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หลกัเกณฑก์ารพจิารณาหน่วยงาน กลุ่ม Blue Sky 
Research Fund 

• สรา้งความเขม้แข็งของนักวจิยัใหม่

• สรา้งความเขม้แข็งดา้นการวจิยั Blue Sky

• สรา้งความเขม้แข็งของศนูยว์จิยัในสถาบนัการศกึษา

• สรา้งความเขม้แข็งดา้นการบรหิารงานวจิยั

• สรา้งความเขม้แข็งดา้นโครงการพืน้ฐาน (Organization Lab)

• สรา้งผลงานตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาต ิหรอื TCI กลุม่ 1 ขึน้   
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หน่วยบรหิารและจัดการทนุวจัิยดา้นการพัฒนาก าลงัคน  และทนุ
ดา้นการพัฒนาสถาบนัอดุมศกึษา การวจัิยและการสรา้ง

นวัตกรรม (บพค).
1. เพือ่พัฒนาก าลงัคนในสาขาทีจ่ าเป็นตอ่การพัฒนาประเทศตามนโยบายและยทุธศาสตรก์าร
อดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิยและนวตักรรม และนโยบายของรัฐบาล

2. รวมถงึการสนับสนุนนักวจัิยและบคุลากรอืน่ หลงัปรญิญา การพัฒนาสถาบนัอดุมศกึษาและ
สถาบนัวจัิยและนวตักรรม

3.การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

4.ตามเป้าหมายของแผนยทุธศาสตร ์อววน. แพลตฟอรม์ที ่1 การพัฒนา ก าลงัคนและสถาบนั
ความรู ้เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไปสูก่ารเป็นประเทศรายไดส้งู



แพลตฟอรม์ที ่1 การพฒันา ก าลงัคนและสถาบนัความรู ้เพือ่เพิม่ขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัของ ระเทศ  สูก่ารเ ็น ระเทศราย ดส้งู 

โปรแกรมที ่1 สรา้งระบบผลติและพัฒนาก าลงัคนใหม้คีณุภาพ

โปรแกรมที ่2  ผลติก าลงัคนระดบัสงูรองรับ EEC และระบบเศรษฐกจิสงัคมของ
ประเทศ

โปรแกรมที ่3  สง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติและพัฒนาทกัษะเพือ่อนาคต

โปรแกรมที ่4  สง่เสรมิปัญญาประดษิฐเ์ป็นฐานขบัเคลือ่นประเทศในอนาคต (AI 
for All)

โปรแกรมที ่5  สง่เสรมิการวจัิยขัน้แนวหนา้

โปรแกรมที ่6 การวจัิยพืน้ฐานทีป่ระเทศไทยมศีกัยภาพ 



โปรแกรมที ่1 สรา้งระบบผลติและพัฒนาก าลงัคนใหม้คีณุภาพ   
(ผลสมัฤทธิท์ีส่ าคญัภายในปี พ.ศ. 2565)  

เป้าหมาย (Objective)

เพือ่สรา้งปัจจัยเอือ้ทีส่ง่เสรมิการพัฒนาและใชป้ระโยชนศ์กัยภาพ
ก าลงัคน ระดบัสงู

ใหส้ามารถท างานตอบสนองการพัฒนาประเทศไดอ้ยา่งเต็ม
ประสทิธภิาพ

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ก าลงัคน เพือ่รองรับกจิกรรมวจัิย การพัฒนา
เทคโนโลยแีละนวัตกรรม

เชน่ นักวจัิย นักวทิยา ศาสตร ์วศิวกร นักบรหิาร จัดการ 
เทคโนโลย ี หรอืผูเ้ชีย่วชาญระดบัสงูในสาขาอืน่ๆ



OKR  O1.1 พฒันาระบบนิเวศเพือ่การพฒันาและใชก้ า 
ลงัคนคณุภาพตรงความตอ้งการของ ระเทศ 

KR1.1.1  มรีะบบทีส่ามารถน าไปใชเ้พือ่การประมาณการและวางแผนความ
ตอ้งการพัฒนา ก าลงัคนของระบบวจัิย และความตอ้งการของประเทศภายใต ้
การเปลีย่นแปลงของโลก

KR1.1.2  มรีะบบในการสรา้งและสนับสนุนเสน้ทางอาชพีนักวจัิยและความ
ตอ่เนือ่งของการวจัิย เพือ่เพิม่จ านวนนักวจัิยและพัฒนาเป็น 25 คนตอ่
ประชากร 10,000 คน ภายในปี 2565

KR1.1.3 มรีะบบพัฒนาก าลงัคนรว่มระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษากบัภาคเอกชน 
เพือ่พัฒนา บณัฑติคณุภาพ/ผูส้ าเร็จการศกึษาใหมท่ีม่ทีกัษะตรงหรอืใกลเ้คยีง
กบัทีต่ลาดงาน ตอ้งการ ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 70

KR1.1.4  มรีะบบและกลไกดงึดดูและสนับสนุนการเคลือ่นยา้ยบคุลากรวจัิย
และผูเ้ชีย่วชาญทัง้ ในและตา่งประเทศ เพือ่ใหเ้กดิการเคลือ่นยา้ยบคุลากร
อยา่งนอ้ย 1,000 คน และม ีการดดูซบัองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลย ี



กรอบการวจิยั

เร ือ่ง โจทยว์จิยั 

1.การขยายผลหลกัสตูร อดุมศกึษา
และอาชวีศกึษาที ่เชือ่มโยง
สถาบนัการศกึษาและ 
ภาคอตุสาหกรรมแบบบรูณาการ 
การเรยีนรูก้บัการท างาน 
(Workintegrated Learning: WiL) 

1. สรา้งเครอืขา่ยระหวา่งโรงเรยีนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีเ่ป็นตวั ป้อนนักเรยีน
ใหก้บัสถาบนัอดุมศกึษาหรอืวทิยาลยัอาชวีศกึษา

2. ผอ่นคลายขอ้จ ากดัดา้นมาตรฐานหลกัสตูรการศกึษาเพือ่ใหส้ามารถ ระดม
ทรัพยากรบคุคลและโครงสรา้งพืน้ฐานจากสถานประกอบการ มาชว่ยจัด
การศกึษาไดด้ยี ิง่ข ึน้  

3. จัดท าหลกัสตูรรปูแบบใหมใ่นระดบับณัฑติศกึษาเพือ่ผลติบคุลากรวยั ท างาน
รว่มกนัระหวา่งมหาวทิยาลยักบัสถานประกอบการ สง่เสรมิให ้อาจารยท์ าหนา้ที่
เชือ่มโยงองคค์วามรูเ้ชงิทฤษฎเีขา้กบัการปฏบิตังิาน ใหค้ าปรกึษาและก ากบั
ดแูลนักศกึษาทัง้ดา้นการท างานและการเรยีน พรอ้มทัง้ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละ
เทคนคิการแกไ้ขปัญหาของ ภาคอตุสาหกรรม เพือ่ยกระดบัการสรา้งนวตักรรม
ทัง้ดา้นผลติภณัฑ ์และกระบวนการ (Product-Process of Innovation) ใน 
ภาคอตุสาหกรรมอยา่งยั่งยนื 

4. จัดตัง้หน่วยงานทีท่ าหนา้ทีร่ับผดิชอบการจัดการเรยีนรูแ้บบ WiL ในวงกวา้ง 
5. จัดท าระบบสารสนเทศและฐานขอ้มลู เพือ่บรหิารกระบวนการ เก็บ ขอ้มลู เพือ่

การตดิตามประเมนิผลการบรูณาการการท างานเชือ่มโยง ระหวา่ง
สถาบนัอดุมศกึษาและภาคอตุสาหกรรม 



กรอบการวจิยั

เร ือ่ง โจทยว์จิยั 

2. การสง่เสรมิการเคลือ่นยา้ย
บคุลากรทัง้ในประเทศและจาก 
ตา่งประเทศของสถาบนั 
อดุมศกึษา และหน่วยงาน
ภาครัฐ ไปปฏบิตังิานในภาคการ
ผลติ บรกิาร สงัคมและชมุชน
เพือ่เพิม่ขดีความสามารถการ
แขง่ขนัของ ประเทศ (Talent 
Mobility & Cross-border 
Talent Mobility) 

1. จัดตัง้ศนูยบ์รหิารจัดการและหน่วยประสานงาน Talent Mobility ใน 
สถาบนัอดุมศกึษา หรอืหน่วยงานของรัฐ โดยจัดสรรงบประมาณ ใหแ้ก่
สถาบนัอดุมศกึษาและหน่วยงานของรัฐแบบมเีงือ่นไข เพือ่ สง่เสรมิการด าเนนิ
งานและการอ านวยความสะดวกใหแ้กบ่คุลากร วจัิยและนวตักรรมไปปฏบิตังิาน
ในหน่วยงานอืน่

2. จัดตัง้สถาบนัวจัิยหรอืหน่วยงานวจัิยรว่มระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษา และ
ภาคเอกชน เพือ่อ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึบคุลากร ผูเ้ชีย่วชาญ รวมถงึ
เครือ่งมอือปุกรณท์ีอ่ านวยความสะดวกดา้นการ วจัิยพัฒนา โดยเป็นการลงทนุ
รว่มระหวา่งภาคเอกชนและภาครัฐ 

3. สง่เสรมิการถา่ยโอนความรูเ้ชงิลกึจากผูเ้ชีย่วชาญตา่งประเทศในเรือ่ง ที่
เกีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยหีรอืสาขาเฉพาะทางส าคญัเรง่ดว่นเพือ่เพิม่ ขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

4. สนับสนุนการรับการถา่ยโอนและดดูซบัความรูเ้ชงิลกึเฉพาะดา้นจาก 
ตา่งประเทศผา่นการปฏบิตังิานรว่มกบัผูเ้ชีย่วชาญในสถาบนัอดุมศกึษา ใน
ประเทศหรอืสถาบนัวจัิยชัน้น าในตา่งประเทศ เพือ่น ามาเป็นแนวทาง น าไปสู่

การสรา้งขดีความสามารถดา้นการวเิคราะหข์ัน้สงูตาม มาตรฐานสากล
ภายในประเทศ ยกระดบัความสามารถเชงิการวเิคราะห ์ทดสอบและการวจัิย
พัฒนาของบคุลากรเฉพาะทางในสถาน ประกอบการ ลดขอ้จ ากดัดา้น



กรอบการวจิยั

เร ือ่ง โจทยว์จิยั 

3. การดงึดดูผูเ้ชีย่วชาญจาก 
ตา่งประเทศเขา้มาปฏบิตังิานใน 
ประเทศไทย (Brain Circulation)

4. การใชป้ระโยชนผ์ูม้ศีกัยภาพสงู 
(Talent Utilization) 

1. สง่เสรมิการน าบคุลากรชาวไทยทีม่ศีกัยภาพสงูจากตา่งประเทศเขา้มา ท างาน
ในประเทศไทย (Reverse Brain Drain) ในสาขาทีข่าดแคลน  

2. ปรับปรงุมาตรการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ดงึดดูคนตา่งชาตเิขา้มาเป็น บคุลากร
ทกัษะในประเทศไทย เชน่ ปรับปรงุเงือ่นไขวซีา่นักศกึษา ตา่งชาตใิหส้ามารถท 
างานระหวา่งเรยีน และหางานท าหลงัส าเร็จ การศกึษาได ้เป็นตน้ 

3. เชญิชวนมหาวทิยาลยัระดบัโลกเขา้มาตัง้ในประเทศไทย 
4. สรา้งเสน้ทางอาชพีของนักวจัิยใหจ้งูใจคนรุน่ใหมโ่ดยการปรับเกณฑ ์รายได ้

หรอืสวสัดกิารในสถาบนัวจัิย 

1. สนับสนุนทนุวจัิยระดบัหลงัปรญิญาเอกและหลงัปรญิญาโท (Postdoctoral and 
Postgraduate Program) เพือ่ท างานวจัิย รว่มกบัภาคอตุสาหกรรมเพิม่พนูทักษะ
และประสบการณใ์หแ้ก ่นักวจัิยรุน่ใหมใ่หส้ามารถเป็นนักวจัิยระดบัหวัหนา้โครงการ  



3.2 โ รแกรมที ่2  ผลติก าลงัคนระดบัสงูรองรบั 
EEC และระบบเศรษฐกจิสงัคมของ ระเทศ 

เป้าหมาย (Objective)

เพือ่เสนอมาตรการและกลไกรองรับการพัฒนาก าลงัคน

เพือ่ตอบสนองความ ตอ้งการของอตุสาหกรรมทีอ่ยูใ่นพืน้ที ่EEC ซึง่จะ
ครอบคลมุอตุสาหกรรม First S-curve และ New S-curve และการพัฒนา
โครงสรา้งพืน้ฐาน

ไดแ้ก ่การขนสง่ทางราง พาณชิยน์าว ีและโลจสิตกิส์ และครอบคลมุ 
กลุม่เป้าหมายก าลงัคนทัง้ระดบัอาชวีศกึษา ปรญิญาตร ีโท และเอก 



OKR  O1.2   มกี าลงัคนระดบัสงูรองรบั EEC และระบบ
เศรษฐกจิสงัคมของ ระเทศ 

KR1.2.1  นวัตกรรมการจัดการและการฝึกอบรม เพือ่พัฒนาก าลงัคนระดบัสงู
ทีส่ามารถตอบ ความตอ้งการของประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สอดคลอ้งตอ่
ความตอ้งการของการ พัฒนาพืน้ที ่EEC

KR1.2.2  แรงงานมทีักษะระดบัสงู ตรงกบัความตอ้งการเพือ่การพัฒนา EEC 
โดยการจัดหาและ พัฒนาบคุลากรรองรับ 10 อตุสาหกรรมในพืน้ที ่EEC ใหไ้ด ้
188,000 คน 



กรอบการวจิยั

เร ือ่ง โจทยว์จิยั 

1. การพัฒนาระบบขอ้มลูและ 
แผนความตอ้งการบณัฑติของ 
พืน้ที ่EEC 

2. การพัฒนาความสามารถ
ดา้น เทคโนโลยใีหแ้กส่ถาน 
ประกอบการโดยใชโ้จทยร์ว่ม 
(Training Consortium หรอื 
R&D Consortium) 

3. 

1. ระบบขอ้มลูทีส่ามารถรายงานขอ้มลูความตอ้งการก าลงัคนของพืน้ที ่ไดอ้ยา่งทัน
สถานการณ ์สามารถจ าแนกขอ้มลูความตอ้งการก าลงัคน ในมติติา่งๆ ได ้เชน่ กลุม่
อตุสาหกรรม อาชพี สาขาความเชีย่วชาญ และทกัษะ เป็นตน้  
1. จัดเวทใีหส้ถานประกอบการรว่มกนัก าหนดโจทยค์วามตอ้งการพัฒนา ทักษะและ

ความรูแ้กบ่คุลากร เพือ่ใหก้ารพัฒนาบคุลากรใน ภาคอตุสาหกรรมใชท้รัพยากร
อยา่งมปีระสทิธภิาพ และสรา้งความ รว่มมอือนัเขม้แข็งใหก้บัสถานประกอบการที่
อยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรม เดยีวกนัหรอืมลีกัษณะกจิการคลา้ยคลงึกนั 

2. จัดตัง้หน่วยงานรับผดิชอบประสานกลุม่อตุสาหกรรมใหเ้กดิการ พัฒนาบคุลากร
และการวจัิยแบบ Consortium 

1. บรูณาการการเรยีนรูก้บัการท างาน (Work-integrated Learning: WiL)
2. การสง่เสรมิการเคลือ่นยา้ยบคุลากรทัง้ในประเทศและจาก ตา่งประเทศของ

สถาบนัอดุมศกึษาและหน่วยงานภาครัฐ ไป ปฏบิตังิานในภาคการผลติบรกิาร 
สงัคมและชมุชนเพือ่เพิม่ขดี ความสามารถการแขง่ขนัของประเทศ (Talent 
Mobility & Crossborder Talent Mobility)  3. การท าวจัิยระดบัหลงัปรญิญาเอก
หรอืหลงัปรญิญาโท (Postdoctoral and Postgraduate Program) ทีม่โีจทยว์จัิย
มาจากสถาน ประกอบการในพืน้ที ่EEC 



กรอบการวจิยั

เร ือ่ง โจทยว์จิยั 

3.การสง่เสรมิการพัฒนา ก าลงัคน
หรอืการวจิัยรว่ม ระหวา่งสถาน 
ศกึษากบัสถาน ประกอบการใน
พืน้ที ่EEC 

4. การใชน้วตักรรมทางการศกึษา 
แบบ Sandbox

. 1.บรูณาการการเรยีนรูก้บัการท างาน (Work-integrated Learning: WiL) 
2. การสง่เสรมิการเคลือ่นยา้ยบคุลากรทัง้ในประเทศและจาก ตา่งประเทศของ
สถาบนัอดุมศกึษาและหน่วยงานภาครัฐ ไป ปฏบิตังิานในภาคการผลติบรกิาร สงัคม
และชมุชนเพือ่เพิม่ขดี ความสามารถการแขง่ขนัของประเทศ (Talent Mobility & 
Crossborder Talent Mobility) 
3. การท าวจิัยระดบัหลงัปรญิญาเอกหรอืหลงัปรญิญาโท (Postdoctoral and 
Postgraduate Program) ทีม่โีจทยว์จัิยมาจากสถาน ประกอบการในพืน้ที ่EEC 

1. พัฒนาหลกัสตูรการเรยีนการสอนในสถาบนัการศกึษารปูแบบใหม ่เพือ่พัฒนา
บคุลากรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของอตุสาหกรรมใน พืน้ที ่EEC โดยขอ
ยกเวน้มาตรฐานการศกึษาบางประการ

2. สนับสนุนการวจัิยพัฒนาและสรา้งนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรม โดย อาศยั
ประโยชนจ์ากองคค์วามรูข้องบคุลากรในสถาบนัอดุมศกึษาเพือ่ สรา้งความเชือ่มโยง
ของกระบวนการในระบบอตุสาหกรรมผา่นการ วเิคราะหแ์ละบรหิารจัดการความเสีย่ง
ในหว่งโซอ่ตุสาหกรรม



3.3 โปรแกรมที ่3  สง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติและพัฒนา
ทักษะเพือ่อนาคต  (ผลสมัฤทธิท์ีส่ าคญัภายในปี พ.ศ. 2565) 

เป้าหมาย (Objective)

เพือ่พัฒนากลไกและมาตรการเพือ่สง่เสรมิการศกึษาและการเรยีนรู ้ตลอดชวีติ

เพือ่เพิม่พนูสมรรถนะใหม่ๆ  รองรับอาชพีทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามแนวโนม้การ
เปลีย่นแปลงเทคโนโลย ีของโลก

และเพือ่เพิม่ความสามารถในการถกูจา้งงาน 



OKR  O1.3   พฒันาระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติและทกัษะเพือ่
อนาคต 

KR1.3.1  มรีะบบจัดการทรัพยากรมนุษยท์ีไ่ดรั้บการยอมรับ ทีท่ าใหบ้คุลากรของ
ประเทศไทยม ีชดุความรูท้ักษะทีจ่ าเป็นส าหรับอนาคต ทีส่ามารถปรับตวัจาก
ผลกระทบของการ เปลีย่นแปลงเทคโนโลยแีละรปูแบบธรุกจิอยา่งฉับพลนั 
(disruption)

KR1.3.2  ระบบการเรยีนรู ้การเสรมิทักษะใหม ่และเทคโนโลยสีนับสนุนการเรยีนรู ้
ตลอดชวีติที ่เขา้ถงึไดส้ าหรับทกุคน ทีถ่กูน าไปใชอ้ยา่งทั่วไปและไดม้าตรฐานเป็น
ทีย่อมรับ

KR1.3.3 มพีืน้ทีแ่ละนเิวศการเรยีนรูท้ีไ่ดม้าตรฐาน เขา้ถงึได ้และถกูน าไปใช ้
อยา่งม ีประสทิธภิาพและประสทิธผิล ส าหรับคนทกุวัย โดยเฉพาะเยาวชน เพือ่
เสรมิการม ีทักษะแหง่อนาคต โดยเฉพาะทกัษะดา้นวจัิย วศิวกรรม และนวัตกรรม 
หรอืวทิยาการ ทีส่ าคญัตา่งๆ เชน่ การสรา้งโรงประลองตน้แบบทางวศิวกรรม 
(Fabrication Lab for STEM) พพิธิภณัฑเ์พือ่การเรยีนรูท้กุเมอืง 



กรอบการวจิยั

เร ือ่ง โจทยว์จิยั 

1. การยกระดบัระบบฝึกอบรม 
เพือ่พัฒนาทักษะส าหรับบคุลากร 
วยัท างาน (Re-skill/ Up-skill) 

1. ผลกัดนัระบบสง่เสรมิการพัฒนาทักษะทีต่อบสนองบคุลากรวยัท างาน ทกุชว่ง
อาย ุและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการการใชท้กัษะของตลาด งาน โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่บคุลากรทีอ่ยูใ่นสถานประกอบการขนาด กลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

2. จัดท าระบบธนาคารหน่วยกติ (Credit Bank System) เพือ่พัฒนา ระบบสะสม
หน่วยกติทีเ่กดิจากการเรยีนทัง้ในระบบการศกึษา การ ฝึกอบรมนอกระบบ
การศกึษา หรอืการเทยีบโอนประสบการณก์าร ท างาน และน าไปเทยีบเป็น
คณุวฒุทิางการศกึษา โดยจัดท าเป็นระบบ ธนาคารหน่วยกติแหง่ชาต ิหรอืระบบ
ธนาคารหน่วยกติเฉพาะของแต ่ละกลุม่สถาบนัอดุมศกึษา

3. พัฒนาหลกัสตูรเพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะระยะสัน้ (Microcredential / nano-
credential) โดยเป็นหลกัสตูรทีเ่นน้พัฒนา ความรูแ้ละทักษะทีน่ าไปใชท้ างาน
ไดจ้รงิ ใชร้ะยะเวลาเรยีนสัน้ สามารถตอบสนองการพัฒนาทกัษะของกลุม่คน
ทกุชว่งวยั และ สามารถสะสมหน่วยกติเพือ่เทยีบโอนเขา้สูก่ารศกึษาในระบบได ้

4. สนับสนุนการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการ พัฒนา
ประเทศ โดยเนน้สาขาองคค์วามรูท้ีช่ว่ยสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัใหก้บั
การพัฒนาอตุสาหกรรม เชน่ สาขาปัญญาประดษิฐ ์วทิยาศาสตรข์อ้มลู 
การเกษตรอจัฉรยิะ เป็นตน้  

2



กรอบการวจิยั
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2. การพัฒนาและขยายผล 
หลกัสตูรการเรยีนรูผ้า่นชอ่งทาง 
ออนไลน ์(Massive Open Online 
Courses - MOOCs) 

3. การจัดตัง้หอ้งปฏบิตักิาร STEM 
Lab ในโรงเรยีน 

1. การอบรมหลกัสตูรในเนือ้หาทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ ภาคอตุสาหกรรม 
และมปีระสทิธภิาพในการชว่ยพัฒนาความรูแ้ละ ทกัษะของผูเ้รยีน 

2. พัฒนาระบบแฟ้มประวตักิารพัฒนาทักษะรายบคุคลออนไลน ์(Electronic skill
portfolio) และฐานขอ้มลูหลกัสตูรฝึกอบรม เพือ่ เป็นระบบบรหิารจัดการและ
อ านวยความสะดวกในการรับบรกิารการ ฝึกอบรม การประเมนิชอ่งวา่งของ
ทกัษะทีต่อ้งการจากการฝึกอบรม เชือ่มโยงกบัระบบขอ้มลูผลการศกึษาของ
สถาบนัการศกึษา ความ ตอ้งการของตลาดงาน ฐานขอ้มลูหลกัสตูรฝึกอบรม 
และฐานขอ้มลู หน่วยงานประเมนิสมรรถนะอาชพี เป็นตน้ 

1. ปลกูฝังการสรา้งนวตักรรมและเรยีนรูแ้บบลงมอืท าโดยอาศยั เครือ่งมอืทนัสมัย
ในการสรา้งงาน เพือ่สรา้งทักษะทีเ่ยาวชนพงึมใีน ศตวรรษที ่21 สรา้งโครงสรา้ง
พืน้ฐานทีจ่ าเป็นตอ่การเรยีนรูใ้หก้บั เยาวชน เพือ่รองรับตอ่การเปลีย่นแปลงพัฒนา
หลกัสตูรในอนาคต 



3.4 โปรแกรมที ่4  สง่เสรมิปัญญาประดษิฐเ์ป็นฐานขบัเคลือ่น
ประเทศในอนาคต (AI for All)  

เป้าหมาย (Objective)

เพือ่พัฒนาก าลงัคนและสรา้งความตระหนักดา้นเทคโนโลยี
ปัญญาประดษิฐ์

เพือ่ รองรับการเปลีย่นผา่นของภาคเศรษฐกจิและสงัคมจากยคุ
เทคโนโลยสีารสนเทศไปสูย่คุปัญญาประดษิฐ ์



OKR  O1.4   พัฒนาก าลงัคนทีส่ามารถสรา้ง พัฒนาเครือ่งมอืทางปัญญาประดษิฐ ์
และท างานโดยใช ้เทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ ์และสง่เสรมิการใชปั้ญญาประดษิฐ์
เพือ่เป็นฐาน ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

KR1.4.1  เด็กและเยาวชนมคีวามเขา้ใจและทักษะพืน้ฐานดา้นคณติศาสตร ์
วทิยาการคอมพวิเตอร ์และปัญญาประดษิฐ ์ทีส่ามารถน าไปใชง้านพืน้ฐานได ้
จ านวน 200,000 คน

KR1.4.2  บคุลากรทีม่ทีักษะพืน้ฐานดา้นวทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละ
ปัญญาประดษิฐ ์หรอืการพัฒนา ตอ่ยอดเทคโนโลยดีา้นปัญญาประดษิฐท์ีส่ามารถ
น าไ ปใชง้านได ้จ านวน 200,000 คน

KR1.4.3 ผูป้ระกอบการ SMEs ทีส่ามารถเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนนิงานหรอื 
เพิม่มลูคา่ผลติภณัฑ ์หรอืบรกิารดว้ยเทคโนโลย ีAI จ านวน 5,000 ราย

KR1.4.4  นักวจัิยดา้นวทิยาการคอมพวิเตอรข์ัน้สงูและปัญญาประดษิฐ ์และนัก
ออกแบบพัฒนา ขัน้แนวหนา้ เพิม่ขึน้จ านวน 100 คน 
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1. ปัญญาประดษิฐส์ าหรับ 
สาธารณชน 

2. การเพิม่บคุลากรป้อน 
ตลาดแรงงานทีส่ามารถท างาน
โดย ใชเ้ทคโนโลยี
ปัญญาประดษิฐแ์ละ การเรยีนรู ้
ของเครือ่ง (AI/ Machine 
Learning) ได ้

1. การฝึกอบรมระยะสัน้หรอืจัดกจิกรรมเพือ่สรา้งใหเ้กดิกระแสดา้น ปัญญา
ประดษิฐส์ าหรับสาธารณะและการสรา้งการรับรูใ้นสงัคม 

2. การสรา้งใหเ้กดิความเขา้ใจการศกึษาพืน้ฐานดา้นปัญญาประดษิฐ ์ใหก้บัเด็กและ
เยาวชน 

3. การพัฒนาแรงงานดา้นปัญญาประดษิฐ ์สรา้งใหเ้กดิก าลงัคนป้อน ตลาดแรงงาน
ทีส่ามารถท างานโดยใชเ้ทคโนโลยปัีญญาประดษิฐแ์ละ การเรยีนรูข้องเครือ่ง 
(AI/Machine Learning) ได ้ 

4. การสนับสนุนใหม้กีารเปลีย่นผา่นธรุกจิสูย่คุปัญญาประดษิฐ ์
5. การจัดตัง้ศนูยก์ารศกึษาและสง่เสรมิปัญญาประดษิฐ ์

1. การถา่ยโอนความรูร้ะหวา่งสถาบนัการศกึษากบัภาคอตุสาหกรรม
2. สนับสนุนการเพิม่จ านวนบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถดา้น เทคโนโลยี

ปัญญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรูข้องเครือ่ง  
3. พัฒนาหลกัสตูรการเรยีนการสอนผา่นการปฏบิตัจิรงิรปูแบบใหมใ่น 

สถาบนัการศกึษาใหท้นัตอ่การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี



กรอบการวจิยั

เร ือ่ง โจทยว์จิยั 

3. การจัดการดา้นโครงสรา้ง 
พืน้ฐานผา่น National Robotics 
and Automation Center 
1

1. สง่เสรมิแหลง่เรยีนรูเ้ทคโนโลยสีมัยใหม ่เพือ่ฝึกปฏบิตักิารใช ้เทคโนโลยี
ปัญญาประดษิฐ ์

2. จัดตัง้แหลง่วจัิยพัฒนาเทคโนโลยรีว่มกนั ระหวา่งภาคเอกชนกบั 
สถาบนัการศกึษาและสถาบนัวจัิยชัน้น าของประเทศ

3. จัดการอบรมเฉพาะทาง เพือ่สนับสนุนดา้นการฝึกหดั การสาธติการ ใชง้าน
เทคโนโลยใีหมแ่กบ่คุลากรทีส่นใจในภาครัฐและเอกชน 



3.5 โ รแกรมที ่5 สง่เสรมิการวจิยัขัน้แนวหนา้ และ
การวจิยัพืน้ฐานที ่ระเทศ ทยมศีกัยภาพ  

เป้าหมาย (Objective)

เพือ่พัฒนาองคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทีเ่หมาะสมกับ 
ลกัษณะเฉพาะของคนไทย

และเพิม่ศกัยภาพในการรับมอืภยัคกุคามอนัเกดิจากการพัฒนาเทคโนโลยทีี ่
เปลีย่นแปลงอยา่งฉับพลนั

รวมทัง้สามารถพึง่พาตวัเองไดใ้นยคุทีม่กีารเชือ่มโยงระหวา่งประเทศในทกุ
มติทิาง เศรษฐกจิและสงัคม 



OKR O1.5a  พฒันาระบบนิเวศการวจิยัพืน้ฐานและการวจิยัขัน้
แนวหนา้ทีส่ง่เสรมิและอ านวย ความสะดวกในการท าวจิยัและ
นวตักรรม 

KR1.5a.1 มรีะบบบรหิารจัดการการวจัิยพืน้ฐานและการวจัิยขัน้แนวหนา้ ทีม่ี
ประสทิธภิาพ สามารถผลติผลงานวจัิยทีน่ าไปตอ่ยอดสูก่ารใชป้ระโยชนท์าง 
เศรษฐกจิและสงัคมไดเ้พิม่ขึน้ทกุปี

KR1.5a.2  โครงสรา้งพืน้ฐานการวจัิยพืน้ฐานของประเทศและการวจัิยขัน้
แนวหนา้ ทีเ่พยีงพอ ทีม่กีระบวนการประเมนิประสทิธภิาพและคณุภาพ 



O1.5b  พัฒนาองคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตร ์สงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์
และเทคโนโลย ีเพือ่สรา้ง องคค์วามรูท้ีเ่หมาะสมกบัลักษณะเฉพาะของ
คนไทย สรา้งโอกาสใหค้นไทยเป็นเจา้ของ เทคโนโลยแีละนวตักรรมที่
ตอบสนองตอ่โจทยท์า้ทายในอนาคต 

KR1.5b.1  องคค์วามรูแ้ละกระบวนทศันใ์หมท่างมนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์
หรอืวทิยาศาสตรท์ี ่สรา้งความเขา้ใจและท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของสงัคม 
หรอืวทิยาการทีส่ าคญัที ่ประเทศตอ้งมใีนอนาคต อยา่งนอ้ย 5 เรือ่งตอ่ปี

KR1.5b.2  จ านวนบทความวจัิยทีไ่ดรั้บการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ
ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ(Top-tier Journals) ทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูทีไ่ดรั้บการ
ยอมรับ เพิม่ขึน้ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 5 ตอ่ปี และตดิอนัดบั 1 ของ ASEAN ภายใน
ปี 2570

KR1.5b.3  ผลงานวจัิยทีเ่ป็นการคน้พบสิง่ใหม ่(New Discovery) การท า
ส าเร็จเป็นครัง้แรกในโลก (First in Class) หรอืการสรา้งสิง่ทีด่ทีีส่ดุในโลก 
(Best in Class) อยา่งนอ้ย 3 เรือ่ง 



O1.5b  พัฒนาองคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตร ์สงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์และ
เทคโนโลย ีเพือ่สรา้ง องคค์วามรูท้ีเ่หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของคนไทย สรา้ง
โอกาสใหค้นไทยเป็นเจา้ของ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมทีต่อบสนองตอ่โจทยท์า้
ทายในอนาคต 

KR1.5b.4 เครอืขา่ยนักวจัิยไทยมสีว่นรว่มใน global research value chain 
เกดิโครงการวจัิย รว่มกบักลุม่วจัิยส าคญัของโลกหรอืไดรั้บทนุวจัิยจาก
หน่วยงานใหท้นุส าคญัของโลก เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 ตอ่ปี

KR1.5b.5  ธรุกจิทีใ่ชเ้ทคโนโลยเีขม้ขน้ (Deep-tech) ทีม่กีารพัฒนาเทคนคิ
ทางดา้นวศิวกรรม หรอืตน้แบบ (Prototype) ทีเ่กดิจากงานวจัิยขัน้แนวหนา้ 
อยา่งนอ้ย 10 บรษัิท

KR1.5b.6  มรีะบบทีเ่ก็บหรอืเชือ่มโยงวทิยาการหรอืองคค์วามรูด้า้น
วทิยาศาสตร ์สงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์และเทคโนโลยขีองประเทศ ทัง้เชงิ
ปรมิาณ เชงิคณุภาพ และผูถ้อืครอง งานความรูใ้นปัจจบุนัทีส่ามารถเขา้ถงึ
และสบืคน้และเป็นทีย่อมรับ ตลอดจนมกีาร วเิคราะหว์ทิยาการส าคญัที่
ประเทศตอ้งมใีนอนาคต 



กรอบการวจิยั

เร ือ่ง โจทยว์จิยั 

1. การแพทยแ์ละสาธารณสขุ
ขัน้ แนวหนา้ (Health 
Frontier) และการวจัิย
พืน้ฐาน 

2. อาหารเพือ่อนาคต (Food 
for the Future) 

1. การวจัิยเพือ่ก าหนดทศิทางการวจัิยใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์และ ความ
เชีย่วชาญของประเทศ  

2. การวจัิยเพือ่อนาคต (future/ frontier research)  
3. การวจัิยทีเ่ป็น strategic research issue ทีส่รา้งประเทศใหม้คีวามเขม้แขง็ 

1. การวจัิยเพือ่หาแหลง่โปรตนีทางเลอืกจากพชื สตัว ์ 
2. การประเมนิคณุภาพทางเคมปีระสาทสมัผัส (Chemical Senses) ใน ระดบั

โมเลกลุ (Molecular Sensory) ดา้นกลิน่รส และประสาทสมัผัสรวม และ
ความสมัพันธร์ะหวา่งสมองและทางเดนิอาหาร (Gut-brain Axis)

3. การออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑอ์าหารโดยใชน้วตักรรมในระดบั ชวีวทิยา
โมเลกลุและการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานดา้น OMICs 

4. การพัฒนาศนูยว์จัิยพืน้ฐานและเทคโนโลยขีัน้สงูของอตุสาหกรรม อาหาร เชน่ 
Molecular Sensory, OMICs in Food, Novel Food Processing and Smart 
Technology, Neuroscience-related Food Sensory Analysis, Chemical 
Migration of Food Contact Materials เป็นตน้ 



กรอบการวจิยั

เร ือ่ง โจทยว์จิยั 

3. พลังงานแหง่อนาคต (Future 
Energy) 

4. Open Society สงัคมสนัต ิ
ประชาธรรม 

1. การวจัิยเพือ่สรา้งความมั่นคงดา้นพลงังาน การพัฒนาวตัถหุมนุเวยีน 
ภายในประเทศเพือ่การผลติพลงังานอยา่งยัง่ยนื การเพิม่จ านวนและ ศกัยภาพ
ของผูผ้ลติไฟฟ้ารายยอ่ย การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่ รองรับผูผ้ลติไฟฟ้า
รายยอ่ย การพัฒนาเทคโนโลยเีพือ่การกกัเก็บ พลงังานทีเ่หมาะสมกบับรบิท
ของประเทศ  

2. การพัฒนาแบตเตอรีใ่หส้ามารถใชง้านไดภ้ายในอาคารหรอืโรงไฟฟ้า ขนาด
เล็ก การพัฒนาแบตเตอรีร่องรับการใชง้านรถยนตไ์ฟฟ้า (EV)  

3. การพัฒนาเทคโนโลยพีลงังานสะอาด  
4. การพัฒนาอปุกรณ ์และเครือ่งตรวจวดัใหพ้รอ้มกบัภาคการผลติ และ การใช ้

พลงังานทีเ่ปลีย่นแปลงไป เชน่ Smart meter และ Smart device 
5. การพัฒนากฎระเบยีบและขอ้บงัคบั เพือ่รองรับเทคโนโลยกีาร เปลีย่นแปลง

เทคโนโลย ีโดยเฉพาะกลุม่เทคโนโลยเีปลีย่นโลก (Disruptive technology)  

1.ศกึษาชอ่งวา่งของทกัษะผูป้ระกอบการ (entrepreneurial skills) ใน ประเทศไทย  
2. สรา้งองคค์วามรูแ้บบองคร์วม ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ศลิปะ และ
วฒันธรรมสรา้งดชันสีนัตปิระชาธรรม เพือ่การตดิตามผล 



กรอบการวจิยั

เร ือ่ง โจทยว์จิยั 

5. การวจิัยพืน้ฐานดา้น 
สงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์และ 
ศลิปกรรมศาสตร ์

1. การรว่มกนัสรา้งองคค์วามรูจ้ากทนุทางชมุชนและทอ้งถิน่เพือ่สรา้งองค ์ความรู ้
ใหมท่ีม่คีวามหลากหลายขา้มพืน้ที/่วฒันธรรม/ภาษาถิน่ เกดิเป็น นวัตกรรมทีม่ี
ความหลากหลายอยา่งสอดรับกบัสงัคมปัจจบุนั 

2. การศกึษาทนุทางสงัคมและวัฒนธรรมทอ้งถิน่เพือ่ใชเ้ป็นกลไกในการ พัฒนา 
โดยศกึษาในรปูแบบ basic research ทีต่อ้งเขา้ใจแกน่แท ้ของชมุชน  

3. งานสรา้งสรรคผ์า่นภาษาถิน่และการใชภ้าษาถิน่เพือ่ท าความเขา้ใจ ทนุทาง
วฒันธรรม การเขา้ถงึ การรักษา การขยายความทนุทาง วฒันธรรมและมรดก
ทางวัฒนธรรม 

4. งานวจัิยพืน้ฐานเพือ่ท าความเขา้ใจแกน่แทข้องการแสดงของชมุชน และ
ทอ้งถิน่และพัฒนาคณุภาพชวีติ 

5. การสรา้งความหมายใหมแ่กม่รดกทางวฒันธรรมของชมุชนและ ทอ้งถิน่ โดย
กระบวนการมสีว่นรว่มและยอมรับของเจา้ของวฒันธรรม การใชท้นุทาง
วฒันธรรมและมรดกทางวฒันธรรมเป็นเครือ่งมอืในการ สรา้งกระบวนการพัฒนา
ชมุชน

6. การน าความรูจ้ากสหสาขาวชิา เชน่ วทิยาศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์
เศรษฐศาสตร ์มาประยกุตก์บังานวจัิยเชงิสงัคม เพือ่ใหเ้กดิการ เปลีย่นแปลง
ทางสงัคมอยา่งรอบดา้น  



3.6 โ รแกรมที ่6 พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทางการ
วจิยัทีส่ าคญั 

เป้าหมาย (Objective)

เพือ่มุง่สรา้งความเป็นเลศิ เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั สรา้งความ มั่งคัง่
ทางเศรษฐกจิอยา่งยั่งยนื และสรา้งความรว่มมอืทัง้ในและตา่งประเทศ 



OKR  O1.6   โครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การวจิยัในสเกลใหญท่ีจ่ าเ ็นตอ่การพฒันา
อตุสาหกรรมยทุธศาสตร ์และความมัน่คงของ ระเทศ ดร้บัการพฒันาอย่าง
เหมาะสม 

KR1.6.1  จ านวนบทความวจัิยทีไ่ดร้ับการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
(Top-tier Journals) อยา่งนอ้ย 20 ฉบบั ตอ่ปี

KR1.6.2  จ านวนผลงานวจัิยและเทคโนโลยทีีจ่ดสทิธบิตัร หรอืถกูน าไปใชส้รา้งมลูคา่เชงิ 
พาณชิย ์เพิม่ขึน้อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 10 ตอ่ปี

KR1.6.3 มลูคา่การลงทนุของบรษัิททีม่าใชป้ระโยชนจ์ากโครงสรา้งพืน้ฐานเพิม่เป็น 2 เทา่ 
ภายใน 5 ปี

KR1.6.4   เทคโนโลยตีน้แบบหรอืนวตักรรมจากการประยกุตใ์ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน อยา่งนอ้ย 
5 ตน้แบบตอ่อตุสาหกรรมนัน้

KR1.6.5   โครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่รองรับการทดสอบในระดบัอตุสาหกรรม (Pilot Plant) ที ่
ภาคเอกชนรว่มลงทนุ จ านวน 5 แหง่ 



กรอบการวจิยั

เร ือ่ง โจทยว์จิยั 

1. การจัดท าแผนพัฒนา 
โครงสรา้งพืน้ฐานการวจิัยขนาด 
ใหญร่ะดบัชาต ิ
2. โครงสรา้งพืน้ฐานการวจิัย 
ขนาดใหญด่า้นวฒันธรรม 

3. การเก็บรวมรวมตวัอยา่งทาง 
ชวีวทิยา 

4. โครงสรา้งพืน้ฐานการวจัิยขนาด 
ใหญด่า้นวทิยาศาสตรก์ายภาพ 

1. เก็บรวบรวมความหลากหลายทางวฒันธรรมและชาตพัินธุไ์วเ้ป็นสมบตั ิของชาติ
และมนุษยชาต ิเพือ่เป็นแหลง่คน้ควา้และตอ่ยอดของนักวชิาการ ไทยและ
นักวชิาการตา่งชาต ิเป็นทนุส าหรับการพัฒนานวตักรรม 

1. เก็บรวบรวมตวัอยา่งทางชวีวทิยา พยาธวิทิยาและความหลากหลาย ทางชวีภาพ
ไวเ้ป็นสมบตัขิองชาตแิละมนุษยชาต ิเพือ่เป็นแหลง่ คน้ควา้และตอ่ยอดของ
นักวชิาการไทยและนักวชิาการตา่งชาต ิเป็น ฐานขอ้มลูในการปรับปรงุพันธกุรรมและ
การรับมอืการเปลีย่นแปลง สภาพภมูอิากาศ รวมทัง้เป็นทนุในการพัฒนานวตักรรม 



4. ระยะเวลา

ระยะเวลาด าเนนิงานวจัิย 1-3 ปี

หากเป็นโครงการตอ่เนือ่งมากกวา่ 1 ปี

นักวจัิยตอ้งแสดงใหเ้ห็น เป้าหมายสดุทา้ย (End Goal) และมเีสน้ทางไปถงึ
เป้าหมายรายปี (Milestone) แสดงไวอ้ยา่งชดัเจน 



5. คณุสมบตัขิองผูเ้สนอขอรบัทนุและเงือ่น ข

5.1  ผูม้สีทิธเิสนอขอรับทนุ คอื สถาบนั/ หน่วยงาน/ นักวจัิย/ นักวชิาการ
อสิระ

5.2  กรอบงบประมาณขึน้อยูก่บัเป้าหมายและตวัชีว้ดัของชดุโครงการวจัิย

5.3  ขอ้เสนอโครงการเป็นชดุโครงการวจัิยทีม่กีรอบการวจัิยทีแ่สดงถงึ
เป้าหมายและตวัชีว้ดัของชดุ โครงการ

รวมถงึแสดงใหเ้ห็นถงึความเชือ่มโยงของโครงการวจัิยทีอ่ยูภ่ายใตช้ดุ
โครงการเพือ่ตอบ เป้าหมายใหญข่องชดุโครงการอยา่งชดัเจน 



6. การพจิารณาขอ้เสนอโครงการเชงิหลกัการ 

เกณฑใ์นการพจิารณาขอ้เสนอโครงการเชงิหลกัการ (Concept Paper) เบือ้งตน้

6.1  ขอ้เสนอโครงการเป็นชดุโครงการวจิัยและเป็นไปตามเงือ่นไขของประกาศทนุทีร่ะบไุว ้

6.2  มวีตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และแผนการด าเนนิงานทีช่ดัเจนสอดคลอ้งตามแนวทาง
ประกาศทนุ

6.3  สถาบนั/หน่วยงาน และผูร้ับผดิชอบโครงการมคีวามรู ้และประสบการณก์ารบรหิาร
จัดการงานวจัิย

การ ด าเนนิงานวจัิยและคาดไดว้า่จะสามารถปฏบิตังิานและควบคมุการวจัิยไดต้ลอดระยะเวลา
การรับทนุที ่ก าหนด  



6. การพจิารณาขอ้เสนอโครงการเชงิหลกัการ 

6.4  มทีนุการท างานเดมิในการท างานวจัิยเพือ่พัฒนาก าลงัคนและสถาบนั
ความรู ้และ/หรอืนโยบาย ในการขบัเคลือ่นการท างานในลกัษณะนี้

6.5  กรณีโครงการทีม่กีารสะทอ้นความรว่มมอืและการสนับสนุนจากภาคี
ผูใ้ชง้าน โดยมคีวามรว่มมอื ในรปูแบบของงบประมาณสมทบหรอืการ
สนับสนุนอืน่ๆ จะไดรั้บการพจิารณาเป็นพเิศษ

6.6  หน่วยบรหิารและจัดการทนุวจัิยดา้นการพัฒนาก าลงัคน และทนุดา้น
การพัฒนาสถาบนัอดุมศกึษา การวจัิยและการสรา้งนวตักรรม (บพค.) จะ
จัดการพจิารณาขอ้เสนอโครงการเชงิหลกัการ โดยผูม้สีว่น ไดเ้สยีส าคญั 
ผูใ้ชป้ระโยชนจ์ากงานวจัิยและผูท้รงคณุวฒุ ิและจะเชญิหน่วยงาน/นักวจัิยที่
ไดผ้า่นการ พจิารณาเขา้มาหารอืเพือ่พัฒนากรอบการวจัิยใหญท่ีต่อบ
เป้าหมายและ KR ของแตล่ะโปรแกรมตอ่ไป 



7. การสง่เอกสารขอ้เสนอโครงการเชงิหลกัการ 
(Concept Paper)

ขัน้ตอนการเสนอขอ้เสนอโครงการเชงิหลกัการ (Concept Paper)  

7.1  ประกาศทนุวนัที ่16 พฤศจกิายน 2562 ผา่นระบบบรหิารจัดการงานวจัิยแหง่ชาต ิ
(National Research Management System : NRMS) เว็บไซต ์www.nrms.go.th

7.2  ผูส้นใจสามารถสง่ขอ้เสนอโครงการฯ ตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนด โดยสามารถ download 
แบบฟอรม์ ไดท้ี ่www.nrms.go.th  โดยผูเ้สนอโครงการจะตอ้งน าขอ้เสนอโครงการฯ ยืน่
ผา่นระบบ NRMS ภายในวนัที ่30 พฤศจกิายน 2562  ทัง้นี ้เอกสารเชงิหลกัการควรมคีวาม
ยาวไมเ่กนิ 5 หนา้

7.3  หน่วยบรหิารและจัดการทนุวจัิยดา้นการพัฒนาก าลงัคน และทนุดา้นการพัฒนา
สถาบนัอดุมศกึษา การวจัิยและการสรา้งนวตักรรม (บพค.) ขอสงวนสทิธิใ์นการรับพจิารณา
เฉพาะขอ้เสนอโครงการฯ ที ่รายละเอยีดครบถว้นตามเงือ่นไข 



แพลตฟอรม์ที ่2 การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่ตอบโจทยท์า้ทายสงัคม  

โปรแกรมที ่7 โจทยท์า้ทายดา้นทรัพยากร สิง่แวดลอ้ม และการเกษตร

โปรแกรมที ่8 สงัคมสงูวยั

โปรแกรมที ่9 สงัคมคณุภาพและความมั่นคง

แพลตฟอรม์ที ่1 การพัฒนาก าลงัคนและสถาบนัความรู ้

โปรแกรมที ่5 สง่เสรมิการวจัิยขัน้แนวหนา้ และการวจัิยพืน้ฐานทีป่ระเทศไทย
มศีกัยภาพ 



2. วตัถ ุระสงค ์ 

ด าเนนิการสนับสนุนทนุวจัิยและนวตักรรมเพือ่ตอบโจทยค์วามทา้ทายทางสงัคม

รวมทัง้สง่เสรมิการ วจัิยขัน้แนวหนา้

การวจัิยทางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์

และการวจัิยพืน้ฐานทีป่ระเทศไทยมศีกัยภาพ

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ตอบโจทยย์ทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี นโยบายรัฐบาล และ
นโยบายและ ยทุธศาสตรก์ารอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิยและนวตักรรม



3.1 โปรแกรมที ่7 โจทยท์า้ทายดา้นทรัพยากรสิง่แวดลอ้มและการเกษตร

เป้าหมาย (Objectives: O) และผลสมัฤทธิท์ีส่ าคญั

O2.7 ใชค้วามรู ้การวจัิยและนวตักรรม เพือ่จัดการกบัปัญหาทา้ทายเรง่ดว่นส าคญัของประเทศ ในดา้น
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และบรรลเุป้าหมายการพัฒนาอยา่งยั่งยนื

KR2.7.1 ลดขยะครัวเรอืนลงรอ้ยละ 10 ตอ่ปี ลดขยะอตุสาหกรรมรอ้ยละ 10 ตอ่ปี และเพิม่อตัราการน า
ขยะจากทกุกระบวนการกลบัมาใชข้ึน้รอ้ยละ 10 ตอ่ปี

KR2.7.2 จ านวนวนัทีม่ปีรมิาณ PM2.5 เกนิคา่มาตรฐาน (50 ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศก ์เมตร) ลดลง

KR2.7.3 ลดความเสีย่งหรอืความเสยีหายจากการขาดแคลนน ้าและอทุกภยัลง รอ้ยละ 50

KR2.7.4 อตัราผลติภาพการผลติของภาคเกษตรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.2

KR2.7.5 ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกลงรอ้ยละ 20 – 25 ในปี 2573 เทยีบกบักรณี ปกต ิโดยเพิม่
สดัสว่นการใชพ้ลงังานหมนุเวยีนรอ้ยละ 30 ในปี 2579 และลด ความเขม้ขน้การใชพ้ลงังานลง รอ้ยละ 
30 ในปี 2579 เทยีบกบัปี 2553

KR2.7.6 อตัราการสญูเสยีแหลง่ทีอ่ยูอ่าศยัตามธรรมชาต ิรวมทัง้ป่าไมแ้ละระบบนเิวศ ชายฝ่ังลดลงรอ้ย
ละ 50 จากปีฐาน 2557



กรอบการวจิยั
KR Issue โจทยว์จิยั 

KR2.7.1 ลดขยะครวัเรอืนลง 
รอ้ยละ 10 ตอ่ ี ลดขยะ 
อตุสาหกรรมรอ้ยละ 10 ตอ่  ี
และเพิม่อตัราการน าขยะ จาก

ทกุกระบวนการกลบัมา ใชข้ึน้

รอ้ยละ 10 ตอ่ ี

เศรษฐกจิและการ บรกิารยคุ

ใหม่  

• การสรา้งนวตักรรมทางสงัคมและเทคโนโลย ีเกีย่วกบัการลดขยะ ใหเ้กดิ
ตน้แบบการจดัการ ขยะอยา่งยัง่ยนืแบบบูรณาการ 

• การวจิยัและนวตักรรมเพือ่แก ั้ญหาขยะชมุชน ขยะพลาสตกิ ขยะ

อตุสาหกรรมและขยะจาก ภาคการเกษตรทัง้ในระดบัพืน้ทีแ่ละใน 

ระดบั ระเทศ 

• การพฒันาธรุกจิตอ่เน่ืองเพือ่เตมิเต็มระบบ เศรษฐกจิหมุนเวยีน และสรา้ง

เครอืขา่ย อจัฉรยิะสูต่น้แบบการจดัการของเสยีอยา่ง บูรณาการ  การ

พฒันานโยบายและเคร ือ่งมอืการจดัการ เพือ่การขบัเคลือ่นนโยบายที่

เกีย่วกบัการ จดัการขยะทกุ ระเภทบนบกและในทะเลให ้สามารถน า  สู่

การ ฏบิตั ิดอ้ยา่งม ี ระสทิธภิาพ 

• ฯลฯ

KR2.7.2 จ านวนวนัทีม่ ีรมิาณ 

PM2.5 เกนิคา่มาตรฐาน (50
 มโครกรมัตอ่ลกูบาศก ์เมตร) 
ลดลง 

ทรพัยากรธรรมชาต ิและ

สิง่แวดลอ้ม

การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่รบัมอืการ เ ลีย่นแ ลงสภาพภมูอิากาศ 

• การรกัษาสมดลุคณุภาพอากาศ* (PM2.5) 
• การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่ลดการ ลอ่ย กา๊ซเรอืนกระจก • การวจิยั

และสรา้งนวตักรรมเพือ่รบัมอืภยัพบิตัิ

• ฯลฯ 



กรอบการวจิยั
KR Issue โจทยว์จิยั 

KR2.7.3 ลดความเสีย่งหรอื 
ความเสยีหายจากการขาด 

แคลนน า้และอทุกภยัลง

รอ้ย ละ 50

การบรหิารจดัการ น า้ การวจิยัและนวตักรรมเพือ่ความมั่นคงทางการ บรหิารจดัการน า้ (การใช ้
 ระโยชน ์การบรหิาร จดัการ และการลดการสญูเสยีน า้ในภาค การเกษตร 

ภาคอตุสาหกรรม ภาคครวัเรอืน) 
• การบรหิารจดัการน า้แบบบูรณาการในพืน้ที ่เมอืง/พืน้ทีลุ่ม่น า้/พืน้ที่

พเิศษ • การบรหิารจดัการน า้นอกเขตชล ระทาน  
• การบรหิารจดัการอทุกภยั (ระบบการเก็บน า้) 
• ระบบการใชน้ า้ทีเ่หมาะสมกบัการเกษตรของ ชมุชน 
• ระบบขนสง่น า้และเพิม่ ระสทิธภิาพการ ลอ่ย น า้ตน้ทนุจากเขือ่น 
• ฯลฯ 

KR2.7.4 อตัราผลติภาพ
การ ผลติของภาคเกษตร

เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1.2

เกษตรและอาหาร การวจิยัและสรา้งนวตักรรมดา้นอาหารเพือ่ เพิม่คณุคา่และความ ลอดภยั

ส าหรบัผูบ้รโิภค และการคา้

• การลดตน้ทุนการผลติของภาคการเกษตร 
• การเพิม่มูลคา่และมาตรฐานสนิคา้ภาค การเกษตร 
• ฯลฯ



กรอบการวจิยั
KR Issue โจทยว์จิยั 

KR2.7.5 ลดการ ลอ่ยกา๊ซ เรอืน
กระจกลงรอ้ยละ     20 – 25 ใน ี 
2573 เทยีบ กบักรณี กต ิโดย

เพิม่ สดัสว่นการใชพ้ลงังาน 

หมุนเวยีนรอ้ยละ 30 ใน ี 

2579 และลดความ เขม้ขน้การใช ้

พลงังานลง รอ้ยละ 30 ใน ี 2579
เทยีบกบั ี 2553

ทรพัยากรธรรมชาต ิ การวจิยัและสรา้งนวตักรรมรบัมอืการ เ ลีย่นแ ลงสภาพภมูอิากาศ • 
การวจิยัและสรา้งนวตักรรมลดกา๊ซเรอืน กระจกและสง่เสรมิการเตบิโตที่

 ลอ่ยคารบ์อน ต ่า

• การวจิยัและสรา้งนวตักรรมการ รบัตวัตอ่ ผลกระทบจากการ
เ ลีย่นแ ลงสภาพ ภมูอิากาศ 

• การวจิยัและสรา้งนวตักรรมรบัมอืภยัพบิตั ิ• ฯลฯ

พลงังาน  

•

• การพฒันาพลงังานทดแทนและการ ระยกุตใ์ช ้ในชมุชนสเีขยีว

• การสนับสนุนแนวทางการผลติและขยายผล การใชย้านยนต ์ฟฟ้า
• การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่ลด ัญหา จราจรในกรงุเทพและเมอืง

ใหญ่ 

• การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่เช ือ่มโยง เครอืขา่ยระบบคมนาคม
ขนสง่ • การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่พลงังาน สะอาด 
• การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่การวาง แผนการคมนาคมขนสง่ระบบ
ราง • ฯลฯ



กรอบการวจิยั

KR Issue โจทยว์จิยั 

KR2.7.6 อตัราการสญูเสยี 

แหลง่ทีอ่ยูอ่าศยัตาม 

ธรรมชาต ิรวมทัง้ ่า มแ้ละ 

ระบบนิเวศชายฝ่ังลดลงรอ้ย 

ละ 50 จาก ีฐาน 2557

ทรพัยากรธรรมชาต ิและ

สิง่แวดลอ้ม*  
• การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่การอนุรกัษ ์ทรพัยากรทางทะเล 
• การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่การ ้องกนั และลดมลพษิทางทะเล

• การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่การจดัการ และคุม้ครองระบบนิเวศ
ทางทะเล หรอืลดการ สญูเสยีระบบนิเวศชายฝ่ัง 

• การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่สรา้งสมดลุ ระบบนิเวศบนบก
• การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่ลดการสญูเสยี แหลง่ทีอ่ยูอ่าศยัตาม

ธรรมชาต ิ

การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่ลดการสญูเสยี พืน้ที ่่า ม ้ 

• ฯลฯ

*มคีวามเชือ่มโยงและสามารถน าสง่ ดม้ากกวา่ 1 KR ขึน้กบัวตัถ ุระสงค ์
หลกัของการวจิยัและนวตักรรม



3.2  โปรแกรมที ่8 สงัคมสงูวยั (ผลสมัฤทธิท์ีส่ าคญัภายในปี พ.ศ. 2565)

เป้าหมาย (Objectives: O) และผลสมัฤทธิท์ีส่ าคญั (Key Results: KRs) ภายในปี พ.ศ. 
2565

O2.8 พัฒนาคนในทกุชว่งวยัใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ ีสามารถด ารงชวีติไดด้ว้ยตนเองอยา่งมี
คณุคา่ และสรา้งกลไกทีเ่อือ้ตอ่การอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุพรอ้มรับสงัคมสงูวยั 

KR2.8.1  ประชากรทีม่อีายเุกนิ 60 ปี มสีขุภาพดแีละพึง่พาตนเองได ้และลดอบุตักิารณ ์การ
เกดิโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง (NCDs) และโรคทีเ่กดิในผูส้งูอาย ุเชน่ อลัไซเมอร ์และพารก์นิสนั

KR2.8.2  มผีลงานวจัิยเชงิบรูณาการทีส่ะทอ้นคณุคา่ผูส้งูอายเุพือ่ดงึศกัยภาพ และพัฒนา 
สวสัดภิาพของผูส้งูอายทุีน่ าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงเชงินโยบาย จ านวน 5 เรือ่ง

KR2.8.3  เทคโนโลยหีรอืนวตักรรมทีช่ว่ยเหลอืการด ารงชวีติ (Assisted Living) ส าหรับ
ผูส้งูอายแุละคนพกิารใหส้ามารถด ารงชวีติอยา่งมคีณุภาพไดต้าม มาตรฐานสากล จ านวน
อยา่งนอ้ย 15 เรือ่ง/ปี ครอบคลมุผูส้งูอายแุละคนพกิาร ทีเ่ขา้ถงึแลว้ใชป้ระโยชนไ์ดไ้มน่อ้ย
กวา่รอ้ยละ 80 



3.2 โปรแกรมที ่8 สงัคมสงูวยั
(ผลสมัฤทธิท์ีส่ าคญัภายในปี พ.ศ. 2565)

เป้าหมาย (Objectives: O) และผลสมัฤทธิท์ีส่ าคญั (Key Results: KRs) ภายในปี พ.ศ. 
2565  O2.8 พัฒนาคนในทกุชว่งวยัใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ ีสามารถด ารงชวีติไดด้ว้ยตนเอง
อยา่งมคีณุคา่ และสรา้งกลไกทีเ่อือ้ตอ่การอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุพรอ้มรับสงัคมสงูวยั 

KR2.8.4  นวตักรรมทางสงัคมทีส่ง่เสรมิและสนับสนุนใหค้นทกุวยัใชช้วีติรว่มกนัในสงัคม 
อยา่งมคีณุภาพ มแีรงยดึเหนีย่วทางสงัคม (Social cohesion) และผูส้งูอาย ุสามารถใชช้วีติ
ในสงัคมไดอ้ยา่งเต็มภาคภมูิ

KR2.8.5  นวตักรรมเมอืงทีใ่ชห้ลกัการ Universal Design ทีม่กีารออกแบบใหเ้ป็นมติร ตอ่
ผูส้งูอายแุละประชากรทกุชว่งวยั อยา่งนอ้ย 30 เมอืงตามภมูภิาค 



กรอบการวจิยั
KR Issue โจทยว์จิยั 

KR2.8.1   ระชากรทีม่อีายเุกนิ 60  ี มี
สขุภาพดแีละพึง่พา ตนเอง ด ้และลด

อบุตักิารณ ์การเกดิโรค ม่ตดิตอ่เร ือ้รงั 

(NCDs) และโรคทีเ่กดิใน ผูส้งูอาย ุเชน่ อลั
 ซเมอรแ์ละ พารก์นิสนั 

การแพทยแ์ละ 

สาธารณสขุ* 
• การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่การ พึง่ตนเองในการรกัษาโรค
ส าคญั

• การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่การพฒันา วคัซนีของโรค

ส าคญั

• การขบัเคลือ่นการควบคมุโรคทีส่ าคญั เชน่ Fluke Free 
Thailand, การก าจดัโรค วรสั ตบัอกัเสบ (Hepatitis 
Elimination) เ ็น ตน้  การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่พฒันา 

ระบบบรกิารสขุภาพ ฐมภมู ิและการ  ้องกนั รกัษาโรค

• การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่ใช ้ ระโยชนจ์าก Big Data 
ดา้นสาธารณสขุ • ฯลฯ 

KR2.8.2  มผีลงานวจิยัเชงิ   บูรณาการที่

สะทอ้นคณุคา่ ผูส้งูอายเุพือ่ดงึศกัยภาพ 

และ พฒันาสวสัดภิาพของผูส้งูอายุ ที่

น า  สูก่ารเ ลีย่นแ ลงเชงิ นโยบาย

จ านวน 5 เร ือ่ง 

สงัคมสงูวยั • • การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่ Active and Productive 
Aging • การมเีงนิออมและมทีางเลอืกดา้นการเงนิ กอ่นสูงอาย ุ• 
การสรา้งบรกิารดแูลผูส้งูวยัครบวงจร • สงัคม ทยบรบิทสงัคมสงู
วยั (Thailand Aging Society) • การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่
รองรบั Assisted living • ฯลฯ



กรอบการวจิยั
KR Issue โจทยว์จิยั 

KR2.8.3  เทคโนโลยหีรอื นวตักรรมที่

ชว่ยเหลอืการ ด ารงชวีติ (Assisted Living) 
ส าหรบัผูส้งูอายแุละคนพกิาร ใหส้ามารถ

ด ารงชวีติอยา่งม ีคณุภาพ ดต้าม 

มาตรฐานสากล จ านวนอย่าง นอ้ย 15 เร ือ่ง/
 ี ครอบคลมุ ผูส้งูอายแุละคนพกิาร ที ่เขา้ถงึ

แลว้ใช ้ระโยชน ์ด ้ม่ นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 

KR2.8.4  นวตักรรมทางสงัคมที ่สง่เสรมิและ
สนับสนุนใหค้น ทกุวยัใชช้วีติรว่มกนัในสงัคม 

อยา่งมคีณุภาพ มแีรงยดึ เหน่ียวทางสงัคม 

(Social cohesion) และผูส้งูอาย ุสามารถใช ้
ชวีติในสงัคม ด ้อยา่งเต็มภาคภมู ิ

คณุภาพชวีติและ สงัคม • การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่ลดความ เหลือ่มล า้ในสงัคม ทย
• การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่การเขา้ถงึ การใหบ้รกิารในงาน
ยุตธิรรม และความ  เทา่เทยีมกนัในทุกมติิ

• การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่ศกึษาแนว ทางการด าเนินงาน
ยกเวน้ ลดหย่อนและ การจดัเก็บภาษขีองรฐับาล

• การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่การใชส้ทิธ ิในการตรวจสอบ
หน่วยงานภาครฐั  

• ฯลฯ 



กรอบการวจิยั
KR Issue โจทยว์จิยั 

คน ทยในศตวรรษที ่21 • คน ทยในศตวรรษที ่21
• เยาวชน 4.0
• การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่รองรบั Digital Democracy

• การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่รองรบัการ อยูร่ว่มกนัของ
 ระชากรทกุชว่งวยั 

• การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่รองรบัการ เ ลีย่นแ ลงดา้น
ก าลงัแรงงานในอนาคต (ผลติภาพและทกัษะแรงงานในอนาคต) 

• ฯลฯ 

ความเหลือ่มล า้และ ความเสมอภาค 

• 
• การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่งาน ยตุธิรรม 
• การวจิยัและสรา้งนวตักรรมดา้นการ ฏริ ู กฎหมาย
• การวจิยัและสรา้งนวตักรรมดา้นการทจุรติ และ ระพฤตมิชิอบ • 



กรอบการวจิยั
KR Issue โจทยว์จิยั 

KR2.8.5  นวตักรรมเมอืงทีใ่ช ้
หลกัการ Universal Design ทีม่ี
การออกแบบใหเ้ ็นมติร ตอ่

ผูส้งูอายแุละ ระชากรทกุ ชว่งวยั 

อยา่งนอ้ย 30 เมอืง ตามภมูภิาค 

เศรษฐกจิฐานราก และการ

พฒันาชมุชน 

•

• การพฒันาระบบสงัคมฐานราก  • การเขา้ถงึบรกิารพืน้ฐาน
ทางสงัคมของ ภาครฐั  • การเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของ
ชมุชนและ การกระจายอ านาจสูท่อ้งถิน่  • ระบบสวสัดกิาร
สงัคมทีเ่หมาะสม  • การมสีว่นรว่มหรอืขบัเคลือ่นรว่มกนัโดย 
มหาวทิยาลยั หน่วยงาน กครองทอ้งถิน่ จงัหวดั และภมูภิาคใน

การพฒันาชมุชน และสงัคม คณุภาพชวีติและราย ด ้• ฯลฯ

เมอืงน่าอยู่/Smart city • การพฒันาภมูภิาคและจงัหวดั • ผงัเมอืงและการใช ้ระโยชน์
ทีด่นิ • ศกัยภาพของชมุชนและสมาชกิชมุชน • การบรหิาร
ทรพัยากรพืน้ทีแ่บบมสีว่นรว่ม • ฯลฯ 

*มคีวามเชือ่มโยงและสามารถน าสง่ ดม้ากกวา่ 1 KR ขึน้กบั
วตัถ ุระสงคห์ลกัของการวจิยัและนวตักรรม 



3.3  โ รแกรมที ่9 สงัคมคณุภาพและความมั่นคง 

เป้าหมาย (Objectives: O) และผลสมัฤทธิท์ีส่ าคญั (Key Results: KRs) ภายในปี พ.ศ. 2565

O2.9 สรา้งสงัคมทีม่กีารอยูร่ว่มกนัอยา่งสมานฉันท ์มคีวามมั่นคงทางเศรษฐกจิสงัคม และมกีาร 
เสรมิพลงัทางสงัคม

KR2.9.1  นโยบายหรอืมาตรการเพือ่รองรับการเปลีย่นแปลงของสงัคมไทยและสงัคมโลกที ่ได ้
จากองคค์วามรูท้ีส่รา้งขึน้ จ านวน 5 นโยบายหรอืมาตรการ

KR2.9.2  จ านวนขอ้พพิาทของประเทศลดลงรอ้ยละ 5

KR2.9.3  ภาระโรคทีเ่ป็นปัญหา 1 ใน 3 ของประเทศ ลดลงรอ้ยละ 5 ตอ่ปี

KR2.9.4  อตัราการตายและบาดเจ็บจากอบุตัเิหตลุดลงรอ้ยละ 5 ตอ่ปี 



กรอบการวจิยั
KR Issue โจทยว์จิยั 

R2.9.1  นโยบายหรอืมาตรการ เพือ่
รองรบัการเ ลีย่นแ ลง ของสงัคม ทย

และสงัคมโลก ที ่ดจ้ากองคค์วามรูท้ี่

สรา้ง ขึน้ จ านวน 5 นโยบายหรอื

มาตรการ 

การรบัมอืเทคโนโลย ีใหม่ • การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่รองรบั เทคโนโลยใีหม่
• การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่รองรบัและ ใช ้ระโยชนจ์าก Disruptive 

Technology
• การพฒันาองคค์วามรูพ้ืน้ฐานรว่มกบัการ พฒันาเสน้ทางอาชพีนักวจิยั

ของ ระเทศ 

• ฯลฯ

เชือ่ม ทยเชือ่มโลก • การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่เตรยีม ความพรอ้มตอ่ผลกระทบทางบวก

และลบ ของการเลือ่น หลทางวฒันธรรม หรอืตอ ่ภาวะขา้มแดน  

• การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่เตรยีม ความพรอ้มตอ่ระเบยีบโลกใหม่
• การมรีะบบเตอืนภยัดา้นโรคตดิตอ่ มลภาวะ และยาเสพตดิ
• การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่เตรยีม ความพรอ้มตอ่มาตรการ/
ขอ้ตกลงทางการ คา้/ ASEAN/One Belt on Road Initiative 
• ฯลฯ 



กรอบการวจิยั
KR Issue โจทยว์จิยั 

KR2.9.2  จ านวนขอ้พพิาทของ 
 ระเทศลดลงรอ้ยละ 5
ความมั่นคงในมติใิหม่ • การ
สง่เสรมิการ

ความมั่นคงในมติใิหม่ • • การสง่เสรมิการพฒันาเทคโนโลย ้ีองกนั  ระเทศ  • เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่เฝ้าระวงั  ้องกนั และรบัมอืการกอ่การรา้ยและภยั

คกุคาม • การรกัษาความ ลอดภยัทางทะเล • การสรา้งโอกาสและ
ความรว่มมอืระหวา่ง  ระเทศ ทยกบันานา ระเทศ • วจิยั ทย-วจิยัโลก
เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื • ฯลฯ 
KR2

KR2.9.3  ภาระโรคทีเ่ ็น  ัญหา 

1 ใน 3 ของ ระเทศ ลดลงรอ้ย

ละ 5 ตอ่ ี

KR2.9.4  อตัราการตายและ 
บาดเจ็บจากอบุตัเิหตลุดลง รอ้ย

ละ 5 ตอ่ ี 

การแพทยแ์ละ สาธารณสขุ* 

มคีวามเชือ่มโยงและสามารถ

น าสง่ ดม้ากกวา่ 1 KR ขึน้กบั
วตัถ ุระสงคห์ลกัของการวจิยั

และนวตักรรม 

3

• การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่การพึง่ตนเอง ในการรกัษาโรค
ส าคญั • การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่การพฒันา วคัซนีของโรค

ส าคญั • การขบัเคลือ่นการควบคมุโรคทีส่ าคญั เชน่ Fluke Free 
Thailand, การก าจดัโรค วรสั ตบัอกัเสบ (Hepatitis Elimination)
เ ็นตน้  • การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่พฒันาระบบ บรกิาร

สขุภาพ ฐมภมู ิและการ ้องกนั รกัษาโรค • การวจิยัและสรา้ง
นวตักรรมเพือ่ใช ้ระโยชน ์จาก Big Data ดา้นสาธารณสขุ • การ
วจิยัและสรา้งนวตักรรมเพือ่ความ  ลอดภยับนทอ้งถนนและการ

คมนาคม • ฯลฯ 
KR2



3.5  โ รแกรมที ่5 สง่เสรมิการวจิยัขัน้แนวหนา้ และ
การวจิยัพืน้ฐานที ่ระเทศ ทยมศีกัยภาพ 

เป้าหมาย (Objectives: O) และผลสมัฤทธิท์ีส่ าคญั

(Key Results: KRs) ภายในปี พ.ศ. 2565  O1.5b พัฒนาองคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตร ์
สงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์และเทคโนโลย ีเพือ่สรา้งองค ์ความรูท้ีเ่หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของ
คนไทย สรา้งโอกาสใหค้นไทยเป็นเจา้ของเทคโนโลยแีละนวตักรรมที ่ตอบสนองตอ่โจทยท์า้ทาย
ในอนาคต

KR1.5b.1 องคค์วามรูแ้ละกระบวนทศันใ์หมท่างมนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์หรอื วทิยาศาสตรท์ี่
สรา้งความเขา้ใจและท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของสงัคม หรอื วทิยาการทีส่ าคญัทีป่ระเทศตอ้งมี
ในอนาคต อยา่งนอ้ย 5 เรือ่งตอ่ปี 



กรอบการวจิยั
KR Issue โจทยว์จิยั 

KR1.5b.1 องคค์วามรูแ้ละ 
กระบวนทศันใ์หม่ทาง 

มนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์หรอื

วทิยาศาสตรท์ีส่รา้ง ความเขา้ใจ

และท าใหเ้กดิ การเ ลีย่นแ ลง

ของสงัคม หรอืวทิยาการทีส่ าคญั

ที ่ ระเทศตอ้งมใีนอนาคต อยา่ง

นอ้ย 5 เร ือ่งตอ่ ี 

สงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์

และ ศลิ ะสรา้งสรรค ์

KR1.5b.1 องคค์วามรูแ้ละ กระบวนทศันใ์หม่ทาง 
มนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์หรอืวทิยาศาสตรท์ีส่รา้ง 

ความเขา้ใจและท าใหเ้กดิ การเ ลีย่นแ ลงของสงัคม หรอื

วทิยาการทีส่ าคญัที ่ ระเทศตอ้งมใีนอนาคต อย่างนอ้ย 5
เร ือ่งตอ่ ี 

สงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตรแ์ละ ศลิ ะสรา้งสรรค ์

• จติวทิยา
• เศรษฐศาสตร ์
• ศกึษาศาสตร ์
• สงัคมศาสตร ์
• นิตศิาสตร ์ • รฐัศาสตร ์
• ภมูศิาสตรท์างสงัคมและ เศรษฐกจิ
• นิเทศศาสตรแ์ละสือ่สารมวลชน
•  ระวตัศิาสตรแ์ละโบราณคด ี

• ภาษาและวรรณคดี

•  รชัญา, จรยิธรรม และศาสนา 
• ศลิ ะ  • ฯลฯ 



4. ระยะเวลา 

ระยะเวลาด าเนนิงานวจัิย 1-3 ปี

หากเป็นโครงการตอ่เนือ่งมากกวา่ 1 ปี

นักวจัิยตอ้งแสดงใหเ้ห็น เป้าหมายสดุทา้ย (End Goal) และมเีสน้ทางไปถงึ
เป้าหมายรายปี (Milestone) แสดงไวอ้ยา่งชดัเจน 



6. การพจิารณาขอ้เสนอเชงิหลกัการ (Concept Proposal) 

เกณฑใ์นการพจิารณาขอ้เสนอเชงิหลกัการ (Concept Proposal) เบือ้งตน้

6.1   ขอ้เสนอโครงการเป็นชดุโครงการวจัิยและเป็นไปตามเงือ่นไขของ
ประกาศทนุทีร่ะบไุว ้

6.2   มวีตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และแผนการด าเนนิงานทีช่ดัเจนสอดคลอ้ง
ตามแนวทางประกาศทนุ

6.3   สถาบนั/หน่วยงาน และผูรั้บผดิชอบโครงการมคีวามรู ้และประสบการณ์
การบรหิารจัดการ งานวจัิย การด าเนนิงานวจัิยและคาดไดว้า่จะสามารถ
ปฏบิตังิานและควบคมุการวจัิยได ้ตลอดเวลาการรับทนุภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 



6. การพจิารณาขอ้เสนอเชงิหลกัการ (Concept Proposal) 

6.4   มทีนุการท างานเดมิในการท างานเพือ่การวจัิยและสรา้งนวัตกรรม เพือ่ตอบ
โจทยท์า้ทายทาง สงัคม

6.5   กรณีโครงการทีม่กีารสะทอ้นความรว่มมอืและการสนับสนุนจากภาคผีูใ้ชง้าน 
มอีงคป์ระกอบ การผนกึก าลงัการท างานในรปูแบบของ “จตภุาค”ี หรอื Quadruple 
Helix ซึง่เป็นการท างาน รว่มกนัระหวา่ง ภาครัฐ/เอกชน ชมุชน/สงัคม 
มหาวทิยาลยั/สถาบนัวจัิย รวมถงึเครอืขา่ย ตา่งประเทศ โดยมคีวามรว่มมอืใน
รปูแบบของงบประมาณสมทบหรอืการสนับสนุนอืน่ๆ จะ ไดรั้บการพจิารณาเป็น
พเิศษ

6.6    ส านักงานการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) อาจจะจัดการพจิารณาโดยผูม้สีว่นไดเ้สยี
ส าคญั ผูใ้ชป้ระโยชน ์จากงานวจัิยและผูท้รงคณุวฒุ ิและเชญิหน่วยงาน/นักวจิัยเขา้
มาหารอืเพือ่พัฒนากรอบการวจัิย ใหญท่ีต่อบเป้าหมายและ KR ของแตล่ะ 
Program ตอ่ไป 



7. การสง่ขอ้เสนอเชงิหลกัการ (Concept Proposal)

ขัน้ตอนการเสนอขอ้เสนอเชงิหลกัการ (Concept Proposal) 

7.1   ประกาศทนุวนัที ่16 พฤศจกิายน 2562 ผา่นระบบบรหิารจัดการงานวจัิยแหง่ชาต ิ(National 
Research Management System : NRMS) เว็บไซต ์www.nrms.go.th

7.2 ผูส้นใจสามารถสง่ขอ้เสนอเชงิหลกัการ (Concept Proposal) ตามแบบฟอรม์เสนอขอ้เสนอ 
เชงิหลกัการ (Concept Proposal) โดยสามารถ download แบบฟอรม์ไดท้ี ่www.nrms.go.th

7.3   ขอใหผู้เ้สนอโครงการน าเสนอขอ้เสนอเชงิหลกัการ (Concept Proposal) ผา่นระบบ NRMS 
ภายในวนัที ่30 พฤศจกิายน 2562 ทัง้นีข้อ้เสนอเชงิหลกัการ (Concept Proposal) ควรม ีความ
ยาวไมเ่กนิ 5 หนา้

7.4   ส านักงานการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) ขอสงวนสทิธิใ์นการรับพจิารณาเฉพาะขอ้เสนอเชงิ
หลกัการ (Concept Proposal) ทีน่ าสง่มรีายละเอยีดครบถว้นตามเงือ่นไข 



ขอบคณุคะ่

www.nrct.go.th


