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เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ส านักงานที่ปรึกษาด้าน
การอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์  ประจ าสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมการประชุม
หารือผ่านระบบการประชุมทางไกลระหว่างประเทศ
ไทยและสหภาพยุโรป น าโดยนายเสข วรรณเมธี 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะ
ผู้แทนไทยประจ าสหภาพยุโรป และนาย Jean-Eric 
Paquet ปลั ดกระทรวงการวิ จั ยและนวั ตกรรม 
คณะกรรมาธิการยุโรป (DG RTD) เพื่อแลกเปลี่ยนแนว
ทางการสร้างความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายในด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

ไทยเสนอความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาค 

ในที่ประชุมฝ่ายไทยได้ยกประเด็นการสร้างความ
ร่วมมือเป็นสองระดับได้แก่ ความร่วมมือระหว่าง 

ประเทศไทยและสหภาพยุโรป และความร่วมมือ
ระหว่างประชาคมอาเซียนและสหภาพยุโรป ส าหรับ
ความร่วมมือแบบแรก ไทยได้เปิดประเด็นการจัดท า
ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือ
ร อ บ ด้ า น  ( Partnership and Cooperation  
Agreement, PCA) โดยจะถูกใช้เป็นหมุดหมายส าคัญ
ในการยกระดับความร่วมมือไทย-สหภาพยุโรป ในทุก
สาขาให้มีความใกล้ชิด ความเข้มข้น และเป็นระบบ
มากขึ้น บนพื้นฐานของผลประโยชน์และค่านิยม
ร่วมกันเพื่อน าไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างกันในฐานะ
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ต่อไป ส าหรับผลพวงของความ
ร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
คาดว่าจากความตกลงดังกล่าวจะท าให้นักวิจัยไทยได้
เข้าถึงแหล่งทุนวิจัยภายใต้โครงการ Horizon Europe 
เพิ่มขึ้น และมีการท าโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานใน
ยุ โ ร ป โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น ด้ า น  BCG Economy ห รื อ  
 

Credit: aseanbriefing.com 
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เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว และด้านการแพทย์ เพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้มีการตั้งเป้าหมาย
ให้สามารถลงนามความตกลงดังกล่าวได้ภายในปี 2564 

ส าหรับประเด็นความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนและสหภาพยุโรป จะถูกแบ่งออกเป็นสองรูปแบบ อย่างแรก
คือในรูปแบบของการจัดการประชุมหารือเพื่อสะท้อนพัฒนาการเชิงบวกและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้าน วทน. 
ระหว่างสองภูมิภาค โดยทั้งสองภูมิภาคมีแผนจะมีการจัดประชุมหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่าง
สหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียน (ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development) โดยถือเป็นการ
เชื่อมโยงนโยบายด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของหลาย ๆ ประเทศในอาเซียน เข้ากับนโยบาย Green Deal ของ
สหภาพยุโรป โดยในปัจจุบันหลายประเทศในอาเซียนก าลังอยู่ในขั้นเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว และมีความ
จ าเป็นต้องอาศัยงบสนับสนุนและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งสามารถถอดบทเรียนจาก
สหภาพยุโรปได้ 

นอกจากนี้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 ทางอาเซียนมีแผนจัดการประชุมหารือ
ความร่วมมือด้าน BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
และเศรษฐกิจสีเขียว ระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน โดยจะเน้นการหารือ
ในประเด็นการน าเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนมาใช้เพื่อลดอัตราการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก โดยฝ่ายไทยเห็นว่าการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพยุโรปเข้าร่วม 
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แลกเปลี่ยนข้อมูลในงานประชุมดังกล่าว จะช่วยให้ประเทศในอาเซียนเข้าใจถึงปัจจัยความส าเร็จทั้งในด้านนโยบาย
และการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากยุโรปถือเป็นผู้น าด้านพลังงานสะอาดและเป็น
ภูมิภาคแรกของโลกที่ประกาศเป้าหมายที่ท้าทายในการลดการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ภายในปี 2595 (ค.ศ. 
2050) อีกทั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 จะมีการจัดงานประชุม ASEAN-EU Summit เพื่อฉลองความสัมพันธ์
ครบรอบ 45 ปี ระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียน โดยจะมีประเด็นการวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เป็นหนึ่งในวาระของการประชุม 

อีกหนึ่งรูปแบบของความร่วมมือ คือ การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์และนโยบาย โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาระบบ
ดิจิทัล สหภาพยุโรปนั้นได้มีการพัฒนาแผนแม่บทในการเปลี่ยน
ผ่านสู่สังคมดิจิทัล ซึ่งประสบความส าเร็จในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและเครือข่ายเชื่อมต่อหน่วยต่าง ๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน 
ในส่วนของประชาคมอาเซียนนั้น ได้พยายามจัดการแก้ปัญหา
ช่องว่างทางเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างประเทศ โดยมุ่งพัฒนาให้
เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มประเทศในอาเซียนมีความทัดเทียมกัน
มากขึ้น ซึ่งประเทศไทยจะมุ่งพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในการใช้เทคโนโลยีด้าน Big data มาส่งเสริม
การด าเนินแผนงานต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

Credit: cordaid.org 
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สหภาพยุโรปพร้อมสนับสนุนนักวิจัยไทยภายใต้โครงการ Horizon Europe 

ทางสหภาพยุโรปมีความปิติที่ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญต่อการวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
โดยเฉพาะในด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล ซึ่ง
ถือเป็นวาระที่ทางสหภาพยุโรปให้ความส าคัญมากเช่นกัน โดยสหภาพยุโรปจะมุ่งน าผลงานวิจัยภายใต้โครงการ 
Horizon Europe มาปรับใช้และสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้แก่สังคมและเศรษฐกิจ โดยจ าเป็นต้องอาศัยการ
วิจัยแบบสหวิทยาการที่เชื่อมโยงหลากหลายมิติเข้าด้วยกัน เพื่อจัดการกับความท้าทายระดับโลกที่หลายประเทศ
ก าลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ 

นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงการเข้าร่วมของหน่วยงานไทยในโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมของ
สหภาพยุโรปที่ผ่านมา หรือโครงการ Horizon 2020 ว่ายังอยู่ในระดับต่ า โดยเล็งเห็นว่าการประสานและการ
ท างานร่วมกันในระยะยาวระหว่างกระทรวงการวิจัยและนวัตกรรม คณะกรรมาธิการยุโรป และหน่วยงานของ
ประเทศไทย เช่น สถานเอกอัครราชทูต และส านักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ ณ กรุง
บรัสเซลส์ จะช่วยส่งเสริมอัตราการเข้าร่วมและโอกาสการได้รับทุนของหน่วยงานวิจัยไทยให้เพิ่มมากขึ้นได้ โดยหนึ่ง
ในความท้าทายคือการเชื่อมต่อนักวิจัยไทยกับหน่วยงานในยุโรปเพื่อจัดตั้งเป็นเครือข่ายพันธมิตรการวิจัย 
(consortium) เพื่อเขียนข้อเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุนร่วมกัน 

ท้ายสุดทางกระทรวงการวิจัยและนวัตกรรม คณะกรรมาธิการยุโรป พร้อมที่จะสนับสนุนและยินดีเข้าร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางประเทศไทยและอาเซียนก าลังจะจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความสัมพันธ์ด้านการวิจัย วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างสองภูมิภาคให้กระชับแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น 
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บทบาทของส านักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์  

เมื่อเดือนสิงหาคม 2564 ส านักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงบรัสเซลส์ ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ให้เป็นหนึ่งใน National Contact Point (NCP) ซึ่งเป็นหน่วยในการให้ข้อมูลและประสานงาน ส าหรับ
ประเทศไทย ของโครงการ Horizon Europe ของสหภาพยุโรป 

นับแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทางส านักงานฯ ท าหน้าที่ เป็นผู้แทน
หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยใน
ภูมิภาคยุโรป  และมีการประสานงานหลักกับคณะกรรมาธิการ
ยุ โ ร ปด้ า นก า ร วิ จั ย แ ล ะนวั ต ก ร รม  ( DG Research and  
Innovation, EU Commission) ท าให้การประสานงานและการ
ขอรับข้อมูลในโครงการต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างราบรื่น ใน
ขณะเดียวกันส านักงานฯ ยังมีการประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูล
เรื่องทุนวิจัยในยุโรป ซึ่งรวมถึงโครงการ Horizon 2020 และ 
โครงการ Horizon Europe ร่วมกับ สวทช. ที่มีการท างานและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับ EURAXESS ASEAN อีกทางหนึ่ง โดย EURAXESS ASEAN เป็นหน่วยงานของสหภาพ
ยุโรปที่ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน มีหน้าที่ให้ข้อมูลและความช่วยเหลือในด้านการสมัครขอรับทุนจากโครงการ
ต่าง ๆ ของสหภาพยุโรปแก่ผู้ที่สนใจในกลุ่มประเทศอาเซียน จากการที่ส านักงานฯ มีการประสานกับตัวแทนจาก  
 

Credit: ec.europa.eu 
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คณะกรรมาธิการยุโรปด้านการวิจัยและนวัตกรรมเป็นประจ ามาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ส านักงานฯสามารถได้รับข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในบางกรณีเป็นข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้มีการเผยแพร่สู่สาธารณชน จึงช่วยให้ให้การ
ประสานงานด้านโครงการวิจัยและนวัตกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 

โดยในอนาคตทางส านักงานฯ มีแผนในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้และผลักดันศักยภาพของหน่วย
งานวิจัยและนักวิจัยไทยในการสมัครขอรับทุนจากโครงการ Horizon Europe ของสหภาพยุโรป เช่น การจัดการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานของสหภาพยุโรป เพื่อแนะแนวทางการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยส าหรับโครงการ Horizon Europe พร้อมทั้งจะช่วยประสานเชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจาก
สหภาพยุโรปมาเผยแพร่ข้อมูล และประเมินศักยภาพของงานวิจัยของนักวิจัยไทย เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้นักวิจัยของ
ไทยได้ท างานกับเครือข่ายวิจัยในระดับโลก โดยจากกิจกรรม
ดังกล่าว นักวิจัยไทยจะได้เรียนรู้ขั้นตอนส าคัญในการสมัคร
ขอรับทุน เคล็ดลับในการเขียนข้อเสนอโครงการในการขอทุน
จากสหภาพยุโรป ได้ทดลองใช้ portal ของโครงการฯ ในการ
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย และได้รับค าแนะน าที่ตรงจุดจาก
คณะกรรมการผู้ประเมินการให้ทุนเพื่อน าไปปรับปรุงข้อเสนอ
โครงการวิจัยของตนเอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการได้รับทุน
วิจัยจากสหภาพยุโรปในอนาคต 

 

Credit: manae-business.fr 
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ในรายละเอียดการสมัครของโครงการวิจัยหลาย ๆ 
โครงการภายใต้ โครงการ Horizon Europe ของ
สหภาพยุโรป ที่เปิดให้ทุน ได้มีการระบุถึงระดับความ
พร้ อมทาง เทค โน โลยี  ( Technology Readiness  
Level, TRL) ซึ่งถูกใช้เป็นหนึ่งในเกณฑ์การสมัครขอรับ
ทุนวิจัย โดยบทความฉบับนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ
ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี รวมถึงความสัมพันธ์
ของเครื่องมือดังกล่าวกับโครงการวิจัยภายใต้โครงการ 
Horizon Europe 

ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีคืออะไร 
ในการเริ่มท าโครงการวิจัย สิ่งที่จ าเป็นอย่างหนึ่งนั่นคือ 
การประ เมิ นถึ ง จุ ด เ ริ่ มต้ นของ เทค โน โลยี หรื อ
โครงการวิจัยที่ เราจะพัฒนาว่ามี เสถียรภาพและ
ศักยภาพอยู่ในระดับใด และโครงการวิจัยของเรามี
เป้าหมายทางเทคโนโลยีที่ต้องการบรรลุอยู่ในระดับใด 
โดยจะช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการวิจัยและพัฒนา
ทราบได้โดยทั่วกันว่าผลที่คาดหวังของโครงการนั้นจะ 
 

Credit: konnekto.be– 
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อยู่ในระดับใด เช่น เป็นผลการวิจัยขั้นพื้นฐาน หรือ เป็นการน าไปประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้การก าหนด
ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีของโครงการวิจัยสามารถช่วยให้นักวิจัยตอบค าถามได้ว่าภายใต้เทคโนโลยีที่นักวิจัย
ก าลังพัฒนาอยู่มีเทคโนโลยีย่อยอะไรบ้างที่นักวิจัยสามารถพัฒนาต่อยอดได้เอง และมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่
จ าเป็นต้องได้รับการถ่ายทอดจากภายนอก 

ค านิยามของระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level, TRL) คือ การบ่งชี้ระดับความ
พร้อมและเสถียรภาพของเทคโนโลยีตามบริบทการใชงาน ตั้งแตวัตถุดิบ องคประกอบส าคัญ อุปกรณ และ 
กระบวนการท างานทั้งระบบ และเป็นเครื่องมือบริหารจัดการ
โครงการหรือโปรแกรมที่น ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันระหว่างนักพัฒนาเทคโนโลยีกับผู้ที่จะน าเทคโนโลยีไป
ถ่ายทอดสู่ลูกค้า  และสามารถเปรียบเทียบความพร้อมและ
เสถียรภาพของเทคโนโลยี ระหว่างเทคโนโลยีที่แตกต่างกันได้ 

ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีถูกคิดค้นครั้งแรกโดยองค์การนาซ่า
ของสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประเมินระดับความพร้อมของ 
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Credit: frontiersi.com.au 

การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในโปรแกรมการบิน โดยเริ่มแรกมีการแบ่งระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีเป็น 7 ระดับ 
และต่อมามีการขยายเป็น 9 ระดับ ซึ่งค าจ ากัดความของระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีที่ถูกใช้ภายใต้โครงการ 
Horizon Europe จะมีความคล้ายคลึงกับของนาซ่า 

ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีทั้ง 9 ระดับ 

ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีที่ถูกใช้ภายใต้โครงการ Horizon Europe ถูกแบ่งเป็น 9 ระดับดังนี้ และเพื่อให้เห็น
ความแตกต่างของทั้ง 9 ระดับได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จะมีการยกตัวอย่างของการพัฒนาวัคซีนมาใช้ประกอบการ
อธิบาย 

1) Basic principles observed 

เป็นงานวิจัยที่เป็นการศึกษาข้อสังเกตพื้นฐาน โดยถือ
เป็นงานวิจัยมีระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีต่ าที่สุด 
ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยขั้นเริ่มต้นก่อนการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ซึ่งอาจรวมถึงการ
พิจารณาหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ของเทคโนโลยีที่สนใจว่าในอดีตมีใครท าการวิจัย ใน
ประเด็นอะไรบ้าง และได้ผลอย่างไร เป็นต้น 

ตัวอย่าง: การทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับวัคซีนที่เราจะพัฒนา 

Credit: contenthub-static.grammarly.com 
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2) Technology concept formulated 
เป็นการพัฒนาแนวคิดด้านเทคโนโลยี และ/หรือการ
ประยุกต์สูตรทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการเริ่มศึกษา
วิเคราะห์เบื้องต้นเพื่อยืนยันหลักการพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีที่อาจยังไม่ได้มีการพิสูจน์ และยังไม่มี
วิเคราะห์รายละเอียดเพื่อสนับสนุนสมมติฐานที่
ตั้งขึ้นได้ ดังนั้นในขั้นนี้จึงมีเพียงแต่เอกสารอ้างอิงที่
แสดงถึงแนวคิดของเทคโนโลยี หรือเค้าโครงของการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนั้น ๆ 

ตัวอย่าง: การพัฒนาแนวทางการวิจัยและก าหนดสมมติฐานของการวิจัย  

3) Experimental proof of concept 
เป็นขั้นเริ่มต้นของงานวิจัยที่มีการศึกษาวิ เคราะห์และ
การศึกษาทดลอง เพื่อคาดการณ์ผลการวิ เคราะห์และ
ตรวจสอบองค์ประกอบต่าง ๆ ของเทคโนโลยี โดยผลการ
ทดลองจะแสดงให้เห็นว่าแนวคิดหรือเทคโนโลยีที่สนใจมีความ
เป็นไปได้ตามที่คาดการณ์ไว้มากน้อยเพียงใด 

ตัวอย่าง: การทดสอบสมมติฐานของการวิจัยเบื้องต้น โดย
อาจจะมีการทดสอบเบื้องต้นของสารออกฤทธิ์ของวัคซีนที่จะพัฒนาในหลอดทดลอง 

Credit: worldbank.scene7.com 
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4) Technology validated in lab 

เป็นการน าองค์ประกอบของเทคโนโลยีมาประกอบเข้าด้วยกัน และทดสอบการท างานของตัวต้นแบบในระดับ
ห้องปฏิบัติการ และมีการแสดงให้เห็นมุมมองการท างานหลัก ๆ ของตัวต้นแบบว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตามที่
คาดการณ์ไว้หรือไม ่

ตัวอย่าง: การน าสูตรวัคซีนที่ผ่านการทดสอบเบื้องต้นไปทดลองถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

5) Technology validated in relevant environment 

องค์ประกอบพื้นฐานทางเทคโนโลยีได้ถูกประกอบเข้ากับชิ้นงานส่วนต่าง ๆ และน าไปทดสอบในสถานการณ์
จ าลองที่ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมจริง โดยจะมีการระบุความแตกต่างของสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์
จริงที่ตั้งไว้ 

ตัวอย่าง: การศึกษาพรีคลินิก โดยศึกษาถึงความปลอดภัยและความเป็นพิษของวัคซีนในสัตว์ทดลอง 

6) Technology demonstrated in relevant environment 

เป็นการสาธิตการใช้เทคโนโลยีต้นแบบในสถานการณ์จ าลองที่ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมจริง โดยมีการ
ปรับแต่งคุณลักษณะส าหรับสภาพการใช้งานแบบต่าง ๆ และมีการสาธิตการท างานร่วมกับเทคโนโลยีเชื่อมต่อ
ชนิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ตัวอย่าง: การทดสอบทางคลินิกขั้นที่ 1 กับมนุษย์เสร็จสมบูรณ์และเตรียมรอเข้าสู่การทดสอบทางคลินิกขึ้นที่ 2 
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7) System prototype demonstration in operational environment 

เป็นการน าเทคโนโลยีต้นแบบที่มีความใกล้เคียงกับระบบที่จะใช้งานจริง ไปทดสอบการท างานและประสิทธิภาพ
ในสถานการณ์การท างานจริงที่สอดคล้องกับความต้องการในการน าเทคโนโลยีนั้น ๆ ไปใช้งาน 

ตัวอย่าง: การทดสอบทางคลินิกข้ันที่ 2 กับมนุษย์เสร็จสมบูรณ์และเตรียมรอเข้าสู่การทดสอบทางคลินิกขั้นที่ 3 

8) System complete and qualified 

เทคโนโลยีหรือระบบที่ถูกพัฒนาขึ้น ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้วภายใต้
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ และพร้อมที่จะส่งมอบเทคโนโลยีดังกล่าวให้แก่ลูกค้าหรือผู้ใช้งานจริง 

ตัวอย่าง: การทดสอบทางคลินิกขั้นที่ 3 กับมนุษย์เสร็จสมบูรณ์และได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาให้
สามารถใช้งานในตลาดได้จริง 

9 )  Actual system proven in operational 
environment 

เทคโนโลยีถูกน าไปใช้งานจริง โดยผ่านการพิสูจน์
เรียบร้อยแล้ว และมีการติดตามผลการใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง  

ตัวอย่าง: การน าวัคซีนออกขายสู่ตลาด และมีการ
ติดตามประสิทธิภาพของวัคซีนกับผู้ใช้ในกลุ่มต่าง ๆ 

Credit: ec.europa.eu 
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 Credit: wearetechwomen.com 

จากระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีทั้ง 9 ระดับ เราสามารถจัดกลุ่มได้เป็น 4 กลุ่มย่อย ดังนี้ 

ระดับ 1-3: เป็นขั้นตอนในการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานหรือแนวความคิดของการพัฒนาเทคโนโลย ี

ระดับ 4-5: เป็นขั้นตอนในการพัฒนาตัวต้นแบบของเทคโนโลย ี

ระดับ 6-7: เป็นขั้นตอนในการทดสอบประสิทธิภาพ และตรวจสอบความเที่ยงตรงของเทคโนโลย ี

ระดับ 8-9: เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการน าเทคโลยีออกสู่ตลาด กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงในสังคม 

ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีในการขอทุนวิจัยจากโครงการ Horizon Europe 

ในโครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงการ Horizon Europe ที่เปิดรับสมัครเพื่อให้ทุนจะมีการใช้ระดับความพร้อมทาง
เทคโนโลยีในการบ่งชี้ผลที่คาดหวังของโครงการว่าท้ายสุดแล้ว เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่จะถูกพัฒนาขึ้นจะต้องมี
ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีอยู่ในขั้นไหน เช่น บาง
โครงการต้องการให้พัฒนาเทคโนโลยีที่พร้อมประยุกต์ใช้
งานจริงในสังคม ในขณะที่บางโครงการต้องการเพียงผล
การทดสอบแนวคิดขึ้นพื้นฐานขององค์ความรู้หรือทฤษฎี
ใหม่ ๆ ตัวอย่างเช่น ทุนวิจัยจากสภาวิจัยยุโรป (European 
Research Council, ERC) จะมุ่งเน้นให้ทุนส าหรับการวิจัย
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งมุ่งหวังให้ผลงานวิจัยที่ออกมามีระดับความ
พร้อมทางเทคโนโลยีอยู่ในระดับ 1-3 เท่านั้น 

Credit: ec.europa.eu 
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ในอีกมุมหนึ่งระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีได้
ถูกใช้เป็นเกณฑ์เริ่มต้นในการสมัครขอทุนวิจัย 
ตัวอย่างเช่น ในโครงการ SME Instrument 
ก าหนดเกณฑ์แรกเข้าไว้ว่างานวิจัยที่จะขอสมัคร
รับทุนต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบไว้
เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นนักวิจัยที่มีเพียงแนวคิดใน
การพัฒนาเทคโนโลยีแต่ยังไม่มีการพัฒนาตัว
ต้นแบบจะไม่สามารถสมัครขอรับทุนในโครงการ
นี้ได ้

ส าหรับบางเทคโนโลยี การเปลี่ยนผ่านจากระดับ
ความพร้อมทางเทคโนโลยีจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้น
อาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้การ
ก าหนดระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีเป็นการ

ประเมินของนักวิจัยเอง ดังนั้นการก าหนดว่างานวิจัยหรือเทคโนโลยีของเราแรกเริ่มมีระดับความพร้อมทาง
เทคโนโลยีในระดับใดจึงไม่ใช่เรื่องง่าย ด้วยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาเครื่องมือที่ถือเป็นตัวช่วยให้นักวิจัยประเมินระดับ
ความพร้อมทางเทคโนโลยีได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งเครื่องมือนี้ถูกเรียกว่า “TRL Calculator” ซึ่งมีหลายหน่วยงานได้
พัฒนาเครื่องมือนี้ขึ้นมา เช่น ห้องปฏิบัติการวิจัยกองทัพอากาศสหรัฐฯ (US Air Force Research Laboratory) 
หรื อ  หน่ วยงานวิ จั ยและพัฒนาพลั ง ง านแห่ ง รั ฐนิ วยอร์ ก  ( New York State Energy Research and  
Development Authority) เป็นต้น นักวิจัยหรือหน่วยงานวิจัยที่สนใจใช้เครื่องมือดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดแบบ
ประเมินระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี ได้ที่  

https://portal.nyserda.ny.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=00Pt000000I2HX3EAN 

โดยแบบประเมินดังกล่าวจะเป็นลักษณะแบบสอบถามที่มีตัวเลือกให้นักวิจัยเลือกตอบในแต่ละหัวข้อ ซึ่งท้ายสุดตัว
โปรแกรมจะรวมคะแนนในแต่ละหัวข้อและท าการแสดงผลลัพทธ์ของระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี รวมถึงแสดง
แผนภูมิเรดาร์ หรือ แผนภูมิใยแมงมุมเพื่อบ่งชี้ระดับความพร้อมในแต่ละด้านของเทคโนโลยีที่นักวิจัยก าลังพัฒนาอยู่ 

ที่มา: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016 -2017/annexes/h2020-
wp1617-annex-ga_en.pdf 
https://tier7.us/biomedical-line-dod-trls/ 
https://enspire.science/trl-scale-horizon-europe-erc-explained/ 

Credit: ec.europa.eu 
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ตัวอย่างค าถามของแบบประเมินระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี 

ตัวอย่างผลการประเมินระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี 
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เมื่อปลายเดือนกันยายน 2564 องค์การทรัพย์สินทาง
ปั ญ ญ า โ ล ก  ( World Intellectual Property  
Organization, WIPO) ไ ด้ เ ผ ย แ พ ร่ อั น ดั บ ดั ช นี
นวัตกรรมโลกประจ าปี 2564 ซึ่งเป็นการประเมินระดับ
นวัตกรรมใน 132 ประเทศหรือเขตปกครอง ในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี ผลผลิตเชิง
สร้างสรรค์ ตลอดจนระบบตลาดและธุรกิจ เป็นต้น 
โดยในปีนี้ได้มุ่งเน้นวัดความสามารถทางนวัตกรรมและ
การปรับตั วหลั งจากประสบกับผลกระทบของ
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

ภูมิหลัง 

ใ น ทุ ก  ๆ  ปี  จ ะ มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ จั ด อั น ดั บ
ประสิทธิภาพทางนวัตกรรมของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
หรื อที่ เ รี ย ก ว่ า  ดั ชนี น วั ต ก ร รม โ ลก  ( Global  
Innovation Index) เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลผลิต 

ทางด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
การวิจัยและพัฒนา ระบบสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศต่าง ๆ กว่า 132 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งดัชนี
ดังกล่าวยังถูกใช้เป็นมาตรวัดในการเปรียบเทียบเชิง
การแข่งขันทางด้านนวัตกรรมของประเทศเหล่านี้ และ
ถูกน าไปใช้เป็นรากฐานในการพัฒนานโยบายทาง
เศรษฐกิจและนวัตกรรมของประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้ 
ยังถูกใช้เป็นตัวชี้วัดในประเด็นการใช้นวัตกรรมเพื่อ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยปี 2564 
ถือเป็นครั้งที่ 14 ที่มีการจัดท าดัชนีดังกล่าว 

การจัดท าดัชนีนวัตกรรมโลกจะเป็นการประเมิน
ค่าเฉลี่ยจากดัชนีย่อย 2 ด้าน นั่นคือ 1) ดัชนีทรัพยากร
นวัตกรรม ( Innovation Input Sub-Index) และ 2) 
ดัชนีผลผลิตนวัตกรรม ( Innovation Output Sub-
Index) โดยดัชนีทรัพยากรนวัตกรรมจะถูกค านวณจาก  
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5 ปัจจัยย่อย นั่นคือ สถาบัน (institutions) ทรัพยากรทุนมนุษย์และการวิจัย (human capital and research) 
โครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) ศักยภาพทางการตลาด (market sophistication) และศักยภาพทางธุรกิจ 
(business sophistication) ในขณะที่ดัชนีผลผลิตนวัตกรรมจะถูกค านวณจาก 2 ปัจจัยย่อย คือ ผลผลิตด้านการ
พัฒนาความรู้และเทคโนโลยี (knowledge and technology outputs) และผลผลิตด้านความคิดสร้างสรรค์ 
(creative outputs) 

โดยความพิเศษของการจัดท าดัชนีนวัตกรรมโลกประจ าปี 2564 คือ มีการดึงมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลกเข้ามาร่วม
ในการประเมินและให้ช่วยเผยแพร่ผลการประเมินในเครือข่ายและชุมชนนักวิชาการด้วย 

ผลการประเมินภาพรวม 

จากผลการประเมินโดยรวมพบว่าถึงแม้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบให้
เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว และวิถีการด ารงชีวิต
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก แต่ยังพบว่าในหลาย ๆ 
ภาคส่วนสามารถรับมือและปรับตัวกับวิกฤตการณ์
ดังกล่าวได้ เป็นอย่างดีและยังมีการพัฒนาทาง
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคส่วนที่มีการ
น าระบบดิจิทัล เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการด าเนินงาน 

Credit: drishtiias.com 

Credit: paho.org 

วารสารข่าวด้านการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์จากกรุงบรัสเซลส์ ประจ าเดือนตลุาคม 2564 
17 



 

 
Credit: paho.org 

ในปีนี้พบว่า ผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และ
การจัดท าข้อตกลงร่วมทุน โดยรวมแล้วยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผลพวงมาจากศักยภาพที่
เข้มแข็งที่มีมาก่อนที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะเกิดขึ้น โดยพบว่าบริษัทและอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่น
ในด้านการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาจะเป็นบริษัทในกลุ่มที่ผลิตและพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ อินเทอร์เน็ต 
เทคโนโลยีการสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เภสัชภัณฑ์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ในทางกลับกันบริษัทและ
อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาลดลง จะเป็นกลุ่มบริษัทที่จ าเป็นต้องมีการพบปะและปฏิสัมพันธ์ของผู้คนแบบตัวต่อตัว ได้แก่ การขนส่งและ
การท่องเที่ยว 

ยุโรปยังครองต าแหน่งทวีปแห่งนวัตกรรม 

สวิตเซอร์แลนด์ยังคงครองอันดับหนึ่งจากการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก ติดต่อกันเป็นปีที่ 11  ตามมาด้วยสวีเดน
เป็นอันดับที่สอง และสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับที่สาม  เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพทางนวัตกรรมของประเทศอื่น ๆ 
พบว่ามีประเทศในยุโรปถึง 7 ประเทศที่อยู่ใน 10 อันดับแรกของดัชนีนวัตกรรมโลก 

อันดับที่ 10 คือ เยอรมนี ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในอันดับสูงสุดในด้านการจดสิทธิบัตร และมีฐานอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอันแข็งแกร่ง โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์  

อันดับที่ 9 คือ เดนมาร์ก ซึ่งมีจุดแข็งในด้านระบบรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ มีทรัพยากรนักวิจัยที่มีคุณภาพจ านวนมาก 
และมีคุณภาพการศึกษาที่โดดเด่น  
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อันดับที่ 7 คือ ฟินแลนด์ ยังครองอันดับหนึ่งในด้านระบบการศึกษา อีกทั้งยังเป็นผู้น าในด้านหลักนิติธรรม (rule of 
law) 

อันดับที่ 6 คือ เนเธอร์แลนด์ ซึ่งประสบความส าเร็จในด้านการจดสิทธิบัตรเป็นจ านวนมาก และมีการพัฒนาด้าน
ธุรกิจ ด้านการศึกษาและเทคโนโลยี รวมถึง สิ่งประดิษฐ์และเครื่องหมายการค้าต่าง ๆ อยู่ในระดับสูง 

อันดับที่ 4 คือ สหราชอาณาจักร มีจุดเด่นในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบทางรถไฟ และยังเป็นผู้น าด้าน
คุณภาพการศึกษาและการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 

อันดับที่ 2 คือ สวีเดน ถือเป็นผู้น าด้านทรัพยากรมนุษย์และการยื่นจดสิทธิบัตรต่างประเทศภายใต้ สนธิสัญญาความ
ร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty, PCT) 

อันดับที่ 1 คือ สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีความโดดเด่นในระบบเศรษฐกิจ และองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรม มีระบบ
นิเวศนวัตกรรมที่ดึงดูดบริษัทข้ามชาติให้มาท าธุรกิจในประเทศ และมีการหารายได้จากนวัตกรรม เช่น ธนาคาร
ท้องถิ่นได้น าเทคโนโลยีเสมือนจริง เช่น virtual reality มาใช้ในการน าเสนอพอร์ตการลงทุนให้แก่ลูกค้า อีกทั้งยังมี
สัดส่วนการยื่นขอทะเบียนจดสิทธิบัตรต่อจ านวนประชากรสูงที่สุดของโลก นอกจากนี้หลาย ๆ มหาวิทยาลัยใน
ประเทศมีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการวิจัยผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ และ
ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ซึ่งได้น าไปสู่การจดสิทธิบัตรในเวลาต่อมา 
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เมื่อพิจารณาปัจจัยความส าเร็จของประเทศเหล่านี้ ล้วนพบว่าเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทั้งด้าน การศึกษาวิจัย 
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศนวัตกรรม สถาบันต่าง ๆ ระบบธุรกิจและการตลาด ระบบกฎหมาย และด้านความรู้
ความสร้างสรรค์ และพบว่าภาคเอกชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างมาก 
นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในวงกว้าง โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรับมือ
และปรับตัวต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยเหตุนี้ระบบนวัตกรรมของประเทศเหล่านี้จึงยัง
เดินหน้าและท าหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปได้ท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้น 

ส าหรับประเทศไทยนั้นถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 43 ซึ่งขยับขึ้นมา 1 อันดับจากปีที่แล้ว โดยความสามารถด้านนวัตกรรม
ของประเทศไทยที่โดดเด่นมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มปัจจัยด้านระบบตลาดและระบบธุรกิจ โดยมีการลงทุนจาก
ภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังขาดการเชื่อมโยงต่อยอดผลงานวิจัยไปสู่นวัตกรรมเพื่อน าไปใช้ใน
วงกว้างในสังคม 

ที่มา:  

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2021/article_0008.html 

https://www.globalinnovationindex.org/ 
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สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งยุโรป (European 
Institute of Innovation and Technology, EIT) ได้
เ ปิ ด ตั ว ชุ ม ช น ค ว า ม รู้ แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม 
(EIT’s Knowledge and Innovation  
Communities ) ด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ (Culture and Creative Sectors 
and Industries, CCSI) พร้อมประกาศให้ทุนในการ
พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านดังกล่าว 

สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งยุโรป  

คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดตั้ง สถาบันนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีแห่งยุ โรป หรือ EIT เพื่อท าหน้าที่ เป็น
ศูนย์กลางเชื่อมโยงภาคการศึกษา สถาบันวิจัย และ
ภาคธุรกิจ ทั่วภูมิภาคยุโรป โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้
บริษัทธุรกิจเอกชนในทุกอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วม
และลงทุนท าวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย รวมถึงการ
ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ  
 

Credit: ec.europa.eu 
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การจัดการอบรมในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมและแผนธุรกิจ และการให้ความช่วยเหลือแก่วิสาหกิจเริ่มต้นและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยงบประมาณที่คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอไว้ส าหรับ EIT คือประมาณ 3,000 
ล้านยูโร 

การสร้างชุมชนความรู้และนวัตกรรม 

โดยหนึ่งในภารกิจหลักของ EIT คือ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนด้านนวัตกรรม ซึ่งภายใต้ภารกิจนี้ทาง EIT ได้เปิดตัว
โครงการ EIT’s Knowledge and Innovation Communities ซึ่งเป็นการสร้างชุมชนความรู้และนวัตกรรม โดย
ดึงตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น บริษัทเอกชน หน่วยงานวิจัย และมหาวิทยาลัยเข้ามาท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 
เช่น การพัฒนานวัตกรรมและบริการ การจัดตั้งบริษัท หรือ การให้การอมรมแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อจัดการ
กับประเด็นส าคัญ ๆ ขอสังคม เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาภาวะสุขภาพและวิถีชีวิตของ
ประชาชน และการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งโครงการนี้จะมีระยะเวลาด าเนินการถึง 15 ปี โดย
ปัจจุบันมีการแบ่งชุมชนความรู้และนวัตกรรมเป็น 8 สาขาได้แก่ ด้านสภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีดิจิทัล อาหาร 
สุขภาพ พลังงาน การผลิต วัสดุ และการขนส่ง และล่าสุดเพิ่งมีการเปิดตัว ชุมชนความรู้และนวัตกรรม ในสาขาใหม่ 

Credit: ec.europa.eu 
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นั่นคือ อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ (Culture and Creative Sectors and Industries, CCSI) 

ชุมชนความรู้และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ 

ส าหรับชุมชนความรู้และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ หรือ CCSI จะมุ่งเน้นการ
พัฒนานวัตกรรมและโซลูชั่นที่จะช่วยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ เช่น เทคโนโลยี
ที่จะช่วยดึงดูดลูกค้าและผู้ชมให้แก่องค์กรด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ เช่น โรงภาพยนตร์ โรงละคร 
พิพิธภัณฑ์ รวมถึงช่วยขยายองค์กรเหล่านี้และสร้างเนื้อหาและบริการใหม่ ๆ ที่ให้คุณค่าแก่สังคม นอกจากนี้ยัง
พบว่าในปัจจุบันภาคส่วนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ยังขาดบุคลลากรที่เป็นผู้ประกอบการ และ
ผู้ที่มีทักษะเชิงบูรณาการเชื่อมโยงหลากหลายมิติ ดังนั้น CCSI จะมุ่งหล่อหลอมทักษะเหล่านี้ให้แก่ตลาดแรงงานใน
อุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อให้สามารถรับมือ ปรับตัว 
และประสบความส าเร็จได้ในการเปลี่ยนผ่านสู่สังคม
ดิจิทัล และท้ายสุดจะมุ่ งช่วยอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นการแสดงออกถึงความเป็น
เอกลัษณ์ทางวัฒนธรรม และยังถูกใช้เป็นจุดเริ่มต้นใน
การพัฒนานวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่
สังคมได้อีกด้วย โดยคาดว่าโครงการ CCSI จะเร่งการ
ฟื้นตัวและเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจในสาขาต่าง ๆ เช่น 
สถาปัตยกรรม มรดกทางวัฒนธรรม การออกแบบ 
แฟชั่น ดนตรี การพิมพ์ การแสดงทางศิลปะ และ
วิดีโอเกมส์ 

Credit: ec.europa.eu 

Credit: voicesofculture.eu 
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CCSI เปิดรับสมัครให้ทุนในการพัฒนาโครงการนวัตกรรม 

CCSI ประเดิมโครงการแรกด้วยการประกาศให้ทุนในการจัดตั้งเครือข่ายพันธมิตรการวิจัย (consortium) ระหว่าง
องค์กรชั้นน าจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคการวิจัย ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของ
สามเหลี่ยมแห่งความรู้ ให้มาท างานร่วมกันเพื่อสรรสร้างค์นวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรม
วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยผลลัพธ์ที่คาดหวังจากโครงการที่ได้รับทุนสามารถแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ  
1) ผลลัพธ์ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจ ที่มุ่งให้นวัตกรรมหรือโครงการที่พัฒนาขึ้นมาสามารถช่วย
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จัดการความท้าทายของโลก มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้ง
เกิดการสร้างงาน และกระตุ้นการลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าว 2) ผลลัพธ์ทางการศึกษา ที่คาดหวังให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน การสร้างบุคลากร เพิ่มพูนทักษะด้านการจัดการนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ 
ทั้งในระดับรายบุคคลและระดับองค์กร และส่งต่อองค์ความรู้สู่สังคม และ 3) ผลลัพธ์ทางสังคม ที่หวังให้เกิดการน า
นวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นไปใช้งานจริงอย่างแพร่หลายในสังคม 

โดย ณ ปัจจุบันทาง CCSI ยังไม่มีการให้ทุนเป็นรายบุคคลหรือรายหน่วยงาน แต่จะเริ่มให้ทุนแก่เครือข่ายพันธมิตร
การวิจัยก่อน แต่นับตั้งแต่ปี 2566 ทาง CCSI มีแผนที่จะจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของนักเรียน 
ผู้ประกอบการ และผู้รังสรรค์นวัตกรรม เป็นรายบุคคลหรือรายหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น ส าหรับการให้ทุนในรอบนี้จะ
เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการจนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2565 และจะมีการประกาศผลการคัดเลือกในเดือนมิถุนายน 
2565 โดยตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 ทาง EIT จะจัดงานสัมนาออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลแบะรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอทุนภายใต้โครงการดังกล่าว ส าหรับหน่วยที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวการ
สมัครขอรับทุนและตารางการจัดงานสัมนาออนไลน์ได้ที่  

https://eit.europa.eu/our-activities/call-for-eit-communities/2021 

ที่มา: 
https://eit.europa.eu/our-activities/call-for-eit-communities/2021 
https://eit.europa.eu/sites/default/files/factsheet_on_the_kic_on_cultural_and_creative_sectors_and_industries_ccsi.pdf 
https://eit.europa.eu/sites/default/files/du-09-21-080-en-n_eit_call_for_proposals_2021_info.pdf 

วารสารข่าวด้านการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์จากกรุงบรัสเซลส์ ประจ าเดือนตลุาคม 2564 
24 

https://eit.europa.eu/our-activities/call-for-eit-communities/2021
https://eit.europa.eu/sites/default/files/du-09-21-080-en-n_eit_call_for_proposals_2021_info.pdf
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