
การพฒันากาํลงัคน 
และงานวจิยัดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

การประชุมคณบดวีทิยาศาสตรแ์หง่ประเทศไทย คร ัง้ที ่3/2558 
12 มถินุายน 2558  

ดร.พเิชฐ ดรุงคเวโรจน ์
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี



วสิยัทศัน ์

ทีม่า: นายกรัฐมนตร ี(พลเอกประยทุธ ์จันทรโ์อชา)  

มอบตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการทีป่รกึษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ  

เมือ่วันที ่9 มกราคม 2558 
2 

เปลีย่นผา่นประเทศไทยสูค่วาม 

“ม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื”  
ดว้ย  

นวตักรรม 



คาํแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตร ี
พลเอก ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตร ี
แถลงตอ่สภานติบิญัญัตแิหง่ชาต ิ
วันศกุรท์ี ่12 กนัยายน 2557 

8.1 สนบัสนนุการเพิม่คา่ใชจ้า่ย R&D ไปสู ่1% ของ 
GDP โดยมสีดัสว่นการลงทนุ เอกชน:รฐั 70:30 

8.2 สรา้งสงัคมนวตักรรม  
สง่เสรมิการศกึษา STEM ผลติกําลงัคนสาขาขาดแคลน และ

ใหบ้คุลากรวจิยัภาครฐัสามารถทาํงานในภาคเอกชน  
(Talent Mobility) 

8.3 ปฏริปูส ิง่จงูใจ กฎหมาย กฎระเบยีบ ผลกัดนั
งานวจิยัไปสูก่ารใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์

8.4 สง่เสรมิใหก้ารลงทนุโครงการขนาดใหญใ่ช้
ประโยชนจ์ากนวตักรรมไทย พฒันานโยบายจดัซือ้

จดัจา้งเพือ่สง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยใีนประเทศ 

8.5 พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีการวจิยัและพฒันา และ

นวตักรรม 
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ยคุสงัคมสี
เขยีว 

(Low-Carbon) 

ยคุพลงังาน 
จากฟอสซลิ 
(Fossil-Based) 

เศรษฐกจิฐานทรพัยากร 
(Resource-Intensive Economy) 

ขบัเคลือ่นดว้ย 
นวตักรรม 
(Innovation-Driven) 

ขบัเคลือ่นดว้ย 
ประสทิธภิาพ 

(Efficiency-Driven) 

ขบัเคลือ่นดว้ย 
ปจัจยัการผลติ 

(Factor-Driven) 

เศรษฐกจิฐานอตุสาหกรรม 
(Industrial Economy) 

เศรษฐกจิฐานนวตักรรม 
(Innovation Economy) 

Productive Growth มลูคา่เพิม่สงู 
Green Growth สิง่แวดลอ้มย ัง่ยนื 

Inclusive Growth แบง่ปนัท ัว่ถงึ 
New Growth Engine ชุดใหม ่

ทศิทางการเปลีย่นผา่นประเทศไทย 
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กรอบหลกัการของการปฏริปู วทน. ของประเทศไทย 

 
 

โครงสรา้ง 
การวางแผนพฒันา  
การบรหิารจดัการ

และระบบ
งบประมาณ วทน. 

 
 

โครงสรา้งพืน้ฐาน วทน. ระดบัสากล 

บคุลากร วทน.  

เปลีย่น 
เศรษฐกจิของประเทศไปสู ่

เศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่นดว้ยนวัตกรรม 
มุง่สูก่ารเป็นประเทศรายไดส้งูและประเทศพฒันาแลว้ภายในปี 2569 

ผูป้ระกอบการฐานนวตักรรมและนวตักร 

อตุสาหกรรมยทุธศาสตรสํ์าหรับอนาคต 

โครงการขนาดใหญแ่ละระบบการจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ 

ยทุธศาสตร ์
และทศิทาง 

การขบัเคลือ่นการ
ลงทนุ วทน.  
ของประเทศ 

 
เป้าหมาย 

ของประเทศ 
 

 
 
กลไกการขบัเคลือ่น

และผูม้บีทบาท
สาํคญั 

 
การรว่มมอืระหวา่ง
ภาครัฐและเอกชน 

(PPP) 
กระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง 
(อาท ิวท. มท. พณ. 
กค. กษ. ศธ. กต.) 

การปรับปรงุกฎหมาย 
และกฎระเบยีบ 

ระบบแรงจงูใจดา้น
การเงนิและภาษี 

ความรว่มมอืกบั
ตา่งประเทศ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกจิและสงัคม 
แหง่ชาต ิฉบบัที ่12:  
นวัตกรรมแหง่ชาต ิ

ระบบ 
งบประมาณ วทน.  

ของประเทศ 

ระบบกํากบั 
และบรหิารจัดการ 
วทน. ของประเทศ 
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เป้าหมายทางเศรษฐกจิของการปฏริปู วทน.:  
นําประเทศไทยออกจากกลุม่ประเทศรายไดป้านกลาง 

ไปสูป่ระเทศรายไดส้งูภายในปี 2026 

0
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10,000

15,000

20,000

25,000
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จดีพี ีต่อประชากร (US$) 

กลุ่มประเทศรายได้สูงต้องมี 

รายได้ประชากรต่อคนต่อปี 

ตัง้แต่ $12,476 ขึน้ไป  

ประเทศเกาหลใีตใ้ชเ้วลา 14 ปี 
ในการไตร่ะดบัรายไดจ้าก 
$5,000 - $13,000 

6 ปี 

2026 

$13,000 

6 

รายไดเ้ฉลีย่ 
34,000  
บาท/หวั/เดอืน 

Presenter
Presentation Notes
ใช้ข้อมูลจาก UN statistics division http://data.un.org/Data.aspx?d=SNAAMA&f=grID%3A101%3BcurrID%3AUSD%3BpcFlag%3A1



แตห่ากไมก่ระจายความเจรญิอยา่งท ัว่ถงึและย ัง่ยนื ปญัหาสงัคมก็ตามมา 
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คา่เฉลีย่ของประเทศ 
  (ยกเวน้ กทม.) 
  = 12,045 บาท 

ผลติภัณฑม์วลรวมจังหวัดตอ่ประชากร  
(พันบาท / หวั / เดอืน) 

20 จงัหวดั ทีไ่ดค้า่ชีว้ดั  
(หรอื26%) 

สงุกวา่ 
คา่เฉลีย่ของประเทศ 

(ยกเวน้ กทม.) 

56 จงัหวดั ทีไ่ดค้า่ชีว้ดั  
(หรอื 74%) 

ตา่กวา่ 
คา่เฉลีย่ของประเทศ 

(ยกเวน้ กทม.) 

ทีม่า: ทาํเนียบรฐับาล 
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การพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

• จัดเตรยีมโครงสรา้งพืน้ฐานและกําลังคนดา้นวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละนวตักรรมรองรับการพัฒนาอตุสาหกรรมสาขา
ยทุธศาสตรแ์ละโครงการลงทนุขนาดใหญ ่

• จัดมาตรการจงูใจกระตุน้นวตักรรมในภาคการผลติและบรกิาร 

• จัดทํากฎหมายเพือ่วางระบบนวตักรรมของประเทศ ทีจ่ะเป็นฐานการ
พัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมในระยะตอ่ไป 
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มาตรการสําคญัทีด่าํเนนิการแลว้ 

ดําเนนิการแลว้ 

สทิธปิระโยชนท์างภาษวีจิยัและ
นวตักรรม 300% 

Talent Mobility มาตรการยกระดบัเทคโนโลย ีSME  

• ขยายสทิธปิระโยชนท์างภาษีวจัิยและ
นวัตกรรม 300% 

• เพือ่สง่เสรมิการลงทนุวจัิยและพัฒนา 1% 
ของ GDP 

• การลงทนุภาคเอกชน : รัฐ 70: 30 

บญัชนีวตักรรมไทย 
• จัดทําบญัชนีวัตกรรมของไทย 
• การจัดซือ้จัดจา้งของภาครัฐจะพจิารณาสนิคา้และ

บรกิารในบญัชนีวัตกรรมไทย 
• ปัจจบุนัมนีวัตกรรมในบญัชมีากกวา่ 850 รายการ 
• www.innovation.go.th 

• สง่นักวทิยาศาสตรแ์ละนักวจัิยภาครัฐไปชว่ยภาคเอกชนทํา
วจัิยและนวัตกรรม โดย 
- สามารถนับผลงานเพือ่เลือ่นตําแหน่ง 
- สามารถนับอายรุาชการ 
- สามารถนับเวลาชดใชท้นุ 

• จัดตัง้ศนูยอํ์านวยความสะดวก Talent Mobility ทกุภมูภิาค 
4 แหง่ 

• เป้าหมายเพิม่บคุลากรวจัิยของประเทศ 15 คนตอ่ประชากร 
10,000 คน 

• จัดผูเ้ชีย่วชาญเขา้ไปวนิจิฉัยและ
แกปั้ญหาเทคโนโลย ีการวจัิย และ
นวัตกรรม 

• เป้าหมายชว่ย SMEs 13,000 รายภายใน 
5 ปี 
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มาตรการสําคญัทีอ่ยูร่ะหวา่งดาํเนนิการ (1) 

อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 

พรบ.วทน. แหง่ชาต ิ

พรบ.สง่เสรมิธรุกจิเทคโนโลย ี

พรบ.สง่เสรมิการสรา้งและใช้
ประโยชนผ์ลงานวจิยั 

กองทนุรว่มลงทนุธรุกจินวตักรรม 

• ใหแ้รงจงูใจหน่วยงานทําวจัิยมสีทิธเิป็นเจา้ของทรัพยส์นิทาง
ปัญญาจากทนุวจัิยของรัฐ 

• ใหผู้ส้รา้งผลงานวจัิยไดรั้บสทิธปิระโยชนจ์ากงานวจัิย 
• ใหภ้าคเอกชนเขา้ถงึแหลง่ทนุสนับสนุนการวจัิยของรัฐ 
• เป้าหมายเพิม่จํานวนทรัพยส์นิทางปัญญาของไทยและสรา้ง

มลูคา่จากผลงานวจัิย 

• ปรับปรงุ พรบ.วทน.แหง่ชาต ิพ.ศ. 2551 
- สง่เสรมิภาคเอกชนลงทนุ วทน. 
- ภาครัฐลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน กําลงัคน วจัิยและ

พัฒนา และอํานวยความสะดวก 
- ระบบบรหิารจัดการงบประมาณแบบ Program-

Based 
- ภาคเอกชนมสีว่นสําคญัในการกําหนดนโยบาย วทน. 

ของประเทศ 

• สถาบนัวจัิยและมหาวทิยาลยัของรัฐสามารถจัดตัง้
กองทนุรว่มทนุในธรุกจิเทคโนโลย ี

• มาตรการสง่เสรมิสทิธปิระโยชนส์ําหรับผูร้ว่มทนุใน
ธรุกจิเทคโนโลย ี

• สง่เสรมิการเกดิธรุกจิใหมฐ่านเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 

• จัดตัง้กองทนุรว่มลงทนุในธรุกจินวัตกรรมภายใต ้
กระทรวงวทิยาศาสตรฯ์  

• รว่มลงทนุในการนําผลงานวจัิยไปใชป้ระโยชนเ์ชงิ
พาณชิย ์

• เริม่ตน้กองทนุปีละ 500 ลา้นบาทเป็นระยะเวลา 4 
ปี  
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• เครอืขา่ยพัฒนากําลงัคนรว่มรัฐ-เอกชน 19 หน่วยงานรองรับการ
ลงทนุระบบขนสง่ทางรางและอตุสาหกรรมเกีย่วเนือ่ง 

• พัฒนารายวชิาและหลกัสตูรวศิวกรรมระบบขนสง่ทางรางใน 5 
มหาวทิยาลยั และ 3 วทิยาลยัอาชวีศกึษา 

• หลกัสตูรฝึกอบรมวศิวกรระบบขนสง่ทางราง (วศร.) 

มาตรการสําคญัทีอ่ยูร่ะหวา่งดาํเนนิการ (2) 

อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 

รเิร ิม่โครงการเทคโนโลยอีวกาศของประเทศ 
(National Space Program) 

การพฒันากําลงัคนและเทคโนโลยรีองรบั
การลงทนุระบบขนสง่ทางราง 

ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยคีรบวงจร 
(One-Stop Services) 

• แผนสรา้งดาวเทยีมเองในประเทศ 
• สง่เสรมิการวจัิยและสรา้งและสง่ดาวเทยีมขนาดเล็ก 
• สรา้งนคิมธรุกจิเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (จ.ชลบรุ)ี 
• ใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานและบคุลากรกระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ สรา้ง

แรงบนัดาลใจเยาวชน 

มาตรการสง่เสรมิการจดัต ัง้
ศนูยว์จิยัของบรษิทัเอกชน 

• สนับสนุนบคุลากรวจัิย และโครงสรา้งพืน้ฐาน วทน. 
สําหรับบรษัิททีจั่ดตัง้ศนูยว์จัิยและพัฒนาในประเทศ
ไทย 

• เพิม่ความสามารถเทคโนโลย ีSME ในหว่งโซอ่ปุทาน 
• นํารอ่งอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส ์อาหาร และยาน

ยนต ์

• อํานวยความสะดวกการขอรับบรกิารของ
กระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ One-Stop Services:  
- มาตรวทิยา 
- การรับรองมาตรฐาน 
- การทดสอบ 
- ระบบคณุภาพ 11 



มาตรการทีจ่ะดาํเนนิการตอ่ไป 

จะดําเนนิการตอ่ไป 

การปฏริปูระบบ วทน. และวจิยัของ
ประเทศ 

การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน วทน. รองรบัการ
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมอยา่งย ัง่ยนื 

พฒันา National Academy of Science 

การทตูวทิยาศาสตร ์
(Science Diplomacy) 

• ปรับโครงสรา้งระบบ วทน. และวจัิย ทีม่เีอกภาพและ
ประสทิธภิาพ 

• ให ้วทน. และการวจัิยเป็น strategic platform ของการ
พัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม 

• กลยทุธการลงทนุวจัิย พัฒนาและนวัตกรรมทีย่ั่งยนื 

• เป็นองคก์รกลางใหข้อ้มลู ขอ้เท็จจรงิและความรู ้วทน. ตอ่
สาธารณะเพือ่การตัดสนิใจเชงินโยบายในเรือ่งมผีลกระทบ
ตอ่ประชาชน 

• ใหคํ้าปรกึษากบันายกรัฐมนตร ีคณะรัฐมนตรแีละหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งในการพัฒนาและใช ้วทน. เพือ่พัฒนาประเทศ 

• ระบบลงทนุ กํากบัดแูล และใชป้ระโยชนโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน 
วทน. ทีสํ่าคญั 
- อทุยานวทิยาศาสตรแ์ละเขตนวัตกรรม 
- โครงสรา้งพืน้ฐาน วทน. เพือ่การจัดการทรัพยากรและภัย

พบิตั ิ
- โครงสรา้งพืน้ฐานความหลากหลายทางชวีภาพ 

• ปรับยทุธศาสตรค์วามรว่มมอืกับตา่งประเทศ โดย 
- มหีน่วยทําหนา้เป็นประสานงานกลางการทตูเชงิรกุโดย

ใช ้วทน. สนับสนุนการเจรจาและความสมัพันธ ์
- ฐานขอ้มลู วทน. กบัประเทศพันธมติร 
- สง่เสรมิบทบาทภาคเอกชนไทยและตา่งประเทศ 

12 



การพัฒนาและขบัเคลือ่นกําลงัคน วทน.  
 

13 



หลักสตูรการออกแบบและเทคโนโลย ี(สสวท.) 

EBL (สสวท.) 

Brain-based 
Learning (OKMD) 

EBL (สสวท.) 

หอ้งเรยีนพเิศษวทิย ์(สพฐ./
สสวท.) 

โอลมิปิกวชิาการ ( สสวท., สอวน.) 

พสวท.  (สสวท.) 

ร.ร.จฬุาภรณราชวทิยาลยั 

ร.ร.มหดิล 
วทิยานุสรณ ์

SBTS  
(สอศ.) 

WiL 

WiL  
(สวทน.) 

นร.ทนุ (ก.วทิย)์ 

คปก., พวอ. 
(สกว.) 

สควค. (สสวท.) 

นร.ทนุ ODOS (ศธ.) 

JSTP  (สวทช.) 

Coaching (TYSA) 

THAIST (สวทน.) 

คลังสมอง 
(สศช.) 

Talent Mobility  (สวทน.) 

สพฐ. สกอ. 
สอศ. 

Training 
(OKMD) 

WIL - ภาคกีําลงัคน
กบัอดุมฯ (วว.) 

UBI 
(สกอ.) 

มหาวทิยาลยัเด็ก (สวทช.) 

โครงการ 
วมว.   

อนบุาล ประถม ม.ตน้ ม.ปลาย/ปวช. ปวส./ป.ตร ี ป.โท/ป.เอก แรงงาน เกษยีณ รวม 

YSTP (สวทช.) 

หอ้งเรยีนพเิศษ 
ม.ตน้ (สสวท.) 

อจัฉรยิ 
ภาพทางวทิย์
คณติ(สสวท.) 

I-SMaRTEC 
(สสวท.) 

การอบรมครูสาระการออกแบบและเทคโนโลย ี
(สสวท.) 

TAIST Tokyo Tech 
(สวทช.) 

WiL (มจธ.,  
สอศ.) 

TGIST,  
NUI-RC (WIL) 

(สวทช.) 

Postdoc 
(สวทช.) 

WiL  
(สวทน.) 

WIL- การพฒันา
กําลงัคนดา้น

ซนิโครตรอน (สซ.) 

นํารอ่ง STEM  (สวทน. สวทช.  อพวช.) 

WIL-อบรมบคุลากร
ดา้น ว. และ ท. 

นร.ทนุ (สกอ.) 

แรงงาน 

นร.ทนุเรยีนดวีทิยาศาสตร ์(สกอ.) 

- มสธ. 
- ศนูยก์ารเรยีนรู ้กศน. 
- On the job training 

หนว่ยงานอืน่ๆ เสรมิ
การศกึษาในระบบ 

วท.  เสรมิการศกึษาในระบบ 

วท. เสรมิการศกึษานอกระบบ 

หนว่ยงานอืน่ๆ เสรมิ
การศกึษานอกระบบ 

การศกึษาในระบบ 

โครงการพฒันากาํลงัคนดา้น วทน. ทีส่ําคญั  

ทีม่า : สว่นสง่เสรมิการพฒันาก ําลงัคนดา้น ว. และ ท. สํานกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  กมุภาพนัธ ์2558 

โรงเรยีนกําเนดิ
วทิย ์

 ดาํเนนิการโดยเอกชน 

หมายเหต ุ: ไมร่วมการสรา้งความตระหนกั   
               ดา้น วทน. 
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การสง่เสรมิบคุลากรดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
จากมหาวทิยาลยัและสถาบนัวจิยัของภาครฐั 

ไปปฏบิตังิานเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในภาคเอกชน  

คณะรฐัมนตรมีมีตเิห็นชอบ เมือ่ 18 กมุภาพนัธ ์2558 
นโยบายสง่เสรมิ Talent Mobility ดงันี ้

1. การปฏบิัตงิานในโครงการฯ ของบคุลากรจากมหาวทิยาลัยและ
สถาบันวจัิยของภาครัฐ ถอืเป็นการปฏบิัตงิานเต็มเวลาของ
หน่วยงานตน้สงักดั โดยใหน้บัเป็นอายรุาชการหรอือายงุานของ
หน่วยงานตน้สงักดั 

2. การปฏบิัตงิานในโครงการฯ ของบคุลากรจากมหาวทิยาลัยและ
สถาบันวจัิยของภาครัฐ ทีม่ขีอ้ผกูพันตามสญัญาชดใชท้นุ นบัเป็น
ระยะเวลาชดใชท้นุตามสญัญาดว้ย ทัง้นี ้ใหร้วมถงึผูรั้บทนุที่
ตอ้งการเขา้รว่มโครงการฯ กอ่นเริม่ปฏบิัตงิานในหน่วยงานตน้สังกดั
สําหรับกรณีทีห่น่วยงานตน้สงักัดเป็นมหาวทิยาลัยของรัฐ และ
องคก์ารมหาชน 

3. บคุลากรจากมหาวทิยาลัยและสถาบันวจัิยของภาครัฐทีเ่ขา้รว่ม
โครงการฯ สามารถใชผ้ลการปฏบิตังิานในภาคเอกชนใน
ชว่งเวลาดังกลา่ว เป็นผลงานในการขอตาํแหนง่ทางวชิาการหรอื
ตําแหน่งงานอืน่ๆ รวมทัง้การขึน้เงนิเดอืน โดยใหม้หาวทิยาลัยและ
สถาบันวจัิยของภาครัฐจัดทําเกณฑก์ารเลือ่นตําแหน่ง การเขา้สู่
ตําแหน่งทางวชิาการและการขึน้เงนิเดอืนทีช่ดัเจน 
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การสง่เสรมิการเคลือ่นยา้ยบคุลากร วทน.  
ในระดบัอาเซยีน (ASEAN Talent Mobility) 
 

• ผลกัดนัใหม้กีารบรรจกุารสง่เสรมิ Talent Mobility 
เป็นสว่นหนึง่ของแผนความรว่มมอืดา้น วทน. 
อาเซยีน พ.ศ. 2559 – 2568 (ASEAN Plan of 
Action on STI 2016-2025) 

• ดําเนนิการศกึษาสถานภาพและแนวทางการสง่เสรมิ
การเคลือ่นยา้ยบคุลากร วทน. ระดบัอาเซยีน 
(Study on the State of ASEAN Talent Mobility) 
โดยจัดเก็บและวเิคราะหข์อ้มลูเชงิสถติ ิรวมถงึดชันี
ชีว้ัดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเคลือ่นยา้ยบคุลากรผูม้ี
ความสามารถดา้น วทน. ในระดบัอาเซยีน 

• รเิริม่โครงการนํารอ่ง ASEAN Talent Mobility และ
การจัดทํา ASEAN Talent Registry 

เป้าหมาย: พัฒนากลไกในการดงึดดูบคุลากรผูม้คีวามสามารถดา้น วทน. จากอาเซยีน และประเทศคูเ่จรจาใหเ้ขา้มาชว่ย
ทํางานในสาขาทีข่าดแคลนของไทย ตลอดจนเสรมิสรา้งโอกาสสําหรับผูป้ระกอบการไทยในการเขา้ถงึบคุลากร วทน. ใน
อาเซยีน รวมถงึสรา้งโอกาสสําหรับหน่วยงานวจัิย/นักวจัิยไทยในการสรา้งความรว่มมอืดา้น วทน. กบัหน่วยงาน/นักวจัิยใน
อาเซยีน และประเทศคูเ่จรจา 

ASEAN Plan of Action on STI 2016 – 2025/ Vision and Goals 

16 



โครงการสนับสนุนนักเรยีนทนุรัฐบาล 
ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(นร.ทนุ ก.วทิย)์  

พ.ศ. 2533 – 2557   
มผีูไ้ดรั้บทนุ 
รวม 4,042 คน 
• ทนุตา่งประเทศ 3,754 คน 
• ทนุในประเทศ 288 คน 
 
สําเร็จการศกึษาแลว้ 
2,590 คน 

กรอบสาขาวชิาจัดสรรทนุรัฐบาลกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีปี 2558 
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โครงการนํารอ่งพฒันากาํลงัคน STEM ทางเทคนคิ  
(Work-integrated Learning: WiL) โรงเรยีนในโรงงาน 

หน่วยงานรว่มดําเนนิการ 
-สถานประกอบการ 

บจก. สยามมชิลนิ (3 โรงงาน)  
-มหาวทิยาลัย 

ม.เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี
ม.เกษตรศาสตร ์   
ม.สงขลานครนิทร ์
ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื 

การดําเนนิการ 
-  วทิยาลัย/มหาวทิยาลัยประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู ้
STEM เขา้กบัการเรยีนในโรงงาน (คร/ูอาจารยไ์ด ้
พัฒนาศักยภาพ) 
- สถานประกอบการ ลงทนุการพัฒนาบคุลากร 
วทน.  ทดแทนการจา้งงานแบบท่ัวไป 
- ผูเ้รยีนเรยีนรูค้วบคูฝึ่กทักษะการทํางานในสถาน

ประกอบการ 9 เดอืน/ปี ตลอดหลักสตูร 
- ครผููส้อน ไดเ้ขา้ไปยังสถานประกอบการเพือ่

พัฒนาศักยภาพ และสอนองคค์วามรูใ้หแ้ก่
ผูเ้รยีนในสถานประกอบการตลอด 9 เดอืน 18 



แชร์ประสบการณ์ 
เช่ือมโยง, แนะนํา 

มัน่ใจ, เช่ือใจ 
แรงบนัดาลใจ 

Guru Lecture 
Mentoring 

Internship 
Workplace Visit 

แรงบนัดาลใจ 

มัน่ใจ, เช่ือใจ 

ประสบการณ์ 
เช่ือมโยง 

S 
T 
E 
M 

• Business 
• Marketing 
• R&D 
• Production 
• Test 
• Manufacture 
• Process 
• Material 
• Supply 

ครู 

ผอ. 
นักเรียน 

 Productivity 
  Innovation 
  Competitiveness 

Industry 

School 

มืออาชีพ 

 
 

Career Academy เป็นกลไกสง่เสรมิผูม้กํีาลังในภาคการ
ผลติและบรกิารทํางานกับโรงเรยีนหรอืวทิยาลยัในพืน้ที ่ 
พัฒนากําลังคนใหม้คีุณภาพและอาชพีทีด่ ีรวมทัง้การเป็น
ผูป้ระกอบการในหว่งโซม่ลูคา่ในสาขาทีพ่ืน้ทีม่ศีักยภาพ 
 
 

Career Academy 

Boss 

เตรยีมเสน้ทางอาชพีทีด่ใีหต้ัง้แตว่ัยเรยีน +  
เพิม่ผลติภาพบคุลากรดว้ยความรู ้วทน. + 

เชือ่มโยงกบัทนุทางสงัคมในพืน้ที ่+ 
+ 
+ 

 

โครงการเตรยีมเสน้ทางอาชพี STEM: Career Academy โรงงานในโรงเรยีน 

 นํารอ่ง 4 โรงเรยีนในระดับม.ตน้             
(เขตพืน้ทีจ่.เชยีงใหม)่  
 - โรงเรยีนสนักาํแพง 
 - โรงเรยีนเทพศรินิทรเ์ชยีงใหม ่ 
 - โรงเรยีนแมอ่ายวทิยาคม  
 - โรงเรยีนบา้นแมง่อนขีเ้หล็ก  19 



พืน้ที่
ดาํเนนิการ 

สว่นกลาง 

1) สว่นกลาง 
2) ภาคเหนอื
ตอนลา่ง 

1) สว่นกลาง 
2) ภาคเหนอืตอนบน 
3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
ตอนบน 

รุน่ที ่
1 

รุน่ที ่
2 

รุน่ที ่
3 

การจดัฝึกอบรมหลกัสตูรการบรหิารจดัการนโยบายดา้น
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม  

กจิกรรม 
• การบรรยายโดยผูท้รงคณุวฒุ ิ 
• การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 
• ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ

ตา่งประเทศ 
 

ผูแ้ทนจากหนว่ยงานทีเ่ขา้รว่มในหลกัสตูร 
• หน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกจิ องคก์รอสิระ 
• ภาคการผลติ 
• ภาคการศกึษา 
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พพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ

21 



ดาราศาสตร ์77 จงัหวดั 
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เคร่ืองกําเนิดแสงซินโครตรอน  

สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน   
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Chevron’s Thailand Partnership Initiative (TPI) : Enjoy Science Programme 

  ภาครฐั                                              ภาคเอกชน                                             
ความรว่มมอื 

การ
เปลีย่

น 
แปลง
การศึ
กษา
ระดับ 
ประเ
ทศ 

  กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีระทรวงศกึษาธกิาร 

กระทรวงแรงงาน 

เชฟรอน 
สถาบนัคนัีนแหง่เอเซยี 

  เครอืขา่ยการแบง่ปันขอ้มลู
การสนับสนุนเชงินโยบาย 

STEM Hub และ CTE Hub 

การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัใหแ้กป่ระเทศไทย 

ความมั่นคง ความยั่งยนื ความมั่งคัง่ 

ทักษะในศตวรรษที ่21 ยกระดับทักษะแรงงาน เพิม่โอกาสในอาชพี 

พัฒนาการเรยีนรูแ้ก่
นักเรยีน 315,000 คน 

คร ู12,000  คน  
สอนโดย ใชส้ือ่การ

เรยีนรูใ้หม่ๆ  

เยาวชนไดรั้บการ
ฝึกอบรม175,000  คน 

ยกระดับ 600 
โรงเรยีน  จัดตัง้ STEM Hub 

12 แหง่ 
จัดตัง้ CTE (Career 

Technical Education) 
Hub 6 แหง่ 

พธิลีงนามความรว่มมอืและเปิดตวัโครงการ “Enjoy 
Science: สนกุวทิย ์พลงัคดิ เพือ่อนาคต” 

3 เมษายน 2558 



ชือ่โครงการ ระดบัช ัน้/สาขาวชิา จาํนวนทนุ/ปี 
โครงการสนับสนุนการจัดตัง้หอ้งเรยีนวทิยาศาสตรใ์นโรงเรยีน
ภายใตก้ารกํากบัดแูลของมหาวทิยาลยั (โครงการ วมว. ; 
SCiUS) [สป.วท.] 

ระดบั ม.4-6  
สาขาวทิยาศาสตร ์
18 หอ้งเรยีนๆละ 30 คน  

ปี 58 จํานวน 540 คน  

โครงการพัฒนาอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
สําหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project: 
JSTP) [สวทช.] 

มธัยมศกึษา หรอื อดุมศกึษา 
ดา้น ว. และ ท. 

ใหท้นุแลว้ 254 ทนุ 
ในปี 58 สนับสนุน 15 ทนุ 

โครงการสรา้งปัญญาวทิย ์ผลตินักเทคโน (Young Scientist 
and Technologist Program : YSTP) [สวทช.] 

ป.ตร ีปีสดุทา้ย  
ดา้น ว.และ ท. 

ใหท้นุแลว้ 457 ทนุ  
ในปี 58 สนับสนุน 30 ทนุ 

โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรเพือ่การวจิยัและพัฒนา
สําหรับภาคอตุสาหกรรม (NSTDA-University-Industry 
Research Collaboration: NUI-RC)  [สวทช.] 

ป.โท หรอื ป.เอก  
สาขา ว. และ ท. 

ใหท้นุแลว้ 115 ทนุ 
ในปี 58 สนับสนุน 25 ทนุ 

โครงการทนุนักวจัิยหลงัปรญิญาเอก (Postdoctoral 
Fellowship Program) [สวทช.] 

ป.เอก สาขา ว. และ ท.  
ทีจ่บมาไมเ่กนิ 5 ปี 

ใหท้นุแลว้ 36 ทนุ 
ในปี 58 สนับสนุน 10 ทนุ  

โครงการทนุสถาบนับณัฑติวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีทย 
(Thailand Graduate Institute of Science and Technology: 
TGIST) [สวทช.] 

ป.โท หรอื ป.เอก สาขา ว. และ ท. ใหท้นุแลว้ 905 ทนุ 
ในปี 58 สนับสนุน 55 ทนุ 

โครงการทนุสถาบนัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีัน้สงูแหง่
ประเทศไทย และสถาบนัเทคโนโลยแีหง่โตเกยีว (Thailand 
Advanced Institute of Science and Technology and 
Tokyo Institute of Technology: TAIST-Tokyo Tech) 
[สวทช.] 

ป.โท ใน 3 สาขา คอื 
  -วศิวกรรมยานยนต ์(AE)    
  -เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่ระบบสมองกลฝังตวั 
(CTES) 
  -วศิวกรรมสิง่แวดลอ้มขัน้สงูเพือ่ความยัง่ยนื (EnvE.) 

ใหท้นุแลว้ 325 ทนุ 
ในปี 58 สนับสนุน 70 ทนุ 

โครงการสาํคญัอืน่ๆ เพือ่ผลติกําลงัคนดา้น วทน. โดยกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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         ประมาณการความตอ้งการกาํลงัคน STEM ของไทย ในปี 2566 

ระดบั
การศกึษา 

Computer 
Occupations 

Engineer & 
Engineering 
Technicians 

Life and 
Physical 
Science 

Occupations 

Architects, 
Surveyors & 
Technicians 

Mathematical 
Science 

Occupations 
               รวม 

ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา              7,761                 697                 134               8,592  

มัธยมศึกษา                  159               4,548             3,410                 412               8,529  

ปวช.            54,478           14,990                 875              321             70,664  

ปวส.              1,997           140,039             6,080                 892           149,008  

ปริญญาตรี          112,211           195,332           53,365             7,128           7,480           375,516  

ปริญญาโท-ขึน้ไป              2,538               4,569             4,256                 681              940             12,984  

รวม          116,905           406,727           82,798           10,122           8,741           625,293  

ทีม่า: สวทน. , “โครงการสํารวจความตอ้งการกําลงัคนดา้น ว และ ท ในภาคการผลติและบรกิาร” , 2557 
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      STEM CAREER PROMOTION 
• Work-integrated Learning: WiL 
• Career Academy 
• STEM Retraining 
• STEM Early Recruitment 
• STEM Fellowship 
• STEM Competency Certification 
• STEM Entrepreneurship 

            STEM SUPPORT 
• STEM Research    
• STEM Incentives 
• STEM Infrastructure     
• STEM ICT 

STEM EDUCATION 
• High Quality Teachers 
• Excellent 

Schools/Faculties 
• Effective Curricula, 

Teaching/Learning 
Methods & Materials 

Overseas Partners 
e.g. Thai-US Roundtable, other 

G-to-G collaborations 

Social Enterprises 
e.g. Teach for Thailand, 

KENAN, Philanthropist, etc. 

National STEM Policy  
and Master Plan 

Industry 

Government 

Goal : Competitiveness 
Inclusiveness and 
Sustainability STEM WORKFORCE 

High Quality 
STEM Graduates 

Highly Skilled 
STEM Workers 

Computer 
Occupations 

Engineers & 
Engineering  
Technicians 

Life & 
Physical Science  

Occupations 

Architects 
Surveyors &  
Technicians 

Mathematical 
Science  

Occupations 

ทีม่า: สวทน. 

กรอบแนวคดิการจดัทําแผนพฒันากาํลงัคน STEM 

• STEM Finance     
• STEM Laws 
• STEM Network      
• Scholarship 
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มาตรการสง่เสรมิ 
เพือ่พัฒนาระบบวจัิยพัฒนา  

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

28 



การหกัลดหยอ่นคา่ใชจ้า่ยวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ี 
และนวตักรรม 300% 

• คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบเมือ่วนัที ่30 ธนัวาคม 
2557  

• 200%  300% 
• ขยายขอบเขตกจิกรรมทีส่ามารถหกัภาษีให ้

ครอบคลมุกจิกรรมนวตักรรม 

• เริม่ทดลองใชร้ะบบ Self Declaration 
สําหรับโครงการทีม่คีา่ใชจ้า่ยไมเ่กนิ 3 ลา้นบาท 
และบรษัิทเป็นผูทํ้า RDI เอง 0

10

20

30

40

50

60

70

0 100 200 300 400 500 60050 

9% 

6% 

รายได ้(ลา้นบาท) 

60% 

ทีม่า:  สวทช. 

IP 
Registration 

 

IP and 
Technology 
Acquisition 

 

R&D 
 

Training  
 

Automation/ 
Equipment Design  
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กฎหมายสง่เสรมิการสรา้งสรรคแ์ละใชป้ระโยชนน์วตักรรม 

การสรางความรู การถายทอดความรู การใชประโยชนเชิงพาณิชย 

วิจัยพ้ืนฐาน วิจัยประยุกต  

พิสูจนแนวคิด 

     พัฒนาตนแบบ  

     ผลิตนํารอง 

เริ่มจัดตั้ง เริ่มเติบโต เติบโตเต็มที่ 

กฎหมายสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม (สงตอ IP จากหนวยงานใหทุนของรัฐไปยังผูรบัทุน)  

กฎหมายสนับสนุน SMEs พัฒนาตอยอดงานวิจัย 

กฎหมายสงเสริมการลงทุนใน start-up 

มาตรการกํากับดูแลการระดมทุนเพ่ือสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม : กลต. (crowd funding) 

30 ทีม่า: สวทน. 



มาตรการสง่เสรมิการขยายการลงทนุและการต ัง้ศนูยว์จิยัพฒันา 
และนวตักรรมของบรษิทัเอกชน 

Company R&D Centers Program 

มาตรการจงูใจทางภาษี เทคโนโลย ี กําลงัคน 
(Expert, Researcher, Engineer, Technician) 

ศนูยเ์ชือ่มโยงและอํานวยความสะดวก 
 Company R&D Supporting Center (CRDC) 

R&D Cluster Package 
รว่มลงทนุกระตุน้อตุสาหรรมเป้าหมาย 

R&D Joint Lab Package 
รองรับการวจิัยและพัฒนาของ SMEs 

Pre-R&D Lab Package 
เชือ่มโยง SMEs และดงึ Technology 

ตา่งประเทศ 

National Innovation Package 
เพิม่มลูคา่ผลติภัณฑแ์ละพัฒนาแบบ

ครบสายการผลติ 

 
OBM  

Tier 1 

Tier 2,3 

ทีม่า:  สวทน. 
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การพฒันาพืน้ทีน่วตักรรมพเิศษ   
Special Area of Innovation: SIA 

รปูแบบ : 
A. ปรบัเปลีย่นอทุยานฯ เป็น SIA 

โดยมกีารลงทนุรว่มแบบ PPP  
B. พฒันาพืน้ทีท่ ีม่ศีกัยภาพเพิม่ 

  (เชน่ ระยอง ชลบรุ ีนครราชสมีา) 

พฒันาพืน้ทีเ่ฉพาะอตุสาหรรม 
  (เชน่ ASEAN Food Innopolis) 

C. พฒันา SIZ โดยภาคเอกชน 
D. ปรบัเปลีย่นนคิมอตุฯ เป็น SIA 

GISTDA Space Park Privately owned SIA 
(เชน TCC North Park) 

1 

3 

2 

เครือขายอุทยานวิทยาศาสตร 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 

PPP SIA- Transformation of 
industrial estate to SIA 

ปัจจบุนัม ี59 นคิมอตุสาหกรรม ใน 18 จังหวัด 
กนอ. ดําเนนิการเอง 11 แหง่ รว่มดําเนนิการกบัผูพั้ฒนา 48 แหง่ 

Amata Science City 

ASEAN Food Innopolis 

KMUTT Industrial Park 

เครือขายอุทยานวิทยาศาสตร 
ในภาคเหนือ 

4 

6 เครือขายอุทยานวิทยาศาสตร 
ในภาคใต 
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สทิธปิระโยชน ์มาตรการสง่เสรมิ กลไกสนบัสนนุ SIA 

มอียูแ่ลว้ อยูใ่นระหวา่ง 
ผลกัดนัเชงินโยบาย ขอเพิม่เตมิ 

 Tax and non-tax incentives 
เชน่ Tax 300% 

Talent Mobility 

 สทิธปิระโยชน ์                    
เชน่ ยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 8 ปี  
ไมจํ่ากดัวงเงนิ 
 มาตรการสง่เสรมิและกลไก

สนบัสนุน 

เชน่ เงนิทนุรว่มวจัิย และ 
Translational Research 
Fund 

 มาตรการสง่เสรมิ 
และกลไกสนบัสนุน เชน่ 
- (รา่ง) พรบ.สง่เสรมิการใช ้

ประโยชนผ์ลงานวจัิยและ
นวัตกรรม 

- (รา่ง) พรบ. สง่เสรมิการจัดตัง้
และพัฒนาธรุกจิเทคโนโลย ี

- การจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ 
- Crowd Funding 
- SBIR (หรอื เงนิทนุสนับสนุนการ

วจัิยพัฒนาของ startups & 
SMEs) 

o ยกเวน้ภาษนํีาเขา้ 
ผลติภณัฑต์น้แบบ 

o สทิธปิระโยชนท์างภาษสีาํหรบัผูพ้ฒันา 
SIZ รวมท ัง้บรษิทั 
วจิยัพฒันา และผูเ้ชีย่วชาญ 
ทีท่าํงานอยูใ่นเขตพืน้ที ่ 

- 10-Year corporate income tax 
exemption without cap. 

- Expert’s personal income tax waive for  
the first 5 years and after 5 years 10% 
flat rate 

o มาตรการสง่เสรมิและกลไกสนบัสนุนการ
ทาํวจิยัพฒันาอืน่ 

33 ทีม่า: สวทน. 



Phase Early stage 
Expansion 

stage 
Later stage 

Element Seed Start-up Expansion Bridge MBO/MBI 

Profit 
Development 

ครอบครวั เพือ่น ผูก้อ่ต ัง้  
Angel Investor 

Venture Capital 

SME Exchange        Stock Exchange 

Crowdfunding  
(Donation & Reward) 

Equity Crowdfunding  

Equity/Debt Capital  

เขา้ถงึยาก ลงทนุจรงินอ้ย 

มนีอ้ย เลอืกลงทนุ
เฉพาะ

ผลตอบแทนสงู 

Crowdfunding ปิด 
financing gap  

Source of Financing 

Sources  
of  

Financing 
 

กลไกระบบตลาดทนุเพือ่สนบัสนนุผูป้ระกอบการนวตักรรมไทย 

1 
2 

3 

ทีม่า: ดร.วรพล โสคติยานรุกัษ์ 
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การจดัทําบญัชสีนิคา้ความตอ้งการจดัซือ้จดัจา้งของภาครฐั  
และบญัชนีวตักรรมไทย 
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RUBBER, BIOFUEL, HALAL 
SCIENCE 

SPACE, STEM EDUCATION 

ENERGY EFFICIENCY, CLEAN ENERGY, 
BIOMATERIALS 

STEM & VOCATIONAL EDUCATION 

HEALTH&LIFE SCIENCES 

BIOENERGY 

BiOFUEL 

RENEWABLE ENERGY, LIFE 
SCIENCES, HEALTH, 

ENVIRONMENT, CLIMATE 
CHANGE, NANOTEC, STEM 

EDUCATION 

INDUSTRIAL DESIGN 

ICT, SPACE 

AGRICULTURE. RAILWAY, 
SPACE 

RUBBER, BIOFUEL, HALAL 
SCIENCE 

BIODIVERISTY, FISHERY 

AGRICULTURE, WATER MANAGEMENT, 
ANIMAL DISEASE CONTROL 

AGRICULTURE, WATER RESOURCE 
MANAGEMENT, ICT 

RENEWABLE ENERGY, LIFE 
SCIENCES, HEALTH & 
ENVIRONMENT, RAIL 

ICT,  
DIGITAL TECH 

FOOD & AGRICULTURE TEC, 
DAIRY FARM, STEM 

EDUCATION 

FOOD & AGRICULTURE TEC, 
HEALTH SCIENCES, 

BIOENERGY 

 
HEALTH 

LIFE SCIENCES 
STEM EDUCATION 

HEALTH SCIENCES, 
BIOENERGY 

STEM EDUCATION 

การทตูวทิยาศาสตร ์(Science Diplomacy) 

INNOVATION MANAGEMENT 

บรูณาการการดําเนนิงานดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรม (วทน.) 
ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการตา่งประเทศ โดยเฉพาะในมติกิารพัฒนาขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมยทุธศาสตร ์ใหส้อดคลอ้งกับ
แนวทางการปฏริปู วทน. และยทุธศาสตรก์ารตา่งประเทศของไทย 
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Thailand Science, Technology and Innovation  

Global Partnership (TGP) Program  
 

HRD & Talent 
Mobility 

Strategic R&D 
Collaboration 

SME & Innovation 
Partnership 

Thematic Tracks: Food & Agriculture, Health & Life Sciences, Energy, Climate 
Change, ICT & Digital Economy, Rail & Logistics 

เนน้สรา้งความรว่มมอืในสาขายทุธศาสตร ์เชือ่มโยง SME ไทยสูน่วัตกรรมโลก 
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เชือ่มโยงการวจิยัและพฒันา วทน. กบัโครงการลงทนุขนาดใหญข่องรฐั 

 
 
 
 

Rail System 

 
 
 
 

Water Management 

 
 
 
 

National Space 
Program 
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กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
http://www.most.go.th 
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