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การจัดท าข้อเสนอแผนบูรณาการวจิัยและนวตักรรม
เพ่ือเสนอขอรับงบประมาณประจ าปี

โดย

เวชยนัต์  เฮงสุวนิช
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ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศตาม                            
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี

อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์(การวจิยัและนวตักรรม)ของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์การวจิยัของชาตริายประเด็น / การวจิยัมุ่งเป้า

ยุทธศาสตร์การวจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ.2560 – 2579)
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)

วสัิยทศัน์ (Vision) 

ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  

ด้วยการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

กรอบแนวทางที่ส าคญัของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
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1. ด้านความมั่นคง 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3. ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

6. ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. ด้านความมัน่คง 

1.1  เสริมสร้างความมัน่คงของสถาบันหลกัและการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อนัมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.2  ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพฒันาความมัน่คงทางการเมือง                     

ขจดัคอร์รัปช่ัน  สร้างความเช่ือมัน่ในกระบวนการยุตธิรรม 

1.3 การรักษาความมัน่คงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการ 

บริหารจดัการความมัน่คงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 

1.4  การพฒันาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 

และรักษาดุลยภาพความสัมพนัธ์กบัประเทศมหาอ านาจ  เพ่ือป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาความมัน่คงรูปแบบใหม่ 
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1. ด้านความมัน่คง (ต่อ) 

1.5 การพฒันาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลงัป้องกนัประเทศ การรักษาความ

สงบเรียบร้อยภายในประเทศ  สร้างความร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบ้านและ

มติรประเทศ 

1.6 การพฒันาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาตแิละระบบบริหารจดัการภัยพบิัต ิ

รักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาต ิส่ิงแวดล้อม 

1.7 การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกีย่วข้องจากแนวดิง่สู่แนวระนาบ

มากขึน้ 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 

2.1 การพฒันาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ส่งเสริมการค้า การลงทุน  พฒันาสู่

ชาตกิารค้า 

2.2 การพฒันาภาคการผลิตและบริการ   เสริมสร้างฐานการผลติเข้มแข็ง
ยัง่ยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยัง่ยืนเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม 

2.3 การพฒันาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พฒันาทักษะผู้ประกอบการ 

ยกระดับผลติภาพแรงงานและพฒันา SMEs สู่สากล 

2.4 การพฒันาพ้ืนที่เศรษฐกิจพเิศษและเมือง   พฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ

ชายแดน และพฒันาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
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2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั (ต่อ)

2.5  การลงทุนพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านการขนส่ง ความมัน่คงและ
พลงังาน  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  และการวจิยัและพฒันา 

2.6 การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  สร้างความเป็นหุ้นส่วนการ
พฒันากบันานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกจิ ฯลฯ

3. ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3.1 พฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 

3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

3.3 ปลูกฝังระเบียบวนัิย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พงึประสงค์ 

3.4 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 

3.5 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
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4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทยีมกนั  
ทางสังคม 

4.1 สร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจและสังคม 

4.2 พฒันาระบบบริการและระบบบริหารจดัการสุขภาพ 

4.3 สร้างสภาพแวดล้อมและนวตักรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวติในสังคม    

สูงวยั 

4.4 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  ทุนทางวฒันธรรมและ

ความเข้มแข็งของชุมชน 

4.5 พฒันาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพฒันา

5. ด้านการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมติรกบั 
ส่ิงแวดล้อม 

5.1 จดัระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

5.2 วางระบบบริหารจดัการน ้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน ้า เน้นการปรับ

ระบบการบริหารจดัการอุทกภยัอย่างบูรณาการ 

5.3 การพฒันาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

5.4 การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตวัให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

5.6 การใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือส่ิงแวดล้อม 
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6. ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกจิของหน่วยงานภาครัฐให้มี 

ขนาดที่เหมาะสม 

6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

6.3 การพฒันาระบบบริหารจัดการก าลงัคนและพฒันาบุคลากรภาครัฐ 

6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบยีบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล

6.6  พฒันาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ

6.7  ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล ้าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเตบิโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพฒันา          
ที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาตเิพ่ือการพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งคัง่และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤตมิิชอบ และธรรมาภบิาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิตกิส์

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วจิยั และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพฒันาภาค  เมือง  และพ้ืนที่เศรษฐกิจ        

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพฒันา
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์

1. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวยัมกีารพฒันาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่
เหมาะสม 

2. พฒันาทักษะการคดิวเิคราะห์คดิสร้างสรรค์ ทักษะการท างานและการใช้ชีวติที่ 
พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

3. ลดปัจจยัเส่ียงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
4. ผลกัดันให้สถาบันทางสังคมมส่ีวนร่วมพฒันาประเทศอย่างเข้มแขง็ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหล่ือมล า้ในสังคม 

1. เพิม่โอกาสให้กบักลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มรีายได้ต า่สุดให้สามารถเข้าถงึ
บริการที่มคุีณภาพของรัฐ และมอีาชีพ 
- การเข้าถึงการศึกษา                  - ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี 
- จัดบริการด้านสุขภาพ              - เพิ่มเบ้ียคนพิการและเบ้ียผู้สูงอาย ุ
- มีที่ดินท ากินของตนเอง 

2. กระจายการให้บริการภาครัฐ ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวสัดิการที่มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

3.การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
- สร้างและพัฒนาผู้น าชุมชน 
- ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ 
- ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ บริการ และจัดการทรัพยากร 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิและ 
แข่งขนัได้อย่างยัง่ยืน  

1. ยกระดับการผลติสินค้าเกษตรและอาหาร เข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
2. ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มศัีกยภาพปัจจุบัน เพ่ือยกระดับไปสู่

อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยขีั้นสูง 
3. วางอนาคตรากฐานการพฒันาอุตสาหกรรม 
4. เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขนัในเชิงธุรกจิของภาคบริการ 
5. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบยีบเพ่ือส่งเสริมการค้าทีเ่ป็นธรรมและอ านวย

ความสะดวกการค้าการลงทุน 
6. เพิม่ประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบนัการเงนิทั้งในตลาดเงนิและ  

ตลาดทุน ให้สามารถสนับสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกจิ  ลดต้นทุนในการ
ให้บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม
เพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

1. ปรับปรุงกฎหมายและพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเมือง เพ่ือรองรับการเตบิโตที่
เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม 

2. พฒันามาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมัน่คงแห่งชาต ิเพ่ือ
การพฒันาประเทศสู่ความมัง่คัง่และยัง่ยืน

1. ประเทศไทยมคีวามสัมพนัธ์และความร่วมมือด้านความมัน่คงในกลุ่มประเทศ
นานาประเทศ 

2.ปกป้องและเชิดชูสถาบนัพระมหากษตัริย์ 
3. สังคมมคีวามสมานฉันท์ 
4. ประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้มคีวามปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน
5. ประเทศไทยมคีวามพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทางทหาร 
6. อนัดับความเส่ียงจากการก่อการร้ายต า่กว่าอนัดบัที่ 20 ของโลก 
7. อนัดับความเส่ียงจากการโจมตด้ีานไซเบอร์ในต า่กว่าอนัดับที่ 10 ของโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกนัการ 
ทุจริตประพฤตมิชิอบ และธรรมาภบิาลใน 
สังคมไทย 

1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน  
2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ 
3. ป้องกนัและปราบปราม 
4. ปฏิรูปกฎหมาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและ
ระบบโลจิสตกิส์

1. การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมขนส่ง 
พัฒนาขนส่งทางราง ขนส่งสาธารณะ โครงข่ายถนน ขนส่งทางอากาศ ขนส่งทางน ้า

2. การพฒันาระบบโลจสิตกิส์
พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์ การอ านวยความสะดวกทางการค้า

3. การพฒันาด้านพลังงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริมไทยเป็นศูนย์กลางพลังงาน 

4. การพฒันาเศรษฐกิจดิจทิัล 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยดีิจิทัลทางธุรกิจ สร้างความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิัย และ 
นวตักรรม

1. ส่งเสริมการลงทุน R &D ผลักดันในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยทีี่ไทยมีศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยแีละนวัตกรรม
ไทย  เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

2. พฒันาให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจ 

3. พฒันาสภาวะแวดล้อมของ วทน. 
ทั้งด้านบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และการบริหารจัดการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพฒันาภาค เมือง และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ 
1. ภาคเหนือ : เป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง 
2.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ : หลุดพ้นจากความยากจน สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง
3. ภาคกลาง : เป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวช้ันน า ศูนย์กลางการผลิตอาหารและสินค้าเกษตร

ปลอดภัยได้มาตรฐานโลก และศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชีย

4. ภาคใต้ : เป็นฐานเศรษฐกิจสีเขียว ได้มาตรฐาน สากลและแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก 
5. พฒันาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจงัหวดั : เป็นเมืองน่าอยู่ เอ้ือต่อ 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

6. พฒันาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก : เป็นฐานการผลิต
อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล

7. พฒันาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน : เป็นประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการ
พฒันา 

1. ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกจิ การบริการ และการลงทุน 
2.การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
3. การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพฒันากบัประเทศในอนุภูมภิาค ภูมภิาค และนานา
ประเทศ 
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ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวจิยัและนวตักรรมเพ่ือการสร้างความมั่งคัง่ทาง
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวจิยัและนวตักรรมเพ่ือการพฒันาสังคมและ 
ส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การวจิยัและนวตักรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐาน
ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน  บุคลากร  และระบบวจิยั
และนวตักรรมของประเทศ 
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ยุทธศาสตร์การวจัิยของชาติรายประเดน็/
การวจิัยมุ่งเป้า

ยุทธศาสตร์การวจัิยของชาติรายประเดน็

1) การประยุกต์เพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพยีง
2) ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
3) การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
4) การจัดการน ้า              
5) พลังงานทดแทน
6) ความหลากหลายทางชีวภาพ
7) ส่ิงแวดล้อม
8) การพฒันาเทคโนโลยี
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ยุทธศาสตร์การวจิัยของชาติรายประเดน็ (ต่อ)

9) การท่องเที่ยว
10) ผู้สูงอายุและสังคมผู้สูงอายุ 
11) โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
12) การเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)
13) พืน้ท่ีสูง
14) ข้าว
15) อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง
16) ยางพารา

ยุทธศาสตร์การวจิัยของชาติรายประเดน็ (ต่อ)

17) เกษตรเพื่อความยั่งยืน
18) สุขภาพและชีวเวชศาสตร์
19) พืชสวน (ไม้ผล  พืชผกั  ไม้ดอกไม้ประดับ)
20) ปาล์มน ้ามัน
21) อ้อยและน ้าตาลทราย
22) การพฒันาสมุนไพร
23) อาหารและความมั่นคง
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ยุทธศาสตร์การวจิัยของชาติรายประเดน็ (ต่อ)

24) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
25) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
26) การเลีย้งโคเน้ือเพื่อเพิม่ผลผลิตและรายได้
27) การพฒันา National Food Valley
28) อัญมณีและเคร่ืองประดับ
29) การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ( Madical Hub)
30) การพฒันาการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การวจิัยของชาติรายประเดน็ (ต่อ)

31) การจัดการขยะของชุมชน
32) สัตว์เศรษฐกิจ
33) วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
34) การคมนาคมขนส่งระบบราง
35) การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
36) พลาสติกชีวภาพ
37) มนุษยศาสตร์
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ยุทธศาสตร์การวจิัยของชาติรายประเดน็ (ต่อ)

38) ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน
39) โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี
40) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME)
41) การวิจัยและพฒันาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย            

----------------------------------
หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลีย่น โปรดติดตามข่าว/ประกาศจาก วช. 

การวจิัยมุ่งเป้า
(การจดัการความรู้เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์)

1) ข้าว
2) มันส าปะหลัง
3) ยางพารา
4) อ้อยและน ้าตาลทราย
5) ปาล์มน ้ามัน
6) พืชสวน / พืชไร่  ( เช่น ข้าวโพด ไม้ผล  พืชผกั  ไม้ดอกไม้ประดับ )
7) สัตว์เศรษฐกิจ
8) พลาสติกชีวภาพ
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การวจิัยมุ่งเป้า (ต่อ)
(การจดัการความรู้เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์)

9)  อาหารเพื่อเพิม่คุณค่าและความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค และ 
การค้า

10) วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
11) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME)
12) การคมนาคมขนส่งระบบราง
13) โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
14) การแพทย์และสาธารณสุข
15) การบริหารจัดการการท่องเที่ยว

การวจิัยมุ่งเป้า(ต่อ)
(การจดัการความรู้เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์)

16) การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
17) ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
18) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
19) การพฒันาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
20) การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
21) มนุษยศาสตร์และจิตพฤติกรรมศาสตร์
22) ประชาคมอาเซียน
-------------------------------

หมายเหตุ : อาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดติดตามข่าว/ประกาศจาก วช. 
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อุตสาหกรรมและคลสัเตอร์เป้าหมายของประเทศ

1. การก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
1.1 การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) 

ประกอบด้วย 
1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่ (Next – Generation Automotive) 
2) อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ (Smart Electronics) 
3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดแีละการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

(Affluent, Medical and  Wellness Tourism) 
4) การเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ (Agriculture and Biotechnolgy) 
5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)

อุตสาหกรรมและคลสัเตอร์เป้าหมายของประเทศ (ต่อ)

1.2 การเตมิ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ประกอบด้วย 
1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) 
2) อุตสาหกรรมการบินและโลจสิตกิส์ (Aviation and Logistics) 
3) อุตสาหกรรมเช้ือเพลงิชีวภาพและเคมชีีวภาพ (Biofuels  and 

Biochemicals) 
4) อุตสาหกรรมดิจติอล (Digital) 
5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)

-------------------------
หมายเหตุ : มติ ครม. 17 พ.ย. 2558



22

แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม

แผนบูรณาการพฒันาศักยภาพ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 
วจิัยและนวตักรรม

๑. เป้าหมายที่ ๑   การวจิยัและนวตักรรมเพ่ือตอบโจทย์การสร้างความมัง่คัง่ทาง

เศรษฐกจิ

๒. เป้าหมายที่ ๒  การวจิยัและนวตักรรมเพ่ือการพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม

๓. เป้าหมายที่ ๓  การวจิยัและนวตักรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ
๔. เป้าหมายที่ ๔  การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวจิยัและ

นวตักรรมของประเทศ

หมายเหตุ : (อาจมีการเปลีย่นแปลง/เพิ่มเติม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ) ดูรายละเอยีดในเอกสารแนบ
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๑.๓: สัดส่วนการลงทุนระบบโครงสร้างพืน้ฐาน บุคลากร และระบบ
มาตรฐาน เป็นร้อยละ ๒๐ 

เป้าหมายท่ี ๑ เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

แผนฯ ๑๒

เป้าหมายแผนบูรณาการ/
Outcome (เจ้าภาพ)

ตัวชี้วัด
เป้าหมายแผน

บูรณาการ

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

แนวทาง

ตัวชี้วัดแนวทาง

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลสัมฤทธ์ิ/Impact ประเทศไทยมีระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มีศกัยภาพ เป็นกลไกขับเคลื่อนส าคญัในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในทกุมิติ และจดุประกายความคิดสรา้งสรรค์เพ่ือการพัฒนา
ประเทศอยา่งต่อเน่ืองและอย่างยั่งยืน

เป้าหมายแผนฯ 
๑๒

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผนฯ ๑๒

ยุทธศาสตร์จัดสรร

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
หน่วยงานเจ้าภาพ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหง่ชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ........................ ลบ.

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมายท่ี ๒ เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

๒.๒ : ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้าง
มูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับ ภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของผลงานทั้งหมด 

๒.๔ : นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรม ส าหรับผู้สูงอายุและผูพ้กิาร
ที่ผลิตได้เอง ภายในประเทศมีจ านวนเพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ ๒๐ 

๑.๓ : สัดส่วนการ ลงทุนงานวิจัยพืน้ฐานเพือ่สร้าง/ สะสม
องค์ความรู้ เป็นร้อยละ ๒๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ๒.๕.๔ การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวิจัยและนวัตกรรม

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

๑.๓ : สัดส่วนของการลงทุนการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ของประเทศร้อยละ ๕๕ 

๑.๔ : จ านวนบุคลากรด้านการวิจยัและพัฒนาเพิ่มเป็น ๒๐ คนต่อ
ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน

เป้าหมายที่ ๑. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรา้งความม่ังคั่งทาง
เศรษฐกิจ 

เป้าหมายที ่๓. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้าง
องค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ

เป้าหมายที่ ๔. การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 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
ในรำยกำร
บัญชีนวัตกรรม
เกิดกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงจำก
ภำครัฐไม่
น้อยกว่ำ ๑๕ 
รำยกำร

จ ำนวมำตรฐำน
ท่ีก ำหนดขึ้น
ใหม่งำนท่ีได้รับ
กำรรับรองหรือ
ขึ้นทะเบียน
มำตรฐำนกำร
วิจัย/
อุตสำหกรรม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๒๐

จ ำนวนผลงำนวิจัยและ
เทคโนโลยีท่ีถูกน ำไปใช้
ประโยชน์เชิงพำณิชย์ ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๒๐ ของผลงำน
ท้ังหมด

จ ำนวนผลงำนวิจัยและ
เทคโนโลยีท่ีแล้วเสร็จพร้อม
น ำไปใช้ประโยชน์ในภำคกำร
ผลิตและบริกำรและภำคธุรกิจ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๐ ของ
ผลงำนท้ังหมด

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

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

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

จ ำนวนผลงำนวิจัยท่ีใช้ใน
กำรแก้ปัญหำกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ร้อยละ ๕๐ของแผนงำน

จ ำนวนผลงำนวิจัยแล้วเสร็จ
พร้อมน ำไปเป็นแนว
ทำงแก้ไขปัญหำกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ร้อยละ ๕๐ ของแผนงำน

เป้าหมายที่ ๒. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม

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

สัดส่วนเอกชนร่วมลงทุนใน
โปรแกรมยุทธศำสตร์
เป้ำหมำย (Spearhead)
อย่ำงน้อยร้อยละ ๒๐ ทุก
โปรแกรม

จ ำนวนต้นแบบกึ่ง
อุตสำหกรรม/บริกำร ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๒๐ ของ
โปรแกรมท่ีได้รับกำร
สนับสนุนท้ังหมด 

มูลค่ำกำร
ลดหย่อน

ภำษี
ค่ำใช้จ่ำย
กำรวิจัย

และพัฒนำ
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ ๒๐ ต่อ

ปี

จ ำนวน
ผลงำนวิจัย

และ
เทคโนโลยีท่ี
ถูกน ำไปใช้
ประโยชน์

เชิงพำณิชย์ 
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ ๒๐ ต่อปี

จ ำนวน
หน่วยงำนท่ี

สำมำรถรับรอง
มำตรฐำนกำร
วิจัยด้ำนต่ำงๆ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 

๒๐

๒.๓ : มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นติิบุคคลส าหรับค่าใช้จ่ายวจิัยและ
พัฒนา มีจ านวนเพิ่มข้ึน 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 ำเนินงำน
ขององค์กร ร้อยละ ๕๐ ของ
แผนงำน

สนับสนุนกำรวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้ำงควำม
เป็นเลิศทำงวิชำกำร

สนับสนุนกำรวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหำ
หรือพัฒนำศักยภำพกำร
ท ำงำนของหน่วยงำน 

พัฒนำ
บุคลำกร

และ
เครือข่ำยวจิยั 

สนับสนุน
เขต

เศรษฐกิจ
นวัตกรรม

ส่งเสริม
บัญชี

นวัตกรรม
และ

ส่ิงประดิษฐ์

พัฒนำ
โครงสร้ำง

พื้นฐำนด้ำน 
วิจัยและ
นวัตกรรม

ส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุน
ด้ำนวิจัยและนวัตกรรมผ่ำน
โปรแกรมยุทธศำสตร์
เป้ำหมำย (Spearhead)

ส่งเสริมงำนวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนำ แก้ปัญหำ สังคม 
และส่ิงแวดล้อม ตำมโปรแกรม
ยุทธศำสตร์เป้ำหมำย 
(Spearhead) เร่ืองเร่งด่วน
และตำมนโยบำยรัฐ 

สนับสนุนกำรวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้กับอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย 

สนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรม
ด้ำนสังคมในประเดน็ส ำคัญตำม
ยุทธศำสตร์ของประเทศ กำร
จัดกำรและถ่ำยทอดองคค์วำมรู้

เป้าหมายท่ี ๒. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม

เป้าหมายท่ี ๑. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์
การสร้างความมัง่ค่ังทางเศรษฐกิจ 

เป้าหมายท่ี ๓. การวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของ
ประเทศ

เป้าหมายท่ี ๔. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของ

ประเทศ

๑. อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย ์
๑.๑ กำรเกษตรสมัยใหม่ (Modern agriculture) 
๑.๒ อำหำรมูลค่ำเพิ่มสูงและสำรออกฤทธิ์เชิงหน้ำที่ 
(High value added food and functional ingredient)
๑.๓ ชีวภัณฑ์ (Biologics) 
๑.๔ เคร่ืองมือแพทย์ (Medical devices) 

๒. เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล 
๒.๑ วิทยำกำรหุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติ (Robotics    
and Automation)
๒.๒ อำกำศยำนไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: 
UAV) 
๒.๓ เทคโนโลยีเพื่ออุตสำหกรรมอวกำศ (Space industry 
technology)
๒.๔ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเทคโนโลยอีุปกรณ์ปลำยทำง 
(Smart Electronics and terminal endpoint 
technologies)
๒.๕ กำรเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of things: IoT) 
ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) และกำรเชื่อมโยง
๒.๖ เน้ือหำดิจิทัล (Digital Content) เพื่อกำรสนับสนุนกำร
ผลิตและพัฒนำ

๓. ระบบโลจิสติกส์
๓.๑ ยำนยนต์สมัยใหม่ (Next-generation automotive)
๓.๒ ระบบโลจิสติกส์อจัฉริยะ (Smart logistics)
๓.๓ อุตสำหกรรมกำรบิน (Aviation)
๓.๔ กำรขนส่งทำงรำง

๔. การบริการมูลค่าสูง
๔.๑ กำรบริกำรทำงกำรแพทย์ (Medical services) 
๔.๒ กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ (Wellness tourism)
๔.๓ กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวฒันธรรมเพื่อสง่เสริมกำร
ผลิตอย่ำงสร้ำงสรรค์และเสริมพลังทอ้งถิน่และชมุชนท่องเทีย่ว  
(Community-based Tourism: CBT) 
๔.๔ กำรท่องเที่ยวที่แข่งขนัได้ มั่นคง และยั่งยืน

๕. พลังงาน
๕.๑ เชื้อเพลิงชีวภำพ (Biofuel) 
๕.๒ พลังงำนชีวภำพ (Bioenergy) 
๕.๓ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน (Energy 
efficiency) 
๕.๔ กำรกักเก็บพลังงำน (Energy storage) 

๖. อื่นๆ

๑. สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่๒๑
๑.๑ ศักยภำพและโอกำสของผูสู้งวัย และกำรอยู่

ร่วมกันของประชำกรหลำยวัย*
๑.๒ เชื่อมประเทศสู่ประชำคมโลก
๑.๓ ควำมมั่นคงประเทศ 
๑.๔ รัฐบำล ๔.๐ 
๑.๕ ควำมมั่นคงมนุษย์ 
๑.๖ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ 

๒. คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๑ คนไทย ๔.๐*
๒.๒ เด็ก และเยำวชน ๔.๐*
๒.๓ เกษตรกร ๔.๐
๒.๔ แรงงำน ๔.๐
๒.๕ กำรศึกษำไทย ๔.๐

๓. สุขภาพและคุณภาพชีวิต
๓.๑ ระบบบริกำรสุขภำพ*
๓.๒ ระบบกำรดูแลและรักษำโรค
๓.๓ กำรป้องกันและเสริมสร้ำงสุขภำพ
๓.๔ ระบบสวัสดิกำรสังคม

๔. การบริหารจัดการน้ า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ*
๔.๒ ระบบน้ ำชุมชนและเกษตร
๔.๓ กำรลดก๊ำซเรือนกระจกและส่งเสริมกำรเติบโตที่

ปล่อยคำร์บอนต่ ำ
๔.๔ กำรปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ

ภูมิอำกำศ
๔.๕  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม

๕. การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่
๕.๑ กำรพัฒนำภูมิภำคและจังหวดั ๔.๐*
๕.๒ เมืองอัจฉริยะ (Smart and Livable Cities)
๕.๓ ผังเมืองและกำรใชป้ระโยชน์ที่ดิน
๕.๔ ศักยภำพของชมุชนและสมำชิกชุมชน

* กลุ่มเร่ืองยทุธศำสตร์เปำ้หมำย (Spearhead)

๑. เทคโนโลยีฐาน (Platform technology)
๑.๑ เทคโนโลยีชีวภำพ (Biotechnology)
๑.๒ เทคโนโลยีวัสดุ (Advanced material 

technology)
๑.๓ นำโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)
๑.๔ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology)
๒. องค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความ

เป็นมนุษย์
๒.๑ กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงมรดกวัฒนธรรม 
๒.๒ กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงจิตปัญญำและศำสน

ธรรม
๒.๓ กำรรู้เท่ำทันในพฤติกรรมควำมเสี่ยงต่อกำร

เกิดปัญหำสังคมและควำมสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สินภำยใต้บริบทสังคมแห่งปัญญำ
และภูมิธรรม

๒.๔ ศำสตร์ทำงสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ 
และศิลปวัฒนธรรม

๓. การวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 
(Frontier Research)
๓.๑ วิทยำศำสตร์ธรรมชำติ (Natural 
science)
๓.๒ วิศวกรรม (Engineering)
๓.๓ วิทยำศำสตร์ข้อมูล (Data science)
๓.๔ วิทยำศำสตร์ชีวภำพ (Life science)
๓.๕ วิทยำศำสตร์สมอง (Brain science)
๓.๖ เศรษฐศำสตร์พฤติกรรมและนโยบำย
สำธำรณะส ำหรับเศรษฐกิจยุคใหม่ 
๓.๗ ประสำทวิทยำและพฤติกรรมกำรรู้คิด 
(Neuro science and cognitive 
behavior)

๑. บุคลากรและเครือข่ายวิจัย 
๑.๑ ทุนกำรศึกษำ วิจัย 
๑.๒ กำรพัฒนำอำชีพนักวิจัยและนวตักรรม 
นักวิทยำศำสตร์ วิศวกร นักบริหำรจัดกำร
เทคโนโลยีและนวตักรรม และผู้ประกอบกำรฐำน
เทคโนโลยีและนวตักรรม
๑.๓ กำรส่งเสริม Talent Mobility
๑.๔ กำรพัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้บุคลำกรด้ำนแรงงำน 
๑.๕ กำรสร้ำงควำมตระหนัก

๒. เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม 
๒.๑ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำค
ตะวันออก (EECi) 
๒.๒ อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย
๒.๓ อุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค

๓. บัญชีนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์
๓.๑ บัญชีนวัตกรรม
๓.๒ บัญชีสิ่งประดิษฐ์

๔. โครงสร้างพ้ืนฐานวิจัยและนวัตกรรม
๔.๑ ห้องปฏิบัติกำร/เคร่ืองมืออุปกรณ์วิจัย
เฉพำะทำง
๔.๒ Pilot Plant
๔.๓ ศูนย์ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรนวตักรรม
๔.๔ ระบบสำรเทศกำรวิจัยและนวัตกรรม

๕. มาตรฐานการวิจัย/อุตสาหกรรม
๕.๑ วิจัยในคน เช่น Good Clinical Practice 
๕.๒ วิจัยในสัตว์ทดลอง เช่น Good Laboratory 
Practice
๕.๓ มำตรฐำนควำมปลอดภัยหอ้งปฏิบตัิกำร
๕.๔ มำตรฐำนจริยธรรมนักวิจัย
๕.๕ มำตรฐำนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๕.๖ ระบบมำตรวิทยำ/สอบเทียบเคร่ืองมือ
๕.๗ กำรก ำหนดมำตรฐำน เช่น Good 
Agriculture Practice, Good Manufacturing 
Practice
๕.๘ กำรทดสอบ
๕.๙ กำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน
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เป้าหมายท่ี ๑   การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การสร้างความมั่งค่ังทาง
เศรษฐกิจ

๑. อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ 
๑.๑ กำรเกษตรสมัยใหม่ (Modern agriculture) 
๑.๒ อำหำรมูลค่ำเพิ่มสูงและสำรออกฤทธิ์เชิงหน้ำท่ี  (High value added food and functional ingredient)
๑.๓ ชีวภัณฑ์ (Biologics) 
๑.๔ เคร่ืองมือแพทย์ (Medical devices) 

๒. เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล 
๒.๑ วิทยำกำรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics  and Automation)
๒.๒ อำกำศยำนไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle:  UAV) 
๒.๓ เทคโนโลยีเพื่ออุตสำหกรรมอวกำศ (Space industry technology)
๒.๔ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเทคโนโลยีอุปกรณ์ปลำยทำง  (Smart Electronics and terminal endpoint technologies)
๒.๕ กำรเช่ือมต่อของสรรพส่ิง (Internet of things: IoT) ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) และกำรเช่ือมโยง
๒.๖ เนื้อหำดิจิทัล (Digital Content) เพื่อกำรสนับสนุนกำรผลิตและพัฒนำ

๓. ระบบโลจิสติกส์
๓.๑ ยำนยนต์สมัยใหม่ (Next-generation automotive)
๓.๒ ระบบโลจสิติกส์อัจฉริยะ (Smart logistics)
๓.๓ อุตสำหกรรมกำรบิน (Aviation)
๓.๔ กำรขนส่งทำงรำง

๔. การบริการมลูค่าสูง
๔.๑ กำรบริกำรทำงกำรแพทย์ (Medical services) 
๔.๒ กำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพ (Wellness tourism)
๔.๓ กำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมกำรผลิตอย่ำงสร้ำงสรรค์และเสริมพลังท้องถ่ินและชุมชนท่องเท่ียว (Community-based 

Tourism: CBT) 
๔.๔ กำรท่องเท่ียวท่ีแข่งขันได้ ม่ันคง และย่ังยืน

๕. พลังงาน
๕.๑ เช้ือเพลิงชีวภำพ (Biofuel) 
๕.๒ พลังงำนชีวภำพ (Bioenergy) 
๕.๓ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน (Energy efficiency) 
๕.๔ กำรกักเก็บพลังงำน (Energy storage) 

๖. อื่นๆ

เป้าหมายที่ ๒  การวจิยัและนวตักรรมเพ่ือการพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม
๑. สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่๒๑

๑.๑ ศักยภำพและโอกำสของผู้สูงวัย และกำรอยู่ร่วมกันของประชำกรหลำยวัย*
๑.๒ เชื่อมประเทศสู่ประชำคมโลก
๑.๓ ควำมม่ันคงประเทศ 
๑.๔ รัฐบำล ๔.๐ 
๑.๕ ควำมม่ันคงมนุษย์ 
๑.๖ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ 

๒. คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๑ คนไทย ๔.๐*
๒.๒ เด็ก และเยำวชน ๔.๐*
๒.๓ เกษตรกร ๔.๐
๒.๔ แรงงำน ๔.๐
๒.๕ กำรศึกษำไทย ๔.๐

๓. สุขภาพและคุณภาพชีวิต
๓.๑ ระบบบริกำรสุขภำพ*
๓.๒ ระบบกำรดูแลและรักษำโรค
๓.๓ กำรป้องกันและเสริมสร้ำงสุขภำพ
๓.๔ ระบบสวัสดิกำรสังคม

๔. การบริหารจัดการน้ า การเปล่ียนแปลง สภาพภูมิอากาศ และส่ิงแวดล้อม
๔.๑ กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ*
๔.๒ ระบบน้ ำชุมชนและเกษตร
๔.๓ กำรลดก๊ำซเรือนกระจกและส่งเสริมกำรเติบโตท่ีปล่อยคำร์บอนต่ ำ
๔.๔ กำรปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
๔.๕  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม

๕. การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่
๕.๑ กำรพัฒนำภูมิภำคและจังหวัด ๔.๐*
๕.๒ เมืองอัจฉริยะ (Smart and Livable Cities)
๕.๓ ผังเมืองและกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน
๕.๔ ศักยภำพของชุมชนและสมำชิกชุมชน

* กลุ่มเร่ืองยุทธศำสตร์เป้ำหมำย (Spearhead)



25

เป้าหมายที่ ๓  การวจิยัและนวตักรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ

๑.เทคโนโลยีฐาน (Platform technology)
๑.๑ เทคโนโลยีชีวภำพ (Biotechnology)
๑.๒ เทคโนโลยีวัสดุ (Advanced material technology)
๑.๓ นำโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)
๑.๔ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology)

๒. องค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์
๒.๑ กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงมรดกวัฒนธรรม 
๒.๒ กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงจิตปัญญำและศำสนธรรม
๒.๓ กำรรู้เท่ำทันในพฤติกรรมควำมเส่ียงต่อกำรเกิดปัญหำสังคมและควำมสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินภำยใตบ้ริบทสังคมแห่งปัญญำและภูมิธรรม
๒.๔ ศำสตร์ทำงสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และศิลปวัฒนธรรม

๓. การวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ (Frontier Research)
๓.๑ วิทยำศำสตร์ธรรม ชำติ (Natural science)
๓.๒ วิศวกรรม (Engineering)
๓.๓ วิทยำศำสตร์ข้อมูล (Data science)
๓.๔ วิทยำศำสตร์ชีวภำพ (Life science)
๓.๕ วิทยำศำสตร์สมอง (Brain science)
๓.๖ เศรษฐศำสตร์พฤติกรรมและนโยบำยสำธำรณะส ำหรับเศรษฐกิจยุคใหม่ 
๓.๗ ประสำทวิทยำและพฤติกรรมกำรรู้คิด (Neuro science and cognitive behavior)

เป้าหมายที่ ๔    การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวจิยัและ
นวตักรรมของประเทศ

๑. บุคลากรและเครือขา่ยวิจัย 
๑.๑ ทุนกำรศึกษำ วิจัย 
๑.๒ กำรพัฒนำอำชีพนักวิจัยและนวัตกรรม นักวิทยำศำสตร์ วิศวกร นักบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวตักรรม และผู้ประกอบกำรฐำนเทคโนโลยี

และนวัตกรรม
๑.๓ กำรส่งเสริม Talent Mobility
๑.๔ กำรพัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้บุคลำกรดำ้นแรงงำน 
๑.๕ กำรสร้ำงควำมตระหนัก

๒. เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม 
๒.๑ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออก (EECi) 
๒.๒ อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย
๒.๓ อุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค

๓. บัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
๓.๑ บัญชีนวัตกรรม
๓.๒ บัญชีส่ิงประดิษฐ์

๔. โครงสร้างพ้ืนฐานวิจัยและนวัตกรรม
๔.๑ ห้องปฏิบัติกำร/เคร่ืองมืออุปกรณว์ิจยัเฉพำะทำง
๔.๒ Pilot Plant
๔.๓ ศูนย์ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม
๔.๔ ระบบสำรเทศกำรวิจัยและนวัตกรรม

๕. มาตรฐานการวิจัย/อุตสาหกรรม
๕.๑ วิจัยในคน เช่น Good Clinical Practice 
๕.๒ วิจัยในสัตว์ทดลอง เช่น Good Laboratory Practice
๕.๓ มำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำร
๕.๔ มำตรฐำนจริยธรรมนักวิจัย
๕.๕ มำตรฐำนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง
๕.๖ ระบบมำตรวิทยำ/สอบเทียบเคร่ืองมือ
๕.๗ กำรก ำหนดมำตรฐำน เช่น Good Agriculture Practice, Good Manufacturing Practice
๕.๘ กำรทดสอบ
๕.๙ กำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน
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ยุทธศาสตร์(การวจิัยและนวตักรรม)ของหน่วยงาน

แนวทางการเสนอขอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ
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๑.  มีโจทย์/ประเด็นการวจิยัและนวตักรรมตามกรอบการวจิยั

๒.  มีความร่วมมือให้เกิดการบูรณาการงานวจิยัและนวตักรรม เพ่ือให้
ผลงานวจิยัและนวตักรรมมีศักยภาพสูง ในลักษณะ   
๒.๑  สหสาขาวชิาการ
๒.๒ ระหว่างหน่วยงาน
๒.๓ ด าเนินการวจิยัในพ้ืนทีเ่ดยีวกนั และมวีตัถุประสงค์เดียวกนั

๓.  แผนบูรณาการวจิยัและนวตักรรม ควรระบุ
๓.๑ รายช่ือโครงการวจิยัและนวตักรรม(ย่อย) / ชุดโครงการวจิยั พร้อมทั้งระบุ 

รายละเอยีดต่างๆให้ชัดเจน หรือแนวคดิในการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุ 

เป้าหมายสุดท้ายของแผนบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 

๓.๒ รายละเอยีดงบประมาณ และตวัช้ีวดั แยกเป็นรายปีอย่างเป็นรูปธรรม

ชัดเจนและสามารถวดัได้จริง

๔. ใช้แบบฟอร์มข้อเสนอการวจิยัตามที ่วช. และ สวทน. (หน่วยงานที่รับผดิชอบ) 
ก าหนด   
โดยระบุข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนอย่างสมบูรณ์ทุกหวัข้อ
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๕. ผลการวจิยัและนวตักรรม 
๕.๑  มีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ ที่เป็นรูปธรรม

สามารถน าไปใช้ประโยชน์จริง ในด้าน
- เศรษฐกจิ

- สังคม / ชุมชน / ส่ิงแวดล้อม

- สร้างองค์ความรู้พ้ืนฐาน

- พฒันาโครงสร้างพีน้ฐาน บุคลากร  ระบบวจิยัและนวตักรรม

ของประเทศ

๕.๒  มตีวัช้ีวดั

แสดงบรรลุเป้าหมายในระดับ

- ผลผลติ (output)     และ

- ผลลพัธ์ (outcome)

โดยเน้น : ความคุ้มค่า  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล 

(เชิงปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  และต้นทุน )
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๕.๓.  มกีลุ่มเป้าหมายชัดเจน

- กลุ่มผู้น าผลการวจิยัและนวตักรรมไปใช้ประโยชน์

- กลุ่มผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลพัธ์

ที่ได้จากงานวจิยัและนวตักรรม

การเขียนข้อเสนอการวจิยั
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ดูเอกสาร Temptate แนบ

จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวทิยาศาสตร์ สภาวจิยัแห่งชาติ

จริยธรรมการวจิยัในมนุษย์

ความปลอดภยัทางชีวภาพ
ส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพนัธุวศิวกรรม

ความปลอดภยัส าหรับห้องปฏิบัตกิารวจิยัที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
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      สาขาวชิาการของสภาวจิัยแห่งชาติ 
 

  1.  สาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและคณติศาสตร์ 
 

 2.  สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
 

  3.  สาขาวทิยาศาสตร์เคมแีละเภสัช 
 

  4.  สาขาเกษตรศาสตร์และชีววทิยา 
 

  5.  สาขาวศิวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวจิัย 
 

  6.  สาขาปรัชญา 
 

 7.  สาขานิติศาสตร์ 
 

  8.  สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

  9.  สาขาเศรษฐศาสตร์ 
 

 10.  สาขาสังคมวทิยา 
 

 11.  สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 
 

 12.  สาขาการศึกษา 
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กลุ่มเร่ือง OECD                                 
(Organization for Economic Co-operation and Development :   

องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา)

1) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ   (Natural   Sciences)
2) วิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering and technology)
3) วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ (Medical and Health  

Sciences)
4) เกษตรศาสตร์(Agriculture Sciences)
5) สังคมศาสตร์ (Social Sciences)
6) มนุษยศาสตร์(Humanities)

ตวัอย่างรายละเอียดงบประมาณของข้อเสนอการวจิยั 
จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ  ( ปีงบประมาณที่เสนอขอ )

รายการ จ านวนเงิน

1. งบบุคลากร
ค่าจ้างช่ัวคราว

ฯลฯ

2. งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

(1) ค่าตอบแทน เช่น ค่าอาหารท าการนอกเวลา      

ค่าตอบแทนผู้ปฏบัิติงานให้ราชการ                          
ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ ฯลฯ

(2) ค่าใช้สอย เช่น

- ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าพาหนะ

- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
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รายการ จ านวนเงิน

- ค่าจ้างเหมาบริการ

- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

- ค่ารับรองและพิธีการ

- ค่าเงินประกนัสังคม

- ค่าใช้สอยอื่นๆ

ฯลฯ

(3) ค่าวัสดุ เช่น

- วัสดุส านักงาน

- วัสดุเช้ือเพลงิและหล่อล่ืน

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

- วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา

- วัสดุคอมพิวเตอร์

ฯลฯ

รายการ จ ำนวนเงิน

ค่าสาธารณูปโภค  เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน า้ประปา ค่าโทรศัพท์

ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการด้านส่ือสารและโทรคมนาคม

3. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณที่เสนอขอ
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ภาพรวมงบประมาณการวจิยัของแผนงานวจิยัที่เสนอขอในแต่ละปี  ตลอดการวจิยั

งบประมาณที่เสนอขอ

แผนงานวจิยั
โครงการวิจัยที่ 1......n

รวม

รายการ
ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่n รวม

รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัย จ าแนกงบประมาณต่างๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี

งบประมาณที่เสนอขอ

1. งบบุคลากร
- ค่าจ้างช่ัวคราว

แผนงานวิจัย

โครงการวิจัยที ่1 ......n

2. งบด าเนินงาน
- ค่าตอบแทน

แผนงานวิจัย

โครงการวิจัยที ่1 ........n

รวม

รายการ ปีที่ 1

พ.ศ......

ปีที่ 2

พ.ศ......

ปีที่ 3

พ.ศ......

ปีที่ 4

พ.ศ......

ปีที่ 5

พ.ศ......
รวม
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งบประมาณที่เสนอขอ

- ค่าใช้สอย
แผนงานวิจัย

โครงการวิจัยที ่1 ........n

- ค่าวัสดุ

แผนงานวิจัย

โครงการวิจัยที ่1 ........n

3. งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์ 

แผนงานวิจัย

โครงการวิจัยที ่1 ........n

รวม

ปีที่  1

พ.ศ.....

ปีที่  2

พ.ศ......

ปีที่ 3

พ.ศ......

ปีที่ 4

พ.ศ......

ปีที่ 5

พ.ศ......
รวม

รายการ

แนวทางการพจิารณา

ฝ่ายส่งเสริมและขับเคลื่อนมาตรฐานการวิจัย (สม.) กองมาตรฐานการวิจัย (กมว.)

1. พิจำรณำควำมสอดคลอ้ง และควำมเป็นไปไดใ้นกำรน ำส่งตวัช้ีวดัตำมเป้ำมมำ 
2. ประเมินขอ้เสนอกำรวจิ ัรำ โครงกำร แลว้น ำควำมเม็นของผูท้รงคุณวฒิุมำ

ประกอบกำรจดัล ำดบัเป็น 5 ล ำดบั ดงัน้ี
สนับสนุนอย่างยิ่ง มีควำมเป็นไปไดใ้นเชิงวิชำกำร/เทคนิคสูง คำดว่ำสำมำรถน ำส่งผลผลิต

ตำมตวัช้ีวดัแนวทำงไดอ้ ่ำงชดัเจน มีศกั ภำพในกำรน ำไปใชป้ระโ ชน์สูงเป็นรูปธรรมและคุม้ค่ำในกำรวิจ ั
สนับสนุน มีควำมเป็นไปไดใ้นเชิงวิชำกำร/เทคนิค คำดว่ำสำมำรถน ำส่งผลผลิตตำมตวัช้ีวดั

แนวทำงได ้และสำมำรถน ำไปใชป้ระโ ชน์ได้
สนับสนุน มีควำมเป็นไปไดใ้นเชิงวิชำกำร/เทคนิค แต่จ ำเป็นตอ้งบริมำรจดักำรจึงจะสำมำรถ

น ำส่งผลผลิตตำมตวัช้ีวดัได้
สนับสนุน มีควำมเป็นไปไดใ้นเชิงวิชำกำร/เทคนิคค่อนขำ้งนอ้  ตอ้งบริมำรจดักำรและ

ปรับปรุงเพ่ือใมส้ำมำรถน ำส่งผลผลิตตำมตวัช้ีวดั มำกปรับปรุงจะสำมำรถน ำไปใชป้ระโ ชน์ได้
ยังไม่สมควรสนับสนุน ควำมเป็นไปไดใ้นเชิงวิชำกำร/เทคนิคไม่ชดัเจน ไม่เป็นกำรวิจ ัใมม่

มรือพฒันำจำกงำนวิจ ัเดิมมรือถ่ำ ทอดองคค์วำมรู้
* ใช้แนวทำงกำรพิจำรณำกลัน่กรองและจดัล  ำดบัควำมส ำคญัตำมแนวทำงคณะกรรมกำร นวนช.


