
๑.๓: สัดสวนการลงทุนระบบโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร และระบบ
มาตรฐาน เปนรอยละ ๒๐ 

เปาหมายที่ ๑ เพิ่มความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ

แผนฯ ๑๒

เปาหมายแผนบูรณาการ/
Outcome (เจาภาพ)

ตัวชี้วัด
เปาหมายแผน

บูรณาการ

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป

แนวทาง

ตัวชี้วัดแนวทาง

ผลสัมฤทธิ์/Impact ประเทศไทยมีระบบวิจยัและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ เปนกลไกขับเคลื่อนสําคัญในการสรางขดีความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถนําไปใชประโยชนไดในทุกมิติ และจุดประกายความคิดสรางสรรคเพื่อการพัฒนา
ประเทศอยางตอเนื่องและอยางยั่งยนื

เปาหมายแผนฯ ๑๒

ตัวชี้วัดเปาหมาย
แผนฯ ๑๒

ยุทธศาสตรจัดสรร

(ราง) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

เปาหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับ
ความสามารถการแขงขันของภาคการผลติและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตรที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

๒.๒ : ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใชที่ถูกนําไปใชในการสราง
มูลคาเชิงพาณิชยใหกับ ภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ ไม
นอยกวารอยละ ๒๐ ของผลงานทั้งหมด 

๒.๔ : นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรม สําหรับผูสูงอายุและผูพิการ
ที่ผลิตไดเอง ภายในประเทศมีจํานวนเพิ่มขึ้นไมนอยกวา รอยละ ๒๐ 

๑.๓ : สัดสวนการ ลงทุนงานวิจัยพื้นฐานเพื่อสราง/ สะสม
องคความรู เปนรอยละ ๒๕

ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ  ๒.๕.๔ การพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

๑.๑ สัดสวนคาใชจายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มสูรอยละ ๑ ของผลิตภัณฑ มวลรวมในประเทศ    ๑.๒ สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐ เพิ่มเปน ๗๐:๓๐
๒.๑ อันดับความสามารถการแขงขันโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร และดานเทคโนโลยี จัดโดย IMD อยูใน ลําดับ ๑ ใน ๔๒ 

๑.๓ : สัดสวนของการลงทุนการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมาย ของประเทศรอยละ ๕๕ 

๑.๔ : จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเปน ๑๘ คนตอ
ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน

เปาหมายที่ ๑. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางความมัง่คั่งทาง
เศรษฐกิจ 

เปาหมายที่ ๓. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสราง
องคความรูพื้นฐานของประเทศ

เปาหมายที่ ๔. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร และระบบ
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

ผลง านวิ จั ยสามา รถถูก
นําไปใชอางอิงในระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ รอย
ละ ๕๐ ของแผนงาน

บุคลากรดาน
วิจัยและ
นวัตกรรม
เพิ่มขึ้นเปน 
๑๒๓,๐๐๐

คน 

แผนงานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อความเปนเลิศทาง
วิชาการ

จํานวน
บุคลากรวิจัย

และ
นวัตกรรม
เพิ่มขึ้นไม

นอยกวารอย
ละ ๒๐ ตอป

รายการ
สินคาใน
รายการ
บัญชี
นวัตกรรม
เกิดการ
จัดซื้อจัดจาง
จากภาครัฐ
เปนจํานวน
ไมนอยกวา 
๑๐ รายการ

จํานวน
หนวยงานที่
ไดรับการ
รับรองหรือขึ้น
ทะเบียน
มาตรฐานการ
วิจัย/
อุตสาหกรรม 
เพิ่มขึ้นรอยละ 
๒๐

แผนงานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อแกปญหาหรือพัฒนา
ศักยภาพการทํางานของ
หนวยงาน 

บุคลากร
และ

เครือขาย
วิจัย 

เขต
เศรษฐกิจ
นวัตกรรม

บัญชี
นวัตกรรม

และ
สิ่งประดิษฐ

โครงสราง
พื้นฐาน

วิทยาศาสตร 
วิจัยและ
นวัตกรรม

แผนงาน Spearhead ที่
สรางผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ

มีผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
ที่ถูกนําไปใชประโยชนเชิง
พาณิชย จํานวนไมนอยกวา
รอยละ ๑๕ ของผลงาน
ทั้งหมด

มีผลงานวิจัยและเทคโนโลยทีี่
แลวเสร็จพรอมนําไปใช
ประโยชนในภาคการผลิต
และบริการ และภาคธุรกิจ 
ไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของ
แผนงานทั้งหมด

ผลงานวิจัย ที่สามารถยื่น
ตีพิมพระดับชาติ และ
นานาชาติ หรือ ยื่นจด
ทะเบียนสิทธิบัตรรอยละ 
๖๐ ของแผนงาน

ผลงานวิจัยนําไปประยุกตใชใน
หนวยงานภาครัฐระดับกรม
หรือระดับจังหวัดไมนอยกวา 
รอยละ ๖๐ ของแผนงาน

แผนงาน Spearhead เพื่อ
แกปญหาหรือสรางชุมชน และ
ความมั่นคงความเขมแข็งดาน
สังคม

เกิดผู
ประกอบ
การใหมที่
มีความ
รวมมือกับ
หนวย
งานวิจัย 
จํานวนไม
นอยกวา-
๓๐ ราย

ผลง านวิจั ย ที่ ใ ช ใ นก า ร
แกปญหาการดําเนินงาน
ของหนวยงาน รอยละ ๕๐
ของแผนงาน

แนวทางแกไขปญหาการ
ดําเนินงานของหนวยงาน 
รอยละ ๙๐ ของแผนงาน

เปาหมายที่ ๒. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดลอม

นวัตกรรม นโยบายทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม ถูกนําไปใชใน
การแกปญหาหรือพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดลอมรอยละ ๕๐ 
ของแผนงาน

แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สรางความเขมแข็งใหกับ
ภาคอุตสาหกรรมและวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรมในสาขา
เปาหมาย 

มีเอกชนรวมลงทุนอยาง
นอยรอยละ ๒๐ ใน
จํานวนนี้เปน in-cash 
อยางนอยรอยละ ๑๐ 
และนําผลงานนวัตกรรม
ออกสูเชิงพาณิชย 

มีนวัตกรรมที่ออกสูเชิง
พาณิชย จํานวนไมนอย
กวารอยละ ๒๐ ของ
ผลงานทั้งหมด

มูลคาการ
ลดหยอน

ภาษี
คาใชจาย

การวิจัยและ
พัฒนา

เพิ่มขึ้นรอย
ละ ๒๐ ตอ

ป

มีนวัตกรรม
ที่นําไปใช
ประโยชน

เชิงพาณิชย
เพิ่มขึ้นรอย
ละ ๒๐ ตอ

ป

หนวยงานที่
สามารถรับรอง
มาตรฐานการ
วิจัยดานตางๆ 
เพิ่มขึ้นรอยละ 

๒๐

๒.๓ : มูลคาการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับคาใชจายวิจัยและ
พัฒนา มีจํานวนเพิ่มขึ้น ไมนอยกวารอยละ ๒๐ ตอป

โครงสราง
พื้นฐานทาง
คุณภาพของ

ประเทศ

จํานวนการ
ใชบริการ
เพิ่มขึ้นไม
นอยกวา
รอยละ ๑๐ 
ตอป

อัตราการใช
โครงสราง
พื้นฐานดาน
วิทยาศาสตร 

วิจัยและ
นวัตกรรม
เพิ่มขึ้นรอย
ละ ๑๐ ตอป

ผลงานวิจัยนําไปประยุกตใชเปน
แนวทางในการกําหนดนโยบาย
ของหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือนําไปใช
ประโยชนทางดานสังคม ชุมชน
รอยละ ๖๐ ของแผนงาน

แผนงานการวิจัยและพัฒนา
นโยบายหรือนวัตกรรมดานสังคม
ในประเด็นสําคัญตามยุทธศาสตร
ของประเทศ และการจัดการ
ความรู

องคความรู นโยบาย นวัตกรรม 
ที่หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
สังคม ชุมชน พรอมนําไปใช
ประโยชน ถายทอดองคความรู 
เทคโนโลยี หรือกําหนดเปน
นโยบายในการดําเนินงานของ
องคกร รอยละ ๕๐ ของแผนงาน

๓๐ ส.ค. ๖๑



เปาหมายที่ ๒. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

เปาหมายที่ ๑. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย
การสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 

เปาหมายที่ ๓. การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการสรางองคความรูพื้นฐานของ
ประเทศ

เปาหมายที่ ๔. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของ

ประเทศ
๑. อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยกีารแพทย 

๑.๑ การเกษตรสมัยใหม (Modern agriculture) 
๑.๒ อาหารมูลคาเพิ่มสูงและสารออกฤทธิเ์ชิงหนาที่ 
(High value added food and functional ingredient)
๑.๓ ชีวภัณฑ (Biologics) 
๑.๔ เครื่องมือแพทย (Medical devices) 

๒. เศรษฐกิจดิจิทัลและขอมูล 
๒.๑ วิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (Robotics 
and Automation)
๒.๒ อากาศยานไรคนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: 
UAV) 
๒.๓ เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมอวกาศ (Space industry 
technology)
๒.๔ อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและเทคโนโลยีอุปกรณปลายทาง 
(Smart Electronics and terminal endpoint 
technologies) การเชื่อมตอของสรรพสิ่ง (Internet of 
things: IoT) และขอมูลขนาดใหญ (Big Data)
๒.๕ เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) เพื่อการสนับสนุนการ
ผลิตและพัฒนา

๓. ระบบโลจิสติกส
๓.๑ ยานยนตสมัยใหม (Next-generation automotive)
๓.๒ ระบบโลจิสติกสอัจฉริยะ (Smart logistics)
๓.๓ อุตสาหกรรมการบิน (Aviation)
๓.๔ การขนสงทางราง

๔. การบริการมูลคาสูง
๔.๑ การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
๔.๒ การทองเที่ยวชุมชนและผลติภัณฑสรางสรรค
(Community-based Tourism and Creative Products) 

๕. พลังงาน
๕.๑ พลังงานชีวภาพ (Bioenergy) 
๕.๒ เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) 
๕.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน (Energy 
efficiency) 
๕.๔ การกักเก็บพลังงาน (Energy storage) 

๖. อื่นๆ

๑. อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยกีารแพทย 
๑.๑ การเกษตรสมัยใหม (Modern agriculture) 
๑.๒ อาหารมูลคาเพิ่มสูงและสารออกฤทธิเ์ชิงหนาที่ 
(High value added food and functional ingredient)
๑.๓ ชีวภัณฑ (Biologics) 
๑.๔ เครื่องมือแพทย (Medical devices) 

๒. เศรษฐกิจดิจิทัลและขอมูล 
๒.๑ วิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (Robotics 
and Automation)
๒.๒ อากาศยานไรคนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: 
UAV) 
๒.๓ เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมอวกาศ (Space industry 
technology)
๒.๔ อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและเทคโนโลยีอุปกรณปลายทาง 
(Smart Electronics and terminal endpoint 
technologies) การเชื่อมตอของสรรพสิ่ง (Internet of 
things: IoT) และขอมูลขนาดใหญ (Big Data)
๒.๕ เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) เพื่อการสนับสนุนการ
ผลิตและพัฒนา

๓. ระบบโลจิสติกส
๓.๑ ยานยนตสมัยใหม (Next-generation automotive)
๓.๒ ระบบโลจิสติกสอัจฉริยะ (Smart logistics)
๓.๓ อุตสาหกรรมการบิน (Aviation)
๓.๔ การขนสงทางราง

๔. การบริการมูลคาสูง
๔.๑ การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
๔.๒ การทองเที่ยวชุมชนและผลติภัณฑสรางสรรค
(Community-based Tourism and Creative Products) 

๕. พลังงาน
๕.๑ พลังงานชีวภาพ (Bioenergy) 
๕.๒ เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) 
๕.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน (Energy 
efficiency) 
๕.๔ การกักเก็บพลังงาน (Energy storage) 

๖. อื่นๆ

๑. สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่๒๑
๑.๑ ศักยภาพและโอกาสของผูสูงวัย และการอยู

รวมกันของประชากรหลายวัย
๑.๒ เชื่อมประเทศสูประชาคมโลก
๑.๓ ความมั่นคงประเทศ 
๑.๔ รัฐบาล ๔.๐ 
๑.๕ ความมั่นคงมนุษย 
๑.๖ ลดความเหลื่อมล้ํา 

๒. คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๑ คนไทย ๔.๐
๒.๒ เยาวชน ๔.๐
๒.๓ เกษตรกร ๔.๐
๒.๔ แรงงาน ๔.๐
๒.๕ การศึกษาไทย ๔.๐

๓. สุขภาพและคุณภาพชวีิต
๓.๑ ระบบบริการสุขภาพ
๓.๒ ระบบการดูแลและรักษาโรค
๓.๓ การปองกันและเสริมสรางสุขภาพ
๓.๔ ระบบสวัสดิการสังคม

๔. การบริหารจัดการน้ํา การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และสิ่งแวดลอม

๔.๑ การบริหารจัดการน้ํา
๔.๒ ระบบน้ําชุมชนและเกษตร
๔.๓ การลดกาซเรือนกระจกและสงเสริมการ

เติบโตที่ปลอยคารบอนต่ํา
๔.๔ การปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ
๔.๕  การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

๕. การกระจายความเจริญและเมืองนาอยู
๕.๑ การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด ๔.๐
๕.๒. การพัฒนาเศรษฐกิจระดับจังหวัดและกลุม

จังหวัด
๕.๒ เมืองอัจฉริยะ (Smart and Livable Cities)
๕.๓ ผังเมืองและการใชประโยชนที่ดิน
๕.๔ ศักยภาพของชุมชนและสมาชิกชุมชน

๑. สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่๒๑
๑.๑ ศักยภาพและโอกาสของผูสูงวัย และการอยู

รวมกันของประชากรหลายวัย
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๓.๑ ระบบบริการสุขภาพ
๓.๒ ระบบการดูแลและรักษาโรค
๓.๓ การปองกันและเสริมสรางสุขภาพ
๓.๔ ระบบสวัสดิการสังคม

๔. การบริหารจัดการน้ํา การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และสิ่งแวดลอม

๔.๑ การบริหารจัดการน้ํา
๔.๒ ระบบน้ําชุมชนและเกษตร
๔.๓ การลดกาซเรือนกระจกและสงเสริมการ

เติบโตที่ปลอยคารบอนต่ํา
๔.๔ การปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ
๔.๕  การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

๕. การกระจายความเจริญและเมืองนาอยู
๕.๑ การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด ๔.๐
๕.๒. การพัฒนาเศรษฐกิจระดับจังหวัดและกลุม

จังหวัด
๕.๒ เมืองอัจฉริยะ (Smart and Livable Cities)
๕.๓ ผังเมืองและการใชประโยชนที่ดิน
๕.๔ ศักยภาพของชุมชนและสมาชิกชุมชน

๑. เทคโนโลยีฐาน (Platform 
technology)
๑.๑ เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
๑.๒ เทคโนโลยีวัสดุ (Advanced 
material technology)
๑.๓ นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)
๑.๔ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
technology)

๒. องคความรูพื้นฐานทางสังคมและความ
เปนมนุษย
๒.๑ การสรางภูมิคุมกันทางมรดก
วัฒนธรรม 
๒.๒ การสรางภูมิคุมกันทางจิตปญญา
และศาสนธรรม
๒.๓ การรูเทาทันในพฤติกรรมความเสี่ยง
ตอการเกิดปญหาสังคมและความสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพยสินภายใตบริบทสังคม
แหงปญญาและภูมิธรรม
๒.๔ ศาสตรทางสังคมศาสตร 
มนุษยศาสตร และศิลปวัฒนธรรม

๓. การวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ 
(Frontier Research)

๓.๑ วิทยาศาสตรธรรมชาติ (Natural 
science)
๓.๒ วิศวกรรม (Engineering)
๓.๓ วิทยาศาสตรขอมูล (Data science)
๓.๔ วิทยาศาสตรชีวภาพ (Life science)
๓.๕ วิทยาศาสตรสมอง (Brain science)
๓.๖ เศรษฐศาสตรพฤติกรรมและนโยบาย
สาธารณะสําหรับเศรษฐกิจยุคใหม 
๓.๗ ประสาทวทิยาและพฤตกิรรมการรู
คิด (Neuro science and cognitive 
behavior)

๑. บุคลากรและเครือขายวิจัย 
๑.๑ ทุนการศึกษา
๑.๒ การพัฒนาอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม 
นักวิทยาศาสตร วิศวกร นักบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และผูประกอบการฐาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
๑.๓ การสงเสริม Talent Mobility
๑.๔ การพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหบุคลากรดานแรงงาน 
๑.๕ การสรางความตระหนัก

๒. เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม 
๒.๑ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EECi) 
๒.๒ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
๒.๓ อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค

๓. บัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
๓.๑ บัญชีนวัตกรรม
๓.๒ บัญชีสิ่งประดิษฐ

๔. โครงสรางพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรม
๔.๑ หองปฏิบัติการ/เครื่องมืออุปกรณวิจัยเฉพาะ
ทาง
๔.๒ Pilot Plant
๔.๓ ศูนยสงเสริมการบริหารจัดการนวัตกรรม
๔.๔ ระบบสารเทศการวิจัยและนวัตกรรม

๕. โครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
๕.๑ โครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพ
๕.๒ มาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย


