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ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
 

รายงานเล่มนี้ เป็นการน าเสนอตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 23 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การทบทวนเป้าหมาย
และตัวชี้วัดทั้งในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและตัวชี้วัดของต่างประเทศ และ
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวช้ีวัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด 

 

ส่วนที่ 1 การทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) 
  

 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาการเกษตรสร้างมูลค่าและอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด ตลอดจนด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการวิจัยและพัฒนาที่มุ่งเน้น ตอบสนองความต้องการของประชาชน
และพัฒนาการให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการสร้างและสะสมองค์
ความรู้ในด้านเป้าหมายต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา และพัฒนาประเทศจากประเทศที่ใช้แรงงานเข้มข้น 
ไปเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม   
 

ก) เป้าหมายและตัวชี้วัดส าคัญที่อยู่ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) ประเด็นการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม  
โดยมีเป้าหมายและตัวช้ีวัดส าคัญที่อยู่ในแผนแม่บทฯ ประเด็นดังกล่าว ได้แก่ 
เป้าหมาย 1 “ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้าง

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น”และใช้ตัวชี้วัด คือ “การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและ 
สถาบันการจัดการนานาชาต”ิ 

เป้าหมาย 2 “มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น”
และใช้ตัวชี้วัด คือ “สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ   
(ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ)” 
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ตารางที่ 1 เปา้หมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ประเด็น เป้าหมาย ตัวชี้วัด Code ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง
ฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ 
เพิ่มสูงขึ้น 

การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลก
และสถาบันการจัดการนานาชาติ  

23000101 1 ใน 30 1 ใน 30 1 ใน 30 1 ใน 30 

มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (ร้อยละของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ) 

23000201 ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 1.7 ร้อยละ 1.9 ร้อยละ 2.0 
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ข) แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
แผนแม่บทประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ  

ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน และด้านปัจจัยสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 

1) แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ  
มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ยกระดับผลิตภาพ 

การผลิตด้านการเกษตร ศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สามารถใช้ประโยชน์  
เชิงพาณิชย์ได้จริง โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทน า รวมทั้งการสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคการศึกษา  
ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการบริการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็น
ที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถรองรับความจ าเป็นของอุตสาหกรรมและบริการของไทย 
ในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 

เป้าหมาย 1 “ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรม
ส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน” และใช้ตัวชี้วัด คือ “อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิต
และบริการที่สร้างมูลค่า เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัย (เฉลี่ยร้อยละต่อปี)” เป้าหมาย 2 “วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมาย 
ด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “จ านวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมด”  

แนวทางการพัฒนา 
1.1) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม 

ในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป 
และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลายของผลผลิต 
รวมทั้งเพื่อยกระดับรายได้ ลดรายจ่ายและลดปัจจัยเสี่ยงในการท าการเกษตรให้กับเกษตรกร ตลอดจนรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การพัฒนาสายพันธุ์พืช
และสัตว์ การลดต้นทุนแรงงานและปัจจัยการผลิต การพยากรณ์อากาศและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพื่อการเกษตร 
การรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น 

1.2) พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมความมั่นคง 
อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมอาหาร ยา และ
เครื่องส าอาง โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ ความปลอดภัยไซเบอร์ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โครงข่ายพลังงานอัจฉริยะ การกักเก็บ
พลังงาน การบินและอวกาศ การขนส่งระบบราง การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง และข้อมูลขนาดใหญ่  

1.3) พัฒนาบริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมใน
ภาคบริการเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพ  
อย่างยั่งยืน และการบริการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับการให้บริการ เพิ่มทักษะของบุคลากรไทย 
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ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ระบบแพทย์ปฐมภูมิ การดูแล
ผู้สูงอายุ การบริการทางการแพทย์แบบแม่นย า การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม และการกระจายสินค้า ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ 
 

2) แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม  
เน้นประเด็นส าคัญทางสังคมของประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน

สังคมไทย ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบรกิาร
และสวัสดิการของรัฐ การเตรียมความพร้อมของประชาชนไทยเพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัตน์ของวัฒนธรรมโลก 
ที่รวดเร็วขึ้นในยุคดิจิทัล การเข้าสู่สังคมสูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง การยกระดับแรงงาน
ทักษะต่ า การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของภาครัฐให้เข้ากับ  
การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล  

เป้าหมาย 1 “คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับ 
การยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม” และใช้ตัวชี้วัด คือ “ดัชนีนวัตกรรม 
เชิงสังคม (ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ)” 

แนวทางการพัฒนา 
2.1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ

ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก  
วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนไทยมีทักษะ
ความรู้ และเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ โภชนาการและสุ ขภาวะ 
ในช่วงปฐมวัย การปลูกฝังความเป็นคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนาทักษะและสมรรถนะ  
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตรและกระบวนการสอน 
การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ระบบบริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา 

2.2) สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม เพื่อลดความแตกต่างทางด้านรายได้ รายจ่าย การเข้าถึงบริการขั้น
พื้นฐาน และเพิ่มความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การจัดการที่ดิน 
ท ากิน ระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและกระจายอ านาจ การเข้าถึง
บริการสาธารณะและกระบวนการยุติธรรม 

2.3) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการและ
ให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ รัฐบาลดิจิทัล ระบบ
ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กลไกการพัฒนาในเชิงพื้นที่ 
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3) แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม  
เน้นประเด็นส าคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่  
ทั้งระบบอย่างครบวงจร ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ าและทางทะเล รวมทั้ง การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
การจัดการก๊าซเรือนกระจก และด้านพลังงานหมุนเวียน 

เป้าหมาย 1 “การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว
อย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น” และใชต้ัวชี้วัด คือ “สัดส่วนสิทธิบัตรด้านเศรษฐกิจชีวภาพ ต่อสิทธิบัตรทั้งหมด” เป้าหมาย 2 
“การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น” และใช้
ตัวชี้วัด คือ “สัดส่วนอนุสิทธิบัตรด้านเศรษฐกิจชีวภาพ ต่ออนุสิทธิบัตรทั้งหมด” เป้าหมาย 3 “การประยุกต์ใช้
ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด  
คือ “สัดส่วนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ ต่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด” 

แนวทางการพัฒนา  
3.1) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้

นวัตกรรมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ าและทางทะเล เพื่อให้
รักษาความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพของประเทศ และน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมี
ประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ พันธุ์พืชและสัตว์ป่าเฉพาะถิ่นหายาก แหล่งก าเนิดของพันธุ์ไม้ ความหลากหลาย
ชีวภาพและการใช้ประโยชน์ในระบบนิเวศ ธรณีวิทยาทางทะเล การบริหารจัดการประมงทะเล สินแร่  

3.2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในการเตรียมความพร้อมและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยมี
ประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ฐานข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การกักเก็บก๊าซเรือนกระจก  
ในภาคการเกษตรและป่าไม้ การประเมินผลกระทบต่อชุมชนเมือง และภาคการผลิตต่าง ๆ การกัดเซาะชายฝั่ง 
การบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ 

3.3) พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ เพื่อส่งเสริมภาคการผลิตทางเศรษฐกิจ  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การผลิตและ
การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดของเสียจากต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสีย และ  
ของเสียอันตราย การน าของเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ 

3.4) พัฒนาการบริหารจัดการน้ า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
ในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ า เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค รวมทั้ง ใช้ในภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ อุทกวิทยาเชิงพื้นที่ ระบบน้ าชุมชน
และเกษตร 
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3.5) พัฒนาการจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยี  
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และการน ามาใช้เพื่อให้
สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากขึ้น 
 

4) แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน  
เน้นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อการสะสมองค์ความรู้ การต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้

องค์ความรู้ และการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม
เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์โดยตรง ผ่านการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน เพื่อให้
ประเทศไทยเป็นผู้น าในระดับนานาชาติ ในงานวิจัยที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง 

เป้าหมาย 1 “ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศ 
ที่ก้าวหน้าในเอเชีย” และใช้ตัวชี้วัด คือ “อัตราจ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาเพ่ิมขึ้นประเทศ” 

แนวทางการพัฒนา  
4.1) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ

ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในสาขา 
ที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือมีศักยภาพสูง รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมี
ประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล 

4.2) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้
ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  
โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ชุมชนของไทย ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี วรรณกรรมของไทย  
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และส านึกในการดูแลรับผิดชอบต่อบ้านเมือง มรดกวัฒนธรรม 

4.3) พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมีศักยภาพแต่ละสาขา รวมทั้ง
เชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายและการน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ 
อาทิ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประสาทวิทยาศาสตร์และ
พฤติกรรมการรู้คิด เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะส าหรับเศรษฐกิจยุคใหม่ และสังคมศาสตร์
และสหสาขาวิชากับนโยบายสาธารณะในโลกยุคอุตสาหกรรมยุคที่ 4 
 

5) แผนย่อยด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
เน้นการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน อาทิ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนา
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มาตรการแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและนวัตกรรม การเพิ่มจ านวนบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรมในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน รวมทั้งการพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และ  
การวิเคราะห์ทดสอบ 

เป้าหมาย 1 “โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศเพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “อัตราจ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็น
ต่อการพัฒนาเพิ่มขึ้นประเทศ” เป้าหมาย 2 “สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ
เพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ” 

แนวทางการพัฒนา  
5.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อบูรณาการระบบวิจัยและ นวัตกรรมของ

ประเทศ โดยให้มีหน่วยงานเท่าที่จ าเป็น มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน อาทิ ด้านนโยบาย วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การท าวิจัยและสร้างนวัตกรรม การสนับสนุน ตรวจวิเคราะห์
และรับรองมาตรฐาน และการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม 

5.2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่จ าเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ส าคัญ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ
เฉพาะทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
ระบบสารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้ง
แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศกลาง ภายใต้กรอบเงื่อนไข กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดยบูรณาการความสามารถของนักวิจัยภายใต้สังกัดต่าง ๆ เพื่อท างาน
วิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในประเด็นที่มุ่งเน้น ได้แก่ เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการรับส่งข้อมูล 
ได้อย่างรวดเร็วและละเอียดมากขึ้น เทคโนโลยีที่ช่วยให้จัดเก็บข้อมูลได้ยาวนานและใช้พื้นที่น้อย เทคโนโลยี
หุ่นยนต์ขนาดเล็กที่ออกแบบและควบคุมให้สามารถท าหน้าที่ได้ตามภารกิจ ระบบหรือชิ้นส่วนทางวิศวกรรม 
ที่เลียนแบบสิ่งมีชีวิตเพื่อท าหน้าที่แทน เป็นต้น ให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง  

5.3) พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลง
ระหว่างประเทศและสอดรับกับความจ าเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุบัน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 
หรือความต้องการเฉพาะที่ผู้ซื้อก าหนด อันจะท าให้สินค้าและบริการนั้นสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

5.4) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม รวมทั้ง 
การพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ โดยด าเนินงานในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยี  
ผู้ให้บริการเทคโนโลยี ทั้งในภาครัฐและเอกชน  กับกลุ่มนักวิจัย และบูรณาการความเชี่ยวชาญกับหน่วยงานอื่น ๆ 
ได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งใช้กลไกความร่วมมือกับต่างประเทศ และสร้างมาตรการจูงใจผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อร่วมกันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า ให้มีความทันสมัยสอดรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
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ในอนาคต ตอบสนองความต้องการของประเทศได้อย่างทันท่วงทีและสามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มระดับ
ผลิตภาพ ลดต้นทุน เกิดผลตอบสนองต่อการลงทุนสูง และมีผลการวิจัยตามความต้องการของอุตสาหกรรม 
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5.5) การเพิ่มจ านวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลิต (เชิงปริมาณ) และพัฒนา
ศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติให้เพียงพอ 
ทั้งภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพื่อรองรับการเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันของประเทศ  
ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

5.6) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุ่งเน้นการก าหนด มาตรการหลักเกณฑ์ 
ในการด าเนินงานวิจัยซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม อาทิ มาตรฐานการวิจัย 
ในมนุษย์ มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานความ ปลอดภัยห้องปฏิบั ติการ 
มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านนาโนเทคโนโลยี มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัย 
มาตรฐานผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอการวิจัย มาตรฐานการเผยแพร่ ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
มาตรฐานการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จาก การวิจัย จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทาง
ปฏิบัติ และจริยธรรมส าหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย 
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ตารางที่ 2 เปา้หมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด Code ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและ
นวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้น
จากปัจจุบัน 

อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ
บริการที่สร้างมูลค่า เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัย  

23010101 ขยายตัว 
เฉลี่ยร้อยละ 5 

ขยายตัว 
เฉลี่ยร้อยละ 5 

ขยายตัว 
เฉลี่ยร้อยละ 5 

ขยายตัว 
เฉลี่ยร้อยละ 5 

วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ 
ที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 

จ านวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้
จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมด 

23010201 เพิ่มข้ึน 1 เท่า 
จากปีฐาน 

เพิ่มข้ึน 2 เท่า 
จากปีฐาน 

เพิ่มข้ึน 3 เท่า 
จากปีฐาน 

เพิ่มข้ึน 5 เท่า 
จากปีฐาน 

แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ
ความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับ
เพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เชิงสังคม 

ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม (ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ 
ในการยกระดับคุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ) 

23020101         
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ตารางที่ 2 เปา้หมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด Code ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 
การประยุกต์ใช้ความรู้  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสี
เขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนสิทธิบัตรด้านเศรษฐกิจชีวภาพต่อสิทธิบัตร
ทั้งหมด 

23030101 
  
  

จัดท าฐานข้อมูล
และมีข้อมูล 

ปีฐาน เกี่ยวกับ
สิทธิบัตร 

ด้านเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ 

สัดส่วนสิทธิบัตร
ด้านเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ 

เพิ่มขึ้น 1 เท่า 

สัดส่วนสิทธิบัตร
ด้านเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ เพิ่มขึ้น 2 

เท่า 

สัดส่วนสิทธิบัตร
ด้านเศรษฐกิจ 
ฐานชีวภาพ 

เพิ่มขึ้น 3 เท่า 

 สัดส่ วนอนุสิทธิบัตรด้ านเศรษฐกิจชี วภาพต่อ 
อนุสิทธิบัตรทั้งหมด 

จัดท าฐานข้อมูล
และมีข้อมูลปีฐาน 

เกี่ยวกับ 
อนุสิทธิบัตรด้าน
เศรษฐกิจฐาน

ชีวภาพ 

สัดส่วน 
อนุสิทธิบัตร 

ด้านเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ 

เพิ่มข้ึน 1 เท่า 

สัดส่วน 
อนุสิทธิบัตรด้าน
เศรษฐกิจฐาน

ชีวภาพ เพิ่มขึ้น 
2 เท่า 

สัดส่วน 
อนุสิทธิบัตร 

ด้านเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ 

เพิ่มข้ึน 3 เท่า 

 สัดส่วนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ 
ต่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด 

จัดท าฐานข้อมูล
และมีข้อมูลปีฐาน 
เกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจ 
ฐานชีวภาพ 

สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ 

ด้านเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ 

เพิ่มข้ึน 1 เท่า 

สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ 

ด้านเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ 

เพิ่มข้ึน 2 เท่า 

สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ 

ด้านเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ 

เพิ่มข้ึน 3 เท่า 
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ตารางที่ 2 เปา้หมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด Code ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 
ประเทศไทยมี ขี ดความสามารถของ
เทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่
ก้าวหน้าในเอเชีย 

อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี
วัสด ุนาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล 

23040101 อันดับ 1 ใน 20 
ของประเทศที่

ก้าวหน้าในเอเชีย 

อันดับ 1 ใน 15 
ของประเทศที่

ก้าวหน้าในเอเชีย 

อันดับ 1 ใน 10 
ของประเทศที่

ก้าวหน้าในเอเชีย 

อันดับ 1 ใน 5 
ของประเทศที่

ก้าวหน้าในเอเชีย 
แผนย่อยปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
เพิ่มขึ้น 

อัตราจ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาเพิ่มขึ้นประเทศ 

23050101 ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 50 ร้อยละ 80 

สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มข้ึน 

สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อ
ภาครัฐ 

23050201 70:30 75:25 80:20 80:20 
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ค) การเชื่อมโยงเป้าหมายและตัวชี้วัดระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถและการแข่งขัน (Z) กับแผนแม่บทประเด็น การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

 
 

***หมายเหตุ (1) ตัวอักษรสดี าและกรอบสนี้ าเงิน คือ เป้าหมายของยุทธศาสตรแ์ละแผนแม่บทฯ และ (2) ตัวอักษรและกรอบสีแดง คือ ตัวช้ีวัดของค่าเป้าหมาย 
 

รูปที่ 1 แผนภมูิแสดงการถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฎิบัติ กรณี แผนแม่บท ประเด็น (23) การวจิัยและพัฒนานวัตกรรม
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและ 
 ตัวชี้วัดของต่างประเทศในประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

 

Y2  แผนแม่บท ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
เป้าหมายที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้าง

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลก
และสถาบันการจัดการนานาชาติ พบว่า มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดขององค์การระหว่างประเทศหรือตัวช้ีวัด
ของประเทศที่ เสนอแนะโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ  ( International Institute for Management 
Development: IMD) โดยให้คะแนนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในกลุ่มหลักที่ 4 จาก 4 กลุ่มหลัก โดยกลุ่ม
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ประกอบด้วย กลุ่มย่อยที่ 4.1 โครงสร้างพื้นฐานทั่วไป (Basic Infrastructure) 
ประกอบด้วย 21 เกณฑ์ชี้วัด ซึ่งรวมถึงด้านการขนส่งและจราจร กลุ่มย่อยที่ 4.2 โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
(Technological Infrastructure) ประกอบด้วย 18 เกณฑ์ชี้วัด กลุ่มย่อยที่ 4.3 โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Infrastructure)ประกอบด้วย 22 เกณฑ์ชี้วัด กลุ่มย่อยที่ 4.4 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Health and 
Environment) ประกอบด้วย 22 เกณฑ์ชี้วัด กลุ่มย่อยที่ 4.5 การศึกษา (Education) ประกอบด้วย 19 เกณฑ์ชี้วัด 

เป้าหมายที่ 2 มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) โดยหน่วยงานมาตรฐานสถิติระหว่างประเทศ (UNESCO: Institute 
for Statistics) ซึ่งเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของนานาชาติ โดย
มีรายละเอียดดังนี ้

 รายละเอียดตัวชี้วัดของหน่วยงาน   
หน่วยงานมาตรฐานสถิติระหว่างประเทศ (UNESCO: Institute for Statistics)1  ได้ก าหนด

ตัวชี้วัดสัดส่วนมูลค่าการลงทุน วิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) เพื่อมุ่งหวังให้แต่ละประเทศมีการเพิ่มสัดส่วนของการลงทุนในด้านการวิจัยและ
พัฒนา รวมถึงนักวิจัยให้มากขึ้นภายในปี 2030  

ในการประเมินนี้นั้นได้จัดท าโดยการก าหนดตัวชี้วัดสัดส่วนมูลค่าการลงทุนในด้านการวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรมที่ครอบคลุมในเรื่องการวิจัยขั้นพื้นฐาน (Basic Research) การวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied 
Research) และการพัฒนาเชิงการทดลอง (Experimental Development) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) โดยพิจารณาจากสัดส่วนการลงทุนปัจจุบันใน 4 ภาคส่วนหลักคือ 

                                           
1 http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/ และ    

http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=SCN_DS&lang=en 
https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS 
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ภาคเอกชน (Private Enterprise) ภาครัฐ (Government) สถาบันอุดมศึกษา (Higher Education) และ
องค์การเอกชนที่ไม่แสวงหาผลก าไร (Private Non-profit) 

 ค านิยาม รายจ่ายทั้งหมดที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาทั้งของบริษัทเฉพาะที่ตั้ง 
ในประเทศ (ไม่รวมบริษัทที่ไปท าการยังต่างประเทศ) สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย ห้องทดลองของรัฐ (UNESCO: 
Institute for Statistics) ในขณะที่ OECD's Frascati Manual2  ให้ความหมาย “รายจ่ายภายในประเทศด้าน
การวิจัยและพัฒนา” (Gross domestic expenditure on R&D: GERD) ว่าหมายถึง รายจ่ายด้านการวิจัย
และพัฒนาทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในประเทศภายในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด ไม่ว่าที่มาของการใช้จ่ายนั้นจะมา
จากแหล่งทุนภายในหรือนอกประเทศก็ตาม 

 หน่วยวัด ร้อยละ 
 วิธีการค านวณ ค านวณจาก GDP ของประเทศ โดยแยกเฉพาะประเภทรายจ่ายด้านวิจัยและ

พัฒนาเทียบเป็นเปอร์เซนต์กับ GDP ซึ่งไม่พบหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน แต่สัดส่วนของรายจ่าย 
ด้านการวิจัยและพัฒนาสามารถใช้เปรียบเทียบระดับการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาของแต่ละประเทศได3้   

 การจัดเก็บ รายปี  
 

Y1.1  แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 
เป้าหมายที่ 1 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรม

ส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการที่สร้างมูลค่า เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัย (เฉลี่ยร้อยละต่อปี) มีความสอดคล้องโดยคล้ายคลึงกบั
ตัวชี้วัด “อัตราการเติบโตมูลค่าการลงทุนด้านงานวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม” ที่เสนอแนะโดยหน่วยงาน 
ที่เป็นองค์การระหว่างประเทศ European Commission’s Joint Research Centre โดยได้รวบรวมข้อมูลจาก
บริษัท 2,949 บริษัททั่วโลก (2019) เพื่อติดตามแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงการลงทุนด้านงานวิจัยและพัฒนา
ของบริษัททั่วโลก โดยพบว่าบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูงจะเป็นอุตสาหกรรมทางด้านยานยนต์ และ ICT และ 
ความสอดคล้องโดยคล้ายคลึงกับตัวชี้วัด “Total intramural R&D expenditure (GERD) as % of GDP”  
ที่เสนอแนะโดยหน่วยงานที่เป็นองค์การระหว่างประเทศ DG Research and Innovation ภายใต้ European 
Commission เพื่อใช้ในการประเมินภาพรวมการลงทุนด้านงานวิจัยและพัฒนาในระดับประเทศ 

รายละเอียดตัวชี้วัด “อัตราการเติบโตมูลค่าการลงทุนด้านงานวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม” 
ของหน่วยงานนานาประเทศ และที่เสนอแนะโดย European Commission’s Joint Research Centre 

 ค านิยาม อัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนเพื่องานวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ใน
แต่ละบริษัททั่วโลก  

 หน่วยวัด ร้อยละ 

                                           
2   https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264239012-
en.pdf?expires=1593164514&id=id&accname=guest&checksum=4B6E4A10FFC61D98AE6C07A9AD198E63 
3 ดูกราฟเปรียบเทียบที่นี ่https://www.oecd.org/sti/msti.htm 
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 วิธีการค านวณ เปรียบเทียบงบการลงทุนด้านงานวิจัยและพัฒนาในแต่ละปี รายบริษัท  
 การจัดเก็บ รายปี  

รายละเอียดตัวชี้วัด “Total intramural R&D expenditure (GERD) as % of GDP” ของหน่วยงาน
นานาประเทศ และที่เสนอแนะโดย DG Research and Innovation (European Commission) 

 ค านิยาม มูลค่าการลงทุนเพ่ืองานวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในแต่ละประเทศต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

 หน่วยวัด สัดสว่น 
 วิธีการค านวณ สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเพื่องานวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 การจัดเก็บ รายปี  

เป้าหมายที่ 2 วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ
เป้าหมายที่ 1 คือ จ านวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้
ทั้งหมด มีความสอดคล้องโดยคล้ายคลึงกับตัวชี้วัด “จ านวนบริษัทที่มีการลงทุนด้านงานวิจัยและพัฒนา”  
ที่เสนอแนะโดยหน่วยงานที่เป็นองค์การระหว่างประเทศ European Commission’s Joint Research Centre โดย
ได้รวบรวมข้อมูลจากบริษัท 2,949 บริษัททั่วโลก (2019) เพื่อติดตามแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงการลงทุนด้าน
งานวิจัยและพัฒนาของบริษัททั่วโลก โดยพบว่าบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูงจะเป็นอุตสาหกรรมทาง 
ด้านยานยนต์ และ ICT  

รายละเอียดตัวชี้วัด “จ านวนบริษัทที่มีการลงทุนด้านงานวิจัยและพัฒนา” ของหน่วยงานนานาประเทศ 
และที่เสนอแนะโดย European Commission’s Joint Research Centre 

 ค านิยาม จ านวนบริษัทที่มีการลงทุนด้านงานวิจัยและพัฒนา  
 หน่วยวัด จ านวน 
 วิธีการค านวณ ส ารวจข้อมูลบริษัทที่มีการใช้งบประมาณในการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา  
 การจัดเก็บ รายปี  

 

Y1.2  แผนย่อยการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 
เป้าหมายที่  1 คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับ 

การยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ ดัชนีนวัตกรรม 
เชิงสังคม (ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ) มีความสอดคล้องโดย
คล้ายคลึงกับตัวชี้วัด “Social Innovation Index” ที่เสนอแนะโดยหน่วยงานที่เป็นองค์การระหว่างประเทศ 
Economist Intelligence Unit (EIU) เพื่อใช้ในการประเมินความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม  
ในกลุ่มประเทศยุโรป 

รายละเอียดตัวชี้วัด “Social Innovation Index” ของหน่วยงานนานาประเทศ และที่เสนอแนะ
โดย Economist Intelligence Unit (EIU) 
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 ค านิยาม การพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมที่สะท้อนถึงการให้บริการหรือนวัตกรรมใหม่ รวมถึง
กฎเกณฑ์ที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของสังคม เพื่อจ านวนประชากรไร้บ้าน เพื่มความปลอดภัยให้กับ
นักเรียนในการเดินทางไปโรงเรียน รวมถึงรายได้ที่เหมาะสมของประชากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ
คุณภาพของสังคม  

 หน่วยวัด ร้อยละ 
 วิธีการค านวณ พิจารณาจากประเด็นหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย  

(1) กรอบการด าเนินการด้านนโยบาย ( Institutional and Policy Framework) (44.4%) 
เช่น นโยบายภาครัฐ งานวิจัยและผลกระทบ กรอบกฎหมาย ประสิทธิภาพในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  

(2) งบประมาณ (Financing) (22.2%) เช่น งบประมาณจากภาครัฐ การขอสินเชื่อ รายจ่าย
ภาครัฐทางด้านสังคม  

(3) ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) (18.3%) เช่น การยอมรับความเสี่ยง ทัศนคติ 
ต่อการประกอบการค้า ความง่ายในการเริ่มธุรกิจ การพัฒนาการแบ่งกลุ่มธุรกิจ 

(4) สังคม (Society) (15%) เช่น จิตอาสา การมีส่วนร่วมทางการเมือง การมีส่วนร่วมประชา
สังคม เสรีภาพของสื่อ และความเช่ือมั่น 

 การจัดเก็บ รายปี  
 

Y1.3  แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายที่ 1 การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว

อย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ
ชีวภาพ ต่อสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด มีความสอดคล้องโดยคล้ายคลึงกับตัวชี้วัด 
“Green Economy Innovation Index (GEII)” ที่เสนอแนะโดยหน่วยงานรัฐบาลของประเทศเยอรมนีเพื่อวัดผล
ด้านนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs ประกอบด้วยนวัตกรรม 
ความยั่งยืนด้านอาหาร พลังงานและน้ า รวมทั้งหมด 23 ตัวช้ีวัดย่อย โดยค่า GEII is ≥1 แสดงว่าการพัฒนานั้น 
เป็นการพัฒนานวัตกรรมแบบยั่งยืน 

รายละเอียดตัวชี้วัด “Green Economy Innovation Index (GEII)” ของหน่วยงานนานาประเทศ และ
ที่เสนอแนะโดย UNSC  

 ค านิยาม เพื่อวัดผลด้านนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ 
SDGs  

 หน่วยวัด ร้อยละ 
 วิธีการค านวณ ค านวณจากข้อมูลประกอบด้วยนวัตกรรมความยั่งยืนด้านอาหาร พลังงานและน้ า 

รวมทั้งหมด 23 ตัวชี้วัดย่อย 
 การจัดเก็บ - 
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Y1.4  แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 
เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศ 

ที่ก้าวหน้าในเอเชีย ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ  
นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล มีความสอดคล้องโดยคล้ายคลึงกับตัวชี้วัด “International Innovation 
Index” ที่ เสนอแนะโดยหน่วยงานที่ เป็นองค์การระหว่างประเทศจากความร่วมมือระหว่าง The Boston 
Consulting Group (BCG), the National Association of Manufacturers (NAM), และThe Manufacturing 
Institute (MI) โดยตัวชี้วัดนี้ ไม่ได้ถูกระบุว่าใช้เป็นหน่วยวัดทางการของแต่ละประเทศหรือไม่ เพียงแต่ถูกสร้างขึ้น
และใช้รายงานทั่วโลก เพื่อเปรียบเทียบด้านนวัตกรรมของแต่ละประเทศทั่วโลก และไม่ได้เป้าหมายเฉพาะแค่  
4 ด้านเหมือนที่ไทย แต่ครอบคลุมนวัตกรรมทุกด้านรวมถึงผลงานที่ท าการวิจัยและพัฒนา 

รายละเอียดตัวชี้วัด “International Innovation Index” ของหน่วยงานนานาประเทศ และ 
ที่เสนอแนะโดย The Boston Consulting Group (BCG), the National Association of Manufacturers (NAM), 
และThe Manufacturing Institute (MI) 

 ค านิยาม การวัดทั้งนวัตกรรมที่รับเข้า ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐบาล นโยบายด้านการศึกษา
และนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม และวัดนวัตกรรมที่ได้ออกมา ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตร ผลงานวิจัยและพัฒนา  
ด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งตัวชี้วัดนี้จะแสดงถึงความเป็นมิตรของนวัตกรรมนั้น  

 หน่วยวัด คะแนน/ อันดับ 
 วิธีการค านวณ แบบส ารวจผู้เช่ียวชาญในแต่ละประเทศ 
 การจัดเก็บ - 

 

Y1.5  แผนย่อยด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
เป้าหมายที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

เพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ อัตราจ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อ 
การพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น  มีความสอดคล้องโดยคล้ายคลึงกับตัวชี้วัด “The Africa Infrastructure 
Development Index (AIDI)” ที่เสนอแนะโดยกลุ่มประเทศแอฟริกัน ซึ่งใช้ข้อมูลที่รวบรวมโดยธนาคารภายใต้ 
Africa Infrastructure Knowledge Programme (AIKP) ตัวชี้วัดนี้ถูกจัดท าขึ้นเพื่อตรวจสอบ Progress ของ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละประเทศในทวีปแอฟริกา โดยสามารถน าไปต่อยอดถึงการพัฒนาบุคคล  
การลดความอดอยาก และสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs แต่นอกจากทางแอฟริกาแล้ว ยังมีประเทศอื่น ๆ ที่ใช้
ชื่อตัวชี้วัดนี้ ได้แก่ อินเดีย อเมริกา 

รายละเอียดตัวชี้วัด “The Africa Infrastructure Development Index (AIDI)” ของหน่วยงาน
นานาประเทศ และที่เสนอแนะโดย Africa Infrastructure Knowledge Programme (AIKP) 

 ค านิยาม ตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามความสถานะ และความก้าวหน้าของการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในภาพรวมของประเทศจากการพิจารณา 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านไฟฟ้า ด้านการขนส่ง ด้าน ICT 
และด้านน้ าและสุขอนามัยของประชาชนในประเทศนั้น ๆ   
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 หน่วยวัด คะแนน/อันดับ 
 วิธีการค านวณ ผลรวมจากการค านวณถ่วงน้ าหนักค่าคะแนนทั้ง 4 ด้าน 

(1) ด้านการขนส่ง ค านวณจาก ความยาวถนนลาดยาง หรือคอนกรีต ต่อจ านวนประชากร 
10,000 คน และความยาวโครงข่ายถนนทั้งประเทศต่อพื้นที ่

(2) ด้านไฟฟ้า ค านวณจาก ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมถึงการน าเข้าพลังงานไฟฟ้า ทั้ง
จากภาครัฐ และเอกชน 

(3) ด้าน ICT ค านวณจาก จ านวนการใช้งานโทรศัพท์บ้าน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร 
100 คน และจ านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อประชากร 100 คน และ ความเร็วในการส่งถ่ายข้อมูล 
international internet bandwidth 

(4) ด้านน้ าและสุขอนามัย ค านวณจาก สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงแหล่งน้ าที่ได้รับ 
การพัฒนา และสัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสุขอนามัยที่ได้รับการพัฒนา 

 การจัดเก็บ รายปี  
เป้าหมายที่ 2 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 

คือ สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ ไม่มีความสอดคล้องโดยคล้ายคลึงกับตัวชี้วัด
นานาชาต ิ
 

ในภาพรวม พบว่า ตัวชี้วัดในประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยส่วนใหญ่มีความสอดคล้อง
หรือคล้ายคลึงกับตัวชี้วัดของต่างประเทศ หรือเป็นตัวชี้วัดที่มีการใช้ประเมินผลในระดับสากล แต่ยังมีบางตัวชี้วัด
ที่ไม่พบการใช้งานในต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่ที่พบในต่างประเทศจะเน้นตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมิน
สถานะของการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ โดยที่สามารถน าไปปรับแผนการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
รวมถึงเป็นตัวชี้วัดที่สามารถใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างประเทศได ้  
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ตารางที่ 3 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท า
ข้อมูลตัวชี้วดั
ในประเทศไทย 

เป้าหมายของ
ต่างประเทศที่
ทบทวนมีความ
คล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ตัวชี้วัดของต่างประเทศที่
ทบทวนมีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่  
ค านิยาม วิธีการค านวณ วิธกีารจดัเก็บ  

เป็นตน้ 

ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมือนกนั หรอื 

คล้ายกนั 

แผนแม่บท ประเด็น 
การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

ความสามารถในการแข่งขันด้าน
โครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และ
ด้ านโครงสร้ า งพื้ นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่ม
สูงขึ้น 

การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจ
โลกและสถาบั นการจั ดการ
นานาชาต ิ

23000101 อันดับ x x / เป็นการให้คะแนนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน 
ซึ่งอยู่ในกลุ่มหลักที่ 4 จาก 4 กลุ่มหลัก โดย
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน ( Infrastructure) 
ประกอบด้วย กลุ่มย่อยที่ 4.1 โครงสร้าง
พื้นฐานทั่วไป (Basic Infrastructure)  

สถาบันการจัดการนานาชาติ 
(International Institute for 

Management 
Development: IMD) 

มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเพิ่มขึ้น 

สั ดส่ วนมู ลค่ าการลงทุนวิ จั ย 
พัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) 

23000201 ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์
มวลรวมใน
ประเทศ 

ส านักงานสภา
นโยบายการ
อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สอวช.) 

x / 
ตัวชี้วัดสัดส่วนมูลค่า
การลงทุนในด้านการ

วิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรม 

ครอบคลุมในเรื่องการวิจัยขั้นพื้นฐาน   
การวิจัยเชิงประยุกต์ และการพัฒนาเชิง 
การทดลองต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) 
โดยพิจารณาจากสัดส่วนการลงทุนปัจจุบัน
ใน 4 ภาคส่วนหลักคือ ภาคเอกชน (Private 
Enterprise) ภ า ค รั ฐ  ( Government) 
สถาบันอุดมศึกษา (Higher Education) 
และองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหาผลก าไร 
(Private Non-profit) 

หน่วยงานมาตรฐานสถิติ
ระหว่างประเทศ (UNESCO: 
Institute for Statistics) 
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ตารางที่ 3 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท า
ข้อมูลตัวชี้วดั
ในประเทศไทย 

เป้าหมายของ
ต่างประเทศที่
ทบทวนมีความ
คล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ตัวชี้วัดของต่างประเทศที่
ทบทวนมีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่  
ค านิยาม วิธีการค านวณ วิธกีารจดัเก็บ  

เป็นตน้ 

ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมือนกนั หรอื 

คล้ายกนั 

แผนย่อยการวิจัยและ
พั ฒนานวั ตกร รม  
ด้านเศรษฐกิจ 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ
บริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจาก
การวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้
เกิ ดการขยายตั วเพิ่ มขึ้ นจาก
ปัจจุบัน 

อั ตราการขยายตั วของภาค 
อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
ที่สร้างมูลค่า เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัย  

23010101 ร้อยละ x x อัตราการเติบโตมูลค่า
การลงทุนด้าน

งานวิจัยและพัฒนาใน
ภาคอุตสาหกรรม 

เปรียบเทียบงบการลงทุนด้านงานวิจัย
และพัฒนาในแต่ละปี รายบริษัท 

European Commission’s 
Joint Research Centre 

สัดส่วน   Total intramural 
R&D expenditure 
(GERD) as % of 

GDP 

มูลค่าการลงทุนเพื่องานวิจัยและพัฒนาใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในแต่ละประเทศต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

DG Research and 
Innovation (European 

Commission) 

แผนย่อยการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม ด้าน
เศรษฐกิจ 

วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้าน
เศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 

จ านวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มี
สัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมด 

23010201 จ านวน x x จ านวนบริษัทที่มีการ
ลงทุนด้านงานวิจัย

และพัฒนา 

จ านวนบริษัทที่มีการลงทุนด้านงานวิจัยและ
พัฒนา 

European Commission’s 
Joint Research Centre 

แผนย่อยการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม ด้าน
สังคม 

คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ และความเสมอภาคทาง
สังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น 
จากผลการวิ จั ยและพั ฒนา
นวัตกรรมเชิงสังคม 

ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม (ร้อยละ
ของผลสัมฤทธิ์ ในการยกระดับ
คุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ) 

23020101 ร้อยละ x x Social Innovation 
Index 

การพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมที่สะท้อนถึง
การให้บริการหรือนวัตกรรมใหม่ รวมถึง
กฎเกณฑ์ที่จะช่วยตอบสนองความต้องการ
ของสังคม เพื่อจ านวนประชากรไร้บ้าน เพื่ม
ความปลอดภัยให้กับนักเรียนในการเดินทาง
ไปโรงเรียน รวมถึงรายได้ที่เหมาะสมของ
ประชากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ
คุณภาพของสังคม 

Economist Intelligence 
Unit (EIU) 
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ตารางที่ 3 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท า
ข้อมูลตัวชี้วดั
ในประเทศไทย 

เป้าหมายของ
ต่างประเทศที่
ทบทวนมีความ
คล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ตัวชี้วัดของต่างประเทศที่
ทบทวนมีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่  
ค านิยาม วิธีการค านวณ วิธกีารจดัเก็บ  

เป็นตน้ 

ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมือนกนั หรอื 

คล้ายกนั 

แผนย่อยการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของ
เศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนสิทธิบัตรด้านเศรษฐกิจ
ชีวภาพ ต่อสิทธิบัตรทั้งหมด 

230301 
  

สัดส่วน x x Green Economy 
Innovation Index 

(GEII) 

ตัวชี้ วัดนี้ถูกจัดท าขึ้นโดยรัฐบาลของ
ประเทศเยอรมนีเพื่อวัดผลด้านนวัตกรรมที่
มุ่งเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืนซึ่งสอดคล้อง
กับเป้าหมายของ SDGs ประกอบด้วย
นวัตกรรมความยั่งยืนด้านอาหาร พลังงาน
และน้ า รวมทั้งหมด 23 ตัวชี้วัดย่อย โดยค่า 
GEII is ≥1 แสดงว่าการพัฒนานั้นเป็นการ
พัฒนานวัตกรรมแบบยั่งยืน 

ประเทศเยอรมนี 

แผนย่อยการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของ
เศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนอนุสิทธิบัตรด้านเศรษฐกิจ
ชีวภาพ ต่ออนุสิทธิบัตรทั้งหมด 

สัดส่วน X X 

แผนย่อยการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของ
เศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้าน
เศรษฐกิจชีวภาพ ต่อสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ทั้งหมด 

 สัดส่วน x x 

แผนย่อยการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม ด้าน
องค์ความรู้พ้ืนฐาน 

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของ
เทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียม
ประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย 

อั นดั บ ค ว ามก้ า ว หน้ า ท า ง
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโน โลยีวัสดุ  
นาโนเทคโนโลยี  และเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

23040101 อันดับ x x International 
Innovation Index 

ค่านี้เป็นการวัดทั้งนวัตกรรมที่รับเข้า ไม่ว่า
จะเป็นนโยบายของรัฐบาล นโยบายด้าน
การศึกษาและนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม และ
วัดนวัตกรรมที่ ได้ออกมา ไม่ว่าจะเป็น
สิทธิบัตร ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านต่าง  ๆ
รวมไปถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่ ง
ตัวชี้วัดนี้จะสแดงถึงความเป็นมิตรของ
นวัตกรรมนั้น โดยมีรายงานการใช้ใน 110 
ประเทศทั่ วโลกรวมไปถึ ง 50 รั ฐใน
สหรัฐอเมริกา 

จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือ
ระหว่าง The Boston 

Consulting Group (BCG), the 
National Association of 

Manufacturers (NAM), และ
The Manufacturing Institute 

(MI) 
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ตารางที่ 3 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท า
ข้อมูลตัวชี้วดั
ในประเทศไทย 

เป้าหมายของ
ต่างประเทศที่
ทบทวนมีความ
คล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ตัวชี้วัดของต่างประเทศที่
ทบทวนมีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่  
ค านิยาม วิธีการค านวณ วิธกีารจดัเก็บ  

เป็นตน้ 

ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมือนกนั หรอื 

คล้ายกนั 

แ ผ น ย่ อ ย ปั จ จั ย
สนับสนุนในการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม 

โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 

อัตราจ านวนโครงสร้างพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
จ าเป็ นต่ อการพัฒนาเพิ่ มขึ้ น
ประเทศ 

23050101 x x x The Africa 
Infrastructure 
Development 
Index (AIDI) 

ตัวชี้วัดนี้ชี้ถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ในภาพรวมของประเทศจากการพิจารณาใน
ด้านไฟฟ้า ด้านการขนส่ง ด้าน ICT และ
ด้านน้ าและสุขอนามัยของประชาชนใน
ประเทศนั้น  ๆ

กลุ่มประเทศแอฟริกัน ซึ่งใช้
ข้อมูลที่รวบรวมโดยธนาคาร
ภายใต้ Africa Infrastructure 
Knowledge Programme 

(AIKP) นอกจากนี้ประเทศอื่น 
เช่น อินเดียลและอเมริกาได้มี

รายงานวา่ใช้ตัวชี้วัดนี้ใน
ประเทศตนเองด้วย 

แ ผ น ย่ อ ย ปั จ จั ย
สนับสนุนในการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม 

สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนา
ของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนา
ของภาคเอกชนต่อภาครัฐ 

23050201 สัดส่วน ส านักงานสภา
นโยบายการ
อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สอวช.) 

x x x x 

หมายเหต:ุ / หมายถึง พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง มีการจัดเก็บ 
      X หมายถึง ไม่พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง ไม่มีการจัดเก็บ 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด 
 

การวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด (KPI Deployment Gap) เป็นการน าผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ (Causal Relationship) กับของ SDGs กับ
ขององค์กรนานาชาติ ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของแผนแม่บทฯ และแผนย่อยกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับเป้าหมายหรือตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศขององค์กรนานาชาติ มาท าการ
วิเคราะห์ช่องว่างการถ่ายทอดตัวชี้วัด ภายใต้หลักการว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพจะต้องมี 
ความชัดเจนและสอดคล้องกันในด้านเป้าหมาย รวมถึงต้องมีตัวชี้วัดที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบและสามารถ
ขับเคลื่อนผลการด าเนินงาน (Output) ไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) ของการพัฒนาได้  

โดยที่ปรึกษาได้พิจารณาถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดตัวชี้วัด เช่น ข้อจ ากัดของ
ระบบจัดเก็บข้อมูล ข้อจ ากัดของความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล ข้อจ ากัดด้านการได้มาของข้อมูล ข้อจ ากัด 
ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล เป็นต้น รวมถึงแนวคิด เกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกเป้าหมายและตัวชี้วัดของ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เข้าด้วยกันอีกทั้งจะน าผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้ส าหรับการพิจารณา
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมถึงการปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกันกับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (Target & KPI Alignment) 

ขั้นตอนในการด าเนินงานคัดเลือกตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
1) ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัด  
2) จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อที่ 1 
3) สรุปร่างตัวช้ีวัดจากการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการผนวกกับผลการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งสามารถ 

แบ่งได้ 3 กลุ่ม อันประกอบด้วย 1 กลุ่มตัวชี้วัดเดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว 2 กลุ่มตัวชี้วัดเดิม + ตัวชี้วัดเพิ่มเติม
เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย 3 กลุ่มตัวชี้วัดที่ถูกปรับเปลี่ยน 

4) ประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับเพื่อน าเสนอ First Draft KPI 
5) ที่ปรึกษาเข้าพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าการตกผนึกตัวชี้วัดเดิมและตัวชี้วัด

ปรับเปลี่ยน รวมทั้งตัวชี้วัดที่เพิ่มเติม นอกจากนั้นยังหารือถึงความเหมาะสมของค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดเดิม 
ในคราวเดยีวกัน 

6) สรุปผลตัวชี้วัดเดิมพร้อมค่าเป้าหมายที่เหมาะสมและตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนต่อคณะกรรมการตรวจรับ 

ในการจัดท าตัวชี้วัด (Draft KPI) เพื่อแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น (1) กลุ่มตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายเดิมที่มี 
ความเหมาะสมอยู่แล้ว (2) กลุ่มตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายที่เดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว และต้องมีการเพ่ิมเติมให้
ครอบคลุมเป้าหมาย และ (3) กลุ่มตัวชี้วัดที่ต้องปรับเปลี่ยน/ค่าเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายตาม 
แผนแม่บทฯ  
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

 

 
รูปที่ 3 สรุปกลุ่มตัวช้ีวัดที่ได้จากการวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด 

  

จากการประชุมกลุ่มย่อยและเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาได้ท าการสรุปผลการวิเคราะห์ 
ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัดแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 23 การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม ตามหลักวิชาการโดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณาประกอบกับผลคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้  
เข้าประชุมกลุ่มย่อย และการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมสรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดในแต่ละ
เป้าหมายอีกทั้งที่ปรึกษายังท าการตรวจสอบสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด โดยการสืบค้นจาก 
Website และเข้าหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดนั้น ๆ  
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะท าให้ทราบถึงความพร้อมของข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวช้ีวัด 
ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดังแสดงในรูปที่ 4 และตารางที่ 4 
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รูปที่ 4 สรุปตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสม มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
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ตารางที่ 4 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ประเด็นการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง
ฐานทางเทคโนโลยี  และด้านโครงสร้าง
พื้ นฐานทางวิทยาศาสตร์ ของประเทศ 
เพิ่มสูงขึ้น 

การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและสถาบัน 
การจัดการนานาชาติ  

/  /  

ประเด็นการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ) 

/  /  

แผนย่อยการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้าง
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรม
ส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 

อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ
บริการที่สร้างมูลค่า เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัย 

 /  / 

สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของ
ภาคเอกชนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

  /  

แผนย่อยการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 

วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มี
นวัตกรรมเพิ่มขึ้น 

จ านวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 

 /  / 

อั นดั บความสามารถด้ านนวั ตกรรม  Global 
Innovation Index (GII) 

  /  
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ตารางที่ 4 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ต่อ) 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แผนย่อยการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ด้านสังคม 

คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ
ความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับ
เพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เชิงสังคม 

ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม (ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการ
ยกระดับคุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ) 

 /  / 

ดัชนีนวัตกรรมเพื่อสังคม    / 

แผนย่อยการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 

การประยุกต์ ใช้ความรู้  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสี
เขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ ต่อสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด 

 /  / 

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ (Green GDP ต่อ GDP) 

   / 

สัดส่วนการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาสีเขียวต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Green R&D ต่อ GDP) 

   / 

แผนย่อยการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ด้านองค์ความรู้
พื้นฐาน 

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยี
ฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าใน
เอเชีย 

อั นดั บความก้ าวหน้ าทาง เทคโนโลยี ชี วภาพ  
เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล 

 /  / 

ดุลการช าระเงินทางเทคโนโลย ี   /  
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ตารางที่ 4 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ต่อ) 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แผนย่อยปัจจัยสนับสนุนใน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

จ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศเพิ่มขึ้น 

อัตราจ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 

 /  / 

จ านวนห้องปฏิบัติการ และบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนา 

  / 
อยู่ระหว่าง

จัดท า
ฐานข้อมูลใหม่ 

 

แผนย่อยปัจจัยสนับสนุนใน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

สัดส่ วนการลงทุนวิ จั ยและพัฒนาของ
ภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อ
ภาครัฐ 

/  /  

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดตัวเอียงหมายถึงตัวชี้วัดที่ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม 
 

ในส่วนของผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ที่ปรึกษาจะน าเสนอภาพรวมของตัวชี้วัดโดยระบุนิยามของ
ตัวชี้วัด วิธีการวัดและวิธีการค านวณ และหลังจากนั้นจะขอแบ่งการสรุปผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย (1) สรุปความเหมาะสมของตัวช้ีวัดจากที่ประชุม
กลุ่มย่อย (2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน (3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน และ (4) สรุปตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษาฯ  
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (23) 
เป้าหมาย: ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
Code 23000101: ตัวชี้วัด การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและสถาบันการจัดการนานาชาต ิ
นิยามของตัวชี้วัด  

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ มาจากข้อมูลการจัดอันดับความสามารถ 
ในการแข่งขันของ IMD ในกลุ่มย่อยที่ 4.1 จากกลุ่มหลักที่  4 โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีการรวมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
และการศึกษา 
วิธีการวัดและการค านวณ  

สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD) ได้ให้คะแนนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในกลุ่มหลักที่ 4 จาก 4 
กลุ่มหลัก โดยกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ประกอบด้วย กลุ่มย่อยที่ 4.1 โครงสร้างพื้นฐานทั่วไป (Basic Infrastructure) ประกอบด้วย 21 เกณฑ์ชี้วัด ซึ่งรวมถึง
ด้านการขนส่งและจราจร กลุ่มย่อยที่ 4.2 โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี (Technological Infrastructure) ประกอบด้วย 18 เกณฑ์ชี้วัด กลุ่มย่อยที่ 4.3 โครงสร้างพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์(Scientific Infrastructure)ประกอบด้วย 22 เกณฑ์ชี้วัด กลุ่มย่อยที่ 4.4 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Health and Environment) ประกอบด้วย 22 เกณฑ์ชี้วัด 
กลุ่มย่อยที่ 4.5 การศึกษา (Education) ประกอบด้วย 19 เกณฑ์ชี้วัด 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ที่ปรึกษามีความเห็นว่าตัวชี้วัดมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย และเป็นดัชนีชี้วัดในระดับนานาชาติที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งมีการส ารวจข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  

จึงให้ความเห็นว่าตัวชี้วัดนี้มีความเหมาะสม 
สรุปความคิดเห็นเพิ่มเติมเกีย่วกับความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือเชงิลึกกับหน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

 มีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว  

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 ค่าเป้าหมายมีความเหมาะสม 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลก
และสถาบันการจัดการนานาชาติ 

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ 

อันดับ /  กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

สถาบันการจัดการ
นานาชาติ (IMD) 

รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี  - - - - - 36 38 34 
อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ - - - - - 42 38 39 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
การจัดอันดับโดย
สภาเศรษฐกิจโลก
และสถาบั นการ
จัดการนานาชาติ 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 23 การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม 

     
1 ใน 30 1 ใน 30 1 ใน 30 1 ใน 30 

ผลการด าเนินงาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเทคโนโลย ี

     
36 38 34 37 

    

ผลการด าเนินงาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ 

     
42 38 39 38 
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เป้าหมาย: มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น 
Code 23000201: ตัวชี้วัด สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) 
นิยามของตัวชี้วัด 

ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ถูกน ามาใช้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศ จากการวิจัยและพัฒนาอันเป็นรากฐานของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยและพัฒนา
ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายจากงบวิจัยจากแหล่งต่อไปนี ้

 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาต ิ

แหล่งที่มาของค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา มีแหล่งที่มา 2 แหล่ง ได้แก่ 
 ภาคเอกชน 
 ภาครัฐ ได้แก่ ได้แก่ รัฐบาล, อุดมศึกษา, หน่วยงานไม่ค้าก าไร, รัฐวิสาหกิจ 

วิธีการวัดและการค านวณ  
สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ = มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

 

1) สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ที่ปรึกษามีความเห็นว่าตัวชี้วัดมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย และเป็นข้อมูลที่มีการจัดเก็บในหน่วยงานอยู่แล้ว จึงมีความเหมาะสมส าหรับใช้ในการชี้วัดเป้าหมายนี ้
สรุปความคิดเห็นเพิ่มเติมเกีย่วกับความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือเชงิลึกกับหน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
 มีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว  
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
 ปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับแผน ออวน. (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม) 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 ปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับแผน ออวน. (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม) 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ) 

มูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ล้านบาท /  กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรม 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรม 

รายปี 
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ล้านบาท /  

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
มูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ     155,143 180,056 193,072  
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ     15,488,664 16,368,705 16,898,086 15,703,021 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
การจัดอันดับโดย
สภาเศรษฐกิจโลก
และสถาบันการ
จัดการนานาชาติ 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 23 การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม 

     
ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 1.7 ร้อยละ 1.9 ร้อยละ 2.0 

คณะที่ ปรึ กษาฯ และหน่ วยงาน 
ที่รับผิดชอบก าหนดขึ้น 

     
ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 2.0 ร้อยละ 2.2 ร้อยละ 2.5 

ผลการด าเนินงาน  0.48 0.62 0.78 1.00 1.11 1.14       
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แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดา้นเศรษฐกิจ 
เป้าหมาย: ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 
Code 23010101: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้างมูลค่า เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัย (เฉลี่ยร้อยละต่อปี) 
ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนและมีการทดแทน 
Code 23010101_1: ตัวชี้วัด สัดส่วนมูลคา่การลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของภาคเอกชนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
นิยามของตัวชี้วัด   

มูลค่าอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศที่จะท าให้เกิดมูลค่าในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
และบริการนั้น 
วิธีการวัดและการค านวณ  
 อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้างมูลค่า = มูลค่าภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้างมูลค่าจากงานวิจัย (ปีปัจจุบัน - ปีฐาน)/
ปีฐาน * 100 
 

1) สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ที่ปรึกษามีความเห็นว่าตัวชี้วัดมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย แต่ยังมีข้อกังวลในการเก็บข้อมูลรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของทุกวิสาหกิจสามารถท าได้หรือไม่ 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 ไม่มีการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตัวชี้วัด และไม่สามารถติดตามข้อมูลดังกล่าวได้  
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
 ไม่สามารถให้ความเห็นได้เนื่องจากไม่มีการจัดเก็บข้อมูล 
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4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 เห็นควรให้ยกเลิกตัวช้ีวัดเดิมและใช้ตัวชี้วัดใหม่ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทเป็นตัวชี้วัดทดแทน 
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ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนและมีการทดแทน 
Code 23010101_1: ตัวชี้วัด สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของภาคเอกชนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
นิยามของตัวชี้วัด  

ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ถูกน ามาใช้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศในส่วนของภาคเอกชน จากการวิจัยและพัฒนาอันเป็นรากฐานของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายจากงบวิจัยจากแหล่งต่อไปนี ้

 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาต ิ

วิธีการวัดและการค านวณ  
สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของภาคเอกชนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ = มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมของภาคเอกชน/

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 เนื่องจากตัวชี้วัดทดแทนเป็นการเปรียบเทียบการขยายตัวเทียบกับปีฐานเหมือนตัวช้ีวัดเดิม ที่ปรึกษาจึงเสนอให้ใช้ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดเดิม 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรมของภาคเอกชนต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละ
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) 

มูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมของภาคเอกชน 

ล้านบาท /  ส านักงานสภานโยบาย 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

ส านักงานสภานโยบาย 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

รายปี 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ พันล้านบาท /  สศช. (กองบัญชฯี) สศช. (กองบัญชฯี) รายปี 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
มูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของภาคเอกชน 26,768 34,445 59,442 82,701 123,942 142,971 149,244 - 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (พันล้านบาท)  12,915   13,230   13,743   14,590   15,489   16,369   16,898   15,703  
สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ)  

0.21 0.26 0.43 0.57 0.80 0.87 0.88 - 

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย 
พั ฒนาและนวั ตกรรมต่ อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ  
ประเด็น 23 การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม แผนย่อย
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ด้านเศรษฐกิจ ก าหนดโดย 
ที่ปรึกษา 

     

ขยายตัวร้อยละ 5  
 

ขยายตัว 
ร้อยละ 5 

ขยายตัว 
ร้อยละ 5 

ขยายตัว 
ร้อยละ 5 

ผลการด าเนินงาน      9.2 1.1       
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เป้าหมาย: วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 
Code 23010201: ตัวชี้วัด จ านวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมด 
ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนและมีการทดแทน 
Code 23010201_1: ตัวชี้วัด อันดับความสามารถด้านนวัตกรรม Global Innovation Index (GII) 
นิยามของตัวชี้วัด 

จ านวนวิสาหกิจที่มีรายได้ส่วนหนึ่งที่เกิดจากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของหน่วยงาน นอกเหนือจากรายได้อ่ืนของหน่วยงานนั้น 
วิธีการวัดและการค านวณ  

 รายได้ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 
 

1) สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ที่ปรึกษามีความเห็นว่าตัวชี้วัดมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย แต่การวัดรายได้ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ครอบคลุมรายได้ที่เกิด
จากการใช้ปรโยชน์ของนวัตกรรมทั้งหมด เช่น รายได้ที่เกิดจากการบริการโดยใช้นวัตกรรม ซึ่งท าให้ตัวชี้วัดนี้อาจจะยังไม่ส ะท้อนว่ามีวิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมาย 
ด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 
สรุปความคิดเห็นเพิ่มเติมเกีย่วกับความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือเชงิลึกกับหน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
 ความเหมาะสมอยู่แล้ว แตข่อให้ที่ปรึกษาตรวจสอบแหล่งข้อมูลอีกครั้ง และเสนอเปลี่ยนชื่อตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับนวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ และการบริการ 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 ไม่มีการเก็บส ารวจรวบรวมข้อมูลดังกล่าว   
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
 ไม่สามารถให้ความเห็นได้เนื่องจากไม่มีการจัดเก็บข้อมูล 
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4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

เห็นควรให้ยกเลิกตัวช้ีวัดเดิมและใช้ตัวชี้วัดใหม่ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทเป็นตัวชี้วัดทดแทน 
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ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนและมีการทดแทน 
Code 23010201_1: ตัวชี้วัด อันดับความสามารถด้านนวัตกรรม Global Innovation Index (GII) 
นิยามของตัวชี้วัด 

ความสามารถด้านนวัตกรรมของแต่ละประเทศของ GII นั้น ได้พิจารณาดัชนี 2 ประเภทหลัก คือด้านทรัพยากร และด้านผลผลิต ประกอบไปด้วย 7 ปัจจัยหลัก   
ดัชนี GII score จะค านวณจากค่าเฉลี่ยของดัชนีทรัพยากรด้านนวัตกรรม ( Innovation input sub-index) และดัชนีผลผลิตด้านนวัตกรรม ( Innovation 

output sub-index) 
วิธีการค านวณ 

ส าหรับการให้คะแนนดัชนี GII อาศัยตัวช้ีวัดทั้งสิ้น 82 ตัวชี้วัด เพื่อวัดปัจจัยย่อยในมิติต่าง ๆ โดยประกอบด้วยดัชนีย่อย 2 กลุ่ม ได้แก่ 
(1) ดัชนีย่อยปัจจัยเข้าทางนวัตกรรม (Input) 

 ปัจจัยด้านสถาบัน (Institution) 
 ปัจจัยด้านทุนมนุษย์และการวิจัย (Human capital and research) 
 ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
 ปัจจัยด้านระบบตลาด (Market Sophistication) 
 ปัจจัยด้านระบบธุรกิจ (Business Sophistication) 

(2) ดัชนีย่อยผลผลิตทางนวัตกรรม (Outputs) 
 ผลผลิตจากองค์ความรู้และเทคโนโลย ี(Knowledge and Technology Outputs) 
 ผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ (Creative Output) 

ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 จากผลการประเมินที่ผ่านมาอันดับของไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ที่ปรึกษาจึงเสนอค่าเป้าหมายให้มีอันดับดีขึ้น ทุก 5 อันดับในแต่ละระยะของแผน โดยในระยะแรก
เสนอให้ได้อันดับไม่น้อยกว่า 45  
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชีว้ัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

อันดับความสามารถด้านนวัตกรรม 
Global Innovation Index (GII) 

อันดับความสามารถด้านนวัตกรรม 
Global Innovation Index (GII) 

อันดับ /  กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

องค์การทรัพย์สินทางปัญญา
แห่งโลก (WIPO) 

รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
อันดับความสามารถด้านนวัตกรรม Global Innovation Index (GII)    52 51 44 46 44 

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
จ า น วน วิ ส าหกิ จ ที่ มี
นวัตกรรมที่มีสัดส่วนของ
รายได้จากผลิตภัณฑ์และ
การบริการจากนวัตกรรม
ต่อรายได้ทั้งหมด 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ  
ประเด็น 23 การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม แผนย่อย
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ด้านเศรษฐกิจ ก าหนดโดยที่
ปรึกษา 

     

45 40 35 30 

ผลการด าเนินงาน    52 51 44 46 44      
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แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดา้นสังคม 
เป้าหมาย: คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 
Code 23020101: ตัวชี้วัด ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม (ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ) 
ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนและมีการทดแทน 
Code 23020101_1: ตัวชี้วัด ดัชนีนวัตกรรมเพื่อสังคม 
นิยามของตัวชี้วัด   

ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน 
วิธีการวัดและการค านวณ  

ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน 
 

1) สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 เนื่องด้วยตัวชี้วัดยังไม่มีนิยามนวัตกรรมเชิงสังคมที่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถพิจารณาถึงวิธีการวัดได้ ดังนั้นจึงควรมีการก าหนดนิยามของตัวชี้วัดให้ชัดเจนและ
สอดคล้องกับเป้าหมาย และพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดเก็บข้อมูลและการน าข้อมูลไปใช้  
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอให้ที่ปรึกษาพิจารณาทบทวนนิยามนวัตกรรมเชิงสังคมเพิ่มเติม รวมไปถึงพิจารณาความสามาร ถ 
ในการจัดเก็บข้อมูลของตัวชี้วัดทางเลือกต่าง ๆ ที่น าเสนอไป  
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
 เป็นตัวช้ีวัดที่จัดท าขึ้นใหม่ จึงยังไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสม 
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4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

เป้าหมายของแผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคมต้องการที่จะวัดผลสัมฤทธิ์ (Result) ของนวัตกรรมเพื่อสังคมที่จะช่วยยกระดับคุณภาพทางสังคม  
แต่ด้วยข้อจ ากัดด้านข้อมูลในปัจจุบัน ดัชนีนวัตกรรมเพื่อสังคมที่น าเสนอขึ้นมาใหม่อาจจะยังไม่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ อย่างไรก็ดี ดัชนีตัวนี้สามารถให้ภาพกระบวนการ 
โอกาสและปัจจัยเอื้อ ที่จะส่งผลต่อความส าเร็จในการมีนวัตกรรมเพื่อสังคมของประเทศได ้
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เป็นตัวช้ีวัดที่จัดท าขึ้นใหม่ ยังต้องมีการจัดเก็บข้อมูลเพ่ิม พร้อมทั้งวิเคราะห์ เพ่ือน าไปก าหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสมต่อไป 
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ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนและมีการทดแทน 
Code 23020101_1 : ตัวชี้วัด ดัชนีนวัตกรรมเพื่อสังคม 
นิยามตัวชี้วัดทดแทน 

ส าหรับนิยามตัวชี้วัดนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ก าหนดขึ้นใหม่นี้ ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนจากดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index: GII) ซึ่งจัดท าโดยองค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) มหาวิทยาลัย Cornell และสถาบัน INSEAD ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจระดับ
บัณฑิตศึกษา (Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2020)4 และดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม (Social Innovation Index: SCI) ที่จัดท าโดย Economist Intelligence Unit 
(EIU) (EIU, 2016)5 ซึ่งที่ปรึกษาเห็นว่า SCI มีตัวช้ีวัดด้านสังคมและสามารถปรับใช้ได้มากกว่า GII ซึ่งเน้นวัดนวัตกรรมในภาพกว้างเท่านั้น เมื่อพิจารณาถึงความสามารถ 
ในการวัดได้ ที่ปรึกษาจึงน าเสนอดัชนีใหม่ โดยปรับปรุงจาก SCI เน้นความเป็นไปได้ของการจัดเก็บข้อมูล และบริบทของประเทศไทย อีกทั้งได้ก าหนดนิยามของตัวชี้วัดใหม่ 
กล่าวคือ นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) หมายถึง กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของสังคมเป็นหลัก หรือเป็นกลไกส าคัญ 
ที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นในสังคม มีผลกระทบในระดับชุมชน หรือสง่ผลกระทบเป็นวงกว้าง 
วิธีการวัด และวิธีค านวณ 

ตัวชี้วัดนวัตกรรมเพื่อสังคม ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ด้านนโยบายและสถาบัน (2) ด้านการเงิน (3) ด้านความเป็นผู้ประกอบการ และ  
(4) ด้านสังคม โดยมีตัวช้ีวัดย่อยภายใต้แต่ละองค์ประกอบ ดังนี ้

 
 
 
 

                                           
4 อ่านเพิ่มเติมใน https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/  
5 อ่านเพิ่มเติมใน https://eiuperspectives.economist.com/technology-innovation/old-problems-new-solutions-measuring-capacity-social-innovation-across-world-0 
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การสร้างตัวชี้วัดนวัตกรรมเพื่อสังคม มี 4 ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างค่าคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดย่อยทั้งหมด 15 ตัวใหอ้ยู่ในหน่วยวัดเดียวกัน โดยปรัปเป็นเปอร์เซ็นต์ไทล์ ใหม้ีค่าอยู่ระหว่าง 0-100 คะแนน  
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างค่าคะแนนองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ โดยก าหนดให้ตัวชี้วัดย่อยภายใต้องค์ประกอบมีค่าถ่วงน้ าหนักเท่ากันหมด 

ค่าคะแนนรวมขององค์ประกอบ 𝑐  = 
ผลรวมของค่าคะแนนตัวช้ีวัดย่อยภายใต้องค์ประกอบ 𝑐 

จ านวนตัวชี้วัดย่อยทั้งหมดภายใต้องค์ประกอบ 𝑐
 

โดย c หมายถึง องค์ประกอบ 

ด้า
นน

โย
บา

ยแ
ละ

สถ
าบ

นั • การมีนโยบายของ
ประเทศที่เกี่ยวกับ
นวัตกรรมเชิงสังคม

• การวิจัยด้าน
นวัตกรรมเชิงสังคม
และผลกระทบ

• กรอบกฎหมาย
ส าหรับวิสาหกิจเพื่อ
สังคม

• ประสิทธิผลของ
ระบบในการด าเนิน
นโยบาย

• หลักนิติธรรม
ด้า

นก
าร

เงิน • ความพร้อมของ
การจัดหาเงินทุน
ของรัฐบาลต่อการ
ส่งเสริมนวัตกรรม
เชิงสังคม

• ความง่ายในการ
ได้รับเครดิต

• รายจ่ายสาธารณะ
ด้านสังคม ด้า

นก
าร

เป
็นผ

ู้ปร
ะก

อบ
กา

ร • ทัศนคติของ
พลเมืองต่อการ
เป็นผู้ประกอบการ

• การเริ่มต้นธุรกิจได้
ง่าย

• การพัฒนาคลัส
เตอร์

ด้า
นส

ังค
ม • การมีส่วนร่วม

ทางการเมือง

• การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาสังคม

• ความไว้วางใจทาง
สังคม

• เสรีภาพของสื่อ

ตัวชี้วัดนวัตกรรมเพื่อสังคม 
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ขั้นตอนที่ 3 การค านวณหาตัวชี้วัดรวมนวัตกรรมเพื่อสังคม จากค่าคะแนนรวมของทุกองค์ประกอบ 
 

ตัวชี้วัดนวัตกรรมเพื่อสังคม = 
1

4
∑ ค่าคะแนนรวมขององค์ประกอบ 𝑐

𝑐

 

 
ส าหรับข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 

และค่าเป้าหมายเทียบกับผลการด าเนินงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

ตัวชี้วัดนวัตกรรม
เพื่อสังคม 

ด้านนโยบายและสถาบัน 
การมีนโยบายของประเทศที่เกี่ยวกับนวัตกรรม
เชิงสังคม 

ค่าคะแนน  / ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

- 

การวิจัยด้านนวัตกรรมเชิงสังคมและผลกระทบ ค่าคะแนน  / ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) 

- 

กรอบกฎหมายส าหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม ค่าคะแนน  / ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

- 

ประสิทธิผลของระบบในการด าเนินนโยบาย ค่าคะแนน  / - - 
หลักนิติธรรม ค่าคะแนน  / ส านักงานกฎหมายและคดี 

ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
- 

ด้านการเงิน 
ความพร้อมของการจัดหาเงินทุนของรัฐบาลต่อ
การส่งเสริมนวัตกรรมเชิงสังคม 

ค่าคะแนน  / ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ - 

ความง่ายในการได้รับเครดิต ค่าคะแนน  / ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

- 

รายจ่ายสาธารณะด้านสังคม ร้อยละ  / กระทรวงการคลัง - 
ด้านการเป็นผู้ประกอบการ 
ทัศนคติของพลเมืองต่อการเป็นผู้ประกอบการ ร้อยละ  / ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม(สสว.) 
- 

การเริ่มต้นธุรกิจได้ง่าย ค่าคะแนน  / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

- 
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ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
การพัฒนาคลัสเตอร ์ ค่าคะแนน  / กระทรวงอุตสาหกรรม - 
ด้านสังคม   
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ค่าคะแนน  / ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ 
สถาบันพระปกเกล้า - 

การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ร้อยละ  / สถาบันพระปกเกล้า - 
ความไว้วางใจทางสังคม ร้อยละ  / สถาบันพระปกเกล้า - 
เสรีภาพของสื่อ ค่าคะแนน /  องค์กร Reporters Without 

Borders 
รายปี 
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
กรอบด้านนโยบายและสถาบัน 
การมีนโยบายของประเทศที่เกี่ยวกับนวัตกรรมเชิงสังคม - - - - - - - - 
การวิจัยด้านนวัตกรรมเชิงสังคมและผลกระทบ - - - - - - - - 
กรอบกฎหมายส าหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม - - - - - - - - 
ประสิทธิผลของระบบในการด าเนินนโยบาย - - - - - - - - 
หลักนิติธรรม - - - - - - - - 
ด้านการเงิน 
ความพร้อมของการจัดหาเงินทุนของรัฐบาลต่อการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงสังคม - - - - - - - - 
ความง่ายในการได้รับเครดิต - - - - - - - - 
รายจ่ายสาธารณะด้านสังคม - - - - - - - - 
ด้านการเป็นผู้ประกอบการ 
ทัศนคติของพลเมืองต่อการเป็นผู้ประกอบการ - - - - - - - - 
การเริ่มต้นธุรกิจได้ง่าย - - - - - - - - 
การพัฒนาคลัสเตอร์ - - - - - - - - 
ด้านสังคม   
การมีส่วนร่วมทางการเมือง - - - - - - - - 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม - - - - - - - - 
ความไว้วางใจทางสังคม - - - - - - - - 
เสรีภาพของสื่อ - - - - - 44.31 44.10 - 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     51 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ตัวชี้วัดนวัตกรรม
เพื่อสังคม 
 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แผนย่อยการวิ จั ยและพัฒนา
นวัตกรรม ด้านสังคม 

- - - - - เห็นควรด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดให้มีความสมบูรณ์เพื่อท าการค านวณ 
อย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน - - - - - - - - - - - - - 
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แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดา้นสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย: การประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยนืเพิม่ขึ้น 
Code 23030101: ตัวชี้วัด สัดส่วนสิทธิบตัร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชีวภาพต่อสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิง่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด 
ตัวชี้วัดเพิ่มเตมิเพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย 
Code 23030101_1: ตัวชี้วัด สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Green GDP ตอ่ GDP) 
Code 23030101_2: สัดส่วนการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาสีเขียวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Green R&D ต่อ GDP) 
นิยามของตัวชี้วัด 

เป้าหมายการประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสี เขียวอย่างยั่ งยืนเพิ่มขึ้นนี้จะเน้นประเด็นส าคัญ  
ทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่สร้างเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพอุบัติใหม่ ทั้งระบบอย่างครบวงจร ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลาย ทางชีวภาพของ ทรัพยากรทางบก  
ทางน้ าและทางทะเล รวมทั้ง การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการก๊าซเรือนกระจก และด้านพลังงานหมุนเวียน โดยมีแนวทางในการพัฒนา
ดังต่อไปนี ้

(1) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของ
ทรัพยากรทางบก ทางน้ าและทางทะเล เพื่อให้รักษาความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพของประเทศ และน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็น
การวิจัยที่ส าคัญ อาทิ พันธุ์พืชและสัตว์ป่าเฉพาะถิ่นหายาก แหล่งก าเนิดของพันธุ์ไม้ ความหลากหลายชีวภาพและการใช้ประโยชน์ในระบบนิเ วศ ธรณีวิทยาทางทะเล 
การบริหารจัดการประมงทะเล สินแร่ 

(2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการเตรียมความพร้อมและรองรับผลกระทบจาก  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ฐานข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การกักเก็บก๊าซเรือนก ระจก  
ในภาคการเกษตรและป่าไม้ การประเมินผลกระทบต่อชุมชนเมือง และภาคการผลิตต่าง ๆ การกัดเซาะชายฝั่ง การบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ 
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(3) พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิ ษ  
เพื่อส่งเสริมภาคการผลิตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ก ารผลิตและการบริโภค 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดของเสียจากต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสีย และของเสียอันตราย การน าของเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ 

(4) พัฒนาการบริหารจัดการน้ า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ า เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภค 
บริโภค รวมทั้ง ใช้ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ อุทกวิทยาเชิงพ้ืนที่ ระบบน้ าชุมชนและเกษตร 

(5) พัฒนาการจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และการน ามาใช้เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากขึ้น 

ซึ่งสิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ ( Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มีลักษณะ
ตามที่กฎหมายก าหนด เป็นสิทธิพิเศษ ที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้า จ าหน่ ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  
การประดิษฐ์ (Invention) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับ ลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษา หรือ
ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ยารักษาโรควิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้
ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น  

 อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) คือ หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์จะมีลักษณะคล้ายกันกับการประดิษฐ์ แต่เป็นความคิดสร้างสร รค์ 
ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น การขอรับความคุ้มครอง 

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือ ชื่อหรือสัญลักษณ์เฉพาะที่ใช้บนผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่อิงไปถึงต าแหน่งหรือจุดเริ่มต้นทางภูมิศาสตร์ (เช่ นเมือง ภูมิภาค หรือประเทศ)  
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อาจจะใช้เป็นมาตราวัดคุณภาพของสิ่งบางสิ่ง หรือมีชื่อเสียงในทางใดทางหน่ึง โดยมีผลมาจากจุดก าเนิดทางภูมิศาสตร์ของสิ่งนั้น 
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วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
ตัวชี้วัดนี้สามารถค านวณได้จาก 

สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ =  
จ านวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ

จ านวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด
 

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 47 - 53 
Measurable 24 71 5 
Controllable 42 - 58 
Affordable 50 - 50 
Comparable 33 - 67 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 สัดส่วนสิทธิบตัรฯ ไม่บอกถึงการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 แนะน าให้เพ่ิมเติมประเด็นมูลค่าเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถวัดได้และมีความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจสีเขียวนอกเหนือไปจากสิทธิบัตร 
 วัดได้แต่ไม่ตอบโจทย์ 

ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
มีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง แต่ควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติมตัวช้ีวัดให้ครอบคลุม 

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     55 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 ส าหรับการพิจารณาเพียงสัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชีวภาพต่อสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด 

อาจไม่ตอบเป้าหมายการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น ที่มีแนวทางพัฒนาไปในการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมและการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว ดังนั้นแนะน าให้พิจารณาตัวชี้วัดอื่นเพิ่ม ได้แก่ 

 สัดส่วนเงินลงทุนใน Green R&D ต่อ GDP ทั้งหมด 
โดยการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาสีเขียว (Green R&D) คือ การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสีเขียว ไม่ว่าจะเป็น

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ า และพัฒนา 
การจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งตัวช้ีวัดนี้สามารถค านวณได้ ดังนี้ 

สัดส่วนการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาสีเขียวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ =
Green R&D

GDP
 

 

 สัดส่วน Green GDP ต่อ GDP 
โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) คือ ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่ค านึงถึงต้นทุน ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

โดยหักมูลค่าทางบัญชีของต้นทุนสุทธิทรัพยากรที่ใช้ไป อันประกอบไปด้วยต้นทุนทรัพยากรที่สูญเสียและต้นทุนสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม  โดยการประเมินมูลค่าต้นทุน
ทรัพยากรโดยแปลงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรเป็นหน่วยเงินออกจากค่า “GDP” ท าให้ Green GDP เป็นตัวชี้วัดที่สามารถบ่งบอกสภาวะหรือชี้วัดได้ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมได้ในคราวเดียวกัน สามารถค านวณได้จาก  

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ =
Green GDP

GDP
 

 

ตัวอย่างการค านวณ Green GDP ด้านการเกษตร  
Green GDP ด้านการเกษตร=GDP Agriculture - การลดลงของทรัพยากรที่ใช้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (น้ า ป่าไม้ สัตว์น้ าพลังงานที่ใช้ในการผลิต มูลค่าของทรัพยากร ณ ปัจจุบัน) 

- ส่วนเหลือจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ถูกปล่อย/รั่วไหลเข้าสู่ระบบนิเวศ/สิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ น้ าเสีย อากาศ
 - ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ช่วยดูแล ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่น งบประมาณฟื้นฟูป่าไม้ แหล่งน้ า 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     56 

 3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
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ตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อใหค้รอบคลุมเป้าหมาย 
Code 23030101_1: ตัวชี้วัด สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Green GDP ต่อ GDP) 
นิยามของตัวชี้วัด  

Green GDP คือ ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่ค านึงถึงต้นทุน ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยหักมูลค่าทางบัญชีของต้นทุนสุทธิ
ทรัพยากรที่ใช้ไป 
วิธีการวัดและการค านวณ  

Green GDP ตอ่ GDP=
Green GDP

GDP
 

 

Code 23030101_2: สัดส่วนการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาสีเขียวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Green R&D ต่อ GDP) 
นิยามของตัวชี้วัด  

Green R&D คือ การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสีเขียว  
วิธีการวัดและการค านวณ 

Green R&D ตอ่ GDP=
Green R&D

GDP
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
ชีวภาพต่อสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด 

จ านวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ 
ทางภูมิศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชีวภาพต่อ 

จ านวน  / ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

จ านวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ 
ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด 

จ านวน /   

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว ล้านบาท  /  
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ล้านบาท /   

สัดส่วนการลงทุนในการวิจัยและ
พัฒนาสีเขียวต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ 

การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาสีเขียว ล้านบาท  /  
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ล้านบาท /   

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ 
ต่อสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด 

        

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ         
สัดส่วนการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาสีเขียวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ         
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ     15,488,664 16,368,705 16,898,086 15,703,021 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
สิ่ งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจชีวภาพต่อสิทธิบัตร 
อนุ สิ ทธิ บั ตร สิ่ งบ่ งชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์ทั้งหมด 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 23 การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม แผนย่อย
ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
นวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 

     

จัดท าฐานข้อมูลและมีข้อมูลปีฐาน  
เกี่ยวกับสิทธิบัตร ด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

สัดส่วน
สิทธิบัตร ฯลฯ 
เพิ่มข้ึน 1 เท่า 

สัดส่วน
สิทธิบัตร ฯลฯ  
เพิ่มขึ้น 2 เท่า 

สัดส่วน
สิทธิบัตร ฯลฯ  
เพิ่มขึ้น 3 เท่า 

ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น  
(สัดส่วน) 

             

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมสี
เขียวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 23 การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม แผนย่อย
ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
นวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 

     

เห็นควรด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดให้มีความสมบูรณ์เพื่อท าการค านวณ 
อย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
(สัดส่วน) 
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ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สัดส่วนการลงทุนในการวิจัย
แ ล ะ พั ฒ น า สี เ ขี ย ว ต่ อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 23 การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม แผนย่อย
ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
นวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 

     

เห็นควรด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดให้มีความสมบูรณ์เพื่อท าการค านวณ 
อย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน 
(สัดส่วน) 
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แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดา้นองค์ความรูพ้ื้นฐาน 
เป้าหมาย: ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย 
Code 23040101: ตัวชี้วัด อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล 
ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนและมีการทดแทน 
Code 23040101_1: ตัวชี้วัด ดุลการช าระเงินทางเทคโนโลย ี
นิยามของตัวชี้วัด  

ประเทศไทยได้รับการจัดอับดับด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล ให้อยู่ในกลุ่ม เดียวกับ 
ประเทศในกลุ่มเอเชีย 
วิธีการวัดและการค านวณ  

- 
 

1) สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ที่ปรึกษาไม่สามารถสรุปได้เนื่องจากขาดรายละเอียดของเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันด้บ 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่ท าการประเมินได้ยกเลิกการจัดอันดับด้วยวิธีดังกล่าว ควรพิจารณาดุลการช าระเงินทางเทคโนโลยีแทนตัวชี้วัดเดิม 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
 ไม่สามารถให้ความเห็นได้เนื่องจากไม่มีการจัดเก็บข้อมูล 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 เห็นควรให้ยกเลิกตัวช้ีวัดเดิมและใช้ตัวชี้วัดใหม่ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทเป็นตัวชี้วัดทดแทน 
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ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนและมีการทดแทน 
Code 23040101_1: ตัวชี้วัด ดุลการช าระเงินทางเทคโนโลยี 
นิยามของตัวชี้วัด 

ยอดสุทธิที่เกิดจากการเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายที่เกิดจากการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายความรู้ทางเทคนิคหรือการให้บริ การทางเทคโนโลยี
ระหว่างประเทศ 

 1 รายจ่าย ค่าธรรมเนียมทางเทคโนโลยี - ดัชนีสะท้อนระดับการพ่ึงพิงหรือความต้องการใช้เทคโนโลยีที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
 2 รายรับ ค่าธรรมเนียมทางเทคโนโลยี - ดัชนีสะท้อนขีดความสามารถของประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติปลายทาง

คือ รายได้จากการส่งออกเทคโนโลย ี
วิธีการค านวณ 
 เปรียบเทียบร้อยละเทียบกับปีฐาน (วัดผลทุก 5 ปี) 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

ที่ปรึกษาเสนอให้ตั้งค่าเป้าหมายให้ไม่ขาดดุลการช าระเงินในระยะสุดท้ายของแผน คือ ภายใน 20 ปี จะต้องไม่ขาดดุล โดยตั้งค่าเป้าหมายในแผนแต่ละระยะ 
ให้ลดลงเมื่อเริ่มปีฐาน เช่น ระยะที่ 1 ปีฐาน (2560) มีการขาดดุลเทียบเท่าร้อยละ 100 เมื่อจบแผนระยะที่ 1 (2565) ควรจะขาดดุลลดลง เป็นร้อยละ 80 (ลดลงร้อยละ 20)  
ในส่วนของแผนระยะที่ 2 การขาดดุลเมื่อจบปี 2570 จะต้องเหลือร้อยละ 40 (ลดลงร้อยละ 50) เมื่อเทียบกับปีฐาน (ร้อยละ 80 ที่ปี 2565) 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ดุลการช าระเงินทางเทคโนโลย ี ล้านบาท /  ส านักงานสภานโยบาย 
การอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

ส านักงานสภานโยบาย 
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ดุลการช าระเงินทางเทคโนโลยี  -206,993 -220,312 -194,968 -213,685 -257,550   

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ดุลการช าระเงิน
ทางเทคโนโลย ี

ค่าเป้ าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 23 การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม แผนย่อยการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 
แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
ด้านองค์ความรู้พื้ นฐาน ก าหนดโดย 
ที่ปรึกษา 

     

ลดลงร้อยละ 20 
 

ลดลง 
ร้อยละ 50 

ลดลง 
ร้อยละ 70 

ลดลง 
ร้อยละ 80 

ผลการด าเนินงาน      0 6        
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แผนย่อยปัจจยัสนับสนุนในการวิจัยและพฒันานวัตกรรม 
เป้าหมาย: โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 
Code 23050101: ตัวชี้วัด อัตราจ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนและมีการทดแทน 
Code 23050101_1: ตัวชี้วัด จ านวนห้องปฏิบัติการ และบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 
นิยามของตัวชี้วัด   

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ส าคัญ 
ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  
ระบบสารสนเทศกลางเพ่ือเช่ือมโยงฐานข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาต ิ
วิธีการวัดและการค านวณ  
 จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ (ปีปัจจุบัน - ปีฐาน)/ปีฐาน *100 
 

1) สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ที่ปรึกษามีความเห็นว่าตัวชี้วัดมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย แต่ยังมีข้อกังวลในการเก็บข้อมูลจ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ท าได้หรือไม่ 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่ท าการประเมินได้ยกเลิกการจัดอันดับด้วยวิธีดังกล่าว ควรพิจารณาจ านวนห้องปฏิบัติการ และบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา  ซึ่งก าลังจะมี 
การจัดท าฐานข้อมูล โดยส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาต ิ
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
 ไม่สามารถให้ความเห็นได้เนื่องจากไม่มีการจัดเก็บข้อมูล 
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4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 เห็นควรให้ยกเลิกตัวช้ีวัดเดิมและใช้ตัวชี้วัดใหม่ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทเป็นตัวชี้วัดทดแทน 
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ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนและมีการทดแทน 
Code 23050101_1: ตัวชี้วัด จ านวนห้องปฏิบัติการ และบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 
นิยามของตัวชี้วัด   
 จ านวนห้องปฏิบัติการ และบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ในประเทศไทย 
วิธีการวัดและการค านวณ  
 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นเทียบกับปีฐาน 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 เนื่องจากตัวช้ีวัดทดแทนเป็นการเปรียบเทียบการขยายตัวเทียบกับปีฐาน (2560) เหมือนตัวชี้วัดเดิม ที่ปรึกษาจึงเสนอให้ใช้ค่าเป้าหมายตามตัวช้ีวัดเดิม 
 

โครงสร้างตัวชี้วัดที่ปรับเปลี่ยน 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

อัตราจ านวนโครงสร้างพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 

จ านวนห้องปฏิบัติการ จ านวน /  ส านักงานสภานโยบาย 
การอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

ส านักงานสภานโยบาย 
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

รายปี 

จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนา 

คนต่อประชากร 
10,000 คน 

/  ส านักงานสภานโยบาย 
การอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

ส านักงานสภานโยบาย 
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

รายปี 
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนห้องปฏิบัติการ   8,580    8,798  
จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา (คนต่อประชากร 10,000 คน)     21  24    

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
อัตราจ านวนโครงสร้าง
พื้นฐานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สมั ยใหม่ 
ที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศเพิ่มขึ้น 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
2 3  ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
นวั ตกรรม แผนย่ อยปั จจั ย
สนับสนุนในการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ก าหนดโดยที่ปรึกษา 

     

ร้อยละ 10 
 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 50 ร้อยละ 80 

ผลการด าเนินงาน              

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     68 

เป้าหมาย: สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น 
Code 23050201: ตัวชี้วัด สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพฒันาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ 
นิยามของตัวชี้วัด 

ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ถูกน ามาใช้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศ จากการวิจัยและพัฒนาอันเป็นรากฐานของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยและพัฒนา
ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายจากงบวิจัยจากแหล่งต่อไปนี ้

 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาต ิ

แหล่งที่มาของค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา มีแหล่งที่มา 2 แหล่ง ได้แก่ 
 ภาคเอกชน 
 ภาครัฐ ได้แก่ ได้แก่ รัฐบาล, อุดมศึกษา, หน่วยงานไม่ค้าก าไร, รัฐวิสาหกิจ 

วิธีการวัดและการค านวณ  
ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา = ค่าใช้จ่ายการลงทุนที่มาจากภาคเอกชน/ค่าใช้จ่ายการลงทุนที่มาจากภาครัฐ 

 

1) สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้ว  
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3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
 ควรคงไว้ที่ 70:30 เพื่อคงสัดสัดส่วนการลงทุนจากภาครัฐ เมื่อเทียบกับภาคเอกชนที่เพิ่มสูงขึ้น 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 ควรคงไว้ที่ 70:30 ในทุกระยะของแผน 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

สั ดส่ วนการล งทุ น วิ จั ย และ
พัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ 

มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชน 

ล้านบาท /  กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรม 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรม 

รายปี 

มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนาของ
ภาครัฐ 

ล้านบาท /  กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรม 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรม 

รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน 26,768 34,445 59,442 82,701 123,942 142,971 149,244  
มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ 30,270 29,045 25,229 30,826 31,201 39,385 43,828  
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สัดส่วนการลงทุน
วิจัยและพัฒนาของ
ภ าค เ อก ช น ต่ อ
ภาครัฐ 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แผนย่ อยปั จ จั ย สนั บ สนุ น 
ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

     

70:30  75:25 80:20 80:20 

คณะที่ปรึกษาฯ และหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบก าหนดขึ้น 

     
70:30  70:30  70:30  70:30  

ผลการด าเนินงาน      80:20 78:22 77:23       
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