เปาหมาย
แผนฯ ๑๒

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
แผนฯ ๑๒
เปาหมายแผน
บูรณาการ
ตัวชี้วัด
เปาหมายแผน
บูรณาการ
แนวทาง
ดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
แนวทาง
ดําเนินงาน

(ราง) แผนบูรณาการงบประมาณการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ ๒๕๖๒
เปาหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับ
ความสามารถการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

เปาหมายที่ ๑ เพิ่มความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ

๑. สัดสวนคาใชจายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มสูร อยละ ๑ ของ GDP
๒ สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐ เพิ่มเปน ๗๐:๓๐
๓ สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสราง/สะสมองคความรู : ระบบโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน เพิ่มเปน ๕๕:๒๕:๒๐
๖. จํานวนบุคลากรดานการวิจยั และพัฒนาเพิม่ เปน ๑๘ คนตอ
๔. ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใชทถี่ ูกนําไปใชในการสรางมูลคาเชิงพาณิชยใหกบั ภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ ไม
นอยกวารอยละ ๒๐ ของผลงานทั้งหมด
ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
๕. นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสําหรับผูสูงอายุและผูพิการที่ผลิตไดเองภายในประเทศ
มีจํานวนเพิ่มขึ้นไมนอ ยกวารอยละ ๒๐

เศรษฐกิจ

สังคม*

เปาหมายที่ ๑. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทยการสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

เปาหมายที่ ๒. การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม
เพื่อแกปญหาหรือสรางชุมชน และความมั่นคง
ความเขมแข็งดานสังคม

สะสมองคความรู

โครงสรางพื้นฐาน และปจจัยเอื้อ

เปาหมายที่ ๓. แผนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทยการสรางองคความรูพื้นฐานของประเทศ
และขีดความสามารถทางเทคโนโลยี

เปาหมายที่ ๔. การสรางบุคลากรดานการวิจัยและ
นวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ และเครือขายการวิจัย
และนวัตกรรมที่เขมแข็ง

๑) มีนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย จํานวนไม
นอยกวารอยละ ๒๐ ของผลงานทั้งหมด
๒) มีนวัตกรรมที่สามารถทดแทนการนําเขาจาก
ตางประเทศ ไมนอยกวารอยละ ๑๐ ของผลงาน
ทั้งหมด

นโยบาย/นวัตกรรมที่
ภาครัฐนําไปใชบริการ
ประชาชนไมตา่ํ กวา
รอยละ ๑๕ ของผลงาน
ทั้งหมด

องคความรูที่สามารถนําไป
แกปญหาสังคม ชุมชน
ความมั่นคง สิ่งแวดลอม
และคุณภาพชีวิต
ประชาชนในเรือ่ งสําคัญ
ตามนโยบายรัฐบาล ไม
นอยกวา ๕ ประเด็น

องคความรูที่ไดจากการวิจัยสามารถ
ถูกนําไปใชอางอิงในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ นําไปตอยอดเชิงลึก
พัฒนาเปนฐานเทคโนโลยี ร อยละ
๕๐

องคความรูที่ไดจากการ
วิจัยสอดคลองกับความ
ต องการของหน วยงาน
และสามารถนํ า ไปใช
แกปญหาการดําเนินงาน
ของหนวยงาน

แผนงานวิจัยและนวัตกรรมภายใตยุทธศาสตรวิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ (ยุทธศาสตรที่ ๑)

วิจัยและพัฒนาดานสังคม
ในประเด็นสําคัญตาม
ยุทธศาสตรของประเทศ

การจัดการความรูการวิจยั
และการถายทอดเทคโนโลยี
และผลงานวิจัย เพื่อนําไปสู
การพัฒนาชุมชนและสังคม

สนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ

สนับสนุนการวิจัยเพื่อ
แกปญหาหรือพัฒนา
ศักยภาพการทํางาน
ของหนวยงาน

๑) มูลคาแผนงานของรัฐที่มีการลงทุนกับ
ภาคเอกชนในลักษณะ co-funding ไมนอยกวา
รอยละ ๒๐ ของมูลคาแผนงานทั้งหมด
๒) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมพรอมนําไปสูการใช
ประโยชนในภาคการผลิตและบริการ และภาค
ธุรกิจ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของแผนงาน
ทั้งหมด

ผลงานวิจัยที่แลวเสร็จ
ถูกนําไปใชเปน
แนวทางในการกําหนด
นโยบายของภาครัฐ
และ/หรือ หนวยงานที่
รับผิดชอบในดาน
ตางๆ รอยละ ๗๐

ผลงานวิจัยที่แลวเสร็จ
มีการนําไปใชประโยชน
อยางเปนรูปธรรมเพื่อ
นําสงผลเชิงชุมชน/
สังคม/คุณภาพชีวิต
ประชาชน รอยละ ๗๐

ผลงานวิจัย ไดรับการ
ตีพิมพระดับชาติ และ
นานาชาติ หรือไดรับการ
ขึ้นทะเบียนจดสิทธิบัตร
รอยละ ๕๐ ของโครงการ
ที่แลวเสร็จใน
ปงบประมาณ

* แผนงานวิจัยและนวัตกรรมภายใตยุทธศาสตรวิจัย
และนวัตกรรมแหงชาติ (ยุทธศาสตรที่ ๒)

- Platform Technology
- วิจัยพื้นฐานสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร
- การวิจัยเพื่อความเปนเลิศทาง
วิชาการ (Frontier Research)

แนวทางแกไข
ปญหาการ
ดําเนินงานของ
หนวยงาน รอย
ละ ๕๐ ของ
โครงการที่แลว
เสร็จ

๑) บุคลากรดานการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นเปน ๑๒๓,๐๐๐ คน
๒) มูลคาการลดหยอนภาษีคาใชจายการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐ ตอป
๓) หนวยงานที่สามารถรับรองมาตรฐานการวิจัยดานตางๆ เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐
๔) ผูรับบริการดานมาตรฐาน (ทดสอบ/สอบเทียบ/รับรองมาตรฐาน) เพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐
ตอป
๕) ลดคาใชจายของผูประกอบการในการขอรับรองมาตรฐาน ไมนอยกวารอยละ ๑๐
๖) อัตราการใชโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐ ตอป

บุคลากร
และ
เครือขาย
วิจัย

เขต
เศรษฐกิจ
นวัตกรรม

จํานวน
บุคลากร
วิจัยและ
นวัตกรรม
เพิ่มขึ้นไม
นอยกวา
รอยละ
๒๐ ตอป

๑) เกิดแผนงาน
ความรวมมือ
ระหวางหนวย
งานวิจัยและ
ภาคอุตสาหกรรม
ไมนอยกวารอยละ
๕๐ ของแผนงาน
ทั้งหมด
๒) เกิด
ผูประกอบการใหม
ที่พรอมจดทะเบียน
๑๐๐ ราย

บัญชี
นวัตกรรม
และ
สิ่งประดิษฐ

๑) รายการสินคาใน
รายการบัญชี
นวัตกรรมเกิดการ
จัดซื้อจัดจางจาก
ภาครัฐเปนจํานวนไม
นอยกวา ๑๐
รายการ
๒) มีจํานวน
นวัตกรรมที่ขึ้นบัญชี
จํานวน ๘๐ รายการ

โครงสรางพื้นฐาน
วิจัยและนวัตกรรม
มาตรฐานการ
วิจัย/อุตสาหกรรม

๑) จํานวนการใช
บริการเพิ่มขึ้นไมนอย
กวารอยละ ๑๐ ตอป
๒) รอยละ ๒๐ ของ
โครงสรางพื้นฐานมีการ
ใชงานรวมกันระหวาง
๒ หนวยงานขึ้นไป๓)
จํานวนหนวยงานที่
ไดรับการรับรองหรือ
ขึ้นทะเบียนมาตรฐาน
การวิจัย/อุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐

เปาหมายที่ ๑. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทยการสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

เปาหมายที่ ๒. การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม
เพื่อแกปญหาหรือสรางความเขมแข็งดานสังคม
ชุมชน และความมั่นคง

เปาหมายที่ ๓. แผนการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อตอบโจทยการสรางองคความรูพื้นฐาน
ของประเทศและขีดความสามารถทาง
เทคโนโลยี

เปาหมายที่ ๔. การสรางบุคลากรดานการวิจัย
และนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ และ
เครือขายการวิจัยและนวัตกรรมที่เขมแข็ง

๑. อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและ
เทคโนโลยีการแพทย
๑.๑ Modern Agriculture
๑.๒ Functional Ingredients
๑.๓ Biologics
๑.๔ Medical Devices
๒. เศรษฐกิจดิจิทัลและขอมูล
๒.๑ Robotics and Automation
๒.๒ Smart Electronics
๒.๓ IoT & Big Data
๒.๔ Digital Content
๓. ระบบโลจิสติกส
๓.๑ Next-generation Automotive
๓.๒ Smart Logistics
๓.๓ Aviation
๔. การบริการมูลคาสูง
๔.๑ Medical Services
๔.๒ Wellness Tourism
๔.๓ Cultural Tourism
๔.๔ Creative Local Product
๕. พลังงาน
๕.๑ Biofuel
๕.๒ Bioenergy
๕.๓ Energy Efficiency
๕.๔ Energy Storage

1. สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่๒๑
๑.๑ ศักยภาพและโอกาสของผูสูงวัย
๑.๒ การอยูรวมกันของประชากรหลายวัย
๑.๓ เชื่อมประเทศสูประชาคมโลก
๑.๔. ความมั่นคงประเทศ
๑.๕ รัฐบาล ๔.๐
๑.๖ ความมั่นคงมนุษย
๑.๗ ลดความเหลื่อมล้ํา
2. คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๑ คนไทย ๔.๐
๒.๒ เยาวชน ๔.๐
๒.๓ เกษตรกร ๔.๐
๒.๔ แรงงาน ๔.๐
๓. สุขภาพและคุณภาพชีวิต
๓.๑ ระบบบริการสุขภาพ
๓.๒ การปองกันและเสริมสรางสุขภาพ
๓.๓ ระบบสวัสดิการสังคม
๔. การบริหารจัดการน้ํา การเปลี่ยนแปลง สภาพ
ภูมิอากาศ และสิ่งแวดลอม
๔.๑ การบริหารจัดการน้ํา
๔.๒ ระบบน้ําชุมชนและเกษตร
๔.๓ การลดกาซเรือนกระจกและสงเสริมการ
เติบโตที่ปลอยคารบอนต่ํา
๔.๔ การปรับตัวตอผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๔.๕ การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
๕. การกระจายความเจริญและเมืองนาอยู
๕.๑ การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด ๔.๐
๕.๒ Smart and Livable Cities
(เมืองอัจฉริยะ)
๕.๓ ผังเมืองและการใชประโยชนที่ดิน
๖. อื่นๆ

๑. เทคโนโลยีฐาน (Platform
technology)
๑.๑ เทคโนโลยีชีวภาพ
(Biotechnology)
๑.๒ เทคโนโลยีวัสดุ (Advanced
material technology)
๑.๓ นาโนเทคโนโลยี
(Nanotechnology)
๑.๔ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
technology)
๒. องคความรูพื้นฐานทางสังคมและ
ความเปนมนุษย
๒.๑ สังคมศาสตร
๒.๒ มนุษยศาสตร
๒.๓ ศิลปวัฒนธรรม/อารยธรรม
๓. การวิจัยเพื่อความเปนเลิศทาง
วิชาการ (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)
๔. อื่นๆ

๔.๑ บุคลากรและเครือขายวิจัย
๑.ทุนการศึกษา วิจัย
๒.การพัฒนาอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม
นักวิทยาศาสตร วิศวกร นักบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
ผูประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๓. การสงเสริม Talent Mobility
๔. การพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหบุคลากรดานแรงงาน
๕. การสรางความตระหนัก
๔.๒ เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม
๑. เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EECi)
๒. อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
๓. อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค
๔.๓ บัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
๑. บัญชีนวัตกรรม
๒. บัญชีสิ่งประดิษฐ
๔.๔ โครงสรางพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรม
๑.หองปฏิบัติการ/เครื่องมืออุปกรณวิจัย
เฉพาะทาง
๒.Pilot Plant
๓.ศูนยสงเสริมการบริหารจัดการนวัตกรรม
๔.ระบบสารเทศการวิจัยและนวัตกรรม
๔.๕ มาตรฐาน
- มาตรฐานอุตสาหกรรม
๑.ระบบมาตรวิทยา/สอบเทียบเครื่องมือ
๒.การกําหนดมาตรฐาน เชน Good
Agriculture Practice, Good
Manufacturing Practice
๓.การทดสอบ
๔.การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
- มาตรฐานวิจัย
๑.วิจัยในคน เชน Good Clinical Practice
๒.วิจัยในสัตวทดลอง เชน Good
Laboratory Practice
๓.มาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ
๔.มาตรฐานจริยธรรมนักวิจัย
๕.มาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวของ

