
เป้าหมายที ่2. วจัิยและนวัตกรรมเพือ่แกไ้ขปัญหา
หรอืสรา้งความเขม้แข็งดา้นสังคม ชมุชน ความมั่นคง 
และคณุภาพชวีติประชาชน ตามยทุธศาสตรป์ระเทศ

บัญชนีวัตกรรมและ
สิง่ประดษิฐ์

เป้าหมาย
แผนฯ 12

แผนบรูณาการการวจิยัและนวตักรรม ปีงบประมาณ 2561

1. สัดสว่นคา่ใชจ้่ายการลงทนุเพือ่การวจัิยและพัฒนาเพิม่สูร่อ้ยละ 1 ของ GDP

เป้าหมายที ่2 เพิม่ความสามารถในการประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย*ี และนวัตกรรมเพือ่ยกระดับความสามารถ
การแขง่ขันของภาคการผลติและบรกิาร และคณุภาพชวีติของประชาชน  

เป้าหมายที ่1 เพิม่ความเขม้แข็งดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย*ีของประเทศ

ตวัชีว้ดั
เป้าหมาย
แผนฯ 12

เป้าหมายที ่1. วจัิยและนวัตกรรมในอตุสาหกรรม
ยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ

เป้าหมายที ่3. วจัิยและพัฒนา
เพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศัีกยภาพ

เป้าหมายที ่4. พัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน และ
ปัจจัยเอือ้ทีส่นับสนุนการวจัิยและนวัตกรรม

1.นวตักรรมทีภ่าครัฐน าไปใชบ้รกิารประชาชนไมต่ า่กวา่ 
รอ้ยละ 15 ของผลงานทัง้หมด

2.องคค์วามรูท้ ีส่ามารถน าไปแกปั้ญหาสงัคม ชมุชน ความ
มัน่คง สิง่แวดลอ้ม และคณุภาพชวีติประชาชนในเรือ่ง
ส าคญัตามนโยบายรฐับาล ไมน่อ้ยกวา่ 5 ประเด็น

3.แนวทาง/ขอ้เสนอแนะในการพฒันาในพืน้ทีช่มุชน/สงัคม
ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 50 ของผลงานทัง้หมด

1.องคค์วามรูท้ีไ่ดส้ามารถถกูน าไปใชอ้า้งองิใน
ระดับชาต ิและระดับนานาชาต ิรอ้ยละ 50** 

2.องคค์วามรูส้ามารถน าไปตอ่ยอดเชงิลกึหรอื
น าไปใชแ้กไ้ขปัญหาการด าเนนิงานของ
หน่วยงาน รอ้ยละ 50

1. หน่วยงานทีส่ามารถรับรองมาตรฐานการวจัิยดา้นตา่ง  ๆเพิม่ขึน้    
รอ้ยละ 20

2. ตน้ทนุของผูป้ระกอบการของไทยในการขอรับรองมาตรฐาน/
การด าเนนิการวจัิยและพฒันา ลดลงเฉลีย่รอ้ยละ 10

3. บคุลากรดา้นการวจัิยและนวตักรรมเพิม่ขึน้เป็น 100,000 คน**
4. อตัราการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการวจัิยและนวตักรรม

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 ตอ่ปี

1. มนีวตักรรมทีน่ าไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์จ านวนไมน่อ้ย
กวา่รอ้ยละ 15 ของผลงานทัง้หมด**

สงัคม โครงสรา้งพืน้ฐานเศรษฐกจิ 

ตวัชีว้ดั
แนวทาง
ด าเนนิงาน

วจัิยและนวัตกรรมใน
อตุสาหกรรมและคลัส
เตอรเ์ป้าหมายและขอ้
รเิริม่ใหมต่ามนโยบาย

รัฐบาล

พัฒนา
ระบบ/
มาตรฐาน 
วจัิย

วจัิยพืน้ฐานเพือ่สรา้ง/สะสม
องคค์วามรูท้างดา้นวชิาการ
เชงิลกึทีม่ศีกัยภาพตามสาขา
การวจัิย โดยเนน้ดา้น
สงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์
ศลิปวฒันธรรม คณุธรรมและ
จรยิธรรม อยา่งเหมาะสม

โครงการวจัิยทีแ่ลว้เสร็จ
สามารถยืน่ตพีมิพ ์
ระดับชาต ิหรอืนานาชาติ
รอ้ยละ 50** 

พัฒนาระบบ/
มาตรฐาน

อตุสาหกรรม

พัฒนา
บคุลากรวจัิย

และ
นวัตกรรม

ผลงานวจัิยที่

สามารถสรา้ง

นวตักรรมทาง

สงัคมหรอื

นวตักรรม

ส าหรับ

ผูส้งูอายแุละผู ้

พกิารภาครัฐ

รอ้ยละ 60 

ของโครงการ

พฒันา
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน
ดา้นการ
วจัิยและ
นวตักรรม

เป้าหมายแผน
บรูณาการ

ตวัชีว้ดั
เป้าหมายแผน
บรูณาการ

แนวทาง
ด าเนนิงาน

3.1 สัดสว่นการลงทนุการวจัิยและนวัตกรรมในอตุสาหกรรมยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ 
เป็นรอ้ยละ 45

6. ผลงานวจัิยและเทคโนโลยพีรอ้มใชท้ีถ่กูน าไปใชใ้นการสรา้งมลูคา่เชงิพาณชิยใ์หก้ับภาคการผลติและบรกิาร 
และภาคธุรกจิ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 15 ของผลงานทัง้หมด

5. จ านวนบคุลากรดา้นการวจัิยและพัฒนาเพิม่เป็น 15
คนตอ่ประชากร 10,000 คน

4. นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับผูส้งูอายแุละผูพ้กิารทีผ่ลติไดเ้องภายในประเทศ
มจี านวนเพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20

จ านวนหน่วยงาน
ทีไ่ดร้ับการ
รับรองหรอืขึน้
ทะเบยีน

มาตรฐานการ
วจัิย เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 20

ผูร้ับบรกิารดา้น
มาตรฐาน 

(ทดสอบ/สอบ
เทยีบ/รับรอง
มาตรฐาน) 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
10 ตอ่ปี 

การจา้งงานใหม่
ของบคุลากร
วจัิยและ
นวตักรรม

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
10 ตอ่ปี**

รอ้ยละ 20 ของ
โครงสรา้ง

พืน้ฐานวจัิยและ
นวตักรรมมกีาร
ใชง้านรว่มกนั
ระหวา่ง 2 

หน่วยงานขึน้ไป

สะสมองคค์วามรู ้

3.2 สัดสว่นการลงทนุงานวจัิยพืน้ฐานเพือ่สรา้ง/
สะสมองคค์วามรู ้เป็นรอ้ยละ 30

3.3 สัดสว่นการลงทนุระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน บคุลากร 
และระบบมาตรฐาน เป็นรอ้ยละ  25

2. สัดสว่นการลงทนุวจัิยและพัฒนาของภาคเอกชนตอ่ภาครัฐ เพิม่เป็น 60:40

7. มลูคา่การลดหยอ่นภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลส าหรับคา่ใชจ้่ายวจัิยและพัฒนา มจี านวนเพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่             
รอ้ยละ 20 ตอ่ปี

*  ในทีน่ีห้มายรวมถงึ การวจัิย วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวัตกรรม  
** ตัวชีวั้ดทีส่ง่ผลตอ่อันดับความสามารถในการแขง่ขันของ IMD ในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์

1. โครงการวจัิยและ
นวตักรรมสอดคลอ้งกบั
อตุสาหกรรมและ
คลัสเตอรเ์ป้าหมายและขอ้
รเิรมิของรัฐบาล จ านวนไม่
นอ้ยกวา่ 20 โครงการ 
2. ผลงานวจัิยและ
นวตักรรมน าไปสูก่ารใช ้
ประโยชนใ์น
อตุสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้าหมายไมน่อ้ยกวา่ รอ้ย
ละ 70 ของโครงการ

1. รายการสนิคา้ใน
รายการบัญชนีวตักรรม
เกดิการจัดซือ้จัดจา้งจาก
ภาครัฐเป็นจ านวนไมน่อ้ย
กวา่ 6 รายการ
2. มจี านวนนวตักรรมและ
สิง่ประดษิฐท์ีข่ ึน้บัญชี
จ านวน 80 รายการ

การจัดการความรู ้
การวจัิย
เพือ่น าไปสูก่าร
พฒันาชมุชน
และสงัคม
เพือ่ความเป็น
เลศิทางวชิาการ

วจัิยและ
พฒันาเพือ่
ความมัน่คง 
สงัคม และการ
พฒันาทีย่ั่งยนื

วจัิยและพฒันา
ในประเด็น
ส าคญัตาม
ยทุธศาสตร์
ของประเทศ
• ทา้ทายไทย
• มุง่เป้า

ผลงานวจัิย

สามารถน าสง่

เป็นแนวทาง

เพือ่ก าหนด

นโยบายของ

ภาครัฐ และ/

หรอื หน่วยงาน

ทีร่ับผดิชอบใน

ดา้นตา่งๆ รอ้ย

ละ 70 ของ

โครงการ

ผลงานวจัิย

สามารถ

น าไปใชใ้นการ

พฒันาชมุชน

และสงัคม รอ้ย

ละ 70 ของ

โครงการ

วจัิยประยกุตเ์ชงิ
ลกึหรอืตอ่ยอด 
เพือ่น าไปใช ้

แกไ้ขปัญหาการ
ด าเนนิงานของ
หน่วยงาน

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



เป้าหมายที ่2. วจัิยและนวัตกรรมเพือ่แกไ้ข
ปัญหาหรอืสรา้งความเขม้แข็งดา้นสงัคม 
ชมุชน ความมั่นคง และคณุภาพชวีติ
ประชาชน ตามยทุธศาสตรป์ระเทศ

เป้าหมายที ่1. วจัิยและนวัตกรรมในอตุสาหกรรม
ยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ

เป้าหมายที ่3. วจิัยและพัฒนา
เพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ

เป้าหมายที ่4. พัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน 
และปัจจัยเอือ้ทีส่นับสนุนการวจัิยและนวัตกรรม

1. ขา้ว
2. มันส าปะหลัง
3. ยางพารา
4. ออ้ยและน ้าตาล
5. ปาลม์น ้ามัน
6. พชืสวน/พชืไร ่(เชน่ ขา้วโพด ไมผ้ล 

พชืผัก ไมด้อกไมป้ระดับ)
7. สตัวเ์ศรษฐกจิ
8. พลาสตกิชวีภาพ
9. อาหารเพือ่เพิม่คณุคา่และความปลอดภัย

ส าหรับผูบ้รโิภค และการคา้
10. วัสดอุปุกรณ์เครือ่งมอืทางการแพทยแ์ละ

เวชภัณฑ์
11. วสิาหกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม (SME)
12. การคมนาคมขนสง่ระบบราง
13. โลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน
14. การแพทยแ์ละสาธารณสขุ
15. การบรหิารจัดการการทอ่งเทีย่ว
16. การบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า
17. ความหลากหลายทางชวีภาพ และระบบ

นเิวศ
18. การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
19. การพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานความ

หลากหลายทางชวีภาพ
20. การศกึษาและสรา้งสรรคก์ารเรยีนรู ้
21. มนุษยศาสตรแ์ละจติพฤตกิรรมศาสตร์
22. ประชาคมอาเซยีน

1. วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ  (Natural   
Sciences)

2. วศิวกรรมและเทคโนโลยี
(Engineering and technology)

3. วทิยาศาสตร ์การแพทยแ์ละ
สขุภาพ (Medical and Health 
Sciences)

4. เกษตรศาสตร(์Agriculture 
Sciences)

5. สงัคมศาสตร ์(Social Sciences)
6. มนุษยศาสตร(์Humanities)

1.วจัิยในคน เชน่ Good Clinical Practice 
2.วจัิยในสตัวท์ดลอง เชน่ Good 
Laboratory Practice
3.มาตรฐานความปลอดภัยหอ้งปฏบิัตกิาร
4.มาตรฐานจรยิธรรมนักวจัิย
5.มาตรฐานอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง

1. อตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่
2. อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ
3. อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วกลุม่รายไดด้แีละ

การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ
4. การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ
5. อตุสาหกรรมการแปรรปูอาหาร
6. อตุสาหกรรมหุน่ยนต์
7. อตุสาหกรรมการบนิและโลจสิตกิส์
8. อตุสาหกรรมเชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ
9. อตุสาหกรรมดจิติอล
10.อตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร

มุง่เป้า

สาขาการวจิยั
(จ าแนกสาขาตาม OECD)

มาตรฐานวจิยั

ค าอธบิายเพิม่เดมิแผนบรูณาการการวจิยัและนวตักรรม ปีงบประมาณ 2561

1. การสรา้งโอกาสในการเขา้ถงึเทคโนโลยแีละนวัตกรรม
ทีท่ันสมัยเพือ่การเกษตร

2. นวัตกรรมสนับสนุน Eastern Economic Corridor
3. การพัฒนาพลังงานทดแทน
4. Smart Government
5. ระบบขนสง่ทางราง
6. การจัดการเทคโนโลยรีองรับการเปลีย่นแปลงสภาพ

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

Innovation (APASTI)
9. การพัฒนาเทคโนโลยเีพือ่ป้องกันและจัดการภัยพบัิต ิ
10.การจัดการน ้า 
11. การพัฒนา Technological deepening Startup

ดา้นความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาที่
ย ัง่ยนื (Agenda – Program based)

1. ดาวเทยีมและเทคโนโลยอีวกาศ
2. การพัฒนาสมนุไพรไทยครบวงจร
3. นวตักรรมทางสงัคม ผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร
4. ความมั่นคง และธรรมาภบิาล 
5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยนื
6. นโยบายเพือ่การพัฒนาความมั่นคงทางสงัคม

มนุษย์
7. ความเขม้แข็งของชมุชนฐานราก

1.ระบบมาตรวทิยา/สอบเทยีบเครือ่งมอื
2.การก าหนดมาตรฐาน เชน่ Good 
Agriculture Practice, Good 
Manufacturing Practice
3.การทดสอบ
4.การรับรองคณุภาพตามมาตรฐาน

มาตรฐานอตุสาหกรรม

1.หอ้งปฏบิัตกิาร/เครือ่งมอือปุกรณ์วจัิย
เฉพาะทาง
2.อทุยานวทิยาศาสตร์
3.Pilot Plant
4.ศนูยส์ง่เสรมิการบรหิารจัดการนวตักรรม
5.ระบบสารเทศการวจัิยและนวตักรรม

โครงสรา้งพืน้ฐานวจิยัและนวตักรรม

1.ทนุการศกึษาวจัิย
2.การพัฒนาอาชพีนักวจัิยและนวตักรรม
3.การสง่เสรมิ Talent Mobility
4.การพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยดีา้น
และนวตักรรมใหบ้คุลากรดา้นแรงงาน
5.การสรา้งความตระหนัก

บคุลากรวจิยัและนวตักรรม

อตุสาหกรรมและคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

ขอ้รเิร ิม่ใหมต่ามนโยบายรฐับาล


