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คํานํา

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีพันธกิจในการ “กําหนด

ทศิทางและแนวทางความรวมมอืระหวางประเทศในกรอบภารกิจของกระทรวง” พันธกิจดังกลาวได

กําหนดเปนหนาท่ีของสํานักความรวมมือระหวางประเทศและวิเทศสัมพันธ ท่ีจะตองจัดทําแผน

ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม  (พ.ศ.2551-

2554)  ซ่ึงถือเปนความภาคภูมิใจและความตั้งใจรวมกับคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร

ความรวมมือระหวางประเทศฯ  ทีไ่ดจดัทําแผนยุทธศาสตรดังกลาวสําเร็จไดภายในระยะเวลา 1 ป

แผนยุทธศาสตรความรวมมอืระหวางประเทศฯ กลาวไดวามีความสําคัญ เปนกรอบ

แนวทางการทํางานบรูณาการรวมกันของหนวยงานในกระทรวงฯ  เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพใน

การเพิ่มศกัยภาพความเขมแข็งตามยุทธศาสตร ของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ดานการตางประเทศ

ใหทุกหนวยงานได จัดทําแผนกลยุทธใหสอดคลองกับพันธกิจของแตละหนวยงาน ภายใต

เปาประสงคเดียวกัน  แตอยางไรก็ตามแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ  จะประสบ

ความสาํเร็จไดนัน้ตองไดรับการยอมรับ และเห็นความสําคัญของการนําแผนไปใชใหเกิดประโยชน

โดยจัดทําแผนปฏิบัติการรายป เพื่อจัดทําคําของบประมาณตอไป

ในนามของประธานคณะทํางานฯ   ใครขอขอบคณุทานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี หัวหนาสวนราชการทุกทานท่ีไดใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนอยางย่ิง วิทยากร

คณะทํางาน และผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทุกทานที่ชวยใหแผนยุทธศาสตรความรวมมือ

ระหวางประเทศฯ  ฉบบัแรกในดานตางประเทศของกระทรวงท่ีมีความสมบูรณ แผนดังกลาวจะเปน

แนวทางในการดําเนินภารกจิกบัตางประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพของทุกหนวยงาน ใหเปาประสงคของ

แผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ   บรรลุและสงผลใหเกิดประโยชนแกผูรับบริการสืบ

ตอไป

(นายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ)

                                             ประธานคณะทํางานจัดทําแผนความรวมมือระหวางประเทศ

ดานวิทยาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

                                       ผูอํานวยการสํานักความรวมมือระหวางประเทศและวิเทศสัมพันธ
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บทสรุปแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เปนปจจัยท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ

การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมตองอาศัยท้ังศักยภาพการวิจัยและพัฒนา

ภายในประเทศและศักยภาพการวิจัยพัฒนาจากตางประเทศท่ีเจริญแลว การสรางความ

รวมมือระหวางประเทศทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยังเปนกลไกในการสราง

ความสัมพันธระหวางประเทศเพื่อนบานที่มีศักยภาพทีต่่ํากวาไดเปนอยางดี

หนวยงานในกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีงานดานความรวมมือระหวาง

ประเทศทุกหนวยงาน จําเปนตองมีแผนที่นําทางหรือแผนยุทธศาสตรในการทํางานใหไปสู

จุดหมายในแนวทางเดียวกนัอยางเปนเอกภาพ สรางความเขมแข็งใหหนวยงานและบคุลากร

แผนยทุธศาสตรยงัเปดโอกาสใหทุกหนวยงานในกระทรวงไดริเริ่มโครงการใหมๆ ที่สามารถ

ทํางานไดอยางตอเน่ืองตามแผน เพื่อใหบรรลุผลตามเปาประสงคอยางเปนรูปธรรม

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีพันธกิจเปนหนวยงานที่จะ

กาํหนดทศิทางและแนวทางความรวมมอืระหวางประเทศในกรอบภารกจิของกระทรวง โดยมี

สํานักความรวมมือระหวางประเทศและวิเทศสัมพันธ เปนผูรับดําเนินการตามพันธกิจ

ดงักลาว ผูขอรับการประเมินในฐานะที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและปฏิบัติ

หนาท่ีผูอํานวยการสํานักความรวมมือระหวางประเทศและวิเทศสัมพันธ ไดเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของการมีแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศ จึงไดขออนุมัติ

ดาํเนินการจากปลัดกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีและไดแนวนโยบายใหจัดทําแผน

ยทุธศาสตร โดยใชศกัยภาพของบุคลากรภายในกระทรวงแทนการวาจางที่ปรึกษา ซึ่งมีขอดี

ในเร่ืองการไดเรียนรูวิธีการจัดทําแผนยุทธศาสตรและเปนผูท่ีรอบรูในเร่ืองความรวมมือ

ระหวางประเทศอยูแลว แตก็มีขอจํากัดในความเชี่ยวชาญเร่ืองของการจัดทําแผนยุทธศาสตร

การจัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมอืระหวางประเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรมจึงได จัดทําแผนในรูปของคณะทํางาน มีปลัดกระทรวงเปนท่ีปรึกษา

คณะทํางาน ผูขอรับการประเมินเปนประธานคณะทํางาน ซึง่คณะทํางานประกอบดวยผูแทน

ทุกหนวยงานในสงักัดกระทรวง ท่ีรับผดิชอบดานตางประเทศ มีเจาหนาท่ีจากสํานักนโยบาย

และยุทธศาสตรรวมในคณะทํางาน เจาหนาที่สํานักความรวมมือระหวางประเทศและวิเทศ

สัมพันธเปนเลขาและผูชวยเลขาคณะทํางาน การจัดทําแผนยุทธศาสตรไดเชิญวิทยากรจาก

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมาใหคําแนะนําในการวิเคราะห
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จุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค (SWOT) เพ่ือจัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรความ

รวมมือระหวางประเทศดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยีและนวตักรรมของกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2551-2554)

การจัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ คณะทํางานมีความ

ประสงคท่ีจะใหมีความสมบูรณมากท่ีสุดและไมมีขอจํากัดเร่ืองของเง่ือนเวลา จึงไดเชิญ

ผูอํานวยการสํานักแผนและนโยบายของกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงเกษตร

กระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลงั กระทรวงพลงังานและกระทรวงกลาโหม มาบรรยายให

ความรูในเร่ืองแผนยุทธศาสตรดานตางประเทศของแตละกระทรวง ทําใหมีขอเปรียบเทียบ

และการปรับปรุง (ราง) แผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ ของกระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดีขึ้นโดยลําดับ ตอจากน้ันไดนํา (ราง) แผนยทุธศาสตรความ

รวมมือระหวางประเทศฯ ใหผูเชี่ยวชาญดานแผน 3 ทาน ชวยวพิากษและนําไปปรับปรุง

กอนท่ีจะไดสงใหหัวหนาสวนราชการในสังกัดกระทรวงไดทราบ   คณะทํางานไดขอนัด

ประชุมกับผูบริหาร เพื่อขอคําแนะนําและรับขอเสนอแนะที่มีประโยชนอยางยิ่ง นอกจากนี้ยัง

เปนวิธีการใหผูบริหารไดรับรูและใหการสนับสนุน เมื่อมีแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวาง

ประเทศฯ กําลังจะเกิดขึ้น

แผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ ในข้ันตอนสุดทายจะเปนการจัด

ประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียของแผน ไดแกหนวยงานในสังกดั กระทรวง

ตางๆ ที่เกี่ยวของ ภาคเอกชนผูรับบริการจากงานวิจัยพัฒนาของหนวยงานในกระทรวง เมื่อ

วันที่ 25 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปารค ผลการประชุมจะทําใหแผนยุทธศาสตร

ความรวมมือระหวางประเทศฯ มีความสมบูรณท้ังกระบวนการและเน้ือหา รวมระยะเวลา

การจัดทําแผนประมาณ 11 เดอืนเศษ จึงไดแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ

ท่ีผานความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงประกาศใชเปนแนวทางการทํางานดานตางประเทศ

และเผยแพรเปนนโยบาย

แผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ ไดแบงออกเปน  2 ประเด็น

ยุทธศาสตร แตละยุทธศาสตรมี 3 กลยุทธ คือ

1) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การแสวงหาความรวมมือระหวางประเทศ

ในการพัฒนา ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ประกอบดวย 3

กลยุทธยอย คือ

กลยุทธ 1 สรางความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมกับตางประเทศที่บังเกิดผลประโยชนแกประเทศ
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กลยุทธ 2  สรางความรวมมือกับเครือขายพันธมิตรตางประเทศ

ใหประเทศไทยเปนศูนยในการขยายความรวมมือไปยังประเทศเพื่อนบาน

กลยุทธ 3 ประชาสมัพันธเผยแพรบทบาทหนาท่ีและศกัยภาพเชิงรุก

ของหนวยงานในกระทรวง

2) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการดาน

ความรวมมือตางประเทศของกระทรวงไปสูสากล ประกอบดวย 3 กลยุทธยอย คือ

กลยุทธ 1 จัดทําฐานขอมูลและระบบเครือขายวิเทศสัมพันธ

รวมกันภายในกระทรวง

กลยุทธ 2 สรางกลไกเชิงรุกสนับสนุนการสรางความรวมมือ

ระหวางประเทศแบบบูรณาการภายในกระทรวง

กลยุทธ 3  พัฒนาบุคลากรดานความรวมมือตางประเทศใหมี

ศักยภาพและประสิทธิภาพสูง

กลยุทธภายใตแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ จากการสํารวจและ

สอบถามขอมูลเบื้องตนจากหนวยงาน พบวามีโครงการท่ีสามารถสอดรับกับกลยุทธและ

ดําเนินการไดทันที โดยไมจําเปนตองรองบประมาณในระยะแรก เปนการพิสูจนใหเห็นวา

แผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ สามารถนําไปใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติได

ทันทีและเปนไปในทิศทางเดยีวกันตามเปาประสงคของแผน

ผลที่เกิดจากแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ ในอีก 3 ปขางหนา ใน

ระยะสั้น 1 ป โครงการท่ีดาํเนินการอยูจะแปลงเขาสูแผนปฏิบัติราชการรายป เพ่ือจัดทําคํา

ของบประมาณในปตอไปอยางตอเนื่อง ในระยะตอไปจนสิน้สดุแผน จะมคีวามชัดเจนในการ

เลอืกประเทศเปาหมายในการสรางความรวมมือดานวิทยาศาสตรฯ และเกิดผลอยางชัดเจน

กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี และหนวยงานในสังกัดจะมีกิจกรรมเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน โดยมีกลไกการทํางานในรูปคณะกรรมการทํางานในเชิงรุกมากกวารับ

-----------------------------------------------------
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บทท่ี 1

บทนํา

กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีกอตั้งเมือ่ วันที ่24 มีนาคม 2522 ในระยะเริม่

แรกใชช่ือวา กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละการพลังงาน  ตอมาในป พ.ศ. 2535 ไดมี

หนวยงานดานสิ่งแวดลอมเกิดขึ้น 3 หนวยงาน จึงเปลี่ยนช่ือกระทรวงเปน กระทรวง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิง่แวดลอม  จนถึงเมือ่วันที ่2 ตุลาคม 2545 รัฐบาลไดมีการ

ปฏิรูประบบราชการ  กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม จึงไดเปลี่ยนเปน

“กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) ” มีบทบาทท่ีชัดเจนทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  และแยกงานดานพลังงานและสิ่งแวดลอมออกไปตั้งกระทรวงใหม กระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวยหนวยงานในสังกัด รวม 13 หนวยงาน มีสํานักงาน

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สป.วท.) ทําหนาท่ีหนวยงานกลาง มีพันธกิจ

ประการหน่ึงในงานดานการตางประเทศ คือ กําหนดทิศทางและแนวทางความรวมมือ

ระหวางประเทศ ในกรอบภารกิจของกระทรวง อันเปนที่มาและจุดเริ่มตนของการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ

กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี (พ.ศ.2551-2554) นับเปนแผนดานการตางประเทศ

ฉบบัแรกนับแตกอตัง้กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. หลักการเหตุผลและความสําคัญของแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวาง

ประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ

เปนท่ียอมรับกันวา วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เปนปจจัยท่ีสําคัญใน

การพัฒนาประเทศ การพฒันาวทิยาศาสตร เทคโนโลยีและนวตักรรมตองอาศัยทั้งศักยภาพ

การวิจัยและพัฒนาภายในประเทศและความรวมมือเรียนรูประสบการณจากตางประเทศ

เปนสําคัญ นอกจากนี้ ความรวมมือทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมยังเปนกลไก

ในการสรางความสัมพนัธไมตรีระหวางประเทศไดเปนอยางดี

ความรวมมือระหวางประเทศ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปน

กระบวนงานหน่ึงท่ีสนับสนุนแผนยุทธศาสตรของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

สงผลลัพธตอแผนแมบทและแผนหลักของประเทศ การริเริ่มจัดทําแผนยุทธศาสตรความ

รวมมือระหวางประเทศดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยีและนวตักรรมของกระทรวงวิทยาศาสตร
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และเทคโนโลยี  จะเปนประโยชนแกหนวยงานในกระทรวงฯ เพือ่เพิ่มความเขมแข็งดานการ

ตางประเทศ ใหไปในทิศทางเดยีวกันและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานในดานความรวมมือ

ระหวางประเทศใหเจริญรุดหนาทัดเทียมอารยะประเทศ

2. วัตถุประสงค

1) เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศดานวิทยา-

ศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (พ.ศ.2551-

2554)

2) เพ่ือใหการดําเนนิกิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศทางดานวิทยา-

ศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหนวยงานในกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี

เปาหมาย มกีรอบแนวทางท่ีชัดเจนเปนเอกภาพรวมกันและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายท่ี

กําหนด

3) เพื่อใหการบริหารจัดการความรวมมือระหวางประเทศและวิเทศสัมพันธ

ของหนวยงานในกระทรวงฯ มีความเขมแข็ง มีการพัฒนาควบคูกับกิจกรรมความรวมมือ

ระหวางประเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกระทรวงวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

4) เพื่อใหหนวยงานในกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถนํา

แผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ

แปลงไปสูแผนปฏบิัติราชการประจําปและจัดทาํคําของบประมาณ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของ

หนวยงาน

3. ขอบเขตและวิธีการศึกษา

3.1 ขอบเขตการศึกษา

ผลงานวิชาการ เร่ือง “แผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พ.ศ.

2551-2554) ไดเริ่มดําเนินการตั้งแตปลายเดือน กันยายน 2550 จนเสร็จทุกขั้นตอน เมื่อวันที่

25 สิงหาคม 2551 โดยไดมีการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ รับฟงความคิดเห็นผูมีสวนได สวน

เสีย เพื่อปรับปรุงแผนตามความเห็นท่ีประชุมและไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุด คือ

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2551 ใหใชแผนยุทธศาสตร

ความรวมมือระหวางประเทศฯ เปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายป (เอกสาร
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ตามภาคผนวก 4) เพือ่จัดทําคําของบประมาณตามแผนยุทธศาสตรฯ ตอไป การจัดทําแผน

ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ มิไดวาจางท่ีปรึกษา เนื่องจากเปนแนวนโยบาย

ของปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีี่ใหใชทรัพยากรบุคคลและผูเชีย่วชาญภายใน

กระทรวงที่มีอยูเปนพี่เลี้ยงตั้งแตเร่ืองการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง (SWOT) การหาขอมูล

ปฐมภูมิและทุติยภูมิท่ีเปนแผนแมบทและแผนหลัก นํามาวิเคราะหหาความเช่ือมโยงกับ

จดุออน จุดแข็ง รวมท้ังยุทธศาสตรของกระทรวง โดยผานการกลั่นกรองจากฝายเลขานุการ

ของคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการประชุมผูเช่ียวชาญการจัดทํา

แผนกลุมยอย ท่ีสําคัญ คือ การรับฟงความเห็นและขอเสนอแนะของหัวหนาสวนราชการใน

สังกัดทุกหนวยงาน ท่ีจะทําใหแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ ฉบับน้ี

ผูบริหารทุกหนวยงานไดรับรูและมีสวนรวมในการระดมความคิดเห็นและยอมรับเปน

แผนปฏิบัติราชการรายป ตอไป

3.2 วิธีการศึกษา

จัดทําแผนยทุธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวตักรรมของกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ประสบผลสําเร็จตามกระบวนการ

และขั้นตอนการจัดทําแผน โดยการทาํงานในรูปของคณะทาํงานจัดทําแผนยทุธศาสตรความ

รวมมือระหวางประเทศ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่มีผูขอรับการประเมินเปนประธานคณะทํางานฯ ในฐานะท่ีปรึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการสํานักความรวมมือระหวาง

ประเทศและวิเทศสัมพันธ โดยมีวิธีการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  จัดต้ังคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวาง

ประเทศ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตาม

คําสั่งกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ 34/2551 โดยมปีลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเปนท่ีปรึกษาของคณะทํางาน  ท่ีปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน

ประธาน คณะทํางานประกอบดวย ผูแทนของทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงที่ทํางานดาน

วิเทศสัมพันธ ผูแทนสํานักนโยบายและยุทธศาสตร โดยมีเจาหนาท่ีสํานักความรวมมือ

ระหวางประเทศและวเิทศสัมพันธเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ รวมท้ังส้ิน 20 คน มี

หนาท่ีจัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ รวบรวมขอมูลและจัดการ

ประชุมเชิงปฏิบติัการ ฯลฯ
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ขั้นตอนที่  2   จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เ พ่ือพิจารณาสาระสําคัญ

ของแผนแมบทและแผนหลัก การวิเคราะห SWOT ในวันท่ี 24 และ 29 กันยายน 2550

ซึ่งประกอบดวย

1)  การบรรยายใหความรูสาระสําคัญของแผนแมบทและแผนหลัก

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-

2554) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดลุและย่ังยืน

- แผนกลยุทธดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติ (พ.ศ. 2547-2556)

- แผนปฏิบัติราชการ 4 ปและแผนยุทธศาสตรกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 4 ป (พ.ศ.2551- 2554)

2)  การนําเสนอวิสัยทัศน พันธกิจและกิจกรรม/ โครงการความรวมมือ

ระหวางประเทศของหนวยงานในกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

3)   การระดมความคิดเหน็จากการวเิคราะห SWOT

4)   การจัดทํา (ราง) ประเด็นยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ

ครั้งที ่1

ข้ันตอนท่ี 3 ปรับปรุง (ราง) ประเดน็ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ

ครั้งที่ 2 โดยศึกษาจากวิธีการจัดทําและสาระประเด็นยุทธศาสตรของกระทรวงตางๆ ซ่ึงมี

ประสบการณในการจัดทํายุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศ เมื่อวันที่ 16, 23 และ 30

พฤษภาคม 2551 โดยเชญิวทิยากรมาบรรยายและแลกเปล่ียนประสบการณเพื่อเรียนรูขอดี

จากกระทรวงตางๆ รวม 6 กระทรวง ไดแก

1) กระทรวงการตางประเทศ

2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ

3) กระทรวงพาณิชย

4) กระทรวงพลงังาน

5) กระทรวงการคลงั

6) กระทรวงกลาโหม

ขั้นตอนท่ี 4 จัดประชุมโตะกลม เพ่ือวิพากษแผนยุทธศาสตรความรวมมือ

ระหวางประเทศฯ เพื่อปรับปรุง (ราง) แผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ ครั้งที ่3

เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม  2551 โดยเชิญวิทยากรผู เช่ียวชาญดานแผนและผู เก่ียวของ

3 หนวยงาน คือ
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1) ดร.กิตติพงศ พรอมวงศ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ

2)  ดร.กัลยา อดุมวิทิต สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

3) ดร.จันทรเพ็ญ เมฆาอภิรักษ อัครราชทูตท่ีปรึกษาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี กรุงบรัสเซลล ประเทศเบลเย่ียม

ขั้นตอนที่ 5 พบผูบริหารหนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยีเพื่อขอรับฟงขอคิดเห็นและคําแนะนํา เพ่ือปรับปรุง (ราง) แผนยุทธศาสตรความ

รวมมือระหวางประเทศฯ ครั้งท่ี 4 กําหนดในชวงวันท่ี 5 – 19 สิงหาคม 2551

ข้ันตอนท่ี 6  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมความคิดเห็นผูมีสวนได สวนเสีย

กับแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศ เพือ่ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรความรวมมือ

ระหวางประเทศฯ ครั้งที ่5 ซึ่งเปนครั้งสุดทายเมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2551

เมื่อไดดําเนินการครบทุกขั้นตอนแลว ไดเสนอขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร

ความรวมมือระหวางประเทศฯ จากปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใชเปน

แนวทางในการแปลงแผนยุทธศาสตร ฯ ไปสูการปฏบิตัไิดทันทีและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

รายป ในปงบประมาณตอไป

4. ประโยชนของการศึกษา

ภาพที่ 1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การระดมความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียฯ วันที่ 25 สงิหาคม 2551
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1) การดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลย ีและนวัตกรรมของหนวยงานในกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีแนวทาง

ชัดเจน เปนเอกภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย

2) การดําเนินงานวิเทศสัมพันธของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมี

ความเขมแข็ง มกีารพัฒนาควบคูกับกิจกรรมความรวมมอืระหวางประเทศดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3) หนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกหนวยงาน

ไดนําแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ แปลงไปสูแผนปฏิบัติราชการรายปและ

การจัดทําคําของบประมาณ ตอไป

5. นิยามศัพท

“แผนยุทธศาสตร” หมายถึง แผนงานในระดับกระทรวงท่ีประกอบดวยหนวยงาน

หลายๆ หนวยงาน ในกรณีท่ีหนวยงานระดับกรมนําแผนยุทธศาสตรไปจัดทําแผนงานของ

หนวยงานตอ เรียกวา “แผนกลยุทธ” ยกเวนหนวยงานน้ันมีภารกิจท่ีรับผิดชอบในภาพรวม

ของประเทศสามารถจัดทําแผนยุทธศาสตรเฉพาะเร่ืองได ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร

ฉบับน้ีถือเปนฉบับแรก กําหนดระยะเวลาตามแผนบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือ พ.ศ. 2551-2554

เพราะจะสะดวกในการประเมินผล เม่ือสิ้นสุดแผนและเร่ิมจัดทําแผนใหมพรอมกับ

แผนปฏิบัตริาชการ 4 ป ของกระทรวงควบคูกันไป

-------------------------------------------------------
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บทท่ี 2

นโยบายท่ีเกีย่วของกับความรวมมือระหวางประเทศดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยแีละนวัตกรรม

เปนที่ยอมรับกันวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละนวัตกรรม เปนปจจัยที่สําคัญในการ

พัฒนาประเทศ ดวยเหตุนี้ แผนแมบทและแผนหลักในการพัฒนาประเทศระดับชาติ จึงมี

ประเด็นดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมอยูดวยเสมอ การพัฒนาขีด

ความสามารถดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตองอาศัยปจจัยและศักยภาพทั้ง

จากภายในและภายนอกประเทศ  ความรวมมือระหวางประเทศจึงเปนกระบวนงานหนึ่งที่มี

สวนในการผลักดันและยกระดับการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ

ประเทศ และการสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน โดยจะมีสวนสนับสนุนและ

สงเสริมการวจิัยพัฒนา การพฒันากําลังคน การถายทอดเทคโนโลยี การสรางความตระหนัก

โครงสรางพื้นฐาน นโยบายและมาตรการจูงใจให เ กิดประสิทธิผลได  ความรวมมือ

ตางประเทศทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละนวตักรรม จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดทํา

เปนยุทธศาสตรของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อจะไดเปนแนวทางการ

ดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางเปนเอกภาพ

และตอเน่ืองระยะยาว ดังน้ัน การจัดทํายุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงตอง

สอดคลองกับแผนแมบทและแผนหลักของประเทศ ดังนี้

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

รัฐธรรมนูญในสวนท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีดังน้ี

หมวดที่ 5 แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ

สวนท่ี 9 แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญาและพลังงาน

มาตรา 86 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสิน

ทางปญญาและพลังงาน ดังตอไปนี้

1) สงเสริมใหมีการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานตางๆ

2) จัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา คนควา และวิจัย

3) ใหมีสถาบันการศึกษาและพัฒนา

4) ใหมกีารใชประโยชนจากผลการศึกษา
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5) พัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ

6) ใหมีการพฒันาบคุลากรภายในประเทศท่ีเหมาะสม

7) ใหมีการเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม

8) สนับสนุนใหประชาชนใชหลักดานวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต

9) สงเสริมการประดิษฐ หรือการคนคิดเพื่อใหเกิดความรูใหม

10) รักษา และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554)

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) มุงสู “สังคม

อยูเย็นเปนสุขรวมกัน” ภายใตแนวปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศท่ีเก่ียวของกบัความรวมมือระหวางประเทศดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวม 4 ประเดน็ยุทธศาสตร ดงันี้

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและ

การเรียนรูสถานะของประเทศ

เปาหมาย : พฒันาคุณภาพคนโดยเพิ่มสัดสวนนักวิจัยเปน 10 คน ตอประชากร

10, 000 คน

แนวทาง : พัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรูเกิดภมูิคุมกัน โดย

1) เรงสรางกาํลังคนท่ีมีความเปนเลิศในการสรางสรรค นวัตกรรมและองค

ความรูใหม

2) สนับสนุนการวิจัย พัฒนานวัตกรรมท่ีเช่ือมโยงกับความหลากหลายทาง

ชีวภาพ

3) การจัดการพัฒนาตอยอดวัฒนธรรมจากภูมิปญญาทองถ่ิน โดยนํา

เทคโนโลยีสมัยใหมมาพัฒนาตอยอด

ยุทธศาสตรที่ 2  การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคง

ของประเทศ

เปาหมาย : พัฒนาชุมชนและแกปญหาความยากจน โดยสรางศักยภาพชุมชน

ดวยกระบวนการเรียนรูและจัดการองคความรู และพัฒนาศักยภาพชุมชนใหอยูกับระบบ

นิเวศนอยางเก้ือกูล

แนวทาง : สรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชมุชน โดย
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1) สนับสนุนการจัดการองคความรูและการวิจัยท่ีสอดคลองกับความ

หลากหลายของทุนในชุมชน ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม

เชน เกษตรผสมผสาน

2) สนับสนุนการนําภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมทองถ่ิน มาใชสรางคุณคา

สินคาและบริการท่ีมีโอกาสทางการตลาดสูง เชน อาหารสุขภาพ หัตถกรรม บริการสุขภาพ

ทองเท่ียว เปนตน

3) พัฒนาระบบบมเพาะวิสาหกิจชุมชน พัฒนามาตรฐาน ตราสินคา การ

จัดการทรัพยสินทางปญญา

ยุทธศาสตรที่ 3  การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดลุและย่ังยืน

เปาหมาย : ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดลุและย่ังยืน โดยภาคการผลิตรวม

เพิ่มรอยละ 3 ตอป สัดสวน SMEs ไมต่ํากวารอยละ 40 ของ GDP ในป พ.ศ. 2554 สัดสวน

ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพิม่ขึน้จากรอยละ 12.4 ของ GDP ในป พ.ศ. 2548

เปนรอยละ 15 ในป พ.ศ. 2554  มีความยืดหยุนในการใชพลังงานหมุนเวียนเฉลี่ยไมเกิน 1:1

สัดสวนพลังงานหมุนเวียน รอยละ 8

แนวทาง : แนวทางการปรับโครงสรางการผลติ ประกอบดวย

1) การปรบัโครงสรางภาคเกษตร

2) การปรับโครงสรางอุตสาหกรรม

3) การปรับโครงสรางภาคบริการ

4) การพัฒนาปจจัยสนับสนุน (ภายใตแนวทางการปรับโครงสรางการผลิต)

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสราง

ความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย :  สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม โดยมีพื้นท่ี

ปาไมไมนอยกวา รอยละ 33 เปนปาอนุรักษ รอยละ 18 พื้นท่ีเกษตรในเขตชลประทานไม

นอยกวา 2.9 ลานไร คุณภาพน้ําอยูในเกณฑไมต่ํากวา รอยละ 85 คุณภาพอากาศอยูใน

เกณฑมาตรฐาน จัดการของเสียอันตรายจากชุมชนใหได รอยละ 30

แนวทาง : การพัฒนาบนพ้ืนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสรางความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

1) การรกัษาฐานทรพัยากรและความสมดุลของระบบนิเวศน

2) การสรางสภาพแวดลอมท่ีดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน
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3) การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญา

ทองถ่ิน

3. พระราชบญัญัติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ

พ.ศ. 2551

การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวตักรรมใหเปนไปตามนโยบายและแผน

ระดับชาติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบไปดวยแนวทางการ

ดําเนินการในเรื่องตอไปน้ี

1) การสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะกําลังคนในระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย รวมทั้งผูสอน

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีจําเปนใหมีปริมาณและคุณภาพสอดคลองกับความ

ตองการของประเทศและดําเนินการใหมกีารใชกําลังคนดังกลาวใหเกิดประโยชนสูงสุด

2) การพัฒนาวิชาชีพนักวิจยัดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสงเสริม

และสนับสนุนใหมีการแลกเปลีย่นบุคลากรการวจัิยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวาง

หนวยงานในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนการนาํเขาผูเชีย่วชาญดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีจากตางประเทศ

3) การสงเสริมใหสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน

รวมมอืสรางเครือขายการวิจัยและพฒันาวทิยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสราง

องคความรูและนวัตกรรมใหสอดคลองกับความตองการของภาคเศรษฐกิจและสังคม โดย

คํานึงถึงความสมดุลระหวางการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต และการพัฒนาเชิงทดลองใน

สาขาตางๆ รวมทั้งผลักดันใหมีการนาํผลการวิจยัและพัฒนาไปสรางเสริมภูมิปญญาทองถิ่น

ผลผลิตของชุมชนและผลิตภาพโดยรวมของประเทศ คุณภาพชีวิตของประชาชน และ

ประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน

4) การสงเสริมใหสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา หรือนักวิจัยขอรับความ

คุมครองสิทธิในทรัพยสนิทางปญญาท้ังในประเทศและตางประเทศ

5) การสงเสริมการใชมาตรการทางการเงินหรือการคลังและกลไกการจัดซ้ือ

จัดจางของภาครัฐเปนเคร่ืองมือในการสรางและขยายตลาดรองรับสินคาและบริการท่ีเกิด

จากการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของคนไทยอยาง

เหมาะสม
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6) การสงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชนในการถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในประเทศและตางประเทศแกคน

ไทย

7) การสงเสรมิโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศหรือโครงการลงทุนท่ี

รัฐเห็นเปนการสมควรกําหนด เปนกลไกของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศแบบย่ังยืน

8) การสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรมท่ีจําเปน ใหกระจายอยางทั่วถึงทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อเปนกลไกสําคัญ

ของโครงสรางพื้นฐานทางปญญาในการสรางและเผยแพรความรูและใชความรูเพื่อแกไข

ปญหาในชุมชน การเพิ่มผลผลิตของภาคการผลิตและบริการและของชุมชนและการพัฒนา

ประเทศใหมีความกาวหนาอยางยั่งยืน

9) การสนับสนุนใหมีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับท่ี

เก่ียวของ ใหเอื้อตอการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

10) การสนับสนุนใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติองคกรหรือบุคคลที่มีผลงาน

ดีเดนเปนเลิศทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละนวตักรรมและเปนแบบอยางที่ดีในการพัฒนา

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหเกิดสังคมฐานความรูและการพัฒนาชุมชนและ

ประเทศอยางเหมาะสมและมีความสมดุล

4.  แผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พ.ศ. 2547 – 2556)

เปาหมายของแผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พ.ศ.2547 –

2556) เพือ่ยกระดับความสามารถของประเทศใน 3 ประเด็นหลัก คือ

1) ปรับเปล่ียนโครงสรางอุตสาหกรรมใหเนนการผลิตและบริการท่ีใชความรู

เขมขนและการสรางนวตักรรม ซึง่ตั้งเปาไวภายใน 10 ป ใหมีสัดสวนสถานประกอบการที่มี

นวัตกรรมเพ่ิมขึน้เปนรอยละ 35 และสัดสวนของมูลคาเพ่ิมจากสินคาและบริการท่ีใชความรู

(knowledge-based industries) ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ไมนอยกวา

คาเฉลี่ยของกลุมประเทศสมาชิก OECD

2) เพิม่ขีดความสามารถในการจัดการตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ

เศรษฐกิจใหแกทองถ่ิน

3) เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีให

สูงกวาจดุกึ่งกลางของ IMD (International Institute for Management Development)

กลุมเปาหมายของการพฒันาแบงออกเปน 3 ภาคสวน ไดแก
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1)  ภาคอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมเปาหมายที่รัฐบาลไดเลือกไวและ

อุตสาหกรรมท่ีประเทศไทยมีศักยภาพในอนาคต ไดแก อุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต

ซอฟตแวรและไมโครชิป สิ่งทอ การทองเท่ียว สุขภาพ และอุตสาหกรรมชีวภาพ

2)  ภาคเศรษฐกจิชุมชน: เนนการยกระดับสินคาหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ

(OTOP) และขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองของทองถ่ิน

3)  ภาคสังคม: ครอบคลุมการพัฒนาสิ่งแวดลอม เยาวชน และผูดอยโอกาส

เปนตน

ทั้งนี้ ไดมีการกาํหนดกลยทุธการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ

ใน 10 ปขางหนาไว 5 กลยุทธ ไดแก

กลยทุธท่ี 1 พัฒนาเครือขายวิสาหกิจ เศรษฐกิจชมุชน และคุณภาพชีวิต โดย

ใชคลัสเตอรเปนเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและผลิตภาพภาคการ

ผลิต ยกระดบัเศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพบริการทางสงัคม โดยมีเปาหมาย

1) เกิดคลัสเตอรท่ีเปนรูปธรรมใน สาขาอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ เชน กุง

ยานยนต ซอฟตแวร เปนตน

2) ผูประกอบการในเครือขาย รอยละ 50 สามารถยกระดับความสามารถ

ทางเทคโนโลยีของตนขึ้น

แนวทางดําเนินการ

1) จัดใหมีสํานักบริหารจัดการคลัสเตอร โดยมอบหมายหนวยงานท่ี

รบัผิดชอบการพฒันาแตละอุตสาหกรรมโดยตรง

2) ปรับเงื่อนไขการอุดหนุนทางการเงินและการคลัง

3) ใหสถาบันการศึกษาในสวนภูมิภาคสนับสนุนกลุมหน่ึงตําบลหน่ึง

ผลิตภัณฑ

กลยุทธที่ 2 พัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการสราง

พัฒนา และนําเขาบุคลากรท่ีมีความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อรองรับความ

ตองการของภาคเศรษฐกิจและสังคม และเตรียมพรอมเขาสูสังคมความรูโดยมเีปาหมาย

ดังนี้

1) เพิ่มบุคลากรวิจัยใหไดไมนอยกวา 10 คนตอประชากร 10,000 คน และ

มีคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนาไมนอยกวา 2 ลานบาทตอคนตอป

2) บัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีคุณภาพสูง ตรงตามความตองการ

ของตลาด
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3) ประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ในภูมภิาคอินโดจีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต

แนวทางดําเนินการ

1) ใหสถาบันวิจัยสามารถผลิตบุคลากรระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

2) นําเขานักเทคโนโลยีจากตางประเทศ

3) ใหทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกอยางเพียงพอ

4) พัฒนาโครงการวิจัยขนาดใหญเพือ่แกปญหาดานพลงังานในระยะยาว

5) สงเสริมเด็กอัจฉริยะโดยเพ่ิมจํานวนโรงเรียนวิทยาศาสตรและจัดตั้ง

มหาวทิยาลัยเฉพาะทาง

6) ใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาประเทศเพื่อนบาน

7) ขยายขอบเขตมาตรการ “ภาษีคาใชจายฝกอบรม 150%” ใหครอบคลุม

คาใชจายในตางประเทศ

8) สงเสริมใหผูประกอบการรับทราบและเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสถาบัน โดยการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน แรงจูงใจ และขีดความสามารถสถาบันเพื่อกระตุนและสนับสนุนการพัฒนา

วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและนวตักรรมโดยมเีปาหมาย

แนวทางการดาํเนินการ

1) สนับสนุนการพัฒนาความสามารถของหนวยปฏิบัติการวิจยัเฉพาะทาง

2) จัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรเพิม่ขึ้น

3) สนับสนุนการพัฒนาศูนยทดสอบ ศูนยวิเคราะหคุณภาพ และระบบมาตร

วทิยา

4) ใชกลไกตลาดภาครัฐสนับสนุนบริษัทท่ีมกีารลงทุนดานเทคโนโลยี

5) ขยายมาตรการภาษีคาใชจาย R & D 200% ใหครอบคลุมการบริจาค

และการตั้ง professor share

6) ผลักดันใหเกิดโครงการที่ลงทุนดานการพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมตามเงื่อนไขสงเสริมการลงทุนใหม

7) ขยายโปรแกรมสนับสนุนเทคโนโลยีแกภาคอตุสาหกรรม

8) ปรับนโยบายและการจัดการทรัพยสนิทางปญญา



18
กลยทุธท่ี 4  สรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการ

กระตุนใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ มีความรูความเขาใจที่ ถูกตองเก่ียวกับ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือใหเกิดแรงสนับสนุนในการพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยมี

เปาหมาย

1) ประชาชนมีความตระหนัก และมีความเขาใจท่ีถูกตองเ ก่ียวกับ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2) ประชาชนใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพและ

ยกระดับคุณภาพชีวิต

3) ประชาชนทุกตําบลมีแหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แนวทางการดาํเนินการ

1) สนบัสนนุการแขงขันทางวิชาการและการประดิษฐ

2) ขยายโครงการคายวทิยาศาสตร

3) ใหนักวิทยาศาสตร นักการเมืองและประชาชนเผยแพรความรูและ

ประชาสมัพันธ ความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4) สนับสนุนการสรางศนูยการเรียนรูของชุมชน

5) เผยแพรความรูและผลงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนท่ี

นาสนใจ

6) ขยายบรกิารโครงสรางพ้ืนฐานดานสารสนเทศและการสื่อสาร

กลยทุธท่ี 5 ปรับระบบบริหารจัดการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย

การปรับปรุงระบบบริหารจัดการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีให มีเอกภาพและ

ประสิทธิภาพสูง โดยมีเปาหมาย ดังนี้

1) มีระบบบริหารจัดการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีเอกภาพและมี

ประสทิธิภาพ

2) มีฐานขอมูลและดัชนีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีครบถวน ทันสมัย ได

มาตรฐานสากลและนําไปใชอางองิได

แนวทางการดาํเนินการ

1) ผลกัดนัใหมีหนวยงานในการกําหนดนโยบายเพียงหนวยงานเดียว

2) จัดตั้งผูบริหารวิทยาศาสตรระดับสูง (CSO) ประจาํกระทรวงหลกั

3) ปรับกฎระเบียบใหเอ้ือตอการแลกเปล่ียนบุคลากรระหวางภาครัฐดวยกัน

และระหวางภาครัฐและภาคเอกชนเปนคร้ังคราว
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4) ปรับศูนยขอมูลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีอยูใหมีบริการ

แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยการเช่ือมโยงแหลงขอมูลตางๆ เขาดวยกัน

5) มอบหมายคณะทํางานท่ีมีความเช่ียวชาญในการติดตามประเมินผล

ดําเนินการดังกลาว โดยมคีวามเปนอสิระ

5. นโยบายของรัฐบาลปจจุบัน

นายสมัคร สนุทรเวช  นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา ณ อาคาร

รัฐสภาเมื่อวันที ่18 กุมภาพันธ 2551ซึ่งเปนไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ.2550 ในมาตรา 76 กาํหนดใหคณะรฐัมนตรกีาํหนดนโยบายบรหิารราชการแผนดิน

ระยะการบริหาราชการ 4 ป ดงัตอไปน้ี

1. นโยบายเรงดวนท่ีจะเร่ิมดําเนินการในปแรก ไดแก การสรางความ

ปรองดองสมานฉันทคนในชาตแิละฟนฟปูระชาธิปไตย ฯลฯ

2. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ไดแก นโยบายการศึกษา นโยบาย

แรงงาน นโยบายการพฒันาสขุภาพของประชาชน ฯลฯ

3. นโยบายเศรษฐกิจ ไดแก นโยบายเศรษฐกิจการคลัง นโยบายโครงสราง

พ้ืนฐานและระบบบริหารจดัการขนสงมวลชนสนิคาและบริการ ฯลฯ

4. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก การอนุรักษ

พัฒนาและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ

5. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไดแก การสงเสริมการ

นํางานวจัิยมาใชพัฒนาประเทศ การสรางเสริมความรู ความคิดของประชาชน การพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน การปรับปรุงการวจัิย

6. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ สงเสริมพัฒนา

ความสัมพันธ  สงเสริมความรวมมือกับประเทศในเอเชยี ฯลฯ

7. นโยบายความมัน่คงของรัฐ เทิดทูน พิทักษรักษาสถาบนัพระมหากษัตริย

เสริมสรางระบบปองกันประเทศ ฯลฯ

8. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี ไดแก ประสิทธิภาพการบริหารราชการ

แผนดนิ กฎหมายและการยุติธรรม

ภายหลังท่ีรัฐบาลแถลงตอสภาแลว หนวยราชการท่ีเก่ียวของจะตองจัดทํา

แผนบริหารราชการแผนดนิ ภายใน 90 วัน เสนอคณะรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

และสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ตอไป
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6. แผนบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2551 - 2554)

แผนบริหารราชการแผนดนิ (พ.ศ. 2551 - 2554) รัฐบาลไดตระหนักถึงความสาํคัญ

ของการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการแขงขันและ

ยกระดับคุณภาพชีวิต โดยรัฐบาลจะเรงดําเนินนโยบายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมโดยกําหนดไวในนโยบายขอ 5 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของแผน

บริหารราชการแผนดิน ดังนี้

1) สงเสริมการนํางานวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการ

พัฒนาประเทศ ควบคูกับการพัฒนาระบบวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรม ที่มอียูใหสนองความ

ตองการของภาคการผลิตและบริการ โดยใหความสําคัญแกการเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชน

สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัย ตลอดจนพัฒนาเครือขายวิสาหกิจซึ่งจะนําไปสูการวิจัย และ

พัฒนาตอยอดและมีการใชประโยชนองคความรูและเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย

 2) สรางเสริมความรูความคิดของประชาชนทางดานวิทยาศาสตร พรอมทั้ง

เรงผลิตและพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมให

สอดคลองกับการเจริญเติบโตของภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนพัฒนาเสนทางอาชีพ

เพื่อรักษาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยไีวในระบบ รวมทั้งจดัใหมีสิ่งอํานวยความ

สะดวกท่ีสามารถดึงดูดบุคลากรท่ีมีความรูขั้นสูงจากตางประเทศ เพ่ือใหเกิดการถายทอด

องคความรูแกบุคลากรไทย

3) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมให

มีคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอกับความตองการ และสนับสนุนการสรางทรัพยสินทาง

ปญญาของคนไทย เพื่อปองกันมิใหไทยถูกเอาเปรียบทางเทคโนโลยีจากตางประเทศ โดย

พัฒนาระบบการจัดการทรัพยสินทางปญญาใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบรับรอง

มาตรฐานใหทันสมัย รวมท้ังพัฒนาศูนยบมเพาะธุรกิจท่ีใชเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร

และศูนยแหงความเปนเลิศในสาขาเทคโนโลยีท่ีสําคัญ

4) ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศใหสอดคลองกับการปรับโครงสราง

เศรษฐกิจ โดยพฒันามาตรการจูงใจ และกฎหมายใหเอ้ือตอการลงทุนวิจัยและพฒันาของ

ภาคธุรกิจเอกชน และสงเสริมการลงทุนจัดหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและมีความสําคัญเชิง

ยทุธศาสตรจากตางประเทศมาใชประโยชน
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จากแผนบริหารราชการแผนดิน ทุกกระทรวงจะตองนําไปจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป โดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดนํานโยบาย ขอที่ 5

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม จัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551-

2554)

7. แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551–2554) ของกระทรวงวทิยาศาสตรและ

   เทคโนโลยี

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสริมและเรงรัดการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยีใหเปนพลังของประเทศ

เปาหมายท่ี 1 กําลังคนทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีไดรับ

การเสริมสรางขดีความสามารถโดยการศกึษา/อบรม สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการ

วิจัย พัฒนาและนวัตกรรม และการปฏบิัติงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมได

กลยุทธ 1.1  สนับสนุนการสรางบุคลากรท่ีมีความรูระดับสูง ทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กลยทุธ  1.2  เสรมิความรูและทักษะใหแกผูทํางานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวตักรรมในภาคสวนตางๆ

ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความตระหนักและพัฒนาการเรียนรูดานวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยีใหเปนสังคมฐานความรู

เปาหมายที่ 2 ประชาชนกลุมเปาหมาย รวมท้ังเด็กและเยาวชนมีทัศนคติท่ีดีตอ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กลยทุธ 2.1 สรางการเรียนรูและความคิดสรางสรรคของเยาวชน และเผยแพร

ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูประชาชน รวมท้ังเพิ่มโอกาสในการเขาถึงขอมูล

ขาวสาร

ยุทธศาสตรที่ 3 การวจัิย พัฒนาและนวัตกรรมสรางฐานความรูและเพิ่มผลิตภาพ

ของประเทศ

เปาหมายท่ี 3 สามารถนําการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไปเผยแพรและ

ประยุกตใชไดในภาคการผลิต บริการและชุมชน

กลยุทธ 3.1 ผลักดันการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเพื่อสรางองคความรูและ

นําไปใชประโยชน
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กลยทุธ 3.2 สรางเครือขายการวจัิยและพัฒนาในการสรางขีดความสามารถ

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ยุทธศาสตรที่ 4 การถายทอดเทคโนโลยีและมีการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไป

ใชในการเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชยทุกระดับ

เปาหมายท่ี 4 ผูประกอบการและชุมชนไดนําเทคโนโลยีไปใชประโยชนทาง

เศรษฐกิจและสังคม

กลยุทธ 4.1 นําความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาพัฒนาตอยอด

ภูมิปญญาทองถิ่นและคุณภาพชีวิต

กลยทุธ 4.2  ผลกัดนัการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีไปใชประโยชนใน

เชิงพาณิชยและสาธารณประโยชน

ยุทธศาสตรที่ 5 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนา

และนวตักรรมใหเพียงพอ รวมท้ังพัฒนาการบริหารจัดการดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ใหมีประสทิธิภาพและทันสมัย

เปาหมายที่ 5 ภาคการผลิตและบริการใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานในการ

ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑและการบริการใหไดมาตรฐาน รวมท้ังการขยายโครงสราง

พื้นฐาน พัฒนาระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพใหเพียงพอกับความ

ตองการ

กลยทุธ  5.1 พัฒนาระบบทดสอบ วิเคราะหคุณภาพและรับรองมาตรฐานให

ทันสมัย

กลยทุธ  5.2 เรงจดัตั้งอุทยานวิทยาศาสตรในทุกภาคใหแลวเสร็จ

กลยทุธ  5.3 เรงพฒันาศูนยแหงความเปนเลิศ เพื่อรองรับเทคโนโลยีอุบัติใหม

และเทคโนโลยทีี่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ

กลยทุธ  5.4 เรงพัฒนาเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศและอวกาศเพ่ือ

สนบัสนนุการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะดานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

กลยทุธ  5.5 พัฒนาการบริหารจัดการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมี

ประสทิธิภาพ

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมมี

ประสิทธิภาพและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
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เปาหมายท่ี 6 ภาคการผลิต/บริการ และภาคสังคม/ชุมชน ไดรับการพัฒนา

จากนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการสรางความสามารถทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม

กลยทุธ 6.1 สรางความรวมมอืในการพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรมในระดบัประเทศ

กลยทุธ 6.2 พัฒนามาตรการจูงใจและกฎหมายใหเอื้อตอการวิจัย พัฒนาและ

นวตักรรมท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

8. นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

            นายวุฒิพงศ ฉายแสง รฐัมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดมอบ

นโยบายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เมือ่วันท่ี 21 มีนาคม 2551 ณ กระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยใหทุกหนวยงานเนนการนําผลงานของกระทรวง

วิทยาศาสตรฯ มาใชในการพัฒนาประเทศทุกระดับ เพื่อใหสังคมตระหนักถึงบทบาท

ความสําคัญของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมตอการพัฒนาชาติในระบบเศรษฐกิจ

สังคมฐานความรู โดยขบัเคลื่อนดวยแนวทางการกําหนดกลยุทธเพือ่เชื่อมโยงหรือบูรณาการ

กับทุกภาคสวน ทกุสาขาของเศรษฐกิจและสงัคม ประกอบดวย

1) การวจัิยและพัฒนาตามความตองการชุมชน เพ่ือนําความตองการของ

พื้นท่ีมารวมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อแกปญหาตามความ

ตองการทองถิ่น นอกจากน้ีกําลังหารือแนวทางท่ีจะรวมมือในระดับองคการบริหารสวนตําบล

ดวย

2) การจัดตั้งหองปฏบิัติการวิทยาศาสตร (หอง Lab) ในโรงเรียนตางจังหวัด

เพือ่นกัเรียนไดมีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร

3) รวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตรโดยมี

ทฤษฎีพื้นฐานที่เขาใจงาย

4) วิจัยพฒันาเพื่อสรางความสมดุลแกพื้นที่ปลูกปาใหมีความเหมาะสม ทั้ง

ปาอนุรักษและปาเศรษฐกิจ

กรอบนโยบายท่ีสําคัญของรัฐมนตีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สรุปเปนนโยบายของกระทรวงได 3 ดาน คือ
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1) เรงรัดการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละนวัตกรรม ไปใชในสังคมทุก

ภาคสวนท้ังภาคอุตสาหกรรม สังคมและสิง่แวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งพลังงานทดแทนจาก

ชีวมวล

2) ยกระดับขีดความสามารถของประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ใหไดรบัการยอมรบัในระดบันานาชาติ

3) สรางเสริมความตระหนักและเตรียมความพรอมดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

9. การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา คร้ังท่ี 6

การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 6 จัดขึ้นที่ศูนย

ประชุมและนิทรรศการ อิมแพ็คเมืองทองธานี เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2550 สรุปสาระสําคัญ

ไดดังนี้

9.1 วิถีชีวิตอุบัติใหม เนนผูสรางมากกวาผูเสพ

แนวทางการเตรียมความพรอมรับวิถีชีวิตอุบัติใหม

1) สนับสนุนการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการเปดเวทีและ

สรางโอกาสในการมสีวนรวมของคนในสังคม

2) สนับสนุนการเผยแพรความรู ท้ังทางปฏิสัมพันธโดยตรง เชน การ

รวมกลุมทํากิจกรรมในองคกรเพ่ือแลกเปล่ียนความรูและแบบเสมือน เชน การใชอินเทอรเน็ต

ในการเขียนโปรแกรมรวมกัน (community development)

3) สงเสริมการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในดานดี และมองวิถีชีวิตใน

อนาคตในแงบวก

9.2 พลวัตโลกธุรกิจและการคา เนนปญญา/ความรู มากกวาแรงงาน

แนวทางการเตรยีมความพรอมรับพลวตัโลกธรุกิจและการคา

1) สรางความเช่ือมโยงใน value chain

2) พัฒนาระบบมาตรฐาน

3) ลงทนุดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรม

4) ศึกษาขอมูลจากทรัพยสินทางปญญา

5) กําหนดกลยุทธทางเทคโนโลยเีพื่อกาวจาก OEM เปน ODM & OBM
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9.3 พลังงาน เนนหมนุเวียนมากกวาใชทีเดียวหมด

แนวทางการเตรยีมความพรอมในการพัฒนาพลังงานทางเลอืก

1) สงเสริมใหมีการใชพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกอยางจริงจัง

2) สงเสริมเทคโนโลยีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในภาคการขนสง

ภาคบานพกัอาศัย และภาคอุตสาหกรรม

3) สรางความยอมรับ/ ความรู/ ความเขาใจของประชาชนตอเทคโนโลยีการ

ผลิตและผลกระทบของพลงังานรูปแบบตางๆ

4) บริหารจัดการเพื่อใหมีวัตถุดิบที่เพียงพอสําหรับการผลิตพลังงาน เพื่อลด

ปญหาความขัดแยงกับอุตสาหกรรมสาขาอื่นๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร

5) ตองมีการวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนากฎระเบียบเพื่อรองรับการนํา

พลังงานรูปแบบตางๆ มาใช

9.4 สิ่งแวดลอม เนนสรางมากกวาทําลาย/ ทาํของเสียใหเปนของดี

แนวทางการเตรียมความพรอมรับวิกฤติสิ่งแวดลอม

1) การใชประโยชนจากกากมวลชีวภาพ (recycling biomass)

2) ปรับตัวรองรบัผลกระทบจากกฎเกณฑตางๆ ในระดับสากล เชน WEEE

และ EU REACH เปนตน

3) Corporate Social Responsibility (CSR) เพื่ออนรุักษสิ่งแวดลอม

4) ศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม เชน ภาวะ

โลกรอน ความหลากหลายทางชีวภาพ

5) บูรณาการเพื่อสรางมาตรฐานฐานขอมูลเชิงพื้นที่

6) ทําการศึกษาเชิงคาดคะเนและจดัทํา Model เพื่อเฝาระวังและเตรียมรับ

ปญหาสิ่งแวดลอม

7) ตรวจสอบเฝาระวังสารพิษปนเปอนในผลิตภัณฑการเกษตรที่เปนปญหา

ตอสขุภาพและสิ่งแวดลอม โดยนําเทคโนโลยีเขามาใชเปนเคร่ืองมือ เชน ระบบสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร ระบบเตือนภัยชีวภาพ ภาพถายดาวเทียม เปนตน

8) วางแผนการเพ่ิมอัตราประชากรในอนาคตใหสอดคลองเหมาะสมกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมของประเทศ
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9.5 สาธารณสุขใหม เนนปองกันมากกวาซอมแซม

แนวทางการเตรยีมความพรอมดานสาธารณสุขแนวใหม

1) วิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับโรคอุบัติใหม เชน ไขหวัดนก และเทคโนโลยี

การรักษาแบบใหม เชน stem cell

2) สรางระบบดูแล/ รักษาสุขภาพ เชน การใช test kit เพ่ือวิเคราะหสาร

ตกคางในอาหาร อาหารตานโรค (functional  food)

3) พฒันาระบบฐานขอมูลผูปวยเพ่ือใหแพทยสามารถเขาถึงขอมูลไดจาก

ทุกท่ีโดยขอมูลมีมาตรฐานเดียวกับตางประเทศและสามารถแลกเปล่ียนขอมูลระหวาง

โรงพยาบาลไดท้ังในประเทศ/ตางประเทศ

4) พัฒนาเทคโนโลยดีานสาธารณสุขท่ีใชงาย ราคาถูกและเหมาะกับชุมชน

สรางจิตสํานึกรักสุขภาพ โดยใชรปูแบบที่ดึงดูดความสนใจ

10.  แผนภูมิการเช่ือมโยงยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ  สูแผน

ปฏบิติัราชการ 4 ปของกระทรวงฯ

การวิเคราะหความเช่ือมโยงยุทธศาสตรชาติ สูยุทธศาสตรความรวมมือระหวาง

ประเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละนวตักรรมของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เปนวิธีเชนเดียวกับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี คือ จะตองศึกษาประเด็นที่สําคัญของรัฐธรรมนูญ/พระราชบัญญัติ/นโยบาย/

แผน/ผลการประชุมสมัชชา ตามลําดับความสําคัญ จนไดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป นําไป

จัดทําแผนงาน/โครงการ ท่ีสอดคลองกบัยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป

สําหรับแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากจะดําเนินการเหมือนกัน

แลว การจัดทําแผนงานโครงการ/งบประมาณจะตองสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ

ราชการ 4 ป ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงขอบเขตงานท่ีผานมามีแผนงานอยู

เพียง 1-2 แผนงานเทานั้น เน่ืองจากยงัไมมีแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศ จึง

เปนโอกาสดีทีจ่ะไดขยายแผนงาน/งบประมาณในปงบประมาณตอไป เมื่อมีแผนยุทธศาสตร

ความรวมมือระหวางประเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พ.ศ. 2551-2554) แลว ความเชื่อมโยงดังแผนภูมิที่ 2.1
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ยุทธศาสตรการ

จัดสรรงบประมาณ

รายจาย

แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการฯ

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ 4 ป

u

    พ.ร.บ.

          ว.ท.และน.

- รัฐธรรมนญูป 2550
  (แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐั)
-  นโยบายรัฐบาล
-  การแกปญหาเรงดวนของ
   ประเทศ

- แผนการบริหารราชการ
แผนดิน

แผนพัฒนาฯ

ฉบับท่ี  10

2550 - 2554

แผน

ยุทธศาสตร

ความ

รวมมือ

ระหวาง

ประเทศ ฯ

- แผนกลยุทธดาน

  ว. และ ท. แหงชาติ

  (2547 - 2556)

- -นโยบาย รมว.วท.

แผนงาน/งบประมาณ

ในการบริหาร

ราชการแผนดิน

สมัชชา

แผนภมูิที่ 2.1 การเชือ่มโยงยุทธศาสตรชาติสูยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ

สําหรับความเชื่อมโยงในเชิงแผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณและยทุธศาสตรของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (แผนปฏิบัติราชการ 4 ป

ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย)ี ซึ่งมีรายละเอียด เปาหมายของแผน ตัวชี้วัดของแผน

ตัวช้ีวัดของสํานักงบประมาณ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนปฏบิัติราชการ สําหรับงานดาน

ตางประเทศของกระทรวงฯ จะปรากฏเปาหมายของกระทรวงฯ ท่ี 5  ตัวชี้วัดของกระทรวงฯ ที่ 13

“โครงการความรวมมือระหวางประเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นําไปสูการ

ปฏิบัต”ิ จะแสดงใหเห็นความเชื่อมโยงดังแผนภูมิท่ี 2.2
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5. ยุทธศาสตรวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

5.1สงเสริมการนํางานวิจัยทาง ว. และ
ท.มาใชในการพัฒนาประเทศ  ...

5.2สงเสริมความรูความคดิทาง ว. และ ท.ของ
ประชาชนและเรงผลิตบุคลากรทางดานว. และ ท. ...

5.3พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน
วทน. ใหมีคุณภาพและปริมาณ .....

5.4ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศให
สอดคลองกบัการปรับโครงสรางเศรษฐกจิย

ทุ
ธศ
าส
ต
ร
ก
าร

จดั
ส
รร

งบ
ป
ระ
มา
ณ

/
แผ
น
กา
รบ
รหิ
าร
ฯ

1. รอยละ 35 ของสถานประกอบการมนีวตักรรมทางเทคโนโลยี
2. จํานวนเครือขายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพิ่มข้ึน
3. จํานวนผลงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดรับการตอ
ยอดสูการใชประโยชนในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น

1. จํานวนผลงานที่เกิดจากความคิดสรางสรรคของเยาวชน
2. จํานวนบุคลากรวิจัยและพัฒนา เพิ่มขึ้นจาก 6 คน ตอประชากร 10,000 คน เปน
10 คน ตอประชากร 10,000 คน
3. จํานวนนักเรียนทุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จบการศึกษาและกลับมา
ทํางานตรงตามสาขาวิชาเพิ่มขึ้น

1. จํานวนสิทธิบัตรที่จดทะเบียนโดยคนไทยเพิ่มขึ้น ไมนอยกวา
รอยละ 40 ของจํานวนการจดสิทธิบัตร
2. จํานวนผูรับบริการทดสอบ และสอบเทียบที่ผานการทดสอบ
เพ่ิมขึ้น
3. จํานวนผูมาใชบริการในอุทยานวิทยาศาสตร
4. จํานวนธุรกิจใหมที่เกิดจากระบบบมเพาะเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น

1. จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตอยอดสูการใชประโยชนในการพัฒนา
ประเทศเพิ่มขึ้น
2. จํานวนผลงานวิจัยเชิงบูรณาการที่สามารถนําไปใชประโยชน
3. ผลงานวิจัยบูรณาการตีพิมพในวารสารวิชาการไมตํ่ากวา 100 ผลงานตอป
4. สัดสวนงานวิจัยที่มาจากความรวมมือภาคีการวิจัยตองานวิจัยทั้งหมด
5. จํานวนผลงานประดิษฐคิดคนที่แสดงในนิทรรศการ
6. สัดสวนการลงทุนวิจัยของภาคเอกชนตองบลงทุนวิจัยและพัฒนาของทั้ง
ประเทศเพิ่มขึ้น
7. จํานวนเครือขายความรวมมือทางการวิจัยและพัฒนาทั้งในและตางประเทศ
เพิ่มขึ้น

ตั
วชี้
วดั
แผ
น

ก
าร
บ
รหิ
าร
ฯ

1.เสริมสรางสถานประกอบการทีมี่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหมาก
ขึน้ในระบบเศรษฐกิจ
2. สรางเครือขายดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวตักรรม
3. ผลงานวิจยัและพฒันาถูกนําไปใชประโยชนในการพัฒนา
ประเทศ

1. เยาวชนมีความตระหนัก ความรู ความเขาใจวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
2. ผลติและพัฒนาคณุภาพบุคลากรวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมให
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ

1.มีระบบคุมครองทรัพยสนิทางปญญาทีมี่ประสทิธิภาพ
2. มรีะบบวเิคราะห ทดสอบ สอบเทยีบทีไ่ดมาตรฐานสากล
3. มีระบบการถายทอดผลงานวิจยั/องคความรูสูภาคการ
ผลิต บริการ และชมุชนท่ีมีประสทิธภิาพ และกระจายตวัใน
ทกุภูมิภาค

1. สนับสนุนงานวิจยัเชิงบูรณาการใหสามารถนําผลงานวจัิยไปใช
ประโยชนในการพัฒนาประเทศ
2. สรางความเขมแข็งของระบบวิจัยแบบบูรณาการ
3. ใหมกีารแสดงผลงานวิจยัและผลงานประดษิฐของคนไทย
4. เพิ่มมาตรการจูงใจและกฎหมาย เพ่ือลดความเส่ียงของการ
ลงทนุวิจัยและพัฒนา
5. สรางเครือขายความรวมมือทัง้ในและระหวางประเทศ

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรแผนการบริหารราชการแผนดินฯ ยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ และยุทธศาสตร วท.
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5.1.1สรางกลไกเชื่อมโยงระหวาง
ภาคเอกชน สถาบันวิจยัและ
มหาวิทยาลัยใหเกิดชองทาง

แลกเปลี่ยนองคความรู ตลอดจนมี
กลไกในการบริหารจัดการ วทน.ใน
ระดับทองถ่ินเพ่ือพัฒนาภมิูปญญา

และคณุภาพชีวติแน
วท
าง
กา
รจ
ดั
ส
รร

งบ
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5.1.2 พัฒนากฎหมาย
มาตรการจูงใจเพื่อ
สนับสนุนภาคเอกชน
พฒันาขดีความสามารถ

ทาง ว & ท

5.2.1สรางความ
ตระหนักความรูความ
เขาใจใน วทน.ใหกับ
เยาวชน ประชาชนและ

นักศึกษา

5.2.2 เรงผลิต
บคุลากรดาน ว & ท
ในทกุระดบั

5.3.1พัฒนาระบบการจดัการ
ทรัพยสนิทางปญญาโดยจดัทาํแผน
ทีส่ทิธบัิตรและพัฒนาระบบแบงปน
ผลประโยชนจากงานวิจยัอยางเปน

ธรรม

5.3.2พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทีจ่าํเปน
โดยเรงจัดต้ังอุทยานวิทยาศาสตร ทกุภาค
พัฒนาระบบทดสอบ วิเคราะหคณุภาพและ
รบัรองมาตรฐานและสงเสริมใหเอกชนเขา
มาลงทนุ รวมทัง้พัฒนาศนูยแหงความเปน
เลิศ ตลอดจนพัฒนากฎระเบียบ มาตรการ
เพื่อจูงใจภาคเอกชนพัฒนาขีดความทาง

วทน.

5.4.1พัฒนาระบบบริหารงานวิจยัของ
ประเทศ โดยจดัทาํและผลกัดนันโยบาย
และยุทธศาสตรการวิจัยของประเทศ
แบบมีสวนรวม พัฒนาระบบฐานขอมูล
และตดิตามประเมินผล รวมทัง้สราง
เครือขายและเผยแพรนโยบาย/การ

วิจัยสูการปฏิบัติ

5.4.2พัฒนามาตรการจูง
ใจเพ่ือสงเสริมใหเอกชน
ลงทนุวิจยัและพัฒนา

1.จํานวนเครือขายดาน วทน./ป
เพ่ิมขึ้น

2. จํานวนขอตกลงการวิจัยและ
นวัตกรรมรวมระหวางองคกรวิจัย
มหาวทิยาลยัและเอกชน (MOU)/ป
เพ่ิมขึ้น

1. ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการไมต่ํากวา100ผลงาน/ป

2. จํานวนงานวิจัยเชิงบูรณาการ/ป เพิ่มขึ้น

3.จํานวนผูย่ืนขอลดหยอนภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนา/ป เพิ่มข้ึน-

4.จํานวนผลงานประดิษฐคิดคนที่แสดงในนิทรรศการ/ป เพิ่มขึ้น

1. จํานวนนักเรียนทุนดาน
ว. และ ท. /ป เพิ่มข้ึน

2. จํานวนผูรับการฝกอบรม
หลักสูตรดาน ว & ท ไม
นอยกวา 60,000ราย/ป

1. จํานวนผูใชบริการ
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ไม
นอยกวา 1.2ลานคน/ป

1.จํานวนการบรกิารวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบ
และบริการวิเคราะหขอมูลทาง ว & ท ไมนอยกวา
400,000 รายการ/ป
2. จํานวนผูใชบริการในอุทยานวิทยาศาสตร/ป
เพิ่มขึ้น
3. จํานวนสิทธิบัตรที่ยื่นขอจดโดยคนไทยไมนอย
กวา 100 เรื่อง/ป
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3.การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
สรางฐานความรูและเพ่ิมผลิตภาพ
ของประเทศ

4.การถายทอดเทคโนโลยีและมีการนํา
ผลงานวิจยัและนวัตกรรมไปใชในการ
เพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชยทกุระดบั

5. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนการ
วิจัย พัฒนา และนวัตกรรมใหเพียงพอ รวมทัง้
พัฒนาการบริหารจัดการดาน ว. และ ท. ใหมี
ประสทิธภิาพและทนัสมัยยทุ

ธศ
าส
ต
ร
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.

เปาหมายที ่3 การวิจัย พัฒนา
และนวตักรรมสามารถนําไป
เผยแพร และประยุกตใชได
ในภาคการผลติ บรกิาร และ

ชมุชน

เปาหมายที ่5 ภาคการผลติและบรกิาร ใชประโยชนจาก
โครงสรางพ้ืนฐานในการยกระดบัคณุภาพผลติภณัฑและการ
บรกิารใหไดมาตรฐาน รวมทัง้การขยายโครงสรางพืน้ฐาน
พัฒนาระบบสนับสนุนและการบริหารจดัการทีมี่คณุภาพให

เพียงพอกับความตองการ

เปาหมายที ่4 ผูประกอบการและ
ชมุชนไดนําเทคโนโลยีไปใช

ประโยชนทางเศรษฐกิจและสงัคม

เปาหมายที ่6 ภาคการผลติ/
บริการ และภาคสังคม/

ชุมชน ไดรับการพัฒนาจาก
นโยบายสงเสริมและ
สนับสนุนการสราง

ความสามารถทาง วทน.
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11. จํานวนสถานประกอบการที่
ใชผลงานวิจัยและพัฒนา

ตั
วชี้
วดั
วท

.

1.การสงเสริมและเรงรดัการพัฒนากําลงัคน
ดาน ว. และ ท.ใหเปนพลงัของประเทศ

2.การสรางความตระหนัก และพัฒนาการ
เรยีนรูดานว. และ ท. ใหเปนสงัคมฐานความรู

เปาหมายที ่1 กําลังคนทางดาน วทน. ทีไ่ดรับการ
เสริมสรางขดีความสามารถโดยการศกึษา/อบรม สามารถ
นําความรูไปประยุกตใชใน.การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

และ การปฏบัิตงิานดาน วทน.ได

เปาหมายที ่2 ประชาชน
กลุมเปาหมาย รวมท้ังเดก็และ
เยาวชน มีทศันคตทิีด่ตีอ ว.และ ท.

3. จํานวนผลงานที่เกิดจาก
ความคิดสรางสรรคของเยาวชน

4. จํานวนผูใชบริการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตร

5. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมดาน
วทน.

6. การพฒันานโยบาย วทน. มี
ประสทิธภิาพและทนัตอการ
เปล่ียนแปลงของโลก

1. จํานวนนักเรียนทุนดาน ว. และ ท. ที่จบการศึกษา
และกลบัมาทาํงานตรงตามสาขาวิชา
2. จํานวนผูรับการฝกอบรมหลักสูตรดานวทน.

6. จํานวนบทความที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการทัง้ในและตางประเทศ

7. จํานวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ี
สามารถนําไปยื่นขอจดสิทธิบัตร

8. จํานวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
สามารถนําไปประยุกตใชในภาคการผลิต
บริการและชุมชนได

9. จํานวนเครือขายดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรมทั้งใน
ระดับประเทศและภูมิภาค

10. จํานวนขอตกลงการวิจัย พฒันา และ
นวัตกรรมรวมระหวางองคกรวิจัย
มหาวิทยาลัยและเอกชน (MOU)/ป

12. โครงสรางพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นและกระจายสูสวนภูมิภาค
13. โครงการความรวมมือระหวางประเทศดาน วทน. ที่นําไปสู
การปฏิบัติ
14.รอยละของหนวยงานที่ใชเทคโนโลยีนิวเคลียรมีความ
ปลอดภยัตามมาตรฐานสากล
15. จํานวนผูมาใชบริการในอุทยานวิทยาศาสตร
16. จํานวนธุรกิจใหมท่ีเกิดจากระบบบมเพาะเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น
17.จํานวนการบริการวิเคราะห ทดสอบ สอบเทยีบ พฒันาและ
รับรองหองปฏิบัติการ และบริการขอมูลทาง ว. และ ท.

18. ขอเสนอแนะเชงินโยบาย แผน
กฎหมาย และมาตรการดาน วทน.
ระดับประเทศ ที่ผานความเห็นชอบจาก
กระทรวง/หนวยงานเพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการ/อนุกรรมการระดับชาต ิ/
หรือมีหนวยงานนําไปใช

19.จํานวนผูยื่นขอลดหยอนภาษีเพื่อการ
วิจัยและพัฒนา/ป เพิ่มขึ้น

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ

แผนภมูิที่ 2.2 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรแผนการบริหารราชการแผนดินฯ
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บทท่ี 3

สถานภาพดานตางประเทศของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. ประวติัความเปนมากระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กระทรวงวทิยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงานกอตั้งเมือ่วันที ่24 มีนาคม 2522

โดย มคีวามเปนมาจากที่ประชมุคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ (ครั้งที ่19/2519) ได

มีมติ      ใหแตงตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อวางนโยบายและแผนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยขีึ้น

โดยมี    ศ.ดร.ชุป กาญจนประกรเปนประธานอนุกรรมการ และ ดร.สงา สรรพศรี เปนรอง

ประธาน คณะอนุกรรมการดงักลาวไดมีการศกึษาและจัดทํารายงาน เรื่อง “การปฏิรูประบบ

บริหารราชการของรัฐ” รวมท้ังเสนอแนะใหจัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

การพลังงานขึน้ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ในฐานะประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ

ในขณะน้ัน ไดเสนอเร่ืองตอนายกรัฐมนตรี (นายธานินทร กรัยวิเชียร) รับเร่ืองไวพิจารณา แต

ยังไมมีขอยุติก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเสียกอน รัฐบาลตอมาโดย พลเอก เกรียงศักดิ์

ชมะนันทน เปนนายกรัฐมนตรีไดมอบใหคณะท่ีปรึกษาระเบียบบริหารของนายกรัฐมนตรีซ่ึง

ดร.สมภพ โหตระกิตย รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน และ มี ศ.ดร.สุธี สิงหเสนห เปน

ประธานอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและคณะรัฐมนตรีไดเสนอรางพระราชบัญญัติแกไข

ประกาศคณะปฏิวัติ ซึ่งสภาไดมีมติรับหลักการจัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

การพลังงาน และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที ่96 ตอนที ่40 มีผลบังคับ

ใช เ ม่ือ  24  มีนาคม  2522  ตอมา เ ม่ือวัน ท่ี  4  เมษายน  2535  ได เปลี่ ยน ช่ือ เปน

“กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอม”  จนเมื่อวันที ่2 ตุลาคม 2545 ในรัฐบาล

ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดมีการปฏิรูประบบราชการใหทันสมัยกับ

สถานการณปจจุบัน กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมจึงไดปฏิรูปเปน

“กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” ใหมีบทบาทที่ ชัดเจนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และแยกงานดานพลังงานและส่ิงแวดลอมออกไป กระทรวงวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีประกอบดวยหนวยงานในสังกัดรวม 13 หนวยงาน มีสํานักงานปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สป.วท.) ทําหนาท่ีเปนหนวยงานกลางในการบริหารจัดการและ

ประสานงานของกระทรวง มีพันธกิจในงานดานการตางประเทศ คือ กําหนดทิศทางและ

แนวทางความรวมมอืระหวางประเทศ ในกรอบภารกิจของกระทรวง ซ่ึงสํานักความรวมมอื
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ระหวางประเทศและวิเทศสัมพันธเปนผูริเร่ิมจัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวาง

ประเทศฯ เปนคร้ังแรก

1

สํานกังานรัฐมนตรี (สร.)

สํานักงาน

ปลัดกระทรวง (สป.)

กรมวิทยาศาสตร
บริการ (วศ.)

สํานกังาน
ปรมาณเูพือ่สันติ (ปส.)

สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)

ศูนยปฏิบติัการวิจัยเคร่ืองกําเนิด
แสงซินโครตรอนแหงชาต ิ(ศซ.)

สํานักงานพฒันาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องคการมหาชน) (สทอภ.)

สวนราชการ

รัฐวิสาหกิจ

หนวยงานในกาํกับ

องคการมหาชน

สํานกังานนวัตกรรมแหงชาติ (นว.)

สถาบันวิจัยดาราศาสตร
แหงชาติ (ดร.)

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(วท.)

สถาบนัเทคโนโลยีนวิเคลียร
แหงชาต ิ(องคการมหาชน)

(สทน.)

สถาบนัมาตรวทิยาแหงชาติ (มว.)

สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วว.)

องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ (อพ.)

อยูในระหวางยกฐานะเปนองคการมหาชน
สํานักนโยบายและยทุธศาสตร สาํนกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรฯ

สถาบันปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรแหงชาติ

สํานกังานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)

แผนภูมิที่ 3.1 โครงสรางหนวยงานในกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2. สถานภาพและกิจกรรมดานตางประเทศของกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

ในภาพรวมของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะประกอบดวยหนวยงานใน

สังกัด 13 หนวยงาน (ไมนับรวมสํานักงานรัฐมนตรี) หนวยงานตางๆ ในสังกัดมีกิจกรรมดาน

การตางประเทศทุกหนวยงาน โดยสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน

หนวยงานกลางประสานงานกิจกรรมทีต่องรวมกันหลายหนวยงาน ท้ังงานตางประเทศ ดาน

ทวภิาคีและพหภุาคี สําหรบัหนวยงานในสังกัดจะมีงานดานการตางประเทศที่เปนหนวยงาน

กลาง (Focal Point) ในนามประเทศไทยกับองคกรระหวางประเทศ การเปนสมาชิกองคกร

สํานักงานรัฐมนตรี(สร.)

สํานักงาน
ปลักกระทรวง (สป.)

กรมวทิยาศาสตร
บรกิาร (วศ.)

สํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.)
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นานาชาติ ตามพันธกิจและลักษณะงานเฉพาะของหนวยงาน สรุปสถานภาพดาน

ตางประเทศโดยภาพรวมของกระทรวง วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดังนี้

2.1 บทบาทการเปนศูนยกลาง (Focal Point) ตัวแทนประเทศไทย

1) คณะกรรมการอาเซียนวาดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

(ASEAN Committee on Science and Technology – ASEAN COST)

สถานะเปนสมาชิกคณะกรรมการ/ระดบัตวัแทนรัฐบาล (สป.)

ขอบเขตความรวมมือ

เพ่ือสงเสริมและกระตุนการพัฒนานักวิชาการและบุคลากรดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของอาเซียน และขยายความรวมมือดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี กับนานาชาติ ทําใหมีการถายทอดเทคโนโลยีจากประเทศนอกอาเซียนและ

ระหวางประเทศอาเซียนดวยกัน ประเทศสมาชิกอาเซียน มี 10 ประเทศ ประกอบดวย บรูไน

ดารุสชาราม กัมพชูา  อินโดนิเชีย ลาว มาเลเชีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนามและไทย

วันท่ีลงนาม/กิจกรรม

คณะกรรมการอาเซียนวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ.1978 (พ.ศ. 2521) มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 54

เมื่อวันที ่13 – 15 พฤศจิกายน 2550 ณ ประเทศสหภาพพมา

สาระที่เก่ียวของดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

(1) ดานเทคโนโลยีอาหาร

(2) ดานอุตุนิยมวิทยาและธรณีฟสิกส

(3) ดานไมโครอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(4) ดานวัสดุศาสตรและเทคโนโลยี

(5) ดานเทคโนโลยีชวีภาพ

(6) ดานพลังงานนอกแบบ

(7) ดานวิทยาศาสตรทางทะเล

(8) ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

(9) ดานเทคโนโลยีอวกาศและการประยกุตใช
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2) คณะทํางานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรม

เอเปค (APEC - Industrial Science and Technology Working Group : APEC ISTWG)

สถานะเปนสมาชิกคณะทํางาน /ระดับตวัแทนรัฐบาล (สป.)

ขอบเขตความรวมมือ

เพื่อกําหนดแนวทางความรวมมือและกิจกรรมดานวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยีและสงเสริมใหสมาชิกไดเพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานการคา การลงทุน การ

พัฒนาเศรษฐกิจ และเสริมสรางความสามารถทางวิชาการ มีสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ

ประกอบดวย ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี จีน ฮองกง อินโดนีเซีย ญี่ปุน เกาหลี มาเลเซีย

เม็กซิโก นิวซีแลนด  ปาปวนิวกิ นี เปรู ฟลิปปนส  สิงคโปร  รัสเชีย ไชนีสไทเป ไทย

สหรัฐอเมริกา และเวยีดนาม

วันท่ีลงนาม/กิจกรรม

จัดต้ังข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2533 ตามมติท่ีประชุมรัฐมนตรีเอเปค ณ

ประเทศสิงคโปร ประชุมคณะทํางานฯ คร้ังที่ 34 เม่ือวันที่ 26 – 30  มีนาคม 2551 ณ

ประเทศฮองกง

สาระที่เก่ียวของดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

(1) การพฒันาบคุลากร (Human Resources Development)

(2) เครือขายวทิยาศาสตรและเทคโนโลยรีะหวางประเทศ

(International  Science and Technology Network)

(3) การเ ช่ือมโยงงานวิ จัยและและนวัตกรรม  (Connecting

Research and Innovation)

(4) แ ผ น ก ล ยุ ท ธ แ ล ะ ค ว า ม ร ว ม มื อ ท า ง ด า น วิ ช า ก า ร

(Technological Cooperation and Strategic Planning)

3) สหภาพยุโรป (European Union)

สถานะเปนความตกลงระดับประเทศ /ผูแทนกระทรวง (สป.)

ขอบเขตความรวมมือ

ความเปนหุนสวนและความรวมมือ ดานการเมือง ความม่ันคง

การคา การลงทุน วทิยาศาสตร สิ่งแวดลอมพลังงาน สาธารณสุข เกษตร คมนาคม ประมง

สิทธิมนษุยชน ยาเสพติด และวิชาการตางๆ
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วันท่ีลงนาม/กิจกรรม

(1) ความตกลงวาดวยความเปนหุนสวนและความรวมมือระหวาง

ไทยกับประชาคมยุโรป (Partnership and Cooperation Agreement – PCA) กระทรวงการ

ตาง ประเทศเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก

(2) มีการเจรจาการจัดทํากรอบความตกลง PCA  มาแลว 5 รอบ

โดย รอบที ่5 จัดขึ้น เมื่อวันที ่28-30 เมษายน 2551 ณ กรุงบรัสเซลล ประเทศเบลเยี่ยม

สาระที่เก่ียวของดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

(1) เทคโนโลยีชวีภาพ

(2) นาโนเทคโนโลยี

(3) เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

(4) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

(5) การจัดการเทคโนโลยี

(6) เทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ

(7) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของอื่นๆ

4) องคการยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific and

Cultural Organization – UNESCO ) กรรมการฝายวิทยาศาสตรของคณะกรรมการ

แหงชาติวาดวยการศกึษาวทิยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ

สถานะเปนกรรมการ/ผูแทนกระทรวง (สป.)

ขอบเขตความรวมมือ

องคการยูเนสโก เปนองคกรภายใตองคการสหประชาชาติ กอตั้งเมื่อ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2489 มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมสันติภาพ โดยสงเสริมความรวมมือของ

นานาชาติทางการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรม เพ่ือใหคนท่ัวโลกเคารพในความ

ยุติธรรม กฎหมาย สิทธิและเสรีภาพทีม่นุษยพึงมีโดยไมถือเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา

ตามกฎบัตรสหประชาชาติ

วันท่ีลงนาม/กิจกรรม

(1) ประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกของยูเนสโก เมื่อวันที่ 1 มกราคม

2492 เปนสมาชิก ลําดับที่ 49 โดยกระทรวงศกึษาธิการเปนผูแทนระดับรัฐบาล
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(2) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมประชุมโตะกลม

ระดับรัฐมนตรีในหัวขอ “วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพฒันาท่ีย่ังยืนกับบทบาทของ

องคการยูเนสโก” ระหวางวันท่ี 26-27 ตุลาคม 2550 ณ กรุงปารีส

สาระที่เก่ียวของดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี เ ป น ป ร ะ ธ า น

คณะกรรมการฝายวทิยาศาสตรของคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษา วิทยาศาสตร

และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ

5) BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and

Economic Cooperation)

สถานะเปนผูแทนกระทรวง (สป.)

ขอบเขตความรวมมือ

BIMSTEC หรือ ความริเร่ิมแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือ

หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ เปนกรอบความรวมมือใน 13 สาขา ระหวาง 7

ประเทศ ในภมูิภาคอาวเบงกอล ไดแก บังคลาเทศ ภูฏาน อินเดีย พมา เนปาล ศรีลังกา และ

ไทย  โดยไทยเปนประเทศท่ีริเร่ิมและผลักดันใหจัดตั้งท่ีกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2540

ในชื่อวา BIMSTEC

วันท่ีลงนาม/กิจกรรม

การประชุมระดับเจาหนาท่ีอาวุโส BIMSTEC ครั้งที่ 11 และการ

ประชุมระดับรัฐมนตรี คร้ังท่ี 9 ระหวางวันท่ี 8-9 สิงหาคม 2549 ณ กรุงนิวเดลี

สาระที่เก่ียวของดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

(1) พลังงาน

(2) เทคโนโลยี

(3) การจัดการดานสิ่งแวดลอมและภัยพิบัติ

6) OECD (Organisation for Economic Co-operation and

Development)/

สถานะผูสงัเกตการณ ภายนอกกลุมสมาชกิ (non - member) (สป.)

ขอบเขตความรวมมือ

(1) พฒันาระบบหองปฏิบตักิาร
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(2) มาตรวิทยา (อุตสาหกรรมยางและอัญมณี)

(3) ดัชนีดานนวัตกรรม และกลยุทธทางนวัตกรรม

(4) ความปลอดภัยอาหาร

วันท่ีลงนาม/กิจกรรม

ประชุมโตะกลมระหวางหนวยงานไทยกับ OECD วันที่ 13 เมษายน

2551 ณ กระทรวงการตางประเทศ

สาระที่เก่ียวของดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

สงเสริมความเขมแข็งของเศรษฐกิจในกลุมสมาชิก (30 ประเทศ)

ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สงเสริมการคาเสรี และเนนการวิเคราะหแนวทางท่ี

เปนนโยบายตางๆ ระหวางประเทศสมาชิกและประเทศภายนอกกลุม ดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

7) ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (International Atomic

Energy Agency : IAEA)

สถานะเปนหนวยงานกลาง (Focal Point) ในนามประเทศไทย

สาํนักงานปรมาณูเพื่อสันติรับผิดชอบประสานงาน (ปส.) โดย IAEA เปนหนวยงานภายใต

องคการสหประชาชาติ

ขอบเขตความรวมมือ

พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นวิเคลยีรในทางสันติ ถายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียรสูประเทศสมาชิก เพ่ือการพัฒนาประเทศ

อยางย่ังยืน ท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคม กํากับดูแลและควบคุมการผลิตและ มีไวใน

ครอบครอง รวมทั้ง การเคล่ือนยายวัสดนิุวเคลยีร ของประเทศสมาชิกเพ่ือไมใหเกิดประโยชน

ทางการทหาร นอกจากน้ี ทบวงการฯ ยังมีหนาท่ีใหการรับรองแกประเทศสมาชิก ในเร่ืองการ

ไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียรอีกดวย

8) สมาชิกองคกรนานาชาติ เชน

(1) ผูประสานงานของประเทศ สภาความรวมมือดานนิเคลียรใน

ภูมิภาคเอเซีย (Forum for Nuclear Cooperation in Asia FNCA ) โดยสาํนักงานเทคโนโลยี

นิวเคลยีร (สทน.)
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(2) สมาชิกเครือขายสมาชิกกลุมพิพิธภัณฑ International Council

of Museum  (ICOM) โดยองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพ.)

(3) สมาชิกเครือขาย The European Collaborative for Science,

Industry and Technology Exhibitions (ECSITE) โดยองคการพพิธิภัณฑวิทยาศาสตร

แหงชาติ (อพ.)

(4) สมาชิก Asia-Pacific Metrology Programme (APMP) โดย

สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วท.)

(5) สมาชิก International  Astronomical Union (IAU) โดยสถาบัน

วิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วท.)

(6) สมาชิกองคกรอวกาศนานาชาติ เชน UNCOPUOS, GEO,

CEOS, UNESCAP, CSSTEAP, APRSAF, APSCO, SCOSA โดยสํานักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ (สทอภ.)

2.2 สถานภาพดานตางประเทศของกระทรวง

ความรวมมือระหวางประเทศเปนลักษณะทวิภาคี คือ ระหวางหนวยงาน  2

กระทรวง ใน 2 ประเทศ แตขอบเขตความรวมมือครอบคลมุไปในระดับกรมภายใตกระทรวง

ขึ้นอยูกับหัวขอและการตกลงของท้ัง 2 ฝาย ปจจุบันขอตกลงความรวมมือท่ียังมีผลการ

ดําเนินงาน มีดังตอไปนี้

1) สาธารณรัฐสังคมนยิมเวียดนาม

สถานะความตกลง/ระดับรัฐมนตรีวาการกระทรวง (สป.)

ขอบเขตความรวมมือ  ดานวิทยาศาสตร และสิ่งแวดลอม

วันท่ีลงนาม/กิจกรรม

(1) ลงนามเมื่อ 12 มีนาคม 2540

(2) ประชุมระดับรัฐมนตรีวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและสิง่แวดลอมไทย-เวียดนาม ครั้งท่ี 1 จัดเมื่อวันที ่16 มีนาคม  2543

(3) ไดมีการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีฯ มาแลว 5 คร้ัง โดยคร้ังท่ี

5 ประเทศไทยเปนเจาภาพ จัดขึ้นเมื่อวันที ่28 -29  กันยายน  2550  ณ กรุงเทพฯ
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สาระที่เก่ียวของดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

(1) มาตรวทิยา

(2) เทคโนโลยีชีวภาพและไขหวัดนก

(3) เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

(4) พลังงานทางเลือก

(5) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

(6) การสาํรวจระยะไกล เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

(7) เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว

2) สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว

สถานะการประชุมรวม/ระดับระดับรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ขอบเขตความรวมมือ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิชาการ และการ

ถายทอดเทคโนโลยี

วันท่ีลงนาม/กิจกรรม

(1) ประชุมระดับรัฐมนตรีวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ไทย- ลาว ครั้งท่ี 1 จัดเมื่อวันที ่22-26 มีนาคม 2546

(2) ประชุมระดับรัฐมนตรีวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ไทย - ลาว ครั้งท่ี 2 จัดเมื่อวันที ่5-6 กรกฎาคม 2550

สาระที่เก่ียวของดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

(1) วิทยาศาสตรอวกาศ

(2) อิเล็กทรอนิกสและคอมพวิเตอร

(3) เทคโนโลยีชวีภาพ

(4) การสาํรวจระยะไกล และภูมิสารสนเทศ

(5) ปุยอินทรียและอิฐบลอ็กประสาน

3) ประเทศญี่ปุน ความตกลงความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจ

(JTEPA)

สถานะความตกลงระดับรฐับาล/คณะอนุกรรมการระดับกระทรวง

ดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดลอม

ขอบเขตความรวมมือ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี พลังงานและ

สิ่งแวดลอม
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วันท่ีลงนาม/กิจกรรม

ลงนามเมื่อ 3 เมษายน 2550 และมีผลบังคับใชเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2550

สาระที่เก่ียวของดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

(1) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับเปนพื้นฐานของ

การพฒันาอตุสาหกรรม

(2) ชีววิทยา รวมถึงเทคโนโลยีชวีภาพ

(3) เทคโนโลยีช้ันสูง รวมถึงเทคโนโลยีและวิศวกรรมเก่ียวกับวัสดุ นา

โนเทคโนโลยีและชีวมวล

(4) การกําหนดมาตรฐานและการออกใบรับรอง

(5) พลังงาน ซึ่งรวมถึงพลังงานแสงอาทิตย

(6) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ และคุมครอง

สิ่งแวดลอม

(7) การลดความเส่ียงจากภัยธรรมชาตซ่ึิงรวมถงึการเตอืนภยัลวงหนา

หมายเหตุ มีการจัด ต้ังคณะอนุกรรมการกํากับดูแลความรวมมือในดาน

วทิยาศาสตร เทคโนโลยี พลังงาน และส่ิงแวดลอม โดยมผีูแทนกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเปนประธานภายใตคณะกรรมการกํากับการดําเนินการตามความตกลงระหวาง

ราชอาณาจักรไทยกับญีปุ่นสําหรับความเปนหุนสวนทางเศรษฐกจิ

4) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนบันทึกความเขาใจระหวาง

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทยและกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีของจีน

สถานะความตกลง/ระดบักระทรวง

ขอบเขตความรวมมือ  ความรวมมือทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วันท่ีลงนาม/กิจกรรม ลงนามเมื่อ  29 กรกฎาคม 2548

สาระที่เก่ียวของดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

(1) แลกเปลี่ยนขอมูลวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

(2) แลกเปล่ียนการเย่ียมเยือน ศึกษาดูงานของนักวิทยาศาสตร

และผูเช่ียวชาญ

(3) ดําเนินโครงการวิจัยรวม
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5) บันทึกความเขาใจ ระหวางสภาวิทยาศาสตรแหงชาติจีน (Chinese

Academy of Sciences) และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทย- จีน

สถานะความตกลง/ระดบักระทรวง

ขอบเขตความรวมมือ  ความรวมมือทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วันท่ีลงนาม/กิจกรรม ลงนามเมื่อ 16 พฤษภาคม 2549

ประเทศไทยไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการความรวมมือ ไทย-จีน

ครั้งที่ 1 ระหวางวันท่ี 21-23 มิ.ย. 2549 ณ กรุงเทพฯ และไดมีการหารือและใหความสําคัญ

ความรวมมือใน 5 สาขา คือ

(1) GIS and Remote Sensing

(2) Biotechnology and Bird Flu

(3) Biodiversity

(4) IT and Electronics

(5) Material Sciences

จีนจะเปนเจาภาพจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 2

สาระที่เก่ียวของดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

-  นาโนเทคโนโลยี -  เทคโนโลยีชวีภาพ

-   ความหลากหลายทางชีวภาพ -  Remote Sensing

-  Synchrotron Technology -  เทคโนโลยีสารสนเทศ

-  อิเล็กทรอนิกส -  พลังงาน

-  วัสดุศาสตร -  การสื่อสาร

6) ประเทศออสเตรเลีย ความตกลงการคาเสรี ไทย-ออสเตรเลีย

(Thailand-Australia Free Trade Agreement – TAFTA)

สถานะความตกลง / ระดับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ขอบเขตความรวมมือ

TAFTA กําหนดใหไทยและออสเตรเลียเร่ิมเปดเสรีการคาท้ังในดาน

สินคา การบริการ และการลงทุนระหวางกัน รวมท้ังรวมมือกันแกไขปญหาอุปสรรคทาง

การคาท่ีมิใชภาษี  เชน มาตรการดานสุขอนามัยท่ีเขมงวดของออสเตรเลียและมาตรการตอบ

โตการทุมตลาด
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วันท่ีลงนาม/กิจกรรม

ลงนามเม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2547 ละมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 1

มกราคม 2548

สาระที่เกี่ยวของ

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีั่วไป

7) สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน บันทึกความเขาใจ/ระดบักระทรวง

ขอบเขตความรวมมือ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยตีามขอตกลง

วันท่ีลงนาม/กิจกรรม

(1) ลงนามเมื่อ 29 เมษายน 2547

(2) ประชุมคณะกรรมการรวม คร้ังท่ี 1 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ

2551 ณ กรุงเทพฯ

สาระที่เก่ียวของดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

(1) การรบัรองความสามารถหองปฏิบัตกิาร

(2) มาตรวทิยา

(3) พลังงานหมุนเวียน

(4) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

(5) เทคโนโลยีชวีภาพ

(6) การใชไอโซโทปในทางอุทกวทิยา

(7) พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร

(8) วิทยาศาสตรทางทะเล

8) ประเทศอินเดยี ระดบัความรวมมือ

สถานะความตกลง/ระดบักระทรวง

ขอบเขตความรวมมอื ดานวิทยาศาสตร วิชาการ สิ่งแวดลอม  และ

การถายทอดเทคโนโลยี

(1) วันท่ีลงนาม/กิจกรรม

(2) ลงนามเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2545

(3) ประชุมคณะกรรมการรวมครั้งที่1เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ

2547 ณ กรุงเทพฯ
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(4) ประชุมคณะกรรมการรวม คร้ังท่ี 2 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน

2549  ณ กรุงนิวเดลี

สาระที่เก่ียวของดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

(1) ยางธรรมชาติและผลิตภัณฑยาง

(2) มาตรวทิยา

(3) เทคโนโลยีชวีภาพ

(4) เทคโนโลยีนิวเคลียร

(5) เทคโนโลยีอวกาศ

(6) การสื่อสารวทิยาศาสตร

(7) ยาสมุนไพร

หมายเหตุ  สาธารณรัฐอินเดีย ระดับความรวมมือ การจัดตั้งเขตการคาเสรี ไทย-

อินเดีย (India-Thailand Free Trade  Area : ITFTA)/ ระดับรัฐบาล ครอบคลุมการเปดเสรี

ทัง้ในดานการคาสินคา การคาบริการและการลงทุน และลงนามในกรอบความตกลงเมื่อวันที่

9 ตุลาคม 2546 กําหนดเปดเสรีลดภาษีเหลือศูนย ภายในป พ.ศ. 2553

3. ความตองการเทคโนโลยขีองกระทรวงจากประเทศกลุมเปาหมาย (Strategic Area)

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนองคกรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสงเสริมความเขมแข็งดานเศรษฐกิจและสามารถแขงขันไดบน

สังคมแหงความรู โดยมุงเนนการพัฒนาเพือ่รองรับการเปล่ียนแปลงและเรงสงเสริมการสราง

ขีดความสามารถของประเทศอันเน่ืองมาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงเขาสู

ระบบเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge - Based Economy) ซึ่งเกี่ยวพันกับเงื่อนไขใหมๆ และ

ความ    ทาทายกบัการดําเนนิความสัมพนัธระหวางประเทศ เชน การเปดเสรีทางการคา กฎ

ระเบียบและขอกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษแีละการรวมกลุมของประเทศในภูมิภาคตางๆ ซึ่ง

มีเปาหมายในการตอรองและแขงขันไดในดานการคา การลงทุนและวิชาการ ในสาขาตางๆ

ดังน้ัน กระทรวง วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งตระหนักถึงความไดเปรียบในการรับและ

ถายทอดความรูและเทคโนโลยีจากประเทศท่ีมีความกาวหนาดานเทคโนโลยีช้ันสูง รวมทั้ง

ความรวดเรว็ในการเขาถึงความรวมมือทางวิชาการจากตางประเทศที่ครอบคลุมถึงการวิจัย

และพัฒนาและการแลกเปลี่ยนขอมูลและสารสนเทศ จะเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาขีด
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ความสามารถในการแขงขันดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยมีประเทศ

เปาหมายดังนี้

3.1 สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปเปนกลุมท่ีมปีระเทศสมาชิก รวม 27 ประเทศ มีศนูยกลางตัง้อยู

ณ กรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยี่ยม ประเทศตางๆ ในสหภาพยุโรป เชน ประเทศเยอรมัน

ประเทศฝร่ังเศส ประเทศอังกฤษ ประเทศสวีเดน ฯลฯ มีการสรางสมองคความรูดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาชานาน และมีความกาวหนาดานเทคโนโลยีท่ีโดดเดน เชน นา

โนอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรม เครื่องจักร เครื่องมือแพทยและวัสดุทางการแพทย โดยเฉพาะ

อยางยิง่ ประเทศ       เบลเยีย่ม ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการรวมระหวางไทย – เบลเยี่ยม

ซึ่งครอบคลุมความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยอีีกดวย

ปจจุบัน มีการดําเนินการภายใตกรอบแผนงานฉบับที่ 7  (พ.ศ. 2550 –

2556) ท่ีเนนการวจัิยและพฒันาดานเทคโนโลยี และความเช่ือมโยงกับภาคธุรกิจ วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม และมีสาขาการวิจัยและพัฒนาอันจะเปนประโยชนกับประเทศ

ไทย เชน ดานสุขภาพ ดานอาหาร การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร และวิทยาศาสตรนาโน เทคโนโลยีนาโน เทคโนโลยีวัสดุสมัยใหมและ

ผลิตภัณฑใหม เปนตน ทั้งนี้ สํานักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ กรุง

บรัสเซลส ไดทําหนาที่เปนหนวยประสานงานหลัก (National Contact Point - NCP) ของ

ไทยภายใตกรอบแผนงานฉบบัท่ี 7 ดังกลาว

                        นอกจากสหภาพยุโรปแลว ยังมีกลุมความรวมมือพหุภาคีซึ่งตั้งอยูในทวีป

ยุโรปและมีความสําคัญตอการดําเนินงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทย ไดแก

องคการยูเนสโก และ OECD เปนตน

3.2  สหรัฐอเมริกา

ไทยกับสหรัฐอเมริกาไดมีความสัมพันธทางการทูตมากวา 120 ป มีความ

รวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมาอยางยาวนาน โดยมกีรอบความรวมมือท่ีสําคัญๆ

เชน
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1) บันทึกความเขาใจความรวมมือทางเศรษฐกิจไทย – สหรัฐอเมริกา

(Economic Cooperation Framework between The Government of the Kingdom of

Thailand and The Government of the United States of America)

2) บันทึกความเขาใจความรวมมือทางวิชาการดานเทคโนโลยีอวกาศ

ระหวางสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของไทย และ U.S.

Geological Survey (USGS), Department of Interior สหรัฐอเมริกา

                       3) ขอตกลงความรวมมือทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวาง

สถาบัน วิ จัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย และ Research and

Development – RAND Corporation ของสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ จากแผนยุทธศาสตรทวิภาคีของไทยกับกลุมประเทศ Strategic Posts

ซ่ึงจัดทําโดยกระทรวงการตางประเทศ ไดกําหนดกลยทุธความรวมมือระหวางไทยและ

สหรัฐอเมริกา ในดานสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม ซ่ึงเก่ียวของกับความรวมมือดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยกําหนดใหมีการสงเสริมความรวมมือกับสมาคมนักวิชาชีพ

ไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) ในการสรางความเขมแข็งใหการวิจัยและพฒันาของ

ไทย มีการใชประโยชนจากความตกลงดานวิทยาศาสตรระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาเพื่อ

สงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทย และสงเสริมความรวมมือทางดาน

เทคโนโลยีในสาขาที่สหรัฐอเมริกามีศักยภาพสูงเกือบทุกสาขา เพ่ือสงเสริมใหไทยมีความ

เขมแข็ง อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนาโนเทคโนโลยี ฯลฯ ท้ังน้ี สํานักงานที่ปรึกษาดาน

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ กรุงวอชิงตัน ไดทําหนาที่ผลักดันและประสานความรวมมือ

ดังกลาว มาอยางตอเน่ืองท้ังในสหรัฐอมริกาและประเทศแคนาดาควบคูกัน ปจจุบันไดมี

กิจกรรมการจดัประชุมนักวชิาชีพไทยในตางประเทศเดินทางมาประชุมกับนักวิชาชีพไทย ทุก

2 ป ทําใหเกิดความรวมมือระหวาง 2 ฝาย ความรวมมือนักวิชาชีพไทยในตางประเทศได

ขยายไปยังสถาบันการศกึษาและหนวยงานราชการอืน่ ๆ อีกดวย

         3.3  ประเทศญี่ปุน

ประเทศญ่ีปุน มีพื้นฐานการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี

เขมแข็ง   ในหลายๆ ดาน เชน เร่ืองอิเล็กทรอนิกส หุนยนต โลหะวัสดุศาสตร นาโนเทคโนโลยี

เทคโนโลยี ชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ มีการสงเสริมงานวิจัยและการจดสิทธิบัตร
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จํานวนมากเทียบใกลเคียงกบัโลกตะวันตก ทางดานการพลังงานญี่ปุนไดมีการศึกษาคนควา

พลังงานงานทดแทนในหลายรูปแบบ โดยที่ประเทศไทยมีการผลิตพืชผลทางการเกษตร

สามารถรวมกับประเทศญี่ปุนวิจัยพลังงานชีวภาพและพลังงานชีวมวล นอกจากน้ียังมี

เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาจากนิวเคลียรทีม่ีความปลอดภัย ขณะนี้ท้ัง 2 ประเทศ ไดมีความตก

ลงเปนหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน (Japan–Thai Economic Partnership Agreement)

หนวยงานของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังมีการลงนามความรวมมือกับ

หนวยงานดานการวิจัยและพัฒนาของญ่ีปุน ตัวอยางเชน

1) The National Institute of Advanced Industrial Science and

Technology (AIST)

2) National Institute of Informatics

3) Tokyo Institute of Technology (TIT)

4) The New Energy and Industrial Technology Development

Organization (NEDO)

5) Japan Synchrotron Radiation Research Institute and Riken Harima

Institute

3.4  สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนประเทศท่ีตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียง เหนือ มีพรมแดนติดตอกับประเทศตางๆ 15 ประเทศและมีประชากรมากที่สุดในโลก

จึงทําใหประเทศจีนตองมีการปรับตัวใหมกีารพัฒนาในทุกๆ ดานอยางตอเน่ือง ท้ังในดาน

เศรษฐกิจ สังคมและวิชาการ รัฐบาลจีนมีเปาหมายที่จะเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรให

พอเพียงสําหรับการบริโภคใหพอเพียง การพัฒนาดานเทคโนโลยีชั้นสูง จึงเปนสิ่งที่จําเปน

เพ่ือยกระดับการผลิต ดังน้ัน จีนจึงไดใหความสําคัญกับนโยบายในการสงเสริมและพัฒนา

ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนสวนหนึ่งของนโยบายดานเศรษฐกิจ ไดแก เรงปรับ

โครงสรางทางเศรษฐกจิในเชิงยุทธศาสตร โดยเนนการพัฒนาดานเทคโนโลยีแกวิสาหกิจจีน

ยกระดับมาตรฐานเทคโนโลยีการผลติพัฒนาดานการศึกษา เพ่ือเสริมสรางศักยภาพบคุคล

และใชโอกาสที่จีนเขาเปนสมาชิก WTO ขยายการติดตอและรวมมือกับตางประเทศมากข้ึน
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นอกจากน้ียังเรงพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง

เพื่อสงเสริมการพฒันาที่ย่ังยนื และเพิ่มมูลคาของสินคา

ทั้งน้ี ภายในป พ.ศ. 2563 จีนหวังวา 60 เปอรเซ็นตของความกาวหนาดาน

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีจะมีสวนชวยในการพัฒนาประเทศในขณะเดียวกันจะลดการ

พึ่งพาการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ ใหเหลือไมเกิน 30 เปอรเซ็นต โดยจะให

ความสําคัญอยางมากกับการวิจัยและพัฒนาดานทรัพยากรนํ้าและพลังงาน

ความกาวหนาดานเทคโนโลยีของจีน ซ่ึงหนวยงานของไทยสามารถใช

ประโยชนในการรวมดําเนนิการวิจัยและพัฒนา เชน

- เทคโนโลยีชวีภาพ

- เทคโนโลยีการแปรรูปทางการเกษตร

- เทคโนโลยีการเกษตร

- เทคโนโลยีวัสดุ

- เทคโนโลยีสารสนเทศ

- เทคโนโลยีอวกาศ

ยุทธศาสตรความรวมมือทวิภาคี ไทย – สาธารณรัฐประชาชนจีน ในสวนที่

เก่ียวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1) สงเสริมความเปนหุนสวนยุทธศาสตรและความรวมมือระหวาง ไทย -

จีน ในทุกมิติท้ังดานการเมือง / ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และ

วิชาการ รวมท้ังความรวมมือในระดบัภูมิภาคและในเวทีระหวางประเทศ

2) สงเสริม สนับสนุน และแลกเปลี่ยนนักวิชาการ นักวิจัย เพื่อการพัฒนา

องคความรูทางวัฒนธรรมรวมกันโดยเฉพาะมรดกรวมทางวัฒนธรรม

3) สนับสนุนการแลกเปลีย่นความรู ประสบการณ นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ

ตลอดจนการทําวิจัยในสาขาเกษตรดานตางๆ

3.5  ประเทศอินเดีย

ตามนโยบาย Look West ประเทศไทยใหความสําคัญกับอินเดียในฐานะ

ประเทศมหาอํานาจและตลาดที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียใตและมุงกระชับความสัมพันธให

แนบแนน โดยเฉพาะในระดับผูนํา
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ในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อินเดียใหความสําคัญอยางมากกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสรางเมืองเทคโนโลยีสารสนเทศแหงอินเดีย (Silicon Valley)

ซึ่งเปนศูนยรวมแหงอุตสาหกรรมซอฟตแวรที่ใหญเปนอันดับที่ 4 ของโลก ทั้งนี้อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศของอินเดียเติบโตอยางรวดเร็ว ในชวง 10 ปท่ีผานมา ท้ังน้ีเพราะ

อินเดียมีประชากรรอยละ 6 ท่ีมีความเปนอยูและการศึกษาในระดับนานาชาติ และมี

สถาบันการศึกษาคุณภาพสูงที่เนนการผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประกอบกับการสนับสนุนอยางจริงจังจากภาครัฐ ทั้งในระดับรัฐบาลกลางและรัฐบาล

ทองถ่ิน นอกจากน้ี อินเดียยังเห็นวาอุตสาหกรรมซอฟตแวรเปนอุตสาหกรรมสะอาด

ปราศจากมลพิษ เปนการสรางทรัพยสนิทางปญญา ซ่ึงมีการลงทุนต่ําแตมีมูลคาการสงออก

สูงมาก ประกอบกับการสนับสนุนอยางจริงจังของภาครัฐ ท้ังในระดับรัฐบาลกลางและ

ทองถ่ิน โดยมีการจัดตั้งองคกรเฉพาะของภาครัฐ ที่ทําหนาที่สนับสนุนการพัฒนาการสงออก

ซอฟตแวร ไดแก Software Technology Parks of India (STPI)

ความกาวหนาดานเทคโนโลยีของอินเดียซึ่งหนวยงานของไทยสามารถใช

ประโยชนในการรวมดําเนนิการวิจัยและพัฒนา เชน

- เทคโนโลยีสารสนเทศ

- อิเล็กทรอนิกส

- การบินและอวกาศ

ยุทธศาสตรความรวมมือทวิภาคี ไทย - อินเดีย ในสวนท่ีเก่ียวของกับ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก การเพิ่มพูนความรวมมือในดานตางๆ โดยใหมีการ

แลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณและสงเสริมความรวมมือในการสรางและพัฒนาทรัพยากร

บคุคลของไทยทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และพลังงาน ประเทศอินเดียเปนศูนยกลาง

ดําเนินงานครอบคลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียใต เชน ปากีสถานและบังคลาเทศ ดวย

3.6  ประเทศรัสเซีย

 รัสเซียเปนประเทศคูคาอันดับหนึ่งของไทยในกลุมประเทศยุโรปตะวันออก ซึ่ง

มีที่ตั้งอยูใน 2 ทวีป ไดแก เอเชียและยุโรป และอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก

น้ํามัน กาซธรรมชาติ อัญมณี ถานหิน เหล็ก และปาไม ฯลฯ เศรษฐกิจรัสเซียเขมแข็งขึ้นจาก

ในอดีตอยางเห็นไดชัด โดยพลิกฟนจากประเทศท่ีเกือบลมละลายทางเศรษฐกิจ ระหวางป
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พ.ศ. 2538 - 2541 และกาวขึ้นมาเปนประเทศช้ันนําทางเศรษฐกิจของโลกจนไดรับการ

ยอมรับใหเขาอยูในกลุมประเทศเศรษฐกิจชั้นนํา 8 ประเทศ โดยมีเงินคงคลังสํารองระหวาง

ประเทศเปนลําดับที่ 3 ของโลก รองจากญ่ีปุนและจีน ปจจัยหลักของการเตบิโตทางเศรษฐกิจ

ของรัสเซีย คอื อุปสงคการบริโภคในประเทศสูงขึ้นและรายไดประชาชนเพิ่มขึ้น อนัเปนผลมา

จากราคาน้ํามันในตลาดที่สงูขึ้น ซ่ึงรัสเซียสามารถนํารายไดจากสวนน้ีไปใชหน้ีตางประเทศ

และสงเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมดานอื่นๆ โดยมีปจจัยสนับสนุนจากความแข็งแกรงดาน

โครงสรางอุตสาหกรรม ศักยภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการใหความสําคัญตอ

การลงทุนและความรวมมือระหวางประเทศ ซึ่งเปนปจจัยในการกระตุนภาคอุตสาหกรรม

โดยรวม

ความกาวหนาดานเทคโนโลยีของรัสเซีย ซ่ึงหนวยงานของไทยสามารถใช

ประโยชนในการรวมดําเนนิการวิจัยและพัฒนา เชน

- เทคโนโลยีอวกาศ ในดาน mechanics และ aerodynamics

- เท คโ นโ ลยี ชีว ภา พ โด ยเ ฉพ าะ อย าง ย่ิง ใน สา ข า กา รใ ช

เทคโนโลยีชวีภาพเพื่อการผลิตเวชภัณฑ เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหาร

- เทคโนโลยีสารสนเทศ

- น้ํามันและกาซ สาขาการสกดัน้ํามัน

-   Machine Building สวนใหญเปนการผลิตเพื่อสนองความตองการ

ของอุตสาหกรรมภายในประเทศ เชน ดาน chemical machine building และ energy

machine building เปนตน

- Geographical Information Systems (GIS)

- สมุทรศาสตร ไดแก การศึกษาดานชีววิทยาทางทะเลและการพัฒนา

แบบจําลองของระบบนเิวศน เปนตน

- ยางพาราและยางดิบ

- โลหกรรมและวัสดุศาสตร เชน ceramics, alloys, beta-radiation

และ titanium

ยุทธศาสตรความรวมมือทวิภาคี ไทย - รัสเซีย ในสวนท่ีเก่ียวของกับ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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1) สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจกับรัสเซียใหกวางขวาง และมี

มิติหลากหลายขึ้น เชน สงเสริมความรวมมอืในการประยุกตเทคโนโลยีของรัสเซียเพ่ือใชใน

อุตสาหกรรมและใชประโยชนในเชิงพาณิชย

2) สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยี และการแลกเปลี่ยนบุคลากรในสาขา

วทิยาศาสตร ที่รัสเซียมีศักยภาพและไทยสนใจ รวมทั้ง สรางเครือขายติดตอประสานงาน

ระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของของไทย

3) สงเสริมใหมีการถายทอดความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จากรัสเซียโดยเรงศึกษาและหาขอมูลอยางลกึซ้ึงและถองแท เพื่อจัดลําดับความสําคัญสาขา

เทคโนโลยีรัสเซียในการรวมลงทุนเพื่อใชประโยชนในเชิงพาณิชย เพ่ือใหเกิดประโยชนและ

คุมคาท่ีสุด และใหมีนักศึกษาไทยไปศึกษาในรัสเซีย โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร และ

การแพทย

3.7  ประเทศบราซิล

ประเทศบราซิลมีอาณาเขตใหญที่สุดในทวีปอเมริกาใต อุดมสมบูรณไปดวย

ทรัพยากรธรรมชาต ิเชน น้ํามันปโตรเลี่ยม ทองคํา แรเหล็ก ดีบุก และพลังน้าํ (Hydropower)

ปจจุบัน ปญหาในเรือ่งราคาน้ํามันเปนสิ่งที่ทุกประเทศซึ่งไมมีทรัพยากรนํ้ามันตองตระหนัก

และใหความสําคัญ ดังนั้น รัฐบาลของประเทศตางๆ จึงไดใหความสําคัญกับการจัดหา วิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยีดานพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกโดยคํานึงถึงการใช

ประโยชนจากผลผลิตและทรัพยากรภายในประเทศมาใชเปนวัตถุดิบ

บราซิลนับไดวาเปนประเทศหน่ึง ท่ีมีบทบาทและศักยภาพดานวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่ง เทคโนโลยีในการพัฒนาพลังงานทดแทนโดยการผลิต

เอทานอลจากออย เทคโนโลยีการผลิตรถยนตที่ออกแบบพิเศษสําหรับการใชแอลกอฮอล /

เอทานอลเปนเช้ือเพลิง

ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ เทคโนโลยี

และการสรางเครือขายความรวมมือระหวางผูเช่ียวชาญดานพลังงานทดแทน โดยในการ

ประชุมหารือภายใต Forum for East Asia - Latin America Cooperation - FEALAC Inter

- regional Workshop on Clean Fuels and Vehicle Technologies: the Role of Science

and Innovation ซึ่งจดัโดยกระทรวงการตางประเทศ ระหวางวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2549
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ท่ีกรุงเทพฯ ไดมีการหารือรวมกันระหวางผูแทนจากบราซิลและชาติอื่นๆ ซ่ึงประสบ

ความสําเร็จในการสรางเครือขายความรวมมือระหวางผูเช่ียวชาญ การแลกเปลี่ยนความ

เชี่ยวชาญดานเทคโนโลยแีละนําไปสูการขยายความรวมมือดานพลังงานระหวางกนั

ความกาวหนาดานเทคโนโลยีของบราซิล ซึ่งหนวยงานของไทยสามารถใช

ประโยชนในการรวมดําเนนิการวิจัยและพัฒนา เชน

 - เทคโนโลยีทางการเกษตรดานพลังงาน โดยเฉพาะอยางย่ิงการผลิตเอ

ทานอลจากออย

 - เทคโนโลยีชีวภาพ โดยเฉพาะอยางย่ิงการนําไปใชประโยชนใน

ทางการ แพทย

- เทคโนโลยีอวกาศ

 - การผลิตและวิจัยยาและพืชสมุนไพร

- เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร

 - การใชพลังงานปรมาณูเพ่ือสนัติสาํหรับการเกษตร การแพทยและดาน

รังสีวิทยา

ยุทธศาสตรความรวมมือทวิภาคี ไทย - บราซิลในสวนท่ีเก่ียวของกับ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

- สงเสริมและผลักดันการดําเนินความรวมมือกับบราซิลในสาขาท่ี

สามารถตอบสนองผลประโยชนของประเทศไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางย่ิงในสาขา

พลังงานทดแทน โดยการกระชับความรวมมือทางดานเทคโนโลยีทางการเกษตรและดาน

พลังงาน โดยเฉพาะการผลิตเอทานอลจากออย และสงเสริมความรวมมือในดานการผลิตเอ

ทานอล โดยใหความสําคัญกับการถายทอดประสบการณและเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือ

ยกระดับความสามารถในการผลิตของไทย

- สงเสริมความรวมมือดานวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการแลก

เปลี่ยนทางวิชาการระหวางไทยกับประเทศตางๆ ในลาตินอเมริกาเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึ้นในทั้งสองภูมิภาค รวมทั้ง

ใชความรวมมือทางวิชาการเปนตัวกลางในการประสานใหเกิดความรวมมือ โดยสงเสริม

ความรวมมือดานสาธารณสุข โดยเฉพาะในดานการวิจัยและผลิตยา เชน การผลิตยาตาน

ไวรัสเอดสราคาถูก ซึ่งบราซิลเปนผูบุกเบิกวิทยาการดานนี้ สรางกลไกสงเสริมความรวมมอื
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ดานสาธารณสุข วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยีและการ

ศึกษาวิจัยระหวางกัน สงเสริมความรวมมือดานเทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยีชีวภาพ

การแพทย การผลิตและวิจัยยา พืชสมุนไพร เทคโนโลยีการแปรรปูอาหาร และการใชพลังงาน

ปรมาณูเพื่อสันติสําหรับการเกษตร การแพทยและดานรังสีวิทยา เนื่องจากบราซิลมีระดับการ

พัฒนาที่กาวหนา ราคาถูก และมศีกัยภาพในการแขงขัน

ท้ัง 7 ประเทศเปาหมาย กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีมีนโยบายในการขยาย

ภารกิจและเครือขายความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการผลักดันใหเกิด

ความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศและหนวยงานในตางประเทศ ใหมีการดําเนิน

โครงการและกิจกรรมความรวมมือและการถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ ปจจุบันใน

พื้นที ่7 ประเทศ ที่เปนเปาหมาย มีอยู 2 พื้นที่เปนที่ตั้งสํานักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 2 แหง คือ สํานักงานท่ีปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําสถาน

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง บรัสเซลส ประเทศเบลเยี่ยม มีเขตอาณาครอบคลุมทั่วทั้งทวีปยุโรป

และสํานักงานท่ีปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง

วอชิงตัน ประเทศสหรฐัอเมริกามีเขตอาณาอเมริกาและแคนาดา ประเทศที่เปนเปาหมายอีก

5 ประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะไดพิจารณาใหความสําคัญในการสราง

ความรวมมือตามนโยบายของรัฐมนตรวีาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ในบทท่ี 3 น้ีผูขอรับการประเมินไดวิเคราะหสถานภาพดานการตางประเทศของ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอมูลท่ีไดรับจากการวิเคราะหดังกลาว ไดนํามา

ประกอบการพิจารณาวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง (SWOT) และรายละเอียดของแผน

ยุทธศาสตรในเร่ืองของพันธมิตรตางประเทศ (Strategic Partner) และพื้นที่เปาหมาย

(Strategic Area) ในบทที ่4 ดังจะกลาวในรายละเอียดตอไป

--------------------------------------------
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บทท่ี 4

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวาง

ประเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาความเช่ือมโยงแผนหลัก/แผนแมบทกับประเด็นความ

รวมมือระหวางประเทศ   จะชวยสนับสนุนการวิเคราะหสภาวะแวดลอม จุดออน จุดแข็ง

(SWOT) ในการจัดทําแผนยทุธศาสตร ฯ ในประเดน็สาํคัญๆ ประกอบดวย

1. การประมวลปจจัยจากแผนหลัก/แผนแมบทสูประเด็นความรวมมือระหวาง

ประเทศ

จากขั้นตอนที ่2 ของวิธีการศึกษาในบทที่ 1 การจัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมือ

ระหวางประเทศฯ  คือ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “ การจัดทําแผนกลยุทธความ

รวมมือระหวางประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี” เมื่อวันจันทรท่ี 24 กันยายน 2550 ไดเชิญวิทยากรมาบรรยายใน 3 หัวขอ คือ

1) การบรรยายแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่10 ประเด็น

ที่เกี่ยวของกับความรวมมือระหวางประเทศ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดย น.ส.พิทยา

ตันหงส สํานักงานคณะกรรมการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ

2) แผนกลยทุธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พ.ศ.2547-2556)

ประเด็นท่ีเก่ียวของกับความรวมมอืระหวางประเทศ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย

ดร.กิตติพงศ  พรอมวงศ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

3) แผนยุทธศาสตรกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พ.ศ.2551-2554)

ประเด็นท่ีเก่ียวของกับความรวมมือระหวางประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย

น.ส.เสาวณี มสิุแดง ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

จากขอมูลดังกลาวไดนําไปวิเคราะหกลั่นกรองรวมกับแผนและนโยบายที่เกี่ยวของ

อื่นๆ สรุปเปนตารางสาระสําคัญแผนหลัก/แผนแมบทกับประเด็นดานตางประเทศ  ตาม

ตารางท่ี 4.1 .ไดดังนี้
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         ตารางที ่4.1 สาระสําคัญแผนหลัก/แผนแมบทกับประเดน็ดานตางประเทศ

แผนหลกั สาระที่สําคัญ ประเด็นดานตางประเทศ

รัฐธรรมนญู

     หมวดที่ 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

     สวนท่ี 9 แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสิน

ทางปญญาและพลังงาน

     มาตราที่ 86 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย

ดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญาและพลังงาน

- สงเสริมใหมีการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมดานตางๆ

- สรางความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรมกับตางประเทศ

- พัฒนาถายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

- สรางกลไกและเครือขายพันธมิตรตางประเทศ

เพื่อเปนหุนสวนในการดึงแหลงเงินทุนมาพัฒนา

ความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค

- มกีารเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสมัยใหม

- ประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทหนาท่ีและศักยภาพ

ของหนวยงานในกระทรวง

- มีการพัฒนาบุคลากรภายในประเทศทีเ่หมาะสม - พัฒนาบุคลากรดานความรวมมือตางประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติฉบบั

ที ่10 (พ.ศ. 2550–2554) ยุทธศาสตรการปรบั

โครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตรท่ี 4.3 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจให

สมดุลและย่ังยืน : ปจจัยสนับสนุน คือ ดําเนิน

นโยบายการคาตางประเทศ การสงเสริมการลงทุน

- สรางความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรมกับตางประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 4.1 การพฒันาคนและสังคมไทยสูสังคม

แหงภูมิปญญาและการเรียนรู: พัฒนาคุณภาพคน

- พัฒนาบุคลากรดานความรวมมือตางประเทศ
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แผนหลกั สาระที่สําคัญ ประเด็นดานตางประเทศ

แผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (พ.ศ. 2547 – 2556)
กลยุทธที ่2 พัฒนากาํลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี : ใหทุนการศึกษาประเทศเพื่อนบาน

- สรางกลไกและเครือขายพันธมิตรตางประเทศ

เพื่อเปนหุนสวนในการดึงแหลงเงินทุนมาพัฒนา

ความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค

กลยุทธท่ี 4 สรางความตระหนักดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี เผยแพรความรู  และผลงานดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

- ประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทหนาที่และศักยภาพ

ของหนวยงานในกระทรวงฯ

กลยุทธ ท่ี 2 พัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร :

นําเขานักเทคโนโลยีจากตางประเทศ ใหทุนการศึกษา

อยางเพียงพอ

- พัฒนาบุคลากรดานความรวมมือตางประเทศ

กลยุทธท่ี 5 ปรับระบบบริหารจัดการดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี : มีฐานขอมูลและดัชนี ฯ

- สรางระบบฐานขอมูลและเครือขายวิเทศสัมพันธ

นโยบายรัฐบาลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/

แผนบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2551-2554)
- สงเสริมการนํางานวิจัยทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาประเทศ

- สรางความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรมกับตางประเทศ

- สรางเสริมความรูความคิดของประชาชนทางดาน

วิทยาศาสตร

- พัฒนาบุคลากรดานความรวมมือตางประเทศ

-. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมีคุณภาพและปริมาณท่ี

เพียงพอกับความตองการ

- สรางกลไกและเครือขายพันธมิตรตางประเทศ

เพื่อเปนหุนสวนในการดึงแหลงเงินทุนมาพัฒนา

ความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค
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แผนหลกั สาระที่สําคัญ ประเด็นดานตางประเทศ

นโยบายรัฐบาลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/

แผนบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2551-2554)
-. ปรับปรงุระบบการวิจยัของประเทศใหสอดคลอง กับ

การปรับโครงสรางเศรษฐกิจ

- สงเสริมและพฒันาความสัมพันธกับประเทศเพือ่นบาน

- สงเสริมความรวมมือกับประเทศในเอเชีย

- กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทาง

ยุทธศาสตรกับประเทศและกลุมประเทศท่ีมีบทบาท

สําคญัของโลก

- สรางกลไกและเครือขายพันธมิตรตางประเทศ

เพื่อเปนหุนสวนในการดึงแหลงเงินทุนมาพัฒนา

ความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค

นโยบายกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ไดมอบนโยบายฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551  ณ

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ

- ผลกัดันใหมีศูนยติดตามความกาวหนาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของโลก

- สรางความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรมกับตางประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนานโยบาย วิทยาศาสตร

เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีประสิทธิภาพและทันตอ

การเปลี่ยนแปลงของโลก

- สรางความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรมกับตางประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 3 การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม สราง

ฐานความรูและเพิ่มผลิตภาพของประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 4 การถายทอดเทคโนโลยีและมีการนํา

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชในการเพิ่มผลผลิตเชิง

พาณิชยทุกระดับ

- สรางกลไกและเครือขายพันธมิตรตางประเทศ

เพื่อเปนหุนสวนในการดึงแหลงเงินทุนมาพัฒนา

ความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค
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แผนหลกั สาระที่สําคัญ ประเด็นดานตางประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความตระหนักและพัฒนา

การเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปน

สังคมฐานความรู

- ประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทหนาท่ีและศักยภาพ

ของหนวยงานในกระทรวงฯ

ยุทธศาสตรที 1 การสงเสริมและเรงรัดการพัฒนา

กําลังคนดาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนพลัง

ของประเทศ

- พัฒนาบุคลากรดานความรวมมือตางประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 4 การถายทอดเทคโนโลยีและมีการนํา

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชในการเพิ่มผลผลิตเชิง

พาณิชยทุกระดับ

- สรางระบบฐานขอมูลและเครือขายวิเทศสัมพันธ

สมัชชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการ

พัฒนา คร้ังท่ี 6

- มีการประสาน (harmonize) มาตรฐานสินคาและ

บริการของประเทศไทยใหสอดคลองกับมาตรฐาน

สากลท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลก

- ใหความสําคัญกับเขตการคาเสรีอาเซียนเพื่อสราง

อํานาจตอรองในการเจรจาการคากับประเทศอื่นนอก

กลุม และสงเสริมการคาภายในกลุมใหเขมแข็งขึ้น

- สรางความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรมกับตางประเทศ



56

ภาพที่ 4.1  สรุปความเช่ือมโยงของแผนแมบท/แผนหลักกับงานดานตางประเทศ

แผนแมบท/แผนหลัก

- รัฐธรรมนูญ (แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ) ป 2550

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10

  (พ.ศ. 2550–2554)

- พระราชบญัญัติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

  นวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2551

- แผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

  (พ.ศ. 2547 – 2556)

- นโยบายรัฐบาล

- นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและ

  เทคโนโลยี

- แผนปฏิบัตริาชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554)

  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

- สมัชชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา

  คร้ังท่ี 6

ประเด็นสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับงานดาน

ตางประเทศ

1) การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีสามารถ

   นําไปใชประโยชน

2) การพัฒนากําลังคน

3) การพฒันาระบบนวตักรรมและนําไปใชประโยชน

4) การสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

   นวัตกรรม

5) การถายทอดเทคโนโลยี/ ศูนยติดตามความกาวหนาดาน

   วิทยาศาสตรฯ ของโลก

6) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

    และนวัตกรรมและระบบสนับสนุนการวิจัย

7) การพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

   นวัตกรรม

8) เครือขายความรวมมือท่ีเขมแข็งระหวางรัฐ

    สถาบันการศึกษา เอกชนและหนวยงานตางประเทศ
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1.3 การเปรียบเทียบความเช่ือมโยงแผนบริหารราชการแผนดินกับประเด็น

ยุทธศาสตรกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แผนบริหาราชการแผนดิน (พ.ศ. 2551-2554) ของรัฐบาล นโยบายขอท่ี 5

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม มี 4 ขอยอย ไดถายทอดลงมาสูประเด็นยุทธศาสตร

ของกระทรวง แบงออกเปน 6 ยุทธศาสตร เปรียบเทยีบความเชื่อมโยงไดดังน้ี

ตารางท่ี 4.2  การถายทอดแผนบริหารราชการแผนดินสูแผนยุทธศาสตรกระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แผนการบริหารราชการแผนดิน (2551-2554)

: นโยบาย 5 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี

1. สงเสริมการวิจัยและพฒันาและการนํา

งานวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการใช

ประโยชนในการพัฒนาประเทศ

1. การสงเสริมและเรงรัดการพัฒนากําลังคนดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนพลังของประเทศ

2. สรางเสริมความรู ความคิดของประชาชน

ทางดานวิทยาศาสตร พรอมทั้งเรงผลิตและพฒันา

บุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมี

คุณภาพและคุณธรรม

2. การสรางความตระหนัก และพัฒนาการเรียนดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนสังคมฐานความรู

3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมีคุณภาพและ

 ปริมาณที่เพียงพอกับความตองการ

3. การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม สรางฐานความรู

และเพิ่มผลิตภาพของประเทศ

4. ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศให

สอดคลองกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ โดย

พัฒนามาตรการจงูใจ ฯลฯ  ใหเอื้อตอการลงทุน

วิจัยและพัฒนาของภาคธุรกิจเอกชน

4. การถายทอดเทคโนโลยี และมีการนําผลงานวิจัย

และนวัตกรรมไปใชในการเพ่ิมผลผลิตเชิงพาณิชยทุก

ระดับ

- 5. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และระบบสนับสนุน

การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมใหเพียงพอ รวมทัง้

การพัฒนาการบริหารจัดการดานวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย

- 6. การพัฒนานโยบายกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ใหมี

ประสิทธิภาพและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก

ท่ีมา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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2. สภาวะแวดลอมในการดําเนินความรวมมือระหวางประเทศในปจจบัุน

2.1 แนวทางการวิเคราะห SWOT

วิธีการวิเคราะห SWOT มีกรอบและแนวทางท่ีวิทยากรจะตั้งคําถามเพื่อเปน

แนวทางการหาคําตอบ หรอืผูประชุมจะเสนอความเห็นนอกเหนือจากตวัอยางสามารถทําได

เพื่อใหการจัดทํา SWOT ทุกคนมีสวนรวม วิทยากรจะใหทุกคนลองคิดจากตัวอยางคําถาม

เชน

1) จุดแข็ง (Strengths)

จุดแข็ง คือ ปจจัยภายในท่ีเสริมใหองคกรเกิดความไดเปรียบ ในการ

ดําเนนิงาน เปนสิ่งท่ีหนวยงานมีความพรอมท่ีจะนําไปใชในการทาํงาน เปนขีดความสามารถ

ท่ีเสริมตอการดําเนินงานตามภารกิจขององคกรท่ีไดรับมอบหมาย ตัวอยางปจจัยท่ีเปนจุด

แข็ง เชน

(1) งานของหนวยงานในสังกัดมีประสิทธิภาพและศักยภาพมาก/

นอย ในดานการวิจยั พัฒนา นวัตกรรม

(2) บทบาทหนาที่ของหนวยงานท่ีมีเขมแข็งอยางไร

(3) รูปแบบการบริหารองคกรมีความหลากหลายอยางไร

(4) บุคคลากรมคีวามรู ประสบการณ และความสามารถการวิจัย

พัฒนา และถายทอด ดานตางประเทศ

2) จุดออน (Weaknesses)

จุดออน คือ ปจจัยภายในที่เปนขอจํากัด ตอการดําเนินงาน เปนสิ่งที่ตอง

ปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นหรือมีความพรอมมากขึ้น ซ่ึงจะเปนการเพ่ิมจุดแข็งในระยะตอไป

หนวยงานควรจะแกไขหรือลดจุดออนที่มีอยู ตัวอยางปจจัยที่เปนจุดออน เชน

(1) ขาดแคลนบุคคลากรทีม่ีความรูสาขาเฉพาะ

(2) ความเช่ือมโยงประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน

กระทรวงกับผูใช

(3) ระบบขอมูล การใชขอมูล และการประชาสัมพันธใหเขาถงึผูใช

(4) การวิจัยและพัฒนายังไดตอบสนองตอภาคเศรษฐกิจ
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3) โอกาส (Opportunities)

โอกาส คือ ปจจัยภายนอกท่ีสนับสนุนใหเกิดความไดเปรียบและเปน

ประโยชนในการดําเนนิงาน ตัวอยางปจจัยท่ีเปนโอกาส เชน

(1) การแขงขันและการพฒันาเศรษฐกิจภายใตระเบยีบการคาโลก

ใหม มาตรการ กีดกันทางการคา

(2) ความกาวหนาของเทคโนโลยีใหมๆ

(3) สังคมไทยใหการยอมรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาก/นอย

(4) นโยบายของรัฐท่ีเก่ียวของ สนับสนุนและผลักดัน

(5) การปรับโครงสรางและการบริหารงานทําใหประสิทธิภาพใน

การทาํงานอยางไร

4) อุปสรรค (Threats)

อปุสรรค เปนปจจัยและสถานการณภายนอกท่ีขัดขวางการทํางานของ

องคกร เปนขอจํากัดท่ีไมสามารถควบคุมได ตัวอยางปจจัยที่เปนอุปสรรค เชน

(1) แรงจงูใจของระบบราชการ

(2) การจัดสรรทรัพยากรยังอยูในระดับใด

(3) ภาคเอกชนไมตระหนักในการลงทุนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

(4) ระบบการศกึษาเหมาะสมกับงานมาก/นอย

(5) หนวยงานภายนอกกระทรวงมีการประสานงานและให

ความสําคัญมาก/นอย

การวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค หรือ SWOT ท่ีประชุมจะได

แนวทางเพ่ือหาขอมูล จัดเปน 4 ชอง เพ่ือท่ีจะสะดวกในการจับคูและหาคําตอบ อันจะ

นําไปสูการกําหนดแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ ตามลําดับขั้นตอนดังภาพที่ 4.2 ตอไป
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 จุดแข็ง

-   รักษาใหคงอยู

-  สรางใหมีเพิ่มมากขึ้น

-  นําไปใชใหเกิดประโยชน

 จุดออน

  -   กําจัดออกไป

-  กอใหเกิดความเสียหายนอย

        ที่สุด

 โอกาส

     - ใหความสาํคัญ

      - แสวงหาประโยชน

 อุปสรรค

-  ไมใหเกิดขึ้น

-  เกิดขึ้นใหนอยที่สุด

ภาพที่ 4.2  การวเิคราะห SWOT ไปสูแผนยุทธศาสตร

ขอมูลทั้ง 4 ชอง สามารถอธิบายจุดแข็ง (Strengths) เปนปจจัยภายใน (Internal)

เปนขอดีที่หนวยงานมีอยูในปจจุบัน ซึ่งจะตองรักษาใหคงอยู  สรางใหมีเพิ่มมากขึ้น และ

นําไปใชใหเกิดประโยชน  จุดออน (Weaknesses) เปนปจจัยภายใน เปนขอเสียของ

หนวยงาน ซ่ึงจะตองกําจัดออกไป หรือกอให เกิดความเสียหายนอยท่ีสุด   โอกาส

(Opportunities) เปนปจจัยภายนอก (External) เปนขอดีในอนาคต (อันใกล) ท่ีตองให

ความสําคัญและแสวงหาประโยชน อุปสรรค (Threats) เปนปจจัยภายนอก (External) เปน

ขอเสียที่จะตองพยายามไมใหเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นใหนอยท่ีสุด  ควบคุมไมไดหรือควบคุมยาก

การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสและอปุสรรค จะใชขอมูลนอกจากความคิดเห็น

ของที่ประชุมแลว ยังตองคํานึงถึงวิสัยทัศนและพันธกิจของแตละหนวยงานในกระทรวง ผู

ขอรับการประเมินจึงไดรวบรวมวิสัยทัศน พันธกิจ ของหนวยงานไวใน ภาคผนวก 2

สําหรับเปนขอมูลประกอบการพิจารณา สวนวิสัยทัศน พันธกิจ ของกระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนํามาเปนหลัก มีดังนี้
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2.2 วิสัยทัศนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เปนองคกรหลักในการพัฒนาวทิยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสราง

ปญญาในสังคมใชสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสรางความสามารถของประเทศ

อยางย่ังยืน

2.3 พันธกิจกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1) เสนอแนะนโยบาย จัดทํายุทธศาสตรและแผนดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

2) ริเริ่ม เรงรัด ผลักดันและดําเนินการวิจยัและพฒันา เพือ่สรางองคความรู

และสรางผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

3) รวมมือกับหนวยงานตางๆ สรางคนดีและเกงในทุกระดับ รวมทั้งสราง

ความตระหนักดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละนวัตกรรมใหแพรหลาย และเปนท่ียอมรับ

4) สรางระบบสนับสนุนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถสรางปญญาเขาถึงความรูใหมๆ และนําภูมิปญญาไทยมาใช

ผสมผสานกันได

5) สนับสนุนใหมกีารถายทอดเทคโนโลยี และสรางนวตักรรมใหแกภาคการ

ผลิตและบริการ รวมท้ังบริการสังคมดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพทาง

เศรษฐกิจ และคุณภาพชวีิตของประชาชน

2.4  ผลการจัดทํา SWOT

ตามขั้นตอนที่ 2 วิธีการศึกษา ในบทที่ 1 การวเิคราะห SWOT ที่ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ ฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551 ผูขอรับการประเมินไดเปนประธานการประชุม ได

ขอใหตัวแทนของแตละหนวยงาน ไดนําเสนอ พันธกิจและวิสัยทัศนของกระทรวงและของ

หนวยงานในกระทรวง หลงัจากน้ันจะเปนการระดมความคิดเห็นปจจัยภายในหนวยงานโดย

วิทยากร ดร.อุทัย เจรญิวงศ และ ดร.กัลยา อุดมวิทิต จากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ ไดชวยดาํเนินการสรปุประเดน็ความคิดเห็นในการจัดทํา SWOTตามวิธีการ

ในขอ2.1 ไดผลสรุปดังตารางที่ 4.3
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ตารางท่ี 4.3  จุดแข็ง จดุออน โอกาส และอุปสรรค จากความเห็นที่ประชุม

จุดแขง็ (strengths)

(ปจจัยภายในองคกร)

จุดออน (weaknesses)

(ปจจัยภายในองคกร)

ดานความรวมมือตางประเทศและ วิเทศสัมพันธ

1. มีความเขมแข็งในเครือขายหรือพันธมิตร จากการเปน

สมาชิกในระดับนานาชาติ

2. มีความเขมแข็งทางวิชาการบางสาขา เชน อุตสาหกรรม

การเกษตร  เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ

3. มีสํานักงานท่ีปรึกษาในตางประเทศเปนตัวแทนในการ

ติดตามเฝาดูเทคโนโลยีใหมๆ  สรางเครือขาย ประสานงาน

กับหนวยงานตางประเทศ และรายงานขอมูลเทคโนโลยี

4.  ความคลองตัวในการริเริ่มโครงการใหมสูง เพราะหลาย

หนวยงาน มี พ.ร.บ. ท่ีคลองตัวรองรับ มีพันธกิจหลัก

ชัดเจน

5. เปนตัวแทนรัฐบาลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทํา

ใหการประสานงานกับตางประเทศไดรับความรวมมือ

อยางดี

6. มีบุคลากรที่มีความรูหลายสาขา สามารถเชิญมา

รวมงานทําใหพรอมในการรับการถายทอดทางเทคโนโลยี

หลากหลายสาขา

7. มีหนวยงานตางประเทศหลายหนวยงานใหความสนใจ

เขารวมการวิจัยกับประเทศไทย

8. มีทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากร ในกระทรวงเปน

จํานวนมาก

ดานความรวมมือตางประเทศและ วิเทศ

สัมพันธ

1. ขาดการกําหนดสาขาการวิจัย เทคโนโลยี

ที่ตองการ เพือ่การติดตอกับตางประเทศ

2. ระดับขดีความสามารถทางเทคโนโลยีท่ีมี

ความแตกตางสูงเปนขอจํากัดในการติดตอ

กับประเทศที่พัฒนาแลว

3. ขาดการรับชวงตองาน / การถายทอด

เทคโนโลยีจากเจาหนาท่ียายงาน ลาออก

เกษียณอายุ

4. ขาดการบูรณาการภายในหนวยงาน

กระทรวง ทําใหไมมีพลังที่จะตอรองจาก

งานวิจัย การสงนักเรียนทุนไปตางประเทศ

อยางเต็มที่

5. บางหนวยงาน มีลักษณะงานเฉพาะ เชน

วศ. รับผิดชอบการสรางโครงสรางพ้ืนฐาน

ทางเทคนิค / การทดสอบท่ีเปนกระบวนงาน

ทําใหหาหนวยงานรวมมือ (partner) ไดยาก

6. คาตอบแทนนักวิจัยในกระทรวงไมเทากัน

เปนอุปสรรคในการสรางงานวิจัยรวมกนั
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จุดแขง็ (strengths)

(ปจจัยภายในองคกร)

จุดออน (weaknesses)

(ปจจัยภายในองคกร)

การสรางความเขมแข็ง /ความสามารถของเจาหนาท่ีดาน

ความรวมมือตางประเทศและ วิเทศสัมพนัธ (ตอ)

1. นักวิชาการและวิจัยกับฝายความรวมมือตางประเทศ

และ วิเทศสัมพันธทํางานรวมกันใกลชิด

2. มีระบบโครงสรางพื้นฐานทาง IT มีฐานขอมูลรวม

ขอตกลงของหนวยงานในกระทรวง และมีความสามารถ

ใหหนวยงานภายในและภายนอกเขาถึงขอมูลได

การสรางความเขมแข็ง /ความสามารถ

เจาหนาที่ดานความรวมมือตางประเทศและ

วิเทศสัมพันธ(ตอ)

1. ความสามารถการใชภาษาอังกฤษยังไม

ถึงระดับการเจรจาตอรอง ในเวทีโลก

2. ขาดความรูความเขาใจภาษาอื่นๆ เชน จีน

ญ่ีปุน เยอรมัน

3. บางหนวยงาน ไมมีเจาหนาที่ฝายความ

รวมมือตางประเทศและวิเทศสัมพันธ เพื่อ

การประสานงานตางประเทศโดยตรง

4. ขาดความรูความเขาใจ ความชํานาญ

การทําขอเสนอของบประมาณโครงการ

ความรวมมือจากตางประเทศ

5. ขาดความรูในกระบวนการจัดทําแผนและ

ของบประมาณประจําป

7. เจาหนาที่ดานความรวมมือและวิเทศ

สัมพันธไมไดเขารวมประชุมรับรูงาน ใน

โครงการที่ไดรับมอบหมาย
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โอกาส (opportunities)

(สภาพแวดลอมภายนอก)
อุปสรรค  (threats)

(สภาพแวดลอมภายนอก)

1. นโยบายการคาตางประเทศท่ีไมใชมาตรการกีดกัน

    ทางภาษี (NTB) เชน ดาน bio-plastic เปนเรื่อง

    ใหมและทาทาย เปดโอกาสในการพัฒนา

    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2. การเปดการคาเสรี (FTA) ทําใหเกิดโอกาสในการ

พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและเทคโนโลยีทดสอบ

     ใหมๆ

3. แหลงทุนวิจัยตางประเทศและในประเทศมีโอกาสขอ

    สนับสนุนจากตางประเทศ เชน FP7, NSF,

    เนื่องจากมีประเด็น การพัฒนาคุณภาพสินคาและ

    บริการ

4. ความรวมมือจากหนวยงานวิจัยจากประเทศเพื่อน

    บาน  ทําใหประเทศไทยไดขยายความรวมมือผาน

    ประเทศกลุม CLMV

5. มีความสามารถนาํงานวิจัยไปชวยภาคอุตสาหกรรม

1.  NTB และสิทธิบัตร เปนขอจํากัดในการ

     แขงขัน

2. การปรับเปล่ียนโครงสรางองคกร (ออกนอก

    ระบบราชการ เชน  กรมวิทยาศาสตรบริการ

    ทําใหนโยบายไมชัดเจน

3. เมื่อเปลี่ยนผูบริหาร ทําใหนโยบายไม

    ตอเน่ือง

4. ยังไมมีนโยบายดานความรวมมือ

5. การถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศไม

    เต็มที่ ตองมาเรียนรูและวิจัยเพิ่มเติม

6. งบประมาณมีจํากัด

2) จาก SWOT สู TOWS

SWOT เนนการพัฒนาจุดแข็งและแกจุดออนภายในองคกร โดยสรางกล

ยุทธหรอืวธีิดาํเนินงานบนพืน้ฐานผลการวิเคราะห

TOWS เปนเทคนิคเสริมท่ีจะชวยใหการกําหนดกลยุทธท่ีออกไปสู

สภาพแวดลอมภายนอกองคกรมากขึ้น ชวยตอบคําถาม

- จะใชจุดแข็งเพ่ือสรางประโยชนจากโอกาสอยางไร ?

- จะใชจุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีหนวยงานกําลังเผชิญไดอยางไร ?

- จะใชโอกาสมาเสริมความเขมแข็งในจุดออนที่มีอยางไร ?

- จะตองทําอยางไรจึงจะลดจุดออนและอุปสรรคใหเหลือนอยท่ีสุด
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การหาคําตอบ เพื่อกําหนดประเด็นแผนยุทธศาสตรฯ จาก SWOT โดยวิธีการท่ี

เรียกวา TOWS นั้น ท่ีประชุมจะนําขอมูลที่ไดจากการะดมความคิดเห็นการวิเคราะห SWOT

มาเรียงในพืน้ท่ีสีฟา เพื่อจับเปนคูๆ ระหวางแนวตั้งกับแนวนอน ดังตารางที่ 4.4

28

จาก SWOT สู TOWS

ต้ังรับ

Mini-Mini

W1O1

W3O1

. . . .
Mini-Maxi

จุดออน (Needs/Problems)

• W1
• W2
• . . . .

S2T1

S2T3

. . . .
Maxi-Mini

S1O1

S1O2

S2O3

. . . .  Maxi-Maxi

จุดแข็ง (Solutions/Differentiate)

• S1
• S2
• . . . .

ขอจํากัด (Needs/Problems)

• T1
• T2
• . . . .

โอกาส (Benefit/Needs)

• O1
• O2
• . . . .

ความหมายของการจับคูมดีังนี้

SO Strategy จะใชจุดแข็งเพื่อสรางประโยชนจากโอกาสอยางไร? ทํางานบน

ความสําเร็จที่มีอยูแลว (พื้นท่ีสีเขียว)

ST  Strategy จะใชจุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่หนวยงานกําลังเผชิญได

อยางไร?ทํางานเพื่อลดอุปสรรคดวยความสําเร็จหรือความเกงที่มีอยูแลว (พื้นท่ีสีขาว)

WO Strategy จะใชโอกาสมาเสริมความเขมแข็งในจุดออนท่ีมีอยางไร ทํางาน

แกปญหาที่เปนจุดออนจากโอกาสที่มีอยู (พื้นที่สีขาว)

WT Strategy จะตองทําอยางไรจึงจะลดจุดออนและอุปสรรคใหเหลือนอยที่สุด

ทํางานเชิงรับเพี่อลดความเสียหายโดยเฉพาะในเรื่องท่ีออนไหว (พื้นที่สีแดง)

นําผลความสัมพันธของ SWOT กับ TOWS ไปเช่ือมโยงกับประเด็นแผน

ยุทธศาสตรฯ และแผนแมบท/แผนหลัก ดงัตารางท่ี 4.5 และภาพท่ี 4.3

ตารางท่ี 4.4  จาก SWOT สู TOWS

W1T1
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จุดแข็ง (strengths)
1. มีความเขมแข็งในเครือขายหรือพันธมิตร จากการเปนสมาชิกในระดับ

นานาชาติ

2. มีความเขมแข็งทางวิชาการบางสาขา เชน อุตสาหกรรมการเกษตร

เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ

3. มีสํานักงานท่ีปรึกษาในตางประเทศเปนตัวแทนในการติดตามเฝาดู

เทคโนโลยีใหม สรางเครอืขาย ประสานงาน กับหนวยงานตางประเทศ และ

รายงานขอมูลเทคโนโลยี

7. มีหนวยงานตางประเทศหลายหนวยงานใหความสนใจเขารวมการวิจัยกับ

ประเทศไทย

8. มีทุนการศึกษาเพ่ือการพัฒนาบคุลากร ในกระทรวงเปนจํานวนมาก

10. มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานทาง IT มีฐานขอมูลรวมขอตกลงของหนวยงาน

ในกระทรวง และมีความสามารถใหหนวยงานภายในและภายนอกเขาถึง

ขอมูลได

Quest: รุกระยะยาว (S+O)

การสรางความรวมมือระหวางประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. สรางความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กับตางประเทศท่ี

2. สรางความรวมมือในการดึงแหลงเงินทุนเพื่อพัฒนาความรวมมือกับ

ประเทศเพ่ือนบาน  เชน EU ไปชวยประเทศกัมพูชา

3. สนับสนุนใหเกิดความรวมมือทางวิชาการเพื่อเปน Resource

Center ของกระทรวง  เชน ฐานขอมูลความรวมมือ ฐานขอมูล

เทคโนโลยี/งานวิจัย  ฐานขอมูลนักวิจัย

Sega: รับระยะยาว (S+T)

การสรางความรวมมือระหวางประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. มีการศึกษาเพื่อกําหนดหัวขอความรวมมือทางการวิจัยที่ชัดเจน โดย

อาศัยฐานความเขมแข็งของบุคลากรภายในหนวยงาน หรือจากความ

ไดเปรียบ/จุดแข็งของประเทศไทย  เชน การวิจัยดานดาราศาสตร

จุดออน (weaknesses)
1. ขาดการกําหนดสาขาการวิจัย เทคโนโลยีที่ตองการ เพ่ือการติดตอกับ

ตางประเทศ

3. ขาดการรับชวงตองาน / การถายทอดเทคโนโลยีจากเจาหนาท่ียายงาน

ลาออก  เกษยีณอายุ

4. ขาดการบรูณาการภายในหนวยงานกระทรวง ทําใหไมมีพลังที่จะตอรอง

จากงานวิจัย การสงนักเรียนทุนไปตางประเทศอยางเต็มที่

6. คาตอบแทนนักวจิัยในกระทรวงไมเทากนัเปนอุปสรรคในการสราง

งานวิจัยรวมกัน

7. ความสามารถการใชภาษาอังกฤษยังไมถงึระดับการเจรจาตอรองในเวที

โลก

8. ขาดความรู ความชํานาญภาษาที่ 2 ภาษาที่ 3

โอกาส (opportunities)

1. นโยบายการคาตางประเทศที่ไมใชมาตรการกีดกันทางภาษี (NTB) เชน ดาน bio-

plastic เปนเรื่องใหมและทาทาย เปดโอกาสในการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

2. การเปดการคาเสรี (FTA) ทําใหเกิดโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม การ

บริการทดสอบใหม ๆ

3. แหลงทุนวจิยัตางประเทศและในประเทศมีโอกาสขอสนับสนุนจากตางประเทศ

เชน FP7, NSF, FMIP,   เน่ืองจากมีประเด็น การพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ

4. ความรวมมือจากหนวยงานวิจัยจากประเทศเพื่อนบาน  ทําใหประเทศไทยไดขยาย

ความรวมมือผานประเทศกลุม CLMV

5. มีความสามารถนํางานวิจยัไปชวยภาคอุตสาหกรรม

Venture: รุกระยะส้ัน (W+O)

การสรางความเขมแข็ง /ความสามารถของ เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ

1. พัฒนาบุคลากรดานวิเทศสัมพันธ (ดานภาษาท่ีสาม ดานการ

บริหารโครงการทางดานเทคโนโลยี)

2. การวิเคราะหโครงการความรวมมือระหวางประเทศ การศึกษาดู

งาน ฯลฯ)

2. สราง contact point เกี่ยวกับภารกิจหนาท่ีของแตละหนวยงาน

Parlay: รับระยะส้ัน (W+T)

การสรางความรวมมือระหวางประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี1.

การประชาสัมพันธเพื่อใหหนวยงานทั้งภายใน และภายนอกประเทศ

ทราบถึงหนาที่และศักยภาพของหนวยงานภายใน วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี.เชน  การพัฒนาเว็บไซต

อุปสรรค (threats)
1.  NTB และสิทธิบัตร เปนขอจํากัดในการแขงขัน

2. การปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกร (ออกนอกระบบราชการ เชน วศ.)

ทําใหนโยบายไมชัดเจน

3.  เม่ือเปล่ียนผูบริหาร  ทําใหนโยบายไมตอเน่ือง

4. ยังไมมีนโยบายดานความรวมมือ

5. การถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศไมเต็มที่ ตองมาเรียนรูและวิจัยเพ่ิมเติม

6. งบประมาณมจีาํกดั

ตารางท่ี 4.5 ความสมัพันธ SWOT กับ TOWS
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ยุทธศาสตรท่ี 1: การแสวงหาความรวมมอืระหวาง

ประเทศในการพัฒนาดานวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีและ

นวัตกรรมท่ีทันสมัย

กลยุทธ 1 สรางความรวมมือดานวทิยาศาสตร

เทคโนโลยแีละนวัตกรรมกับตางประเทศ

กลยุทธ 1 สรางความรวมมือกับเครือขายพันธมติร

ตางประเทศ ใหเปนหุนสวน

กลยุทธ 3 ประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทหนาท่ีและ

ศักยภาพของหนวยงานในกระทรวง

ยุทธศาสตรท่ี 2: การเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการดาน

ความรวมมือระหวางประเทศ

กลยุทธ 1 สรางระบบฐานขอมลูและเครือขายวิเทศ

สัมพันธ

กลยุทธ 2 สรางกลไกเชิงรุกสนับสนุนการสรางความ
รวมมือระหวางประเทศ

กลยุทธ 3 พัฒนาบุคลากรดานความรวมมือตางประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร/กลยทุธ

การสรางความรวมมือระหวางประเทศดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

S + O

1. สนับสนุนใหเกิดความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศเพ่ือเปน

Resource Center ของกระทรวง

2. สรางความรวมมือในการดึงแหลงเงินทุน เพ่ือพัฒนาความรวมมือกับ

ประเทศเพ่ือนบาน เชน จาก EU ไปชวยประเทศเพื่อนบาน

S + T

3. กําหนดหัวขอและพ้ืนท่ีความรวมมือกับตางประเทศท่ีชัดเจน โดย

อาศัยฐานความเขมแข็งของบุคลากรภายในหนวยงาน หรือจากความ

ไดเปรียบ / จุดแข็งของประเทศไทย เชน ดานอุตสาหกรรมการเกษตร

W + T

4. การประชาสัมพันธเพ่ือใหหนวยงานท้ังภายในและภายนอกประเทศ

รับทราบถึงหนา ท่ีและศักยภาพของหนวยงานภายในกระทรวง

วิทยาศาสตร ฯ เชน ชองทางประชาสัมพันธ

การสรางความเขมแข็ง / ความสามารถของเจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ

W +O

5. พัฒนาบุคลากรดานวิเทศสัมพันธ ความรูทางดานภาษาท่ีสาม ความรู

ทางดานการจัดทําแผน การถายทอดเทคโนโลยีฯลฯ

6. สราง แหลงรวมขอมูลดานภารกิจตางประเทศ

ประเด็นท่ีเก่ียวกับงานดานตางประเทศ

1) การวจัิยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยท่ีี

สามารถนําไปใชประโยชน

2) การพัฒนากําลังคน

3) การพัฒนาระบบนวัตกรรมและนําไปใชประโยชน

4) การสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวตักรรม

5) การถายทอดเทคโนโลยี

6) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและนวัตกรรมและระบบสนับสนุนการวจัิย

7) การพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม

8) เครือขายความรวมมอืที่เขมแขง็ระหวางรัฐ

สถาบันการศึกษา เอกชนและหนวยงานตางประเทศ

ประเด็นสาระสําคัญของแผนแมบทและแผนหลัก SWOT / TOWS

ภาพที่ 4.3 ความเชื่อมโยงประเด็นสาระสําคญัของแผนแมบทและแผนหลกั ประเดน็ยุทธศาสตร/กลยุทธกับ SWOT
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3. แผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรมของกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

3.1 วิสัยทัศน

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหุนสวนสําคัญกับพันธมิตร

ตางประเทศ เพื่อสงเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละนวัตกรรมใหกาวทันโลก

3.2 พันธกิจ

1) แสวงหาและกระชับความรวมมือและเครือขายความรวมมือระหวาง

ประเทศ เพือ่สงเสริมสนับสนุนการพฒันาและการบริหารจัดการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมของประเทศ

2) สรางฐานขอมูลดานการตางประเทศ เชน ขอมูลขอตกลง ขอมูล

ยุทธศาสตร ขอมูลผูเชี่ยวชาญตางประเทศ ขอมูลแหลงเทคโนโลยี ขอมูลแหลงทุน และขอมูล

ท่ีเก่ียวของเพ่ือการบริหารจัดการและการสนับสนุนการทํางาน

3) สรางกลไกการทํางานดานการตางประเทศภายในกระทรวงแบบบูรณา

การและเชื่อมโยงระหวางกระทรวงและหนวยงานภายในประเทศ ทั้งหนวยราชการ สถาน

เอกอัครราชทูตและภาคเอกชน

4) เผยแพร ประชาสัมพนัธเชิงรุกใหเกิดความรวมมือระหวางประเทศ

5) พัฒนาบุคลากรดานวิเทศสัมพันธ  ใหมีความพรอมในการดําเนินภารกิจ

ดานตางประเทศ

3.3 วัตถุประสงค

1) เ พ่ือใหการดํา เ นินกิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศ ดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละนวตักรรมของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีเปาหมาย

กรอบแนวทางที่ชัดเจนเปนเอกภาพรวมกันและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนด

2) เพื่อใหการบริหารจัดการความรวมมือระหวางประเทศและวิเทศสัมพันธ

ของหนวยงานในกระทรวง ฯ มีความเขมแขง็ มีการพฒันาควบคูกับการดาํเนินกจิกรรมความ

รวมมือระหวางประเทศดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยีและนวตักรรมของกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
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3) เพ่ือใหหนวยงานในกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดนําแผน

ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนวตักรรมฯ

สามารถแปลงกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการและจัดทําคําของบประมาณ เพื่อสนับสนุนพันธกิจ

ของหนวยงาน

3.4 เปาประสงครวมของแผนยทุธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ
แผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ ไดแปลงไปสูการปฏิบัติ ทํา

ใหมีความเปนเอกภาพและความเขมแข็งในภารกิจตางประเทศอยางเปนรูปธรรม

ภาพที่ 4.4  งบประมาณดานตางประเทศ

ท่ีมา : สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร

จากภาพที่ 4.4 แสดงใหเหน็โดยประมาณวางบประมาณดานตางประเทศมปีระมาณ

1 % ของงบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3.5 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1. การแสวงหาความรวมมือระหวางประเทศ
ในการพัฒนา ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละนวัตกรรมท่ีทันสมัย

1) แนวคิด : จากดัชนีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย

ป 2550 รายงานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของไทย ป 2548 อยูอันดับที่ 47

งบประมาณ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

9,558.73 ลานบาท

งบประมาณของ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ป 2551

งบประมาณดานตางประเทศ

100.16 ลานบาท
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ป 2549 อยูอนัดับที่ 45  ป 2550 อยูอันดับที่ 49  ป 2551 อยูอันดับที่ 37 โครงสราง

พื้นฐานทางดานเทคโนโลยีในป 2548 อยูอนัดับที่ 37  ป 2549 อยูอนัดับที่ 41 ป 2550

อยูอันดับที่ 48 ป 2551 อยูอันดับที่ 39 จากจํานวนประเทศทั้งหมด  55 ประเทศ ทําให

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทยยังลาหลัง ไมทันโลก การพัฒนาอยางกาวกระโดด

โดยการแสวงหาความรวมมือกับพันธมติรตางประเทศท่ีมีศกัยภาพสูง

แผนภูมิที่ 4.1  อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมของประเทศตางๆ ป 2547-2551

ที่มา : http://nstc.nstda.or.th/documents/indecators/IMD%202008.ppt#256,1, ภาพนิ่ง

จากการวิเคราะหสถานภาพดานการตางประเทศของกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี พบวากระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีบทบาทเปนศูนยกลาง (Focal

Point) ตัวแทนประเทศไทย ในงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความรวมมือกับ

ตางประเทศในลักษณะทวิภาคีในนามกระทรวง ในขณะที่กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีมีความตองการเทคโนโลยีจากประเทศเปาหมาย (Strategic Area) ใน 7

ประเทศ จึงควรกําหนดเปนแผนยุทธศาสตรความรวมมือพันธมิตรทางวชิาการ เพื ่อ

พัฒนาขีดความสามารถและความเขมแข็งวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทย และ

สาํหรับประเทศเพ่ือนบานท่ีมีศักยภาพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีใกลเคียงหรือต่ํากวา

http://nstc.nstda.or.th/documents/indecators/IMD%202008.ppt%23256,1
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ประเทศไทยสามารถใชความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปนสะพาน

สรางสายสัมพันธไมตรีไดอยางแนบแนน

ตารางท่ี 4.6  อันดับความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร

และโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีของประเทศไทย ป 2547-2551

ท่ีมา : file:///C:/เอกสาร%20ชช/ตนฉบับแผน/IMD%202008.ppt#259,8

2) เปาประสงค : ความรวมมือระหวางประเทศ สามารถเพิ่มศกัยภาพ

และความเขมแข็งในการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเห็นผลอยางชัดเจนอยางเปนรูปธรรม

3) ประเทศที ่เป น เป าหมายหุ นส วนความร วมม ือ (Strategic
Partner) ของกระทรวง ฯ

เพื่อใหแผนยุทธศาสตรความรวมมือฯ เกิดความชัดเจน จึงไดกําหนด

ประเทศและสาขาที่มีศ ักยภาพสูง ทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปนการ

กําหนดเปาหมายหุนสวนความรวมมือของกระทรวงฯ ที่สําคัญ ไดแก สหภาพยุโรป

อเมริกาเหนือ รัสเซีย จีน อินเดีย ญี่ปุน บราซิล ฯลฯ (ไดกลาวถึงในบทที่ 3 ขอ 3)
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4) แนวทาง/มาตรการ:สนับสนุนยุทธศาสตรของกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี เพ่ือใหเปาประสงคบรรลุผล มีดังน้ี

(1) นํายุทธศาสตรของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน

กรอบและแนวทาง เพื ่อสนับสนุนยุทธศาสตรของกระทรวง ฯ พรอมทั ้งรวบรวม

เทคโนโลยีท่ีมีความสําคัญและเปนความตองการของหนวยงานในกระทรวง

(2) ศึกษาและวิเคราะหหนวยงานในตางประเทศ ที่มีความเปน

เลิศในสาขาเทคโนโลยีที่หนวยงานของกระทรวงและประเทศไทยตองการ เพื่อกําหนด

เปนเปาหมายการทํางานเชิงรุกใหเกิดความรวมมือกับประเทศน้ันๆ

(3) สงเสริมบทบาทและความสําคัญของสํานักงานที่ปรึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในตางประเทศใหทํางานอยางใกลชิดกับหนวยงานใน

กระทรวง เพื่อจัดหาขอมูลที่หนวยงานในกระทรวงระบุความตองการองคความรูในพื้นที่

ยุโรปและอเมริกา สนับสนุนเศรษฐกิจฐานความรูของไทย รวมทั้งประสานงานเชิงรุกให

เกิดความรวมมือกับตางประเทศ

(4) ศึกษาและทดลองจัดตั้งทีมเฉพาะกิจ (Mobile Unit) ประจํา

ในตางประเทศชั่วคราว ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศเปาหมาย เพื ่อ

ทํางานตามภารกิจเฉพาะเรื่อง เชน โครงการจัดตั้งโรงไฟฟานิวเคลียร โครงการพลังงาน

ทดแทน ฯลฯ

(5) เผยแพรประชาสัมพันธ บทบาทหนาที่และขีดความสามารถ

ของหนวยงานในกระทรวง การรวมจัดนิทรรศการผลงานในเวทีโลก การจัด Road Show

ของหนวยงานในกระทรวง เพ่ือแสวงหาเครือขายพันธมติร

5) ตัวชี้วัด

(1) จํานวนขอเสนอแนะความรวมมือระหวางประเทศนําไปใช

ประโยชน

(2) จํานวนโครงการความรวมมือระหวางประเทศ ที่มแีผนและผล

การดาํเนินงานอยางเปนรูปธรรม

(3) จํานวนก ิจกรรม ที ่ร ิเ ริ ่ม โด ยก ระทรวงว ิทยาศ าส ตร แล ะ

เทคโนโลยีหรือสํานักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในตางประเทศหรือ

ทีมเฉพาะกิจ (Mobile Unit)

(4) จํานวนประเทศ/หนวยงานตางประเทศ ที่ตอบสนองชองทาง

การเผยแพรประชาสัมพันธและสนใจรวมมือกับหนวยงานของกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
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ตารางท่ี 4.7  ตัวชี้วดัและเปาหมาย

ตัวชี้วัด (หนวยนับ)

Baseline
Data เปาหมาย

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2551-
2554

งบ
ประมาณ

1) จํานวนขอเสนอแนะ

ค ว า ม ร ว มม ือ ร ะ ห ว า ง

ป ร ะ เ ท ศ นํ า ไ ป ใ ช

ประโยชน

3 3 3 3 4 4 14(วท.) 14.5

ลานบาท

2) จํานวนโครงการความ

รวมมือระหวางประเทศที่

มีแผนและผลการดําเนิน

งานอยางเปนรูปธรรม

23 29 26 36 39 44 145 (วท.) 20

ลานบาท

3) จํานวนกิจกรรมที่ริเริ่ม

โดยกระทรวง วิทยาศาสตร

แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ห รื อ

สํานักงานท่ีปรึกษาดาน

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ในต างประ เทศหรื อที ม

เฉพาะกิจ (Mobile Unit)

4 4 4 6 6 8 8 (สป.) 24

ลานบาท

4) จํา น ว น ปร ะ เ ท ศ /

หนวยงานตางประเทศที่

ต อ บ ส น อ ง ต อ ก า ร

เผยแพร และสนใจที่จะ

รวมมือกับหนวยงาน วท.

2 4 4 6 8 8 26 (วท.) 26

ลานบาท

รวมงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554 เปนเงิน 84.5 ลานบาท

กลยุทธ 1  สรางความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กับตางประเทศท่ีบังเกิดผลประโยชนแกประเทศ

การดําเนินการรวบรวมความตองการความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวตักรรมกับต างประเทศของหนวยงานภายในกระทรวงฯ  โดยจะต องนําผล

การศึกษาวิเคราะหสาขาเทคโนโลยีที่ตองการเรงดวน ประเทศไทยที่มีศักยภาพสูง เชน
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พลังงาน อุตสาหกรรมอาหาร สิ ่งแวดลอม การบริการ ว ิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ลําดับ

ความสําคัญเทคโนโลยีเพื่อกําหนดเปาหมายการประสานความรวมมือกับตางประเทศ

ของหนวยงานในสังกัดทิศทางเดียวกัน โดยอาศัยความเขมแข็งของบคุลากรภายใน

หนวยงานหรือจากความไดเปรียบของประเทศไทยท่ีมีผลผลิตทางการเกษตรจํานวนมาก

มคีวามพรอมดานเทคโนโลยีกวาประเทศเพ่ือนบาน

ตัวอยางแนวทาง/ กิจกรรม/ โครงการ : ที่สนับสนุนยุทธศาสตรของกระทรวง

1) ความรวมม ือด านการพ ัฒนา กําล ังคน  ด านว ิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการเพิ่มอํานาจตอรองการจัดสงนักเรียนทุนไปเรียน

ตางประเทศ

2) ความรวมมือดานการสรางความตระหนัก ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนความปลอดภัยในการใชกํามันตะรังสี

3) ความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม

4) ความรวมมือดานการถายทอดเทคโนโลยี

5) ความรวมมือดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

6) ความรวมมือดานการจัดทํานโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรม

7) ความรวมมือดานนวัตกรรมและการนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย

8) ความรวมมือกับตางประเทศตามความตองการเทคโนโลยีที่ประเทศ

ไทยตองการเรงดวนหรือมีวิกฤต

           หนวยงานรับผิดชอบ : ทุกหนวยงานในกระทรวง

กลยุทธ 2 สรางความรวมมือกับเครือขายพันธมิตรตางประเทศ ให
ประเทศไทยเปนศูนยในการขยายความรวมมือไปยงัประเทศเพ่ือนบาน

ประเทศไทยเปนศูนยกลางสรางและขยายความรวมมือในการดึงแหลงเงินทุน

จากตางประเทศ ผานประเทศไทยไปสูประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคใกลเคียง เชน ดึง

แหลงทุนจากยุโรป อเมริกา ญ่ีปุน ออสเตรเลีย เพ่ือพัฒนาความรวมมือดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีกับประเทศเพื่อนบาน

ตัวอยางแนวทาง/ กิจกรรม/ โครงการ :

1) การสรางความรวมมือกับสหภาพยุโรป โครงการ FP 7

2) ความรวมมือกับประเทศเยอรมัน โครงการ GTZ
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3) ความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ เชน UNIDO, APCTT,

JICA,.

4) การสรางความรวมมือในการเปนสมาชิกหร ือ เครือข ายองคกร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในระดับนานาชาติ หรือไดรับความชวยเหลือจากหนวยงาน

ตางประเทศ ดานปรมาณู (IAEA) ดานมาตรวิทยา ดานพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ดาน

หองปฏิบัติการ ดาน      ภูมิสารสนเทศ  ดานนโยบาย ฯลฯ

หนวยงานรับผิดชอบ : ทุกหนวยงานในกระทรวง

กลยุทธ 3 ประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทหนาที่และศักยภาพเชิงรุกของ
หนวยงานในกระทรวง

ประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทหนาที ่และศักยภาพของหนวยงานในกระทรวง

โดยใชสือ่เปนชองทางทุกรูปแบบใหเกิดความรวมมือที่จะเกิดประโยชนแกหนวยงาน โดยมี

กลุมเปาหมายหนวยงานภายนอกประเทศ ทั้งชองทางอินเตอรเน็ต การรวมแสดง

นิทรรศการนานาชาติ การจัดงาน Expo, Road Show การจัดประชุมสัมมนาระหวาง

ประเทศ ฯลฯ

ตัวอยางแนวทาง/ กิจกรรม/ โครงการ :

1) การจัดทําสื่อประชาสัมพันธเปนภาษาอังกฤษ

2) การทํา web site ภาษาอังกฤษ

3) กิจกรรมประชาสัมพันธ (เชน education, museum, training)

4) การรวมจัดงาน Expo, งาน BIO 2008

5) Trade Show/Road Show/Exhibition

6) การจัดประชุมวิชาการและ Symposium

7) สื่อประชาสัมพันธ (เชน annual report ของหนวยงาน )

หนวยงานรับผิดชอบ : ทุกหนวยงาน

3.6 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  : การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการดาน
ความรวมมือตางประเทศของกระทรวงไปสูสากล

1) แนวคิด : ความรวมมอืระหวางประเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรมจําเปนตองใชบุคลากรมืออาชีพ เพราะนอกจากจะมีพื้นฐานดานภาษา

แลว ยังตองเขาใจดานพิธีการ วัฒนธรรม แนวคิดของแตละประเทศ รวมทั้งเนื้อหาวิชา

การ นโยบายและแผน กระบวนงานถายทอดเทคโนโลยี สิทธิบัตร เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ฯลฯ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีบคุลากรทํางานดานตางประเทศและวเิทศ

สัมพันธไมต่ํากวา 70 คน ในการทํางานควรมีระบบฐานขอมูลที่จะสนับสนุนการทํางาน

และการพัฒนาบุคลากรจึงมีความจําเปน ควบคูกับยุทธศาสตรการแสวงหาความรวมมือ

กับตางประเทศ

2) เปาประสงค : ระบบการบริหารจัดการดานตางประเทศอยางมือ

อาชีพและมีประสิทธิภาพ

แผนภูมิที่ 4.2  ฐานขอมูลจํานวน MOU ที่จัดเก็บและเผยแพรใน Intranet

ที่มา : http://www.ttc.most.go.th/oic/content/mou/mou_country.asp?countryid=106

ตัวอยางฐานขอมูล MOU ที่มีอยูจํานวน 224 MOU จะเปนขอมูลกลางที่ผูใชงาน

สามารถเขาถึงไดงาย และชวยกันปรับปรุงแกไขใหเปนปจจุบันอยูเสมอ ที่สําคัญจะตองมีการ

ทบทวน MOU ทั้งหมด ใหเหลือเฉพาะที่มีประโยชนเทานั้น

3) แนวทาง/มาตรการ : เพ่ือใหเปาประสงคบรรลุผล ดังน้ี

(1) การจัดทําฐานขอมูล ขอตกลง บันทึกความรวมมือ ตัวอยาง

รูปแบบขอตกลงความรวมมือ รูปแบบการจัดประชุม ฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญดานการ

ตางประเทศ แหลงเทคโนโลยีในตางประเทศ รวมทั้งแหลงทุนภายในและตางประเทศ

http://www.ttc.most.go.th/oic/content/mou/mou_country.asp?countryid=106
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(2) การสรางกลไก เพื่อเปนเครือขายการทํางาน ดานตางประเทศ

อยางใกลชิดกับหนวยราชการ  กระทรวงการตางประเทศและกระทรวงอื่นๆ สถาน

เอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่มีผูเชี่ยวชาญ

และผูทรงคุณวุฒิ

(3) สรางกลไก เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือในมิติตางๆ เชน

โครงสรางหนวยงานที่จะเปนศูนยกลาง เริ่มตนเฝาติดตามสถานการณโลก ดูแลปญหาที่

ออนไหวท่ีจะกระทบความสัมพันธระหวางประเทศ โอกาสการริเริ่มความสัมพันธประเทศ

เกิดใหม รูปแบบความรวมมือใหมๆ ท่ีมีความคลองตัว และมาตรการและสิ่งจูงใจใหเกิด

ความรวมมือ ฯลฯ

(4) สรางกลไก เพื่อบรูณาการ การทํางานดานการตางประเทศ

ของกระทรวง ใหเกิดความรวมมือภายในอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(5) สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีทุนการศึกษาตอปริญญาโท

เอกและฝกอบรมในสหสาขาวิชาที่จะสงเสริมความรอบรูทั้งในและตางประเทศ เพื่อให

บุคลากรมีเสนทางกาวหนาและเปนมืออาชีพในงานดานการตางประเทศ

(6) ขยายเสนทางอาชีพสายงานดานตางประเทศ รวมท้ังมีการ

สับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคคลภายนอกที่สนใจงานดานวิเทศสัมพันธ ใหมีโอกาสเขามา

ทํางาน

4)  ตัวชี้วัด

(1) จํานวนฐานขอมูลที่เปนปจจุบัน  สามารถใชงานรวมกันได

(2) จํานวนบคุลากรด านความรวมมือกับต างประเทศ ที่ผ าน

การศึกษา ฝกอบรม ไดกลับมาใชประโยชน

(3) รอยละของความพึงพอใจ คุณภาพการใหบริการฐานขอมูล
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ตารางท่ี 4.8  ตัวชี้วัด Baseline Data และเปาหมาย

ตัวชี้วัด (หนวยนับ)

Baseline
Data เปาหมาย

2549 2550 2551 2552 2553 2554
2551-
2554 งบ

ประมาณ

1)  จํา น ว น ฐ า น ขอ มูล ที่

เ ป น ปจ จ ุบัน ส า ม า ร ถ

ใช งานรวมกันได

1 1 1 1 1 2 5 (วท) 3

ลานบาท

2) จํานวนบุคลากรดาน

ค ว า มร ว ม มื อ กั บ ต า ง

ประเทศท่ีผานการศึกษา

ฝกอบรม  ได กลับมาใช

ประโยชน

20 20 25 30 35 40 130(วท.) 6

ลานบาท

3) รอยละของความ

พึงพอใจ คุณภาพการ

ใหบริการฐานขอมูล

-. -. รอย

ละ80

รอย

ละ80

รอย

ละ80

รอย

ละ85

(สป.) 1

ลานบาท

รวมงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554 เปนเงิน 10 ลานบาท

กลยุทธ 1 จัดทําฐานขอมูลและระบบเครือขายวิเทศสัมพันธรวมกันภายใน
กระทรวง

การพัฒนาฐานขอมูลความรวมมอืระหวางประเทศ ดานการวิจัยและพัฒนา ดาน

การสรางความตระหนัก ดานการถายทอดเทคโนโลยี ด านกําลังคน ดานโครงสราง

พื ้นฐาน ดานนโยบาย ดานนวตักรรม ฯลฯ ฐานขอมูลขอตกลงความรวมมือระหวาง

ประเทศ เชน MOU สัญญา บันทึกความเขาใจ แนวทางการประชุมหารือ รายชื่อ

ผู เ ชี ่ยวชาญ แหลงทุน แหลงเทคโนโลยีฯลฯ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ
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ตัวอยางแนวทาง / กิจกรรม /โครงการ :

1) ฐานขอมูลขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศของกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

2) ฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญ แหลงเทคโนโลยี แหลงทุน ฯลฯ เพื่อใชในการทํางาน

รวมกัน

3) ฐานขอมูลตัวอยาง MOU บันทึกความเขาใจ จดหมาย การติดตอ

ตางประเทศ

4) ฐานขอมูลทําเนียบบุคลากร ผูเชี่ยวชาญดานการตางประเทศ

5) ฐานขอมูลทําเนียบบุคลากรผูเช่ียวชาญตางประเทศ แหลงทุนท่ีกระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเคยติดตอ

6) กิจกรรมเครอืขายวเิทศสมัพนัธของกระทรวงและระหวางกระทรวง

หนวยงานรับผิดชอบ : ทุกหนวยงาน

กลยุทธ 2 สรางกลไกเชิงรุกสนับสนุนการสรางความรวมมือระหวาง
ประเทศแบบบูรณาการภายในกระทรวง

            สรางกลไกเชิงรุกสนับสนุนการสรางความรวมมือดาน วทิยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรมระหวางประเทศ บูรณาการกิจกรรมในรูปคณะกรรมการความรวมมือ

ระหวางประเทศของกระทรวงที่สามารถวางแผนและเสนอขอมูลสําหรับการตัดสินใจ

ปญหาเรงดวน การรวมกันจัดทําแผนยุทธศาสตรและปรับปรุงสู การปฏิบัต ิ โดยมี

มาตรการและแรงจูงใจในการทํางานรวมกัน เพื่อการสนับสนุนการประสานงานความ

รวมมือตางประเทศ การจัดประชุมและติดตามประเมินผล เปนตน

ตัวอยาง/ กิจกรรม/ โครงการ :

1) สนับสนุนการจัดทําสัญญา รูปแบบสัญญา ขอมูลท่ีไดทําการวิเคราะห

นโยบายและเปาหมาย

2) การประสานงาน ระบบการสงตองานและติดตามงาน การระดมสรรพ

กําลังรวมกันทํางานสําคัญระดับชาติ

3) การจัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศและการ

แปลงไปสูภาคปฏิบตัิ
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4) การจัดกิจกรรมในเชิงร ุกที่จะนําไปสู การสรางความรวมมือ เช น

เครือขายนักการทูตวิทยาศาสตรจากสถานทูตในประเทศไทย การจัดการประชุม และ

เครือขายความรวมมือรวมกับตางประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

กลยุทธ 3 พัฒนาบุคลากรดานความรวมมือระหวางประเทศใหมีศักยภาพ
และประสิทธิภาพสูง

           พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถหลักที่เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจ

หนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย เชน การพัฒนาความรูทางดานภาษาที่สาม การเจรจาตอรอง การ

นําการประชุม เปนตน รวมไปถึงการวิเคราะหภารงาน (Workload) เพ่ือปรับปรุงกรอบ

อัตรากําลังและการวิเคราะหสายความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรดาน

วิเทศสมัพันธ

ตัวอยางแนวทาง/ กิจกรรม/ โครงการ :

1) การพฒันาบคุลากร เชน การฝกอบรมระยะสัน้ การดงูาน การศกึษาตอ

2) การพฒันาสมรรถนะของเจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ และหลักสูตรที่ตองผาน

การอบรมขั้นต่ํา

3) การหมุนเวียนนักวิชาการสาขาอื่น มาทํางานดานความรวมมือระหวาง

ประเทศ

4) การวิเคราะหภารงาน (Workload) และปรับปรุงกรอบอัตรากําลัง

5) การวิเคราะหสายความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ของบุคลากร

ดานวเิทศสัมพนัธ

หนวยงานรับผิดชอบ : ทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

-----------------------------------------------
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บทท่ี 5
สรุปและขอเสนอแนะ

1. สรุปข้ันตอนการจัดทําแผนและผลท่ีไดรับ

ข้ันตอนท่ี 1  จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศ

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามคําสั่ง

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 34/2551 ลงวันที่ 21 เมษายน 2551

ผลที่ไดรับ เกิดความรวมมือระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ความมีสวนรวมในแผนยุทธศาสตรและความตอเน่ืองในการทํางานในอนาคต

ข้ันตอนท่ี 2  จัดการประชุมเชงิปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาสาระสาํคัญของแผนแมบท

และแผนหลัก วสิัยทัศนและพันธกิจของหนวยงานในกระทรวง การระดมความคิดเห็น การ

วิเคราะห SWOT การจัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรความรวมมอืระหวางประเทศฯ ในวันที่ 24

และ 29 กันยายน 2550

ผลที่ไดรับ  ไดวิธีการจัดทํา SWOT และ (ราง) แผนยุทธศาสตรความรวมมอืระหวาง

ประเทศฯ คร้ังท่ี 1

ข้ันตอนท่ี 3 การปรับปรุง (ราง) ประเดน็ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ

ครั้งที ่2 โดยการศึกษาจากวิธีการจัดทําและสาระประเดน็ยุทธศาสตรของกระทรวงตางๆ ซึ่ง

มีประสบการณในการจัดทํายุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศ เมื่อวันที่ 16, 23 และ

30 พฤษภาคม 2551 ไดเชิญวิทยากรมาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ เพื่อเรียนรู

ขอดจีากกระทรวงตางๆ รวม 6 กระทรวง ไดแก

1) กระทรวงการตางประเทศ

2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ

3) กระทรวงพาณิชย

4) กระทรวงพลงังาน

5) กระทรวงการคลงั

6) กระทรวงกลาโหม
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ผลที่ไดรับ ไดเรียนรูแผนยุทธศาสตรฯ ของทั้ง 6 กระทรวง นําสิ่งที่เปนจุดเดนมา

ประยุกตใชประโยชน ปรับ (ราง) แผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ ครั้งท่ี 2

ขั้นตอนที่ 4 จัดประชุมกลุมยอย วิพากษแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวาง

ประเทศฯ เพื่อปรับปรุง (ราง) แผนยุทธศาสตรความรวมมอืระหวางประเทศฯ เมื่อวันท่ี 4

กรกฎาคม 2551 โดยเชิญวิทยากรผูเช่ียวชาญดานแผนและผูเก่ียวของ 3 หนวยงาน คือ

สํานักงานนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และสํานักงานท่ีปรึกษาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี กรุงบรัสเซลล ประเทศเบลเย่ียม

ผลที่ไดรับ ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทําแผนและปรับปรุง (ราง) แผน

ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ ครั้งที่ 3

ขั้นตอนที่ 5  การเขาพบเพื่อขอรับฟงขอคิดเห็นและคําแนะนํา จากผูบริหาร

หนวยงานในสังกัดกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 15 ทาน 13 หนวยงาน ในชวงวันที่

5 – 19 สิงหาคม 2551

ผลที่ไดรับ ไดแจงใหผูบริหารรับรูการจัดทําแผน เพื่อขอการสนับสนุน การผลักดัน

แผนและไดรับคาํแนะนําและการปรับปรุงแกไข (ราง) แผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวาง

ประเทศฯ คร้ังท่ี 4

ข้ันตอนท่ี 6  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสีย

กับแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศ เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2551

ผลที่ไดรับ การปรับปรุงแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ ครั้งที่ 5 ซึ่ง

เปนคร้ังสุดทาย

เม่ือไดดําเนินการครบทุกขั้นตอนแลว ไดเสนอขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรความ

รวมมือระหวางประเทศฯ จากปลดักระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีเมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2551

เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบตัริาชการรายป ในปงบประมาณ 2553 ตอไป

2. การวัดความพึงพอใจในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ

การวัดความพึงพอใจของผูรับบริการ คือ ผูเขารวมประชุม เปนนโยบายของทาง

กระทรวงที่ทุกครั้งมีกิจกรรมเกี่ยวของกับผูรับบริการ จะตองมีการวัดความพึงพอใจทุกครั้ง

สําหรับวัตถุประสงคการวัดความพึงพอใจผูเขารวมประชุมในครั้งนี้ เพื่อการปรับปรุงการ
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ทํางานของเจาหนาท่ีและการขอรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับเร่ืองแผนยุทธศาสตรฯ

พอสรุปไดดังนี้

ตารางท่ี 5.1 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมประชุมฯ

ลําดับ

ที่
รายละเอียด

ระดับความพึงพอใจ

4 3 2 1

การใหบริการและสิง่แวดลอม

1. การปฏิบัติหนาทีข่องเจาหนาที่ตอนรับและ

ลงทะเบียน

68.18% 31.82%

2. การติดตอประสานของเจาหนาที่กอนการประชุม 47.73% 36.36% 15.91%

3. ขอมูล กําหนดการ เอกสารประกอบกอนการประชุม 45.45% 40.91% 13.64%

4. สถานท่ีจัดประชุม ส่ิงอํานวยความสะดวกในหองประชุม 65.91% 29.55% 4.54%

5. อาหาร และเครือ่งดื่ม 63.64% 31.82% 4.54%

หมายเหตุ ระดับความพึงพอใน 4 = ดีมาก

ระดับความพึงพอใน 3 = ดี

ระดับความพึงพอใน 2 = พอใช

ระดับความพึงพอใน 1 = ปรับปรุง

การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตอนรับ

และลงทะเบียน

68.18%

31.82%
0.00%

0.00%

ดมีาก

ดี

พอใช

ปรับปรุง

สถานที่จัดประชุม สิ่งอํานวยความสะดวก

               ในหองประชุม

65.91%

4.54%
29.55%

0.00%

ดมีาก

ดี

พอใช

ปรับปร ุง

อาหาร และเคร่ืองดื่ม

31.82%

4.54% 0.00%

63.64%

ดมีาก

ดี

พอใช

ปรับปรุง

การติดตอประสานของเจาหนาทีก่อน

การประชุม

47.73%

15.91% 0.00%

36.36%

ดมีาก

ดี

พอใช

ปร ับปร ุง

ขอมลู กําหนดการ เอกสารประกอบ

กอนการประชุม

45.45%

13.64% 0.00%

40.91%

ดมีาก

ดี

พอใช

ปร ับปรุง
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ลําดับที่ รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ

4 3 2 1

แผนยุทธศาสตรฯ

6. เอกสารท่ีใชประกอบในวันประชุมแผน

ยุทธศาสตรฯ

43.19% 45.45% 11.36%

7. เน้ือหาของแผนยุทธศาสตรฯ 29.55% 56.82% 13.63%

8. วิธีการนาํเสนอแผนยุทธศาสตรฯ 29.55% 63.64% 6.81%

9. บรรยากาศการมีสวนรวมในการจดัทําแผน

ยุทธศาสตรฯ

54.55% 40.91% 4.54%

10. ภาพรวมของการจัดทาํแผนยุทธศาสตรฯ 40.91% 52.28% 6.81%

หมายเหตุ ระดับความพึงพอใน 4 = ดีมาก

ระดับความพึงพอใน 3 = ดี

ระดับความพึงพอใน 2 = พอใช

ระดับความพึงพอใน 1 = ปรับปรุง

 เอกสารท่ีใชประกอบใน

วันประชุมแผนยุทธศาตรฯ

43.19%

11.36% 0.00%

45.45%

ดมีาก

ดี

พอใช

ปรับปร ุง

เนื้อหาของแผนยุทธศาตรฯ

29.55%
13.63% 0.00%

56.82%

ดีมาก

ดี

พอใช

ปรับปร ุง

วิธกีารนาํเสนอแผนยุทธศาตรฯ

63.64%

6.81% 0.00%
29.55%

ดมีาก

ดี

พอใช

ปร ับปรุง

บรรยากาศ การมีสวนรวมในการจัดทํา

แผนยุทธศาตรฯ

4.54% 0.00%

40.91%

54.55%

ดีมาก

ดี

พอใช

ปรับปร ุง

ภาพรวมของการจัดทาํแผนยุทธศาตรฯ

0.00%6.81%

52.28%

40.91%

ดมีาก

ดี

พอใช

ปร ับปรุง
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3. ปจจัยความสําเร็จของการจัดทําแผนยุทธศาสตรใหย่ังยืน

แผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม (พ.ศ. 2551 – 2554) ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เม่ือไดรับความ

เห็นชอบจากปลัดกระทรวงแลว ถือเปนความสําเร็จในการจัดทําแผนความรวมมือ

ตางประเทศฯ เปนฉบับแรกของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความยั่งยืนและการ

นําไปใชประโยชนของแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ จะตองประกอบดวย

ปจจัย ดังตอไปนี้

3.1  การยอมรับแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ ของ

หนวยงานในกระทรวง

แผนยุทธศาสตรความรวมมอืระหวางประเทศฯ เมื่อไดประกาศใช ควรไดรับ

การยอมรับนับตั้งแตผูบริหาร เจาหนาที่แผนและเจาหนาที่ดานความรวมมือระหวางประเทศ

ของหนวยงานในสังกัด จะไดเห็นความสําคัญ ประโยชนท่ีไดรับ พรอมรวมผลักดันแผน

ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ ไปสูการปฏิบัติจริง

3.2  สาํนักงบประมาณใหการสนับสนุนโครงการตามแผนยทุธศาสตรความ

รวมมอืระหวางประเทศฯ

แผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ เกิดขึ้นหลังจากท่ีมี

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของกระทรวงแลว ทําใหการกําหนดแผนงานใหม แผนกลยุทธ/งาน/

กิจกรรม/โครงการภายใตแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ ทําไดยาก จึงตอง

ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงบประมาณ ในการสนับสนุนงบประมาณนอกเหนือจาก

งบประมาณท่ีมีอยูในแผน 4 ป

3.3  การแปลงแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ ไปการสู

ปฏิบัติ
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โครงการดานความรวมมือระหวางประเทศที่หนวยงานในกระทรวง

ดําเนินการอยูแลวในปจจุบัน (ปงบประมาณ พ.ศ.  2551-2552) ปรับเขาตามแผน

ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ เพื่อใหทิศทางการดําเนินงานความรวมมือ

ระหวางประเทศ ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีบังเกิดผลตามเปาหมาย  สําหรับ

โครงการใหมตามแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ ใหมีการประชุมหารือการ

ทําแผนปฏิบัติราชการรายป เพื่อหนวยงานสามารถตั้งของบประมาณในปตอๆ ไป

3.4 แผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ ควรมีการทบทวน

ปรับปรงุเปนระยะๆ

แผนยทุธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ ควรมีการทบทวน ปรับปรุง

เปนระยะๆ ตามนโยบายของแผนหลัก นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงและกระแสการ

เปลี่ยนแปลงของโลกเปนระยะๆ โดยลดบทบาทงานท่ีไมสําคัญออกไป เพิ่มบทบาทใหมของ

งานท่ีสําคัญเรงดวนเพิ่มเขามา

3.5 แผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯควรมีการติดตาม

ประเมนิผล

หลังจากที่มแีผนความรวมมือระหวางประเทศฯ เกิดขึ้นแลว (ปงบประมาณ

พ.ศ. 2553) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะติดตามผลงานดานความรวมมือ

ระหวางประเทศที่แตกตางจากเดิมและสงผลลัพธท่ีเปนรูปธรรม  รวมท้ังเปรียบเทียบ

งบประมาณที่ไดรับเพิ่มขึ้นตามแผนงานมากนอยเพียงใด

4. การติดตามและประเมินผล

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีระบบการติดตามและประเมินผล ตาม

ผลผลิตงบประมาณ โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร   สวนสํานักความรวมมือระหวาง

ประเทศและวเิทศสัมพนัธจะตดิตามประเมินผล เพื่อการปรับปรุงแผน ซึ่งจะแบงออกเปน 3

ระยะ ดงันี้

4.1  ระยะท่ี 1 : การติดตามผลความกาวหนาประจาํป
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การติดตามผลความกาวหนาประจําปเปนการติดตามความ กาวหนาของ

ตัวช้ีวัดตางๆ ในแตละเปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตรที่ไดรับการปรับเปาหมายของ

ตัว ช้ีวัด ตามงบประมาณท่ีได รับจัดสรรในแตละปงบประมาณ โดยการติดตามผล

ความกาวหนาในชวงระยะเวลา 6 เดอืน 9 เดอืน และ 12 เดอืน โดยระบบออนไลน ผูกรอก

ขอมูลสามารถเพิ่มเติมขอมูลในระบบอินเตอรเน็ตโดยมีรหัสผาน เพื่อตรวจสอบความ

คลาดเคลื่อนระหวางเปาหมายกับผลที่เกิดขึ้นจริง ซึง่จะนําไปสูการแกไขปญหาและอุปสรรค

ท่ีเกิดขึ้นระหวางดําเนินการ ตลอดจนการทบทวนเปาหมายและกลยุทธใหเหมาะสมกับ

สถานการณท่ีอาจเกิดการเปล่ียนแปลง โดยสาํนักนโยบายและยุทธศาสตร

4.2  ระยะท่ี 2 : การประเมินในระยะเวลาคร่ึงแผน

การประเมินในระยะเวลาครึง่แผนเปนการประเมนิผลเมือ่สิ้นสุดป 2552 ของ

แผนยุทธศาสตรความรวมมอืระหวางประเทศฯ พ.ศ.2551-2554 ของกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี โดยเปนการทบทวนผลความกาวหนาและปญหาอุปสรรคตางๆ รวมท้ัง

วิ เคราะหความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น เ พ่ือนําไปสูการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค ตวัชี้วัดและเปาหมาย และกลยุทธ คณะทํางานท่ีสํานักความรวมมือระหวาง

ประเทศและวิเทศสมัพันธทําหนาท่ีเลขาคณะทํางานจะเปนผูประเมิน

4.3  ระยะท่ี 3 : การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน

การประเมินผลเม่ือส้ินสุดแผนเปนการประเมินผลเม่ือครบกําหนดระยะเวลา

การใชแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ เพื่อสรุปการปฏิบัติราชการและ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งผลกระทบตางๆ ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ใชแผนปฏิบัติ

ราชการของกระทรวง วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีคณะทาํงานที่สํานักความรวมมือระหวาง

ประเทศและวิเทศสมัพันธทําหนาท่ีเลขาคณะทํางานจะเปนผูประเมิน

5. ขอเสนอแนะการนําแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ ไปสูการ

ปฏิบัติ

5.1  การจดัทําแผนปฏิบัตริาชการรายป
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การจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายป เปนการกระตุนใหหนวยงานนําแผน

ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ ไปใชประโยชนในการจัดทําโครงการและคําขอ

งบประมาณหรือขอใชงบประมาณจากงบดําเนินงานสําหรับหนวยงานที่ไมใชราชการ รวมทั้ง

ในกิจกรรมที่มีหลายหนวยงานรับผิดชอบ อาจจะตองมาแบงงานรวมกันทํา เพื่อมิใหเกิด

ความซ้ําซอนในการทาํงานและสูญเสยีทรัพยากร

5.2  การลําดบัความสําคัญของกิจกรรมภายใตแผน

เน่ืองจากแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ มีกลยุทธและ

กิจกรรมที่ตองใชงบประมาณจํานวนมาก ประกอบกับบุคลากรมีงานลนมือ จึงตองมีการ

จัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม โดยพิจารณาจากกิจกรรมเรงดวนและกิจกรรมท่ีใช

งบประมาณนอยใหทํากอน เชน การจัดทําฐานขอมูล การกําหนดพื้นที่ประเทศเปาหมาย ซึ่ง

จะทําโดยคณะทํางานหรือคณะกรรมการท่ีมกีลไกการทํางานเชิงรุกและมผีูแทนทุกหนวยงาน

รวมอยูในคณะทํางานหรือคณะกรรมการ

5.3 การกําหนดพ้ืนท่ีประเทศเปาหมาย

การกําหนดพื้นที่ประเทศเปาหมาย กลยุทธ 1   “สรางความรวมมือดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับตางประเทศที่บังเกิดผลประโยชนแกประเทศ”

ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 “การแสวงหาความรวมมือระหวางประเทศในการพัฒนา ดาน

ว ิทยาศาสตร  เทคโนโลย ีและนว ัตกรรมที ่ท ันสมัย ” จะต องนําประเทศที ่อยู ใน

กลุ มเปาหมาย  (บทที ่ 3) มาพ ิจารณาลําด ับความสําค ัญ หาว ิธ ีการและจัดทําเป น

โครงการความรวมมือใหบังเกิดผล

5.4  การสรางกลไกการทํางานดานความรวมมือระหวางประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวงควรจะตองสรางกลไกท่ีจะทํางานรวมกัน ท้ังใน

ระดับหนวยงานในกระทรวงและหนวยงานภายนอกกระทรวง เชน สถานทูต กระทรวงอื่นๆ

และภาคเอกชน เปนตน โดยกลยุทธท่ี 2 “สรางกลไกเชิงรุกสนับสนุนการสรางความรวมมือ

ระหวางประเทศแบบบูรณาการภายในกระทรวง” ในยุทธศาสตรท่ี 2  “การเพิ่มศักยภาพ

การบริหารจัดการดานความรวมมือตางประเทศของกระทรวงไปสูสากล” โดยแนวทาง
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6. ผลลัพธท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนภายหลังจากท่ีมีแผนยุทธศาสตรความรวมมือ

ระหวางประเทศฯ

แผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศฯ จะเปนทิศทางในการทํางานของ

กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีและหนวยงานในสังกัด นํามาซ่ึงการเปลีย่นแปลงดงันี้

6.1 ประเทศเปาหมายความรวมมอืจะชัดเจนและมีจาํนวนนอย

ประเทศเปาหมายความรวมมือจะชัดเจนและมีจํานวนนอย เน่ืองจากจะมี

การกําหนดทั้งเทคโนโลยีและพื้นท่ีประเทศเปาหมาย ซึ่งการติดตอประเทศเปาหมายอาจไมได

การตอบรับในครั้งแรก จงึทําใหมีความชดัเจนวากระทรวงวิทยาศาสตรจะรวมมือกบัใครบาง

6.2 จํานวนบันทึกความเขาใจ (MOU) จะลดลง

จากสาเหตุในขอ 1 ประเทศเปาหมายมจํีานวนนอย ทําใหบันทึกความเขาใจ

(MOU) ลดลง และการจัดทํา บันทึกความเขาใจ (MOU) ในปจจุบันจะกระทําไดยากข้ึน

เนื่องจากจะตองผานขั้นตอนการสงใหกรมสนธิสัญญาพิจารณา ตอจากนั้นอาจตองสงให

คณะรัฐมนตรีพิจารณานําเสนอสภาพิจารณาดวย

6.3 ฐานขอมลูจะชวยสนับสนุนการทํางานเพ่ิมมากขึน้

ฐานขอมูลสนับสนุนการทํางานเพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากผูปฏิบัติงานเห็น

ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถอํานวยความสะดวกในกาทํางานไดมาก

และเทคโนโลยีสารสนเทศก็มีราคาถูกลง ใชไดงายขึ้น ประสิทธิภาพสูงขึ้น มีการนําระบบการ

จัดการความรู (Knowledge Management : KM) มาใชมากขึ้นดวย

ท้ังหมดเปนความพยายามนับตั้งแตการเร่ิมจัดทําแผน การปรับปรุงสาระของ

เปาประสงคของแผน แนวทางมาตรการ กลยทุธ ดัชนีชี้วัดและกิจกรรม/โครงการที่จะรองรับ

แผนยุทธศาสตร จนในทีส่ดุแผนยุทธศาสตรก็สําเร็จลุลวงไปดวยดี ไดรับการยอมรับและใช

งาน จึงนับเปนความภาคภูมิใจของการรวมแรงรวมใจของเจาหนาที่วิเทศสัมพันธและ

เจาหนาท่ีแผน ท่ีสามารถทํางานรวมกันผลักดันใหแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวาง

ประเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละนวตักรรมของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

(พ.ศ. 2551-2554) ไดนําไปใชประโยชน

---------------------------------------


