เป้าหมาย
แผนฯ 12
ต ัวชวี้ ัด
เป้าหมาย
แผนฯ 12

แผนบูรณาการการวิจ ัยและนว ัตกรรม ปี งบประมาณ 2561
เป้าหมายที่ 2 เพิม
่ ความสามารถในการประยุกต์ใช ้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี* และนวัตกรรมเพือ
่ ยกระดับความสามารถ
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวต
ิ ของประชาชน

เป้าหมายที่ 1 เพิม
่ ความเข ้มแข็งด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี*ของประเทศ

1. สัดส่วนค่าใชจ่้ ายการลงทุนเพือ
่ การวิจัยและพัฒนาเพิม
่ สูร่ ้อยละ 1 ของ GDP
2. สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพิม
่ เป็ น 60:40
3.1 สัดส่วนการลงทุนการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ
เป็ นร ้อยละ 45

3.2 สัดส่วนการลงทุนงานวิจัยพืน
้ ฐานเพือ
่ สร ้าง/
สะสมองค์ความรู ้ เป็ นร ้อยละ 30

3.3 สัดส่วนการลงทุนระบบโครงสร ้างพืน
้ ฐาน บุคลากร
และระบบมาตรฐาน เป็ นร ้อยละ 25
5. จานวนบุคลากรด ้านการวิจัยและพัฒนาเพิม
่ เป็ น 15
คนต่อประชากร 10,000 คน

4. นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสาหรับผู ้สูงอายุและผู ้พิการทีผ
่ ลิตได ้เองภายในประเทศ
มีจานวนเพิม
่ ขึน
้ ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 20
6. ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร ้อมใช ้ทีถ
่ ก
ู นาไปใช ้ในการสร ้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให ้กับภาคการผลิตและบริการ
และภาคธุรกิจ ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 15 ของผลงานทัง้ หมด
7. มูลค่าการลดหย่อนภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลสาหรับค่าใช ้จ่ายวิจัยและพัฒนา มีจานวนเพิม
่ ขึน
้ ไม่น ้อยกว่า
ร ้อยละ 20 ต่อปี

เป้าหมายแผน
บูรณาการ
ต ัวชวี้ ัด
เป้าหมายแผน
บูรณาการ

แนวทาง
ดาเนินงาน

ต ัวชวี้ ัด
แนวทาง
ดาเนินงาน

เศรษฐกิจ

ั
สงคม

สะสมองค์ความรู ้

้ ฐาน
โครงสร้างพืน

เป้าหมายที่ 1. วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

เป้าหมายที่ 2. วิจัยและนวัตกรรมเพือ
่ แก ้ไขปั ญหา
หรือสร ้างความเข ้มแข็งด ้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง
และคุณภาพชีวต
ิ ประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ

เป้าหมายที่ 3. วิจัยและพัฒนา
เพือ
่ สร ้าง/สะสมองค์ความรู ้ทีม
่ ศ
ี ักยภาพ

เป้าหมายที่ 4. พัฒนาระบบโครงสร ้างพืน
้ ฐาน และ
ปั จจัยเอือ
้ ทีส
่ นับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

1. มีนวัตกรรมทีน
่ าไปใช ้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จานวนไม่น ้อย
กว่าร ้อยละ 15 ของผลงานทัง้ หมด**
2. มูลค่าการลงทุนในการวิจัยและนวัตกรรมของภาคเอกชน 1.5
เท่า ของค่าใช ้จ่ายวิจัยและนวัตกรรมของรัฐ**

1.นวัตกรรมทีภ
่ าครัฐนาไปใช ้บริการประชาชนไม่ตา่ กว่า
ร ้อยละ 15 ของผลงานทัง้ หมด
2.องค์ความรู ้ทีส
่ ามารถนาไปแก ้ปั ญหาสังคม ชุมชน ความ
มัน
่ คง สิง่ แวดล ้อม และคุณภาพชีวต
ิ ประชาชนในเรือ
่ ง
สาคัญตามนโยบายรัฐบาล ไม่น ้อยกว่า 5 ประเด็น
3.แนวทาง/ข ้อเสนอแนะในการพัฒนาในพืน
้ ทีช
่ ม
ุ ชน/สังคม
ไม่น ้อยกว่า ร ้อยละ 50 ของผลงานทัง้ หมด

1.องค์ความรู ้ทีไ่ ด ้สามารถถูกนาไปใช ้อ ้างอิงใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ร ้อยละ 50**
2.องค์ความรู ้สามารถนาไปต่อยอดเชิงลึกหรือ
นาไปใช ้แก ้ไขปั ญหาการดาเนินงานของ
หน่วยงาน ร ้อยละ 50

ส่งเสริมการ
ลงทุนของ
ภาคเอกชน
ด ้านวิจัยและ
นวัตกรรม

วิจัยและ
นวัตกรรมใน
อุตสาหกรรม
คลัสเตอร์
เป้ าหมายและ
ข ้อริเริม
่ ใหม่ตาม
นโยบายรัฐบาล

บัญชีนวัตกรรม
และ
สิง่ ประดิษฐ์

วิจัยและ
พัฒนาเพือ
่
ความมัน
่ คง
สังคม และการ
พัฒนาทีย
่ ั่งยืน

วิจัยและพัฒนา
ในประเด็น
สาคัญตาม
ยุทธศาสตร์
ของประเทศ
• ท ้าทายไทย
• มุง่ เป้ า

การจัดการความรู ้
การวิจัย
่ าร
เพือ
่ นาไปสูก
พัฒนาชุมชนและ
สังคม
เพือ
่ ความเป็ น
เลิศทางวิชาการ

วิจัยพืน
้ ฐานเพือ
่ สร ้าง/สะสม
องค์ความรู ้ทางด ้านวิชาการ
ั ยภาพตามสาขา
เชิงลึกทีม
่ ศ
ี ก
การวิจัย โดยเน ้นด ้าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและ
จริยธรรม อย่างเหมาะสม

วิจัยประยุกต์เชิง
ลึกหรือต่อยอด
เพือ
่ นาไปใช ้
แก ้ไขปั ญหาการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงาน

1. มูลค่าโครงการ
ของรัฐทีม
่ ก
ี ารลงทุน
กับภาคเอกชนใน
ลักษณะ cofunding ไม่น ้อย
กว่าร ้อยละ 20 ของ
มูลค่าโครงการ
ทัง้ หมด **
2. มูลค่าการ
ลดหย่อนภาษี
ค่าใช ้จ่ายการวิจัย
และพัฒนา ร ้อยละ
20 ต่อปี

1. โครงการวิจัย
และนวัตกรรม
สอดคล ้องกับ
อุตสาหกรรมและ
คลัสเตอร์เป้ าหมาย
และข ้อริเริมของ
รัฐบาล จานวนไม่
น ้อยกว่า 20
โครงการ
2. ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมนาไปสู่
การใช ้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์
เป้ าหมายไม่น ้อย
กว่า ร ้อยละ 70
ของโครงการ

1. รายการสินค ้าใน
รายการบัญชี
นวัตกรรมเกิดการ
้ จัดจ ้างจาก
จัดซือ
ภาครัฐเป็ นจานวนไม่
น ้อยกว่า 10 รายการ
2. มีจานวน
นวัตกรรมทีข
่ น
ึ้ บัญชี
จานวน 80 รายการ

ผลงานวิจัยที่
สามารถสร ้าง
นวัตกรรมทาง
สังคมหรือ
นวัตกรรม
สาหรับ
ผู ้สูงอายุและผู ้
พิการภาครัฐ
ร ้อยละ 60
ของโครงการ

ผลงานวิจัย
สามารถนาส่ง
เป็ นแนวทาง
เพือ
่ กาหนด
นโยบายของ
ภาครัฐ และ/
หรือ หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบใน
ด ้านต่างๆ ร ้อย
ละ 70 ของ
โครงการ

ผลงานวิจัย
สามารถ
นาไปใช ้ในการ
พัฒนาชุมชน
และสังคม ร ้อย
ละ 70 ของ
โครงการ

โครงการวิจัยทีแ
่ ล ้วเสร็จ
สามารถยืน
่ ตีพม
ิ พ์
ระดับชาติ หรือนานาชาติ
ร ้อยละ 50**

โครงการวิจัยที่
สามารถกาหนด
แนวทางนาไป
ต่อยอดเชิงลึก
หรือนาไปใช ้
แก ้ไขปั ญหา
การดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
ร ้อยละ 50

* ในทีน
่ ห
ี้ มายรวมถึง การวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
** ตัวชีว้ ด
ั ทีส
่ ง่ ผลต่ออันดับความสามารถในการแข่งขันของ IMD ในด ้านโครงสร ้างพืน
้ ฐานทางวิทยาศาสตร์

1. หน่วยงานทีส
่ ามารถรับรองมาตรฐานการวิจัยด ้านต่างๆ เพิม
่ ขึน
้
ร ้อยละ 20
2. ต ้นทุนของผู ้ประกอบการของไทยในการขอรับรองมาตรฐาน/
การดาเนินการวิจัยและพัฒนา ลดลงเฉลีย
่ ร ้อยละ 10
3. บุคลากรด ้านการวิจัยและนวัตกรรมเพิม
่ ขึน
้ เป็ น 100,000 คน**
4. อัตราการใช ้โครงสร ้างพืน
้ ฐานด ้านการวิจัยและนวัตกรรม
เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 10 ต่อปี

พัฒนา
ระบบ/
มาตรฐาน
วิจัย

พัฒนาระบบ/
มาตรฐาน
อุตสาหกรรม

พัฒนา
บุคลากรวิจัย
และ
นวัตกรรม

จานวนหน่วยงาน ผู ้รับบริการด ้าน การจ ้างงานใหม่
มาตรฐาน
ทีไ่ ด ้รับการ
ของบุคลากร
(ทดสอบ/สอบ
รับรองหรือขึน
้
วิจัยและ
เทียบ/รับรอง
ทะเบียน
นวัตกรรม
มาตรฐาน)
มาตรฐานการ
เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ
เพิม
่ ขึน
้ ร ้อย 10
วิจัย เพิม
่ ขึน
้
10 ต่อปี **
ต่อปี
ร ้อยละ 20

พัฒนา
โครงสร ้าง
พืน
้ ฐาน
ด ้านการ
วิจัยและ
นวัตกรรม

ร ้อยละ 20 ของ
โครงสร ้าง
พืน
้ ฐานวิจัยและ
นวัตกรรมมีการ
ใช ้งานร่วมกัน
ระหว่าง 2
หน่วยงานขึน
้ ไป

คาอธิบายเพิม
่ เดิมแผนบูรณาการการวิจ ัยและนว ัตกรรม ปี งบประมาณ 2561
เป้าหมายที่ 1. วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

เป้าหมายที่ 2. วิจัยและนวัตกรรมเพือ
่ แก ้ไข
ปั ญหาหรือสร ้างความเข ้มแข็งด ้านสังคม
ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวต
ิ
ประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ

เป้าหมายที่ 3. วิจัยและพัฒนา
เพือ
่ สร ้าง/สะสมองค์ความรู ้ทีม
่ ศ
ี ักยภาพ

เป้าหมายที่ 4. พัฒนาระบบโครงสร ้างพืน
้ ฐาน
และปั จจัยเอือ
้ ทีส
่ นั บสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

อุตสาหกรรมและคล ัสเตอร์เป้าหมาย

ั
ด้านความมน
่ ั คง สงคม
และการพ ัฒนาที่
ยง่ ั ยืน (Agenda – Program based)

สาขาการวิจ ัย
(จาแนกสาขาตาม OECD)

มาตรฐานวิจ ัย

ดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศ
การพัฒนาสมุนไพรไทยครบวงจร
นวัตกรรมทางสังคม ผู ้สูงอายุและผู ้พิการ
ความมั่นคง และธรรมาภิบาล
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล ้อมอย่างยั่งยืน
6. นโยบายเพือ
่ การพัฒนาความมั่นคงทางสังคม
มนุษย์
7. ความเข ้มแข็งของชุมชนฐานราก

1. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural
Sciences)
2. วิศวกรรมและเทคโนโลยี
(Engineering and technology)
3. วิทยาศาสตร์ การแพทย์และ
สุขภาพ (Medical and Health
Sciences)
4. เกษตรศาสตร์(Agriculture
Sciences)
5. สงั คมศาสตร์ (Social Sciences)
6. มนุษยศาสตร์(Humanities)

่ Good Clinical Practice
1.วิจัยในคน เชน
ั ว์ทดลอง เชน
่ Good
2.วิจัยในสต
Laboratory Practice
3.มาตรฐานความปลอดภัยห ้องปฏิบัตก
ิ าร
4.มาตรฐานจริยธรรมนักวิจัย
5.มาตรฐานอืน
่ ๆทีเ่ กีย
่ วข ้อง

1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจ
ั ฉริยะ
3. อุตสาหกรรมการท่องเทีย
่ วกลุม
่ รายได ้ดีและ
การท่องเทีย
่ วเชิงสุขภาพ
4. การเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ
5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
6. อุตสาหกรรมหุน
่ ยนต์
7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ
8. อุตสาหกรรมเชือ
9. อุตสาหกรรมดิจต
ิ อล
10.อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ข้อริเริม
่ ใหม่ตามนโยบายร ัฐบาล
1. การสร ้างโอกาสในการเข ้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทีท
่ ันสมัยเพือ
่ การเกษตร
2. นวัตกรรมสนับสนุน Eastern Economic Corridor
3. การพัฒนาพลังงานทดแทน
4. Smart Government
5. ระบบขนส่งทางราง
6. การจัดการเทคโนโลยีรองรับการเปลีย
่ นแปลงสภาพ
ภูมอ
ิ ากาศ (Climate Technology)
7. Bioeconomy
8. ASEAN Plan of Action on Science Technology and
Innovation (APASTI)
9. การพัฒนาเทคโนโลยีเพือ
่ ป้ องกันและจัดการภัยพิบัต ิ
10.การจัดการน้ า
11. การพัฒนา Technological deepening Startup

การสง่ เสริมการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมใน
ภาคเอกชน
1. การจัดตัง้ ศูนย์วจ
ิ ัยและนวัตกรรมในประเทศไทยของ
บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานต่างประเทศ
2. การจัดตัง้ ห ้องปฏิบัตก
ิ ารหรือศูนย์เทคโนโลยีร่วม (Joint
Laboratory or Joint Technology Center)
3. การอนุญาตให ้ภาคเอกชนใช ้สิทธิผลงานวิจัยและ
ิ ทางปั ญญา โดยร่วมพัฒนานวัตกรรม
ทรัพย์สน
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ข ้าว
มันสาปะหลัง
ยางพารา
อ ้อยและน้ าตาล
ปาล์มน้ ามัน
พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข ้าวโพด ไม ้ผล
พืชผัก ไม ้ดอกไม ้ประดับ)
สัตว์เศรษฐกิจ
พลาสติกชีวภาพ
อาหารเพือ
่ เพิม
่ คุณค่าและความปลอดภัย
สาหรับผู ้บริโภค และการค ้า
วัสดุอป
ุ กรณ์เครือ
่ งมือทางการแพทย์และ
เวชภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME)
การคมนาคมขนส่งระบบราง
โลจิสติกส์และโซ่อป
ุ ทาน
การแพทย์และสาธารณสุข
การบริหารจัดการการท่องเทีย
่ ว
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบ
นิเวศ
การเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ
การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ
การศึกษาและสร ้างสรรค์การเรียนรู ้
มนุษยศาสตร์และจิตพฤติกรรมศาสตร์
ประชาคมอาเซียน

มาตรฐานอุตสาหกรรม
1.ระบบมาตรวิทยา/สอบเทียบเครือ
่ งมือ
่ Good
2.การกาหนดมาตรฐาน เชน
Agriculture Practice, Good
Manufacturing Practice
3.การทดสอบ
4.การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
้ ฐานวิจ ัยและนว ัตกรรม
โครงสร้างพืน
1.ห ้องปฏิบัตก
ิ าร/เครือ
่ งมืออุปกรณ์วจิ ัย
เฉพาะทาง
2.อุทยานวิทยาศาสตร์
3.Pilot Plant
4.ศูนย์สง่ เสริมการบริหารจัดการนวัตกรรม
5.ระบบสารเทศการวิจัยและนวัตกรรม
บุคลากรวิจ ัยและนว ัตกรรม
ึ ษาวิจัย
1.ทุนการศก
ี นักวิจัยและนวัตกรรม
2.การพัฒนาอาชพ
3.การสง่ เสริม Talent Mobility
4.การพัฒนาทักษะด ้านเทคโนโลยีด ้าน
และนวัตกรรมให ้บุคลากรด ้านแรงงาน
5.การสร ้างความตระหนัก

