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สถานการณ์ของระบบวจิัยและนวตักรรมของประเทศไทย

การน าผลงานไปใช้ประโยชน์
ไม่มีกฎหมายส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยโดยภาคเอกชน

ไม่มีข้อผูกมัดให้ผลงานวิจัยที่ท าขึ้นต้องตอบสนองโจทย์ได้จริง
รัฐใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในประเทศน้อย

โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ 
ไม่เอื้อประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม

การพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพื้นฐาน
การวิเคราะห์ ทดสอบ และรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์มีน้อย

จ านวยหน่วยวิจัยเฉพาะทางมีน้อย โดยเฉพาะเทคโนโลยีชั้นสูง
ขาดแรงจูงใจและเส้นทางอาชีพนักวิจัยที่เหมาะสม

กลไกให้นักวิจัยไปท างานเอกชนไม่พอ
จ านวนนักวิจัยมีน้อย

การจัดองค์กรของหน่วยงานในระบบวิจัย

ขาดการเชื่อมโยงเป็นเครือขา่ยวิจัยที่มีคณุภาพ
งานวิจัยไม่ตรงโจทย์ที่ประเทศต้องการ

การก ากับนโยบายของประเทศ

นโยบายเป็นแบบระยะสัน้และจัดสรรแบบรายป ี
ไม่เหมาะต่องานวิจัยขนาดใหญ่ต่อเนื่อง

หน่วยให้ทุนและหน่วยวิจัยขนาดใหญ่ก าหนดทิศทางวิจัยของตัวเอง 
ไม่ได้ท าหน้าที่แท้จริง

การจัดงบประมาณและการบริหารงานวิจัย
ทั้งประเทศลงทุนวิจัยต่ ามาก ไม่เป็นไปตามเป้าหมายประเทศ
เอกชนลงทุนวิจัยต่ ากว่าเพื่อนบ้าน

ขาดทุนTranslational Research ที่ใช้ต้นทุนสูง มีความเสี่ยงด้านตลาด
งานวิจัยกระจัดกระจายไม่เชื่อมโยงสู่การผลิตและบริการ

การประสานงานระหว่างหน่วยบริหารงานวิจัยไม่มีปะสิทธิภาพ

ที่มา : บรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนเพื่อปรับปรงุกฎหมายและการก าหนดพันธกิจของหน่วยงานตามแนวทางการปฏิรปู” โดย รองนายกรัฐมนตรี (พลอาการศเอก ประจิน จั่นตอง) วันพุธท่ี 7 กันยายน 2559 ณ โรงแรมรามาการเ์ด้นส์ กรุงเทพฯ
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แนวทางการแก้ปัญหา

การน าผลงานไปใช้ประโยชน์
- จัดให้มีทุนสนับสนุน Translational research
- ส่งเสริมกลไกประชารัฐให้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย  
ในประเทศให้มากขึ้น
- ปรับปรุง/เพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
เร่งรัดการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
- ปรับปรุงบริการการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

การพัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพื้นฐาน

การจัดองค์กรของหน่วยงาน
ในระบบวิจัย

การก ากับนโยบายของประเทศ
ปรับให้การก าหนดนโยบายระบบวิจัยของประเทศมีเอกภาพ โดย
ตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพียงชุดเดียว โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานและมีคณะกรรมการจากภาครัฐและเอกชน

การจัดงบประมาณและการบริหารงานวิจัย

- จัดให้มีแผนพัฒนาก าลังคนที่มีทกัษะตามความต้องการ
- พัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัย ที่มีระบบแรงจูงใจที่เหมาะสม
- จัดตั้งศูนย์วิจัยที่จ าเป็น โดยเฉพาะศูนย์วิจัยเทคโนโลยีเพ่ือ
อุตสาหกรรม รวมทั้งศูนย์วิจัยตามโจทย์พ้ืนที่
- เพิ่มโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพแบบบูรณาการและมี
ประสิทธิภาพ

- ทบทวนบทบาทหน่วยงานในระบบวิจัยไม่ให้ซ้ าซ้อน
- ก าหนดหรือมอบหมายขอบเขตงานวิจัยตามความสามารถหลักของหน่วยวิจัย
- ยกระดับความสามารถของหน่วยวิจัยอย่างต่อเนื่อง
- สร้างเครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
- ปรับระบบบริหารจัดการระบบวิจัยและองค์กรวิจัย

- ใหมี้ยุทธศาสตร์วิจัยท่ีมีรายละเอียดของเป้าหมาย และทรัพยากรที่ต้องลงทุน
ในระยะยาว 20 ปี ที่ชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมายประเทศ
- ใหมี้ระบบงบประมาณที่สามารถลงทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ให้ถึงเป้าหมายโดย
มอบหมายให้หน่วยงานให้ทุนต่างๆ บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ที่มา : บรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนเพื่อปรับปรงุกฎหมายและการก าหนดพันธกิจของหน่วยงานตามแนวทางการปฏิรปู” โดย รองนายกรัฐมนตรี (พลอาการศเอก ประจิน จั่นตอง) วันพุธท่ี 7 กันยายน 2559 ณ โรงแรมรามาการเ์ด้นส์ กรุงเทพฯ
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สรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขระบบวิจัยและนวัตกรรม

การก ากับนโยบายและทิศทางงานวิจัยของประเทศ

การจัดองค์กรและภารกิจของหน่วยงานในระบบวิจัยของประเทศ

การจัดระบบงบประมาณในระบบวิจัยของประเทศ

ปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบ

ปัญหาเชิงกลไกการ
ยกระดับความสามารถ

ด้านการวิจัยของประเทศ

กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ

การสร้างและส่งเสริมบคุลากรวิจัย

ความเพียงพอของโครงสร้างพื้นฐาน

การน าผลงานไปใช้ประโยชน์

กรอบยุทธศาสตร์
การวิจัยแห่งชาติ 

20 ปี

การปฏิรูประบบ
วิจัยแบบบูรณา
การของประเทศ

ที่มา : บรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนเพื่อปรับปรงุกฎหมายและการก าหนดพันธกิจของหน่วยงานตามแนวทางการปฏิรปู” โดย รองนายกรัฐมนตรี (พลอาการศเอก ประจิน จั่นตอง) วันพุธท่ี 7 กันยายน 2559 ณ โรงแรมรามาการเ์ด้นส์ กรุงเทพฯ
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การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุผล

ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ประเทศไทย 4.0

ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี
ขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

สามารถใช้ประโยชน์ทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคมแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี 
โดย รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจอน จั่นตอง 5



การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

แนวทางการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม

จัดตั้งสภานโยบายวิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ 
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

จัดท านโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ว และ น 

ปรับระบบจัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์ ว และ น 

พัฒนาบุคลากรทั้งปริมาณ
และคุณภาพ

ทบทวน ปรับภารกิจ และ
อ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน
ในระบบ ว และ น

ปรับปรุง/เพิ่มเติม กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: พัฒนาจากแผนการขบัเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจยัและนวตักรรมแบบบูรณาการของประเทศและกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแหง่ชาติ 20 ปี 6



ระบบงบประมาณสนับสนุน ว และ น 
ตรงกับยุทธศาสตร์ ว และ น และต่อเนื่อง

เพ่ิมจ านวนนักวิจัยที่มีคุณภาพ 
และเป็นอาชีพที่มั่นคง

หน่วยงานมีโครงสร้างและหน้าทีช่ัดเจน 
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ว และ น 

ผลงานวิจัย
ใช้ประโยชน์ได้จริง

ระบบติดตาม
ประเมินผลชัดเจน

กลไกส่งต่อผลงาน ว และ น 
สู่ภาคปฏิบัติ

นโยบายและยุทธศาสตร์ ว และ น ให้มี
เอกภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

เชื่อมโยงฐานข้อมูล
ว และ น ทั้งระบบ

ทิศทางการปฏิรูป
ระบบวิจัย

ที่มา: พัฒนาจากแผนการขบัเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจยัและนวตักรรมแบบบูรณาการของประเทศและกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแหง่ชาติ 20 ปี 7



กรอบแนวคิดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

บูรณาการและขับเคลื่อน
การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม 
ทั้งทางด้านยุทธศาสตร์ บุคลากร 

งบประมาณ 
กฎหมายและปัจจยัเอื้อ

ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
• นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม สอดคล้องและ

เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
• มีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถใช้

ประโยชน์และ commercialize ได้จริง
• ค านึงถึงความต้องการของผู้ใช้ จัดล าดับความส าคัญ โดยมีวาระ

เรื่องใหญ่ๆ ที่มุ่งเน้นรายประเด็นที่ชัดเจน และมีกลไกการ
ขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์

• ให้ความส าคัญกับมิติทั้งด้านสังคมและอุตสาหกรรม โดยการวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

• สามารถติดตามและประเมินผลได้

ด้านบุคลากรการวิจัยและนวัตกรรม
• มีนักวิจัยและนวัตกรรมจ านวนเพียงพอ และมีคุณภาพ

สอดคล้องกับประเด็นมุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรม

• มีฐานข้อมูลกลางด้านก าลังคน บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ

• พัฒนา สร้างและส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการ
วิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคสังคม
และอุตสาหกรรมในปัจจุบันและอนาคต

ด้านระบบงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม
• ปรับระบบให้เกิดบูรณาการการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย

และนวัตกรรม
• จัดสรรงบประมาณการวิจัยเป็นรูปแบบ Strategic Allocation 

ตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 
และแบบเป็นก้อน (Block Grant) ให้เกิดความต่อเนื่อง โดย
สามารถติดตามและประเมินผลได้

• ทบทวนบทบาทของกองทุนที่ท าหนา้ที่สนบัสนนุวิจัยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ด้านกฎหมาย ปัจจัยเอื้อการวิจัยและนวัตกรรม
• ปรับปรุงและจัดท ากฎหมายรองรับการปฏิรูประบบวิจัยและ

นวัตกรรม
• จัดโครงสร้างหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้เป็น

เอกภาพ มีบทบาท ภารกิจที่ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน และไม่ทับซ้อน
เชิงผลประโยชน์ โดยมีบทบาทหลักของแต่ละหนว่ยงานเพียง
บทบาทเดียว มีตัวชี้วัดที่เหมาะสมและชัดเจน

• ปลดล็อคข้อจ ากัดและอุปสรรคของระบบหรือกลไกการบริหาร
จัดการงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน ์โดยเฉพาะ
ระบบมาตรฐาน การตรวจวิเคราะห์ และการจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม

ที่มา: พัฒนาจากแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการของประเทศและกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี 
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ยทุธศาสตร์ชาติ
20 ปี

ความท้าทายข้างหน้า
(Challenge)

สร้างขดีความสามารถ
รองรับ

โอกาสของประเทศ
(Opportunity)

Value
Creation/Capture

ยุทธศาสตร์การวจิัยและนวตักรรมแห่งชาติ

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมฉับพลันอย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
ที่ท าให้ประเทศไทยสามารถสร้างโอกาส และ Capture Value รวมทั้งการสร้างขีดความสามารถในระยะยาว

ที่มา : เอกสารการประชุมคณะบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม คร้ังท่ี 3/2560 วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 9

การเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมฉับพลัน
(Global Disruptive Change)



เพื่อใหส้ามารถรับมือและกา้วทนัการเปล่ียนแปลงของโลก 
ประเทศไทยตอ้งเปล่ียนระบบ ว และ น ในมิติต่อไปน้ี

0201 03 04 05
การวิจัยและนวัตกรรม
ที่มาจาก Supply Side

หัวข้อวิจัยเป็นชิ้นๆ
(Fragmented 

Research Projects)

Something in 
Everything

เน้นพัฒนาความเป็น
เลิศทางเทคโนโลยี

ต่างคนต่างคิด

เกิดความซ้ าซ้อน
และขาดพลัง

State of the Art 
Technology

แตะทุกเรื่อง แต่ไม่เก่งสัก
เรื่องเบี้ยหัวแตกตอบโจทย์ผู้วิจัย

การวิจัยและนวัตกรรมที่
มาจาก Demand Side

วาระการวิจัยเรื่องใหญ่ๆ
ที่ชัดเจน

(Integrated Research Agendas)

Everything in
Something

เน้นการพัฒนาและการ
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

(State of the Art 
Technology)

สร้างเครือข่ายการพัฒนา
นวัตกรรมและการวิจัยอย่าง

เป็นระบบตอบโจทย์ประเทศ 
ตอบโจทย์สังคม 
ตอบโจทย์เอกชน บูรณาการในองค์รวม

เก่งบางเรื่องที่ส าคัญ
แต่เก่งสุดๆ

Appropriate 
Technology

ปะชารัฐ/
เครือข่ายระหว่างประเทศ

ที่มา : ดร.สุวิทย์ เมษนิทรีย์ (24 เม.ย. 2560)



แนวทางด าเนินการเพื่อปรับระบบนโยบายและยทุธศาสตร์ ว และ น ของประเทศ

01

02

03

04

05

บูรณาการแผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
จุดมุ่งเน้นและกลไกที่ชัดเจน

ด าเนินการแบบมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์ 
(R&D Partnership with User)

มีมาตรการสนับสนุนการจัดหาเทคโนโลยี/ผลงานวิจัยจากหลายแหล่งมาพัฒนาต่อ 
(technology acquisition) ที่เข้าได้กับ business model เพื่อให้เกิดผลเชิงพาณิชย์จริง

การปลดล็อคข้อจ ากัดและอุปสรรคการน าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชิงพาณิชย์)

จัดโครงสร้างหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่ชัดเจน
ไม่ทับซ้อนเชิงผลประโยชน์ ติดตามและประเมินผลได้

ก าหนดเร่ืองที่จะท าที่มีล าดับความส าคัญสงู ชัดเจนเห็นผลลัพธ์ถึงระดับ Product Group (ส าหรับการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ) และเห็นรูปแบบและกลไกการแกป้ัญหา (ส าหรับการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสงัคม)

จัดท า Package การวิจัยและนวัตกรรมส าหรับแตล่ะเรื่องที่ชัดเจน (โจทย์ความต้องการ ผู้ใช้ ผู้ร่วมด าเนินการ
ผู้ร่วมลงทุน เจ้าภาพบริหารจัดการ รูปแบบการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานวิจัยและนวัตกรรมกับภาคเอกชน)

ร่วมคิด ร่วมลงทุน ร่วมท า

มาตรฐาน

จัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณแบบ Block Grant

การติดตามประเมินผล

มี Transition Period ในการ Strengthen หน่วยงานให้ทุน หน่วยบริหาร
จัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (Outcome Delivery Unit : ODU) เพ่ือให้ได้
โครงสร้างการจัดสรรทุนทีม่ีประสิทธิภาพ
พัฒนา Industrial Innovation Manager

ที่มา : เอกสารการประชุมคณะบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม คร้ังท่ี 3/2560 วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560



เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

เป้าหมาย
ที่ 1

เป้าหมาย
ที่ 2

เพ่ิมความ
เข้มแข็งด้าน

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของ

ประเทศ

เพ่ิมความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ วทน. เพ่ือ

ยกระดับความสามารถการ
แข่งขันของภาคการผลิต
และบริการ และคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 8

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม

สัดส่วนค่าใช้จ่ายการ
ลงทุน R&D ต่อ GDPสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุน

R&D ของภาคเอกชน : ภาครัฐ

70 : 30
เพิ่มเป็น 1.5%

สัดส่วนบุคลากรดา้น R&D

25 คน
ประชากร 10,000 คน

สัดส่วนการลงทนุ R&D ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
ประเทศ : งานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้าง

พื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน
55 : 25 : 20

มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินไดน้ิติ
บุคคล ส าหรับค่าใช้จ่าย R&D

อยู่ในล าดับ 1 ใน 30

อันดับความสามารถการแข่งขัน
โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี จัดโดย IMDเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
20%

นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรม
ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตไดเ้อง

ภายในประเทศ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 เท่าตัว

ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูก
น าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับ

ภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
30% ของผลงานท้ังหมด

ที่มา : เอกสารประกอบการประชุม แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560
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ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการด าเนินการ
ภายใตย้ทุธศาสตร์การพฒันาดา้น วทน. ของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12

ตลาดเทคโนโลยีเพื่อ
รองรับนวัตกรรมของไทย

สังคมผู้ประกอบการเทคโนโลยี/บุคลากรที่มุ่ง
สร้างสังคมนวัตกรรม (ตั้งแต่ในระดับ SMEs / 

สร้างบุคลากรสาย STEM / การดึงดูด ผชช. จาก
ต่างประเทศ)

โครงสร้างพ้ืนฐานใหม่ๆ 
เพื่อรองรับอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีอนาคต

โครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการ
งานวิจัยและ วทน. มีความเป็นเอกภาพ

ระบบบริหารงบประมาณ
แบบ Program-based Budgeting

งานวิจัยที่มีจุดมุ่งเน้น
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน 
สถาบันการศึกษา และชุมชน โดยให้
ผู้ประกอบการเป็นผู้มีบทบาทหลัก 

และก าหนดทิศทางการพัฒนา

การพ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศลดลง 
และมีนวัตกรรมของไทยเอง

เกิดการพัฒนา วทน. 
ที่เข้มข้น ส่งผลกระทบสูง
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
น าไปสู่สังคมที่ขับเคลื่อน
ด้วยความรู้และนวัตกรรม

ที่มา : เอกสารประกอบการประชุม แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560
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(ร่าง)ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (R & I Strategic Priority)

การสร้าง
ความมนัคั่ง

ทางเศรษฐกจิ

การวิจัยและ
นวตักรรม

เพ่ือตอบโจทย์
การพฒันา
สังคมและ

ส่ิงแวดล้อม

การสร้างองค์
ความรู้พืน้ฐาน
ของประเทศ

การพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐาน บุคลากรและ

ระบบวจิัยและ
นวตักรรมของ

ประเทศ

1. อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
และเทคโนโลยีการแพทย์
2. เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล
3. ระบบโลจิสติกส์
4. การบริการมูลค่าสูง
5. พลังงาน

1. บุคลากรและเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรม
2. ระบบแรงจูงใจ

3. เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม
4. โครงสร้างพ้ืนฐานคุณภาพแห่งชาติ

5. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม

1. สังคมสูงวัยและสังคมไทยศตวรรษที่ 21
2. คนไทยในศตวรรษที่ 21
3. สุขภาพและคุณภาพชีวิต
4. การบริหารจัดการน้ าและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
5. การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่

1. เทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) 4 สาขา
- Biotechnology           
- Nanotechnology
- Advanced materials    
- Digital technology

2. องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์
3. Frontier Research

ที่มา :  เอกสารการประชุมคณะบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม คร้ังท่ี 3/2560 วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560
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การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561

2559

2560

2561

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
วิจัยพื้นฐาน     วิจัยประยุกต์     วิจัยพัฒนา
พัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพงานวิจัยและผลิตบุคลากรด้านวิจัย

วิจัยและพัฒนามุ่งตอบสนองภาค
การผลิตสาขายุทธศาสตร์

และแก้ไขปัญหาส าคัญของประเทศ

วิจัยเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย 
บุคลากรทางวิจัยและระบบมาตรฐาน
การวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

วิจัยและนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์

และเป้าหมายของประเทศ

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน และความมั่นคง 

ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

วิจัยเพ่ือสร้าง/สะสมองค์
ความรู้ที่มีศักยภาพ

เป็นฐานความรู้ในการวิจัย
และพัฒนา

พัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และปัจจัยเอื้อที่
สนับสนุนการวิจัยและ

นวัตกรรม

เร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนา
(วิจัยเชิงปฏิบัติ)

ปี เจ้าภาพหลัก เป้าหมาย

ที่มา : เอกสารประกอบการประชุม แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560
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(ร่าง)แผนบูรณาการงบประมาณวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
ปีงบประมาณ 2562

แผนฯ
12

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

เป้าหมาย

เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

เป้าหมายที่  2  เพิ่ มความสามารถในการ
ประยุกต์ ใช้ วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และ
นวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน
ของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

1. สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมสู่ร้อยละ 1 ของ GDP

2. สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพ่ิมเป็น 70:30

4. ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูก
น าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาค
การผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของผลงานทั้งหมด

3. สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ : งานวิจัย
เพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานบุคลากร และระบบมาตรฐาน เพ่ิมเป็น 55:25:20

5. นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศมี
จ านวนเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

6. จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนาเพิ่มเป็น 18 คนต่อประชากร 

10,000 คน

1. มีนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ เ ชิ งพาณิชย์ 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 ของผลงานทั้งหมด
2. มีนวัตกรรมที่สามารถ
ทดแทนการน าเข้าจาก
ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของผลงาน
ทั้งหมด

นโยบาย/นวัตกรรมท่ีภาครัฐ
น าไปใช้บริการประชาชนไม่
ต่ ากว่ าร้ อยละ 15 ของ
ผลงานทั้งหมด

องค์ความรู้ ท่ี ได้จากการวิจัย
สามารถถูกน าไปใช้อ้างอิงใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
น าไปต่อยอดเชิงลึกพัฒนาเป็น
ฐานเทคโนโลยีร้อยละ 50

องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
สอดคล้องกับความต้องการ
ของหน่วยงานและสามารถ
น า ไ ป ใ ช้ แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร
ด าเนินงานของหน่วยงาน

1.  บุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
เป็น 123,000 คน
2.  มูลค่าการลดหย่อนภาษีค่าใช้จ่ายการวิจัย
และพัฒนาเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี
3.  หน่วยงานที่สามารถรับรองมาตรฐานการวิจัย
ด้านต่าง เๆพิ่มขึ้นร้อยละ 20
4 .ผู้รับบริการด้านมาตรฐาน (ทดสอบ/สอบ
เทียบ/รับรองมาตรฐาน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
5.  ลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการขอรับ
รองมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
6.  อัตราการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย
และนวัตกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

องค์ความรู้ที่สามารถน าไป
แก้ปัญหาสังคม ชุมชน ความ
มั่ นคง สิ่ งแวดล้ อม และ
คุณภาพชีวิตประชาชนในเรื่อง
ส าคัญตามนโยบายรัฐบาลไม่
น้อยกว่า 5 ประเด็น

เป้าหมายที่ 1
การวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทย์การสร้างความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ 2
การวิจัยและพัฒนา 

นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา
หรือสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน และ

ความม่ันคง

เป้าหมายที่ 3
แผนการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อตอบโจทย์การสร้างองค์
ความรู้พื้นฐานของประเทศ
และขีดความสามารถทาง

เทคโนโลยี

เป้าหมายที่ 4
การสร้างบุคลากร

ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
การพัฒนาระบบนิเวศ 
และเครือข่ายการวิจัย

และนวัตกรรมที่เข้มแข็ง

เศรษฐกิจ สังคม สะสมองค์ความรู้ โครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัยเอื้อ

เป้าหมาย
แผนบูฯ

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
แผนบูฯ

ที่มา : เอกสารประกอบการประชุม แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560
14



Thank you


