
“การรวมสรางกําลังคนในอตุสาหกรรมเพ่ือความสามารถในการแขงขนัของประเทศ”

- Landscape การสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนากําลังคนของไทย -

สํานักงาน
คณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม 

รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย
รองผูอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

15 มีนาคม 2564



Outline

ระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมใหมของประเทศ และบทบาทของ สกสว.

ระบบงบประมาณการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

มาตรการใหมสําหรับการพัฒนานวัตกรรม
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ระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมใหมของประเทศ
และบทบาทของ สกสว.
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สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ  

คณะกรรมการสงเสริมวทิยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

โครงสรางสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
และกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

สํานักงานสภานโยบายฯ : สอวช. - (สวทน.)

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมฯ : สกสว. – (สกว.)

Policy

Operator ในระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซ่ึงมิใชสวนราชการ
สวทช. , สทน. , สช. , วว. , มว. , สคร. , ศลช. , อพวช. , สทอภ. , NIA , 

สสนก

หนวยราชการ 
ดานวิทย
(วศ. , ปส)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

Policy
Deployment

&
Budget

Allocation

Funding

Operation

นอกกระทรวง

สถาบันอุดมศึกษา
ในกํากับของรัฐ 

สวนราชการหนวยงานในกํากับ

Operator
นอกกระทรวง

กกอ. กมอ.

สป. อว. เปนสํานักงานเลขา

4
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สงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ

สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานใน
ระบบการวิจัยและนวัตกรรม หนวยงาน
อ่ืนของรัฐและเอกชน ในการนํา
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชในการ
พัฒนาชุมชนและพ้ืนท่ี

สนับสนุนการเพ่ิมสมรรถนะในการเลือกการรับ การ
ถายทอด และการรวมมือกับบุคคลหรือหนวยงาน
ตางประเทศ เพ่ือใหวิทยาการ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและ
นวัตกรรม รวมท้ังยกระดับความสามารถ

ของผูประกอบการ ภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศ

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม

บุกเบิกการวิจัยช้ันแนวหนาและ
การสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ

วัตถุประสงคและการจัดสรรงบประมาณของกองทุนสงเสริมฯ

5
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บทบาทสําคัญของ สกสว.

จัดทําแผน
ดาน ววน.

จัดสรร
งบประมาณ
จากกองทุน

เสริมพลัง
และ

ขับเคลื่อน
ระบบ

สรางระบบ
การนําผลงาน 
ววน. ไปใช
ประโยชน

ประเมินผล
การดําเนินงาน

ของระบบ

1. แผนดาน ววน. และแผนรายสาขาที่มีเปาหมาย 
รวมถึง Foresight

2. ระบบงบประมาณแบบ 
Multiyear และ Block 
Grant

3. ระบบสงเสริมและกลไกการ
พัฒนาระบบและบุคลากร ววน.

4. โปรแกรมสําคัญและการใช
ประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานที่
สําคัญ การถายทอดเทคโนโลยี

5. ระบบติดตามและประเมินผล
ดาน ววน. ของประเทศ

สงเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อน ระบบการวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และสห
วิทยาการ
พรบ.สภานโยบาย (ม.44 อนุ 1 - 15)
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กรอบแนวคิดของระบบ ววน. ของประเทศ
เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบ ววน. ใหบรรลุเปาหมาย

ระบบวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ระบบวิจัยและ
นวัตกรรมดาน

เศรษฐกจิ

ระบบวิจัยและ
นวัตกรรม

ดานสังคมและ
สิ่งแวดลอมเปาหมาย

1.เ พ่ิมพูนความรู และความสามารถดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี พัฒนากําลังคน พัฒนาเทคโนโลยีฐานที่สําคัญ เพ่ิมการ
เขาถึงบริการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงสนับสนุน
โครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปนอยางเปนระบบ ที่จะนําไปสูการพัฒนา
และสรางนวัตกรรมใหม เพ่ือใหประเทศไทยมีขีดความสามารถใน
การแขงขันสูงข้ึนและบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน

2. สร างความตระหนักรู แล ะวิ ถี คิด เ ชิงวิทยาศาสตร 
(Scientific Thinking) เพ่ือใหเกิดสังคมฐานความรู 
(Knowledge-based Society) และเกิดการใชประโยชนจาก
ความรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสหวิทยาการเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเนื่อง

เปาหมาย
การใชองคความรูดานวิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม และยกระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทุนและทรัพยากร 
(Capitals and Resources) เพ่ือสรางและ
เพ่ิมโอกาสการเขาถึงทุนและทรัพยากรของ
ประเทศและบริการพ้ืนฐานทางสังคม อยางเทา
เทียมและเสมอภาค รวมท้ังขจัดความยากจน 
ลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ แกปญหาความทา
ทายทางสังคม และเปนการวางรากฐานใหเกิด
สังคมคุณภาพ

เปาหมาย
ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน และเพ่ิม
สัดสวนรายไดจากเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ที่
เช่ือมตอกับเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือใหประเทศ
หลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง และ
พ่ึงพาตัวเองไดอยางย่ังยืน
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ระบบวิจัยและนวัตกรรมดาน
เศรษฐกิจของไทย

การสรางคุณคาจากความรู
(Value creation)

เอกชน ภาคประชาสังคม กระทรวง/กรม

การสรางความรู
(Knowledge generation)

หนวยวิจัยรัฐ/เอกชน สถาบันอุดมศึกษา

ความตองการในประเทศและนานาชาติ
(International and Local demands)

ผูบริโภคประชาชน

หนวยงานประสาน / ถายทอดความรู
(Intermediaries & Knowledge transfer)

PMUs นอก/ในกระทรวงTLO หนวยงานอื่นๆ

ระบบสนับสนุนกิจกรรม ววน. และสรางความ
เขมแข็งในการบริหาร ววน. 

(SRI Activity, SRI Mgmt Support & 
Strengthen System)

ระบบทรัพยสินทางปญญา
(IPR System)

ระบบมาตรฐาน กฎระเบียบ และโครงสราง
พ้ืนฐานทางคุณภาพ

(Standard, Regulation and NQI
System)

บริบท และเงื่อนไขนอกระบบ ววน.
(Framework Conditions and 

External Ecosystem)

ผลักดันใหปฏิสัมพันธในระบบเช่ือมตอไดมากและสะดวก

กิจกรรมการกําหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร และแผน (Strategic direction & Planning)

กลไกมาตรการดานการพัฒนากําลังคน (Manpower development)

กลไกมาตรการดานทุนการเงิน (Funding & Financial measures)

กลไกมาตรการติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)

กลไกมาตรการพัฒนาระบบ ววน. และการนําผลงานไปใชประโยชน (SRI System development & Utilization)

หมายเหตุ ดัดแปลงจาก National Innovation System Model (Kuhlmann and Arnold 2001)

รวมสรางความสามารถของเอกชนเพ่ือมุงเศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรม ยกระดับหวงโซอตุสาหกรรมเปาหมาย 
เช่ือมตอและกระจายสูเศรษฐกิจฐานราก ผานการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท่ี มี ส ว น ร ว ม แ บ บ จ ตุ ร ภ า คี 
(Quadruple helix)
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กิจกรรมสําคัญในระบบวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

Communication
&

Networking

กําลังคนดาน
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

นักเรียนสายวิทย/เทคโนโลยี / ครูดานวิทยาศาสตร 
นักเรียนทุนตางๆ เชน พสวท. JSTP วมว.

นักวิทยาศาสตร etc.
เสนทางอาชีพนักวิทยาศาสตร/นักวิจัย

นักเทคโนโลยี/ วิศวกร/ ชางเทคนิค

โครงสรางพ้ืนฐานดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

Science Museum

Nuclear Facilities
Synchrotron Facilities

หอดูดาว

โครงสรางพ้ืนฐานดานมาตรวิทยา

• สรางการรับรูในวงกวางเพ่ือใหเกิดสังคม
ฐานความรู 

• การสรางความรวมมือกับภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม และเครือขายองคกรทั้งในและตางประเทศ

เทคโนโลยีฐาน 
(Platform

Technology)
นาโนเทคโนโลยี

เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีฐานที่จําเปนตอ
การสรางนวัตกรรม

เทคโนโลยีชีวภาพ 

เทคโนโลยีวัสดุ
เทคโนโลยีดิจิทัลและปญญาประดิษฐ

• Technology Adoption 
• Appropriate Technology 
• Tech Localization

Metrology, Standard, Testing, Quality 
Pilot Plant Service

Synchrotron Technology
Nuclear Technology

Incubation Unit การใหบริการเทคโนโลยี
และการประยุกตใช

เทคโนโลยีอยางแพรหลาย

BR

IF

PT

SA CN

: Brain 
Power

BR IF PT SA CN: Infrastructure and 
Facilities

: Platform 
Technology

: Technical Service and 
Technology Adoption

: Communication and 
Networking

RI : Research and Innovation



ระบบงบประมาณการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
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งบประมาณ ววน.
พ.ร.บ. การสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

ม.17(1) คําของบประมาณ

• รายจายประจํา และ รายจายตามภารกิจของหนวยงาน
• ท่ีมิใชโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

โครงการวิจัยและนวัตกรรม 
ใหเสนอตอสํานักงบประมาณไดโดยตรง

มาตรา 17 ใหหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่จะของบประมาณจัดทําคําของบประมาณดังตอไปนี้

ม.17(2) คําของบประมาณ เพ่ือ

• โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
• โครงการวิจัยและนวัตกรรม 

ใหเสนอตอ คณะกรรมการสงเสริมฯ (กสว.) 
• หลักเกณฑ การขอ/การพิจารณา ตามท่ี กสว. กําหนด 

สงป. จัดสรรตรงไปยังหนวยงาน สงป. จัดสรรผาน “กองทุนสงเสริม ววน.”
และ กสว. พิจารณาจัดสรรเงินกองทุน

ใหหนวยงาน สอดคลองตามแผนดาน ววน.

11
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ววน. ปงบประมาณ 2564-2566

12

1) ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ 
Strategic Fund

กําหนดกรอบและจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน 
โปรแกรม และแผนงานสําคัญ ซ่ึงบริหารจัดการ
โดยหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) เพื่อนําไป
สนับสนุนทุน (Granting) แกหนวยงานระดับ
ปฏิบัติโดยตองเปนการทําวิจัยที่เนนตอบ
ยุทธศาสตรและแผนดาน ววน. ของประเทศ 

จัดสรรผาน PMU

2) ทุนสนับสนุนงานพ้ืนฐาน  
Fundamental Fund

2.1 Basic Research Fund กําหนดกรอบและจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานที่เปน การพัฒนานักวิจัย 
และสรางความเขมแข็งของงานวิจัยและการบริหารงานวิจัยของ
สถาบันความรู และสถาบันวิจัยในหนวยงาน เพื่อตอบโจทยประเทศ

สําหรับสถาบันอุดมศึกษา

2.2 Function based RDI Fund กําหนดกรอบและจัดสรร
งบประมาณตรงไปที่หนวยงานตามภารกิจ (ภารกิจของกรมหรือ
กระทรวง หรือภารกิจที่กําหนดโดยคณะกรรมการระดับชาติ) เพื่อ
สรางความเขมแข็งของหนวยงาน และสอดคลองกับการพัฒนา
ประเทศ

สําหรับหนวยงานในระบบ ววน. ที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา 

＞60%* ＜40%*
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4 แพลตฟอรม 17 โปรแกรม
แพลตฟอรม 1

การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู

P.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการพัฒนาและใช
กําลังคนคุณภาพตรงตามความตองการของ
ประเทศ

P.2 ผลิตกําลังคนระดับสูงรองรับ EEC
และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ

P.3 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและ
พัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต

P.4 สงเสริมปญญาประดิษฐเปนฐาน
ขับเคล่ือนประเทศในอนาคต (AI for All)

P.5 สงเสริมการวิจัยข้ันแนวหนาและการ
วิจัยพ้ืนฐานท่ีประเทศไทยมีศักยภาพ

P.6 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการวิจัยท่ี
สําคัญ 

แพลตฟอรม 2
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือ

ตอบโจทยทาทายของสังคม

P.7 โจทยทาทายดานทรัพยากร
ส่ิงแวดลอม และการเกษตร

P.8 สังคมสูงวัย

P.9 สังคมคุณภาพและความม่ันคง

แพลตฟอรม 3
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถการแขงขัน

P.10 ยกระดับความสามารถการแขงขันและ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจ

P10.1 BCG in Action

P.11 สรางและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจ
เร่ิมตน (Startup) พัฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรม และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม

P.12 โครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพและ
บริการ

แพลตฟอรม 4
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ํา

P.13 นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนนวัตกรรม

P.14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ
แมนยํา (Personalized Poverty 
Eradication)

P.15 เมืองนาอยูและการกระจาย
ศูนยกลางความเจริญ

P.16 การปฏิรูประบบ อววน. 
P17. การแกปญหาวิกฤติของประเทศ (National Crisis Management)

การมอบหมายภารกิจใหกับ PMU 15 มี.ค. 64
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โปรแกรม ชื่อแผนงาน PMU

P1 สรางระบบผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ

1. Talent Utilization (Industrial post doc) บพค.
2. Work-integrated Learning: WiL บพค.
3. Talent Mobility บพค.
4. Brain Circulation บพค.

P2 การพัฒนากําลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศ 1. การพัฒนากําลังคนระดับสูงรองรับ EEC ฯ บพค.

P3 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต
1. Re-skill/ Up-skill บพค.
2. Learning Ecosystem บพค.

P4 สงเสริมปญญาประดิษฐเปนฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต 1. AI for All บพค.
2. การสรางองคความรูดานปญญาประดิษฐ บพค.

P5 สงเสริมการวิจัยข้ันแนวหนา และการวิจัยพ้ืนฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

1. Quantum Research บพค.
2. Space Technology บพค.
3. Frontier Research Seed Fund บพค.
4. Social and humanity Frontier Research บพค.
5. การสรางเสนทางอาชีพนักวิจัยและเสริมสรางเกียรติภูมิบุคลากร วช.

P6 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการวิจัยที่สําคัญ 1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการวิจัยที่สําคัญ บพค.

15
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มาตรการใหมสําหรบัการพัฒนานวัตกรรม
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15 มี.ค. 64มาตรการขับเคล่ือนงานวิจัย และนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม

กสว. อนุมัติ และออกประกาศ กสว. เรียบรอยแลว

TBIR/TTTR* Innovation Fund*

มาตรการสนับสนุนทุนสําหรับภาคเอกชน 
เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ตามความตองการของภาครัฐ
หรือตามอุปสงคของตลาด

มูลนิธิกองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
INNOVATION FUND FOUNDATION FOR 

INDUSTRY
“กองทุนเอกชนชวยเอกชน เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

ภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาหรือประยุกตใช
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม”

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท.)

หมายเหตุ : * ทํางานรวมกับ สอวช.

Future plan :
- หารือกับ PMUs เพื่อนํารองดําเนินการป 2564
- เตรียมขอมูลดําเนินการในป 2565

กสว. อนุมัติในหลักการ 

สกสว. กําลังหารือรวมกับ สอวช. และ สอท. 
เพื่อปรับเนื้อหาในการนําเสนอตอสภานโยบายฯ
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การจัดตั้งกองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและมูลนิธิกองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
ภายใตสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท.) จะ
ดําเนินการจัดตั้งกองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและ
มูลนิธิกองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมข้ึน เพื่อสงเสริม
และสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาหรือประยุกตใช
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของภาคอุตสาหกรรมไทย โดยงบประมาณของ
กองทุนนวัตกรรมฯ ในระยะเร่ิมแรกจะขอรับการสนับสนุน
เงินงบประมาณจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ในสัดสวน 50:50 เปนระยะเวลา 3 ป 
ภายใตกรอบวงเงินงบประมาณรวมไมเกิน 2,000 ลาน
บาท

ความเปนมา รูปแบบกองทุนนวัตกรรม

15 มี.ค. 64
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KEY POINTS ของมูลนิธิกองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

02

03

04

08

07

06

01

05

08 สนับสนุนทางดานการตลาด
นําผลผลิตที่เกิดจากโครงการออกสูเชิง

พาณิชยทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ

07 สนับสนุนทางดานวิชาการ
การสืบคนขอมูลการตลาด การปกปองและ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา การพัฒนาสินคา
ใหไดมาตรฐานการรับรองท่ีสูงข้ึน การถายทอด
เทคโนโลยี

06 กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในผลงาน
หรือทรัพยสินทางปญญา
เปนกรรมสิทธิ์ของผูไดรับการสนับสนุน

05 ผูไดรับการสนับสนุน in-cash 20%
ผูไดรับการสนับสนุนจะตองลงทุนในรูปของเม็ดเงิน (In-
cash) ไมต่ํากวารอยละ 20 ของคาใชจายท้ังหมดใน
โครงการนวัตกรรม

01 Source of Fund
ระดมทุนจากภาคเอกชนขนาดใหญ

02 มุงเนนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไทย
สงเสริมการพัฒนาหรือประยุกตใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถศักยภาพในการแขงขันของ
ภาคอุตสาหกรรมไทย

03 ผลกระทบเชิงบวกตอเศรษฐกิจ
และสังคม
สนับสนุนโครงการนวัตกรรมท่ีมีศักยภาพและเกิดผล
กระทบเชิงบวกทางดานการผลิตการคา การลงทุน การ
จัดการ และการตลาดอยางชัดเจน

04 Quick Win
สนับสนุนโครงการนวัตกรรม
• ท่ีใชระยะเวลาในการพัฒนานวัตกรรมไมเกิน 2 ป
• ท่ีสามารถยกระดบัขีดความสามารถการแขงขันให

กับผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมและเห็นผลลัพธ
เร็ว (Quick Win) ภายในระยะเวลา 3 ป

15 มี.ค. 64
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ความจําเปนในการออกกฎหมายพระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....

• เพ่ือผองถายความเปนเจาของฯ จากหนวยงานใหทุน ไปยังผูรับทุนได โดยมีกฎหมายรองรบั
• มีความเปนเอกภาพ และปฏิบัติเปนทิศทางเดียวกันของทนุหนวยงานใหทนุ ไมเกิดความลักลัน่
• กฎหมายมีกลไกในการสรางสมดุลระหวางสิทธิของผูรับทุนที่เปนเจาของผลงานวจิัย และประโยขนของ

ประชาชน/สังคม (เนื่องจากเปนงบประมาณของรัฐ)

ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม

ผูรับทุน : มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ภาคประชาสังคม ชุมชน 
บ.เอกชน บุคคลธรรมดา (นักวิจัย) 

หนวยใหทุน 

ผลงานวิจัย
และนวัตกรรม

ท่ีมา: สอวช.

15 มี.ค. 64
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ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกจินวัตกรรมที่เปนเปาหมายของประเทศ 
• ผลงานวิจัยและนวัตกรรมถูกนําไปใชประโยชนมากข้ึน 
• เกิด Spin off/ Startup ที่นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสรางมูลคาเพิ่มใหแกภาคการผลิตและบริการ
• ภาคเอกชนเกิดความมั่นใจในการรวมลงทุนดานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมากข้ึน ไมติดกฎ ระเบียบภาครัฐ 

กลไกการกําหนดใหตองใชประโยชน
• กําหนดหนาที่ของผูใหทุนและผูรับทุนในการใช

ประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
• กลไกการเรียกคืนสิทธิเมื่อไมใชประโยชน

ระบบแรงจูงใจ/อํานวยความสะดวก
“การใหสิทธิความเปนเจาของแกผูรับทุน”

สรางความสมดุลระหวางประโยชนของรัฐ 
ผูใชประโยชน และนักวิจัย

• การบังคับใชสิทธิภาครัฐ
• การแบงปนรายได
• การใชเพื่อการวิจัย/พัฒนา และการศึกษา

ปลดลอกและเปดประตู

ผลของกฎหมายฉบับน้ีสามารถสรางใหเกิดประโยชนตอระบบวิจัยและนวัตกรรม ดังน้ี 

องคประกอบ/
หลักการ/
สาระสําคัญ
ของกฎหมาย

ท่ีมา: สอวช.

15 มี.ค. 64
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ขอบคุณครับ
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