


เป้าหมายที ่๒. วิจัยและนวตักรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต

ประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ

บัญชีนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

เป้าหมาย
แผนฯ ๑๒

แผนบูรณาการการวิจยัและนวตักรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๑. สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวจิัยและพฒันาเพิ่มสู่ร้อยละ ๑ ของ GDP

เป้าหมายที ่๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี* และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถ
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  เป้าหมายที ่๑ เพิ่มความเข้มแข็งด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี*ของประเทศ

ตัวชี้วดั
เป้าหมาย
แผนฯ ๑๒

เป้าหมายที ่๑. วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ

เป้าหมายที ่๓. วิจัยและพัฒนา
เพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มศีักยภาพ

เป้าหมายที ่๔. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

1.นวัตกรรมที่ภาครัฐน่าไปใช้บริการประชาชนไม่ต่่ากว่า ร้อยละ ๑๕ 
ของผลงานทั้งหมด

2.องค์ความรู้ที่สามารถน่าไปแก้ปัญหาสังคม ชุมชน ความม่ันคง 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชาชนในเรื่องส่าคัญตามนโยบาย
รัฐบาล ไม่น้อยกว่า ๕ ประเด็น

3.แนวทาง/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในพื้นที่ชุมชน/สังคมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕๐ ของผลงานทั้งหมด

1.องค์ความรู้ที่ได้สามารถถูกน่าไปใช้อ้างอิงในระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ ร้อยละ ๕๐** 

2.องค์ความรู้สามารถน่าไปต่อยอดเชิงลึกหรือน่าไปใช้
แก้ไขปัญหาการด่าเนินงานของหน่วยงาน 
ร้อยละ ๕๐

๑. หน่วยงานที่สามารถรับรองมาตรฐานการวิจัยด้านต่าง  ๆเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๒๐
๒. ต้นทุนของผู้ประกอบการของไทยในการขอรับรองมาตรฐาน/

การด่าเนินการวิจัยและพัฒนา ลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๑๐ 
๓. บุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ิมขึ้นเป็น ๑๐๐,๐๐๐ คน**
๔. อัตราการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี

๑. มีนวัตกรรมที่น่าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จ่านวนไมน่้อย
กว่าร้อยละ ๑๕ ของผลงานทั้งหมด**

๒. มูลค่าการลงทุนในการวิจัยและนวตักรรมของภาคเอกชน ๑.๕ 
เท่า ของค่าใช้จ่ายวจิัยและนวัตกรรมของรัฐ**

สังคม โครงสรา้งพืน้ฐานเศรษฐกจิ 

ตัวชี้วดัแนวทาง
ด่าเนินงาน

วิจัยและนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมและคลสั
เตอร์เป้าหมายและข้อ
ริเริ่มใหม่ตามนโยบาย

รัฐบาล

พัฒนา
ระบบ/

มาตรฐาน 
วิจัย

วิจัยพื้นฐานเพือ่สรา้ง/สะสม
องค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชงิ
ลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการ
วิจัย โดยเน้นด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
คุณธรรมและจรยิธรรม อย่าง
เหมาะสม

โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
สามารถยื่นตีพิมพ์ ระดับชาติ 
หรือนานาชาติ ร้อยละ ๕๐** 

พัฒนาระบบ/
มาตรฐาน

อุตสาหกรรม

พัฒนา
บุคลากรวิจัย
และนวัตกรรม

ผลงานวิจัยที่
สามารถสร้าง
นวัตกรรมทาง
สังคมหรือ
นวัตกรรม
ส่าหรับผู้สูงอายุ
และผู้พิการ
ภาครัฐร้อยละ 
๖๐ ของ
โครงการ

พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
ด้านการ
วิจัยและ
นวัตกรรม

เป้าหมาย
แผนบูรณาการ

ตัวชี้วดัเป้าหมาย
แผนบูรณาการ

แนวทาง
ด่าเนินงาน

๓.๑ สัดส่วนการลงทุนการวิจัยและนวัตกรรมในอตุสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ เป็นร้อยละ ๔๕

๖. ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ทีถู่กน่าไปใชใ้นการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชยใ์ห้กบัภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕  ของผลงานทั้งหมด

๕. จ่านวนบุคลากรด้านการวิจยัและพัฒนาเพิม่เปน็ ๑๕ คนต่อ
ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน

๔. นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส่าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ
มีจ่านวนเพิ่มขึ้นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๒๐ 

จ่านวน
หน่วยงานที่
ได้รับการ

รับรองหรือขึ้น
ทะเบียน

มาตรฐานการ
วิจัย เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๐

ผู้รับบริการ
ด้านมาตรฐาน 
(ทดสอบ/สอบ
เทียบ/รับรอง
มาตรฐาน) 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๑๐ ต่อปี 

การจ้างงาน
ใหม่ของ

บุคลากรวิจัย
และนวัตกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๑๐ ต่อปี**

ร้อยละ ๒๐
ของโครงสร้าง
พื้นฐานวิจัย

และนวัตกรรม
มีการใช้งาน

ร่วมกันระหว่าง 
๒ หน่วยงาน

ขึ้นไป

สะสมองคค์วามรู้

๓.๒ สัดส่วนการลงทุนงานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/
สะสมองค์ความรู้ เป็นร้อยละ ๓๐

๓.๓ สัดส่วนการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และ
ระบบมาตรฐาน เป็นร้อยละ  ๒๕

๒. สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพิ่มเป็น ๖๐:๔๐

๗. มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส่าหรับค่าใช้จ่ายวิจยัและพัฒนา มีจ่านวนเพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกวา่  ร้อยละ ๒๐ ต่อปี

*  ในที่นี้หมายรวมถึง การวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
** ตัวชี้วัดที่ส่งผลต่ออันดับความสามารถในการแขง่ขันของ IMD ในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

๑. โครงการวิจัยและนวตักรรม
สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและ
คลสัเตอร์เป้าหมายและข้อริเรมิ
ของรัฐบาล จ่านวนไม่น้อยกวา่ 
๒๐ โครงการ 
๒. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
น่าไปสู่การใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๗๐ ของโครงการ

๑. รายการสินค้าในรายการ
บัญชีนวัตกรรมเกดิการจดัซ้ือ
จัดจ้างจากภาครัฐเป็นจา่นวน
ไม่น้อยกว่า ๑๐ รายการ
๒. มีจ่านวนนวตักรรมทีข่ึ้น
บัญชีจ่านวน ๘๐ รายการ

การจัดการความรู้
การวิจยั
•เพื่อน่าไปสู่การ
พัฒนาชุมชนและ
สังคม
•เพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ

วิจัยและพัฒนา
เพื่อความมั่นคง 
สังคม และการ
พัฒนาที่ย่ังยืน

วิจัยและพัฒนา
ในประเด็นส่าคัญ
ตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ
• ท้าทายไทย
• มุ่งเป้า

ผลงานวิจัย
สามารถน่าส่ง
เป็นแนวทางเพื่อ
ก่าหนดนโยบาย
ของภาครัฐ 
และ/หรือ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบใน
ด้านต่างๆ ร้อย
ละ ๗๐ ของ
โครงการ

ผลงานวิจัย
สามารถน่าไปใช้
ในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 
ร้อยละ ๗๐ ของ
โครงการ

วิจัยประยุกต์เชิง
ลึกหรือต่อยอด 
เพื่อน่าไปใช้แกไ้ข
ปัญหาการ
ด่าเนินงานของ
หน่วยงาน

โครงการวิจัยที่
สามารถก่าหนด
แนวทางน่าไปต่อ
ยอดเชิงลึกหรือ
น่าไปใช้แก้ไข
ปัญหาการ
ด่าเนินงานของ
หน่วยงาน 
ร้อยละ ๕๐
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ค่าอธิบายเพิ่มเติมแผนบรูณาการการวจิัยและนวตักรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เป้าหมายที ่๓. วิจัยและพฒันา
เพื่อสรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ

1. วิทยาศาสตรธ์รรมชาต ิ(Natural   Sciences)
2. วิศวกรรมและเทคโนโลย ี(Engineering and technology)
3. วิทยาศาสตร์ การแพทยแ์ละสุขภาพ (Medical and Health 

Sciences)
4. เกษตรศาสตร์ (Agriculture Sciences)
5. สังคมศาสตร์ (Social Sciences)
6. มนุษยศาสตร ์(Humanities)

สาขาการวิจยั
(จา่แนกสาขาตาม OECD)

เป้าหมายที ่๒. วิจัยและนวตักรรมเพือ่แกไ้ขปญัหาหรอื
สร้างความเขม้แขง็ดา้นสงัคม ชุมชน ความมัน่คง และ
คุณภาพชีวติประชาชน ตามยทุธศาสตรป์ระเทศ

1. ข้าว
2. มันสา่ปะหลงั
3. ยางพารา
4. อ้อยและน้า่ตาล
5. ปาลม์น้า่มนั
6. พืชสวน/พชืไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้

ประดับ)
7. สัตว์เศรษฐกจิ
8. พลาสตกิชวีภาพ
9. อาหารเพือ่เพิม่คุณคา่และความปลอดภยัสา่หรบัผู้บรโิภค 

และการคา้
10. วัสดุอปุกรณเ์ครือ่งมอืทางการแพทยแ์ละเวชภณัฑ์
11. วิสาหกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

(SME)
12. การคมนาคมขนส่งระบบราง
13. โลจิสติกสแ์ละโซอ่ปุทาน
14. การแพทยแ์ละสาธารณสขุ
15. การบรหิารจดัการการทอ่งเทีย่ว
16. การบรหิารจดัการทรพัยากรน้า่
17. ความหลากหลายทางชวีภาพ และระบบนเิวศ
18. การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
19. การพฒันาเศรษฐกจิจากฐานความหลากหลายทางชวีภาพ
20. การศกึษาและสรา้งสรรคก์ารเรยีนรู้
21. มนุษยศาสตรแ์ละจติพฤตกิรรมศาสตร์
22. ประชาคมอาเซยีน

มุ่งเป้า

ด้านความมัน่คง สังคม และการพฒันาทีย่ัง่ยนื
(Agenda – Program based)

1. ดาวเทยีมและเทคโนโลยอีวกาศ
2. การพฒันาสมนุไพรไทยครบวงจร
3. นวัตกรรมทางสงัคม ผู้สูงอายแุละผูพ้กิาร
4. ความมัน่คง และธรรมาภบิาล 
5. การพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื
6. นโยบายเพือ่การพฒันาความมัน่คงทางสงัคมมนษุย์
7. ความเขม้แขง็ของชมุชนฐานราก

เป้าหมายที ่๔. พัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน และปจัจยั
เอื้อทีส่นบัสนนุการวจิยัและนวตักรรม

1. วิจยัในคน เช่น Good Clinical Practice 
2. วิจยัในสตัวท์ดลอง เช่น Good Laboratory Practice
3. มาตรฐานความปลอดภยัหอ้งปฏบิตักิาร
4. มาตรฐานจรยิธรรมนกัวจิยั
5. มาตรฐานอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง

มาตรฐานวจิยั

1. ระบบมาตรวทิยา/สอบเทยีบเครือ่งมอื
2. การกา่หนดมาตรฐาน เช่น Good Agriculture Practice, 

Good Manufacturing Practice
3. การทดสอบ
4. การรบัรองคุณภาพตามมาตรฐาน

มาตรฐานอตุสาหกรรม

1. ห้องปฏบิตักิาร/เครือ่งมอือปุกรณว์จิยัเฉพาะทาง
2. อุทยานวทิยาศาสตร์
3. Pilot Plant
4. ศูนย์สง่เสรมิการบรหิารจดัการนวตักรรม
5. ระบบสารเทศการวจิยัและนวตักรรม

โครงสรา้งพืน้ฐานวจิยัและนวัตกรรม

1. ทุนการศึกษาวจิยั
2. การพฒันาอาชพีนกัวจิยัและนวตักรรม
3. การส่งเสรมิ Talent Mobility
4. การพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยดีา้นและนวตักรรมให้

บุคลากรดา้นแรงงาน
5. การสรา้งความตระหนกั

บุคลากรวิจยัและนวตักรรม

เป้าหมายที ่๑. วิจัยและนวตักรรมในอตุสาหกรรม
ยุทธศาสตรแ์ละเปา้หมายของประเทศ

1. อุตสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่
2. อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิสอ์จัฉรยิะ
3. อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วกลุ่มรายได้ดแีละการทอ่งเทีย่วเชิง

สุขภาพ
4. การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ
5. อุตสาหกรรมการแปรรปูอาหาร
6. อุตสาหกรรมหุน่ยนต์
7. อุตสาหกรรมการบนิและโลจสิตกิส์
8. อุตสาหกรรมเชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ
9. อุตสาหกรรมดจิติอล
10. อุตสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร

1. การสรา้งโอกาสในการเขา้ถงึเทคโนโลยแีละนวตักรรมที่
ทันสมยัเพือ่การเกษตร

2. นวัตกรรมสนบัสนนุ Eastern Economic Corridor
3. การพฒันาพลงังานทดแทน
4. Smart Government
5. ระบบขนส่งทางราง
6. การจดัการเทคโนโลยรีองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (Climate Technology)
7. Bioeconomy
8. ASEAN Plan of Action on Science Technology and 

Innovation (APASTI)
9. การพฒันาเทคโนโลยเีพือ่ปอ้งกนัและจดัการภยัพบิตั ิ
10. การจดัการน้า่ 
11. การพฒันา Technological deepening Startup

อุตสาหกรรมและคลสัเตอรเ์ปา้หมาย

ข้อรเิริม่ใหมต่ามนโยบายรฐับาล
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