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ประเทศไทย 4.0: การเปลีย่นผา่นโครงสรา้งการพฒันาท ัง้ระบบ 

5    มติกิารเปลีย่นผา่น 

1.จากเกษตรแบบดัง้เดมิไปสูเ่กษตรสมยัใหม ่ทีเ่นน้การบรหิารจัดการเทคโนโลย ีหรอื 
Smart Farming และเป็นเกษตรกรแบบผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) 

2.จากผูป้ระกอบการ SMEs แบบเดมิไปสูก่ารเป็นSmart Enterprises และสรา้ง
ผูป้ระกอบการธรุกจินวตักรรมใหม ่หรอืTech-based Startups ทีม่ศีกัยภาพสงู 

3. จากการเป็นผูซ้ ือ้เทคโนโลย ีไปสูก่ารเป็นผูส้รา้งเทคโนโลย ี

4. จากบรกิารแบบดัง้เดมิซึง่มกีารสรา้งมลูคา่คอ่นขา้งต่า่ ไปสูก่ารบรกิารทีม่มีลูคา่สงู 
(High Value Services) 

5. จากการผลติทีใ่ชแ้รงงานทกัษะต่า่ไปสูก่ารใชแ้รงงานทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ 

ทีม่า: สวุทิย ์  เมษินทรยี ์



ประเทศไทย 4.0: การเปลีย่นผา่นโครงสรา้งการพฒันาท ัง้ระบบ 

5    ระเบยีบวาระการพฒันา 

1.เตรยีมคนไทย 4.0   สูโ่ลกทีห่นึง่ 

2. พัฒนาคลสัเตอรเ์ทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมแหง่อนาคต 

3. บม่เพาะผูป้ระกอบการและพัฒนาเครอืขา่ยวสิาหกจิทีข่บัเคลือ่นดว้ยนวัตกรรม 

4. สง่เสรมิความเขม้แข็งของเศรษฐกจิภายในประเทศผา่นกลไก 18 คลสัเตอรก์ลุม่
จังหวดั และ 76จังหวดั 

5. บรูณาการอาเซยีน เชือ่มประเทศไทยสูป่ระชาคมโลก                                                                                                                       
ท่ีมา: สวุิทย์   เมษินทรีย์ 



ปฏริปูการศกึษาเพือ่เตรยีมคนไทย 4.0 สูโ่ลกทีห่นึง่  

หลักคดิ 

เรยีนรู ้อยา่งมเีป้าหมาย 

 (Purposeful Learning) 

เรยีนรู ้อยา่งสรา้งสรรค ์

 (Generative Learning) 

เรยีนรู ้เพือ่การน าไปปฏบิตั ิ 

(Result-Based Learning) 

เรยีนรู ้เพือ่สว่นรวม  

(Mindful Learning) 

ทีม่า  สวุทิย ์เมษินทรยี ์

หลกัปฏบิตั ิ

เปลีย่นแปลงเป้าหมายของการเรยีนรู ้

เปลีย่นแปลงกระบวนทศันแ์ละทกัษะคร ู

เปลีย่นแปลงหลกัสตูรและรปูแบบการ
เรยีนการสอน 

เปลีย่นแปลงระบบนเิวศนข์องการเรยีนรู ้



ประเทศไทย 4.0: การเปลีย่นผา่นโครงสรา้งการพฒันาท ัง้ระบบ 

5    สาขาเป้าหมาย 

.1. กลุม่อาหาร เกษตร และเทคโนโลยชีวีภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
อาท ิเทคโนโลยกีารเกษตร (Agritech) เทคโนโลยอีาหาร (Foodtech) เป็นตน้ 

 
2. กลุม่สาธารณสขุ สขุภาพ และเทคโนโลยทีางการแพทย ์ 

(Health, Wellness & Bio-Med) อาท ิเทคโนโลยสีขุภาพ (Healthtech) 
เทคโนโลยกีารแพทย ์(Medtech) สปา (Spa) เป็นตน้ 
 

3. กลุม่เครือ่งมอื อปุกรณ์อจัฉรยิะ หุน่ยนต ์และระบบเครือ่งกลทีใ่ชร้ะบบ
อเิล็กทรอนกิสค์วบคมุ (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาท ิ
เทคโนโลยหีุน่ยนต ์(Robotech) เป็นตน้ 
 
 

มา: สวุทิย ์ เมษินทรยี ์ 



ประเทศไทย 4.0: การเปลีย่นผา่นโครงสรา้งการพฒันาท ัง้ระบบ 

5    สาขาเป้าหมาย 

.4. กลุม่ดจิติอล เทคโนโลยอีนิเตอรเ์น็ตทีเ่ช ือ่มตอ่และบงัคับอปุกรณ์ตา่งๆ ปัญญาประดษิฐแ์ละ
เทคโนโลยสีมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) 
อาท ิเทคโนโลยกีารเงนิ (Fintech) อปุกรณ์เชือ่มตอ่ออนไลนโ์ดยไมต่อ้งใชค้น (IoT) 
เทคโนโลยกีารศกึษา (Edtech) อ-ีมารเ์กต็เพลส (E-Market place) อ-ีคอมเมริซ์ (E-
Commerce)  

5. กลุม่อตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์วัฒนธรรม และบรกิารทีม่มีลูคา่สงู (Creative, Culture & High 
Value Services) อาท ิเทคโนโลยกีารออกแบบ (Designtech) ธรุกจิไลฟ์สไตล ์(Lifestyle 
Business) เทคโนโลยกีารทอ่งเทีย่ว (Traveltech) การเพิม่ประสทิธภิาพการบรกิาร (Service 
Enhancing) เป็นตน้ 

มา: สวุทิย ์เมษินทรยี ์ 



เป้าหมายที ่2. วจิัยและนวตักรรมเพือ่แกไ้ข
ปัญหาหรอืสรา้งความเขม้แข็งดา้นสงัคม ชมุชน 
ความมั่นคง และคณุภาพชวีติประชาชน ตาม

ยทุธศาสตรป์ระเทศ 

วจัิยและพัฒนา 
- ขอ้รเิริม่ใหมต่าม 
นโยบายรัฐบาล 
- บัญชนีวตักรรม
และสิง่ประดษิฐ ์

 

เป้าหมายแผน
ฯ 12 
  

แผนบรูณาการการวจิยัและนวตักรรม ปีงบประมาณ 2561 

1. สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยการลงทนุเพือ่การวจัิยและพัฒนาเพิม่สูร่อ้ยละ 1 ของ GDP 

เป้าหมายที ่2 เพิม่ความสามารถในการประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย*ี และนวตักรรมเพือ่ยกระดบัความสามารถ 
การแขง่ขันของภาคการผลติและบรกิาร และคณุภาพชวีติของประชาชน   

เป้าหมายที ่1 เพิม่ความเขม้แข็งดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย*ีของประเทศ 

ตวัชีว้ดั
เป้าหมายแผน

ฯ 12 

เป้าหมายที ่1. วจัิยและนวตักรรมใน
อตุสาหกรรมยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของ

ประเทศ 

เป้าหมายที ่3. วจิยัและ
พัฒนาเพือ่สรา้ง/สะสมองค์

ความรูท้ีม่ศีกัยภาพ 

เป้าหมายที ่4. พัฒนาระบบโครงสรา้ง
พืน้ฐาน และปัจจัยเอือ้ทีส่นับสนุนการวจัิย

และนวตักรรม 

1. นวตักรรมทีภ่าครัฐน าไปใชบ้รกิารประชาชน ไมต่ า่กวา่ 3 
เรือ่ง 
2 . ลดคา่ใชจ้า่ยในการในการลงทนุหรอืการใหบ้รกิารของ
ภาครัฐ .....ลา้นบาท 
3. แกปั้ญหาสงัคม ชมุชน ความมัน่คง สิง่แวดลอ้ม และ
คณุภาพชวีติประชาชน ในเรือ่งส าคญัตามนโยบายรัฐบาล 5 
ประเด็น 
4. ขอ้เสนอแนะในการพฒันาในพืน้ทีช่มุชน/สงัคม ไมน่อ้ยกวา่รอ้ย
ละ .. 
5.  สัดสว่นทีน่ าไปใชใ้นสังคม ... รอ้ยละ 

1.องคค์วามรูท้ีไ่ดส้ามารถถกูน าไปใช ้

อา้งองิในระดับชาต ิและระดับนานาชาต ิ
รอ้ยละ 50  

2.องคค์วามรูส้ามารถน าไปตอ่ยอดเชงิลกึ
หรอืน าไปใชแ้กไ้ขปัญหาการด าเนนิงาน
ของหน่วยงาน รอ้ยละ 50 

1. หน่วยงานทีส่ามารถรับรองมาตรฐานการวจัิยดา้นตา่งๆ เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 20 
2. ตน้ทนุของผูป้ระกอบการของไทยในการขอรับรองมาตรฐาน/
การด าเนนิการวจัิยและพฒันา ลดลงเฉลีย่รอ้ยละ 10  
3. บคุลากรดา้นการวจัิยและนวตักรรมเพิม่ขึน้เป็น 100,000 คน 
4. อตัราการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการวจัิยและนวตักรรม
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 ตอ่ปี 

วจัิยและนวัตกรรมของภาคเอกชน 1.5 เทา่ ของ
คา่ใชจ้า่ยวจัิยและนวัตกรรมของรัฐ 
 1. มนีวัตกรรมทีน่ าไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์
จ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 15 ของผลงานทัง้หมด 
2. มลูคา่การลงทนุในการ 

สงัคม โครงสรา้งพืน้ฐาน เศรษฐกจิ  

ตวัชีว้ดั
แนวทาง
ด าเนนิงาน 

  

วจัิยและนวตักรรม
ในอตุสาหกรรมและ 
คลสัเตอรเ์ป้าหมาย 

-  วจัิยและพัฒนาเพือ่ความมั่นคง สังคม และการพัฒนาที่
ย่ังยนื 
-  วจัิยและพัฒนาในประเด็นส าคัญตามยทุธศาสตรข์อง
ประเทศ 
โครงการทา้ทาย 
การพัฒนาสิง่ประดษิฐต์น้แบบ 
โครงการมุง่เป้า 

-   การจัดการความรูก้ารวจัิย เพือ่น าไปสูก่ารพัฒนา
ชมุชนและสังคม  

พัฒนา
ระบบ/ 
มาตรฐา
น วจัิย 

1. วจัิยพืน้ฐานเพือ่สรา้ง/สะสมองค์
ความรูท้ีม่ศีักยภาพ 
2. วจัิยประยกุต ์ตามสาขา
ยทุธศาสตร ์

 
 1.โครงการวจิัยทีแ่ลว้เสร็จสามารถยืน่
ตพีมิพร์ะดบัชาต ิหรอืนานาชาต ิรอ้ยละ 50  
2.โครงการวจิัยทีส่ามารถก าหนดแนวทาง
น าไปตอ่ยอดเชงิลกึหรอืน าไปใชแ้กไ้ข
ปัญหาการด าเนนิงานของหน่วยงาน รอ้ยละ 
50 
 

พัฒนา
ระบบ/

มาตรฐาน
อตุสาหก
รรม 

พัฒนา
บคุลากร
วจัิยและ
นวตักรรม 

1. มลูคา่โครงการของรัฐทีม่กีารลงทนุกับภาคเอกชนในลักษณะ co-funding ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20 ของ

มลูคา่โครงการทัง้หมด  
2. มลูคา่การลดหยอ่นภาษีคา่ใชจ้า่ยการวจัิยและพฒันา รอ้ยละ 

20 ตอ่ปี 
3. โครงการวจัิยและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอตุสาหกรรมและ 
    คลสัเตอรเ์ป้าหมายและขอ้รเิรมิของรัฐบาล จ านวน  ..  
4  รายการสนิคา้ในรายการบญัชนีวตักรรมเกดิการจัดซือ้จัดจา้ง
จากภาครัฐเป็นจ านวนไมน่อ้ยกวา่ ... ของรายการ 

5มจี านวนนวตักรรมทีข่ ึน้บญัชจี านวน ... รายการ 
6ผลงานวจัิยและนวตักรรมน าไปสูก่ารใชป้ระโยชนใ์นอตุสาหกรรม
และคลสัเตอรเ์ป้าหมายไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 70 ของโครงการ 

1.ผลงานวจัิยทีส่ามารถสรา้งนวัตกรรมทีภ่าครัฐ
สามารถน าไปใชบ้รกิารประชาชนไมต่ ่ากวา่5 เรือ่ง 

2.ผลงานวจัิยสามารถน าสง่เป็นแนวทางเพือ่ก าหนด
นโยบายของภาครัฐ และ/หรอื หน่วยงานที่
รับผดิชอบในดา้นตา่งๆ รอ้ยละ 70  

3.ผลงานวจัิยทีถ่กูน าไปใชใ้นการพัฒนาชมุชนและ
สังคม รอ้ยละ 70 

 

พัฒนา
โครงสร ้
าง

พืน้ฐาน
ดา้นการ
วจัิยและ
นวัตกรร

ม 

เป้าหมายแผน
บรูณาการ 

ตวัชีว้ดัเป้าหมาย
แผนบรูณาการ 

แนวทาง
ด าเนนิงาน 

3.1 สดัสว่นการลงทนุการวจัิยและนวตักรรมในอตุสาหกรรมยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ  
เป็นรอ้ยละ 45 

6. ผลงานวจัิยและเทคโนโลยพีรอ้มใชท้ีถ่กูน าไปใชใ้นการสรา้งมลูคา่เชงิพาณชิยใ์หก้ับภาคการผลติและบรกิาร และภาคธรุกจิ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 
15  ของผลงานทัง้หมด 

5. จ านวนบคุลากรดา้นการวจัิยและพัฒนาเพิม่เป็น 15 คนตอ่ประชากร 
10,000 คน 4. นวตักรรมทางสงัคมและนวตักรรมส าหรับผูส้งูอายแุละผูพ้กิารทีผ่ลติไดเ้องภายในประเทศ 

มจี านวนเพิม่ขึน้ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 20  

จ านวนหน่วยงานที่
ไดรั้บการรับรองหรอื
ขึน้ทะเบยีนมาตรฐาน
การวจัิย เพิม่ขึน้ 
รอ้ยละ 20 

 

ผูรั้บบรกิารดา้น
มาตรฐาน (ทดสอบ/
สอบเทยีบ/รับรอง
มาตรฐาน) เพิม่ข ึน้
รอ้ย 10 ตอ่ปี  

 

การจา้งงานใหมข่อง
บคุลากรวจัิยและ

นวัตกรรมเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 10 ตอ่ปี 

 
 

รอ้ยละ 20 ของ
โครงสรา้งพืน้ฐานวจัิย
และนวัตกรรมมกีารใช ้

งานรว่มกันระหวา่ง 2 
หน่วยงานขึน้ไป 

 

สะสมองคค์วามรู ้

จ านวนโครงการทีไ่ดรั้บการจัดสรรงบประมาณในปี 2561 มกีารสง่ขอ้มลูเขา้ระบบ NRMS ตัง้แต ่1. Proposal Assessment 2. Ongoing and Monitoring และ 3.Reserch Evaluation รอ้ยละ 100 ของการด าเนนิงาน 

3.2 สดัสว่นการลงทนุงานวจัิยพืน้ฐานเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรู ้
เป็นรอ้ยละ 30 

3.3 สดัสว่นการลงทนุระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน บคุลากร และระบบ
มาตรฐาน เป็นรอ้ยละ  25 

2. สดัสว่นการลงทนุวจัิยและพัฒนาของภาคเอกชนตอ่ภาครัฐ เพิม่เป็น 60:40  

7. มูลคา่การลดหยอ่นภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลส าหรับคา่ใชจ้า่ยวจัิยและพัฒนา มจี านวนเพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่             รอ้ยละ 20 ตอ่ปี 

* วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทัง้นี้หมายรวมถงึวจัิยและนวตักรรม 

3. อันดบัความสามารถการแขง่ขันโครงสรา้งพืน้ฐานทางดา้นวทิยาศาสตร ์และดา้นเทคโนโลย ีจัดโดย IMD อยูใ่นล าดับ ..   



เป้าหมายที ่2. วจัิยและนวตักรรมเพือ่
แกไ้ขปัญหาหรอืสรา้งความเขม้แข็งดา้น
สงัคม ชมุชน ความมั่นคง และคณุภาพ
ชวีติประชาชน ตามยทุธศาสตรป์ระเทศ 

เป้าหมายที ่1. วจิยัและนวัตกรรมใน
อตุสาหกรรมยทุธศาสตรแ์ละ

เป้าหมายของประเทศ 

เป้าหมายที ่3. วจิยัและพัฒนา 
เพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ ี

ศกัยภาพ 

เป้าหมายที ่4. พัฒนาระบบ
โครงสรา้งพืน้ฐาน และปัจจัยเอือ้ที่
สนับสนุนการวจิัยและนวัตกรรม 

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

พชืผกั ไมด้อกไมป้ระดบั) 
7. สตัวเ์ศรษฐกจิ 
8. พลาสตกิชวีภาพ 
9. อาหารเพือ่เพิม่คณุคา่และความปลอดภยั

ส าหรับผูบ้รโิภค และการคา้ 
10.วัสดอุปุกรณ์เครือ่งมอืทางการแพทยแ์ละ

เวชภณัฑ ์
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.มนุษยศาสตรแ์ละจติพฤตกิรรมศาสตร ์
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.มาตรฐานความปลอดภัยหอ้งปฏบิตักิาร 
4.มาตรฐานจรยิธรรมนักวจัิย 
5.มาตรฐานอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

1. อตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม ่
2. อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 
3. อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วกลุม่รายไดด้แีละ
การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ 

4. การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ 
5. อตุสาหกรรมการแปรรปูอาหาร 
6. อตุสาหกรรมหุน่ยนต ์
7. อตุสาหกรรมการบนิและโลจสิตกิส ์
8. อตุสาหกรรมเชือ้เพลงิชวีภาพและเคมี
ชวีภาพ 

9. อตุสาหกรรมดจิติอล 
10.อตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร  

มุง่เป้า สาขาการวจิัย 
(จ าแนกสาขาตาม OECD) 

มาตรฐานวจิยั 

ค าอธบิายเพิม่เดมิแผนบรูณาการการวจิยัและนวตักรรม ปีงบประมาณ 2561 

1.การสรา้งโอกาสในการเขา้ถงึเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมทีท่นัสมัยเพือ่การเกษตร 

2.นวัตกรรมสนับสนุน Eastern Economic 
Corridor 

3.การพฒันาพลังงานทดแทน 
4.Smart Government 
5.ระบบขนสง่ทางราง 
6.การจัดการเทคโนโลยรีองรับการเปลีย่นแปลง
ภมูอิากาศ (Climate Technology) 

7.Bioeconomy  
8. ASEAN Plan of Action on Science 

Technology and Innovation (APASTI) 
9.การพฒันาเทคโนโลยเีพือ่ป้องกนัและจัดการ
ภัยพบิตั ิ 

10.การจัดการน ้า  
11. การพฒันา Technological deepening 
Startup 

  

ดา้นความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Agenda 
– Program based) 

1. การพฒันาสมนุไพรไทยครบวงจร 
2. นวัตกรรมทางสงัคม ผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร 
3. ความมัน่คง และธรรมาภบิาล  
4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 
5. นโยบายเพือ่การพัฒนาความมัน่คงทาง

สงัคมมนุษย ์
6. ความเขม้แข็งของชมุชนฐานราก 

 

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

มาตรฐานอตุสาหกรรม 

1.หอ้งปฏบิตักิาร/เครือ่งมอือปุกรณ์วจัิย
เฉพาะทาง 
2.อทุยานวทิยาศาสตร ์
3.Pilot Plant 
4.ศนูยส์ง่เสรมิการบรหิารจัดการนวตักรรม  

โครงสรา้งพืน้ฐานวจิยัและนวตักรรม 
 

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

บคุลากรวจิยัและนวตักรรม 

อตุสาหกรรมและคลสัเตอรเ์ป้าหมาย 

ขอ้รเิร ิม่ใหมต่ามนโยบายรฐับาล 



 

เป้าหมายแผนฯ 
12 
  

แผนบรูณาการการวจิยัและนวตักรรม ปีงบประมาณ 2561 

1. สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยการลงทนุเพือ่การวจัิยและพัฒนาเพิม่สูร่อ้ยละ 1 ของ GDP 

เป้าหมายที ่2 เพิม่ความสามารถในการประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย*ี และนวัตกรรมเพือ่ยกระดับความสามารถการแขง่ขันของ
ภาคการผลติและบรกิาร และคณุภาพชวีติของประชาชน   

เป้าหมายที ่1 เพิม่ความเขม้แข็งดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย*ีของประเทศ 

ตวัชีว้ดั
เป้าหมายแผน

ฯ 12 

3.1 สดัสว่นการลงทนุการวจัิยและนวัตกรรมในอตุสาหกรรม
ยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ  

เป็นรอ้ยละ 45 

 
  6. ผลงานวจัิยและเทคโนโลยพีรอ้มใชท้ีถ่กูน าไปใชใ้นการสรา้งมลูคา่เชงิพาณชิยใ์หก้บัภาคการผลติและบรกิาร 
และภาคธรุกจิ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 15  ของผลงานทัง้หมด 

5. จ านวนบคุลากรดา้นการวจัิยและพัฒนาเพิม่เป็น 15 คนตอ่
ประชากร 10,000 คน 

4. นวตักรรมทางสังคมและนวตักรรมส าหรับผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร
ทีผ่ลติไดเ้องภายในประเทศ 

มจี านวนเพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20  

3.2 สดัสว่นการลงทนุงานวจัิย
พืน้ฐานเพือ่สรา้ง/สะสมองค์

ความรู ้เป็นรอ้ยละ 30 

3.3 สดัสว่นการลงทนุระบบ
โครงสรา้งพืน้ฐาน บคุลากร และ
ระบบมาตรฐาน เป็นรอ้ยละ 25 

   2. สดัสว่นการลงทนุวจัิยและพัฒนาของภาคเอกชนตอ่ภาครัฐ เพิม่เป็น 60:40  

   7. มลูคา่การลดหยอ่นภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลส าหรับคา่ใชจ้า่ยวจัิยและพัฒนา 
    มจี านวนเพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่  รอ้ยละ 20 ตอ่ปี 



 
 

บญัชนีวัตกรรมและสิง่ประดษิฐ ์

เป้าหมายที ่1. วจัิยและนวัตกรรมในอตุสาหกรรมยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ 

 
1. มนีวัตกรรมทีน่ าไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์จ านวนไมน่อ้ย  กวา่รอ้ยละ 15 ของผลงานทัง้หมด** 

 
2. มลูคา่การลงทนุในการวจัิยและนวัตกรรมของภาคเอกชน 1.5    เทา่ ของคา่ใชจ้า่ยวจัิยและ
นวัตกรรมของรัฐ**  

 
1.  เศรษฐกจิ  

ตวัชีว้ดัแนวทาง
ด าเนนิงาน 

  

 
  วจัิยและนวัตกรรมในอตุสาหกรรมและ   คลัสเตอรเ์ป้าหมายและขอ้    รเิริม่ใหมต่ามนโยบายรัฐบาล 

เป้าหมายแผน
บรูณาการ 

ตวัชีว้ดั 
 

เป้าหมายแผน
บรูณาการ 

 

แนวทาง 
 

ด าเนนิงาน 

1. โครงการวจัิยและนวัตกรรมสอดคลอ้งกับ 
      อตุสาหกรรมและ  คลสัเตอรเ์ป้าหมายและ
ขอ้รเิรมิของรัฐบาล จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 20 
โครงการ  

 
 
2. ผลงานวจัิยและนวัตกรรมน าไปสูก่ารใช ้
ประโยชนใ์น  อตุสาหกรรมและคลัสเตอร์
เป้าหมายไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 70 ของโครงการ 

1. รายการสนิคา้ในรายการบญัชนีวัตกรรม 
 
     เกดิการจัดซือ้จัดจา้งจากภาครัฐเป็นจ านวน
ไมน่อ้ยกวา่ 10 รายการ 

 
2. มจี านวนนวัตกรรมทีข่ ึน้บญัชจี านวน 80 
รายการ 



เป้าหมายที ่2.   วจัิยและนวตักรรมเพือ่แกไ้ขปัญหาหรอืสรา้งความเขม้แข็ง 
 

ดา้นสงัคม ชมุชน ความม่ันคง และคณุภาพชวีติประชาชน ตามยทุธศาสตรป์ระเทศ 

1.นวัตกรรมทีภ่าครัฐน าไปใชบ้รกิารประชาชนไมต่ า่กวา่   รอ้ยละ  15   ของผลงานทัง้หมด 
 

2.องคค์วามรูท้ีส่ามารถน าไปแกปั้ญหาสงัคม ชมุชน ความมั่นคง สิง่แวดลอ้ม และคณุภาพชวีติ 
 
ประชาชนในเรือ่งส าคญัตามนโยบายรัฐบาล ไมน่อ้ยกวา่ 5 ประเด็น 

 
1.แนวทาง/ขอ้เสนอแนะในการพัฒนาในพืน้ทีช่มุชน/สงัคมไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 50 ของผลงาน
ทัง้หมด 
 

 
2.  สงัคม 

ตวัชีว้ดั 
 

แนวทางด าเนนิงาน 
  

 ผลงานวจัิยทีส่ามารถสรา้ง    นวัตกรรมทาง   สงัคมหรอื นวัตกรรม       ส าหรับ ผูส้งู  อายแุละผู ้ พกิาร  ภาครัฐรอ้ยละ 60   ของ โครงการ  

เป้าหมาย 
 

แผนบรูณาการ 

 
ตวัชีว้ดั 
เป้าหมาย 

แผนบรูณาการ 

แนวทาง 
 

ด าเนนิงาน 

การจัดการความรูก้ารวจัิย 
เพือ่น าไปสูก่ารพัฒนาชมุชนและสงัคม 
เพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ 

 
 

 
 
 

 วจัิยและพัฒนาเพือ่ความ 
มั่นคง สงัคม และการพัฒนา
ทีย่ั่งยนื 

วจัิยและพัฒนาในประเด็น
ส าคญัตามยทุธศาสตรข์อง
ประเทศ 
•ทา้ทายไทย 
•มุง่เป้า 
  

 ผลงานวจัิยสามารถน าสง่เป็น  แนวทางเพือ่ก าหนดนโยบายของ   ภาครัฐ และ/หรอื หน่วยงานที ่ รับผดิชอบในดา้นตา่งๆ รอ้ยละ 70    ของโครงการ  

 ผลงานวจัิยสามารถน าไปใชใ้นการ   พัฒนาชมุชนและสงัคม รอ้ยละ 70    ของโครงการ  



ความสอดคลอ้งหวัขอ้ของการวจิยัและ 
นวตักรรมกบักรอบยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 

การสรา้ง ความสามารถใน
การแขง่ขนั 

• 1. อตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม ่

• 2. อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

• 3. อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วกลุม่รายไดด้ี
และการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ 

• 4. การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ 

• 5. อตุสาหกรรมการแปรรปูอาหาร 

• 6. อตุสาหกรรมหุน่ยนต ์

• 7. อตุสาหกรรมการบนิและโลจสิตกิส ์

• 8. อตุสาหกรรมเชือ้เพลงิชวีภาพและเคมี
ชวีภาพ 

• 9. อตุสาหกรรมดจิติอล 

• 10.อตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร 

• 11 ASEAN Plan of Action on Science 
Technology and Innovation (APASTI) 

• 12 การพฒันา Technological deepening 
Startup 

• 13 นวัตกรรมสนับสนุน Eastern Economic 
Corridor 

โอกาส ความเสมอภาคและ 
เทา่เทยีมกนัทางสงัคม 

• 1. ระบบขนสง่ทางราง 

• 2.การสรา้งโอกาสในการ
สรา้งนวตักรรมทีท่นัสมยัเพือ่
การเกษตร 

• 3.  Smart Government 

คณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรตอ่ 
ส ิง่แวดลอ้ม  

• 1.การจัดการน ้า  

• 2.การพัฒนาเทคโนโลยเีพือ่
ป้องกนัและจัดการภัยพบิตั ิ 

• 3.การจัดการเทคโนโลยรีองรับ
การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 
(Climate Technology) 

• 4.การพัฒนาพลงังานทดแทน 

• 5.Bioeconomy  

เป้าหมายที ่1. วจัิยและนวตักรรมในอตุสาหกรรมยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ 



ความสอดคลอ้งหวัขอ้ของการวจิยัและ 
นวตักรรมกบักรอบยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 

เป้าหมายที ่2. วจัิยและนวตักรรมเพือ่แกไ้ขปัญหาหรอืสรา้งความเขม้แข็งดา้นสงัคม ชมุชน ความมั่นคง และคณุภาพชวีติประชาชน ตาม
ยทุธศาสตรป์ระเทศ 

1.1.การบรหิารจัดการ
ทรัพยากรน ้า 

2.ความหลากหลายทาง
ชวีภาพ และระบบนเิวศ 

3.การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 

4.การพัฒนาเศรษฐกจิจาก
ฐานความหลากหลายทาง
ชวีภาพ 

5.การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยนื 

6.พลาสตกิชวีภาพ 

คณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติร
ตอ่ ส ิง่แวดลอ้ม  

1.1.การคมนาคม
ขนสง่ระบบราง 

2.วสิาหกจิชมุชน 
และวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่ม 
(SME) 

3.โลจสิตกิสแ์ละโซ่
อปุทาน 

4.การแพทยแ์ละ
สาธารณสขุ 

5.นวัตกรรมทางสงัคม 
ผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร 

6.ประชาคมอาเซยีน  

โอกาส ความเสมอ
ภาคและ เทา่เทยีม
กนัทางสงัคม 

1.1.ความ
เขม้แข็งของ
ชมุชนฐานราก 

2.การศกึษาและ
สรา้งสรรคก์าร
เรยีนรู ้
มนุษยศาสตร์
และจติ
พฤตกิรรม
ศาสตร ์

การพฒันาและ 
เสรมิสรา้ง 
ศกัยภาพคน  

1.1.การบรหิารจัดการการ
ทอ่งเทีย่ว 

2.การพัฒนาสมนุไพร
ไทยครบวงจร 

3.วสัดอุปุกรณ์เครือ่งมอื
ทางการแพทยแ์ละ
เวชภัณฑ ์

4.ขา้ว 

5.มันส าปะหลัง 

6.ยางพารา 

7.ออ้ยและน ้าตาล 

8.ปาลม์น ้ามัน 

9..พชืสวน/พชืไร ่(เชน่ 
ขา้วโพด ไมผ้ล พชืผัก 
ไมด้อกไมป้ระดับ) 

10.สตัวเ์ศรษฐกจิ 

การสรา้ง 
ความสามารถใน
การแขง่ขนั 

1.1.นโยบายเพือ่
การพัฒนาความ
มั่นคงทางสังคม
มนุษย ์

2.ความมั่นคง และ
ธรรมาภบิาล  

3.อาหารเพือ่เพิม่
คณุคา่และความ
ปลอดภัยส าหรับ
ผูบ้รโิภค และ
การคา้ 

ความม ัน่คง  



เป้าหมายที ่2. วจัิยและนวัตกรรมเพือ่แกไ้ข
ปัญหาหรอืสรา้งความเขม้แข็งดา้นสงัคม ชมุชน 
ความมั่นคง และคณุภาพชวีติประชาชน ตาม

ยทุธศาสตรป์ระเทศ 

1.ขา้ว 
2.มันส าปะหลงั 
3.ยางพารา 
4.ออ้ยและน ้าตาล 
5.ปาลม์น ้ามัน 
6.พชืสวน/พชืไร ่(เชน่ ขา้วโพด ไมผ้ล พชืผัก ไมด้อกไมป้ระดับ) 
7.สตัวเ์ศรษฐกจิ 
8.พลาสตกิชวีภาพ 
9.อาหารเพือ่เพิม่คณุคา่และความปลอดภัยส าหรับผูบ้รโิภค และ
การคา้ 

10.วัสดอุปุกรณ์เครือ่งมอืทางการแพทยแ์ละเวชภัณฑ ์
11.วสิาหกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) 
12.การคมนาคมขนสง่ระบบราง 
13.โลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน 
14.การแพทยแ์ละสาธารณสขุ 
15.การบรหิารจัดการการทอ่งเทีย่ว 
16.การบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า 
17.ความหลากหลายทางชวีภาพ และระบบนเิวศ 
18.การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
19.การพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานความหลากหลายทางชวีภาพ 
20.การศกึษาและสรา้งสรรคก์ารเรยีนรู ้
21.มนุษยศาสตรแ์ละจติพฤตกิรรมศาสตร ์
22.ประชาคมอาเซยีน 

 

มุง่เป้า 

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

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

6.นโยบายเพือ่การพัฒนาความมั่นคงทาง
สงัคมมนุษย ์

7.ความเขม้แข็งของชมุชนฐานราก 



เป้าหมายที ่3. วจิัยและพัฒนา 
 

เพือ่สรา้ง  /  สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ 

1.องคค์วามรูท้ีไ่ดส้ามารถถกูน าไปใชอ้า้งองิในระดับชาต ิและระดับนานาชาต ิรอ้ยละ 50** 
  
2.องคค์วามรูส้ามารถน าไปตอ่ยอดเชงิลกึหรอืน าไปใช ้แกไ้ขปัญหาการด าเนนิงานของ
หน่วยงาน รอ้ยละ 50 

 
ตวัชีว้ดั 

 
 

แนวทางด าเนนิงาน 
  

วจัิยพืน้ฐานเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรู ้
ทางดา้นวชิาการเชงิลกึทีม่ศีกัยภาพตาม
สาขาการวจัิยโดยเนน้ดา้นสงัคมศาสตร ์
มนุษยศาสตร ์ศลิปะ วัฒนธรรม    คณุธรรม
และจรยิธรรม อยา่งเหมาะสม 
 

 
 
โครงการวจัิยทีแ่ลว้เสร็จสามารถยืน่ 
 
ตพีมิพ ์ระดบัชาต ิหรอืนานาชาต ิรอ้ยละ  
 
50**  
 

เป้าหมายแผนบรูณาการ 
 

 
ตวัชีว้ดั 

 
เป้าหมายแผนบรูณาการ 

แนวทาง 
 

ด าเนนิงาน 

3.  สะสมองคค์วามรู ้

วจัิยประยกุตเ์ชงิลกึหรอืตอ่ยอดเพือ่ 
น าไปใชแ้กไ้ขปัญหาการด าเนนิงานของ 
หน่วยงาน 
 

 
 

โครงการวจัิยทีส่ามารถก าหนดแนวทาง 
น าไปตอ่ยอดเชงิลกึหรอื  น าไปใชแ้กไ้ข 
 
ปัญหาการด าเนนิงานของหน่วยงาน 
รอ้ยละ 50 
 



ความสอดคลอ้งหวัขอ้ของการวจิยัและ 
นวตักรรมกบักรอบยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 

เป้าหมายที ่3.   วจัิยและพัฒนาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ 

การสรา้ง ความสามารถในการ
แขง่ขนั 

• วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ  (Natural   Sciences) 

• วศิวกรรมและเทคโนโลย(ีEngineering and 
technology) 

• เกษตรศาสตร(์Agriculture Sciences) 

โอกาส ความเสมอภาคและ เทา่
เทยีมกนัทางสงัคม 

• สงัคมศาสตร ์(Social Sciences) 

• มนุษยศาสตร ์(Humanities) 

• วทิยาศาสตร ์การแพทยแ์ละสขุภาพ (Medical 
and Health Sciences) 



เป้าหมายที ่4.    พัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน และปัจจัยเอือ้ทีส่นับสนุน 
 

การวจิัยและนวตักรรม 

 
1. หน่วยงานทีส่ามารถรับรองมาตรฐานการวจัิยดา้นตา่งๆ เพิม่ขึน้     รอ้ยละ 20 
 
2. ตน้ทนุของผูป้ระกอบการของไทยในการขอรับรองมาตรฐาน/การด าเนนิการวจัิยและพัฒนา ลดลง
เฉลีย่รอ้ยละ10 
3. บคุลากรดา้นการวจัิยและนวัตกรรมเพิม่ขึน้เป็น 100,000 คน** 
4. อตัราการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการวจัิยและนวัตกรรม   เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 10 ตอ่ปี 

 
4.โครงสรา้งพืน้ฐาน 

ตวัชีว้ดั 
 

แนวทางด าเนนิงาน 
  

พัฒนาระบบ/ 
มาตรฐาน วจัิย 

พัฒนาระบบ/มาตรฐาน
อตุสาหกรรม 

พัฒนาบคุลากรวจัิยและ
นวัตกรรม พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน

ดา้นการวจัิยและนวตักรรม 

เป้าหมาย 
แผนบรูณาการ 

 
ตวัชีว้ดั 

 
เป้าหมายแผนบรูณาการ 

 

 

แนวทาง 
 

ด าเนนิงาน 
 

   
จ านวนหน่วยงานที ่

ไดรั้บการรับรอง หรอืขึน้   
ทะเบยีน  มาตรฐานการ
วจัิย เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 

  

 

 
ผูรั้บบรกิารดา้นมาตรฐาน 

(ทดสอบ/สอบเทยีบ/
รับรองมาตรฐาน) 

 เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 10 ตอ่ปี  
 
 
 
 

 

 การจา้งงานใหมข่อง
บคุลากรวจัิยและ 

นวัตกรรมเพิม่ขึน้รอ้ยละ  
10 ตอ่ปี** 

 
 
 

 

รอ้ยละ 20 ของโครงสรา้ง
พืน้ฐานวจัิยและนวัตกรรม 

มกีารใชง้านรว่มกนั 
ระหวา่ง  

2 หน่วยงานขึน้ไป 
 
 



ความสอดคลอ้งหวัขอ้ของการวจิยัและ 
นวตักรรมกบักรอบยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 

เป้าหมายที ่4. พัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน และปัจจัยเอือ้ทีส่นับสนุนการวจัิยและนวตักรรม 

การสรา้ง ความสามารถในการแขง่ขนั 

• หอ้งปฏบิตักิาร/เครือ่งมอือปุกรณ์วจัิยเฉพาะทาง 

• อทุยานวทิยาศาสตร ์

• Pilot Plant 

• ศนูยส์ง่เสรมิการบรหิารจัดการนวัตกรรม  

• ระบบมาตรวทิยา/สอบเทยีบเครือ่งมอื 

• การก าหนดมาตรฐาน เชน่ Good Agriculture Practice, 
Good Manufacturing Practice 

• การทดสอบ 

• การรับรองคณุภาพตามมาตรฐาน 

• 1.วจัิยในคน เชน่ Good Clinical Practice 

• 2.วจัิยในสตัวท์ดลอง เชน่ Good Laboratory Practice 

• 3.มาตรฐานความปลอดภัยหอ้งปฏบิตักิา 

• 4.มาตรฐานจรยิธรรมนักวจัิย 

• 5.มาตรฐานอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

การพฒันาและ เสรมิสรา้ง ศกัยภาพคน  

• 1.ทนุการศกึษาวจัิย 

• 2.การพัฒนาอาชพีนักวจัิยและนวตักรรม 

• 3.การสง่เสรมิ Talent Mobility 

• 4.การพัฒนาทกัษะดา้นเทคโนโลยดีา้นและ
นวตักรรมใหบ้คุลากรดา้นแรงงาน 

• 5.การสรา้งความตระหนัก 



เป้าหมายที ่4. พัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน และปัจจัยเอือ้ทีส่นับสนุนการวจิัยและนวตักรรม 

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

                                           มาตรฐานวจัิย 

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

มาตรฐานอตุสาหกรรม 

1.หอ้งปฏบิัตกิาร  /เครือ่งมอือปุกรณ์วจัิยเฉพาะทาง                  2.  อทุยานวทิยาศาสตร ์
3.Pilot Plant                  4.  ศนูยส์ง่เสรมิการบรหิารจัดการนวัตกรรม 
5.ระบบสารเทศการวจัิยและนวัตกรรม 

                  โครงสรา้งพืน้ฐานวจัิยและนวัตกรรม 
 

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

      บคุลากรวจัิยและนวัตกรรม 



เป้าหมายที ่2. วจัิยและนวัตกรรมเพือ่แกไ้ขปัญหาหรอืสรา้ง
ความเขม้แข็งดา้นสังคม ชมุชน ความม่ันคง และคุณภาพชวีติ

ประชาชน ตามยทุธศาสตรป์ระเทศ 

เป้าหมายที ่1. วจัิยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยทุธศาสตรแ์ละ
เป้าหมายของประเทศ 

เป้าหมายที ่3. วจัิยและพัฒนา 
เพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ 

เป้าหมายที ่4. พัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน และปัจจัยเอือ้ที่
สนับสนุนการวจัิยและนวัตกรรม 

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

ประดับ) 
7. สัตวเ์ศรษฐกจิ 
8. พลาสตกิชวีภาพ 
9. อาหารเพือ่เพิม่คุณค่าและความปลอดภยัส าหรับผูบ้รโิภค 

และการคา้ 
10. วัสดุอปุกรณ์เครือ่งมอืทางการแพทยแ์ละเวชภัณฑ ์
11. วสิาหกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

(SME) 
12. การคมนาคมขนสง่ระบบราง 
13. โลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน 
14. การแพทยแ์ละสาธารณสขุ 
15. การบรหิารจัดการการทอ่งเทีย่ว 
16. การบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า 
17. ความหลากหลายทางชวีภาพ และระบบนเิวศ 
18. การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
19. การพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานความหลากหลายทาง

ชวีภาพ 
20. การศกึษาและสรา้งสรรคก์ารเรยีนรู ้
21. มนุษยศาสตรแ์ละจติพฤตกิรรมศาสตร ์
22. ประชาคมอาเซยีน 

 

1. วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ  (Natural   Sciences) 
2. วศิวกรรมและเทคโนโลย(ีEngineering and 

technology) 
3. วทิยาศาสตร ์การแพทยแ์ละสขุภาพ (Medical 

and Health Sciences) 
4. เกษตรศาสตร(์Agriculture Sciences) 
5. สังคมศาสตร ์(Social Sciences) 
6. มนุษยศาสตร(์Humanities)  

1.วจัิยในคน เชน่ Good Clinical Practice  
2.วจัิยในสัตวท์ดลอง เชน่ Good Laboratory Practice 
3.มาตรฐานความปลอดภัยหอ้งปฏบัิตกิาร 
4.มาตรฐานจรยิธรรมนักวจัิย 
5.มาตรฐานอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

1. อตุสาหกรรมยานยนตส์มัยใหม่ 
2. อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสอั์จฉรยิะ 
3. อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วกลุ่มรายไดด้แีละการทอ่งเทีย่วเชงิ

สขุภาพ 
4. การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ 
5. อตุสาหกรรมการแปรรปูอาหาร 
6. อตุสาหกรรมหุน่ยนต ์
7. อตุสาหกรรมการบนิและโลจสิตกิส ์
8. อตุสาหกรรมเชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ 
9. อตุสาหกรรมดจิติอล 
10.อตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร  

มุง่เป้า 

สาขาการวจิยั 
(จ าแนกสาขาตาม OECD) 

มาตรฐานวจิยั 

ค าอธบิายเพิม่เดมิแผนบรูณาการการวจิยัและนวตักรรม ปีงบประมาณ 2561 

1. การสรา้งโอกาสในการเขา้ถงึเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีท่นัสมัยเพือ่
การเกษตร 

2. นวตักรรมสนับสนุน Eastern Economic Corridor 
3. การพัฒนาพลังงานทดแทน 
4. Smart Government 
5. ระบบขนสง่ทางราง 
6. การจัดการเทคโนโลยรีองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (Climate 

Technology) 
7. Bioeconomy  
8. ASEAN Plan of Action on Science Technology and Innovation (APASTI) 
9.  การพัฒนาเทคโนโลยเีพือ่ป้องกนัและจัดการภัยพบิตั ิ 
10.การจัดการน ้า  
11. การพัฒนา Technological deepening Startup 
  

ดา้นความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Agenda – 
Program based) 

1. ดาวเทยีมและเทคโนโลยอีวกาศ 
2. การพัฒนาสมนุไพรไทยครบวงจร 
3. นวตักรรมทางสงัคม ผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร 
4. ความมั่นคง และธรรมาภบิาล  
5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งย่ังยนื 
6. นโยบายเพือ่การพัฒนาความมั่นคงทางสงัคมมนุษย ์
7. ความเขม้แข็งของชมุชนฐานราก 

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

มาตรฐานอตุสาหกรรม 

1.หอ้งปฏบัิตกิาร/เครือ่งมอือปุกรณ์วจัิยเฉพาะทาง 
2.อทุยานวทิยาศาสตร ์
3.Pilot Plant 
4.ศนูยส์ง่เสรมิการบรหิารจัดการนวัตกรรม 
5.ระบบสารเทศการวจัิยและนวัตกรรม 

โครงสรา้งพืน้ฐานวจิยัและนวตักรรม 
 

1.ทนุการศกึษาวจัิย 
2.การพัฒนาอาชพีนักวจัิยและนวัตกรรม 
3.การสง่เสรมิ Talent Mobility 
4.การพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยดีา้นและนวัตกรรมให ้
บคุลากรดา้นแรงงาน 
5.การสรา้งความตระหนัก 
 

บคุลากรวจิยัและนวตักรรม 

อตุสาหกรรมและคลสัเตอรเ์ป้าหมาย 

ขอ้รเิร ิม่ใหมต่ามนโยบายรฐับาล ขอ้รเิร ิม่ใหมต่ามนโยบายรฐับาล 
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เป้าหมาย 
สดัสว่นการจดัสรร

งบประมาณ 

(รอ้ยละ) 

เป้าหมายที ่1. วจิยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรมยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ  

45 
เป้าหมายที ่2. การวจิยัและพฒันา นวตักรรมเพือ่แกป้ัญหาหรอืสรา้งความเขม้แข็งดา้นสงัคม 

ชุมชน และความม ัน่คง 

เป้าหมายที ่3. วจิยัเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ ีม่ศีกัยภาพ เป็นฐานความรูใ้นการวจิยัและพฒันา 30 

เป้าหมายที ่4. สรา้งระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบนวตักรรม มาตรฐานวจิยั มาตรฐานอุตสาหกรรม 

และบคุลากรวจิยัและนวตักรรมทีม่คีณุภาพและเพยีงพอ สง่เสรมิการพฒันานวตักรรมของประเทศ 

25 

 
  

การบรหิารแผนงานโครงการ กจิกรรม ภายใตก้รอบแผนบรูณาการการ
วจิยัและนวตักรรม ปีงบประมาณ 2561 



ประเด็นส ำคัญของกำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำร 

1.  คณุภาพของโครงการ     ขอ้คน้พบทีส่ าคญั หรอืนวัตกรรมใหม+่ 
สามารถแกปั้ญหาทีส่ าคญั+ องคค์วามรูใ้หม ่ ทีม่นัียส าคญั 

2.  คณุภาพของขอ้เสนอโครงการ     สามารถ น าเสนอขอ้มลูตามหวัขอ้ที่
ก าหนดไวไ้ดถ้กูตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน ดว้ยภาษาทีเ่ขา้ใจงา่ย 

3.  ความเหมาะสมของนักวชิาการ/ทมีวจัิย        นักวชิาการมคีวามรูค้วาม
เชีย่วชาญครอบคลมุทกุสาขาวชิาการในเรือ่งทีว่จัิย มคีวามพรอ้มและ
สามารถอทุศิเวลาใหง้านวจัิย 



ประเด็นส ำคัญของกำรพิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัย 

4.  จรยิธรรมการวจัิย    ด าเนนิการวจัิยตามมาตรฐานและจรยิธรรมการวจัิย 

(1 )    จรรยาบรรณการใชส้ตัวเ์พือ่งานทางวทิยาศาสตร ์ 

( 2 )   จรยิธรรมการวจัิยในคน 

(3 )    มาตรฐานความปลอดภัยทางชวีภาพดา้นพันธวุศิวกรรม 

(4  )   มาตรฐานความปลอดภัยส าหรับหอ้งปฏบิตักิารทีเ่กีย่วกบัสารเคม ี

5.  งบประมาณการวจัิย    ความเหมาะสม     คุม้คา่การวจัิย 



เกณฑก์ารประเมนิผลงานวจัิย 

1. ความสอดคลอ้ง     [10 คะแนน] 

2. คณุคา่ทางปัญญาของแผนงานวจัิย   [60 คะแนน] 

3. ผลกระทบของแผนงานวจัิย (impact)     [30 คะแนน] 



 
 
 1. ความสอดคลอ้ง [10 คะแนน] 

1.1 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต*ิ* มคีวามสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

1.2 นโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิัยของชาต*ิ* มคีวามสอดคลอ้งกบันโยบาย
และยทุธศาสตรก์ารวจิัยของชาต ิ

1.3 ยทุธศาสตรก์ารวจิัยของชาตริายประเด็น* มคีวามสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์
การวจิัยของชาตริายประเด็น 

เกณฑก์ารประเมนิผลงานวจัิย 



 
 
 

1. ความสอดคลอ้ง [10 คะแนน] 

1.4 ยทุธศาสตรป์ระเทศ มคีวามสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรป์ระเทศ 

1.5 นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล มคีวามสอดคลอ้งกบันโยบาย/เป้าหมายของ
รัฐบาล ซึง่ประกอบดว้ย ระเบยีบวาระแหง่ชาต ิโครงการทา้ทายไทย และนโยบาย
รัฐบาล 

เกณฑก์ารประเมนิผลงานวจัิย 



 
เกณฑก์ารประเมนิผลงานวจัิย 

 
2. คณุคา่ทางปัญญาของแผนงานวจัิย [60 คะแนน] 

2.1 ปัจจัยการวจัิย (input) [20 คะแนน] 

2.2 กระบวนการวจัิย (process) [20 คะแนน] 

2.3 ผลผลติการวจัิย (output) [20 คะแนน] 



 
เกณฑก์ารประเมนิผลงานวจัิย 

 2. คณุคา่ทางปัญญาของแผนงานวจิัย [60 คะแนน] 

2.1 ปัจจัยการวจิัย (input) [20 คะแนน] 

2.1.1 หวัเรือ่งของการวจิัยน่าสนใจ เป็นประเด็นเรง่ดว่น (hot issue) ทีม่ี
ความส าคญัและจ าเป็น ตอ้งท าวจัิยเพือ่แกไ้ขปัญหาอยา่งเรง่ดว่น 

2.1.2 วตัถปุระสงคห์ลกัของการวจัิยมคีวามชดัเจนและเป็นรปูธรรม 

2.1.3 มศีกัยภาพสงูในการเป็นศนูยก์ลาง (hub) เพือ่พจิารณาศกัยภาพของหน่วย
งานวจัิยหลกัทีรั่บผดิชอบแผนงานวจัิย รวมทัง้ศกัยภาพในการท าหนา้ทีเ่ป็น
ศนูยก์ลาง หรอืศนูยป์ระสานงานกลางกบัหน่วยงานวจิัยอืน่ทัง้ในและตา่งประเทศ
เพยีงใด 



 
เกณฑก์ารประเมนิผลงานวจัิย 

 
2.1.4 การมสีว่นรว่มของภาคเอกชน/ภาคประชาชน เป็นงานวจัิยทีม่ี
หน่วยงานรว่มด าเนนิการหลายหน่วยงานภายใตเ้ป้าหมายและวตัถปุระสงค์
หลกัเดยีวกนั 

-อาจประกอบดว้ยหน่วยงานภาครัฐ (ทัง้นีห้ากเป็นไปไดค้วรมคีวามรว่มมอื
ระหวา่งหน่วยงานภาครัฐไมน่อ้ยกวา่ 2 กระทรวงขึน้ไป) 
 

-ภาคเอกชน/ภาคประชาชนทีเ่กีย่วขอ้ง โดยรว่มกนัคดิรว่มกนัท าการวจิัยและ
พัฒนาเป็นคณะ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศในเชงิหุน้สว่น 
(partnerships) 
 

- โดยมกีารสมทบคา่ใชจ้า่ยในการวจัิยและพัฒนา และมสีว่นรว่มในการน า
ผลการวจัิยและพัฒนาทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชนใ์นการแกปั้ญหาและพัฒนา
ประเทศอยา่งเป็นรปูธรรม 



 
เกณฑก์ารประเมนิผลงานวจัิย 

 
2.1.5 โครงสรา้งคณะผูบ้รหิารแผนงานวจิัยและคณะผูว้จิัย มคีวามเหมาะสมและมี
ความพรอ้มคอืครอบคลมุทกุสาขาวชิาการหรอืกลุม่วชิาในเรือ่งทีว่จิัย 

1) แสดงใหเ้ห็นถงึความพรอ้มของคณะผูว้จัิยทีจ่ะท าการวจัิยไดส้ าเร็จ 

2) มวีฒุกิารศกึษา ประสบการณ์ในการวจัิย และมคีวามเหมาะสมกบัภาระหนา้ทีท่ี่
ก าหนดไวใ้นแผนงานวจิัย 

3) เป็นทีย่อมรับในวงการวชิาการดา้นการวจิัย 

4) อทุศิเวลาใหก้บัการท าการวจิัยตลอดแผนงานวจิัย 

5) มจีรรยาวชิาชพีวจัิย และความรับผดิชอบสงู    ไมม่ปีระวตัติดิคา้งการสง่
รายงานการวจิัย/การเงนิ 



 
เกณฑก์ารประเมนิผลงานวจัิย 

 
2.1.6 สนับสนุนและเปิดโอกาสใหนั้กวจัิยรุน่ใหมเ่ขา้มามสีว่นรว่มในการท าการ
วจิัย เพือ่เป็นการสรา้งนักวจิัยรุน่ใหมเ่พิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 

2.1.7 มผีลการวจิัยทีเ่กีย่วขอ้ง และการตรวจเอกสารอา้งองิอยา่งสมบรูณ์เ 

1) แสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัองคค์วามรู ้ทฤษฎ ีสมมตุฐิาน หรอืกรอบ
แนวความคดิเดมิทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่แสดงความเกีย่วเนือ่งและความสมัพันธข์อง
เรือ่งทีจ่ะท าการวจัิยกบัผลการวจัิยอืน่ ๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ ใหเ้ห็นวา่จะใช ้
สนับสนุนหรอืเป็นแนวทางในการวจิัย 

2) มกีารอา้งองิผลงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งครบถว้น ชดัเจน ถกูตอ้งตามระบบ
สากลนยิม 



เกณฑก์ารประเมนิผลงานวจัิย 
2 กระบวนการวจัิย (process) [20 คะแนน] 

1 )แสดงกระบวนการวจัิยทีม่คีวามเชือ่มโยงระหวา่งทฤษฎ ีสมมตุฐิาน หรอืกรอบ
แนวความคดิสูก่ารปฏบิตัไิดอ้ยา่งชดัเจน และมคีวามเป็นไปไดส้งู โดยการแสดง
ความสมัพันธแ์ละสนับสนุนซึง่กนัและกนัระหวา่งแผนงานวจัิยยอ่ย/โครงการวจิัย
ภายใตแ้ผนงานวจิัย เพือ่เนน้ใหเ้ห็นเป้าหมายและวตัถปุระสงคห์ลกัเดยีวกนั 

2) ระบกุลยทุธโ์ดยเชือ่มโยงขัน้ตอนการท าการวจัิยอยา่งสมบรูณ์ ถกูตอ้ง ชดัเจน 
และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและวตัถปุระสงคห์ลกั 

3 )  แสดงแผนการถา่ยทอดเทคโนโลย ีหรอืผลการวจัิยสูก่ลุม่เป้าหมายหรอื
สง่เสรมิและสนับสนุนการวจัิยและพัฒนาขัน้ตอ่ไป หรอืการบรหิารงานใน
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยระบกุลุม่เป้าหมาย วธิกีารถา่ยทอด ระยะเวลา สถานที ่
ฯลฯ ใหช้ดัเจน และมกีารเสนอของบประมาณในสว่นนี ้



เกณฑก์ารประเมนิผลงานวจัิย 

2.3 ผลผลติการวจัิย (output) [20 คะแนน] 

2.3.1 งานวจัิยทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิมลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกจิ เชน่ ดา้นเกษตรกรรม อตุสาหกรรม 
การทอ่งเทีย่วและการพาณชิย ์และการสรา้งคณุคา่เพิม่ทางสงัคมและวัฒนธรรม  ในแต่
ละขัน้ตอนของการวจัิย และพัฒนาอยา่งเป็นระบบและครบวงจรตามรปูแบบหว่งโซม่ลูคา่ 
(value chain) 

2.3.2 แสดงผลส าเร็จทีค่าดวา่จะไดรั้บเมือ่สิน้สดุการวจัิยไดช้ดัเจน 

2.3.3 ระบกุลุม่เป้าหมายทีจ่ะไดร้ับประโยชน ์และผลกระทบจากผลงานวจัิยทีค่าดวา่จะ
เกดิขึน้ รวมทัง้สนองตอบยทุธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาต ินโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจัิยของชาต ิยทุธศาสตรก์ารวจัิยของชาติ
รายประเด็น ยทุธศาสตรป์ระเทศ และนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล รวมถงึยทุธศาสตร์
ของหน่วยงาน (แผนปฏบิัตริาชการ 4 ปี) 

2.3.4 แสดงจ านวนนักวจัิยรุน่ใหมท่ีค่าดวา่จะเกดิจากการท าการวจัิย 



เกณฑก์ารประเมนิผลงานวจัิย 

3. ผลกระทบของแผนงานวจิัย (impact) [30 คะแนน] 

3.1 ผลลพัธ ์(outcome) ของแผนงานวจิัยทีค่าดวา่จะเกดิขึน้เป็นตวัคณู (multiplier) 
ทีส่ง่ผลสะเทอืนสงูในเชงิผลกระทบตอ่สงัคม ชาต ิและนานาชาตเิป็นอยา่งมาก ซึง่
ผลกระทบของงานวจัิย อาจจะแสดงในเชงิปรมิาณ หรอืเป็นงานวจัิยทีม่กีารตอ่ยอด 
และใชต้น้ทนุต า่ แตไ่ดผ้ลตอบแทนสงู หรอืเป็นงานวจัิยทีผ่ลติไดป้รมิาณมากและตรง
ตามความตอ้งการของตลาด ท าใหไ้ดรั้บผลตอบแทนสงูตามไปดว้ย 

3.2 งานวจัิยไดพั้ฒนาเชือ่มโยงจากทอ้งถิน่ โดยใชภ้มูปัิญญาไทยและมี
แนวโนม้จะสามารถขยายการพัฒนาไปสูร่ะดบัประเทศ และนานาชาต ิ



เกณฑก์ารประเมนิผลงานวจัิย 
3.3 ผลลพัธข์องงานวจัิยจะท าใหเ้กดิผลกระทบในดา้นตา่ง ๆ หรอืไม ่ตามยทุธศาสตรแ์ละ
ยทุธศาสตรก์ารวจัิยของชาตริายประเด็น  

3.3.1 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต*ิ* 

3.3.2 นโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจัิยของชาติ  

3.3.3 ยทุธศาสตรก์ารวจัิยของชาตริายประเด็น  

3.3.4 ยทุธศาสตรป์ระเทศ 

1) การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ เพือ่หลดุพน้จากประเทศรายไดป้านกลาง 
(Growth & Competitiveness) 

2) การลดความเหลือ่มลา้ (Inclusive Growth) 

3) การเตบิโตทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม (Green Growth) 

4) การสรา้งความสมดลุและปรับระบบบรหิารจัดการภาครัฐ (Internal Process) 



     เป้าหมายที ่1 โครงการวจิยัและนวตักรรมเชงิยทุธศาสตร ์ 

1.คณุภาพของขอ้เสนอโครงการ ระบวุตัถปุระสงคส์ือ่ความหมายชดัเจนและมี
ขอ้มลูเพยีงพอประกอบการพจิารณา 

• ความเป็นไปไดท้างการตลาดมตีลาดรองรับและโอกาสเตบิโตสงู/มี
ความเป็นไปไดม้ผีูป้ระกอบการรับเทคโนโลยสีงู 

• ความเป็นไปไดท้างเทคโนโลยมีผีลงานวจิัยและพัฒนา/วจิัยตอ่ยอด
เทคโนโลยทีีถ่า่ยทอดมาพรอ้มขยายผลเชงิพาณชิยไ์ดจ้รงิ/ เป็น 
Disruptive Technology 

• ความสามารถในการแขง่ขนัมคีวามสามารถเหนอืคูแ่ขง่ในตลาด
เป้าหมายมาก/มขีอ้ไดเ้ปรยีบเรือ่งตน้ทนุมาก 

2.แผนการพัฒนานวตักรรม(เทคโนโลยแีละการใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย)์ 

35% 

5% 

15% 

15% 

5% 

15% 



เป้าหมายที ่1 โครงการวจิยัและนวตักรรมเชงิยทุธศาสตร ์ 

3.ความพรอ้มของหนว่ยงาน 

หน่วยงานมรีะบบบรหิารจดัการทีด่ ี

หน่วยงานมโีครงสรา้งพืน้ฐานเพยีงพอ 

หน่วยงานมบีคุลากรทีม่คีวามสามารถทางเทคนคิและการบรหิารจัดการ 

หน่วยงานหรอืนักวจิัยมอีงคค์วามรูห้ลัก (core technology เชน่ ม ีknow how 
สทิธบิตัร หรอืผลงานตพีมิพใ์นสาขานัน้ๆ) ทีเ่ป็นขอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 

หน่วยงานหรอืนักวจิัยมผีลงานเป็นทีย่อมรับในสาขานัน้ๆ (proven record) 

หน่วยงานมเีครอืขา่ยพรอ้มด าเนนิงานอยา่งด ี

35% 

5% 

15% 

15% 

5% 

15% 



4.ความรว่มมอืกบัภาคเอกชน มคีวามรว่มมอืกบัผูป้ระกอบการทีม่ศีักยภาพ 

-มกีารรว่มลงทนุจากผูป้ระกอบการ (In cash)  มผีูป้ระกอบการรว่มด าเนนิการ (In 
kind) เพยีงพอในการตอ่ยอดสูอ่ตุสาหกรรม 

5.ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิและสงัคม เพิม่ความสามารถการแขง่ขนัของ
เอกชนทีร่ว่มโปรแกรม 

/ เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของ SMEs/สนับสนุนใหเ้กดิ Startup 

 สรา้งมลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกจิ สงัคม ชมุชน สงู 

/ เพิม่การจา้งงาน / มศีกัยภาพทีจ่ะนาไปใชป้ระโยชนใ์นอนาคต 

15% 

30% 

เป้าหมายที ่1 โครงการวจิยัและนวตักรรมเชงิยทุธศาสตร ์



 
เป้าหมายที ่2 และ3 โครงการวจัิยและนวตักรรมเชงิยทุธศาสตร ์

 
1. ประเด็นงานวจัิยสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์ 

1 .  ความสอดคลอ้งตามยทุธศาสตรก์ารพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ 
ฉบบัที ่1 

2.  ความสอดคลอ้งตามยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 

3.  ความสอดคลอ้งตามยทุธศาสตรว์จัิยชาต ิ20 ปี 

4. ไมส่อดคลอ้ง 



 
เป้าหมายที ่2 และ3   โครงการวจิัยและ นวตักรรมเชงิ
ยทุธศาสตร ์
 2. ความสอดคลอ้งตามตวัชีว้ดัเป้าหมายแผนบรูณาการ 

  นวตักรรมทีรั่ฐบาลน าไปใชบ้รกิารประชาชน ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 15 ของผลงาน
ทัง้หมด 

  องคค์วามรูท้ีไ่ดส้ามารถน าไปแกไ้ขปัญหาสงัคม ชมุชน ความมัน่คง 
สิง่แวดลอ้ม และคณุภาพชวีติประชาชนในเรือ่งส าคญัตามนโยบายรัฐบาล ไมน่อ้ย
กวา่ 5 ประเด็น 

   แนวทาง/ขอ้เสนอแนะในการพัฒนาในพืน้ทีช่มุชน/สงัคม ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 
50 ของผลงานทัง้หมด 

  ไมส่อดคลอ้ง 



 
เป้าหมายที ่2 และ3 โครงการวจัิยและนวตักรรมเชงิ

ยทุธศาสตร ์
 

3. ความสอดคลอ้งตามตวัชีว้ดัแนวทางด าเนนิงาน 

  ผลงานวจัิยสามารถสรา้งนวตักรรมทางสงัคมหรอืนวตักรรมส าหรับผูส้งูอายแุละผู ้
พกิารภาครัฐ รอ้ยละ 60 ของโครงการ 

  ผลงานวจัิยสามารถน าสง่เป็นแนวทางเพือ่ก าหนดนโยบายของภาครัฐ และ/หรอื 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบในดา้นตา่งๆ รอ้ยละ 70 ของโครงการ 

   ผลงานวจัิยสามารถน าไปใชใ้นการพัฒนาชมุชนและสงัคม รอ้ยละ 70 ของ
โครงการ 

   ไมส่อดคลอ้ง 



 
เป้าหมายที ่2และ3 โครงการวจัิยและนวตักรรมเชงิ

ยทุธศาสตร ์
 

4. การน าไปใชป้ระโยชน ์ สามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นดา้นใดดา้น
หนึง่หรอืหลายดา้นดังนี้ 

  ดา้นวชิาการ 

  ดา้นนโยบาย 

  ดา้นเศรษฐกจิ/พาณชิย ์

   ดา้นสงัคม/ชมุชน 

 

  ไมส่ามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้



 
เกณฑก์ารประเมนิ    เป้าหมายที ่2และ3 โครงการวจิัยและ

นวตักรรมเชงิยทุธศาสตร ์
 

5. ความเป็นไปไดเ้ชงิวชิาการ / เทคนคิ 

 สงู 

 กลาง 

 ต า่ 



 
เป้าหมายที ่2และ3 โครงการวจัิยและนวตักรรมเชงิ

ยทุธศาสตร ์
 

๖. ความคุม้คา่ของการวจัิย 

 คุม้คา่ 

 ไมคุ่ม้คา่ 



 
เป้าหมายที ่2และ3 โครงการวจัิยและนวตักรรมเชงิ

ยทุธศาสตร ์
 

7. สรปุผลการประเมนิ 

 A:     สนับสนุนอยา่งยิง่ มคีวามเป็นไปไดใ้นเชงิวชิาการ/เทคนคิสงู คาดวา่
สามารถน าสง่ผลผลติตามตวัชีว้ดัแนวทางไดอ้ยา่งชดัเจน มศีกัยภาพในการน าไปใช ้
ประโยชนส์งูเป็นรปูธรรม และคุม้คา่ในการวจิัย 

 B:      สนับสนุน มคีวามเป็นไปไดใ้นเชงิวชิาการ/เทคนคิ คาดวา่สามารถ
น าสง่ผลผลติตามตวัชีว้ดัแนวทางได ้และสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

 C:      สนับสนุน มคีวามเป็นไปไดใ้นเชงิวชิาการ                           /
เทคนคิ แตไ่มส่ามารถน าสง่ผลผลติตามตวัชีว้ดัแนวทางได ้เมือ่ปรับปรงุสามารถ
น าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

 D:         ไมส่นับสนุน ความเป็นไปไดใ้นเชงิวชิาการอ/ เทคนคิไมช่ดัเจน ไมเ่ป็น
การวจัิยใหมห่รอืพัฒนาจากงานวจัิยเดมิหรอืถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 



 
เป้าหมายที ่2และ3 โครงการวจัิยและนวตักรรมเชงิ

ยทุธศาสตร ์
 

8. ขอ้สงัเกต / ขอ้เสนอแนะ ประเด็นส าคัญอืน่ๆ 

1. 

2. 

3. 

4. 



เป้าหมายที ่4   โครงสรา้งพืน้ฐานวจัิยและนวัตกรรม/มาตรฐานอตุสาหกรรมและ
เกษตรกรรม  

1.คณุภาพของขอ้เสนอโครงการ ระบวุตัถปุระสงคส์ือ่ความหมายชดัเจนและมี
ขอ้มลูเพยีงพอประกอบการพจิารณา 

• 1)จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร มจี านวนครัง้ หรอืรายการทีใ่หบ้รกิาร หรอืผูรั้บบรกิารจ านวนมาก 

• 2)ประสทิธผิลในการชว่ยลดตน้ทนุ/เพิม่ผลติภาพทางธรุกจิของภาคเอกชนเพิม่
ประสทิธภิาพในการดาเนนิงานหรอืประกอบธรุกจิของผูรั้บบรกิาร เชน่ สะดวกรวดเร็ว 
ตน้ทนุตา่ลง เป็นตน้ 

• 3)แกปั้ญหาคอขวดดา้นเทคโนโลย/ีบคุลากรของภาคการผลติและบรกิารเชน่ ลดการสง่
ตวัอยา่งไปทดสอบในตา่งประเทศ หรอืกอ่ใหเ้กดิเทคโนโลยหีรอืวธิกีารใหมข่ึน้ในประเทศ
ทีส่ามารถใชอ้ยา่งกวา้งขวาง/ชว่ยสรา้งและพัฒนากาลงัคนในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งออกสูภ่าค
การผลติและบรกิารx 

2.แผนการใชป้ระโยชน ์
65% 

5% 

25% 

20% 

20% 



เป้าหมายที ่4      โครงสรา้งพืน้ฐานวจิยัและนวตักรรม/มาตรฐาน
อตุสาหกรรมและเกษตรกรรม (ตอ่) 

3.แผนการใหบ้รกิารและการพฒันา 

อปุกรณ์/เทคโนโลย/ีหอ้งปฏบิตักิาร มแีผนการยกระดบัหอ้งปฏบิตักิารใหไ้ด ้
มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดรั้บการยอมรับ/มรีะบบการจัดการใหอ้ปุกรณ์/
เทคโนโลย/ีหอ้งปฏบิตักิารอยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มใหบ้รกิาร 

บคุลากร มบีคุลากรทีเ่ชีย่วชาญเพยีงพอตอบโจทยภ์าคการผลติและบรกิาร 

ระบบบรหิารจัดการ การใหบ้รกิารมรีะบบบรหิารจัดการหรอืแผนการจัดการที่
เอือ้ตอ่ภาคการผลติและบรกิารหรอืหน่วยงานภายนอกหรอืประชาชนใหเ้ขา้
มาใชบ้รกิารไดอ้ยา่งสะดวก/ลดอปุสรรคดา้นราคา/ลดขอ้จากดัดา้นเวลาการ
ใหบ้รกิาร 

30% 

10% 

10% 

10% 



เป้าหมายที ่4โครงการประเภท การสรา้งความตระหนัก  

1.คณุภาพของขอ้เสนอโครง การระบวุตัถปุระสงคส์ือ่ความหมายชดัเจนและมขีอ้มลูเพยีงพอ
ประกอบการพจิารณา 

2.แผนการด าเนนิงาน มกีารด าเนนิงานทีก่อ่ใหเ้กดิความเขา้ใจถงึความสาคญัของ
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมตอ่การพัฒนาประเทศและอาชพี รวมถงึเขา้ใจหลกัของ
วทิยาศาสตรเ์พือ่การดาเนนิชวีติบนพืน้ฐานความมเีหตมุผีล 

3.แผนการใชป้ระโยชน ์มศีกัยภาพในการสรา้งความตระหนักในกลุม่เป้าหมาย/หรอืในวง
กวา้งไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล/ มกีารกาหนดกลุม่เป้าหมาย/แนวทางการดาเนนิงาน/กจิกรรมที่
ชดัเจน 

4.ความพรอ้มของหนว่ยงาน หน่วยงานมรีะบบบรหิารจัดการทีด่/ีหน่วยงานมโีครงสรา้ง
พืน้ฐานหรอืเครือ่งมอือปุกรณ์เพยีงพอ/หน่วยงานมบีคุลากรทีม่คีวามสามารถทางเทคนคิและ
การบรหิารจัดการ/หน่วยงานมบีคุลากรผูส้อนทีม่คีณุภาพ มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญหรอืมี
ประสบการณ์จรงิในอตุสาหกรรม/ หน่วยงานมเีครอืขา่ยพรอ้มดาเนนิงานอยา่งด ี

5% 

40% 

40% 

15% 



เป้าหมายที ่4 โครงการประเภท บคุลากรวจัิยและนวัตกรรม  

1.คณุภาพของขอ้เสนอโครงการ ระบวุัตถปุระสงคส์ือ่ความหมายชดัเจนและมขีอ้มลูเพยีงพอ
ประกอบการพจิารณา 

2.ผลติบคุลากรตรงตามอตุสาหกรรมเป้าหมาย มแีผนการหรอืศกัยภาพในการผลติและพัฒนา
ความรู ้ทักษะดา้น วทน. และบคุลากรวจัิยสาหรับอตุสาหกรรมเป้าหมายทีม่คีณุภาพ 

3.แผนการใชป้ระโยชน/์การพฒันาศกัยภาพบคุลากรวจิยั มกีารดาเนนิการรว่มกนักบัผูใ้ช ้
ประโยชนห์รอืมแีผนหรอืเป้าหมายสง่เสรมิใหบ้คุลากร วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรม และวจัิย
ทีไ่ดรั้บการพัฒนาเขา้สูอ่าชพีหรอืตลาดแรงงานทีช่ดัเจน 

4.ความพรอ้มของหนว่ยงานหนว่ยงาน มรีะบบบรหิารจัดการทีด่/ีหน่วยงานมโีครงสรา้งพืน้ฐานหรอื
เครือ่งมอือปุกรณ์เพยีงพอ/หน่วยงานมบีคุลากรทีม่คีวามสามารถทางเทคนคิและการบรหิารจัดการ/
หน่วยงานมบีคุลากรผูส้อนทีม่คีณุภาพ มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญหรอืมปีระสบการณ์จรงิใน
อตุสาหกรรม/ หน่วยงานมเีครอืขา่ยพรอ้มดาเนนิงานอยา่งด ี

5% 

20% 

50% 

25% 



เกณฑก์ารประเมนิโครงการประเภท มาตรฐานการวจิยั  

1.คณุภาพของขอ้เสนอโครงการระบสุภาพปัญหาไดช้ดัเจน แสดงขนาดของปัญหา 
(ประเทศ ภาคสว่น พืน้ที ่ชมุชน องคก์ร กลุม่บคุคล ปัจเจกบคุคล) มวีตัถปุระสงคจ์ะ
แกปั้ญหาอะไร หรอืมุง่พัฒนาอะไรและเป็นวตัถปุระสงคท์ีส่ามารถวดัได/้ทดสอบได ้หรอื
เป็นไปไดใ้นการหาค าตอบ 

2.ความรูเ้กีย่วกบัสภาพแวดลอ้มของปญัหา  

ผูเ้สนอโครงการไดแ้สดงถงึความรูใ้นสาขาทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเด็นทีจ่ะวจัิย การทบทวน
วรรณกรรมไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึความกา้วหนา้จากการวจัิยของผูอ้ืน่ 

3.แผนการใชป้ระโยชน ์ 

จ านวนผูใ้ชป้ระโยชน/์ประสทิธผิลในการใชป้ระโยชน ์เชน่ แกปั้ญหาส าคญัเรือ่งการวจัิยหรอื
สง่เสรมิงานวจัิยใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 

5% 

15
% 

40% 



เกณฑก์ารพจิารณาโครงการประเภท มาตรฐานการวจิยั (ตอ่) 

4.การออกแบบการวจิยัระเบยีบวธิ ี(methodology)  

ที่ใชใ้นการวจัิยเหมาะสม มีความเป็นไปได ้และมุ่งตอบวัตถุประสงคม์ีการ
เสนอวิธีการ/เทคนิคใหม่ที่สรา้งสรรค์ในการแกปั้ญหามีการเลือกใชก้าร
วเิคราะหท์างสถติอิยา่งถกูตอ้งเหมาะสมรวมถงึมกีารพจิารณาการขออนุญาต ิ
ดา้นจริยธรรมการวิจัย การขออนุญาติ ต่าง ๆ ที่กฎหมายก าหนด เช่น 
กฎหมายคุม้ครองพันธุพ์ชื พันธุส์ตัว ์

5.ผลการวจิยัท าใหเ้กดิความรูใ้หมห่รอืสง่ผลกระทบตอ่นโยบายที่
ส าคญั   ผูเ้สนอโครงการระบผุลผลติจากการวจัิย เชน่ องคค์วามรูใ้หม ่
เทคโนโลยใีหม ่เครือ่งมอืใหม ่ทรัพยส์นิทางปัญญา ฯลฯหรอืกอ่ใหเ้กดิ
ประเด็นทีน่ าไปสูบ่รบิทใหมใ่นการขบัเคลือ่น การวจัิยหรอืการจัดท านโยบาย 

15% 

25% 



53 

ขอเชญิซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะ 
 



54 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ี ่
กองบรหิารแผนและงบประมาณการวจัิย 

 (ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาต ิ  (วช.) 
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