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แนวทางการพฒันาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม  
 1. สรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อ ือ้อาํนวยตอ่การพฒันา/ประยกุตใ์ช ้วท. เพือ่สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคแ์ละสรา้ง
มลูคา่เพิม่ใหภ้าคผลติ 

เป้าหมายแผนพฒันาฯ 11 

1.เพิม่สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยการลงทนุเพือ่การวจัิยและพัฒนาเป็นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 1 และ
เพิม่ขึน้เป็นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 2 ของ GDP ในระยะตอ่ไป โดยมสีดัสว่นการลงทนุวจัิย
และพัฒนาของภาคเอกชนตอ่ภาครัฐเพิม่ขึน้เป็น 70 : 30 

2.จํานวนบคุลากรดา้นการวจัิยและพัฒนาเพิม่ขึน้เป็น 15 คนตอ่ประชากร 10,000 คน 

๑๑ แผนฯ 

เป้าหมายและแนวทางการพฒันาดา้น วท. ภายใตแ้ผนฯ ฉบบัที ่11  
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 1.1 ปฏริูประบบการใหส้ ิง่จูงใจดา้น
การเงนิ การคลงั และอื่นๆ โดยลด
ขัน้ตอนปฏิบัติใหค้ล่องตัว เอื้อต่อการ
ปฏบิัตจิรงิ เพิม่มาตรการจูงใจในรูปการ
ร่วมทุนหรือการจัดตัง้กองทุนวิจัยร่วม
ภาครัฐและเอกชน ใหส้ทิธปิระโยชนด์า้น
ภาษีทีค่รอบคลุมการพัฒนาเทคโนโลย ี
และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบยีบทีเ่ป็น
อุปสรรคต่อการทําวจัิยพัฒนา และการ
ใชป้ระโยชน์ รวมทัง้ใชก้ลไกจัดซือ้จัด
จา้งภาครัฐเพื่อสนับสนุนการทําวิจัย
พัฒนา และสรา้งตลาดรองรับธุรกิจ
เทคโนโลยเีกดิใหม ่  

 1 . 2  ส ร้า ง ม า ต ร ก า ร ส่ ง เ ส ร ิม
โครงการลงทุนว ิจยัและพฒันา
ขนาดใหญใ่นสาขาทีเ่ป็นเป้าหมาย
การพฒันาประเทศ และมาตรการดดู
ซับเทคโนโลยจีากการลงทุนตรงจาก
ต่างประเทศ ส่งเสริมระบบทรัพย์สนิ
ทางปัญญา เชน่ สรา้งระบบการบรหิาร
จั ด ก า ร ท รั พ ย์ส ิน ท า ง ปั ญ ญ า ที่ มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสิทธิในการ
ครอบครองลขิสทิธิใ์นผลติภัณฑท์ีจ่ด
สทิธบิตัรในตา่งประเทศ  

 1.3 ปรบัระบบบรหิารจดัการดา้น 
ว ท .  ใ ห้ มี เ อ ก ภ า พ แ ล ะ
ประสทิธภิาพ โดยมีระบบประสาน
และเชื่อมโยงการทํางานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทั ้งในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติทั ้ง ใน
ภาครัฐและเอกชนอย่างบูรณาการ 
และมรีะบบตดิตามประเมนิผลทีเ่ป็น
รปูธรรม 



2.1 เร่งพฒันาอุทยานวทิยาศาสตร ์ศูนยค์วามเป็นเลศิ ศูนยบ์่มเพาะ สถาบนัวจิยัและ
พฒันา สถาบนัวจิยัเฉพาะทาง และศนูยบ์รกิารวเิคราะหท์ดสอบอยา่งเพยีงพอและท ัว่ถงึ
โดยเฉพาะในระดบัภูมภิาค และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ หรอืสนับสนุนใหภ้าคเอกชน
และนักลงทุนตา่งประเทศจัดตัง้ศนูยว์จัิยในประเทศไทย รวมทัง้การนําขอ้มูลภูมสิารสนเทศมา
ประยกุตใ์ชเ้พือ่การพัฒนาประเทศในดา้นตา่งๆ 

2.2 สง่เสรมิการลงทุนวจิยัและพฒันานวตักรรมทีนํ่าไปใชป้ระโยชนท์ ัง้เชงิพาณิชยแ์ละ
ชุมชน เพือ่สนับสนุนภาคอตุสาหกรรมและบรกิารในสาขาศักยภาพ ยกระดับสนิคา้ชมุชนโดยให ้
ความสําคัญกับการสรา้งความเชื่อมโยงและร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายวิจัยระหว่าง
สถาบันการศกึษา สถาบันวจัิย ภาคการผลติและชมุชน เครอืขา่ยวสิาหกจิตา่งๆ และสมาคมและ
องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและตา่งประเทศ โดยมกีารถา่ยทอด แลกเปลีย่นความรู ้จัดการความเสีย่ง
และผลประโยชนท์ีช่ดัเจน รวมทัง้สรา้งกระบวนการวจัิยและพัฒนาทีเ่ป็นระบบ โดยบรูณาการการ
ทํางานระหว่างหน่วยงานหลักที่เกีย่วขอ้ง ตัง้แต่เริม่กระบวนการจัดทําแผนวจัิย บุคลากรวจัิย 
แหลง่ทนุวจัิย การบรหิารจัดการความรู ้และการจัดทําฐานขอ้มลูทีม่คีวามเชือ่มโยงกนั โดยมดีัชนี
ชีวั้ดการประเมนินโยบายวจัิยและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยทีีช่ดัเจน 

2.3 พฒันาบุคลากรดา้นวทิยาศาสตรแ์ละนกัวจิยัใหเ้พยีงพอท ัง้ในเชงิปรมิาณและ
คณุภาพ โดยใหค้วามสําคญักบัการสง่เสรมิการผลติและพัฒนาบคุลากรวจัิยทีม่บีรูณาการระหวา่ง
การเรยีนรูก้บัการทํางานจรงิในสถานประกอบการ สนับสนุนนักเรยีนทนุและผูม้คีวามสามารถพเิศษ 
พัฒนาครูวทิยาศาสตร ์รูปแบบและสือ่การเรยีนการสอนทีท่ันสมัย และสรา้งความตระหนักของ
ประชาชนใหเ้รียนรู ้คดิ และทําอย่างเป็นวทิยาศาสตร ์รวมทัง้เปิดโอกาสเขา้ถงึขอ้มูลและองค์
ความรูด้า้นวทิยาศาสตรฯ์ อยา่งทั่วถงึ เพือ่สามารถนาไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจําวัน 

 แนวทางการพฒันาดา้น วท. ภายใตแ้ผนฯ ฉบบัท ี11 (ตอ่) 
2. พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทาง วท. ใหท้ ัว่ถงึและเพยีงพอในลกัษณะความ
รว่มมอืรฐัและเอกชน 
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• ยกระดบัห่วงโซ่มูลค่าภาคอุตสาหกรรมสู่การใช้
เทคโนโลยชี ัน้สูง เพือ่รักษาฐานอุตสาหกรรมเดมิ และ
มุง่พฒันาอตุสาหกรรมอนาคตทีส่รา้งรายไดใ้หม ่ 

• สรา้งมูลค่าใหก้บัภาคเกษตร ภาคบรกิาร และการ
ทอ่งเทีย่ว เพราะเป็นแหลง่สรา้งรายไดห้ลักและการจา้ง
งานขนาดใหญข่องประเทศ 

• สรา้งปจัจยัแวดลอ้มใหเ้อือ้ตอ่การพัฒนาภาคการผลติ
และบรกิาร โดย 

 ใช ว้ ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวตักรรม ในการสรา้งมลูคา่เพิม่ 

 มีปริมาณแรงงาน บริการโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบโลจสิตกิส ์ICT และพลงังาน ทีเ่พยีงพอกับ
ความตอ้งการ และมคีณุภาพระดบัสากล 

 มกีฎ ระเบยีบทีเ่อือ้ตอ่การสรา้งความสามารถในการ
แขง่ขนั   

 รักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิมหภาค 

• ใชโ้อกาสจากเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนในปี 2558 ใน
การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

ภาคการผลิตและบรกิาร

ปรับปรุง

กฎ ระเบียบ

โครงสรางพืน้ฐาน

บก น้ํา อากาศ 

ICT พลังงาน

R&D

Innovation

พัฒนาป�จจัยแวดล้อม
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เกษตร อุตสาหกรรม
ภาคท่องเที�ยว

/บริการ

Moving up      value chain

การศึกษา
รักษาเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจ

ฐานเดิม อนาคต

เพิ่มรายได้จากฐานเดมิ และสร้างรายได้จากโอกาสใหม ่

Growth & Competitiveness 

ASEAN 
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1. ดา้นการใหส้ทิธปิระโยชน ์ 

• เร่งรัดการปรับมาตรการทางภาษีในประเด็นการยกเวน้ภาษีเงินไดสํ้าหรับ
ค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนา 300% และการใหส้ทิธปิระโยชน์ทีส่งูขึน้แก่
ค่าใชจ้่ายทางการวจัิยและพัฒนาส่วนทีเ่พิม่ขึน้จากปีก่อน รวมทัง้กระบวนการ
พจิารณาอนุมัตใิหม้คีวามคล่องตัวและรวดเร็วยิง่ขึน้เพือ่เป็นการจูงใจใหเ้อกชน
โดยเฉพาะ SMEs เพิม่การลงทนุดา้นนี้ทกุปี รวมทัง้ สทิธปิระโยชนด์า้นภาษี
สําหรับนักวจัิยทัง้ทีเ่ป็นคนไทยและชาวตา่งชาต ิเพือ่สนับสนุนการตัง้สํานักงาน
ปฏบิตักิารภมูภิาค (ROH)/ศนูยว์จัิยในประเทศไทย 
 

• เร่งสรา้งแรงจูงใจเพือ่กระตุน้ใหภ้าคเอกชนมกีารลงทุนใน
การวจัิยและพัฒนาตลอดกระบวนการมากยิง่ขึน้โดยเฉพาะ 
SMEs ตั ้งแต่การพัฒนาแนวความคิด การสรา้งตน้แบบ
ผลิตภัณฑ์ การทดลองผลิต ไปจนถึงการขยายผลเชิง
พาณชิย ์ในรปูเงนิอดุหนุนหรอืเงนิกูโ้ดยสถาบันการเงนิของ
รัฐ อาทิ การอุดหนุนในลักษณะของการรวมกลุ่มหลาย
บรษัิท (Consortium) และมมีหาวทิยาลัยหรอืสถาบันวจัิย
เขา้มามสีว่นรว่ม จัดตัง้กองทนุ R&D ศนูยว์จัิยเฉพาะสําหรับ 
SMEs เป็นตน้  
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2. ดา้นระบบกฎหมายและทรพัยส์นิทางปญัญา  

• เร่งรัดปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทําวิจัยพัฒนาและการใช ้
ประโยชน ์เชน่  
 ประเด็นการเป็นเจา้ของและใชป้ระโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาใน

หน่วยงานใหท้นุของภาครัฐทีค่วรมแีนวทางปฏบิัตเิดยีวกนั (กฎหมายสง่เสรมิ
การใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิยจ์ากผลงานวจัิย)  

 กฎหมายสง่เสรมิการถา่ยทอดเทคโนโลย ี 
 นโยบายการจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐที่ส่งเสรมิการสรา้งตลาดเทคโนโลยีและ

นวตักรรม  
 แนวทางปฏบิตัเิรือ่งหนีส้ญูสําหรับเงนิอดุหนุนในโครงการรว่มทนุของรัฐ 

• เร่งปฏริูประบบการใหบ้รกิารจดทะเบยีนทรัพยส์นิทางปัญญาใหม้ปีระสทิธภิาพ
รวดเร็วไดม้าตรฐานสากล และสามารถรองรับพลวัตรการเปลีย่นทางการคา้และ
เศรษฐกจิทัง้ในประชาคมอาเซยีนและประชาคมโลก 
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3. ดา้นการสง่เสรมิบคุลากรวจิยั 

• สนับสนุนการดําเนนิโครงการ Talent Mobility (การเปิดโอกาสใหนั้กเรยีนทนุ
รัฐบาล หรอืนักวจัิยในภาครัฐสามารถทํางานวจัิยกบัภาคเอกชนได)้ และสง่เสรมิ
ใหม้กีารแลกเปลีย่นนักวจัิยระหวา่งกนัใหม้ากขึน้ ตลอดจนใหม้กีารขยายผลในวง
กวา้ง เพือ่แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนนักวจัิยของภาคเอกชน  
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• สนับสนุนใหม้ีโครงการใหทุ้นการศึกษาร่วมกันสําหรับนักวิจัยภาครัฐและ
ภาคเอกชนใหม้ากขึน้ 

• สง่เสรมิการผลติและพัฒนาบุคลากรวจัิยทีม่บีรูณาการระหวา่งการเรยีนรูก้ับการ
ทํางานจรงิ สง่เสรมิใหนั้กเรยีนทุนทํางานวจัิยทัง้ในและต่างประเทศหลังสําเร็จ
การศึกษา และเร่งยกระดับความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
วศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์(STEM) เพือ่ตอบสนองความตอ้งการแรงงาน
ทักษะสงูของภาคอตุสาหกรรม 

www.nesdb.go.th 
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3. ดา้นการสง่เสรมิบคุลากรวจิยั (ตอ่) 
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• เร่งพัฒนาครูว ิทยาศาสตร์ พรอ้มไปกับสรา้งความตระหนักของสังคมและ
ประชาชนใหเ้รยีนรู ้คดิ และทําอยา่งเป็นวทิยาศาสตร ์

• ประชาสมัพันธนั์กวจัิยทีค่ดิคน้งานวจัิยทีเ่ป็นประโยชนต์อ่เศรษฐกจิและสงัคมให ้
เป็นทีรู่จั้กแพรห่ลายในวงกวา้ง 
 

• เพิม่ชอ่งทางการเขา้ถงึนักวจัิยและทรัพยากรของมหาวทิยาลัย เฉพาะอย่างยิง่
ใหก้บั SMEs  
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4. ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

• ใหค้วามสําคัญกับการกําหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมโครงการลงทุนวจัิยและ
พัฒนาขนาดใหญ ่
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• สนับสนุนสง่เสรมิใหภ้าคเอกชนจัดตัง้ศูนยว์จัิยของตนเองในประเทศไทย หรอื
ร่วมกันจัดตัง้ศูนยบ์่มเพาะ ศูนยว์เิคราะหท์ดสอบ/สอบเทยีบ/หอ้งปฏบิัตกิารที่
เพยีงพอและสอดคลอ้งความตอ้งการ  

• สนับสนุนการพัฒนาอุทยานวทิยาศาสตรภ์ูมภิาคใหเ้ป็นเครือ่งมอืสําคัญในการ
ส่งเสริมการทําวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน โดยตอ้งกําหนดสาขา
อุตสาหกรรมทีต่อ้งการมุ่งเนน้ใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการและเหมาะสมกับ
พืน้ที ่

• เร่งยกระดับหอ้งปฏบิัตกิารวจัิยและศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
ส่งเสริมการสรา้งมูลค่าเพิ่มแก่อุตสาหกรรมที่
ประเทศไทยมีศักยภาพ เช่น เกษตรและอาหาร 
สขุภาพ พลงังาน และสิง่แวดลอ้ม 

• เร่งพัฒนาระบบรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยทีางการศกึษา  
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5. ดา้นการบรหิารจดัการ 

• สนับสนุนใหค้ณะกรรมการบรูณาการดา้นยทุธศาสตรข์องการวจัิยเป็นกลไกหลัก
ในการบรหิารจัดการงานวจัิยของประเทศ 
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• กํากับใหรั้ฐวสิาหกจิใชจ้่ายงบประมาณดา้นการวจัิยและพัฒนาใหไ้ดร้อ้ยละ 3 
ของกําไร ตามมต ิครม. อยา่งเครง่ครัด 

• พัฒนาแนวทางทีจ่ะใชค้วามรูท้างเทคโนโลยทีี่นําเขา้จากต่างประเทศใหเ้กดิ
ประโยชน์สูงสุด และมุ่งใหเ้กดิการแพร่กระจายของความรูท้างเทคโนโลยีที่
นําเขา้จากต่างประเทศอย่างมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด เพื่อใหผู้ป้ระกอบการใน
ประเทศสามารถตอ่ยอดและพัฒนาองคค์วามรูด้ังกล่าว เพือ่ยกระดับการพัฒนา
ทางเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมภายในประเทศ สามารถเพิม่ขดีความสามารถใน
การแข่งขันใหก้ับธุรกจิไดอ้ย่างยั่งยนื ซึง่จะนําไปสู่การปรับเปลีย่นสถานะจาก
ผูรั้บการถา่ยทอดเทคโนโลย ีเป็นผูส้ง่ออกเทคโนโลยใีนระยะยาว 
 

www.nesdb.go.th 



5. ดา้นการบรหิารจดัการ (ตอ่) 
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• กําหนดจุดมุง่เนน้ของการลงทนุวจัิยและพัฒนาใหเ้หมาะกับขนาดของธรุกจิและ
อตุสาหกรรม เพือ่ใหก้ารทําวจัิยและพัฒนามจีดุมุง่เนน้ชดัเจนและเกดิผลกระทบ
ทางเศรษฐกจิ เชน่ 
 กําหนดแนวนโยบายการวจัิยเพือ่แกไ้ขปัญหาการทําธรุกจิของภาคเอกชนใน

เชงิสาธารณะสําหรับผูป้ระกอบการขนาดเล็ก (S)  
 การวิจัย เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ สําห รับ

ผูป้ระกอบการขนาดกลาง (M) 
 การวจัิยทีม่ผีลกระทบต่อศักยภาพการแข่งขันของห่วงโซ่อุปทาน (Supply 

Chain) สําหรับผูป้ระกอบการขนาดใหญ ่(L) 
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6. ดา้นการจดัสรรงบประมาณ 

• หน่วยงาน 6ส วช และหน่วยงานวจัิยอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งควรตอ้งพิจารณาการ
ดําเนินงานร่วมกัน ตัง้แต่ขัน้การวจัิยพัฒนาไปจนถงึกระบวนการพัฒนาสู่เชงิ
พาณชิยใ์หช้ดัเจน เพือ่ลดความซํ้าซอ้นในการดําเนนิงาน มกีารวางแผนงานวจัิย
รว่มกนั และนําเสนอแบบบรูณาการ เพือ่สรา้งความชดัเจนทัง้ทางดา้นหน่วยงาน
รับผดิชอบหลัก รายละเอยีดกจิกรรม และแผนการใชง้บประมาณ ซึง่จะชว่ยให ้
การขับเคลือ่นงานวจัิยชัดเจนเป็นรูปธรรม และมคีวามต่อเนื่องดา้นงบประมาณ
สนับสนุนยิง่ขึน้ 
 

14 

• เร่งส่งเสริมใหม้ีการจัดสรรทุนเป็นพิเศษในขัน้ตอนการแปลงงานวจัิยสู่เชงิ
พาณชิย ์
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