สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.)

ทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กิติพงค์ พร้อมวงค์
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

ั ัศน์และการเปลีย
วิสยท
่ นกระบวนท ัศน์
ของการพ ัฒนาประเทศ
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ั ัศน์การพ ัฒนาประเทศไทย
วิสยท
โอกาส
การพัฒนาประเทศไทยนับจากนีไ
้ ป
ต ้องการเห็น

กระจาย

่ ม
• การกระจายโอกาสไปสูภ
ู ภ
ิ าค
และประชาชนอย่างทั่วถึง

กระจุก

ผลิตภาพ
ไม่สมดุล
สมดุล

ั
เศรษฐกิจ/สงคม/
ภูมป
ิ ญ
ั ญา/สงิ่ แวดล้อม

ทามาก
ได้นอ
้ ย

ทาน้อย
ได้มาก

• การพัฒนาทีส
่ มดุลระหว่างมิต ิ
เศรษฐกิจ สงั คม ภูมป
ิ ั ญญา
มนุษย์ และสงิ่ แวดล ้อม มากขึน
้
• มุง่ เน ้นเพิม
่ ผลิตภาพ โดยใช ้
้
ทรัพยากรลดลงแต่ใชความรู
้เพิม
่
ผลผลิตให ้มากขึน
้

ั ทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย สภาปฏิรป
ทีม
่ า: ดัดแปลงจากคณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทาวิสย
ู แห่งชาติ (working paper)
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ประเทศไทย 4.0: การเปลี่ยนผ่านโครงสร้างการพัฒนาทั้งระบบ

5 สาขาเป้าหมาย

1. Food, Agriculture & Bio-Tech
2. Smart Devices, Robotics & Mechatronics
3. Digital, IoT, Artificial Intelligence &
Embedded Technology
4. Health, Wellness & Bio-Med
5. Creative, Culture & High Value Services

5 มิตก
ิ ารเปลีย
่ นผ่าน

5 ระเบียบวาระการพ ัฒนา

1. จากเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่เกษตร
สมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการ
เทคโนโลยี หรือ Smart Farming และ
เป็นเกษตรกรแบบผู้ประกอบการ
(Entrepreneur)
2. จากผู้ประกอบการ SMEs แบบเดิมไปสู่
การเป็น Smart Enterprises และสร้าง
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ หรือ
Tech-based Startups ที่มีศักยภาพสูง
3. จากการเป็นผู้ซื้อเทคโนโลยี ไปสู่การเป็น
ผู้สร้างเทคโนโลยี
4. จากบริการแบบดั้งเดิมซึ่งมีการสร้าง
มูลค่าค่อนข้างต่่า ไปสู่การบริการที่มี
มูลค่าสูง (High Value Services)
5. จากการผลิตที่ใช้แรงงานทักษะต่่าไปสู่
การใช้แรงงานที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและทักษะสูง (Highly skilled
labour)

1. เตรียมคนไทย 4.0 สู่โลกที่หนึ่ง
2. พัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
3. บ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม
4. ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจภายในประเทศผ่าน
กลไก 18 คลัสเตอร์กลุ่มจังหวัด
และ 76 จังหวัด
5. บูรณาการอาเซียน เชื่อมประเทศ
ไทยสู่ประชาคมโลก

ที่มา: สุวิทย์ เมษินทรีย์
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การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่เศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ยุคสังคม
ผูป้ ระกอบการ
(Entrepreneurial)
ยุคเศรษฐกิจดิจิทลั
(Digital/Data-Driven)
ยุคสังคมสีเขียว
(Low-Carbon)
ยุคสังคมสูงอายุ
(Aging Society)

ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม

(Innovation-Driven)

ขับเคลื่อนด้วย
ประสิทธิภาพ
(Efficiency-Driven)

ขับเคลื่อนด้วย
ปัจจัยการผลิต

New Growth Engines

(Factor-Driven)

• Inclusive Growth แบ่งปันทัวถึ
่ ง
• Productive Growth มูลค่าเพิ่มสูง
• Green Growth สิ่งแวดล้อมยังยื
่ น

ยุคพลังงาน
จากฟอสซิล
(Fossil-Based)
เศรษฐกิจฐานทรัพยากร

เศรษฐกิจฐานอุตสาหกรรม

(Resource-Intensive Economy)

(Industrial Economy)

เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
(Innovation Economy)

การปฏิรป
ู ระบบวิจ ัยและนว ัตกรรมของประเทศ
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โครงสร้างการกากับและบริหารจัดการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทยก่อนการปฏิรปู
นายกร ัฐมนตรี
คณะร ัฐมนตรี

ระด ับกาหนดนโยบาย

กก. นโยบาย วทน. แห่งชาติ (กวทน.)
สวทน.

ก.วิทย์

ระด ับสน ับสนุนทุน
ิ ธิประโยชน์ตา่ งๆ
และสท

ระด ับปฏิบ ัติการ

สวทช.
สนช.
ศลช.

ปฏิบ ัติการวิจ ัย/
บริการ วท.
-สวทช.
-วศ.
-วว.
-ฯลฯ

กก. พ ัฒนาระบบนว ัตกรรมฯ (คพน.)
สวทช., สวทน., วช.

ก.เกษตร

ก.สาธารณ
สุข

สวก.

สวรส.

สถาบ ันวิจ ัย/
หน่วยปฏิบ ัติ
ทีเ่ กีย
่ วข้องก ับ
วทน.

สถาบ ันวิจ ัย/
หน่วยปฏิบ ัติ
ทีเ่ กีย
่ วข้องก ับ
วทน.

ก.อุตสาห
กรรม

BOI:
ิ ธิ
สท
ประโยช
น์ทาง
ภาษี

สถาบ ัน
เฉพาะทาง

กก.พ ัฒนา ศก.

สภาวิจ ัยฯ

สศช.

วช. (นโยบาย)

สงป.

ก.กลาโหม

สทป.

สถาบ ันวิจ ัย/
หน่วยปฏิบ ัติ
ทีเ่ กีย
่ วข้องก ับ
วทน.

ึ ษา
ก.ศก

สกอ.

มหาวิทยาล ับ/
สถาบ ัน
ึ ษา/
การศก
สถาบ ันวิจ ัย

ก.คล ัง

กรมสรร
พากร:
ิ ธิ
สท
ประโยช
น์ทาง
ภาษี

สาน ักนายก

อืน
่ ๆ

สกว.

วช.
(สนับสนุนทุน)

ผูไ้ ด้ร ับประโยชน์
จากการพ ัฒนา วทน.
- เอกชน
- ชุมชน
ั
- สงคม
- ร ัฐ
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ความเป็นมา
ปั ญหาเชงิ กลไกการยกระดับความสามารถด ้านการวิจัยของประเทศ
• กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ
• การสร ้างและสง่ เสริมบุคลากรวิจัย
• ความเพียงพอของโครงสร ้างพืน
้ ฐาน และความเหมาะสมของ
กฎหมาย กฎ ระเบียบทีเ่ กีย
่ วข ้อง
้
• การนาผลงานไปใชประโยชน์

ประเด็นปัญหาของระบบวิจ ัยไทย
ปั ญหาเชงิ โครงสร ้างและระบบ
• การการกากับนโยบายและทิศทางงานวิจัยของประเทศ
• การจัดองค์กรและภารกิจของหน่วยงานในระบบวิจัยของประเทศ
• การจัดระบบงบประมาณในระบบวิจัยของประเทศ

6 ธ.ค. 59 เสนอ นรม. จ ัดตงั้
คณะทางานจ ัดทาร่างแผนการ
ข ับเคลือ
่ นและปฏิรป
ู ระบบวิจ ัย
แบบบูรณาการของประเทศ
และกรอบยุทธศาสตร์การวิจ ัย
แห่งชาติ 20 ปี
9 ธ.ค. 59 นรม. เห็ นชอบ

แผนการข ับเคลือ
่ นและ
ปฏิรป
ู ระบบวิจ ัยแบบ
บูรณาการของประเทศ
และกรอบยุทธศาสตร์
การวิจ ัยแห่งชาติ 20 ปี
24 ส.ค. 59 เสนอ นรม.
26 ส.ค. 59 เห็ นชอบ

คาสง่ ั คสช ที่ 62/59
6 ต.ค.59
เรือ
่ งการปฏิรป
ู ระบบวิจ ัย
และนว ัตกรรมของประเทศ

**วาระ 2.7 การปฏิรป
ู ระบบการวิจัยเพือ
่ ก ้าวสู่ Thailand 4.0
- การปรับเปลีย
่ นระบบนิเวศของการวิจัย
- การปฏิรป
ู มหาวิทยาลัย
- มาตรการขับเคลือ
่ นงานวิจัยของประเทศ

16 ม.ค. 60
คาสง่ ั นรม.
แต่งตงั้
ผูท
้ รงคุณวุฒ ิ
สวนช.

ประชุมคณะทางาน 2 ครงั้
(26 ธ.ค. 59/ 9 ม.ค. 60)

(ร่าง) แผนการ
ข ับเคลือ
่ นและ
ปฏิรูประบบวิจ ัย
แบบบูรณาการ
ของประเทศ

(ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์
วิจ ัยและ
นว ัตกรรม
แห่งชาติ 20 ปี
5 ระเบียบวาระ

ร่าง 3 - Thailand 4.0
โมเดลข ับเคลือ
่ น
่
ประเทศไทยสูความ
มงค
่ ั ง่ ั มนคง
่ั
และ
ยงยื
่ั น
(4 ม.ค.60)

1. เตรียมคนไทย 4.0 สูโ่ ลกทีห
่ นึง่
2. พัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต**
3. บ่มเพาะผู ้ประกอบการและ
พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่
ขับเคลือ
่ นด ้วยนวัตกรรม
พิมพ์เขียวและ
่
4.
ส
ง
เสริ
มความเข ้มแข็งของ
แผนปฏิบ ัติการ
เศรษฐกิ
จ
ภายในประเทศผ่าน
ข ับเคลือ
่ น
กลไก 18 คลัสเตอร์กลุม
่ จังหวัด
โมเดลข ับเคลือ
่ น
และ
76
จั
ง
หวั
ด
่ วาม
ประเทศไทยสูค
ี น เชอ
ื่ ม
5. บูรณาการอาเซย
มนคง
่ั
มงค
่ ั ง่ ั และยง่ ั ยืน
่ ระชาคมโลก
ประเทศไทยสูป

(5 ม.ค.60)

8

สภานโยบายวิจ ัยและนว ัตกรรมแห่งชาติ
ประธาน
นายกร ัฐมนตรี

รองประธานคนที่ 2
รองนายกร ัฐมนตรี

รองประธานคนที่ 1
รองนายกร ัฐมนตรี

ร ัฐมนตรี

1. ก. กลาโหม
2. ก. การคล ัง
3. ก. การต่างประเทศ
4. ก. ท่องเทีย
่ วและกีฬา
ั
5. ก. พ ัฒนาสงคมและ
ความมนคงของมนุ
่ั
ษย์
6. ก. เกษตรและสหกรณ์
7. ก. คมนาคม
8. ก. ดิจท
ิ ัลเพือ
่ เศรษฐกิจ
ั
และสงคม
9. ก. ทร ัพยากรธรรมชาติ
และสงิ่ แวดล้อม

ห ัวหน้าหน่วยงาน

10. ก. พล ังงาน
11. ก. พาณิชย์
12. ก. มหาดไทย
13. ก. ยุตธ
ิ รรม
14. ก. แรงงาน
15. ก. ว ัฒนธรรม
16. ก. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ึ ษาธิการ
17. ก. ศก
18. ก. สาธารณสุข
19. ก. อุตสาหกรรม

1. สาน ักงบประมาณ
2. คณะกรรมการกฤษฎีกา
ั
3. คณะกรรมการพ ัฒนาการเศรษฐกิจและสงคม
แห่งชาติ
ึ ษา
4. คณะกรรมการการอุดมศก
5. ทีป
่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
6. ทีป
่ ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาล ัยราชภ ัฏ
7. ทีป
่ ระชุมมหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคล
8. มูลนิธบ
ิ ัณฑิตสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
9. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
10. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
11. สถาบ ันวิจ ัยเพือ
่ การพ ัฒนาประเทศไทย

ผูท
้ รงคุณวุฒ ิ

ิ ธิ์
1. ศ.เกียรติคณ
ุ นพ.ไกรสท
ต ันติศริ น
ิ ทร์
2. รศ. กล้าณรงค์ ศรีรอต
3. ศ.เกียรติคณ
ุ เทียนฉาย กีระน ันทน์
4. นพ.สุวท
ิ ย์ วิบุลผลประเสริฐ
5. นายกานต์ ตระกูลฮุน
ั ์ กออน ันตกูล
6. นายทวีศกดิ
7. นายชาติศริ ิ โสภณพนิช
8. นางหิร ัญญา สุจน
ิ ัย

กรรมการและเลขานุการร่วม

เลขาธิการคณะกรรมการวิจ ัยแห่งชาติ และ เลขาธิการสาน ักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนว ัตกรรมแห่งชาติ
่ ยเลขานุการ 2 คน
ผูช
้ ว

9

สภานโยบายวิจ ัยและนว ัตกรรมแห่งชาติ

10

“ร่าง” กรอบยุทธศาสตร์การพ ัฒนาประเทศด้วยการวิจ ัย
และนว ัตกรรม ในระยะ 20 ปี ข้างหน้า

11

ื่ มโยงของยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์หล ักของประเทศในการจ ัดทากรอบยุทธศาสตร์ ว&น แห่งชาติ
การเชอ
6
ยุทธศาสตร์
ชาติ

มน
่ ั คง

การแข่งข ัน

ั
ศกยภาพคน
KI

สงิ่ แวดล้อม

เท่าเทียม

กลไก

Thailand 4.0

6 แผนงานหล ัก ว&น

1

2
การวิจ ัยและนว ัตกรรม
เพือ
่ เพิม
่ ขีด
ความสามารถในการ
แข่งข ัน
(Competitiveness)

การวิจ ัยและนว ัตกรรม
เพือ
่ แก้ไขปัญหาและ
สร้างความเข้มแข็งด้าน
ั
สงคม
ชุมชน ความมนคง
่ั
และคุณภาพชวี ต
ิ

คนไทย 4.0

3

คล ัสเตอร์
เทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต

การวิจ ัยและพ ัฒนา
เพือ
่ สร้างและสะสม
องค์ความรู ้

KI

กลไก

4

การปร ับระบบและบูรณาการงบประมาณ ว&น

5

้ ฐานด้าน ว&น
การพ ัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพืน

6

การปฏิรูประบบและพ ัฒนาปร ับปรุงกฎหมาย ว&น

Key Issue (KI) : โจทย์ใหญ่ของประเทศทีต
่ ้องการการวิจัยและนวัตกรรม

บ่มเพาะ
ผูป
้ ระกอบการ
และพ ัฒนา
เครือข่าย
วิสาหกิจ
18 คล ัสเตอร์
กลุม
่ จ ังหว ัด และ
76 จ ังหว ัด

บูรณาการ
ี น
อาเซย

บริหารจ ัดการ
ภาคร ัฐ
7 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ว&น
ความมน
่ ั คง

แผนพ ัฒนาฯ
ฉบ ับที่ 12

การเกษตร

อุตสาหกรรม

นโยบายและ
แผน วทน.
แห่งชาติ

ั
สงคม
การแพทย์
และ
สาธารณสุข
พล ังงาน
ทร ัพยากรธรรม
ชาติและ
สงิ่ แวดล้อม

ร่างนโยบาย
และ
ยุทธศาสตร์
การวิจ ัยของ
ชาติ
ฉบ ับที่ 9

12

กรอบยุทธศาสตร์หล ักของประเทศในการจ ัดทากรอบยุทธศาสตร์ ว&น แห่งชาติ
6
ยุทธศาสตร์
ชาติ

มน
่ ั คง

การแข่งข ัน

ั
ศกยภาพคน
KI

เท่าเทียม

1.
2.

การวิจ ัยและนว ัตกรรมเพือ
่ เพิม
่ ขีดความสามารถในการแข่งข ัน
(Competitiveness)

4

• งบประมาณวิจ ัยและนว ัตกรรม (Block grant / Top Down Policy Program)
• กองทุน

5

• น ักวิจ ัย
• วิศวกร น ักวิทยาศาสตร์
• แรงงาน STEM

6

• มาตรฐาน
ี ว ัตกรรม
• บ ัญชน

บริหารจ ัดการ
ภาคร ัฐ
ผลล ัพธ์

กลไก

แผนงานหล ัก ว&น

1

สงิ่ แวดล้อม

3.

เพิม
่ จานวนและโอกาสให้ startup เติบโตอย่างก้าวกระโดด
ทาให้เกิดเศรษฐกิจใหม่ (Entrepreneurial Economy)
เพิม
่ เกษตรกร / SMEs (Smart farmer/SMEs) วิสาหกิจ
้ ฐานเศรษฐกิจชวี ภาพ (Bioeconomy)
ชุมชน บนพืน
มีเขตนว ัตกรรมสน ับสนุนเขตเศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น
EECI, Food Innopolis, Startup district

• Talent Mobility (ในประเทศ / ต่างประทศ)
่ งเทคนิค
• ชา
• ศูนย์ทดสอบระด ับชาติ

• กฎหมาย / ระเบียบ
ี งิ่ ประดิษฐ ์
• บ ัญชส

Key Issue (KI) : โจทย์ใหญ่ของประเทศทีต
่ ้องการการวิจัยและนวัตกรรม
ผู ้ขับเคลือ
่ นหลัก : วท. / สวทน. และ อก./ กษ./ คค./ พณ./ กค./ กต.

โจทย์ใหญ่ของประเทศ
1.
2.
3.
4.

ความสามารถในการแข่งข ันอย่างยงยื
่ั น
คล ัสเตอร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ประชาร ัฐ D1, D2, D5, D6, E1
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กรอบยุทธศาสตร์หล ักของประเทศในการจ ัดทากรอบยุทธศาสตร์ ว&น แห่งชาติ
6
ยุทธศาสตร์
ชาติ

มน
่ ั คง

การแข่งข ัน

ั
ศกยภาพคน
KI

เท่าเทียม

กลไก

แผนงานหล ัก ว&น

2
การวิจ ัยและนว ัตกรรมเพือ
่ แก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งด้าน
ั
สงคม
ชุมชน ความมน
่ ั คงและคุณภาพชวี ต
ิ

4

สงิ่ แวดล้อม

บริหารจ ัดการ
ภาคร ัฐ
ผลล ัพธ์

่ น
1. การขยายความเจริญจากศูนย์กลางสูพ
ื้ ที่ 18 กลุม
่ จ ังหว ัด
การกระจายรายได้และความเท่าเทียม
ั
2. แก้ปญ
ั หาสงคม/ชุ
มชนในเรือ
่ งสาค ัญตามนโยบายร ัฐบาล
้ ที,่ ความมนคง,
3. ข้อเสนอแนะในการพ ัฒนาในพืน
่ั
คุณภาพ
ี
่
ิ
ชวต
ิ , สงแวดล้อม
4. พ ัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
่ การ
สน ับสนุนการวิจ ัย
้ ทีช
5. การพ ัฒนาพืน
่ ุมชนฐานความรูแ
้ ละการพ ัฒนาทีย
่ ง่ ั ยืน

้ ที่ (Area based) เช่น นว ัตกรรมเพือ
้ ที่
• แผนงบประมาณการวิจ ัยเชงิ พืน
่ การพ ัฒนาพืน
ั
• แผนงบประมาณการวิจ ัยและถ่ายทอดองค์ความรูแ
้ ละเทคโนโลยี เพือ
่ สงคม
ชุมชน ความมนคง
่ั
และคุณภาพชวี ต
ิ (Community-Engaged Research)
่ เสริม SMEs (Bottom Up Project)
• แผนงบประมาณการวิจ ัยเพือ
่ การสง
ิ สหกรณ์ออมทร ัพย์
• แผนงบประมาณการลงทุนภาคร ัฐ เช่น โครงการ ธกส. ออมสน

ยกระด ับคุณภาพสหกรณ์
้ ฐานเพือ
พ ัฒนาโครงสร้างพืน
่ การเข้าถึงเทคโนโลยี
้ ที่
ปราชญ์ชาวบ้าน มหาวิทยาล ัยจ ังหว ัด และชุมชนในพืน
่ เสริมการทางานของบุคคลกรในพืน
้ ที่
กลไก แรงจูงใจ เพือ
่ สง
ิ ค้าชุมชน
ศูนย์กระจายสน

5

•
•
•
•
•

6

• ระบบงบประมาณการวิจ ัยและนว ัตกรรมจากภาษีในท้องถิน
่ /กองทุน/SME
• บทบาทองค์กรปกครองท้องถิน
่
ิ ค้าชุมชน
• มาตรฐานสน

Key Issue (KI) : โจทย์ใหญ่ของประเทศทีต
่ ้องการการวิจัยและนวัตกรรม

ผู ้ขับเคลือ
่ นหลัก : วช. และ ศธ./ มท./ กห./ กก./ วธ./ ดท./ ทส./ รง./ สธ./พม./ พน./ ยธ.

โจทย์ใหญ่ของประเทศ
1. เพิม
่ คุณภาพชวี ต
ิ และการสร้างรายได้จากองค์ความรู ้
วิจ ัย เทคโนโลยี
2. การบริหารจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาติอย่างยงยื
่ ั น, การ
จ ัดการนา้ , สงิ่ แวดล้อม และพล ังงาน
3. การกระจายรายได้ ความเจริญ และการเข้าถึงสาธารรูป
โภค
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กรอบยุทธศาสตร์หล ักของประเทศในการจ ัดทากรอบยุทธศาสตร์ ว&น แห่งชาติ
6
ยุทธศาสตร์
ชาติ

การแข่งข ัน

มน
่ ั คง

ั
ศกยภาพคน
KI

เท่าเทียม

กลไก

แผนงานหล ัก ว&น

3
ั
การวิจ ัยและพ ัฒนาเพือ
่ เพิม
่ ศกยภาพหน่
วยงาน
การสร้างสะสมองค์ความรู ้

4

5

6

•
•
•
•

ั
แผนงบประมาณเพือ
่ เพิม
่ ศกยภาพการบริ
หารราชการของหน่วยงาน (Capacity Building)
แผนงบประมาณเพือ
่ สร้างและสะสมองค์ความรูเ้ พือ
่ การพ ัฒนาประเทศ (Platform)
แผนงบประมาณเพือ
่ งานวิจ ัยขนสู
ั้ ง (Frontier Research)
แผนงบประมาณการวิจ ัยกลุม
่ คล ัสเตอร์ (Research Cluster)

•
•
•
•
•
•

ระบบฐานข้อมูลการวิจ ัยและนว ัตกรรม รวมถึงการนาผลงานวิจ ัยไปใชใ้ นมิตต
ิ า่ ง ๆ
ระบบการติดตามและประเมินผลการวิจ ัยและนว ัตกรรม
ระบบมาตรฐานด้านการวิจ ัยและนว ัตกรรม
ห้องปฏิบ ัติการขนสู
ั้ ง
่ เสริมการพ ัฒนาน ักวิจ ัย ทงปริ
สง
ั้
มาณและคุณภาพ
ปร ับปรุงคุณภาพ มาตรฐาน หน่วยงาน ขยายผล และหน่วยงานบริการวิชาการ

• การปร ับปรุงต ัวชวี้ ัดตามประเภทของการวิจ ัยและพ ัฒนา
ิ ทางปัญญา
• การบริหารทร ัพย์สน
• การวิจ ัยร่วมระหว่างหน่วยงาน-เอกชน

Key Issue (KI) : โจทย์ใหญ่ของประเทศทีต
่ ้องการการวิจัยและนวัตกรรม
ผู ้ขับเคลือ
่ นหลัก : ทุกกระทรวง

สงิ่ แวดล้อม

บริหารจ ัดการ
ภาคร ัฐ
ผลล ัพธ์

ั
1. งานวิจ ัยเพือ
่ เพิม
่ ศกยภาพการท
างานของหน่วยงาน
(Organization Performance)
2. งานวิจ ัยเพือ
่ สร้างและสะสมองค์ความรูส
้ าค ัญเพือ
่ การ
พ ัฒนาประเทศ (Platform Research)
3. งานวิจ ัยเพือ
่ ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Frontier
Research)

โจทย์ใหญ่ของประเทศ
1. การเพิม
่ คุณภาพและมาตรฐานการวิจ ัยให้สามารถนาไป
้ ระโยชน์ได้จริง
พ ัฒนาเพือ
่ การใชป
2. กรอบและแนวทางการวิจ ัยทีส
่ อดคล้องก ับการพ ัฒนา
ประเทศ (ตามยุทธศาสตร์)
3. การเป็นเลิศทางด้านวิชาการของประเทศ
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ทิศทางการข ับเคลือ
่ นการวิจ ัยและนว ัตกรรม
เพือ
่ พ ัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งข ัน*

* เนือ
้ หาทีน
่ าเสนอในทีน
่ ต
ี้ ัดมาเฉพาะสว่ นทีเ่ ป็ นทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการเพิม
่ ขีดความสามารถการแข่งขันเท่านั น
้ สาหรับในสว่ นทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการพัฒนาสังคม มนุษยศาสตร์
ชุมชน ท ้องถิน
่ ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล ้อมซงึ่ มีความสาคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าด ้านเศรษฐกิจ ยังไม่ได ้
นาเสนอในครัง้ นี้ ทัง้ นี้ หากมีโอกาสเอือ
้ อานวยจะนาเสนอในครัง้ ต่อๆ ไป
16

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย
ระยะที่ 2
ระยะที่ 4
ระยะที่ 1
ระยะที่ 3
ทรัพยากรธรรมชาติเข้มข้น

เทคโนโลยีเข้มข้น 2557
2558
2542
2545

ฐานนวัตกรรม

2559

2561

2564

2560

2530

*

1.5

Competitiveness
Fund
บัญชีนวัตกรรม

สภาวิจัย

อุทยาน
อุทยาน
สกว.
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สวทช.
ประเทศไทย
ภูมิภาค
โครงการ
โครงการ ป.เอก
นักเรียนทุน วท. กาญจนาภิเษก
< 0.2%

มาตรการภาษี
300%

Talent
Mobility
BIO:
Merit-Based

* ประมาณการ

1.0

0.5

% Gross Expenditure on R&D/GDP

2500

2502

2533
2534
2535

แรงงานเข้มข้น
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การลงทุนความรู้และนวัตกรรมในระดับที่เกิดผลต่อการขับเคลื่อน
การเติบโตของเศรษฐกิจ

เกาหลีใต้

ประเทศไทย
(คาดการณ์)

ที่มา: IMD, The World Competitiveness Yearbook 2016 และ http://data.worldbank.org/indicator
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การเติบโตของการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนไทย

19

20

ปรับโครงสร้างจาก Resource-Based สู่ Knowledge-Based
มูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)

2,500,000
1.5

2,000,000

% ค่าใช้จ่าย R&D ต่อ GDP
กลุ่มอาหาร เกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ

1.0
0.5

1,500,000

0.0
2554

2555

2556

2557

กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์ อจั ฉริ ยะ
หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้
ระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ควบคุม

1,000,000

กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
วัฒนธรรม และบริ การที่มีมูลคา่ สูง
กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์
กลุ่มดิ จิตอล เทคโนโลยี
อิ นเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ
อุปกรณ์ ต่างๆ ปัญญาประดิ ษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

500,000
ทีม่ า: สวทน.

2533

2535

2537

2539

2541

2543

2545

2547

2549

2551

2553

2555

2557
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ปรับโครงสร้างการผลิตไปสู่ Innovation Driven
High
Value-Added

R&D and
Innovation

Marketing and
Services

Innovation

Customer
Services

Prototype

Distribution

Value Creation

Marketing

Design
Development

Low
Value-Added

Knowledge
Intensive

Branding
Manufacture

Assembly

Labour/Resource
Intensive

Current Position of Thailand
Source: Adapted from Stan Shih Smiling Curve (2005)
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Example of Key Development Platforms/Initiatives Needed
Agenda

1

2

3

4

Entrepreneurial
Society

Industry 4.0

Smart Agriculture

Economic Zones
of Innovation

• Startup
• Smart SMEs

• Innovation
Platform for
Target Industries
(10 S-Curves)

• Agricultural Economic
Zone
• Special incubator for
SE and Startup
• Seasonal weather
forecast
• Germplasm bank
network
• DSS

Platform

6
Digital
Economy

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Food Innopolis
Startup districts
EEC Innovation
Regional Science Parks
Thailand Science Park
Rubber City
Science-Based
Industrial Parks
Aqua Innovation Park
Medicopolis

5
Bio Economy
•

Bio Economic
Zones (กลุม
่
ประชารัฐ D5)
o
o
o
o
o

Bioenergy
Biochemicals /
plastics
Food/feed for
the future
Biopharmas
Biorefinery

• High-Speed Internet 70,000 Villages
• Digital Park
• High Tech Startup
• …..
23

เป้าหมายทางเศรษฐกิจ
1. Industrial Transformation towards Industry 4.0
2. Income distribution/ลดความเหลือ
่ มล้า
3. พ ้น Middle Income Trap

• เพิม
่ จานวน
smart SMEs
และ startups

1
Entrepreneurial
Society

• อุตสาหกรรม
กลายเป็ น
อุตสาหกรรม 4.0
• HVA products
• High
performance
manufacturing
• Green industry

4. การเติบโตแบบ Green/สุขภาวะดี
5. เพิม
่ ความมั่นคงให ้เศรษฐกิจและชาติ
6. เพิม
่ ขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน

• HVA ของ High
• เพิม
่ รายได ้
tech industry
เกษตรกร 30%
เป็ น 10% GDP
• ลดต ้นทุน เพิม
่
ิ ธิภาพ
• กระจายความ
ประสท
่ ม
ี
เจริญสูภ
ู ภ
ิ าค
• ลดการสูญเสย
•
เพิ
ม
่
การจ
้างงาน
ผลผลิตจากภัย
ธรรมชาติ
• เป็ นศูนย์เมล็ดพันธุ์
ของภูมภ
ิ าค

2

3

Industry 4.0

Smart Agriculture

•
•
•

4
Economic Zones
of Innovation

ั สว่ น
เพิม
่ สด
พลังงานหมุนเวียน
เป็ น 20%
สร ้างอุตสาหกรรม
ใหม่ Bi-refinery,
Bio pharma
สร ้างมูลค่าเพิม
่ ให ้
ผลิตผลทางการ
เกษตร

• ประชากรเข ้าถึงข ้อมูล
ข่าวสารอย่างเท่าเทียม
และรวดเร็ว
• เพิม
่ ความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจและ
SME
• เทคโนโลยีฐานที่
สามารถทาให ้
เทคโนโลยีอน
ื่ พัฒนาได ้

5

6

Bio Economy

Digital
Economy
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Critical Technologies ทีต
่ อ
้ งวิจ ัยและพ ัฒนาเพือ
่ สร้างความสามารถใน
การแข่งข ันของสาขาเป้าหมาย*
เกษตร
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Precision
farming
Biophysical
sensors
Genomics ex.
CRISPR / Cas 9
Smart farming
(Robot)
Seed technology
HTP technology
Integrating
GenotypePhenotype-Micro
climate –
nutrition
Weather forecast
Agricultural
machinery
Traceability

* อยูร่ ะหว่างปรับปรุง

อุตสาหกรรม
4. ปิ โตรเคมีและเคมีภ ัณฑ์ทเี่ ป็น
ิ้ สว่ น
1. ยานยนต์และชน
มิตรก ับสงิ่ แวดล้อม
• Car-to-car
• Compounding
communication
technology
• Self-driving car and co• Fermentation
pilots
technology
• Digital dashboard
• Synthetic biology
• Intuitive safety
technology
features
5. ดิจท
ิ ัล
2. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
• Internet of things
• Internet of things
• Big & open data
• Virtual & Augmented
• Block chain
reality
• Cyber security
• Wearable internet
• Data analytics
• Sensor technology
6. การแพทย์ครบวงจร
• Micro Supercapacitor
• Customized Stem Cell
3. เกษตรแปรรูป
• Bioprocess
• Compounding
engineering
technology
• Nano drug delivery
• Pressurized liquid
system
extraction
• Robotics
• Probiotic & prebiotic
• Health informatics
• -Health cloud service
platform
• Biologics/Bio
informatics

7. หุน
่ ยนต์
• Service robotics
• Artificial
intelligence
• UAV/drones
8. แปรรูปอาหาร
• Food structure
design
• Functional food
• Intelligent
packaging/ Micro
organism tec.
9. การบินและโลจิสติกส ์
• Programmable
materials
• Service drone
• Bionic structures
• Intelligent
organically grown
material
10. ท่องเทีย
่ วกลุม
่ รายได้ดแ
ี ละ
ท่องเทีย
่ วเชงิ สุขภาพ
• Virtual reality
• Data analytic
• Biometrics system
• Hologram technology
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เป้าหมาย
แผนฯ 12
ต ัวชวี้ ัด
เป้าหมาย
แผนฯ 12

กรอบแผนบูรณาการการวิจ ัยและนว ัตกรรม ปี งบประมาณ 2561
เป้าหมายที่ 2 เพิม
่ ความสามารถในการประยุกต์ใช ้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี* และนวัตกรรมเพือ
่ ยกระดับความสามารถ
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวต
ิ ของประชาชน

เป้าหมายที่ 1 เพิม
่ ความเข ้มแข็งด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*ของประเทศ

1. สัดส่วนค่าใช ้จ่ายการลงทุนเพือ
่ การวิจัยและพัฒนาเพิม
่ สูร่ ้อยละ 1 ของ GDP

2. สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพิม
่ เป็ น 60:40
3.1 สัดส่วนการลงทุนการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
เป็ นร ้อยละ 45

3.2 สัดส่วนการลงทุนงานวิจัยพืน
้ ฐานเพือ
่ สร ้าง/
สะสมองค์ความรู ้ เป็ นร ้อยละ 30

3.3 สัดส่วนการลงทุนระบบโครงสร ้างพืน
้ ฐาน บุคลากร
และระบบมาตรฐาน เป็ นร ้อยละ 25
5. จานวนบุคลากรด ้านการวิจัยและพัฒนาเพิม
่ เป็ น 15
คนต่อประชากร 10,000 คน

4. นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสาหรับผู ้สูงอายุและผู ้พิการทีผ
่ ลิตได ้เองภายในประเทศ
มีจานวนเพิม
่ ขึน
้ ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 20
6. ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร ้อมใช ้ทีถ
่ ก
ู นาไปใช ้ในการสร ้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให ้กับภาคการผลิตและบริการ
และภาคธุรกิจ ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 15 ของผลงานทัง้ หมด
7. มูลค่าการลดหย่อนภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลสาหรับค่าใช ้จ่ายวิจัยและพัฒนา มีจานวนเพิม
่ ขึน
้ ไม่น ้อยกว่า
ร ้อยละ 20 ต่อปี

เป้าหมายแผน
บูรณาการ
ต ัวชวี้ ัด
เป้าหมายแผน
บูรณาการ

แนวทาง
ดาเนินงาน

ต ัวชวี้ ัด
แนวทาง
ดาเนินงาน

เศรษฐกิจ

ั
สงคม

สะสมองค์ความรู ้

้ ฐาน
โครงสร้างพืน

เป้าหมายที่ 1. วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

เป้าหมายที่ 2. วิจัยและนวัตกรรมเพือ
่ แก ้ไขปั ญหา
หรือสร ้างความเข ้มแข็งด ้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง
และคุณภาพชีวต
ิ ประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ

เป้าหมายที่ 3. วิจัยและพัฒนา
เพือ
่ สร ้าง/สะสมองค์ความรู ้ทีม
่ ศ
ี ักยภาพ

เป้าหมายที่ 4. พัฒนาระบบโครงสร ้างพืน
้ ฐาน และ
ปั จจัยเอือ
้ ทีส
่ นับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

1. มีนวัตกรรมทีน
่ าไปใช ้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จานวนไม่น ้อย
กว่าร ้อยละ 15 ของผลงานทัง้ หมด**
2. มูลค่าการลงทุนในการวิจัยและนวัตกรรมของภาคเอกชน 1.5
เท่า ของค่าใช ้จ่ายวิจัยและนวัตกรรมของรัฐ**

1.นวัตกรรมทีภ
่ าครัฐนาไปใช ้บริการประชาชนไม่ต่ากว่า
ร ้อยละ 15 ของผลงานทัง้ หมด
2.องค์ความรู ้ทีส
่ ามารถนาไปแก ้ปั ญหาสังคม ชุมชน ความ
มั่นคง สิง่ แวดล ้อม และคุณภาพชีวต
ิ ประชาชนในเรือ
่ ง
สาคัญตามนโยบายรัฐบาล ไม่น ้อยกว่า 5 ประเด็น
3.แนวทาง/ข ้อเสนอแนะในการพัฒนาในพืน
้ ทีช
่ ม
ุ ชน/สังคม
ไม่น ้อยกว่า ร ้อยละ 50 ของผลงานทัง้ หมด

1.องค์ความรู ้ทีไ่ ด ้สามารถถูกนาไปใช ้อ ้างอิงใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ร ้อยละ 50**
2.องค์ความรู ้สามารถนาไปต่อยอดเชิงลึกหรือ
นาไปใช ้แก ้ไขปั ญหาการดาเนินงานของ
หน่วยงาน ร ้อยละ 50

ส่งเสริมการ
ลงทุนของ
ภาคเอกชน
ด ้านวิจัยและ
นวัตกรรม

วิจัยและ
นวัตกรรมใน
อุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์
เป้ าหมายและ
ข ้อริเริม
่ ใหม่
ตามนโยบาย
รัฐบาล

บัญชีนวัตกรรม
และ
สิง่ ประดิษฐ์

วิจัยและ
พัฒนาเพือ
่
ความมั่นคง
สังคม และการ
พัฒนาทีย
่ ั่งยืน

วิจัยและพัฒนา
ในประเด็น
สาคัญตาม
ยุทธศาสตร์
ของประเทศ
• ท ้าทายไทย
• มุง่ เป้ า

การจัดการความรู ้
การวิจัย
่ าร
เพือ
่ นาไปสูก
พัฒนาชุมชน
และสังคม
เพือ
่ ความเป็ น
เลิศทางวิชาการ

วิจัยพืน
้ ฐานเพือ
่ สร ้าง/สะสม
องค์ความรู ้ทางด ้านวิชาการ
เชิงลึกทีม
่ ศ
ี ักยภาพตามสาขา
การวิจัย โดยเน ้นด ้าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและ
จริยธรรม อย่างเหมาะสม

วิจัยประยุกต์เชิง
ลึกหรือต่อยอด
เพือ
่ นาไปใช ้
แก ้ไขปั ญหาการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงาน

1. มูลค่าโครงการ
ของรัฐทีม
่ ก
ี ารลงทุน
กับภาคเอกชนใน
ลักษณะ cofunding ไม่น ้อย
กว่าร ้อยละ 20 ของ
มูลค่าโครงการ
ทัง้ หมด **
2. มูลค่าการ
ลดหย่อนภาษี
ค่าใช ้จ่ายการวิจัย
และพัฒนา ร ้อยละ
20 ต่อปี

1. โครงการวิจัย
และนวัตกรรม
สอดคล ้องกับ
อุตสาหกรรมและ
คลัสเตอร์เป้ าหมาย
และข ้อริเริมของ
รัฐบาล จานวนไม่
น ้อยกว่า 20
โครงการ
2. ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมนาไปสู่
การใช ้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์
เป้ าหมายไม่น ้อย
กว่า ร ้อยละ 70
ของโครงการ

1. รายการสินค ้าใน
รายการบัญชี
นวัตกรรมเกิดการ
้ จัดจ ้างจาก
จัดซือ
ภาครัฐเป็ นจานวนไม่
น ้อยกว่า 10 รายการ
2. มีจานวน
นวัตกรรมทีข
่ น
ึ้ บัญชี
จานวน 80 รายการ

ผลงานวิจัยที่
สามารถสร ้าง
นวัตกรรมทาง
สังคมหรือ
นวัตกรรม
สาหรับ
ผู ้สูงอายุและผู ้
พิการภาครัฐ
ร ้อยละ 60
ของโครงการ

ผลงานวิจัย
สามารถนาส่ง
เป็ นแนวทาง
เพือ
่ กาหนด
นโยบายของ
ภาครัฐ และ/
หรือ หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบใน
ด ้านต่างๆ ร ้อย
ละ 70 ของ
โครงการ

ผลงานวิจัย
สามารถ
นาไปใช ้ในการ
พัฒนาชุมชน
และสังคม ร ้อย
ละ 70 ของ
โครงการ

โครงการวิจัยทีแ
่ ล ้วเสร็จ
สามารถยืน
่ ตีพม
ิ พ์
ระดับชาติ หรือนานาชาติ
ร ้อยละ 50**

โครงการวิจัยที่
สามารถกาหนด
แนวทางนาไป
ต่อยอดเชิงลึก
หรือนาไปใช ้
แก ้ไขปั ญหา
การดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
ร ้อยละ 50

* ในทีน
่ ี้หมายรวมถึง การวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
** ตัวชีว้ ัดทีส
่ ง่ ผลต่ออันดับความสามารถในการแข่งขันของ IMD ในด ้านโครงสร ้างพืน
้ ฐานทางวิทยาศาสตร์

1. หน่วยงานทีส
่ ามารถรับรองมาตรฐานการวิจัยด ้านต่างๆ เพิม
่ ขึน
้
ร ้อยละ 20
2. ต ้นทุนของผู ้ประกอบการของไทยในการขอรับรองมาตรฐาน/
การดาเนินการวิจัยและพัฒนา ลดลงเฉลีย
่ ร ้อยละ 10
3. บุคลากรด ้านการวิจัยและนวัตกรรมเพิม
่ ขึน
้ เป็ น 100,000 คน**
4. อัตราการใช ้โครงสร ้างพืน
้ ฐานด ้านการวิจัยและนวัตกรรม
เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 10 ต่อปี

พัฒนา
ระบบ/
มาตรฐาน
วิจัย

พัฒนาระบบ/
มาตรฐาน
อุตสาหกรรม

พัฒนา
บุคลากรวิจัย
และ
นวัตกรรม

จานวนหน่วยงาน ผู ้รับบริการด ้าน การจ ้างงานใหม่
มาตรฐาน
ทีไ่ ด ้รับการ
ของบุคลากร
(ทดสอบ/สอบ
รับรองหรือขึน
้
วิจัยและ
เทียบ/รับรอง
ทะเบียน
นวัตกรรม
มาตรฐาน)
มาตรฐานการ
เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ
เพิม
่ ขึน
้ ร ้อย 10
วิจัย เพิม
่ ขึน
้
10 ต่อปี **
ต่อปี
ร ้อยละ 20

พัฒนา
โครงสร ้าง
พืน
้ ฐาน
ด ้านการ
วิจัยและ
นวัตกรรม

ร ้อยละ 20 ของ
โครงสร ้าง
พืน
้ ฐานวิจัยและ
นวัตกรรมมีการ
ใช ้งานร่วมกัน
ระหว่าง 2
หน่วยงานขึน
้ ไป
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ประเด็นวิจ ัยและนว ัตกรรมตามกรอบแผนบูรณาการการวิจ ัยและนว ัตกรรม ปี งบประมาณ 2561
เป้าหมายที่ 1. วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

เป้าหมายที่ 2. วิจัยและนวัตกรรมเพือ
่ แก ้ไข
ปั ญหาหรือสร ้างความเข ้มแข็งด ้านสังคม
ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชวี ต
ิ
ประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ

เป้าหมายที่ 3. วิจัยและพัฒนา
ั ยภาพ
เพือ
่ สร ้าง/สะสมองค์ความรู ้ทีม
่ ศ
ี ก

เป้าหมายที่ 4. พัฒนาระบบโครงสร ้างพืน
้ ฐาน
และปั จจัยเอือ
้ ทีส
่ นับสนุนการวิจัยและนวั ตกรรม

อุตสาหกรรมและคล ัสเตอร์เป้าหมาย

ั
ด้านความมน
่ ั คง สงคม
และการพ ัฒนาที่
ยงยื
่ ั น (Agenda – Program based)

สาขาการวิจ ัย
(จาแนกสาขาตาม OECD)

มาตรฐานวิจ ัย

ดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศ
การพัฒนาสมุนไพรไทยครบวงจร
นวัตกรรมทางสังคม ผู ้สูงอายุและผู ้พิการ
ความมั่นคง และธรรมาภิบาล
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล ้อมอย่างยั่งยืน
6. นโยบายเพือ
่ การพัฒนาความมั่นคงทางสังคม
มนุษย์
7. ความเข ้มแข็งของชุมชนฐานราก

1. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural
Sciences)
2. วิศวกรรมและเทคโนโลยี
(Engineering and technology)
3. วิทยาศาสตร์ การแพทย์และ
สุขภาพ (Medical and Health
Sciences)
4. เกษตรศาสตร์(Agriculture
Sciences)
5. สงั คมศาสตร์ (Social Sciences)
6. มนุษยศาสตร์(Humanities)

่ Good Clinical Practice
1.วิจัยในคน เชน
ั ว์ทดลอง เชน
่ Good
2.วิจัยในสต
Laboratory Practice
3.มาตรฐานความปลอดภัยห ้องปฏิบัตก
ิ าร
4.มาตรฐานจริยธรรมนั กวิจัย
5.มาตรฐานอืน
่ ๆทีเ่ กีย
่ วข ้อง

1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
์ ัจฉริยะ
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอ
3. อุตสาหกรรมการท่องเทีย
่ วกลุม
่ รายได ้ดีและ
การท่องเทีย
่ วเชงิ สุขภาพ
4. การเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ
5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
6. อุตสาหกรรมหุน
่ ยนต์
7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส ์
ื้ เพลิงชวี ภาพและเคมีชวี ภาพ
8. อุตสาหกรรมเชอ
9. อุตสาหกรรมดิจต
ิ อล
10.อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ข้อริเริม
่ ใหม่ตามนโยบายร ัฐบาล
1. การสร ้างโอกาสในการเข ้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทีท
่ น
ั สมัยเพือ
่ การเกษตร
2. นวัตกรรมสนับสนุน Eastern Economic Corridor
3. การพัฒนาพลังงานทดแทน
4. Smart Government
5. ระบบขนส่งทางราง
6. การจัดการเทคโนโลยีรองรับการเปลีย
่ นแปลงสภาพ
ภูมอ
ิ ากาศ (Climate Technology)
7. Bioeconomy
8. ASEAN Plan of Action on Science Technology and
Innovation (APASTI)
9. การพัฒนาเทคโนโลยีเพือ
่ ป้ องกันและจัดการภัยพิบต
ั ิ
10.การจัดการน้ า
11. การพัฒนา Technological deepening Startup

การสง่ เสริมการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมใน
ภาคเอกชน
1. การจัดตัง้ ศูนย์วจ
ิ ัยและนวัตกรรมในประเทศไทยของ
บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานต่างประเทศ
2. การจัดตัง้ ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารหรือศูนย์เทคโนโลยีร่วม (Joint
Laboratory or Joint Technology Center)
3. การอนุญาตให ้ภาคเอกชนใช ้สิทธิผลงานวิจัยและ
ิ ทางปั ญญา โดยร่วมพัฒนานวัตกรรม
ทรัพย์สน

1.
2.
3.
4.
5.

มุง
่ เป้า
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

ข ้าว
มันสาปะหลัง
ยางพารา
อ ้อยและน้าตาล
ปาล์มน้ามัน
่ ข ้าวโพด ไม ้ผล
พืชสวน/พืชไร่ (เชน
พืชผัก ไม ้ดอกไม ้ประดับ)
สัตว์เศรษฐกิจ
พลาสติกชวี ภาพ
อาหารเพือ
่ เพิม
่ คุณค่าและความปลอดภัย
สาหรับผู ้บริโภค และการค ้า
วัสดุอุปกรณ์เครือ
่ งมือทางการแพทย์และ
เวชภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME)
การคมนาคมขนสง่ ระบบราง
์ ละโซอ
่ ุปทาน
โลจิสติกสแ
การแพทย์และสาธารณสุข
การบริหารจัดการการท่องเทีย
่ ว
การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ความหลากหลายทางชวี ภาพ และระบบ
นิเวศ
การเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ
การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความ
หลากหลายทางชวี ภาพ
ึ ษาและสร ้างสรรค์การเรียนรู ้
การศก
มนุษยศาสตร์และจิตพฤติกรรมศาสตร์
ี น
ประชาคมอาเซย

มาตรฐานอุตสาหกรรม
1.ระบบมาตรวิทยา/สอบเทียบเครือ
่ งมือ
่ Good
2.การกาหนดมาตรฐาน เชน
Agriculture Practice, Good
Manufacturing Practice
3.การทดสอบ
4.การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
้ ฐานวิจ ัยและนว ัตกรรม
โครงสร้างพืน

1.ห ้องปฏิบัตก
ิ าร/เครือ
่ งมืออุปกรณ์วจ
ิ ัย
เฉพาะทาง
2.อุทยานวิทยาศาสตร์
3.Pilot Plant
4.ศูนย์สง่ เสริมการบริหารจัดการนวัตกรรม
5.ระบบสารเทศการวิจัยและนวัตกรรม
บุคลากรวิจ ัยและนว ัตกรรม
ึ ษาวิจัย
1.ทุนการศก
ี นั กวิจัยและนวัตกรรม
2.การพัฒนาอาชพ
3.การสง่ เสริม Talent Mobility
4.การพัฒนาทักษะด ้านเทคโนโลยีด ้าน
และนวัตกรรมให ้บุคลากรด ้านแรงงาน
5.การสร ้างความตระหนั ก
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ทิศทางการจ ัดงบประมาณสน ับสนุนงานวิจ ัยและนว ัตกรรมเพือ
่ การ
พ ัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งข ัน
เพือ
่ ปรับทิศทางให ้งานวิจัยและนวัตกรรมในกลุม
่ ทีม
่ ศ
ี ักยภาพสูงมีบทบาทสาคัญในการ
ตอบโจทย์นโยบายหลัก ทัง้ ข ้อริเริม
่ ใหม่ทส
ี่ าคัญ (initiatives) ระเบียบวาระแห่งชาติ
(national agenda) หรือสาขาเป้ าหมาย (targeted sector)
• มุง่ เน ้น (focus) งานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์นโยบายและสาขาเป้ าหมายทีร่ ฐ
ั บาลกาหนด
• สง่ เสริมให ้งานวิจัยและนวัตกรรมทีส
่ นับสนุนด ้วยงบประมาณของรัฐเกิดผลกระทบในการสร ้าง
ขีดความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการอย่างแท ้จริง (commercialization)
้
หรือนาไปใชประโยชน์
ด ้านสงั คมและสงิ่ แวดล ้อมทีเ่ กิดผลกระทบสูง (high impact)

• สง่ เสริมการร่วมลงทุนและร่วมดาเนินการกับภาคเอกชน หรือดาเนินการร่วมกับคณะทางาน
ประชารัฐ
• สง่ เสริมบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
• สงั่ สมความสามารถทางนวัตกรรม และการสร ้างเทคโนโลยี (Technology Content) โดยคน
ไทย (อาจร่วมมือต่างประเทศ)
28

เกณฑ์การค ัดกรองโครงการวิจ ัยและนว ัตกรรมทีม
่ ผ
ี ลกระทบสูง (ปี 2561)

1

ยกระดับความสามารถใน
การแข่งขัน

2

ความพร ้อมของ
หน่วยงาน

3

ผลกระทบ

4

Milestone

• มีผลิตภัณฑ์ทเี่ ข ้าสูเ่ ชงิ พาณิชย์ได ้จริง
• มีตลาดรองรับ
• มีความสามารถในการแข่งขัน

• มีความพร ้อมของเทคโนโลยี
• มีความพร ้อมของบุคลากร
• มีความพร ้อมของหน่วยงานและความร่วมมือของ
หน่วยงาน
• เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง (การจ ้างงาน,
สง่ ออก, รายได ้)
• เกิดผลกระทบทางสังคม
• เกิดผลกระทบทางสงิ่ แวดล ้อม

ั เจน
• มีแผนการดาเนินงานและรายงานผลทีช
่ ด
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การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

30

การวางระบบและกระบวนการทางทางเทคโนโลยีและนว ัตกรรมเพือ
่ สร้างความสามารถ
ในการแข่งข ันทีย
่ ง่ ั ยืนของ Target Industries (10 S-Curves)

Goal

Building local capacity

New Industry, New Job
Opportunity
esp. engineers

Advanced Industry/ Resilient

Direction

Technology Localization

Industrial Diversification

Industry/ Technological
Deepening

Mechanisms

International Industrial
Consortium

Joint Venture, Start-Up

Joint Venture, ME, Move Start-Up

Instrument
Enablers

Foundation

งบวิจัยและ
นวัตกรรม
เชิงบูรณาการ

Industrial R&D
Consortium
(ประชารัฐ)

กองทุนเพื่อการวิจัย/
พัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

Private Sector Investment

Government Technology
Procurement (อาทิ บัญชี
นวัตกรรม)

and Collective System

Competitiveness
Fund (CF)

Tech and Inno
Enterprise Fund
(TED Fund)

….

Thai Universities, Education and Research System

กาลังคน วทน./ บุคลากรวิจยั และนวัตกรรม
Innovative Institutional Setting
การจัดให้มี/พัฒนา/ปรับปรุงหน่ วยงาน สถาบัน โครงสร้างองค์กร กฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการ
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ต ัวอย่าง
Technology and Industry Development Platform
ในสาขาเป้าหมาย
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Food, Agriculture and Bio-Based Technology and Industry Development Platform

ที่มา: Jeong Hyop LEE, Atichat PREITTIGUN, Anittha JUTAROSSAGA, STIPI* (2017)

*STIPI (Science Technology and Innovation Policy Institute) is a joint initiative of STI and KMUTT
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Robotic, Smart Device and Mechatronics Technology
and Industry Development Platform

ที่มา: Jeong Hyop LEE, Atichat PREITTIGUN, Anittha JUTAROSSAGA, STIPI* (2017)

*STIPI (Science Technology and Innovation Policy Institute) is a joint initiative of STI and KMUTT
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Health and Medical Device Technology and Industry Development Platform

ที่มา: Jeong Hyop LEE, Atichat PREITTIGUN, Anittha JUTAROSSAGA, STIPI* (2017)

*STIPI (Science Technology and Innovation Policy Institute) is a joint initiative of STI and KMUTT
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Artificial Intelligence and IoT Technology and Industry Development Platform

ที่มา: Jeong Hyop LEE, Atichat PREITTIGUN, Anittha JUTAROSSAGA, STIPI* (2017)

*STIPI (Science Technology and Innovation Policy Institute) is a joint initiative of STI and KMUTT
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Creativity, Culture and High Value Service Technology
and Industry Development Platform

ที่มา: Jeong Hyop LEE, Atichat PREITTIGUN, Anittha JUTAROSSAGA, STIPI* (2017)

*STIPI (Science Technology and Innovation Policy Institute) is a joint initiative of STI and KMUTT
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A New Paradigm Industrialisation:
An Integrated Economic Development Platforms for the Future of Thai Economy

ที่มา: Jeong Hyop LEE, Atichat PREITTIGUN, Anittha JUTAROSSAGA, STIPI* (2017)

*STIPI (Science Technology and Innovation Policy Institute) is a joint initiative of STI and KMUTT
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มาตรการและข้อริเริม
่ สาค ัญอืน
่ ๆ ทีต
่ อ
้ งพ ัฒนาต่อเนือ
่ ง
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ตัวอย่ างมาตรการสาคัญที่ได้ รับการผลักดันในช่ วงที่ผ่านมา
Research
Applied
Basic

Research

Research

Innovation and Business Development

Design, Development and Engineering
Proof of
Pilot Production
Prototyping

New
Business

Concept

Acceleration

Fully
grown

้
ิ ทางปั ญญา
พรบ. สง่ เสริมการใชประโยชน์
ผลงานวิจัยและทรัพย์สน

ิ ธิประโยชน์ BOI
สท

งบบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม
Industrial R&D
Consortium Fund
(ประชารัฐ)

ดาเนินการแล ้ว
Legislation/
Regulation

ลดหย่อนภาษี Startup, Crowd Funding, VC

ลดหย่อนภาษี 300% สาหรับ R&D

ระหว่างจัดทา

Tax
Incentives

คูปองนวัตกรรม/คูปองสตาร์ทอัพ/คูปองโอทอป
กองทุนพัฒนาผู ้ประกอบการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (TED Fund)

กองทรัสต์รว่ มลงทุน (สวทช.-ธนาคารกรุงไทย)

กองทุนเพิม
่ ขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
(Competitiveness Fund)

กองทุน SME

ี วัตกรรม
บัญชน

iTAP – โปรแกรมสง่ เสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสาหรับ SME

เมืองนวัตกรรมอาหาร
One stop service center for MSTQ
Alliance of Innovation Managers: AIMs – Thailand

Work-Based Learning
Talent Mobility

Finance

Innovation
Market
SME Tech
Assistant
ST&I Infrastructure
Innovation
Professional

ST&I
Manpower
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EZI: Economic Zones of Innovation
Major Industrial
Clusters
Electronics

Regional Science Parks

Food
Automotive
Petrochemicals
Rubber/Palm/Sea
Food

EEC: Eastern
Economic Corridor of
Innovation
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อุทยานวิทยาศาสตร์
Northern
Science Park
North Eastern

5 Science Parks
60 University’s Business
Incubators

Thailand Science Park
and 4 National Researcher Centers
and universities
Science Park

Thailand
Science Park
Space Krenovation Park

Northern Science Park:
(1) Chiang Mai University
(2) Maejo University
(3) Naresuan University
(4) Mae Fah Luang University
North Eastern Science Park:
(1) Khon Kaen University
(2) Suranaree University of Technology
(3) Maha Sarakham University
(4) Ubon Ratchathani University

Southern Science Park:
(1) Prince of Songkla University
(2) Walailak University
Southern
Science Park

Eastern Science Park:
(1) GISDA (Space Krenovation Park)
(2) Burapha University
(3) KMUTNB
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26

บริษทั /หน่ วยงานในอุตสาหกรรมอาหาร
และเทคโนโลยีชีวภาพอยู่พ้ ืนที่

บริ ษทั เข้าใหม่ (เมื องนวัตกรรมอาหาร)

ข้อมูลการพัฒนาธุรกิ จและลูกค้า
71
37

17
26

บริ ษทั แสดงความสนใจ

บริ ษทั เดิมที่ลงทุน
เพิ่ม

บริ ษทั /หน่ วยงานเดิม
ใน
พื้นที่ :

บริ ษทั เข้าชมพื้นที่

บริ ษทั กาลังพิจารณา

บริ ษทั เข้าพื้นที่แล้ว

กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

บริ ษทั สนับสนุ นการวิจยั พัฒนา
:
(ข่อมูล ณ 25 ธันวาคม 2559)

บริการ
วิเคราะห์
ทดสอบ

บริการให้คาปรึกษา
ด้านการคุม้ ครอง
ทรัพย์สินทางปั ญญา
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Startups As a New Growth Engine

25

20

15

10

$

Startup:

ธุรกิจเกิดใหม่ที่มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งมี
รูปแบบธุรกิจ (Business model) ที่
สามารถท้าซ้า (Repeatable) และ
ขยายตลาด (Scalable) เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างก้าวกระโดด
(Exponential growth)

Startup (Biotech)
Startup (IT)

5

SME

0
0

-2

3

8

13

18

23

Time

-5

ที่มา: สวทน.

-10
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Startup Thailand (Phase II) : Towards Development of Global Enterprises

Updated 12/28

A Full Supporting Platform for Startups and
Development of Global Tech-Based Enterprise in ASIA

1

ส่งเสริมการเกิด Startup
และเปิดโอกาสโชว์ตัวสู่โลก

2

3

ลงลึก Core Technology และ
Strong IP เป็นฐานทางนวัตกรรม

4

เร่งการเติบโตอย่างรวดเร็วสู่
Global Tech-Based
Enterprises
208 ลบ.

Thailand Science Park / Software Park/ ศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
10 ลบ.
Food Innopolis’s Startup Incubation (สวทน. สวทช. มหาวิทยาลัย)
3 Regional Science Parks (วท., 20 มหาวิทยาลัย)
60 ลบ.

120 ลบ.
(วท. อก. พณ. D.E. สถาบันการเงิน ประชาคม Startup)

Startup Thailand

Entrepreneurship University
(สวทน. ทปอ.)

บ่มเพาะความเก่งการตลาด
และโมเดลทางธุรกิจใหม่

258 ลบ.

UBI (สกอ.)

University 4.0 Startup (ทปอ. วิจัย)
Technopolis เทคโนธานี (วว. มว. สทน.)
Private Sector Accelerators (ภาคธุรกิจ)
Startup Districts (Campus-Based Co-Innovation Space) (สนช. สวทน. 30 มหาวิทยาลัย) 380 ลบ.
บัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (สวทช. สงป.)
(D.E.)
Technology and Innovation Entrepreneurship Development Fund (TED Fund) (สป. สวทน.) 2,500 ลบ.
Startup Voucher (สวทช.) 70 ลบ.
Startup Inspiriums ?? ลบ.
(อพวช. สวทช. (บ้านวิทย์) สทอภ.)
Equity Trust Fund (สวทช. + ธนาคารกรุงไทย) 2,300 ลบ.
Startup Global Accelerator (สนช.) 200 ลบ.
Deep South Startup (สนช) 13 ลบ.
Innovation Coupon (สนช.) 200 ลบ.
OTOP Voucher (วว.) ?? ลบ.
1,500 ลบ. นวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบีย (สนช. + ธนาคาร)
Innovation Districts (สนช. ภาคธุรกิจ) 50 ลบ.??
Private Sector Incubators (ภาคธุรกิจ)

Digital Thailand

Alliance of Innovation Managers (AIMs – Thailand)
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ( กค. พณ. กลต. ธปท. สวทน.)
(สวทน. สวทช. ศลช. สกว. สกอ. มอ. จุฬาฯ กรมทรัพย์สินทางปัญญา Thai BISPA) 3 ลบ.
37 ลบ.
Business Brotherhood พี่ช่วยน้อง (สวทน. มหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน)
Startup Portal (กลต. สวทน. สนช. คณะกรรมการวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ)

ประชารัฐ D1 และ D2

International Partnership (TUS-Holding (Tsinghua University) Alibaba, hauwei, AIST, ITRI, MISP, Innopolis Foundation, Greatwall Enterprise Institute, Babson School, etc. …) 10 ลบ.
Note: Budget figures shown are rough
estimates – needed to be verified.

5

สร้างสรรค์ Ecosystem ที่เอื้อต่อการเกิด Global Tech-Based Enterprises ที่มีฐานในประเทศไทย
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บัญชีนวัตกรรม
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Talent Mobility
CMU
Chiang Mai
University

KKU
Khon Kean University

FY2015/16

KMUTT
King Mongkut University
of Technology Thonburi

PSU
Prince of Songkla
University

TM Clearing Houses
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ขอบคุณครับ

