
เป้าหมายที ่2. วจัิยและนวัตกรรมเพือ่แกไ้ขปัญหา
หรอืสรา้งความเขม้แข็งดา้นสังคม ชมุชน ความมั่นคง 
และคณุภาพชวีติประชาชน ตามยทุธศาสตรป์ระเทศ

วจัิยและพัฒนา
- ขอ้รเิริม่ใหมต่าม
นโยบายรัฐบาล
- บัญชนีวัตกรรมและ
สิง่ประดษิฐ์

เป้าหมาย
แผนฯ 12

แผนบรูณาการการวจิยัและนวตักรรม ปีงบประมาณ 2561 (14.11.59)

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**

2. มลูคา่การลงทนุในการวจัิยและนวตักรรมของภาคเอกชน 1.5
เทา่ ของคา่ใชจ้า่ยวจัิยและนวตักรรมของรฐั**

สงัคม โครงสรา้งพืน้ฐานเศรษฐกจิ 

ตวัชีว้ดั
แนวทาง
ด าเนนิงาน

วจัิยและนวัตกรรมใน
อตุสาหกรรมและ
คลัสเตอรเ์ป้าหมาย

- วจัิยและพฒันาเพือ่ความมัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ั่งยนื
- วจัิยและพฒันาในประเด็นส าคญัตามยทุธศาสตรข์อง
ประเทศ
โครงการทา้ทาย
โครงการมุง่เป้า
การพฒันาสิง่ประดษิฐต์น้แบบ

- การจัดการความรูก้ารวจัิย เพือ่น าไปสูก่ารพฒันาชมุชน
และสงัคม 

พัฒนา
ระบบ/
มาตรฐาน 
วจัิย

1. วจัิยพืน้ฐานเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ ี
ศักยภาพ

2. วจัิยประยกุต ์ตามสาขายทุธศาสตร์

1.โครงการวจัิยทีแ่ลว้เสร็จสามารถยืน่ตพีมิพ์
ระดับชาต ิหรอืนานาชาต ิรอ้ยละ 50** 

2.โครงการวจัิยทีส่ามารถก าหนดแนวทางน าไป
ตอ่ยอดเชงิลกึหรอืน าไปใชแ้กไ้ขปัญหาการ
ด าเนนิงานของหน่วยงาน รอ้ยละ 50

พัฒนาระบบ/
มาตรฐาน

อตุสาหกรรม

พัฒนา
บคุลากรวจัิย

และ
นวัตกรรม

1. มลูคา่โครงการของรฐัทีม่กีารลงทนุกบัภาคเอกชนในลกัษณะ     
co-funding ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20 ของมลูคา่โครงการ
ทัง้หมด 

2. มลูคา่การลดหยอ่นภาษีคา่ใชจ้า่ยการวจัิยและพฒันา รอ้ยละ 
20 ตอ่ปี**

3. โครงการวจัิยและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอตุสาหกรรมและ
คลสัเตอรเ์ป้าหมายและขอ้รเิรมิของรฐับาล จ านวนไมน่อ้ย 
กวา่ 20 โครงการ 

4. รายการสนิคา้ในรายการบญัชนีวตักรรมเกดิการจัดซือ้จัดจา้ง
จากภาครัฐเป็นจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 10 รายการ

5. มจี านวนนวตักรรมทีข่ ึน้บญัชจี านวน 80 รายการ**
6. ผลงานวจัิยและนวตักรรมน าไปสูก่ารใชป้ระโยชนใ์น

อตุสาหกรรมและคลสัเตอรเ์ป้าหมายไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 70 
ของโครงการ**

1.ผลงานวจัิยทีส่ามารถสรา้งนวัตกรรมทางสังคม
และนวัตกรรมส าหรับผูส้งูอายแุละผูพ้กิารภาครัฐ
รอ้ยละ 60 ของโครงการ

2.ผลงานวจัิยสามารถน าสง่เป็นแนวทางเพือ่
ก าหนดนโยบายของภาครัฐ และ/หรอื หน่วยงาน
ทีร่ับผดิชอบในดา้นตา่งๆ รอ้ยละ 70 ของ
โครงการ

3.ผลงานวจัิยสามารถน าไปใชใ้นการพัฒนาชมุชน
และสังคม รอ้ยละ 70 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) 

เพิม่ขึน้รอ้ย 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

*  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีในทีน่ีห้มายรวมถงึวจัิยและนวัตกรรม  
** ตัวชีวั้ดทีส่ง่ผลตอ่อันดับความสามารถในการแขง่ขันของ IMD ในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์


