
๑.๓: สัดส่วนการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบ
มาตรฐาน เป็นร้อยละ ๒๐ 

เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

แผนฯ ๑๒

เป้าหมายแผนบูรณาการ/
Outcome (เจ้าภาพ)

ตัวช้ีวัด
เป้าหมายแผน

บูรณาการ

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

แนวทาง

ตัวช้ีวัดแนวทาง

ผลสัมฤทธ์ิ/Impact ประเทศไทยมีระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ เป็นกลไกขับเคลื่อนส าคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในทุกมิติ และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนา
ประเทศอย่างต่อเน่ืองและอย่างย่ังยืน

เป้าหมายแผนฯ 
๑๒

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย
แผนฯ ๑๒

ยุทธศาสตร์จัดสรร

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
หน่วยงานเจ้าภาพ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกตใ์ช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

๒.๒ : ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ท่ีถูกน าไปใช้ในการสร้าง
มูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับ ภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของผลงานท้ังหมด 

๒.๔ : นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรม ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
ท่ีผลิตได้เอง ภายในประเทศมีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ 

๑.๓ : สัดส่วนการ ลงทุนงานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/ สะสม
องค์ความรู้ เป็นร้อยละ ๒๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  - การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม

๑.๑ สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มสู่ร้อยละ ๑ ของผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ    ๑.๒ สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพิ่มเป็น ๗๐:๓๐
๒.๑ อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี จัดโดย IMD อยู่ใน ล าดับ ๑ ใน ๓๕

๑.๓ : สัดส่วนของการลงทุนการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ของประเทศร้อยละ ๕๕ 

๑.๔ : จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น ๒๐ คนต่อ
ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน

เป้าหมายท่ี ๑. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังค่ังทาง
เศรษฐกิจ 

เป้าหมายท่ี ๓. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้าง
องค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ

เป้าหมายท่ี ๔. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบ
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

จ ำนวนผลงำนวิจัยสำมำรถ
ถูกน ำไปใช้อ้ำงอิงใน
ระดับชำติ หรือระดับ
นำนำชำติ ร้อยละ ๕๐ ของ
แผนงำน

จ ำนวน
บุคลำกรด้ำน

วิจัยและ
นวัตกรรม
เพิ่มขึ้นเป็น 
๑๓๗,๐๐๐

คน 

จ ำนวน
บุคลำกรวิจัย

และ
นวัตกรรม
เพิ่มขึ้นไม่

น้อยกว่ำร้อย
ละ ๒๐ ต่อปี

จ ำนวน
รำยกำรสินค้ำ

ที่ขึ้นบัญชี
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 

จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ ๑00
รำยกำร

จ ำนวมำตรฐำน
ที่ก ำหนดขึ้น
ใหม่งำนที่ได้รับ
กำรรับรองหรือ
ขึ้นทะเบียน
มำตรฐำนกำร
วิจัย/
อุตสำหกรรม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๒๐

จ ำนวนผลงำนวิจัยและ
เทคโนโลยีท่ีถกูน ำไปใช้
ประโยชน์เชิงพำณิชย์ ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๒๐ ของผลงำน
ท้ังหมด

จ ำนวนผลงำนวิจัยและ
เทคโนโลยีท่ีแล้วเสร็จพร้อม
น ำไปใช้ประโยชน์ในภำคกำร
ผลิตและบริกำรและภำคธุรกิจ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๐ ของ
ผลงำนท้ังหมด

จ ำนวนผลงำนวิจัย ทีแล้ว
เสร็จพร้อมย่ืนตีพิมพ์
ระดับชำติ และนำนำชำต ิ
หรือ ย่ืนจดทะเบียน
สิทธิบัตรร้อยละ ๕๐ ของ
แผนงำน

จ ำนวนผลงำนวิจัยท่ีแล้วเสร็จ
พร้อมน ำไปประยุกต์เป็น
นวัตกรรมทำงสังคม นโยบำย
และนวัตกรรมส ำหรับผู้สูงอำยุ
และผู้พิกำรไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 
๕๐ ของผลงำนท้ังหมด

จ ำนวนผู้
ประกอบ
กำรใหม่ที่มี
ควำม
ร่วมมือกับ
หน่วย
งำนวิจัย ไม่
น้อยกว่ำ-
๓๐ รำย

จ ำนวนผลงำนวิจัยท่ีใช้ใน
กำรแก้ปัญหำกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ร้อยละ ๕๐ของแผนงำน

จ ำนวนผลงำนวิจัยแล้วเสรจ็
พร้อมน ำไปเป็นแนว
ทำงแก้ไขปัญหำกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ร้อยละ ๕๐ ของแผนงำน

เป้าหมายท่ี ๒. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคม
และส่ิงแวดล้อม

จ ำนวนต้นแบบ/นวัตกรรมทำง
สังคม ท่ีพร้อมน ำไปก ำหนด
เป็นนโยบำย ทดแทนกำร
น ำเข้ำ หรือใช้แก้ปัญหำหรือ
พัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ ๕๐ ของแผนงำน

สัดส่วนเอกชนร่วมลงทุนใน
โปรแกรมยุทธศำสตร์
เป้ำหมำย (Spearhead)
อย่ำงน้อยร้อยละ ๒๐ ทุก
โปรแกรม

จ ำนวนต้นแบบก่ึง
อุตสำหกรรม/บริกำร ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๒๐ ของ
โปรแกรมท่ีได้รับกำร
สนับสนุนท้ังหมด 

มูลค่ำกำร
ลดหย่อน

ภำษี
ค่ำใช้จ่ำย
กำรวิจัย

และพัฒนำ
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ ๒๐ ต่อ

ปี

จ ำนวน
ผลงำนวิจัย

และ
เทคโนโลยีที่
ถูกน ำไปใช้
ประโยชน์

เชิงพำณิชย์ 
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ ๒๐ ต่อปี

จ ำนวน
หน่วยงำนที่

สำมำรถรับรอง
มำตรฐำนกำร
วิจัยด้ำนต่ำงๆ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 

๒๐

๒.๓ : มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและ
พัฒนา มีจ านวนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี

สนับสนุนให้
ได้มำตรฐำน
กำรวิจัย/

อุตสำหกรรม

จ ำนวนกำร
ใช้บริกำร
เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๑๐ 
ต่อปี

อัตรำกำรใช้
โครงสร้ำง

พื้นฐำนด้ำน
วิจัยและ
นวัตกรรม
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ ๑๐ ต่อปี

จ ำนวนผลงำนวิจัยท่ีแล้วเสร็จ
พร้อมน ำไปประยุกต์ใช้เป็น
แนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำย
ของหน่วยงำนภำครัฐ 
ภำคเอกชน หรือน ำไปใช้
ประโยชน์ทำงด้ำนสังคม ชุมชน
ร้อยละ ๕๐ ของผลงำนท้ังหมด

จ ำนวนองค์ควำมรู้ นโยบำย 
นวัตกรรม ท่ีหน่วยงำนภำครัฐ 
ภำคเอกชน สังคม ชุมชน พร้อม
น ำไปใช้ประโยชน์ ถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ เทคโนโลยี หรือก ำหนด
เป็นนโยบำยในกำรด ำเนนิงำน
ขององค์กร ร้อยละ ๕๐ ของ
แผนงำน
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สนับสนุนกำรวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือสร้ำงควำม
เป็นเลิศทำงวิชำกำร

สนับสนุนกำรวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหำ
หรือพัฒนำศักยภำพกำร
ท ำงำนของหน่วยงำน 

พัฒนำ
บุคลำกร

และ
เครือข่ำยวิจัย 

สนับสนุน
เขต

เศรษฐกิจ
นวัตกรรม

ส่งเสริม
บัญชี

นวัตกรรม
และ

สิ่งประดิษฐ์

พัฒนำ
โครงสร้ำง

พื้นฐำนด้ำน 
วิจัยและ
นวัตกรรม

ส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุน
ด้ำนวิจัยและนวัตกรรมผ่ำน
โปรแกรมยุทธศำสตร์
เป้ำหมำย (Spearhead)

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

สนับสนุนกำรวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้กับอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย 

สนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรม
ด้ำนสังคมในประเด็นส ำคัญตำม
ยุทธศำสตร์ของประเทศ กำร
จัดกำรและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้


