หน่วย : ล้านบาท
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
หน่วยงานเจ้าภาพ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ........................ ลบ. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนฯ ๑๒
เป้าหมายแผนฯ
๑๒

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผนฯ ๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

๑.๑ สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มสู่ร้อยละ ๑ ของผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ ๑.๒ สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพิ่มเป็น ๗๐:๓๐
๒.๑ อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี จัดโดย IMD อยู่ใน ลาดับ ๑ ใน ๓๕
๑.๓: สัดส่วนการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบ
๑.๓ : สัดส่วนการ ลงทุนงานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/ สะสม
๑.๓ : สัดส่วนของการลงทุนการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ของประเทศร้อยละ ๕๕
มาตรฐาน เป็นร้อยละ ๒๐
องค์ความรู้ เป็นร้อยละ ๒๕
๒.๒ : ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้ในการสร้าง
๒.๔ : นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรม สาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
๑.๔ : จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น ๒๐ คนต่อ
มูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับ ภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ ไม่
ที่ผลิตได้เอง ภายในประเทศมีจานวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐
ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของผลงานทั้งหมด
๒.๓ : มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับค่าใช้จ่ายวิจยั และ
พัฒนา มีจานวนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี

ยุทธศาสตร์จัดสรร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ๒.๕.๔ การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

ผลสัมฤทธิ์/Impact

ประเทศไทยมีระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ เป็นกลไกขับเคลื่อนสาคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ในทุกมิติ และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา
ประเทศอย่างต่อเนื่องและอย่างยั่งยืน

เป้าหมายแผนบูรณาการ/
Outcome (เจ้าภาพ)

ตัวชี้วัด
เป้าหมายแผน
บูรณาการ

แนวทาง

ตัวชี้วัดแนวทาง

เป้าหมายที่ ๑. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ ๒. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายที่ ๓. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้าง
องค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

เป้าหมายที่ ๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบ
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

จำนวนต้นแบบกึ่ง
อุตสำหกรรม/บริกำร ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๒๐ ของ
โปรแกรมที่ได้รับกำร
สนับสนุนทั้งหมด

จำนวนผลงำนวิจัยและ
เทคโนโลยีที่ถกู นำไปใช้
ประโยชน์เชิงพำณิชย์ ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๒๐ ของผลงำน
ทั้งหมด

จำนวนต้นแบบ/นวัตกรรมทำง
สังคม ที่พร้อมนำไปกำหนด
เป็นนโยบำย ทดแทนกำร
นำเข้ำ หรือใช้แก้ปัญหำหรือ
พัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ ๕๐ ของแผนงำน

จำนวนองค์ควำมรู้ นโยบำย
นวัตกรรม ที่หน่วยงำนภำครัฐ
ภำคเอกชน สังคม ชุมชน พร้อม
นำไปใช้ประโยชน์ ถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ เทคโนโลยี หรือกำหนด
เป็นนโยบำยในกำรดำเนินงำน
ขององค์กร ร้อยละ ๕๐ ของ
แผนงำน

จำนวนผลงำนวิจัยสำมำรถ
ถูกนำไปใช้อ้ำงอิงใน
ระดับชำติ หรือระดับ
นำนำชำติ ร้อยละ ๕๐ ของ
แผนงำน

จำนวนผลงำนวิจัยที่ใช้ใน
กำรแก้ปัญหำกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำน
ร้อยละ ๕๐ของแผนงำน

ส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุน
ด้ำนวิจัยและนวัตกรรมผ่ำน
โปรแกรมยุทธศำสตร์
เป้ำหมำย (Spearhead)

สนับสนุนกำรวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้กับอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย

ส่งเสริมงำนวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนำ แก้ปัญหำ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ตำมโปรแกรม
ยุทธศำสตร์เป้ำหมำย
(Spearhead) เรื่องเร่งด่วน
และตำมนโยบำยรัฐ

สนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรม
ด้ำนสังคมในประเด็นสำคัญตำม
ยุทธศำสตร์ของประเทศ กำร
จัดกำรและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้

สนับสนุนกำรวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้ำงควำม
เป็นเลิศทำงวิชำกำร

สนับสนุนกำรวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหำ
หรือพัฒนำศักยภำพกำร
ทำงำนของหน่วยงำน

สัดส่วนเอกชนร่วมลงทุนใน
โปรแกรมยุทธศำสตร์
เป้ำหมำย (Spearhead)
อย่ำงน้อยร้อยละ ๒๐ ทุก
โปรแกรม

จำนวนผลงำนวิจัยและ
เทคโนโลยีที่แล้วเสร็จพร้อม
นำไปใช้ประโยชน์ในภำคกำร
ผลิตและบริกำรและภำคธุรกิจ
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๐ ของ
ผลงำนทั้งหมด

จำนวนผลงำนวิจัยที่แล้วเสร็จ
พร้อมนำไปประยุกต์เป็น
นวัตกรรมทำงสังคม นโยบำย
และนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอำยุ
และผู้พิกำรไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ
๕๐ ของผลงำนทั้งหมด

จำนวนผลงำนวิจัยที่แล้วเสร็จ
พร้อมนำไปประยุกต์ใช้เป็น
แนวทำงในกำรกำหนดนโยบำย
ของหน่วยงำนภำครัฐ
ภำคเอกชน หรือนำไปใช้
ประโยชน์ทำงด้ำนสังคม ชุมชน
ร้อยละ ๕๐ ของผลงำนทั้งหมด

จำนวนผลงำนวิจัย ทีแล้ว
เสร็จพร้อมยื่นตีพิมพ์
ระดับชำติ และนำนำชำติ
หรือ ยื่นจดทะเบียน
สิทธิบัตรร้อยละ ๕๐ ของ
แผนงำน

จำนวนผลงำนวิจัยแล้วเสร็จ จำนวน
บุคลำกรวิจัย
พร้อมนำไปเป็นแนว
และ
ทำงแก้ไขปัญหำกำร
นวัตกรรม
ดำเนินงำนของหน่วยงำน
เพิ
ม
่
ขึ้นไม่
ร้อยละ ๕๐ ของแผนงำน
น้อยกว่ำร้อย

จำนวน
บุคลำกรด้ำน
วิจัยและ
นวัตกรรม
เพิ่มขึ้นเป็น
๑๓๗,๐๐๐
คน

มูลค่ำกำร
จำนวน
อัตรำกำรใช้
จำนวน
ลดหย่อน ผลงำนวิจัย โครงสร้ำง
หน่วยงำนที่
ภำษี
และ
พืน้ ฐำนด้ำน สำมำรถรับรอง
ค่ำใช้จ่ำย เทคโนโลยีที่ วิจัยและ
มำตรฐำนกำร
กำรวิจัย
ถูกนำไปใช้ นวัตกรรม วิจัยด้ำนต่ำงๆ
และพัฒนำ ประโยชน์ เพิ่มขึ้นร้อย เพิ่มขึ้นร้อยละ
เพิ่มขึ้นร้อย เชิงพำณิชย์ ละ ๑๐ ต่อปี
๒๐
ละ ๒๐ ต่อ เพิ่มขึ้นร้อย
ปี
ละ ๒๐ ต่อปี
สนับสนุน ส่งเสริม
พัฒนำ
พัฒนำ
สนับสนุนให้
โครงสร้ำง ได้มำตรฐำน
บุคลำกร
เขต
บัญชี
พื
น
้
ฐำนด้
ำ
น
และ
เศรษฐกิจ นวัตกรรม
กำรวิจัย/
วิจัยและ
เครือข่ำยวิจัย นวัตกรรม
และ
อุตสำหกรรม
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
จำนวนผู้
ประกอบ
กำรใหม่ที่มี
ควำม
ร่วมมือกับ
หน่วย
งำนวิจัย ไม่
ละ ๒๐ ต่อปี น้อยกว่ำ๓๐ รำย

จำนวน
รำยกำรสินค้ำ
ในรำยกำร
บัญชีนวัตกรรม
เกิดกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงจำก
ภำครัฐไม่
น้อยกว่ำ ๑๕
รำยกำร

จำนวนกำร
ใช้บริกำร
เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๑๐
ต่อปี

จำนวมำตรฐำน
ที่กำหนดขึ้น
ใหม่งำนที่ได้รับ
กำรรับรองหรือ
ขึ้นทะเบียน
มำตรฐำนกำร
วิจัย/
อุตสำหกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ
๒๐

๓๐ พ.ย. ๖๐

เป้าหมายที่ ๑. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ ๒. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม

๑. อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย์
๑.๑ กำรเกษตรสมัยใหม่ (Modern agriculture)
๑.๒ อำหำรมูลค่ำเพิ่มสูงและสำรออกฤทธิ์เชิงหน้ำที่
(High value added food and functional ingredient)
๑.๓ ชีวภัณฑ์ (Biologics)
๑.๔ เครื่องมือแพทย์ (Medical devices)
๒. เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล
๒.๑ วิทยำกำรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics
and Automation)
๒.๒ อำกำศยำนไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle:
UAV)
๒.๓ เทคโนโลยีเพื่ออุตสำหกรรมอวกำศ (Space industry
technology)
๒.๔ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเทคโนโลยีอุปกรณ์ปลำยทำง
(Smart Electronics and terminal endpoint
technologies)
๒.๕ กำรเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of things: IoT)
ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) และกำรเชื่อมโยง
๒.๖ เนื้อหำดิจิทัล (Digital Content) เพื่อกำรสนับสนุนกำร
ผลิตและพัฒนำ
๓. ระบบโลจิสติกส์
๓.๑ ยำนยนต์สมัยใหม่ (Next-generation automotive)
๓.๒ ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart logistics)
๓.๓ อุตสำหกรรมกำรบิน (Aviation)
๓.๔ กำรขนส่งทำงรำง
๔. การบริการมูลค่าสูง
๔.๑ กำรบริกำรทำงกำรแพทย์ (Medical services)
๔.๒ กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ (Wellness tourism)
๔.๓ กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมกำร
ผลิตอย่ำงสร้ำงสรรค์และเสริมพลังท้องถิ่นและชุมชนท่องเที่ยว
(Community-based Tourism: CBT)
๔.๔ กำรท่องเที่ยวที่แข่งขันได้ มั่นคง และยั่งยืน
๕. พลังงาน
๕.๑ เชื้อเพลิงชีวภำพ (Biofuel)
๕.๒ พลังงำนชีวภำพ (Bioenergy)
๕.๓ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน (Energy
efficiency)
๕.๔ กำรกักเก็บพลังงำน (Energy storage)
๖. อื่นๆ

๑. สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่๒๑
๑.๑ ศักยภำพและโอกำสของผู้สูงวัย และกำรอยู่
ร่วมกันของประชำกรหลำยวัย*
๑.๒ เชื่อมประเทศสู่ประชำคมโลก
๑.๓ ควำมมั่นคงประเทศ
๑.๔ รัฐบำล ๔.๐
๑.๕ ควำมมั่นคงมนุษย์
๑.๖ ลดควำมเหลื่อมล้ำ
๒. คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๑ คนไทย ๔.๐*
๒.๒ เด็ก และเยำวชน ๔.๐*
๒.๓ เกษตรกร ๔.๐
๒.๔ แรงงำน ๔.๐
๒.๕ กำรศึกษำไทย ๔.๐
๓. สุขภาพและคุณภาพชีวิต
๓.๑ ระบบบริกำรสุขภำพ*
๓.๒ ระบบกำรดูแลและรักษำโรค
๓.๓ กำรป้องกันและเสริมสร้ำงสุขภำพ
๓.๔ ระบบสวัสดิกำรสังคม
๔. การบริหารจัดการน้า การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ
และสิ่งแวดล้อม
๔.๑ กำรบริหำรจัดกำรน้ำ*
๔.๒ ระบบน้ำชุมชนและเกษตร
๔.๓ กำรลดก๊ำซเรือนกระจกและส่งเสริมกำรเติบโตที่
ปล่อยคำร์บอนต่ำ
๔.๔ กำรปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ
๔.๕ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
๕. การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่
๕.๑ กำรพัฒนำภูมิภำคและจังหวัด ๔.๐*
๕.๒ เมืองอัจฉริยะ (Smart and Livable Cities)
๕.๓ ผังเมืองและกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
๕.๔ ศักยภำพของชุมชนและสมำชิกชุมชน
* กลุ่มเรื่องยุทธศำสตร์เป้ำหมำย (Spearhead)

เป้าหมายที่ ๓. การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการสร้างองค์ความรูพ้ ื้นฐานของ
ประเทศ
๑. เทคโนโลยีฐาน (Platform
technology)
๑.๑ เทคโนโลยีชีวภำพ (Biotechnology)
๑.๒ เทคโนโลยีวัสดุ (Advanced
material technology)
๑.๓ นำโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)
๑.๔ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
technology)
๒. องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความ
เป็นมนุษย์
๒.๑ กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงมรดก
วัฒนธรรม
๒.๒ กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงจิตปัญญำ
และศำสนธรรม
๒.๓ กำรรู้เท่ำทันในพฤติกรรมควำมเสี่ยง
ต่อกำรเกิดปัญหำสังคมและควำมสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพย์สินภำยใต้บริบทสังคม
แห่งปัญญำและภูมิธรรม
๒.๔ ศำสตร์ทำงสังคมศำสตร์
มนุษยศำสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
๓. การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
(Frontier Research)
๓.๑ วิทยำศำสตร์ธรรมชำติ (Natural
science)
๓.๒ วิศวกรรม (Engineering)
๓.๓ วิทยำศำสตร์ข้อมูล (Data science)
๓.๔ วิทยำศำสตร์ชีวภำพ (Life science)
๓.๕ วิทยำศำสตร์สมอง (Brain science)
๓.๖ เศรษฐศำสตร์พฤติกรรมและนโยบำย
สำธำรณะสำหรับเศรษฐกิจยุคใหม่
๓.๗ ประสำทวิทยำและพฤติกรรมกำรรู้
คิด (Neuro science and cognitive
behavior)

เป้าหมายที่ ๔. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ
๑. บุคลากรและเครือข่ายวิจัย
๑.๑ ทุนกำรศึกษำ วิจัย
๑.๒ กำรพัฒนำอำชีพนักวิจัยและนวัตกรรม
นักวิทยำศำสตร์ วิศวกร นักบริหำรจัดกำร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และผู้ประกอบกำรฐำน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
๑.๓ กำรส่งเสริม Talent Mobility
๑.๔ กำรพัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้บุคลำกรด้ำนแรงงำน
๑.๕ กำรสร้ำงควำมตระหนัก
๒. เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม
๒.๑ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำค
ตะวันออก (EECi)
๒.๒ อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย
๒.๓ อุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค
๓. บัญชีนวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์
๓.๑ บัญชีนวัตกรรม
๓.๒ บัญชีสิ่งประดิษฐ์
๔. โครงสร้างพืน้ ฐานวิจัยและนวัตกรรม
๔.๑ ห้องปฏิบัติกำร/เครื่องมืออุปกรณ์วิจัย
เฉพำะทำง
๔.๒ Pilot Plant
๔.๓ ศูนย์ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม
๔.๔ ระบบสำรเทศกำรวิจัยและนวัตกรรม
๕. มาตรฐานการวิจัย/อุตสาหกรรม
๕.๑ วิจัยในคน เช่น Good Clinical Practice
๕.๒ วิจัยในสัตว์ทดลอง เช่น Good Laboratory
Practice
๕.๓ มำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำร
๕.๔ มำตรฐำนจริยธรรมนักวิจัย
๕.๕ มำตรฐำนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๕.๖ ระบบมำตรวิทยำ/สอบเทียบเครื่องมือ
๕.๗ กำรกำหนดมำตรฐำน เช่น Good
Agriculture Practice, Good Manufacturing
Practice
๕.๘ กำรทดสอบ
๕.๙ กำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน

