
 



 
 

 

 

แผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2561 
 

เป้าหมายที ่2. วจิัยและนวตักรรมเพือ่แกไ้ขปัญหา
หรอืสรา้งความเขม้แข็งดา้นสงัคม ชมุชน ความ

มั่นคง และคณุภาพชวีติประชาชน ตามยทุธศาสตร์
ประเทศ 

บญัชนีวตักรรมและ
สิง่ประดษิฐ ์

เป้าหมายที ่1. วจิัยและนวตักรรมในอตุสาหกรรม
ยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ 

เป้าหมายที ่3. วจิัยและพัฒนา 
เพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ 

เป้าหมายที ่4. พัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน และ
ปัจจัยเอือ้ทีส่นับสนุนการวจิัยและนวตักรรม 

1.นวัตกรรมทีภ่าครัฐน าไปใชบ้รกิารประชาชนไมต่ ่ากวา่  
รอ้ยละ 15 ของผลงานทัง้หมด 

2.องคค์วามรูท้ีส่ามารถน าไปแกปั้ญหาสงัคม ชมุชน ความ
มั่นคง สิง่แวดลอ้ม และคณุภาพชวีติประชาชนในเรือ่ง
ส าคัญตามนโยบายรัฐบาล ไมน่อ้ยกวา่ 5 ประเด็น 

3.แนวทาง/ขอ้เสนอแนะในการพัฒนาในพืน้ทีช่มุชน/สงัคม
ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 50 ของผลงานทัง้หมด 
 

1.องคค์วามรูท้ีไ่ดส้ามารถถูกน าไปใชอ้า้งองิใน
ระดบัชาต ิและระดบันานาชาต ิรอ้ยละ 50**  

2.องคค์วามรูส้ามารถน าไปตอ่ยอดเชงิลกึหรอื
น าไปใชแ้กไ้ขปัญหาการด าเนนิงานของ
หน่วยงาน รอ้ยละ 50 

1. หน่วยงานทีส่ามารถรับรองมาตรฐานการวจัิยดา้นตา่งๆ เพิม่ขึน้     
    รอ้ยละ 20 
2. ตน้ทนุของผูป้ระกอบการของไทยในการขอรับรองมาตรฐาน/ 
    การด าเนนิการวจัิยและพัฒนา ลดลงเฉลีย่รอ้ยละ 10  
3. บคุลากรดา้นการวจัิยและนวัตกรรมเพิม่ขึน้เป็น 100,000 คน** 
4. อัตราการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการวจัิยและนวัตกรรม 
    เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 10 ตอ่ปี 

1. มนีวัตกรรมทีน่ าไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิย ์จ านวนไมน่อ้ย 
    กวา่รอ้ยละ 15 ของผลงานทัง้หมด** 
2. มลูคา่การลงทนุในการวจัิยและนวัตกรรมของภาคเอกชน 1.5  
    เทา่ ของคา่ใชจ้่ายวจัิยและนวัตกรรมของรัฐ**  

สงัคม โครงสรา้งพืน้ฐาน เศรษฐกจิ  

ตวัชีว้ดั
แนวทาง
ด าเนนิงาน 

  

วจิัยและนวตักรรมใน
อตุสาหกรรมและคลัส
เตอรเ์ป้าหมายและขอ้
รเิริม่ใหม่ตามนโยบาย

รัฐบาล 
พัฒนา
ระบบ/ 
มาตรฐาน 
วจิัย 

วจัิยพืน้ฐานเพือ่สรา้ง/สะสม
องคค์วามรูท้างดา้นวชิาการ
เชงิลกึทีม่ศีักยภาพตาม
สาขาการวจัิย โดยเนน้ดา้น
สงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์
ศลิปวัฒนธรรม คณุธรรมและ
จรยิธรรม อยา่งเหมาะสม 
 

 
 

โครงการวจิัยทีแ่ลว้เสร็จ
สามารถยืน่ตพีมิพ ์
ระดบัชาต ิหรอืนานาชาต ิ
รอ้ยละ 50**  
 

พัฒนาระบบ/
มาตรฐาน

อตุสาหกรรม 

พัฒนา
บคุลากรวจิัย

และ
นวตักรรม 

ผลงานวจัิยที่
สามารถสรา้ง
นวัตกรรมทาง
สงัคมหรอื
นวัตกรรม
ส าหรับ
ผูส้งูอายแุละผู ้
พกิารภาครัฐ
รอ้ยละ 60 
ของโครงการ 
 

พัฒนา
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน
ดา้นการ
วจัิยและ
นวัตกรรม 

เป้าหมายแผน
บรูณาการ 

ตวัชีว้ดั
เป้าหมายแผน
บรูณาการ 

แนวทาง
ด าเนนิงาน 

จ านวนหน่วยงาน
ทีไ่ดรั้บการ
รับรองหรอืขึน้
ทะเบยีน

มาตรฐานการ
วจัิย เพิม่ขึน้ 
รอ้ยละ 20 

 
 
 
 
 

ผูรั้บบรกิารดา้น
มาตรฐาน 

(ทดสอบ/สอบ
เทยีบ/รับรอง
มาตรฐาน) 

เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 
10 ตอ่ปี  

 
 
 
 
 

การจา้งงานใหม่
ของบคุลากร
วจัิยและ
นวัตกรรม

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
10 ตอ่ปี** 

 
 
 
 
 
 

รอ้ยละ 20 ของ
โครงสรา้ง

พืน้ฐานวจัิยและ
นวัตกรรมมกีาร
ใชง้านรว่มกัน
ระหวา่ง 2 

หน่วยงานขึน้ไป 
 
 
 
 
 

สะสมองคค์วามรู ้

*   ในทีน่ีห้มายรวมถงึ การวจิัย วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม   
** ตวัชีว้ดัทีส่ง่ผลตอ่อนัดบัความสามารถในการแขง่ขนัของ IMD ในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์

1. โครงการวจัิยและ
นวัตกรรมสอดคลอ้งกบั
อุตสาหกรรมและ 
คลัสเตอรเ์ป้าหมายและขอ้
รเิรมิของรัฐบาล จ านวนไม่
นอ้ยกว่า 20 โครงการ  
2. ผลงานวจัิยและ
นวัตกรรมน าไปสูก่ารใช ้
ประโยชนใ์น 
อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้าหมายไม่นอ้ยกว่า รอ้ย
ละ 70 ของโครงการ 

1. รายการสนิคา้ใน
รายการบัญชนีวัตกรรม
เกดิการจัดซือ้จัดจา้งจาก
ภาครัฐเป็นจ านวนไม่นอ้ย
กว่า 10 รายการ 
2. มจี านวนนวัตกรรมที่
ขึน้บัญชจี านวน 80 
รายการ 

การจัดการความรู ้
การวจัิย 
เพือ่น าไปสูก่าร
พัฒนาชมุชน
และสงัคม 
เพือ่ความเป็น
เลศิทางวชิาการ 

 
 
 
 
 

วจัิยและ
พัฒนาเพือ่
ความมั่นคง 
สงัคม และการ
พัฒนาทีย่ั่งยนื 

วจัิยและพัฒนา
ในประเด็น
ส าคัญตาม
ยทุธศาสตร์
ของประเทศ 
• ทา้ทายไทย 
• มุง่เป้า 
  

ผลงานวจัิย
สามารถน าสง่
เป็นแนวทาง
เพือ่ก าหนด
นโยบายของ
ภาครัฐ และ/
หรอื หน่วยงาน
ทีรั่บผดิชอบใน
ดา้นตา่งๆ รอ้ย
ละ 70 ของ
โครงการ 
 

ผลงานวจัิย
สามารถ
น าไปใชใ้นการ
พัฒนาชมุชน
และสงัคม รอ้ย
ละ 70 ของ
โครงการ 
 

วจัิยประยกุตเ์ชงิ
ลกึหรอืตอ่ยอด 
เพือ่น าไปใช ้

แกไ้ขปัญหาการ
ด าเนนิงานของ
หน่วยงาน 
 

 
 

โครงการวจิัยที่
สามารถก าหนด
แนวทางน าไป
ตอ่ยอดเชงิลกึ
หรอืน าไปใช ้
แกไ้ขปัญหา
การด าเนนิงาน
ของหน่วยงาน 
รอ้ยละ 50 
 

2 



ข้อมูลจาก สงป. 

หน่วยงานกรอก
ข้อมูลใน NRMS 

3 



การรายงานแผนการ
เบิกจ่าย 

การรายงานผลการเบิกจ่าย 

การรายงานแผนการ
ด าเนินงาน 

4 



5 



แนวทางที่ 1.1 วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมายและข้อริเริ่มใหม่ตามนโยบายรัฐบาล 
* โครงการวิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมายและข้อริเริมของรัฐบาล จ านวนไม่น้อยกว่า 20 

โครงการ  

*ผลงานวิจัยและนวัตกรรมน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของโครงการ 
 

ระดับความพร้อมของ
เทคโนโลยี 

6 



 

หน่วยงานร่วมด าเนินการ
และการบริหารจัดการ 

ประโยชน์ที่ได้จากการร่วมมือ
กับภาคเอกชน 

7 



 

ผลส าเร็จของงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์
และตอบโจทย์ในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์หรือสนับสนุนนโยบายที่ส าคัญของประเทศ  

8 



ผลกระทบจากการด าเนิน
โครงการ 

การขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการ
ลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาของเอกชนที่

ร่วมโครงการ 
9 



แนวทางที่ 1.2   บัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
*รายการสินค้าในรายการบัญชีนวัตกรรมเกิดการจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า          

10 รายการ 
*มีจ านวนนวัตกรรมที่ขึ้นบัญชีจ านวน  80 รายการ 

 

10 

รายการสินค้าในบัญชี
นวัตกรรมที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง  

ผลิตภัณฑ/์บริการ ที่ขึ้นทะเบียนใน
รายการสินค้าบัญชีนวัตกรรม 

ผลิตภัณฑ์/ บริการ ที่ขึ้นทะเบียนใน
รายการบัญชีสิ่งประดิษฐ์  



 

แนวทางที่ 2.1    วิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคง สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

*ผลงานวิ จั ยที่ สามารถสร้ า งนวัตกรรมทางสั งคมหรือนวั ตกรรมส าหรับผู้ สู งอายุ และผู้ พิ การ ภาครั ฐ                       
ร้อยละ 60 ของโครงการ 

 

แนวทางที่ 2.2  วิจัยและพัฒนาในประเด็นส าคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 1) ท้าทายไทย 2) มุ่งเป้า 

*ผลงานวิจัยสามารถน าส่งเป็นแนวทางเพื่อก าหนดนโยบายของภาครัฐ และ/หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ 
ร้อยละ 70 ของโครงการ 
 

แนวทางที่ 2.3  การจัดการความรู้การวิจัย 1) เพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม 2) เพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

*ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม ร้อยละ 70 ของโครงการ 
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สาขา OECD ที่เกี่ยวข้อง 

ด้านการน าไปใช้
ประโยชน ์

12 

ผลผลิตจากงานวิจัย 



13 

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ
โครงการ 

รายงานปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของการ
ด าเนินโครงการ 

ผลลัพธ์ (Outcome) ที่คาดว่าจะได้ตลอด
ระยะเวลาโครงการ 



แนวทางที่ 3.1   วิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการ
วิจัย โดยเน้นด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม อย่างเหมาะสม 
 

*โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จสามารถยื่นตีพิมพ์ ระดับชาติ หรือนานาชาติ ร้อยละ 50 

 

แนวทางที่ 3.2  วิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอด เพื่อน าไปใช้แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของหน่วยงาน 

*โครงการวิจัยที่สามารถก าหนดแนวทางน าไปต่อยอดเชิงลึกหรือน าไปใช้แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ร้อยละ 50 
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สาขา OECD ที่เกี่ยวข้อง 

ด้านการน าไปใช้
ประโยชน ์

15 

ผลผลิตจากงานวิจัย 
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รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ
โครงการ 

รายงานปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของการ
ด าเนินโครงการ 

ผลลัพธ์ (Outcome) ที่คาดว่าจะได้ตลอด
ระยะเวลาโครงการ 



แนวทางที่ 4.1   พัฒนาระบบ/มาตรฐานวิจัย 
 

*จ านวนหน่วยงานที่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียนมาตรฐานการวิจัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

 

17 

ระบบ/มาตรฐานวิจัย ที่ได้รับการรับรองหรือขึ้น
ทะเบียน และหน่วยงานที่ให้การรับรอง 



18 

การลดต้นทุนของการด าเนินการวิจัยและพัฒนา จาก
การได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียนมาตรฐานการวิจัย 

ระบุหน่วยงานที่ขอรับบริการจากระบบ/มาตรฐานวิจัย
และโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับรองมาตรฐาน 

ระบุจ านวนผลิตภัณฑ์ที่ขอใช้บริการ จ าแนกตาม
ประเภทอุตสาหกรรม 



แนวทางที่ 4.2    พัฒนาระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม 
 

*  ผู้รับบริการด้านมาตรฐาน (ทดสอบ/สอบเทียบ/รับรองมาตรฐาน) เพ่ิมขึ้น 

     ร้อยละ 10 ต่อปี  
 

19 

ระบบ/มาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ได้รับการรับรองหรือ
ขึ้นทะเบียน และหน่วยงานที่ให้การรับรอง 



20 

การลดต้นทุนของผู้ประกอบการในการขอรับบริการ
ทดสอบ/สอบเทียบ/รับรองมาตรฐาน 

การขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ/รับรองมาตรฐาน โดยระบุ
จ านวนหน่วยงานที่ขอใช้บริการ ในปีงบประมาณ 2560 และ 2561 

การระบุจ านวนผลิตภัณฑ์ที่ขอใช้บริการ จ าแนกตามประเภท
อุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ 2560 และ 2561 



แนวทางที่ 4.3   พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 
*การจ้างงานใหม่ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี** 

 การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม จ าแนกตามประเภทแนวทาง 
โดยระบุจ านวนคน/ทุน จ าแนกตามสาขา และช่วงอายุ 
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ระบุจ านวนคน/ทุน จ าแนกตามสาขา และช่วงอายุ 



แนวทางที่ 4.4  พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
* ร้อยละ 20 ของโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรมมีการใช้งานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงานขึ้นไป 
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• ลักษณะของโครงสร้าง
พื้นฐาน 

• การใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพื้นฐาน 

• หน่วยงานที่ขอใช้ประโยชน์
โครงสร้างพื้นฐาน 

• จ านวนครั้งที่ให้บรกิาร
โครงสร้างพื้นฐาน ใน
ปีงบประมาณ 2560 และ 
2561  

• รายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ 
และห้องปฏิบัติการที่เก็บ
ครุภัณฑ ์
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* ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี Science and Technology 
Infrastructure Databank (STDB) 

* กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การเชื่อมโยงข้อมูลครุภัณฑ์กับระบบ STDB 
 

* เพื่อรวบรวมข้อมูลศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ไว้ใน
ฐานข้อมูลเดียวกัน 

* เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง ส ารอง
เวลาใช้งานได้แบบ One stop service ผ่านเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

* เพื่อสนับสนุนภาคเอกชนโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่รัฐได้ลงทุนไป
แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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• ระบุเลขทะเบียนห้องปฏิบัติการจากระบบ STDB โดยระบบ NRMS จะ
ตรวจสอบข้อมูลในระบบ NRMS ว่ามีเลขทะเบียนห้องปฏิบัติการนี้หรือไม่  

    ถ้ามจีึงจะสามารถน าเข้าข้อมูลครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ 
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