


 



 
 (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บท และนโยบายของรัฐบาล โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือ “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่
กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยนื โดยสรา้งความเข้มแข็งทางนวตักรรมระดับแนว
หน้าในสากล น าพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว” การจัดท า (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ค านึงถึง
บริบทของการปฏิรูปประเทศในปัจจุบัน การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็น
กระทรวงใหม่ และบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงออกแบบให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม (platform) ความร่วมมือ ตามเป้าประสงค์ของการพัฒนา
ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาก าลงัคนและสถาบันความรู้ 2) การวิจยัและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทาย
ของสังคม 3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน  และ 4) การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ า โดยด าเนินงานควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรมของประเทศ ยุทธศาสตร์การด าเนินงานในแต่ละแพลตฟอร์ม ได้ก าหนดเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Objectives and Key Results: OKR) และชุดโปรแกรมภายใต้แพลตฟอร์ม เพ่ือเป็น
แนวทางในการออกแบบแผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศต่อไป   

ทั้งนี้ ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ได้ร่วมกันจัดท า 
(ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2563 – 2565 ขึ้นเพ่ือเป็นแผนระยะกลาง 
โดยมียุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 เพ่ือให้ทันการกับการจัดสรรงบประมาณปี 2563 - 2564 ตามแนวทางที่
ก าหนดในพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
มาตรา 11 (1) และ (2) โดยจะมีการปรับปรุงนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นระยะ เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของการพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ขึ้น โดยเพ่ิมเติมการมองภาพอนาคต  การวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศและของโลก  และสถานการณ์การพัฒนาประเทศ
รายสาขา รวมทั้งการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

 

ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

สิงหาคม 2562 
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หมายเหตุ  *เพื่อใช้ส าหรับการต้ังกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ตามนัยของมาตรา  
๑๑ และ ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้ทันตามปฏิทินงบประมาณ จึงได้จัดท าแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ขึ้นก่อน ส าหรับแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศจะได้จัดท า
ขึ้นต่อไป  





 
๕ 

 

รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นแนวทางในการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศให้มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน ตามแนวทางที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ชาตินั้น จ าเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยความรู้
และความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาก าลังคนที่เหมาะสม เพ่ือ
เป็นกลไกส าคัญในการน าพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ยุทธศาสตร์ชาติได้ระบุวาระ
การพัฒนาที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
(Innovation-driven Economy) รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่
เข้าสู่สังคมสูงวัย ตลอดจนรองรับผลกระทบจากพลวัตรของกระบวนการโลกาภิวั ตน์ การย้ายขั้วอ านาจทาง
เศรษฐกิจ และภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ ตลอดจนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คาดว่าจะมีความ
รุนแรงมากข้ึน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน (Disruption) จากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรม  

รัฐบาลได้จัดให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ ขึ้นเมื่อปี 2557 และได้ก าหนดให้มีวาระการปฏิรูประบบ
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหนึ่งในวาระการปฏิรูปที่ส าคัญ เพ่ือปรับกระบวนทัศน์ 
การด าเนินงานและทิศทางการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยในเดือนพฤษภาคม 2562 ได้มี 
การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขึ้น และตราพระราชบัญญัติเพ่ือเป็น
กฎหมายพื้นฐานด้านการพัฒนาระบบ อววน. ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศและบริบท
โลก รวมทั้งเป็นกฎหมายพ้ืนฐานด้านการส่งเสริมการใช้ อววน. เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
จ านวน 10 ฉบับ ได้แก่  

1. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม พ.ศ. 2562 
3. พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

พ.ศ. 2562 
4. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2562 
5. พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 
6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
8. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 
9. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 



 
๖ 

10. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  

พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติขึ้น 
เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอ่ืน 
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเสนอกรอบงบประมาณ อววน. ต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
รวมทั้งท าหน้าที่ปลดล็อคกฎหมาย กฎ และระเบียบเพ่ือสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม ตลอดจนก ากับ เร่งรัด ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ก าหนด
ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบ อววน. โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ระยะยาว รวมทั้งโจทย์ท้าทายที่ส าคัญของประเทศ อาทิ  

1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคง ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ๕) ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ช าติ  ๒๓  ฉบับ  ประกอบด้ วย  ๑) ความมั่ นคง  
๒) การต่างประเทศ ๓) การเกษตร ๔) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ๕) การท่องเที่ยว ๖) พ้ืนที่และเมือง 
น่าอยู่อัจฉริยะ ๗) โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล ๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่ ๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม ๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต ๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ ๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ๑๔) ศักยภาพการกีฬา ๑๕) พลัง 
ทางสังคม ๑๖) เศรษฐกิจฐานราก ๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน  
๑๙) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ ๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ๒๑) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ ๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

3. ประเด็นเร่งด่วน ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ ๑๕ ประเด็น ประกอบด้วย ๑) ต าบลมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ๒) ปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน ๓) ทุจริต คอร์รัปชั่น ๔) จัดการมลพิษทั้งระบบ ๕) การท างาน 
ของภาครัฐ ๖) สภาพแวดล้อมของรัฐ ๗) สังคมสูงวัย ๘) คนและการศึกษา ๙) เศรษฐกิจฐานราก ๑๐) ยกระดับ
บริการสาธารณสุข ๑๑) กระจายศูนย์กลางความเจริญ ๑๒) เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๓) ระบบโลจิสติกส์ ๑๔) การ
ท่องเที่ยว และ ๑๕) พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ  

4. นโยบายอ่ืนๆ ที่ส าคัญของรัฐบาล อาทิ การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 
การยกระดับศักยภาพของแรงงาน การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม การวางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การแก้ไขปัญหาทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้าง
ความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัย



 
๗ 

แล้งและอุทกภัย และการสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

จากโจทย์ส าคัญข้างต้น สามารถสรุปประเด็นการพัฒนาที่การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมจะมีบทบาทส าคัญเพ่ือสนับสนุนให้โจทย์ท้าทายส าคัญของประเทศบรรลุเป้าหมายได้ ดังนี้  

๑. การสร้างคน มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอด
ชีวิต และมีทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

๒. การสร้างองค์ความรู้ มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือสะสมความรู้เพ่ือเป็นการวางรากฐานส าหรับ
อนาคต และการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ขีดความสามารถและความเข้มแข็งของประเทศในด้านต่าง ๆ  

๓. การสร้างนวัตกรรม มุ่งเน้นการบ่มเพาะและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ
นวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศทางนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการสร้างและแปลงนวัตกรรมสู่มูลค่าทาง
เศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม 

๔. การปรับบทบาทมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นฟันเฟืองส าคัญ
ส าหรับการสร้างคน สร้างองค์ความรู้  และการสร้างนวั ตกรรมเ พ่ือตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ  
ผ่านการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจกลุ่มมหาวิทยาลัย เปลี่ยนหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งจัดระบบ
และการบริหารจัดการ 

นอกจากนี้ ได้เสนอแนะกระบวนการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแบบใหม่ ที่มุ่งเน้น
เป้าหมายเพื่อตอบโจทย์ประเทศ และเกิดผลกระทบสูง ดังแสดงในภาพที่ ๑-๑ ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

๑)  ปรับเปลี่ยนจากการวิจัยและนวัตกรรมที่มาจากอุปทาน (Supply side) ที่ตอบโจทย์ของ
ผู้วิจัยไปสู่การวิจัยและนวัตกรรมที่มาจากอุปสงค์ (Demand side) เพ่ือตอบโจทย์ประเทศ ภาคเศรษฐกิจ  
และภาคสังคม 

๒)   ปรับแนวทางการจัดสรรทุนวิจัยจากหัวข้อวิจัยรายโครงการ เป็นวาระการวิจัยที่เป็น
โครงการขนาดใหญ่ มีเป้าหมายชัดเจนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

๓) ปรับแนวทางการวิจัยและพัฒนาที่กระจายไปทุกสาขา เป็นการวิจัยและพัฒนาที่มีจุดเน้น
เพ่ือสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ 

๔)  ต้องมีการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี การพัฒนาและการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศ 

๕) ปรับกระบวนการด าเนินงานจากหน่วยงานเดียวซึ่งท าให้เกิดการทับซ้อนระหว่างหน่วยงาน 
เป็นการด าเนินงานในรูปแบบที่เกิดการสร้างเครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยอย่างเป็นระบบ 
 



 
๘ 

ภาพที่ ๑-๑ ทิศทางการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 



 
๙ 

 

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

“เตรยีมคนไทยแหง่ศตวรรษที ่21  
พัฒนาเศรษฐกจิทีก่ระจายโอกาสอยา่งทัว่ถงึ 

สงัคมทีม่ัน่คง และสิ่งแวดล้อมทีย่ัง่ยนื 
โดยสรา้งความเขม้แข็งทางนวตักรรมระดบัแนวหน้าในสากล 

น าพาประเทศไปสู่ประเทศทีพ่ัฒนาแลว้” 

ในการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) 
ฉบับนี้ ค านึงถึงบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการปฏิรูปประเทศในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการจัดตั้ง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกระทรวงใหม่  เพ่ือเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จึงออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม (platform) ความร่วมมือ ตาม
เป้าประสงค์ของการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่ 

1. การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 
2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 
3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 
4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า 

โดยด าเนินงานควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบ อววน. ดังแสดงในภาพที่ ๒-๑  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒-๑ เป้าประสงค์และแพลตฟอร์มการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Platform)  
ของนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. 



 
๑๐ 

 ทั้งนี้ ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน . ที่ส าคัญ ในระยะสั้น  
(1 ป)ี ระยะกลาง (๓ ปี หรือภายในปี 2565) และระยะยาว (7 ปี หรือภายในปี 2570) ดังสรุปในตารางที่ ๒-๑ 

 
ความส าเรจ็ดา้น ตวัชีว้ดัส าคญั 2563 2565 2570 
การพัฒนา
ก าลังคนและองค์
ความรู้  

จ านวนผู้เชี่ยวชาญ วิศวกรและ
ช่างเทคนิคเพ่ือรองรับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจ EEC (คน)   

5,000 30,000 100,000 

สัดส่วนผู้จบการศึกษาด้าน
STEM (ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาท้ังหมด) 

ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50  

จ านวนสิทธิบัตรที่มีการใช้งาน 
Patents in Force (ต่อ
ประชากร 100,000 คน) 

3 5 20 

การยกระดับ
ความสามารถ 
การแข่งขัน 

จ านวน SMEs ที่มีนวัตกรรม 
(ราย) (ยอดขายเพ่ิม 50 ล้าน
บาท/ราย) 

 5,000 10,000 50,000 

จ านวนวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup) (ราย) 

1,000 3,000 10,000 

จ านวนวิสาหกิจฐานเทคโนโลยี
ที่ได้รับการพัฒนา (ราย) 

100 300 1,000 

อันดับความสามารถการแข่งขัน
ด้านวิทยาศาสตร์ จัดโดย IMD 

 ๑ ใน 30 ๑ ใน 25 

ดัชนีความสามารถด้าน
นวัตกรรม (GII) 

 ๑ ใน 40 ๑ ใน 35 

การลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 

รายได้เกษตรกรที่ร่วมโครงการ 
(บาท/ครัวเรือน/ปี)  
(จากปัจจุบัน 74,483 บาท/
ครัวเรือน/ปี) 

100,000 150,000 250,000 

ชุมชนนวัตกรรม (ชุมชน) 2,000 10,000 30,000 
การพัฒนา 
อย่างยั่งยืนและ
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ิม eco-efficiency จากการ
ลดการใช้ทรัพยากรและการ
เกิดของเสีย (ร้อยละ/ปี) 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 

การลงทุนด้าน 
การวิจัยและพัฒนา 

การลงทุน R&D ของประเทศ 
(ร้อยละของ GDP) 

ร้อยละ 1.2 ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 2.0 

ตารางที่ ๒-๑ ตัวชี้วัดความส าเร็จของนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. ที่ส าคัญ 
 



 
๑๑ 

เพ่ือบรรลุซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานในแต่ละแพลตฟอร์ม พร้อมระบุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Objectives and 
Key Results: OKR) และชุดโปรแกรมภายใต้แต่ละแพลตฟอร์ม ซึ่งในอนาคตสามารถทบทวนและปรับปรุงให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และนโยบายของประเทศได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 



 
๑๒ 



 
๑๓ 

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาว จ าเป็นต้องลงทุนในทรัพยากร
บุคคลและสถาบันความรู้ ซึ่งถือเป็นปัจจัยเอ้ือที่จะยกระดับการพัฒนาประเทศไทยไปสู่อนาคต และมีทิศทาง 
การพัฒนาสอดคล้องกับแนวโน้มของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านเทคโนโลยี ประชากรศาสตร์ ความท้าทายด้าน
สิ่งแวดล้อม ภูมิรัฐศาสตร์ และการปรับเปลี่ยนขั้วอ านาจทางการเมืองโลก เป็นต้น โดยเป้าหมายของการลงทุน
พัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ ต้องปรับเปลี่ยนจากการลงทุนที่ตอบโจทย์ระยะสั้น ไปสู่การลงทุนที่จะเป็น
รากฐานของการพัฒนาในระยะยาวให้ได้มากข้ึน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับ
การท างานและการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ การสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพ 
และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่เพ่ือการวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นของตนเอง และก้าวสู่ความเป็นผู้น าในสาขาที่เป็นจุดแข็งของประเทศ เพ่ือลด 
การพ่ึงพาทรัพยากรบุคคลผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ลดการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศซึ่งจะน าไปสู่  
การขาดดุลทางเศรษฐกิจ และเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศในระยะยาว และผลักดันให้
ประเทศไทยกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  

เป้าหมายและผลสมัฤทธิท์ีส่ าคัญ (Objectives and Key Results: OKR) 
เป้าหมาย O1  พัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสู่ 
การเป็นประเทศรายได้สูง 

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ  
KR1.1 นักวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเป็น ๒๕ คนต่อประชากรหนึ่งหมื่นคนภายในปี ๒๕๖๔ 
KR1.2  คนไทยทุกช่วงวัยมีสมรรถนะพร้อมเข้าสู่อาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
KR1.3  มีก าลังคนและสถาบันความรู้/สถาบันเฉพาะทางชั้นน าของโลก 
KR1.4  บัณฑิตคุณภาพ/ผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่มีทักษะตรงหรือใกล้เคียงกับที่ตลาดงานต้องการ จ านวน    
          ๑ ล้านคน  
KR1.5  สัดส่วนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม (STEM degrees) 
แพลตฟอร์มที่ ๑ การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้  ประกอบด้วย ๖ โปรแกรม คือ  
 โปรแกรมท่ี ๑ สร้างระบบผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ 
 โปรแกรมท่ี ๒ ผลิตก าลังคนระดับสูงรองรับ EEC 
 โปรแกรมท่ี ๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต   
 โปรแกรมท่ี ๔ ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All) 
 โปรแกรมท่ี ๕ ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ  
 โปรแกรมท่ี ๖ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการวิจัยที่ส าคัญ  

  



 
๑๔ 

โปรแกรมที่ ๑ สรา้งระบบผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ 

การสร้างระบบผลิตและพัฒนาก าลังคนคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างปัจจัยเอ้ือที่ส่งเสริมการพัฒนา
และใช้ประโยชน์ศักยภาพก าลังคนระดับสูงให้สามารถท างานตอบสนองการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก าลังคนเพ่ือรองรับกิจกรรมวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น 
นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักบริหารจัดการเทคโนโลยี หรือผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในสาขาอ่ืนๆ โดยครอบคลุม
ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาแรงจูงใจ เช่น ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่น่าดึงดูด รวมถึงเส้นทางอาชีพที่
ส่งเสริมการเติบโตของบุคลากรที่เหมาะสมกับศักยภาพ เพ่ือเก็บรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง  (Talent 
retention) ให้ยังคงอยู่ในระบบวิจัยและนวัตกรรมของไทยได้ในระยะยาว และดึงดูดบุคลากรกลุ่มใหม่เข้ามาสู่
ระบบ การสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรมในการผลิตก าลังคนระดับสูงผ่านกลไก
ต่าง ๆ เช่น การบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work-integrated Learning) การสร้างตลาดงานวิจัยที่ท้า
ทายส าหรับนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง เช่น การสร้างระบบวิจัยรองรับการวิจัยระดับหลังปริญญาเอกหรือหลังปริญญา
โท (Postdoctoral and postgraduate research system) การพัฒนากลไกอ านวยความสะดวกและมาตรการ
ดึงดูดให้ผู้มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศเข้ามาท างานในประเทศไทย การสร้างกลไกดึงศักยภาพคนไทยใน
ต่างประเทศท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ให้มาช่วยพัฒนาประเทศไทย (Reverse brain drain) และการพัฒนา
กลไกแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ (Brain circulation) ทั้งสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัยของรัฐ 
และภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีในระบบนิเวศนวัตกรรม 

เป้าหมายและผลสมัฤทธิท์ีส่ าคัญ (Objectives and Key Results: OKR) 
O1.1   พฒันาระบบนเิวศเพือ่การพฒันาและใช้ก าลงัคนคณุภาพตรงความต้องการของประเทศ 
 KR1.1.1  ระบบเพ่ือสร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัยและความต่อเนื่องของการวิจัย เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักวิจัย 
  และพัฒนาเป็น ๒๕ คนต่อประชากรหนึ่งหมื่นคนภายในปี ๒๕๖๔ 
 KR1.1.2 ระบบพัฒนาก าลังคนร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน เพ่ือพัฒนาบัณฑิต 
  คุณภาพ/ผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่ทีม่ีทักษะตรงหรือใกล้เคียงกับที่ตลาดงานต้องการ จ านวน  
  ๑ ล้านคน ภายใน ๔ ปี (ปี ๒๕๖๖)  
 KR1.1.3   ระบบและกลไกดึงดูดและสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทั้งใน 
  และต่างประเทศ 
 
ตัวอย่างแผนงาน/โครงการส าคัญ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน 
โครงการสนับสนุนการท าวิจัยและนวัตกรรมระดับหลงัปริญญาเอก หลังปริญญาโท และบณัฑิตศึกษารองรับ
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ 
- พัฒนากลไกสรา้งและสะสมบุคลากร

วิจัยและผู้จดัการนวัตกรรม  
- ดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงทั้งในและ

ต่างประเทศให้เข้าสู่อาชพีวิจัยและ
นวัตกรรมในประเทศไทย  

- นักวิจัยระดับหลงัปริญญาเอกและโท 
ได้รับการพัฒนาปีละ ๕๐๐ คน 

- บุคลากรผู้จัดการนวัตกรรมได้รบัการ
พัฒนาปีละ ๕๐ คน 

- เกิดกลไกสะสมและบ่มเพาะนักวิจัย
หลังปริญญาเอกและปริญญาโท

- ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม  

- สถาบนัอุดมศึกษา  
- สถาบนัวิจัยของภาครัฐ 



 
๑๕ 

- ยกระดับให้การวิจัยระดับหลังปริญญา
เอกและปริญญาโทเปน็แหล่งงานส าคัญ
ของนักวิจัย 

- สร้างรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้
ระหว่างอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา 
และสถาบันวิจยั 

ระดับสูง พร้อมรองรับการลงทนุของ
ภาคอุตสาหกรรม 

- เกิดกลไกขยายผลการพฒันาก าลังคน
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา และ
อุตสาหกรรม  

- ประเทศไทยมสีภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมและดึงดูดบุคลากรวิจยัและ
พัฒนาทั้งในและตา่งประเทศให้เข้ามา
ท างานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 

  



 
๑๖ 

โปรแกรมที่ ๒ การพัฒนาก าลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
การพัฒนาก าลังคนระดับสูงรองรับพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 

Corridorr – EEC) และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอมาตรการและกลไกรองรับ 
การพัฒนาก าลังคนเพ่ือตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมที่อยู่ในพ้ืนที่ EEC ซึ่งจะครอบคลุมอุตสาหกรรม 
First S-curve และ New S-curve และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ การขนส่งทางราง พาณิชย์นาวี  
และโลจิสติกส์ และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายก าลังคนทั้งระดับอาชีวศึกษา ปริญญาตรี โท และเอก โดยมีมาตรการ
และกลไกที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาระบบข้อมูลและแผนความต้องการบัณฑิตของประเทศและของพ้ืนที่ EEC  
การพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรสถานประกอบการที่มีโจทย์การพัฒนาก าลังคนหรือโจทย์
การวิจัยร่วมกัน (Training Consortium หรือ R&D Consortium) การส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนหรือการวิจัย
ร่วมระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในพ้ืนที่ EEC ผ่านกลไกต่าง ๆ เช่น การบูรณาการการเรียนรู้กับ 
การท างาน (Work-integrated Learning) กลไกเคลื่อนย้ายบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ (Talent Mobility) และการท าวิจัยระดับหลังปริญญาเอกหรือปริญญาโทที่มีโจทย์วิจัยมาจากสถาน
ประกอบการในพ้ืนที่ EEC การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาแบบ Sandbox เพ่ือพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการในพ้ืนที่ EEC การจัดหาบุคลากรเพ่ือให้บริการค าปรึกษาแก่สถาน
ประกอบการที่ต้องการต่อยอดกลยุทธ์กิจการไปสู่การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม การต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมในพ้ืนที่ EEC  

 
เป้าหมายและผลสมัฤทธิท์ีส่ าคัญ (Objectives and Key Results: OKR) 

O1.2   มีก าลงัคนระดบัสงูรองรับ EEC และระบบเศรษฐกจิสงัคมของประเทศ 
KR1.2.1  ระบบข้อมูลและแผนความต้องการบัณฑิตในระดับประเทศ และพ้ืนที่ EEC  
KR1.2.2 แรงงานมีทักษะระดับสูง ตรงกับความต้องการเพื่อการพัฒนา EEC โดยพัฒนาบุคลากรรองรับ 
 อุตสาหกรรมในพ้ืนที ่EEC ให้ได้ ๔๗๐,๐๐๐ คน ภายในปี ๒๕๖๖ 
 

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการส าคัญ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน 

โครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีให้แก่สถานประกอบการ แบบ Training Consortium 
พัฒนาแรงงานทักษะระดับสงูที่เป็นความ
ต้องการร่วมกันของสถานประกอบการใน
พื้นที่ EEC  
 

เกิดกลไกพัฒนาแรงงานทักษะระดับสงูที่
เป็นความต้องการร่วมกันของสถาน
ประกอบการในพื้นที่ EEC 

- ส านักงานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (EECi)  

- สถาบนัอุดมศึกษา   
- สถาบนัวิจัย หรือสถาบนั

ฝึกอบรมของรัฐใน EEC หรือ
พื้นที่ใกล้เคียง 

 
 
 
 



 
๑๗ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน 
โครงการใช้กลไก Sandbox จัดท าหลักสตูรร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
พัฒนาหลักสูตร ที่เป็นนวัตกรรมการศึกษา
เพื่อผลิตก าลังคนระดับสูงในสาขาขาด
แคลน และรองรับความต้องการของพื้นที่ 
EEC 

เกิดนวัตกรรมหลักสูตรการศึกษาที่เป็น
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาหลายแห่ง 

- ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก 

- สถาบนัอุดมศึกษา 
  



 
๑๘ 

โปรแกรมที่ ๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต  

 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากลไกและมาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะใหม่ ๆ รองรับอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลก และเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการถูกจ้างงาน โดยสนับสนุนโปรแกรม
การศึกษาและการฝึกอบรม ผ่านการศึกษาในระบบปกติ (Formal education) การศึกษานอกระบบ (Informal 
education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Non-formal education) โดยมีประเด็นครอบคลุมถึงการยกระดับ
ระบบพัฒนาความรู้ และทักษะส าหรับบุคลากรวัยท างานผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น  (Upskill/reskill)  
และการเรียนรู้ผ่านระบบ Massive Open Online Courses (MOOCs) การปรับระบบการศึกษาให้รองรับ 
ความต้องการของคนท างาน เช่น การพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (National Credit Bank System)  
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนแบบระยะสั้นแบบ Nano-degree ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น การพัฒนามาตรการ
สนับสนุนบุคคลที่ต้องการพัฒนาทักษะ เช่น เงินอุดหนุนส าหรับการฝึกอบรมระยะสั้น (Life-long Learning 
Credit) ฐานข้อมูลส าหรับบริหารจัดการการพัฒนาทักษะ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการสร้างกลไกพัฒนา
ทักษะเพ่ือการท างานและใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ ให้แก่เยาวชนให้มีสมรรถนะที่พร้อมเข้าสู่อาชีพ 
หรือมีทักษะด้านนวัตกรรมทีส่ามารถต่อยอดสู่การศึกษาระดับสูงหรือการสร้างธุรกิจในอนาคต 
 

เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Objectives and Key Results: OKR) 
O1.3   พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะเพื่ออนาคต 

KR1.3.1 : บุคลากรวัยท างานมีทักษะใหม่ สามารถปรับตัวจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
 และรูปแบบธุรกิจอย่างฉับพลัน (disruption) 
KR1.3.2 : ระบบการเรียนรู้และเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เข้าถึงได้ส าหรับทุกคน 
KR1.3.3 : เยาวชนมีทักษะแห่งอนาคต โดยเฉพาะทักษะด้านวิจัย วิศวกรรม และนวัตกรรม โดยการสร้าง 
 โรงประลองทางวิศวกรรม ๑๐,๐๐๐ แห่ง ภายใน ๔ ปี (ปี ๒๕๖๖)   
 

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการส าคัญ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน 

โครงการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ (National Academic Credit Bank) 
พัฒนาระบบการเรียนรู้แบบสะสมหน่วย
กิต เพื่อให้การศึกษาในระบบสามารถ
ตอบสนองความต้องการพัฒนาความรู้และ
ทักษะของบุคลากรวัยท างาน 

เกิดระบบการเรียนรู้แบบสะสมหน่วยกิต 
ที่เช่ือมโยงสมรรถนะอาชีพและระบบ
การศึกษาเข้าด้วยกัน และสามารถถ่ายโอน
หน่วยกิตระหว่างสถาบันการศึกษาได้ และทุก
คนสามารถเข้าถึงการศึกษาได ้

- ส านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวตักรรม  

- ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา  

- สถาบันอุดมศึกษา  
- สถาบันการศึกษาระดบั

อาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 



 
๑๙ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน 
โครงการพัฒนามาตรการทางการเงินส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ (Life-long Learning Credit) 
พัฒนามาตรการทางการเงินเพื่อสง่เสริมให้
บุคคลสามารถเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น
เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ  

บุคลากรวัยท างานมีทักษะใหม่ สามารถ
ปรับตัวจากผลกระทบของการเปลีย่นแปลง
เทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจอย่างฉับพลัน 
(disruption) 

- ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
- สถาบันอุดมศึกษา  
- สถาบันฝึกอบรมของภาครัฐ

และเอกชน 
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมในโรงเรียน (STEAM Lab) 
ขยายผลห้องปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมใน
โรงเรียน (STEAM Lab) เพื่อให้เยาวชนได้
ฝึกฝนทักษะดา้นนวัตกรรมและ
วิศวกรรมศาสตร์  

พัฒนาเยาวชนให้มีทักษะด้านนวัตกรรม และ
วิศวกรรมศาสตร์ ก่อให้เกิดการสรา้งนวัตกร 
และวิศวกรที่มคีุณภาพสูงและมีความรู้
เทคโนโลยีขั้นสูง ผ่านการขยายผล STEAM 
Lab ๒,๕๐๐ แห่ง ภายใน ๕ ปี  

- ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

- สถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและระดับ
อาชีวศึกษา  

 
 
 

  



 
๒๐ 

โปรแกรมที่ ๔ ส่งเสริมปญัญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All) 

การส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All) มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ก าลังคนและสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ่านของภาคเศรษฐกิจและ
สังคมจากยุคเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ โดยการด าเนินงานจะครอบคลุมการสร้างทักษะและ
ความรู้พ้ืนฐาน และแรงบันดาลใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ให้กับเด็กและเยาวชน ครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา การพัฒนาแรงงานด้านปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือให้เกิดก าลังคนป้อนตลาดแรงงานที่สามารถท างานโดย
ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง (AI/Machine Learning) ได้ การพัฒนานักวิจัยด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ การสร้างความเข้าใจส าหรับสาธารณะและการรับรู้ในสังคมด้านปัญญาประดิษฐ์ การประยุกต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์กับเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เช่น หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การส่งเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และ
การถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ใช้งานและผู้ประกอบการทั่วไป และการพัฒนาขีดความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์
ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 

 เป้าหมายและผลสมัฤทธิท์ีส่ าคัญ (Objectives and Key Results: OKR) 
O1.4   พฒันาก าลงัคนทีส่ามารถท างานโดยใชเ้ทคโนโลยปีญัญาประดิษฐ ์และสง่เสริมการใชป้ัญญาประดษิฐ์ 

เพื่อเปน็ฐานในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ   
KR1.4.1 เด็กและเยาวชนมีความเข้าใจและทักษะพื้นฐานด้าน AI จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ คน 
KR1.4.2 ก าลังคนป้อนตลาดแรงงานที่สามารถท างานโดยใช้เทคโนโลยี AI หรือสามารถพัฒนาต่อยอด 
 เทคโนโลยีด้าน AI จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ คน 
KR1.4.3 ผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถเพ่ิมก าลังการผลิต (Productivity) ด้วยเทคโนโลยี AI จ านวน  
 ๕,๐๐๐  ราย 
 

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการส าคัญ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน 

โครงการปัญญาประดษิฐ์ส าหรบัทุกคน (AI for All) 
- สร้างความเข้าใจการศึกษาพื้นฐานดา้น

ปัญญาประดิษฐ์ ให้กับเด็กและเยาวชน 
- พัฒนาแรงงานด้านปัญญาประดษิฐ์ 

สร้างให้เกิดก าลังคนป้อนตลาดแรงงานที่
สามารถท างานโดยใช้เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรูข้อง
เครื่อง (AI/Machine Learning) ได ้

- สร้างความยัง่ยืนในการน าเทคโนโลยี
ด้านปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานให้กับสังคม 
โดยการจัดตั้งศนูย์การศึกษาและส่งเสริม
ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาต ิ

 
 

- จ านวนเด็กและเยาวชนที่เกิดความเข้าใจ
และทักษะพืน้ฐานดา้น AI ๔๐๐,๐๐๐ 
คน 

- จ านวนแรงงานที่สามารถท างานโดยใช้ 
AI/ Machine Learning ๒๐,๐๐๐ คน 

- จ านวนคนที่มีความเป็นนวัตกร สามารถ
พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีด้าน 
AI/Machine Learning ๕๐๐ คน 

- จ านวนองค์กรที่สามารถเพิ่มก าลังการ
ผลิตด้วยเทคโนโลยี AI ๕ องค์กร 

- สถาบนัอุดมศึกษา  
- กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

- กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

โครงการปัญญาประดษิฐ/์ วิทยาการหุ่นยนต์ส าหรับทุกคน (AI/ Robotics for All) 



 
๒๑ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน 
- พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความรู้

ความสามารถทางดา้นระบบอัตโนมัติ 
หุ่นยนต์ และปัญญาประดษิฐ์ 

- ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และ
การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
เทคโนโลยีให้กับผู้ใช้งานและ
ผู้ประกอบการทั่วไปเพื่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจในการใช้งานอย่างเหมาะสม 

- พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมระบบ
อัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ 
ให้มีศักยภาพสูงขึ้น 

- พัฒนาอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 
หุ่นยนต์ และปัญญาประดษิฐ์ ของ
ประเทศให้ได้มาตรฐานสากล 

- มีผู้เข้าร่วมงานการจัดการแข่งขัน
หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและ
ปัญญาประดิษฐ์การจัดการแข่งขัน
หุ่นยนต์ ๒๐,๐๐๐ คน/ปี 

- ระบบ Sharing Resource for 
education via Network ที่มีคนใช้งาน
ปีละ ๒๐,๐๐๐ คน/ป ี

 

- สถาบนัอุดมศึกษา  
- สถาบนัวิจัยของรัฐ  
- กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

- กระทรวงอุตสาหกรรม  
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม 

 
  



 
๒๒ 

โปรแกรมที่ ๕ ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพ้ืนฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ 

ปัจจุบันการจ าแนกการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต์เริ่มไม่ชัดเจน เนื่องจากความรู้และเทคโนโลยีที่
เกิดขึ้นใหม่ล้วนมีรากฐานจากการวิจัยที่ซ้อนทับกันมากขึ้น ดังนั้นการส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier 
Research) จึงมุ่งไปในทิศที่น าไปสู่ความเป็นพ้ืนฐานขั้นสูงที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ (Fundamental advancement 
beyond frontier of knowledge) โดยไม่ได้จ ากัดว่าต้องเป็นงานวิจัยพ้ืนฐาน งานวิจัยประยุกต์ หรืองานวิจัย
อุตสาหกรรม ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยขั้นแนวหน้าอาจจ าแนกตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้เป็น 3 ลักษณะ
ดังนี้ 1) การน าไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ (New discovery) 2) การท าส าเร็จเป็นครั้งแรกในโลก (First in class)  
3) การสร้างสิ่งที่ดีที่สุดในโลก (Best in class) ซึ่งทั้งสามประเภทนี้ล้วนแต่ก้าวข้ามขอบเขตของความรู้ทั้งสิ้น 
อย่างไรก็ดี สิ่งที่อาจจะช่วยให้จ าแนกงานวิจัยพ้ืนฐานและงานวิจัยขั้นแนวหน้าก็คือ เป้าหมายในการตอบสนอง
ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต งานวิจัยพ้ืนฐานมุ่งสร้างความรู้ ใหม่โดยละไม่กล่าวถึงเป้าหมาย  
ในการตอบสนองความท้าทายของอนาคต ในขณะที่งานวิจัยขั้นแนวหน้าค านึงถึงเป้าหมายในการตอบสนอง  
ความท้าทายดังกล่าว ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการวิจัยทั้งสองแบบเกื้อกูลและพ่ึงพาอาศัยกัน  
หากสามารถลงทุนการวิจัยทั้งสองกลุ่มอย่างสมดุล จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในการสร้างความรู้ใหม่  
สร้างเทคโนโลยีใหม่และสร้างความพร้อมในการรับมือความท้าทายในอนาคต 

 เป้าหมายและผลสมัฤทธิท์ีส่ าคัญ (Objectives and Key Results: OKR) 
O1.5a   พฒันาระบบนเิวศการวจิยัพืน้ฐานและการวจิยัขัน้แนวหนา้ให้เกิดขึน้ 

KR1.5a.1 กรอบการวิจัย กระบวนการให้ทุน การติดตามและประเมินผลการวิจัยพื้นฐานและการวิจัย 
 ขั้นแนวหน้า 
KR1.5a.2 โครงสร้างพื้นฐานการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยขั้นแนวหน้า เช่น ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้า  
 ห้องปฏิบัติการกลาง (central facility) การจัดท าวารสารวิชาการ การประชุมวิชาการ  
 องค์กรวิชาการเฉพาะทางและองค์กรให้ทุนที่เชี่ยวชาญในการให้ทุนวิจัยพื้นฐานและการวิจัย 
 ขั้นแนวหน้า 

O1.5b  พฒันาความรูด้้านวทิยาศาสตร ์มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ทีจ่ าเปน็ในการสรา้งโอกาสให้คนไทยเปน็ 
เจ้าของเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีต่อบสนองความทา้ทายในอนาคตของประเทศ 
KR1.5b.1 องค์ความรู้และกระบวนทัศน์ใหม่ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สร้างความเข้าใจและ 
 ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม อย่างน้อย ๓ เรื่อง 
KR1.5b.2 จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Top-tier  
 Journals) อย่างน้อย ๕๐ ฉบับ 
KR1.5b.3 ผลงานวิจัยที่เป็นการค้นพบสิ่งใหม่ (New Discovery) การท าส าเร็จเป็นครั้งแรกในโลก  
 (First in Class) หรือการสร้างสิ่งที่ดีที่สุดในโลก (Best in Class) อย่างน้อย ๓ เรื่อง 
KR1.5b.4 เครือข่ายนักวิจัยไทยมีส่วนร่วมใน global research value chain เกิดโครงการวิจัยร่วมกับ 
 กลุ่มวิจัยส าคัญของโลกหรือได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานให้ทุนส าคัญของโลก อย่างน้อย  
 ๑๐ โครงการ 
KR1.5b.5  การเกิดขึ้นของธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้น (Deep-tech) การพัฒนาเทคนิคทางด้าน 
 วิศวกรรมหรือต้นแบบ (Prototype) ที่เกิดจากงานวิจัยขั้นแนวหน้า อย่างน้อย ๑๐ บริษัท 
 
 



 
๒๓ 

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการส าคัญ 
เปา้หมาย ผลสมัฤทธิท์ีส่ าคญั หนว่ยงานขบัเคลือ่น 

โครงการพฒันาระบบนเิวศการวจิยัพืน้ฐานและการวจิยัขัน้แนวหนา้ระยะที ่๑ 
- เกิดเครื่องมือที่จ าเป็นในการวิจยั

พื้นฐานและการวิจัยขั้นแนวหนา้ 
- ท าให้การวิจัยพื้นฐานและการวจิัยขั้น

แนวหน้าเกิดขึ้นไดจ้ริง มีความตอ่เนื่อง 
มีทิศทางและมีประสิทธิภาพ 

- กรอบการวิจัย กระบวนการให้ทุน  
การติดตามและประเมินผลการวิจัย
พื้นฐานและการวิจัยขั้นแนวหนา้ 

- แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
การวิจัยพื้นฐานและการวิจัยขั้นแนว
หน้า เช่น ห้องสมุดและแหล่งคน้คว้า 
ห้องปฏิบัติการกลาง มาตรฐานการ
จัดท าวารสารวชิาการ มาตรฐานการ
ประชุมวชิาการ องค์กรวิชาการเฉพาะ
ทางและองค์กรให้ทุนที่เชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

- ส านักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ  

- ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

- ส านักงานการวิจัยแห่งชาต ิ 
- หน่วยงานบริหารจัดการแหล่ง

ค้นคว้า 
- องค์กรวิชาการเฉพาะทาง 

โครงการสนบัสนนุแผนปฏบิตักิารบรูณาการจโีนมกิสป์ระเทศไทย 
- สนับสนนุ วิจัยและพัฒนาดา้น

การแพทย์แบบจโีนมิกส์ในการสร้าง
องค์ความรู้ เทคโนโลยี รวมถึง
ฐานข้อมูลจีโนม โครงสรา้งพืน้ฐาน 
บุคลากรและบริหารจัดการเพื่อผลักดัน
และต่อยอดสู่การบริการและ
อุตสาหกรรมทางด้านการแพทย ์

- เกิดอุตสาหกรรมการบริการทาง
การแพทย์สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีขั้น
สูง (Genetic testing service) รองรับ
ความต้องการของประชาชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ  

- โครงสร้างพืน้ฐานทั้งระบบรวมไปถึง
บุคลากร ที่พร้อมส าหรับการบริหาร
จัดการข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์ทีไ่ด้จาก
โครงการจีโนมิกสป์ระเทศไทย 

- มีฐานข้อมูลจีโนมในประชากรไทย
อย่างน้อย ๑๐,๐๐๐ ราย/ป ีเพื่อใช้
เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงของประเทศ 

- องค์ความรู้และเทคโนโลยีดา้น
การแพทย์ระดับจโีนม ทีส่ามารถ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการบริการ
ทางการแพทย์ดว้ยเทคโนโลยีขัน้สูง
อย่างน้อย ๑ บริการ 

หน่วยงานเครือข่ายภายใต้
แผนปฏบิัติการบูรณาการจีโน
มิกส์ประเทศไทย อาท ิ
- ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ   
- จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
- มหาวิทยาลยัมหิดล  
- มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
- มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
- มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
- สถาบนัวิจัยระบบสาธารณสุข 

แผนงานสรา้งโอกาสและความสามารถในการเขา้สูย่คุเทคโนโลยคีวอนตมั 
- สร้างงานวิจัยและทีมวจิัยที่มีความเป็น

เลิศทางวิชาการสามารถรองรับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีควอนตัมและต่อ
ยอดเป็นผู้น าเทคโนโลยีควอนตมัใน
ระดับกลุ่มประเทศอาเซียน 

- สร้างพันธมิตรในกลุ่มโครงการวจิัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมที่ส าคัญของ
โลก 

- เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ประเทศ (International 
collaboration) รวมถึงการสร้าง
เครอืข่ายด้านเทคโนโลยีควอนตมั 
อย่างน้อย ๕ โครงการ 

- งานวิจยัที่ได้รบัการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการนานาชาติอย่างน้อย 
๑๐ ฉบับ และ/หรือจ านวนสิทธบิัตร
อย่างน้อย ๑๐ ค าขอ 
 

- สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ 
- มหาวิทยาลยัมหิดล 
- มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

สุรนาร ี
- มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบุร ี
- มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
- ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
- มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
- มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 



 
๒๔ 

เปา้หมาย ผลสมัฤทธิท์ีส่ าคญั หนว่ยงานขบัเคลือ่น 
- มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

แผนงานขอ้ริเริม่การวจิยัขัน้แนวหนา้ประเทศไทย (Thailand Frontier Research Seed Fund Program) 
- สนับสนนุทุนวิจัยเร่ิมต้นให้แก่นักวิจัย

หรือสถาบันวิจัยที่มีศักยภาพสูง และ
ริเริ่มโปรแกรมการวิจัยขั้นแนวหน้าใน
ระบบวิจัยของประเทศ ที่มีระบบ
บริหารจัดการที่เหมาะสมและสามารถ
เป็นแพลตฟอร์มในการเชื่อมโยง
งานวิจยัขั้นแนวหนา้ของไทยกบั
นานาชาติ ในสาขาที่ส าคัญ ได้แก่ 
เกษตรอาหารเพื่ออนาคต (เช่น 
ส่วนผสมของอาหารเชิงฟังก์ชัน่  และ
เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม)่ พลังงาน
อนาคต (เช่น พลังงานหมนุเวียน
รูปแบบใหม่และพลาสมา่ฟิวชั่น) 
การแพทย์และสุขภาพ (เช่น 
เทคโนโลยโีอมิกส์) และเทคโนโลยี
ป้องกันภาวะคุกคามและสรา้งโอกาส
ส าหรับประเทศในอนาคต (เชน่ Cyber 
security และ IoT เป็นต้น) 

- ดึงดูดนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญชัน้เลิศให้
มาท างานในประเทศไทย และกระตุ้น
ให้เกิดการเคลื่อนย้ายนักวิจัยและ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ  

- สนับสนนุให้เกิดบริษัทเทคโนโลยีจาก
การต่อยอดโครงการวิจัย (Research-
based spin-offs) หรือวิสาหกิจ
เร่ิมต้นของเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep 
Tech Startup) ในประเทศไทย 

- โครงการวิจัยขั้นแนวหนา้ในประเทศ
ไทยอย่างน้อย ๑๐ เร่ือง 

- งานวิจยัที่ได้รบัการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการนานาชาติอย่างน้อย 
๕๐ ฉบับ และ/หรือจ านวนสิทธบิัตร
อย่างน้อย ๕๐ ค าขอ 

- ความร่วมมือกับกลุ่มวิจัยชัน้น าของโลก
อย่างน้อย ๔ กลุ่ม และเงนิทุนวจิัย
สมทบ (in-cash, in-kind) จาก
ต่างประเทศ 

- บริษัทเทคโนโลยีจากการต่อยอด
โครงการวิจัย หรือวิสาหกิจเริ่มต้นของ
เทคโนโลยีเชิงลึก ในประเทศไทยอย่าง
น้อย ๕ บริษัท 
 

- นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ 
ผู้เชี่ยวชาญในมหาวทิยาลัย
และสถาบันวิจยั  

- สถาบนัอุดมศึกษา 
- สถาบนัวิจัย 

แผนงานการยกระดบัคณุภาพและสมรรถภาพของทนุมนษุยใ์นศตวรรษที ่21 ดว้ยมนษุยศาสตร์ สงัคมศาสตร ์และ
ศลิปกรรมศาสตร ์
- สร้างองค์ความรู้และความรู้เชิง

ประยุกต์ทางด้านมนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
เก่ียวกับทุนมนุษย์และทิศทางการ
พัฒนาทุนมนุษย์ที่เหมาะสมในศตวรรษ
ที่ ๒๑ 

- เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางด้าน
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ศิลปกรรมศาสตร์ ส าหรับการพัฒนา
ทุนมนุษย์ที่เหมาะสมในศตวรรษที่ ๒๑ 

- เกิดเครือข่ายการพัฒนาทุนมนษุย์ที่ท า
ให้งานวิจัยเกิดผลกระทบในวงกว้าง 

- สถาบนัอุดมศึกษา 
- หน่วยงานวิจัยของรัฐ 
- หน่วยงาน/องค์กรด้าน

ศิลปวัฒนธรรม  
- สมาคมวิชาชีพ 

 



 
๒๕ 

เปา้หมาย ผลสมัฤทธิท์ีส่ าคญั หนว่ยงานขบัเคลือ่น 
- ผลักดันให้เกิดการพัฒนาและเชือ่มต่อ

เครือข่ายเก่ียวกับการพัฒนาทุนมนุษย์
ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลายอย่างเปน็รูปธรรม และท า
ให้งานวิจัยเกิดผลกระทบในวงกว้าง  

- น าข้อสรุปทีไ่ด้จากการวิจยัยกระดับ
เป็นข้อเสนอในเชิงนโยบายแก่รัฐบาล 
อันจะเป็นการสนองนโยบายของ
รัฐบาลทีต่้องการสร้างและพฒันาคน
ไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 

- เกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่
เหมาะสมในการสร้างและพฒันาคน
ไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 

 
  



 
๒๖ 

โปรแกรมที่ ๖ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่ส าคัญ 

ประเทศไทยยังขาดโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เพียงพอต่อการรองรับการวิจัยในอนาคต ดังนั้น   
การสนับสนุนการลงทุนสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัยในสเกลใหญ่ (Big Science) ที่สามารถ
รองรับทั้งการวิจัยขั้นสูงรวมไปถึงโจทย์ความท้าทายในระดับโลก จึงมีความส าคัญ เพ่ือมุ่งสร้างความเป็นเลิศ  
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และสร้างความร่วมมือทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยต้องอาศัยการออกแบบบริหารจัดการและการบริการที่ดี มีการขับเคลื่อนโครงการที่เหมาะสมผ่าน
คณะท างานที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีการวางแผนการสื่อสารโดยค านึงถึงผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ และ
ติดตามพัฒนาการอย่างเท่าทัน อีกท้ังต้องมีการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป 

 เป้าหมายและผลสมัฤทธิท์ีส่ าคัญ (Objectives and Key Results: OKR) 
O1.6   โครงสร้างพืน้ฐานเพื่อการวจิยัในสเกลใหญท่ี่จ าเปน็ต่อการพฒันาอตุสาหกรรมยทุธศาสตรแ์ละ 

ความมัน่คงของประเทศ   
KR1.6.1 จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Top-tier  
 Journals) อย่างน้อย ๒๐ ฉบับ 
KR1.6.2 จ านวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์  
 อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง 
KR1.6.3 มูลค่าการลงทุนของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเพ่ิมเป็น ๒ เท่า ภายใน ๕ ปี 
KR1.6.4 เกิดเทคโนโลยีต้นแบบ และขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อพัฒนา 
 เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งความสามารถในการบ ารุงรักษาระบบ อย่างน้อย ๕ ต้นแบบ 
 

ตวัอยา่งแผนงาน/โครงการส าคัญ 
เปา้หมาย ผลสมัฤทธิท์ีส่ าคญั หนว่ยงานขบัเคลือ่น 

 โครงการ Space Consortium 
- สร้างเครือข่ายกลุม่วิจัย ความร่วมมือท้ังใน

และนอกประเทศดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
Big Science ด้านเทคโนโลยีอวกาศ 

- มีโครงสร้างพืน้ฐาน Big Science ด้าน
เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อรองรับการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม  

- ผู้เชี่ยวชาญ วิศวกร นักวิจัยระดับสูง และ
เกิดการจา้งงานรายได้สูง รวมทั้งเกิด
วิสาหกิจเริ่มต้น  

- เทคโนโลยีต้นแบบด้านอวกาศและบทความ
ตีพิมพ์ระดับนานาชาต ิ

- เตรียมพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน Big 
Science ด้านเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อรองรับ
การวิจัยพื้นฐานและขั้นแนวหน้า 

- สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาต ิ

- ส านักงานพฒันาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ 

- สถาบนัวิจัยแสงซินโครตรอน 
- สถาบันอุดมศึกษา 

 
 



 
๒๗ 

แพลตฟอร์ม ๑ การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้  





 
๒๙ 

 
การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศพัฒนาแล้ว จ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้จากการวิจัยและการสร้าง

นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม สามารถน าพาให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักความขัดแย้ง กับดักความ
เหลื่อมล้ าและกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา และสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมไทยและสังคมโลกที่พลิกโฉมฉับพลันอย่างทันท่วงที โดยมุ่งหมายให้สังคมไทยในอนาคตเป็นสังคมคุณภาพ 
สังคมที่เป็นธรรม สังคมประชาธิปไตยที่เปิดกว้าง เคารพความแตกต่างและโอบรับความหลากหลาย สังคมที่มี
ความเสมอภาคและความเท่าเทียม สังคมที่ไม่เลือกปฏิบัติและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ประชาชนทุกช่ วงวัยมี
หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรม ถ้วนหน้า และครบวงจร  ประชาชนมี  
ความปลอดภัยในชีวิต มีความมั่นคงทางรายได้ มีความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ สังคม
และเศรษฐกิจเติบโตอย่างสมดุลบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
เป้าหมายและผลสมัฤทธิท์ีส่ าคัญ (Objectives and Key Results: OKR) 

เป้าหมาย O2  มีองค์ความรู้อันเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนที่ส าคัญของ
ประเทศ คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่า 

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ  
KR2.1  มีองค์ความรู้อันเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนส าคัญของ 
 ประเทศ และบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 (SDGs)  
KR2.2  คนในทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่า และมีกลไกท่ีเอ้ือ 
 ต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมรับสังคมสูงวัย 
KR2.3  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและความมั่นคงทางรายได้ของ 
 เกษตรกร 
 
แพลตฟอร์มที่ ๒ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ประกอบด้วย 3 โปรแกรม 

คือ  
 โปรแกรมท่ี ๗ โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร 
 โปรแกรมท่ี ๘ สังคมสูงวัย  
 โปรแกรมท่ี ๙ สังคมคุณภาพและความมั่นคง 

 
  



 
๓๐ 

โปรแกรมที่ ๗ โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร  
การพัฒนาของประเทศไทยที่ผ่านมา ได้ระดมใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอยู่

อย่างจ ากัดในอัตราที่สูงมากและเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ 
เกิดการร่อยหรอและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในส่วนของพ้ืนที่ป่าไม้ที่ลดลง ความหลากหลายทางชีวภาพถูก
คุกคาม ทรัพยากรน้ าที่ยังไม่สามารถจัดสรรได้ตามต้องการได้อย่างเต็มศักยภาพและมีความเสี่ยงในการขาดแคลน
ในอนาคต ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า นอกจากนี้ ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหา
มลพิษทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลพิษทางน้ าส่วนใหญ่เกิดจากน้ าทิ้งจากที่อยู่อาศัย น้ าที่มีสารพิษตกค้างจากแหล่ง
เกษตรกรรมที่มีปุ๋ยและยาก าจัดศัตรูพืช น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม จากสถิติเกณฑ์คุณภาพน้ า (WQI) ในปี 
๒๕๖๑ ได้รายงานว่า ไม่มีแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีและพอใช้ และยังมีเกณฑ์เสื่อมโทรม
อยู่ร้อยละ ๑๒ มลพิษทางอากาศเกิดจากควันของยานพาหนะและจากโรงงานอุตสาหกรรม และการเผาในที่โล่ง
ของการเกษตร ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์โดยตรง เช่น ฝุ่น PM2.5, PM10 จากข้อมูลในช่วง ๑๐ ปีที่
ผ่านมา พบว่าค่าดังกล่าวมีค่าเกินมาตรฐาน และมลพิษท่ีเกิดจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลส่วนใหญ่เป็นการกระท า
ของมนุษย์ ซึ่งในปี ๒๕๖๑ กรมควบคุมมลพิษคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งประเทศอยู่ที่ประมาณ ๒๗.๙๓ 
ล้านตัน มีปริมาณขยะพลาสติกประมาณ 2 ล้านตัน สามารถน าเข้าสู่ระบบรีไซเคิล ประมาณ ๕ แสนตัน (ส่วนใหญ่
เป็นขวดพลาสติก) ส่วนที่เหลือเป็นขยะพลาสติกที่ถูกทิ้ง ๑.๕ ล้านตัน ที่มีการจัดการอย่างไม่ถูกต้อง ขยะพลาสติก
เมื่อตกลงไปในทะเล  ท าให้เกิดการแตกตัวกลายเป็นไมโครพลาสติก ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีขนาดเล็กที่สัตว์ทะเล
สามารถบริโภคเข้าไปได้โดยไม่ตั้งใจ  จึงท าให้ตัวสัตว์เหล่านั้นเกิดการปนเปื้อนของไมโครพลาสติก และอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์นั้น  ๆ  รวมทั้งต่อมนุษย์ที่บริโภคสัตว์ที่มีการปนเปื้อนของไมโครพลาสติก ประเทศไทย
ถูกจัดล าดับให้อยู่ในล าดับ ๙ ของประเทศที่มีความเสี่ยงสูงในโลกที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในระยะยาว โดยอ้างอิงจาก German watch ได้ประเมินและจัดอันดับประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ในระหว่างปี ๒๕๔๐ – ๒๕๕๙ (The Long-Term Climate Risk Index 
(CRI): World Map of the Global Climate Risk Index 1997 – 2016) และคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น 
บ่อยครั้งขึ้นและขยายขอบเขตมากขึ้น ซึ่งจากปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าว เป็นเหตุให้ต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างบรูณาการในประเด็นที่ส าคัญ อาทิ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า การลดมลพิษ เช่น PM2.5 การลดขยะ
พลาสติกในทะเล  การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) รวมทั้งเชื้อเพลิงชีวภาพ
ภายในประเทศและลดการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) การสร้างภูมิคุ้มกันและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
และการเพ่ิมขีดความสามารถให้เกษตรกรเป็น Smart Farmer ที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเป็นเกษตรแบบ
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และเหมาะสมกับภูมินิเวศของพ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๑ 

 เป้าหมายและผลสมัฤทธิท์ีส่ าคัญ (Objectives and Key Results: OKR) 
O2.7   ใชค้วามรู ้การวจิยัและนวัตกรรม เพื่อจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนส าคัญของประเทศในด้าน 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน   

KR2.7.1 อัตราการน าขยะจากทุกกระบวนการกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี  
KR2.7.2 ลดปริมาณขยะที่เข้าสู่กระบวนการก าจัด - ลดขยะครัวเรือนลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี และลดขยะ 
 อุตสาหกรรมร้อยละ ๑๐ ต่อปี เทียบกับปีฐาน 
KR2.7.3 ลดจ านวนวันที่มีปริมาณ PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน (๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ในพ้ืนที่ที่ 
 มีความเสี่ยงสูง (เช่น กทม. เชียงใหม่ ฯลฯ) ด้วยความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม  
KR2.7.4 ผลิตภาพภาคเกษตรเพ่ิม ด้วยการใช้ระบบเกษตรอัจฉริยะ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 และโอกาสทางการตลาด 
KR2.7.5 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ - ๒๕ ในปี ๒๐๓๐ เทียบกับกรณีปกติ โดยเพ่ิม 
 สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนร้อยละ ๓๐ ในปี ๒๕๗๙ และลดความเข้มการใช้พลังงานลง  
 ร้อยละ ๓๐ ในปี ๒๕๗๙ เทียบกับปี ๒๕๕๓  

 
ตัวอย่างแผนงาน/โครงการส าคัญ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน 
แผนงาน Zero-waste 
- เพิ่มอัตราการน าขยะจากทุก

กระบวนการกลบัมาใชป้ระโยชน์ ร้อยละ 
๑๐ ต่อปี ด้วยความรู้ การวิจัยและ
นวัตกรรม 

- ลดปริมาณขยะที่เข้าสู่กระบวนการก าจัด 
- ลดขยะครัวเรือนลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

และลดขยะอุตสาหกรรมร้อยละ ๑๐ ต่อ
ปี เทียบกับปีฐาน (ก่อนเร่ิมด าเนิน
โครงการ) 

- ร่างกฎหมายระดับประเทศว่าดว้ยการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน 

- ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นทีส่่งเสริมการลด
ขยะและคัดแยกขยะที่ตน้ทาง 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
ประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิน่ที่สง่เสริม
การลดขยะและคัดแยกขยะที่ตน้ทาง 

- นวัตกรรมทางสงัคมและนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยทีี่เกิดขึ้นช่วยลดปริมาณขยะ
เหลือทิ้งที่ส่งก าจัดไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
10 เมื่อเทียบกับปีฐาน 

 

- สถาบนัอุดมศึกษา  
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
- กรมควบคุมมลพิษ 
- กรุงเทพมหานคร 

แผนงาน PM2.5 และการจัดการมลพิษ 
ลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ เทียบกับ
ปีฐาน 

 
 

- เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการลดการปล่อยมลพิษ
และบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

- แผนการจัดการพืน้ที่ทีป่ระสบปญัหา
มลพิษของประเทศ เช่น เชยีงใหม่ 
กรุงเทพมหานคร 

- สถาบนัอุดมศึกษา  
- ส านักงานพฒันาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ 
- กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงมหาดไทย 
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม 



 
๓๒ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน 
- กรุงเทพมหานคร 

แผนงาน Smart Farming 
- มีนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อการ

พัฒนาที่ยังยนื มีความรู้ความสามารถใน
การบริหารจัดการ ตลอด Value chain 
สามารถสรรสร้างคุณค่าเชื่อมโยงการ
ผลิต และการตลาดเพื่อให้ขายผลผลิตได้
และมีก าไร 

- ต้นทุนการผลิตที่คุ้มคา่ และลดต้นทุน
การผลิตลงร้อยละ  ๑๕ 

- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน 
- เพิ่มมูลค่าสินคา้ทางการเกษตร 
- ลดต้นทนุการผลิต 
- เพิ่มผลผลิตสินคา้การเกษตร 

- สถาบนัอุดมศึกษา  
- ส านักงานพฒันาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ 
- กรมวิชาการเกษตร  
- กรมส่งเสริมการเกษตร  
- กรมปศุสัตว์ 
 
 

แผนงานการบริหารจัดการน้ า 
- มีระบบพยากรณ์และเตือนภัยทีม่ี

ประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสยี 
- ลดปริมาณการใช้น้ าในภาคเกษตร 

อุตสาหกรรม ครัวเรือน ลงร้อยละ ๑๕ 
- มีการบริหารจัดการน้ าและใชน้้ าอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
- เพิ่มประสิทธิภาพจัดการน้ าของระบบ

ชลประทานให้มีประสิทธิภาพขึน้ร้อยละ 
๗๐ (จากปัจจบุันประมาณร้อยละ ๕๐-
๖๐) 

- มาตรการ/แผนงานในการบริหารจัดการ
น้ าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

- เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์และระบบ
เตือนภัยล่วงหน้า 

- กลไกและเครือข่ายองค์กรและชมุชนใน
พื้นที่ในการบริหารจัดการน้ า 

- เกิดองคค์วามรู้ในการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

- สถาบนัอุดมศึกษา  
- ส านักงานพฒันาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ 
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม 
- กรมชลประทาน 
- สถาบนัสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ า 
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

 
  



 
๓๓ 

โปรแกรมที่ ๘ สังคมสูงวยั  
ในการที่โครงสร้างสังคมเข้าสู่สังคมสูงวัย ที่มีสัดส่วนประชากรสูงวัย สูงกว่าประชากรที่อยู่ในวัยท างาน 

และวัยเด็ก ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างสูง กล่าวคือ ในสังคมจะมีประชากรในวัยท างานและเป็นฐาน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจน้อยลง ในขณะที่มีประชากรสูงวัยซึ่งมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงขึ้น เงื่อนไขดังกล่าวจะย้อน
มาส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและระบบสังคมต่อไป ดังนั้น เพ่ือให้ประเทศไทยมีสังคมสูงวัยที่มีรากฐาน
เข้มแข็ง จ าเป็นต้องมกีารเตรียมการทั้งในระดับปัจเจก ระดับชุมชน/สังคม ไปจนถึงระดับประเทศ  

การให้ความส าคัญต่อลักษณะเฉพาะของผู้สูงวัยที่มีทั้งความเปราะบางและความเข้มแข็งของ
ประสบการณ์ที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์ศักยภาพต่อสังคมและตนเอง เป็นมิติหลักในการมองไปข้างหน้าต่อสังคมสูง
วัย การบูรณาการความรู้เพ่ือเชื่อมโยงความเข้าใจตลอดทุกช่วงวัยกับสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม ผู้คนที่แตกต่างและ
หลากหลายไปด้วยส านึกและบริบทของชีวิต 

การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีระบบสุขภาพเชิงป้องกัน ถือเป็นปัจจัยส าคัญในระบบสุขภาพ เพ่ือลด
ปัญหาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศที่จะสูงขึ้นจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพอันเกิดจากโรคเรื้อรังที่เป็นโรคไม่
ติดต่อ (Non - Communicable Diseases: NCDs) และโรคที่เกิดในผู้สูงอายุ อีกปัจจัยหนึ่งในการส่งเสริมให้
ประชากรมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี คือความสามารถในการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่จะเป็น
หลักประกันส าหรับประชากรในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสามารถจัดการชีวิตได้เป็นอย่างดีตลอดช่วง
ชีวิต 

ระบบเศรษฐกิจในสังคมสูงวัย ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการมีสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพ ทั้ง ในมุมของ
ความสามารถของผู้สูงอายุที่ยังคงความสามารถในการเลี้ยงชีพ การจ้า งงานที่เหมาะสม การออมเงินเพ่ือให้
เพียงพอต่อบั้นปลายชีวิต จึงจ าเป็นต้องมีการวิจัยและการพัฒนาระบบการเงินและเศรษฐกิจที่เหมาะสมมี
เสถียรภาพส าหรับสังคมสูงวัย ซึ่งจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุไม่เป็นภาระต่อระบบการเงินของภาครัฐ 

โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเมือง เป็นอีกปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
กล่าวคือเมืองที่เอ้ือให้ผู้สูงอายุออกมาใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย สามารถเดินทางได้ ดูแลตัวเองได้ ไม่จ าเป็นต้อง
เก็บตัวอยู่ในท่ีพักอาศัย ซึ่งจะส่งผลต่อทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต การมีโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเมืองที่เอ้ือ
ต่อผู้สูงอายุเกี่ยวข้องกับการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล (Universal Design) หรือ “อารยสถาปัตย์” ที่ยังประโยชน์
แก่คนพิการด้วย ซึ่งจ าเป็นต้องมีกฎหมายและนโยบายสนับสนุน เพ่ือให้อาคารสถานที่ ระบบขนส่งสาธารณะ 
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ สามารถรองรับการใช้งานของคนทุกกลุ่มโดยไม่จ ากัดสภาพร่างกาย   

ความเชื่อมโยงในสังคมระหว่างประชากรต่างวัย ถือเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะส่งผลให้เกิด
สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพ กล่าวคือการพัฒนาให้สังคมโอบอุ้มและเกื้อหนุนกัน สนับสนุนให้ผู้สูงอายุด ารงชีวิตอย่างมี
ค่าและมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และยังสามารถมีบทบาทในการเป็นผู้ ให้ความรู้  ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ที่สั่งสมมา ถ่ายทอดต่อคนรุ่นต่อไป และในทางกลับกัน ประชากรวัยต่า ง ๆ เห็นค่าและปฏิบัติต่อ
ผู้สูงอายุแบบให้เกียรติและเห็นค่าของความเป็นมนุษย์ในผู้สูงอายุ การศึกษา วิจัย รวมถึงการพัฒนากิจกรรมใน
สังคมที่สนับสนุนความเชื่อมโยงในสังคมระหว่างประชากรต่างวัย จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการทั้งในเชิง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อสร้างให้สังคมมีความเข้มแข็ง 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะ หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และดิจิทัล รวมถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่น าไปสู่ 
การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก (Assistive Technology) ถือเป็นเทคโนโลยีส าคัญที่จะส่งเสริมการใช้
ชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพได้อย่างเต็มศักยภาพและเต็มสมรรถนะ เพ่ือน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ 



 
๓๔ 

โดยรวมแล้ว การส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมเมืองเพ่ือให้มีการพัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ ดังที่กล่าว
มา ให้เอ้ือต่อประชากรในสังคมสูงวัยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ และผลักดัน  
การใช้องค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาให้เกิดโครงสร้างและระบบสังคม รวมถึงนวัตกรรมเมืองเพ่ือสังคมสูงวัย 

 
 เป้าหมายและผลสมัฤทธิท์ีส่ าคัญ (Objectives and Key Results: OKR) 

O2.8   พฒันาคนในทกุชว่งวยัใหม้ีคณุภาพชวีติที่ด ีสามารถด ารงชวีติดว้ยตนเองได้อยา่งมีคุณคา่ และสร้าง 
กลไกทีเ่อื้อต่อการอยูร่ว่มกนัอยา่งมีความสุข พรอ้มรบัสงัคมสงูวยั 
KR2.8.1  ร้อยละ ๘๐ ของประชากรที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี มีสุขภาพดีและพ่ึงพาตัวเองได้ และลดอุบัติการณ์ 
 การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และโรคที่เกิดในผู้สูงอายุ เช่น อัลไซเมอร์ และพาร์กินสัน 
KR2.8.2  มีผลงานวิจัยเชิงบูรณาการที่สะท้อนคุณค่าผู้สูงอายุเพ่ือดึงศักยภาพและเสริมพลัง และ 
 การจัดการความรู้เชิงระบบเพ่ือพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม ระบบการออม และระบบบริการ 
 สุขภาพ (การบริการสังคม การประกันสังคม การหาเงินเลี้ยงชีพในระยะสูงวัย การช่วยเหลือ 
 ทางสังคม และการส่งเสริมหุ้นส่วนทางสังคม) ในภาพรวมของประเทศและระดับพ้ืนที่ 
KR2.8.3  เกิดงานวิจัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยเหลือการด ารงชีวิต (Assisted living) ส าหรบั 
 ผู้สูงอายุและคนพิการให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล จ านวน 
 อย่างน้อย ๑๕ เรื่อง/ปี ครอบคลุมผู้สูงอายุและคนพิการที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า 
 ร้อยละ ๘๐ 
KR2.8.4  เกิดนวัตกรรมหรือโครงการทางสังคมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้คนทุกวัยใช้ชีวิตร่วมกันใน 
 สังคมอย่างมีคุณภาพ มีแรงยึดเหนี่ยวทางสังคม (Social cohesion) และผู้สูงอายุสามารถใช้ 
 ชีวิตในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ 
KR2.8.5 เกิดนวัตกรรมเมืองที่ใช้หลักการ Universal Design ที่มีการออกแบบให้เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ  
 คนพิการ และประชากรทุกช่วงวัย 

 
ตัวอย่างแผนงาน/โครงการส าคัญ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน 
 โครงการไทยอารี (Thai Ageing Research Innovation Platform) 
- ประชากรผู้สูงอายุเปน็พฤฒพลัง (Active 

Ageing) คือสุขภาวะดี มีหลักประกันที่
มั่นคง สามารถท างานเชิงเศรษฐกิจและ
ร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมไทย 

- ประชากรก่อนวัยสูงอายุเพียบพร้อมไป
ด้วยทักษะส าคัญแห่งศตวรรษที ่๒๑ 
พร้อมทั้งมีทักษะชีวิต มีการเตรียมการใน
ทุกมิติก่อนวัยสูงอายุ พร้อมที่จะเรียนรู้
และเพิ่มพูนทักษะการท างานให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงชีวิต 

- เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและการเติบโต
ในภาคอุตสาหกรรม ในบริบทของสังคม
สูงวัย (Silver Economy/Longevity 

- มีการเชื่อมโยงและแปลงนโยบายและ
แผนรองรับสังคมสงูวัยจากระดบัชาติ สู่
การปฏิบัติในระดบัท้องถิ่นอยา่งเป็น
รูปธรรม 

- มีการก าหนดนโยบาย แผน และระบบ
การด าเนินงานรองรับสังคมสูงวยัโดยใช้
ข้อมูลจากการวิจัยเป็นฐาน 

- มีชุมชนน่าอยูส่ าหรับคนทุกวัย (Smart, 
Inclusive, and Sustainable 
Community) 

- เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและบทบาท
ของไทยในตลาดโลก ในบริบทของ 

- สถาบนัอุดมศึกษา 
- หน่วยงานภาครัฐ (อาทิ 

กระทรวงมหาดไทย กรม
กิจการผู้สูงอายุ กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน กรม
กิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
กรุงเทพมหานคร กรมการ



 
๓๕ 

Economy) ด้วยการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑส์ิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้าน
บริการทางการแพทย์เพื่อรองรับสังคมสงู
วัยและเพิ่มคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ สู่ตลาด
ในประเทศและตา่งประเทศ 

- มีเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลจากระดับ
ท้องถิ่นสู่ระดับชาติเพื่อเป็นฐานข้อมูลใน
การก าหนดนโยบายและแนวทางการ
ด าเนินงานและการพฒันาระบบรองรับ
สังคมสูงวัย ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ประเทศและบรบิทของชุมชน 

- มีระบบรองรับสงัคมสูงวัยแบบองค์รวม 
(มิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ 
สภาพแวดล้อม เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม) ทั้งในระดบัประเทศและ
ระดับพื้นที ่

(Start-up, Innovation in Thailand 
ร่วมกับ CUE, UTC, SID) 

- คนไทยและสังคมไทยเกิดความตระหนัก
และเตรียมการเพื่อยามสูงอาย ุ

- ลดค่าใช้จา่ยด้านสุขภาพของรัฐและ
ครอบครัว อันเนื่องมาจากการสงูอายุ 

แพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 
กรมการจัดหางาน กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน กรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม 
สภากาชาดไทย ส านักงาน
กองทุนสนบัสนุนการสรา้ง
เสริมสุขภาพ กองทุนการ
ออมแห่งชาติ ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง) 

- เครือข่ายภาคเอกชน 
- เครือข่ายระดับนานาชาติ 

(อาทิ HelpAge 
International, UNFPA, 
UNESCAP, UNDP, World 
Bank) 

 
 

  



 
๓๖ 

โปรแกรมที่ ๙ สังคมคุณภาพและความมั่นคง 
การพัฒนาประเทศในระยะ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาที่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจจนขาด

ความสมดุลและขาดบูรณาการ เกิดการกระจุกตัวของความมั่งคั่งและโอกาสอันน ามาซึ่งความเหลื่อมล้ าในสังคม 
และเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ยั้งคิด จึงเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน อันน าไปสู่
ความขัดแย้งและความไม่มั่นคงทางการเมือง บั่นทอนศักยภาพการพัฒนาของประเทศและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน   

ดังนั้น การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพที่มีความมั่นคงและยั่งยืน จึงเป็นโจทย์ท้าทายทางสังคมที่
ต้องอาศัยองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ โดยมุ่งยกระดับความม่ันคงของมนุษย์ (โดยเฉพาะ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมของพลเมือง) ความสมานฉันท์ทางสังคม การยอมรับเป็นสมาชิกในสังคมที่มีสิทธิ
เสมอภาค (ยอมรับความแตกต่างหลากหลายในมิติต่าง ๆ เช่น ชาติพันธุ์ ศาสนาและความเชื่อ ความคิดทาง
การเมือง ฯลฯ) และการเสริมพลังทางสังคมเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในทางการเมืองอย่าง
สร้างสรรค์   

ทั้งนี้ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเสริมสร้างทักษะ ขีดความสามารถ กระบวนการคิดและ
สร้างสรรค์ ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น มีความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) ไม่ตกเป็นเหยื่อของการคิดตามๆ
กันไป (Victim of group thinking) มีความสามารถ การรับรู้  และปรับใช้เทคโนโลยีที่ เกิดใหม่ (Emerging 
technology) และเทคโนโลยีที่เป็นจุดเปลี่ยน (Disruptive technology) อย่างเท่าทัน ท าให้สังคมไทยสามารถ
จัดการกับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ ภาวะข้ามแดน การจัดระเบียบโลกใหม่ได้อย่างทันท่วงที 

 
เป้าหมายและผลสมัฤทธิท์ีส่ าคัญ (Objectives and Key Results: OKR) 

O2.9   สรา้งสงัคมทีม่ีการอยูร่ว่มกนัอยา่งสมานฉนัท ์มคีวามมัน่คงทางเศรษฐกจิสงัคม และมีการเสริมพลัง 
ทางสงัคม 
KR2.9.1  สร้างองค์ความรู้ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 
KR2.9.2  ความรู้สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ถูกน าไปใช้ในการพัฒนานโยบายสาธารณะและพัฒนา 
 นวัตกรรมเพ่ือสังคม รวมทั้งกลไกการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 
KR2.9.3  จ านวนงานวิจัยข้ามศาสตร์ที่สร้างและปฏิบัติการร่วมกับสังคม และเผยแพร่สู่สังคมในรูปแบบ 
 ต่าง ๆ 

 
ตัวอย่างแผนงาน/โครงการส าคัญ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน 
โครงการชุดวิจัยนโยบายสันตปิระชาธรรมเพ่ือการสร้างสังคมเปิด 
ผลิตผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ความเป็นธรรมในสงัคมตามแนวคิดเร่ือง
สันติประชาธรรม ตามแนวคิดของ ศ.ดร. 
ป๋วย อึ๊งภากรณ ์อันน าประเทศไทยไปสู่
สังคมเปิดในทีสุ่ด โดยมีเป้าหมายเชิงกล
ยุทธ์ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
- ด้านการบริหารจัดการและการประกอบ

ธุรกิจ 

- องค์ความรู้และข้อเสนอแนะทั้งในเชิง
นโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการ
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและ
การพัฒนาศักยภาพมนษุย์ในฐานะ
พลเมืองของสังคมที่มีคุณภาพ 

- เวทีสาธารณะเพื่อน าเสนอองค์ความรู้
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย
นักวิชาการและประชาชนทั่วไป 

- สถาบนัอุดมศึกษา  
- สถาบนัวิจัยที่เก่ียวข้อง  
- กระทรวงต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
- ส านักงานสภาพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและหน่วยงาน 
นโยบายสาธารณะที่
เก่ียวข้อง  



 
๓๗ 

- ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

- ด้านความเหลื่อมล้ า 
- ด้านเศรษฐศาสตร์การคลังและนโยบาย

สาธารณะ 
- ด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค 
- ด้านสิง่แวดล้อม 
- ด้านการเมืองการปกครอง 
- ด้านสงัคม 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม 
- ด้านการเรียนรู้และการศึกษา 

- สื่อความรู้ทั้งในรูปแบบสิง่พิมพแ์ละ
ออนไลน์เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่วงกว้าง 

- หน่วยงานภาครัฐ ทั้ง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น  

- องค์กรภาคประชาสงัคม  
- องค์กรภาคเอกชนที่มีความ

รับผิดชอบต่อสงัคม  

แผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยทางถนน 
- ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมด้าน

การวิจัยและนวัตกรรมของอุบัติเหตุทาง
ถนนในระดบัชาติและนานาชาตเิพื่อ
จัดท าข้อเสนอต่อสภานโยบายในการ
ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน 
รวมทั้งงบประมาณเพื่อการวิจัยและ
นวัตกรรมในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

- วิจัยเชิงประเดน็ที่เก่ียวข้องกับอุบัติเหตุ
ทั้งด้านปัจจัยมนุษย์ ยานพาหนะและ
สิ่งแวดล้อม มีการเก็บสถิติและข้อมูล
อุบัติเหตุอย่างเป็นระบบ ซึ่งรวมถึงระบบ
การสอบสวนอุบัติเหตุเชิงลึก ติดตาม
และประเมินผลกิจกรรมและโครงการที่
เก่ียวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน และเกิดการวิจัยเพื่อสร้าง
นวัตกรรมรวมทั้งเทคโนโลยี อุปกรณ์ 
เครื่องมือต่าง ๆ ส าหรับการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน  

- เกิดงานวิจัยเชิงระบบที่ประเมนิถึง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

ระยะสั้น  
- เข้าใจสถานการณ์ภาพรวมดา้นการวิจัย

และนวัตกรรมของอุบัติเหตุทางถนนใน
ระดับชาติและนานาชาติเพื่อจัดท า
ข้อเสนอต่อสภานโยบายในการก าหนด
นโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผน  
รวมทั้งงบประมาณเพื่อการวิจัยและ
นวัตกรรม 

- เกิดการวิจัยเชิงประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับ
อุบัติเหตุทั้งด้านปัจจัยมนุษย์ 
ยานพาหนะและสิ่งแวดล้อม มีการเก็บ
สถิติและข้อมูลอุบัติเหตุอย่างเปน็ระบบ 
ซึ่งรวมถึงระบบการสอบสวนอุบตัิเหตุเชิง
ลึก ติดตามและประเมินผลกิจกรรมและ
โครงการที่เก่ียวข้องกับการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน  

- เกิดการพัฒนาพี่เลี้ยงเพื่อหนุนเสริมการ
ด าเนินงานในระดับพื้นที ่

- จ านวนโครงการวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
อุบัติเหตุอย่างเป็นระบบ โดยเปน็
โครงการวิจัยที่มาจากหลากหลายระดับ
ตั้งแต่นักวิชาการ หน่วยงานและชุมชน
ท้องถิ่น   

- เกิดเวทีบูรณาการกลไกและกระบวนการ
การท างานในหลากหลายรูปแบบในการ
ลดอุบัติเหตุบนถนน 

- เกิดการท างานร่วมกันแบบบูรณาการทั้ง
แนวดิ่งและแนวราบ ตั้งแต่ระดบัชุมชน
ท้องถิ่นจนถึงระดบันโยบาย 

- ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

- กระทรวงและหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงสาธารณสุข 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- องค์การอนามัยโลก 
- องค์กรภาคประชาสงัคม 
- องค์กรภาคเอกชนที่มีความ

รับผิดชอบต่อสงัคม  



 
๓๘ 

ระยะยาว 
- เกิดการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมรวมทั้ง

เทคโนโลยี อปุกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ 
ส าหรับการแก้ไขปัญหาอุบตัิเหตุทาง
ถนน 

- เกิดการจัดท าระบบข้อมูลและงานวิจัย 
สามารถใชป้ระโยชน์เพื่อป้องกนัปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนให้กับประเทศไทย 

 



 
๓๙ 

แพลตฟอร์ม ๒ การวิจัยและสร้างนวตักรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 





 
๔๑ 

 
ประเทศที่พัฒนาแล้วมีการแข่งขันอย่างรุนแรงด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) โดยมีการออกแบบสร้างระบบนิเวศทางนวัตกรรม และการสร้าง
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองรับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ก าลังเข้ามาแทนที่เทคโนโลยีเดิม (Disruptive 
Technology) และการต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพดีขึ้นอย่างเป็นระบบ 
และการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing 
Economy) มีการสนับสนุนลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D Investment) ที่มีความเข้มข้นในโจทย์ที่ท้าทาย
อย่างชาญฉลาดระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชนจากทั้งในและต่างประเทศ ก่อให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่พัฒนาจากเดิมไปอย่างก้าวกระโดด (Leapfrogging) หรือเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีมา
ก่อนในโลกขึ้นเป็นจ านวนมาก ท าให้มีผู้บริโภคให้การตอบรับผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัยเหล่านั้นจากทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ก่อให้เกิดรายได้และสร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้สูงขึ้น ท าให้เป็นผู้น าด้านการ
พัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่เสมอ  

แพลตฟอร์มการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกันคิด วางแผน ก าหนด ลงมือด าเนินการและการวัดผลในกิจกรรมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างมีกลยุทธ์ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เป็นพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมของประเทศไทยให้เจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน และจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการควบคู่ไปด้วยอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างพอเพียง ก่อให้เกิดการสร้าง สะสม พัฒนา ถ่ายทอด 
และต่อยอดองค์ความรู้ที่ทันสมัย ขับเคลื่อนและยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ 
สร้างและพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือไปสู่ “ประเทศไทย ๔.๐” ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

 
เป้าหมายและผลสมัฤทธิท์ีส่ าคัญ (Objectives and Key Results: OKR) 

เป้าหมาย O3  ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ  
KR3.1  อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดย IMD อยู่ใน ๓๐  
 อันดับแรก 
KR3.2  ดัชนีความสามารถด้านนวัตกรรม (GII) ของไทยดีขึ้นอย่างเนื่อง 
KR3.3  สัดส่วนการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองต่อการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกเพ่ิมข้ึนจาก ๑๐:๙๐  
 เป็น ๓๐:๗๐ 
KR3.4  จ านวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-driven  
 Enterprises: IDEs) ที่มีศักยภาพเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ๕,๐๐๐ ราย 
 
 



 
๔๒ 

แพลตฟอร์มที่ ๓ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน ประกอบด้วย ๓ 
โปรแกรม คือ  

 โปรแกรมท่ี ๑๐ ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ  
 โปรแกรมท่ี ๑๑ สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม 

และพ้ืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรม   
 โปรแกรมท่ี ๑๒ โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ 

  



 
๔๓ 

โปรแกรมที่ ๑๐ ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ 
การยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ เป็นโปรแกรมที่ตอบประเด็นความ

ท้าทายด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการให้ทันกับแนวโน้มการพัฒนา
เศรษฐกิจของโลก ผ่านการพัฒนาแพลตฟอร์มนวัตกรรมในด้านที่ประเทศไทยมีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนา
สูงเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างการผลิต
โครงสร้างการแข่งขัน การเพ่ิมผลิตภาพในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ การเปลี่ยนรูปแบบวัตถุดิบและ
ปัจจัยการผลิต การลดต้นทุน การลดทรัพยากร การลดตัวกลางการท าธุรกรรม การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศส าหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (Technology Localization) การบ่มเพาะผู้ประกอบการ การเพ่ิม
ศักยภาพด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (RDI for S-Curve 
Industries) การยกระดับและสร้างศักยภาพทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ เช่น แพลตฟอร์มเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) ในกลุ่มอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ ได้แก่ อุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ อุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุชีวภาพ และอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว แพลตฟอร์มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถน าองค์
ความรู้จากภูมิปัญญาและทรัพยากรในพื้นที่ไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ แพลตฟอร์มที่สนับสนุน
ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เพ่ือวิเคราะห์และสร้างความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ (AI 
& Data Economy) รวมทั้งแพลตฟอร์มเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) ที่ให้ผู้ประกอบการสร้าง 
ความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อเกิดรูปแบบสินค้าและบริการใหม่ที่ตอบรับความต้องการของผู้บริโภค 

 
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Objectives and Key Results: OKR) 

O3.10a พัฒนาและยกระดับความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ด้วย
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 KR3.10a.1 ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรม S-Curves มียอดขายเพ่ิมข้ึนจากสินค้าและบริการ 

    นวัตกรรมที่ต่อยอดจากงานวิจัยและพัฒนา ร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
 KR3.10a.2 จ านวนผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรม New S-Curves จากการบ่มเพาะหรือร่วม 
    ลงทุนกับภาครัฐด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ิมข้ึน 
 KR3.10a.3 การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศส าหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์  
    (Technology Localization) มีจ านวนเพิ่มขึ้น  

O3.10b  ต่อยอดอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิด BCG 
 KR3.10b.1 สร้างมูลค่าเพ่ิมจากงานวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมายบนฐานเศรษฐกิจ BCG  
    (เกษตรและอาหาร การแพทย์สุขภาพ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พลังงาน 
    และวัสดุชีวภาพ) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของ GDP  
 KR3.10b.2  เกิดการจ้างงาน knowledge worker ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย BCG เพ่ิมขึ้น  
    ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน  
 KR3.10b.3 การลงทุนร่วมรัฐและเอกชนในการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  



 
๔๔ 

    BCG 
 KR3.10b.4 เพ่ิม eco-efficiency จากการลดการใช้ทรัพยากรและการเกิดของเสีย 
 KR3.10b.5 ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในอุตสาหกรรมส าคัญ 

O3.10c สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากธุรกิจแพลตฟอร์ม 
 KR3.10c.1 จ านวนธุรกิจแพลตฟอร์มที่เป็นของผู้ประกอบการไทยเพ่ิมขึ้น  
 KR3.10c.2 จ านวนผู้ประกอบการไทยที่ใช้ประโยชน์บนแพลตฟอร์มของไทยและนานาชาติมีเพ่ิมขึ้น  
 KR3.10c.2 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากธุรกิจแพลตฟอร์มที่เป็นของประเทศไทย 

 
ตัวอย่างแผนงาน/โครงการส าคัญ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน 
แผนงาน BCG in Action ขับเคลื่อนเศรษฐกจิชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
- ยกระดับภาคการเกษตรและ

อุตสาหกรรมต่อเนื่องส าหรับอาหาร
สุขภาพ พัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ด้าน
อาหารสุขภาพและส่วนผสมอาหารที่มี
มูลค่าสูง รวมทัง้ สร้าง Platform 
นวัตกรรมเกษตรตามศักยภาพใน ๔ 
ภูมิภาคทั่วประเทศ 

- เกิดอุตสาหกรรม Biorefinery ใน
ประเทศไทย 

- เกิด Thai Cosmepolis และเปน็
ศูนย์กลางการผลิตเวชส าอางของเอเชีย 

- เกิดระบบบริหารจัดการท่องเทีย่วครบ
วงจร เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเมืองรอง 

- การจัดการขยะอย่างเปน็รูปธรรม เพื่อ
น าไปใชป้ระโยชน์ต่อเนื่อง ท าให้เกิด 
Zero Waste + Waste to Wealth 

- ผลิตยา วัคซีน ชดุตรวจวินิจฉัย และ
อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้
มาตรฐานสากล สมุนไพรและ 
Biological Drugs เพื่อการส่งออก 

- คิดค้นวิธีการรักษาจ าเพาะและแม่นย า
ส่วนบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีชวีภาพขั้นสูง  

- พัฒนาอุตสาหกรรมบริการทดสอบยา 
อาหารเสริมและเวชภัณฑ์ในมนษุย์ และ
มีศูนย์วิจัยด้านคลนิิกระดับชาติ  

- ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม สร้างมูลค่า
อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพและวัสดุ
ชีวภาพ 

 
 

- มีการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมอาหาร
เพื่อสุขภาพ เพื่อการส่งออกอย่างน้อย 
ร้อยละ ๒๕ 

- มีเกษตรกรผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ใช้
เทคโนโลยีเกิดขึ้น ทดแทนเกษตรกรรุ่น
เก่าอย่างน้อย ๒,๐๐๐ ราย มีรายได้
มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ป ี

- เกิดอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอร่ี ที่จะ
มูลค่าการลงทุนรวม ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท 
เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตทางการเกษตรไม่
น้อยกว่า ๕ เท่าตัว 

- มูลค่าการส่งออกสารสกัดจากสมุนไพร
และกลุ่มเวชส าอางไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ 
ล้านบาท  

- เพิ่มรายได้การท่องเที่ยวของประเทศจาก 
ร้อยละ ๑๗.๘ GDP เป็น ร้อยละ ๒๐ 
GDP ในปี ๒๕๖๔ และ ร้อยละ ๓๐ GDP 
ในปี ๒๕๘๐ 

- ต้นแบบการจัดการขยะชุมชนระดับ
ท้องถิ่นรองรับขยะมูลฝอย ๘๒,๕๐๐ ตัน/
ปี สร้างมลูค่าเพิ่มจากขยะ ๑๗ ล้านบาท
ใน ๕ ป ี

- รายได้รวมจากการส่งออกยา เวชภัณฑ์
สมุนไพรและสารสกัด จากการรักษาหรือ
ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยหลักการ Precision 
Medicine และการรับจ้างวิจัยคลินิก ไม่
ต่ ากว่าปลีะ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยเฉลี่ย 
 

- กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม 

- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงพาณิชย ์
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงการท่องเที่ยวฯ 
- กระทรวงดิจิทัลฯ 
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย 
- สถาบนัอุดมศึกษา  
- โรงเรียนแพทย ์
- สถาบนัการเงิน 
- ภาคเอกชน  

 
 



 
๔๕ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน 
แผนงานการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศส าหรบัอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (Technology 
Localization) 
ยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถด้านการ
วิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของประเทศ ใน
อุตสาหกรรม อาท ิ
- อุตสาหกรรม Future Mobility เช่น ยาน

ยนต์สมัยใหม่ และระบบราง  
- อุตสาหกรรมอาหาร (Food)  
- อุตสาหกรรมพลังงาน (Energy)  
- อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

(Robotics and Automation)  
- อุตสาหกรรมการผลิตสินคา้ที่ใชไ้ด้สอง

ทาง (Dual-Use Items: DUI) เพื่อสร้าง
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  

ยกระดับขดีความสามารถทางการแข่งขัน 
ของกลุ่มผู้ประกอบการไทยท่ีมีศักยภาพให้
สูงขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและ
รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภค โดยการสร้าง
และพัฒนาความสามารถในด้านการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ การลดต้นทุน มีคณุภาพ การสร้าง
มูลค่าเพิม่ และเพิ่มมลูค่า การพัฒนา
เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต การบริการ 
การเข้าตลาด การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง  

- สถาบันอุดมศึกษา  
- กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  

- กระทรวงที่มีความเกี่ยวข้อง
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมาย  

- เครือข่ายความร่วมมือ 
สมาคม (Consortiums) ที่
เกี่ยวข้อง 

แผนงาน Public-Private Partnership for RDI 
- เกิดมูลค่าทางตลาดที่เป็นไปได้ใน

โครงการที่เอกชนรายใหญ่สามารถร่วม
ลงทุนกบัเอกชนรายกลางและรายเล็กที่
เก่ียวข้องมากกว่าทุนที่ลงไป  

- SME ในกลุ่มสาขา (sector) มี
ความสามารถด้าน ววน มากข้ึน และ
สอดคล้องกับแผน ววน. ของประเทศ 
เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้แผน ววน. บรรลุ
เป้าหมาย 

- เกิดผลลัพธ์และเครือข่ายความรว่มมือใน
หลายสาขา (sector) ที่มีเป้าหมาย
สอดคล้องกันที่เน้นวตัถุประสงค์เชิง
สังคม   

- มีแนวทางการขยายผลกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมอ่ืน และ/หรือ เอกชนขนาด
ใหญ่รายอื่นของประเทศ  

- เอกชนรายใหญ่สามารถร่วมลงทุนกับ
เอกชนรายกลางและรายเล็กในการท า
วิจัยและนวัตกรรม 

- เกิดกลไกความร่วมมือระหว่างเอกชน
รายใหญ่ รายกลาง รายเล็ก และ/หรือ 
สมาคม มหาวิทยาลัย และ/หรือ หน่วย
งานวิจยัของรัฐในการพัฒนาเพือ่
ประโยชน์เชิงพานิชย์ 

- เกิดกลไกความร่วมมือระหว่างเอกชน
รายใหญ่ รายกลาง รายเล็ก และ/หรือ 
สมาคม มหาวิทยาลัย และ/หรือ หน่วย
งานวิจยัของรัฐในการยกระดับ
ความสามารถด้าน ววน ของเอกชน 

- เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในรูปแบบเครือข่ายที่ใช้งานวิจัย
และพัฒนาตอบโจทย์ SDGs 

- มีแนวทางข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ
การเผยแพร่แนวทางการขยายผลที่
สอดคล้องกับบริบทของไทย  

- ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม  

- สถาบนัอุดมศึกษา  

 

  



 
๔๖ 

โปรแกรมที่ ๑๑ สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม 

สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-driven 
Enterprises: IDEs) ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมให้เข้มแข็งเอ้ือต่อ 
การพัฒนาศักยภาพของ Startup และ IDE โดยการปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมาย พัฒนามาตรการและ
แรงจูงใจ รวมถึงการบริการภาครัฐ ให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจนวัตกรรม (Ease of doing innovation business) 
ของผู้ประกอบการ รวมถึงการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรม (Economic Zone of Innovation) อาทิ อุทยาน
วิทยาศาสตร์  เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  (Eastern Economic Corridor of 
Innovation: EECi) เ มื อ งน วั ต ก ร ร ม อ าห า ร  (Food Innopolis) ย่ า นนวั ต ก ร รม  (Innovation District)  
และย่านสร้างสรรค์ (Creative District) ซึ่งจะเป็นพื้นที่ท่ีมีความพร้อมรองรับการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม 
ผ่านกลไกต่าง  ๆ ทั้งการเชื่อมโยงกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา การสนับสนุนที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การส่งเสริมการเข้าถึงแรงจูงใจและสิทธิประโยชน์ต่าง  ๆ อาทิ แหล่งเงินทุนส าหรับผู้ประกอบการใน 
การสร้างนวัตกรรม แรงจูงใจทางภาษี การบ่มเพาะผู้ประกอบการ และการเร่งการเจริญเติบโตของผู้ประกอบการ  
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพและความพร้อมในการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าเพ่ิมสูง น าไปสู่การสร้าง
รายได้ การจ้างงาน กระจายรายได้สู่ภูมิภาค และก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Objectives and Key Results: OKR) 

O3.11a   พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-driven 
Enterprises: IDEs) ที่มีศักยภาพเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด 

 KR3.11a.1 จ านวน local startups ที่เกิดใหม่และอยู่รอด ๑,๐๐๐ ราย ใน ๓ ปี  
 KR3.11a.2  จ านวนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ที่มียอดขายเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท/ปี เพิ่มข้ึน  
  ๑,๐๐๐ ราย/ปี 
 KR3.11a.3 จ านวน deep-tech startups ที่ประกอบการในประเทศไทย 
O3.11b  พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม (Economic Zone of Innovation)/อุทยานวิทยาศาสตร์ 

(Science Parks)/ระเบียงนวัตกรรมภาคตะวันออก (EECi)/เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food 
Innopolis) 

 KR3.11b.1 จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร์/ 
   EECi/เมืองนวัตกรรมอาหาร   
 KR3.11b.2  มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
   นวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร์/EECi/เมืองนวัตกรรมอาหาร  
O3.11c  ปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมาย พัฒนามาตรการและแรงจูงใจ รวมถึงการบริการภาครัฐ ให้เอื้อ

ต่อการด าเนินธุรกิจนวัตกรรม (Ease of doing innovation business) ของผู้ประกอบการ 
 KR3.11c.1  ความส าเร็จในการผลักดันกฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการเพ่ือปลดล็อคข้อจ ากัด และ 
   สร้างแรงจูงในการด าเนินธุรกิจนวัตกรรม 
 
 



 
๔๗ 

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการส าคัญ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน 

แผนงานการพัฒนาสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการนวัตกรรม  
- วิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และ

วิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-
driven Enterprises: IDEs) ที่มี
ศักยภาพเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด 

- local startups ๑,๐๐๐ ราย ทีเ่กิดใหม่
และอยู่รอด ใน ๓ ป ี  

- วิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ที่มี
ยอดขายเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท/ปี 
เพิ่มข้ึน ๑,๐๐๐ ราย/ปี 

- ส านักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม
แห่งชาต ิ

- ส านักงานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาต ิ

- ส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาต ิ

- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
- ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 

  



 
๔๘ 

โปรแกรมที่ ๑๒ โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ  
ประเทศไทยมีองค์ประกอบเชิงองค์กรของโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศอยู่ครบ แต่กระจัด

กระจาย มีความพร้อมและความสามารถในการด าเนินการต่างกัน ขาดทิศทางและเป้าหมายร่วม เนื่องจากขาด
กลไกและเวทีที่จะบูรณาการองค์ประกอบที่มีให้ท างานเป็นระบบเดียวกัน ส่งผลให้ประเทศมีบริการโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางคุณภาพที่ไม่สมดุลกับความต้องการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันและความจ าเป็นในการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันในอนาคต โปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาระบบนิเวศของโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพให้
สมบูรณ์และมีเอกภาพ เพ่ือให้เกิดบริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการใช้
ประโยชน์ในปัจจุบันและสามารถเป็นพ้ืนฐานรองรับความจ าเป็นในการสร้างนวัตกรรมและอุตสาหกรรมในอนาคต 
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งในด้านการน าสินค้าและนวัตกรรมเข้าสู่ตลาด รวมถึงการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี นวัตกรรมและอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยต้องการเป็นเจ้าของ 

ที่ผ่านมา ได้มีการกล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและวัฒนธรรมของประเทศอย่างกว้างขวาง 
แต่ยังขาดการใช้ประโยชน์ความอุดมสมบูรณ์ดังกล่าวอย่างสร้างสรรค์และสมดุล ประเทศไทยจึงเป็นเพียงผู้ส่งออก
วัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน เพ่ือพลิกประเทศไทยให้ เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีความจ าเป็นที่
จะต้องปรับความสามารถของประเทศให้สามารถผลิตและส่งออกสินค้าและชิ้นส่วนมูลค่าสูงที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานแล้วได้ รวมทั้งพัฒนาตลาดในประเทศให้เป็นตลาดสินค้าคุณภาพเพ่ือเป็นฐานให้แก่การสร้างแบรนด์  
หรือตราสินค้าท่ีมีภาพลักษณ์เชิงคุณค่าและคุณภาพต่อไป โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าและบริการที่ (๑) ผู้ประกอบการ
ไทยสามารถเป็นเจ้าของตราสินค้าและมีเทคโนโลยีของตนเอง เช่น อาหารสุขภาพ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เฉพาะของ
ท้องถิ่นหรือวัฒนธรรม บริการสุขภาพและความงาม (๒) มีความจ าเป็นในการรองรับสังคมในอนาคต เช่น สังคมสูง
วัย สังคมดิจิทัลและเศรษฐกิจดิจิทัล และ (๓) มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศ 
เช่น การบริหารจัดการป่า แม่น้ าท่ีไหลผ่านหลายประเทศ มลพิษ ขยะและพลังงาน 

 
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Objectives and Key Results: OKR) 

O3.12a ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา และการบริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของ 
 อาเซียน 

 KR3.12a.1 ประเทศไทยมีความสามารถทางการวัดและวิเคราะห์สูงที่สุด ๑ ใน ๕ ของเอเชีย และมี 
   อุตสาหกรรมบริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน 
 KR3.12a.2 บริการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบมีคุณภาพระดับโลกและมีคุณภาพสม่ าเสมอ  

O3.12b สินค้าส าคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกด้วยคุณภาพ 
 KR3.12b.1 เครื่องหมายคุณภาพของไทยได้รับการยอมรับในคุณค่าและคุณภาพทัดเทียม 
    เครื่องหมายคุณภาพสินค้าของ EU และญี่ปุ่น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรและสินค้า 
    วัฒนธรรม 

O3.12c ตลาดการค้าภายในประเทศเป็นตลาดสินค้าคุณภาพเช่นเดียวกับตลาดประเทศในพัฒนาแล้ว 
 KR3.12c.1 ตลาดในประเทศมีกระบวนการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการแข่งขันด้วย 
    คุณภาพ 
 

 
 



 
๔๙ 

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการส าคัญ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน 

แผนงาน NQI เพื่ออาหารสุขภาพและสมุนไพรไทย 
- เกิดตราสินค้าของไทยที่ใช้วัตถุดบิและ

เทคโนโลยีในประเทศ 
- ลดเวลาและค่าใช้จา่ยในการน าสินค้าเข้า

สู่ตลาด 
- ลดค่าใช้จา่ยในการสง่ทดสอบ

ต่างประเทศ 

- มาตรฐานอาหารสุขภาพและสมนุไพร
ไทยที่เทียบเท่า หรือเหนือกว่า
มาตรฐานสากล 

- กระบวนการขึ้นทะเบียน และการรับรอง
กระบวนการผลิตและคุณภาพมี
ประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับ 

- บริการโครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพ
ส าหรับการวิจัยและการผลติครบถ้วน
และเพียงพอ 

- ฐานข้อมูลสารออกฤทธิ์และกระบวนการ
รักษาคุณภาพสารออกฤทธิ์ 

- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงพาณิชย ์
- กระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา 
- กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

แผนงาน NQI ส าหรับยาชีววัตถุ 
- ยาชีววัตถุตัวใหม่ที่วิจัยและผลิตใน

ประเทศ และสามารถส่งออกได้ 
- ลดค่าใช้จา่ยในการสง่ยาชีววัตถไุป

ทดสอบต่างประเทศ 

เครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบทางคลินิค 
(National clinical trial lab network) 
ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ 

- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

แผนงาน NQI ส าหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
- ส่งออกเซนเซอร์อัจฉริยะที่วิจัยและผลิต

ในประเทศไทย 
- ส่งออกระบบและชิ้นส่วนของเคร่ืองมือ

แพทย์และหุ่นยนต์ที่รับรองมาตรฐาน
แล้ว 

- ลดค่าใช้จา่ยในการสง่ทดสอบ
ต่างประเทศ 

บริการโครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพ
ส าหรับการวิจัยและการผลติเซนเซอร์
อัจฉริยะ ระบบและชิน้ส่วนของเคร่ืองมือ
แพทย์และหุ่นยนต์ครบถ้วนและเพียงพอ 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม 
- กระทรวงพาณิชย ์
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

แผนงาน NQI ส าหรับยานยนต์อนาคตและการเคลื่อนย้ายในอนาคต (Future vehicle & Seamless mobility) 
- แบตเตอรีที่วิจัยและผลิตโดยใชว้ัตถุดิบ

และเทคโนโลยีในประเทศ 
- ยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กส าหรับใช้งานใน

เขตเมือง หรือในพื้นที่เฉพาะ เพื่อลดการ
สร้างมลพษิ ที่วิจัยและผลิตโดยใช้
วัตถุดิบและเทคโนโลยีในประเทศ 

- บริการโครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพ
ส าหรับการวิจัย ผลิต ติดตั้งและใช้งาน
แบตเตอรียานยนต์อนาคตและ 
การเคลื่อนย้ายในอนาคต ครบถ้วนและ
เพียงพอ 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงพลังงาน 
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม 
- กระทรวงพานชิย ์



 
๕๐ 

- ลดเวลาและค่าใช้จา่ยในการน าสินค้าเข้า
สู่ตลาด 

- ลดค่าใช้จา่ยในการสง่ทดสอบ
ต่างประเทศ 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

- ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ

แผนงาน Precise Timing & Positioning Platform for Innovative Services 
- Innovative services ที่ใช้ประโยชน์

จากสัญญาณและข้อมูลเวลาและพิกัด
ความแม่นย าสูง 

- รายได้จากการขายข้อมูลเวลาและพิกัด
ความแม่นย าสูง 

- บริการโทรคมนาคมบนเครือข่าย 5G 
บริการระบุเวลา (time) พิกัด 
(position) และการน าทาง 
(navigation) มีเสถียรภาพและความ
ต่อเนื่อง 

- บริการโครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพ
ส าหรับการวิจัยและบริการสัญญาณและ
ข้อมูลเวลาและพิกัดความแมน่ย าสูง
ครบถ้วนและเพียงพอ 

- โครงสร้างพืน้ฐานทางคุณภาพของ
ประเทศสามารถรองรับและสนบัสนนุ
บริการโทรคมนาคมในอนาคตให้มี
เสถียรภาพ 

- กระทรวงกลาโหม 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงพลังงาน  
- กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- กระทรวงพาณิชย ์
- กระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

- ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ

 

 



 
๕๑ 





 
๕๓ 

 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เป็นการด าเนินการที่ส าคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศให้เป็น

ประเทศรายได้สูง ที่มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคต การ
ส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้สามารถมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่ งขันพ่ึงพาตนเองได้ จะ
ก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นและน าไปสู่ 

การแก้ไขปัญหาความยากจน ความเลื่อมล้ า และความไม่เสมอภาคตามเป้าหมายการพัฒนาของ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ผ่านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้กลายเป็นชุมชนนวัตกรรม
และมีนวัตกรในชุมชน การใช้นวัตกรรมสังคมเข้าไปช่วยแก้ปัญหาในชุมชน ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทุนทาง
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม เพ่ือสร้างรายได้ให้เกษตรกร วิสาหกิจเริ่มต้น และวิสาหกิจชุมชน การ
แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างแม่นย าในทุกมิติ ด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ รวมไปถึง
การกระจายความเจริญสู่เมืองต่าง ๆ ทุกภูมิภาค ให้เป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิ ตที่ดี 
และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศบนความสามารถของคนในพ้ืนที่ 

 
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Objectives and Key Results: OKR) 

เป้าหมาย O4  กระจายความเจริญและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น ด้วยความรู้และนวัตกรรม
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ  
KR4.1  ชุมชนที่มีขีดความสามารถในการจัดการตนเอง (Smart community) มีศักยภาพในการพัฒนา 
 คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
KR4.2  รายได้ของคนจนกลุ่มรายได้ร้อยละ ๔๐ ล่างเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๕ อย่างทั่วถึง 
KR4.3  เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยมีเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สร้างโอกาสทาง 
 เศรษฐกิจในระดับภูมิภาค 
KR4.4 ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (Inclusive Development Index: IDI) ของไทยดีขึ้น) 
 
แพลตฟอร์มที่ ๔ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า 

ประกอบด้วย ๓ โปรแกรม คือ  
 โปรแกรมท่ี ๑๓ นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 
 โปรแกรมท่ี ๑๔ ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า 
 โปรแกรมท่ี ๑๕ เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ 
 

  



 
๕๔ 

โปรแกรมที่ ๑๓ นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม  
จากทิศทางการปฏิรูปประเทศที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ท าให้มีการก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์

ชาติ  ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒ ให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง
ควบคู่ไปกับการลดปัญหาความเหลื่อมล้ า โดยอาศัยองค์ความรู้และนวัตกรรม ตามหลักคิดประเทศไทย ๔.๐ 
ท่ามกลางสถานการณ์ที่สังคม ชุมชนท้องถิ่น ในปัจจุบัน มีพลวัตและความซับซ้อนสูง และมีลักษณะเชื่อมโยง
ต่อเนื่องเป็นความท้าทายที่ส าคัญ ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมจึงจ าเป็นต้องมีความสามารถในการ “ตั้งรับ” และ 
“ปรับตัว” ซึ่งการตัดสินใจที่ดีต้องการข้อมูล ความรู้ การถอดประสบการณ์ ที่จะได้มาจาก “งานวิจัย”  การที่
ชาวบ้านในชุมชนจะสามารถปรับตัวสอดรับกับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ อีกทั้งยังเป็นพลังร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ 
“ประเทศไทย ๔.๐” ตามเป้าหมายของนโยบายได้นั้น การพัฒนาให้คนไทยเป็น “คนไทย ๔.๐” จึงเป็นหัวใจส าคัญ 
ซึ่งจะต้องมีคุณลักษณะส าคัญ คือ การเป็น “นวัตกร”  ที่สามารถสร้างนวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนา
เมือง ตลอดจนสร้างมูลค่าเพ่ิม ผลผลิตใหม่ หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ จากการจัดการทุนทางวัฒนธรรม 
ทุนทางสังคม ทุนทางสิ่งแวดล้อม 

จากความท้าท้ายและเป้าหมายในการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต้องใช้คนแก้ปัญหา และวิธีการ
แก้ปัญหา ต้องเป็น ๔.๐ กล่าวคือการสร้างและใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหา แต่แนวคิดหลักที่ผ่านมามุ่งเน้น
นวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมจากบุคคลภายนอก เช่น นักวิชาการ นักเทคโนโลยี ซึ่งมีข้อจ ากัดใน
เรื่องการไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และปัญหาการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จึงเกิดแนวคิดใหม่ 
คือ การให้ชุมชน ชาวบ้านที่ต้องการนวัตกรรมเป็นผู้สร้างนวัตกรรมเป็นหลัก  โดยมีหน่วยงาน ภาคีต่าง ๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการตนเอง มีความสามารถใน
การบริหารห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือเศรษฐกิจท้องถิ่น ตลอดจนมีการสร้างระบบข้อมูลและแพลตฟอร์มความรู้เพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีเป้าหมายปลายทาง (ultimate goal) คือ การสร้างโอกาสให้ชาวบ้าน ได้ลุกขึ้นมา
แก้ปัญหาของชุมชนเอง สร้างความความเข้มแข็งเพ่ือสร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ า ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนในระยะยาว สามารถตั้งรับปรับตัวกับกระแสต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ บนฐานคิดที่เชื่อว่า “การสร้าง
ประเทศ จะต้องสร้างจากฐานรากที่มีพลังและเชื่อมร้อยงานให้เกิดข้ึนกระจายในทุกพ้ืนที่..” 

 
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Objectives and Key Results: OKR) 

O4.13  เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนและการจัดการตนเองบนฐาน 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 KR4.13.1 เกิดนวัตกรรมชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ Smart SMEs เพ่ือยกระดับรายได้ให้กับชุมชน  
  ปีละ ๑,๐๐๐ นวัตกรรม 
 KR4.13.2 จ านวน Smart Community/ชุมชนนวัตกรรม มีความสามารถในการพัฒนาการพึ่งตนเอง 
  และจัดการตนเอง เพ่ิมขึ้น ๓,๐๐๐ ชุมชน ภายใน ๓ ปี (ปีละ ๑,๐๐๐  ชุมชน)  

 KR4.13.3 มูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุน ทรัพยากร วัฒนธรรมในพื้นท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
 
 
 
 
 



 
๕๕ 

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการส าคัญ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน 

 โครงการชุมชนนวัตกรรม 
- ชุมชนพึ่งตนเองและบริหารจัดการตนเอง

ได้อย่างยั่งยืน 
- สร้างมูลคา่เพิ่มของผลผลติในพืน้ที่จาก

ทุนทางสังคมด้วยนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่
คุณค่า 

- ชุมชนนวัตกรรม ๑,๐๐๐ ชุมชน/ป ี
- นักขับเคลื่อน/นวัตกรชุมชน อยา่งน้อย 

๓,๐๐๐ คน/ปี  
- เกิดนวัตกรรมชุมชน ๑,๐๐๐ นวัตกรรม/

ปี 

- ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

- สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย 

- กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 
- สถาบนัอุดมศึกษา 

โครงการนวัตกรรมสังคม 
สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคมใน
ระดับภูมิภาค มุ่งเนน้วิสาหกิจเพื่อสังคม 
วิสาหกิจเริ่มต้น องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชน และมหาวิทยาลยั 

นวัตกรรมเพื่อสังคมที่พร้อมขยายผลสู่
ชุมชนเป้าหมาย ๑๐๐ ผลงาน/ป ี

- ส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาต ิ

- วิสาหกิจเพื่อสังคม 
วิสาหกิจเริ่มต้น 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- สถาบนัอุดมศึกษา 

โครงการอาสาประชารัฐ 
ปฏิรูปการเรียนรู้ให้บัณฑิตในศตวรรษที่ 
๒๑ มีส านึกในความเป็นธรรมและมีจิต
สาธารณะ 

บัณฑิตจิตอาสา ๘,๐๐๐ คน/ป ี - ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

- สถาบนัอุดมศึกษา 
โครงการมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ (University for Inclusive Growth Program: UNIG) 
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน

ท้องถิ่นในการพัฒนาการพึง่ตนและการ
จัดการตนเองบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

- เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้
สถาบนัอุดมศึกษา/หน่วยวจิัย/
สถาบนัวิจัย/เครือข่ายวิจัยในพืน้ที่ 
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใช้ประโยชนจ์าก
งานวิจยัและนวัตกรรมในภาคการผลิต 
บริการ สังคมและชุมชน 

- เกิดนวัตกรรมชุมชน วิสาหกิจชมุชนและ 
Smart SMEs เพื่อยกระดับรายได้ให้กับ
ชุมชน ปีละ ๑,๐๐๐ นวัตกรรม ภายในปี 
๒๕๖๗ 

- จ านวน Smart Community/ ชุมชน
นวัตกรรม มีความสามารถในการ
พัฒนาการพึ่งตนเองและจัดการตนเอง 
เพิ่มข้ึน ๑,๐๐๐ ชุมชน ภายในปี ๒๕๖๗ 

- ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  
- มหาวิทยาลยัราชภัฏ ๓๘ 

แห่ง  
- หน่วยวิจัย/สถาบนัวิจัย/

เครือข่ายวิจัยในพื้นที ่

 

  



 
๕๖ 

โปรแกรมที่ ๑๔ ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า 
ปัญหาความยากจนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทย ซึ่งมีประชากรที่นิยามว่ายากจนหรือมีรายได้

ต่ ากว่าเส้นความยากจนอยู่ ๕.๖ ล้านราย อย่างไรก็ตาม ความยากจนเป็นปัญหาที่ไม่ได้จ ากัดเฉพาะด้านรายได้
เท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากร เช่น ที่ดินท ากิน การศึกษาหรือข่าวสารความรู้ใน
การประกอบอาชีพ ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะท าให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างเสมอภาคในสังคม ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้ก าหนดเป้าหมายให้ดัชนีการพัฒนาอย่าง
ทั่วถึงของไทยเพ่ิมขึ้นจาก ๔.๒๔ เป็น ๔.๓ คะแนน ภายใน ๕ ปี ซึ่งหมายถึงประชากรกลุ่มที่มีรายได้น้อยจะต้องมี
รายได้เพ่ิมข้ึนอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 

ที่ผ่านมาภาครัฐได้ใช้งบประมาณไปกับการแก้ปัญหาความยากจนรวมหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมอยู่
มากมาย ผ่านมาตรการโครงการต่าง ๆ เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กองทุนหมู่บ้าน โครงการชดเชยดอกเบี้ยสินเชื่อ 
การส่งเสริมวินัยทางการเงิน ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย การฟ้ืนฟูผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติ ตลอดจนมาตรการ
ส่งเสริมด้านการผลิต การตลาด อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาความยากจนระยะต่อจากนี้จะต้องให้ความส าคัญกับ
ความต่อเนื่องของงบประมาณและการบูรณาการความช่วยเหลือในมิติต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น ซึ่ง 
Big data หรือระบบข้อมูลขนาดใหญ่จะเข้ามามีบทบาทส าคัญในการบ่งชี้กลุ่มเป้าหมาย บริหารจัดการความ
ช่วยเหลือ ติดตามประเมินผลการแก้ปัญหาความยากจน ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบมาตรการและ
สวัสดิการต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการและทันท่วงที เช่น การจัดสวัสดิการเพ่ือเข้าถึงคนจนกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ การพัฒนาอาชีพและทักษะการประกอบการของเกษตรกรและคนจนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การพัฒนา
ระบบหนุนเสริมและโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการปรับเปลี่ยนอาชีพ เป็นต้น 

 
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Objectives and Key Results: OKR) 

O4.14  ประชากรกลุ่มยากจนหลุดพ้นจากความยากจนอย่างย่ังยืน และสามารถเข้าถึงทรัพยากร การศึกษา 
สวัสดิการต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตได้อย่างเท่าเทียม 

 KR4.14.1 ระบบข้อมูลเพื่อติดตามกลุ่มเป้าหมายคนจน 
 KR4.14.2 คนจนไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ คน ได้รับบริการและความช่วยเหลือให้มีรายได้และคุณภาพ 
  ชีวิต ดีขึ้น  
 

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน 

โครงการระบบบริหารจัดการขอ้มูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TP-MAP) 
มาตรการ บริการ สวัสดิการที่แก้ปัญหา
ความยากจนได้อย่างเบ็ดเสร็จและแม่นย า 

ระบบข้อมูลเพื่อติดตามกลุ่มเปา้หมายคน
จน 

- ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ

- สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

  



 
๕๗ 

โปรแกรมที่ ๑๕ เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ 
การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม 

ในฐานะเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ การที่
เศรษฐกิจและแหล่งจ้างงานมีการกระจุกตัวในเมืองใหญ่เพียงไม่กี่แห่ง ท าให้เกิดการอพยพแรงงาน ท าให้แรงงาน
ต้องทิ้งครอบครัวไปหางานท าในเมือง เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของครอบครัวและปัญหาเยาวชนและสังคม
ตามมา ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดเมืองหลักให้มากขึ้นและมีการกระจายตัวในทุกภูมิภาค เช่น การพัฒนา
เขตพิเศษและความร่วมมือในภูมิภาค เพ่ือเป็นกลจักรส าคัญของการสร้างเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากร แรงงาน 
ความรู้และความริเริ่มสร้างสรรค์ของคนในพื้นที่  

จากการคาดการณ์ในอนาคตเกี่ยวกับการขยายตัวของเมือง ท าให้คาดได้ว่าประชากรของประเทศไทยเกิน
กว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศจะอาศัยอยู่ในเมือง และเส้นแบ่งระหว่างเมืองกับชนบทจะน้อยลงเป็นล าดับ 
ด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทั่วถึง หากมิได้เตรียมการรองรับกับสถานการณ์ดังกล่าว อาจเกิดความ
ไม่สมดุลในด้านสิ่งแวดล้อมและเกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมือง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการ
จัดท าแนวทางการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เมืองน่าอยู่ (Smart/Livable City) และเมืองอัจฉริยะ ซึ่งไม่เพียงพัฒนา
ทางกายภาพเท่านั้น แต่จะรวมไปถึงการบริหารจัดการด้วย เช่น การพัฒนาระบบงบประมาณพ้ืนที่และระบบ
บริหารราชการแผ่นดินเพ่ือการกระจายศูนย์กลางความเจริญ การเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการพ้ืนที่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักให้ประชาชนผู้อยู่อาศัย "อยู่ดีมีสุข" ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม 
มิติเศรษฐกิจ และมิติสังคม  (อ้างอิงจาก: กรอบวิจัยแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณ ๒๕๖๓) 

 
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Objectives and Key Results: OKR) 

O4.15  ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในเมืองและเชื่อมโยงความเจริญสู่ชนบท 
 KR4.15.1 เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และเป็น Smart City ส าหรับคนทุกกลุ่ม ทุกวัย จ านวน ๓๐ เมือง  
  (เมืองสีเขียว มีผังภูมินิเวศเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่) 
 KR4.15.2 Smart City ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี จ านวน ๔๐ เมือง 
 KR4.15.3 มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมายเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๕ ใน ๓ ปี 
 KR4.15.4 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและความร่วมมือในภูมิภาค เพ่ือให้เป็นหัวรถจักรของการ 
  เติบโตในเมืองบริวารเติบโตขึ้นร้อยละ ๑๐ 
 KR4.15.5  พ้ืนที่มีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน  
  อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผังอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งโบราณคดี จ านวน ๓ ภาค 
 KR4.15.6  ช่องว่างความเหลื่อมล้ าระดับพ้ืนที่ลดลงจาก ๕.๕ เท่า เหลือ ๓ เท่า  
 

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน 

โครงการเมืองน่าอยู่ ทันสมัย ใกล้บ้าน มีงานท า 
พัฒนาให้เกิดเมืองศูนย์กลางที่นา่อยู่และ
เป็น Smart City ส าหรับคนทุกกลุ่ม ทุก
วัย 

- เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม s-curve 
ที่ตั้งอยู่บนฐานทรัพยากรของทอ้งถิ่น 

- กลไกใหม่เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือใน
การสร้างโครงการพฒันาเมือง 

- กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม   

- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงมหาดไทย 



 
๕๘ 

แพลตฟอร์ม ๔ การวิจัยและสร้างนวตักรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า 



 
๕๙ 

 
การปฏิรูปประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เป็นการปฏิรูปเชิง

โครงสร้างที่ส าคัญส าหรับประเทศไทย มีเป้าหมายเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศโดยมุ่งเน้นการเตรียมคนไทย
เข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ และการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่
ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเต็มรูปแบบและยั่งยืน ซึ่งน าไปสู่การปฏิรูป ๓ ด้าน ได้แก่    

๑) การปฏิรูปการบริหารภาครัฐ (Administrative Reform) เพ่ือจัดให้มีองค์กรในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
การขับเคลื่ อนงานด้าน อววน.  มีการบริหารงานที่คล่องตัว ทันต่อการเปลี่ ยนแปลง รวมทั้ งมีการ  
บูรณาการการท างานในด้านวิจัยร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีประเด็นการปฏิรูปส าคัญ เช่น การจัด
ประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล และระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลด้าน อววน. เป็นต้น  

๒) การปฏิรูประบบงบประมาณ (Budgeting Reform) เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณ สอดคล้องกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้าน อววน. ของประเทศ และเพ่ือส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านกองทุนที่มีการจัดสรรงบประมาณในลักษณะเป็นก้อนใหญ่ (Block 
Grant) และต่อเนื่อง (Multi-year) โดยมีประเด็นการปฏิรูปส าคัญ ได้แก่ การออกแบบระบบการจัดสรรและ
บริหารงบประมาณ การบริหารจัดการกองทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการจัดตั้งโครงการ
ส านักงานบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น 

๓) การปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ (Regulatory Reform) เพ่ืออ านวยความสะดวก ลดปัญหาและอุปสรรค 
และสามารถขับเคลื่อนงานวิจัยเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนได้อย่างคล่องตัว และ
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม โดยมีประเด็นการปฏิรูปส าคัญ ได้แก่ การเร่งผลักดันกฎหมายส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมนวัตกรรมด้านการอุดมศึกษาและการผลิต
ก าลังคนระดับสูง (Sandbox) และมาตรการการสนับสนุนงบประมาณของรัฐเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เป็นต้น 

 
การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประกอบด้วย ๑ โปรแกรม คือ  

 โปรแกรมท่ี ๑๖ ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  
 

  



 
๖๐ 

โปรแกรมที่ ๑๖ ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
(Reinventing Universities & Research Institutes) 

มุ่งเน้นการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เชิงระบบ เพ่ือตอบสนอง
การพัฒนาประเทศโดยมุ่งเน้นการเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่  ๒๑ และการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมไป
พัฒนาประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเต็มรูปแบบและยั่งยืน โดยการปรับระบบ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย (Management reform) การจัดท าหลักสูตรร่วมวิจัยและนวัตกรรมกับภาคเอกชน 
การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ การออกแบบโครงสร้างระบบ อววน.  การออกแบบระบบบริหาร
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้าน อววน.  การออกแบบระบบการจัดสรรทุนและบริหารงบประมาณ การ
ออกแบบระบบติดตามประเมินผล และการออกแบบระบบเชื่อมโยงข้อมูล 

 
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Objectives and Key Results: OKR) 

Ox.16   พัฒนาระบบ อววน. ให้เชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อให้เกิดระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาก าลังคน
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม และสร้างความเป็นเลิศของระบบอุดมศึกษาไทยในระดับนานาชาติ โดยการออกแบบโครงสร้าง
ที่เน้นการมีส่วนร่วม ก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐาน
เชิงประจักษ์ มีระบบจัดสรรงบประมาณที่เชื่อมโยงกับนโยบายยุทธศาสตร์ มีระบบติดตามประเมินผล
ที่วัดได้ทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการลงทุน 

 KR16.1 มหาวิทยาลัยไทยติด ๑๐๐ อันดับแรกของโลก (จาก QS World University Rankings หรือ 
Times Higher Education World University Rankings) จ านวน ๒ สถาบัน  

 KR16.2  ทุกมหาวิทยาลัยมีคุณภาพและสามารถพัฒนาความเป็นเลิศในทางของตนเอง (อ้างอิงได้จาก
อันดับที่เพ่ิมขึ้นของ QS University Rankings by Subject หรือจาก University Rankings 
ทีม่ี Criteria ด้าน Industry Income - Innovation) 

 KR16.3 ระบบจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ผ่านกองทุนในรูปแบบ 
Multi-year, Block grant ที่เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (วัดจาก 
๑) ต้นทุนหรือการใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม มีความคุ้มค่า ๒) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) โดยปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ๓) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) โดยปฏิบัติงานให้ได้ผลงานในระดับที่สูงกว่าปัจจัยน าเข้า) 

 KR16.4  มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงในพ้ืนที่เมืองนวัตกรรมใน
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECCi) เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ประกอบด้วย ๑) ARIPOLIS ๒) BIOPOLIS ๓) SPACE KRENOVAPOLIS  

 KR16.5 มหาวิทยาลัยมีการจัดท าระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา โดยค านึงถึงความ
เป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 



 
๖๑ 

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการส าคัญ 
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน 

Global Partnership Program 
การได้มาซึ่งวทิยาการ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัย มปีระสทิธภิาพและ
เหมาะสม ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างเครือข่ายหน่วยงานในระบบ ววน. 
ของไทยและตา่งประเทศ 

- การพัฒนาบุคลากร ววน. และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเครือข่ายความร่วมมือ ววน. 
ผ่านการท างานร่วมกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการน า 
ววน. ไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 

- ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากการ
ร่วมมือกันของเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ  

- ได้เครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงาน 
ววน. ของไทยและต่างประเทศที่เชื่อมโยง
กับผู้ใช้ประโยชน์ ววน. ของประเทศ 

- สถาบนัอุดมศึกษา  
- หน่วยงานวิจัยของรัฐ  
- ภาคเอกชน 
- ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

โครงการห้องปฏิบัตกิารอนาคตด้านนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Future Lab) 
จัดท านโยบายและแผนด้าน อววน. ที่
สามารถน าไปปฏบิัติไดต้ามเปา้หมายของ
ประเทศ ด้วยการก าหนดประเดน็ส าคัญ 
(Priority Agenda) ผ่านวิธีการคาดการณ์
อนาคต (Foresight) การจัดท าระบบการ
ส ารวจให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และการศึกษา
วิจัยและทดลองนโยบาย มาตรการและ
แผนด้าน อววน. (Future Lab)  

- ประเทศไทยมนีโยบาย ยทุธศาสตร์ แผน
ด้าน อววน. ทีด่ีและสามารถน าไปปฏบิัติ
ได้ตามเปา้หมายของประเทศ  

- กระบวนการพฒันานโยบายมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงเกิดความก้าวหน้า
ทางดา้น อววน. ของประเทศ 

- ส านักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาต ิ

- หน่วยงานด้านวิจัยและ
เทคโนโลยีภายในกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม 

- สถาบนัอุดมศึกษาและ
สถาบนัการศึกษา 

โครงการแพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม (Deep-
Science Technological Acceleration Platform) 
เพื่อส่งเสริมและเร่งการเติบโตทางธุรกิจ
ของนวัตกรรมที่ใช้วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีเชิงลึก ผา่นการจัดตั้งศูนย์วิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก และ
ศูนย์วิจัยบ่มเพาะดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่
ภาคอุตสาหกรรม 

- เกิดศูนย์วิจัยและพฒันาเทคโนโลยีเชิงลึก
อย่างน้อย ๒ สาขาต้นแบบ ศนูย์วิจัยบ่ม
เพาะฯ อย่างน้อย ๒ สาขาต้นแบบ  

- เกิดการจดสิทธิบัตร การถ่ายทอด
เทคโนโลยี และเกิดวิสาหกิจเริ่มต้น ช่วย
สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจจากมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกิดจาก
ศูนย์วิจัยบ่มเพาะฯ  

 
 
 
 
 
 

- ส านักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาต ิ

- สถาบนัอุดมศึกษา 
- สถาบนัวิจัย 



 
๖๒ 

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน 
โครงการฐานข้อมูลวิจัย (บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัย ผลงานวิจัย ฯลฯ) 
จัดท าฐานข้อมูลและบูรณาการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลด้านการวิจัยวทิยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ 

ประเทศไทยมีข้อมูลซึ่งใช้ในการบริหาร
จัดการและวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในภาพรวม 
และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทีส่ าคัญของ
ประเทศ เช่น ฐานข้อมูลของส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
กระทรวงมหาดไทย 

- ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  
- หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และหน่วยงาน
รับผิดชอบฐานข้อมูล
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมที่ส าคัญ 

  



 
๖๓ 

กลไกการขับเคลื่อน 
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐  

สู่การปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จ และเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม จ าเป็นต้องมีส่วนร่วมจากหน่วยงานทุกภาค
ส่วนและทุกระดับในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการเชื่อมโยงจากระดับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ไปจนถึงแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ จึงก าหนดกลไกการขับเคลื่อน ดังนี้ 

๑)  นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๗๐ เป็นทิศทางการด าเนินงานและกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  

๒)  ปรับระบบบริหารและจัดการงบประมาณด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมให้บูรณาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์  

๒.๑) การพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษา ด าเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณด้านการอุดมศึกษา โดยจะพิจารณาค าของบประมาณรายจ่ายประเภทงบลงทุนและงบเงินอุดหนุนใน
การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของ
ประเทศ  

๒.๒) การพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด าเนินการโดย
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยจะพิจารณาค าของบประมาณของ
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

๓) กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งอาจด าเนินการได้ทั้งที่เป็นการจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยงานระดับ
ปฏิบัติ (หน่วยงานรัฐที่เป็นเจ้าภาพที่มีความสามารถในการบริหารแผนงาน (Program) ที่มีหน่วยงานร่วม
ด าเนินการมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน) งบประมาณที่จะจัดสรรให้หน่วยเจ้าภาพดังกล่าว จะเป็นงบประมาณส าหรับ
โครงการขนาดใหญ่ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือโครงการริเริ่มส าคัญเร่งด่วนขนาดใหญ่ หรือโครงการพิเศษของ
ประเทศ ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาและยกระดับวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม หรืองบประมาณส าหรับการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่  
(ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม เช่น ถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดท ามาตรฐาน) หรือโครงการประเภทอ่ืนตามที่คณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ก าหนด และท่ีเป็นการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานด้านการให้
ทุน หรือหน่วยบริหารและจัดการทุน เพ่ือน าไปสนับสนุนทุน (Granting) แก่หน่วยงานระดับปฏิบัติ ได้แก่ 
หน่วยงานที่ท าวิจัยและสร้างนวัตกรรม หน่วยงานด้านมาตรวิทยา มาตรฐาน การทดสอบและบริการคุณภาพ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานซึ่ง
เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าว โดยก าหนดให้มีการบริหารจัดการในลักษณะ Platform Management ตาม
รูปที่ ๒-๒ ซึ่งอาจจัดให้มีคณะกรรมการที่ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้
เกิดการบูรณาการการท างานและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละแพลตฟอร์มและโปรแกรม โดย
จะมีการมอบหมายให้มีหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit: PMU) ซึ่งอาจเป็น
หน่วยบริหารและจัดการทุน หรือหน่วยงานด้านการให้ทุน หรือหน่วยงานที่ท าวิจัยและสร้างนวัตกรรม หรือ
หน่วยงานที่พัฒนาก าลังคน หรือหน่วยงานที่ กสว . เห็นสมควร ท าหน้าที่บริหารจัดการและประสานงานร่วมกับ
ภาคเอกชน กระทรวง มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย  

 



 
๖๔ 

 
รปูที ่๒-๒ การบรหิารจัดการในลักษณะ Platform Management 

 
การติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 
ในการติดตามและประเมินผล ควรมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเอ้ือให้เกิดความรับผิดชอบต่องาน 

(Result-based Accountability) เพ่ือใช้เป็นกลไกการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust) และสร้างธรรมาภิบาลของ 
การบริหารจัดการ โดยสามารถวัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นได้  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และสนับสนุน
การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลในลักษณะ Double Loop Learning ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่เป็นการติดตามและ
ประเมินผลว่าส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ แต่ต้องติดตามและประเมินผลให้สามารถวิเคราะห์ย้อนกลับ
ไปถึงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่ก าหนดไว้ เพ่ือจะได้น ามาปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้วย ทั้งนี้ 
จ าเป็นต้องอาศัยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดี มีความครบถ้วน และสามารถเข้าถึงได้ (Open data access) 
เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผลได้ทันเวลา เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๗๐  
ได้จัดท าขึ้นให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งเน้นการพัฒนานโยบายส าหรับทุกกลุ่มทั้งเชิงพ้ืนที่และ
ระดับประเทศ และอยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงที่มีข้อมูลสนับสนุน (Evidence-based Policy) โดยก าหนด
เป้าหมายหลักและทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) รวมถึงประเด็นส าคัญ (Key Issues) ในการ
พัฒนา อววน. ที่ยึดหลักเน้นความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์เป็นส าคัญ (Demand-driven) ประกอบด้วย  
4 แพลตฟอร์ม 16 โปรแกรม โดยมีการก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Objectives and Key Results: 
OKRs) เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และแปลงลง
สู่ระดับต่าง ๆ  

OKRs เป็นเครื่องมือในการก าหนดเป้าหมายและขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
และใช้เป็นแนวทางในการก ากับทิศทางของการด าเนินงานที่มีเป้าหมายร่วมกันในทุกภาคส่วนและทุกระดับใน
ระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีการตั้งเป้าหมาย (Objective) และก าหนดตัววัดผล
หรือผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Results) เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผลได้ในทุกระดับ ดังนี้ 

•

•

•

•

•

•
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๑) ระดับแพลตฟอร์ม (Platform) : OKRs มีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญของแพลตฟอร์ม
เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดการวัดผลสู่ระดับโปรแกรม (Program)   

๒) ระดับโปรแกรม (Program) : OKRs มีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญของโปรแกรมเพ่ือ
เป็นแนวทางในการก าหนดการวัดผลสู่ระดับโปรแกรมย่อย (Sub-program)   

๓) ระดับโปรแกรมย่อย (Sub-program) :  OKRs มีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญของ
แผนงาน/โครงการส าคัญเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดการวัดผลสู่ระดับการปฏิบัติงาน 

การใช้ OKRs ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ควรมีการวัดผลและติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ 
โดยแปลงแผนระยะยาวออกเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น แผนราย ๓ ปี แผนรายปี ราย 6 เดือน และรายไตรมาส 
เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ตามกรอบเวลาที่ชัดเจน
และทันต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันเวลา ด้วย
ข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ท้าทายได้ ส าหรับการติดตามและประเมินผลจาก
ระดับแพลตฟอร์มลงไปสู่ระดับโปรแกรมและโปรแกรมย่อยนั้น จะด าเนินการผ่านกลไกคณะกรรมการ 
(Platform’s Steering Committee) โดย PMU จะเป็นผู้บริหารและจัดการงบประมาณ โดยมี OKRs ที่ก าหนด
ไว้ในแต่ละโปรแกรม 
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 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (แผนด้าน ววน.) เป็นแผนระยะปานกลาง จัดท าขึ้นเพ่ือ เป็น
กรอบและแนวทางในทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ และการจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะต่อเนื่องหลายปี (multi-year) 

เพ่ือให้การจัดท าแผนด้าน ววน. พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ และทันกับกระบวนการปรับงบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จึงได้ร่วมกันจัดท าแผนด้าน ววน. โดยก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ และโปรแกรมย่อยที่สอดคล้องกันกับ ๔ แพลตฟอร์ม และ ๑๖ โปรแกรมภายใต้นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ โดยสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ได้ในอนาคตเพ่ือให้สอดคล้องก ับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและนโยบายของประเทศให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้  
ได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีส่วนร่วมใน 
การจัดท าแผนด้าน ววน. รวมทั้งได้รับข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๗ สาขา เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

1. สร้างและจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
ในแต่ละแขนงและพ้ืนที่ 

2.  สร้างและจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนในแต่
ละพ้ืนที่ ในแต่ละมิติ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และ สิ่งแวดล้อม  

3. พัฒนาก าลังคนและองคค์วามรู้ของระบบวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม (ววน.)  
 

ความส าเรจ็ดา้น ตวัชีว้ดัส าคญั 2563 2565 
การยกระดับ
ความสามารถ 
การแข่งขัน 

การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและสภา
บันการจัดการนานาชาติ 36 (2560) 1 ใน 30 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมต่อ GDP  

1% (2560) 1.5% (2565) 

สัดส่วนการลงทุน R&D ของภาคเอกชน: 
ภาครัฐ 

 70:30 
 

สัดส่วนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูก
น าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับ
ภาคการผลิตและบริการ เทียบกับผลงาน
ทั้งหมด 

 ไม่น้อยกว่า 
30% 
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การลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

รายได้เกษตรกรที่ร่วมโครงการ (บาท/
ครัวเรือน/ปี)  
(จากปัจจุบัน 74,483 บาท/ครัวเรือน/ปี) 

100,000 150,000 

ชุมชนนวัตกรรม 2,000 10,000 
นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมที่ผลิตได้เอง
ภายในประเทศเพิ่มข้ึน 

 ไม่น้อยกว่า 1 
เท่าตัว 

การพัฒนาก าลังคน
และองค์ความรู้ 

สัดส่วนบุคลากรด้าน R&D ต่อประชากร  25: 10,000 
สัดส่วนการลงทุน R&D ในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ: 
งานวิจัยพื้นฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้: 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และ ระบบ
มาตรฐาน 

 55:25:20 
 

ตารางที่ ๒-๑ ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนด้าน ววน. ที่ส าคัญ 
 

แผนด้าน ววน. จัดท าขึ้นโดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ ซึ่งจะขับเคลื่อนการด าเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม
การเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น ๔ แพลตฟอร์ม ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมภายใต้ ๑๖ โปรแกรม ภายใต้แต่ละ
โปรแกรมประกอบด้วยโปรแกรมย่อยซึ่งจะระบุแนวทางการด าเนินงานที่จะส่งผลให้เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ส าคัญซึ่งระบุในนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ 
ส าเร็จ  

ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีตัวอย่างของโปรแกรมย่อยภายใต้แต่ละโปรแกรม ดังนี้  

โปรแกรมท่ี ๑  สร้างระบบผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ 
 
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย  
การขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณา
การการเรียนรู้กับการท างาน (Work-integrated Learning: WiL) ผ่อนคลายข้อจ ากัดด้านมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาเพ่ือให้สามารถระดมทรัพยากรบุคคลและโครงสร้างพ้ืนฐานจากสถานประกอบการมาช่วยจัดการศึกษา
ได้ดียิ่งขึ้น สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขยายผลหลักสูตรแบบ WiL จัดตั้งหน่วยงานที่
ท าหน้าที่รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้แบบ WiL ในวงกว้าง สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมพัฒนาทักษะให้กับ
ครูอาชีวศึกษา สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ เป็นตัวป้อนนักเรียนให้กับ
สถาบันอุดมศึกษาหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นต้น  

การใช้ประโยชน์ผู้มีศักยภาพสูง (Talent Utilization) เช่น ผลักดันโปรแกรมที่ใช้ประโยชน์บุคลากรที่มี
ศักยภาพจากสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยไปใช้เพ่ิมขีดความสามารถให้กับภาคเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 
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สนับสนุนทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกหรือปริญญาโทเพ่ือท างานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือสร้างงานด้าน
การวิจัยให้แก่บัณฑิตระดับปริญญาเอกหรือโทที่มีศักยภาพสูง  
การดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ (Global Talent) ส่งเสริมการน าบุคลากรชาวไทยที่มีศักยภาพสูงจาก
ต่างประเทศเข้ามาท างานในประเทศไทย (Reverse Brain Drain) ในสาขาที่ขาดแคลน ปรับปรุงมาตรการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือดึงดูดคนต่างชาติเข้ามาเป็นบุคลากรทักษะในประเทศไทย เช่น ปรับปรุงเงื่อนไขวีซ่านักศึกษาต่างชาติ
ให้สามารถท างานระหว่างเรียน และหางานท าหลังส าเร็จการศึกษาได้ เป็นต้น รวมถึงชักจูงมหาวิทยาลัยระดับโลก
เข้ามาตั้งในประเทศไทย และสร้างเส้นทางอาชีพของนักวิจัยให้จูงใจคนรุ่นใหม่โดยการปรับเกณฑ์รายได้หรือ
สวัสดิการในสถาบันวิจัย  
การส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรระหว่างภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศ (Talent Mobility) ปรับระเบียบ
เคลื่อนย้ายบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยหรือภาคเอกชน ปรับปรุงกลไกและแรงจูงใจที่
เกี่ยวข้อง เช่น ระบบภาระงาน จัดท าขั้นตอนที่ชัดเจนในการขอต าแหน่งทางวิชาการโดยใช้ผลงานจาก
ภาคอุตสาหกรรม ผลักดันระบบศาสตราจารย์ร่วมระหว่างสถาบัน (Co-affiliation) จัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วม 
(Joint College) หรือวิทยาลัยร่วม (Joint Lab) 

โปรแกรมท่ี ๒  การพัฒนาก าลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย  
การพัฒนาระบบข้อมูลและแผนความต้องการบัณฑิตของพื้นที่ EEC โดยเป็นระบบข้อมูลที่สามารถรายงาน
ข้อมูลความต้องการก าลังของพ้ืนที่ได้อย่างทันสถานการณ์ สามารถจ าแนกข้อมูลความต้องการก าลังคนในมิติต่างๆ
ได้ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม อาชีพ สาขาความเชี่ยวชาญ และทักษะ เป็นต้น เพ่ือให้จ านวนและคุณภาพก าลังคนที่
ผลิตได้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  
การพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีให้แก่สถานประกอบการโดยใช้โจทย์ร่วม (Training Consortium หรือ 
R&D Consortium) โดยให้สถานประกอบการร่วมกันก าหนดโจทย์ความต้องการพัฒนาทักษะและความรู้แก่
บุคลากร เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความร่วมมือ
อันเข้มแข็งให้กับสถานประกอบการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีลักษณะกิจการคล้ายคลึงกัน  จัดท า
มาตรการทางการเงินหรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือที่ไม่ใช่ภาษี เพ่ือสนับสนุนสถานประกอบการที่พัฒนา
บุคลากรหรือท าวิจัยแบบ Consortium ก าหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบประสานกลุ่มอุตสาหกรรมให้เกิดการ
พัฒนาบุคลากรและการวิจัยแบบ Consortium 

การส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนหรือการวิจัยร่วมระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในพื้นที่ EEC โดยใช้
กลไกต่างๆ เช่น หลักสูตรแบบ WiL กลไก Talent Mobility และการท าวิจัยระดับหลังปริญญาเอกหรือปริญญาโท
ที่มีโจทย์วิจัยมาจากสถานประกอบการในพ้ืนที่ EEC  
การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาแบบ Sandbox เพ่ือพัฒนาหลักสูตรในสถาบันการศึกษารูปแบบใหม่ที่ทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ EEC โดยขอยกเว้นมาตรฐานการศึกษาบางประการ 
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โปรแกรมที่ ๓  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต 
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย  
การยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะส าหรับบุคลากรวัยท างาน (Re-skill/Up-skill) เช่น ผลักดัน
ระบบธนาคารหน่วยกิตในการศึกษาทุกระดับ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นแบบ Micro-credential หรือ 
Nano-degree ให้การสนับสนุนทางการเงินส าหรับบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ (Lifelong Learning Credit) พัฒนา
และขยายผลระบบ Massive Open Online Courses (MOOCs) จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการการ
พัฒนาทักษะรายบุคคลและฐานข้อมูลกลางที่มีข้อมูลด้านหลักสูตรฝึกอบรม (Lifelong Learning Account)   

การขยายผลกลไกพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและนวัตกรรมและทักษะเพื่ออนาคต (Future Skills) ให้แก่
เยาวชน เช่น ขยายผลห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ (STEAM Lab) ในโรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษา สร้าง
เวทีให้เด็กรุ่นใหม่แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เช่น Youth TedTalk หรือ Youth-initiated 
Policy Pitching ขยายผลกลไกการจัดการเรียนรู้โดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning) ทีใ่ช้โจทย์
วิจัยจากท้องถิ่น 

โปรแกรมที่ ๔  ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต 
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย  
ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับสาธารณชน การฝึกอบรมระยะสั้นหรือจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างให้เกิดกระแสด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับสาธารณะและการสร้างการรับรู้ในสังคม การสร้างให้เกิดความเข้าใจการศึกษาพ้ืนฐานด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ ให้กับเด็กและเยาวชน การพัฒนาแรงงานด้านปัญญาประดิษฐ์ สร้างให้เกิดก าลังคนป้อน
ตลาดแรงงานที่สามารถท างานโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง ( AI/Machine 
Learning) ได้ การสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ การจัดตั้งศูนย์การศึกษาและส่งเสริม
ปัญญาประดิษฐ์ 

โปรแกรมท่ี ๕  ส่งเสริมการวิจัยข้ันแนวหน้า และการวิจัยพ้ืนฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ 
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย  
การแพทย์และสาธารณสุขขั้นแนวหน้า (Health Frontier) และการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเพ่ือก าหนดทิศทางการ
วิจัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และความเชี่ยวชาญของประเทศ การวิจัย stem cells, biologics, non-
communicable diseases (เ ช่ น  cardiovascular diseases, metabolic syndrome, bone and joint 
disease), infectious diseases (เช่น dengue, HIV), genetic diseases (เช่น thalassemia), immunological 
diseases ก า ร วิ จั ย ขั้ น สู ง  อ า ทิ  genomics, regenerative medicine, precision medicine, artificial 
intelligence, medical robotics และ deep-tech medical device และการวิจัยเพื่ออนาคต (future/frontier 
research) เ ช่ น  ก า ร วิ จั ย ด้ า น  genomics, regenerative medicine, precision medicine, artificial 
intelligence, medical robotics และ deep-tech medical device การวิจัยที่เป็น strategic research issue 
ที่สร้างประเทศที่มีความเข้มแข็ง ด้าน biomedical search โดยเฉพาะการสร้างกลุ่มวิจัยและ infrastructure 
เช่น งานวิจัยด้าน non-communicable disease (เช่น cardiovascular disease ในแถบ ASEAN, โรคมะเร็ง 
ฯลฯ) โรคติดเชื้อ โดยเฉพาะโรคเขตร้อน , วัสดุศาสตร์ทางการแพทย์, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, biologics (เช่น 
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วัคซีน, recombinant protein, monoclonal antibody, transbody) ตลอดจนสมุนไพรและสารจากธรรมชาติ 
ซึ่งรวมถึงกัญชาและผลิตภัณฑ์จากกัญชา โดยสนับสนุนทั้ง basic science และ applied science ที่เก่ียวข้อง 
 
อาหารเพื่ออนาคต (Food for the Future) การวิจัยเพ่ือหาแหล่งโปรตีนทางเลือกจากพืช สัตว์ การประเมิน
คุณภาพทางเคมีประสาทสัมผัส (Chemical Senses) ในระดับโมเลกุล (Molecular Sensory) ด้านกลิ่นรส และ
ประสาทสัมผัสรวม และความสัมพันธ์ระหว่างสมองและทางเดินอาหาร (Gut-brain Axis) การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้นวัตกรรมในระดับชีววิทยาโมเลกุลและการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน OMICs การ
พัฒนาศูนย์วิจัยพ้ืนฐานและเทคโนโลยีขั้นสูงของอุตสาหกรรมอาหาร เช่น Molecular Sensory, OMICs in 
Food, Novel Food Processing and Smart Technology, Neuroscience-related Food Sensory Analysis, 
Chemical Migration of Food Contact Materials เป็นต้น 
 
พลังงานแห่งอนาคต (Future Energy) การวิจัยเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน การพัฒนาวัตถุหมุนเวียน
ภายในประเทศเพ่ือการผลิตพลังงานอย่างยั่งยืน การเพ่ิมจ านวนและศักยภาพของผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อย การพัฒนา
โครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อย การพัฒนาแบตเตอรี่ให้สามารถใช้งานได้ภายในอาคารหรือ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก การพัฒนาแบตเตอรี่รองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า (EV) การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด 
การบริหารจัดการและกักเก็บพลังงาน การพัฒนาอุปกรณ์ และเครื่องตรวจวัดให้พร้อมกับภาคการผลิต และการใช้
พลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น Smart meter และ Smart device การพัฒนากฎระเบียบและข้อบังคับ เพ่ือ
รองรับเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive technology) 
การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการกักเก็บพลังงานที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ  การวิจัยเชิงนโยบายด้าน 
prosumer blockchain P2P ด้านพลังงานไฟฟ้า และการสร้างความเป็นธรรมด้านพลังงาน 
 

การวิจัยพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์   การร่วมกับสร้างองค์ความรู้จากทุนทาง
ชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีความหลากหลายข้ามพ้ืนที่/วัฒนธรรม/ภาษาถิ่น เกิดเป็นนวัตกรรม
ที่มีความหลากหลายอย่างสอดรับกับสังคมปัจจุบัน การศึกษาทุนทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็น
กลไกในการพัฒนา โดยศึกษาในรูปแบบ Basic Research ที่ต้องเข้าใจแก่นแท้ของชุมชน ซึ่งมีกระบวนการวิจัย
อย่างมีส่วนร่วมและได้รับการยอมรับจากชุมชน งานสร้างสรรค์ผ่านภาษาถิ่นและการใช้ภาษาถิ่นเพ่ือท าความ
เข้าใจทุนทางวัฒนธรรม การเข้าถึง การรักษา การขยายความทุนทางวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม งานวิจัย
พ้ืนฐานเพ่ือท าความเข้าใจแก่นแท้ของการแสดงของชุมชนและท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิต  การสร้าง
ความหมายใหม่แก่มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมและยอมรับของเจ้าของ
วัฒนธรรม การใช้ทุนทางวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการพัฒนาชุมชน 
การน าความรู้จากสหสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มาประยุกต์กับงานวิจัยเชิงสังคม 
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรอบด้าน อาทิ การท าวิจัยเชิงเศรษฐกิจฐานราก เช่น นวัตกรรมทาง
สังคมระดับชุมชน หรือการท าวิจัยด้านการพัฒนาโดยให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วม เป็นต้น 
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Open Society สังคมสันติประชาธรรม ศึกษาช่องว่างของทักษะผู้ประกอบการ (entrepreneurial skills) ใน
ประเทศไทย และสร้างองค์ความรู้แบบองค์รวม ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศิลปะและวัฒนธรรมสร้างดัชนี
สันติประชาธรรม เพ่ือการติดตามผล 

โปรแกรมท่ี ๖  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการวิจัยที่ส าคัญ 
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย  
การจัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยขนาดใหญ่ระดับชาติ เนื่องจากโครงสร้างพ้ืนฐานการวิจัยขนาด
ใหญ ่ใช้งบประมาณในการสร้าง ด าเนินการและบ ารุงรักษาสูง และจ าเป็นต้องพ่ึงพางบประมาณของรัฐจ านวนมาก
และเป็นระยะที่ต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน ในบางกรณีต้องค านึงถึงการรื้อถอนด้วย ดังนั้นการตัดสินใจพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานการวิจัยขนาดใหญ่จึงต้องค านึงถึงความจ าเป็น ล าดับความส าคัญ การใช้ประโยชน์ 
ความสามารถในการเข้าถึงและการบริหารจัดการให้ครบทุกมิติ และการลงทุนควรสัมพันธ์กับแผนพัฒนาพัฒนา
ประเทศ 
 
โครงสร้างพื้นฐานการวิจัยขนาดใหญ่ด้านวัฒนธรรม เพ่ือเก็บรวบรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติ
พันธุ์ไว้เป็นสมบัติของชาติและมนุษยชาติ เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าและต่อยอดของนักวิชาการไทยและนักวิชาการ
ต่างชาติ เป็นทุนส าหรับการพัฒนานวัตกรรม 
 
การเก็บรวมรวมตัวอย่างทางชีววิทยา เพ่ือเก็บรวบรวมตัวอย่างทางชีววิทยา พยาธิวิทยาและความหลากหลาย
ทางชีวภาพไว้เป็นสมบัติของชาติและมนุษยชาติ เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าและต่อยอดของนักวิชาการไทยและ
นักวิชาการต่างชาติ เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงพันธุกรรมและการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รวมทั้งเป็นทุนในการพัฒนานวัตกรรม 
 
โครงสร้างพื้นฐานการวิจัยขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ ความรู้ใหม่ หรือเทคโนโลยีใหม่เกิดจากข้อสรุป
ของการส ารวจธรรมชาติในย่านที่ไม่เคยท าได้มาก่อน ซึ่งต้องการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชุดใหม่ที่มีพลังอ านาจ
เพ่ิมขึ้น การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบข่ายความสามารถของโครงสร้างพ้ืนฐานการวิจัยขนาดใหญ่ที่ต้องการ
พัฒนาเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือให้สามารถประเมินความจ าเป็น ความเป็นไปได้และในการติดตามความก้าวหน้า 
 

โปรแกรมท่ี ๗  โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร  
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย  
การจัดการทรัพยากรน้ าและทะเล การวิจัยเพ่ือลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากน้ าท่วมและน้ าแล้งลงร้อยละ 50 
ขยายระบบการให้บริหารน้ าประปาที่มีประสิทธิภาพให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน และบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของการใช้น้ าทั้งภาคครัวเรือน บริการและอุตสาหกรรม การปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบการบริหาร
จัดการน้ าอย่างมีเอกภาพและมีระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและแม่นย า 
จัดให้มี Marine Spatial Planning ของประเทศไทย และจัดท าบัญชีเศรษฐกิจสีน้ าเงินและฐานข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ผนวกกับทรัพยากรในทะเลลึกของไทย 



 
๗๓ 

การลดมลพิษทางอากาศ การพัฒนาและปรับเปลี่ยน business model เกษตรกรรมเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนการ
ปลูกพืชให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น การศึกษาและวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับสาเหตุ แหล่งต้นก าเนิด การเคลื่อนที่ของมลพิษใน
พ้ืนที่เอง และการศึกษาประเมินผลกระทบต่อสาธารณะ (Public Assessment) ทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และบูรณาการการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ขยะพสาติกในทะเล 

ขยะพลาสติกในทะเล การบริหารจัดการขยะและของเสียโดยชุมชน ส่งเสริมการให้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ธรรมชาติเพ่ือลดขยะและของเสีย (นโยบายและการวิจัย) Waste to Energy (นโยบายและการวิจัย) การลดก๊าซ
เรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้   

โปรแกรมท่ี ๘ สังคมสูงวัย  
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย  
การจัดระบบบรกิารทางสังคม  Social Service Development  (การประกันสังคม การช่วยเหลือทางสังคม และ
การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม) ส่งเสริมระบบการดูแลผู้สูงอายุ พัฒนา care-relation ระบบสุขภาพรองรับสังคมสูงวัย 
และบริการระบบสุขภาวะ บนฐานของครอบครัว และชุมชน ตลอดจนการปรับสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับ
ผู้สูงอายุ บูรณาการระบบสนับสนุนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เตรียมประชากรทุกช่วงวัยให้เท่าทันสังคมสูงวัย การพัฒนาศักยภาพประชากรทุกช่วงวัยให้เท่าทันสังคมสูงวัย เน้น
ด้าน ความเท่าทันสุขภาวะ (สุขภาพกาย จิตใจและสังคม) Health Literacy : HL เท่าทันเศรษฐกิจ Financial 
Literacy : FL และ เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล Media Information and Digital Literacy : MIDL 
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมไทย การพัฒนาระบบและกลไก และแนวทางส่งเสริมการพัฒนาคุ้มครองและ
พิทักษ์ประชากรทุกช่วงวัย ในกลุ่มวัยเด็กและเยาวชนเน้นให้ทักษะการคิดวิเคราะห์  ให้เกิดการบูรณาการภาคีทุก
ภาคส่วน รัฐ เอกชน NGOs และประชาสังคม พัฒนาครูกระบวนการ และกระบวนการบุคลากร เพ่ือเตรียม
ประชากรทุกช่วงวัยในระดับ   

โปรแกรมท่ี ๙  สังคมคุณภาพและความม่ันคง 
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย  

การปรับดุลอ านาจในสังคมให้ประชาชนมีสิทธิ์ในการตัดสินใจทิศทางการพัฒนามากขึ้น  การจัดพ้ืนที่ในการ
พูดคุย เพ่ือศึกษาถึงสถานการณ์และท าความเข้าใจในความแตกต่างของคนในสังคมเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
และเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน การปรับสมดุลอ านาจเพ่ือให้นโยบายส่วนกลางสามารถถูกปรับให้เหมาะสมกับ
บริบทในแต่ละพ้ืนที่โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกความเห็นและพัฒนา การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วยการท าวิจัย หรือมีส่วนร่วมในการออกแบบการวิจัยเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ของ
ตนเอง เช่น งานวิจัยรูปแบบ ABC CBR 
การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ การสร้างองค์ความรู้ที่สอดรับและสามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม/เปลี่ยนความคิดของคนที่อาศัยความรู้ทาง



 
๗๔ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือเปลี่ยนจากโลกของฉัน มาสู่การเป็นโลกของเรา เพ่ือให้สังคมมีความยั่งยืนและ
ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย การสร้างส านึกรับผิดชอบของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะผู้รับ
ผลกระทบคือ คนในสังคมที่จะต้องรับมือกับโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ภาวะข้ามแดน การจัดระเบียบโลกใหม่ การพัฒนา
รูปแบบการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของคน เช่น การสอนที่ท าให้คนทบทวนความเชื่อของตัวเองไม่ให้เป็น
เหยื่อของการคิดตามๆ กันไป (Victim of group thinking) การศึกษาแบบ Transformative Learning ที่ท าให้
เด็กตอ้งคิดได้มากกว่าครู กล้าคิดต่าง การศึกษาที่สร้างความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking), การศึกษาที่สร้าง
คนให้ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทั้งชาติพันธุ์ ศาสนาและความเชื่อ ความคิดทางการเมือง  

โปรแกรมท่ี ๑๐  ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ  
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย  
BCG in Action วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้แนวคิด

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว  

AI & Data Economy  วิจัยด้านตลาดและแนวโน้มเชิงลึกเพ่ือระบุความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีไทยในตลาดโลก 

และภูมิภาค วิจัยและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปลดล็อคเทคโนโลยี เช่น สร้าง sandbox ที่ชัดเจนและมี 
Investment ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ+ทดลองตลาด+ปรับระเบียบให้ครบวงจรการผลิต ใช้กลไกเช่น Grand  
Challenge เพ่ือเปิดให้กลุ่มเอกชน/กลุ่มนักวิจัยในการท าวาระแห่งชาติของการสร้างผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมพ้ืนฐาน
หลักแทนรัฐเดี่ยว สนับสนุนการเปิดข้อมูลหน่วยงานภาครัฐมาจัดท า government big data การสร้างความ
ร่วมมือด้านการวิจัยเชิงลึกกับต่างประเทศ เพ่ือ co-design product , co-production และ co manufacturing 
เพ่ือให้เกิด Tech Localization and transfer 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (S-Curve) เช่น อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
พลังงาน อาหาร การท่องเที่ยว เป็นต้น 

โปรแกรมท่ี ๑๑  สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และ
พื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม 

ตัวอย่างโปรแกรมย่อย  
การยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม และวิสาหกิจ
เริ่มต้น (Startup) โดยสร้างกลไกสนับสนุนทั้งผู้ประกอบการรายเดิมและผู้ประกอบการรายใหม่ให้สร้างสินค้าหรือ
บริการมูลค่าเพ่ิมสูง สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด รวมถึงการพัฒนาและเพ่ิมผลิตภาพของธุรกิจด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  โดยการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที
เหมาะสม และมีกลไกที่ส าคัญในการสนับสนุน เช่น กลไกการเชื่อมโยงกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา การ
สนับสนุนที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับผู้ประกอบการใน
การสร้างนวัตกรรม แรงจูงใจทางภาษี การบ่มเพาะผู้ประกอบการ การเร่งการเจริญเติบโตของผู้ประกอบการ และ
การเชื่อมโยงกับตลาดโลก 
 



 
๗๕ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลก าหนดให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ การยกระดับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เป็นเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of innovation: EECi) ให้เกิดการวิจัยและพัฒนา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง โดยการพัฒนา EECi ให้เป็นพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการท าวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การ
รวมศูนย์ห้องปฏิบัติการและสนามทดสอบนวัตกรรม (Fabrication laboratory & Test-bed sandbox) ศูนย์
รับรองมาตรฐานนวัตกรรมทางด้านระบบและอุปกรณ์อัจฉริยะ เป็นต้น การจัดตั้ง EECi เป็นเขตทดสอบนวัตกรรม
อัจฉริยะของประเทศที่ผ่อนปรนกฎระเบียบที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการคิดค้นนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาให้เป็น
ชุมชนการจ้างงานผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีระดับสูงของทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควบคู่กับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์กลางวิจัยและนวัตกรรม (Research and innovation hub) รองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ได้แก่ การพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food innopolis) เพ่ือดึงดูด
บริษัทอาหารชั้นน าของโลกมาลงทุนนวัตกรรมอาหารในประเทศไทย และเชื่อมโยงให้เกิดการวิจัยและพัฒนา การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บริษัทเอกชนไทยและสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยของไทย 
รวมถึงการจัดตั้งและขยายการด าเนินงานเมืองนวัตกรรมอาหารไปในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
และบุคลากรทั้งในพ้ืนที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพ่ือน าไปสู่การเป็นศูนย์กลางวิจัยและนวัตกรรมด้านอาหารที่
ส าคัญของโลก รวมถึงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์กลางวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายอ่ืนๆ อาทิ เมือง
นวัตกรรมสุขภาพ (Medicopolis) เป็นต้น  
 
ยกระดับศักยภาพอุทยานวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่เดิมให้เข้มแข็ง ทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ให้สามารถรองรับการสร้างนวัตกรรมของภาคเอกชนและสนับสนุนภาคเอกชนให้ลงทุนท า
วิจัยและพัฒนาได้แบบก้าวกระโดด รวมทั้งส่งเสริมให้มีอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพ่ิมขึ้น โดยผลักดัน
มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและความพร้อมในภูมิภาคร่วมด าเนินการให้ยกระดับเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์อย่างเต็ม
รูปแบบ หรือเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง เพ่ือเป็นการเพ่ิมและขยายจุดการให้บริการและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กระจายครอบคลุมอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ 
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาย่านนวัตกรรม/ย่านสร้างสรรค์ มุ้งเน้นการวางแผนและออกแบบพ้ืนที่และสังคม
เมืองบนหลักการของการพัฒนาเมืองให้ดึงดูดกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมให้รวมกันเป็นคลัสเตอร์  และมีน
วัตกรร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ตรงตามความต้องการของผู้คนในพ้ืนที่ โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เครื่องมือและกลไกท่ีเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยและผู้ด าเนินกิจกรรมในย่าน 
ซ่ึงน าไปสู่การเชื่อมต่อ (connecting) ของกลุ่มคนและแนวความคิด(idea) ภายในย่าน รวมถึงการมีกลไกท่ีส่งเสริม
การสร้างสรรค์นวัตกรรม (co-creation) และแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน (knowledge sharing) น าไปสู่การสร้าง
สินค้าและบริการนวัตกรรม และการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างมีคุณภาพ 
 
ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดบรรยากาศด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่ดีเอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ
นวัตกรรม (Ease of doing innovation business) ของผู้ประกอบการ รวมถึงขจัดอุปสรรคหรือข้อจ ากัดที่มี
อยู่ในการด าเนินกิจกรรมวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายด้านการวิจัยและ



 
๗๖ 

นวัตกรรมของประเทศ โดยมุ่งเน้นพัฒนามาตรการทางการเงินที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ปรับปรุง
มาตรการทางภาษีให้มีประสิทธิภาพเพ่ือจูงใจเอกชนให้ลงทุนท าวิจัยขับเคลื่อนมาตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพ่ือ
เป็นกลไกส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมโดยผู้ประกอบการไทย ปลดล็อคกฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้าง
งานวิจัยและนวัตกรรม  

โปรแกรมท่ี ๑๒ โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ 
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย  
การพัฒนาระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ น าข้อถกเถียงและประเด็นเสนอแนะในสมุด
ปกขาวโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบนิเวศโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของ
ประเทศมาพิจารณาต่อยอดด าเนินการ เช่น การพัฒนาหน่วยที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายคุณภาพระดับชาติและ
ก ากับติดตามการน านโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ การพัฒนากระบวนการและกลไกในการพัฒนาท างานร่วมกันของ
องค์กรหลักของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรหลักดังกล่าวสามารถ
พัฒนาความสามารถทางวิชาการและการยอมรับระหว่างประเทศ รวมตลอดถึงการสนับสนุนการพัฒนาหน่วย
ตรวจสอบและรับรอง และความตระหนักและการรับรู้ของภาครัฐ เอกชนและประชาชนในการน าบริการโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางคุณภาพมาใช้สนับสนุนการด าเนินการและด าเนินชีวิต 
 
การวิจัยโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพเพื่อประเทศไทยในอนาคต โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ
ไทยได้รับการพัฒนาในช่วงระยะเวลายี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาโดยการสนับสนุนขององค์กรความร่วมมือของรัฐบาล
ต่างประเทศ ดังนั้นประเทศไทยจึงมีประสบการณ์ในการพัฒนาความสามารถเฉพาะด้านและการใช้ประโยชน์ แต่
ขาดองค์ความรู้และความเข้าใจในอีกหลายด้าน จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละ
องค์ประกอบ รวมไปถึงผลกระทบของโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพต่อความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงโมเดลทางเลือกในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพส าหรับ
โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบต่างๆ 
 
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ กลุ่มชีวภาพ พัฒนาบริการ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ หรือ BCG economy โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาให้เกิดความครบถ้วนและเพียงพอที่จะรองรับและผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรม
อาหารสุขภาพ ให้สามารถผลิตสินค้าคุณภาพสูง โดยที่องค์ประกอบอาหารได้รับการระบุและวิเคราะห์อย่าง
เหมาะสม และกลุ่มกายภาพ พัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ประเทศไทยมีโอกาสเป็นเจ้าของเทคโนโลยี เช่น ยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก หรือสิ่งเป็นหัวใจหลักในการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอนาคต เช่น เซนเซอร์อัจริยะ  
 
การพัฒนาบุคลากรและวิชาชีพโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ การสร้างและน าโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพไป
ใช้งานจ าเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะ ควรมีการพัฒนาหลักสูตรวิชาการ หรือหลักสูตรอบรมเฉพาะเพ่ือใช้
ในการสร้างบุคลากรกลุ่มนี้ในประเทศไทย รวมทั้งมีการจัดท ารายการความรู้และทักษะที่บุคลากรด้านนี้พึงต้องมี 
เพ่ือน าไปสู่การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพต่อไป 
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โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพระดับชุมชน พัฒนาการน าหลักการและกลไกโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพไปสู่
ชุมชนเพ่ือสร้างโอกาสและความเชื่อมั่นในการพัฒนาผลผลิตชุมชนให้มีคุณภาพสม่ าเสมอและมีความน่าเชื่อถือ
ยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนเกิดความตระหนักในหน้าที่ของผู้บริโภคและผู้ผลิตที่ดี ที่
ต่างมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันในการท าให้ตลาดมีแต่สินค้าคุณภาพและความปลอดภัยวางขาย 

โปรแกรมท่ี ๑๓  นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม  
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย  

การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการ/ การวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อสร้างนวัตกรรม
ชุมชน ยกระดับคนฐานรากให้เป็นตัวหลักในการพัฒนาตนเองเศรษฐกิจฐานราก สร้างกลไกการสร้างการเรียนรู้
เพ่ือเสริมพลังคนชุมชนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  สร้าง Learning 
ecosystem ส าหรับชุมชนท้องถิ่น 

นวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน/การจัดการและพึ่งตนเอง และการพัฒนาเมือง  การจัดท าแผนแม่บท
ชุมชนระดับต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนและ
คนในชุมชนเพื่อจัดการและพ่ึงตนเองสอดรับกับกระแสการพัฒนา 

ระบบข้อมูลและแพลตฟอร์มความรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  สร้างตัวกลางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล/ใช้
ระบบฐานข้อมูลเพื่อออกแบบการท างานร่วมกัน สร้างระบบข้อมูลและแพลตฟอร์มความรู้เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากหน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ 

ชุมชนนวตักรรม นวัตกรรมสงัคม อาสาประชารฐั สร้างนักขับเคลื่อนชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่ สร้างชุมชนน
วัตวกรรม/นวัตกรรมสังคมบนฐานการเรียนรู้และคนฐานรากเป็นตัวหลักในการพัฒนาตนเองเศรษฐกิจฐานราก 
สร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการและพัฒนาแผนชุมชนนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการ
จดัท าแผนท้องถิ่น 

โปรแกรมท่ี ๑๔  ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า 
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย  

Big data ระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อบ่งช้ีกลุ่มเป้าหมาย บริหารจัดการความช่วยเหลือและติดตามประเมินผล
การแก้ปัญหาความยากจน จัดท าระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือบ่งชี้กลุ่มเป้าหมาย บริหารจัดการความ
ช่วยเหลือและติดตามประเมินผลการแก้ปัญหาความยากจน บูรณาการระบบฐานข้อมูลของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาอาชีพและทักษะการประกอบการของเกษตรกรและคนจนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  การพัฒนาความรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี และศูนย์แหล่งเรียนรู้ทักษะในการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการเงินทุน
และการจัดการตลาดให้กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  

โปรแกรมท่ี ๑๕  เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ 
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ตัวอย่างโปรแกรมย่อย  

เมืองน่าอยู่ ทันสมัย ใกล้บ้าน มีงานท า การพัฒนา s-curve ที่ตั้งอยู่บนฐานทรัพยากรของท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับพ้ืนที่ เป็นแนวทางหนึ่งในการกระจายความเจริญ เพ่ือให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับ
จังหวัด เกิดการกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ าของการจัดสรรและการกระจายผลผลิตและความมั่งคั่งทั้งด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ โดยประชาชนในพ้ืนที่ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ทั้งนี้ เพ่ือลดปัญหาการอพยพย้ายถิ่นไปสู่เมืองใหญ่ การพัฒนาความรู้และพัฒนาคุณภาพทรัพยากร
บุคคลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยความรู้ต้องมากกว่าระดับการวิจัยหากเพ่ือการพัฒนา ซึ่งความรู้ดังกล่าวจะถูกใช้เป็น
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence base) ในการก าหนดทิศทางการพัฒนา และสร้างแนวทางกลไกใหม่เพ่ือเสริมสร้าง
ความร่วมมือในการสร้างโครงการพัฒนาเมือง 

 
โปรแกรมท่ี ๑๖  ปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย  
Global Partnership Program การสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนบุคลากร ววน. การท างานวิจัยร่วมกันระหว่าง
นักวิจัยไทยกับนักวิจัยและภาคเอกชนต่างประเทศในสาขาท่ีมีความส าคัญของประเทศ 

รายละเอียดเพิ่มเติมของโปรแกรมย่อย ตามภาคผนวก 

การขับเคลื่อนแผนด้าน ววน. จะด าเนินการโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (กสว.) และใช้ประโยชน์จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และสหวิทยาการ เพ่ือสร้างองค์ความรู้พัฒนานโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไป
ใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน 

การติดตามประเมินผลแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้  
๑) ด้านการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

จะมีการก าหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ส าหรับหน่วยงานแต่ละระดับ (Tier) ให้มีความแตกต่างกันตามพันธกิจของ
หน่วยงานนั้น ๆ โดยเป็นการท างานในลักษณะมีส่วนร่วม และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจหน้าที่ ของหน่วยงาน
นั้น ๆ ซึ่งการท างานจะต้องแบ่งเป็นสองระยะ โดยเริ่มจากการก าหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน และ
ประกาศก าหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลังจากนั่นจะต้องมีการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามหลักการและวิธีการซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

๒) ด้านการติดตามและประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการวิจัยที่ได้รับเงินจากกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะเป็นการด าเนินการเพ่ือสนับสนุนทางวิชาการให้กับคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูลผลการประเมินใน



 
๗๙ 

ภาพรวมของประเทศว่า การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้สร้างผลกระทบให้กับเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศได้มากน้อยเพียงใด 
 
 

 
 
 

 





 
๘๑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  
ตัวอย่างโปรแกรมภายใต้ 

แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
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แผนดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
โปรแกรมท่ี 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ 

 

 

ตวัอยา่งโปรแกรมย่อย (Subprograms/Sectors) 
๑. Researcher career path/ Postgrad Postdoc 
๒. ขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวะศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบ

บูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work-integrated Learning: WiL)  
๓. ผลักดันโปรแกรมใช้ประโยชน์ผู้มีศักยภาพสูง (Talent utilization)  
๔. ดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ (Global Talent)  
๕. ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรระหว่างภาคส่วนต่างๆภายในประเทศ (Talent Mobility)  
๖. Brian Circulation/ Reverse Brain drain 

 

 

ตวัอยา่งรายละเอยีดโปรแกรมยอ่ย 
  Researcher career path/ Postgrad Postdoc 

สถานการณ:์ ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการลงทุนวิจัยและพัฒนา จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี ได้ก าหนดเป้าหมายที่จะเพ่ิมสัดส่วน GERD/ GDP เป็นร้อยละ 1.5 ภายในปี พ.ศ. 2565 (ร้อยละ 1.00 
ในปี พ.ศ.2560) อันเป็นผลจากการด าเนินนโยบายส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ส าคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 และสามารถหลุด
พ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล  า และกับดักความไม่สมดุลได้ แต่อย่างไรก็ตามอุปสรรค
ที่ส าคัญที่ท าให้ยังไม่สามารถผลักดันประเทศไทยให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 ได้ ก็คือการขาดแคลน
บุคลากรวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพและมีจ านวนเพียงพอ ในขณะเดียวกันการพัฒนานวัตกรรมของสถาน
ประกอบการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ในการสร้างนวัตกรรม และมี Learning Organization ในองค์กร 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเดิมอย่างเป็นระบบ ซึ่งในหลายประเทศอาทิ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ได้ให้ความส าคัญการลงทุนวิจัยและพัฒนาผ่านกลไกการพัฒนานักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกหรือหลัง
ปริญญาโท เพื่อเป็นมาตรการส าคัญในสร้างองค์ความรู้รองรับการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
 พัฒนากลไกสร้างและสะสมบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพสูง สามารถเป็นนักวิจัยระดับ

หัวหน้าโครงการ รวมถึงการสร้างผู้จัดการนวัตกรรม (Innovation manager) 
 พัฒนารูปแบบการพัฒนานักวิจัยในอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับภาคการศึกษา 
 พัฒนารูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และ

สถาบันวิจัยของรัฐ 
  ขยายผลหลกัสูตรอุดมศกึษาและอาชวีะศึกษาทีเ่ชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบ
บรูณาการการเรยีนรูก้บัการท างาน (Work-integrated Learning: WiL) 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:  ผ่อนคลายข้อจ ากัดด้านมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาเพ่ือให้
สามารถระดมทรัพยากรบุคคลและโครงสร้างพื นฐานจากสถานประกอบการมาช่วยจัดการศึกษาได้ดียิ่งขึ น 

แผนงาน/โครงการส าคญั 
- 
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สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขยายผลหลักสูตรแบบ WiL จัดตั งหน่วยงานที่ท า
หน้าที่รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้แบบ WiL ในวงกว้าง สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมพัฒนาทักษะ
ให้กับครูอาชีวะศึกษา สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนระดับการศึกษาขั นพื นฐานที่เป็นตัวป้อนนักเรียนให้กับ
สถาบันอุดมศึกษาหรือวิทยาลัยอาชีวะศึกษา เป็นต้น 
  ผลกัดนัโปรแกรมใชป้ระโยชนผ์ูม้ีศกัยภาพสูง (Talent utilization) 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: ผลักดันโปรแกรมที่ใช้ประโยชน์บุคลากรที่มีศักยภาพจาก
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยไปใช้เพ่ิมขีดความสามารถให้กับภาคเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 
สนับสนุนทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกหรือปริญญาโทเพ่ือท างานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือสร้าง
งานด้านการวิจัยให้แก่บัณฑิตระดับปริญญาเอกหรือโทที่มีศักยภาพสูง 
 
  ดงึดดูผูม้ีศักยภาพสูงจากตา่งประเทศ (Global Talent) 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม : ส่งเสริมการน าบุคลากรชาวไทยที่มีศักยภาพสูงจาก
ต่างประเทศเข้ามาท างานในประเทศไทย (Reverse brain drain) ปรับปรุงมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ดึงดูดคนต่างชาติเข้ามาเป็นบุคลากรทักษะในประเทศไทย เช่น ปรับปรุงเงื่อนไขวีซ่านักศึกษาต่างชาติให้
สามารถท างานระหว่างเรียน และหางานท าหลังส าเร็จการศึกษาได้ ชักจูงมหาวิทยาลัยระดับโลกเข้ามาตั งใน
ประเทศไทย และสร้างเส้นทางอาชีพของนักวิจัยให้จูงใจคนรุ่นใหม่โดยการปรับเกณฑ์รายได้หรือสวัสดิการ
ในสถาบันวิจัย 
 
  สง่เสริมการเคลื่อนย้ายบคุลากรระหวา่งภาคสว่นต่างๆภายในประเทศ (Talent Mobility) 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม : ปรับระเบียบเคลื่อนย้ายบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาไป
ปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยหรือภาคเอกชน ปรับปรุงกลไกและแรงจูงใจที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบภาระงาน 
จัดท าขั นตอนที่ชัดเจนในการขอต าแหน่งทางวิชาการโดยใช้ผลงานจากภาคอุตสาหกรรม ผลักดันระบบ
ศาสตราจารย์ร่วมระหว่างสถาบัน (Co-affiliation) จัดตั งห้องปฏิบัติการร่วม (Joint college) หรือวิทยาลัย
ร่วม (Joint lab) 

 

หนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งกับโปรแกรม 
 สถาบันอุดมศึกษา  
 สถาบันวิจัยของรัฐทั่วประเทศ 
 กระทรวงอุตสาหกรรม 
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 สถานประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและเล็ก อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ 
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แผนดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
โปรแกรมท่ี 2 การพัฒนาก าลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 

 

 

ตวัอยา่งโปรแกรมย่อย (Subprograms/Sectors) 
 พัฒนาระบบข้อมูลและแผนความต้องการบัณฑิตของพื นที่ EEC 
 พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีให้แก่สถานประกอบการโดยใช้โจทย์ร่วม 
 ส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนหรือการวิจัยร่วมระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในพื นที่ 

EEC 
 การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาแบบ Sandbox 

 

 

ตวัอยา่งรายละเอยีดโปรแกรมยอ่ย 
  พฒันาระบบข้อมลูและแผนความต้องการบณัฑติของพื นที ่EEC 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:  พัฒนาระบบข้อมูลและแผนความต้องการบัณฑิตของพื นที่ 
EEC โดยเป็นระบบข้อมูลที่สามารถรายงานข้อมูลความต้องการก าลังของพื นที่ได้อย่างทันสถานการณ์ 
สามารถจ าแนกข้อมูลความต้องการก าลังคนในมิติต่างๆได้ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม อาชีพ สาขาความ
เชี่ยวชาญ และทักษะ เป็นต้น เพ่ือให้จ านวนและคุณภาพก าลังคนที่ผลิตได้สอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมในพื นที่ 
  พฒันาความสามารถดา้นเทคโนโลยใีห้แกส่ถานประกอบการโดยใชโ้จทยร์ว่ม 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:  พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีให้แก่สถานประกอบการ
โดยใช้โจทย์ร่วม (Training Consortium หรือ R&D Consortium) โดยให้สถานประกอบการร่วมกัน
ก าหนดโจทย์ความต้องการพัฒนาทักษะและความรู้แก่บุคลากร เ พ่ือให้การพัฒนาบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรมใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความร่วมมืออันเข้มแข็งให้กับสถาน
ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีลักษณะกิจการคล้ายคลึงกัน จัดท ามาตรการทาง
การเงินหรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือที่ไม่ใช่ภาษี เพ่ือสนับสนุนสถานประกอบการที่พัฒนาบุคลากรหรือ
ท าวิจัยแบบ Consortium ก าหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบประสานกลุ่มอุตสาหกรรมให้เกิดการพัฒนา
บุคลากรและการวิจัยแบบ Consortium 
  สง่เสริมการพัฒนาก าลงัคนหรือการวจิยัรว่มระหวา่งสถานศึกษากับสถานประกอบการในพื นที ่EEC 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม : ส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนหรือการวิจัยร่วมระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการในพื นที่ EEC โดยใช้กลไกต่างๆ เช่น หลักสูตรแบบ WiL กลไก Talent 
mobility และการท าวิจัยระดับหลังปริญญาเอกหรือปริญญาโทที่มีโจทย์วิจัยมาจากสถานประกอบการใน
พื นที่ EEC 
  การใชน้วตักรรมทางการศึกษาแบบ Sandbox 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม : ใช้นวัตกรรมทางการศึกษาแบบ Sandbox เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรในสถาบันการศึกษารูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมในพื นที่ 
EEC โดยขอยกเว้นมาตรฐานการศึกษาบางประการ 

 

แผนงาน/โครงการส าคญั 
 บัณฑิตพันธุ์ใหม่ EEC 
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หนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งกับโปรแกรม 
 หน่วยงานภาครัฐ  
 ภาคเอกชน 
 อ่ืนๆ 
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แผนดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
โปรแกรมท่ี 3 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต (Upskill/ reskill) 

 

 

ตวัอยา่งโปรแกรมย่อย (Subprograms/Sectors) 
 ขยายผลกลไกพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การวิจัยและนวัตกรรมให้แก่เยาวชน (Future 

skill) 
 การเรียนรู้ส าหรับผู้สูงวัย (Pre-ageing Learners, Ageing Learners)  
 Transformative Learning การศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงตัวเอง 
 การพัฒนาก าลังคนส าหรับอนาคต (Future Workforce)  
 ยกระดับระบบฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับบุคลากรวัยท างาน (Reskill/ upskill) 

 

ตวัอยา่งรายละเอยีดโปรแกรมยอ่ย 
  Transformative Learning การศึกษาเพื่อการเปลีย่นแปลงตวัเอง  

สถานการณ์: ผู้เรียนในโลกยุคปัจจุบันมีความแตกต่างไปจากผู้เรียนในอดีตเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องข้อมูลความรู้ที่มีมากมายในแต่ละวันจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) และอินเทอร์เน็ต (Internet) ดังนั น ปัญหาของผู้เรียนในยุคปัจจุบันจึงไม่ใช่การขาดแหล่งความรู้
อีกต่อไป แต่เป็นการท าอย่างไรให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ข้อมูลความรู้ ค้นหาและเลือกรับความรู้
ด้วยการใช้สติปัญญาอย่างรู้เท่าทัน เรียนรู้เนื อหานั นควบคู่ไปกับการคิดวิพากษ์ จนน าไปสู่การสังเคราะห์
ความรู้เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
 สังคมไทย 4.0 ที่มีคนดีคนเก่ง มีคุณธรรม และเท่าทันโลก คนไทยคิดสร้างสรรค์ คิดเชิงบวก  
 สร้างนักคิด นักแก้ปัญหา เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ เด็กไทย 
 พัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองทีมีความส านึกรับผิดชอบ และ ธรรมาภิบาล 
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสการศึกษา อย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 การศึกษาไม่ตอบโจทย์ประเทศ ไม่รองรับความต้องการ 
 ส่งเสริมพัฒนาให้ครูมี leaning visibility และมีทักษะ document 
 ขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา แบบ Work-intergrated learning และขยายผล

กลไกพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ การวิจัยและนวัตกรรมให้แก่เยาวชน (Future skill)  
  การพฒันาก าลงัคนส าหรบัอนาคต (Future Workforce) 

สถานการณ์:  จากภาพรวมคะแนน PISA ปี 2015 ของเยาวชนไทยค่อนข้างต่ า สะท้อนถึง
การที่ผู้เรียนไม่สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับกับชีวิตประจ าวันและโลกของการท างาน เนื่องจากการเรียน

แผนงาน/โครงการส าคญั 
• แผนงานยกระดับทักษะบุคลากรวัยท างานและพัฒนาบุคลากรในภาคการศึกษา ที่

เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม (Reskill/ Upskill / Career Migration /  Disrupted Works 
/ WiL) 

• พื นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) และการศึกษาเชิงพื นที่ 
• การพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรการศึกษาด้านครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ 
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การสอนเน้นป้อน input เพียงอย่างเดียว ท าให้ผู้เรียนไม่ได้ฝึกกระบวนการคิดและพัฒนาการเรียนรู้
เท่าท่ีควร และการเรียนรู้ยังไม่เชื่อมกับโลกความเป็นจริง ท าให้เกิดปัญหาเด็กไม่อยากเข้าเรียน/ไม่ชอบเรียน
หนังสือ และปิดกั นการเรียนรู้ จึงต้องสร้างการพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้เยาวชนมีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีระบบความคิดเป็นเหตุเป็นผล มีความคิด
สร้างสรรค์และทักษะด้านนวัตกรรม มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอพียง และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีทักษะที่เชื่อมโยงกับโลกการท างาน 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
 ใช้หลักการ Learning by doing เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะการเรียนรู้และคิดอย่างเป็น

ระบบได้ด้วยตนเอง โดยเสริมทัศนคติ คุณค่าและทักษะต่างๆ เช่น ค่านิยมวิทยาศาสตร์ (คิด
แบบมีเหตุผล ตั งค าถาม ช่างสังเกต) ทักษะด้าน STEM ควบคู่กับหลักแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 สร้างระบบการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสู่นักจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 มีการพัฒนาระบบการสร้าง facilitator กับภาคีผู้เกี่ยวข้อง 
 มีการพัฒนาระบบ Digital platform ส าหรับโรงเรียนและการบริหารการศึกษาเชิงพื นท่ี 

  นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) และการศึกษาเชงิพื นที่ 
สถานการณ์:  พระราชบัญญัติพื นที่นวัตกรรมการศึกษาพ.ศ. 2562  รองรับการการ

ด าเนินงานโครงการนวัตกรรมการศึกษา 6 จังหวัด   โดยวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติพื นที่นวัตกรรม
การศึกษาประกอบด้วย 4 ข้อ ได้แก่ 1) การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั งเพ่ือด าเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั น
พื นฐานอื่น 2) เพ่ือการลดความเหลื่อมล  าในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของเด็กไทยทั งประเทศ 3) การ
กระจายอ านาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา น าร่องในพื นที่นวัตกรรมการศึกษา 
เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ น และ 4) 
สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม ในพื นที่นวัตกรรมการศึกษา 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
 จัดให้มีการศึกษาวิจัยนวัตกรรม ด้านการออกแบบหลักสูตร Training บุคลากร ด้าน

การศึกษาทั ง ผู้บริหาร/ครู/ศึกษานิเทศก์ สัมพันธ์กับการประเมินผล ติดตามนวัตกรรมการ
พื นที่ พร้อมเผยแพร่ขยายผล 

 จัดให้มีการพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรการศึกษาด้านครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ 
 ด าเนินการด้าน Digital Platform ด้านการเรียนรู้ใหม่ ด้านระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ทั ง 

6 จังหวัด (เชียงใหม่ ศรีสะเกษ ระยอง กาญจนบุรี สตูล สามจังหวัดชายแดนใต้) 
 ด าเนินการด้านการบริหารจัดการเชิงพื นที่ ประกอบด้วย การจัดตั งสมัชชาการศึกษาที่พื นที่

มีส่วนร่วม /กลไกขับเคลื่อนเชิงพื นที่ทั ง6 จังหวัด/นโยบายการศึกษาพื นที่นวัตกรรมการ
ระดับพื นที่/ระบบงบประมาณของพื นที่และส่วนจังหวัด ทั ง6 จังหวัด 

 ด าเนินการด้านการขับเคลื่อนการท างานระดับนโยบายการในการปรับบทบาทหน้าที่ของ
กระทรวงต่างท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการศึกษา 

 จัดให้การด าเนินงานกิจกรรมจัดการความรู้และเผยแพร่ความรู้พื นที่นวัตกรรมการศึกษาทั ง  
6 จังหวัด 
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  ยกระดบัระบบฝึกอบรมเพื่อพฒันาทักษะส าหรับบคุลากรวยัท างาน (Reskill/ upskill) 
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: ยกระดับระบบฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับบุคลากรวัย

ท างาน (Reskill/ upskill) เช่น ผลักดันระบบธนาคารหน่วยกิตในการศึกษาทุกระดับ พัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั นแบบ Micro-credential หรือ nano-degree ให้การสนับสนุนทางการเงินส าหรับบุคคล
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ (Lifelong learning credit) พัฒนาและขยายผลระบบ Massive Open Online 
Courses (MOOCs) จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการการพัฒนาทักษะรายบุคคลและฐานข้อมูล
กลางที่มีข้อมูลด้านหลักสูตรฝึกอบรม (Lifelong learning account) 
  ขยายผลกลไกพฒันาทักษะดา้นการวจิยัและนวตักรรมและทักษะเพื่ออนาคต (Future skills) ใหแ้ก่
เยาวชน 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: ขยายผลกลไกพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและนวัตกรรมและ
ทักษะเพ่ืออนาคต (Future skills) ให้แก่เยาวชน เช่น ขยายผลห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ (STEAM 
Lab) ในโรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวะศึกษา สร้างเวทีให้เด็กรุ่นใหม่แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม เช่น Youth TedTalk หรือ Youth-initiated Policy Pitching ขยายผลกลไกการจัดการเรียนรู้
โดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน (Research-based learning) ที่ใช้โจทย์วิจัยจากท้องถิ่น 

 

หนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งกับโปรแกรม 
 กระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงมหาดไทย 
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (อว.) 
 ส านักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา   
 สถาบันอาศรมศิลป์   
 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  

(TDRI)  
 สมาคมสภาทางการศึกษาทางเลือกไทย 

 
 อุทยานการเรียนรู้ (TK Park ) 
 ภาคประชาสังคม 
 เครือข่ายมหาวิทยาลัย 
 ส านักราชบัณฑิตยสภา 
 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

(อพวช.) 
 มูลนิธิสยามกัมมาจล   
 มหาวิทยาลัยราชภัฎในพื นที่ 
 ภาคประชาสั ง คม ใน พื นที่ น วั ตกรรม

การศึกษา 
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แผนดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
โปรแกรมท่ี 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (A.I. for All) 

 

 

ตวัอยา่งโปรแกรมย่อย (Subprograms/Sectors) 
• AI ส าหรับเยาวชน  
• AI ส าหรับสาธารณชน (Public) 
• AI ส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรม  
• เทคโนโลยีดิจิทัล และ Big Data 
• สร้างความเข้าใจและทักษะพื นฐานให้แก่เด็กและเยาวชนด้านปัญญาประดิษฐ์ 
• พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้กับบุคลากรวัยท างานและสถานประกอบการ 
• พัฒนาการรับรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ให้แก่สังคม 

 

 

ตวัอยา่งรายละเอยีดโปรแกรมยอ่ย 
  AI ส าหรับสาธารณชน (Public) 

สถานการณ์:  AI, IT และโลกดิจิทัล: ประโยชน์และโทษ ความมั่นคงของมนุษย์ และศักยภาพ
ในการคิดและเรียนรู้ (ศักยภาพในการเรียนรู้ในที่นี รวมถึง ศักยภาพทางภาษา การคิดเชิงวิพากษ์ และการใช้
ร่างกาย ที่อาจได้รับผลกระทบจากการใช้ AI ในการอ านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ) 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
 สร้างการเรียนรู้ (Thai MOOC) 
 สร้างปฏิสัมพันธ์แบบเห็นหน้าค่าตา 

 ให้ความส าคัญกับ Privacy Space 
 การท างานวิจัยในประเด็นการใช้สื่ออย่างเหมาะสม และอิทธิพลของ Social Media ต่อ

สังคม โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดแก่เยาวชน 
 การใช้เทคโนโลยี (เช่น AI) มาเป็นเครื่องมือเพ่ือให้เกิดพื นที่น าเสนอผลงานศิลปะ และให้

ศิลปะเข้าถึงคนรุ่นใหม่ 
  เทคโนโลยีดิจิทัล 

สถานการณ:์ 1) ธุรกิจไทยมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่ระดับหนึ่งในปัจจุบันแต่ยัง
ขาดขีดความสามารถในการขึ นเป็นผู้น า ยังเป็นเพียงผู้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 2) ระบบนิเวศน์ยังขาด
ทรัพยากรเพ่ือสร้างให้เกิด Value Chain ตั งแต่ Upstream ไปยัง Downstream ที่สมบูรณ์อย่างเพียงพอ 
3) สร้างการต่อรองในระดับการน าไปใช้ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ 
เพ่ือให้หลุดจากกับดักรายได้ปานกลางในที่สุด 4) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานที่ส าคัญตั งแต่โครงข่าย 5G 
ระบบโครงข่าย ToT ระบบประมวลผลและบริการคลาวด์ ระบบวิเคราะห์ข้ อมูลขนาดใหญ่ ระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความปลอดภัยข้อมูลขั นสูง 5) การน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีควอนตัม 
เทคโนโลยีการเข้ารหัส ที่เกี่ยวข้องในการรองรับและสนับสนุน 6) การให้บริการข้อมูล การรักษาความเป็น
ส่วนตัว รวมถึงระบบกฎระเบียบ กฎหมาย มาตรฐานการคุ้มครองต่าง ๆ เพ่ือเอื อต่อการพัฒนา ความ

แผนงาน/โครงการส าคญั 
• AI for All 
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ปลอดภัยทางไซเบอร์ในแง่ของการท าธุรกรรมและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Data Privacy) 7) การ
ป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ การใช้งานดิจิทัลยังขาดความรู้ความเข้าใจ 8) การสนับสนุนการ
ประกอบการภาคธุรกิจผู้ผลิต กลุ่มบริษัทออกแบบพัฒนา และกลุ่มน าไปสู่ตลาดที่ยังไม่ได้รับการสร้างและ
สนับสนุนให้เกิดขึ นได้จริงมากพอ  

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
1. การบริหารจัดการบุคคลากรดิจิทัล 

ด้านนโยบาย 
1. สร้างอุปสงค์ในระดับปัจเจกให้อาชีพด้านดิจิทัลมีความดึงดูดมากขึ น เช่น สร้างเส้นทาง

อาชีพที่ดึงดูดให้บัณฑิตท างานกับบริษัทในไทย/หน่วยงานภายในประเทศ ,การสร้างตลาด
งานด้าน Digital Service และระบบการ Ranking ของนักพัฒนาอิสระ , สนับสนุน
ทุนการศึกษาเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเพ่ิมบุคคลากร เพ่ือเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล  เช่น 
ให้ทุนเรียนฟรีในระดับปริญญาตรี/การ Reskill ให้คนที่จบปริญญาตรีแล้ว เป็นต้น  

2. สนับสนุน Mobility ในรูปแบบต่างๆ เช่น เชิญชวนบุคลากรต่างประเทศมาท างานในไทย
ให้มากขึ น (Tech Transfer), สนับสนุนอย่างเข้มข้นให้เกิดนโยบายระดับองค์กรที่เอื อใน
การเปิดโอกาสให้โอกาสบุคลากรภาครัฐสามารถ Spin Off ออกมาตั งบริษัท หรือออก
ท างานกับเอกชนได้ 

3. สร้างกลไกการจัดหาและสร้างก าลังคนดิจิทัลแบบมีส่วนร่วม เช่น สร้างกลไกให้รัฐ-เอกชน
สนับสนุนในเชิงงบประมาณและแหล่งการพัฒนาฝีมือแรงงาน อาทิ กลไกภาษี , สร้าง
แรงจูงใจให้เกิดเอกชนต้นน  ามูลค่าสูงมาร่วมพัฒนาก าลังคนตั งแต่ ระดับต้นทางของ
การศึกษา เช่น Design House ให้ร่วมสร้างคนรุ่นใหม่ในการสร้างนวัตกรรม , สนับสนุน
สถาบันการศึกษาให้มีการพัฒนาคนและหลักสูตรรูปแบบใหม่ ที่รวดเร็วหลากหลาย ไม่ยึด
ติดกับปริญญาโดยให้ภาคอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมจัดการศึกษาเช่น การ Retrain & 
Reskill หลักสูตรระยะสั น, สนับสนุนการพัฒนาผู้สอน หรือใช้ผู้สอนจากอุตสาหกรรม เช่น 
Train the Trainers มีมาตรฐานการคัดเลือกท่ีดีให้ค่าตอบแทนเป็นที่ดึงดูด 

4. ควรมีการร่วมมือระหว่างกระทรวงเช่น กับ มหาดไทยในการเพ่ิมอัตราต าแหน่งก าลังคนใน
ระดับท้องถิ่นด้านดิจิทัลให้มากขึ น 

ด้านการวิจัย 
1. วิจัยเพื่อระบุประเด็นท้าทายและแนวทางของตลาดงาน Digital ของไทยและภูมิภาค 
2. วิจัยเพ่ือท าความเข้าใจพฤติกรรมของก าลังคน และตลาดแรงงาน เพ่ือออกแบบกลไก

การบริหารจัดการ 
3. การวิจัยเพื่อจัดท าเนื อหาและหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและ

ทางเดินสายอาชีพแต่ละประเภท หรือช่วงวัย 
ด้านการพัฒนานวัตกรรม 

1) ยกเลิกการสนับสนุนจัดประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีการต่อยอดสู่การใช้งาน หรือ
มีผลต่อการพัฒนาคนที่ชัดเจน 

1. การพัฒนาระบบนิเวศน์ของเศรษฐกิจดิจิทัล 
ด้านนโยบาย 
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1) พัฒนาตลาดในประเทศ (สนับสนุนการท างานของหน่วยงานหลักคือ DEPA) เช่น ใช้
มาตรการการส่งเสริมให้เกิดการใช้นวัตกรรมและสร้างค่านิยมการใช้นวัตกรรมโดยคนไทย, 
สร้างตลาดภาครัฐรองรับงานวิจัย เป็นต้น 

2) จัดเรียงนโยบายของรัฐด้านตลาด กฎหมาย ระเบียบ และการใช้งานให้สอดคล้องกัน เช่น 
มีระบบนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนตลาดดิจิทัลที่เลือกแล้วเพ่ือการส่งเสริม  ปลดล๊อ
คนโยบายการแก้ปัญหาการขึ นบัญชีนวัตกรรม บัญชีสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้ระยะเวลาและ
ขั นตอนที่รวดเร็วได้มาตรฐาน, มีเกณฑ์การจัดซื อจัดจ้างส าหรับเทคโนโลยีไทยที่ผลิตโดย
คนไทย 

3) ก าหนด Product Champion ผ่าน Consortium แบบ PPP และรัฐมีมาตรการที่ชัดเจน
ต่อเนื่องในการตัดสินใจเลือกการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเป้าหมาย 

4) ด้านวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม 
5) วิจัยด้านตลาดและแนวโน้มเชิงลึกเพ่ือระบุความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีไทยในตลาดโลก 

และภูมิภาค 
6) วิจัยและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปลดล็อคเทคโนโลยี เช่น สร้าง Sandbox ที่

ชัดเจนและมี Investment ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ+ทดลองตลาด+ปรับระเบียบให้
ครบวงจรการผลิต 

7) ใช้กลไก เช่น Grand  Challenge เพ่ือเปิดให้กลุ่มเอกชน/กลุ่มนักวิจัยในการท าวาระ
แห่งชาติของการสร้างผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมพื นฐานหลักแทนรัฐเดี่ยวๆ 

8) สนับสนุนการเปิดข้อมูลหน่วยงานภาครัฐมาจัดท า Government Big Data  
9) สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเชิงลึกกับต่างประเทศ เพ่ือ Co-design Product , Co-

production และ Co manufacturing เพ่ือให้เกิด Tech Localization + Transfer 
10) สนับสนุนโครงสร้างพื นฐานและห้องปฏิบัติการที่เน้นเรื่องเทคโนโลยีฐานที่เป็น Frontier 

เช่น 5G Low Latency HPC (High Perform Computing)ที่ใช้ได้ทั งรัฐและเอกชน ลด
งานวิจัยของสถาบันวิจัยและการศึกษาที่ทับซ้อน หรือที่เอกชนท าได้ดี โดยปรับรูปแบบเป็น 
PPP  

11) สนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลช่วยผู้ประกอบการที่ต้องการความรู้ ผู้ เชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัย 

3. การใช้และผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัล 
ด้านนโยบาย 

1) สร้างความตระหนัก ทักษะการใช้งาน และการรู้เท่าทันในโลกดิจิทัล รวมถึงมาตรการที่
เห็นผล เช่น ผลักดัน GDPR เต็มรูป บังคับ Data Center ในไทยและมี Audit, พัฒนา
กฎหมายลูกของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, พัฒนากฎหมายที่เปิดทางให้ทุกคนสร้าง
นวัตกรรมและมีพื นที่ทดลอง ไม่จ ากัดเพียงภาครัฐ 

2) พัฒนามาตรฐาน มาตรการ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในระดับชาติทั งด้านเทคนิค และด้าน
พฤติกรรม เช่น ท า Alignment ของกฎหมายเรื่องความมั่นคง/Privacy/สิทธิของ
ประชาชน, สร้างกติกาในน าข้อมูลไปใช้ และการแชร์ข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่ 
อาทิ  จ ากัด  Web Tracking หรือ User Profiling, พัฒนาการใช้มาตรฐาน Cloud 
Security, มาตรฐาน มอก. ที่ไม่อิงต่างประเทศเป็นหลัก อาทิ Smart City Data, Robot 
และอ่ืนๆ 
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3) รัฐควรทบทวนมาตรการทางกฎหมายบางเรื่องที่อาจส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การค้าและการลงทุนด้านดิจิทัลของต่างชาติที่จะมาลงทุนในไทย 

4) ควรมีนโยบายหรือมาตรการการใช้งานด้าน Open Data ระหว่างหน่วยงานที่เป็นมิตรใน
การช่วยให้หน่วยงานรัฐหรือเอกชนน ามาต่อยอดได้ เช่น การเคหะแห่งชาติ เพ่ือการใช้
ข้อมูลวางแผนที่อยู่อาศัย เป็นต้น หรือส านักงานประกันสังคม ในการเปิดเผยข้อมูลเรื่อง
ตัวเลขอาชีพ ต่าง ๆ    

5) การสนับสนุนการจัดตั งศูนย์เซนเตอร์ DATA SET ที่มีมาตรฐานหน่วยงานความมั่นคง
สามารถเข้าไปดูข้อมูลผู้ต้องสงสัยได้ รวมถึงมาตรฐานความม่ันคงความปลอดภัยระดับชาติ 

แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีรัฐ-เอกชน 
  AI for All 

สถานการณ์: ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ น ประเทศต่างๆ มีการปรับตัวในการพัฒนาไปสู่
เทคโนโลยีเพ่ืออนาคต โดยการพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีที่ส าคัญที่ท าให้การพัฒนาเป็นไป
อย่างก้าวก้าวกระโดดและต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว  ประชาชนจึงเข้าสู่การอยู่ในสังคมที่ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี AI โดยไม่รู้ตัว เช่น การน าเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติเข้ามาใช้ในบ้าน เป็นต้น ดังนัhนเพ่ือการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนและลดความเหลื่อมล  าด้านเทคโนโลยี และน าไปสู่การตอบสนองความต้องการและ
แก้ปัญหาเฉพาะบุคคล จึงจ าเป็นต้องสร้างแพลตฟอร์ม AI for ALL เพ่ือรณรงค์ให้คนไทยเข้าใจ AI ในวง
กว้าง พัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับ AI ผู้พัฒนาและผู้วิจัยทางด้าน AI ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมของ
ประเทศในการก้าวสู่โลกอนาคต 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
 สร้างให้เกิดกระแสด้านปัญญาประดิษฐ์ส าหรับสาธารณะและการสร้างการรับรู้ในสังคม 
 ให้เกิดความเข้าใจการศึกษาพื นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ ให้กับเด็กและเยาวชน 
 พัฒนาแรงงานด้านปัญญาประดิษฐ์ สร้างให้เกิดก าลังคนป้อนตลาดแรงงานที่สามารถ

ท างานโดยใช้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง (AI/Machine 
Learning) ได ้

 สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ 
 สร้างความยั่งยืนในการน าเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานให้กับสังคม โดยการ

จัดตั งศูนย์การศึกษาและส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ 
  สร้างความเข้าใจและทักษะพื นฐานให้แก่เด็กและเยาวชนด้านปัญญาประดิษฐ์  

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: สร้างความเข้าใจและทักษะพื นฐานให้แก่เด็กและเยาวชน
ด้านปัญญาประดิษฐ์ ผ่านหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานในระบบ หรือกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น 
การท าโครงงาน การประกวดแข่งขัน การจัดนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น รวมทั งพัฒนาทักษะและสร้าง
ความตระหนักให้แก่ครูผู้สอนให้สามารถถ่ายทอดความรู้และแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนได้ 
  พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยปีญัญาประดิษฐใ์ห้กบับุคลากรวยัท างานและสถานประกอบการ 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้กับบุคลากร
วัยท างานและสถานประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักวิจัย วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นวัตกร เป็นต้น 
รวมทั งสร้างความสามารถให้กับผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยเจาะกลุ่มเป้าหมาย 
SMEs ที่มีการใช้ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพ่ิมผลิตภาพการผลิตในกิจการ เพื่อ
สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ 
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  พัฒนาการรบัรูด้้านปญัญาประดษิฐ์ใหแ้กส่งัคม 
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: พัฒนาการรับรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ให้แก่สังคมเพ่ือสร้างให้

เกดิกระแสด้านปัญญาประดิษฐ์ส าหรับสาธารณชน และสร้างความยั่งยืนในการน าเทคโนโลยีด้าน
ปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานให้กับสังคม โดยสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ทั งสื่อออนไลน์ สื่อสาธารณะ และ
นิทรรศการ เป็นต้น 

 

หนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งกับโปรแกรม 
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 กระทรวงศึกษาธิการ 
 ส า นั ก ง า น พั ฒ น า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
 ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 
 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) (NIA) 

 
 สถาบันเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย  
 สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้า 
 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) 
 ศู น ย์ เ ทค โ น โ ลยี อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์ แ ล ะ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
 สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) 
 สมาคมไทยไอโอที (AIOT) 
 บริษัทภาคธุรกิจเอกชนจากในประเทศ/

ต่างประเทศ  
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แผนดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
โปรแกรมท่ี 5 งานวิจัยขั นแนวหน้า (Frontier Research) และการวิจัยพื นฐาน (Basic Research) 

 

 

ตวัอยา่งโปรแกรมย่อย (Subprograms/Sectors) 
• Health Frontier 
• Future threat & opportunity 
• Food for the Future 
• Future Energy 
• Frontier Research ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
• Digital Democracy 
• การวิจัยพื นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
• การวิจัยพื นฐานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 
• การพัฒนาแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม 
• การวิจัยข้ามศาสตร์ 

 

 

ตวัอยา่งรายละเอยีดโปรแกรมยอ่ย 
  การแพทยแ์ละสาธารณสขุขั นแนวหนา้ (Health Frontier) และการวจิยัพื นฐาน (Basic Research) 
ประเด็นที่ 1 : การวิจัยที่ Basic Science ด้านการแพทย์ และงานวิจัยเพ่ืออนาคต ( future/frontier 
research)ประเทศไทยมีบุคลากรจ านวนหนึ่งที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ 

สถานการณ์ : การท าวิจัยขั นแนวหน้าด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นการวิจัยข้ามศาสตร์ 
ระหว่าง แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ โจทย์ที่ท้าทายในด้านนี 
คือการป้องกันและวินิจฉัยโรค โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งจากสถานการณเชื อดื อยาปฏิชีวนะในประเทศไทยที่มี
ความรุนแรงและมีแนวโน้ม เพ่ิมสูงขึ น และความต้องการทดแทนซ่อมเสริมและฟ้ืนฟูเซลล์ เนื อเยื่อ และ
อวัยวะ ทั งที่เป็นผลจากการบาดเจ็บและจากความชราปัจจุบันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน 
ประเทศไทยมีความตื่นตัวมากขึ น ภาคเอกชนก็เริ่มตระหนักและให้ความส าคัญกับ การวิจัยพื นฐานและการ
วิจัยขั นแนวหน้าคือเงื่อนไขที่ส าคัญในการสร้างนวัตกรรม 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
1. วิจัยเพ่ือก าหนดทิศทางการวิจัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และความเชี่ยวชาญของ

ประเทศเช่น วิจัยเพ่ือก าหนดร้อยละของงบประมาณที่ควรสนับสนุนงานวิจัยด้าน basic 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนานักวิจัยใหม่ และเกิดงานวิจัยพื นฐานเชิงลึก ที่สามารถน าไปต่อยอด
ได ้

2. ส นั บ ส นุ น ง า น วิ จั ย ด้ า น  basic science อ า ทิ  stem cells, biologics, non-
communicable diseases (เช่น cardiovascular diseases, metabolic syndrome, 

แผนงาน/โครงการส าคญั 
• Quantum Research    
• Genomics Research 
• Open Society สังคมสันติประชาธรรม 
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bone and joint disease) , infectious diseases ( เ ช่ น  dengue, HIV) , genetic 
diseases ( เ ช่ น  thalassemia) , immunological diseases ก า ร วิ จั ย ขั น สู ง  อ า ทิ  
genomics, regenerative medicine, precision medicine, artificial intelligence, 
medical robotics และ deep-tech medical device 

3. สนับสนุนงานวิจัยเพ่ืออนาคต (future/frontier research) เช่น การวิจัยด้าน genomics, 
regenerative medicine, precision medicine, artificial intelligence, medical 
robotics และ deep-tech medical device 

ประเด็นที่ 2: งานวิจัยที่เป็น strategic research issue ที่ประเทศมีความเข้มแข็งด้านกลุ่มวิจัยและ 
infrastructure 

สถานการณ์ :  นักวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีการท างานเป็นกลุ่มวิจัยหรือเครือข่าย
วิจัยหลายกลุ่ม และมีความเข้มแข็งแตกต่างกันขึ นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น นโยบายของภาครัฐในด้านการ
วิจัย เครื่องมือวิจัยและ infrastructure และการบริหารทรัพยากรบุคคล ในด้านการบริหารระบบวิจัย ยัง
ขาดศูนย์รวบรวมข้อมูลวิจัย และการบริหารข้อมูลที่เป็นระบบ และมีศักยภาพเพียงพอที่จะชี ให้หน่วยงานรัฐ
หรือเอกชนสนับสนุนได้ตรงจุด คือให้สอดคล้องกับจุดแข็งของกลุ่มวิจัย/หน่วยงานวิจัย อนึ่งยังขาดระบบ
สนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาทิศทางงานวิจัย หรือการวิจัยเพ่ือพัฒนาวิธีบริหารงานวิจัยและข้อมูลจาก
งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
1. ก าหนดงานวิจัยที่เป็น strategic research issue ที่สร้างประเทศที่มีความเข้มแข็ง ด้าน 

biomedical search โดยเฉพาะการสร้างกลุ่มวิจัยและ infrastructure เช่น งานวิจัย
ด้าน non-communicable disease (เช่น cardiovascular disease ในแถบ ASEAN, 
โรคมะเร็ง ฯลฯ) , โรคติดเชื อ โดยเฉพาะโรคเขตร้อน , วัสดุศาสตร์ทางการแพทย์ , 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, biologics (เช่น วัคซีน, recombinant protein, monoclonal 
antibody, transbodyฯลฯ) ตลอดจนสมุนไพรและสารจากธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงกัญชา
และผลิตภัณฑ์จากกัญชา โดยสนับสนุนทั ง basic science และ applied science ที่
เกี่ยวข้อง 

  Food for the Future 
สถานการณ์: ปัจจุบันผู้บริโภคมีวิวัฒนาการแห่งการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 

ตระหนักถึงความปลอดภัยของวัตถุดิบ บริโภคอาหารสุขสุขภาพเป็นยา ตลอดจนเปลี่ยนวิถีแห่งการบริโภค
ไปจากเดิม  เพ่ือสุขภาพที่ดีกว่าเดิม นอกจากนี เนื่องจากเกิดปัญหาพื นที่ปลูกและวัตถุดิบลดลง ส่งผลให้
แนวโน้มในการหาแหล่งอาหารใหม่ และต้องหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตอาหาร “อาหารแห่งอนาคต” 
ซึ่งอาจหมายรวมถึง การหาแหล่งโปรตีนทางเลือกจากพืช สัตว์  การประเมินคุณภาพทางเคมีประสาทสัมผัส 
(Chemical Senses) ในระดับโมเลกุล (Molecular Sensory) ด้านกลิ่นรส และประสาทสัมผัสรวม และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมองและทางเดินอาหาร (Gut-brain Axis) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
โดยใช้นวัตกรรมในระดับชีววิทยาโมเลกุลและการใช้โครงสร้างพื นฐานด้าน OMICs  เป็นต้น เริ่มเข้ามามี
บทบาทมากขึ น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยส าคัญการพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมอาหาร คือ การสร้าง
แพลตฟอร์มงานวิจัย (research platform) ให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารที่เป็นระบบในห่วงโซ่
คุณค่า (value chain) เพ่ือการมุ่งเป้าสู่การประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยยังคงต้องมีงานวิจัยองค์ความรู้
ใหม่ (frontier research) เพ่ือคงความเป็นผู้น าในอนาคต นอกจากนี การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารยังมี
ช่องว่าง (gap) และข้อจ ากัดในด้านการพัฒนาและวิจัยบางประการ เช่น การท างานวิจัยและนวัตกรรมโดย
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ที มที่ มี พหุ ค ว าม เชี่ ย ว ช าญ  ( multidisciplinary team) การหา  strategic research partner จาก
ต่างประเทศ การสนับสนุนโครงสร้างพื นฐานด้านการตรวจ วิเคราะห์ ประเมินประสิทธิผล (efficacy study) 
ซึ่งต้องใช้ความร่วมมือและการท างานที่เป็นระบบและมียุทธศาสตร์มาช่วยในการขับเคลื่อนโปรแกรมการ
พัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งจะท าให้มีการใช้ทรัพยากรการวิจัย ทั งก าลังคน และงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ น 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
1.  การสร้างแพลทฟอร์มการวิจัยจากนักวิจัยที่มาจากสหสาขาความเชี่ยวชาญ (Multi-

Disciplinary Approach) เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่ขาดแคลน 
2. การท าFrontier research ร่วมกับ strategic partner ในต่างประเทศ เพ่ือสร้างองค์

ความรู้และนักวิจัยในสาขาท่ีขาดแคลน 
3. พัฒนาศูนย์วิจัยพื นฐานและเทคโนโลยีขั นสูงของอุตสาหกรรมอาหาร เช่น Molecular 

Sensory, OMICs in Food, Novel Food Processing and Smart Technology, 
Neuroscience-related Food Sensory Analysis, Chemical Migration of Food 
Contact Materials เป็นต้น 

  Future Energy 
สถานการณ์: แนวโน้มของแหล่งพลังงานในอนาคต คาดว่าปี ค.ศ. 2010 - 2040 พลังงาน

จากปิโตรเลียม ยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลก โดยน  ามันดิบยังเป็นเชื อเพลิงที่มีบทบาทส าคัญ แต่อาจ
มีอัตราการขยายตัวน้อยกว่าการขยายตัวของก๊าซธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยจ าเป็นต้อง พ่ึงพาแหล่ง
พลังงานจากต่างประเทศในสัดส่วนสูง จากสถิติของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
(2561) พบว่า ประเทศไทยสามารถผลิตเชื อเพลิงเพ่ือเป็นแหล่งพลังงานได้จ านวน 73,222 ktoeส่วน
ใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม พลังงานหมุนเวียน และถ่านหิน ตามล าดับ และน าเข้าเชื อเพลิง 83,055 
ktoeโดยสัดส่วนมากกว่า 90% เป็นการน าเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ถ่านหิน และไฟฟ้า ซึ่งถ้าพิจารณา
ภาพรวมการใช้พลังงานทั งประเทศ พบว่า แหล่งพลังงานที่ใช้ในประเทศมากกว่า 80% มาจากฟอสซิล 
ขณะที่ใช้พลังงานหมุนเวียนน้อย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน นอกเหนือจากนั น
ประเทศไทยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า ด้วยเหตุนี ท าให้ประเทศไทย นอกเหนือจากนั น
ประเทศไทย ขาดความมั่นคงและความหลากหลายของแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้า และการใช้พลังงานไม่
มีประสิทธิภาพ ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ถือเป็นแหล่งพลังงานหลักที่ใช้ในภาคธุรกิจ (มีการใช้งาน 5,904 ktoe
ในปี 2561) และภาคครัวเรือน (มีการใช้งาน 3,891 ktoeในปี 2561) ตามล าดับ (กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานปี 2561)  

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
1. สร้างความม่ันคงด้านพลังงาน 
 การพัฒนาวัตถุหมุนเวียนภายในประเทศเพ่ือการผลิตพลังงานอย่างยั่งยืน 
 การเพ่ิมจ านวนและศักยภาพของผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อย 
 การพัฒนาโครงการพื นฐานเพื่อรองรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อย 
 รณรงค์และมีนโยบายจ ากัดการใช้พลังงานไฟฟ้าควบคู่ไปกับการเพ่ิมและพัฒนาแหล่งผลิต

กระแสไฟฟ้าภายในประเทศ 
 ส่งเสริมการใช้พลังงานในประเทศ 
 เพ่ิมแหล่งพลังงานหมุนเวียน / เพ่ิมชนิดพลังงานหมุนเวียน / เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงาน

หมุนเวียน 
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2. เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดครอบคลุมพลังงานที่ผลิตในประเทศและน าเข้า 
 การพัฒนาแบตเตอรี่ให้สามารถใช้งานได้ภายในอาคารหรือโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 
 การพัฒนาและรองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มากขึ น 
 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับรถยนต์ไฟฟ้าที่อาจแทนที่รถยนต์ที่ใช้น  ามัน

เชื อเพลิง 
 การพัฒนากระบวนการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวในรูปแบบ decentralized generation 

system 
 สนับสนุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด โดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และ

นโยบาย เช่น การอุดหนุนเงินทุนด้านการวิจัย การให้กู้ดอกเบี ยต่ าแก่ธุรกิจด้านพลังงาน
สะอาด 

 เพ่ิมความหลากหลายของแหล่งการผลิตพลังงานไฟฟ้า เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โรงไฟฟ้า
ถ่านหินสะอาด 

3.  พัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันในระดับสากลในด้านการผลิต การใช้งาน และส่งเสริม
การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการและกักเก็บพลังงาน 

 การพัฒนาอุปกรณ์ และเครื่องตรวจวัดให้พร้อมกับภาคการผลิต และการใช้พลังงานที่
เปลี่ยนแปลงไป เช่น Smart meter และ Smart device 

 การพัฒนากฎระเบียบและข้อบังคับ เพ่ือรองรับเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive technology) 

 การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการกักเก็บพลังงานที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ เช่น ระบบ
กับเก็บพลังงานนอกเหนือจากแบตเตอรี่ ระบบชาร์ตรถยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สาย เป็นต้น 

 ทบทวนกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่ง ขัน 
(regulatory guillotine) 

 นโยบายด้าน prosumer blockchain P2P ด้านพลังงานไฟฟ้า 
 ภาคครัวเรือนสามารถผลิตพลังงานได้และสามารถเป็นเจ้าของสิทธินั นโดยมีหน่วยงานคอย 

support หรือข้อเสนอแนะต่างๆ 
4. สร้างความเป็นธรรมด้านพลังงาน 
 การสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบการผลิตและการใช้

พลังงานตลอดทั งประเทศและเกิดความเข้าใจที่เท่าเทียมอย่างยั่งยืน 
 การพัฒนาระบบรวบรวม วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลด้านพลังงานที่ประชาชนเข้าถึงได้

อย่างเท่าเทียม เช่น Block chain และระบบ IOT เป็นต้น 
 การพัฒนาฐานข้อมูลให้เห็น Value chain ของแต่ละเทคโนโลยี 
 การทบทวนนโยบาย Feed-in-tariff ของพลังงานทดแทน ว่าเป็นนโยบายที่มีศักยภาพจริง

หรือไม่ และควรปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการหรือไม่ 
 ผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย ควรมีส่วนในการก าหนดราคา ไม่เอื ออ านวยแก่บริษัท

ให้เพียงไม่กี่แห่ง เพ่ือให้ราคาพลังงานมีความสมเหตุสมผล และให้ประชาชนเข้าถึงการใช้
พลังงานได้ง่าย 

 นโยบาย Decentralize 
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 ทบทวนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม renewable energy decentralize grid เพ่ือ
รองรับการพัฒนาในอนาคต โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเป็น
ธรรมด้านราคาและสิทธิการผลิตไฟฟ้า 

  การวจิยัพื นฐานดา้นสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์และศลิปกรรมศาสตร์ 
ประเด็นที่ 1: ชุมชนและทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมีความรู้หรืองานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนา 

สถานการณ์: คนในชุมชนมีโลกทัศน์ มีวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ในแต่ละชุมชน/ท้องถิ่น มี
การสื่อสารโดยใช้ภาษาที่แตกต่างกัน ดังนั น ผู้ที่จะท าหน้าที่เชื่อมต่อกับชุมชนได้ ต้องเป็นมหาวิทยาลัย
ท้องถิ่นท่ีจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างโลกของชุมชนและโลกทางวิชาการ เช่น มหาวิทยาลัยที่สอนการแสดง การ
ละคร มีบุคลากรที่ต้องเป็นผู้เข้าไปเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชาวบ้านในชุมชน และน ามาสู่การสร้างสรรค์
งานด้วยความเข้าใจ เพ่ือให้รู้ว่า อะไรเป็นพิธีกรรมที่สืบทอด และมีบทบาทอย่างไรในชุมชน อะไรที่เป็นเรื่อง
ภายในชุมชน ที่ไม่สามารถน ามาท าเป็นการแสดง อะไรคือสาระหรือหัวใจหรือปรัชญาของชุมชน ที่ต้องการ
สืบทอด ดังนั น นักวิชาการทางละคร ต้องไม่ดูถูกชุมชน และต้องเข้าใจโลกที่เปลี่ยนแปลง นวัตกรรมของ
ศิลปะการแสดง เพ่ือน ามาสู่การสร้างงานลูกผสมที่ยังคงสาระที่ดีงาม มีความเป็นไทย โดยใช้ความรู้สากลมา
สนับสนุน ท าให้เกิดมุมมองที่แตกต่าง และมีสาระที่จะสื่อสารกับผู้ชม  

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
1. การร่วมกับสร้างองค์ความรู้จากทุนทางชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มี

ความหลากหลายข้ามพื นที่/วัฒนธรรม/ภาษาถิ่น เกิดเป็นนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย
อย่างสอดรับกับสังคมปัจจุบัน  

2. การศึกษาทุนทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นกลไกในการพัฒนา โดยศึกษาใน
รูปแบบ Basic Research ที่ต้องเข้าใจแก่นแท้ของชุมชน ซึ่งมีกระบวนการวิจัยอย่างมีส่วน
ร่วมและได้รับการยอมรับจากชุมชน 

3. งานสร้างสรรค์ผ่านภาษาถ่ินและการใช้ภาษาถ่ินเพื่อท าความเข้าใจทุนทางวัฒนธรรม 
4. การเข้าถึง การรักษา การขยายความทุนทางวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม 
5. งานวิจัยพื นฐานเพ่ือท าความเข้าใจแก่นแท้ของการแสดงของชุมชนและท้องถิ่นและพัฒนา

คุณภาพชีวิต 
6. การสร้างความหมายใหม่แก่มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น โดยกระบวนการมี

ส่วนร่วมและยอมรับของเจ้าของวัฒนธรรม 
7. การใช้ทุนทางวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมเป็น เครื่ องมือ ในการสร้ า ง

กระบวนการพัฒนาชุมชน 
8. สนับสนุนพื นที่และทุนในการสร้างศิลปวัฒนธรรมที่เป็น Arts Development Venue 

การสืบสานฝีมือหรือถ่ายทอดสร้างสรรค์เยาวชนไม่ยั่งยืนต่อเมือง 
9. น าวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น มาสร้างเศรษฐกิจชุมชน 
10. น าความรู้จากสหสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มาประยุกต์

กับงานวิจัยเชิงสังคม เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรอบด้าน อาทิ การท า
วิจัยเชิงเศรษฐกิจฐานราก เช่น นวัตกรรมทางสังคมระดับชุมชน หรือการท าวิจัยด้านการ
พัฒนาโดยให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วม เป็นต้น 

  Quantum Research 
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สถานการณ์ : ได้มีการค้นพบ สร้างหลักวิชาและสร้างความเชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์ควอนตัม 
รวมทั งได้น าเอาลักษณะสมบัติบางประการของระบบเชิงควอนตัมมาใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม
ความสามารถทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน เปิดโอกาสให้สามารถบังคับควบคุมอะตอมได้ น ามาสู่ยุคที่จะน าเอา
ลักษณะต่าง ๆ ทางควอนตัมที่ยังไม่ได้รับการน ามาใช้ประโยชน์มาเป็นแหล่งก าเนิดของเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะมีความสามารถและลักษณะพิเศษ ที่จะส่งอิทธิพลอย่างกว้างขวางต่อไป 
เช่น ระบบโครงข่ายการสื่อสารที่ปลอดภัย ตัวรับรู้ความละเอียดสูง (sensitive sensors) ส าหรับการสร้าง
ภาพในชีวการแพทย์ และการประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์เชิงควอนตัมที่จะท าให้มีก าลังในการประมวลผล
และความเร็วที่เพ่ิมขึ นอย่างมหาศาล เทคโนโลยีควอนตัมแต่ละด้านเหล่านี นี  จะน าไ ปสู่การปฏิวัติ
ความสามารถของเทคโนโลยีทั งในด้านก าลัง ความสามารถ ความละเอียดและความเร็ว เทคโนโลยีควอนตัม
จึงจะเป็นปัจจัยชี ขาดความส าเร็จของหลายอุตสาหกรรม รวมไปถึงความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม 
เช่น functional nanomaterial การออกแบบอาหารเพ่ือสุขภาพ การออกแบบพืช การปรับปรุงยา และ
การวินิจฉัยโรคบนพื นฐานลักษณะทางพันธุกรรม เป็นต้น 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
• พัฒนานาฬิกาอะตอมเชิงแสงด้วยไอออนเย็นของธาตุ Ytterbiu 
• พัฒนามาตรฐานความถี่เชิงแสงด้วย Rubidium 
• พัฒนาศักยภาพวิศวกรรมควอนตัม (Quantum Engineering) 
• พัฒนาสื่อการเรียนรู้ Quantum Photonics Education 
• สื่อสารความปลอดภัยสูงและสารสนเทศเชิงควอนตัมโดยการใช้อนุภาคเชิงควอนตัมของ

แสง 
• พัฒนาระบบควอนตัมในของแข็งเพ่ือการวัด และควอนตัมคอมพิวเตอร์ 
• พัฒนาและสถาปนาการสอบกลับได้ในการวิเคราะห์วัสดุขั นสูง 
• จัดตั งห้องปฏิบัติการกลางของประเทศส าหรับสร้างอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ควอนตัมใน

ระดับนาโนเมตร 
• พัฒนาความสามารถทางการวัดเชิงควอนตัมของปริมาณทางไฟฟ้ากระแสสลับ 
• พัฒนาการวิจัยด้าน Spintronics และ Quantum spectroscopy 
• พัฒนากลไกบริหารจัดการและเชื่อมโยงนานาชาติเพ่ือสร้างโอกาสและความสามารถใน

การเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีควอนตัม 
  Genomics Research 

สถานการณ์: ประเทศไทยก าลังเผชิญสภาวะการพ่ึงพาเทคโนโลยีและการลงทุนจากต่างชาติ
ดังกล่าวนี  ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นการขาดดุลทางเทคโนโลยีกว่าปีละสองแสนล้านบาทประเทศพัฒนาแล้วที่
สามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางทั งหมดคือประเทศที่มีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง เพ่ือให้เทคโนโลยี
นั นเป็นฐานให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ การสร้างเทคโนโลยีของตนเองจะ
เกิดขึ นได้ก็ต่อเมื่อมีความรู้พื นฐานทางวิทยาศาสตร์เพียงพอและมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะแปลงความรู้นั น
ให้เป็นเทคโนโลยี 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
• วางรากฐานการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้ประเทศไทยมีฐานเทคโนโลยีที่

ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในระยะกลางถึงระยะยาวเป็นของตนเอง  
• ก าลังคนระดับสูงเพื่อดึงดูดและรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมอนาคต 
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• กลไกในการเข้าถึงความรู้แขนงใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของระบบวิจัยของประเทศ เมื่อ
ต้องการความรู้หรือเทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาส าคัญของประเทศอย่างเร่งด่วนได้อย่าง
ทันท่วงที  
• บริษัทเทคโนโลยีของไทยที่เกิดจากการต่อยอดโครงการวิจัย (research-based spin-

offs) 
  Open Society สงัคมสนัติประชาธรรม 

สถานการณ์: ประเทศไทยมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศสู่ยุค “ประเทศไทย 4.0” เพ่ือให้หลุดพ้น
จากกับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างแท้จริง สร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน โดยสอดรับกับ 
“ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ที่เน้นการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็ง
จากภายใน” โดยเน้นที่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ประชาชนอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสันติ มี ระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย มีเสถียรภาพ และมีธรรมาภิบาล ใน
ขณะเดียวกัน สหประชาชาติเองก็ได้มีการผลักดันวาระการพัฒนาของโลกด้วยการจัดท าเป้าหมายก าร
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพ่ือให้ประเทศต่าง ๆ น าไปปฏิบัติให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ โดยมี สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้บรรลุตามที่วางเป้าหมายไว้ประเทศไทย
จ าเป็นต้องเกิดสันติประชาธรรม และ สังคมเปิด (open society) เป็นแกนของการสร้างองค์ความรู้ 
นวัตกรรมสังคม เพ่ือสร้างคนและท าให้เกิดสังคมเปิดในประเทศไทย 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
• ศึกษาช่องว่างของทักษะผู้ประกอบการ (entrepreneurial skills) ในประเทศไทย 
• สร้างองค์ความรู้แบบองค์รวม ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศิลปะและวัฒนธรรม 
• สร้างดัชนีสันติประชาธรรม เพ่ือการติดตามผล 

 

หนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งกับโปรแกรม 
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม (อว.) 
 กระทรวงอุตสาหกรรม 
 กระทรวงพลังงาน 
 กระทรวงพาณิชย์ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 กระทรวงสาธารณสุข 
 กระทรวงการต่างประเทศ 
 กระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงการคลัง 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 กระทรวงวัฒนธรรม 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล, 

อบจ., อบต., กทม., เมืองพัทยา) 
 ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สอวช.) 

 
 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ 
 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย (วว.) 
 สถาบันอาหาร 
 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 
 สถานบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆ 
 สภากาชาดไทย 
 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การ

มหาชน) 
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 ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. หรือ NSTDA) 
 ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน) 

 บริษัทปิโตรเคมี /บริษัท ปตท./ บริษัท 
SCG/ บริษัทบางจาก 

 การไฟฟ้านครหลวง/ฝ่ายผลิต/ส่วนภูมิภาค 
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แผนดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
โปรแกรมท่ี 6 โครงสร้างพื นฐานขนาดใหญ่เพ่ือการวิจัยและนวัตกรรม (Big Science Infrastructure) 

 

เป้าหมายและผลสมัฤทธิส์ าคญั (Objectives and Key results: OKR) 
 เป้าหมาย (Objectives) 

1. โครงสร้างพื นฐานเพื่อการวิจัยในสเกลใหญ่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ
ความมั่นคงของประเทศ 

 ผลสมัฤทธิส์ าคญั (Key results) 
1. เกิด Excellent Centers สมรรถนะสูง 
2. จ านวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์  
3. มูลค่าการลงทุนของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื นฐาน 
4. เกิดเทคโนโลยีต้นแบบ และเพ่ิมขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้โครงสร้างพื นฐานเพ่ือพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั งความสามารถในการบ ารุงรักษาระบบ 
 

ตวัอยา่งโปรแกรมย่อย (Subprograms/Sectors) 
• แผนพัฒนาโครงสร้างพื นฐานการวิจัยขนาดใหญ่ระดับชาติ 
• การพัฒนา Excellent Center 
• การสร้างองค์ความรู้พื นฐานในระดับประเทศ 
• การพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมในระดับประเทศ 
• การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
• การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
• การพัฒนาด้านนิวเคลียร์ของประเทศ 
• โครงสร้างพื นฐานการวิจัยขนาดใหญ่ด้านวัฒนธรรม 
• การเก็บรวมรวมตัวอย่างทางชีววิทยา 
• โครงสร้างพื นฐานการวิจัยขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ 

 

ตวัอยา่งรายละเอยีดโปรแกรมยอ่ย 
  การสร้างองค์ความรู้พื นฐานในระดับประเทศ 

สถานการณ์: ในปัจจุบันการสร้างองค์ความรู้พื นฐานของประเทศ เน้นไปที่การวิจัยในการสร้าง
องค์ความรู้พื นฐานเพ่ือการสะสมองค์ความรู้ การต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการต่อยอด
ไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม  

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
1. สร้างความรู้พื นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาสังคมและการ
พัฒนาสังคมได้ 
2. สร้างความรู้พื นฐานทางด้านเทคโนโลยีไปสู่เทคโนโลยีเฉพาะ รวมทั งสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีในระบบอุตสาหกรรม 
3. เพิ่มขีดความสามารถแก่บุคลากรสายวิจัยในการสร้างผลงานระดับนานาชาติ 

แผนงาน/โครงการส าคญั 
- 
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  การพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมในระดับประเทศ 
สถานการณ์: ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือน าไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนั น ยังขาด

บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมทั งในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน  
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
1. พัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพของผลงานวิจัยให้สามารถผลกระทบ
ในแง่บวกต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย 
2. เพ่ิมจ านวนบุคลากรในแวดวงการวิจัยและนวัตกรรมทั งในภาครัฐ ภาคการศึกษา และ
ภาคเอกชน ให้มีทักษะในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนไปสู่ประเทศที่พัฒนา
แล้ว 
3. พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานในการผลิตสินค้าและ
บริการ เพื่อขับเคลื่อนระบบอุตสาหกรรมของประเทศ 
4. หาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจเพ่ือส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนกับการวิจัยและนวัตกรรม
อย่างก้าวกระโดด 

  การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
สถานการณ์: ประเทศไทยมีศักยภาพทั งในระบบอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ รวมทั ง

การเกษตรซึ่งมีศักยภาพที่จะสามารถผลักดันให้ประเทศไทยความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้โดยอาศัยความ
ร่วมมือจากทั งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
1. เน้นความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และภาคเอกชนในทุกระดับ โดยการ

ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นผู้น าในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ โดยมีภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด

ความร่วมมือในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
3. สนับสนุนในภาคการผลิต และการบริการ รวมทั งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) และ Startup ให้เป็นผู้น าทางด้านการตลาด 
  การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

สถานการณ์: การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้แรงงานทักษะสูงและเฉพาะทางซึ่งมีแนวโน้มขาด
แคลน แรงงานทักษะต่ ามีโอกาสตกงาน เกิดปัญหาความเหลื่อมล  าหรือความไม่เท่าเทียมกัน ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทั งด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ  

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยเพ่ือให้เข้าถึงบริการทางสุขภาพ บริการสาธารณะ 

การศึกษา และสวัสดิการสังคมอ่ืน ๆ ที่ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
2. สร้างความพร้อมให้คนไทยทุกวัยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
3. ลดความเหลื่อมล  า สร้างความเป็นธรรมให้สังคม โดยการกระจายความเจริญไปสู่ระดับ

ภูมิภาค 
4. สร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรื่องการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
  การพัฒนาด้านนิวเคลียร์ของประเทศ 

สถานการณ์: ปัจจุบันได้มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข ด้านการเกษตรและอาหารเพ่ือปรับปรุงพันธุ์และเพ่ิมมูลค่าสินค้าส่งออก ด้าน
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อุตสาหกรรมในการปรับปรุงคุณภาพและตรวจสอยการผลิต ด้านการศึกษาวิจัย ด้านความมั่นคง ตลอดจน
การใช้เป็นพลังงานทดแทนเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ประชาชนในประเทศยังมีความหวาดกลัว
และขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง ขาดการบริหารจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนั นจึงควรมีมาตรการเพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่นในการก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ตามมาตรฐานสากล มีบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ เตรียมความพร้อมรับมือส าหรับสภาวะฉุกเฉิน ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ตลอดจนเป็นผู้น าในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ของภูมิภาค
อาเซียน 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
1. พัฒนาและจัดท ากฎหมายด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ทั งในประเทศและต่างประเทศ 
3. สร้างมาตรการและพัฒนาศักยภาพของประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางด้านการก ากับดูแล

ความปลอดภัยในภูมิภาคให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้
ให้แก่ประชาชนทั่วไป 

 

หนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งกับโปรแกรม 
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม (อว.) 
 กระทรวงอุตสาหกรรม 
 กระทรวงพลังงาน 
 กระทรวงพาณิชย์ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 กระทรวงสาธารณสุข 
 กระทรวงการต่างประเทศ 

 
 กระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงการคลัง 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 กระทรวงวัฒนธรรม 
 ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
 ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ภาคเอกชน 
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แผนดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
โปรแกรมท่ี 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร 

 

 

ตวัอยา่งโปรแกรมย่อย (Subprograms/Sectors) 
• การจัดการทรัพยากรน  า    
• การลดมลพิษ 
• ขยะพลาสติกในทะเล 
• การลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
• ผลกระทบการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 

ตวัอยา่งรายละเอยีดโปรแกรมยอ่ย 
  การจดัการทรพัยากรน  าและทะเล 

สถานการณ์: ทรัพยากรน  าและทรัพยากรทางทะเลถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจ าเป็นต่อ
ประชาชนและมีความส าคัญต่อประเทศเป็นอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความเป็นอยู่ ซึ่ง
ปัจจุบันแนวโน้มความต้องการใช้น  าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ เพ่ิมสูงขึ นต่อเนื่องสวนทางการปริมาณ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด และโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง ความผันผวนของสภาพอากาศ การขาดแคลนน  า 
คุณภาพน  าเสื่อมโทรม ทรัพยากรทางทะเลที่เสื่อมโทรมและลดปริมาณลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความ
มั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน จึงมีเป้าหมายเพ่ือ
ผลักดันนโยบาย การบูรณาการและแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมถึงกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
เพ่ือให้เกิดการจัดการและความม่ันคงทางด้านน  าและเศรษฐกิจสีน  าเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
1. ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากน  าท่วมและน  าแล้งลงร้อยละ 50  
2. ขยายระบบการให้บริหารน  าประปาที่มีประสิทธิภาพให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนและบริหาร

จัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของการใช้น  าทั งภาคครัวเรือน บริการและ
อุตสาหกรรม  

3. ปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบการบริหารจัดการน  าอย่างมีเอกภาพและมีระบบข้อมูล
สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายที่มีประสิทธิภาพ รวมเร็วและแม่นย า  

4. จัดให้มี Marine spatial planning ของประเทศไทย  
5. จัดท าบัญชีเศรษฐกิจสีน  าเงินและฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ผนวกกับทรัพยากรใน

ทะเลลึกของไทย 
  การลดมลพิษทางอากาศ 

สถานการณ์: ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญวิกฤติมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมมากขึ น
โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กท่ีเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งท าให้เกิดผลกระทบทั งในระยะสั นและระยะยาว

แผนงาน/โครงการส าคญั 
• การบริหารจัดการน  า 
• Zero-waste 
• PM2.5 และการจัดการมลพิษ 
• Smart Farming ระบบเกษตรอัจฉริยะ 
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ต่อสุขภาวะของชุมชนและสุขภาพของประชาชนส่วนรวม ท าให้สูญเสียความสมบูรณ์และความหลากหลาย
ของระบบนิเวศ กระทบต่อการท่องเที่ยวและต่อการลงทุนตลอดจนภาพลักษณ์ของประเทศ จึงท าให้เกิด
การตื่นตัวและหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ดังนั น จึงควรมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
รวมถึงมาตรการส่งเสริมประสิทธิภาพการควบคุมก ากับดูแล การเฝ้าระวัง และการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ทางมลพิษอากาศโดยรวมที่ดีขึ น 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
1. ในชนบท: การพัฒนาและปรับเปลี่ยน business model เกษตรกรรมเพ่ือให้เกิดการ

เปลี่ยนการปลูกพืชให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ น  
2. ในเขตเมือง: การศึกษาและวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับสาเหตุ แหล่งต้นก าเนิด การเคลื่อนที่ของ

มลพิษในพื นที่เอง และการศึกษาประเมินผลกระทบต่อสาธารณะ (Public Assessment) 
ทั งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ  

3. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และบูรณาการการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม (นโยบาย) 

  ขยะพลาสติกในทะเล (การจัดการขยะ) 
สถานการณ:์ จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ นส่งผลท าให้แนวโน้มปริมาณขยะที่สูงขึ นสวน

ทางกับศักยภาพในการก าจัดหรือรีไซเคิลเนื่อในประเทศที่มีขีดความสามารถในการก าจัดขยะที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด การขับเคลื่อนและแนวทางการบริหารจัดการจึงเป็นส่วนส าคัญเพ่ือให้การจัดการขยะเป็นไปอย่างเป็น
ระบบและได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง จึงควรมีการด าเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนให้
เกิดการน านโยบายไปปฏิบัติส่งเสริมและควบคุมการจัดการขยะ ให้ไปสู่การเป็นแหล่งทรัพยากรหมุนเวียน
อย่างยั่งยืน 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
1. การบริหารจัดการขยะและของเสียโดยชุมชน  
2. ส่งเสริมการให้เทคโนโลยีและนวัตกรรมธรรมชาติเพ่ือลดขยะและของเสีย (นโยบายและ

การวิจัย) 
3. Waste to Energy (นโยบายและการวิจัย) 
 การลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 การจัดการที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้   

  ผลกระทบการใช้พลงังานต่อสิง่แวดล้อม 
สถานการณ์: จากการจัดหาพลังงาน ประเทศไทยยังคงต้องมีการใช้พลังงานเพ่ิมขึ น เพ่ือ

ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ น  ซึ่งการใช้
พลังงานที่เพ่ิมขึ นดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั น ต้องให้ความส าคัญกับการใช้พลังงานอย่างมี
ความรับผิดชอบจากทุกภาคส่วนทั งผู้ผลิตและผู้บริโภค โดย มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างประหยัด มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ น เพ่ิมสัดส่วนการใช้เชื อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือไม่ให้มีสัดส่วนการ
ปล่อยมากขึ นในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามแนวทางเดียวกับทิศทางการพัฒนาที่ ยั่ งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และเป้าหมายของไทยตามพันธกรณี COP21 เพ่ือควบคุมการเพ่ิมขึ นของ
อุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยให้น้อยกว่า 2 องศาเซลเซียส และพยายามจ ากัดการเพ่ิมขึ นของอุณหภูมิโลกเฉลี่ยให้
อยู่ที่ 1.5 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเร่งขับเคลื่อนมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
อย่างจริงจัง รวมทั งการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทุกด้านของไทย และส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน 
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อาทิ โรงไฟฟ้าชีวมวล การน าขยะมูลฝอยไปเป็นเชื อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟ้า ส่งเสริมการติดตั งแผงพลังงาน
แสงอาทิตย์ สนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า ส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน การพัฒนาโครงข่ายระบบ
ไฟฟ้า และปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง เพ่ือสนับสนุนพลังงานทดแทน ส่งเสริมการแข่งขัน 
และก าหนดมาตรฐานการลดใช้พลังงานของอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
ด้านนโยบาย:  
1. ภาครัฐควรมีนโยบายด้านพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนที่ชัดเจนและเหมาะสม 
2. ภาครัฐควรมีนโยบาย สนับสนุนการใช้ renewable energy ในระดับครัวเรือนมากขึ น 
3. เพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้ถึง 10% ใน 5 ปี 
4. การผลักดันการใช้พลังงานทางเลือกใหม่ๆภายในประเทศ เช่น การดึงผลผลิตทางการเกษตร

มาใช้เป็นพลังงานทางเลือกทดแทนนอกจากปาล์ม น  าตาลและอ้อย 
5. การจัดท า cost renewable energy standard 
ด้านเทคโนโลยี:  
1.  การศึกษา วิจัยและพัฒนาการผลิต BioJet fuel จากพืชน  ามัน 
2. การศึกษาและวิจัยต่อยอดการน า Biofuel ผลิตเป็น Biochemical หรือสารมูลค่าสูง 
3. การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการน าขยะหรือขยะชุมที่มีค่าพลังงาน มาผลิตพลังงาน 
4. การพัฒนาระบบบ าบัดของเสีย เพ่ือผลิตพลังงานทดแทน ที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้

หลายรูปแบบ และรองรับวัตถุดิบได้หลายรูปแบบ 
5. การพัฒนาและสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน  า 
6. สนับสนุนให้นักวิจัยผลิตผลงาน renewable โดยส ารวจจากแหล่งต่างๆว่าแต่ละพื นที่ควรใช้

พลังงานแบบใด 
7. พัฒนาเทคโนโลยีให้มีราคาถูกลง เข้าถึงได้ง่าย 
ด้านสิ่งแวดล้อม:  
1. การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ตลอด life cycle ของระบบการ

ผลิตพลังงานและระบบพลังงานทางเลือกในปัจจุบัน 
  ระบบเกษตรอัจฉริยะ 

สถานการณ์: การเกษตรถือเป็นรากฐานส าคัญของประเทศ มีบทบาทที่ส าคัญในการสร้างรายได้
ให้กับประเทศ แต่ยังขาดกลไกหลักในการขับเคลื่อนในหลายประเด็น คือ การขาดนโยบายสนับสนุนระบบ
และนิเวศน์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม การขาดองค์ความรู้และฐานข้อมูลจัดการทรัพยากรเกษตร การขาด
ระบบโครงสร้างพื นฐานในแต่ละนิเวศน์เกษตรที่เกื อหนุนระบบการผลิตให้มั่นคง การขาดแคลนแรงงานภาค
การเกษตร และสุขภาพและภาวะสูงอายุของเกษตรกร การขาดเครือข่ายเชื่อมโยงตลาด การกระจาย
ผลผลิตและการก าหนดราคาผลผลิต. การขาดอัตลักษณ์และตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ต้นน  า กลางน  าและ
ปลายน  าของประเทศประสบภัยธรรมชาติ น  าท่วม ฝนแล้ง แมลงศัตรูระบาดส่งผลกระทบต่อระบบเกษตร
ต้นน  า และความมั่นคงทางอาหารจากการเปลี่ยนแปลงวิถีเกษตรกรรมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
เพ่ือให้เกิดการเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาและสร้างความเติบโตที่ส าคัญจึงควรส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
รวมถึงการจัดท าระบบให้เป็นไปตามความต้องการในอนาคต 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
1. การพัฒนานโยบายการพัฒนาเครือข่ายเกษตรแม่นย าสมัยใหม่ 
 การพัฒนานโยบายและมาตรการด้านภาษีเพ่ือสนับสนุนการเกษตร 
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 นโยบายผังเมือง (Smart Agricultural Zoning) ที่เป็นธรรมและค านึงถึงความมั่นคง
ทางอาหาร 

 นโยบายส่งเสริมการผลิตที่ปลอดภัย 
 การปรับปรุงกฎหมายวัตถุอันตราย หรือพระราชกฤษฎีกาเรื่องเฝ้าระวังฯ สารเคมีก าจัด

ศัตรูพืช/สัตว์ 
 นโยบายและมาตรการทางกฎหมายในการป้องกัน การน าเข้า สารควบคุมศัตรูพืช/สัตว์ 

2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระบบฐานข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมตัดสินใจด้านการผลิตและ
การตลาด 
 ระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตร 
 ระบบควบคุม ติดตามสถานการณ์การเกษตร 
 ระบบจัดเก็บและใช้ข้อมูลที่เครือข่ายเกษตรกรได้รับประโยชน์ 
 ระบบประมาณการผลผลิตเกษตรที่แม่นย าและยอมรับของทุกฝ่าย 
 Data analytics 

3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใช้ปัจจัยการผลิตตามหลักวิชาการ 
 Productive Modeling&  Simulation  
 ระบบฐานอภิมหาข้อมูล (Big Data) เพ่ือการจัดการระบบlogistic เชื่อมโยงทั่วประเทศ 
 ระบบและนวัตกรรมการตรวจสอบย้อนกลับ 
 ระบบและนวัตกรรมใช้ปุ๋ยชีวภาพ (Smart Bio-fertilizerdeployment) 
 ระบบการตรวจโรค แมลงและค าแนะน าใช้ปัจจัยตามหลักวิชาการ  
 มาตรการภาษีลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (ปุ๋ย/สารเคมีเกษตร) 

4. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมปรับตัวและลดระดับการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาค
เกษตร 
 การจัดการแปลงโดยใช้วิธีการเขตกรรม 
 การลดใช้สารเคมีและพลังงานถ่านหิน การลดการท าลายป่าเพื่อท าการเกษตร 
 การตรวจ ติดตาม ระบบการเปลี่ยนแปลงในแปลงเกษตร โดยระบบดาวเทียม 
 การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ ให้เหมาะสมและรองรับการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศ 
 การพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัย ด้านโรคแมลงและสภาพแวดล้อม 
 การเพ่ิมพื นที่สีเขียวในเมืองและภาคเกษตร 
 การพัฒนาเครื่องมือพยากรณ์อากาศ ที่ชุมชน เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้   

5. การพัฒนาอาหารสุขภาพจากผลิตผลการเกษตร 
 การปรับปรุง มาตรการสนับสนุนสินค้า Healthy food  
 ฐานข้อมูลโภชนาการและสารออกฤทธิ์, วัตถุดิบอาหาร, สมุนไพร, สัตว์, จุลินทรีย์ ฯ  
 ท าเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ใส่ Commodities ใช้ภูมิปัญญาไทยร่วมด้วย  
 ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหารที่มีอยู่แล้วในแต่ละท้องถิ่นให้มีคุณค่าในเชิงสุขภาพเพ่ิมขึ น  
 เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นกับจังหวัด องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในการ

ขับเคลื่อนอาหารเพื่อสุขภาพในแต่ละท้องที่  
 สร้างระบบเตือนภัยสารเคมีตกค้างในอาหาร (Rapid alert system)  
 เผยแพร่รณรงค์อาหารสุขภาพเพ่ือการเรียนรู้ด้านอาหารของประชาชน  
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 เชื่อมโยงสินค้าอาหารเพ่ือสุขภาพกับการท่องเที่ยว สร้างเครือข่ายระหว่างท้องที่ในการ
จ าหน่ายสินค้า  

 ใช้ตลาดเป็นตัวน าในการสร้าง Healthy food 
6. การพัฒนาและการจัดการเทคโนโลยี เพ่ือทดแทนที่ขาดแคลน 
 การพัฒนาAutomatic Control System  
 การพัฒนาระบบ Mechatronics เพ่ือทดแทนแรงงาน 
 การพัฒนาระบบ Information Technology  

 

หนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งกับโปรแกรม 
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ กรม
ทรัพยากรน  า กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ กรมอุทยานสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลละ
ชายฝั่ง) 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร) 

 กระทรวงอุตสาหกรรม 
 กระทรวงพาณิชย์ 
 กระทรวงคมนาคม 
 กระทรวงกลาโหม 
 กระทรวงพลังงาน (กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมธุรกิจ
พลังงาน) 

 กระทรวงสาธารณสุข  
 กระทรวงการคลัง 
 กระทรวงมหาดไทย(กรมที่ดิน กรมพัฒนา

ที่ดิน, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

 
 กระทรวงศึกษาธิการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ

พลังงาน 
 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ

อาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย 
 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การ

มหาชน) 
 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แห่งชาติ 
 ผู้ประกอบการในพื นที่ 
 สถาบันศึกษา/มหาวิทยาลัย 
 เครือข่ายสิ่งแวดล้อม 
 ภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน

และท้องถิ่น 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 กลุ่มวิสาหกิจ ผู้ประกอบการ SMEs 
 กระทรวงการต่างประเทศ 
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แผนดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
โปรแกรมท่ี 8 สังคมสูงวัยและโครงสร้างประชากร 

 

 

ตวัอยา่งโปรแกรมย่อย (Subprograms/Sectors) 
• ศักยภาพผู้สูงวัยและการอยู่ร่วมกันของประชากรหลายวัย 
• การจัดระบบบริการทางสังคม   
• เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือช่วยเหลือการด ารงชีวิต (Assisted living) 
• ระบบสาธารณสุขและบริการส าหรับประชากรทุกช่วงวัย 
• พัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
• เตรียมประชากรทุกช่วงวัยให้เท่าทันสังคมสูงวัย 
• นโยบาย/มาตรการ ทางการเงินการคลัง นโยบายครอบครัว เพื่อสังคมสูงวัย 

 

ตวัอยา่งรายละเอยีดโปรแกรมยอ่ย 
  การจัดระบบบริการทางสังคม  Social Service Development  (การประกันสังคม การช่วยเหลือ
ทางสังคม และการเป็นหุ้นส่วนทางสังคม) 

สถานการณ์: ผู้สูงอายุมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยากล าบาก ขาดรายได้ ยากจน ไม่มีงานท า มี
จ านวนผู้สูงอายุที่อยู่นอกระบบสวัสดิการจ านวนมาก ขาดระบบ  long term care ที่เหมาะสม  ภายใต้
ความยากจนของผู้สูงอายุมักจะแอบแฝงภาระของการเลี ยงดูหลานในกลุ่มครอบครัว skip generation 
เนื่องจากลูกหลานต้องย้ายถิ่นไปท างาน ดังนั น ฐานการแก้ไขปัญหาควรอยู่ที่ชุมชนหมู่บ้าน ที่จะต้องมีระบบ
สนับสนุนช่วยเหลือในชุมชน ที่มิใช่เพียงส าหรับผู้สูงอายุเท่านั น แต่ที่ผ่านมา ภาครัฐไม่ได้มี การด าเนินการ
อย่างจริงจังกับการพัฒนาระบบสนับสนุนให้เกิดระบบช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองในระดับชุมชนหรือระบบ
บริการทางสังคม ต้องครอบคลุมการดูแลสุขภาพกาย จิต สังคมและสติปัญญาของผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม  
และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ดูแล  

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
1. ส่งเสริมระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
2. พัฒนา care-relation ระบบสุขภาพรองรับสังคมสูงวัย และบริการระบบสุขภาวะ บนฐาน

ของครอบครัว และชุมชน ตลอดจนการปรับสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 
3. บูรณาการระบบสนับสนุนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  พฒันาวสิาหกจิเพือ่สังคม 
สถานการณ์: ภาระงบประมาณด้านสวัสดิการสังคมของภาครัฐ จะเป็นปัญหาผลกระทบใน

ระยะยาวของประเทศ รายได้ภาษีในอนาคตที่จะลดลง หากไม่สามารถเพ่ิมจ านวนก าลังแรงงานและผลิต
ภาพของแรงงานอย่างก้าวกระโดด  ดังนั น จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของสังคม ที่จะต้องส่งเสริมให้
ชุมชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมกันในการจัดระบบบริการทางสังคม นวัตกรรมทางสังคม การ
ส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคม และกิจการเพ่ือสังคม (CSR และ SE) 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 

แผนงาน/โครงการส าคญั 
• Active Ageing Platform 
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1. พัฒนานวัตกรรม วิสาหกิจ กิจการเพ่ือสังคม (SE) และธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้
จัดการบริการทางสังคม “การจัดสวัสดิการ การช่วยเหลือ การประกันภัย/ประกันความเสี่ยง 
และการคุ้มครอง” แบบมีส่วนร่วม   

2. พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เกิดวิสาหกิจ กิจการเพ่ือ
สังคม (SE) และธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

3. พัฒนานโยบาย กฎหมาย และ มาตรการต่างๆ ที่ช่วยเอื อให้เกิดความร่วมมือ ระหว่าง
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการดูแลประชากรทุกกลุ่ม และให้เกิดวิสาหกิจ 
กิจการเพ่ือสังคม (SE) และธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้เกิดแรงจูงใจ เกิดการต่อ
ยอด ขยายผลการท างานของกลุ่มองค์กรที่เปิดโอกาสให้แก่ผู้สูงอายุ 

  เตรียมประชากรทุกชว่งวยัให้เทา่ทนัสงัคมสูงวยั 
สถานการณ์: จากการที่ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมสูงวัยท าให้มีผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ น และเป็น

ผู้สูงอายุที่อยู่ล าพัง ซึ่งท าให้ผู้สูงอายุขาดผู้ดูแล  มีการแก่ เจ็บ ตาย ตามล าพังในผู้สูงอายุเกิดขึ น อย่างไรก็
ตามพฤติกรรมประชาชน อธิบายว่า ประชากรไทยมีทักษะชีวิตต่ า  ไม่เท่าทันสถานการณ์รอบตัว การด าเนิน
ชีวิตมีความเสี่ยงสูง ควรมีระบบ นโยบายจะต้องตอบโจทย์ และ จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม รวมทั งให้มี
การบูรณาการระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความร่วมมือกับภาคประชาสังคมในพื นที่ ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง ให้มีการพัฒนากระบวนกรวิทยากรพัฒนาขับเคลื่อนการเตรียมประชากร รวมถึง
พัฒนาบุคลากรในทุกระดับ  และการส่งเสริมให้เป็นพลเมืองคุณภาพทุกช่วงวัย  

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
1. การพัฒนาศักยภาพประชากรทุกช่วงวัยให้เท่าทันสังคมสูงวัย เน้นด้าน ความเท่าทันสุข

ภาวะ (สุขภาพกาย จิตใจและสังคม) Health Literacy : HL เท่าทันเศรษฐกิจ Financial 
Literacy : FL และ เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล Media Information and Digital 
Literacy : MIDL 

2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมไทย 
3. การพัฒนาระบบและกลไก และแนวทางส่งเสริมการพัฒนาคุ้มครองและพิทักษ์ประชากร

ทุกช่วงวัย ในกลุ่มวัยเด็กและเยาวชนเน้นให้ทักษะการคิดวิเคราะห์  ให้เกิดการบูรณาการ
ภาคีทุกภาคส่วน รัฐ เอกชน NGOs และประชาสังคม 

4. พัฒนาครูกระบวนการ และกระบวนการบุคลากร เพ่ือเตรียมประชากรทุกช่วงวัยในระดับ   
 

 

หนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งกับโปรแกรม 
 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ/
กรมผู้สูงอายุ / กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว/ พมจ.จังหวัด) 

 กระทรวงสาธารณสุข 
(กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/ กรม
สุขภาพจิต/ กรมอนามัย/ กรมการแพทย์
แผนไทยและแพทย์ทางเลือก) 

 กระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงแรงงาน 

 
 กรุงเทพมหานคร 
 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
 สถาบันองค์กรชุมชน 
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) 
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 การเคหะแห่งชาติ 
 สภากาชาดไทย 
 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
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 กระทรวงมหาดไทย(กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 กระทรวงยุติธรรม (กรมพินิจคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน) 

 กระทรวงวัฒนธรรม 
 กระทรวงการคลัง (ส านักงานเศรษฐกิจการ

คลัง) 
 กระทรวงอุตสาหกรรม (ส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 
 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล/ คณะ
พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร์/ วิทยาลัยประชากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ คณะจิตวิทยา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
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แผนดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
โปรแกรมท่ี 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง 

 

 

ตวัอยา่งโปรแกรมย่อย (Subprograms/Sectors) 
• ความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและการสร้างความเสมอภาค 
• การสร้างความสามารถ การรับรู้ และปรับใช้เทคโนโลยีที่เกิดใหม่ (Emerging  Tech) 

และเทคโนโลยีที่เป็นจุดเปลี่ยน ( Disruptive Tech) อย่างเท่าทัน 
• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเสริมสร้างทักษะ ขีดความสามารถ กระบวนการคิด

และสร้างสรรค์ ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น 
• ภาวะข้ามแดน การจัดระเบียบโลกใหม่  
• ความร่วมมือในภูมิภาคและบทบาทไทยในเวทีโลก 
• ความมั่นคงปลอดภัย 
• การปฏิรูปภาครัฐ 
• สังคมสมานฉันท์ สังคมเสมอภาค กระบวนการยุติธรรม 
• การเสริมพลังทางสังคม 
• สังคมไทยไร้คอร์รัปชัน  

 

แผนงาน/โครงการส าคญั 
• สังคมสันติประชาธรรม 
• ถนนปลอดภัย 

 

ตวัอยา่งรายละเอยีดโปรแกรมยอ่ย 
  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและการสร้างความเสมอภาค 
ประเด็นที่ 1: การปรับดุลอ านาจในสังคมให้ประชาชนมีสิทธิ์ในการตัดสินใจทิศทางการพัฒนามากขึ น 

สถานการณ์: สัดส่วนของชุมชนที่เข้มแข็งยังมีจ านวนน้อย (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม พ.ศ.2561-2580) ประกอบกับแนวคิดการพัฒนาจากภาครัฐยังเป็น
ลักษณะจากบนลงล่าง โดยรัฐเป็นผู้พัฒนาและชุมชนหรือชาวบ้านเป็นผู้ถูกพัฒนา ท าให้สิทธิการบริหาร
จัดการทรัพยากรในชุมชนหรือพื นที่ถูกจ ากัด เช่น เรื่องท่ีดิน และยังไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่ก าหนด
เนื อหาสิทธิดังกล่าวไว้ทั งที่ถูกก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ นอกจากนี  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ผ่านมาให้
ความส าคัญกับมิติทางเศรษฐกิจเป็นหลักคุณภาพสังคมเป็นเรื่องรอง ดังนั นการเสริมสร้างให้ชุมชนมีสิทธิ์การ
เข้าถึงจึงเป็นเรื่องที่จ าเป็น 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
1. การจัดพื นที่ในการพูดคุย เพ่ือศึกษาถึงสถานการณ์และท าความเข้าใจในความแตกต่าง

ของคนในสังคมเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันและเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 
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2. การปรับสมดุลอ านาจเพ่ือให้นโยบายส่วนกลางสามารถถูกปรับให้เหมาะสมกับบริบท
ในแต่ละพื นที่โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกความเห็นและพัฒนา 

3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วยการท าวิจัย หรือมีส่วน
ร่วมในการออกแบบการวิจัยเพ่ือการพัฒนาพื นที่ของตนเอง เช่น งานวิจัยรูปแบบ ABC 
CBR 

ประเด็นที่ 2: การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ 
สถานการณ์: ประเทศไทยและสังคมโลกก าลังเผชิญกับปัญหาการแตกแยกของความเชื่อ 

อุดมการณ์ ศาสนา ชาติพันธุ์ ออกเป็น 2 ขั ว (Polarization) รวมทั งการเคลื่อนย้ายของผู้คนที่มีความ
แตกต่างหลากหลาย สถานการณ์ดังกล่าวจะท าให้คนในชาติแบ่งแยกและก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบ เช่น 
ปัญหาความไม่มั่นคง ปัญหาความไม่สงบในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น ด้วยเหตุนี ท าอย่างไรจึงจะ
พัฒนาคุณภาพของครอบครัว เพ่ือสร้างคนที่สามารถทบทวนความเชื่อของตัวเองไม่ให้เป็นเหยื่อของการคิด
ตามๆ กัน (Victim of group thinking) มีความสามารถที่จะคิดได้แตกต่างจากครูและกรอบเดิมของสังคม 
สร้างความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) และสร้างทัศนคติในการยอมรับความแตกต่างของคนอ่ืน 
ประกอบกับสถานการณ์ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจะมีผลต่อรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
มากขึ นซึ่งความก้าวหน้านี สามารถเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคมได้ เช่น การพัฒนาการเรียนรู้ การ
พัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล อุปกรณ์ระบบดิจิทัลต่างๆ ในขณะเดียวกัน
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เช่นระบบ AI สามารถเข้ามาทดแทนแรงงานคนบางกลุ่มซึ่งอาจส่งผลต่อการ
จ้างงานแรงงานไทยมากขึ น ดังนั น การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ทั งในแง่
ทักษะและคุณภาพจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ทั งในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มวัยแรงงานให้มีคุณภาพเท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
1.  การสร้างองค์ความรู้ที่สอดรับและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบัน โดย

ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม/เปลี่ยนความคิดของคนที่อาศัยความรู้ทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เพ่ือเปลี่ยนจากโลกของฉัน มาสู่การเป็นโลกของเรา เพ่ือให้สังคมมีความ
ยั่งยืนและยอมรับความแตกต่างหลากหลาย 

2. การสร้างส านึกรับผิดชอบของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะผู้รับ
ผลกระทบคือ คนในสังคมที่จะต้องรับมือกับโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ภาวะข้ามแดน การจัด
ระเบียบโลกใหม่  

3. การพัฒนารูปแบบการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของคน เช่น การสอนที่ท าให้คน
ทบทวนความเชื่อของตัวเองไม่ให้เป็นเหยื่อของการคิดตามๆ กันไป (Victim of group 
thinking), การศึกษาแบบ Transformative learning ที่ท าให้เด็กต้องคิดได้มากกว่าครู 
กล้าคิดต่าง, การศึกษาที่สร้างความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking), การศึกษาที่
สร้างคนให้ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทั งชาติพันธุ์ ศาสนาและความเชื่อ ความคิด
ทางการเมือง ฯลฯ 

4. การพัฒนาการศึกษาทั งในและนอกระบบ 
5. การพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาน มาตรฐานแรงงานทั งในระบบและนอกระบบ  
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6. การพัฒนาหลักสูตรอบรมแรงงานทั งภายในหน่วยงานเองและร่วมมือกับนายจ้าง 
7. การสร้างพื นที่ให้ภาคประชาชนท างานร่วมกัน เพ่ือรู้จักกันในฐานะเพ่ือน เป็นการรู้จัก

เขา-เรา และช่วยเหลือกัน โดยอยู่บนพื นฐานของการไว้วางใจกันมากขึ น 
  ภาวะข้ามแดน การจัดระเบียบโลกใหม่  

สถานการณ์:  ปัจจุบันเมืองชายแดนไม่ได้จ ากัดเฉพาะอยู่ที่บริเวณพื นที่ชายแดนหรืออยู่
ห่างไกลจากเมืองหลัก แต่เมืองชายแดนได้ขยับเข้ามาอยู่ในเมืองชั นในมากขึ น เช่น พื นที่ใน จ.สมุทรปราการ 
จ.สมุทรสาคร เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายของผู้คน แรงงาน ที่อยู่ในบริเวณชายแดนเข้ามาท างานในเขตเมือง
มากขึ น  ดังนั น การนิยามค าว่า “เมืองชายแดน” จึงไม่ได้หมายความถึงในเชิงกายภาพเท่านั น แต่รวมถึง
ชายแดนในแง่ของพื นที่หรือชุมชนที่มีการปะทะของกลุ่มคน การนิยามเมืองชายแดนจึงต้องนิยามให้กว้างขึ น
และมีเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นเมืองชายแดนให้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการเมืองชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
1. การปรับนิยามและให้ความหมาย “เมืองชายแดน” ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

รวมถึงการก าหนดรูปแบบเมืองชายแดนในยุคโลกาภิวัตน์ให้มีความเหมาะสม เช่น รูปแบบ
การปกครองและการกระจายอ านาจที่เหมาะสมกับแต่ละพื นที่ที่สัมพันธ์กับอาณาบริเวณ
ทางวัฒนธรรมระหว่างชายแดนเพ่ือเอื อให้เกิดผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ การสร้าง
ความไว้วางใจ และนวัตกรรม โดยเมืองชายแดนต้องมีอิสระในการตัดสินใจเพ่ือการ
ด าเนินงานหรือบริหารจัดการในพื นที่ด้วยตนเอง เนื่องจากปัจจุบันพบว่า เมืองชายแดน
และส่วนกลางมีความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างกัน ท าให้เมืองชายแดนไม่สามารถ
ตัดสินใจด าเนินงานในพื นที่ด้วยตัวเองได้ ส่งผลให้เมืองชายแดนเติบโตได้ช้า หรือ การใช้
วิธีการพัฒนาจากเมืองเชื่อมเมือง คือเริ่มจากการพัฒนาเมืองชายแดน แล้วขยับไปพัฒนา
เมืองรองจากชายแดน ซึ่งจะท าให้เกิดการเชื่อมเมืองระหว่างเมือง   

2. การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนอ่ืนๆ ในการบริหารจัดการเมืองชายแดน ทั งภาคเอกชน 
การท างานกับภาคประชาสังคมและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่ เช่น กลุ่ม 
Saiburi Looker การรวมตัวกันของคนใน จ.ปัตตานี ที่ใช้ศิลปะและงานสร้างสรรค์เพ่ือ
สื่อสารเรื่องราวในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการมีส่วนร่วมของคนในพื นที่เพ่ือ
ก าหนดนโยบายการพฒันาชายแดน 

3. การใช้นวัตกรรมอ่ืนๆ เพ่ือเอื อต่อการบริหารจัดการเมืองชายแดน เช่น การใช้ข้อมูล Big 
Data ระหว่างหน่วยงานเพ่ือใช้ข้อมูลร่วมกันได้, การใช้ข้อมูลจาก Biometric เพ่ือการ
รายงานตัวของคนต่างด้าวสามารถท าได้ที่ร้านสะดวกซื อ แทนการไปที่ส านักงานตรวจคน
เข้าเมือง, การปฏิรูประบบราชการกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ เช่น ในเรื่องการยกเลิก
ระบบรายงานตัวทุก 90 วันของคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศ อาจจะมีนวัตกรรมใหม่ที่ท า
ให้คนต่างชาติไม่ได้รู้สึกถูกควบคุมตัว, การสร้าง “พื นที่ที่สาม” (พื นที่ที่ 1 คือบ้าน พื นที่ที่ 
2 คือสถานที่ท างาน) เช่น ห้องสมุด สวนสาธารณะ ฯลฯ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดพื นที่ท า
กิจกรรมและแลกเปลี่ยนร่วมกันของคนในพื นที่ รวมทั งการสร้างพื นที่เพ่ือเปิดโอกาสให้คน
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ตัวเล็กตัวน้อยได้แสดงออกทางความคิด การเป็นผู้น าทางเศรษฐกิจ ทั งนี  เพ่ือสร้างความ
ไว้วางใจระหว่างประชาชนกับรัฐ 

4. การสร้างและท าความเข้าใจแนวคิดใหม่ๆ เช่น คนที่อยู่ในเมืองชายแดน (เป็น Resident 
ไม่ใช่ Citizen) หรือ สิทธิของคนใน Resilience City ที่ต้องหาทางฟ้ืนตัวของเมืองที่อยู่
ท่ามกลางความรุนแรง 

  ความร่วมมือในภูมิภาคและบทบาทไทยในเวทีโลก 
สถานการณ์ : ปัจจุบันการมีเปลี่ยนแปลงการรักษาความชอบธรรมของระบอบในโลก 

(Changing Global Consensus) จากสหรัฐอเมริกาและโลกตะวันตก มาสู่จีนและโลกฝั่งตะวันออกมาก
ยิ่งขึ น ประเทศไทยควรมีความร่วมมือหรือมีท่าทีอย่างไรเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ทั งใน
ระดับประชาคมอาเซียน ภูมิภาค และนานาชาติ ทั งนี  สิ่งที่ส าคัญคือ ประเทศไทยจะต้องรักษาความสัมพันธ์
กับขั วมหาอ านาจทั งสองฝั่ง เพราะการที่มีความสัมพันธ์กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมากเกินไปจะเป็นทั งโอกาสในการ
ต่อรองกับมหาอ านาจต่างขั ว และเป็นจุดอ่อนที่จะตกอยู่ภายใต้มหาอ านาจใดหนึ่ง 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
1. การเพ่ิมโอกาสในการต่อรองและลดโอกาสในการตกอยู่ภายใต้ประเทศ

มหาอ านาจ ท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน เป็นการเปิด
โอกาสให้ประเทศท่ีเป็นผู้ค้ารายเล็กเพ่ิมก าลังการผลิตมากขึ น 

2. การรักษาความชอบธรรมของระบบที่ จะเปลี่ ยนขั ว  ( Changing Global 
Consensus) 

3. การจัดการความขัดแย้งภายใน ซึ่งอาจเป็นตัวเชื่อมโยงความขัดแย้งจาก
ภายในประเทศไปสู่ต่างประเทศ หรือในทางกลับกันคือการรับความเชื่อที่ต่างซึ่ง
น ามาซึ่งความขัดแย้ง 

4. การสร้างกลไกเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐแบบไม่เป็นทางการ เช่น โมเดล
เมืองคู่มิตร 

5. การสร้างประชาคมหรือความร่วมมือทั งจากหน่วยงานรัฐและประชาชน 
  ความมั่นคง 

สถานการณ:์ ปัจจุบันสังคมโลกมีการเชื่อมโยง เคลื่อนย้าย ของผู้คนข้ามพรมแดนรัฐชาติไปมา
เป็นอย่างมาก สถานการณ์ดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องภัยคุกคามและความมั่นคงของชาติ 
อาทิ ประเด็นเรื่องการค้ามนุษย์ ผู้มีอิทธิพล โรคติดต่อข้ามแดน ฯลฯ ในขณะที่หน้าที่หลักในการดูแลเรื่อง
ความมั่นคงต่างๆ ในสังคมอาจไม่ใช่หน้าที่เฉพาะของหน่วยงานด้านความมั่นคงเท่านั นแต่พลเมืองทุกคนใน
สังคมจ าเป็นต้องมีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงของชาติร่วมกันด้วย นอกจากนี  สิ่งที่เป็นอุปสรรคของ
ความมั่งคง ได้แก่ การขาดมาตรฐานในการก ากับการผลิตยุทโธปกรณ์เพ่ือจ าหน่าย ขาดองค์ความรู้ และ
ความร่วมมือในการวิจัย ขาดงบประมาณในการวิจัยต่อเนื่อง ติดข้อจ ากัดทางกฎหมาย ทั งนี ในอนาคตอาจ
ประสบภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น ความปลอดภัย Cyber ตลอดจนภาวะสงครามยุคที่ 4 ที่มีการโจมตีสิ่ง
ยึดเหนี่ยวของชาติ 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
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1. การปรับนิยามและให้ความหมาย  “ความมั่นคง” และ “ภัยคุกคาม” ให้สังคมมี
ความเข้าใจที่ตรงกัน 

2. การสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็น “ความมั่นคง” ที่ไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ทหาร หรือต ารวจ แต่สังคมโดยทั่วไปจะต้องมีความเข้าใจและมีส่วน
ร่วมกับความมั่นคงด้วย อาทิการท าวิจัยหรือพัฒนาแนวคิดเรื่องความมั่นคงให้
ชัดเจนและท าให้เป็นเรื่องของทุกคนในสังคม ก าหนดกรอบการวิจัยด้านความ
มั่นคง ปรับโครงสร้างและระบบการจัดการของหน่วยงานวิทยาศาสตร์ วิจัย 
ภายในกระทรวงกลาโหม และมหาวิทยาลัยควรมีส่วนร่วม และมีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการทหาร 

3. การก าหนดความส าคัญของเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่ออุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
ตั งเป้าความมั่นคงในพื นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในเรื่องอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
ส่งเสริม พรบ. นโยบายให้มหาวิทยาลัยพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือ
ตอบโจทย์ด้านความม่ันคง 

  การปฏิรูปภาครัฐ 
สถานการณ์: ปัญหา 4 ประการที่เชื่อมโยงกันและท าให้ภาครัฐขาดประสิทธิภาพ และน าไปสู่

การทุจริต คอร์รัปชัน ได้แก่ โครงสร้างอ านาจรัฐรวมศูนย์มากขึ น อ านาจนิติรัฐมากเกินไป น าไปสู่การใช้
อ านาจผ่านการใช้กฎหมาย การออกกฎ ระเบียบจ านวนมาก แต่การบังคับใช้ไม่ยุติธรรม เลือกปฏิบัติ เกิด
ความไม่เท่าเทียมและเหลื่อมล  ามากขึ น ขณะเดียวกันอ านาจที่มากเกินไป แต่ขาดการตรวจสอบถ่วงดุล และ 
Accountability ขาดธรรมาภิบาลในการใช้อ านาจ/ปฏิบัติหน้าที่  ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ คอร์รัปชันเพ่ิมขึ นในทุกระดับ และปัญหาด้านระบบบริหารงาน การบริการประชาชน และบุคลากร
ภาครัฐไม่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

ประเด็นรัฐรวมศูนย์อ านาจมากขึ น (Centralization)  ทั งอ านาจบริหาร ตุลาการ นิติบัญญัติ 
มีมากเกินไป ท าให้เกิดปัญหา ดังนี  มีการใช้ดุลพินิจ/อ านาจที่มากเกินไปในระบบราชการ, ขาดการ
ตรวจสอบถ่วงดุล, ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนอื่นๆ (ท้องถิ่น/ภูมิภาค ประชาชน เอกชน ประชาสังคม), 
การบริหารงานขาดประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล และการบริการภาครัฐด้อยคุณภาพ, ปัญหา Ethics, 
Mindset, ค่านิยมและวิธีปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ น าไปสู่การทุจริต คอร์รัปชัน ปัญหาธรรมาภิบาล
และการบกพร่องในหน้าที่,ความสามารถในการรับมือกับ Globalization และ Disrupt Technology 
(Mindset, System and Skills) ต่ า 

ประเด็นระบบกฎหมายล้าสมัย มีจ านวนมากเกินไป รวมถึงการบังคับใช้และกระบวนการ
ยุติธรรมที่ท าให้เกิดความเหลื่อมล  า ท าให้ประเทศไทยมีจ านวนกฎหมายมากเกินไปและบังคับใช้ไม่ได้ และ
ไม่ได้รับการทบทวนแก้ไข และกฎหมายที่มากเกินไปนั นยังซับซ้อน คลุมเครือ เป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้ าที่ใช้
อ านาจดุลยพินิจในการบังคับใช้น าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี  กระบวนการออกกฎหมายขาดการมี
ส่วนร่วม จ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสร้างผลกระทบต่อประชาชน และอีกเรื่องที่ส าคัญคือ 
กฎหมายไม่ทันสมัย ไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

ประเด็นขาดธรรมาภิบาลและทุจริต/คอร์รัปชันในทุกระดับ สถานการณ์ที่พบคือ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ต่างๆ ในภาครัฐขาดความหลากหลาย และไม่ครอบคลุมผู้มีส่วน
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ได้ส่วนเสียทั งหมด (ปัญหาเรื่องที่มา การสรรหา , ความหลากหลาย, ความเป็นอิสระ, ภาวะผู้น า, ส านึก
รับผิดชอบ รวมถึงกลไกถ่วงดุลและตรวจสอบ) รวมทั งการเปิดเผยข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นไปได้ยาก ขาดความเชื่อมโยง บูรณาการ ฐานข้อมูลและการประสานงานการท างานระหว่าง
หน่วยงาน นอกจากนี  ปัญหา Public governance/ Good Governance / Accountability / Corruption 
ที่ต้องการการตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและประชาสังคมโดยสถานการณ์ปัจจุบัน
ปัญหาการทุจริต และคอร์รัปชันเพ่ิมสูงขึ น  สะท้อนผ่านดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (CPI Index) ของ
ไทยนับตั งแต่ปี 2559 อยู่ในอันดับที่ 101 คะแนน 35 คะแนน ปี 2560 อันดับที่ 96 คะแนน 37 
คะแนน และถูกลดอับดับลงในปี 2561 เป็นอันดับที่ 99 คะแนน 36 คะแนน โดยคะแนนเฉลี่ยทั่วโลกอยู่
ที่ 43 ทั งนี  คะแนนดังกล่าวสัมพันธ์กับโครงสร้างอ านาจ และความเป็นประชาธิปไตยในการปกครองของ
ประเทศด้วย 

ประเด็นเรื่องระบบบริหารงาน การบริการประชาชน และบุคลากรภ าครัฐไม่มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ กล่าวคือ ระบบบริหารงานและการบริการประชาชนไม่มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ มีความล่าช้า ยุ่งยาก ไม่สามารถเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่
ยืดหยุ่น ไม่คล่องตัว ไม่ทันสมัย, ระบบการสรรหา ว่าจ้าง แต่งตั งบุคลากรภาครัฐไม่ตรงความต้องการ และ
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ รวมถึงกรอบอัตราก าลังไม่เหมาะสม/เพียงพอ ไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณงานและสัดส่วนประชาชนที่ต้องให้บริการ รวมทั งคุณภาพ/ศักยภาพบุคลากรภาครัฐยังค่อนข้างต่ า 
เมื่อเทียบกับภาคเอกชนขาดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ตอบสนองความเปลี่ยนแปลง บุคลากรภาครัฐยัง
ขาดภูมิคุ้มกันที่ดี และคุณสมบัติที่ส าคัญ อาทิความรู้ สติปัญญา รอบรู้ รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมี
คุณธรรม อย่างครบถ้วน และท่ีส าคัญคือ ตัวชี วัดการด าเนินงานภาครัฐเน้น output มากกว่าผลสัมฤทธิ์  

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
1. การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย โดยการทบทวนกฎหมายปัจจุบันที่

ล้าสมัย มีกฎหมายอะไรที่สร้างภาระให้กับประชาชน ประเมินผลกระทบของกฎหมาย
ที่จะออกในอนาคต มี regulatory impact assessment การประเมินผลกระทบของ
กฎหมายอย่างทั่วถึงและเป็นระบบ การพัฒนากฎหมายให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต อาทิ กลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ กฎหมายเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 
 การสร้างวัฒนธรรมเคารพกฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะ  
 การก ากับดูแลและการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายบางครั งกฎหมายดี แต่

น าไปใช้ไม่ได้ ต้องมีการวิจัยเรื่องการน าไป implement ว่ามีปัญหาอุปสรรค
อย่างไร รวมทั งการน าเอางานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายและการ
ปฏิรูปภาครัฐ ไปสู่การ implementation ให้เกิดผลอย่างแท้จริง 

 การพัฒนากฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล  า การปรับปรุงกฎหมายที่เอื อให้กับ
ประชาชนมากที่สุด  

 การส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
 การทบทวนระบบการใช้ดุลพินิจในการบังคับใช้กฎหมาย 
 การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าให้รวดเร็วมากขึ น 
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 การเปิด เผยร่ างกฎหมาย มีการรับฟังความคิด เห็นก่อนออกกฎหมาย 
กระบวนการพิจารณามีความโปร่งใส  

 ปฏิรูปให้มีกฎหมายน้อยลง และไม่ให้หน่วยงานผู้เสนอกฎหมายมีอ านาจมาก
เกินไป 

2. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลทุกภาคส่วน 
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน 
 การส่ ง เสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี  เช่น  Block chain , Big Data , AI 

Biometric ทั งในส่วนของการให้บริการ (front office) และระบบหลังบ้าน (back 
office) ที่ต้องพัฒนาการเก็บข้อมูลให้ตอบโจทย์ความต้องการของรัฐบาลและการ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐส าหรับประชาชน (Open Data) 

 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ  
 การออกแบบการประเมินใหม่ที่ป้องกันเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict 

of Interest) ระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน นอกจากนั นจะต้องมีการ
เปิดเผยผลการประเมินการท างานของภาครัฐต่อสาธารณะ เพ่ือให้เกิดความตื่นตัว
ทั งภาครัฐและประชาชน 

 การมีส่วนร่วมภาคประชาชน ช่องทางการแจ้งเบาะแสในการทุจริตที่หลากหลาย 
มีความปลอดภัยในการแจ้งเบาะแส 

 การส่งเสริมสิทธิและความเท่าเทียม 
 การบริหารงานแบบบูรณาการ 
 การปลูกจิตส านึกของพลเมืองทุกช่วงวัย  
 การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกัน 
 สร้างความรู้และการรับรู้ เผยแพร่ให้คนตระหนักมากขึ น รวมถึงการท างาน

ร่วมกับภาคประชาชนและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องในพื นที่  โดยเฉพาะ
หน่วยงานระดับปฏิบัติการ  

3. การปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐ ระบบงบประมาณและการคลัง และการ
บริหารงานบุคลากรภาครัฐ 
 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในภาครัฐและการพัฒนาระบบงบประมาณปรับปรุงระบบ

งบประมาณและระบบการคลังของประเทศ วิธีจัดสรรงบประมาณที่ส่งเสริมให้
การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพ และมีวินัยทางการคลัง 

 การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีมี
ความทันสมัย ปรับ Mindset เพ่ิมการมีจิตบริการ ทักษะการใช้เทคโนโลยี ภาษา 
ความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐมุ่งผลสัมฤทธิ์ทั งผลผลิตและผลลัพธ์ที่
ประชาชนพึงพอใจ 

 การปรับวัฒนธรรมการท างานในหน่วยงานภาครัฐ เน้นความคล่องตัว ยืดหยุ่น 
แลกเปลี่ยน ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและเคารพความเห็น ความแตกต่าง 
สร้างทัศนคติที่ส่งเสริมการท างานร่วมกันของคนแต่ละวัย  
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 การพัฒนาระบบบริหารงานและการบริการประชาชนให้รวดเร็ว ลดขั นตอนและ
ความซับซ้อน มีความยืดหยุ่น เชื่อมโยงการข้อมูลและการให้บริการข้ามหน่วยงาน 
สามารถจัดการแบบ One stop service ได้ มีความคล่องตัว และทันสมัย 

 การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรและกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ
หน้าที่และสัดส่วนการบริการประชาชน และสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน 

 น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนอย่างแท้จริง สร้างภูมิคุ้มกันให้
บุคลากร เน้นการท าเพ่ือประโยชน์สุขให้กับสังคม ให้กับประชาชนที่ภาครัฐมี
หน้าที่รับใช้ แฝงด้วยคุณธรรม จริยธรรมของการท างานในภาครัฐ เพราะถ้าใช้
กฎหมายเป็นหลักเพียงอย่างเดียว คนไม่มีคุณธรรมก็จะใช้กฎหมายเพื่อทุจริตได้ 

 ปรับเปลี่ยนตัวชี วัด ต้องมีการศึกษาทบทวนตัวชี วัด จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(evidence base) , ตัวชี วัดต้องก าหนดจากผลลัพธ์ (outcome)ไม่ใช่ผลผลิต 
(output)  

  สังคมสมานฉันท์ 
สถานการณ์: สังคมมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ น แต่คนในสังคมมองความ

หลากหลายนั นเป็นความวุ่นวายในสังคม เช่น เพศ ความเห็นต่างทางการเมือง เป็นต้น ซึ่งท าให้เกิดความไม่
เข้าใจและไม่ยอมรับความหลากหลายนั น  

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
1.  การจัดพื นที่ในการพูดคุย เพ่ือศึกษาถึงสถานการณ์ ท าความเข้าใจใน

ความแตกต่างของคนในสังคม และหาจุดร่วมทางสังคม 
2.  การปฏิรูปการศึกษาให้ผู้ศึกษารับรู้ เข้าใจ และยอมรับความหลากหลาย

และความแตกต่างในสังคม 
3.  การพัฒนากฎหมายคุ้มครองการรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกกรองอย่าง

ถูกต้อง 
4.  การลดปัญหาการกระท าผิดซ  า 

  การยอมรับเป็นสมาชิกในสังคม 
สถานการณ:์ กลุ่มแรงงานที่อยู่นอกระบบไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการพื นฐานได้ก่อให้เกิดความ

แตกต่างด้านความคุ้มครองระหว่างแรงงานในและนอกระบบ ถึงแม้ว่าภาครัฐจะเปิดโอกาสให้แรงงานนอก
ระบบสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมภาคสมัครใจเพ่ือเป็นการคุ้มครองทางสังคมรูปแบบหนึ่งให้กับ
แรงงานนอกระบบ อย่างไรก็ตามกลับพบว่ามีแรงงานนอกระบบเพียง 2.2 ล้านคน จากทั งหมด 21.4 ล้าน
คน ที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมแบบภาคสมัครใจ ทั งนี อาจมีสาเหตุจากการรับรู้ข่าวสาร การมีรายได้ไม่
เพียงพอเพ่ือจ่ายสมทบเข้าระบบประกันสังคม (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม พ.ศ.2561-2580) นอกจากปัญหาแรงงานนอกระบบแล้วยังมีกลุ่มคนผู้กระท าผิดทั งที่ยังเป็น
วัยเยาวชน และวัยผู้ใหญ่ ซึ่งควรมีการติดตามและลดโอกาสการกระท าความผิดซ  าเพ่ือยกระดับคุณภาพ
สังคม 
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ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
1. การปรับกฎ/ระเบียบให้คุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้เป็นตามหลักสิทธิมนุษยชน  
2. การปรับกฎหมายให้แรงงานนอกระบบสามารถได้รับสวัสดิการพื นฐานเท่าเทียมกับ

แรงงานในระบบมากขึ น 
3. การปรับระเบียบการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด 
4. การบ าบัด ฟ้ืนฟู และพัฒนาศักยภาพผู้กระท าผิด 

  การเสริมพลังทางสังคม 
สถานการณ์: ในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีประชากรจ านวนมากที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคม

และขาดหลักประกันทางสังคมขั นพื นฐาน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการน าไปสู่ความเหลื่อมล  าและความ
ยากจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ ทั งการเจ็บป่วย ความพิการ การ
เสียชีวิตหรือการสิ นสภาพการเป็นลูกจ้างของหัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัว โดยระดับความ
คุ้มครองทางสังคมขั นพื นฐานของประเทศไทยยังจ าเป็นต้องได้รับการยกระดับให้ครอบคลุมความคุ้มครอง
ทางสังคมอ่ืนๆ (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม พ.ศ. 
2561-2580) 

นอกจากนี  เทคโนโลยีในปัจจุบันได้มีความล  าหน้าไปอย่างมากท าให้สามารถทดแทนการใช้
แรงงานมนุษย์ได้ และมีแนวโน้มที่มนุษย์จะถูกทดแทนด้วยระบบ AI มากขึ น ดังนั นจึงควรมีการสร้างความรู้
เพ่ือเป็นฐานการรองรับของการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล  าของคนใน
สังคม 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
1. การสร้างความรู้พื นฐานทางสังคม รวมถึงความรู้จากสาขาอ่ืนๆ เพ่ือเป็นฐานการ

พัฒนาสังคมไทย ซึ่งอาจเป็นความรู้ที่มีอยู่แล้วหรือท างานวิจัย 
2. การปรับปรุงระบบการคุ้มครองทางสังคม เช่น การคุ้มครองผู้พิการ การเสริมพลัง

ศูนย์บริการคนพิการ การส่งเสริมระบบสุขภาพไทย เช่น สมัชชาสุขภาพ เป็นต้น 
3. การพัฒนาคุณภาพของแรงงานเพ่ือให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 

หนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งกับโปรแกรม 
 กระทรวงกลาโหม 
 กระทรวงมหาดไทย 
 กระทรวงการคลัง 
 กระทรวงการต่างประเทศ 
 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 กระทรวงคมนาคม 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 
 ส านักงานสถิติแห่งชาติ(สสช.) 
 ส านักงานศาลยุติธรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ส านักงบประมาณ 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) 
 ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
 ส านักนายกรัฐมนตรี 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) 
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 กระทรวงพลังงาน 
 กระทรวงพาณิชย์ 
 กระทรวงมหาดไทย 
 กระทรวงยุติธรรม 
 กระทรวงแรงงาน 
 กระทรวงวัฒนธรรม 
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม 
 กระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงสาธารณสุข 
 กระทรวงอุตสาหกรรม 
 ส านักงานรัฐบาลดิจิทัล (สพร.) 
 ส านักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 
 ส านักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ 
 ส านักงานปราบปรามการฟอกเงิน 

 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

(สช.) 
 ส านักงานกิจการยุติธรรม 
 สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ 
 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

(TDRI) 
 สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการ

พัฒนา (องค์การมหาชน) 
 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
 มูลนิธิสถาบันวิจัยส่งเสริมคุณภาพชีวิตคน

พิการ (TRIPS) 
 เครือข่ายภาคประชาสังคมและเครือข่าย

ภาคประชาสังคมข้ามชาติ 
 สื่อสารมวลชน  
 องค์กรระหว่างประเทศ 
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แผนดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
โปรแกรมท่ี 10 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขัน วางรากฐานทาง

เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ (RDI for New Economy and Defence Industry) 
 

 

ตวัอยา่งโปรแกรมย่อย (Subprograms/Sectors) 
• BCG Economy 
• AI & Data Economy 
• Creative Economy 
• Sharing Economy 
• RDI เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม S-Curves และอุตสาหกรรมความม่ันคง 

 

 

ตวัอยา่งรายละเอยีดโปรแกรมยอ่ย 
  AI & Data Economy 

สถานการณ์ : ในปัจจุบัน ธุรกิจไทยมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่ระดับ แต่ยังขาดขีด
ความสามารถในการขึ นเป็นผู้น า ยังเป็นเพียงผู้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ระบบนิเวศน์ยังขาดทรัพยากร
เพ่ือสร้างให้เกิด Value Chain ตั งแต่ Upstream ไปยัง Downstream ที่สมบูรณ์อย่างเพียงพอ การ
ให้บริการข้อมูล การรักษาความเป็นส่วนตัว รวมถึงระบบกฎระเบียบ กฎหมาย มาตรฐานการคุ้มครองต่าง 
ๆ เพื่อเอื อต่อการพัฒนา ความปลอดภัยทางไซเบอร์ในแง่ของการท าธุรกรรมและความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูล (Data privacy) การป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ การใช้งานดิจิทัลยังขาดความรู้ความเข้าใจ 
และเพ่ือให้เศรษฐกิจของไทยสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีและโครงสร้างประชากรไทย ประเทศต้องปรับเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ เป็น
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมและปรับเปลี่ยนจากผู้ให้บริการพื นฐานเป็นบริการที่ต้องใช้
ทักษะและเทคโนโลยีขั นสูง   

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
ด้านนโยบาย 
1. พัฒนาตลาดในประเทศ เช่น ใช้มาตรการการส่งเสริมให้เกิดการใช้นวัตกรรมและสร้าง

ค่านิยมการใช้นวัตกรรมโดยคนไทย, สร้างตลาดภาครัฐรองรับงานวิจัย เป็นต้น 
2. จัดเรียงนโยบายของรัฐด้านตลาด กฎหมาย ระเบียบ และการใช้งานให้สอดคล้องกัน  
3. ก าหนด Product Champion ผ่าน consortium แบบ PPP และรัฐมีมาตรการที่ชัดเจน

ต่อเนื่องในการตัดสินใจเลือกการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเป้าหมาย 
ด้านวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม 
1. วิจัยด้านตลาดและแนวโน้มเชิงลึกเพ่ือระบุความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีไทยในตลาดโลก 

และภูมิภาค 
2. วิจัยและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปลดล็อคเทคโนโลยี เช่น สร้าง sandbox ที่

ชัดเจนและมี Investment ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ+ทดลองตลาด+ปรับระเบียบให้
ครบวงจรการผลิต 

แผนงาน/โครงการส าคญั 
• BCG in Action 
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3. ใช้กลไกเช่น Grand  Challenge เพ่ือเปิดให้กลุ่มเอกชน/กลุ่มนักวิจัยในการท าวาระ
แห่งชาติของการสร้างผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมพื นฐานหลักแทนรัฐเดี่ยวๆ 

4. สนับสนุนการเปิดข้อมูลหน่วยงานภาครัฐมาจัดท า government big data  
5. สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเชิงลึกกับต่างประเทศ เพ่ือ co-design product , co-

production และ co manufacturing เพ่ือให้เกิด Tech Localization and transfer 
6. สนับสนุนโครงสร้างพื นฐานและห้องปฏิบัติการที่เน้นเรื่องเทคโนโลยีฐานที่เป็น frontier 

เช่น 5G low latency HPC (High Perform Computing)ที่ใช้ได้ทั งรัฐและเอกชน ลด
งานวิจัยของสถาบันวิจัยและการศึกษาที่ทับซ้อน หรือที่เอกชนท าได้ดี โดยปรับรูปแบบเป็น 
PPP  

7. สนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลช่วยผู้ประกอบการที่ต้องการความรู้ ผู้ เชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัย 

  Creative Economy 
สถานการณ ์: ข้อมูลปี 2557 พบว่า มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยนั นสูงถึง 1.61 

ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.18 ของ GDP โดยอุตสาหกรรมรายสาขาที่มีมูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ อุตสาหกรรมแฟชั่น (ร้อยละ 4.15 ของ GDP) อุตสาหกรรมออกแบบ (ร้อยละ 3.03 ของ GDP) และ
อุตสาหกรรมแพร่ภาพและกระจายเสียง (ร้อยละ 1.64 ของ GDP) (ข้อมูลจากรายงานมูลค่าของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย โดย CEA )  อย่างไรก็ตาม ด้วยการศึกษาเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์
มีหลากหลายมิติ แต่ยังขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน การจัดการฐานข้อมูลกลาง และการก าหนด
นโยบายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั ง ปัจจุบันงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะถูกผลิตและพัฒนามา
จากความต้องการของผู้ผลิตเป็นส่วนใหญ่ ขาดการค านึงถึงความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มผู้บริโภค ไม่มี
ความชัดเจนในเรื่องของการเชื่อม area base กับเศรษฐกิจชุมชน รากเหง้าวัฒนธรรม นอกจากนี  ไม่มี
หน่วยงานที่จะเข้ามาช่วยผลักดันงานให้มีการเผยแพร่ออกสู่ในวงกว้าง  
ประเด็นที่ 1: จัดท าฐานข้อมูลของระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
1. การวิจัยเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ฐานข้อมูลเพื่อตัดสินใจและวางแผนนโยบาย 
2. การวิจัยจัดท าระบบฐานข้อมูลเพื่อบริการความรู้ และเผยแพร่ 
3. การน าข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้วางแผนในการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของ

ประเทศไทย 
ประเด็นที่ 2: เพิ่มมูลค่าความคิดสร้างสรรค์ต่อระบบเศรษฐกิจไทย 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
1. พัฒนาห่วงโซ่ (Supply chain) โดยสร้างระบบการจัดการ ดูแลกระบวนการต้นน  า  
2. กลางน  า และปลายน  า ที่จะท าให้สามารถผลักดันงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่สังคมไทย

และ  นานาชาติได้  อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. เสริมสร้างแรงจูงใจในการคิดและผลิตผลงานสร้างสรรค์โดยเพิ่มมูลค่าผลตอบแทน 
4. สร้างความต้องการในประเทศ ผ่านการให้การศึกษากับประชาชนในประเทศ และการเพ่ิม

ข้อก าหนดของรัฐ สนับสนุนให้มีการใช้สินค้าจากการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็น
องค์ประกอบ 
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ประเด็นที่ 3: เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา 
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
1.  ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั งภาครัฐและเอกชนใช้ข้อมูลในการก าหนดเป้าหมาย

และกลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถด้านต่างๆร่วมกัน 
2. สนับสนุนงานวิจัยเชิงนวัตกรรม และเชิงพาณิชย์เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถรายสาขา 
3. พัฒนาบุคลากรในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ผู้ผลิต/หน่วยงานการจัดการ ขับเคลื่อน) และมี

การสร้าง Career path ที่ชัดเจน 
ประเด็นที่ 4: มีการผลิตผลงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด / โครงสร้างกลุ่มประชากร  

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
1. ศึกษาความต้องการของตลาดทั งในและต่างประเทศเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาสินค้าและ

บริการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมในอนาคต โดยการสร้างความรู้ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
(insight) การมองอนาคต (foresight) และการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการตลาด (strategic 
marketing) 

ประเด็นที่ 5: สร้างชุมชนเมืองสร้างสรรค์ / พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 

1. ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น เมือง
สร้างสรรค ์

2. สนับสนุนให้เกิดการสร้างชุมชนเครือข่ายในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3. สนับสนุนการสร้างงานวิจัยด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

  พลงังาน 
สถานการณ์: ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในระหว่างการพัฒนาจึงจ าเป็นต้องใช้พลังงานจ านวนมาก

ในการพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานเกือบทั งหมดมาจากการซื อและน าเข้าจากต่างประเทศ  อย่างไรก็ตาม 
กระทรวงพลังงานมีนโยบายส่งเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงานทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้
เต็มตามศักยภาพ  การพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม และการ
พัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือผลประโยชน์ร่วมในมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน โดยเพ่ิมสัดส่วนการ
ใช้พลังงานทดแทน ทั งในรูปของพลังงานไฟฟ้า ความร้อน และเชื อเพลิงชีวภาพ การพัฒนาการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนเพ่ิมมากขึ นอย่างต่อเนื่อง ตามศักยภาพวัตถุดิบเชิงพื นที่และระบบสายส่งไฟฟ้าที่
สามารถรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนได้ โดยเฉพาะการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล ขยะ 
และแสงอาทิตย์  จึงต้องมีนโยบายในการส่งเสริมและผลักดันให้มีการผลิตการใช้ความร้อนจากพลังงาน
ทดแทนเป็นไปตามเป้าหมาย โดยอาศัยกลไกการสนับสนุนด้านราคา สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ และ
การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั งกลุ่มผู้ผลิตเชื อเพลิงพลังงานทดแทนและกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
ที่เป็นผู้ใช้งานหลัก ในขณะที่ การใช้พลังงานเชื อเพลิงชีวภาพหรือพลังงานทดแทนในภาคขนส่งประเทศไทย 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนทั งด้านการเกษตร การลงทุนอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน โรงกลั่น และ
อุตสาหกรรมยานยนต์ มีการเติบโตต่อเนื่อง แต่จากการที่มีความหลากหลายของเชื อเพลิง อาจส่งผลต่อ
ต้นทุนการบริหารจัดการเชื อเพลิง และการวางแผนการด าเนินการส าหรับหน่วยงานและการก าหนดแผน
ลงทุนของผู้ประกอบการที่เก่ียวข้อง 
 
ประเด็น: พฒันาศักยภาพดา้นการแขง่ขนัในระดบัสากลในด้านการผลติ การใชง้าน และสง่เสริมการพฒันา
เทคโนโลยทีี่ทนัสมัยในการบรหิารจัดการและกักเกบ็พลงังาน 
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ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
ด้านนโยบาย 

1. ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในประเทศ 
2. ทบทวนกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน 
(regulatory guillotine) 
3. รณรงค์ให้มีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 
4. ลดภาษีให้กับผู้ที่ใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานลม น  า หรือแสงอาทิตย์  
5. เพ่ิมแหล่งพลังงานหมุนเวียน/เพ่ิมชนิดพลังงานหมุนเวียน/เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงาน
หมุนเวียน 
6. พัฒนาและศึกษาวิจัยด้านวัตถุดิบในการผลิตพลังงาน 
7. เพ่ิมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
8. เพ่ิมพลังงานลม น  าและแสงอาทิตย์ ลดการใช้และการผลิตพลังงานถ่านหินและฟอสซิล 
9. เพ่ิมการลงทุนในโครงสร้าง แหล่งผลิตพลังงานสะอาด เพ่ือให้มีการใช้และเข้าถึงพลังงาน
สะอาดได้ทั่วถึง และราคาจับต้องได้ 
10. เพ่ิมการลงทุนการผลิตกังหันลมผลิตไฟฟ้าให้มากขึ น 

ด้านเทคโนโลยี 
1. พัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าให้มากพอที่จะส่งออกให้กับประเทศข้างเคียง 
2. น างานวิจัยที่มีศักยภาพ เทคโนโลยี/ความเป็นไปได้ทางการตลาด ให้เอกชนร่วมลงทุนต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์ 

  อุตสาหกรรมโลจสิติกส ์ 
สถานการณ์ : สืบเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 

(พ.ศ. 2560 - 2564) มีเป้าหมายเพ่ือการยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางทาง
การค้า การบริการ และการลงทุนในภูมิภาค โดยการขับเคลื่อนผ่าน 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ (1) การ
พัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน (2) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก และ (3) 
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ ซึ่งการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ด้านโลจิสติกส์ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานของประเทศ โดยอาศัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ผ่านกระบวนการ
ส่งเสริมการลงทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในกลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้เอง และกลุ่ม
เทคโนโลยีแห่งอนาคตส าหรับเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ พร้อมทั งสร้างกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ผู้ประกอบการให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือทดแทนการน าเข้า และเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของประเทศ  

ส าหรับสาขาโลจิสติกส์ แบ่ง 4 ด้าน ซึ่งจะได้น าเสนอการวิเคราะห์ในแต่ละด้าน ดังนี  
 ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 ด้านระบบราง 
 ด้านการบิน 
 ด้านยานยนต์ 

ประเด็นที่ 1:  ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
ลดต้นทุนโลจิสติกส์ เพ่ิมความสามารถและคุณภาพของบริการ โลจิสติกส์ของประเทศ 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
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1. ศึกษาความเชื่อมโยงโครงสร้างพื นฐานด้านขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์กับการบริหาร
จัดการโซ่อุปทานส าหรับการตัดสินใจลงทุนโครงสร้างพื นฐานให้เกิดความคุ้มค่า  

2. ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์เพ่ือการเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและเป็นประตูการค้า 
รวมถึงยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการให้ได้มาตรฐาน 

3. สนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสู่การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Shift mode) และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
(Multimodal) รวมถึงการบูรณาการเครือข่ายเพื่อเป็นชุมทางการขนส่ง 

ประเด็นที ่2:  ดา้นระบบราง 
ลดการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศและท าให้ผู้ประกอบไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วง
โซ่อุตสาหกรรมของโลก 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
1. การเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย ในการสร้างเทคโนโลยีและเชื่อมเครือข่าย

เพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) 
2. การปรับปรุงรูปแบบความร่วมมือ ข้อกฎหมายและสัญญา อาทิ ระเบียบในการจัดซื อจัด

จ้าง ที่เอื อต่อการพัฒนาและแข่งขันของผู้ประกอบการและผู้ผลิตของประเทศไทย 
ประเด็นที ่3 :  ดา้นการบิน 

ผู้ประกอบการผลิตและซ่อมบ ารุงอากาศยานและชิ นส่วน ของไทย มีขีดความสามารถใน
การแข่งขันและส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมการผลิตและซ่อม
บ ารุงอากาศยานและชิ นส่วนในภูมิภาคเอเชีย 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
1. จัดท างานวิจัยเชิงนโยบาย ครอบคลุมประเด็นวิจัยในด้าน 

 โครงสร้างและปริมาณด้านอุปสงค์และอุปทานอุตสากรรมการการผลิตและซ่อม
บ ารุงอากาศยานและชิ นส่วนในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย 

 ขีดความสามารถและแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันขอ ง
ผู้ประกอบการการผลิตและซ่อมบ ารุงอากาศยานและชิ นส่วนในประเทศไทย 

 ความต้องการและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนอุตสากรรมการการผลิตและ
ซ่อมบ ารุงอากาศยานและชิ นส่วนในประเทศไทย 

 แนวทางการยกระดับขีดความสามารถของกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสหกรรมยาน
ยนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้าสู่อุตสากรรมการการผลิตอากาศยานและ
ชิ นส่วน 

 ทิศทางนโยบายและโครงสร้างพื นฐานที่ภาครัฐควรสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาอุตสา
กรรมการการผลิตและซ่อมบ ารุงอากาศยานและชิ นส่วนในประเทศไทย 

 แผนที่น าทางการวิจัยและพัฒนาเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตและซ่อมบ ารุง
อากาศยานและชิ นส่วน ของไทย 

2. จัดท างานวิจัยเพื่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ครอบคุลมโจทย์วิจัยในด้าน 
 การแก้ปัญหากระบวนการด าเนินงาน และการเพ่ิมสมรรถนะการด าเนินงาน 

(Operational Excellence) 
 การปรับปรุง พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
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 การปรับปรุง พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ 
 การปรับปรุง พัฒนากระบวนการออกแบบ ทดสอบ การผลิต/การด าเนินงาน และ

บ ารุงรักษา  
 การปรับปรุง พัฒนา เครื่องจักร อุปกรณ์ 
 การปรับปรุงพัฒนาระบบสนับสนุนการด าเนินงาน (เช่น IT, Logistics, Sourcing 

และอ่ืนๆ) 
 การพัฒนาบุคลากร 

ประเด็นที ่4 :  ดา้นยานยนต์ 
รถขนส่งขนาดเล็ก (รถปิ๊คอัพ ขนาด 1 ตันลงมา จนถึง รถจักรยานยนต์) และรถขนส่ง
มวลชนสาธารณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เป็นรถไฟฟ้า (BEV) ภายในระยะเวลา 5 ปี และ
ผู้ประกอบการไทยมีส่วนแบ่งการตลาดในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและชิ นส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25   ภายในระยะเวลา 5 ปี 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
1. จัดท างานวิจัยเชิงนโยบายของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ นส่วน 
 โครงสร้างและปริมาณด้านอุปสงค์และอุปทานอุตสากรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

และชิ นส่วนในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย 
 ขีดความสามารถและแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ผู้ประกอบการในการออกแบบ พัฒนา และผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ นส่วนใน
ประเทศไทย 

 ความต้องการและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนอุตสากรรมการออกแบบ 
พัฒนา และผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ นส่วนในประเทศไทย 

 แนวทางการยกระดับขีดความสามารถของกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสหกรรมยาน
ยนต์แบบเดิมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้าสู่อุตสากรรมการออกแบบ พัฒนา 
และผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ นส่วน 

 ทิศทางนโยบายและโครงสร้างพื นฐานที่ภาครัฐควรสนับสนุนเ พ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ นส่วนในประเทศไทย 

 แนวทางการก าหนดและจัดตั งพื นที่ทดลองหรือน าร่องการใช้งานรถขนส่งสินค้าและ
รถขนส่งมวลชนไฟฟ้าทั งระบบ (EV Regulatory sandbox) เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ
ตัวอย่าง 

 แผนที่น าทางการวิจัยและพัฒนาเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมการออกแบบพัฒนาและ
ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ นส่วน ของไทย 

2. จัดท างานวิจัยเพ่ือการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ครอบคลุมโจทย์วิจัยใน
ด้าน 
 การพัฒนาและการได้มาขององค์ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า 

(System integrator)  
 การพัฒนาและการได้มาขององค์ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบและ

ชิ นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า 
 การพัฒนากระบวนการทดสอบยานยนต์และชิ นส่วนของยานยนต์ไฟฟ้า  
 การปรับปรุง พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
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 การพัฒนาบุคลากร 
  อตุสาหกรรมอาหาร 

สถานการณ์ : ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารล าดับต้นๆของโลก เนื่องจากมีแหล่ง
วัตถุดิบที่สมบูรณ์และหลากหลาย แต่เนื่องจากการแข่งขันในตลาดโลกที่รุนแรง ความต้องการผู้บริโภค 
สภาพสังคม สิ่งแวดล้อม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึง
ภาวะการขาดแคลนแรงงานฝีมือในภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการไทยจ าเป็นต้องปรับตัวและพัฒนา
อุตสาหกรรมในทุกมิติ ทั งด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร ระบบการผลิต การสร้างนวัตกรรม ซึ่ง
จ าเป็นต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงรุก ทั งการวิจัย frontier research การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มูลค่าเพ่ิมสูง อาหารสุขภาพ ส่วนผสมอาหารเชิงฟังชั่น การพัฒนาเครื่องมือ/เครื่องจักร ระบบการผลิตที่
เป็นระบบอัตโนมัติ การใช้ big data และ Internet of Things ในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอาหาร 
เพ่ือการสร้างรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตั งแต่ เกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้
ประกอบการายย่อย อุตสาหกรรม SME อุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ และภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือดึงประเทศให้หลุดพ้นจากกับประเทศกับดักรายได้ปานกลาง (middle income trap) ด้วย
การสร้างศักยภาพในการแข่งขัน (competitiveness) เพ่ือพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม (innovation driven economy) 

ทั งนี  ปัจจัยส าคัญการพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมอาหาร คือ การสร้างแพลตฟอร์ม
งานวิจัย (research platform) ให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารที่เป็นระบบในห่วงโซ่คุณค่า 
(value chain) เพ่ือการมุ่งเป้าสู่การประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยยังคงต้องมีงานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ 
(frontier research) เพ่ือคงความเป็นผู้น าในอนาคต  

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
1. การสร้างแพลทฟอร์มการวิจัยจากนักวิจัยที่มาจากสหสาขาความเชี่ยวชาญ (Multi-

Disciplinary Approach) เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่ขาดแคลน ได้แก่ ฐานข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นไทย, ฤทธิ์และสมบัติเชิงหน้าที่ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, 
Insight Market Trend, Business Opportunity,Tracibility, Regulations 
inHealth Claims รวมไปถึงการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

2. การท าFrontier research ร่วมกับ strategic partner ในต่างประเทศ เพ่ือสร้างองค์
ความรู้และนักวิจัยในสาขาที่ขาดแคลน ได้แก่ ฐานข้อมูลของผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น
ไทย, การวิจัยฤทธิ์และสมบัติเชิงหน้าที่ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ , วิธีการวิเคราะห์
ทดสอบอาหารเชิงหน้าที่และความปลอดภัยอาหาร, ข้อมูลการตลาดของผลิตภัณฑ์
อ าห า ร , Internet of Food, novel food processing and smart technology, 
artificial intelligent system in food industry ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรวิจัย
ผู้เชี่ยวชาญ 

3. พัฒนาศูนย์วิจัยพื นฐานและเทคโนโลยีขั นสูงของอุตสาหกรรมอาหาร ได้ แก่ การ
ทดสอบอาหารขั นสูง (Advance Testing), Molecular Sensory, OMICs in Food, 
Novel Food Processing and Smart Technology, Neuroscience-related Food 
Sensory Analysis, Chemical Migration of Food Contact Materials, 
Regulations and Laws for Food Safety and Quality System, Advanced Food 
Processing Facility, certified laboratory of food analysis 
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4. ท า  Area-based research เ ช่ น  heritage food database, natural bioactive 
compound database, Toxicology and efficacy test, food machinery for 
SMEs and community enterprise, market trends and business opportunity 

  การยกระดบัมาตรฐานทอ่งเทีย่วคุณภาพสากล 
สถานการณ์: การท่องเที่ยวพบว่า World Economic Forum ใน The Travel & Tourism 

Competitiveness Report 2017 พบว่า ประเทศไทยมีขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวเป็นอันดับที่ 34 จาก 136 ประเทศท่ัวโลก แต่ยังมีประเด็นปัญหาที่น่าสนใจเนื่องจากตัวชี วัด 
ด้านความปลอดภัย ไทยอยู่อันดับที่ 118 ด้านสิ่งแวดล้อม ไทยอยู่อันดับที่ 122 ส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นอกจากนี  ยังมีปัญหาด้านความสะอาด ขยะ 
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมและภูมิสถาปัตย์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ สิ่งอ านวยความสะดวกทางด้านการท่องเที่ยว และขีดความสามารถในการ
รองรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น เป้าหมายทางการท่องเที่ยว การส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคตต้องค านึงถึง
ปัจจัย 2 ประการ คือ ความยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างยั่งยืนอันจะน าไปสู่การเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว
คุณภาพ สร้างรายได้เพ่ิมขึ นจากการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น โดยมีเป้าหมาย 
(อ้างอิงจากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
• การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการท่องเที่ยวส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน (Open 
Database for all) 
• การจัดการระบบและกลไกการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในทุกมิติ 
• การยกระดับขีดความสามารถการรองรับด้านอุปทานการท่องเที่ยว 
• การพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยว  
• การพัฒนาบุคลากรและก าลังแรงงานเพ่ือรองรับด้านเทคโนโลยีการท่องเที่ยว และรองรับ
กลุ่มตลาดคุณภาพ 
• การพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว  
• การพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
• การยกระดับจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว 

 

หนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งกับโปรแกรม 
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม (อว.) 
 กรทรวงอุตสาหกรรม 
 กระทรวงพาณิชย์ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 กระทรวงสาธารณสุข 
 กระทรวงแรงงาน 
 กระทรวงคมนาคม 
 กระทรวงการต่างประเทศ 
 กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

(CEA) 
 ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 
 ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ

มหาชน) (DGA) 
 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และ

สังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)  
 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (สสว.) 
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 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์  

 กระทรวงมหาดไทย 
 กระทรวงการคลัง 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 กระทรวงพลังงาน 
 กระทรวงวัฒนธรรม 
 ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สอวช.) 

 ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. หรือ NSTDA) 
 ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน) 
 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ 
 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
 กระทรวงวัฒนธรรม 

 ส านักงานสถิติ  
 ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
 ส านักงานคระกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 ส านักงานต ารวจตรวจคนเข้าเมือง 
 ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย (วว.) 
 สถาบันอาหาร 
 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 BOI 
 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การ

มหาชน) 
 บริษัทปิโตรเคมี /บริษัท ปตท./ บริษัท 

SCG/ บริษัทบางจาก 
 การไฟฟ้านครหลวง 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 ผู้ประกอบการ/ธุรกิจการค้า ภาคเอกชน

ต่างๆ 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 ส านักงานส่งเสริมการประชุมและ

นิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
 การท่าอากาศยาน 
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แผนดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
โปรแกรมท่ี 11  สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และ

พื นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม 
 

 

ตวัอยา่งโปรแกรมย่อย (Subprograms/Sectors) 
• ผู้ประกอบการนวัตกรรม Startup, IDE 
• ย่านนวัตกรรม/ย่านสร้างสรรค์ 
• เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม / อุทยานวิทยาศาสตร์ / EECi/เมืองนวัตกรรมอาหาร 
• Ease of Doing Innovation Business 

 

 

ตวัอยา่งรายละเอยีดโปรแกรมยอ่ย 
  เขตเศรษฐกจินวตักรรม 

ความส าคัญ: เขตเศรษฐกิจนวัตกรรมเป็นกลไกส าคัญในการยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของพื นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวตักรรม เป็นการกระจายความเจริญไปสู่พื นที่ 
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการท าวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชนเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้เทคโนโลยีขั นสูง ก่อให้เกิดการจ้างงานที่ใช้ความรู้และทักษะขั นสูง 
เป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงส าหรับการพัฒนาพื นที่อย่างยั่งยืน    

เป้าหมาย: เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพื นที่เศรษฐกิจใหม่บนฐานการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม โดยมุ่งผลิต
สินค้าและบริการมูลค่าสูง มีผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ิมมากขึ น  สร้างธุรกิจเทคโนโลยี
ใหม่ ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจากการใช้แรงงานเข้มข้นไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
นวัตกรรม 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
 เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)  
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั นสูง เพื่อการยกระดับระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เป็นเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor of Innovation: EECi) การพัฒนา EECi ให้เป็นพื นที่ท่ีเอื อต่อการท าวิจัย พัฒนาและสร้าง
นวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่นการรวมศูนย์ห้องปฏิบัติการและสนามทดสอบนวัตกรรม 

 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและภูมิภาค 
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพ่ือให้เป็นแหล่งรวมของการ

วิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการจ้างงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระตุ้นให้
อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่มีอยู่เดิมพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นการสนับสนุน
ภาคเอกชนให้ลงทุนท าวิจัยและพัฒนาได้แบบก้าวกระโดด และส่งเสริมให้มีอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
เพ่ิมขึ น โดยผลักดันมหาวิทยาลัยเครือข่ายร่วมด าเนินการให้ยกระดับเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์อย่างเต็ม
รูปแบบ หรือเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง เพ่ือเป็นการเพิ่มและขยายจุดการให้บริการและโครงสร้าง
พื นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กระจายครอบคลุมอย่างทั่วถึงทั งประเทศ 

 

แผนงาน/โครงการส าคญั 
• ระบบการถ่ายทอดความรู้หรือนวัตกรรม  
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หนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งกับโปรแกรม 
 กระทรวงวิทยาศาสตร์  
 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 มหาวิทยาลัย  
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แผนดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
โปรแกรมท่ี 12 โครงสร้างพื นฐานทางคุณภาพและบริการ  
(National Quality Infrastructure & Services: NQIS) 

 

 

ตวัอยา่งโปรแกรมย่อย (Subprograms/Sectors) 
• การลงทุนในโครงสร้างพื นฐานทางคุณภาพ 
• การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย 
• ระบบนิเวศโครงสร้างพื นฐานทางคุณภาพของประเทศ  
• การวิจัยโครงสร้างพื นฐานทางคุณภาพเพ่ือประเทศไทยในอนาคต 
• โครงสร้างพื นฐานทางคุณภาพของประเทศเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
• การพัฒนาบุคลากรและวิชาชีพโครงสร้างพื นฐานทางคุณภาพ 
• โครงสร้างพื นฐานทางคุณภาพระดับชุมชน 

 

 

ตวัยา่งรายละเอยีดโปรแกรมย่อย 
  การพฒันาโครงสรา้งพื นฐานทางคณุภาพ 

สถานการณ์:  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) จ าเป็นต้องเน้น
คุณภาพสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานสูง  แต่ปัจจุบันก็ยังพบว่า ไทยมีปัญหาด้านโครงสร้างพื นฐานทาง
คุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการ  ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ดังนั น ประเทศ
ไทยต้องเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานทางคุณภาพให้มีความเข้มแข็ง ด้านมาตรวิทยา (Metrology) การ
มาตรฐาน (Standardization) การทดสอบ (Testing) และการบริหารคุณภาพ (Quality management) 
เพ่ือยกระดับสินค้าให้มีมาตรฐาน นอกจากนี  ยังต้องพัฒนาความสามารถในการท าวิจัยของหน่วยงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรม  

เป้าหมาย: เพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานทางคุณภาพของประเทศ รวมถึงการพัฒนา
มาตรฐานที่เก่ียวข้องกับการวิจัย และมาตรฐานส าหรับอุตสาหกรรม   ให้มีหน่วยงานวิจัยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานด้านการวิจัยเพ่ิมมากขึ น และมีห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบ และรับรองมาตรฐาน ที่ได้
มาตรฐานสากล มีเพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคบริการ 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 

แผนงาน/โครงการส าคญั 
• การพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยว  
• การพัฒนาบุคลากรและก าลังแรงงานเพ่ือรองรับด้านเทคโนโลยีการท่องเที่ยว  
• การพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 
• การพัฒนาบุคลากรและก าลังแรงงานเพ่ือรองรับกลุ่มตลาดคุณภาพ  
• การพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว  
• การพัฒนาขีดความสามารถการรองรับ  
• การพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
• การยกระดับจุดหมายปลายทางการทองเที่ยว  
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 การน าระบบ “มาตรวิทยา การมาตรฐาน การทดสอบและการบริหารคุณภาพ” ที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าผลิตภัณฑ์และบริการมี
คุณสมบัติ ตามที่ก าหนดไว้  

 การสนับสนุนการผลักดันงานวิจัยของภาครัฐและภาคเอกชนให้สามารถใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงจากงานวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการสู่การ
ทดลองผลิต และการผลิตระดับอุตสาหกรรม 

 มาตรวิทยา (Metrology) พัฒนาความสามารถของระบบมาตรวิทยา มุ่งเน้นพัฒนามาตรฐาน
การวัดและความสามารถทางการวัดที่แม่นย าและได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เพื่อท าให้ 
กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการทดสอบถูกต้องและน่าเชื่อถือ 

 การมาตรฐาน (Standardization) ศึกษาและพัฒนาความสามารถของการก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพและข้อก าหนดทางเทคนิคขั นตอนการพัฒนามาตรฐานการวิจัยให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศและให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านการ
มาตรฐานของประเทศไทย 

 การทดสอบ (Testing) พัฒนาความสามารถของการวิเคราะห์ ทดสอบสินค้าและบริการโดยการ
ยกระดับความสามารถด้านการวิเคราะห์ ทดสอบของห้องปฏิบัติการไทยสู่มาตรฐานสากล 
ISO/IEC 17025 และพัฒนาให้มีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการของภาคเอกชน ซึ่งจะช่วย
ลดต้นทุนและเวลาส าหรับผู้ส่งออกที่ต้องส่งสินค้าไปตรวจสอบต่างประเทศ ส่งเสริมให้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าถึงบริการการทดสอบสินค้าและบริการให้มากขึ น 

 การบริหารคุณภาพ (Quality management) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือวัด ทวนสอบกระบวนการผลิตของสินค้า
และบริการ เพ่ือรับรองว่าสินค้าและบริการมีคุณภาพและความปลอดภัย 

 การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย ก าหนดมาตรการหลักเกณฑ์ในการด าเนินงานวิจัย
ซ่ึงตั งอยู่บนพื นฐานของจรยิธรรม และหลกัวิชาการท่ีเหมาะสม ได้แก่ มาตรฐานการวจัิยใน
มนุษย์ มาตรฐานการเลี ยงและใช้สัตว์เพ่ืองาน ทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ด้านนาโนเทคโนโลยี 
มาตรฐานที่เก่ียวข้องกับนักวิจัย มาตรฐานผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอ การวิจัย 
มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ มาตรฐานการจัดสรรสิทธิประโยชน์ 
จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากการวิจัย จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ และจริยธรรม
ส าหรับผู้ประเมิน โครงการวิจัย ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย 

 

หนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งกับโปรแกรม 
 หน่วยงานมาตรฐานคุณภาพ ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
 หน่วยงานมาตรฐานคุณภาพ  ภายใต้กระทรวงอ่ืนๆ อาทิ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร  กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นต้น 
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แผนดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
โปรแกรมท่ี 13 นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 

 

 

ตวัอยา่งโปรแกรมย่อย (Subprograms/Sectors) 
• การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการ 
• นวัตกรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเมือง  
• ระบบข้อมูลและแพลตฟอร์มความรู้เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
• การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
• การจัดการห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กติกาการค้าที่เป็นธรรมระหว่างผู้ผลิต

และผู้ค้า 
• พัฒนาเศรษฐกิจที่อิงฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
• สร้างการเชื่อมโยงให้เกิดห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นธรรม 
• สร้างระบบแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านมาสู่วิถีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงและยั่งยืน 
• สร้างระบบฐานข้อมูลชุมชนที่ชุมชนเข้าถึงได้ 

 

แผนงาน/โครงการส าคญั 
• 1,000 ชุมชนนวัตกรรม – นวัตกรรมสังคม - อาสาประชารัฐ  

 

ตวัอยา่งรายละเอยีดโปรแกรมยอ่ย 
  การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการ/ การวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อสร้าง
นวัตกรรมชุมชน 

สถานการณ์ : การวิจัยและนวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานราก เน้นการพัฒนาศักยภาพชุมชน 
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการผลิตและด ารงชิวตของชุมชน การเพ่ิมขีดความสามารถของ
ชุมชนในการพัฒนาพ่ึงพาตนเองและจัดการตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีกระบวนการเรียนรู้โดยใช้พื นที่
เป็นตัวตั ง เพ่ือชุมชนบนฐานภูมิปัญญา/และหรือผสานกับความรู้ทางวิชาการเพ่ือไปใช้แก้ปัญหาของชุมชน
และสังคมที่สอดคล้องกับบริบทใหม่   

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
• ยกระดับคนฐานรากให้เป็นตัวหลักในการพัฒนาตนเองเศรษฐกิจฐานราก  
• สร้างกลไกการสร้างการเรียนรู้เพื่อเสริมพลังคนชุมชนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 
• สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ระหว่าง stakeholder 
• สร้าง Learning ecosystem ส าหรับชุมชนท้องถิ่น 

  นวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน/การจัดการและพึ่งตนเอง และการพัฒนาเมือง  
สถานการณ์ : บริบทของชุมชนท้องถิ่นมีความเป็นพลวัตสูงมาก มีความซับซ้อนและเชื่อมโยง

ต่อเนื่อง ท าให้ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน การวิจัยและนวัตกรรมจึงเน้น
การพัฒนาศักยภาพชุมชน องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและการด ารงชีพของชุมชนเพ่ือ
ขับเคลื่อนชุมชนให้สามารถให้ตั งรับและปรับตัว  

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
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• การจัดท าแผนแม่บทชุมชนระดับต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก 

• การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนและคนในชุมชนเพ่ือจัดการและพ่ึงตนเองสอดรับกับกระแส
การพัฒนา  

  ระบบข้อมูลและแพลตฟอร์มความรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
สถานการณ์ : ระบบฐานข้อมูลและแพลตฟอร์มน าไปประกอบการวางแผนตัดสินใจระดับพื นที่

และระดับนโยบาย เชื่อมโยงกับข้อมูลหลายระดับ บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น  
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
• สร้างตัวกลางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล/ใช้ระบบฐานข้อมูลเพ่ือออกแบบการท างาน

ร่วมกัน 
• สร้างระบบข้อมูลและแพลตฟอร์มความรู้เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากหน่วยงานต่างๆ 

สามารถเข้าถึงได้ 
  1000 ชุมชนนวัตกรรม นวัตกรรมสังคม อาสาประชารัฐ 

สถานการณ์ : การส่งเสริมนวัตกรรมทางสังคม การสร้างชุมชนนวัตกรรมได้สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน สร้างรายได้และน าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยอาศัยการท างานร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื นที่ทั ง
นักวิชาการ หน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน มูลนิธิ รวมถึงการส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้าง
พลังที่ใหชุ้มชนท าวิจัยและเป็นผู้สร้างนวัตกรรมของชุมชน  

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
• สร้างนักขับเคลื่อนชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนพื นที่ 
• สร้างชุมชนนวัตวกรรม/นวัตกรรมสังคมบนฐานการเรียนรู้และคนฐานรากเป็นตัวหลักใน

การพัฒนาตนเองเศรษฐกิจฐานราก  
• สร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการและพัฒนาแผนชุมชนนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมของ

ภาคประชาสังคมในการจัดท าแผนท้องถิ่น 
  การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

สถานการณ์ : ปัจจุบันมีการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพและทุนทางวัฒนธรรมและทุน
สิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ เพ่ือสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และ
บริการที่มุ่งสู่ตลาดมากขึ น 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
• การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

  การจัดการห่วงโซ่คุณค่าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กติกาการค้าที่เป็นธรรมระหว่างผู้ผลิตและผู้ค้า 
สถานการณ์ :  ภาวการณ์เอารัดเอาเปรียบจากทุนขนาดใหญ่ที่เข้ามาเป็นผู้ประกอบการเกษตร

ทั ง Value chain การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการกองทุนเพ่ือการเกษตรและแหล่งสินเชื่อ
การเกษตรของภาครัฐเพ่ือการเข้าถึงของเกษตรรายย่อย 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
• เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/ผู้ประกอบการและเครือข่ายธุรกิจบนฐานทรัพยากร  
• สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านการสร้าง partnership 
• การสร้างคลัสเตอร์สินค้าการเกษตร ระดับอ าเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ด้วยความร่วมมือรัฐ

และเอกชน เกิดกติกาการค้าที่เป็นธรรมระหว่างผู้ผลิตและผู้ค้า 



lvii 
 

• เพ่ิมช่องทางการตลาดและมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชนพื นที่ 
• เพ่ิมประสิทธิภาพนโยบายรัฐในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
• ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจมหภาคให้เสริมเศรษฐกิจฐานราก 

  พฒันาเศรษฐกจิที่องิฐานทรพัยากรท้องถิน่ 
สถานการณ์ : การยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนในรูปแบบใหม่ๆ ทั ง

ผู้ประกอบการทางธุรกิจเกษตรกรและแรงงานทั่วไป เกิดช่องทางใหม่ ๆ ในการปรับตัว น าไปสู่การเกิด
นวัตกรรมใหม่ท่ียกระดับเศรษฐกิจฐานรากของคนในชุมชน 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
• การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื นที่ (circular economy) (Close-loop Economy)  
• การสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ (bio economy) และเศรษฐกิจสีเขียว(green economy) 

จากทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่น 
  สรา้งการเชือ่มโยงใหเ้กดิหว่งโซ่คณุคา่ทีเ่ปน็ธรรม 

สถานการณ์ : สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการผลิตที่ข้ามชุมชน พื นที่ จังหวัด เสริมศักยภาพให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและระบบเศรษฐกิจฐาน
รากในรูปแบบใหม่ ๆ  

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
• สร้าง partnership ผ่าน Connectors ในคลัสเตอร์สินค้าการเกษตร ผลิต และบริการ 

การเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการส าหรับคนฐานราก การสร้าง Health-Food 
Literacy ใน Value chain ด้านอาหาร 

  สร้างระบบแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านมาสู่วิถีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงและยั่งยืน  
สถานการณ์ : การสร้างระบบแรงจูงใจเพ่ือส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจฐานรากเป็น

มาตรการหนึ่งที่ท าให้ชุมชนหันมาให้ความส าคัญ เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้จะท าให้เกิดความ
มัน่คงและยั่งยืน 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
• การเพ่ิมประสิทธิภาพการลงทุนของภาครัฐในการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและ

การสร้างเกณฑ์การวัดและการประเมินประสิทธิภาพของการประกอบการ 
• มาตรการ/กฏหมาย สร้างแรงจูงใจเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับคุณภาพ/มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่น มาตรการส่งเสริมเกษตรชีวภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์/
บริการ แก่กลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน 

• จัดตั งกองทุน สวัสดิการ การประกันราคา กองทุนกู้ยืมดอกเบี ยต่ าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ผู้ประกอบการรายย่อย มีมาตรการและแรงจูงใจเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และกองทุนเพ่ือส่งเสริมการผลิตพื นฐาน การแปรรูป การ
บริหาร การตลาด การผลิตอาหาร ความจ าเป็นพื นฐานอย่างพอเพียง พัฒนาวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม ธุรกิจชุมชน 

• การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการกองทุนเพ่ือการเกษตรและแหล่งสินเชื่อ
การเกษตรของภาครัฐเพ่ือการเข้าถึงของเกษตรรายย่อย 

  สร้างระบบฐานข้อมูลชุมชนที่ชุมชนเข้าถึงได้ 
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สถานการณ ์: การสร้างระบบฐานข้อมูลที่ update ครอบคลุม และชุมชนสามารถเข้าถึงได้ เกิด
การเรียนรู้และออกแบบการท างานร่วมกัน ตลอดจนตัดสินใจระดับพื นที่ เชื่อมโยงกับข้อมูลหลายระดับ 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
• จัดท าระบบฐานข้อมูลและช่องทางในการน าข้อมูลชุมชน มาใช้ประโยชน์เพ่ือการ

ประกอบการ/การตัดสินใจการพัฒนานโยบายและนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยง
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการผลผลิต แปรรูป และการตลาด 

• mapping ฐานข้อมูลในระดับพื นที่ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
 

หนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งกับโปรแกรม 
 หน่วยงานรัฐ(กรมการพัฒนาชุมชน/เกษตร

และสหกรณ์ อุตสาหกรรม/พาณิชย์จังหวัด 
 กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
 กระทรวงอุตสาหกรรม   
 กระทรวง อว. (มหาวิทยาลัย /Innovation  

hub ในมหาวิทยาลัย มทร.) 
 กระทรวงศึกษาธิการ   
 กระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น) 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 กระทรวงพาณิชย์ 
 ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 
 กลุ่มองค์กรเกษตรกร คลัสเตอร์การผลิต 
 ผู้ประกอบการในพื นที่(โรงแรม ร้านอาหาร 

โรงงานแปรรูป Farm outlet 
 กลุ่มเครือข่ายองค์กรชาวบ้าน  
 สถาบันการเงิน (ธกส. ออมสิน ฯลฯ) 
 องค์กรชุมชน 
 TCDC 
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แผนดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
โปรแกรมท่ี 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า  

(Personalized Poverty Eradication/Accuracy Disparity) 
 

 

ตวัอยา่งโปรแกรมย่อย (Subprograms/Sectors) 
• Big data ระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อบ่งชี กลุ่มเป้าหมาย บริหารจัดการความช่วยเหลือและ

ติดตามประเมินผลการแก้ปัญหาความยากจน 
• การพัฒนาอาชีพและทักษะการประกอบการของเกษตรกรและคนจกกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
• การพัฒนาระบบหนุนเสริมและโครงสร้างพื นฐานเพ่ือการปรับเปลี่ยนอาชีพ 
• การจัดสวัสดิการเพื่อเข้าถึงคนจนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
• การพัฒนาระบบเกษตรกรรายย่อย / Smart Farmings/ SMEs 

 

ตวัอยา่งรายละเอยีดโปรแกรมยอ่ย 
  Big data ระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อบ่งชี กลุ่มเป้าหมาย บริหารจัดการความช่วยเหลือและติดตาม
ประเมินผลการแก้ปัญหาความยากจน 

สถานการณ์ : ระบบฐานข้อมูลข่าวสารที่ ในการประกอบอาชีพ ไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ 
เกิดความไม่เสมอภาคทางสังคม 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
• จัดท าระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือบ่งชี กลุ่มเป้าหมาย บริหารจัดการความช่วยเหลือและ

ติดตามประเมินผลการแก้ปัญหาความยากจน 
• บูรณาการระบบฐานข้อมูลของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  การพัฒนาอาชีพและทักษะการประกอบการของเกษตรกรและคนจนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  
สถานการณ์ : การพัฒนาอาชีพและทักษะการประกอบการยังไม่สอดรับกับความต้องการบน

ฐานทุนที่มี รวมถึงขาดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
• การพัฒนาความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี และศูนย์แหล่งเรียนรู้ทักษะในการ

ประกอบอาชีพ การบริหารจัดการเงินทุนและการจัดการตลาดให้กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
• กองทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพส าหรับเกษตรกรและคนจนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

  การพัฒนาระบบสนับสนุน โครงสร้างพื นฐานเพื่อการปรับเปลี่ยนอาชีพ  
สถานการณ์ : เกษตรกรและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะยังขาดการพัฒนาระบบสนับสนุน และ

โครงสร้างพื นฐานที่เอื อให้เกิดการปรับเปลี่ยนอาชีพ 
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
• สร้างหลักประกันแก่กลุ่มคนยากจน ผู้ด้อยโอกาสในการประกอบอาชีพ  
• การสร้างโอกาสการเข้าถึงทรัพยากร การยกระดับคุณภาพชีวิตและความสามารถในการ

พ่ึงพาตนเอง  

แผนงาน/โครงการส าคญั 
• ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า 
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• สร้างภูมิคุ้มกันและลดความรุนแรงที่ที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ และภัยพิบัติเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมให้กับผู้ที่ยากจนและอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 

• ระบบการคุ้มครองทางสังคมและเพ่ิมภูมิคุ้มกันความเสี่ยงด้วยแผนงาน มาตรการ บริการ
สังคมในระดับพื นที่แก่คนยากจนอย่างทั่วถึง ควบคู่ไปกับการจัดสวัสดิการโดยชุมชนเพ่ือ
การแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือกันเองระหว่างสมาชิก 

• การใช้ข้อมูลเพื่อการผลิตและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ 
  การจัดสวัสดิการเพื่อเข้าถึงคนจนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  

สถานการณ์ : คนจนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะยังไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการที่ต้องการและจ าเป็นที่
รัฐจัดให้  

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
• สร้างระบบมาตรฐานคุ้มครองทางสังคมได้ครอบคลุมถึงกลุ่มคนยากจน  
• สร้างระบบบริการสุขภาพที่ดีเพ่ือให้คนเข้าถึงมากขึ น บริการด้านการศึกษาพื นฐานมุ่งเน้น

ไปที่โอกาสการเข้าถึงการศึกษา และใช้เทคโนโลยีประกอบการศึกษามากขึ น โครงสร้าง
พื นฐาน ตั งinternet ความเร็วสูงทุกหมู่บ้าน 

  การพัฒนาระบบเกษตรรายย่อย / Smart Farmer/ SMEs 
สถานการณ์ : การพัฒนาเกษตรรายย่อย Smart Farmer SMEs ที่ผ่านมายังไม่เป็นระบบและ

สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย     
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
• เสริมสร้างศักยภาพและกระบวนการเรียนรู้ของคนจน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของคนจน

ในการวิเคราะห์คิดเป็นท าเป็นและแก้ไขปัญหาได้ 
• การพัฒนาระบบเกษตรรายย่อย / Smart Farmer/ SMEs 
• พัฒนาระบบข้อมูล เพ่ือการสนับสนุนการจัดการผลิตและการจัดการการตลาด 
• สร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพเกษตร 

  ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า 
สถานการณ์ : ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ปัญหาความยากจนในภาพรวมของประเทศ

จะลดลงจากจ านวนผู้ยากจน 34.1 ล้านคนในปี 2531 เหลือเพียง 5.8 ล้านคน ในปี 2559แต่ด้วย
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในการขจัดความยากจนตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable 
Development Goal- SDGs) คือ ขจัดทุกรูปแบบให้แล้วเสร็จภายในปี 2573 รวมถึงก าหนดให้เพิ่มรายได้
ต่อหัวของกลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และเพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
บริการพื นฐานทางสังคมของภาครัฐ 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
• สร้างกลไกการบริหารจัดการภาพรวมของการแก้ปัญหาและความยากจน (กลไกระดับชาติ 

การจัดท าแผนและการบูรณาการจังหวัด ต าบล ตามแนวทางการพัฒนาส าคัญ (issue)   
• สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การพัฒนาระบบและบูรณาการการจัดระบบบริการสังคมแก่คน

ยากจนเพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการ 
 

หนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งกับโปรแกรม 
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม 

 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ 
 สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 กระทรวงศึกษาธิการ 

 กรมส่งเสริมการเกษตร 
 กรมวิชาการการเกษตร 
 ภาคประชาสังคม  
 กลุ่มคนยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้เปราะบาง 
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แผนดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
โปรแกรมท่ี 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ (Smart/ Livable City) 

 

 

ตวัอยา่งโปรแกรมย่อย (Subprograms/Sectors) 
• เมืองน่าอยู่ ทันสมัย ใกล้บ้าน มีงานท า 
• การพัฒนาเขตพิเศษและความร่วมมือในภูมิภาค 
• ความร่วมมือประชารัฐเพ่ือการพัฒนาเมืองน่าอยู่และเมืองอัจฉริยะ 
• การพัฒนาระบบงบประมาณพื นที่และระบบบริหารราชการแผ่นดินเพื่อการกระจาย

ศูนย์กลางความเจริญ 
• การเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการพื นที่ 
• การศึกษาเพ่ือเสนอแนะแนวทางและนวัตกรรมในการยกระดับและสร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกิจที่เอื อต่อการกระจายรายได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนศักยภาพของฐาน
ทรัพยากรของแต่ละพื นที่ ทั งทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางวัฒนธรรมและสังคม ของแต่
ละจังหวัด 

 

แผนงาน/โครงการส าคญั 
• การส ารวจและประเมินศักยภาพ ทุนทรัพยากร ทุนวัฒนธรรม การวิเคราะห์เชิงพื นที่ และ

การวิเคราะห์เชิงสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์  
• การเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในพื นที่ ทั งการเพ่ิมความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพ ใน

การผลิต เพิ่มการจ้างงานโดยการให้ความส าคัญส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาในเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ 

• หาโครงสร้างการกระจายรายได้ที่เหมาะสมตามบริบทของการพัฒนาในพื นที่ของเมืองแต่
ละแห่งทั งโครงสร้างทางสังคม เชื อชาติ วัฒนธรรมการศึกษา ทักษะของแรงงาน 

 

ตวัอยา่งรายละเอยีดโปรแกรมยอ่ย 
  เมืองนา่อยู ่ทนัสมยั ใกลบ้า้น มงีานท า 

สถานการณ์: ปัจจุบัน ประเทศไทยประสบปัญหาความเหลื่อมล  าของเมืองศูนย์กลางความเจริญ
ทั งด้านการศึกษา   สาธารณสุข และศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่เป็นหลัก ท าให้เกิด
การอพยพของผู้คนเพ่ือแสวงหาโอกาสที่ดีในชีวิต อาทิ แรงงานจ านวนมากละทิ งถิ่นฐานเข้าไปท างานใน
เมืองใหญ่ พื นที่ชนบทจึงขาดแรงงาน ขณะเดียวกัน การเติบโตของเมืองที่ไม่สมดุลส่งผลกระทบต่อเมืองใหญ่
เช่นกัน อาทิ การเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสังคม และความแออัด ในเมืองใหญ่ ดังนั น การกระจาย
ศูนย์กลางความเจริญไปยังเมืองรอง และเมืองขนาดเล็ก และสร้างเมืองน่าอยู่เป็นแนวทางท่ีควรเร่งพัฒนา  

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
1. การพัฒนา s-curve ที่ตั งอยู่บนฐานทรัพยากรของท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจระดับ

พื นที่ เป็นแนวทางหนึ่งในการกระจายความเจริญ เพ่ือให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจใน
ระดับจังหวัด เกิดการกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล  าของการจัดสรรและการกระจาย
ผลผลิตและความมั่งคั่งทั งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ โดยประชาชนในพื นที่
ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพื นฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน ทั งนี  เพ่ือลดปัญหาการ
อพยพย้ายถิ่นไปสู่เมืองใหญ่ 
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2. การพัฒนาความรู้และพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยความรู้ต้อง
มากกว่าระดับการวิจัยหากเพ่ือการพัฒนา ซึ่งความรู้ดังกล่าวจะถูกใช้เป็นข้อมูลเชิง
ประจักษ์ (evidence base) ในการก าหนดทิศทางการพัฒนา 

3. สร้างแนวทางกลไกใหม่เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือในการสร้างโครงการพัฒนาเมือง 
 

หนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งกับโปรแกรม 
 กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม   
 กระทรวงพาณิชย์ 
 กระทรวงแรงงาน  
 กระทรวงศึกษาธิการ  

 
 กระทรงอุตสาหกรรม 
 การเคหะแห่งชาติ  
 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

(TDRI)   
 ภาคเอกชน อาทิ บริษัทพัฒนาเมือง  
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แผนดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
16. ปฏิรูประบบ ววน. (Reinventing Research System) 

 

 

ตวัอยา่งโปรแกรมย่อย (Subprograms/Sectors) 
• หลักสูตรร่วมวิจัยและนวัตกรรมกับภาคเอกชน (Real sector linkage: R&D, tech 

transfer, curriculum) 
• การออกแบบระบบบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้าน ววน.  
• การออกแบบระบบการจัดสรรทุนและบริหารงบประมาณ 
• การออกแบบระบบติดตามประเมินผล 
• การออกแบบระบบเชื่อมโยงข้อมูล 

 

ตวัอยา่งรายละเอยีดโปรแกรมยอ่ย 
  Global partnership program 

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกิดเป้าหมายร่วมและมีการท างานที่สอดรับกันอย่าง
มีประสิทธิผล และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานวิจัยทั งในและ
ต่างประเทศ สร้างโอกาสในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านความ
ร่วมมือระดับนานาชาติ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของประเทศไทยในการเลือก การรับ การถ่ายทอด และการ
ร่วมมือกบับุคคล หรือหน่วยงานต่างประเทศ ท าให้ได้วิทยาการและเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: 
การสร้างเครือข่าย  การแลกเปลี่ยนบุคลากร ววน. การท างานวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยไทย

กับนักวิจัยและภาคเอกชนต่างประเทศในสาขาที่มีความส าคัญของประเทศ 
 

 

หนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งกับโปรแกรม 
 มหาวิทยาลัยกลุ่มที่มุ่งสู่คุณภาพระดับโลก 
 มหาวิทยาลัยเป็นเลิศในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและภูมิภาค 
 มหาวิทยาลัยเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 มหาวิทยาลัยและภาคเอกชนต่างประเทศ 
 แหล่งทุนต่างประเทศ 

 

 
 

แผนงาน/โครงการส าคญั 
• Global partnership program 


