมิติของภำรกิจ
ประจ ำ และมิติของ Mega Project ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีควำมสอดคล้องกับ
นโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) พร้อมทั้ง
ผลักดันเข้ำสู่แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี/แผนพัฒนำจังหวัด ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2558 อันน ำไปสู่กำรเพ่ิมระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น จึงเป็นที่มำของกำร
ด ำเนินโครงกำรบูรณำกำรและขับเคลื่อน 47 Value Chain ตำมยุทธศำสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และผลักดันนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564)  ไปสู่กำรปฏิบัติภำยใต้กิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้ 

(1) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ควำมเข้มแข็งของสังคม ชุมชนและท้องถิ่นด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับ
กระทรวงส่วนกลำง 
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(2) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ควำมเข้มแข็งของสังคม ชุมชนและท้องถิ่นด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับ
พ้ืนที่ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เป้ำหมำย และระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป้ำหมำย  

(3) กำรจัดประชุมเชิงปฎิบัติกำรกำรน ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่จังหวัด ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

โดย สวทน. จะได้น ำแผนปฏิบัติกำรทั้ง 3 กิจกรรม มำวิเครำะห์และเรียบเรียง จัดท ำเป็นร่ำงแผนปฏิบัติ
กำร วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของสังคม ชุมชน
และท้องถิ่นด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเสนอต่อ กวทน. พิจำรณำเห็นชอบ ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

(1) เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รำยพ้ืนที่ ในระดับกลุ่มจังหวัด/
จังหวัด 

(2) เพ่ือผลักดันนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) 
ไปสู่กำรปฏิบัติ ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป้ำหมำย  

(3) เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยเตรียมกำรขับเคลื่อนนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใน
ประเด็นด้ำนสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในส่วนกลำงและส่วนพื้นที่ 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
(1) ร่ำงแผนปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติในประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

ควำมเข้มแข็งของสังคม ชุมชนและท้องถิ่นด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับ
กระทรวงส่วนกลำง อย่ำงน้อย 1 ฉบับ 

(2) แผนงำน/โครงกำร/ร่ำงแผนปฏิบัติกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ เพ่ือกำร
พัฒนำพื้นที่เป้ำหมำย อย่ำงน้อย 3 ฉบับ 

(3) เครือข่ำยเตรียมกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติใน
ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของสังคม ชุมชนและท้องถิ่นด้วยวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในส่วนกลำงและส่วนพื้นที่ อย่ำงน้อย 3 เครือข่ำย 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  
(1) เกิดกำรบูรณำกำรแผนกำรด ำเนินงำนและแผนงำนงบประมำณเพ่ือกำรน ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม ไปใช้เป็นโจทย์ในกำรพัฒนำงำน ระหว่ำงหน่วยงำนทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
(2) หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน มหำวิทยำลัย และประชำชน ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำ

งำนด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ  
(3) เกิดกำรพัฒนำ และสร้ำงเครือข่ำยใหม่ ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค เพ่ือเตรียมกำรขับเคลื่อน

แผนปฏิบัติกำรตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของสังคม ชุมชนและท้องถิ่นด้วย
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
จัดประชุมคณะท ำงำนกำรจัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำร กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของสังคม ชุมชนและ

ท้องถิ่น ด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในส่วนกลำงระดับกระทรวง (พ.ศ. 2555 -2559) เพ่ือ
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน อย่ำงน้อย 1 ครั้ง / ไตรมำส 
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6. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (4.1) จัดท าแผนปฏบิตักิารตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาความเขม้แข็งของสงัคม ชมุชนและทอ้งถิน่ดว้ย วทน. 

กจิกรรม 1 โครงการจัดท าแผนปฏบิตัิ
การวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ
นวตักรรม ในประเด็นยทุธศาสตรก์าร
พฒันาความเขม้แข็งของสงัคม ชมุชน
และทอ้งถิน่ดว้ยวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละนวตักรรม ในระดบั
กระทรวงสว่นกลาง 

1) รา่งแผนปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละนวตักรรม ในประเด็น
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาความเขม้แข็งของ
สงัคม ชมุชนและทอ้งถิน่ดว้ย
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
ในระดบักระทรวงสว่นกลาง 

      1 ฉบบั 

  3) เครอืขา่ยเตรยีมการขบัเคลือ่น
แผนปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี
และนวตักรรมแหง่ชาตใินประเด็น
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาความเขม้แข็งของ
สงัคม ชมุชนและทอ้งถิน่ดว้ย
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
ในสว่นกลาง 

      อยา่งนอ้ย 
1 

เครอืขา่ย  

กจิกรรม 2 โครงการการจัดท า
แผนปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี
และนวตักรรม ในประเด็นยทุธศาสตร์
การพฒันาความเขม้แข็งของสงัคม 
ชมุชนและทอ้งถิน่ดว้ยวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละนวตักรรม ในสว่นพืน้ที ่ 

รา่งแผนปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละนวตักรรม ในประเด็น
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาความเขม้แข็งของ
สงัคม ชมุชนและทอ้งถิน่ดว้ย
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
ในสว่นพืน้ที ่ 

      1 ฉบบั 

  2) แผนงาน/โครงการ/รา่งแผนปฏบิตัิ
การดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมแหง่ชาต ิในประเด็น
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาความเขม้แข็งของ
สงัคม ชมุชนและทอ้งถิน่ดว้ย
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
ในระดบัพืน้ที ่เป้าหมาย  

      อยา่งนอ้ย 
3 ฉบบั 

  3) เครอืขา่ยเตรยีมการขบัเคลือ่น
แผนปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี
และนวตักรรมแหง่ชาตใินประเด็น
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาความเขม้แข็งของ
สงัคม ชมุชนและทอ้งถิน่ดว้ย
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม
ในสว่นพืน้ที ่ 

      อยา่งนอ้ย 
3 

เครอืขา่ย  

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณปี 2557 
Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (4.1) จัดท าแผนปฏบิตักิารตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาความเขม้แข็งของสงัคม ชมุชนและทอ้งถิน่ดว้ย วทน. 

กจิกรรม 1 โครงการจัดท าแผนปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ
นวตักรรม ในประเด็นยทุธศาสตรก์ารพฒันาความเขม้แข็งของสงัคม 
ชมุชนและทอ้งถิน่ดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม ในระดบั
กระทรวงสว่นกลาง 

1.00 0.31 0.24 0.24 0.22 

กจิกรรม 2.1 โครงการการจัดท าแผนปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี
และนวตักรรม ในประเด็นยทุธศาสตรก์ารพฒันาความเขม้แข็งของสงัคม 
ชมุชนและทอ้งถิน่ดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม ในสว่น
พืน้ที ่ 

4.00 0.20 1.65 1.65 0.50 

กจิกรรม 2.2 ประชมุเชงิปฎบิตักิารการน าวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ
นวตักรรม สูจั่งหวดั ชมุชน และทอ้งถิน่ 

12.60 12.60 0.00 0.00 0.00 

รวมงบประมาณ 17.60 13.11 1.89 1.89 0.72 
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โครงการย่อย (4.2) สื่อสารและสร้างความตระหนักด้าน วทน. สู่สังคม  
(2558 ปีแห่ง วทน.) 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.)  ซึ่งจัดตั้งขึ้น

ภำยใต้พระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ. 2551 มีอ ำนำจหน้ำที่ตำม
มำตรำ 17 (1) ในกำรจัดท ำนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับชำติ รวมถึงสนับสนุน
ให้มีกำรยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรหรือบุคคลที่มีผลงำนดีเด่นเป็นเลิศทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดสังคมฐำนควำมรู้
และกำรพัฒนำชุมชนและประเทศอย่ำงเหมำะสมและมีควำมสมดุล ตำมที่ปรำกฏใน มำตรำ 5 (10)  ที่ผ่ำนมำ 
สวทน. ได้จัดท ำนโยบำยและแผนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555 
– 2564 ซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษำยน 2555  

นโยบำยและแผนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555 – 2564  
มุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวิถีชีวิต เศรษฐกิจและกำรค้ำ ภูมิรัฐศำสตร์ กำร
กระจำยอ ำนำจกำรปกครอง ภำวะโลกร้อนและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ ำ ควำม
มั่นคงทำงพลังงำน ภำคกำรเกษตรและควำมมั่นคง/ควำมปลอดภัย กำรเปลี่ยนแปลงด้ำน วทน. เป็นส ำคัญ 
โดยก ำหนดยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ได้ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ที่ 1 “กำรพัฒนำ
ควำมเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วย วทน.” พัฒนำสังคมชุมชน ท้องถิ่นให้มีคุณภำพ มีคุณธรรม มี
องค์ควำมรู้ มีเศรษฐกิจที่ดี มีสุขภำวะ ที่ดี มีควำมเข้มแข็ง สำมำรถพ่ึงตนเองได้ และประชำชนมีควำมม่ันคงใน
กำรด ำรงชีวิตอย่ำงเท่ำเทียมภำยใต้ดุลยภำพทำงวัฒนธรรม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ภำยใต้ 4 กล
ยุทธ์ ได้แก่ 1) วทน. เพ่ือกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและสุข ภำวะของประชำชน 2) วทน. เพ่ือกำรสร้ำงเสริมสังคม
ฐำนควำมรู้ 3) วทน. เพ่ือสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมขีด ควำมสำมำรถของทอ้งถิ่นและชุมชน และ 4) วทน. เพ่ือ
สนับสนุนภูมิคุ้มกัน ควำมมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตของ ท้องถิ่นและชุมชน   

เพ่ือสนับสนุนให้มีกำรยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรหรือบุคคลที่มีผลงำนดีเด่นเป็นเลิศทำง วทน. ตลอดจน
กำรเสริมสร้ำง และผลักดันให้ภำคประชำชน ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต ธุรกิจกำรค้ำและบริกำร ได้ตระหนัก
ถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จนก่อให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำใน
อุตสำหกรรม ตลอดจนให้มีกำรใช้วิทยำศำสำตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในชุมชนให้มำกยิ่งขึ้น ตำมที่ก ำหนด
ในพระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ . 2551 และก่อให้เกิดสังคม
ฐำนควำมรู้ ตำมยุทธศำสตร์ที่ 1 ของนโยบำยและแผนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) 
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555 – 2564  สวทน. จึงมีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรโครงกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมตระหนัก
ด้ำน วทน. สู่สังคม (2558 ปีแห่ง วทน.) ภำยใต้ควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ และหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่ง
เป็นหน่วยงำนภำครัฐที่เป็นแหล่งรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีพลวัตสูง และเป็นศูนย์รวมของนักวิจัยที่ส ำคัญของ
ประเทศ ดังเช่นมหำวิทยำลัย กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  และหน่วยงำนภำยใต้สังกัด 
กระทรวงศึกษำธิกำร จังหวัด และอปท. เป็นต้น ในกำรด ำเนินโครงกำรย่อยจ ำนวน 3 โครงกำร ประกอบด้วย 

(1) 2558 ปีแห่งวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(2) กำรจัดประกวดรำงวัล STI Thailand Awards 2015 
(3) สร้ำงควำมตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในกลุ่มเยำวชน 
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
(1)  เพ่ือสร้ำงควำมตระหนัก ตลอดจนเผยแพร่และประชำสัมพันธ์บทบำทด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม ให้ภำคอุตสำหกรรม ภำคสังคม ภำคประชำชน เยำวชน นักเรียน และนักศึกษำ ให้
มีควำมตื่นตัวและเห็นควำมส ำคัญของวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อกำรพัฒนำ
ประเทศ 

(2) เพ่ือเชิดชูเกียรติ หน่วยงำน/บุคคลตัวอย่ำงให้สังคมเห็นถึงบทบำทของ งำน วทน.ที่มีต่อกำรพัฒนำ
ประเทศไทย 

(3) สร้ำงเครือข่ำยในระดับภูมิภำคเพ่ือร่วมพัฒนำงำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของ
ประเทศให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจของภูมิภำคนั้นๆ อันจะท ำให้ผลกำรวิเครำะห์และกำร
แนะน ำกำรแก้ไขปัญหำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

(4) เครือข่ำยเยำวชน เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนและกำรสร้ำงควำมตระหนัก ตลอดจนเผยแพร่ 
ประชำสัมพันธ์บทบำทด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แก่ภำคประชำชน เยำวชน 
นักเรียน และนักศึกษำ เพ่ือให้มีควำมตื่นตัวและเห็นควำมส ำคัญของวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ต่อกำรพัฒนำประเทศ 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
(1) ผู้ประกอบกำรภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต ภำคธุรกิจกำรค้ำและบริกำร และภำคเกษตรกรรม  
(2) กลุ่มธุรกิจเพ่ือสังคม 
(3) หน่วยงำนภำครัฐ  
(4) ประชำชนทั่วไป  
(5) นักเรียน นักศึกษำ 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

ผลผลิต (Output)   

 ข้อเสนอแนะต่อ ครม. ให้ปี 2558 เป็นปีแห่งวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ
ประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะ 1 

 จัดกำรประกวดกำรจัดประกวดรำงวัล STI Thailand Awards 2015 ระดับภมูิภำค  พื้นที ่ 5 

 จ ำนวนเยำวชนท่ีมีควำมสนใจเข้ำรับกำรศึกษำในสำขำวิทยำศำสตร ์เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น รำย 300 

ผลลัพธ์ (Outcome)   

 ครม. ประกำศให้ปี 2558 เป็นปีแห่ง วทน. ของประเทศไทย ประกำศ 1 

 จ ำนวนผู้ได้รับกำรเชิดชูเกียรตริำงวัล STI Thailand Awards 2015 ระดับภมูิภำค (5 
ภูมิภำค) 

รำย/ภูมิภำค 4 

 เครือข่ำยเยำวชน เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนและกำรสร้ำงควำมตระหนัก ตลอดจนเผยแพร่ 
ประชำสมัพันธ์บทบำทด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แก่ภำคประชำชน 
เยำวชน นักเรียน และนักศึกษำ เพื่อให้มีควำมตื่นตัวและเห็นควำมส ำคัญของวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อกำรพัฒนำประเทศ 

เครือข่ำย 1 

 เกิดเยำวชน วทน. ที่มีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงและเข้ำใจ วทน. รำย 300 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

ผลกระทบ (Impact)   

 ประชำชนชำวไทยมีควำมตระหนกั ถึงบทบำทด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มี
ควำมตื่นตัวและให้ควำมส ำคญัของวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อกำรพัฒนำ
ประเทศ และมีกำรจัดกิจกรรม วทน.  

  

 มูลค่ำกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ และกิจกรรมนวัตกรรม ใตภำคอุตสำหกรรม 
เกษตรกรรม ต่อกำรลงทุนภำครัฐ มีสัดส่วนสูงข้ึนในปี 2558 

รัฐ/เอกชน 55/45 

 สังคม ชุมชน มีควำมตื่นตัวและเหน็ควำมส ำคญัของวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ต่อกำรพัฒนำประเทศ และมีกำรน ำ วทน. ใช้ในกำรพัฒนำชุมชน 

พื้นที ่ 5 

 สัดส่วนของนักเรียนสำยวิทยำศำสตร์ ในระดับอุดมศึกษำ ในปี 2558 มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 5 

 เยำวชนเกิดทักษะควำมคิดเชิงวิทยำศำสตร์ และสำมำรถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได ้ รำย 300 

 
5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 ใช้วิธีกำรติดตำมประเมินผลแบบมีส่วนร่วม โดยผู้รับผิดชอบโครงกำรของ สวทน. จะเข้ำมีส่วนร่วม
ด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรในทุกขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของหน่วยร่วม ตลอดจนให้หน่วยร่วม
ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเป็นระยะๆ 

6. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (4.2) สือ่สารและสรา้งความตระหนักดา้น วทน. สูส่งัคม (2558 ปีแหง่ วทน.) 

1) โครงการจัดงาน 2015 Prime Minister Science Fair          

ขอ้เสนอแนะตอ่ ครม. ใหปี้ 2558 เป็นปีแหง่ วทน. ของ
ประเทศไทย 

1 ขอ้เสนอ       1 

2) โครงการจัดประกวดรางวลั STI Thailand Awards 
2015 

         

จัดการประกวดการจัดประกวดรางวลั STI Thailand 
Awards 2015 ระดบัภมูภิาค  

5 พืน้ที ่       5 

3)  โครงการสรา้งความตระหนักดา้นวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและนวตักรรม ในกลุม่เยาวชน 

         

 จ านวนเยาวชนเขา้รว่มกจิกรรมยวุชน วทน. (STI 
Youth) 

150 คน       150 

จ านวนเยาวชนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมนักวทิยพ์บ Gen – Y 
(Scientist Meet Gen – Y) 

150 คน     150   

จ านวนการจัดคา่ยวทิยาศาสตรแ์ละสารสนเทศ 1 พืน้ที ่ 1       

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณปี 2557 
Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (4.2) สือ่สารและสรา้งความตระหนักดา้น วทน. สูส่งัคม (2558 ปีแหง่ วทน.) 

1) โครงการจัดงาน 2015 Prime Minister Science Fair 0.50 0.06 0.21 0.08 0.14 

2) โครงการจัดประกวดรางวลั STI Thailand Awards 2015 1.50 0.00 0.86 0.64 0.00 

3)  โครงการสรา้งความตระหนักดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 
ในกลุม่เยาวชน 

0.70 0.03 0.32 0.35 0.00 

รวมงบประมาณ 2.70 0.09 1.39 1.07 0.14 
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โครงการย่อย (4.3) การพัฒนากลไกและเครื่องมือสนับสนุนการจัดท า
แผนปฏิบัติการรายสาขาและรายประเด็น 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) จัดตั้งขึ้นโดย

อำศัยอ ำนำจแห่งพระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ. 2551 โดยมี
อ ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ 17 (1) ในกำรจัดท ำร่ำงนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเสนอต่อคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำ เพ่ือชี้น ำทิศทำงกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมของประเทศ โดย สวทน. ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชำติ (กวทน.) ให้จัดท ำนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (พ.ศ. 
2555-2564) และเมื่อวันที่ 17 เมษำยน พ.ศ. 2555 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2564) 

เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนในแนวทำงกำรพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงปฏิบัติ มี
กำรล ำดับควำมส ำคัญเพ่ือกำรเร่งรัดกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ประเทศ (Country Strategy) ในเรื่อง Growth & Competitiveness และภำรกิจที่ระบุไว้ตำม พรบ.วทน. 
พ.ศ.2551 หมวด 3 มำตรำ 17 (6) ที่ระบุให้ สวทน. ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน 
และประชำชน ดังนั้น ในกำรผลักดันยุทธศำสตร์ประเทศและยุทธศำสตร์กระทรวงวิทยำศำสตร์และแผน วทน.
สู่กำรปฏิบัติผ่ำนกลไกกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรฯ จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรศึกษำเชิงลึก กำรประสำน
สนับสนุน กำรวิเครำะห์ กำรขับเคลื่อนผ่ำนกลไกเดิมและใหม่ กำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สวทน. 
จึงจัดให้มีกำรศึกษำและจัดท ำกลไกและเครื่องมือสนับสนุนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรรำยสำขำและรำยประเด็น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ประเทศและนโยบำยและแผน วทน. แห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2564) ใน
ยุทธศำสตร์ที่ 1: กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วย วทน. กลยุทธ์ที่ 1.3 วทน.เพ่ือ
สนับสนุนกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถของท้องถิ่นและชุมชน โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำอุตสำหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ 
แนวทำงกำรสร้ำงนวัตรรมทั่วถึงที่เหมำะสมกับบริบทของประเทศ กำรพัฒนำกลไกและเครื่องมือในกำรเพ่ิม
มูลค่ำข้ำวและผลิตภัณฑ์ข้ำว รวมทั้งศึกษำผลกระทบจำกควำมก้ำวหน้ำของ วทน. ด้ำนจริยธรรม 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

(1) จัดท ำแนวทำง มำตรกำรในกำรสนับสนุนส่งเสริมและสร้ำงโอกำสในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมชีว
เภสัชภัณฑ์ 

(2) เพ่ือศึกษำและถอดแบบเรียนรู้จำกกรณีศึกษำเชิงทดลองกำรขับเคลื่อนแผนฯ เชิงปฏิบัติในสำขำ
ข้ำว ในกำรจัดท ำข้อเสนอแนะกลไก เครื่องมือ และระบบกำรพัฒนำและเพ่ิมมูลค่ำข้ำวและ
ผลิตภัณฑ์ข้ำวตลอดห่วงโซ่มูลค่ำ 

(3) ส่งเสริมจริยธรรมในกำรใช้ วทน. บนพ้ืนฐำนของกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ควำมเสมอภำค อิสรภำพ 
วัฒนธรรม ค่ำนิยม และสันติภำพ 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
(1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยกำรพัฒนำอุตสำหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์  1 ฉบับ  
(2) รำยงำนกำรศึกษำและถอดแบบเรียนรู้จำกกรณีศึกษำเชิงทดลองกำรจัดท ำระบบกำรพัฒนำและ

เพ่ิมมูลค่ำข้ำวและผลิตภัณฑ์ข้ำวตลอดห่วงโซ่มูลค่ำ จ ำนวน 1 ฉบับ  
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(3) รำยงำนกำรศึกษำผลกระทบด้ำนจริยธรรมของ วทน. 1 ฉบับ 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

(1) เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยพัฒนำและกำรผลิตชีวเภสัชภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ  
(2) ข้อเสนอแนะกลไก เครื่องมือ และระบบในกำรพัฒนำและเพ่ิมมูลค่ำข้ำวและผลิตภัณฑ์ข้ำวตลอด

ห่วงโซ่มูลค่ำ ได้รับกำรขับเคลื่อนสำมำรถน ำไปปฏิบัติและขยำยผลสู่วงกว้ำงได้จริง 
(3) ประเด็น วทน. ที่ส่งผลกระทบต่อจริยธรรม 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 กำรจัดประชุมคณะท ำงำนอย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อปี 

6. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (4.3) ศกึษาวจัิยเพือ่พฒันากลไกและเครือ่งมอืสนับสนุนการจัดท าแผนปฏบิตักิารรายสาขาและรายประเด็น 

กจิกรรม 1 ศกึษาวจัิยเพือ่พฒันากลไกและเครือ่งมอืสนับสนุนการจัดท าแผนปฏบิตักิารรายสาขาและรายประเด็นอตุสาหกรรมชวีเภสชัภัณฑ ์

จัดท าขอ้เสนอแนะเชงินโยบายการ
พฒันาอตุสาหกรรมชวีเภสชัภัณฑ ์

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายในการ
พฒันาอตุสาหกรรมชวีเภสชั
ภัณฑ ์  

      1 ฉบบั 

กจิกรรม 2 STI Ethics 

การศกึษาและเผยแพรผ่ลกระทบเชงิ
จรยิธรรมในมติทิีเ่กีย่วขอ้งกบั วทน. 
(STI Ethics) 

รายงานการศกึษาผลกระทบดา้น
จรยิธรรม ของ วทน. 

      1 ฉบบั 

  รายงานการประชมุคณะกรรมการ
สง่เสรมิจรยิธรรมดา้น ว และ ท 

  1 ฉบบั   1 ฉบบั 

  รายงานเอกสารประกอบการ
ประชมุคณะกรรมการสง่เสรมิ
จรยิธรรมดา้น ว และ ท ในระดบั
นานาชาต ิ

      1 ฉบบั 

กจิกรรม 3 การพฒันากลไกและเครือ่งมอืในการเพิม่มลูคา่ขา้วและผลติภัณฑข์า้ว ตลอดหว่งโซม่ลูคา่ (Rice) 

รวบรวมขอ้มลูสถานะในปัจจบุนัของ
อตุสาหกรรมขา้วตลอดทัง้ตน้น ้า กลาง
น ้าและปลายน ้า เพือ่วเิคราะหแ์ละจัดท า
บทสรปุสภาพปัญหาและชอ่งวา่งในการ
พฒันา วทน. ในสาขาขา้ว 

บทสรปุสภาพปัญหาและชอ่งวา่ง
ในการพฒันา วทน. ในสาขาขา้ว 

        

พฒันารปูแบบและกรอบแนวทางการ
ด าเนนิการศกึษาเชงิทดลองเพือ่
แกปั้ญหาการพฒันา วทน. ในสาขาขา้ว 

แนวทางการพฒันา วทน. ใน
สาขาขา้ว 

        

ลงพืน้ทีห่าผูเ้ขา้รว่มโครงการ ท าความ
เขา้ใจ และเริม่ด าเนนิการศกึษาเชงิ
ทดลอง 

ชมุชนน ารอ่งในการศกึษาเชงิ
ทดลอง 

        

ถอดแบบบทเรยีนทีไ่ดจ้ากการศกึษา
เชงิทดลองในสาขาขา้ว เพือ่ชีใ้หเ้ห็นถงึ
ปัจจัยส าเร็จและปัจจัยออ่นไหวหรอืสิง่ที่
เป็นอปุสรรคตอ่การด าเนนิงาน 

model การพฒันา วทน. ใน
สาขาขา้ว 

        

จัดท าบทสรปุขอ้เสนอแนะกลไก 
เครือ่งมอื และระบบในการพฒันา วทน. 
ในสาขาขา้วจากกรณีศกึษาเชงิทดลอง 
ทีค่รอบคลมุกรอบงบประมาณ แหลง่
งบประมาณ และกระบวนการขบัเคลือ่น 

บทสรปุขอ้เสนอแนะกลไก 
เครือ่งมอื และระบบในการพฒันา 
วทน. ในสาขาขา้ว 

        

จัดการประชมุเพือ่เผยแพรข่อ้มลูจากผล
การศกึษาใหก้บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที่
เกีย่วขอ้ง 

บทสรปุการประชมุเสนอตอ่
คณะกรรมการดา้นสงัคม 

        

กจิกรรม 4 การจัดท าขอ้เสนอแนะเชงินโยบายการสรา้งนวตักรรมทัว่ถงึส าหรับประเทศไทย 

ถอดบทเรยีนจากผลการด าเนนิงาน
ชมุชนนวตักรรมและ Inclusive 
Innovation ในอดตี เพือ่พฒันารปูแบบ
และแนวทางใหมใ่นการพฒันาชมุชนให ้
สามารถพึง่พาตนเองไดจ้ากการน า 
วทน. ทีม่อียูม่าใชป้ระโยชน ์

รายงานบทสรปุ การด าเนนิงาน
ชมุชนนวตักรรมและ Inclusive 
Innovation 

        

ศกึษาและรวบรวมการด าเนนิงานของ
หน่วยงานทางดา้นสงัคมในประเทศไทย
ทีม่อียูใ่นปัจจบุนั เพือ่เป็นแนวทางใน

รายงานสรปุ การด าเนนิงานของ
หน่วยงานทางดา้นสงัคมใน
ประเทศไทยทีม่อียูใ่นปัจจบุนั  

        



หน้าที่ 48 ของ 126 
 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

พฒันากลไก/เครือ่งมอืทีส่นับสนุนและ
เอือ้ใหเ้กดิการพฒันา วทน. ในชมุชน
และทอ้งถิน่ จากการน าองคค์วามรูด้า้น 
วทน. ทีม่อียูแ่ละบรูณาการการสนับสนนุ
ในปัจจบุนัใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

พฒันากลไก/เครือ่งมอืใหมร่ว่มกบั 
สวค. ในการสนับสนุนและเอือ้ใหเ้กดิ
การพฒันา วทน. ในชมุชนและทอ้งถิน่
อยา่งทัว่ถงึ และน า วทน. ทีม่อียูม่าใช ้

ประโยชน ์เชน่ กองทนุนวตักรรมทัว่ถงึ
เพือ่การพฒันา วทน. (ส าหรับชมุชน
และผูป้ระกอบการกจิการเพือ่สงัคม) 

แนวทางในพฒันากลไก/
เครือ่งมอืทีส่นับสนุนและเอือ้ให ้
เกดิการพฒันา วทน. ในชมุชน
และทอ้งถิน่ 

        

ลงพืน้ทีห่าผูเ้ขา้รว่มโครงการ ท าความ
เขา้ใจ และเริม่ด าเนนิการศกึษาเชงิ
ทดลองในการขบัเคลือ่นนวตักรรมทัว่ถงึ
จากกลไก/เครือ่งมอืใหมท่ีไ่ดพ้ฒันาขึน้
มา 

ชมุชนน ารอ่งในการศกึษาเชงิ
ทดลอง 

        

 ถอดบทเรยีนทีไ่ดจ้ากการด าเนนิงาน
และพฒันาเป็นขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย
กลไก/เครือ่งมอืในการพฒันา วทน. ใน
ชมุชนและทอ้งถิน่ 

model กลไก/เครือ่งมอืที่
สนับสนนุและเอือ้ใหเ้กดิการ
พฒันา วทน. ในชมุชนและ
ทอ้งถิน่ (กองทนุนวตักรรมทัว่ถงึ) 

        

จัดท าบทสรปุขอ้เสนอแนะกลไก/
เครือ่งมอืในการสนับสนุนและเอือ้ใหเ้กดิ
การพฒันา วทน. ในชมุชนและทอ้งถิน่
อยา่งทัว่ถงึ ทีค่รอบคลมุกรอบ
งบประมาณ แหลง่งบประมาณ และ
กระบวนการขบัเคลือ่น 

บทสรปุขอ้เสนอแนะกลไก/
เครือ่งมอืในการสนับสนุนและเอือ้
ใหเ้กดิการพฒันา วทน. ในชมุชน
และทอ้งถิน่อยา่งทัว่ถงึ 

        

จัดการประชมุเพือ่เผยแพรข่อ้มลูจากผล
การศกึษาใหก้บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที่
เกีย่วขอ้ง 

บทสรปุการประชมุเสนอตอ่
คณะกรรมการดา้นสงัคม 

        

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณปี 2557 
Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (4.3) ศกึษาวจัิยเพือ่พฒันากลไกและเครือ่งมอืสนับสนุนการจัดท าแผนปฏบิตักิารรายสาขาและรายประเด็น 

กจิกรรมที ่1 ศกึษาวจัิยเพือ่พฒันากลไกและเครือ่งมอืสนับสนุนการจัดท า
แผนปฏบิตักิารรายสาขาและรายประเด็นอตุสาหกรรมชวีเภสชัภัณฑ ์

0.40 0.00 0.20 0.00 0.20 

กจิกรรมที ่2 STI Ethics 0.50 0.00 0.13 0.20 0.17 

กจิกรรมที ่3 การพฒันากลไกและเครือ่งมอืในการเพิม่มลูคา่ขา้วและ
ผลติภัณฑข์า้ว ตลอดหว่งโซม่ลูคา่ (Rice) 

0.40 0.13 0.17 0.05 0.05 

กจิกรรมที ่4 การจัดท าขอ้เสนอแนะเชงินโยบายการสรา้งนวตักรรมทัว่ถงึ
ส าหรับประเทศไทย 

3.00 0.80 1.50 0.30 0.40 

รวมงบประมาณ 4.30 0.93 2.00 0.55 0.82 
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โครงการย่อย (4.4) หลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้าน วทน. 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ. 2551 ได้ประกำศ ในรำช

กิจจำนุเบกษำ ฉบับกฤษฎีกำ เล่มที่ 125 ตอนที่ 33 ก เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2551 โดยระบุเหตุผลในกำร
ประกำศใช้โดยสรุปว่ำ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคม
ฐำนควำมรู้และขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ แต่ประเทศไทยยังขำดกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีอย่ำงเป็นระบบ มีประสิทธิภำพ และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และขำดบุคคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ดังนั้น เพ่ือให้ประชำชนคนไทยคิดอย่ำงมีตรรกะ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันตนเอง มีกำรประยุกต์ใช้
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง มีควำมรู้ควำมสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ ตลอดจนมีกำรพัฒนำเครือข่ำยเพ่ือกำรพัฒนำ
บุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอย่ำงเป็นระบบเพ่ือกำรแก้ไขปัญหำของภำคเศรษฐกิจและสังคมอย่ำง
มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และนโยบำยรัฐบำล  

พระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ. 2551 ก ำหนดให้มี
คณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (กวทน.) พิจำรณำก ำหนดนโยบำยและ
แผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุน ผลักดันกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยและแผน และติดตำมประเมินผลอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเหตุผลของ
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ. 2551  

ที่ผ่ำนมำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.)  
ปฏิบัติหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรของ กวทน. โดย สวทน. ได้ด ำเนินกำรจัดท ำนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรนโยบำย
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ และคณะรัฐมนตรี โดยกำรจัดท ำนโยบำยและแผน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติฉบับนี้ จัดท ำขึ้นภำยใต้ควำมเชื่อมโยงของแผนที่เกี่ยวข้องอำทิ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และแผนยุทธศำสตร์ระดับกระทรวง ตลอดจนประเด็นหลักที่คำดว่ำ
จะมีผลกระทบต่อกำรพัฒนำประเทศใน 10 ปีข้ำงหน้ำ ได้แก่ สังคมและวิถีชีวิต สุขภำพ กำรกระจำยควำม
เจริญ เศรษฐกิจและกำรค้ำ ภูมิรัฐศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และภำวะโลกร้อน พลังงำนยั่งยืน 
เกษตรอำหำร และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งผลกำรพัฒนำประเทศที่
ผ่ำนมำ และขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก  

นโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) เป็น
นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์แห่งชำติที่จัดท ำขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหำด้ำนกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศไทยที่ยังคงอยู่จำกกำรพัฒนำที่ผ่ำนมำ และชี้น ำแนวทำงในกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนำคต รวมทั้งกำรด ำเนินงำนที่ควรให้ควำมส ำคัญอย่ำงต่อเนื่องจำกกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ผ่ำนมำของหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและ
เอกชน เพ่ือให้ครอบคลุมแนวทำงกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภำพ ที่สำมำรถ
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจสังคมฐำนควำมรู้ และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
บุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้รับกำรพัฒนำให้สมดุลทั้งปริมำณและคุณภำพ ลดกำรพ่ึงพิง
ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ ประชำชนได้รับประโยชน์จำกกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและ
พัฒนำ ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี มีควำมรอบรู้และควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
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นวัตกรรมเพ่ิมขึ้น รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและสำมำรถใช้วิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำรงชีวิตของตนเอง และเพ่ือให้แผนฉบับนี้สำ มำรถ
ครอบคลุมในทุกระดับ ทุกมิติ และทุกภำคส่วนของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศไทย กระบวนกำรขับเคลื่อนและผลักดันจัดนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชำติ (พ.ศ. 2555 – 2564) จ ำเป็นที่จะต้องสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  
หน่วยงำนปฏิบัติ  หน่วยก ำหนดนโยบำยในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ สถำบันกำรศึกษำ องค์กำรเอกชน 
และประชำชน เพ่ือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ำไปสู่กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้งระบบกำรติดตำมประเมินผล  

จำกสถำนกำรณ์ปัจจุบันและอนำคตที่มีควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วตำมสภำวะแวดล้อมที่มีลักษณะ
เป็นพลวัตร ท ำให้บุคคลำกรของเครือข่ำยต่ำงๆ มีควำมจ ำเป็นจะต้องพัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำร
นโยบำย วทน. ที่มีอยู่อย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้บริหำรในทุกระดับ ซึ่งเป็นหลักกำรที่ตรงกับนโยบำย
ของรัฐบำลที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติแห่งชำติฉบับที่ 11 และนโยบำยและแผน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) ในกำรพัฒนำคุณภำพของคนของ
ประเทศไปสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของโลกและกำรเปลี่ยนแปลงภำยใต้กำรเชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจโลกและภูมิภำควิวัฒน์ (Regionalisation) กำรเกิดนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation) กำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนประชำกรและสังคม (Demographic and Social Change) และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำน
พลั ง งำน อำหำร  ทรัพยำกรธ รรมชำติและสิ่ งแวดล้อม (Energy, Food, Natural Resources and 
Environment ดังนั้น ผู้ที่ผ่ำนกำรศึกษำจำกโครงกำรหลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรนโยบำย วทน. จะต้องได้รับ
กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ๆให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน 

สวทน. จึงมีแนวทำงในกำรด ำเนินกำรโครงกำรจัดท ำและบริหำรจัดกำรหลักสูตร “กำรบริหำรจัดกำร
นโยบำยด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) รุ่นที่ 2” ต่อเนื่องจำกกำรจัดท ำโครงกำรในรุ่นที่ 1 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 ที่ผ่ำนมำ ซึ่งได้มีผู้แทนหน่วยงำนภำครัฐจำก 21 หน่วยงำน จ ำนวน 22 คน เข้ำ
ร่วมโครงกำร ภำยใต้ปรัชญำ “พัฒนำผู้บริหำรในทุกระดับของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลำงและ
ท้องถิ่น ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นก ำลังพลในกำรขับเคลื่อนของประเทศ ให้มีองค์ควำมรู้ที่ทันสมัยในองค์ประกอบ
ของระบบงำน วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.) ของประเทศ โดยเฉพำะในด้ำนกำรพัฒนำงำน 
วทน. เพ่ือสนับสนุนกำรสร้ำงสังคมคุณภำพที่มีภูมิคุ้มกัน กำรพัฒนำงำน วทน. เพ่ือสนับสนุนกำรสร้ำง
เศรษฐกิจให้มีคุณภำพ เสถียรภำพโดยมีกำรเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภำค (Globalization and 
Regionalization) กำรพัฒนำงำน วทน. เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) 
กำรพัฒนำและผลิตก ำลังคนด้ำน วทน. เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงประชำกรศำสตร์ (Demographic 
Change) กำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน วทน. เพ่ือสนับสนุนกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศ  ที่มีทักษะและหลักคิดในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์อย่ำงถูกต้อง มีหลักเกณฑ์ และ
เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้บริหำรเพื่อเป็นเครือข่ำยในกำรพัฒนำอนำคตของประเทศชำติ” ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

(1)  เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรนโยบำย วทน. และกำรพัฒนำทักษะผู้บริหำรในทุกระดับของ
นโยบำยภำครัฐและเอกชน ในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และสังเครำะห์แนวทำงในกำรก ำหนด
นโยบำย และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร วทน. ของประเทศในระดับต่ำงๆ โดยใช้วิธีกำรสัมมนำและ
กำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น เชิงวิพำกษ์ 
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(2) เพ่ือให้ผู้บริหำรในทุกระดับของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ในส่วนกลำงและท้องถิ่นได้ศึกษำและ
รับทรำบข้อมูลใหม่ๆที่ทันสมัย เป็นกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมในปัจจุบัน
และอนำคต เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จนสำมำรถ
สังเครำะห์แนวทำงในกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ พลังปัญญำและสำมำรถน ำไปใช้ในกำรจัดท ำ
นโยบำยและแผนของหน่วยงำนในอนำคต 

(3) เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้บริหำรในทุกระดับของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ในส่วนกลำงและท้องถิ่นได้
มีโอกำสเข้ำรับกำรศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบ
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในมิติต่ำงๆที่มีผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำรนโยบำยและ
แผนของหน่วยงำน รวมทั้งให้มีกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ วิสัยทัศน์และประสบกำรณ์ระหว่ำงผู้เข้ำ
รับกำรศึกษำด้วยกัน 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
(1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย/แผนงำน/โครงกำรด้ำนกำรพัฒนำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม อย่ำงน้อย 2 ฉบับ 
(2) ผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมในหลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรนโยบำยด้ำน วทน.อย่ำงน้อย 60 คน 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  
(1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย/แผนงำน/โครงกำร ด้ำนกำรน ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

แห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ไปใช้ประโยชน์  
(2) เครือข่ำยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและขับเคลื่อนนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ไปสู่กำรปฏิบัติ 
5. การติดตามประเมินผลโครงการ 

(1) กำรประเมินผลกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตร ได้ก ำหนดกรอบกำรประเมินผลไว้ 3 ด้ำน คือ 
o ประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  
o แบบประเมินกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์เนื้อหำที่ได้จำกกำรฝึกอบรม 
o ผลผลิตเชิงวิชำกำรของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม (ประเมินด้วยบทสรุปกำรอภิปรำย) 

(2) กำรจัดประชุมเพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำร เป็นประจ ำทุกไตรมำส 
6. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (4.4) หลกัสตูรการบรหิารจัดการนโยบายดา้น วทน. 

กจิกรรม 1 การบรหิารจัดการนโยบาย 
วทน. รุน่ที ่2 

1) ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย       1 ฉบบั 

2) เครอืขา่ยผูบ้รหิาร วทน.       อยา่งนอ้ย 30 คน 

กจิกรรม 2 การบรหิารจัดการนโยบาย
ดา้น วทน. ในสว่นพืน้ที ่ 

1) ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย       1 ฉบบั 

2) เครอืขา่ยผูบ้รหิาร วทน.       อยา่งนอ้ย 30 คน 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณปี 2557 
Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (4.4) หลกัสตูรการบรหิารจัดการนโยบายดา้น วทน. 

กจิกรรม 1 การบรหิารจัดการนโยบาย วทน. รุน่ที ่2 2.50 0.03 1.43 0.86 0.19 

กจิกรรม 2 การบรหิารจัดการนโยบายดา้น วทน. ในสว่นพืน้ที ่ 2.50 0.00 1.54 0.96 0.00 

รวมงบประมาณ 5.00 0.03 2.97 1.82 0.19 
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โครงการย่อย (4.5) การจัดท าแผนปฏิบัติการ วทน.ด้านเศรษฐกิจ (STI 
Action Plan) 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) จัดตั้งขึ้น

ภำยใต้พระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ. 2551 มีภำรกิจหลักในกำร
จัดท ำนโยบำยและแผนแห่งชำติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-
2564) และได้รับกำรเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 เมษำยน 2555 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้วนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ โดยมี สวทน.เป็นผู้ประสำนงำน
ในกำรขับเคลื่อนและติดตำมงำนตำมนโยบำยและแผนดังกล่ำวร่วมกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ 
รัฐวิสำหกิจ องค์กรเอกชนและประชำชน และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำน วทน.ของประเทศ ได้ให้
ควำมส ำคัญกับประเด็นหลัก คือ ด้ำนเศรษฐกิจ อุตสำหกรรม กำรเกษตร ผลิตและบริกำร เพ่ือมุ่งเน้นกำรเพ่ิม
ควำมสำมำรถทำง วทน. เพ่ือสร้ำงเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ  เพ่ิมผลิตภำพ มูลค่ำเพ่ิม ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน และลดผลกระทบที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ โดยมีแนวกลยุทธ์และสำมำรกำรในกำรใช้ วทน.
เพ่ือกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นฐำนควำมรู้ มีควำมยืดหยุ่น สำมำรถแข่งขันได้ มีภูมิคุ้มกัน
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของสภำพแวดล้อมในยุคโลกำภิวัฒน์ 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

(1) เพ่ือศึกษำเชิงนโยบำยเพื่อกำรเสนอแนะนโยบำย วทน. เพื่อกำรปฏิบัติในปีงบประมำณ 2558 
(2) เพ่ือพัฒนำกลไกและเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนนโยบำยและแผนฯ  
(3) เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรตำมร่ำงนโยบำยและแผน วทน. แห่งชำติ ปีงบประมำณ 2558 ในระดับ

กระทรวงส่วนกลำงว่ำด้วยเรื่อง เศรษฐกิจ 
(4) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่อสำธำรณะชนเพื่อกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรมีส่วนร่วม 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
(1) หน่วยงำนระดับกระทรวง 
(2) กลุ่มจังหวัด และจังหวัดทั่วประเทศ  
(3) ผู้ประกอบกำรรำยสำขำอุตสำหกรรม ภำคเกษตรกรรมและประมง อุตสำหกรรมภำคกำรผลิต และ

ธุรกิจภำคกำรค้ำและกำรบริกำร 
(4) ผู้ประกอบกำรรำยสำขำอุตสำหกรรม ภำคเกษตรกรรมและประมง อุตสำหกรรมภำคกำรผลิต และ

ธุรกิจภำคกำรค้ำและกำรบริกำร 
(5) หน่วยงำนภำยใน สวทน.  
(6) หน่วยงำนภำคในกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
(7) หน่วยงำนภำคเอกชน และประชำชนทั่วไป 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  
(1) สำมำรถยกระดับควำมสำมำรถในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและผลิตภำพของสำขำเศรษฐกิจเป้ำหมำย

โดยกำรใช้ วทน. ภำยในประเทศ 
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(2) สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม สร้ำงคุณค่ำ และนวัตกรรมของสำขำเศรษฐกิจเป้ำหมำยโดยใช้ วทน.
ภำยในประเทศ 

(3) มีกำรส่งเสริมกำรวำงแผนและกำรปรับตัวต่อควำมเปลี่ยนแปลงและกำรกีดกันทำงกำรค้ำของสำขำ
เศรษฐกิจเป้ำหมำยโดยกำรใช้ วทน. ภำยในประเทศ 

(4) มีกำรสร้ำงแรงจูงใจกับบุคลำกรด้ำน วทน.ในสำขำเศรษฐกิจเป้ำหมำย 
5. การติดตามประเมินผลโครงการ 

ประเมินได้จำกผลผลิตตำมเป้ำหมำยกลยุทธ์ ตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ ควำม
ยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภำคเกษตร ผลิตและบริกำร 
6. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (4.5) การจัดท าแผนปฏบิตักิาร วทน.ดา้นเศรษฐกจิ (STI Action Plan) 

1. จัดประชมุเสนอโครงการน ารอ่งเป็นรายกลุม่
เศรษฐกจิ 5 สาขาน ารอ่ง(ขา้ว,อาหารแปรรปู
,สิง่ทอแฟชัน่,โลจสิตกิและปิโตรเคม ี

ขอ้เสนอโครงการ 5 สาขาน ารอ่ง     5 เรือ่ง   

2. จัดประชมุคณะกรรมการดา้นเศรษฐกจิ           

3. จัดท าแผนปฏบิตักิารดา้นเศรษฐกจิ
(1,000x250) 

แผนปฏบิตักิารดา้นเศรษฐกจิ       1 เลม่ 

4. บรหิารจัดการการขบัเคลือ่นแผน การขบัเคลือ่นแผน     

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณปี 2557 
Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (4.5) การจัดท าแผนปฏบิตักิาร วทน.ดา้นเศรษฐกจิ (STI Action Plan) 

1. จัดประชมุเสนอโครงการน ารอ่งเป็นรายกลุม่เศรษฐกจิ 5 สาขาน ารอ่ง(ขา้ว,
อาหารแปรรปู,สิง่ทอแฟชัน่,โลจสิตกิและปิโตรเคม ี

0.35 0.05 0.10 0.10 0.10 

2. จัดประชมุคณะกรรมการดา้นเศรษฐกจิ 0.30 0.00 0.10 0.10 0.10 

3. จัดท าแผนปฏบิตักิารดา้นเศรษฐกจิ(1,000x250) 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05 

4. บรหิารจัดการการขบัเคลือ่นแผน 0.81 0.15 0.23 0.23 0.23 

รวมงบประมาณ 1.51 0.20 0.43 0.43 0.48 
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โครงการย่อย (4.6) ส่งเสริมการขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาสู่
ระดับร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันเพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2555 เห็นชอบกำรบูรณำกำรยุทธศำสตร์ประเทศ (Country 

Strategy) ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้เสนอยุทธศำสตร์ประเทศ 
(Country Strategy) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 – 2561 ภำยใต้กรอบสร้ำงฐำนเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน 
(New Growth Model) ประกอบด้วย 4 ยุทธศำสตร์  28 ประเด็น โดยยุทธศำสตร์ที่  1 กำรเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่ งขันของประเทศเ พ่ือหลุดพ้นจำกประเทศรำยได้ปำนกลำง ( Growth & 
Competitiveness) ข้อ 8) เรื่องกำรวิจัยและพัฒนำ ก ำหนดให้กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็น
ผู้รับผิดชอบใน 4 ประเด็น ดังนี้ (1) กำรขับเคลื่อนค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเป็นร้อยละ 1 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (2) กำรส่งเสริมบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีภำครัฐไปปฏิบัติงำนใน
ภำค อุตสำหกรรม (3) กำรใช้ประโยชน์จำกก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (4) กำรใช้ประโยชน์จำก
อุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค 

สวทน. ได้เสนอแนวทำงกำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ ที่ต้องบรรลุเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 11 (ปี 2559) โดย
ในเรื่องกำรเพ่ิมสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยและพัฒนำของทั้งประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ 
จำก 0.21% เป็น 1% (2) กำรเพ่ิมสัดส่วนจ ำนวนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำต่อประชำกร จำก 6.76 : 
10,000 เป็น 15:10,000 (3) กำรเพ่ิมสัดส่วนกำรลงทุนวิจัยและภำคเอกชนต่อภำครัฐ จำก 40:60 เป็น 50:50 

หมำยเหตุ กำรลงทุนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตำมนิยำมมำตรฐำนสำกลของ 
UNESCO แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกำรวิจัยและพัฒนำ (R&D) กลุ่มกำรศึกษำและฝึกอบรมด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (STET) กลุ่มกำรบริกำรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (STS) และกลุ่มนวัตกรรม 
(Innovation) 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

(1) เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำกำรส่งออก เพ่ิมผลิตภำพ ลดต้นทุนกำรผลิตและกำรขนส่ง ลดกำรน ำเข้ำ มี
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพและพัฒนำขีดควำมสำมำรรถกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำร 

(2) ส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนด้ำน วทน. เช่น โรงงำนต้นแบบ ห้องปฏิบัติกำร ศูนย์กำรเรียนรู้และ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี เกิดองค์ควำมรู้และระบบฐำนข้อมูล 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
เพ่ือช่วยสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ เตรียมควำมพร้อมรองรับอนำคต พัฒนำชีวิตและสร้ำงฐำนควำมรู้ 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยและแผนที่น ำทำงกำรขับเคลื่อนค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเป็นร้อยละ 1 

ของ GDP ภำยในปี 2559 
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5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ 
 คณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ 

6. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (4.6) สง่เสรมิการขบัเคลือ่นคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพฒันาสูร่ะดบัรอ้ยละ 1 ของผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศเพิม่ขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัเพือ่หลดุพน้จากประเทศรายไดป้านกลาง 

โครงการสง่เสรมิการขบัเคลือ่น
คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพฒันาสูร่ะดบั
รอ้ยละ 1 ของผลติภัณฑม์วลรวมใน
ประเทศเพิม่ขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัเพือ่หลดุพน้จากประเทศรายได ้
ปานกลาง  

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายและ
แผนทีน่ าทางการขบัเคลือ่น
คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและ
พฒันาเป็นรอ้ยละ 1 ของ 
GDP ภายในปี 2559 

      1 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณปี 2557 
Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (4.6) สง่เสรมิการขบัเคลือ่นคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพฒันาสูร่ะดบัรอ้ยละ 1 ของผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศเพิม่ขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัเพือ่หลดุพน้จากประเทศรายไดป้านกลาง 

โครงการสง่เสรมิการขบัเคลือ่นคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพฒันาสูร่ะดบัรอ้ยละ 
1 ของผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัเพือ่
หลดุพน้จากประเทศรายไดป้านกลาง  

0.30 0.06 0.08 0.08 0.08 

รวมงบประมาณ 0.30 0.06 0.08 0.08 0.08 
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โครงการย่อย (4.7) บูรณาการและขับเคลื่อน วทน. สาขาข้าว  

1. เหตุผลความจ าเป็น 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559) 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ ควำมยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภำคกำรเกษตร ผลิตและบริกำรด้วย 
วทน. ภำยใต้นโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (พ.ศ. 2555-2564) เพ่ือก ำหนด
ทิศทำงกำรน ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ในกำรพัฒนำภำคส่วนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและ
ภำคเอกชน เพ่ือสำมำรถขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่มีเสถียรภำพ สังคมฐำนควำมรู้ และเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศได้อย่ำงเป็นระบบ และเกิดกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร โดยมุ่งเน้นกำร
เพ่ิมผลิตภำพ มูลค่ำเพ่ิม ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และลดผลกระทบที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ โดย
ก ำหนดสำขำที่ส ำคัญทำงด้ำนเศรษฐกิจไว้ 12 สำขำ ซึ่งสำขำข้ำวเป็นสำขำด้ำนเกษตรกรรม ที่มีควำมส ำคัญ
อย่ำงยิ่งต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีกำรส่งออกข้ำวมำกที่สุดในโลก 
สำมำรถสร้ำงงำนจ ำนวนมำกให้กับประชำกรของประเทศ รวมถึงอุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ข้ำว 
อีกท้ังยังเป็นฐำนรำยได้หลักท่ีสร้ำงควำมม่ันคงของประเทศ 

ปัจจุบันนี้ ภำคกำรเกษตรของไทยประสบปัญหำประสิทธิภำพในกำรผลิตข้ำวตกต่ ำลง เนื่องจำก
ทรัพยำกรที่ใช้เพ่ือกำรเกษตรเสื่อมโทรม ที่ดินเสื่อมสภำพ กำรขำดแคลนน้ ำ กำรเกิดโรคและแมลงศัตรูพืช
ระบำดรุนแรง รวมทั้งขำดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี กำรผลิตและกำรกระจำยเมล็ดพันธุ์ข้ำวที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน 
ยังไม่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรใช้ของชำวนำอย่ำงเพียงพอและทั่วถึง ปัจจัยกำรผลิตมีต้นทุนที่สูงขึ้น 
ทั้งจำกค่ำจ้ำงแรงงำน ค่ำปุ๋ยเคมี ค่ำสำรเคมี และค่ำเมล็ดพันธุ์ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ข้ำวเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมยัง
มีน้อย ชำวนำเกษตรกรรำยย่อยยังขำดกำรพัฒนำให้มีควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรผลิตข้ำว และกำรบริหำร
จัดกำรอย่ำงจริงจัง งำนวิจัยด้ำนข้ำวยังขำดกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนวิจัยทั้งหมดของประเทศ 
รวมทั้งขำดกำรสนับสนุนงบประมำณ และเครื่องมืออุปกรณ์ในกำรวิจัยที่ทันสมัย อีกทั้งประเทศคู่แข่งในกำร
ผลิตและกำรค้ำข้ำวมีมำกข้ึน และแข็งแกร่งขึ้น ได้แก่ ประเทศเวียดนำม ปำกีสถำน สหรัฐอเมริกำ อินเดีย จีน 
กัมพูชำ ในต่ำงประเทศมีกำรสนับสนุนงบประมำณส่งเสริมงำนวิจัยข้ำวมำกกว่ำประเทศไทย โดยเฉพำะ
ประเทศที่ผลิตและส่งออกข้ำวหลัก เช่น เวียดนำม สหรัฐอเมริกำ มีกำรลงทุนในกำรพัฒนำข้ำว และชำวนำ
มำกกว่ำไทย สหรัฐอเมริกำเร่งวิจัยข้ำวหอมเพ่ือทดแทนกำรนำเข้ำข้ำวหอมมะลิจำกไทย เวียดนำมเร่งพัฒนำ
ข้ำวหอมเพ่ือแข่งขันกับข้ำวหอมของไทย  

ดังนั้น จำกปัญหำที่ผ่ำนมำในกำรพัฒนำภำคกำรเกษตรของไทยจึงจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีกำรน ำ
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มำช่วยเพ่ิมขีดควำมสำมำรถทั้งเกษตรกรของไทยและกำรแข่งขันของ
อุตสำหกรรมข้ำวของประเทศตลอดห่วงโซ่อุปทำน ตั้งแต่ต้นน้ ำ มีกำรพัฒนำผลิตภำพกำรผลิตข้ำว พัฒนำผลิต
ภำพของแรงงำนเกษตรกร โดยกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือให้เกษตรกรสำมำรถน ำควำมรู้
ไปพัฒนำปรับปรุงกำรผลิต รวมถึงกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรชำวนำเพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลข่ำวสำรและกำรเรียนรู้ผ่ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ กลำงน้ ำ กำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำพัฒนำกำรแปรรูปข้ำวเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำให้เป็น
ที่ยอมรับเพ่ือใช้เป็นจุดเด่นในกำรส่งออก ปลำยน้ ำ กำรพัฒนำเชื่อมโยงข้อมูลกำรส่งออกข้ำว ช่องทำงกำรซื้อ
ขำย และกำรจัดระบบโลจิสติกส์ ซึ่งสำมำรถน ำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มำช่วยใน
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมข้ำวของไทยได้อย่ำงเป็นระบบตลอดห่วงโซ่อุปทำน โดยกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร
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ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และเกษตรกร ในส่วนกลำงและส่วนพ้ืนที่ เพ่ือสร้ำงควำม
มั่นคงด้ำนอำหำรของประเทศและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เกษตกรไทย 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

(1) เพ่ือจัดท ำกำรพัฒนำระบบกำรผลิตและเพ่ิมมูลค่ำในอุตสำหกรรมข้ำวและผลิตภัณฑ์ข้ำวตลอดห่วง
โซ่อุปทำน 

(2) เพ่ือกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตและกำรเพ่ิมมูลค่ำ ยกระดับกำรจัดกำรภำคกำรเกษตรสำขำ
ข้ำวแบบครบวงจร   

(3) เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมมำตรกำรรับรองคุณภำพเมล็ดพันธุ์ ร่วมกับหน่วยงำนภำคีเครือข่ำย 
(4) เพ่ือผลักดันแผนปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในส่วนยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเพ่ิม

ขีดควำมสำมำรถ ควำมยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภำคกำรเกษตร ผลิตและบริกำรด้วย วทน. ใน
สำขำข้ำว เชิงบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และเกษตรกร ทั้งในส่วนกลำงและ
ภูมิภำค 

(5) เพ่ือจัดท ำข้อเสนอแนะกลไกและเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในสำขำข้ำวร่วมกับภำครัฐ ภำคเอกชน และเกษตรกร ไปสู่กำรปฏิบัติ 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
(1) รำยงำนกำรศึกษำในกำรพัฒนำระบบกำรผลิตและเพ่ิมมูลค่ำในอุตสำหกรรมข้ำวและผลิตภัณฑ์ข้ำว

ตลอดห่วงโซ่อุปทำน 
(2) เครือข่ำยควำมร่วมมือบูรณำกำรร่วมระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ในกำรขับเคลื่อน

วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในสำขำข้ำว  
(3) เครือข่ำยเกษตรกรที่ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและยกระดับควำมสำมำรถในกำรเพ่ิม

ประสิทธิภำพและผลิตภำพในสำขำข้ำว 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

(1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรพัฒนำระบบกำรผลิตและเพ่ิมมูลค่ำในอุตสำหกรรมข้ำวและ
ผลิตภัณฑ์ข้ำวตลอดห่วงโซ่อุปทำน 

(2) จ ำนวนงำน วทน. ที่ถูกน ำไปใช้สนับสนุนกำรยกระดับควำมสำมำรถในพัฒนำระบบกำรผลิตและ
เพ่ิมมูลค่ำในอุตสำหกรรมข้ำวและผลิตภัณฑ์ข้ำวตลอดห่วงโซ่อุปทำน 

(3) จ ำนวนเกษตรกรที่ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและยกระดับควำมสำมำรถในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
และผลิตภำพในสำขำข้ำว 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 คณะท ำงำนจัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ ควำมยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภำค

เกษตร กำรผลิตและบริกำรด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ในส่วนกลำงระดับ
กระทรวง (พ.ศ. 2555-2559) 

 คณะกรรมกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำขำข้ำว  
 คณะท ำงำนก ำกับกำรศึกษำเชิงวิชำกำรด้ำนกำรน ำ วทน. ไปใช้เพื่อกำรพัฒนำสำขำข้ำว 
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6. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (4.7) บรูณาการและขบัเคลือ่น วทน. สาขาขา้ว 

กจิกรรม 1 มาตรการสง่เสรมิการรับรองคณุภาพ
เมล็ดพนัธุ ์

รายงาน
การศกึษา/ 
เครอืขา่ย 

      1 รายงาน 
1 เครอืขา่ยเกษตรกร

เมล็ดพนัธุ ์
 1 เครอืขา่ยหน่วยงาน

รัฐ (MOU) 

กจิกรรม 2 พฒันาบทบาท วทน. เพือ่เพิม่มลูคา่และ
ยกระดบัการจัดการเกษตรอนิทรยีค์รบวงจร : น ารอ่ง
ขา้วหอมมะลอินิทรยี ์52 สปัดาห ์

รายงาน
การศกึษา/ 
เครอืขา่ย 

      1  รายงาน 
1 เครอืขา่ยเกษตรกร

ผลติ 
ขา้วหอมมะลอินิทรยี ์

กจิกรรม 3 ตดิตามการพฒันาและเพิม่มลูคา่ใน
อตุสาหกรรมขา้วและผลติภัณฑข์า้วตลอดหว่งโซ่

มลูคา่ ในการขบัเคลือ่น Value Chain ขา้ว ตาม
ยทุธศาสตรป์ระเทศ (Farm mechanisation) 

รายงาน
การศกึษา 

      1 รายงาน 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณปี 2557 
Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (4.7) บรูณาการและขบัเคลือ่น วทน. สาขาขา้ว 

กจิกรรม 1 มาตรการสง่เสรมิการรับรองคณุภาพเมล็ดพนัธุ ์ 0.60 0.04 0.23 0.13 0.21 

กจิกรรม 2 พฒันาบทบาท วทน. เพือ่เพิม่มลูคา่และยกระดบัการจัด
การเกษตรอนิทรยีค์รบวงจร : น ารอ่งขา้วหอมมะลอินิทรยี ์52 สปัดาห ์

0.86 0.02 0.40 0.29 0.15 

กจิกรรม 3 ตดิตามการพฒันาและเพิม่มลูคา่ในอตุสาหกรรมขา้วและ
ผลติภัณฑข์า้วตลอดหว่งโซม่ลูคา่ ในการขบัเคลือ่น Value Chain ขา้ว 
ตามยทุธศาสตรป์ระเทศ (Farm mechanisation) 

0.28 0.00 0.10 0.10 0.08 

รวมงบประมาณ 1.74 0.06 0.73 0.52 0.44 
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โครงการย่อย (4.8) บูรณาการและขับเคลื่อน วทน. สาขาอาหารแปรรูป 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
 อุตสำหกรรมอำหำรแปรรูปเป็นอุตสำหกรรมหลักในกำรต่อยอดต้นทุนทรัพยำกรพ้ืนฐำนของ

ประเทศ (ภำคเกษตร ปศุสัตว์ และประมง) และยังมีสำมำรถเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันได้อีกมำก 
โดยเฉพำะในกลุ่มประเทศ ASEAN 

 กำรด ำเนินงำนตลอดห่วงโซ่อำหำรในปัจจุบัน มีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มำกกว่ำ 11 กระทรวง 30 
หน่วยงำน และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องมำกกว่ำ 30 ฉบับ : ขำดกำรท ำงำนเชื่อมโยงและมีเจ้ำภำพใน
กำรบริหำรจัดกำรในด้ำนนโยบำยและกำรลงทุนเพ่ือสนับสนุนอุตสำหกรรมอำหำรแปรรูปโดยกำรใช้ 
วทน. เป็นเครื่องมือสนับสนุนอย่ำงชัดเจน  

 ข้อจ ำกัดของกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทและภำรกิจของภำครัฐที่ต้องอำศัยกำรท ำงำนร่วมมือจำก
ภำคส่วนอื่นๆ (ภำคกำรศึกษำ ภำคเอกชน และควำมร่วมมือจำกประชำชนในพื้นท่ี) 

 วทน. เป็นเครื่องมือที่ส ำคัญในกำรพัฒนำและยกระดับอุตสำหกรรมอำหำรแปรรูปได้ (หำกแต่ยัง
ไม่ได้มีกำรน ำไปใช้อย่ำงจริงจัง) 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
(1) ยกระดับคุณภำพชีวิตทำงเศรษฐกิจและสังคมของผู้ประกอบกำร เน้นSMEs  ตลอดห่วงโซ่อำหำร 

ด้วย วทน.  (เกษตรกร –ต้นน้ ำ), นักธุรกิจโรงงำนแปรรูปอำหำร ผู้ส่งออกอำหำรแปรรูป แรงงำน
(กลำงน้ ำ,ปลำยน้ ำ) 

(2) เพ่ิมประสิทธิภำพ ผลิตภำพ มูลค่ำและขีดควำมสำมำรถให้กับอุตสำหกรรมอำหำรแปรรูป 
(ครอบคลุม เกษตรต้นน้ ำ) ตลอดจนกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรกีดกันทำงกำรค้ำ ด้วย 
วทน. เพื่อรักษำฐำนกำรผลิตอำหำรคุณภำพ 

(3) สนับสนุนกลไกกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง รัฐบำล – มหำวิทยำลัยสถำบันวิจัย – และเอกชน และ
ต่ำงประเทศในกำรสร้ำงธุรกิจอุตสำหกรรมอำหำรของไทยบนฐำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

(4) สร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรและกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรของประเทศ ด้วย วทน. สี
เขียว 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
(1) แผนที่น ำทำงกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมเกษตรและอำหำรแปรรูปด้วย วทน.     
(2) รำยงำนผลกำรติดตำมและสนับสนุนโครงกำรส ำคัญด้ำนอุตสำหกรรมอำหำรแปรรูปของรัฐบำล 
(3) แนวทำงกำรขับเคลื่อนยกระดับอุตสำหกรรมอำหำรทะเลแปรรูปด้วย วทน. ในพื้นที่ภำคใต้ 
(4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยและข้อเสนอโครงกำรน ำร่องในกำรยกระดับอุตสำหกรรมอำหำรแปรรูป

ด้วย วทน. 
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4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  
(1) เกิดควำมร่วมมือ กำรบูรณำกำรในผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทำนของอุตสำหกรรมอำหำร

แปรรูป 
(2) เกิดกลไกใหม่ๆ ที่สนับสนุนต่อกำรท ำงำนร่วมกันของเครือข่ำยทุกภำคส่วนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(3) สร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำร และสร้ำงขีดควำมสำมำรถของอุตสหกรรมอำหำรแปรรูปที่เป็น

ฐำนรำกของประเทศ 
5. การติดตามประเมินผลโครงการ 

 คณะท ำงำนจัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ ควำมยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภำค
เกษตร กำรผลิตและบริกำรด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ในส่วนกลำงระดับ
กระทรวง (พ.ศ. 2555-2559) 

 คณะกรรมกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำขำอำหำรแปรรูป  
 คณะท ำงำนก ำกับกำรศึกษำเชิงวิชำกำรด้ำนกำรน ำ วทน. ไปใช้เพื่อกำรพัฒนำสำขำอำหำรแปรรูป 

6. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (4.8) บรูณาการและขบัเคลือ่น วทน. สาขาอาหารแปรรปู 

กจิกรรม 1 โครงการศกึษา
และจัดท าแผนทีน่ าทางการ
ขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมเกษตร
และอาหารแปรรปูดว้ย วทน.     

รายงาน 1 ฉบบั 
(1,000เลม่) 

      (รา่ง) แผนทีน่ าทางการ
ขบัเคลือ่นอตุสหกรรม

เกษตรและอาหารแปรรปู
ดว้ยวทน. 

กจิกรรม 2 โครงการตดิตาม
และสนับสนุนงานบรูณาการ
ขบัเคลือ่นแผนงาน สาขา
เกษตรและอาหารแปรรปู ดว้ย 
วทน. 

รายงาน 1 ฉบบั  
(500เลม่) 

      ผลการตดิตามและ
ขอ้เสนอแนะโครงการ  

กจิกรรม 3  โครงการพฒันา
แนวทางการขบัเคลือ่นอาหาร
ทะเลแปรรปู ภาคใต ้ดว้ย 
วทน. 

รายงาน 1 ฉบบั  
(500เลม่) 

      แนวทางการขบัเคลือ่น
อาหารทะลแปรรปูภาคใต ้
ดว้ย วทน.และขอ้เสนอ

โครงการ  

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณปี 2557 
Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (4.8) บรูณาการและขบัเคลือ่น วทน. สาขาอาหารแปรรปู 

กจิกรรม 1 โครงการศกึษาและจัดท าแผนทีน่ าทางการขบัเคลือ่นอตุสาหกรรม
เกษตรและอาหารแปรรปูดว้ย วทน.     

0.41 0.16 0.09 0.16 0.00 

กจิกรรม 2 โครงการตดิตามและสนับสนุนงานบรูณาการขบัเคลือ่นแผนงาน 
สาขาเกษตรและอาหารแปรรปู ดว้ย วทน. 

0.69 0.09 0.15 0.33 0.12 

กจิกรรม 3  โครงการพฒันาแนวทางการขบัเคลือ่นอาหารทะเลแปรรปู ภาคใต ้
ดว้ย วทน. 

0.48 0.04 0.29 0.00 0.15 

รวมงบประมาณ 1.58 0.29 0.53 0.49 0.27 
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โครงการย่อย (4.9) ยกระดับ SMEs ด้วย วทน. 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
กำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่ผ่ำนมำขำดองค์กรและแผนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำด

กลำงและขนำดย่อมที่เป็นศูนย์กลำงประสำรกำรส่งเสริมให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ท ำให้กำรส่งเสริม
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมยังไม่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเท่ำท่ีควร  

ยุทธศำสตร์ส ำคัญท่ีปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม คือ ยุทธศำสตร์กำรเพ่ิมสมรรถนะและขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ โดยก ำหนดให้กำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขยำดย่อมเป็น
กระบวนกำรเพ่ือก่อให้เกิดกำรสร้ำงงำน และขยำยฐำนกำรผลิตให้มั่นคงและยั่งยืน อันจะน ำไปสู่กำรปรับ
โครงสร้ำงกำรผลิตและกำรค้ำให้เป็นไปในทิศทำงที่สำมำรถเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ กำร
พ่ึงพำตนเอง และสร้ำงภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจส่วนรวม ซึ่งควรเพิ่มกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้เป็น
ระบบครบวงจร กำรขยำยฐำนด้ำนเทคโนโลยี กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงและรับช่วงระหว่ำงกิจกำรและกลุ่ม
อุตสำหกรรม กำรฝึกอบรมผู้ประกอบกำร และเพ่ิมกำรลงทุนด้ำนวิจัยและพัฒนำ รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ำย
และกำรเชื่อมโยงกับวิสำหกิจขนำดใหญ่ เพ่ือให้เกิดกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

(1) เพ่ือให้ได้ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพ SMEs ในกำรน ำ วทน.ไปใช้ประโยชน์รำยสำขำ 
(2) เพ่ือให้วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมได้รับกำรฟ้ืนฟูและแก้ไขปัญหำที่วิสำหกิจประสบอยู่ 
(3) เพ่ือให้วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเป็นรำกฐำนทำงเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืนสอดคล้อง

กับปัจจัยภำยในและภำยนอกซึ่งจะท ำให้วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเป็นแรงขับเคลื่อนที่
ส ำคัญในกำรเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศและกำรจ้ำงงำน 

(4) เพ่ือให้วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมสำมำรถแข่งขันได้ในเวทีโลก ส่งเสริมศักยภำพกำรแข่งขัน
ของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในกำรแข่งขันภำยใต้สถำนกำรณ์ที่ถูกบีบคั้นจำกกำรผลิตที่
ใช้เทคโนโลยีระดับสูงของประเทศท่ีพัฒนำแล้ว 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
เพ่ือพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของประเทศเพ่ือกำร

ยกระดับขีดควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพและผลิตภำพ เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้วิสำหกิจและกำรใช้เทคโนโลยี
ที่เหมำะสมกับระดับและขนำดของวิสำหกิจเพ่ือกำรลดต้นทุน กำรลดของเสีย กำรปรับปรุงเทคนิคกำรผลิต 
กำรปรับปรุงระบบกำรจัดกำรวุตถุดิบ กำรควบคุมสินค้ำคงคลัง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ เทคโนโลยี
กำรตรวจวัดแม่นย ำ ตลอดจนกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์และถ่ำยทอดเทคโนโลยีทั้งกำรถ่ำยทอดแบบ
วิสำหกิจขนำดใหญ่สู่วิสำหกิจขนำดย่อม 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

(1) ผลกำรรำยงำนกำรวิเครำห์ศักยภำพ SMEs ที่ใช้ วทน.ไปใช้ประโยชน์รำยสำขำ 
(2) ท ำให้เกิดกำรส่งเสริมกำรค้นคว้ำ วิจัย กำรค้นหำและพัฒนำนวัตกรรมร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ 

สถำบันกำรศึกษำและผู้ประกอบกำร เพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 
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5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
ตำมผลกำรด ำเนินงำนจำกหน่วยงำน เครือข่ำยร่วมในกำรผลักดันกำรพัฒนำยกระดับ SMEs ด้วย วทน. 

6. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (4.9) ยกระดบั SMEs ดว้ย วทน. 

1. จัดประชมุคณะท างานรว่ม           

2. รว่มจัดกจิกรรมกบัเครอืขา่ย รายงานผลวเิคราะหศ์กัยภาพ SMEs ในทางน า 
วทน.ไปใชป้ระโยชน ์รายสาขา 

      1 เลม่ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณปี 2557 
Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (4.9) ยกระดบั SMEs ดว้ย วทน. 

1. จัดประชมุคณะท างานรว่ม 0.20 0.05 0.05 0.05 0.05 

2. รว่มจัดกจิกรรมกบัเครอืขา่ย 0.80 0.20 0.20 0.20 0.20 

รวมงบประมาณ 1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 
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โครงการย่อย (4.10) ขับเคลื่อนกรอบนโยบายโครงสร้างพื้นฐานด้านวทน.  

1. เหตุผลความจ าเป็น 
นโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564)

ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์หลัก ได้แก่ 1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
ด้วย วทน. 2) ยุทธศำสตร์กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ ควำมยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภำคเกษตร ผลิตและ
บริกำรด้วย วทน. 3) ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศด้วย วทน. 4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศด้วย วทน. และ 5) 
ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและปัจจัยเอ้ือด้ำน วทน. ของประเทศเพ่ือ
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

ยุทธศำสตร์ที่ 5 เน้นไปที่กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและปัจจัยเอื้อด้ำน วทน.
ในปีงบประมำณที่ 2555 สวทน. ได้ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดท ำกรอบนโยบำยนำโนเทคโนโลยีที่ได้ผ่ำน
กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชำติ (กวทน.) และกรอบ
นโยบำยนำโนเทคโนโลยี ดังกล่ำวได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่ 11 กันยำยน 
2555 และได้มอบหมำยให้กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรต่อไป 
นอกจำกกรอบนโยบำยนำโนเทคโนโลยีแล้ว สวทน. ได้ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดท ำกรอบนโยบำย
เทคโนโลยีชีวภำพ และได้ผ่ำนกำรพิจำรณำของกวทน. แล้ว ดังนั้น ในปีงบประมำณ 2557 สวทน. จะมุ่งเน้นไป
ที่กำรขับเคลื่อนกรอบนโยบำยฯ ดังกล่ำว 

นอกจำกกำรขับเคลื่อนกรอบนโยบำยนำโนเทคโนโลยีและกรอบนโยบำยเทคโนโลยีชีวภำพแล้ว สวทน. 
ยังได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
(สวทช.) จัดท ำกรอบนโยบำยกำรพัฒนำเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทยพร้อมไปกับกำรขับเคลื่อนกรอบ
นโยบำยกำรพัฒนำเทคโนโลยีวัสดุฯ ดังกล่ำว นอกจำกนั้น จำกกำรที่สวทน. ได้ร่วมกับสมำคมกำรจัดกำรธุรกิจ
แห่งประเทศไทย (Thailand Management Association: TMA) จัดท ำแผนที่น ำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส ำหรับกลุ่มอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพในกำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ 6 
กลุ่มอุตสำหกรรม และได้ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว สวทน. พบว่ำเทคโนโลยีในสำขำโลจิสติกส์เป็นสำขำที่เป็น
ควำมต้องกำรร่วมของทุกอุตสำหกรรมและมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องด ำเนินกำรในรำยละเอียด ดังนั้น สวทน. จึง
ได้เสนอโครงกำรจัดท ำแผนที่น ำทำงและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทคโนโลยีโลจิสติกส์ที่สะอำดของประเทศไทย 
เพ่ือเป็นกำรตอบโจทย์ควำมต้องกำรเทคโนโลยีของภำคอุตสำหกรรม 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

(1) เพ่ือขับเคลื่อนกรอบนโยบำยนำโนเทคโนโลยีของประเทศไทยและกรอบนโยบำยเทคโนโลยีชีวภำพ
ของประเทศไทย   

(2) เพ่ือจัดท ำและขับเคลื่อนกรอบนโยบำยกำรพัฒนำเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย   
(3) เพ่ือร่วมกับภำคอุตสำหกรรมในกำรจัดท ำแผนที่น ำทำงและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทคโนโลยีโลจิ

สติกส์ที่สะอำดของประเทศไทย 
3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  

 กรอบนโยบำยนำโนเทคโนโลยีของประเทศไทยและกรอบนโยบำยเทคโนโลยีชีวภำพของประเทศ
ไทย ได้รับกำรขับเคลื่อนโดยควำมร่วมมือกันของหน่วยงำนที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญ  
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 กรอบนโยบำยกำรพัฒนำเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทยได้รับกำรจัดท ำพร้อมทั้งขับเคลื่อนโดย
ควำมร่วมมือกันของหน่วยงำนที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญ    

 แผนที่น ำทำงและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทคโนโลยีโลจิสติกส์ที่สะอำดของประเทศไทยโดยได้รับ
ควำมร่วมมือในกำรจัดท ำและขับเคลื่อนจำกภำคอุตสำหกรรม 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  
ผลผลิตของโครงการ (output)  

 ได้แผนงำนในกำรน ำกรอบนโยบำยนำโนเทคโนโลยีของประเทศไทยและกรอบนโ ยบำย
เทคโนโลยีชีวภำพของประเทศไทยไปปฏิบัติในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 ได้กรอบนโยบำยกำรพัฒนำเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย 
 มีแผนที่น ำทำงและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทคโนโลยีโลจิสติกส์ที่สะอำดของประเทศไทย 

ผลลัพธ์ของโครงการ (outcome) 
 เกิดกำรขับเคลื่ อนกรอบนโยบำยนำโนเทคโนโลยีขอ งประเทศไทยและกรอบนโยบำย

เทคโนโลยีชีวภำพของประเทศไทยจำกกำรท ำงำนร่วมระหว่ำงสวทน. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 กรอบนโยบำยกำรพัฒนำเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทยได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

และร่วมกันขับเคลื่อนกรอบนโยบำยฯ  
 แผนที่น ำทำงและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทคโนโลยีโลจิสติกส์ที่สะอำดของประเทศไทยได้รับกำร

ยอมรับจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
5. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (4.10) ขบัเคลือ่นกรอบนโยบายโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นวทน. 

1. กองทนุเทคโนโลยชีวีภาพ  ขอ้เสนอแนะเชงิ
นโยบาย 

    ขอ้เสนอแนะเชงิ
นโยบาย / เครอืขา่ย

ด าเนนิการ 

จัดตัง้กองทนุ 

2. รปูแบบ web portal ทีใ่หข้อ้มลูที ่ Web Portal     Web Portal   

3. ยทุธศาสตรร์ายสาขา: 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาอตุสาหกรรม
ฐานชวีภาพ 

ขอ้เสนอแนะเชงิ
นโยบาย 

      ขอ้เสนอแนะเชงิ
นโยบาย / เครอืขา่ย

ด าเนนิการ 

4. สือ่สิง่พมิพ ์ หนังสอืกรอบ
นโยบาย ฉบบั
ภาษาองักฤษ และ
รายงานการศกึษา 

หนังสอืกรอบ
นโยบายฉบบั
ภาษาองักฤษ 

      

5. บรหิารจัดการการขบัเคลือ่นกรอบ
นโยบายโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น วทน. 

กรอบนโยบาย
โครงสรา้งพืน้ฐาน
ดา้น วทน. 

    

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณปี 2557 
Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (4.10) ขบัเคลือ่นกรอบนโยบายโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นวทน. 

1. กองทนุเทคโนโลยชีวีภาพ  0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 

2. รปูแบบ web portal ทีใ่หข้อ้มลูที ่ 0.10 0.00 0.00 0.10 0.00 

3. ยทุธศาสตรร์ายสาขา: ยทุธศาสตรก์ารพฒันาอตุสาหกรรมฐาน
ชวีภาพ 

0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 

4. สือ่สิง่พมิพ ์ 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 

5. บรหิารจัดการการขบัเคลือ่นกรอบนโยบายโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ดา้น วทน. 

2.92 0.63 1.15 0.67 0.46 

รวมงบประมาณ 3.72 0.73 1.75 0.77 0.46 
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โครงการย่อย (4.11) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงาน (ในประเทศ) 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
นโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564)

ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์หลัก ได้แก่ 1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
ด้วย วทน. 2) ยุทธศำสตร์กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ ควำมยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภำคเกษตร ผลิตและ
บริกำรด้วย วทน. 3) ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศด้วย วทน. 4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศด้วย วทน. และ 5) 
ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและปัจจัยเอ้ือด้ำน วทน. ของประเทศเพ่ือ
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 เน้นไปที่กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนของประเทศด้วย วทน. ควำมมั่นคง
ทำงด้ำนพลังงำนของประเทศสำมำรถน ำ วทน. ไปสนับสนุนได้ 2 แนวทำงคือ กำรใช้พลังงำนทดแทนและ
พลังงำนหมุนเวียน (Alternative Energy and Renewable Energy: RE) ซึ่งหมำยถึงกำรใช้พลังงำนทำงเลือก
ไปทดแทนกำรใช้พลังงำนฟอสซิล และกำรอนุรักษ์พลังงำนหรือกำรประหยัดพลังงำน (Energy Efficiency: 
EE) ซึ่งหมำยถึง กำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งในด้ำนกำรใช้พลังงำนที่ผลิตออกมำให้คุ้มค่ำที่สุด หรือ
กำรลดกำรใช้พลังงำน 

 ด้ำนกำรใช้พลังงำนทดแทนและพลังงำนหมุนเวียน จำกกำรศึกษำของสวทน. พบว่ำ ยุทธศำสตร์กำร
ขับเคลื่อนจะให้ควำมส ำคัญไปที่กำรขับเคลื่อนพลังงำนชีวภำพ (Bioenergy) ซึ่งเป็นพลังงำนหมุนเวียนที่
ประเทศไทยมีศักยภำพทั้งในด้ำนวัตถุดิบและองค์ควำมรู้ อีกทั้งกำรส่งเสริมกำรใช้วทน. ส ำหรับพลังงำนชีวภำพ
จะเป็นประโยชน์ต่อภำคเกษตรกรรมของประเทศไทย นอกจำกนั้น จำกกำรที่กระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีและกระทรวงพลังงำนได้มีบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรส่งเสริม วิจัย และพัฒนำกำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้เพ่ือกำรพัฒนำพลังงำนทดแทน โดยได้มีกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ตลอดห่วงโซ่มูลค่ำ (Value Chain) ซึ่งผู้แทนสวทน. ได้ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรคณะท ำงำนตำมบันทึกข้อตกลง
ฯ ดังกล่ำว กลไกกำรขับเคลื่อนผ่ำนคณะท ำงำนตำมบันทึกข้อตกลงฯ เป็นกลไกที่มีประสิทธิภำพในกำร
ขับเคลื่อนวทน. ด้ำนพลังงำนทดแทน 

 ส ำหรับด้ำนอนุรักษ์พลังงำนพบว่ำ กระทรวงพลังงำนได้จัดท ำแผนอนุรักษ์พลังงำนระยะ 20 ปี (2554-
2573) โดยในแผนอนุรักษ์พลังงำนฯ ได้ก ำหนดกลยุทธ์ด้ำนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ประกอบด้วย 2 มำตรกำรคือ มำตรกำรกำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ และมำตรกำรกำรส่งเสริมกำรสำธิต
เทคโนโลยีประสิทธิภำพพลังงำนสูงที่พิสูจน์ทำงเทคนิคแล้วแต่ยังไม่มีกำรใช้เชิงพำณิชย์ในประเทศ  สวทน.  ได้
เห็นโอกำสในกำรน ำวทน. ไปสนับสนุนแผนแผนอนุรักษ์พลังงำนฯ ดังกล่ำว โดยคำดว่ำจะท ำงำนร่วมกับ
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน และมหำวิทยำลัย 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

(1) เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงด้ำนพลังงำนด้ำนพลังงำนทดแทนและพลังงำน
หมุนเวียน 

(2) เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนด้ำนประสิทธิภำพพลังงำน 
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3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
 ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนด้ำนพลังงำนทดแทนและพลังงำนหมุนเวียนได้รับ

กำรขับเคลื่อนโดยควำมร่วมมือกันของหน่วยงำนที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญ  
 ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนด้ำนประสิทธิภำพพลังงำนได้รับกำรขับเคลื่อนโดย

ควำมร่วมมือกนัของหน่วยงำนที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญ 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  
ผลผลิตของโครงการ (output)  

 แผนปฎิบัติกำรพลังงำนชีวมวลของประเทศไทยเพ่ือรองรับต่อเป้ำหมำยพลังงำนทดแทนเพ่ือควำม
มั่นคงด้ำนพลังงำนของประเทศและอำเซียน 

 แผนกำรพัฒนำเทคโนโลยีพลังงำนชีวมวลที่มีศักยภำพของประเทศไทยเข้ำสู่เชิงพำณิชย์ 
 โครงกำรร่วมวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีพลังงำนชีวมวลในประเทศและระหว่ำงประเทศ

ในสมำชิกอำเซียน 
 สนับสนุนให้มีสัดส่วนกำรผลิตและกำรใช้พลังงำนทดแทนเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 25 ในปี 2564    
 สนับสนุนให้มีกำรใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุนกำรอนุรักษ์พลังงำนเพ่ือให้

บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนอนุรักษ์พลังงำน 20 ปี 
ผลลัพธ์ของโครงการ (outcome) 

 ประเทศไทยมีศักยภำพในพลังงำนชีวมวลจำกผลผลิตทำงกำรเกษตร ที่เหมำะสมกับแต่ละพ้ืนที่
ชุมชน น ำไปสู่กำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ และเพ่ิมมูลค่ำของผลผลิตทำงกำรเกษตร  

 สำมำรถผลักดันและขับเคลื่อนเทคโนโลยีพลังงำนชีวมวลที่มีศักยภำพในเชิงพำณิชย์ของประเทศไทย
เพ่ือกำรพัฒนำสู่ประเทศในกลุ่มอำเซียน 

 สำมำรถถ่ำยทอดเทคโนโลยีพลังงำนชีวมวลที่มีศักยภำพของไทยไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้ำน 
 เกิดกลไกควำมร่วมมือในกำรจัดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ระหว่ำงผู้เชี่ยวชำญทั้งในและระหว่ำงประเทศ 
 เกษตรกรมีรำยได้เพ่ิมข้ึนและเกิดรำยได้เพ่ิมข้ึนทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ 134,361 ล้ำนบำท  
 รำคำผลผลิตมีเสถียรภำพ  
 สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนกำรจัดหำพลังงำนของประเทศ และประหยัดพลังงำนคิดเป็นมูลค่ำ 574,000 

ล้ำนบำท/ปี ภำยในปี 2564 
 ลดกำรปลดปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม ลด CO2 emission ได้ 76 ล้ำนตัน ในปี 2564 
 เกิดกำรจัดโครงสร้ำงกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบำยพลังงำนทดแทน

และแผนอนุรักษ์พลังงำนของประเทศและควำมต้องกำรของผู้ใช้เทคโนโลยี    
 กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำน วทน.  สำมำรถยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

ด้ำน วทน. ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
5. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (4.11) ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรพ์ลงังาน (ในประเทศ) 

โครงการยอ่ย 1: โครงการเตาอบรมควนัยางพาราขนาด
เล็กดว้ยความรอ้นจากเตาชวีมวลประสทิธภิาพสงู 

Pilot 
machine 

    เครือ่ง pilot 
scale 
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กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย 2: โครงการจัดท าแผนยทุธศาสตร ์วทน. 
ดา้นพลงังานชวีมวลเพือ่สนับสนุนการพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมของประเทศ 

ขอ้เสนอแนะ
เชงินโยบาย 

  เครอืขา่ย   รา่งแผนฯ 

โครงการยอ่ย 3: โครงการสือ่เผยแพรข่อ้มลูเทคโนโลยี
พลงังานชวีมวล 

สือ่สิง่พมิพ์
เผยแพร ่วทน. 

    Special 
Issue of 
Journal 

  

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณปี 2557 
Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (4.11) ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรพ์ลงังาน (ในประเทศ) 

โครงการยอ่ย 1: โครงการเตาอบรมควนัยางพาราขนาดเล็กดว้ยความรอ้นจาก
เตาชวีมวลประสทิธภิาพสงู 

0.94 0.00 0.50 0.44 0.00 

โครงการยอ่ย 2: โครงการจัดท าแผนยทุธศาสตร ์วทน. ดา้นพลงังานชวีมวล
เพือ่สนับสนุนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

0.07 0.00 0.02 0.01 0.04 

โครงการยอ่ย 3: โครงการสือ่เผยแพรข่อ้มลูเทคโนโลยพีลงังานชวีมวล 1.04 0.01 0.53 0.06 0.44 

รวมงบประมาณ 2.05 0.01 1.05 0.51 0.48 
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โครงการย่อย (4.12) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
นโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564)

ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์หลัก ได้แก่ 1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
ด้วย วทน. 2) ยุทธศำสตร์กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ ควำมยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภำคเกษตร ผลิตและ
บริกำรด้วย วทน. 3) ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศด้วย วทน. 4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพทุนมนุษย์ของประเทศด้วย วทน. และ 5) 
ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและปัจจัยเอ้ือด้ำน วทน. ของประเทศเพ่ือ
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 เน้นไปที่กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศด้วย วทน. ซึ่งในสถำนกำรณ์ปัจจุบันประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่ถูกให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำก
ทั้งในระดับชำติและระดับนำนำชำติ ไม่เพียงประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเท่ำนั้น แต่ยังมีผลกระทบต่อไปถึง
ประเด็นกำรพัฒนำเศรษฐกิจอีกด้วยเช่น ข้อก ำหนดกำรปล่อยมลพิษจำกผลิตภัณฑ์ ข้อก ำหนดกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกจำกผลิตภัณฑ์ เป็นต้น นอกจำกนั้น ประเทศไทยยังมีควำมก้ำวหน้ำเป็นอย่ำงมำกในกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศไทย (Life Cycle Inventory Database) ซึ่งเป็นฐำนข้อมูลที่สำมำรถน ำไป
ประเมินค่ำต่ำงๆ ที่ต้องกำรของแต่ละผลิตภัณฑ์เช่น กำรประเมินคำร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ของ
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

 เพ่ือขับเคลื่อนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  

 ทรำบผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจจำกนโยบำย Environment footprint ในกรณีศึกษำ
ของต่ำงประเทศที่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับประเทศไทย 

 สำมำรถขับเคลื่อนนโยบำย Evironmental footprint ของประเทศไทย 
 ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยด้ำน วทน. เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยส่งเสริมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำและ

บริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภำครัฐ พ.ศ. 2556-2559 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

 ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของประเทศไทย พร้อมทั้งแนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำย 
Environmental footprint ของประเทศไทย และแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับ
ภำคเอกชนในกำรน ำเข้ำ/ส่งออกสินค้ำไปต่ำงประเทศ เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรนโยบำย
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชำติ คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ และ
คณะรัฐมนตรี 

 โครงกำรน ำร่องกำรขับเคลื่อนนโยบำย Environmental footprint ของประเทศไทย 
 แนวทำงกำรพัฒนำงำนวิจัยด้ำนกำรประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life cycle assessment, LCA) 

ฐำนข้อมูลวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life cycle inventory, LCI) แนวทำงกำรพัฒนำนักวิจัยด้ำน LCA 
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 แนวทำงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรทดสอบพำรำมิเตอร์ตำมข้อก ำหนดฉลำกเขียวเพ่ือรองรับควำม
ต้องกำรของภำคกำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (4.12) ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรท์รัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

จัดประชมุคณะท างาน, focus group, 
จัดท ารายงาน 

รายงานท านโยบาย environmental 
footprint  เพือ่เตรยีมเขา้ กวทน. 

   1 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ยงบประมาณปี 2557 Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (4.12) ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรท์รัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

จัดประชมุคณะท างาน, focus group, จัดท ารายงาน 1.96 0.00 1.08 0.65 0.23 

รวมงบประมาณ 1.96 0.00 1.08 0.65 0.23 
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โครงการย่อย (4.13) จัดท ากลไกด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
ภำวะโลกร้อน (Global Warming) และกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) เป็น

ประเด็นที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ทั้งในระดับนำนำชำติและระดับชำติ ประเด็นดังกล่ำว
ส่งผลกระทบต่อทุกๆ ภำคส่วน ทั้งในด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม แม้แต่กำรเมืองก็ได้รับ
ผลกระทบเช่นกันดังเช่นที่ปรำกฏในเวทีเจรจำในระดับนำนำชำติ สวทน. ได้มีบทบำทสูงในประเด็น
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในระดับชำติ ดังจะเห็นได้จำก
ผู้แทนสวทน. ได้รับกำรมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่เป็นผู้แทนของกระทรวงวิทยำสตร์และเทคโนโลยีในกำรเป็น
ผู้แทนเจรจำประเทศไทยในกำรประชุมรัฐภำคีหรือ Conference of the Parties (COP) ภำยใต้อนุสัญญำ
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (United Nations Framework Convention on 
Climate Change: UNFCCC) โดย เป็นผู้ รับผิ ดชอบหลักในกำรเจรจำภำยใต้ประเด็น Technology 
Development and Transfer  

ในด้ำนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี สวทน. ได้ด ำเนินกำรโครงกำรกำรประเมินควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศไทย (Climate Change Technology Needs 
Assessment for Thailand: TNA) ร่วมกับประเทศต่ำงๆ ทั่วโลกเพ่ือระบุเทคโนโลยีที่ประเทศไทยต้องกำร 
พร้อมจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเทคโนโลยี (Technlogy Action Plan: TAP) เพ่ือเตรียมพร้อมส ำหรับกำรรับกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีของประเทศไทยภำยใต้กรอบของ UNFCCC นอกจำกกำรเตรียมกำรรับกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศแล้ว สวทน. ยังต้องเตรียมกำรจัดท ำ TAP ส ำหรับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีใน
ประเทศตำมมติของคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศแห่งชำติอีกด้วย  

สวทน. ได้เสนอตัวเพ่ือเป็นหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ในกำรประสำนงำนกลำง (National Designated 
Entity: NDE) ในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีของประเทศไทยภำยใต้กลไกกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี (Technology 
Mechanism) ของ UNFCCC ผ่ำนกำรท ำงำนของ Climate Technology Center and Network (CTCN) ที่
ได้รับกำรจัดตั้งแล้ว โดย United Nations Environment Programme (UNEP) ได้รับกำรคัดเลือกให้ท ำ
หน้ำที่ดังกล่ำว ขณะนี้กำรเสนอชื่อสวทน. ให้ท ำหน้ำที่เป็น NDE อยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเสนอชื่อ สวทน. 
จ ำเป็นที่จะต้องเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดโครงสร้ำงภำยในที่จะรองรับกำรท ำงำนในหน้ำที่นี้ในอนำคตอันใกล้ 
โดยคำดว่ำ NDEs จะเริ่มด ำเนินกำรในต้นปี พ.ศ. 2557 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

(1)  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(2) เพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในประเทศไทยผ่ำนกำร

จัดท ำแผนปฏิบัติกำรเทคโนโลยี (TAP) 
(3) เพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศจำกต่ำงประเทศมำสู่

ประเทศไทยผ่ำนกลไกกำรจัดตั้งหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ในกำรประสำนงำนกลำง (NDE) 
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3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
 มีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในประเทศไทยตำม

แผนปฏิบัติกำรเทคโนโลยี (TAP) 
 สวทน. เป็นหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ในกำรประสำนงำนกลำง (National Designated Entity: NDE) 

ในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีของประเทศไทย 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  
ผลผลิตของโครงการ (output)  

 แนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเทคโนโลยีเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในภำค
กำรเกษตร กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ แบบจ ำลอง พลังงำน  

 แนวทำงกำรพัฒนำกลไกสนับสนุนด้ำนกำรเงินในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

 ข้อเสนอเชิงนโยบำยในกำรผลักดันแผนปฏิบัติกำรฯ 
 แนวทำงในกำรจัดตั้งศูนย์รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศ

ไทย 
 ร่ำงกรอบเจรจำฯ ในประเด็นกำรพัฒนำและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรเจรจำ

ของคณะผู้แทนเจรจำประเทศไทย 
ผลลัพธ์ของโครงการ (outcome) 

 ประเทศไทยได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศจำกระดับ
นำนำชำติที่ตรงกับควำมต้องกำรของประเทศไทย 

 ประเทศไทยทรำบแนวโน้มกำรพัฒนำและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีในระดับนำนำชำติ และน ำมำใช้
ประโยชน์ในกำรวำงแผนในประเทศไทย 

5. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (4.13) จัดท ากลไกดา้นการพฒันาและถา่ยทอดเทคโนโลยดีา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

กจิกรรม 1 โครงการแนวทางการจัดท าแผนปฏบิตักิารเทคโนโลยเีพือ่
รองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในภาคการเกษตร 

รายงาน   1     

กจิกรรม 2 โครงการแนวทางการจัดท าแผนปฏบิตักิารเทคโนโลยเีพือ่
รองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ดา้นการบรหิารจัดการน ้า 

รายงาน   1     

กจิกรรม 3 โครงการแนวทางการจัดท าแผนปฏบิตักิารเทคโนโลยเีพือ่
รองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ดา้นแบบจ าลอง 

รายงาน   1     

กจิกรรม 4 โครงการแนวทางการจัดท าแผนปฏบิตักิารเทคโนโลยเีพือ่
รองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ดา้นพลงังาน 

รายงาน   1     

กจิกรรม 5 โครงการแนวทางการพฒันากลไกสนับสนนุดา้นการเงนิในการ
ด าเนนิงานดา้นการพฒันาและถา่ยทอดเทคโนโลยดีา้นการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ 

รายงาน     1   

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณปี 2557 
Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (4.13) จัดท ากลไกดา้นการพฒันาและถา่ยทอดเทคโนโลยดีา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

กจิกรรม 1 โครงการแนวทางการจัดท าแผนปฏบิตักิารเทคโนโลยเีพือ่รองรับ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในภาคการเกษตร 

0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 

กจิกรรม 2 โครงการแนวทางการจัดท าแผนปฏบิตักิารเทคโนโลยเีพือ่รองรับ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ดา้นการบรหิารจัดการน ้า 

0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 

กจิกรรม 3 โครงการแนวทางการจัดท าแผนปฏบิตักิารเทคโนโลยเีพือ่รองรับ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ดา้นแบบจ าลอง 

0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 
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กจิกรรม แผนการใชจ้า่ย
งบประมาณปี 2557 

Q1 Q2 Q3 Q4 

กจิกรรม 4 โครงการแนวทางการจัดท าแผนปฏบิตักิารเทคโนโลยเีพือ่รองรับ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ดา้นพลงังาน 

0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 

กจิกรรม 5 โครงการแนวทางการพฒันากลไกสนับสนนุดา้นการเงนิในการ
ด าเนนิงาน 
ดา้นการพฒันาและถา่ยทอดเทคโนโลยดีา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

0.03 0.00 0.00 0.03 0.00 

การจัดประชมุ การเจรจา UNFCCC การจัดท าเอกสารเผยแพร ่ 0.84 0.22 0.22 0.16 0.25 

รวมงบประมาณ 0.99 0.56 0.43 0.35 0.50 
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โครงการย่อย (4.14) โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการวทน. ด้านพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
สวทน. ได้มีนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-

2564) แล้ว จ ำเป็นที่จะต้องจัดท ำแผนปฏิบัติกำรที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกระทรวงต่ำงๆ เพ่ือสนับสนุนกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยและแผนฯ 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1) เพ่ือส ำรวจนโยบำยและแผนวทน. ที่เกี่ยวข้องกับด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อมในกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง 

(2) เพ่ือจัดท ำฐำนข้อมูลนโยบำยและแผนวทน. ที่เกี่ยวข้องกับด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ให้เป็นระบบ 

(3) เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยและแผนวทน. ที่เกี่ยวข้องกับด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อมในกระทรวงที่
เกี่ยวข้องผ่ำนแผนปฏัติกำรวทน. 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
ได้ฐำนข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของนโยบำยและแผนวทน. ที่เก่ียวข้องกับด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่

ในกระทรวงต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง และได้แผนปฏิบัติกำรวทน. เพ่ือประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนแผนวทน. 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม 
ผลผลิตของโครงการ (output)  

ฐำนข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของนโยบำยและแผนวทน. ที่เกี่ยวข้องกับด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย และแผนปฏิบัติกำรวทน. 
ผลลัพธ์ของโครงการ (outcome) 

สวทน. สำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยและแผนวทน. ในด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงำนที่เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักเช่น กระทรวงพลังงำน กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ผ่ำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรวทน. 
5. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (4.14) โครงการจัดท าแผนปฏบิตักิารวทน. ดา้นพลงังาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ส ารวจนโยบายและแผนวทน. ทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นพลงังาน
และสิง่แวดลอ้มในกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอ้มลูดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มของ
ประเทศไทย 

    

จัดท าฐานขอ้มลูทีเ่ป็นระบบ ฐานขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัของนโยบาย
และแผนวทน. ทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้น
พลงังานและสิง่แวดลอ้มของประเทศ
ไทย 

    

จัดท าแผนปฏบิตักิารวทน. ในกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง แผนวทน. ทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นพลงังาน
และสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย และ
แผนปฏบิตักิารวทน. 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณปี 2557 
Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (4.14) โครงการจัดท าแผนปฏบิตักิารวทน. ดา้นพลงังาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ส ารวจนโยบายและแผนวทน. ทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นพลงังานและ
สิง่แวดลอ้มในกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง 

0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 

จัดท าฐานขอ้มลูทีเ่ป็นระบบ 0.20 0.00 0.00 0.20 0.00 

จัดท าแผนปฏบิตักิารวทน. ในกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20 

รวมงบประมาณ 0.90 0.00 0.00 0.70 0.20 

 



หน้าที่ 75 ของ 126 
 

(5) โครงการคาดการณ์อนาคตโลก อาเซียน และไทยเพื่อก าหนด 
positioning ที่เกี่ยวข้องกับ วทน. 

สอดคล้องกับเป้าหมาย (นรม.ย่ิงลักษณ์)  สร้างรายได้  ลดรายจ่าย  ขยายโอกาส 

ยุทธศาสตร์ประเทศ (28 ประเด็น) 8.1 ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R&D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP 
ระยะเวลาตลอดโปรแกรม 2 ปี เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2558 

หน่วย : ล้ำนบำท 
โครงการการย่อย รวมงบปี 2557 

(5.1) คำดกำรณ์อนำคตเทคโนโลยี 4.00 
รวมงบประมาณ 4.00 
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โครงการย่อย (5.1) คาดการณ์อนาคตเทคโนโลยี 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
สวทน. มีหน้ำที่ตำมพรบ. ให้เป็นหน่วยงำนที่ต้องรำยงำนสถำนกำรณ์ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปใน

ตำมกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนอ่ืนๆ ประเด็นเทคโนโลยีที่ส ำคัญของประเทศท่ีมีนัยส ำคัญต่อกำรพัฒนำด้ำนวทน. 
ขอ งป ร ะ เทศ  เ ช่ น  technology trend, technology risk assessment, technology readiness เ ป็ น
ประเด็นที่จะต้องมีกำรศึกษำ ติดตำม ด้วยกระบวนกำรที่เป็นระบบ กระบวนกำรคำดกำรณ์อนำคตของ
เทคโนโลยี (technology foresight) เป็นวิธีกำรที่เหมำะสมในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว แต่เนื่องจำกประเด็น
เทคโนโลยีและกำรใช้วิธีกำรคำดกำรณ์อนำคตของเทคโนโลยีเป็นประเด็นที่มีควำมหลำกหลำย บำงประเด็น
เป็นประเด็นเชิงลึก กำรท ำงำนภำยในสวทน. แต่เพียงอย่ำงเดียวไม่เพียงพอต่อกำรที่จะท ำให้ผลงำนออกมำ
อย่ำงมีคุณภำพ จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรท ำงำนแบบเครือข่ำยของกำรคำดกำรณ์อนำคตของประเทศ
ไทย (Thai foresight network) โดยมีสวทน. เป็นแกนกลำง 

กำรขับเคลื่อนกรอบนโยบำยและแผนวทน. ในกรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศมีควำมส ำคัญเป็น
อย่ำงมำก ศูนย์คำดกำรณ์เทคโนโลยีเอเปค (APEC-CTF) ภำยใต้สวทน. เป็นหน่วยงำนที่มีควำมเชื่อมโยงกับ
กรอบควำมร่วมมือทำงด้ำนเศรษฐกิจของ APEC เดิม APEC-CTF อยู่ภำยใต้ Industrial Science and 
Technology Worrking Group (ISTWG) และขณะนี้ได้มีกำรปรับโครงสร้ำงและเปลี่ยนชื่อ ISTWG เป็น 
Policy Partnership on Science and Technology (PPSTI) กำรติดตำมกำรพัฒนำกำรและกำรผลักดันให้ 
APEC-CTF อยู่ในโครงสร้ำงที่เหมำะสมกับภำรกิจของสวทน. มีควำมส ำคัญอย่ำงมำกต่อกำรขับเคลื่อนกรอบ
นโยบำยฯ ในระดับนำนำชำติและมีประโยชน์ต่อกำรท ำงำนด้ำนกำรคำดกำรณ์อนำคต ( technology 
foresight) ในเวทีนำนำชำติโดยกำรเน้นพื้นที่ใน ASEAN 

นอกจำกกำรท ำงำนในลักษณะเนื้อหำเชิงลึกแล้ว กำรสื่อสำรต่อสังคมก็เป็นเรื่องส ำคัญ สวทน. ได้
เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญขององค์ควำมรู้ในกำรพัฒนำประเทศที่มีอยู่ในแต่ละบุคคล ทั้งมุมมองจำกภำครัฐ 
ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ในกำรนี้ สวทน. จึงได้จัดท ำนิตยสำร Horizon – Scanning the 
Frontier of Science Technology and Innovation ในลักษณะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องรำยไตรมำสเพ่ือ
รวบรวม และเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้แก่สมำชิกและผู้ที่สนใจในรูปแบบ
สื่อผสมผสำนระหว่ำงกำรให้ควำมรู้และบันเทิง 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

(1)  เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำนด้ำน foresight กับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่มีควำมเชี่ยวชำญทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศในกำรสร้ำงเครื่องมือด้ำน foresight ที่จะใช้ในกำรคำดกำรณ์เทคโนโลยีที่มี
นัยส ำคัญต่อประเทศไทยที่มีกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 

(2) เพ่ือให้ได้ประเด็นส ำคัญในด้ำนเทคโนโลยีที่สวทน. สำมำรถรำยงำนต่อรัฐบำลและสื่อสำรกับสังคม
อย่ำงต่อเนื่อง 

(3) เพ่ือผลักดันให้ APEC-CTF อยู่ในโครงสร้ำงที่เหมำะสมของ APEC PPSTI และสอดคล้องกับภำรกิจ
ของสวทน. 

(4) เพ่ือรวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนวทน. ที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลและองค์กร ทั้งในภำครัฐและเอกชน และ
สื่อสำรและเผยแพร่ต่อสังคม 
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3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
 ได้ประเด็นส ำคัญทำงด้ำนเทคโนโลยีของประเทศที่เป็นกำรคำดกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง (รำยปี) เช่น  

technology trend, technology risk assessment, technology readiness ผ่ำนกำรใช้เครื่องมอื
ทำงด้ำนกำรคำดกำรณ์อนำคต (technology foresight)  

 ได้เครอืข่ำยระดับชำติในกำรท ำงำนด้ำนกำรคำดกำรณ์อนำคตของประเทศไทย 
 ได้ประเด็นส ำคัญทำงด้ำนวทน. ใน ASEAN ผ่ำนกำรท ำงำนกับหน่วยงำนด้ำน foresight ใน

ต่ำงประเทศโดยกำรเน้นพ้ืนที่ใน ASEAN 
 APEC-CTF อยู่ในโครงสร้ำงที่เหมำะสมของ APEC PPSTI สอดคล้องกับภำรกิจของสวทน. 
 องค์ควำมรู้และวิสัยทัศน์ใหม่ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมและได้ช่องทำงสื่อสำรเพ่ือ

ประชำสัมพันธ์ และสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนวทน.  
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  
ผลผลิตของโครงการ (output)  

 ประเด็นส ำคัญทำงด้ำนเทคโนโลยีของประเทศและใน ASEAN ที่สำมำรถเป็นกำรคำดกำรณ์อย่ำง
ต่ อ เ นื่ อ ง  ( ร ำ ยปี )  เ ช่ น   technology trend, technology risk assessment, technology 
readiness 

 เครื่องมือทำงด้ำนกำรคำดกำรณ์อนำคต (technology foresight) เพ่ือใช้ในกำรคำดกำรณ์อนำคต
ของเทคโนโลยีอย่ำงต่อเนื่อง 

 เครือข่ำยระดับชำติและระดับนำนำชำติในกำรท ำงำนด้ำนกำรคำดกำรณ์อนำคตของประเทศไทย 
 APEC-CTF อยู่ในโครงสร้ำงที่เหมำะสมของ APEC PPSTI  
 นิตยสำรรำยไตรมำสเพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแก่สมำชิกและผู้

ที่สนใจ 
ผลลัพธ์ของโครงการ (outcome) 

 สวทน. สำมำรถรำยงำนต่อรัฐบำลและสื่อสำรกับสังคมอย่ำงต่อเนื่องในประเด็นส ำคัญๆ ทำงด้ำน
เทคโนโลยีที่สังคมมีควำมสนใจ 

  สวทน. สำมำรถขับเคลื่อนประเด็นวทน. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในกรอบของควำมร่วมมือของเขต
เศรษฐกิจ APEC 

 กำรเผยแพร่ควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 เครือข่ำยควำมร่วมมือของผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งจำกภำครัฐ 

ภำคเอกชน และองค์กรต่ำงๆ 
5. การติดตามประเมินผลโครงการ 

 ติดตำมโครงกำรรำยไตรมำส 
 ประเมินผลโครงกำรรำยปี 
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6. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (5.1) คาดการณ์อนาคตเทคโนโลย ี

1) สรา้งเครอืขา่ยของการท างานรว่มกนักบัหน่วยงานดา้นการ

คาดการณ์อนาคตใน ASEAN เชน่ LIPI NISTPASS โดยม ี

APEC-CTF ภายใตส้วทน. เป็นแกนกลาง 

     

2) รว่มกนัจัดท าเครือ่งมอืในการคาดการณ์อนาคตของ

เทคโนโลยทีีม่นัียส าคญัตอ่ ASEAN และเป็นประโยชนต์อ่

ประเทศไทย 

     

3) น าเสนอผลงานตอ่รัฐบาลไทยและ APEC      

4) การผลกัดนัให ้APEC-CTF อยูใ่นโครงสรา้งทีเ่หมาะสมของ 

APEC PPSTI 

     

5) สือ่สิง่พมิพเ์ผยแพรค่วามรูเ้พือ่การคาดการณ์วทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและนวตักรรมในอนาคต Horizon – Scanning the 
Frontier of Science Technology and Innovation  

สือ่เผยแพร ่
วทน. 

1 เลม่ 1 เลม่ 1 เลม่ 1 เลม่ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใช ้

จา่ย
งบประมาณปี 

2557 

Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (5.1) คาดการณ์อนาคตเทคโนโลย ี

1) สรา้งเครอืขา่ยของการท างานรว่มกนักบัหน่วยงานดา้นการคาดการณ์อนาคต

ใน ASEAN เชน่ LIPI NISTPASS โดยม ีAPEC-CTF ภายใตส้วทน. เป็น

แกนกลาง 

1.20 0.00 0.60 0.10 0.50 

2) รว่มกนัจัดท าเครือ่งมอืในการคาดการณ์อนาคตของเทคโนโลยทีีม่นัียส าคญั

ตอ่ ASEAN และเป็นประโยชนต์อ่ประเทศไทย 

1.00 0.00 0.30 0.20 0.50 

3) น าเสนอผลงานตอ่รัฐบาลไทยและ APEC 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20 

4) การผลกัดนัให ้APEC-CTF อยูใ่นโครงสรา้งทีเ่หมาะสมของ APEC PPSTI 0.20 0.00 0.00 0.20 0.00 

5) สือ่สิง่พมิพเ์ผยแพรค่วามรูเ้พือ่การคาดการณ์วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ
นวตักรรมในอนาคต Horizon – Scanning the Frontier of Science 
Technology and Innovation  

1.40 0.35 0.35 0.35 0.34 

รวมงบประมาณ 4.00 0.35 1.25 0.85 1.54 
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(6) โครงการจัดท ามาตรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบแรงจูงใจ 
กฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อกระตุ้นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมภาค
ผลิตและบริการ 

สอดคล้องกับเป้าหมาย (นรม.ย่ิงลักษณ์)  สร้างรายได้  ลดรายจ่าย  ขยายโอกาส 

ยุทธศาสตร์ประเทศ (28 ประเด็น) 8.1 ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R&D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP 
ระยะเวลาตลอดโปรแกรม 1 ปี เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 

หน่วย : ล้ำนบำท 

โครงการการย่อย 
รวมงบปี 
2557 

(6.1) โครงกำรจัดท ำมำตรกำรสนับสนุนทำงกำรเงินเพ่ือต่อยอดผลงำนวิจัยสู่เชิงพำณิชย์ 2.30 
(6.2) โครงกำรส่งเสริมกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยสมำคมนักถ่ำยทอดเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย 

2.58 

(6.3) มำตรกำรเพ่ิมศักยภำพเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภำคเอกชน ด้วยกำรยกเว้นภำษี
เงินได้นิติบุคคล 

0.12 

รวมงบประมาณ 5.00 
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 โครงการย่อย (6.1) โครงการจัดท ามาตรการสนับสนุนทางการเงินเพื่อต่อ
ยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
รัฐบำลมีเป้ำหมำยเพ่ิมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้ได้ร้อย

ละ ๑ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (จีดีพี) ภำยในปี ๒๕๕๙ และให้ได้ร้อยละ ๒ ของจีดีพีภำยในปี 
๒๕๕๖  ผลผลิตของกำรวิจัยและพัฒนำ ส่วนใหญ่นั้นจะออกมำในรูปแบบของสิ่งตีพิมพ์วิชำกำร หรือ ทรัพย์สิน
ทำงปัญญำต่ำงๆ เช่น สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ สิทธิบัตรกำรออกแบบ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ แต่ผลผลิตดังกล่ำวยัง
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ส ำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจนกว่ำควำมรู้ ผลงำนวิจัยและพัฒนำ
ดั งกล่ ำว ได้ถู กน ำ ไปใช้ประโยชน์ โดยถูกต่อยอดหรือแปรสภำพไปสู่ กำร เป็นสินค้ ำหรื อบริกำร  
(Commercialization) แต่กระบวนกำรแปลงผลงำนวิจัยไปสู่กำรเพ่ิมมูลค่ำเชิงพำณิชย์นั้นต้องผ่ำน
กระบวนกำรที่เกี่ยวข้องหลำยขั้นตอน ได้แก่ ๑) กำรทดลองในห้องปฏิบัติกำร ๒) กำรพิสูจน์ควำมเป็นไปได้ทำง
เทคนิคและเชิงกำรตลำด ๓) กำรท ำต้นแบบ/กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ ๔) กำรทดลองผลิตน ำร่อง ๕) กำรผลิต
เชิงพำณิชย์ ซึ่งกำรวิจัยและพัฒนำในช่วงตั้งแต่กำรพิสูจน์ควำมเป็นได้ทำงเทคนิคและเชิงกำรตลำด กำรพัฒนำ
ต้นแบบ และกำรทดลองผลิตน ำร่อง ถือเป็นช่วงที่มีอุปสรรคและมีควำมเสี่ยงสูง มีแนวโน้มที่จะเกิดควำม
ล้มเหลวมำกกว่ำส ำเร็จ หรือที่เรียกว่ำเป็นช่วง “หุบเหวมรณะ” (Valley of Death) 

กำรสนับสนุนของภำครัฐในปัจจุบันส่วนใหญ่ เป็นกำรสนับสนุนโดยใช้เครื่องมือทำงกำรคลัง  ได้แก่
มำตรกำรทำงภำษี และกำรให้ทุนวิจัยและพัฒนำส่วนใหญ่เป็นกำรให้ทุนวิจัยและพัฒนำขั้นพ้ืนฐำน (basic 
research) กิจกรรมสนับสนุนกำรต่อยอดกำรวิจัยพัฒนำในปัจจุบัน มีปริมำณโครงกำรหรือจ ำนวนงบประมำณ
ต่อกิจกรรมจ ำกัด โดยวงเงินสนับสนุนในช่วงกำรต่อยอดผลงำนวิจัยสู่เชิงพำณิชย์ (Translational Research) 
โดยสถำบันหลักอยู่ประมำณ 600 ล้ำนบำทเท่ำนั้น และกำรให้ทุนโดยส่วนใหญ่เป็นกำรให้แก่นักวิจัยใน
มหำวิทยำลัยหรือหน่วยงำนวิจัยและพัฒนำของรัฐ เนื่องด้วยประเทศไทยยังไม่มีกฎหมำย หรือกติกำใดๆ ที่ให้
อ ำนำจหน่วยงำนภำครัฐสนับสนุนภำคเอกชนโดยตรง โดยที่ผู้ให้ทุนไม่ต้องเผชิญหรือกังวลกับควำมรับผิดต่ำงๆ
ที่อำจเกิดขึ้น หำกภำคเอกชนไม่ประสบควำมส ำเร็จจำกกำรใช้เงินของรัฐพัฒนำผลงำนวิจัยไปสู่ผลิตภัณฑ์หรือ
บริกำร ทั้งท่ีภำคเอกชนถือเป็นผู้มีบทบำทหลักและเป็นผู้มีศักยภำพในกำรพัฒนำผลงำนวิจัยสู่เชิงพำณิชย์  
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ปัญหำหลักของภำคเอกชนในกำรพัฒนำผลงำนวิจัยสู่เชิงพำณิชย์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ประกอบกำรรำย

ใหม่ (start-up) และวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมคือกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนและ กำรเข้ำถึงแหล่งสินเชื่อ
ของธนำคำรพำณิชย์ซึ่งส่งผลต่อกำรขำดสภำพคล่องในกำรด ำเนินธุรกิจ เพรำะกำรน ำกำรวิจัยพัฒนำเข้ำมำ
ประกอบในกำรท ำธุรกิจเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำหรือบริกำรเป็นกำรลงทุนที่มีค่ำใช้จ่ำยสูง 

ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนผู้ประกอบกำรในกำรเพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบกำร 
และตอบสนองควำมต้องกำรเงินทุนในกำรต่อยอดงำนวิจัยไปสู่กำรสร้ำงมูลค่ำในเชิงพำณิชย์ ในช่วงกำรต่อยอด
ผลงำนวิจัยสู่เชิงพำณิชย์ รัฐต้องจัดให้มีมำตรกำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรเงินที่เหมำะสมกับขนำดและระยะของ
ธุรกิจเป็นกำรเฉพำะส ำหรับผู้ประกอบกำร หรือกำรสร้ำงแรงจูงใจจำกภำครัฐเพ่ือให้ภำคเอกชนร่วมลงทุน
ในช่วงดังกล่ำว เช่นกำรสนับสนุนในรูปแบบทุนอุดหนุน (Grant) กำรสนับสนุนเงินกู้ (Soft Loan) กำรร่วม
ลงทุน (Venture Capita) หรือกำรสร้ำงระบบค้ ำประกันส ำหรับธุรกิจฐำนเทคโนโลยี (Technology- based 
company Guarantee) อันจะช่วยกระตุ้นให้ภำคเอกชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำนวัตกรรม และน ำไปสู่กำร
สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตและกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรภำคเอกชน รวมถึงเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจ
ดึงดูดให้ผู้ประกอบกำรเข้ำมำด ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ กำรต่อยอดผลงำนวิจัยสู่กำรสร้ำงมูลค่ำ
เชิงพำณิชย์เพ่ิมขึ้นที่จะช่วยให้กำรลงทุนวิจัยและพัฒนำของประเทศสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเป็น
รูปธรรม 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

(1)  เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ประเทศในกำรขับเคลื่อนค่ำใช้จ่ำยเป็น 1% ของ GDP 
และตำมแผน วทน.ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและ
ปัจจัยเอือ้ในกำรพัฒนำ วทน. ของประเทศ 

(2) เพ่ือจัดท ำมำตรกำรทำงกำรเงิน กลไก และแนวทำงที่เหมำะสมในกำรสนับสนุนกำรต่อยอด
ผลงำนวิจัยจำกห้องปฏิบัติกำรไปสู่กำรสร้ำงมูลค่ำเชิงพำณิชย์ ที่มีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรโดยเฉพำะวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

(3) เพ่ือกระตุ้นกำรสร้ำงนวัตกรรมจำกผลงำนวิจัย อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำสินค้ำหรือบริกำรที่มี
ประโยชน์สู่ภำคประชำสังคม และช่วยกระตุ้นกิจกรรมทำงเศรษฐกิจโดยรวม 
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3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
(1) รำยงำนกำรศึกษำเงินอุดหนุนกำรขยำยประโยชน์เชิงพำณิชย์ส ำหรับธุรกิจขนำดเล็ก 
(2) ข้อเสนอมำตรกำรสนับสนุนทำงกำรเงินส ำหรับ Translational Research เพ่ือสนับสนุนกำรน ำ

ผลงำนวิจัยที่มีศักยภำพเชิงพำณิชย์ จำกห้องปฏิบัติกำรไปสู่กำรพัฒนำเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์และ
บริกำร 

(3) รำยงำนกำรศึกษำระบบกำรค้ ำประกันสินเชื่อแก่บริษัทฐำนเทคโนโลยี  
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  

(1) เพ่ิมช่องทำงในกำรเข้ำถึงส ำหรับภำคเอกชนส ำหรับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินเพ่ือพัฒนำผลงำนวิจัย
สู่กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมเชิงพำณิชย์ 

(2) มีกำรน ำทรัพย์สินทำงปัญญำของภำครัฐไปใช้ประโยชน์เพิ่มมำกขึ้น 
(3) สัดส่วนกำรลงทุน R&D ของภำคเอกชนเพิ่มมำกขึ้น 
(4) สร้ำงศักยภำพในกำรสร้ำงนวัตกรรมและเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในภำคเอกชน  
(5) เพ่ิมจ ำนวนกำรจ้ำงงำนในภำคอุตสำหกรรมเพ่ิมมำกขึ้น 
(6) สร้ำงผลตอบแทนคืนสู่สังคมและประชำชนผู้เสียภำษี ในรูปแบบของกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ บริกำร 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
ผ่ำนกำรพิจำรณำของ 
(1) คณะท ำงำนศึกษำประเด็นเชิงเทคนิคและยกร่ำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์

ทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
(2) คณะผู้เชี่ยวชำญศึกษำประเด็นเชิงเทคนิคและยกร่ำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์

ทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
(3) ที่ประชุมเครือข่ำยองค์กรบริหำรงำนวิจัยแห่งชำติ 
(4) คณะกรรมกำรวิชำกำรก ำกับกำรด ำเนินงำนโครงกำร  

6. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (6.1) โครงการจัดท ามาตรการสนับสนุนทางการเงนิเพือ่ตอ่ยอดผลงานวจัิยสูเ่ชงิพาณชิย ์

1.1โครงการจัดท ากลไกทางการเงนิเพือ่
สนับสนนุบรษัิทขนาดกลางและขนาดยอ่มใน
การพฒันาตอ่ยอดผลงานวจัิยไปสูก่ารสรา้ง
มลูคา่เชงิพาณชิย ์

รายงานการศกึษา 1 ฉบบั       

1.2  โครงการสนับสนุนการถา่ยทอดเทคโนโลยี
ในธรุกจิขนาดเล็ก (Small Business 
Technology Transfer Program) 

รายงานการศกึษา     1 ฉบบั   

1.3 โครงการจัดท าขอ้เสนอมาตรการสนับสนุน
ทางการเงนิส าหรับ Translational Research 

ขอ้เสนอมาตรการสนับสนุนทาง
การเงนิส าหรับ Translational 
Research 

      1 ขอ้เสนอ
นโยบาย 

1.4 ศกึษาระบบการค ้าประกนัสนิเชือ่แกบ่รษัิท
ฐานเทคโนโลย ี 
(FS of KOTEC-like Institution 
Revision of BOT regulation ) 
   

รายงานการศกึษา     1 รายงาน
การศกึษา 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณปี 2557 
Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (6.1) โครงการจัดท ามาตรการสนับสนุนทางการเงนิเพือ่ตอ่ยอดผลงานวจัิยสูเ่ชงิพาณชิย ์

1.1โครงการจัดท ากลไกทางการเงนิเพือ่สนับสนุนบรษัิทขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ในการพฒันาตอ่ยอดผลงานวจัิยไปสูก่ารสรา้งมลูคา่เชงิพาณชิย ์

0.90 0.9

0 

0.0

0 

0.0

0 

0.0

0 

1.2  โครงการสนับสนุนการถา่ยทอดเทคโนโลยใีนธรุกจิขนาดเล็ก (Small 
Business Technology Transfer Program) 

0.13 0.0

2 

0.1

1 

0.0

0 

0.0

0 

1.3 โครงการจัดท าขอ้เสนอมาตรการสนับสนุนทางการเงนิส าหรับ Translational 
Research 

0.06 0.0

0 

0.0

2 

0.0

2 

0.0

3 

1.4 ศกึษาระบบการค ้าประกนัสนิเชือ่แกบ่รษัิทฐานเทคโนโลย ี 
(FS of KOTEC-like Institution 
Revision of BOT regulation ) 
   

1.21 0.0

0 

0.6

0 

0.3

1 

0.3

0 

รวมงบประมาณ 2.30 0.9

2 

0.7

3 

0.3

2 

0.

33 
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โครงการย่อย (6.2) โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเครือข่ายสมาคมนัก
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  

1. เหตุผลความจ าเป็น 
ระบบทรัพย์สินทำงปัญญำประกอบด้วย 3 ส่วนส ำคัญ ได้แก่ กำรสร้ำงทรัพย์สินทำงปัญญำ กำรคุ้มครอง

ทรัพย์สินทำงปัญญำ และกำรน ำทรัพย์สินทำงปัญญำไปใช้ประโยชน์ โดยในกำรขับเคลื่อนต้องท ำควบคู่กันไป
ทั้ง 3 ส่วน อย่ำงไรก็ตำม ผลจำกกำรศึกษำที่ผ่ำนมำพบว่ำประเทศไทยยังมีข้อจ ำกัดอยู่หลำยประกำรในระบบ
ทรัพย์สินทำงปัญญำ ทั้งกำรวำงกลยุทธ์และควำมเชื่อมโยงของนโยบำยเพ่ือส่งเสริมระบบทรัพย์สินทำงปัญญำ
ให้สำมำรถส่งผลต่อกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

สวทน. ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำและส่งเสริมระบบทรัพย์สินทำงปัญญำ จึงได้จัดท ำ 
“นโยบำยระบบทรัพย์สินทำงปัญญำเพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถของประเทศ”ขึ้น โดยได้รับควำมเห็นชอบจำก
กำรคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (กวทน.) และอยู่ระหว่ำงกำรเสนอ
นโยบำยฯ ต่อคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย 4 มำตรกำร ได้แก่ 

(1) กำรสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดกำรสร้ำงและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทำงปัญญำด้วยกำรให้สิทธิควำมเป็น
เจ้ำของแก่ผู้รับทุนที่มีศักยภำพในกำรน ำทรัพย์สินทำงปัญญำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์   

(2) กำรปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำให้มีประสิทธิภำพ  
(3) กำรสนับสนุนทำงกำรเงินและภำษีเพ่ือส่งเสริมกำรต่อยอดผลงำนวิจัยไปสู่กำรสร้ำงมูลค่ำเชิง

พำณิชย์  
(4) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับหน่วยงำนบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี

ในสถำบันกำรศึกษำและสถำบันวิจัย 
ส ำหรับมำตรกำรที่ 4 “กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่หน่วยบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำและ

ถ่ำยทอดเทคโนโลยี (TTO)” นั้นมุ่งเน้นส่งเสริมหน่วย TTO ทั้งในมิติของหน่วยงำนและบุคลกรให้มีศักยภำพใน
กำรบริหำรจัดกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยี รวมถึงกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ได้มำกขึ้น 
โดย TTO ทีมีศักยภำพจะเป็นเสมือนตัวกลำงที่ท ำหน้ำที่เชื่อมโยงให้ภำคเอกชนสำมำรถเข้ำถึงผลงำนวิ จัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในสถำบันกำรศึกษำได้มำกขึ้น ช่วยส่งเสริมระบบนิเวศน์ของกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
(technology transfer eco-system) จำกสถำบันกำรศึกษำและสถำบันวิจัยไปยังภำคอุตสำหกรรมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

แต่อย่ำงไรก็ตำม ผลจำกรำยงำนกำรศึกษำ “แนวทำงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่หน่วยบริหำรจัดกำร
และถ่ำยทอดเทคโนโลยี (TTO) ในสถำบันวิจัยและสถำบันกำรศึกษำไทย” (ดร. เลอสรรฯ ที่ปรึกษำ) พบว่ำ 
TTO ในสถำบันกำรศึกษำและสถำบันวิจัยของไทยยังต้องกำรกำรพัฒนำศักยภำพทั้งในเชิงบุคลำกรและ
หน่วยงำน/สถำบัน โดยในเชิงหน่วยงำน TTO ยังขำดนโยบำยด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำที่ชัดเจนจำกต้นสังกัด 
ผู้บริหำรยังขำดควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของ TTO ส่วนในเชิงบุคลำกรยังขำดประสบกำรณ์ ควำมรู้และ
ควำมเชี่ยวชำญที่ครอบคลุมทั้งด้ำนธุรกิจ กฎหมำยและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นองค์ประกอบส ำคัญของกำร
ด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยี   

ในกำรนี้ สวทน. จึงเห็นสมควรเร่งด ำเนินกำรขับเคลื่อนแนวทำงในกำรเพ่ิมศักยภำพให้แก่หน่วย TTO 
ดังนี้  
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(1) จัดตั้งเครือข่ำยควำมร่วมมือ (consortium) นักบริหำรจัดกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีใน TTO และ
กำรวำงแนวทำง (roadmap) และกลไกขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน รวมถึงก ำหนดและจัดให้มี
กิจกรรมของเครือข่ำยที่ชัดเจน เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพให้แก่บุคลำกร TTO ในเชิงวิชำกำรและ
เครือข่ำย (networking)  

(2) กำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนของหน่วยบริหำรจัดกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ( Technology 
Licensing Manual) เพ่ือเป็นเครื่องมือมำตรฐำนส ำหรับกำรด ำเนินงำนของ TTO ให้เป็นที่ยอมรับ
ในสำกล  

ทั้งนี้ ในกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนแนวทำงกำรเพ่ิมศักยภำพให้แก่ TTO ข้ำงต้น จ ำเป็นต้องอำศัยควำม
ร่วมมือทั้งจำกหน่วยงำนที่มีภำรกิจหลักเกี่ยวข้องโดยตรง เช่น กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ และองค์กรที่มี TTO ที่
มีควำมเข้มแข็งมีศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับ ในกำรสนับสนุนให้เกิด
กำรจัดตั้งเครือข่ำยควำมร่วมมือและกิจกรรมวิชำกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ (knowledge sharing) กำรฝึกอบรม 
(training) และกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนของหน่วยบริหำรจัดกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยี (Technology 
Licensing Manual) ตำมท่ีได้กล่ำวมำข้ำงต้น  

นอกจำกนี้ ส ำหรับกำรด ำเนินงำนถ่ำยทอดเทคโนโลยีในภำคเอกชน สวทน. ได้มีควำมร่วมมือกับ บริษัท 
ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) และ สวทช. ภำยใต้ MOU กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัย
และพัฒนำ และกิจกรรมนวัตกรรมด้ำนกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยจะด ำเนินกำรจัดท ำกรอบแนวคิด
ระบบพัฒนำศักยภำพในกำรวิจัยและพัฒนำและกิจกรรมนวัตกรรมของอุตสำหกรรมส ำรวจและผลิตปิโตเลียม
ต้นน้ ำ เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของศูนย์วิจัยและพัฒนำของอุตสำหกรรมส ำรวจและผลิตปิโตเลียมต้นน้ ำ 

โดยผลจำกขับเคลื่อนแนวทำงกำรเพ่ิมศักยภำพให้ TTO ดังกล่ำวนั้น จะก่อให้เกิดผลกระทบทำง
เศรษฐกิจที่ส ำคัญ เช่น มีจ ำนวน TTO เกิดกำรประกอบกิจกำรจำกผลงำนวิจัยและพัฒนำ (spin-off, start-up 
company) ซึ่งส่งผลต่อกำรจ้ำงงำนและสร้ำงรำยได้ กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและลดต้นทุนกำรผลิตของภำคเอกชน  
และจะส่งผลให้เกิดกำรลงทุนท ำวิจัยและพัฒนำเพ่ิมมำกขึ้นทั้งในภำครัฐและเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับเป้ำหมำย
ของรัฐบำลที่จะกระตุ้นในมีกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำในประเทศเพ่ิมมำกขึ้นโดยมีเป้ำหมำย 1% ต่อ GDP ในปี 
2559 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

 เพ่ือขับเคลื่อนมำตรกำรกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับหน่วยงำนบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีในสถำบันกำรศึกษำและสถำบันวิจัย  

 เพ่ือจัดท ำแผนกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ TTO และเครื่องมือส ำหรับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพ 

 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับประเทศไทยในกำรเป็นเจ้ำภำพจัดงำน AUTM Asia ในอนำคต  
 เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมทั้งในเชิงวิชำกำร ถ่ำยทอดควำมรู้ กำรฝึกอบรม และกำรสร้ำง

เครือข่ำยที่เข้มแข็ง เพ่ือส่งเสริมให้เกิด eco-system ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำและกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตอบสนองยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศ 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
(1) เครือข่ำยควำมร่วมมือในรูปแบบ consortium ของนักบริหำรจัดกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีใน 

TTO  
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(2) แนวทำง (roadmap) ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยฯ ที่ชัดเจน รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริม
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพให้แก่บุคลำกร TTO ในเชิงวิชำกำรและกำรมี
เครือข่ำย (networking) ควำมร่วมมือที่เข้มแข็ง 

(3) คู่มือปฏิบัติงำนของหน่วยบริหำรจัดกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยี (Technology Licensing 
Manual) 

(4) กรอบแนวคิดกำรจัดวำงระบบบริหำรจัดกำร R&D และกิจกรรมนวัตกรรม (ของ ปตท.สผ.) 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  
ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)  

 เกิดควำมร่วมมือระหว่ำง TTO ในเชิงวิชำกำรและเครือข่ำย TTO ที่เข้มแข็ง สนับสนุนให้เกิด 
Technology Transfer eco-system ที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

 บุคลำกร TTO ในมหำวิทยำลัยและสถำบันวิจัยมีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ในกำร
บริหำรจัดกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีมำกขึ้น  

 มีเครื่องมือ (คู่มือฯ) ที่เป็นมำตรฐำนในกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีท ำให้
กำรด ำเนินงำนของ TTO มีประสิทธิภำพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนำนำชำติมำกข้ึน 

 จ ำนวนผลงำนจำกมหำวิทยำลัยถูกถ่ำยทอดไปยังภำคอุตสำหกรรมเพ่ือสร้ำงมูลค่ำในเชิงพำณิชย์มำก
ขึ้น 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
(1) คณะท ำงำนประเด็นเชิงเทคนิคและยกร่ำงกฎหมำยส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทำงปัญญำ 
(2) คณะผู้เชี่ยวชำญประเด็นเชิงเทคนิคและยกร่ำงกฎหมำยส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทำง

ปัญญำ 
(3) คณะกรรมกำรก ำกับและติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรจัดตั้งเครือข่ำยควำมร่วมมือนักถ่ำยทอด

เทคโนโลยีฯและกำรวำงแนวทำงกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำย 
(4) คณะกรรมกำรก ำกับและติดตำมกำรจัดท ำคู่มือกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรและถ่ำยทอด

เทคโนโลยี  (Technology Transfer manual) 
6. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (6.2) โครงการสง่เสรมิการขบัเคลือ่นเครอืขา่ยสมาคมนักถา่ยทอดเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 

1.โครงการขบัเคลือ่น AUTM Thailand 
(Associaion of University Technology 
Manager) 

Tech. Licensing manual        1 
ฉบบั  

2. กลไกการจัดตัง้และด าเนนิงาน IP Intermediary 
Body  

กรอบแนวคดิการด าเนนิงาน IP 
Intermediary Body  

      1 ฉบบั 

3. PTTEP: โครงการพฒันาศกัยภาพ R&D และ
กจิกรรมนวตักรรมของอตุสาหกรรมส ารวจและผลติปิ
โตรเลีย่ม 

กรอบแนวคดิการจัดวางระบบ
บรหิารจัดการ R&D และกจิกรรม
นวตักรรม (ของ ปตท.สผ.) 

      1 ฉบบั 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณปี 2557 
Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (6.2) โครงการสง่เสรมิการขบัเคลือ่นเครอืขา่ยสมาคมนักถา่ยทอดเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 

1.โครงการขบัเคลือ่น AUTM Thailand (Associaion of University 
Technology Manager) 

1.51 0.40 0.22 0.43 0.45 

2. กลไกการจัดตัง้และด าเนนิงาน IP Intermediary Body  0.60 0.00 0.23 0.18 0.19 
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กจิกรรม แผนการใชจ้า่ย
งบประมาณปี 2557 

Q1 Q2 Q3 Q4 

3. PTTEP: โครงการพฒันาศกัยภาพ R&D และกจิกรรมนวตักรรมของ
อตุสาหกรรมส ารวจและผลติปิโตรเลีย่ม 

0.47 0.10 0.12 0.11 0.14 

รวมงบประมาณ 2.58 0.51 0.58 0.72 0.78 



หน้าที่ 88 ของ 126 
 

โครงการย่อย (6.3) มาตรการเพิ่มศักยภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ภาคเอกชน ด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
ระบบทรัพย์สินทำงปัญญำประกอบด้วย 3 ส่วนส ำคัญ ได้แก่ กำรสร้ำงทรัพย์สินทำงปัญญำ กำรคุ้มครอง

ทรัพย์สินทำงปัญญำ และกำรน ำทรัพย์สินทำงปัญญำไปใช้ประโยชน์ โดยในกำรขับเคลื่อนต้องท ำควบคู่กันไป
ทั้ง 3 ส่วน อย่ำงไรก็ตำม ผลจำกกำรศึกษำที่ผ่ำนมำพบว่ำประเทศไทยยังมีข้อจ ำกัดอยู่หลำยประกำรในระบบ
ทรัพย์สินทำงปัญญำ ทั้งกำรวำงกลยุทธ์และควำมเชื่อมโยงของนโยบำยเพ่ือส่งเสริมระบบทรัพย์สินทำงปัญญำ
ให้สำมำรถส่งผลต่อกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

สวทน. ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำและส่งเสริมระบบทรัพย์สินทำงปัญญำ จึงได้จัดท ำ 
“นโยบำยระบบทรัพย์สินทำงปัญญำเพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถของประเทศ”ขึ้น โดยได้รับควำมเห็นชอบจำก
กำรคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (กวทน.) และอยู่ระหว่ำงกำรเสนอ
นโยบำยฯ ต่อคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย 4 มำตรกำร ได้แก่ 

(1) กำรสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดกำรสร้ำงและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทำงปัญญำด้วยกำรให้สิทธิควำมเป็น
เจ้ำของแก่ผู้รับทุนที่มีศักยภำพในกำรน ำทรัพย์สินทำงปัญญำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์   

(2) กำรปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำให้มีประสิทธิภำพ  
(3) กำรสนับสนุนทำงกำรเงินและภำษีเพ่ือส่งเสริมกำรต่อยอดผลงำนวิจัยไปสู่กำรสร้ำงมูลค่ำเชิง

พำณิชย์  
(4) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับหน่วยงำนบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี

ในสถำบันกำรศึกษำและสถำบันวิจัย 
ส ำหรับมำตรกำรที่ 4 “กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่หน่วยบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำและ

ถ่ำยทอดเทคโนโลยี (TTO)” นั้นมุ่งเน้นส่งเสริมหน่วย TTO ทั้งในมิติของหน่วยงำนและบุคลกรให้มีศักยภำพใน
กำรบริหำรจัดกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยี รวมถึงกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ได้ มำกขึ้น 
โดย TTO ทีมีศักยภำพจะเป็นเสมือนตัวกลำงที่ท ำหน้ำที่เชื่อมโยงให้ภำคเอกชนสำมำรถเข้ำถึงผลงำนวิจัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในสถำบันกำรศึกษำได้มำกขึ้น ช่วยส่งเสริมระบบนิเวศน์ของกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
(technology transfer eco-system) จำกสถำบันกำรศึกษำและสถำบันวิจัยไปยังภำคอุตสำหกรรมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

แต่อย่ำงไรก็ตำม ผลจำกรำยงำนกำรศึกษำ “แนวทำงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่หน่วยบริหำรจัดกำร
และถ่ำยทอดเทคโนโลยี (TTO) ในสถำบันวิจัยและสถำบันกำรศึกษำไทย” (ดร. เลอสรรฯ ที่ปรึกษำ) พบว่ำ 
TTO ในสถำบันกำรศึกษำและสถำบันวิจัยของไทยยังต้องกำรกำรพัฒนำศักยภำพทั้งในเชิงบุคลำกรและ
หน่วยงำน/สถำบัน โดยในเชิงหน่วยงำน TTO ยังขำดนโยบำยด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำที่ชัดเจนจำกต้นสังกัด 
ผู้บริหำรยังขำดควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของ TTO ส่วนในเชิงบุคลำกรยังขำดประสบกำรณ์ ควำมรู้และ
ควำมเชี่ยวชำญที่ครอบคลุมทั้งด้ำนธุรกิจ กฎหมำยและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นองค์ประกอบส ำคัญของกำร
ด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยี   

ในกำรนี้ สวทน. จึงเห็นสมควรเร่งด ำเนินกำรขับเคลื่อนแนวทำงในกำรเพ่ิมศักยภำพให้แก่หน่วย TTO 
ดังนี้ 1) จัดตั้งเครือข่ำยควำมร่วมมือ (consortium) นักบริหำรจัดกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีใน TTO และ
กำรวำงแนวทำง (roadmap) และกลไกขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน รวมถึงก ำหนดและจัดให้มีกิจกรรมของ
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เครือข่ำยที่ชัดเจน เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพให้แก่บุคลำกร TTO ในเชิงวิชำกำรและเครือข่ำย (networking)  
2) กำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนของหน่วยบริหำรจัดกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยี  (Technology Licensing 
Manual) เพ่ือเป็นเครื่องมือมำตรฐำนส ำหรับกำรด ำเนินงำนของ TTO ให้เป็นที่ยอมรับในสำกล  

ทั้งนี้ ในกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนแนวทำงกำรเพ่ิมศักยภำพให้แก่ TTO ข้ำงต้น จ ำเป็นต้องอำศัยควำม
ร่วมมือทั้งจำกหน่วยงำนที่มีภำรกิจหลักเกี่ยวข้องโดยตรง เช่น กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ และองค์กรที่มี TTO ที่
มีควำมเข้มแข็งมีศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับ ในกำรสนับสนุนให้เกิด
กำรจัดตั้งเครือข่ำยควำมร่วมมือและกิจกรรมวิชำกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ (knowledge sharing) กำรฝึกอบรม 
(training) และกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนของหน่วยบริหำรจัดกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยี  (Technology 
Licensing Manual) ตำมท่ีได้กล่ำวมำข้ำงต้น  

นอกจำกนี้ ส ำหรับกำรด ำเนินงำนถ่ำยทอดเทคโนโลยีในภำคเอกชน สวทน. ได้มีควำมร่วมมือกับ บริษัท 
ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) และ สวทช. ภำยใต้ MOU กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัย
และพัฒนำ และกิจกรรมนวัตกรรมด้ำนกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยจะด ำเนินกำรจัดท ำกรอบแนวคิด
ระบบพัฒนำศักยภำพในกำรวิจัยและพัฒนำและกิจกรรมนวัตกรรมของอุตสำหกรรมส ำรวจและผลิตปิโตเลียม
ต้นน้ ำ เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของศูนย์วิจัยและพัฒนำของอุตสำหกรรมส ำรวจและผลิตปิโตเลียมต้นน้ ำ 

โดยผลจำกขับเคลื่อนแนวทำงกำรเพ่ิมศักยภำพให้ TTO ดังกล่ำวนั้น จะก่อให้เกิดผลกระทบทำง
เศรษฐกิจที่ส ำคัญ เช่น มีจ ำนวน TTO เกิดกำรประกอบกิจกำรจำกผลงำนวิจัยและพัฒนำ (spin-off, start-up 
company) ซึ่งส่งผลต่อกำรจ้ำงงำนและสร้ำงรำยได้ กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและลดต้นทุนกำรผลิตของภำคเอกชน  
และจะส่งผลให้เกิดกำรลงทุนท ำวิจัยและพัฒนำเพ่ิมมำกขึ้นทั้งในภำครัฐและเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับเป้ำหมำย
ของรัฐบำลที่จะกระตุ้นในมีกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำในประเทศเพ่ิมมำกขึ้นโดยมีเป้ำหมำย 1% ต่อ GDP ในปี 
2559 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

 เพ่ือขับเคลื่อนมำตรกำรกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับหน่วยงำนบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีในสถำบันกำรศึกษำและสถำบันวิจัย  

 เพ่ือจัดท ำแผนกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ TTO และเครื่องมือส ำหรับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพ 

 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับประเทศไทยในกำรเป็นเจ้ำภำพจัดงำน AUTM Asia ในอนำคต  
 เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมทั้งในเชิงวิชำกำร ถ่ำยทอดควำมรู้ กำรฝึกอบรม และกำรสร้ำง

เครือข่ำยที่เข้มแข็ง เพ่ือส่งเสริมให้เกิด eco-system ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำและกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตอบสนองยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศ 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
(1) เครือข่ำยควำมร่วมมือในรูปแบบ consortium ของนักบริหำรจัดกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีใน 

TTO  
(2) แนวทำง (roadmap) ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยฯ ที่ชัดเจน รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริม

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพให้แก่บุคลำกร TTO ในเชิงวิชำกำรและกำรมี
เครือข่ำย (networking) ควำมร่วมมือที่เข้มแข็ง 

(3) คู่มือปฏิบัติงำนของหน่วยบริหำรจัดกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยี (Technology Licensing 
Manual) 
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(4) กรอบแนวคิดกำรจัดวำงระบบบริหำรจัดกำร R&D และกิจกรรมนวัตกรรม (ของ ปตท.สผ.) 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  
ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) 

 เกิดควำมร่วมมือระหว่ำง TTO ในเชิงวิชำกำรและเครือข่ำย TTO ที่เข้มแข็ง สนับสนุนให้เกิด 
Technology Transfer eco-system ที่มปีระสิทธิภำพมำกขึ้น 

 บุคลำกร TTO ในมหำวิทยำลัยและสถำบันวิจัยมีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ในกำร
บริหำรจัดกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีมำกขึ้น  

 มีเครื่องมือ (คู่มือฯ) ที่เป็นมำตรฐำนในกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีท ำให้
กำรด ำเนินงำนของ TTO มีประสิทธิภำพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนำนำชำติมำกข้ึน 

 จ ำนวนผลงำนจำกมหำวิทยำลัยถูกถ่ำยทอดไปยังภำคอุตสำหกรรมเพ่ือสร้ำงมูลค่ำในเชิงพำณิชย์มำก
ขึ้น 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
(1) คณะท ำงำนประเด็นเชิงเทคนิคและยกร่ำงกฎหมำยส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทำงปัญญำ 
(2) คณะผู้เชี่ยวชำญประเด็นเชิงเทคนิคและยกร่ำงกฎหมำยส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทำง

ปัญญำ 
(3) คณะกรรมกำรก ำกับและติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรจัดตั้งเครือข่ำยควำมร่วมมือนักถ่ำยทอด

เทคโนโลยีฯและกำรวำงแนวทำงกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำย 
(4) คณะกรรมกำรก ำกับและติดตำมกำรจัดท ำคู่มือกำรด ำ เนินกำรบริหำรจัดกำรและถ่ำยทอด

เทคโนโลยี  (Technology Transfer manual) 
6. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (6.3) มาตรการเพิม่ศกัยภาพเทคโนโลยแีละนวตักรรมของภาคเอกชน ดว้ยการยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

จัดท าขอ้เสนอนโยบายมาตรการกระตุน้การสรา้งเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
ในภาคเอกชนดว้ยการยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลจากคา่ใชจ้า่ยวจัิยและ
พฒันา 

ขอ้เสนอ
นโยบาย 

1 ฉบบั       

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณปี 2557 
Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (6.3) มาตรการเพิม่ศกัยภาพเทคโนโลยแีละนวตักรรมของภาคเอกชน ดว้ยการยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

จัดท าขอ้เสนอนโยบายมาตรการกระตุน้การสรา้งเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
ในภาคเอกชนดว้ยการยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลจากคา่ใชจ้า่ยวจัิยและ
พฒันา 

0.12 0.07 0.01 0.01 0.04 

รวมงบประมาณ 0.12 0.07 0.01 0.01 0.04 
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(7) โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) 
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

สอดคล้องกับเป้าหมาย (นรม.ย่ิงลักษณ์)  สร้างรายได้  ลดรายจ่าย  ขยายโอกาส 

ยุทธศาสตร์ประเทศ (28 ประเด็น) 8.4 การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน  
ระยะเวลาตลอดโปรแกรม 1 ปี เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 

หน่วย : ล้ำนบำท 

โครงการการย่อย 
รวมงบปี 
2557 

(7.1) โครงกำรขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่กับประเทศสมำชิกอำเซียนและคู่เจรจำ (Driving the 
ASEAN Krabi Initiative) 

9.40 

(7.2) โครงกำรขับเคลื่อนกำรทูตวิทยำศำสตร์  (Science Diplomacy) 8.00 
(7.3) โครงกำรขับเคลื่อนควำมเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศำสตร์  (Strategic Partnership) 3.50 
(7.4) ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์พลังงำน (ต่ำงประเทศ) 3.00 

รวมงบประมาณ 23.90 
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โครงการย่อย (7.1) โครงการขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่กับประเทศสมาชิก
อาเซียนและคู่เจรจา (Driving the ASEAN Krabi Initiative) 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
กำรน ำพำประเทศไทยสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียนในปี 2558 โดยสร้ำงควำมพร้อมและควำมเข้มแข็งทั้ง

ด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และกำรเมืองและควำมมั่นคง เป็นหนึ่งในสำมจุดมุ่งหมำยหลักของ
นโยบำยรัฐบำลที่แถลงต่อรัฐสภำเมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2554 โดยรัฐบำลได้ก ำหนดให้กำรพัฒนำควำมร่วมมือ
กับประเทศเพ่ือนบ้ำนและนำนำประเทศเพ่ือสนับสนุนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำร
เป็นประชำคมอำเซียนเป็นหนึ่งในนโยบำยเร่งด่วนที่จะต้องด ำเนินกำรในปีแรก 

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) ได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยดังกล่ำวของรัฐบำลโดยได้ริเริ่มจัดท ำกรอบควำมร่วมมือ
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือรองรับกำรก่อตั้งประชำคมอำเซียน ในปี 2558 หรือ “ข้อริเริ่ม
กระบี่ (Krabi Initiative)” ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรอำเซียนว่ำด้วยวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 60 เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2553 และที่ประชุมรัฐมนตรีอำเซียนว่ำด้วยวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีอย่ ำ ง ไม่ เป็นทำงกำร  ครั้ งที่  6 (Informal ASEAN Ministerial Meeting on Science and 
Technology หรือ IAMMST) เมื่อวันที่  17 ธันวำคม 2553 เป็นแนวทำงกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียนและประเทศภำคี และเป็น
กรอบนโยบำย (policy framework) ส ำหรับจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของ
อำเซียนในระยะต่อไป (ASEAN Plan of Action on Science and Technology หรือ APAST 2016-2020) 

ข้อริ เริ่มกระบี่  ประกอบด้วยข้อเสนอแนะรำยสำขำ ( thematic track) 8 ด้ำน เ พ่ือพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน และยกระดับคุณภำพชีวิตของชำวอำเซียนด้วย วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ได้แก่  

(1) นวัตกรรมอำเซียนสู่ตลำดโลก (ASEAN Innovation for Global Market)  
(2) สั ง คมดิ จิ ทั ล  สื่ อ ใ หม่ แ ละ เ ครื อ ข่ ำ ย สั ง คม  ( Digital Economy, New Media and Social 

Networking)  
(3) เทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology)  
(4) ควำมมั่นคงทำงอำหำร (Food Security)  
(5) ควำมมั่นคงทำงพลังงำน (Energy Security)  
(6) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ (Water Management)  
(7) ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจ (Biodiversity for Health 

and Wealth) 
(8) วิทยำศำสตร์และนวัตกรรมเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Science and Innovation for Life) 
นอกจำกนี้ ข้อริเริ่มกระบี่ยังได้ก ำหนดแนวคิดใหม่ๆ (paradigm shift) เพ่ือพัฒนำ วทน. ของภูมิภำค

อำเซียน โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำใน 5 ด้ำน ได้แก่ 1) กำรปลูกฝังวัฒนธรรม วทน. (STI Enculturation)  2) กำร
ให้ควำมส ำคัญกับประชำชนในระดับรำกหญ้ำ (Bottom-of-the-Pyramid Focus)  3) กำรส่งเสริมนวัตกรรม
ระดับเยำวชน (Youth-Focused Innovation) 4) กำรพัฒนำ วทน. เพ่ือสังคมน่ำอยู่ (STI for Green Society) 
และ 5) กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership Platform) 
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ข้อริเริ่มกระบี่ซึ่งริเริ่มจัดท ำโดยประเทศไทยได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีจำกประเทศสมำชิกอำเซียน
และประเทศภำคี (dialogue partners) และใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนงำนและกิจกรรมควำม
ร่วมมือด้ำน วทน. ระหว่ำงอำเซียนและประเทศภำคี โดยคณะกรรมกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำเซียน 
(ASEAN COST) ได้มอบหมำยให้ประเทศไทย (โดย สวทน.) ร่วมกับส ำนักงำนเลขำธิกำรอำเซียน และประธำน
กรรมกำรที่ปรึกษำกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำเซียน  (Advisory Body on 
ASEAN Plan of Action on Science and Technology: ABAPAST) จัดท ำข้ อ เสนอแนะแนวทำงกำร
ขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ (Krabi Initiative) และแผนงำนควำมร่วมมือด้ำน วทน. ระหว่ำงประเทศสมำชิก
อำเซียนและประเทศภำคี เพ่ือเสนอที่ประชุมรัฐมนตรีวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำเซียน ( ASEAN 
Ministerial Meeting on Science and Technology) ต่อไป 

ทั้งนี้ เมื่อเดือน พฤศจิกำยน 2555 รัฐบำลได้จัดท ำยุทธศำสตร์ประเทศและยุทธศำสตร์กำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน ขึ้น เพ่ือบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ สร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและ
เท่ำเทียมกันของสังคม และสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน ำพำประเทศ
ไทยสู่ประชำคมอำเซียน และเมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2556 นำยกรัฐมนตรีได้มีบัญชำให้บูรณำกำรยุทธศำสตร์กำร
เข้ำสู่ประชำคมอำเซียนไว้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศำสตร์ประเทศ โดยกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ได้รับมอบหมำยให้เป็นเจ้ำภำพในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ประเทศในประเด็นเรื่อง
กำรวิจัยและพัฒนำ  

สวทน. จึงเห็นสมควรด ำเนินโครงกำรศูนย์ข้อมูล วทน. อำเซียน ขึ้น เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรวิจัย
และพัฒนำ วทน. ของประเทศอำเซียน และนโยบำยที่เกี่ยวข้อง โดยในปีงบประมำณ 2557 จะเน้นกำรศึกษำ
วิเครำะห์ข้อมูลตำม 2 สำขำหลักของข้อริเริ่มกระบี่ คือ ควำมมั่นคงทำงอำหำร และควำมมั่นคงทำงพลังงำน 
และกำรวิจัยและพัฒนำพืชเศรษฐกิจตำมนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล ได้แก่ งำนวิจัยและพัฒนำข้ำว ยำงพำรำ 
มันส ำปะหลัง อ้อยและปำล์มน้ ำมันเพื่อพลังงำน 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

(1) ศึกษำวิเครำะห์ และรวบรวมข้อมูลด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ ข้ำว ยำงพำรำ มันส ำปะหลัง อ้อยและ
ปำล์มน้ ำมันเพื่อพลังงำน ของประเทศอำเซียน 

(2) ติดตำมควำมก้ำวหน้ำด้ำนกำรพัฒนำ วทน. และนโยบำยที่เกี่ยวข้อง ด้ำนควำมมั่นคงทำงอำหำร 
และควำมม่ันคงทำงพลังงำน ของประเทศอำเซียน   

(3) จัดท ำข้อเสนอกำรก ำหนดท่ำทีไทยในกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศอำเซียนและภำคี ด้ำนกำร
วิจัยและพัฒนำ ข้ำว ยำงพำรำ มันส ำปะหลัง อ้อยและปำล์มน้ ำมันเพื่อพลังงำน 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
(1) แผนปฏิบัติกำรควำมร่วมมือด้ำน วทน. ของไทยกับประเทศอำเซียนและภำคี  
(2) เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน วทน. ทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศ 
(3) ข้อมูลเชิงลึก รู้เขำ รู้เรำ ด้ำนกำรพัฒนำ วทน. และนโยบำยที่เกี่ยวข้อง ของประเทศอำเซียน เน้น

ควำมมั่นคงทำงอำหำร และพลังงำนทดแทน 
(4) ข้อเสนอกำรก ำหนดท่ำทีไทยในกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศอำเซียนและภำคี ด้ำน วทน. 
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4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  
ผลลัพธ์  

เกิดกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนและเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำน วทน. เฉพำะสำขำ 
ที่ประกอบด้วยภำครัฐ ภำคเอกชน และภำควิชำกำร และมีกิจกรรมด้ำนกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกร กำรจัดกำร
ศึกษำร่วม กำรวิจัยและพัฒนำร่วม กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี และกำรพัฒนำนวัตกรรม  
ผลกระทบ 

ประเทศไทยมีนโยบำยและแผนงำนที่มีควำมชัดเจนในกำรก ำหนดท่ำที (positioning) กำรผลักดัน 
วทน. ในภูมิภำคอำเซียน และมีบทบำทน ำในกำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงประชำคมอำเซียน ด้ำน วทน. เกิด
ภำพลักษณ์ที่ดีของประเทศในระดับภูมิภำค และนำนำชำติ ซึ่งจะส่งผลต่อควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 
กำรค้ำ กำรลงทุนและควำมม่ันคงของชำติในระยะยำว 
5. การติดตามประเมินผลโครงการ 

 จัดท ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนเสนอต่อคณะกรรมกำรประเมินของ สวทน. ไตรมำสละ 1 ครั้ง 
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6. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (7.1) โครงการขบัเคลือ่นขอ้รเิริม่กระบีก่บัประเทศสมาชกิอาเซยีนและคูเ่จรจา (Driving the ASEAN Krabi Initiative) 

โครงการศกึษาวเิคราะหก์ารพฒันาวทน.ดา้นความมัน่คงทาง

อาหารและพลงังานทดแทน ในอาเซยีน 

รายงานการวเิคราะห ์Global Value Chain และ 

Benchmarking งานวจัิยและพฒันาขา้ว ใน

อาเซยีน 

รายงานความกา้วหนา้ 1  รายงานความกา้วหนา้ 2 รายงานฉบบัสมบรูณ ์

โครงการจัดท าแผนบรูณาการดา้น วทน. เพือ่การเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีน 

รายงานการวเิคราะห ์Global Value Chain และ 

Benchmarking งานวจัิยและพฒันายาง ใน

อาเซยีน 

รายงานความกา้วหนา้ 1   รายงานความกา้วหนา้ 2 รายงานฉบบัสมบรูณ ์

โครงการพฒันาเว็บไซตแ์ละฐานขอ้มลู วทน. อาเซยีน  เว็บไซตแ์ละฐานขอ้มลู วทน. อาเซยีน          

โครงการวารสาร STI Connection   วารสาร STI Connection 4 ฉบบั วารสาร STI Connection 1 

ฉบบั 

วารสาร STI Connection 

1 ฉบบั 

วารสาร STI Connection 

1 ฉบบั 

วารสาร STI Connection 1 

ฉบบั 

โครงการผลกัดนัความรว่มมอืดา้นนโยบาย วทน. และขบัเคลือ่น

ขอ้รเิริม่กระบี ่ในการประชมุ ABAPAST, ASEAN COST และ 

AMMST 

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย บทบาทของประเทศ

ไทย และแนวทางความรว่มมอืดา้น วทน. ใน

ระดบัอาเซยีน 

เขา้รว่มการประชมุ ASEAN 

COST-66 และ AMMST-15 ณ 

ประเทศมาเลเซยี วนัที ่6-13 

พฤศจกิายน 2556 สรปุรายงาน

การประชมุผลการด าเนนิงาน 

เป็นขอ้มลูอา้งองิภายในและ

น าเสนอตอ่ สป.วท. 

  เขา้รว่มการประชมุ 

ASEAN COST-67 

ประมาณเดอืนพฤษภาคม 

2557 สรปุรายงานการ

ประชมุผลการด าเนนิงาน 

เป็นขอ้มลูอา้งองิภายใน

และน าเสนอตอ่ สป.วท. 

  

โครการความรว่มมอืกบั สปป.ลาว Thailand-Lao PDR STI 

Cooperation Workshop Phase II  

แนวทาง (Roadmap) ความรว่มมอืดา้น วทน. 

ระหวา่งไทย-ลาว  

    จัดการประชมุ Thailand 

- Lao PDR STI Policy 

Cooperation 

Workshop ณ สปป.ลาว 

ประมาณเดอืนมถินุายน 

2557 

  

โครงการความรว่มมอืกบัพนัธมติรใหมใ่นอาเซยีนและประเทศคู่

เจรจา 

กจิกรรมขบัเคลือ่นขอ้รเิริม่กระบี ่และเครอืขา่ย

ความรว่มมอืกบัพนัธมติรใหม ่

  รายงานการด าเนนิงาน   รายงานการด าเนนิงาน 

โครงการ SEA-EU-NET Task 4.3 SEA STI Country Profiles รายงาน SEA STI Country Profiles   จัดท าขอ้มลูและ 

Website SEA-EU-NET 

เพือ่น าเสนอขอ้มลู วทน. 

ของประเทศสมาชกิ

อาเซยีน ทัง้ 10 ประเทศ 

ประมาณเดอืนมกราคม - 

มนีาคม 2557 

    

โครงการ ASEAN-EU STI Days 21-23 พฤศจกิายน 2556  ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย และเครอืขา่ยความ

รว่มมอืดา้น วทน. ระหวา่งไทย-สหภาพยโุรป 

ระหวา่งภาครัฐและเอกชน 

จัดการประชมุ  Horizon 2020 

CEO Forum: Opportunities 

for ASEAN-EU Partnership 

on Research and Innovation  

วนัที ่21 พฤศจกิายน 2556 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ยงบประมาณปี 2557 Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (7.1) โครงการขบัเคลือ่นขอ้รเิริม่กระบีก่บัประเทศสมาชกิอาเซยีนและคูเ่จรจา (Driving the ASEAN Krabi Initiative) 

โครงการศกึษาวเิคราะหก์ารพฒันาวทน.ดา้นความมัน่คงทางอาหารและพลงังานทดแทน ในอาเซยีน 3.00 0.00 1.00 1.00 1.00 

โครงการจัดท าแผนบรูณาการดา้น วทน. เพือ่การเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 2.50 0.50 1.00 1.00 0.00 

โครงการพฒันาเว็บไซตแ์ละฐานขอ้มลู วทน. อาเซยีน  1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 

โครงการวารสาร STI Connection  0.30 0.08 0.08 0.08 0.08 

โครงการผลกัดนัความรว่มมอืดา้นนโยบาย วทน. และขบัเคลือ่นขอ้รเิริม่กระบี ่ในการประชมุ ABAPAST, ASEAN COST และ AMMST 0.40 0.20 0.00 0.20 0.00 

โครการความรว่มมอืกบั สปป.ลาว Thailand-Lao PDR STI Cooperation Workshop Phase II  0.60 0.00 0.00 0.60 0.00 

โครงการความรว่มมอืกบัพนัธมติรใหมใ่นอาเซยีนและประเทศคูเ่จรจา 1.00 0.00 0.50 0.25 0.25 

โครงการ SEA-EU-NET Task 4.3 SEA STI Country Profiles 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 

โครงการ ASEAN-EU STI Days 21-23 พฤศจกิายน 2556  0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 

รวมงบประมาณ 9.40 1.03 3.43 3.38 1.58 
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โครงการย่อย (7.2) Science Diplomacy 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
กำรทูตวิทยำศำสตร์ (science diplomacy) คือปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง “วิทยำศำสตร์” กับ “กำรทูต” ใน

มิติต่ำงๆ โดยเฉพำะปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง “ควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูต” (diplomatic relations) กับ “ควำม
ร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” (international cooperation on 
science, technology and innovation) ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้ควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตเพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวกในกำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำน วทน. หรือกำรใช้ควำมร่วมมือด้ำน วทน. ในกำร
เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ  ปัจจุบันประเทศที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
อุตสำหกรรมหลำยประเทศได้หันมำสนใจด ำเนินกำรทูตวิทยำศำสตร์เชิงรุก  กระทรวงกำรต่ำงประเทศในระยะ 
2-3 ปีที่ผ่ำนมำก็ได้ให้ควำมส ำคัญกับกลยุทธ์ด้ำน วทน. ในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ของไทยต่อประเทศต่ำงๆ  
กำรประสำนยุทธศำสตร์ด้ำน วทน. กับกำรทูต และกำรขับเคลื่อนงำนด้ำน วทน. ผ่ำนกลไกกำรทูต โดยรอง
นำยกรัฐมนตรี (ดร.สุรพงษ์  โตวิจักษณ์ชัยกุล) และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ ในฐำนะประธำน
คณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (กวทน.) ได้มีบัญชำให้ สวทน. และ
หน่วยงำนในเครือข่ำยบริหำรงำนวิจัยแห่งชำติ (6สวช) ด ำเนินงำนเชิงรุกในกำรยกระดับงำนด้ำน วทน. ของ
ไทยให้ก้ำวหน้ำ และเพ่ิมบทบำทของ วทน. ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยให้สูงขึ้น โดยอำศัยควำมร่วมมือกับมิตร
ประเทศ ผ่ำนกลไกทำงกำรทูต เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร์เชิงสร้ำงสรรค์ระหว่ำง
ไทยกับนำนำชำติ และเพ่ิมบทบำทของไทยในกำรมีส่วนแก้ปัญหำร่วมของภูมิภำคและของโลก ส่งเสริม
ภำพลักษณ์ที่ดีและทัศนคติในทำงบวกของประชำคมระหว่ำงประเทศต่อประชำชนและประเทศไทย 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

(1) เพ่ือสนับสนุนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำน วทน. ของกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
(2) เพ่ือยกระดับงำนด้ำน วทน. ของไทยให้ก้ำวหน้ำ และเพ่ิมบทบำทของ วทน. ต่อเศรษฐกิจและ

สังคมไทยให้สูงขึ้น โดยอำศัยควำมร่วมมือกับมิตรประเทศ ผ่ำนกลไกกำรทูตและกำรสำนเสวนำเชิง
นโยบำยระดับสูง (high-level policy dialogue) ระหว่ำงไทยกับประเทศหุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร์  

(3) เพ่ือสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร์เชิงสร้ำงสรรค์ระหว่ำงไทยกับนำนำชำติ และเพ่ิมบทบำท
ของไทยในกำรมีส่วนแก้ปัญหำร่วมของภูมิภำคและของโลก ส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดีและทัศนคติใน
ทำงบวกของประชำคมระหว่ำงประเทศต่อประชำชนและประเทศไทย 

(4) เพ่ือสนองนโยบำยของรัฐบำลด้ำนกำรต่ำงประเทศและเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ และด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย และนวัตกรรม  

(5) เพ่ือส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน ที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำน วทน.  โดยเฉพำะกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง สวทน. กับ
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
(1) กลไก high-level policy dialogue กับประเทศหุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร์ ที่สถำปนำขึ้นในโอกำส

กำรเยือนของผู้น ำรัฐบำล รัฐมนตรี หรือเจ้ำหน้ำที่ระดับสูง  
(2) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรควำมร่วมมือ วทน. เฉพำะสำขำ โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำกภำครัฐ 

ภำคเอกชน และภำควิชำกำร เข้ำร่วมประชุม 
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4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  
ผลลัพธ์  

(1) เกิดกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้และแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนนโยบำย วทน. ระหว่ำงประเทศมำกขึ้น และ
น ำไปสู่กำรประสำนยุทธศำสตร์ วทน. ระหว่ำงประเทศร่วมกัน  

(2) เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำน วทน. เฉพำะสำขำ ที่ประกอบด้วยภำครัฐ 
ภำคเอกชน และภำควิชำกำร และมีกิจกรรมด้ำนกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกร กำรจัดกำรศึกษำร่วม 
กำรวิจัยและพัฒนำร่วม กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรพัฒนำนวัตกรรม และกำรเป็นภำคีร่วมในกำร
ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรพัฒนำแก่ประเทศท่ีสำม   

ผลกระทบ 
(1) วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยมีควำมก้ำวหน้ำ และมีบทบำทสูงขึ้นต่อเศรษฐกิจ

และสังคมไทย 
(2) เกิดภำพลักษณ์ที่ดีและทัศนคติในทำงบวกของประชำคมระหว่ำงประเทศต่อประชำชนและประเทศ

ไทย 
5. การติดตามประเมินผลโครงการ 

 จัดท ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนเสนอต่อคณะกรรมกำรประเมินของ สวทน. ไตรมำสละ 1 ครั้ง 
6. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (7.2) Science Diplomacy 

กจิกรรม 1 ความรว่มมอื วทน. กบัเอเชยี
และแปซฟิิก 

(1) ท าใหเ้กดิ policy dialogue ได ้อยา่ง
นอ้ย 1 ประเทศ;   (2) จัดประชมุเชงิ
ปฏบิตักิารความรว่มมอืดา้น วทน. 2 ครัง้  

        

1.1 จนี           

1.2 ออสเตรเลยี การประชมุเชงิปฏบิตักิารความรว่มมอืดา้น
พลงังานชวีภาพ 

  1 ครัง้     

1.3 นวิซแีลนด ์ การประชมุเชงิปฏบิตักิารความรว่มมอืดา้น 
วทน. 4 สาขา 

1 ครัง้       

กจิกรรม 2 ความรว่มมอื วทน. กบัยโุรป (1) ท าใหเ้กดิ policy dialogue ได ้อยา่ง
นอ้ย 1 ประเทศ;   (2) จัดประชมุเชงิ
ปฏบิตักิารความรว่มมอืดา้น วทน. 2 ครัง้  

        

2.1 เยอรมน ี การประชมุเชงิปฏบิตักิารความรว่มมอืดา้นการ
เพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน 

  1 ครัง้     

2.2 สวเีดน การประชมุเชงิปฏบิตักิารเรือ่งนวตักรรม
ส าหรับผูป้ระกอบการ  

      1 ครัง้ 

2.3 รัสเซยี           

2.4 เบลเยยีม           

กจิกรรม 3 ความรว่มมอื วทน. กบั
อเมรกิา 

(1) ท าใหเ้กดิ policy dialogue ได ้อยา่ง
นอ้ย 1 ประเทศ;   (2) จัดประชมุเชงิ
ปฏบิตักิารความรว่มมอืดา้น วทน. 2 ครัง้  

        

3.1 สหรัฐอเมรกิา           

3.2 บราซลิ           

กจิกรรม 4 การประชมุคณะกรรมการที่
ปรกึษานานาชาต ิ(IAC)  

(1) จัดการประชมุคณะกรรมการทีป่รกึษา
นานาชาต ิปีละ 1 ครัง้  

     1 ครัง้   

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ยงบประมาณปี 2557 Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (7.2) Science Diplomacy 

กจิกรรม 1 ความรว่มมอื วทน. กบัเอเชยีและแปซฟิิก 2.50 0.50 0.50 0.50 1.00 

กจิกรรม 2 ความรว่มมอื วทน. กบัยโุรป 2.50 1.03 0.66 0.29 0.52 

กจิกรรม 3 ความรว่มมอื วทน. กบัอเมรกิา 3.00 0.00 0.00 1.00 2.00 

กจิกรรม 4 การประชมุคณะกรรมการทีป่รกึษานานาชาต ิ(IAC) 1.50 0.00 0.00 1.50 0.00 

รวมงบประมาณ 9.50 1.53 1.16 3.29 3.52 
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โครงการย่อย (7.3) ASEAN++ and Strategic Partners 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
กำรน ำพำประเทศไทยสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียนในปี 2558 โดยสร้ำงควำมพร้อมและควำมเข้มแข็งทั้ง

ด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และกำรเมืองและควำมมั่นคง เป็นหนึ่งในสำมจุดมุ่งหมำยหลักของ
นโยบำยรัฐบำลที่แถลงต่อรัฐสภำเมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2554 โดยรัฐบำลได้ก ำหนดให้กำรพัฒนำควำมร่วมมือ
กับประเทศเพ่ือนบ้ำนและนำนำประเทศเพ่ือสนับสนุนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำร
เป็นประชำคมอำเซียนเป็นหนึ่งในนโยบำยเร่งด่วนที่จะต้องด ำเนินกำรในปีแรก 

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) ได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยดังกล่ำวของรัฐบำลโดยได้ริเริ่มจัดท ำกรอบควำมร่วมมือ
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือรองรับกำรก่อตั้งประชำคมอำเซียน ในปี 2558 หรือ “ข้อริเริ่ม
กระบี่ (Krabi Initiative)” ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรอำเซียนว่ำด้วยวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 60 เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2553 และที่ประชุมรัฐมนตรีอำเซียนว่ำด้วยวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีอย่ ำ ง ไม่ เป็นทำงกำร  ครั้ งที่  6 (Informal ASEAN Ministerial Meeting on Science and 
Technology หรือ IAMMST) เมื่อวันที่  17 ธันวำคม 2553 เป็นแนวทำงกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียนและประเทศภำคี และเป็น
กรอบนโยบำย (policy framework) ส ำหรับจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของ
อำเซียนในระยะต่อไป (ASEAN Plan of Action on Science and Technology หรือ APAST 2016-2020) 

ข้อริ เริ่มกระบี่  ประกอบด้วยข้อเสนอแนะรำยสำขำ ( thematic track) 8 ด้ำน เ พ่ือพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน และยกระดับคุณภำพชีวิตของชำวอำเซียนด้วย วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ได้แก่  

(1) นวัตกรรมอำเซียนสู่ตลำดโลก (ASEAN Innovation for Global Market)  
(2) สั ง คมดิ จิ ทั ล  สื่ อ ใ หม่ แ ละ เ ครื อ ข่ ำ ย สั ง คม  ( Digital Economy, New Media and Social 

Networking)  
(3) เทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology)  
(4) ควำมมั่นคงทำงอำหำร (Food Security)  
(5) ควำมมั่นคงทำงพลังงำน (Energy Security)  
(6) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ (Water Management)  
(7) ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจ (Biodiversity for Health 

and Wealth) 
(8) วิทยำศำสตร์และนวัตกรรมเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Science and Innovation for Life) 
นอกจำกนี้ ข้อริเริ่มกระบี่ยังได้ก ำหนดแนวคิดใหม่ๆ (paradigm shift) เพ่ือพัฒนำ วทน. ของภูมิภำค

อำเซียน โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำใน 5 ด้ำน ได้แก่ 1) กำรปลูกฝังวัฒนธรรม วทน. (STI Enculturation)  2) กำร
ให้ควำมส ำคัญกับประชำชนในระดับรำกหญ้ำ (Bottom-of-the-Pyramid Focus)  3) กำรส่งเสริมนวัตกรรม
ระดับเยำวชน (Youth-Focused Innovation) 4) กำรพัฒนำ วทน. เพ่ือสังคมน่ำอยู่ (STI for Green Society) 
และ 5) กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership Platform) 
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ข้อริเริ่มกระบี่ซึ่งริเริ่มจัดท ำโดยประเทศไทยได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีจำกประเทศสมำชิกอำเซียน
และประเทศภำคี (dialogue partners) และใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนงำนและกิจกรรมควำม
ร่วมมือด้ำน วทน. ระหว่ำงอำเซียนและประเทศภำคี โดยคณะกรรมกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำเซียน 
(ASEAN COST) ได้มอบหมำยให้ประเทศไทย (โดย สวทน.) ร่วมกับส ำนักงำนเลขำธิกำรอำเซียน และประธำน
กรรมกำรที่ปรึกษำกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำเซียน  (Advisory Body on 
ASEAN Plan of Action on Science and Technology: ABAPAST) จัดท ำข้ อ เสนอแนะแนวทำงกำร
ขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ (Krabi Initiative) และแผนงำนควำมร่วมมือด้ำน วทน. ระหว่ำงประเทศสมำชิก
อำเซียนและประเทศภำคี เพ่ือเสนอที่ประชุมรัฐมนตรีวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำเซียน ( ASEAN 
Ministerial Meeting on Science and Technology) ต่อไป 

ทั้งนี้ เมื่อเดือน พฤศจิกำยน 2555 รัฐบำลได้จัดท ำยุทธศำสตร์ประเทศและยุทธศำสตร์กำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน ขึ้น เพ่ือบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ สร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและ
เท่ำเทียมกันของสังคม และสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน ำพำประเทศ
ไทยสู่ประชำคมอำเซียน และเมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2556 นำยกรัฐมนตรีได้มีบัญชำให้บูรณำกำรยุทธศำสตร์กำร
เข้ำสู่ประชำคมอำเซียนไว้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศำสตร์ประเทศ โดยกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ได้รับมอบหมำยให้เป็นเจ้ำภำพในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ประเทศในประเด็นเรื่อง
กำรวิจัยและพัฒนำ  

สวทน. จึงเห็นสมควรด ำเนินโครงกำรขับเคลื่อนควำมร่วมมือด้ำน วทน. กับประเทศอำเซียนและภำคี 
เพ่ือด ำเนินกำรตำมพันธกิจที่ก ำหนดในยุทธศำสตร์ประเทศ รวมถึงภำรกิจที่ประเทศไทยได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำเซียน พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินงำนเชิงรุกในกำรเตรียม
ควำมพร้อมด้ำน วทน. ภำยในประเทศ และสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศสมำชิกอำเซียนและประเทศภำคี 
เพ่ือขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ ให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

(1) ขับเคลื่อน วทน. ระดับอำเซียนโดยใช้ข้อริเริ่มกระบี่ทั้งในระดับพหุภำคีและทวิภำคี ใช้เวทีอำเซียน
ในกำรร่วมมือกับคู่เจรจำ และดึงภำคเอกชนไทยและองค์กรระหว่ำงประเทศเข้ำมำมีส่วนร่วม  

(2) จัดท ำแผนงำนและโครงกำรควำมร่วมมือด้ำน วทน. ของไทยกับประเทศในภูมิภำคอำเซียนและภำคี
ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ประเทศ นโยบำยและแผน วทน. แห่งชำติ และข้อริเริ่มกระบี่ของ
อำเซียน โดยน ำร่องร่วมกับ สปป. ลำว บรูไน สหภำพยุโรป และองค์กรสหประชำชำติ (เน้น 
UNCTAD) 

(3) ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนเพ่ือขับเคลื่อนโครงกำรน ำร่องตำมข้อริเริ่มกระบี่ให้เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม 
3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  

(1) แผนปฏิบัติกำรควำมร่วมมือด้ำน วทน. ของไทยกับประเทศอำเซียนและภำคี โดยน ำร่องร่วมกับ 
สปป. ลำว บรูไน สหภำพยุโรป และองค์กรสหประชำชำติ (เน้น UNCTAD) 

(2) เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน วทน. ทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศ 
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4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  
ผลลัพธ์  

เกิดกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนและเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำน วทน. เฉพำะสำขำ 
ที่ประกอบด้วยภำครัฐ ภำคเอกชน และภำควิชำกำร และมีกิจกรรมด้ำนกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกร กำรจัดกำร
ศึกษำรว่ม กำรวิจัยและพัฒนำร่วม กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี และกำรพัฒนำนวัตกรรม  
ผลกระทบ 

ประเทศไทยมีนโยบำยและแผนงำนที่มีควำมชัดเจนในกำรก ำหนดท่ำที (positioning) กำรผลักดัน 
วทน. ในภูมิภำคอำเซียน และมีบทบำทน ำในกำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงประชำคมอำเซียน ด้ำน วทน. เกิด
ภำพลักษณ์ที่ดีของประเทศในระดับภูมิภำค และนำนำชำติ ซึ่งจะส่งผลต่อควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 
กำรค้ำ กำรลงทุนและควำมม่ันคงของชำติในระยะยำว 
5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จัดท ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนเสนอต่อคณะกรรมกำรประเมินของ สวทน. ไตรมำสละ 1 ครั้ง 
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6. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (7.3) ASEAN++ and Strategic Partners 

กจิกรรม 1 การผลกัดนัความรว่มมอืดา้น
นโยบาย วทน. และขบัเคลือ่นขอ้รเิริม่
กระบี ่ในการประชมุ ABAPAST, ASEAN 
COST และ AMMST 

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย บทบาท
ของประเทศไทย และแนวทางความ
รว่มมอืดา้น วทน. ในระดบัอาเซยีน 

เขา้รว่มการประชมุ ASEAN COST-
66 และ AMMST-15 ณ ประเทศ
มาเลเซยี วนัที ่6-13 พฤศจกิายน 
2556 สรปุรายงานการประชมุผล
การด าเนนิงาน เป็นขอ้มลูอา้งองิ
ภายในและน าเสนอตอ่ สป.วท. 

  เขา้รว่มการประชมุ ASEAN COST-
67 ประมาณเดอืนพฤษภาคม 2557 
สรปุรายงานการประชมุผลการ

ด าเนนิงาน เป็นขอ้มลูอา้งองิภายใน
และน าเสนอตอ่ สป.วท. 

  

กจิกรรม 2  Thailand-Lao PDR STI 
Cooperation Workshop Phase II  

แนวทาง (Roadmap) ความรว่มมอื
ดา้น วทน. ระหวา่งไทย-ลาว  

    จัดการประชมุ Thailand - Lao PDR 
STI Policy Cooperation 

Workshop ณ สปป.ลาว ประมาณ
เดอืนมถินุายน 2557 

  

กจิกรรม 3 Thailand-Brunei 
Darussalem STI Cooperation 
Workshop 

แนวทาง (Roadmap) ความรว่มมอื
ดา้น วทน. ระหวา่งไทย-บรไูน เนน้
กจิกรรมความรว่มมอืในดา้นความ
หลากหลายทางชวีภาพ 
(Biodiversity) และดา้นความมัน่คง
ทางพลงังาน (Energy Security) 
และพลงังานชวีภาพ (Biomass) 

      จัดการดงูานศนูยว์จัิยและ COE ที่
บรไูน และจัดการประชมุ Thailand - 
Brunei Darussalem Cooperation 

Workshop ณ ประเทศไทย 
ประมาณเดอืนสงิหาคม 2557 สรปุ
รายงานแนวทางความรว่มมอืดา้น 

วทน. ระหวา่งไทย-บรไูน 

กจิกรรม 4 SEA-EU-NET Task 4.3 SEA 
STI Country Profiles 

รายงาน SEA STI Country Profiles   จัดท าขอ้มลูและ Website SEA-
EU-NET เพือ่น าเสนอขอ้มลู วทน. 
ของประเทศสมาชกิอาเซยีน ทัง้ 

10 ประเทศ ประมาณเดอืน
มกราคม - มนีาคม 2557 

    

กจิกรรม 5  ASEAN-EU STI Days 21-
23 พฤศจกิายน 2556  

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย และ
เครอืขา่ยความรว่มมอืดา้น วทน. 
ระหวา่งไทย-สหภาพยโุรป ระหวา่ง
ภาครัฐและเอกชน 

จัดการประชมุ  Horizon 2020 CEO 
Forum: Opportunities for 
ASEAN-EU Partnership on 

Research and Innovation  วนัที ่
21 พฤศจกิายน 2556 

      

กจิกรรม 6  การวเิคราะหแ์ละทบทวน
นโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ
นวตักรรม (Science, Technology and 
Innovation Policy Reviews) และการ
จัดท า Enterprise Innovation Report  
รว่มกบั UNCTAD 

รายงานบทปรทิศันน์โยบาย
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมของประเทศไทย โดย 
UNCTAD ประกอบดว้ยขอ้เสนอแนะ
ในการปรับปรงุนโยบายและแผน 
วทน. ใหม้คีวามสมบรูณ ์ยิง่ขึน้ จาก
มมุมองของผูเ้ชีย่วชาญตา่งประเทศ 
มคีวามเป็นกลาง และน่าเชือ่ถอืใน
ระดบันานาชาต ิ

MoU ความรว่มมอืเห็นชอบโดย 
ครม. จัดสมัมนาเปิดตวัโครงการ 

เริม่ด าเนนิการเก็บขอ้มลู 

  รา่งรายงานการศกึษา และจัดประชมุ
น าเสนอรา่งรายงานการศกึษากบัผูม้ ี

สว่นเกีย่วขอ้ง 

รายงานการศกึษาฉบบัสมบรูณ์ 

กจิกรรม 7  ขบัเคลือ่นขอ้รเิริม่กระบี่
รว่มกบัพนัธมติรใหม ่

กจิกรรมขบัเคลือ่นขอ้รเิริม่กระบี ่และ
เครอืขา่ยความรว่มมอืกบัพนัธมติร
ใหม ่

  รายงานการด าเนนิงาน   รายงานการด าเนนิงาน 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณปี 2557 
Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (7.3) ASEAN++ and Strategic Partners 

กจิกรรม 1 การผลกัดนัความรว่มมอืดา้นนโยบาย วทน. และขบัเคลือ่นขอ้รเิริม่กระบี ่ในการประชมุ ABAPAST, ASEAN COST และ AMMST 0.40 0.20 0.00 0.20 0.00 

กจิกรรม 2  Thailand-Lao PDR STI Cooperation Workshop Phase II  0.60 0.00 0.00 0.60 0.00 

กจิกรรม 3 Thailand-Brunei Darussalem STI Cooperation Workshop 0.90 0.00 0.00 0.00 0.90 

กจิกรรม 4 SEA-EU-NET Task 4.3 SEA STI Country Profiles 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 

กจิกรรม 5  ASEAN-EU STI Days 21-23 พฤศจกิายน 2556  0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 

กจิกรรม 6  การวเิคราะหแ์ละทบทวนนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม (Science, Technology and Innovation Policy Reviews) 
และการจัดท า Enterprise Innovation Report  รว่มกบั UNCTAD 

1.60 0.40 0.30 0.50 0.40 

กจิกรรม 7  ขบัเคลือ่นขอ้รเิริม่กระบีร่ว่มกบัพนัธมติรใหม ่ 0.40 0.10 0.10 0.10 0.10 

รวมงบประมาณ 4.50 0.70 1.00 1.40 1.40 
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โครงการย่อย (7.4) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงาน (ต่างประเทศ) 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
วิกฤติด้ำนพลังงำนเป็นปัญหำที่มีควำมส ำคัญอย่ำงมำกในระดับโลก และภูมิภำค ส่งผลให้ประเทศที่มี

ศักยภำพทำงเทคโนโลยีชั้นสูงอย่ำงสหรัฐอเมริกำหรือประเทศที่พัฒนำแล้วในกลุ่มสหภำพยุโรปต่ำงทุ่มเท
งบประมำณจ ำนวนมหำศำลเพ่ือค้นหำวิธีผลิตพลังงำนรูปแบบใหม่ที่สำมำรถทดแทนแหล่งพลังงำนธรรมชำติที่
ก ำลังจะหมดไปในอนำคตอันใกล้ เทคโนโลยีด้ำนพลังงำนหมุนเวียนจึงเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับควำมสนใจจำก
นักวิจัยด้ำนพลังงำนทั่วโลกเนื่องจำกพลังงำนหมุนเวียนเป็นอันเป็นพลังงำนสะอำดที่ไม่ปลดปล่อยมลพิษ
จ ำนวนมำกสู่ชั้นบรรยำกำศ จึงเป็นแหล่งพลังงำนที่มีควำมเหมำะสมต่อกำรลดก๊ำซเรือนกระจกอันเป็นสำเหตุที่
ท ำให้เกิดภำวะโลกร้อน นอกจำกนี้กำรผลิตพลังงำนหมุนเวียนยังใช้แหล่งทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่อย่ำงไม่
จ ำกัด เช่น แสงแดด ลม และน้ ำ เป็นต้น นอกจำกแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติดังกล่ำวแล้ว พลังงำนหมุนเวียนที่
ได้จำกกำรแปรรูปชีวมวลไปเป็นพลังงำนที่เรียกว่ำ พลังงำนชีวมวล ก็มีศักยภำพที่จะสำมำรถใช้ทดแทน
พลังงำนธรรมชำติได้ในอนำคต 

ในส่ วนของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ มีลั กษณะภูมิอำกำศแบบร้อนชื้น  อุดมด้วย
ทรัพยำกรธรรมชำติ ประชำกรส่วนใหญ่จึงประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลักตำมลักษณะที่เหมำะสมของ
ฤดูกำลและภูมิประเทศ ส่งผลให้เกิดของเหลือทำงกำรเกษตรที่มีศักยภำพน ำมำผลิตพลังงำนชีวมวลเป็นจ ำนวน
มำก ดังนั้น นโยบำยด้ำนพลังงำนของประเทศต่ำงๆ ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงเน้นไปที่กำรพัฒนำ
เทคโนโลยีพลังงำนชีวมวลเป็นส ำคัญ ดังปรำกฏในภำพรวมของนโยบำยทำงด้ำนพลั งงำนชีวมวลของกลุ่ม
ประเทศสมำชิกของอำเซียนที่มีแผนปฏิบัติกำรควำมร่วมมือทำงด้ำนพลังงำน (ASEAN PLAN OF ACTION 
FOR ENERGY COOPERATION: APAEC) ปี ค.ศ. 2010-2015 ซึ่งมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่จะผลิตพลังงำนชีว
มวลเข้ำสู่ระบบให้ได้สัดส่วนร้อยละ 15 ของพลังงำนที่ใช้ทั้งหมด นอกจำกนี้ ยังมีกำรปรับปรุงนโยบำยกำรใช้
พลังงำนอย่ำงยั่งยืนด้ำนกำรใช้พลังงำนชีวมวลใหม่ของประเทศในกลุ่มอำเซียน โดยในหลำยประเทศของ
ภูมิภำคต่ำงมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำและกำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำนชีวมวลเป็นของตัวเอง ส ำหรับในประเทศ
ไทยเองก็มีเป้ำหมำยกำรเพิ่มพลังงำนชีวมวลในภำคกำรผลิตไฟฟ้ำ ผลิตควำมร้อน และเชื้อเพลิงทดแทนในภำค
ขนส่ ง  ตำมแผนพัฒนำพลั งงำนทำงเลื อก 25% ใน 10 ปี  (พ.ศ.  2555-2564) (Alternative Energy 
Development Plan : AEDP 2012-2021) ดังแสดงในตำรำงที่ 1-2 เป็นต้น 
ตารางท่ี 1- 1 เป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนของประเทศต่างๆในอาเซียน2 
ประเทศ นโยบายและเป้าหมาย 
พม่ำ เพิ่มสัดส่วนของพลังงำนทดแทน 15-20% ของกำรผลิตติดตั้งทั้งหมดภำยในปี พ.ศ. 2563 
ลำว ก ำหนดแผนพัฒนำพลังงำนปี พ.ศ. 2568 โดยมีพลังงำนชีวมวล 10% ลดค่ำใช้จ่ำยด้ำน

พลังงำนของประชำชน และมีกำรพัฒนำพลังน้ ำเพื่อใช้ในกำรส่งออกไฟฟ้ำด้วย 
เวียดนำม ผลิตเอทำนอลและไบโอดีเซลให้ได้ 1.8 ล้ำนตันในปี พ.ศ. 2568 ซึ่งคิดเป็น 5% ของกำรใช้

ก๊ำซธรรมชำติทั้งหมด 
กัมพูชำ ให้ประชำชนเป็นเจ้ำของแหล่งพลังงำนเพื่อลดควำมยำกจน ส่งเสริมกำรปลูกพืชพลังงำน 

ก ำหนดเป้ำหมำยกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์เป็น 1.5 เมกะวัตต์, ชีวมวล 87 
กิโลวัตต์ และพลังน้ ำขนำดเล็กมำก 500 กิโลวัตต์ 

                                           
2 สถำนกำรณ์พลังงำนและกำรใช้ถ่ำนหินในภูมิภำคอำเซียน, กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษพ์ลังงำน 
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ประเทศ นโยบายและเป้าหมาย 
ไทย ส่งเสริมกำรพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-

2564) 
มำเลเซีย - ก๊ำซชีวภำพ: มีเป้ำหมำยในกำรจัดหำเพื่อใช้ในประเทศ ส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้งคลังกักเก็บ

ก๊ำซส ำรอง 
- ถ่ำนหิน: ส่งเสริมให้มีกำรกระจำยแหล่งถ่ำนหินให้มีหลำกหลำยจำกประเทศต่ำงๆ 
- ชีวมวล: ก ำหนดให้ใช้ไบโอดีเซล B5 ในปี พ.ศ. 2552 และกระจำยใช้ B5 ในหน่วยงำนรัฐ
ทั่วประเทศ 
- ก ำหนดมำตรกำรสนับสนุนกำรส่งออกพลังงำนชีวภำพไปยุโรป 

บรูไน กระจำยเช้ือเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ ส่งเสริมให้มีกำรใช้พลังงำนทดแทนและถ่ำนหินเพิ่มขึ้น 
และมีกำรตั้งเป้ำหมำยกำรผลิตไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ 10 เมกะวัตต์ ภำยในปี พ.ศ. 2573 

อินโดนีเซีย ส่งเสริมให้ประชำชนใช้พลังงำนทดแทน 17% โดยก ำหนดให้มีกำรใช้พลังงำนชีวมวลทั้ง
ภำคขนส่งและภำคอุตสำหกรรม 

ฟิลิปปินส์ มีกำรตรำพระรำชบัญญัติเกี่ยวกับพลังงำนชีวภำพปี พ.ศ. 2550 
สิงคโปร์ เพิ่มกำรใช้ถ่ำนหินและพลังงำนแสงอำทิตย์ และก ำลังศึกษำพลังงำนนิวเคลียร์และระบบ 

Smart Grid 
 

ตารางท่ี 1- 2 เป้าหมายแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-
2564) ของประเทศไทย 

ประเภทพลังงาน เป้าหมายภายในปี 25643 
สถานการณ์ปัจจุบัน 

(ปี 2555)4 

ไฟฟ้า  ktoe MW ktoe MW 
1. พลังงำนลม  134 1,200 12 111.73 
2. พลังงำนแสงอำทิตย์  224 2,000 42 376.72 
3. ไฟฟ้ำพลังน้ ำขนำดเล็ก  756 1,608 27 101.75 
4. พลังงำนชีวมวล  1,896 3,630 951 1,959.95 
5. ก๊ำซชีวภำพ  270 600 87 193.40 
6. พลังงำนจำกขยะ  72 160 19 42.72 
7. พลังงำนรูปแบบใหม่ (ควำมร้อนใต้พิภพ คลื่น 
กระแสน้ ำ ไฮโดนเจน ฯลฯ)  

0.86 3 - - 

รวม  3,352.86  9,201  1,113 2,766.27 

สัดส่วนแทนไฟฟ้า  10.10 % 7.60% 
พลังงานความร้อน  Ktoe ktoe 
1. พลังงำนแสงอำทิตย์  100 4 
2. พลังงำนชีวมวล  8,200 4,346 
3. ก๊ำซชีวภำพ  1,000 458 

                                           
3 แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564), กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 
4 Energy in Thailand: Facts & Figures 2012, กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน กระทรวงพลังงำน 
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ประเภทพลังงาน เป้าหมายภายในปี 25643 
สถานการณ์ปัจจุบัน 

(ปี 2555)4 

4. พลังงำนจำกขยะ  35 78 
รวม  9,335  4,886 
เชื้อเพลิงชีวภำพ  ลล/วัน ลล/วัน 
1. เอทำนอล  9 1.4 
2. ไบโอดีเซล  5.97 2.7 
3. เชื้อเพลิงใหม่ทดแทนดีเซล (สำหร่ำย, สบู่ด ำ, FAEE, 
Desohol, E-95, BHD, BTL)  

25 - 

รวม  39.97 ลล/วัน 4.1 ลล/วัน 
สัดส่วนแทนน้ ามัน  44 % 6.2 % 
สัดส่วนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย  25 % (ไม่รวม NGV) 9.9% 

 

ประเทศไทยเองมีกำรใช้พลังงำนทดแทนเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นผลมำจำกนโยบำยกำรพัฒนำ
พลังงำนทดแทนที่มีเป้ำหมำยให้มีกำรใช้พลังงำนทดแทนเพ่ิมขึ้นในทุกภำคส่วน ซึ่งนอกจำกจะเป็นกำรลดกำร
ใช้พลังงำนจำกเชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วยังเป็นกำรลดกำรน ำเข้ำพลังงำนจำกต่ำงประเทศอีกด้วย โดยในปี พ.ศ. 
2555 มีกำรใช้พลังงำนทดแทนในกำรผลิตพลังงำนของประเทศไทยร้อยละ 9.9 ของกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำย
ทั้งหมด โดยมีสัดส่วนพลังงำนทดแทนประเภทต่ำงๆ ดังแสดงในรูปที่ 1-1 

* พลังงำนหมุนเวียนประกอบด้วย แสงอำทิตย์ ลม น้ ำ ชีวมวล (ฟืน แกลบ กำกอ้อย วัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร) ขยะ และก๊ำซชีวภำพ 
** พลังงำนหมุนเวียนดั้งเดิม ประกอบด้วย ฟืน ถ่ำน แกลบ และวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรที่ใช้ในบ้ำนอยู่อำศัยและในอุตสำหกรรมครัวเรือน 
*** รวมก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำนอกระบบ 

รูปที่ 1- 1 การใช้พลังงานทดแทนของประเทศไทยปีพ.ศ. 2555 
ที่มำ: รำยงำนพลังงำนทดแทนของประเทศไทย 2555, กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 
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ในส่วนของเชื้อเพลิงชีวมวลนั้น ปัจจุบันมีกำรน ำมำใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำ ควำมร้อน และเชื้อเพลิงชีวภำพ 
โดยมีปริมำณกำรใช้พลังงำนทดแทนเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ดังแสดงในตำรำงที่ 1-3 
ตารางท่ี 1- 3 ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2553-25555 
การใช้พลังงานทดแทน พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน  
(ชีวมวล,ก๊ำซชีวภำพ, ขยะ) (เมกะวัตต์) 

1,766.7 1,974.9 2,196.0 

ควำมร้อนจำกพลังงำนทดแทน (ชีวมวล,ก๊ำซชีวภำพ, ขยะ) 
(พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ) 

3,761.2 4,527 4,882 

เชื้อเพลิงชีวภำพ (ล้ำนลิตรต่อวัน) 2.9 3.3 4.1 

 
อย่ำงไรก็ตำม กำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีพลังงำนชีวมวล ยังต้องเผชิญกับควำมเสี่ยงหลำยประกำร 

โดยเฉพำะกำรขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนเทคโนโลยีที่ชัดเจน ขำดทิศทำงกำรพัฒนำงำนวิจัยที่ชัดเจน ปัญหำ
ด้ำนต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยเทคโนโลยีที่ค่อนข้ำงสูง ขำดเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับแต่ละพ้ืนที่ ตลำดรองรับมีขนำด
จ ำกัด มีกำรแข่งขันใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรที่เป็นแหล่งอำหำร ขำดผู้ประกอบกำรและผู้ใช้เทคโนโลยีที่มี
ควำมรู้ควำมช ำนำญในเทคโนโลยีและกำรลงทุนที่เกี่ยวข้อง ขีดควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีพลังงำนชีวมวลยัง
ไม่มำก และมำตรกำรสนับสนุนจำกภำครัฐยังไม่พอ เป็นต้น   

เพ่ือกำรแก้ปัญหำข้ำงต้น นักวำงแผนนโยบำยจ ำเป็นจะต้องอำศัยกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และกำร
เสนอแนะมำตรกำรด้ำนเทคโนโลยี (Technological area) เน้นกำรวำงแผนกำรพัฒนำ วทน. และด้ำนที่ไม่ใช่
เทคโนโลยี (Non-technological area) ได้แก่ กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ก ำลังคนเป็นส ำคัญ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรพัฒนำและลงทุนใน วทน . ที่เหมำะสมกับแหล่งชีวมวลและศักยภำพของเทคโนโลยีในแต่ละประเทศ 
อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำรูปแบบข้อมูลเทคโนโลยีพลังงำนชีวมวลของแต่ละประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ยังกระจัดกระจำย และไม่มีมำตรฐำนรูปแบบกำรเก็บข้อมูลที่เป็นสำกล ท ำให้ไม่สำมำรถใช้ข้อมูลเพ่ือ
ประเมินศักยภำพของเทคโนโลยีพลังงำนชีวมวลของภูมิภำคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้ขำดเป้ำหมำยที่
ชัดเจนในกำรท ำวิจัย ขำดกำรสื่อสำรที่ชัดเจน และขำดควำมร่วมมืออย่ำงต่อเนื่องในกำรท ำวิจัยและเป้ำหมำย
ในกำรพัฒนำเทคโนโลยีร่วมกัน   

ในกำรนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) ได้
จัดท ำ “ข้อริเริ่มกระบี่ 2553” หรือ “Krabi Initiatives 2010” เพ่ือหำแนวทำงกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือรองรับกำรก่อตั้งประชำคมอำเซียน (ASEAN Community) ในปี 
พ.ศ. 2558 โดยมีจุดเน้นของกำรด ำเนินกำรใน 5 ด้ำน ได้แก่ กำรให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม 
และประชำชนในระดับฐำนรำกของประเทศ ซึ่งสำขำหนึ่งในควำมร่วมมือทั้งหมดที่จะมุ่งเน้นได้แก่ กำรพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่สะอำด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือร่วมกันลดผลกระทบและหำมำตรกำรในกำร
ปรับตัวเพ่ือรองรับกับภัยธรรมชำติ และกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งถือเป็นปัญหำส ำคัญ
ร่วมกันของชำติสมำชิกอำเซียน รวมไปถึงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนในกำรพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้น ำไปสู่กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรลงทุนและ กำรน ำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องไปกับ นโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ

                                           
5 รำยงำนพลังงำนทดแทนของประเทศไทย 2555, กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 
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นวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) เพ่ือแก้ไขปัญหำด้ำนกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมของหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนที่ควรให้ควำมส ำคัญอย่ำงต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและ
อนำคต เพ่ือให้กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมีประสิทธิภำพ สำมำรถขับเคลื่อนประเทศ
ไทยไปสู่เศรษฐกิจสังคมฐำนควำมรู้ และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ลดกำรพ่ึงพิง
ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ เห็นควรจัดให้มีโครงกำร “ขับเคลื่อนนโยบำยวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงำนชีวมวลเพ่ือเตรียมควำมพร้อมต่อกำรเปิดประชำคมอำเซียน  (Biomass STI 
Policy for Thailand in the context of AEC)” โครงกำรนี้มุ่งประสงค์จะเป็นโครงระยะยำวเพ่ือขับเคลื่อน
นโยบำย วทน. เพ่ือให้ประเทศไทยสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนพลังงำนทดแทนของประเทศ บนพ้ืนฐำน
ของกำรประเมินศักยภำพ และควำมเป็นไปได้ของแหล่งพลังงำนชีวมวล กำรประเมินเทคโนโลยีพลังงำนแต่ละ
ด้ำนทั้งในเชิงเทคนิคและเชิงเศรษฐศำสตร์ กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของเทคโนโลยีพลังงำนชีวมวล และ
มำตรกำรที่เหมำะสม รวมทั้งกำรจัดท ำแผนงำนวิจัยและพัฒนำเครือข่ำยวิจัยเทคโนโลยีพลังงำนชีวมวลใน
ระดับอำเซียน  และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ของเทคโนโลยีต่อไปได้ในอนำคต 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

(1) เพ่ือจัดระบบข้อมูลศักยภำพและเทคโนโลยีพลังงำนชีวมวลตลอดทั้งห่วงโซ่อุปสงค์ (Supply 
Chain) ตั้งแต่ต้นน้ ำจนถึงปลำยน้ ำ ในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอำเซียนที่ส ำคัญ และ
วิเครำะห์จัดล ำดับขั้นตอนของกำรพัฒนำเทคโนโลยี (Stage of Development) ของแต่ละประเทศ 

(2) เพ่ือประเมินศักยภำพและจัดล ำดับควำมส ำคัญของเทคโนโลยีพลังงำนชีวมวลในประเทศไทยและ
ประเทศต่ำงๆ ในกลุ่มอำเซียน 

(3) เพ่ือประเมินโอกำสและอุปสรรคของเทคโนโลยีพลังงำนชีวมวลของประเทศไทยต่อกำรเปิด
ประชำคมอำเซียน และสังเครำะห์แนวทำงควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีที่เป็นไป
ได ้

(4) ผลักดันและขับเคลื่อนเทคโนโลยีพลังงำนชีวมวลเพ่ือประโยชน์แก่ควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนของ
ประเทศไทยโดยเครือข่ำยควำมร่วมมือในภูมิภำคอำเซียน 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำวิทยำศสำสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีพลังงำนชีวมวลที่สอดคล้องกับแผนที่น ำทำง  
 พัฒนำเครือข่ำยและโครงกำรร่วมวิจัยระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำเทคโนโลยีพลังงำนชีวมวลของ

อำเซียน 
 พัฒนำแผนที่น ำทำงเทคโนโลยีพลังงำนชีวมวลของประเทศไทยและสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศเพ่ือรองรับต่อเป้ำหมำยพลังงำนทดแทนเพ่ือควำมม่ันคงด้ำนพลังงำนของอำเซีย 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  
ผลผลิตของโครงการ (output)  

 แผนปฎิบัติกำรพลังงำนชีวมวลของประเทศไทยเพ่ือรองรับต่อเป้ำหมำยพลังงำนทดแทนเพ่ือควำม
มั่นคงด้ำนพลังงำนของประเทศและอำเซียน 

 โครงกำรร่วมวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีพลังงำนชีวมวลในประเทศและระหว่ำงประเทศ
ในสมำชิกอำเซียน 
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ผลลัพธ์ของโครงการ (outcome) 
 ประเทศไทยมีศักยภำพในพลังงำนชีวมวลจำกผลผลิตทำงกำรเกษตร ขำดแต่กำรพัฒนำเทคโนโลยี

พลังงำนชีวมวลที่มีศักยภำพเข้ำสู่เชิงพำณิชย์ และเหมำะสมกับแต่ละพ้ืนที่ชุมชน น ำไปสู่กำรสร้ำง
งำน สร้ำงอำชีพ และเพ่ิมมูลค่ำของผลผลิตทำงกำรเกษตร  

 สำมำรถผลักดันและขับเคลื่อนเทคโนโลยีพลังงำนชีวมวลที่มีศักยภำพในเชิงพำณิชย์ของประเทศไทย
เพ่ือกำรพัฒนำสู่ประเทศในกลุ่มอำเซียน 

 สำมำรถถ่ำยทอดเทคโนโลยีพลังงำนชีวมวลที่มีศักยภำพของไทยไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้ำน 
 เกิดกลไกควำมร่วมมือในกำรจัดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ระหว่ำงผู้เชี่ยวชำญทั้งในและระหว่ำงประเทศ 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 คณะท ำงำนร่วมฯ (แต่งตั้งแล้ว) 

6. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (7.4) ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรพ์ลงังาน (ตา่งประเทศ) 

โครงการยอ่ย 1: โครงการขบัเคลือ่น
นโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมพลงังานชวีมวลเพือ่เตรยีม
ความพรอ้มตอ่การเปิดประชาคม
อาเซยีน 

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย / 
ความรว่มมอืงานวจัิยระหวา่ง
ประเทศ 

  สถานภาพ
เทคฯ 

  โครงการ 
วจัิยรว่ม
ระหวา่ง
ประเทศ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณปี 2557 
Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (7.4) ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรพ์ลงังาน (ตา่งประเทศ) 

โครงการยอ่ย 1: โครงการขบัเคลือ่นนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมพลงังานชวีมวลเพือ่เตรยีมความพรอ้มตอ่การเปิดประชาคมอาเซยีน 

3.00 0.50 0.50 1.00 1.00 

รวมงบประมาณ 3.00 0.50 0.50 1.00 1.00 
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(8) โครงการปรับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเครื่องมือดัชนี
ตัวชี้วัด ฐานข้อมูล ด้าน วทน.  

สอดคล้องกับเป้าหมาย (นรม.ย่ิงลักษณ์)  สร้างรายได้  ลดรายจ่าย  ขยายโอกาส 

ยุทธศาสตร์ประเทศ (28 ประเด็น) 7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (100 ดัชนีชี้วัด) 
ระยะเวลาตลอดโปรแกรม 1 ปี เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 

หน่วย : ล้ำนบำท 

โครงการการย่อย 
รวมงบปี 
2557 

(8.1) โครงกำรศึกษำและจัดท ำดัชนีชี้วัดควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ 

6.55 

(8.2) โครงกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 0.50 
(8.3) โครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (2555-2564) 

2.65 

รวมงบประมาณ 9.70 
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โครงการย่อย (8.1) โครงการศึกษาและจัดท าดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
(1) โ คร งก ำรสอดคล้ อ งกั บยุ ทธศ ำสตร์ ป ระ เทศ  ( Country Strategy) ใน เ รื่ อ ง  Growth & 

Competitiveness ซึ่งระบุแนวทำงกำรปรับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (100 ดัชนีชี้วัด) 
(2) โครงกำรสอดคล้องกับนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) แห่งชำติ 

ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2564) ยุทธศำสตร์ที่ 5: กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนและปัจจัยเอ้ือด้ำน วทน. ของประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มำตรกำรที่ 
5.5.2 กำรพัฒนำ/บูรณำกำรฐำนข้อมูล วทน. ในมิติต่ำงๆ ให้สมบูรณ์และทันสมัย 

(3) เป็นภำรกิจที่ระบุไว้ตำม พรบ.วทน. พ.ศ.2551 หมวด 3 มำตรำ 17 (6) ที่ระบุให้ สวทน. จัดให้มี
ตัวชี้วัด ฐำนข้อมูล ดัชนี และกำรศึกษำวิจัยนโยบำยด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

(4) สอดคล้องกับมติ ครม. เรื่องแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558 เมื่อวันที่ 4 
มิถุนำยน 2556 เพ่ือจัดท ำสถิติทำงกำรด้ำน วทน. 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
(1)  เพ่ือส ำรวจและรวบรวมข้อมูลด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมกำร

ผลิตและอุตสำหกรรมบริกำรของประเทศไทย 
(2) เพ่ือวิเครำะห์สถำนภำพด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของผู้ประกอบกำรไทยกับกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขันของประเทศ 
(3) เพ่ือรวบรวมข้อมูล สถิติ ตัวชี้วัด และดัชนีด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) และ

น ำไปข้อมูล สถิติ ตัวชี้วัด และดัชนีดังกล่ำว ไปวิเครำะห์และจัดท ำ รำยงำนสถำนภำพและ
ควำมก้ำวหน้ำด้ำน วทน.ของประเทศ 

(4) เพ่ือพัฒนำดัชนีและตัวชี้วัดใหม่ ด้ำน วทน. เพื่อให้ประเทศมีดัชนีและตัวชี้วัดด้ำน วทน.  
(5) เพ่ือให้บรรลุตำมภำรกิจที่ระบุไว้ตำม พรบ.วทน. พ.ศ.2551 หมวด 3 มำตรำ 17 (6) ที่ให้ สวทน. 

จัดให้มีตัวชี้วัด ฐำนข้อมูล ดัชนี และกำรศึกษำวิจัยนโยบำยด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และบรรลุเป้ำหมำย และบรรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำยและแผน วทน. 
แห่งชำติ ฉบับที่ 1 มำตรกำรที่ 5.5.2 กำรพัฒนำ/บูรณำกำรฐำนข้อมูล วทน. ในมิติต่ำงๆ ให้
สมบูรณ์และทันสมัย 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
 รำยงำนวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชน ฐำนข้อมูลและ

เว็บไซต์ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชน และท ำเนียบผู้ประกอบกำรที่มีกิจกรรมด้ำนกำรวิจัย
และพัฒนำ (เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์และซีดี) 

 หนังสือดัชนีวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ประจ ำปี 2557 
 รำยงำนวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้ำน วทน. ของประเทศ 
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 ฐำนข้อมูลตัวชี้วัดและดัชนีชี้วัดด้ำน วทน. อำทิเช่น ฐำนข้อมูลก ำลังคน ด้ำน วทน. ฐำนข้อมูลกำรค้ำ
สินค้ำเทคโนโลยีขั้นสูง ฐำนข้อมูลกำรจัดสรรและเบิกจ่ำยงบประมำณด้ำน วทน. ของประเทศ 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  
 วช. น ำข้อมูลผลกำรส ำรวจกำรวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนไปรวมกับภำครัฐ , ภำคอุดมศึกษำ, 

ภำคเอกชนไม่ค้ำก ำไร, ภำครัฐวิสำหกิจ เพื่อให้ได้ภำพรวมของประเทศ 
 หน่วยงำนต่ำงๆ น ำไปใช้ในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของ

อุตสำหกรรมต่ำงๆ โดยมีหน่วยงำนที่ใช้ข้อมูล อำทิเช่น ศอ., ศช., ศน., ศว., ศลช., สนช., สกว., วช., 
สศช., สสช., สกท. รวมถึงนักวิจัยจำกสถำบัน กำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ เป็นต้น 

 ส่งข้อมูลกำรวิจัยและพัฒนำให้กับ Thailand Management Association (TMA) เพ่ือส่งให้กับ 
IMD ในกำรจัดอันดับควำมสำมำรในกำรแข่งขัน และส่งข้อมูลให้กับ UNESCO เพ่ือรวบรวมข้อมูล
กำรวิจัยและพัฒนำของประเทศต่ำงๆ 

 ส่งข้อมูล สถิติ ตัวชี้วัด และดัชนี ด้ำน วทน. เพ่ือน ำไปจัดท ำสถิติทำงกำร (Official statistics) ด้ำน 
วทน. ตำมแผนแม่บทสถิติรำยสำขำ วทน. 

 เกิดเครือข่ำยกำรจัดท ำข้อมูลและเครือข่ำยผู้ใช้ข้อมูลด้ำน วทน. อย่ำงเป็นรูปธรรมเพ่ิมขึ้น อำทิเช่น 
เครือข่ำยกำรจัดท ำข้อมูลกำรค้ำสินค้ำเทคโนโลยีขึ้นสูงระหว่ำงประเทศ ระหว่ำง สวทน. และ
หน่วยงำนในกระทรวงพำณิชย์ 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร อำศัยกลไกคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนชุดต่ำงๆ ดังนี้ 
 คณะอนุกรรมกำรจัดท ำดัชนีวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 

1) เลขำธิกำรสถิติแห่งชำติ     ประธำนอนุกรรมกำร 
2) เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ   อนุกรรมกำร 

และสังคมแห่งชำติหรือผู้แทน 
3) เลขำธิกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร หรือผู้แทน  อนุกรรมกำร 

อธิบดีกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ หรือผู้แทน   อนุกรรมกำร 
4) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม หรือผู้แทน  อนุกรรมกำร  
5) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย หรือผู้แทน อนุกรรมกำร 
6) ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข หรือผู้แทน  อนุกรรมกำร 
7) เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ หรือผู้แทน    อนุกรรมกำร 
8) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผนอุดมศึกษำ   อนุกรรมกำร 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ 
9) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ   อนุกรรมกำร 

เทคโนโลยีแห่งชำติ 
10) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์   อนุกรรมกำร 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
11) ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผนกำรวิจัย   อนุกรรมกำร 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
12) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ข้อสนเทศกำรวิจัย    อนุกรรมกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
13) ผู้แทนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย    อนุกรรมกำร 
14) นำยแพทย์วิจำรณ์ พำนิช     อนุกรรมกำร 
15) นำยสุธรรม วำณิชเสนี      อนุกรรมกำร 
16) นำยนักสิทธิ์ คูวัฒนำชัย      อนุกรรมกำร 
17) ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์  อนุกรรมกำรและ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ   เลขำนุกำร 
18) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ     อนุกรรมกำรและ 

      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
19) ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์  อนุกรรมกำรและ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 คณะท ำงำนก ำกับกำรศึกษำเชิงวิชำกำรโครงกำรส ำรวจข้อมูลกำรวิจัยและพัฒนำ (เป็นผู้ติดตำม

ประเมินผลโครงกำรส ำรวจข้อมูลวิจัยและพัฒนำ) ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 
1) นำยวิลำศ สุวี       ประธำน 
2) นำงสิรี ชัยเสรี       คณะท ำงำน 
3) ผู้แทนส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ     คณะท ำงำน 
4) ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ   คณะท ำงำน 
5) ผู้แทนส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ คณะท ำงำน 
6) ผู้แทนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    คณะท ำงำน 
7) ผู้แทนส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ    คณะท ำงำน 
8) ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน   คณะท ำงำน 
9) ผู้แทนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย    คณะท ำงำน 
10) ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์  คณะท ำงำนและ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ    เลขำนุกำร 
11) ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์  คณะท ำงำนและ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 คณะท ำงำนก ำกับโครงกำรจัดท ำระบบกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี มีองค์ประกอบดังนี้ 
1) นำยสมชำย  ฉัตรรัตนำ    ประธำนคณะท ำงำน 
2) ผู้แทนส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ    คณะท ำงำน 
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3) ผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำร    คณะท ำงำน 
4) ผู้แทนกระทรวงแรงงำน    คณะท ำงำน 
5) นำยธิติ  บวรรัตนำรักษ์    คณะท ำงำน  
6) นำยคมเมธ  จิตวำนิชไพบูลย์    คณะท ำงำน 
7) นำงบงกช  สืบสัจจวัฒน์    คณะท ำงำน 
8) นำยสนธิ  นรำเขมอนันต์    คณะท ำงำน 
9) นำยนนทวัฒน์  มะกรูดอินทร์    คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 

6. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (8.1) โครงการศกึษาและจัดท าดชันชีีว้ดัความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมของประเทศ 

1. โครงการจัดท ารายงานสถานภาพ วทน. ของประเทศ (STI Report)          

1.1 รายงานสถานภาพดา้น วทน.  ของประเทศไทย (หนังสอื State of 
the Nation และหนังสอืดชัน ีวท ฉบบัประชาชน) 

         

      1.1.1 หนังสอื State of the Nation  หนังสอื (เลม่)   1     

      1.1.2 หนังสอืดชัน ีวทน. ฉบบัประชาชน หนังสอื (เลม่)     1   

1.2 การจัดสรรและเบกิจา่ยงบประมาณ วทน. ของภาครัฐ          

      1.2.1 รายงานการวเิคราะหโ์ครงสรา้งและชอ่งวา่งของการลงทนุ
ภาครัฐดา้น วทน.* 

หนังสอื (เลม่) 1       

      1.2.2 รายงานการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 STI Review 
(ฉบบั) 

    1   

      1.2.3 ฐานขอ้มลูรายงานการจัดสรรประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ฐานขอ้มลู 
(ฐาน) 

    1   

      1.2.4 รายงานการเบกิจา่ยงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 STI Review 
(ฉบบั) 

    1   

      1.2.5 ฐานขอ้มลูรายงานการจัดสรรประมาณ ปีงบประมาณ 2556 ฐานขอ้มลู 
(ฐาน) 

    1   

1.3 การจัดท า STI Review (IMD, WEF, SET100)          

      1.3.1 รายงานการวเิคราะหข์ดีความสามารถการแขง่ขนั WEF ปี 
2556-57  

STI Review 
(ฉบบั) 

1       

      1.3.2 รายงานสถานกาพการวจัิยพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมของ
กจิการขนาดใหญ ่

STI Review 
(ฉบบั) 

  1     

      1.3.3 รายงานการวเิคราะหข์ดีความสามารถการแขง่ขนั IMD ปี 
2557 

STI Review 
(ฉบบั) 

    1   

1.4 การศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูการคา้สนิคา้เทคโนโลยขีัน้สงูระหวา่ง
ประเทศ (High technology trade) 

1. STI Review 
(ฉบบั) 

2. ฐานขอ้มลู 
(ฐาน) 

  1     

2. โครงการพฒันาตวัชีว้ดัดา้น วทน (Indicator Development)          

2.1 การพฒันาการเชือ่มโยงฐานขอ้มลูก าลงัคนดา้น วท. (โครงการ
ตอ่เนือ่ง) 

1.รายงาน 
(ฉบบั) 

2.ระบบการ
เชือ่มโยงขอ้มลู 

  1     

2.2 การศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูผลงานตพีมิพ ์(Bibliometric studies) STI Review 
(ฉบบั) 

    1   

2.3 การจัดท าระบบคลงัขอ้มลูงานวจัิยไทย (TNRR): การพฒันาระบบ
ตลาดกลางรวบรวมผลงานวจัิย (Research Marketplace) 

1.ระบบตลาด
กลาง 

2.เครอืขา่ย 

      1 

3. โครงการยอ่ยส ารวจขอ้มลูดา้นการวจัิยและพฒันาของภาคเอกชน          

3.1 การส ารวจขอ้มลูดา้นการวจัิยและพฒันาของภาคเอกชน ปีขอ้มลู 
2555-2556 

         

      3.1.1 รายงานวเิคราะหส์ถานการณ์การลงทนุดา้นการวจัิยและ
พฒันาของภาคเอกชน ปีขอ้มลู 2554* 

รายงาน (ฉบบั)   1     

      3.1.2 ฐานขอ้มลูการวจัิยและพฒันา ปีขอ้มลู 2554* ฐานขอ้มลู 
(ฐาน) 

  1     

      3.1.3 ท าเนยีบรายชือ่ภาคเอกชนทีม่กีารวจัิยและพฒันา ปีขอ้มลู 
2554* 

ซดีรีอม (แผน่)   1     

      3.1.4 รายงานวเิคราะหส์ถานการณ์การลงทนุดา้นการวจัิยและ
พฒันาของภาคเอกชน ปีขอ้มลู 2555-2556 

รายงาน (ฉบบั)       1 
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กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

      3.1.5 ฐานขอ้มลูการวจัิยและพฒันา ปีขอ้มลู 2555-2556 ฐานขอ้มลู 
(ฐาน) 

      1 

      3.1.6 ท าเนยีบรายชือ่ภาคเอกชนทีม่กีารวจัิยและพฒันา ปีขอ้มลู 
2555-2556 

ซดีรีอม (แผน่)       1 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณปี 2557 
Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (8.1) โครงการศกึษาและจัดท าดชันชีีว้ดัความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมของประเทศ 

1. โครงการจัดท ารายงานสถานภาพ วทน. ของประเทศ (STI Report) 2.50 0.35 1.34 0.76 0.05 

1.1 รายงานสถานภาพดา้น วทน.  ของประเทศไทย (หนังสอื State of the 
Nation และหนังสอืดชัน ีวท ฉบบัประชาชน) 

1.79 0.18 0.98 0.63 0.00 

1.2 การจัดสรรและเบกิจา่ยงบประมาณ วทน. ของภาครัฐ 0.30 0.00 0.17 0.13 0.00 

1.3 การจัดท า STI Review (IMD, WEF, SET100) 0.06 0.02 0.04 0.00 0.00 

1.4 การศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูการคา้สนิคา้เทคโนโลยขีัน้สงูระหวา่งประเทศ 
(High technology trade) 

0.30 0.15 0.15 0.00 0.00 

2. โครงการพฒันาตวัชีว้ดัดา้น วทน (Indicator Development) 1.00 0.05 0.58 0.12 0.25 

2.1 การพฒันาการเชือ่มโยงฐานขอ้มลูก าลงัคนดา้น วท. (โครงการตอ่เนือ่ง) 0.23 0.03 0.20 0.00 0.00 

2.2 การศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูผลงานตพีมิพ ์(Bibliometric studies) 0.40 0.00 0.30 0.10 0.00 

2.3 การจัดท าระบบคลงัขอ้มลูงานวจัิยไทย (TNRR): การพฒันาระบบตลาด
กลางรวบรวมผลงานวจัิย (Research Marketplace) 

0.12 0.02 0.08 0.02 0.00 

3. โครงการยอ่ยส ารวจขอ้มลูดา้นการวจัิยและพฒันาของภาคเอกชน 3.05 0.00 0.68 1.15 1.23 

3.1 การส ารวจขอ้มลูดา้นการวจัิยและพฒันาของภาคเอกชน ปีขอ้มลู 2555-
2556 

1.83 0.00 0.68 1.15 0.00 

รวมงบประมาณ 6.55 0.40 2.60 2.02 1.53 



หน้าที่ 117 ของ 126 
 

โครงการย่อย (8.2) โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
(1) โ คร งก ำรสอดคล้ อ งกั บยุ ทธศ ำสตร์ ป ระ เทศ  ( Country Strategy) ใน เ รื่ อ ง  Growth & 

Competitiveness ซึ่งระบุแนวทำงกำรปรับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (100 ดัชนีชี้วัด) 
(2) โครงกำรสอดคล้องกับนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) แห่งชำติ 

ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2564) ยุทธศำสตร์ที่ 5: กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนและปัจจัยเอ้ือด้ำน วทน. ของประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มำตรกำรที่ 
5.5.2 กำรพัฒนำ/บูรณำกำรฐำนข้อมูล วทน. ในมิติต่ำงๆ ให้สมบูรณ์และทันสมัย 

(3) เป็นภำรกิจที่ระบุไว้ตำม พรบ.วทน. พ.ศ.2551 หมวด 3 มำตรำ 17 (6) ที่ระบุให้ สวทน. จัดให้มี
ตัวชี้วัด ฐำนข้อมูล ดัชนี และกำรศึกษำวิจัยนโยบำยด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

(4) สอดคล้องกับมติ ครม. เรื่องแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558 เมื่อวันที่ 4 
มิถุนำยน 2556 เพ่ือจัดท ำสถิติทำงกำรด้ำน วทน. 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
(1)  พัฒนำและบ ำรุงรักษำคลังข้อมูล วทน. ระบบสำรสนเทศด้ำน วทน. และระบบภูมิสำรสนเทศด้ำน 

วทน. เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ สวทน. ให้มีข้อมูลที่ทันสมัยและระบบที่มีประสิทธิภำพดี
ยิ่งขึ้น 

(2) พัฒนำและบ ำรุงรักษำเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล วทน. เพ่ือเป็นศูนย์กลำงในกำรเผยแพร่ข้อมูล สถิติ และ
ดัชนีด้ำน วทน. แก่ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน 

(3) เพ่ือให้บรรลุตำมภำรกิจที่ระบุไว้ตำม พรบ.วทน. พ.ศ.2551 หมวด 3 มำตรำ 17 (6) ที่ให้ สวทน. 
จัดให้มีตัวชี้วัด ฐำนข้อมูล ดัชนี และกำรศึกษำวิจัยนโยบำยด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และบรรลุเป้ำหมำย และบรรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำยและแผน วทน. 
แห่งชำติ ฉบับที่ 1 มำตรกำรที่ 5.5.2 กำรพัฒนำ/บูรณำกำรฐำนข้อมูล วทน. ในมิติต่ำงๆ ให้
สมบูรณ์และทันสมัย 

3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
 คลังข้อมูลและระบบสำรสนเทศด้ำน วทน. 
 ระบบภูมิสำรสนเทศด้ำน วทน. 
 เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล วทน. 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับท่ีเป็นรูปธรรม  
 บุคลำกรภำยใน สวทน. และบุคลำกรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สำมำรถน ำข้อมูล วทน. ที่ถูกต้อง

และแม่นย ำไปใช้ได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์
ประเทศ และตำมนโยบำยและแผน วทน. แห่งชำติ ในกำรใช้ วทน. ขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ 
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 ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล สถิติและดัชนีด้ำน วทน. อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 จะจัดให้มีแบบประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้งำนคลังข้อมูล วทน. ระบบภูมิสำรสนเทศด้ำน วทน. และ
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล วทน. อย่ำงต่อเนื่อง 

6. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (8.2) โครงการจัดท าระบบฐานขอ้มลูดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

1.1 การจัดท าคลงัขอ้มลูและระบบสารสนเทศเพือ่จัดการขอ้มลู
สถานการณ์ดา้น วทน. ของประเทศ  

         

     1.1.1 คลงัขอ้มลู วทน. คลงัขอ้มลู 
(ปรับปรงุขอ้มลู) 

      1 

     1.1.2 ระบบขอ้มลูภมูสิารสนเทศดา้น วทน.* ระบบขอ้มลู 
(ปรับปรงุขอ้มลู) 

      1 

     1.1.3 เว็ปไซตศ์นูยข์อ้มลู วทน. เว็ปไซต ์
(ปรับปรงุขอ้มลู) 

      1 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณปี 2557 
Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (8.2) โครงการจัดท าระบบฐานขอ้มลูดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

โครงการจัดท าระบบฐานขอ้มลูดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ
นวตักรรม 

0.50 0.02 0.17 0.17 0.15 

รวมงบประมาณ 0.50 0.02 0.17 0.17 0.15 
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โครงการย่อย (8.3) โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (2555-
2564) 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
(1) โ คร งก ำรสอดคล้ อ งกั บยุ ทธศ ำสตร์ ป ระ เทศ  ( Country Strategy) ใน เ รื่ อ ง  Growth & 

Competitiveness ซึ่งระบุแนวทำงกำรปรับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (100 ดัชนีชี้วัด) และ
กำรติดตำมผลักดันให้มีกำรใช้กำรวิจัยและพัฒนำขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ 

(2) โครงกำรสอดคล้องกับนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) แห่งชำติ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2564) ยุทธศำสตร์ที่ 5: กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนและปัจจัยเอ้ือด้ำน วทน. ของประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มำตรกำรที่ 
5.5.1 กำรจัดท ำแผน วทน. แห่งชำติ ซึ่งระบุให้มีกำรสร้ำงและพัฒนำระบบประเมินผลนโยบำย
ระดับชำติด้ำน วทน. และเร่งรัดกำรด ำเนินงำนตำมแผน กำรรำยงำนผลเพ่ือให้บรรลุผลตำม
เป้ำหมำยที่มีดัชนีชี้วัดเชิงเศรษฐกิจและสังคมและมีหน่วยงำนรับผิดชอบชัดเจน และมำตรกำรที่ 
5.5.2 กำรพัฒนำ/บูรณำกำรฐำนข้อมูล วทน. ในมิติต่ำงๆ ให้สมบูรณ์และทันสมัย 

(3) เป็นภำรกิจที่ระบุไว้ตำม พรบ.วทน. พ.ศ.2551 หมวด 3 มำตรำ 17 (7) ที่ระบุให้ สวทน. จัดท ำ
รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลตำมนโยบำยและแผนระดับชำติวำดวยวิทยำศำสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเสนอตอคณะกรรมกำรเพ่ือน ำเสนอตอคณะรัฐมนตรีตำมมำตรำ 12 (2) 

(4) สอดคล้องกับมติ ครม. เรื่องแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558 เมื่อวันที่ 4 
มิถุนำยน 2556 เพ่ือจัดท ำสถิติทำงกำรด้ำน วทน. 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
(1)  เพ่ือพัฒนำระบบติดตำมและประเมินผลนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

แห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555 – 2564) 
(2) เพ่ือจัดท ำรำยงำนติดตำมและประเมินผลนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

แห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555 – 2564) 
3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  

 ระบบติดตำมและประเมินผลนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับ
ที่ 1 (พ.ศ.2555 – 2564) ทั้งในภำพรวม รำยสำขำอุตสำหกรรมเป้ำหมำย รำยพ้ืนที่ และโครงกำร
ด้ำน วทน. ขนำดใหญ่ 

 รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555 – 2564) 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  
 น ำเสนอรำยงำนติดตำมและประเมินผลนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

แห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555 – 2564) ต่อคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชำติ (กวทน.) 
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 หน่วยงำนต่ำงๆ ตระหนักถึงเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ประเทศ และเป้ำหมำยตำมนโยบำยและแผน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 และจัดสรรงบประมำณ และผลักดัน
โครงกำร/กิจกรรม เพ่ือตอบสนองเป้ำหมำยดังกล่ำว 

5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร อำศัยกลไกคณะท ำงำนก ำกับโครงกำร ดังนี้ 
 คณะท ำงำนก ำกับโครงกำรจัดท ำระบบติดตำมและประเมินผลนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 
(1) นำยมีชัย วีระไวทยะ     ที่ปรึกษำ 
(2) นำยด ำริ สุโขธนัง     ที่ปรึกษำ 
(3) นำยกฤษพงศ์ กีรติกร     ที่ปรึกษำ 
(4) นำยศักรนิทร์ ภูมิรัตน     ที่ปรึกษำ 
(5) นำยอมเรศ ภูมิรัตน     ที่ปรึกษำ 
(6) นำยพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล    ที่ปรึกษำ 
(7) นำยพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ที่ปรึกษำ 
(8) นำยสมชำย ฉัตรรัตนำ     ประธำนคณะท ำงำน 
(9) นำงสำวสิริพร พิทยโสภณ    คณะท ำงำน 
(10)  นำยชินำวุธ ชินะประยูร    คณะท ำงำน 
(11)  นำยสนธิ นรำเขมอนันต์    คณะท ำงำน 
(12)  นำยธเนศ มหัทธนำลัย     คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
(13)  นำยนนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์    คณะท ำงำนและ 

        ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
6. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (8.3) โครงการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานตามนโยบายและแผนวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ
(2555-2564) 

1.1 การตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานตามนโยบายและ
แผน วทน. แหง่ชาตฉิบบัที ่1 ระยะที ่1* 

รายงานการตดิตาม
ประเมนิผล (เลม่) 

  1     

1.2 การตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานตามนโยบายและ
แผน วทน. แหง่ชาตฉิบบัที ่1 ระยะที ่2 

รายงานการตดิตาม
ประเมนิผล (เลม่) 

      1 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณปี 2557 
Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (8.3) โครงการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานตามนโยบายและแผนวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ
(2555-2564) 

1.1 การตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานตามนโยบายและแผน 
วทน. แหง่ชาตฉิบบัที ่1 ระยะที ่1, ระยะที ่2 

2.65 0.00 0.56 0.56 1.54 

รวมงบประมาณ 2.65 0.00 0.56 0.56 1.54 
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(9) โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 

สอดคล้องกับเป้าหมาย (นรม.ย่ิงลักษณ์)  สร้างรายได้  ลดรายจ่าย  ขยายโอกาส 

ยุทธศาสตร์ประเทศ (28 ประเด็น) 8.3 การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks 
ระยะเวลาตลอดโปรแกรม 1 ปี เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 

หน่วย : ล้ำนบำท 
โครงการการย่อย รวมงบปี 2557 

โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน STI Park 9.58 
รวมงบประมำณ 9.58 
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โครงการย่อย (9.1) โครงการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน STI Park 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
“อุทยำนวิทยำศำสตร์” หรือ นิคมธุรกิจวิทยำศำสตร์ คือสถำนที่ส ำหรับภำคเอกชนในกำรท ำวิจัยและ

พัฒนำ ซึ่งมีบทบำทส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยเป็นอย่ำง
มำก เนื่องจำกกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำรของไทยนับจำกปัจจุบันต้องขยับออกจำกกำรแข่งขันที่
อยู่บนฐำนควำมได้เปรียบทำงด้ำนปัจจัยกำรผลิตแบบดั้งเดิมที่ใช้แรงงำนเข้มข้น และรำคำถูก รวมถึงกำรผลิต
สินค้ำและบริกำรคุณภำพปำนกลำงรำคำถูก ไปสู่กำรแข่งขันฐำนควำมรู้ที่ต้องใช้องค์ควำมรู้ทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มำกข้ึน อุทยำนวิทยำศำสตร์จึงเป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ส ำคัญ
ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ ตลอดจนบ่มเพำะผู้ประกอบกำรและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ สู่ระบบเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นตัวกลำงเชื่อมโยงระหว่ำงภำคอุตสำหกรรม ภำครัฐ ภำค
กำรศึกษำ และภำคชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยสร้ำงธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ และส่ งเสริมกำรน ำผลกำรวิจัยและ
พัฒนำเข้ำสู่ระบบกำรคุ้มครองและกำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ รวมทั้งส่งเสริมกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำน วทน. 
ของประเทศ  

รัฐบำลจึงได้ก ำหนดให้มีกำรจัดตั้งอุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย เพ่ือผลักดันกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีให้รองรับกำรพัฒนำประเทศทั้งทำงเศรษฐกิจและสังคม และเพ่ือเสริม
สร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศอย่ำงยั่งยืน จำกนั้นเพ่ือกระจำยกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และระบบนวัตกรรมของประเทศสู่ระดับภูมิภำคและระดับท้องถิ่น คณะรัฐมนตรี
จึงได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีด ำเนินโครงกำรจัดตั้งอุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคเหนือ 
อุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และอุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคใต้  

โดยปัจจุบันภำครัฐเป็นผู้ลงทุนหลักในกำรจัดตั้งและด ำเนินกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ อย่ำงไรก็ดี ได้มี
นโยบำยเปิดกว้ำงให้ภำคเอกชนเป็นผู้ลงทุนจัดตั้งอุทยำนวิทยำศำสตร์ โดยภำครัฐจะให้กำรส่งเสริมผ่ำนระบบ
แรงจูงใจที่เหมำะสมทั้งด้ำนกำรเงิน ภำษี และกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมภำคเอกชนในเรื่องดังกล่ำวจะเน้นกำรสร้ำงควำมร่วมมือแบบ Public Private Partnership 
(PPP) เพ่ือให้อุทยำนวิทยำศำสตร์เป็นนิคมวิจัย ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมวิจัยพัฒนำของภำคเอกชน ภำครัฐ 
และภำคกำรศึกษำ โดยมีพ้ืนที่เพ่ือกำรด ำเนินกำรวิจัยพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) 
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรด ำเนินงำนวิจัยพัฒนำ เช่น ห้องปฏิบัติกำร เครื่องมือวิจัย เป็นต้น  

จำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ (กสอว.) ได้มีมติ
เห็นชอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุทยำนวิทยำศำสตร์ของประเทศ (พ.ศ. 2556 – 2560) ประกอบด้วยแนวทำง
กำรพัฒนำกิจกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ในระยะ 5 ปี 7 ประเด็นหลัก และมำตรกำรสนับสนุนและส่งเสริมกิจกำร
อุทยำนวิทยำศำสตร์ในระยะ 5 ปี 3 มำตรกำรหลัก ซึ่งเป็นทิศทำงในกำรพัฒนำกิจกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ของ
ประเทศในภำพรวม ประกอบกับนโยบำยภำครัฐที่มุ่งเน้นกำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับ AEC 
โดยเฉพำะด้ำนโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงภูมิภำคอำเซียนเข้ำด้วยกัน นอกจำกนี้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมและ
ปรับตัวรองรับของกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในทศวรรษหน้ำ เนื่องจำกมีควำมเสี่ยงใหม่ ๆ  เช่น จ ำนวน
ประชำกรสูงอำยุเพ่ิมขึ้น กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ  กำรขำดแคลนน้ ำและพ้ืนที่กำรเกษตร ภำวะกำรว่ำงงำน   
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี   แนวควำมคิดเรื่อง  Sustainable growth รวมถึงกำรที่ภำคส่วนต่ำง ๆ ได้
ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงภำคชุมชน ภำคกำรศึกษำ ภำคอุตสำหกรรม  เพ่ือยกฐำนะประเทศจำกรำยได้
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ปำนกลำงเป็นรำยได้สูง ดังนั้น กำรเพ่ิมอรรถประโยชน์ของสิ่งต่ำง ๆ เหล่ำนี้ สำมำรถใช้กำร Connectivity 
ปัจจัยกำรผลิต(วัตถุดิบ คน สินค้ำ) จำกกำรเชื่อมโยงโครงข่ำยขนส่ง (Transport Network) โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
และองค์ประกอบต่อเนื่อง และโครงข่ำยกำรตลำด (Production Network) เพ่ือเชื่อมโยงกำรพัฒนำนวัตกรรม
กับแหล่งทรัพยำกรในภำคเกษตรสู่ภำคกำรผลิตและอุตสำหกรรมอื่นๆ เพ่ือให้เกิดมูลค่ำเพ่ิม (Value creation, 
High value added) แก่ผลิตภัณฑ์เป็นกำรสร้ำงโอกำสใหม่จำกฐำนเดิมที่คำดว่ำจะส่งผลดีต่อประเทศในเขิง
เสรษฐกิจมหภำค 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

(1)  เพ่ือจัดท ำ Master Plan ของ สอว. และอุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค 
(2) เพ่ิมพูนควำมสำมำรถ และเสริมสร้ำงควำมสำมำรถ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรส่งเสริมกิจกำร

อุทยำนวิทยำศำสตร์ของบุคลำกรส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรอุทยำน
วิทยำศำสตร์ (สอว.) บุคลำกรของหน่วยงำนในกระทรวงวิทยำศำสตร์ที่สนับสนุน สอว.  และ
บุคลำกรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกิจกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ 

(3) สร้ำงผู้ประกอบกำรและผลงำนธุรกิจวิทยำศำสตร์ 
(4) ทบทวนและจัดท ำข้อเสนอแนะกำรพัฒนำบริกำรนิคมอุตสำหกรรมฐำนวิทยำศำสตร์ และนโยบำย

ส่งเสริมผู้ประกอบกำรในอุทยำนวิทยำศำสตร์ 
(5) เพ่ือขับเคลื่อนข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยกำรส่งเสริมกิจกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ ด้วยระบบแรงจูงใจ

และสิทธิประโยชน์ในด้ำนกำรเงิน ด้ำนภำษี และด้ำนบุคลำกรวิจัย สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
(6) จัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยและกลไกสนับสนุนกำรผลักดันนโยบำยและแผนพัฒนำกำรสร้ำง

มูลค่ำระเบียงเศรษฐกิจฐำนเกษตรและชีวภำพมูลค่ำสูงตำมแนวเส้นทำงโลจิสติกส์ 
3. เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  

(1) Master plan อุทยำนวิทยำศำสตร์ในประเทศไทย 
(2) หลักสูตรและคู่มือกำรฝึกอบรมบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกิจกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ ทั้งใน

ระดับผู้บริหำร ผู้ปฏิบัติกำร และผู้มีส่วนสนับสนุนงำนอุทยำนวิทยำศำสตร์ 
(3) รำยงำนผลกำรสร้ำงเครือข่ำยผู้ประกอบกำร กำรพัฒนำผู้ประกอบกำร และผู้ให้ค ำปรึกษำ 

(mentors)  
(4) รำยงำนกำรศึกษำข้อเสนอแนะกำรพัฒนำบริกำรนิคมอุตสำหกรรมฐำนวิทยำศำสตร์ และนโยบำย

ส่งเสริมผู้ประกอบกำรในอุทยำนวิทยำศำสตร์ 
(5) กำรขับเคลื่อนข้อเสนอนโยบำยกำรส่งเสริมกิจกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ ด้วยระบบแรงจูงใจและ

สิทธิประโยชน์ในด้ำนกำรเงิน ด้ำนภำษี และด้ำนบุคลำกรวิจัย สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมเพ่ือ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบอุทยำนวิทยำศำสตร์ 

(6) รำยงำนผลกำรส ำรวจสมรรถนะและเชื่อมโยงโครงสร้ำงปัจจัยพ้ืนฐำนของอุทยำนวิทยำศำสตร์ตำม
แผนแม่บท 

(7) รำยงำนกรอบนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนเกษตรและชีวภำพมูลค่ำสูงตำมแนวเส้นทำงโลจิ
สติกส์ 

(8) รำยงำนแผนกำรเชื่อมโยง stakeholders แสดง   Master piece ของฐำนเกษตร 
(9) กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรลงทุนแบบ PPP ในโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และโครงกำรพัฒนำ

เศรษฐกิจฐำนเกษตรและชีวภำพมูลค่ำสูง 
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4. ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เป็นรูปธรรม  
(1) กำรด ำเนินงำนของ สอว. และอุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค ที่มีแนวทำงและทิศทำงกำรด ำเนินงำน

ที่ชัดเจนทั้งในระยะสั้น และ ระยะยำว 
(2) บุคลำกรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกิจกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ

เพ่ิมสูงขึ้น ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำรส่งเสริมกิจกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ 
(3) เกิดเครือข่ำยผู้ประกอบกำร เพ่ือขยำยงำนวิจัยและพัฒนำออกสู่เชิงพำณิชย์มำกขึ้น 
(4) มีผู้ประกอบกำรภำคเอกชนเข้ำใช้บริกำรของอุทยำนวิทยำศำสตร์มำกขึ้น 
(5) เกิดนิคมอุตสำหกรรมฐำนวิทยำศำสตร์โดยมีกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ิมมำกข้ึน รวมถึงมีกำรร่วมลงทุน

ระหว่ำงภำครัฐและเอกชนที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำนของอุทยำนวิทยำศำสตร์เพ่ิมสูงขึ้น 
(6) เกิดกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำงภำคประชำชนเศรษฐกิจฐำนเกษตรและชีวภำพมูลค่ำสูง

เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยผู้ประกอบกำรภำคประชำชนที่เข้มแข็งและแข่งขันได้ในอำเซียน 
(7) เศรษฐกิจของชำติเกิดควำมมั่นคงด้วยเครือข่ำยผู้ประกอบกำรที่ด ำเนินธุรกิจจำกฐำนควำมรู้ด้ำน

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
(8) ประเทศไทยสำมำรถเป็นศูนย์กลำงและก้ำวขึ้นเป็นผู้น ำเศรษฐกิจฐำนเกษตรและชีวภำพของ

อำเซียน 
5. การติดตามประเมินผลโครงการ 

กำรติดตำมและประเมินผลของโครงกำรผ่ำนคณะกรรมกำรที่แต่งตั้งโดย สวทน. ได้แก่ 
 คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร กำรเพ่ิมศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ 
 คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรพัฒนำระบบกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่ (Metamorphosis) 

ผ่ำนกลไกของอุทยำนวิทยำศำสตร์ 
นอกจำกนี้ ในส่วนของข้อเสนอนโยบำยส่งเสริมกิจกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ แผนแม่บทกำรพัฒนำ

อุทยำนวิทยำศำสตร์ และข้อเสนอนโยบำยอื่นๆจะมีกำรรำยงำนต่อ กสอว. 
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6. การด าเนินการโครงการย่อยและกิจกรรมย่อย 
ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 

กจิกรรม ผลผลติ Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (9.1) โครงการสง่เสรมิการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน STI Park 

1. โครงการสนับสนุนการด าเนนิงานสง่เสรมิกจิการอทุยานวทิยาศาสตรข์อง 
สอว. 

          

1.1 โครงการการจัดท าหลกัสตูรสมัมนาและฝึกอบรมเพือ่พฒันาบคุลากร
ดา้นอทุยานวทิยาศาสตร ์

หลกัสตูรสมัมนาและฝึกอบรมเพือ่พฒันาบคุลากรดา้นอทุยาน
วทิยาศาสตร ์3 หลกัสตูร 

1       

1.2 โครงการพฒันาระบบการสรา้งผูป้ระกอบการใหม ่(Metamorphosis) 
ผา่นกลไกของอทุยานวทิยาศาสตร ์

ระบบการสรา้งผูป้ระกอบการใหม ่(Metamorphosis) , 
วดิโีออธบิายการเรยีนการสอน 5 วดีโีอ,  
คูม่อื, กรณีศกึษา และเอกสารวดัผลตา่งๆ  

1       

1.3 รายงานการด าเนนิงานของส านักงานเลขานุการคณะกรรมการสง่เสรมิ
กจิการอทุยานวทิยาศาสตร ์(สอว.) 

รายงาน (ฉบบั) 1       

1.4 รายงานขอ้เสนอนโยบายและมาตรการทีเ่กีย่วกบัการพฒันาบรกิารนคิม
อตุสาหกรรมฐานวทิยาศาสตร ์

รายงาน (ฉบบั)     1   

1.5 โครงการเสรมิสรา้งขดีความสามารถใหก้บับคุลากร สอว.และบคุลากร
หน่วยงานทสีนับสนนุ สอว. (Capacity Building Program) 

          

(1) การศกึษาดงูานอทุยานวทิยาศาสตร ์
       -คา่จัดประชมุ 
       -คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 
       - คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

รายงาน (ฉบบั) 1       

(2)  การจัดสมัมนาและฝึกอบรมเพือ่พฒันาบคุลากร ดา้นอทุยาน
วทิยาศาสตร ์
       -คา่จัดประชมุ 
       -คา่ตอบแทนวทิยากร 
       - คา่เดนิทาง 
       - คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

หลกัสตูรและคูม่อืการฝึกอบรม 1 หลกัสตูร 
สมัมนาอทุยานวทิยาศาสตรป์ระจ าปี จ านวน 1 ครัง้ 
จัดงานประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(Knowledge Sharing) จ านวน 
3 ครัง้ 

    1   

1.6 โครงการการจัดท าขอ้เสนอนโยบายมาตรการในการสง่เสรมิการด าเนนิ
กจิการอทุยานวทิยาศาสตรด์ว้ยระบบแรงจงูใจและสทิธปิระโยชนใ์นดา้น
การเงนิ ดา้นภาษี และดา้นบคุลากรวจัิย 

ประชมุผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 4  ครัง้ 
รายงานขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย 1 ฉบบั 

      1 

2. โครงการระเบยีงเศรษฐกจิฐานเกษตรและชวีภาพมลูคา่สงูตามแนว
เสน้ทางโลจสิตกิสเ์ชือ่มโยงสูภ่มูภิาคอาเซยีน 

          

2.1 กจิกรรมการจัดท ากรอบนโยบายและศกึษาความเป็นไปไดใ้นการบรูณา
การภาคประชาชน เศรษฐกจิฐานเกษตรและชวีภาพมลูคา่สงูตามแนว
เสน้ทางโลจสิตกิส ์ (9 เดอืน) 

รายงาน (ฉบบั)     1   

2.2 กจิกรรมการเชือ่มโยง stakeholders (ภาครัฐ ภาคประชาชน) และ
โครงสรา้งปัจจัยพืน้ฐาน ในการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิฐานเกษตรและ
ชวีภาพมลูคา่สงูเชงิพาณชิย ์(10 เดอืน) 

รายงาน (ฉบบั)       1 

2.3 กจิกรรมการศกึษาความเป็นไปไดข้องการลงทนุแบบ PPP ในโครงสรา้ง
พืน้ฐาน และโครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานเกษตรและชวีภาพมลูคา่สงู  

รายงาน (ฉบบั)       1 

2.4 แผนแมบ่ทอทุยานวทิยาศาสตร ์ รายงาน (ฉบบั)     1   
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม 
กจิกรรม แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณปี 2557 
Q1 Q2 Q3 Q4 

โครงการยอ่ย (9.1) โครงการสง่เสรมิการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน STI Park 

1. โครงการสนับสนุนการด าเนนิงานสง่เสรมิกจิการอทุยานวทิยาศาสตรข์อง สอว.           

1.1 โครงการการจัดท าหลกัสตูรสมัมนาและฝึกอบรมเพือ่พฒันาบคุลากรดา้นอทุยานวทิยาศาสตร ์ 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 

1.2 โครงการพฒันาระบบการสรา้งผูป้ระกอบการใหม ่(Metamorphosis) ผา่นกลไกของอทุยานวทิยาศาสตร ์ 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 

1.3 รายงานการด าเนนิงานของส านักงานเลขานุการคณะกรรมการสง่เสรมิกจิการอทุยานวทิยาศาสตร ์(สอว.) 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 

1.4 รายงานขอ้เสนอนโยบายและมาตรการทีเ่กีย่วกบัการพฒันาบรกิารนคิมอตุสาหกรรมฐานวทิยาศาสตร ์ 0.11 0.01 0.03 0.07 0.00 

1.5 โครงการเสรมิสรา้งขดีความสามารถใหก้บับคุลากร สอว.และบคุลากรหนว่ยงานทสีนับสนุน สอว. (Capacity Building Program) 4.15 1.70 0.72 0.60 1.14 

1.6 โครงการการจัดท าขอ้เสนอนโยบายมาตรการในการสง่เสรมิการด าเนนิกจิการอทุยานวทิยาศาสตรด์ว้ยระบบแรงจงูใจและสทิธปิระโยชนใ์นดา้น
การเงนิ ดา้นภาษี และดา้นบคุลากรวจัิย 

0.12 0.01 0.04 0.04 0.05 

2. โครงการระเบยีงเศรษฐกจิฐานเกษตรและชวีภาพมลูคา่สงูตามแนวเสน้ทางโลจสิตกิสเ์ชือ่มโยงสูภ่มูภิาคอาเซยีน 0.00         

2.1 กจิกรรมการจัดท ากรอบนโยบายและศกึษาความเป็นไปไดใ้นการบรูณาการภาคประชาชน เศรษฐกจิฐานเกษตรและชวีภาพมลูคา่สงูตามแนว
เสน้ทางโลจสิตกิส ์ (9 เดอืน) 

0.80 0.20 0.40 0.20 0.00 

2.2 กจิกรรมการเชือ่มโยง stakeholders (ภาครัฐ ภาคประชาชน) และโครงสรา้งปัจจัยพืน้ฐาน ในการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิฐานเกษตรและชวีภาพ
มลูคา่สงูเชงิพาณชิย ์(10 เดอืน) 

0.90 0.15 0.40 0.15 0.20 

2.3 กจิกรรมการศกึษาความเป็นไปไดข้องการลงทนุแบบ PPP ในโครงสรา้งพืน้ฐาน และโครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานเกษตรและชวีภาพมลูคา่สงู  0.80 0.00 0.50 0.30 0.00 

2.4 แผนแมบ่ทอทุยานวทิยาศาสตร ์ 0.50 0.10 0.20 0.10 0.10 

รวมงบประมาณ 9.58 4.37 2.29 1.45 1.48 

 



 


