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นโยบายการสนับสนุน 
Innovation - Driven Enterprise

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
ผู้อ านวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ



ทิศทางการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย ววน. 
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Source : IMD, World Competitiveness Yearbook 2021 ; ปี 2021 มีการจัดอันดับท้ังหมด 64 ประเทศ

อันดับความสามารถในการแข่งขนัในภาพรวมของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับอาเซียน
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อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับอาเซียน
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อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรมของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับอาเซียน

Source : The Global Innovation Index (GII) 2021 ; ปี 2021 มีการจัดอันดับท้ังหมด 132 ประเทศ
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การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับอาเซียน



เป้าหมายและกลยุทธในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่
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สัดส่วนแรงงานทักษะสูง เพิ่มขึ้นเป็น 25% ในปี 2570 
(ปี 2562 สัดส่วน 13.8%)
ผ่านแพลตฟอรม์พฒันาก าลังคนสมรรถนะสงูรองรับการ
ลงทุนและการพัฒนาประเทศ

Social Mobility
มีแพลตฟอร์ม/กลไกในการสนับสนุนการ
ขยับสถานะทางสังคมของคนหรือ
ครัวเรือน (1,000,000 คนหรือ
ครัวเรือน)

ประเทศไทยพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง 
• รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนใน 2 Quintile ล่าง 

จากการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มขึ้นสูง
กว่า 1.5 เท่าของการเติบโตรายได้ครัวเรือน
เฉลี่ยของประเทศ

• เพิ่มจ านวนบริษัทที่มีนวัตกรรมที่มีขนาด 
>1,000 ลบ. x 2,000 บริษัท

เป้าหมายใหญ่ของประเทศที่ร่วมขับเคลื่อนให้บรรลุภายในปี 2570

50% ของบริษัทส่งออก achieve
Carbon neutrality 
แผนสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ 
(net zero emission)
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เพ่ิม GDP 
อีก 10.7
ล้านล้านบาท

30%70%

New Player
• High Growth IDE
• IDE ใน Gig Economy, 

Creative Economy 

New Sectors เช่น
• Knowledge-based Industry 
• Creative & Cultural 

Industry 
• Local Economy

“ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และทุนทางวฒันธรรม ความคิดสร้างสรรค์”

New Economy

“ขับเคลื่อนด้วยทรัพยากรธรรมชาติ 
แรงงาน แข่งขันด้วยราคา”

Old Economy

Conventional Sectors เช่น 
• อาหาร 
• อิเล็กทรอนิกส์ 
• ยานยนต์ 
• สิ่งทอ 

Old Player 
• SMEs 
• Large Enterprises 

ขับเคลื่อนประเทศไทย
ออกจากกับดักรายได้ปานกลาง

GDP = 27.3 ลลบ. ภายในปี 2580

New Skill
• การเรียนรู้ตลอดชีวิต
• ความรู้และทักษะกว้าง สมรรถนะ
สูง 

Conventional Skill
• ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
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สร้าง New Economy ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ทุนทางวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์



1. GERD 2% ต่อ GDP
2. IDE 1,000 ล้านบาท x 1,000 ราย

3. เพ่ิมจ านวน Top 
Global Company 

เป้าหมาย

4. เพ่ิมจ านวนชุมชนนวัตกรรม 
5. เพ่ิมการจ้างงานรายได้สูง  

6. เพ่ิมจ านวน Local Entrepreneur
7. สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วย Soft Power

มาตรการ/กลไกสนับสนุนการพัฒนา New Skill

มาตรการ/กลไกสนับสนุนให้เกิด New Player (Innovation-driven Enterprise: IDE)

Digital Transformation

สร้างตาน้ า
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

อัตลักษณ์
ท้องถิ่น

ทรัพยากร
เฉพาะถิ่น

Digital 
content

ท่องเท่ียว
สร้างสรรค์

Fashion 
& 

life style

Circular 
Economy

Innovation 
Economy

Social Enterprise

U2T

Targeted 
Poverty Eradication

การขับเคลื่อนประเทศออกจากกับดักรายได้ปานกลาง: Three-pronged Strategy

Knowledge-based Industry Creative & Cultural based Industry Local Economy
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1) การเพิ่มผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (IDE) ทั้งจ านวนและคุณภาพ ให้เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศ
2) การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาประเทศ

มาตรการสนับสนุนทางการเงิน 
• Seed/Grant
• Innovation Fund
• VC (University Holding 

Company
+ Private VC)

ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ
และจ้างแรงงานทักษะสูง 
• Thailand Plus Package
• Lifelong Learning

มาตรการ/กลไก 
สนับสนุน

Tech-based 
Economy

มุ่งเน้น
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สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
น างานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
• Innovation Manager
• เสริมศักยภาพ TTO/TLO

สิทธิประโยชน์ทางภาษีและปลดล็อกกฎหมาย
• Innovation Sandbox
• R&D Tax Credit

Initiative ส าคัญ

SME Innovation Park
สนับสนุนนวัตกรรมส าหรับ SME ครบวงจร

Innovation Corridor
สร้างเศรษฐกิจนวัตกรรมระดับ
พื้นที่

Scaleup Nation
ส่งเสริม IDE ให้เติบโตก้าวกระโดด

❖ ขับเคลื่อน Knowledge-based Industry : เศรษฐกิจนวัตกรรม (Innovation Economy)



CE Design & Solution 
Platform

กฎหมาย
และ

แรงจูงใจ

ระบบ
รับรอง
มาตรฐาน

R&D 
Grants

การเงิน
และตลาดทุน

การพัฒนาขีดความสามารถ
และเชื่อมโยงเครือข่าย

ส่งเสริมการขาย
และการส่งออก

ลดการใช้
ทรัพยากรลง

1 ใน 3

ลด GHG 
30 MT

สร้างมูลค่าเพ่ิม
3% GDP

• แต้มต่อราคา 15% สินค้า
ตะกร้าเขียว

• ลดภาษีนิติบุคคลซือ้สินคา้ 
CE

• ปลดล็อกกฎระเบียบประมูล
ก่อสร้างภาครัฐใช้นวัตกรรม 
CE

• ส่งเสริมการตลาด ตปท.

• โครงการ Sandbox การเก็บกลับของ
วัตถุดิบรอบสอง 

• สิทธิประโยชน์/PPP ผู้ลงทุนโรงคัดแยก 
หรือ Recycle plant 

• ก าแพงภาษีน าเขา้สินคา้ CE ที่ไทยมี
ศักยภาพ

• พ.ร.บ.ส่งเสริม CE
• กฎหมาย EPR/PRO

700 บริษัท
มีโมเดลธุรกิจ/สินค้า/บริการ CE

560 บริษัทส่งออก + 
140 บริษัทจดทะเบียน

• CE Organization Guideline
• CE Label (Products)
• Testing lab ความปลอดภัยและ

คุณสมบัติวัตถุดิบรอบสอง
• การประเมินคาร์บอนเครดิต

•ประตูสู่ความเข้าใจ CE
•Blueprint/Busines
s Model รายบริษัท

•การหา Value การสร้างมูลค่าเพิ่มวัตถุดิบ
รอบสอง
•วิจัยและพัฒนา prototype
•Pilot plant
• ทุนวิจัยและพัฒนา >TRL4

• สมุดปกขาวข้อเสนอการ
พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

CE Innovation 
Policy Platform 

• นวัตกรรมทางการเงิน/
การระดมทุนเพื่อสนับสนุน
การทดสอบตลาดและ
มาตรฐานสินค้าและบริการ 
CE

• Green Taxonomy 
for Green Financing

• จัดอันดับบริษัท CE น่า
ลงทุน

การพัฒนากรอบนโยบาย

•Online Platform เชื่อมโยง Service และเครือข่าย
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❖ ขับเคล่ือน Knowledge-based Industry : เศรษฐกิจหมุนเวียน
แพลตฟอร์มเพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (Circular Economy Innovation Ecosystem)



2. ขับเคลื่อน Creative & Cultural Industry

ทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี

ช่างศิลป์
ท้องถิ่น

ศิลปะและ
วัฒนธรรมพื้นถิ่น

ประติมากรรม
และโบราณสถาน

ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น

ชาติพันธ์ุและ
รากเหง้าชุมชน

กลไกการส่งเสริมด้วย ววน.

การพัฒนาพื้นที่และ

เครือข่ายสร้างสรรค์

การบ่มเพาะและ
พัฒนาผู้ประกอบการ

สร้างสรรค์

การใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
เพื่ออุตสาหกรรม

สร้างสรรค์

• ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
• น างานวิจัยและนวัตกรรมมาเพ่ิม
มูลค่าให้สินค้า/บริการและพัฒนา
พ้ืนที่

• สนับสนุน Co-working Space 
ส าหรับงานสร้างสรรค์ให้คนมาท า
ธุรกิจร่วมกัน 

• สนับสนุน Research coach 

• ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่/ย่าน
สร้างสรรค์ในพ้ืนที่ต่างๆ

• สนับสนุนเครือข่ายอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์

เป้าหมาย/ผลที่คาดหวัง

การวิจัยและพัฒนา

องค์ความรู้เพื่อ

อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์

• พัฒนาการวิจัยและองค์ความรู้
• ส่งเสริมการถ่ายทอดงานวิจัย
• สนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุน

ชุมชน
• ชุมชนหาแนวทางอนุรักษ์และสืบ
ทอดทุนวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป

• แปลงทุนทางวัฒนธรรมที่มีเพื่อต่อ
ยอดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

เครือข่าย
• มีการวางแผนและผลักดัน
ให้เมืองเป็นเครือข่ายเมือง
สร้างสรรค์ของยูเนสโก

ธุรกิจสร้างสรรค์ ต่อยอดจากทุนทาง
วัฒนธรรม
• Content Industry น าเนื้อหา
วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาในพื้นท่ีมา
ผลิต content ให้มีความน่าสนใจ 

• ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ น าเสนอความ
แตกต่างของพื้นท่ีเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยว 

• แฟชั่น & ไลฟ์สไตล์ พัฒนาสินค้า/
บริการให้มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้วย
ทุนวัฒนธรรม
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❖ขับเคลื่อน Creative & Cultural based Industry 



Entrepreneur คือ หัวใจของธุรกิจนวัตกรรมซึ่งจะเติบโตได้ดีภายใต้ระบบนิเวศที่ดี
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• การพฒันาผูป้ระกอบการนวตักรรม (Change 
Agent) มีความส าคญั เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิในพื้นที่ โดยการมองหาโอกาสจาก
ความขาดแคลนและพฒันาใหเ้กดิเป็นธุรกจิ

• เครือข่ายทั้งจากภายในและภายนอกพืน้ที่ ทั้งภาครฐั 
เอกชน และชุมชน เพื่อก่อใหเ้กดิการสรา้งระบบ
นิเวศที่จะสนบัสนนุใหเ้กิดผูป้ระกอบการนวตักรรม 
ที่สามารถพฒันาไอเดยีใหเ้กิดเป็นธุรกิจและเกิด
กิจกรรมเศรษฐกิจในพืน้ที่ได ้

• ภาครฐัมีหนา้ทีส่รา้งแรงจงูใจใหเ้กดิการท างาน
ร่วมกันเป็นเครอืข่ายและเป็นระบบนเิวศที่มา: The MIT Regional Entrepreneurship Acceleration Program 

(MIT REAP) โปรแกรมเร่งเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค 

เชื่อมโยงเครือข่ายและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ

3. ขับเคลื่อน Local Economy : Social Enterprise

❖ขับเคลื่อน Local Economy : Social Enterprise



จ้างงานหรือ
ฝึกทักษะอาชีพ ส าหรับ
คนจน หรือนักศึกษาท่ี
ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่

Patient investment 
& Coaching

รับซื้อสินค้าที่ผลิตจาก
คนยากจนในพื้นที่

Market

เป็นผู้ร่วมผลิตหรอื
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ

คนยากจน

Technology Employment

เป็นผู้ลงทุนหรือออก Social 
Impact Bond เพื่อสนับสนุน 
SE และเป็นพี่เลี้ยงการท าธุรกิจ

ร่วมจ่ายค่าแรง
ตัวอย่างมาตรการ
สนับสนุนจากรัฐ

สนับสนุนการประเมิน SROI/ESG 
หรือสนับสนุนการเกิด SE

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ ายกเว้นภาษีเงินได้ 

ตัวอย่าง มาตรการสนับสนุนให้เอกชน (Corporate) มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการแกป้ัญหาสังคม

❖ขับเคลื่อน Local Economy : Social Enterprise
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แนวทางการใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูล เพ่ือพัฒนานโยบายนวตักรรมขจัดความยากจน

ตัวอย่าง การสนับสนุนเงินเพิ่มเติมให้กลุ่มเกษตรเป้าหมายที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อน าไปซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตร

❖ขับเคลื่อน Local Economy : ขจัดความยากจนแบบตรงจุด 
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U2T สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยใช้องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพยากรมาใช้พัฒนาพ้ืนที่พัฒนา
ประเทศ และน าโจทย์หรือปัญหาของประเทศมาสู่การพัฒนาศักยภาพก าลังคน องค์ความรู ้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ 
เพื่อขับเคลื่อนประเทศ

U2T กับ 4 วัตถุประสงค์
• ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการโดยมหาวิทยาลัยเปน็ System 

Integrator

• การจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data)

• ให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณทิตใหม่ และ นักศึกษา ให้มีงานท าและฟื้นฟู

เศรษฐกิจชุมชน

• ให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน

ผลลัพธ์ของ U2T
• เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆตามปัญหาและความต้องการของชุมชน เช่น การยกระดับสินค้า 

OTOP การยกระดับการท่องเที่ยว 
• เกิดการจ้างงานท่ีตอลสนองต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในฟื้นที่
• เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในฟื้นที่ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและชุมชน

❖ขับเคลื่อน Local Economy : มหาวิทยาลัยสู่ต าบล U2T สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน
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กลุ่มเป้าหมาย

คนมีงานท า

คนตกงาน /
หางาน

ผู้พิการ

วัยเกษียณ

E-Portfolio E-Credit Job matching

Education 
Career 

guidance 
skill check

เงินสนับสนุน

Re-Up Skill

Gap -filling Certified

Credit bank

Accredits Training 
Program

รัฐ เอกชน

Training 
Provider

นายจ้าง/สถาน
ประกอบการ

แพลทฟอร์มรับ
สมัครงาน

ระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ

สมรรถนะสูงข้ึน
สมรรถนะตรงกับงาน

สภาวิชาชีพ

Credits 
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แรงงานนอกระบบ

➢ Upskill/Reskill/New Skill Ecosystem

แพลตฟอร์มแบบ 
“เป๋าตังค์”

นักเรียน นักศึกษา

ก าลังคนรองรับ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ก าลังคนรองรับ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เป้าหมาย
100,000 คน/ปี

ปักหมุดมืออาชีพ

❖ สร้าง New Skill สนับสนุน New Economy: 
ส่งเสริมการเรยีนรูต้ลอดชวีิตอย่างต่อเนื่อง (Life long Learning)



ตัวอย่าง นโยบาย
ที่กระทรวง อว. อยู่ระหว่างการขับเคลื่อน
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• ปัญหาปัจจุบัน : ผลงานวิจัยที่เกิดจากการสนับสนนุทุนจากรฐัอยู่ที่ผู้ให้ทุนซึ่งไม่ถกูน าไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากความ
เป็นเจ้าของผลงานวจิัยและนวตักรรมอยู่ที่ “ผู้ให้ทุน” ซึ่งไม่มีบทบาทส าคัญ/ไม่มีผู้เชี่ยวชาญ ในการน าผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ และติดขัดเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ที่ยังไม่อนุญาตให้ผู้รับทุนได้เป็นเจ้าของ ซึ่งผู้รับทุน (มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย) มีศักยภาพในการน าผลงานวิจัยและนวตักรรมไปใช้ประโยชน์ได้มากกวา่ เนื่องจากมีนักวิจัยที่สามารถ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และใกล้ชิดกับภาคการผลิตและบรกิาร 

• กฎหมายฉบับนี้ก าหนดให้ ผู้รับทุนสามารถขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยได้ ส่งผลให้  

• ผู้รับทุนน าผลงานวิจัยฯ ไปใช้ประโยชน์ได้คล่องตัวมากขึ้น

• มีการน าผลงานวิจัยฯ ที่เกิดจากให้ทุนของภาครฐั ไปใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมมากยิ่งขึน้ (จากหิ้ง สู่ห้าง) 

• หน่วยงานให้ทุนมีนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องความเป็นเจ้าของผลงานวจิัยฯ ในทิศทางเดียวกัน

• สร้าง “แรงจูงใจ” ให้แก่ นักวิจัย สร้างสรรค์ผลงานวจิัยได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์

• มีหลักของการบังคับใช้สิทธิของภาครัฐในกรณีภาวะฉุกเฉินหรือความจ าเป็นของประเทศ
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➢ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชนผ์ลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....



1. การรับรองการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือ
คณิตศาสตร์

บริ ษั ท ห รื อ ห้ า ง หุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค ค ลที่ ป ร ะ กอบกิ จ ก า ร ใ น 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ได้จ้างพนักงานใหม่ (ต าแหน่งงานทักษะสูงด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์) ตั้งแต่วันที่ 

1 มกราคม 2562 เป็นต้นมา สามารถน าค่าใช้จ่าย “ เงินเดือน” 

พนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2565 ไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ 150% จากกรมสรรพากร

2. การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือ
คณิตศาสตร์

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมใน

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก อว. สามารถน าค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ไปขอ

ยกเว้นภาษีเงินได้ 250% จากกรมสรรพากร

มีหลักสูตรที่ผ่านการรับรองแล้วกว่า 155 หลักสูตร 

และมีการรับรองการจ้างงานลูกจ้างต าแหน่งงานทักษะ

สูงด้าน STEM แล้วกว่า 218 ราย 

ต าแหน่งงานที่ผ่านการรับรอง 
5 อันดับแรก

• Software Tester/Developer 

• วิศวกรอุตสาหกรรมการบินและโลจิส
ติกส์และระบบขนส่งทางราง

• วิศวกรอุตสาหกรรมยานยนต์แห่ง
อนาคต

• Programmer

• System Analyst

19
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10

7

7

ผู้สนใจสามารถติดตามหลักสูตร

ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองได้ที่ 

www.stemplus.or.th

21

➢ มาตรการ Thailand Plus Package



มูลค่าการค้ารวมจากด่านส าคัญ
271,255 ล้านบาท ปี 2562
• ส่งออก 228,154 ล้านบาท
• น าเข้า 43,101 ล้านบาท

ครัสเตอร์เป้าหมาย
1. เกษตรและอาหาร อาทิ
• Alternative Protein 
• Premium fruits 
• Healthy Food 

2. สุขภาพและการแพทย์ อาทิ 
• Wellness tourism 
• Traditional medicine 
• เครื่องมือแพทย์ 

3. Creative & Tourism อาทิ
• ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
• ท่องเที่ยวชุมชนอย่างย่ังยืน

4. Education Industry อาทิ 
• International college 
• Advanced training  
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➢ ระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม 
Route No.1 Innovation 
Economic Corridor



สภานโยบายการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

มหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัย

หน่วยงานมาตรฐาน

เอกชน/หน่วยงานผู้ใช้
ประโยชน์

กองทุน
ส่งเสริม ววน

คณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (กสว.)

หน่วยให้ทุน

สนับสนุนทุนวิจัย
และนวัตกรรม

จัดสรร
งบประมาณวิจัย
และนวัตกรรม

ก าหนดนโยบายและ
ก ากับการท างาน

ก าหนดนโยบายและ
ก ากับการท างาน

ก าหนดนโยบายและ
ก ากับการท างาน

บริหารกองทุน

แผนด้าน ววน

บูรณาการการท างาน
ของหน่วยให้ทุน 

➢ การปรับระบบการให้ทุน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
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ความส าคัญ: ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนสนับสนุนทุนด้านนวตักรรมให้แก่ SME แต่การบริหารกองทุนน าโดยภาคเอกชน ซ่ึงจะมีความ

คล่องตัวมากข้ึน โดย SME เป็นผู้รับเงินสนับสนุนโดยตรง และมีการสนับสนุนครอบคลุมท้ังการวิจัยและนวัตกรรม และอื่นๆ เช่น การให้ค าปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาครัฐ

เป้าหมาย (ภายใน 5 ป)ี:
▪ SME ได้รับการยกระดับศักยภาพด้านการ

วิจัยและนวัตกรรมไม่ต่ ากวา่ 1,000 ราย
▪ เกิดการลงทุน R&D ไม่ต่ ากว่า 9,800 ล้าน

บาท 
▪ รายได้ของ SME ที่เกิดขึ้นจากวิจัยและ

นวัตกรรม
อันเนื่องมาจากกองทุนมีมูลค่าไม่ต่ ากว่า 
23,000 ล้านบาท  

ความคืบหน้า:
▪ จัดตั้ง “มูลนิธิกองทุนนวัตกรรมเพื่อ

อุตสาหกรรม” มาบริหารจัดการกองทุนฯ
▪ อยู่ระหว่างการระดมเงินบริจาคจากบรษิัทราย

ใหญ่   

INNOVATION FUND
for SME

(2 ,000ล้านบาท 3 ปีแรก)

บริษัทรายใหญ่ (LE)

SMEภาครัฐ

บริจาคเงินเข้ากองทุน

▪ ให้สิทธิประโยชน์แก่บริษัทท่ีบริจาคเงินเข้ากองทุน 
โดยยกเว้นภาษี 200% ของเงินบริจาค

▪ ร่วมสมทบเงินเข้ากองทุน
▪ สนับสนุนการเข้าถึงบุคลากรวิจยั ผู้เชี่ยวชาญ  

ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการโครงสร้างพื้นฐาน 
วทน. 

▪ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
▪ ลงทุนในกิจการที่มีนวัตกรรมน่าสนใจ
▪ จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเพื่อช่วยเหลือในด้าน

ต่างๆ
▪ ลงทุนด้านเครื่องมือ เทคโนโลยีสมัยใหม่
▪ ซื้อลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรเทคโนโลยี

➢ กองทุนนวัตกรรม (Innovation Fund)



การส่งเสริมการจัดการศึกษารูปแบบใหม่เพื่อผลิตก าลังคนใหต้อบโจทยค์วามต้องการมากยิ่งขึ้น ผ่านการจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการ
อุดมศึกษา (Higher Education Sandbox)

สถานประกอบการ

สิทธิประโยชน์

นวัตกรรมการจัดการศกึษา

พรบ.การอดุมศกึษา พ.ศ.2562 มาตรา 69

เพ่ือประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมการอุดมศึกษา รัฐมนตรีอาจเสนอสภานโยบายเพ่ือเสนอต่อ ครม. ให้
มีมติให้สถาบันอุดมศึกษา/ส่วนงาน จัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษาได้

เครือข่ายความร่วมมือ

ครม./สภานโยบายฯ/สภามหาวิทยาลัย

ข้อเสนอการประกันคุณภาพแบบใหม่ข้อเสนอ
มาตรฐานการศึกษาใหม่

กรอบระยะเวลาการศึกษา
กรอบหน่วยกิต
กรอบผู้สอน
กรอบผู้เข้าศึกษา
กรอบประกันคุณภาพเดิม
กรอบการปรับปรุงหลักสูตร

เกิดการผลิตบณัฑติทีม่สีมรรถนะตรงกับความตอ้งการของ
อุตสาหกรรม และทนัเวลากบัการใช้งานของภาคอุตสาหกรรมที่มี
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

เกิดนวัตกรรมการอดุมศึกษาที่ตอบโจทย์รูปแบบวถิีชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนทุกช่วงวัยและทุกกลุ่มฐานะเศรษฐกิจ
สามารถเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพได้มากขึ้น 

เกิดรูปแบบการจัดการศึกษาทีย่ืดหยุ่น สามารถจัดการศึกษาให้แก่
ผู้เรียนได้ แม้สภาพแวดล้อมที่ไม่เอือ้อ านวย หรือเกิดวิกฤติการณ์
ทางสังคมและเศรษฐกิจ

เกิดการพลิกโฉมการผลติก าลงัคนของระบบอุดมศึกษาของ
ประเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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3

4

Sandbox

➢ กลไกสนับสนุนการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ (Higher Education  Sandbox)
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งบประมาณ การบริหารจัดการ

การส่งเสริมระบบ
นิเวศนวัตกรรม

โครงสร้างระบบหน่วยงาน

➢ ปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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สิ่งที่ด าเนินการแล้ว
1. ระเบียบสภานโยบายว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริม ววน. โดยมี

หลักการเพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณแบบ Multi-year และ 
Block grant และมีการก ากับด้วย OKRs*

2. ข้อเสนอการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา**

สิ่งที่จะต้องด าเนินการต่อไป
1. ข้อเสนอการจัดตั้งกองทุนนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม SMEs*
2. ข้อเสนอรูปแบบการจัดสรรงบประมาณที่สนองต่ออุปสงค์ (Demand-

side Financing)**
3. การผลักดันให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา**

งบประมาณ

หมายเหต:ุ *ด าเนินการร่วมกับ สกสว.
**ด าเนินการร่วมกับ สป.อว.

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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การบริหารจัดการ

สิ่งที่ด าเนินการแล้ว
1. กรอบสถาปัตยกรรมข้อมูลด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม*
2. ผังโครงสร้างข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการติดตาม

นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม*

สิ่งที่ต้องด าเนินการต่อไป
1. หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้ง น าส่งหรือการเชื่อมโยงข้อมูล และการรายงาน

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และวิทยานิพนธ์**
2. ประกาศก าหนดการเปิดเผยข้อมูลโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่หน่วนงาน

ภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนนุคา่ใช้จ่าย หรือโครงการอื่น**

หมายเหตุ: *ด าเนินการร่วมกับ สกสว. วช. สป.อว.
**ด าเนินการร่วมกับ สกสว.

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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สิ่งที่ด าเนินการแล้ว
1. การจัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุนเฉพาะด้านภายใต้สภานโยบาย (บพค., บพข., 

บพท.)
2. กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการในกระทรวง อว.

• ส านักงานปลัดกระทรวง อว.
• ส านักงานรัฐมนตรี (สร.อว.)
• กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
• ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
• ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.)

ส่ิงทีต้่องด าเนินการต่อไป
1. การจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์บริหารตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน (มาตรา 38 

พ.ร.บ. ระเบียบบรหิารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2562)*

2. การประเมินประสิทธิภาพและผลการปฏิบตัิราชการของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(มาตรา 37 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562)*

3. การจัดระบบหน่วยบริหารและจัดการทุนของประเทศ**

โครงสร้างระบบหน่วยงาน

หมายเหตุ: *ด าเนินการร่วมกับ กพร.
**ด าเนินการร่วมกับ สกสว.

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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การส่งเสริมระบบ
นิเวศนวัตกรรม

สิ่งที่ด าเนินการแล้ว
1. หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ภาคเอกชนและภาคประชา

สังคม
2. มาตรการสนับสนุนทุนแก่ภาคเอกชนเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามความ

ต้องการของภาครัฐหรือตามอุปสงค์ของตลาด (Thailand Business
Innovation Research หรือ TBIR)*

3. (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ... *
4. (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพือ่การวิจัยและพัฒนา และเพื่อการ

ให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  และหลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษา (ได้รับ
ความเห็นชอบจากสภานโยบาย และก าลังอยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการนโยบาย
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครฐั)

สิ่งทีต่้องด าเนินการต่อไป
1. ร่างระเบียบสภานโยบายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับการน า

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และ Guiding Principle การจัดตั้งและ
ด าเนินการ Holding Company

2. ข้อเสนอกลไกนวัตกรรมการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox)**
3. การส่งเสริมนวัตกรรมด้านใหม่ (Innovation Sandbox)***

หมายเหตุ: *ด าเนินการร่วมกับ สกสว.
** ด าเนินการร่วมกับ สป.อว.
***ด าเนินการร่วมกับ สศช.

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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