(ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท และนโยบายของรัฐบาล โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อ “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่
กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนว
หน้าในสากล นาพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ” การจัดทา (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์ฉบับนี้ คานึงถึง
บริบทของการปฏิรูปประเทศในปัจจุบัน การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็น
กระทรวงใหม่ และบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงออกแบบให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม (platform) ความร่วมมือ ตามเป้าประสงค์ของการพัฒนา
ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้ 2) การวิจยั และสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทาย
ของสัง คม 3) การวิจัย และสร้างนวัต กรรมเพื่อ เพิ่ม ขีดความสามารถการแข่งขัน และ 4) การวิจัย และสร้าง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้า โดยดาเนินงานควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ยุทธศาสตร์การดาเนินงานในแต่ละแพลตฟอร์ม ได้กาหนดเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ (Objectives and Key Results: OKR) และชุดโปรแกรมภายใต้แพลตฟอร์ม เพื่อเป็น
แนวทางในการออกแบบแผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศต่อไป
ทั้งนี้ สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ และสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมือ่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ได้ร่วมกันจัดทา
(ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2563 – 2565 ขึ้นเพื่อเป็นแผนระยะกลาง
โดยมียุ ทธศาสตร์ ห ลั กที่ ส อดคล้ องกับ (ร่ าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 เพื่อให้ทันการกับการจัดสรรงบประมาณปี 2563 - 2564 ตามแนวทางที่
กาหนดในพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562
มาตรา 11 (1) และ (2) โดยจะมีการปรับปรุ งนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจั ยและนวัตกรรม เป็นระยะ เพื่อให้ ส อดรับกับบริบทของการพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งปรับปรุงให้ มีความสมบูรณ์ขึ้น โดยเพิ่มเติมการมองภาพอนาคต การวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศและของโลก และสถานการณ์การพัฒนาประเทศ
รายสาขา รวมทั้งการพัฒนาเชิงพื้นที่

สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สิงหาคม 2562

บทสรุปผู้บริหาร ......................................................................................................................................... ๑
๑. บทนา ............................................................................................................................................... ๕

๒.

๑.๑ ทิศทางและนโยบายการพัฒนาประเทศ ....................................................................................... ๕
๑.๒ การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม .................................................. ๕
๑.๓ ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ................... ๖
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม .......................... ๙

พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐
๒.๑ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดความสาเร็จ ............................................................................ ๙
๒.๒ แพลตฟอร์มการดาเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ ................................................................................ ๑๐
แพลตฟอร์มที่ ๑ การพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้ .............................................................. ๑๓
แพลตฟอร์มที่ ๒ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ............................. ๒๙
แพลตฟอร์มที่ ๓ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ...................... ๔๑
แพลตฟอร์มที่ ๔ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้า ..... ๕๓
การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ................................................. ๕๘
๒.๓ กลไกการขับเคลื่อน การติดตามและประเมินผล ........................................................................ ๖๓

๓ . *แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ...................................... ๖๗
๓.๑ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสาเร็จ และโปรแกรมย่อย ...................................................................... ๖๗
๓.๒ กลไกการขับเคลื่อนแผนด้าน ววน. และการติดตามประเมินผล .................................................. ๗๘

ภาคผนวก
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หมายเหตุ *เพื่อใช้สาหรับการตั้งกรอบวงเงิ นงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ตามนัยของมาตรา
๑๑ และ ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒)
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้ทันตามปฏิทินงบประมาณ จึงได้จัดทาแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ขึ้นก่อน สาหรับแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศจะได้จัดทา
ขึ้นต่อไป

๓

รั ฐ บาลได้กาหนดยุ ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นแนวทางในการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒ นาแล้ ว ด้ว ยการพัฒ นาตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมของ
ประเทศให้มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน ตามแนวทางที่กาหนดในยุทธศาสตร์ชาตินั้น จาเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยความรู้
และความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนากาลังคนที่เหมาะสม เพื่อ
เป็นกลไกสาคัญในการนาพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ยุทธศาสตร์ชาติได้ระบุวาระ
การพัฒนาที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
(Innovation-driven Economy) รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่
เข้าสู่ สั งคมสู งวัย ตลอดจนรองรั บ ผลกระทบจากพลวัตรของกระบวนการโลกาภิวั ต น์ การย้ายขั้ว อานาจทาง
เศรษฐกิจ และภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ ตลอดจนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คาดว่าจะมีความ
รุนแรงมากขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน (Disruption) จากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

รัฐบาลได้จัดให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ ขึ้นเมื่อปี 2557 และได้กาหนดให้มีวาระการปฏิรูประบบ
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั ย และนวัตกรรม เป็น หนึ่งในวาระการปฏิรูปที่ส าคัญ เพื่อปรับกระบวนทัศน์
การดาเนินงานและทิศทางการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยในเดือนพฤษภาคม 2562 ได้มี
การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขึ้น และตราพระราชบัญญัติเพื่อเป็น
กฎหมายพื้นฐานด้านการพัฒนาระบบ อววน. ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศและบริบท
โลก รวมทั้งเป็นกฎหมายพื้นฐานด้านการส่งเสริมการใช้ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
จานวน 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
๕

10. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ พระราชบั ญญัติ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
พ.ศ. 2562 ได้กาหนดให้มีการจัดตั้งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ขึ้น
เพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอื่น
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเสนอกรอบงบประมาณ อววน. ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็ นชอบ
รวมทั้งทาหน้าที่ปลดล็อคกฎหมาย กฎ และระเบียบเพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม ตลอดจนกากับ เร่งรัด ติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กาหนด
ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบ อววน. โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ระยะยาว รวมทั้งโจทย์ท้าทายที่สาคัญของประเทศ อาทิ
1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ๔) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คม ๕) ยุ ท ธศาสตร์
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2. แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๓ ฉบั บ ประกอบด้ ว ย ๑) ความมั่ น คง
๒) การต่างประเทศ ๓) การเกษตร ๔) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ๕) การท่องเที่ยว ๖) พื้นที่และเมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ ๗) โครงสร้างพื้นฐาน 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) การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ ๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ๒๑) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ ๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
3. ประเด็นเร่งด่วน ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ ๑๕ ประเด็น ประกอบด้วย ๑) ตาบลมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่ งยื น ๒) ปั ญหาความมั่น คงเร่ งด่ว น ๓) ทุจริต คอร์รัปชั่น ๔) จัดการมลพิษทั้งระบบ ๕) การทางาน
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. นโยบายอื่นๆ ที่สาคัญของรัฐบาล อาทิ การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
การยกระดับศักยภาพของแรงงาน การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม การวางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจ ของประเทศสู่ อนาคต การเตรี ย มคนไทยสู่ ศตวรรษที่ ๒๑ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การแก้ไขปัญหาทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจา การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้าง
ความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัย
๖

แล้งและอุทกภัย และการสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดาเนินการเพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
จากโจทย์สาคัญข้างต้น สามารถสรุปประเด็นการพัฒนาที่การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมจะมีบทบาทสาคัญเพื่อสนับสนุนให้โจทย์ท้าทายสาคัญของประเทศบรรลุเป้าหมายได้ ดังนี้
๑. การสร้างคน มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอด
ชีวิต และมีทักษะที่จาเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๒. การสร้างองค์ความรู้ มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสะสมความรู้เพื่อเป็นการวางรากฐานสาหรับ
อนาคต และการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ขีดความสามารถและความเข้มแข็งของประเทศในด้านต่าง ๆ
๓. การสร้ า งนวั ต กรรม มุ่ ง เน้ น การบ่ ม เพาะและพั ฒ นาขี ด ความสามารถผู้ ป ระกอบการ
นวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศทางนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการสร้างและแปลงนวัตกรรมสู่มูลค่าทาง
เศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม
๔. การปรับ บทบาทมหาวิท ยาลัย มุ่งเน้นการส่ งเสริมให้ มหาวิทยาลั ยเป็นฟันเฟืองส าคัญ
ส าหรั บ การสร้ า งคน สร้ า งองค์ ค วามรู้ และการสร้ า งนวั ตกรรมเพื่ อ ตอบโจทย์ ท้ า ทายของประเทศ
ผ่านการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจกลุ่มมหาวิทยาลัย เปลี่ยนหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งจัดระบบ
และการบริหารจัดการ
นอกจากนี้ ได้เสนอแนะกระบวนการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแบบใหม่ ที่มุ่งเน้น
เป้าหมายเพื่อตอบโจทย์ประเทศ และเกิดผลกระทบสูง ดังแสดงในภาพที่ ๑-๑ ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก ดังนี้
๑) ปรับเปลี่ยนจากการวิจัยและนวัตกรรมที่มาจากอุปทาน (Supply side) ที่ตอบโจทย์ของ
ผู้ วิ จั ย ไปสู่ ก ารวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ ม าจากอุ ป สงค์ (Demand side) เพื่ อ ตอบโจทย์ ป ระเทศ ภาคเศรษฐกิ จ
และภาคสังคม
๒) ปรั บ แนวทางการจั ด สรรทุ นวิจั ย จากหั ว ข้ อ วิจั ย รายโครงการ เป็ น วาระการวิ จัย ที่เป็น
โครงการขนาดใหญ่ มีเป้าหมายชัดเจนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
๓) ปรับแนวทางการวิจัยและพัฒนาที่กระจายไปทุกสาขา เป็นการวิจัยและพัฒนาที่มีจุดเน้น
เพื่อสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ
๔) ต้องมีการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี การพัฒนาและการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศ
๕) ปรับกระบวนการดาเนินงานจากหน่วยงานเดียวซึ่งทาให้เกิดการทับซ้อนระหว่างหน่วยงาน
เป็นการดาเนินงานในรูปแบบที่เกิดการสร้างเครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยอย่างเป็นระบบ

๗

ภาพที่ ๑-๑ ทิศทางการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

๘

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ ดังนี้
“เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21
พัฒนาเศรษฐกิจทีก่ ระจายโอกาสอย่างทัว่ ถึง
สังคมทีม่ นั่ คง และสิ่งแวดล้อมทีย่ งั่ ยืน
โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล
นาพาประเทศไปสู่ประเทศทีพ่ ัฒนาแล้ว”
ในการจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)
ฉบับนี้ คานึงถึงบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการปฏิรูปประเทศในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการจัดตั้ง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกระทรวงใหม่ เพื่อเป็นกลไกในการปรับเปลี่ ยน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จึงออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อให้ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง
สามารถมี ส่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานในลั ก ษณะแพลตฟอร์ ม (platform) ความร่ ว มมื อ ตาม
เป้าประสงค์ของการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่
1. การพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้
2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้า
โดยดาเนินงานควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบ อววน. ดังแสดงในภาพที่ ๒-๑

ภาพที่ ๒-๑ เป้าประสงค์และแพลตฟอร์มการดาเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Platform)
ของนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน.
๙

ทั้งนี้ ได้กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ ของนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. ที่สาคัญ ในระยะสั้น
(1 ปี) ระยะกลาง (๓ ปี หรือภายในปี 2565) และระยะยาว (7 ปี หรือภายในปี 2570) ดังสรุปในตารางที่ ๒-๑
ความสาเร็จด้าน
การพัฒนา
กาลังคนและองค์
ความรู้

ตัวชีว้ ดั สาคัญ
2563
2565
จานวนผู้เชี่ยวชาญ วิศวกรและ
5,000
30,000
ช่างเทคนิคเพื่อรองรับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจ EEC (คน)
สัดส่วนผู้จบการศึกษาด้าน
ร้อยละ 35
ร้อยละ 40
STEM (ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งหมด)
จานวนสิทธิบัตรที่มีการใช้งาน
3
5
Patents in Force (ต่อ
ประชากร 100,000 คน)
การยกระดับ
จานวน SMEs ที่มีนวัตกรรม
5,000
10,000
ความสามารถ
(ราย) (ยอดขายเพิ่ม 50 ล้าน
การแข่งขัน
บาท/ราย)
จานวนวิสาหกิจเริ่มต้น
1,000
3,000
(Startup) (ราย)
จานวนวิสาหกิจฐานเทคโนโลยี
100
300
ที่ได้รับการพัฒนา (ราย)
อันดับความสามารถการแข่งขัน
๑ ใน 30
ด้านวิทยาศาสตร์ จัดโดย IMD
ดัชนีความสามารถด้าน
๑ ใน 40
นวัตกรรม (GII)
การลดความ
รายได้เกษตรกรที่ร่วมโครงการ
100,000
150,000
เหลื่อมล้าในสังคม (บาท/ครัวเรือน/ปี)
(จากปัจจุบัน 74,483 บาท/
ครัวเรือน/ปี)
ชุมชนนวัตกรรม (ชุมชน)
2,000
10,000
การพัฒนา
เพิ่ม eco-efficiency จากการ
ร้อยละ 5
ร้อยละ 10
อย่างยั่งยืนและ
ลดการใช้ทรัพยากรและการ
สิ่งแวดล้อม
เกิดของเสีย (ร้อยละ/ปี)
การลงทุนด้าน
การลงทุน R&D ของประเทศ
ร้อยละ 1.2
ร้อยละ 1.5
การวิจัยและพัฒนา (ร้อยละของ GDP)
ตารางที่ ๒-๑ ตัวชี้วัดความสาเร็จของนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. ที่สาคัญ

2570
100,000

ร้อยละ 50
20
50,000
10,000
1,000
๑ ใน 25
๑ ใน 35
250,000

30,000
ร้อยละ 20
ร้อยละ 2.0

๑๐

เพื่อบรรลุซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กาหนด
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานในแต่ละแพลตฟอร์ม พร้อมระบุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ (Objectives and
Key Results: OKR) และชุดโปรแกรมภายใต้ แต่ละแพลตฟอร์ม ซึ่งในอนาคตสามารถทบทวนและปรับปรุงให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และนโยบายของประเทศได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑๑

๑๒

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาว จาเป็นต้องลงทุนในทรัพยากร
บุคคลและสถาบันความรู้ ซึ่งถือเป็นปัจจัยเอื้อที่จะยกระดับ การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ อนาคต และมีทิศทาง
การพัฒนาสอดคล้องกับแนวโน้มของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านเทคโนโลยี ประชากรศาสตร์ ความท้าทายด้าน
สิ่งแวดล้อม ภูมิรัฐศาสตร์ และการปรับเปลี่ยนขั้วอานาจทางการเมืองโลก เป็นต้น โดยเป้าหมายของการลงทุน
พัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้ ต้องปรับเปลี่ยนจากการลงทุนที่ตอบโจทย์ระยะสั้น ไปสู่การลงทุนที่จะเป็น
รากฐานของการพัฒนาในระยะยาวให้ได้มากขึ้น ซึ่งรวมถึงการพัฒนากาลังคนให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับ
การทางานและการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ การสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อการวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็ น ของตนเอง และก้าวสู่ ความเป็นผู้ นาในสาขาที่เป็นจุดแข็งของประเทศ เพื่อลด
การพึ่งพาทรัพยากรบุคคลผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ลดการนาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศซึ่งจะนาไปสู่
การขาดดุลทางเศรษฐกิจ และเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศในระยะยาว และผลักดันให้
ประเทศไทยกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
เป้าหมายและผลสัมฤทธิท์ สี่ าคัญ (Objectives and Key Results: OKR)
เป้าหมาย O1 พัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสู่
การเป็นประเทศรายได้สูง
ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
KR1.1 นักวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น ๒๕ คนต่อประชากรหนึ่งหมื่นคนภายในปี ๒๕๖๔
KR1.2 คนไทยทุกช่วงวัยมีสมรรถนะพร้อมเข้าสู่อาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
KR1.3 มีกาลังคนและสถาบันความรู้/สถาบันเฉพาะทางชั้นนาของโลก
KR1.4 บัณฑิตคุณภาพ/ผู้สาเร็จการศึกษาใหม่มีทักษะตรงหรือใกล้เคียงกับที่ตลาดงานต้องการ จานวน
๑ ล้านคน
KR1.5 สัดส่วนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม (STEM degrees)
แพลตฟอร์มที่ ๑ การพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้ ประกอบด้วย ๖ โปรแกรม คือ
 โปรแกรมที่ ๑ สร้างระบบผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพ
 โปรแกรมที่ ๒ ผลิตกาลังคนระดับสูงรองรับ EEC
 โปรแกรมที่ ๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
 โปรแกรมที่ ๔ ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All)
 โปรแกรมที่ ๕ ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
 โปรแกรมที่ ๖ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่สาคัญ

๑๓

โปรแกรมที่ ๑ สร้างระบบผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพ
การสร้างระบบผลิตและพัฒนากาลังคนคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างปัจจัยเอื้อที่ส่งเสริม การพัฒนา
และใช้ ป ระโยชน์ ศั ก ยภาพก าลั ง คนระดั บ สู ง ให้ ส ามารถท างานตอบสนองการพั ฒ นาประเทศได้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งกาลังคนเพื่ อรองรับกิจกรรมวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น
นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักบริหารจัดการเทคโนโลยี หรือผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในสาขาอื่นๆ โดยครอบคลุม
ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาแรงจูงใจ เช่น ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่น่าดึงดูด รวมถึงเส้นทางอาชีพที่
ส่ ง เสริ ม การเติ บ โตของบุ ค ลากรที่ เ หมาะสมกั บ ศั ก ยภาพ เพื่ อ เก็ บ รั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพสู ง (Talent
retention) ให้ยังคงอยู่ในระบบวิจัยและนวัตกรรมของไทยได้ในระยะยาว และดึงดูดบุคลากรกลุ่มใหม่เข้ามาสู่
ระบบ การสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรมในการผลิตกาลังคนระดับสูงผ่านกลไก
ต่าง ๆ เช่น การบูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน (Work-integrated Learning) การสร้างตลาดงานวิจัยที่ท้า
ทายสาหรับนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง เช่น การสร้างระบบวิจัยรองรับการวิจัยระดับหลังปริญญาเอกหรือหลังปริญญา
โท (Postdoctoral and postgraduate research system) การพัฒนากลไกอานวยความสะดวกและมาตรการ
ดึงดูดให้ ผู้ มีศักยภาพสู งจากต่างประเทศเข้ามาทางานในประเทศไทย การสร้างกลไกดึงศักยภาพคนไทยใน
ต่างประเทศที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ให้มาช่วยพัฒนาประเทศไทย (Reverse brain drain) และการพัฒนา
กลไกแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาคส่วนต่า ง ๆ (Brain circulation) ทั้งสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัยของรัฐ
และภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีในระบบนิเวศนวัตกรรม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิท์ สี่ าคัญ (Objectives and Key Results: OKR)
O1.1 พัฒนาระบบนิเวศเพือ่ การพัฒนาและใช้กาลังคนคุณภาพตรงความต้องการของประเทศ
KR1.1.1 ระบบเพื่อสร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัยและความต่อเนื่องของการวิจัย เพื่อเพิ่มจานวนนักวิจัย
และพัฒนาเป็น ๒๕ คนต่อประชากรหนึ่งหมื่นคนภายในปี ๒๕๖๔
KR1.1.2 ระบบพัฒนากาลังคนร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาบัณฑิต
คุณภาพ/ผู้สาเร็จการศึกษาใหม่ทมี่ ีทักษะตรงหรือใกล้เคียงกับที่ตลาดงานต้องการ จานวน
๑ ล้านคน ภายใน ๔ ปี (ปี ๒๕๖๖)
KR1.1.3 ระบบและกลไกดึงดูดและสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทั้งใน
และต่างประเทศ
ตัวอย่างแผนงาน/โครงการสาคัญ
เป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
หน่วยงานขับเคลื่อน
โครงการสนับสนุนการทาวิจัยและนวัตกรรมระดับหลังปริญญาเอก หลังปริญญาโท และบัณฑิตศึกษารองรับ
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
- พัฒนากลไกสร้างและสะสมบุคลากร
- นักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกและโท
- สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยและผู้จดั การนวัตกรรม
ได้รับการพัฒนาปีละ ๕๐๐ คน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
- ดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงทั้งในและ
- บุคลากรผู้จัดการนวัตกรรมได้รบั การ
และนวัตกรรม
ต่างประเทศให้เข้าสู่อาชีพวิจัยและ
พัฒนาปีละ ๕๐ คน
- สถาบันอุดมศึกษา
นวัตกรรมในประเทศไทย
- เกิดกลไกสะสมและบ่มเพาะนักวิจัย
- สถาบันวิจัยของภาครัฐ
หลังปริญญาเอกและปริญญาโท

๑๔

- ยกระดับให้การวิจัยระดับหลังปริญญา

ระดับสูง พร้อมรองรับการลงทุนของ
เอกและปริญญาโทเป็นแหล่งงานสาคัญ
ภาคอุตสาหกรรม
ของนักวิจัย
- เกิดกลไกขยายผลการพัฒนากาลังคน
- สร้างรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา และ
ระหว่างอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา
อุตสาหกรรม
และสถาบันวิจยั
- ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมและดึงดูดบุคลากรวิจยั และ
พัฒนาทั้งในและต่างประเทศให้เข้ามา
ทางานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม

๑๕

โปรแกรมที่ ๒ การพัฒนากาลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
การพัฒนากาลังคนระดับสูงรองรับ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridorr – EEC) และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เสนอมาตรการและกลไกรองรับ
การพัฒนากาลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่ EEC ซึ่งจะครอบคลุมอุตสาหกรรม
First S-curve และ New S-curve และการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ได้ แ ก่ การขนส่ ง ทางราง พาณิ ช ย์ น าวี
และโลจิสติกส์ และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายกาลังคนทั้งระดับอาชีวศึกษา ปริญญาตรี โท และเอก โดยมีมาตรการ
และกลไกที่สาคัญ ได้แก่ การพัฒนาระบบข้อมูลและแผนความต้องการบัณฑิต ของประเทศและของพื้นที่ EEC
การพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีให้แก่ บุคลากรสถานประกอบการที่มีโจทย์การพัฒนากาลังคนหรือโจทย์
การวิจัยร่วมกัน (Training Consortium หรือ R&D Consortium) การส่งเสริมการพัฒนากาลังคนหรือการวิจัย
ร่วมระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในพื้นที่ EEC ผ่านกลไกต่าง ๆ เช่น การบูรณาการการเรียนรู้กับ
การทางาน (Work-integrated Learning) กลไกเคลื่อนย้ายบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ (Talent Mobility) และการทาวิจัยระดับหลังปริญญาเอกหรือปริญญาโทที่มีโจทย์วิจัยมาจากสถาน
ประกอบการในพื้นที่ EEC การใช้นวัตกรรมทางการศึ กษาแบบ Sandbox เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ความต้ อ งการของสถานประกอบการในพื้ น ที่ EEC การจั ด หาบุ ค ลากรเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารค าปรึ ก ษาแก่ ส ถาน
ประกอบการที่ต้องการต่อยอดกลยุทธ์กิจการไปสู่การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม การต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมในพื้นที่ EEC
เป้าหมายและผลสัมฤทธิท์ สี่ าคัญ (Objectives and Key Results: OKR)
O1.2 มีกาลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
KR1.2.1 ระบบข้อมูลและแผนความต้องการบัณฑิตในระดับประเทศ และพื้นที่ EEC
KR1.2.2 แรงงานมีทักษะระดับสูง ตรงกับความต้องการเพื่อการพัฒนา EEC โดยพัฒนาบุคลากรรองรับ
อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ให้ได้ ๔๗๐,๐๐๐ คน ภายในปี ๒๕๖๖
ตัวอย่างแผนงาน/โครงการสาคัญ
เป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
หน่วยงานขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีให้แก่สถานประกอบการ แบบ Training Consortium
พัฒนาแรงงานทักษะระดับสูงที่เป็นความ เกิดกลไกพัฒนาแรงงานทักษะระดับสูงที่ - สานักงานพัฒนา
ต้องการร่วมกันของสถานประกอบการใน เป็นความต้องการร่วมกันของสถาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พื้นที่ EEC
ประกอบการในพื้นที่ EEC
แห่งชาติ (EECi)
- สถาบันอุดมศึกษา
- สถาบันวิจัย หรือสถาบัน
ฝึกอบรมของรัฐใน EEC หรือ
พื้นที่ใกล้เคียง

๑๖

เป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
หน่วยงานขับเคลื่อน
โครงการใช้กลไก Sandbox จัดทาหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
พัฒนาหลักสูตร ที่เป็นนวัตกรรมการศึกษา เกิดนวัตกรรมหลักสูตรการศึกษาที่เป็น
- สานักงาน
เพื่อผลิตกาลังคนระดับสูงในสาขาขาด
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาหลายแห่ง คณะกรรมการนโยบายเขต
แคลน และรองรับความต้องการของพื้นที่
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
EEC
- สถาบันอุดมศึกษา

๑๗

โปรแกรมที่ ๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนากลไกและมาตรการเพื่ อ
ส่งเสริมการศึกษาและการเรีย นรู้ ตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะใหม่ ๆ รองรับอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลก และเพื่อเพิ่มความสามารถในการถูกจ้างงาน โดยสนับสนุนโปรแกรม
การศึกษาและการฝึกอบรม ผ่านการศึกษาในระบบปกติ (Formal education) การศึกษานอกระบบ (Informal
education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Non-formal education) โดยมีประเด็นครอบคลุมถึง การยกระดับ
ระบบพั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะส าหรั บ บุ ค ลากรวั ย ท างานผ่ า นการฝึ ก อบรมระยะสั้ น (Upskill/reskill)
และการเรี ย นรู้ ผ่ า นระบบ Massive Open Online Courses (MOOCs) การปรั บ ระบบการศึ ก ษาให้ ร องรั บ
ความต้ อ งการของคนท างาน เช่ น การพั ฒ นาระบบธนาคารหน่ ว ยกิ ต (National Credit Bank System)
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนแบบระยะสั้นแบบ Nano-degree ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น การพัฒนามาตรการ
สนั บ สนุ น บุ คคลที่ต้องการพัฒ นาทักษะ เช่น เงินอุดหนุน ส าหรับการฝึ กอบรมระยะสั้ น (Life-long Learning
Credit) ฐานข้อมูลสาหรับบริหารจัดการการพัฒนาทักษะ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการสร้างกลไกพัฒนา
ทักษะเพื่อการทางานและใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ ให้แก่เยาวชนให้มีสมรรถนะที่พร้อมเข้าสู่อาชีพ
หรือมีทักษะด้านนวัตกรรมทีส่ ามารถต่อยอดสู่การศึกษาระดับสูงหรือการสร้างธุรกิจในอนาคต
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ (Objectives and Key Results: OKR)
O1.3 พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะเพื่ออนาคต
KR1.3.1 : บุคลากรวัยทางานมีทักษะใหม่ สามารถปรับตัวจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
และรูปแบบธุรกิจอย่างฉับพลัน (disruption)
KR1.3.2 : ระบบการเรียนรู้และเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เข้าถึงได้สาหรับทุกคน
KR1.3.3 : เยาวชนมีทักษะแห่งอนาคต โดยเฉพาะทักษะด้านวิจัย วิศวกรรม และนวัตกรรม โดยการสร้าง
โรงประลองทางวิศวกรรม ๑๐,๐๐๐ แห่ง ภายใน ๔ ปี (ปี ๒๕๖๖)
ตัวอย่างแผนงาน/โครงการสาคัญ
เป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
โครงการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ (National Academic Credit Bank)
พัฒนาระบบการเรียนรู้แบบสะสมหน่วย เกิดระบบการเรียนรู้แบบสะสมหน่วยกิต
ที่เชื่อมโยงสมรรถนะอาชีพและระบบ
กิต เพื่อให้การศึกษาในระบบสามารถ
ตอบสนองความต้องการพัฒนาความรู้และ การศึกษาเข้าด้วยกัน และสามารถถ่ายโอน
หน่วยกิตระหว่างสถาบันการศึกษาได้ และทุก ทักษะของบุคลากรวัยทางาน
คนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้

หน่วยงานขับเคลื่อน

สานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา
- สถาบันอุดมศึกษา
- สถาบันการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา

๑๘

เป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ

หน่วยงานขับเคลื่อน

โครงการพัฒนามาตรการทางการเงินส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ (Life-long Learning Credit)
พัฒนามาตรการทางการเงินเพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรวัยทางานมีทักษะใหม่ สามารถ
- สานักงานคณะกรรมการ
บุคคลสามารถเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น
ปรับตัวจากผลกระทบของการเปลีย่ นแปลง
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
เทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจอย่างฉับพลัน
นวัตกรรม
(disruption)
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
- สถาบันอุดมศึกษา
- สถาบันฝึกอบรมของภาครัฐ
และเอกชน

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมในโรงเรียน (STEAM Lab)
ขยายผลห้องปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมใน
โรงเรียน (STEAM Lab) เพื่อให้เยาวชนได้
ฝึกฝนทักษะด้านนวัตกรรมและ
วิศวกรรมศาสตร์

พัฒนาเยาวชนให้มีทักษะด้านนวัตกรรม และ
วิศวกรรมศาสตร์ ก่อให้เกิดการสร้างนวัตกร
และวิศวกรที่มคี ุณภาพสูงและมีความรู้
เทคโนโลยีขั้นสูง ผ่านการขยายผล STEAM
Lab ๒,๕๐๐ แห่ง ภายใน ๕ ปี

- สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- สถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและระดับ
อาชีวศึกษา

๑๙

โปรแกรมที่ ๔ ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All)
การส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
กาลังคนและสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านของภาคเศรษฐกิจและ
สังคมจากยุคเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ โดยการดาเนินงานจะครอบคลุมการสร้างทักษะและ
ความรู้ พื้น ฐาน และแรงบั น ดาลใจเกี่ย วกับ ปัญญาประดิษ ฐ์ให้ กับเด็กและเยาวชน ครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา การพัฒนาแรงงานด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดกาลังคนป้อนตลาดแรงงานที่สามารถทางานโดย
ใช้เทคโนโลยี ปั ญญาประดิ ษฐ์ และการเรี ย นรู้ ของเครื่ อ ง (AI/Machine Learning) ได้ การพัฒ นานักวิจั ย ด้ า น
ปัญญาประดิษฐ์ การสร้างความเข้าใจสาหรับ สาธารณะและการรับรู้ในสังคมด้านปัญญาประดิษฐ์ การประยุกต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์กับเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การส่งเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และ
การถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ใช้งานและผู้ประกอบการทั่วไป และการพัฒนาขีดความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์
ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิท์ สี่ าคัญ (Objectives and Key Results: OKR)
O1.4 พัฒนากาลังคนทีส่ ามารถทางานโดยใช้เทคโนโลยีปญ
ั ญาประดิษฐ์ และส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์
เพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
KR1.4.1 เด็กและเยาวชนมีความเข้าใจและทักษะพื้นฐานด้าน AI จานวน ๒๐๐,๐๐๐ คน
KR1.4.2 กาลังคนป้อนตลาดแรงงานที่สามารถทางานโดยใช้เทคโนโลยี AI หรือสามารถพัฒนาต่อยอด
เทคโนโลยีด้าน AI จานวน ๒๐๐,๐๐๐ คน
KR1.4.3 ผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถเพิ่มกาลังการผลิต (Productivity) ด้วยเทคโนโลยี AI จานวน
๕,๐๐๐ ราย
ตัวอย่างแผนงาน/โครงการสาคัญ
เป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
หน่วยงานขับเคลื่อน
โครงการปัญญาประดิษฐ์สาหรับทุกคน (AI for All)
- สร้างความเข้าใจการศึกษาพื้นฐานด้าน - จานวนเด็กและเยาวชนที่เกิดความเข้าใจ - สถาบันอุดมศึกษา
ปัญญาประดิษฐ์ ให้กับเด็กและเยาวชน
และทักษะพืน้ ฐานด้าน AI ๔๐๐,๐๐๐ - กระทรวงการอุดมศึกษา
- พัฒนาแรงงานด้านปัญญาประดิษฐ์
คน
วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
สร้างให้เกิดกาลังคนป้อนตลาดแรงงานที่ - จานวนแรงงานที่สามารถทางานโดยใช้
นวัตกรรม
สามารถทางานโดยใช้เทคโนโลยี
AI/ Machine Learning ๒๐,๐๐๐ คน - กระทรวงดิจิทัลเพือ่
ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรูข้ อง
- จานวนคนที่มีความเป็นนวัตกร สามารถ
เศรษฐกิจและสังคม
เครื่อง (AI/Machine Learning) ได้
พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีด้าน
- สร้างความยัง่ ยืนในการนาเทคโนโลยี
AI/Machine Learning ๕๐๐ คน
ด้านปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานให้กับสังคม - จานวนองค์กรที่สามารถเพิ่มกาลังการ
โดยการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและส่งเสริม ผลิตด้วยเทคโนโลยี AI ๕ องค์กร
ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ
โครงการปัญญาประดิษฐ์/ วิทยาการหุ่นยนต์สาหรับทุกคน (AI/ Robotics for All)

๒๐

-

-

-

-

เป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความรู้ - มีผู้เข้าร่วมงานการจัดการแข่งขัน
ความสามารถทางด้านระบบอัตโนมัติ
หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและ
หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์การจัดการแข่งขัน
ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และ
หุ่นยนต์ ๒๐,๐๐๐ คน/ปี
การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
- ระบบ Sharing Resource for
เทคโนโลยีให้กับผู้ใช้งานและ
education via Network ที่มีคนใช้งาน
ผู้ประกอบการทั่วไปเพื่อให้เกิดความรู้
ปีละ ๒๐,๐๐๐ คน/ปี
ความเข้าใจในการใช้งานอย่างเหมาะสม
พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมระบบ
อัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์
ให้มีศักยภาพสูงขึ้น
พัฒนาอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ
หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ ของ
ประเทศให้ได้มาตรฐานสากล

-

-

หน่วยงานขับเคลื่อน
สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันวิจัยของรัฐ
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
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โปรแกรมที่ ๕ ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
ปัจจุบันการจาแนกการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์เริ่มไม่ชัดเจน เนื่องจากความรู้และเทคโนโลยีที่
เกิดขึ้นใหม่ล้วนมีรากฐานจากการวิจัยที่ซ้อนทับกันมากขึ้น ดังนั้นการส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier
Research) จึงมุ่งไปในทิศที่นาไปสู่ความเป็นพื้นฐานขั้นสูงที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ (Fundamental advancement
beyond frontier of knowledge) โดยไม่ได้จากัดว่าต้องเป็นงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์ หรืองานวิจัย
อุตสาหกรรม ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยขั้นแนวหน้าอาจจาแนกตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้เป็น 3 ลักษณะ
ดังนี้ 1) การนาไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ (New discovery) 2) การทาสาเร็จเป็นครั้งแรกในโลก (First in class)
3) การสร้างสิ่งที่ดีที่สุดในโลก (Best in class) ซึ่งทั้งสามประเภทนี้ล้วนแต่ก้าวข้ามขอบเขตของความรู้ ทั้งสิ้ น
อย่างไรก็ดี สิ่งที่อาจจะช่วยให้จาแนกงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยขั้นแนวหน้าก็คือ เป้าหมายในการตอบสนอง
ความท้ า ทายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต งานวิ จั ย พื้ น ฐานมุ่ ง สร้ า งความรู้ ใ หม่ โ ดยละไม่ ก ล่ า วถึ ง เป้ า หมาย
ในการตอบสนองความท้าทายของอนาคต ในขณะที่งานวิจัยขั้นแนวหน้าคานึงถึงเป้าหมายในการตอบสนอง
ความท้าทายดังกล่ าว ประวัติศาสตร์ ที่ผ่ านมาแสดงให้ เห็ นว่าการวิจัยทั้งสองแบบเกื้อกูล และพึ่งพาอาศัยกัน
หากสามารถลงทุ น การวิ จั ย ทั้ ง สองกลุ่ ม อย่ า งสมดุ ล จะก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ในการสร้ า งความรู้ ใ หม่
สร้างเทคโนโลยีใหม่และสร้างความพร้อมในการรับมือความท้าทายในอนาคต
เป้าหมายและผลสัมฤทธิท์ สี่ าคัญ (Objectives and Key Results: OKR)
O1.5a พัฒนาระบบนิเวศการวิจยั พืน้ ฐานและการวิจยั ขัน้ แนวหน้าให้เกิดขึน้
KR1.5a.1 กรอบการวิจัย กระบวนการให้ทุน การติดตามและประเมินผลการวิจัยพื้นฐานและการวิจัย
ขั้นแนวหน้า
KR1.5a.2 โครงสร้างพื้นฐานการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยขั้นแนวหน้า เช่น ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้า
ห้องปฏิบัติการกลาง (central facility) การจัดทาวารสารวิชาการ การประชุมวิชาการ
องค์กรวิชาการเฉพาะทางและองค์กรให้ทุนที่เชี่ยวชาญในการให้ทุนวิจัยพื้นฐานและการวิจัย
ขั้นแนวหน้า
O1.5b พัฒนาความรูด้ ้านวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทจี่ าเป็นในการสร้างโอกาสให้คนไทยเป็น
เจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีต่ อบสนองความท้าทายในอนาคตของประเทศ
KR1.5b.1 องค์ความรู้และกระบวนทัศน์ใหม่ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สร้างความเข้าใจและ
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม อย่างน้อย ๓ เรื่อง
KR1.5b.2 จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Top-tier
Journals) อย่างน้อย ๕๐ ฉบับ
KR1.5b.3 ผลงานวิจัยที่เป็นการค้นพบสิ่งใหม่ (New Discovery) การทาสาเร็จเป็นครั้งแรกในโลก
(First in Class) หรือการสร้างสิ่งที่ดีที่สุดในโลก (Best in Class) อย่างน้อย ๓ เรื่อง
KR1.5b.4 เครือข่ายนักวิจัยไทยมีส่วนร่วมใน global research value chain เกิดโครงการวิจัยร่วมกับ
กลุ่มวิจัยสาคัญของโลกหรือได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานให้ทุนสาคัญของโลก อย่างน้อย
๑๐ โครงการ
KR1.5b.5 การเกิดขึ้นของธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้น (Deep-tech) การพัฒนาเทคนิคทางด้าน
วิศวกรรมหรือต้นแบบ (Prototype) ที่เกิดจากงานวิจัยขั้นแนวหน้า อย่างน้อย ๑๐ บริษัท
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ตัวอย่างแผนงาน/โครงการสาคัญ
เป้าหมาย
ผลสัมฤทธิท์ สี่ าคัญ
โครงการพัฒนาระบบนิเวศการวิจยั พืน้ ฐานและการวิจยั ขัน้ แนวหน้าระยะที่ ๑
- เกิดเครื่องมือที่จาเป็นในการวิจยั
- กรอบการวิจัย กระบวนการให้ทุน
พื้นฐานและการวิจัยขั้นแนวหน้า
การติดตามและประเมินผลการวิจัย
- ทาให้การวิจัยพื้นฐานและการวิจัยขั้น
พื้นฐานและการวิจัยขั้นแนวหน้า
แนวหน้าเกิดขึ้นได้จริง มีความต่อเนื่อง - แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การวิจัยพื้นฐานและการวิจัยขั้นแนว
มีทิศทางและมีประสิทธิภาพ
หน้า เช่น ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้า
ห้องปฏิบัติการกลาง มาตรฐานการ
จัดทาวารสารวิชาการ มาตรฐานการ
ประชุมวิชาการ องค์กรวิชาการเฉพาะ
ทางและองค์กรให้ทุนที่เชี่ยวชาญ
เฉพาะ
โครงการสนับสนุนแผนปฏิบตั กิ ารบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย
- สนับสนุน วิจัยและพัฒนาด้าน
- โครงสร้างพืน้ ฐานทั้งระบบรวมไปถึง
การแพทย์แบบจีโนมิกส์ในการสร้าง
บุคลากร ที่พร้อมสาหรับการบริหาร
องค์ความรู้ เทคโนโลยี รวมถึง
จัดการข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์ทไี่ ด้จาก
ฐานข้อมูลจีโนม โครงสร้างพืน้ ฐาน
โครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย
บุคลากรและบริหารจัดการเพื่อผลักดัน - มีฐานข้อมูลจีโนมในประชากรไทย
และต่อยอดสู่การบริการและ
อย่างน้อย ๑๐,๐๐๐ ราย/ปี เพื่อใช้
อุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์
เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงของประเทศ
- เกิดอุตสาหกรรมการบริการทาง
- องค์ความรู้และเทคโนโลยีดา้ น
การแพทย์สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีขั้น
การแพทย์ระดับจีโนม ทีส่ ามารถ
สูง (Genetic testing service) รองรับ ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการบริการ
ความต้องการของประชาชน ทั้งในและ ทางการแพทย์ดว้ ยเทคโนโลยีขนั้ สูง
ต่างประเทศ
อย่างน้อย ๑ บริการ
แผนงานสร้างโอกาสและความสามารถในการเข้าสูย่ คุ เทคโนโลยีควอนตัม
- สร้างงานวิจัยและทีมวิจัยที่มีความเป็น - เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
เลิศทางวิชาการสามารถรองรับการ
ประเทศ (International
ถ่ายทอดเทคโนโลยีควอนตัมและต่อ
collaboration) รวมถึงการสร้าง
ยอดเป็นผู้นาเทคโนโลยีควอนตัมใน
เครือข่ายด้านเทคโนโลยีควอนตัม
ระดับกลุ่มประเทศอาเซียน
อย่างน้อย ๕ โครงการ
- สร้างพันธมิตรในกลุ่มโครงการวิจัยและ - งานวิจยั ที่ได้รบั การตีพิมพ์ใน
พัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมที่สาคัญของ วารสารวิชาการนานาชาติอย่างน้อย
โลก
๑๐ ฉบับ และ/หรือจานวนสิทธิบัตร
อย่างน้อย ๑๐ คาขอ

หน่วยงานขับเคลือ่ น
- สานักงานสภานโยบายการ

-

-

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
หน่วยงานบริหารจัดการแหล่ง
ค้นคว้า
องค์กรวิชาการเฉพาะทาง

หน่วยงานเครือข่ายภายใต้
แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโน
มิกส์ประเทศไทย อาทิ
- สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
- สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
-

สุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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เป้าหมาย

ผลสัมฤทธิท์ สี่ าคัญ

หน่วยงานขับเคลือ่ น
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แผนงานข้อริเริม่ การวิจยั ขัน้ แนวหน้าประเทศไทย (Thailand Frontier Research Seed Fund Program)
- สนับสนุนทุนวิจัยเริ่มต้นให้แก่นักวิจัย - โครงการวิจัยขั้นแนวหน้าในประเทศ
- นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์
หรือสถาบันวิจัยที่มีศักยภาพสูง และ
ไทยอย่างน้อย ๑๐ เรื่อง
ผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัย
ริเริ่มโปรแกรมการวิจัยขั้นแนวหน้าใน - งานวิจยั ที่ได้รบั การตีพิมพ์ใน
และสถาบันวิจยั
ระบบวิจัยของประเทศ ที่มีระบบ
วารสารวิชาการนานาชาติอย่างน้อย
- สถาบันอุดมศึกษา
บริหารจัดการที่เหมาะสมและสามารถ
๕๐ ฉบับ และ/หรือจานวนสิทธิบัตร - สถาบันวิจัย
เป็นแพลตฟอร์มในการเชื่อมโยง
อย่างน้อย ๕๐ คาขอ
งานวิจยั ขั้นแนวหน้าของไทยกับ
- ความร่วมมือกับกลุ่มวิจัยชัน้ นาของโลก
นานาชาติ ในสาขาที่สาคัญ ได้แก่
อย่างน้อย ๔ กลุ่ม และเงินทุนวิจัย
เกษตรอาหารเพื่ออนาคต (เช่น
สมทบ (in-cash, in-kind) จาก
ส่วนผสมของอาหารเชิงฟังก์ชนั่ และ
ต่างประเทศ
เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่) พลังงาน - บริษัทเทคโนโลยีจากการต่อยอด
อนาคต (เช่น พลังงานหมุนเวียน
โครงการวิจัย หรือวิสาหกิจเริ่มต้นของ
รูปแบบใหม่และพลาสม่าฟิวชั่น)
เทคโนโลยีเชิงลึก ในประเทศไทยอย่าง
การแพทย์และสุขภาพ (เช่น
น้อย ๕ บริษัท
เทคโนโลยีโอมิกส์) และเทคโนโลยี
ป้องกันภาวะคุกคามและสร้างโอกาส
สาหรับประเทศในอนาคต (เช่น Cyber
security และ IoT เป็นต้น)
- ดึงดูดนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญชัน้ เลิศให้
มาทางานในประเทศไทย และกระตุ้น
ให้เกิดการเคลื่อนย้ายนักวิจัยและ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ
- สนับสนุนให้เกิดบริษัทเทคโนโลยีจาก
การต่อยอดโครงการวิจัย (Researchbased spin-offs) หรือวิสาหกิจ
เริ่มต้นของเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep
Tech Startup) ในประเทศไทย
แผนงานการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ศิลปกรรมศาสตร์
- สร้างองค์ความรู้และความรู้เชิง
- เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางด้าน
- สถาบันอุดมศึกษา
ประยุกต์ทางด้านมนุษยศาสตร์
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
- หน่วยงานวิจัยของรัฐ
สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์ สาหรับการพัฒนา - หน่วยงาน/องค์กรด้าน
เกี่ยวกับทุนมนุษย์และทิศทางการ
ทุนมนุษย์ที่เหมาะสมในศตวรรษที่ ๒๑ ศิลปวัฒนธรรม
พัฒนาทุนมนุษย์ที่เหมาะสมในศตวรรษ - เกิดเครือข่ายการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ทา - สมาคมวิชาชีพ
ที่ ๒๑
ให้งานวิจัยเกิดผลกระทบในวงกว้าง

๒๔

เป้าหมาย
ผลสัมฤทธิท์ สี่ าคัญ
- ผลักดันให้เกิดการพัฒนาและเชือ่ มต่อ - เกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่
เครือข่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์
เหมาะสมในการสร้างและพัฒนาคน
ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่
ไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑
หลากหลายอย่างเป็นรูปธรรม และทา
ให้งานวิจัยเกิดผลกระทบในวงกว้าง
- นาข้อสรุปทีไ่ ด้จากการวิจยั ยกระดับ
เป็นข้อเสนอในเชิงนโยบายแก่รัฐบาล
อันจะเป็นการสนองนโยบายของ
รัฐบาลทีต่ ้องการสร้างและพัฒนาคน
ไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑

หน่วยงานขับเคลือ่ น

๒๕

โปรแกรมที่ ๖ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่สาคัญ
ประเทศไทยยั ง ขาดโครงสร้ า งพื้น ฐานขนาดใหญ่ ที่เ พี ยงพอต่ อ การรองรับ การวิจั ยในอนาคต ดังนั้ น
การสนับสนุนการลงทุนสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัยในสเกลใหญ่ (Big Science) ที่สามารถ
รองรับทั้งการวิจัยขั้นสูงรวมไปถึงโจทย์ความท้าทายในระดับโลก จึงมีความสาคัญ เพื่อมุ่งสร้างความเป็นเลิ ศ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และสร้างความร่ว มมือทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยต้องอาศัยการออกแบบบริหารจัดการและการบริการที่ดี มีการขับเคลื่อนโครงการที่เหมาะสมผ่าน
คณะทางานที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีการวางแผนการสื่อสารโดยคานึงถึงผู้ใช้บริการเป็นสาคัญ และ
ติดตามพัฒนาการอย่างเท่าทัน อีกทั้งต้องมีการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป
เป้าหมายและผลสัมฤทธิท์ สี่ าคัญ (Objectives and Key Results: OKR)
O1.6 โครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อการวิจยั ในสเกลใหญ่ที่จาเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ
ความมัน่ คงของประเทศ
KR1.6.1 จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Top-tier
Journals) อย่างน้อย ๒๐ ฉบับ
KR1.6.2 จานวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง
KR1.6.3 มูลค่าการลงทุนของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเป็น ๒ เท่า ภายใน ๕ ปี
KR1.6.4 เกิดเทคโนโลยีต้นแบบ และขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้โครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งความสามารถในการบารุงรักษาระบบ อย่างน้อย ๕ ต้นแบบ
ตัวอย่างแผนงาน/โครงการสาคัญ
เป้าหมาย
โครงการ Space Consortium
- สร้างเครือข่ายกลุม่ วิจัย ความร่วมมือทั้งใน
และนอกประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐาน

Big Science ด้านเทคโนโลยีอวกาศ
- มีโครงสร้างพืน้ ฐาน Big Science ด้าน
เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อรองรับการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

ผลสัมฤทธิท์ สี่ าคัญ
- ผู้เชี่ยวชาญ วิศวกร นักวิจัยระดับสูง และ
เกิดการจ้างงานรายได้สูง รวมทั้งเกิด
วิสาหกิจเริ่มต้น
- เทคโนโลยีต้นแบบด้านอวกาศและบทความ
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
- เตรียมพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน Big
Science ด้านเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อรองรับ
การวิจัยพื้นฐานและขั้นแนวหน้า

หน่วยงานขับเคลือ่ น
- สถาบันวิจัยดาราศาสตร์

แห่งชาติ
- สานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
- สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
- สถาบันอุดมศึกษา

๒๖

แพลตฟอร์ม ๑ การพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้

๒๗

การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศพัฒนาแล้ว จาเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้จากการวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม สามารถนาพาให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักความขัดแย้ง กับดักความ
เหลื่อมล้าและกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา และสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมไทยและสังคมโลกที่พลิ กโฉมฉับพลันอย่างทันท่วงที โดยมุ่งหมายให้สังคมไทยในอนาคตเป็นสังคมคุณภาพ
สังคมที่เป็นธรรม สังคมประชาธิปไตยที่เปิดกว้าง เคารพความแตกต่างและโอบรับความหลากหลาย สังคมที่มี
ความเสมอภาคและความเท่าเทียม สังคมที่ไม่เลือกปฏิบัติและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ประชาชนทุกช่ วงวัยมี
หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรม ถ้วนหน้า และครบวงจร ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต มีความมั่นคงทางรายได้ มีความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ สังคม
และเศรษฐกิจเติบโตอย่างสมดุลบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิท์ สี่ าคัญ (Objectives and Key Results: OKR)
เป้าหมาย O2 มีองค์ความรู้อันเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนที่สาคัญของ
ประเทศ คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่า
ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
KR2.1 มีองค์ความรู้อันเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนสาคัญของ
ประเทศ และบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs)
KR2.2 คนในทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดารงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่า และมีกลไกที่เอื้อ
ต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมรับสังคมสูงวัย
KR2.3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มผลิตภาพและความมั่นคงทางรายได้ของ
เกษตรกร
แพลตฟอร์มที่ ๒ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ประกอบด้วย 3 โปรแกรม
คือ
 โปรแกรมที่ ๗ โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร
 โปรแกรมที่ ๘ สังคมสูงวัย
 โปรแกรมที่ ๙ สังคมคุณภาพและความมั่นคง

๒๙

โปรแกรมที่ ๗ โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร
การพัฒนาของประเทศไทยที่ผ่านมา ได้ระดมใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอยู่
อย่างจากัดในอัตราที่สูงมากและเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหล่านี้
เกิดการร่อยหรอและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในส่วนของพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลง ความหลากหลายทางชี วภาพถูก
คุกคาม ทรัพยากรน้าที่ยังไม่สามารถจัดสรรได้ตามต้องการได้อย่างเต็มศัก ยภาพและมีความเสี่ยงในการขาดแคลน
ในอนาคต ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า นอกจากนี้ ประเทศไทยกาลังเผชิญกับปัญหา
มลพิษทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลพิษทางน้าส่วนใหญ่เกิดจากน้าทิ้งจากที่อยู่อาศัย น้าที่มีสารพิษตกค้างจากแหล่ง
เกษตรกรรมที่มีปุ๋ยและยากาจัดศัตรูพืช น้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม จากสถิติเกณฑ์คุณภาพน้า (WQI) ในปี
๒๕๖๑ ได้รายงานว่า ไม่มีแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีและพอใช้ และยังมีเกณฑ์เสื่อมโทรม
อยู่ร้อยละ ๑๒ มลพิษทางอากาศเกิดจากควันของยานพาหนะและจากโรงงานอุตสาหกรรม และการเผาในที่โล่ง
ของการเกษตร ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์โดยตรง เช่น ฝุ่น PM2.5, PM10 จากข้อมูลในช่วง ๑๐ ปีที่
ผ่านมา พบว่าค่าดังกล่าวมีค่าเกินมาตรฐาน และมลพิษที่เกิดจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลส่วนใหญ่เป็นการกระทา
ของมนุษย์ ซึ่งในปี ๒๕๖๑ กรมควบคุมมลพิษคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งประเทศอยู่ที่ประมาณ ๒๗.๙๓
ล้านตัน มีปริมาณขยะพลาสติกประมาณ 2 ล้านตัน สามารถนาเข้าสู่ระบบรีไซเคิล ประมาณ ๕ แสนตัน (ส่วนใหญ่
เป็นขวดพลาสติก) ส่วนที่เหลือเป็นขยะพลาสติกที่ถูกทิ้ง ๑.๕ ล้านตัน ที่มีการจัดการอย่างไม่ถูกต้อง ขยะพลาสติก
เมื่อตกลงไปในทะเล ทาให้เกิดการแตกตัวกลายเป็นไมโครพลาสติก ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีขนาดเล็กที่สัตว์ทะเล
สามารถบริโภคเข้าไปได้โ ดยไม่ตั้งใจ จึ งทาให้ตัวสัตว์เหล่านั้นเกิดการปนเปื้อนของไมโครพลาสติก และอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์นั้น ๆ รวมทั้งต่อมนุษย์ที่บริโภคสัตว์ที่มีการปนเปื้อนของไมโครพลาสติก ประเทศไทย
ถูกจัดลาดับให้อยู่ในลาดับ 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) และคาดว่ า จะมี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น
บ่อยครั้งขึ้นและขยายขอบเขตมากขึ้น ซึ่งจากปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าว เป็นเหตุให้ต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างบรูณาการในประเด็นที่สาคัญ อาทิ การบริหารจัดการทรัพยากรน้า การลดมลพิษ เช่น PM2.5 การลดขยะ
พลาสติ ก ในทะเล การส่ ง เสริ ม การใช้ พ ลั ง งานหมุ น เวี ย น (Renewable Energy) รวมทั้ ง เชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพ
ภายในประเทศและลดการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) การสร้างภูมิคุ้มกันและเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
และการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถให้ เ กษตรกรเป็ น Smart Farmer ที่ มี ค วามเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น และเป็น เกษตรแบบ
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และเหมาะสมกับภูมินิเวศของพื้นที่

๓๐

เป้าหมายและผลสัมฤทธิท์ สี่ าคัญ (Objectives and Key Results: OKR)
O2.7 ใช้ความรู้ การวิจยั และนวัตกรรม เพื่อจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนสาคัญของประเทศในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
KR2.7.1 อัตราการนาขยะจากทุกกระบวนการกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี
KR2.7.2 ลดปริมาณขยะที่เข้าสู่กระบวนการกาจัด - ลดขยะครัวเรือนลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี และลดขยะ
อุตสาหกรรมร้อยละ ๑๐ ต่อปี เทียบกับปีฐาน
KR2.7.3 ลดจานวนวันที่มีปริมาณ PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน (๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ในพื้นที่ที่
มีความเสี่ยงสูง (เช่น กทม. เชียงใหม่ ฯลฯ) ด้วยความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม
KR2.7.4 ผลิตภาพภาคเกษตรเพิ่ม ด้วยการใช้ระบบเกษตรอัจฉริยะ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
และโอกาสทางการตลาด
KR2.7.5 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ - ๒๕ ในปี ๒๐๓๐ เทียบกับกรณีปกติ โดยเพิ่ม
สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนร้อยละ ๓๐ ในปี ๒๕๗๙ และลดความเข้มการใช้พลังงานลง
ร้อยละ ๓๐ ในปี ๒๕๗๙ เทียบกับปี ๒๕๕๓
ตัวอย่างแผนงาน/โครงการสาคัญ
เป้าหมาย
แผนงาน Zero-waste
- เพิ่มอัตราการนาขยะจากทุก
กระบวนการกลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ
๑๐ ต่อปี ด้วยความรู้ การวิจัยและ
นวัตกรรม
- ลดปริมาณขยะที่เข้าสู่กระบวนการกาจัด
- ลดขยะครัวเรือนลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี
และลดขยะอุตสาหกรรมร้อยละ ๑๐ ต่อ
ปี เทียบกับปีฐาน (ก่อนเริ่มดาเนิน
โครงการ)

ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
- ร่างกฎหมายระดับประเทศว่าด้วยการ

ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน
- ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นทีส่ ่งเสริมการลด
ขยะและคัดแยกขยะที่ตน้ ทาง
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
ประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิน่ ที่สง่ เสริม
การลดขยะและคัดแยกขยะที่ตน้ ทาง
- นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นช่วยลดปริมาณขยะ
เหลือทิ้งที่ส่งกาจัดไม่น้อยกว่าร้อยละ
10 เมื่อเทียบกับปีฐาน

หน่วยงานขับเคลื่อน
- สถาบันอุดมศึกษา
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- กรมควบคุมมลพิษ
- กรุงเทพมหานคร

แผนงาน PM2.5 และการจัดการมลพิษ
ลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ เทียบกับ - เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่ม
- สถาบันอุดมศึกษา
ปีฐาน
ประสิทธิภาพในการลดการปล่อยมลพิษ - สานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
และบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
- แผนการจัดการพืน้ ที่ทปี่ ระสบปัญหา
- กระทรวง
มลพิษของประเทศ เช่น เชียงใหม่
ทรัพยากรธรรมชาติและ
กรุงเทพมหานคร
สิ่งแวดล้อม
- กระทรวงมหาดไทย
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม

๓๑

เป้าหมาย
แผนงาน Smart Farming
- มีนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อการ
พัฒนาที่ยังยืน มีความรู้ความสามารถใน
การบริหารจัดการ ตลอด Value chain
สามารถสรรสร้างคุณค่าเชื่อมโยงการ
ผลิต และการตลาดเพื่อให้ขายผลผลิตได้
และมีกาไร
- ต้นทุนการผลิตที่คุ้มค่า และลดต้นทุน
การผลิตลงร้อยละ ๑๕
แผนงานการบริหารจัดการน้า
- มีระบบพยากรณ์และเตือนภัยทีม่ ี
ประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสีย
- ลดปริมาณการใช้นาในภาคเกษตร
้
อุตสาหกรรม ครัวเรือน ลงร้อยละ ๑๕
- มีการบริหารจัดการน้าและใช้นาอย่
้ างมี
ประสิทธิภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพจัดการน้าของระบบ
ชลประทานให้มีประสิทธิภาพขึน้ ร้อยละ
๗๐ (จากปัจจุบันประมาณร้อยละ ๕๐๖๐)

ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
-

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
ลดต้นทุนการผลิต
เพิ่มผลผลิตสินค้าการเกษตร

หน่วยงานขับเคลื่อน
- กรุงเทพมหานคร
- สถาบันอุดมศึกษา
- สานักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ
- กรมวิชาการเกษตร
- กรมส่งเสริมการเกษตร
- กรมปศุสัตว์

- มาตรการ/แผนงานในการบริหารจัดการ น้าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ - เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์และระบบ -

เตือนภัยล่วงหน้า
- กลไกและเครือข่ายองค์กรและชุมชนใน
พื้นที่ในการบริหารจัดการน้า
- เกิดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้า
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

สถาบันอุดมศึกษา
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- กรมชลประทาน
- สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้า
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

๓๒

โปรแกรมที่ ๘ สังคมสูงวัย
ในการที่โครงสร้างสังคมเข้าสู่สังคมสูงวัย ที่มีสัดส่วนประชากรสูงวัย สูงกว่าประชากรที่อยู่ในวัยทางาน
และวัยเด็ก ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างสูง กล่าวคือ ในสังคมจะมีประชากรในวัยทางานและเป็นฐาน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจน้อยลง ในขณะที่มีประชากรสูงวัยซึ่งมี ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงขึ้น เงื่อนไขดังกล่าวจะย้อน
มาส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและระบบสังคมต่อไป ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยมีสังคมสูงวัยที่มีรากฐาน
เข้มแข็ง จาเป็นต้องมีการเตรียมการทั้งในระดับปัจเจก ระดับชุมชน/สังคม ไปจนถึงระดับประเทศ
การให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ลั ก ษณะเฉพาะของผู้ สู ง วั ย ที่ มี ทั้ ง ความเปราะบางและความเข้ ม แข็ ง ของ
ประสบการณ์ที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ศักยภาพต่อสังคมและตนเอง เป็นมิติหลักในการมองไปข้างหน้าต่อสังคมสูง
วัย การบูรณาการความรู้เพื่อเชื่อมโยงความเข้าใจตลอดทุกช่วงวัยกับสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม ผู้คนที่แตกต่างและ
หลากหลายไปด้วยสานึกและบริบทของชีวิต
การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีระบบสุขภาพเชิงป้องกัน ถือเป็นปัจจัยสาคัญในระบบสุขภาพ เพื่อลด
ปัญหาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศที่จะสูงขึ้นจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพอันเกิดจากโรคเรื้อรัง ที่เป็นโรคไม่
ติดต่อ (Non - Communicable Diseases: NCDs) และโรคที่เกิดในผู้ สู งอายุ อีกปัจจัยหนึ่งในการส่ งเสริ ม ให้
ประชากรมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี คือความสามารถในการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่จะเป็น
หลักประกันสาหรับประชากรในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสามารถจัดการชีวิตได้เป็นอย่างดีตลอดช่วง
ชีวิต
ระบบเศรษฐกิ จ ในสั ง คมสู ง วั ย ถื อ เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการมี สั ง คมสู ง วั ย ที่ มี คุ ณ ภาพ ทั้ ง ในมุ ม ของ
ความสามารถของผู้ สู งอายุ ที่ยังคงความสามารถในการเลี้ยงชีพ การจ้า งงานที่เหมาะสม การออมเงินเพื่อให้
เพีย งพอต่ อบั้ น ปลายชีวิ ต จึ งจ าเป็ น ต้องมี ก ารวิจั ยและการพัฒ นาระบบการเงิน และเศรษฐกิ จที่ เหมาะสมมี
เสถียรภาพสาหรับสังคมสูงวัย ซึ่งจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุไม่เป็นภาระต่อระบบการเงินของภาครัฐ
โครงสร้างพื้นฐานและระบบเมือง เป็ นอีกปัจจัยสาคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
กล่าวคือเมืองที่เอื้อให้ผู้สูงอายุออกมาใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย สามารถเดินทางได้ ดูแลตัวเองได้ ไม่จาเป็นต้อง
เก็บตัวอยู่ในที่พักอาศัย ซึ่งจะส่งผลต่อทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต การมีโครงสร้างพื้นฐานและระบบเมืองที่เอื้อ
ต่อผู้สูงอายุเกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) หรือ “อารยสถาปัตย์” ที่ยังประโยชน์
แก่คนพิการด้วย ซึ่งจาเป็นต้องมีกฎหมายและนโยบายสนับสนุน เพื่อให้อาคารสถานที่ ระบบขนส่งสาธารณะ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ สามารถรองรับการใช้งานของคนทุกกลุ่มโดยไม่จากัดสภาพร่างกาย
ความเชื่อมโยงในสังคมระหว่างประชากรต่างวัย ถือเป็นปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่งที่จะส่งผลให้เกิด
สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพ กล่าวคือการพัฒนาให้สังคมโอบอุ้มและเกื้อหนุนกัน สนับสนุนให้ผู้สูง อายุดารงชีวิตอย่างมี
ค่ า และมี ศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น มนุ ษ ย์ และยั ง สามารถมี บ ทบาทในการเป็ น ผู้ ใ ห้ ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ
ประสบการณ์ที่สั่งสมมา ถ่ายทอดต่อคนรุ่นต่อไป และในทางกลับกัน ประชากรวัยต่า ง ๆ เห็นค่าและปฏิบัติต่อ
ผู้สูงอายุแบบให้เกียรติและเห็นค่าของความเป็นมนุษย์ในผู้สูง อายุ การศึกษา วิจัย รวมถึงการพั ฒนากิจกรรมใน
สั ง คมที่ ส นั บ สนุ น ความเชื่อ มโยงในสั ง คมระหว่า งประชากรต่ า งวั ย จึ ง จ าเป็ น ต้อ งมี ก ารด าเนิ นการทั้ง ในเชิง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อสร้างให้สังคมมีความเข้มแข็ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะ หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และดิจิทั ล รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่นาไปสู่
การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก (Assistive Technology) ถือเป็นเทคโนโลยีสาคัญที่จะส่งเสริมการใช้
ชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพได้อย่างเต็มศักยภาพและเต็มสมรรถนะ เพื่อนาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้

๓๓

โดยรวมแล้ว การส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมเมืองเพื่ อให้มีการพัฒนาองค์ประกอบต่า ง ๆ ดังที่กล่าว
มา ให้เอื้อต่อประชากรในสังคมสูงวัยจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ และผลักดัน
การใช้องค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาให้เกิดโครงสร้างและระบบสังคม รวมถึงนวัตกรรมเมืองเพื่อสังคมสูงวัย
เป้าหมายและผลสัมฤทธิท์ สี่ าคัญ (Objectives and Key Results: OKR)
O2.8 พัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้มีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดี สามารถดารงชีวติ ด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่า และสร้าง
กลไกทีเ่ อื้อต่อการอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข พร้อมรับสังคมสูงวัย
KR2.8.1 ร้อยละ ๘๐ ของประชากรที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี มีสุขภาพดีและพึ่งพาตัวเองได้ และลดอุบัติการณ์
การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และโรคที่เกิดในผู้สูงอายุ เช่น อัลไซเมอร์ และพาร์กินสัน
KR2.8.2 มีผลงานวิจัยเชิงบูรณาการที่สะท้อนคุณค่าผู้สูงอายุเพื่อดึงศักยภาพและเสริมพลัง และ
การจัดการความรู้เชิงระบบเพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม ระบบการออม และระบบบริการ
สุขภาพ (การบริการสังคม การประกันสังคม การหาเงินเลี้ยงชีพในระยะสูงวัย การช่วยเหลือ
ทางสังคม และการส่งเสริมหุ้นส่วนทางสังคม) ในภาพรวมของประเทศและระดับพื้นที่
KR2.8.3 เกิดงานวิจัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยเหลือการดารงชีวิต (Assisted living) สาหรับ
ผู้สูงอายุและคนพิการให้สามารถดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล จานวน
อย่างน้อย ๑๕ เรื่อง/ปี ครอบคลุมผู้สูงอายุและคนพิการที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
KR2.8.4 เกิดนวัตกรรมหรือโครงการทางสังคมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนทุกวัยใช้ชีวิตร่วมกันใน
สังคมอย่างมีคุณภาพ มีแรงยึดเหนี่ยวทางสังคม (Social cohesion) และผู้สูงอายุสามารถใช้
ชีวิตในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ
KR2.8.5 เกิดนวัตกรรมเมืองที่ใช้หลักการ Universal Design ที่มีการออกแบบให้เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ
คนพิการ และประชากรทุกช่วงวัย
ตัวอย่างแผนงาน/โครงการสาคัญ
เป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ

โครงการไทยอารี (Thai Ageing Research Innovation Platform)
- ประชากรผู้สูงอายุเป็นพฤฒพลัง (Active - มีการเชื่อมโยงและแปลงนโยบายและ
Ageing) คือสุขภาวะดี มีหลักประกันที่
แผนรองรับสังคมสูงวัยจากระดับชาติ สู่
มั่นคง สามารถทางานเชิงเศรษฐกิจและ
การปฏิบัติในระดับท้องถิ่นอย่างเป็น
ร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมไทย
รูปธรรม
- ประชากรก่อนวัยสูงอายุเพียบพร้อมไป - มีการกาหนดนโยบาย แผน และระบบ
ด้วยทักษะสาคัญแห่งศตวรรษที่ ๒๑
การดาเนินงานรองรับสังคมสูงวัยโดยใช้
พร้อมทั้งมีทักษะชีวิต มีการเตรียมการใน ข้อมูลจากการวิจัยเป็นฐาน
ทุกมิติก่อนวัยสูงอายุ พร้อมที่จะเรียนรู้ - มีชุมชนน่าอยูส่ าหรับคนทุกวัย (Smart,
และเพิ่มพูนทักษะการทางานให้ทันกับ
Inclusive, and Sustainable
การเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงชีวิต
Community)
- เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและการเติบโต - เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและบทบาท
ในภาคอุตสาหกรรม ในบริบทของสังคม
ของไทยในตลาดโลก ในบริบทของ
สูงวัย (Silver Economy/Longevity

หน่วยงานขับเคลื่อน
- สถาบันอุดมศึกษา
- หน่วยงานภาครัฐ (อาทิ

กระทรวงมหาดไทย กรม
กิจการผู้สูงอายุ กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน กรม
กิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ สานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร กรมการ
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Economy) ด้วยการสร้างสรรค์
(Start-up, Innovation in Thailand
แพทย์ กระทรวง
ผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้าน
ร่วมกับ CUE, UTC, SID)
สาธารณสุข กรมอนามัย
บริการทางการแพทย์เพื่อรองรับสังคมสูง - คนไทยและสังคมไทยเกิดความตระหนัก กระทรวงสาธารณสุข
วัยและเพิ่มคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ สู่ตลาด และเตรียมการเพื่อยามสูงอายุ
กรมการจัดหางาน กรม
ในประเทศและต่างประเทศ
- ลดค่าใช้จา่ ยด้านสุขภาพของรัฐและ
พัฒนาฝีมือแรงงาน
- มีเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลจากระดับ
ครอบครัว อันเนื่องมาจากการสูงอายุ
กระทรวงแรงงาน กรม
ท้องถิ่นสู่ระดับชาติเพื่อเป็นฐานข้อมูลใน
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
การกาหนดนโยบายและแนวทางการ
กระทรวงยุติธรรม
ดาเนินงานและการพัฒนาระบบรองรับ
สภากาชาดไทย สานักงาน
สังคมสูงวัย ที่สอดคล้องกับบริบทของ
กองทุนสนับสนุนการสร้าง
ประเทศและบริบทของชุมชน
เสริมสุขภาพ กองทุนการ
- มีระบบรองรับสังคมสูงวัยแบบองค์รวม
ออมแห่งชาติ สานักงาน
(มิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ
เศรษฐกิจการคลัง)
สภาพแวดล้อม เทคโนโลยีและ
- เครือข่ายภาคเอกชน
นวัตกรรม) ทั้งในระดับประเทศและ
- เครือข่ายระดับนานาชาติ
ระดับพื้นที่
(อาทิ HelpAge
International, UNFPA,
UNESCAP, UNDP, World
Bank)

๓๕

โปรแกรมที่ ๙ สังคมคุณภาพและความมั่นคง
การพัฒนาประเทศในระยะ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาที่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจจนขาด
ความสมดุลและขาดบูรณาการ เกิดการกระจุกตัวของความมั่งคั่งและโอกาสอันนามาซึ่งความเหลื่อมล้าในสังคม
และเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ยั้งคิด จึงเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน อันนาไปสู่
ความขัดแย้งและความไม่มั่น คงทางการเมือง บั่นทอนศักยภาพการพัฒนาของประเทศและคุณภ าพชีวิ ตของ
ประชาชน
ดังนั้น การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพที่มีความมั่นคงและยั่งยืน จึงเป็นโจทย์ท้าทายทางสังคมที่
ต้องอาศัยองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ โดยมุ่งยกระดับความมั่นคงของมนุษย์ (โดยเฉพาะ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมของพลเมือง) ความสมานฉันท์ทางสังคม การยอมรับเป็นสมาชิกในสังคมที่มีสิทธิ
เสมอภาค (ยอมรับความแตกต่างหลากหลายในมิติต่า ง ๆ เช่น ชาติพันธุ์ ศาสนาและความเชื่อ ความคิดทาง
การเมือง ฯลฯ) และการเสริมพลังทางสังคมเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในทางการเมืองอย่าง
สร้างสรรค์
ทั้งนี้ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเสริมสร้างทักษะ ขีดความสามารถ กระบวนการคิดและ
สร้างสรรค์ ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น มีความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) ไม่ตกเป็นเหยื่อของการคิดตามๆ
กั น ไป (Victim of group thinking) มี ค วามสามารถ การรั บ รู้ และปรั บ ใช้ เ ทคโนโลยี ที่ เ กิ ด ใหม่ (Emerging
technology) และเทคโนโลยีที่เป็นจุดเปลี่ยน (Disruptive technology) อย่างเท่าทัน ทาให้สังคมไทยสามารถ
จัดการกับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ ภาวะข้ามแดน การจัดระเบียบโลกใหม่ได้อย่างทันท่วงที
เป้าหมายและผลสัมฤทธิท์ สี่ าคัญ (Objectives and Key Results: OKR)
O2.9 สร้างสังคมทีม่ ีการอยูร่ ว่ มกันอย่างสมานฉันท์ มีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจสังคม และมีการเสริมพลัง
ทางสังคม
KR2.9.1 สร้างองค์ความรู้ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
KR2.9.2 ความรู้สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ถูกนาไปใช้ในการพัฒนานโยบายสาธารณะและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อสังคม รวมทั้งกลไกการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
KR2.9.3 จานวนงานวิจัยข้ามศาสตร์ที่สร้างและปฏิบัติการร่วมกับสังคม และเผยแพร่สู่สังคมในรูปแบบ
ต่าง ๆ
ตัวอย่างแผนงาน/โครงการสาคัญ
เป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
โครงการชุดวิจัยนโยบายสันติประชาธรรมเพื่อการสร้างสังคมเปิด
ผลิตผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ - องค์ความรู้และข้อเสนอแนะทั้งในเชิง
ความเป็นธรรมในสังคมตามแนวคิดเรื่อง
นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
สันติประชาธรรม ตามแนวคิดของ ศ.ดร.
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาและ
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อันนาประเทศไทยไปสู่
การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในฐานะ
สังคมเปิดในทีส่ ุด โดยมีเป้าหมายเชิงกล
พลเมืองของสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธ์ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- ด้านการบริหารจัดการและการประกอบ - เวทีสาธารณะเพื่อนาเสนอองค์ความรู้
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย
ธุรกิจ
นักวิชาการและประชาชนทั่วไป

หน่วยงานขับเคลื่อน
-

สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและหน่วยงาน
นโยบายสาธารณะที่
เกี่ยวข้อง
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- ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเพื่อ

- สื่อความรู้ทั้งในรูปแบบสิง่ พิมพ์และ

- หน่วยงานภาครัฐ ทั้ง

การพัฒนา
ออนไลน์เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่วงกว้าง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
- ด้านความเหลื่อมล้า
และส่วนท้องถิ่น
- ด้านเศรษฐศาสตร์การคลังและนโยบาย
- องค์กรภาคประชาสังคม
สาธารณะ
- องค์กรภาคเอกชนที่มีความ
- ด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค
รับผิดชอบต่อสังคม
- ด้านสิง่ แวดล้อม
- ด้านการเมืองการปกครอง
- ด้านสังคม
- ด้านศิลปวัฒนธรรม
- ด้านการเรียนรู้และการศึกษา
แผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยทางถนน
- ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมด้าน ระยะสั้น
- สานักงานคณะกรรมการ
การวิจัยและนวัตกรรมของอุบัติเหตุทาง - เข้าใจสถานการณ์ภาพรวมด้านการวิจัย
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
ถนนในระดับชาติและนานาชาติเพื่อ
และนวัตกรรมของอุบัติเหตุทางถนนใน
และนวัตกรรม
จัดทาข้อเสนอต่อสภานโยบายในการ
ระดับชาติและนานาชาติเพื่อจัดทา
- กระทรวงและหน่วยงาน
กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน
ข้อเสนอต่อสภานโยบายในการกาหนด
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ
รวมทั้งงบประมาณเพื่อการวิจัยและ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
กระทรวงคมนาคม
นวัตกรรมในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รวมทั้งงบประมาณเพื่อการวิจัยและ
กระทรวงมหาดไทย และ
- วิจัยเชิงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ
นวัตกรรม
กระทรวงสาธารณสุข
ทั้งด้านปัจจัยมนุษย์ ยานพาหนะและ
- เกิดการวิจัยเชิงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อม มีการเก็บสถิติและข้อมูล
อุบัติเหตุทั้งด้านปัจจัยมนุษย์
- องค์การอนามัยโลก
อุบัติเหตุอย่างเป็นระบบ ซึ่งรวมถึงระบบ ยานพาหนะและสิ่งแวดล้อม มีการเก็บ - องค์กรภาคประชาสังคม
การสอบสวนอุบัติเหตุเชิงลึก ติดตาม
สถิติและข้อมูลอุบัติเหตุอย่างเป็นระบบ - องค์กรภาคเอกชนที่มีความ
และประเมินผลกิจกรรมและโครงการที่
ซึ่งรวมถึงระบบการสอบสวนอุบตั ิเหตุเชิง รับผิดชอบต่อสังคม
เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุทาง
ลึก ติดตามและประเมินผลกิจกรรมและ
ถนน และเกิดการวิจัยเพื่อสร้าง
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
นวัตกรรมรวมทั้งเทคโนโลยี อุปกรณ์
อุบัติเหตุทางถนน
เครื่องมือต่าง ๆ สาหรับการแก้ไขปัญหา - เกิดการพัฒนาพี่เลี้ยงเพื่อหนุนเสริมการ
อุบัติเหตุทางถนน
ดาเนินงานในระดับพื้นที่
- เกิดงานวิจัยเชิงระบบที่ประเมินถึง
- จานวนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
อุบัติเหตุอย่างเป็นระบบ โดยเป็น
โครงการวิจัยที่มาจากหลากหลายระดับ
ตั้งแต่นักวิชาการ หน่วยงานและชุมชน
ท้องถิ่น
- เกิดเวทีบูรณาการกลไกและกระบวนการ
การทางานในหลากหลายรูปแบบในการ
ลดอุบัติเหตุบนถนน
- เกิดการทางานร่วมกันแบบบูรณาการทั้ง
แนวดิ่งและแนวราบ ตั้งแต่ระดับชุมชน
ท้องถิ่นจนถึงระดับนโยบาย

๓๗

ระยะยาว
- เกิดการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมรวมทั้ง
เทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ
สาหรับการแก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุทาง
ถนน
- เกิดการจัดทาระบบข้อมูลและงานวิจัย
สามารถใช้ประโยชน์เพื่อป้องกันปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนให้กับประเทศไทย

๓๘

แพลตฟอร์ม ๒ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม

๓๙

ประเทศที่พัฒนาแล้วมีการแข่งขันอย่างรุนแรงด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) โดยมีการออกแบบสร้างระบบนิเวศทางนวัตกรรม และการสร้าง
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองรับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กาลังเข้ามาแทนที่เทคโนโลยีเดิม (Disruptive
Technology) และการต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพดีขึ้นอย่างเป็นระบบ
และการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ไปสู่ เ ศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ (Creative Economy) และเศรษฐกิ จ แบ่ ง ปั น (Sharing
Economy) มีการสนับสนุนลงทุนด้านการวิจัยและพัฒ นา (R&D Investment) ที่มีความเข้มข้นในโจทย์ที่ท้าทาย
อย่างชาญฉลาดระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชนจากทั้งในและต่างประเทศ ก่อให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่พัฒนาจากเดิมไปอย่างก้าวกระโดด (Leapfrogging) หรือเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีมา
ก่อนในโลกขึ้นเป็นจานวนมาก ทาให้มีผู้บริโภคให้การตอบรับผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัยเหล่านั้นจากทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ก่อให้เกิดรายได้และสร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้สูงขึ้น ทาให้เป็นผู้นาด้านการ
พัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่เสมอ
แพลตฟอร์มการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่ อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกันคิด วางแผน กาหนด ลงมือดาเนินการและการวัดผลในกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาอย่างมีกลยุทธ์ด้านการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เป็นพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญในการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมของประเทศไทยให้เจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน และจาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการควบคู่ไปด้วยอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างพอเพียง ก่อให้เกิดการสร้าง สะสม พัฒนา ถ่ายทอด
และต่อยอดองค์ความรู้ที่ทันสมัย ขับเคลื่อนและยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
สร้ างและพัฒ นาความรู้ ด้านการวิจั ย และนวัตกรรมเพื่อไปสู่ “ประเทศไทย ๔.๐” ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
เป้าหมายและผลสัมฤทธิท์ สี่ าคัญ (Objectives and Key Results: OKR)
เป้าหมาย O3 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
KR3.1 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดย IMD อยู่ใน ๓๐
อันดับแรก
KR3.2 ดัชนีความสามารถด้านนวัตกรรม (GII) ของไทยดีขึ้นอย่างเนื่อง
KR3.3 สัดส่วนการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองต่อการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกเพิ่มขึ้นจาก ๑๐:๙๐
เป็น ๓๐:๗๐
KR3.4 จานวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-driven
Enterprises: IDEs) ที่มีศักยภาพเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ๕,๐๐๐ ราย

๔๑

แพลตฟอร์มที่ ๓ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ประกอบด้วย ๓
โปรแกรม คือ
 โปรแกรมที่ ๑๐ ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
 โปรแกรมที่ ๑๑ สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม
และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม
 โปรแกรมที่ ๑๒ โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ

๔๒

โปรแกรมที่ ๑๐ ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
การยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ เป็นโปรแกรมที่ตอบประเด็นความ
ท้าทายด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการให้ทันกับแนวโน้มการพัฒ นา
เศรษฐกิจของโลก ผ่านการพัฒนาแพลตฟอร์มนวัตกรรมในด้านที่ประเทศไทยมีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนา
สู งเพื่อยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขันในกลุ่ มอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างการผลิต
โครงสร้างการแข่งขัน การเพิ่มผลิตภาพในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ การเปลี่ยนรูปแบบวัตถุดิบและ
ปัจจัยการผลิต การลดต้นทุน การลดทรัพยากร การลดตัวกลางการทาธุรกรรม การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศสาหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (Technology Localization) การบ่มเพาะผู้ประกอบการ การเพิ่ม
ศักยภาพด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (RDI for S-Curve
Industries) การยกระดับและสร้างศักยภาพทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ เช่น แพลตฟอร์มเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) ในกลุ่มอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ ได้แก่ อุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ อุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุชีวภาพ และอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว แพลตฟอร์มเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ (Creative Economy) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถน าองค์
ความรู้จากภูมิปัญญาและทรัพยากรในพื้นที่ไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจ แพลตฟอร์มที่สนับสนุน
ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์และสร้างความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ (AI
& Data Economy) รวมทั้ ง แพลตฟอร์ ม เศรษฐกิ จ แบ่ ง ปั น (Sharing Economy) ที่ ใ ห้ ผู้ ป ระกอบการสร้ า ง
ความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อเกิดรูปแบบสินค้าและบริการใหม่ที่ตอบรับความต้องการของผู้บริโภค
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ (Objectives and Key Results: OKR)
O3.10a พัฒนาและยกระดับความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ด้วย
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
KR3.10a.1 ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรม S-Curves มียอดขายเพิ่มขึ้นจากสินค้าและบริการ
นวัตกรรมที่ต่อยอดจากงานวิจัยและพัฒนา ร้อยละ ๑๐ ต่อปี
KR3.10a.2 จานวนผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรม New S-Curves จากการบ่มเพาะหรือร่วม
ลงทุนกับภาครัฐด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มขึ้น
KR3.10a.3 การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสาหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
(Technology Localization) มีจานวนเพิ่มขึ้น
O3.10b ต่อยอดอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิด BCG
KR3.10b.1 สร้างมูลค่าเพิ่มจากงานวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมายบนฐานเศรษฐกิจ BCG
(เกษตรและอาหาร การแพทย์สุขภาพ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พลังงาน
และวัสดุชีวภาพ) ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของ GDP
KR3.10b.2 เกิดการจ้างงาน knowledge worker ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย BCG เพิ่มขึ้น
๑,๐๐๐,๐๐๐ คน
KR3.10b.3 การลงทุนร่วมรัฐและเอกชนในการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

๔๓

BCG
KR3.10b.4 เพิ่ม eco-efficiency จากการลดการใช้ทรัพยากรและการเกิดของเสีย
KR3.10b.5 ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในอุตสาหกรรมสาคัญ
O3.10c สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากธุรกิจแพลตฟอร์ม
KR3.10c.1 จานวนธุรกิจแพลตฟอร์มที่เป็นของผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้น
KR3.10c.2 จานวนผู้ประกอบการไทยที่ใช้ประโยชน์บนแพลตฟอร์มของไทยและนานาชาติมีเพิ่มขึ้น
KR3.10c.2 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากธุรกิจแพลตฟอร์มที่เป็นของประเทศไทย
ตัวอย่างแผนงาน/โครงการสาคัญ
เป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ

หน่วยงานขับเคลื่อน

แผนงาน BCG in Action ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ยกระดับภาคการเกษตรและ
- มีการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมอาหาร - กระทรวงการอุดมศึกษา

-

-

อุตสาหกรรมต่อเนื่องสาหรับอาหาร
สุขภาพ พัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ด้าน
อาหารสุขภาพและส่วนผสมอาหารที่มี
มูลค่าสูง รวมทัง้ สร้าง Platform
นวัตกรรมเกษตรตามศักยภาพใน ๔
ภูมิภาคทั่วประเทศ
เกิดอุตสาหกรรม Biorefinery ใน
ประเทศไทย
เกิด Thai Cosmepolis และเป็น
ศูนย์กลางการผลิตเวชสาอางของเอเชีย
เกิดระบบบริหารจัดการท่องเทีย่ วครบ
วงจร เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเมืองรอง
การจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง ทาให้เกิด
Zero Waste + Waste to Wealth
ผลิตยา วัคซีน ชุดตรวจวินิจฉัย และ
อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้
มาตรฐานสากล สมุนไพรและ
Biological Drugs เพื่อการส่งออก
คิดค้นวิธีการรักษาจาเพาะและแม่นยา
ส่วนบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีชวี ภาพขั้นสูง
พัฒนาอุตสาหกรรมบริการทดสอบยา
อาหารเสริมและเวชภัณฑ์ในมนุษย์ และ
มีศูนย์วิจัยด้านคลินิกระดับชาติ
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม สร้างมูลค่า
อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพและวัสดุ
ชีวภาพ

-

-

-

-

-

เพื่อสุขภาพ เพื่อการส่งออกอย่างน้อย
ร้อยละ ๒๕
มีเกษตรกรผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ใช้
เทคโนโลยีเกิดขึ้น ทดแทนเกษตรกรรุ่น
เก่าอย่างน้อย ๒,๐๐๐ ราย มีรายได้
มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ปี
เกิดอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ ที่จะ
มูลค่าการลงทุนรวม ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท
เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตทางการเกษตรไม่
น้อยกว่า ๕ เท่าตัว
มูลค่าการส่งออกสารสกัดจากสมุนไพร
และกลุ่มเวชสาอางไม่น้อยกว่า 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 สร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ ๑๗ ล้านบาท
ใน ๕ ปี
รายได้รวมจากการส่งออกยา เวชภัณฑ์
สมุนไพรและสารสกัด จากการรักษาหรือ
ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยหลักการ Precision
Medicine และการรับจ้างวิจัยคลินิก ไม่
ต่ากว่าปีละ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยเฉลี่ย

-

วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
กระทรวงดิจิทัลฯ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย
สถาบันอุดมศึกษา
โรงเรียนแพทย์
สถาบันการเงิน
ภาคเอกชน

๔๔

เป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
หน่วยงานขับเคลื่อน
แผนงานการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสาหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (Technology
Localization)
ยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถด้านการ
วิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของประเทศ ใน
อุตสาหกรรม อาทิ
- อุตสาหกรรม Future Mobility เช่น ยาน

ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ของกลุ่มผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพให้
สูงขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและ
รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภค โดยการสร้าง
และพัฒนาความสามารถในด้านการพัฒนา
ยนต์สมัยใหม่ และระบบราง
ผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุน มีคณ
ุ ภาพ การสร้าง
- อุตสาหกรรมอาหาร (Food)
มูลค่าเพิม่ และเพิ่มมูลค่า การพัฒนา
- อุตสาหกรรมพลังงาน (Energy)
- อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต การบริการ
การเข้าตลาด การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
(Robotics and Automation)
ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
- อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าที่ใช้ได้สอง

- สถาบันอุดมศึกษา
- กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
- กระทรวงที่มีความเกี่ยวข้อง
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
- เครือข่ายความร่วมมือ
สมาคม (Consortiums) ที่
เกี่ยวข้อง

ทาง (Dual-Use Items: DUI) เพื่อสร้าง
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
แผนงาน Public-Private Partnership for RDI
- เกิดมูลค่าทางตลาดที่เป็นไปได้ใน
- เอกชนรายใหญ่สามารถร่วมลงทุนกับ
- สานักงานคณะกรรมการ
โครงการที่เอกชนรายใหญ่สามารถร่วม
เอกชนรายกลางและรายเล็กในการทา
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
ลงทุนกับเอกชนรายกลางและรายเล็กที่
วิจัยและนวัตกรรม
และนวัตกรรม
เกี่ยวข้องมากกว่าทุนที่ลงไป
- เกิดกลไกความร่วมมือระหว่างเอกชน
- สถาบันอุดมศึกษา
- SME ในกลุ่มสาขา (sector) มี
รายใหญ่ รายกลาง รายเล็ก และ/หรือ
ความสามารถด้าน ววน มากขึ้น และ
สมาคม มหาวิทยาลัย และ/หรือ หน่วย
สอดคล้องกับแผน ววน. ของประเทศ
งานวิจยั ของรัฐในการพัฒนาเพือ่
เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้แผน ววน. บรรลุ
ประโยชน์เชิงพานิชย์
เป้าหมาย
- เกิดกลไกความร่วมมือระหว่างเอกชน
- เกิดผลลัพธ์และเครือข่ายความร่วมมือใน รายใหญ่ รายกลาง รายเล็ก และ/หรือ
หลายสาขา (sector) ที่มีเป้าหมาย
สมาคม มหาวิทยาลัย และ/หรือ หน่วย
สอดคล้องกันที่เน้นวัตถุประสงค์เชิง
งานวิจยั ของรัฐในการยกระดับ
สังคม
ความสามารถด้าน ววน ของเอกชน
- มีแนวทางการขยายผลกับกลุ่ม
- เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
อุตสาหกรรมอื่น และ/หรือ เอกชนขนาด เอกชนในรูปแบบเครือข่ายที่ใช้งานวิจัย
ใหญ่รายอื่นของประเทศ
และพัฒนาตอบโจทย์ SDGs
- มีแนวทางข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ
การเผยแพร่แนวทางการขยายผลที่
สอดคล้องกับบริบทของไทย

๔๕

โปรแกรมที่ ๑๑ สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม
สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-driven
Enterprises: IDEs) ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมให้เข้มแข็งเอื้ อต่ อ
การพัฒ นาศักยภาพของ Startup และ IDE โดยการปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมาย พัฒ นามาตรการและ
แรงจูงใจ รวมถึงการบริการภาครัฐ ให้เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจนวัตกรรม (Ease of doing innovation business)
ของผู้ประกอบการ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม (Economic Zone of Innovation) อาทิ อุทยาน
วิ ท ยาศาสตร์ เขตนวั ต กรรมระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (Eastern Economic Corridor of
Innovation: EECi) เ มื อ ง น วั ต ก ร ร ม อ า ห า ร (Food Innopolis) ย่ า น น วั ต ก ร ร ม (Innovation District)
และย่านสร้างสรรค์ (Creative District) ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมรองรับการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม
ผ่านกลไกต่าง ๆ ทั้งการเชื่อมโยงกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา การสนับสนุนที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การส่งเสริมการเข้าถึงแรงจูงใจและสิทธิประโยชน์ต่า ง ๆ อาทิ แหล่งเงินทุนสาหรับผู้ประกอบการใน
การสร้างนวัตกรรม แรงจูงใจทางภาษี การบ่มเพาะผู้ประกอบการ และการเร่งการเจริญเติบโตของผู้ประกอบการ
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพและความพร้อมในการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มสูง นาไปสู่การสร้าง
รายได้ การจ้างงาน กระจายรายได้สู่ภูมิภาค และก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ (Objectives and Key Results: OKR)
O3.11a พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-driven
Enterprises: IDEs) ที่มีศักยภาพเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด
KR3.11a.1 จานวน local startups ที่เกิดใหม่และอยู่รอด ๑,๐๐๐ ราย ใน ๓ ปี
KR3.11a.2 จานวนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ที่มียอดขายเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท/ปี เพิ่มขึ้น
๑,๐๐๐ ราย/ปี
KR3.11a.3 จานวน deep-tech startups ที่ประกอบการในประเทศไทย
O3.11b พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม (Economic Zone of Innovation)/อุทยานวิทยาศาสตร์
(Science Parks)/ระเบียงนวัตกรรมภาคตะวันออก (EECi)/เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food
Innopolis)
KR3.11b.1 จานวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร์/
EECi/เมืองนวัตกรรมอาหาร
KR3.11b.2 มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เศรษฐกิจ
นวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร์/EECi/เมืองนวัตกรรมอาหาร
O3.11c ปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมาย พัฒนามาตรการและแรงจูงใจ รวมถึงการบริการภาครัฐ ให้เอื้อ
ต่อการดาเนินธุรกิจนวัตกรรม (Ease of doing innovation business) ของผู้ประกอบการ
KR3.11c.1 ความสาเร็จในการผลักดันกฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการเพื่อปลดล็อคข้อจากัด และ
สร้างแรงจูงในการดาเนินธุรกิจนวัตกรรม

๔๖

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการสาคัญ

เป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
หน่วยงานขับเคลื่อน
แผนงานการพัฒนาสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการนวัตกรรม
- วิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และ
- local startups ๑,๐๐๐ ราย ทีเ่ กิดใหม่ - สานักงานสภานโยบายการ
วิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovationและอยู่รอด ใน ๓ ปี
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
driven Enterprises: IDEs) ที่มี
- วิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ที่มี
วิจยั และนวัตกรรม
ศักยภาพเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด
ยอดขายเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท/ปี
แห่งชาติ
เพิ่มขึ้น ๑,๐๐๐ ราย/ปี
- สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
- สานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ
- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

๔๗

โปรแกรมที่ ๑๒ โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ
ประเทศไทยมีองค์ประกอบเชิงองค์กรของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศอยู่ครบ แต่กระจัด
กระจาย มีความพร้อมและความสามารถในการดาเนินการต่างกัน ขาดทิศทางและเป้าหมายร่วม เนื่องจากขาด
กลไกและเวทีที่จะบูรณาการองค์ประกอบที่มีให้ทางานเป็นระบบเดียวกัน ส่งผลให้ประเทศมีบริการโครงสร้าง
พื้นฐานทางคุณภาพที่ไม่สมดุลกับความต้องการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันและความจาเป็นในการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันในอนาคต โปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาระบบนิเวศของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพให้
สมบูรณ์และมีเอกภาพ เพื่อให้เกิดบริการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการใช้
ประโยชน์ในปัจจุบันและสามารถเป็นพื้นฐานรองรับความจาเป็นในการสร้างนวัตกรรมและอุตสาหกรรมในอนาคต
ทั้งในเชิง ปริ มาณและคุ ณภาพ ทั้งในด้านการนาสิ น ค้า และนวัต กรรมเข้ าสู่ ตลาด รวมถึงการวิจัยและพั ฒ นา
เทคโนโลยี นวัตกรรมและอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยต้องการเป็นเจ้าของ
ที่ผ่านมา ได้มีการกล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและวัฒนธรรมของประเทศอย่างกว้างขวาง
แต่ยังขาดการใช้ประโยชน์ความอุดมสมบูรณ์ดังกล่าวอย่างสร้างสรรค์และสมดุล ประเทศไทยจึงเป็นเพียงผู้ส่งออก
วัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน เพื่อพลิกประเทศไทยให้ เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีความจาเป็นที่
จะต้องปรับความสามารถของประเทศให้สามารถผลิตและส่งออกสินค้าและชิ้นส่วนมูลค่าสูงที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานแล้วได้ รวมทั้งพัฒนาตลาดในประเทศให้เป็นตลาดสินค้าคุณภาพเพื่อเป็นฐานให้แก่การสร้างแบรนด์
หรือตราสินค้าที่มีภาพลักษณ์เชิงคุณค่าและคุณภาพต่อไป โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าและบริการที่ (๑) ผู้ประกอบการ
ไทยสามารถเป็นเจ้าของตราสินค้าและมีเทคโนโลยีของตนเอง เช่น อาหารสุขภาพ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เฉพาะของ
ท้องถิ่นหรือวัฒนธรรม บริการสุขภาพและความงาม (๒) มีความจาเป็นในการรองรับสังคมในอนาคต เช่น สังคมสูง
วัย สังคมดิจิทัลและเศรษฐกิจดิจิทัล และ (๓) มีความจาเป็นต่อการพัฒนาบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศ
เช่น การบริหารจัดการป่า แม่น้าที่ไหลผ่านหลายประเทศ มลพิษ ขยะและพลังงาน
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ (Objectives and Key Results: OKR)
O3.12a ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา และการบริการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของ
อาเซียน
KR3.12a.1 ประเทศไทยมีความสามารถทางการวัดและวิเคราะห์สูงที่สุด ๑ ใน ๕ ของเอเชีย และมี
อุตสาหกรรมบริการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
KR3.12a.2 บริการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบมีคุณภาพระดับโลกและมีคุณภาพสม่าเสมอ
O3.12b สินค้าสาคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกด้วยคุณภาพ
KR3.12b.1 เครื่องหมายคุณภาพของไทยได้รับการยอมรับในคุณค่าและคุณภาพทัดเทียม
เครื่องหมายคุณภาพสินค้าของ EU และญี่ปุ่น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรและสินค้า
วัฒนธรรม
O3.12c ตลาดการค้าภายในประเทศเป็นตลาดสินค้าคุณภาพเช่นเดียวกับตลาดประเทศในพัฒนาแล้ว
KR3.12c.1 ตลาดในประเทศมีกระบวนการกากับดูแลที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการแข่งขันด้วย
คุณภาพ

๔๘

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการสาคัญ

เป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
แผนงาน NQI เพื่ออาหารสุขภาพและสมุนไพรไทย
- เกิดตราสินค้าของไทยที่ใช้วัตถุดบิ และ - มาตรฐานอาหารสุขภาพและสมุนไพร
เทคโนโลยีในประเทศ
ไทยที่เทียบเท่า หรือเหนือกว่า
- ลดเวลาและค่าใช้จา่ ยในการนาสินค้าเข้า มาตรฐานสากล
สู่ตลาด
- กระบวนการขึ้นทะเบียน และการรับรอง
- ลดค่าใช้จา่ ยในการส่งทดสอบ
กระบวนการผลิตและคุณภาพมี
ต่างประเทศ
ประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับ
- บริการโครงสร้างพืน้ ฐานทางคุณภาพ
สาหรับการวิจัยและการผลิตครบถ้วน
และเพียงพอ
- ฐานข้อมูลสารออกฤทธิ์และกระบวนการ
รักษาคุณภาพสารออกฤทธิ์
แผนงาน NQI สาหรับยาชีววัตถุ
- ยาชีววัตถุตัวใหม่ที่วิจัยและผลิตใน
เครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบทางคลินิค
ประเทศ และสามารถส่งออกได้
(National clinical trial lab network)
- ลดค่าใช้จา่ ยในการส่งยาชีววัตถุไป
ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระหว่าง
ทดสอบต่างประเทศ
ประเทศ
แผนงาน NQI สาหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอัจฉริยะ
- ส่งออกเซนเซอร์อัจฉริยะที่วิจัยและผลิต บริการโครงสร้างพืน้ ฐานทางคุณภาพ
ในประเทศไทย
สาหรับการวิจัยและการผลิตเซนเซอร์
- ส่งออกระบบและชิ้นส่วนของเครื่องมือ อัจฉริยะ ระบบและชิน้ ส่วนของเครื่องมือ
แพทย์และหุ่นยนต์ที่รับรองมาตรฐาน
แพทย์และหุ่นยนต์ครบถ้วนและเพียงพอ
แล้ว
- ลดค่าใช้จา่ ยในการส่งทดสอบ
ต่างประเทศ

หน่วยงานขับเคลื่อน
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงเกษตรและ
-

สหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
แผนงาน NQI สาหรับยานยนต์อนาคตและการเคลื่อนย้ายในอนาคต (Future vehicle & Seamless mobility)
- แบตเตอรีที่วิจัยและผลิตโดยใช้วัตถุดิบ - บริการโครงสร้างพืน้ ฐานทางคุณภาพ
- กระทรวงอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีในประเทศ
สาหรับการวิจัย ผลิต ติดตั้งและใช้งาน - กระทรวงคมนาคม
- ยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กสาหรับใช้งานใน แบตเตอรียานยนต์อนาคตและ
- กระทรวงมหาดไทย
เขตเมือง หรือในพื้นที่เฉพาะ เพื่อลดการ การเคลื่อนย้ายในอนาคต ครบถ้วนและ - กระทรวงพลังงาน
สร้างมลพิษ ที่วิจัยและผลิตโดยใช้
เพียงพอ
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
วัตถุดิบและเทคโนโลยีในประเทศ
เศรษฐกิจและสังคม
- กระทรวงพานิชย์

๔๙

- ลดเวลาและค่าใช้จา่ ยในการนาสินค้าเข้า

สู่ตลาด
- ลดค่าใช้จา่ ยในการส่งทดสอบ
ต่างประเทศ

แผนงาน Precise Timing & Positioning Platform for Innovative Services
- Innovative services ที่ใช้ประโยชน์
- บริการโครงสร้างพืน้ ฐานทางคุณภาพ
จากสัญญาณและข้อมูลเวลาและพิกัด
สาหรับการวิจัยและบริการสัญญาณและ
ความแม่นยาสูง
ข้อมูลเวลาและพิกัดความแม่นยาสูง
- รายได้จากการขายข้อมูลเวลาและพิกัด
ครบถ้วนและเพียงพอ
ความแม่นยาสูง
- โครงสร้างพืน้ ฐานทางคุณภาพของ
- บริการโทรคมนาคมบนเครือข่าย 5G
ประเทศสามารถรองรับและสนับสนุน
บริการระบุเวลา (time) พิกัด
บริการโทรคมนาคมในอนาคตให้มี
(position) และการนาทาง
เสถียรภาพ
(navigation) มีเสถียรภาพและความ
ต่อเนื่อง

- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
- สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
-

-

-

กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

๕๐

๕๑

การพัฒ นาเศรษฐกิจ ฐานราก เป็ น การดาเนินการที่ส าคัญในการพัฒ นาและยกระดับประเทศให้ เป็น
ประเทศรายได้สูง ที่มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคต การ
ส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้สามารถมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่ งขันพึ่งพาตนเองได้ จะ
ก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นและนาไปสู่
การแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน ความเลื่ อ มล้ า และความไม่ เ สมอภาคตามเป้ า หมายการพั ฒ นาของ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ผ่านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้กลายเป็นชุมชนนวัตกรรม
และมีนวัตกรในชุมชน การใช้นวัตกรรมสังคมเข้าไปช่วยแก้ปัญหาในชุมชน ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนทาง
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร วิสาหกิจเริ่มต้น และวิสาหกิจชุมชน การ
แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างแม่นยาในทุกมิติ ด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ รวมไปถึง
การกระจายความเจริญสู่เมืองต่าง ๆ ทุกภูมิภาค ให้เป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิ ตที่ดี
และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศบนความสามารถของคนในพื้นที่
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ (Objectives and Key Results: OKR)
เป้าหมาย O4 กระจายความเจริญและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น ด้วยความรู้และนวัตกรรม
ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
KR4.1 ชุมชนที่มีขีดความสามารถในการจัดการตนเอง (Smart community) มีศักยภาพในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
KR4.2 รายได้ของคนจนกลุ่มรายได้ร้อยละ ๔๐ ล่างเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ อย่างทั่วถึง
KR4.3 เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยมีเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
KR4.4 ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (Inclusive Development Index: IDI) ของไทยดีขึ้น)
แพลตฟอร์มที่ ๔ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้า
ประกอบด้วย ๓ โปรแกรม คือ
 โปรแกรมที่ ๑๓ นวัตกรรมสาหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
 โปรแกรมที่ ๑๔ ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยา
 โปรแกรมที่ ๑๕ เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ

๕๓

โปรแกรมที่ ๑๓ นวัตกรรมสาหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
จากทิศทางการปฏิรูปประเทศที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทาให้มีการกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒ ให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง
ควบคู่ไปกับการลดปัญหาความเหลื่อมล้า โดยอาศัยองค์ความรู้และนวัตกรรม ตามหลั กคิดประเทศไทย ๔.๐
ท่ามกลางสถานการณ์ที่สังคม ชุมชนท้องถิ่น ในปัจจุบัน มีพลวัตและความซับซ้อนสูง และมีลักษณะเชื่อมโยง
ต่อเนื่องเป็นความท้าทายที่สาคัญ ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมจึงจาเป็นต้องมีความสามารถในการ “ตั้งรับ” และ
“ปรับตัว” ซึ่งการตัดสินใจที่ดีต้องการข้อมูล ความรู้ การถอดประสบการณ์ ที่จะได้มาจาก “งานวิจัย” การที่
ชาวบ้านในชุมชนจะสามารถปรับตัวสอดรับกับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ อีกทั้งยังเป็นพลังร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่
“ประเทศไทย ๔.๐” ตามเป้าหมายของนโยบายได้นั้น การพัฒนาให้คนไทยเป็น “คนไทย ๔.๐” จึงเป็นหัวใจสาคัญ
ซึ่งจะต้องมีคุณลักษณะสาคัญ คือ การเป็น “นวัตกร” ที่สามารถสร้างนวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนา
เมือง ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลผลิตใหม่ หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ จากการจัดการทุนทางวัฒนธรรม
ทุนทางสังคม ทุนทางสิ่งแวดล้อม
จากความท้าท้ายและเป้าหมายในการขับเคลื่ อนสู่ประเทศไทย ๔.๐ ต้องใช้คนแก้ปัญหา และวิธีการ
แก้ปัญหา ต้องเป็น ๔.๐ กล่าวคือการสร้างและใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหา แต่แนวคิดหลักที่ผ่านมามุ่งเน้น
นวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมจากบุคคลภายนอก เช่น นักวิชาการ นักเทคโนโลยี ซึ่งมีข้อจากัดใน
เรื่องการไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และปัญหาการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จึงเกิดแนวคิดใหม่
คือ การให้ชุมชน ชาวบ้านที่ต้องการนวัตกรรมเป็นผู้สร้างนวัตกรรมเป็นหลัก โดยมีหน่วยงาน ภาคีต่าง ๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการตนเอง มีความสามารถใน
การบริหารห่วงโซ่คุณค่าเพื่อเศรษฐกิจท้องถิ่น ตลอดจนมีการสร้างระบบข้อมูลและแพลตฟอร์มความรู้เพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีเป้าหมายปลายทาง (ultimate goal) คือ การสร้างโอกาสให้ชาวบ้าน ได้ลุกขึ้นมา
แก้ปัญหาของชุมชนเอง สร้างความความเข้มแข็งเพื่อสร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้า ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนในระยะยาว สามารถตั้งรับปรับตัวกับกระแสต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ บนฐานคิดที่เชื่อว่า “การสร้าง
ประเทศ จะต้องสร้างจากฐานรากที่มีพลังและเชื่อมร้อยงานให้เกิดขึ้นกระจายในทุกพื้นที่..”
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ (Objectives and Key Results: OKR)
O4.13 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนและการจัดการตนเองบนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
KR4.13.1 เกิดนวัตกรรมชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ Smart SMEs เพื่อยกระดับรายได้ให้กับชุมชน
ปีละ ๑,๐๐๐ นวัตกรรม
KR4.13.2 จานวน Smart Community/ชุมชนนวัตกรรม มีความสามารถในการพัฒนาการพึ่งตนเอง
และจัดการตนเอง เพิ่มขึ้น ๓,๐๐๐ ชุมชน ภายใน ๓ ปี (ปีละ ๑,๐๐๐ ชุมชน)
KR4.13.3 มูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุน ทรัพยากร วัฒนธรรมในพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี

๕๔

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการสาคัญ
เป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
หน่วยงานขับเคลื่อน
โครงการชุมชนนวัตกรรม
- ชุมชนพึ่งตนเองและบริหารจัดการตนเอง - ชุมชนนวัตกรรม ๑,๐๐๐ ชุมชน/ปี
- สานักงานคณะกรรมการ
- นักขับเคลื่อน/นวัตกรชุมชน อย่างน้อย
ได้อย่างยั่งยืน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
๓,๐๐๐ คน/ปี
- สร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตในพืน้ ที่จาก
และนวัตกรรม
ทุนทางสังคมด้วยนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่ - เกิดนวัตกรรมชุมชน ๑,๐๐๐ นวัตกรรม/ - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
คุณค่า
และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ปี
ไทย
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ
- สถาบันอุดมศึกษา
โครงการนวัตกรรมสังคม
- สานักงานนวัตกรรม
สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคมใน
นวัตกรรมเพื่อสังคมที่พร้อมขยายผลสู่
แห่งชาติ
ระดับภูมิภาค มุ่งเน้นวิสาหกิจเพื่อสังคม
ชุมชนเป้าหมาย ๑๐๐ ผลงาน/ปี
วิสาหกิจเริ่มต้น องค์การปกครองส่วน
- วิสาหกิจเพื่อสังคม
ท้องถิ่น ชุมชน และมหาวิทยาลัย
วิสาหกิจเริ่มต้น
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- สถาบันอุดมศึกษา
โครงการอาสาประชารัฐ
- สานักงานปลัดกระทรวง
ปฏิรูปการเรียนรู้ให้บัณฑิตในศตวรรษที่
บัณฑิตจิตอาสา ๘,๐๐๐ คน/ปี
การอุดมศึกษา
๒๑ มีสานึกในความเป็นธรรมและมีจิต
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
สาธารณะ
นวัตกรรม
- สถาบันอุดมศึกษา
โครงการมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (University for Inclusive Growth Program: UNIG)
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
- เกิดนวัตกรรมชุมชน วิสาหกิจชุมชนและ - สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
ท้องถิ่นในการพัฒนาการพึง่ ตนและการ
Smart SMEs เพื่อยกระดับรายได้ให้กับ - มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘
จัดการตนเองบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
ชุมชน ปีละ ๑,๐๐๐ นวัตกรรม ภายในปี แห่ง
- หน่วยวิจัย/สถาบันวิจัย/
พอเพียง
๒๕๖๗
เครือข่ายวิจัยในพื้นที่
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
- จานวน Smart Community/ ชุมชน
สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยวิจัย/
นวัตกรรม มีความสามารถในการ
สถาบันวิจัย/เครือข่ายวิจัยในพืน้ ที่
พัฒนาการพึ่งตนเองและจัดการตนเอง
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์จาก
เพิ่มขึ้น ๑,๐๐๐ ชุมชน ภายในปี ๒๕๖๗
งานวิจยั และนวัตกรรมในภาคการผลิต
บริการ สังคมและชุมชน

๕๕

โปรแกรมที่ ๑๔ ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยา
ปัญหาความยากจนยังคงเป็นปัญหาสาคัญของประเทศไทย ซึ่งมีประชากรที่นิยามว่ายากจนหรือมีรายได้
ต่ากว่าเส้นความยากจนอยู่ ๕.๖ ล้านราย อย่างไรก็ตาม ความยากจนเป็นปัญหาที่ไม่ได้จากัดเฉพาะด้านรายได้
เท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากร เช่น ที่ดินทากิ น การศึกษาหรือข่าวสารความรู้ใน
การประกอบอาชีพ ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะทาให้สามารถ
ดารงชีวิตอยู่ได้อย่างเสมอภาคในสังคม ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้กาหนดเป้าหมายให้ดัชนีการพัฒนาอย่าง
ทั่วถึงของไทยเพิ่มขึ้นจาก ๔.๒๔ เป็น ๔.๓ คะแนน ภายใน ๕ ปี ซึ่งหมายถึงประชากรกลุ่มที่มีรายได้น้อยจะต้องมี
รายได้เพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ
ที่ผ่านมาภาครัฐได้ใช้งบประมาณไปกับการแก้ปัญหาความยากจนรวมหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมอยู่
มากมาย ผ่านมาตรการโครงการต่าง ๆ เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กองทุนหมู่บ้าน โครงการชดเชยดอกเบี้ยสินเชื่อ
การส่งเสริมวินัยทางการเงิน ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย การฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติ ตลอดจนมาตรการ
ส่งเสริมด้านการผลิต การตลาด อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาความยากจนระยะต่อจากนี้จะต้องให้ความสาคัญกับ
ความต่อเนื่องของงบประมาณและการบูรณาการความช่วยเหลือในมิติต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
Big data หรือระบบข้อมูล ขนาดใหญ่จ ะเข้ามามีบทบาทส าคัญในการบ่งชี้กลุ่มเป้าหมาย บริหารจัดการความ
ช่วยเหลือ ติดตามประเมินผลการแก้ปัญหาความยากจน ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบมาตรการและ
สวัสดิการต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการและทันท่วงที เช่น การจัดสวัสดิการเพื่อเข้าถึงคนจนกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ การพัฒนาอาชีพและทักษะการประกอบการของเกษตรกรและคนจนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การพัฒนา
ระบบหนุนเสริมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการปรับเปลี่ยนอาชีพ เป็นต้น
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ (Objectives and Key Results: OKR)
O4.14 ประชากรกลุ่มยากจนหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน และสามารถเข้าถึงทรัพยากร การศึกษา
สวัสดิการต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตได้อย่างเท่าเทียม
KR4.14.1 ระบบข้อมูลเพื่อติดตามกลุ่มเป้าหมายคนจน
KR4.14.2 คนจนไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ คน ได้รับบริการและความช่วยเหลือให้มีรายได้และคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น
แผนงาน/โครงการสาคัญ
เป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TP-MAP)
มาตรการ บริการ สวัสดิการที่แก้ปัญหา
ระบบข้อมูลเพื่อติดตามกลุ่มเป้าหมายคน
ความยากจนได้อย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยา จน

หน่วยงานขับเคลื่อน
- ศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
- สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

๕๖

โปรแกรมที่ ๑๕ เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ
การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม
ในฐานะเป็นยุทธศาสตร์สาคัญของการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้าซึ่งเป็นปัญหาสาคัญของประเทศ การที่
เศรษฐกิจและแหล่งจ้างงานมีการกระจุกตัวในเมืองใหญ่เพียงไม่กี่แห่ง ทาให้เกิดการอพยพแรงงาน ทาให้แรงงาน
ต้องทิ้งครอบครัวไปหางานทาในเมือง เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของครอบครัวและปัญหาเยาวชนและสังคม
ตามมา ดังนั้น จึงจาเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดเมืองหลักให้มากขึ้นและมีการกระจายตัวในทุกภู มิภาค เช่น การพัฒนา
เขตพิเศษและความร่วมมือในภูมิภาค เพื่อเป็นกลจักรสาคัญของการสร้างเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากร แรงงาน
ความรู้และความริเริ่มสร้างสรรค์ของคนในพื้นที่
จากการคาดการณ์ในอนาคตเกี่ยวกับการขยายตัวของเมือง ทาให้คาดได้ว่าประชากรของประเทศไทยเกิน
กว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศจะอาศัยอยู่ในเมือง และเส้นแบ่งระหว่างเมืองกับชนบทจะน้อยลงเป็นลาดับ
ด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทั่วถึง หากมิได้เตรียมการรองรับกับสถานการณ์ดังกล่าว อาจเกิดความ
ไม่สมดุลในด้านสิ่งแวดล้อมและเกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมื อง ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการ
จัดทาแนวทางการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เมืองน่าอยู่ (Smart/Livable City) และเมืองอัจฉริยะ ซึ่งไม่เพียงพัฒนา
ทางกายภาพเท่านั้น แต่จะรวมไปถึงการบริหารจัดการด้วย เช่น การพัฒนาระบบงบประมาณพื้นที่และระบบ
บริหารราชการแผ่นดินเพื่อการกระจายศูนย์กลางความเจริญ การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักให้ประชาชนผู้อยู่อาศัย "อยู่ดีมีสุข" ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม
มิติเศรษฐกิจ และมิติสังคม (อ้างอิงจาก: กรอบวิจัยแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณ ๒๕๖๓)
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ (Objectives and Key Results: OKR)
O4.15 ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในเมืองและเชื่อมโยงความเจริญสู่ชนบท
KR4.15.1 เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และเป็น Smart City สาหรับคนทุกกลุ่ม ทุกวัย จานวน ๓๐ เมือง
(เมืองสีเขียว มีผังภูมินิเวศเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่)
KR4.15.2 Smart City ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี จานวน ๔๐ เมือง
KR4.15.3 มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕ ใน ๓ ปี
KR4.15.4 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและความร่วมมือในภูมิภาค เพื่อให้เป็นหัวรถจักรของการ
เติบโตในเมืองบริวารเติบโตขึ้นร้อยละ ๑๐
KR4.15.5 พื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผังอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งโบราณคดี จานวน ๓ ภาค
KR4.15.6 ช่องว่างความเหลื่อมล้าระดับพื้นที่ลดลงจาก ๕.๕ เท่า เหลือ ๓ เท่า
แผนงาน/โครงการสาคัญ
เป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
โครงการเมืองน่าอยู่ ทันสมัย ใกล้บ้าน มีงานทา
พัฒนาให้เกิดเมืองศูนย์กลางที่นา่ อยู่และ - เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม s-curve
ที่ตั้งอยู่บนฐานทรัพยากรของท้องถิ่น
เป็น Smart City สาหรับคนทุกกลุ่ม ทุก
- กลไกใหม่เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือใน
วัย
การสร้างโครงการพัฒนาเมือง

หน่วยงานขับเคลื่อน
- กระทรวงอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงมหาดไทย

๕๗

แพลตฟอร์ม ๔ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้า

๕๘

การปฏิรูปประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เป็นการปฏิรูปเชิ ง
โครงสร้างที่สาคัญสาหรับประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศโดยมุ่งเน้นการเตรียมคนไทย
เข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ และการนาองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศ เพื่อขับเคลื่ อนประเทศไทยไปสู่
ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเต็มรูปแบบและยั่งยืน ซึ่งนาไปสู่การปฏิรูป ๓ ด้าน ได้แก่
๑) การปฏิรูปการบริหารภาครัฐ (Administrative Reform) เพื่อจัดให้มีองค์กรในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
การขั บ เคลื่ อ นงานด้ า น อววน. มี ก ารบริ ห ารงานที่ ค ล่ อ งตั ว ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง รวมทั้ ง มี ก าร
บูรณาการการทางานในด้านวิจัยร่วมกัน เพื่ อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีประเด็นการปฏิรูปสาคัญ เช่น การจัด
ประเภทหน่ ว ยงานในระบบวิจั ย และนวัตกรรม การพัฒ นาระบบการติดตามและประเมินผล และระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลด้าน อววน. เป็นต้น
๒) การปฏิรู ป ระบบงบประมาณ (Budgeting Reform) เพื่อให้ การจัดสรรงบประมาณ สอดคล้ อ งกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้าน อววน. ของประเทศ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านกองทุนที่มีการจัดสรรงบประมาณในลักษณะเป็นก้อนใหญ่ (Block
Grant) และต่อเนื่ อง (Multi-year) โดยมีป ระเด็นการปฏิรูปส าคัญ ได้แ ก่ การออกแบบระบบการจัดสรรและ
บริ ห ารงบประมาณ การบริ ห ารจั ดการกองทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการจัดตั้งโครงการ
สานักงานบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น
๓) การปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ (Regulatory Reform) เพื่ออานวยความสะดวก ลดปัญหาและอุปสรรค
และสามารถขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนได้อย่างคล่องตัว และ
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม โดยมีประเด็นการปฏิรูปสาคัญ ได้แก่ การเร่งผลักดันกฎหมายส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์ผลงานวิจั ยและนวัตกรรม กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมนวัตกรรมด้านการอุดมศึกษาและการผลิต
กาลังคนระดับสูง (Sandbox) และมาตรการการสนับสนุนงบประมาณของรัฐเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เป็นต้น
การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประกอบด้วย ๑ โปรแกรม คือ
 โปรแกรมที่ ๑๖ ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

๕๙

โปรแกรมที่ ๑๖ ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
(Reinventing Universities & Research Institutes)
มุ่งเน้นการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เชิงระบบ เพื่อตอบสนอง
การพัฒนาประเทศโดยมุ่งเน้นการเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ และการนาองค์ความรู้และนวัตกรรมไป
พัฒนาประเทศ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเต็มรูปแบบและยั่งยืน โดยการปรับระบบ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย (Management reform) การจัดทาหลักสูตรร่วมวิจัยและนวัตกรรมกับภาคเอกชน
การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ การออกแบบโครงสร้างระบบ อววน. การออกแบบระบบบริหาร
นโยบาย ยุ ทธศาสตร์ และแผนด้าน อววน. การออกแบบระบบการจัดสรรทุนและบริห ารงบประมาณ การ
ออกแบบระบบติดตามประเมินผล และการออกแบบระบบเชื่อมโยงข้อมูล
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ (Objectives and Key Results: OKR)
Ox.16 พัฒนาระบบ อววน. ให้เชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อให้เกิดระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนากาลังคน
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม และสร้างความเป็นเลิศของระบบอุดมศึกษาไทยในระดับนานาชาติ โดยการออกแบบโครงสร้าง
ที่เน้นการมีส่วนร่วม กาหนดนโยบายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐาน
เชิงประจักษ์ มีระบบจัดสรรงบประมาณที่เชื่อมโยงกับนโยบายยุทธศาสตร์ มีระบบติดตามประเมินผล
ที่วัดได้ทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการลงทุน
KR16.1 มหาวิทยาลัยไทยติด ๑๐๐ อันดับแรกของโลก (จาก QS World University Rankings หรือ
Times Higher Education World University Rankings) จานวน ๒ สถาบัน
KR16.2 ทุกมหาวิทยาลัยมีคุณภาพและสามารถพัฒนาความเป็นเลิศในทางของตนเอง (อ้างอิงได้จาก
อันดับที่เพิ่มขึ้นของ QS University Rankings by Subject หรือจาก University Rankings
ทีม่ ี 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) โดยปฏิบัติงานให้ได้ผลงานในระดับที่สูงกว่าปัจจัยนาเข้า)
KR16.4 มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงในพื้นที่เมืองนวัตกรรมใน
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECCi) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ประกอบด้วย ๑) ARIPOLIS ๒) BIOPOLIS ๓) SPACE KRENOVAPOLIS
KR16.5 มหาวิทยาลัยมีการจัดทาระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา โดยคานึงถึงความ
เป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษา

๖๐

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการสาคัญ
เป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
หน่วยงานขับเคลื่อน
Global Partnership Program
- การพัฒนาบุคลากร ววน. และสร้างความ - สถาบันอุดมศึกษา
การได้มาซึ่งวิทยาการ เทคโนโลยีและ
เข้มแข็งให้กับเครือข่ายความร่วมมือ ววน. - หน่วยงานวิจัยของรัฐ
นวัตกรรมที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือ
- ภาคเอกชน
ผ่านการทางานร่วมกับหน่วยงาน
ระหว่างเครือข่ายหน่วยงานในระบบ ววน. ต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการนา - สานักงานคณะกรรมการ
ของไทยและต่างประเทศ
ววน. ไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
ประเทศ
- ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากการ
ร่วมมือกันของเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
- ได้เครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงาน
ววน. ของไทยและต่างประเทศที่เชื่อมโยง
กับผู้ใช้ประโยชน์ ววน. ของประเทศ
โครงการห้องปฏิบัตกิ ารอนาคตด้านนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Future Lab)
- ประเทศไทยมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน - สานักงานสภานโยบายการ
จัดทานโยบายและแผนด้าน อววน. ที่
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
ด้าน อววน. ทีด่ ีและสามารถนาไปปฏิบัติ
สามารถนาไปปฏิบัติได้ตามเป้าหมายของ
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ประเทศ ด้วยการกาหนดประเด็นสาคัญ
ได้ตามเป้าหมายของประเทศ
หน่วยงานด้านวิจัยและ
(Priority Agenda) ผ่านวิธีการคาดการณ์ - กระบวนการพัฒนานโยบายมี
เทคโนโลยีภายในกระทรวง
อนาคต (Foresight) การจัดทาระบบการ ประสิทธิภาพ รวมถึงเกิดความก้าวหน้า
การอุดมศึกษา
สารวจให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และการศึกษา
ทางด้าน อววน. ของประเทศ
วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
วิจัยและทดลองนโยบาย มาตรการและ
นวัตกรรม
แผนด้าน อววน. (Future Lab)
- สถาบันอุดมศึกษาและ
สถาบันการศึกษา
โครงการแพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม (DeepScience Technological Acceleration Platform)
เพื่อส่งเสริมและเร่งการเติบโตทางธุรกิจ - เกิดศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก - สานักงานสภานโยบายการ
อย่างน้อย ๒ สาขาต้นแบบ ศูนย์วิจัยบ่ม
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
ของนวัตกรรมที่ใช้วิทยาศาสตร์และ
เพาะฯ
อย่
า
งน้
อ
ย
๒
สาขาต้
น
แบบ
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
เทคโนโลยีเชิงลึก ผ่านการจัดตั้งศูนย์วิจัย
- เกิดการจดสิทธิบัตร การถ่ายทอด
- สถาบันอุดมศึกษา
และพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก และ
เทคโนโลยี และเกิดวิสาหกิจเริ่มต้น ช่วย - สถาบันวิจัย
ศูนย์วิจัยบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และ
สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจจากมูลค่า
เทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่
ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกิดจาก
ภาคอุตสาหกรรม
ศูนย์วิจัยบ่มเพาะฯ
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เป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ
หน่วยงานขับเคลื่อน
โครงการฐานข้อมูลวิจัย (บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัย ผลงานวิจัย ฯลฯ)
- สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
จัดทาฐานข้อมูลและบูรณาการเชื่อมโยง ประเทศไทยมีข้อมูลซึ่งใช้ในการบริหาร
- หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล
ฐานข้อมูลด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ วิจัย จัดการและวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
และนวัตกรรมของประเทศ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในภาพรวม วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และหน่วยงาน
และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทีส่ าคัญของ
รับผิดชอบฐานข้อมูล
ประเทศ เช่น ฐานข้อมูลของสานักงานสภา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นวัตกรรมที่สาคัญ
(สศช.) ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์
กระทรวงมหาดไทย
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กลไกการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐
สู่การปฏิบัติให้ประสบความสาเร็จ และเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม จาเป็นต้องมีส่วนร่วมจากหน่วยงานทุกภาค
ส่วนและทุกระดับในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการเชื่อมโยงจากระดับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ไปจนถึงแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ จึงกาหนดกลไกการขับเคลื่อน ดังนี้
๑) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ –
๒๕๗๐ เป็นทิศทางการดาเนินงานและกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
๒) ปรั บ ระบบบริ ห ารและจั ด การงบประมาณด้ า นการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรมให้บูรณาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒.๑) การพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษา ดาเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณด้านการอุดมศึกษา โดยจะพิจารณาคาของบประมาณรายจ่ายประเภทงบลงทุนและงบเงินอุดหนุนใน
การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกาลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของ
ประเทศ
๒.๒) การพิ จ ารณางบประมาณด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม ด าเนิ น การโดย
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยจะพิจารณาคาของบประมาณของ
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๓) กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งอาจดาเนินการได้ทั้งที่เป็นการจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยงานระดับ
ปฏิ บั ติ (หน่ ว ยงานรั ฐ ที่ เ ป็ น เจ้ า ภาพที่ มี ค วามสามารถในการบริ ห ารแผนงาน (Program) ที่ มี ห น่ ว ยงานร่ ว ม
ดาเนินการมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน) งบประมาณที่จะจัดสรรให้หน่วยเจ้าภาพดังกล่าว จะเป็นงบประมาณสาหรับ
โครงการขนาดใหญ่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือ โครงการริเริ่มสาคัญเร่งด่วนขนาดใหญ่ หรือโครงการพิเศษของ
ประเทศ ที่จาเป็นต่อการพัฒนาและยกระดับวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นการบูรณาการการทางาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม หรืองบประมาณสาหรับการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่
(ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม เช่น ถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดทามาตรฐาน) หรือโครงการประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) กาหนด และที่เป็นการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานด้านการให้
ทุ น หรื อ หน่ ว ยบริ ห ารและจั ด การทุ น เพื่ อ น าไปสนั บ สนุ น ทุ น (Granting) แก่ ห น่ ว ยงานระดั บ ปฏิ บั ติ ได้ แ ก่
หน่วยงานที่ทาวิจัยและสร้างนวัตกรรม หน่วยงานด้านมาตรวิทยา มาตรฐาน การทดสอบและบริการคุณภาพ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานซึ่ง
เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าว โดยกาหนดให้มีการบริหารจัดการในลักษณะ Platform Management ตาม
รูปที่ ๒-๒ ซึ่งอาจจัดให้มีคณะกรรมการที่ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้
เกิดการบูรณาการการทางานและเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแต่ละแพลตฟอร์มและโปรแกรม โดย
จะมีการมอบหมายให้มีหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit: PMU) ซึ่งอาจเป็น
หน่วยบริหารและจัดการทุน หรือหน่วยงานด้านการให้ ทุน หรือหน่วยงานที่ทาวิจัยและสร้างนวัตกรรม หรือ
หน่วยงานที่พัฒนากาลังคน หรือหน่วยงานที่ กสว. เห็นสมควร ทาหน้าที่บริหารจัดการและประสานงานร่วมกับ
ภาคเอกชน กระทรวง มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย
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รูปที่ ๒-๒ การบริหารจัดการในลักษณะ Platform Management
การติด ตามและประเมิน ผลนโยบายและยุทธศาสตร์ก ารอุดมศึก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
ในการติดตามและประเมินผล ควรมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเอื้อให้เกิดความรับผิดชอบต่องาน
(Result-based Accountability) เพื่อใช้เป็นกลไกการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust) และสร้างธรรมาภิบาลของ
การบริหารจัดการ โดยสามารถวัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นได้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุน
การตั ด สิ น ใจอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในลั ก ษณะ Double Loop Learning ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ เ พี ย งแต่ เ ป็ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลว่าสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ แต่ต้องติดตามและประเมินผลให้สามารถวิเคราะห์ย้อนกลับ
ไปถึงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่กาหนดไว้ เพื่อจะได้นามาปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้วย ทั้งนี้
จ าเป็ น ต้องอาศัย ระบบการเชื่อมโยงข้อมูล ที่ดี มีความครบถ้ว น และสามารถเข้าถึงได้ (Open data access)
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลได้ทันเวลา เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๗๐
ได้จัดทาขึ้นให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งเน้นการพัฒนานโยบายสาหรับทุกกลุ่มทั้งเชิงพื้นที่และ
ระดับ ประเทศ และอยู่ บ นพื้น ฐานของข้อเท็จจริงที่มีข้อมูล สนับสนุน (Evidence-based Policy) โดยกาหนด
เป้าหมายหลักและทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) รวมถึงประเด็นสาคัญ (Key Issues) ในการ
พั ฒ นา อววน. ที่ ยึ ด หลั ก เน้ น ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ป ระโยชน์ เ ป็ น ส าคั ญ (Demand-driven) ประกอบด้ ว ย
4 แพลตฟอร์ม 16 โปรแกรม โดยมีการกาหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ (Objectives and Key Results:
OKRs) เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และแปลงลง
สู่ระดับต่าง ๆ
OKRs เป็นเครื่องมือในการกาหนดเป้าหมายและขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
และใช้เป็นแนวทางในการกากับทิศทางของการดาเนินงานที่มีเป้าหมายร่วมกันในทุกภาคส่วนและทุกระดับใน
ระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีการตั้งเป้าหมาย (Objective) และกาหนดตัววัดผล
หรือผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ (Key Results) เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผลได้ในทุกระดับ ดังนี้
๖๔

๑) ระดับแพลตฟอร์ม (Platform) : OKRs มีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญของแพลตฟอร์ม
เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดการวัดผลสู่ระดับโปรแกรม (Program)
๒) ระดับโปรแกรม (Program) : OKRs มีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญของโปรแกรมเพื่อ
เป็นแนวทางในการกาหนดการวัดผลสู่ระดับโปรแกรมย่อย (Sub-program)
๓) ระดั บ โปรแกรมย่ อ ย (Sub-program) : OKRs มี เ ป้ า หมายและผลสั ม ฤทธิ์ ที่ ส าคั ญ ของ
แผนงาน/โครงการสาคัญเพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดการวัดผลสู่ระดับการปฏิบัติงาน
การใช้ OKRs ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ควรมีการวัดผลและติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ
โดยแปลงแผนระยะยาวออกเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น แผนราย ๓ ปี แผนรายปี ราย 6 เดือน และรายไตรมาส
เป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ตามกรอบเวลาที่ชัดเจน
และทันต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันเวลา ด้วย
ข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ท้าทายได้ สาหรับการติดตามและประเมินผลจาก
ระดั บ แพลตฟอร์ ม ลงไปสู่ ร ะดั บ โปรแกรมและโปรแกรมย่ อ ยนั้ น จะด าเนิ น การผ่ า นกลไกคณะกรรมการ
(Platform’s Steering Committee) โดย PMU จะเป็นผู้บริหารและจัดการงบประมาณ โดยมี OKRs ที่กาหนด
ไว้ในแต่ละโปรแกรม

๖๕

แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (แผนด้าน ววน.) เป็นแผนระยะปานกลาง จัดทาขึ้นเพื่อ เป็น
กรอบและแนวทางในทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ และการจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะต่อเนื่องหลายปี (multi-year)
เพื่อให้ การจั ดทาแผนด้าน ววน. พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ สอดคล้ องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ก าร
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ และทันกับกระบวนการปรับงบประมาณ
ส านั กงานคณะกรรมการส่งเสริ มวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจั ย และนวัตกรรมแห่ งชาติ จึงได้ร่ว มกันจัดท าแผนด้ าน ววน. โดยกาหนดเป้าหมาย ตัว ชี้วัด
ความส าเร็ จ และโปรแกรมย่ อยที่ส อดคล้ องกัน กับ ๔ แพลตฟอร์ม และ ๑๖ โปรแกรมภายใต้นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ โดยสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ได้ในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและนโยบายของประเทศให้เกิดประสิ ทธิผลสูงสุด ทั้งนี้
ได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีส่วนร่ วมใน
การจัดทาแผนด้าน ววน. รวมทั้งได้รับข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๗ สาขา เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

1. สร้างและจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
ในแต่ละแขนงและพื้นที่
2. สร้างและจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนในแต่
ละพื้นที่ ในแต่ละมิติ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และ สิ่งแวดล้อม
3. พัฒนากาลังคนและองค์ความรู้ของระบบวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ความสาเร็จด้าน
การยกระดับ
ความสามารถ
การแข่งขัน

ตัวชีว้ ดั สาคัญ
2563
การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและสภา
36 (2560)
บันการจัดการนานาชาติ
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนา
1% (2560)
นวัตกรรมต่อ GDP
สัดส่วนการลงทุน R&D ของภาคเอกชน:
ภาครัฐ
สัดส่วนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูก
นาไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับ
ภาคการผลิตและบริการ เทียบกับผลงาน
ทั้งหมด

2565
1 ใน 30
1.5% (2565)
70:30
ไม่น้อยกว่า
30%

๖๗

การลดความเหลื่อม รายได้เกษตรกรที่ร่วมโครงการ (บาท/
100,000
ล้าในสังคม
ครัวเรือน/ปี)
(จากปัจจุบัน 74,483 บาท/ครัวเรือน/ปี)
ชุมชนนวัตกรรม
2,000
นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมที่ผลิตได้เอง
ภายในประเทศเพิ่มขึ้น
การพัฒนากาลังคน สัดส่วนบุคลากรด้าน R&D ต่อประชากร
และองค์ความรู้
สัดส่วนการลงทุน R&D ในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ:
งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้:
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และ ระบบ
มาตรฐาน
ตารางที่ ๒-๑ ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนด้าน ววน. ที่สาคัญ

150,000
10,000
ไม่น้อยกว่า 1
เท่าตัว
25: 10,000
55:25:20

แผนด้าน ววน. จัดทาขึ้นโดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึ กษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ ซึ่งจะขับเคลื่อนการดาเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม
การเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งสิ้น ๔ แพลตฟอร์ม ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมภายใต้ ๑๖ โปรแกรม ภายใต้แต่ละ
โปรแกรมประกอบด้วยโปรแกรมย่อยซึ่งจะระบุแนวทางการดาเนินงานที่จะส่งผลให้ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
สาคัญซึ่งระบุในนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐
สาเร็จ
สาหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีตัวอย่างของโปรแกรมย่อยภายใต้แต่ละโปรแกรม ดังนี้
โปรแกรมที่ ๑

สร้างระบบผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพ

ตัวอย่างโปรแกรมย่อย
การขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณา
การการเรียนรู้กับการทางาน (Work-integrated Learning: WiL) ผ่อนคลายข้อจากัดด้านมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาเพื่อให้สามารถระดมทรัพยากรบุคคลและโครงสร้างพื้นฐานจากสถานประกอบการมาช่วยจัดการศึกษา
ได้ดียิ่งขึ้น สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลหลักสูตรแบบ WiL จัดตั้งหน่วยงานที่
ทาหน้าที่รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้แบบ WiL ในวงกว้าง สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมพัฒนาทักษะให้กับ
ครู อ าชี ว ศึ ก ษา สร้ า งเครื อ ข่ า ยระหว่ า งโรงเรี ย นระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ เ ป็ น ตั ว ป้ อ นนั ก เรี ย นให้ กั บ
สถาบันอุดมศึกษาหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นต้น
การใช้ ป ระโยชน์ ผู้ มี ศั ก ยภาพสู ง (Talent Utilization) เช่ น ผลั ก ดั น โปรแกรมที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ บุ ค ลากรที่มี
ศักยภาพจากสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยไปใช้เพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน
๖๘

สนับสนุนทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกหรือปริญญาโทเพื่อทางานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างงานด้าน
การวิจัยให้แก่บัณฑิตระดับปริญญาเอกหรือโทที่มีศักยภาพสูง
การดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ (Global Talent) ส่งเสริมการนาบุคลากรชาวไทยที่มีศักยภาพสูงจาก
ต่างประเทศเข้ามาทางานในประเทศไทย (Reverse Brain Drain) ในสาขาที่ขาดแคลน ปรับปรุงมาตรการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อดึงดูดคนต่างชาติเข้ามาเป็นบุคลากรทักษะในประเทศไทย เช่น ปรับปรุงเงื่อนไขวีซ่านักศึกษาต่างชาติ
ให้สามารถทางานระหว่างเรียน และหางานทาหลังสาเร็จการศึกษาได้ เป็นต้น รวมถึงชักจูงมหาวิทยาลัยระดับโลก
เข้ามาตั้งในประเทศไทย และสร้างเส้นทางอาชีพของนักวิจัยให้ จูงใจคนรุ่นใหม่โดยการปรับเกณฑ์รายได้ห รื อ
สวัสดิการในสถาบันวิจัย
การส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรระหว่างภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศ (Talent Mobility) ปรับระเบียบ
เคลื่อนย้ายบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยหรือภาคเอกชน ปรับปรุงกลไกและแรงจูงใจที่
เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ระบบภาระงาน จั ด ท าขั้ น ตอนที่ ชั ด เจนในการขอต าแหน่ ง ทางวิ ช าการโดยใช้ ผ ลงานจาก
ภาคอุตสาหกรรม ผลักดันระบบศาสตราจารย์ ร่วมระหว่างสถาบัน (Co-affiliation) จัดตั้งห้องปฏิบัติการร่ว ม
(Joint College) หรือวิทยาลัยร่วม (Joint Lab)
โปรแกรมที่ ๒ การพัฒนากาลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย
การพัฒนาระบบข้อมูลและแผนความต้องการบัณฑิตของพื้นที่ EEC โดยเป็นระบบข้อมูลที่สามารถรายงาน
ข้อมูลความต้องการกาลังของพื้นที่ได้อย่างทันสถานการณ์ สามารถจาแนกข้อมูลความต้องการกาลังคนในมิติต่างๆ
ได้ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม อาชีพ สาขาความเชี่ยวชาญ และทักษะ เป็นต้น เพื่อให้จานวนและคุณภาพกาลังคนที่
ผลิตได้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมในพื้นที่
การพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีให้แก่สถานประกอบการโดยใช้โจทย์ร่วม (Training Consortium หรือ
R&D Consortium) โดยให้ ส ถานประกอบการร่วมกันกาหนดโจทย์ความต้องการพัฒนาทักษะและความรู้แก่
บุคลากร เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความร่วมมือ
อันเข้มแข็งให้กับสถานประกอบการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีลักษณะกิจการคล้ายคลึงกัน จัดทา
มาตรการทางการเงิน หรื อสิ ทธิป ระโยชน์ ทางภาษีห รือ ที่ไม่ใช่ภาษี เพื่อสนับสนุ นสถานประกอบการที่พัฒ นา
บุคลากรหรือทาวิจัยแบบ Consortium กาหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบประสานกลุ่มอุตสาหกรรมให้เกิดการ
พัฒนาบุคลากรและการวิจัยแบบ Consortium
การส่งเสริมการพัฒนากาลังคนหรือการวิจัยร่วมระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในพื้นที่ EEC โดยใช้
กลไกต่างๆ เช่น หลักสูตรแบบ WiL กลไก Talent Mobility และการทาวิจัยระดับหลังปริญญาเอกหรือปริญญาโท
ที่มีโจทย์วิจัยมาจากสถานประกอบการในพื้นที่ EEC
การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาแบบ Sandbox เพื่อพัฒนาหลักสูตรในสถาบันการศึกษารูปแบบใหม่ ที่ทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC โดยขอยกเว้นมาตรฐานการศึกษาบางประการ
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โปรแกรมที่ ๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย
การยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสาหรั บบุคลากรวัยทางาน (Re-skill/Up-skill) เช่น ผลักดัน
ระบบธนาคารหน่วยกิต ในการศึกษาทุกระดับ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นแบบ Micro-credential หรือ
Nano-degree ให้การสนับสนุนทางการเงินสาหรับบุคคลเพื่อเพิ่มพูนทักษะ (Lifelong Learning Credit) พัฒนา
และขยายผลระบบ Massive Open Online Courses (MOOCs) จัดทาระบบสารสนเทศเพื่ อบริหารจัดการการ
พัฒนาทักษะรายบุคคลและฐานข้อมูลกลางที่มีข้อมูลด้านหลักสูตรฝึกอบรม (Lifelong Learning Account)
การขยายผลกลไกพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและนวัตกรรมและทักษะเพื่ออนาคต (Future Skills) ให้แ ก่
เยาวชน เช่น ขยายผลห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ (STEAM Lab) ในโรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษา สร้าง
เวทีให้เด็กรุ่นใหม่แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เช่น Youth TedTalk หรือ Youth-initiated
Policy Pitching ขยายผลกลไกการจัดการเรียนรู้โดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning) ทีใ่ ช้โจทย์
วิจัยจากท้องถิ่น
โปรแกรมที่ ๔ ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ส าหรั บ สาธารณชน การฝึ ก อบรมระยะสั้ น หรื อ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งให้ เ กิ ด กระแสด้ า น
ปัญญาประดิษฐ์สาหรับสาธารณะและการสร้างการรับรู้ในสังคม การสร้างให้เกิดความเข้าใจการศึกษาพื้นฐานด้าน
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ให้ กั บ เด็ ก และเยาวชน การพั ฒ นาแรงงานด้ า นปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ สร้ า งให้ เ กิ ด ก าลั ง คนป้อน
ตลาดแรงงานที่ ส ามารถท างานโดยใช้ เ ทคโนโลยี ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ แ ละการเรี ย นรู้ ข องเครื่ อ ง ( AI/Machine
Learning) ได้ การสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ การจัดตั้งศูนย์การศึกษาและส่งเสริม
ปัญญาประดิษฐ์
โปรแกรมที่ ๕ ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย
การแพทย์และสาธารณสุขขั้นแนวหน้า (Health Frontier) และการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเพื่อกาหนดทิศทางการ
วิ จั ย ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ และความเชี่ ย วชาญของประเทศ การวิ จั ย stem cells, biologics, noncommunicable 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 ที่เกี่ยวข้อง
อาหารเพื่ออนาคต (Food for the Future) การวิจัย เพื่อหาแหล่งโปรตีนทางเลือกจากพืช สั ตว์ การประเมิน
คุณภาพทางเคมีประสาทสัมผัส (Chemical Senses) ในระดับโมเลกุล (Molecular Sensory) ด้านกลิ่นรส และ
ประสาทสั มผั สรวม และความสั มพันธ์ร ะหว่างสมองและทางเดินอาหาร (Gut-brain Axis) การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้นวัตกรรมในระดับชีววิทยาโมเลกุลและการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้าน OMICs การ
พั ฒ นาศู น ย์ วิ จั ย พื้ น ฐานและเทคโนโลยี ขั้ น สู ง ของอุ ต สาหกรรมอาหาร เช่ น 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) การวิจัยเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน การพัฒนาวัตถุหมุนเวียน
ภายในประเทศเพื่อการผลิตพลังงานอย่างยั่งยืน การเพิ่มจานวนและศักยภาพของผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อย การพัฒนา
โครงการพื้นฐานเพื่อรองรับผู้ผลิ ตไฟฟ้ารายย่อย การพัฒนาแบตเตอรี่ให้สามารถใช้งานได้ภายในอาคารหรื อ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก การพัฒนาแบตเตอรี่รองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า (EV) การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด
การบริหารจัดการและกักเก็บพลังงาน การพัฒนาอุปกรณ์ และเครื่องตรวจวัดให้พร้อมกับภาคการผลิต และการใช้
พลังงานที่เปลี่ย นแปลงไป เช่น Smart meter และ Smart device การพัฒนากฎระเบียบและข้อบังคับ เพื่อ
รองรับเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive technology)
การพั ฒ นาเทคโนโลยี เพื่ อ การกั ก เก็ บ พลั ง งานที่ เหมาะสมกั บบริ บทของประเทศ การวิ จั ย เชิง นโยบายด้าน
prosumer blockchain P2P ด้านพลังงานไฟฟ้า และการสร้างความเป็นธรรมด้านพลังงาน
การวิจัยพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ การร่วมกับสร้างองค์ความรู้จากทุนทาง
ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีความหลากหลายข้ามพื้นที่/วัฒนธรรม/ภาษาถิ่น เกิดเป็นนวัตกรรม
ที่มีความหลากหลายอย่างสอดรับกับสังคมปัจจุบัน การศึ ก ษาทุ น ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ใช้ เ ป็น
กลไกในการพัฒนา โดยศึกษาในรูปแบบ Basic Research ที่ต้องเข้าใจแก่นแท้ของชุมชน ซึ่งมีกระบวนการวิจัย
อย่างมีส่วนร่วมและได้รับการยอมรับจากชุมชน งานสร้างสรรค์ผ่านภาษาถิ่นและการใช้ภาษาถิ่นเพื่อทาความ
เข้าใจทุนทางวัฒนธรรม การเข้าถึง การรักษา การขยายความทุนทางวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม งานวิจัย
พื้ น ฐานเพื่ อ ท าความเข้ า ใจแก่ น แท้ ข องการแสดงของชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต การสร้ า ง
ความหมายใหม่แก่มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมและยอมรับของเจ้าของ
วัฒนธรรม การใช้ทุนทางวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการพัฒนาชุมชน
การนาความรู้จากสหสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มาประยุกต์กับงานวิจัยเชิงสังคม
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรอบด้าน อาทิ การทาวิจัยเชิงเศรษฐกิจฐานราก เช่น นวัตกรรมทาง
สังคมระดับชุมชน หรือการทาวิจัยด้านการพัฒนาโดยให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วม เป็นต้น
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Open Society สังคมสัน ติป ระชาธรรม ศึกษาช่องว่างของทักษะผู้ประกอบการ (entrepreneurial skills) ใน
ประเทศไทย และสร้างองค์ความรู้แบบองค์รวม ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศิลปะและวัฒนธรรมสร้างดัชนี
สันติประชาธรรม เพื่อการติดตามผล
โปรแกรมที่ ๖ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่สาคัญ
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย
การจัดทาแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยขนาดใหญ่ระดับชาติ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยขนาด
ใหญ่ ใช้งบประมาณในการสร้าง ดาเนินการและบารุงรักษาสูง และจาเป็นต้องพึ่งพางบประมาณของรัฐจานวนมาก
และเป็นระยะที่ต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน ในบางกรณีต้องคานึงถึงการรื้อถอนด้วย ดังนั้นการตัดสินใจพัฒนา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานการวิ จั ย ขนาดใหญ่ จึ ง ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความจ าเป็ น ล าดั บ ความส าคั ญ การใช้ ป ระโยชน์
ความสามารถในการเข้าถึงและการบริหารจัดการให้ครบทุกมิติ และการลงทุนควรสัมพันธ์กับแผนพัฒนาพัฒนา
ประเทศ
โครงสร้างพื้นฐานการวิจัยขนาดใหญ่ ด้านวัฒนธรรม เพื่อเก็บรวบรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติ
พันธุ์ไว้เป็นสมบัติของชาติและมนุษยชาติ เพื่อ เป็นแหล่งค้นคว้าและต่อยอดของนักวิชาการไทยและนักวิชาการ
ต่างชาติ เป็นทุนสาหรับการพัฒนานวัตกรรม
การเก็บรวมรวมตัวอย่างทางชีววิทยา เพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างทางชีววิทยา พยาธิวิทยาและความหลากหลาย
ทางชีว ภาพไว้เป็ น สมบั ติของชาติและมนุ ษยชาติ เพื่อเป็นแหล่ งค้นคว้าและต่ อยอดของนั กวิช าการไทยและ
นักวิชาการต่างชาติ เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงพันธุกรรมและการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รวมทั้งเป็นทุนในการพัฒนานวัตกรรม
โครงสร้างพื้นฐานการวิจัยขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ ความรู้ใหม่ หรือเทคโนโลยีใหม่เกิดจากข้อสรุป
ของการสารวจธรรมชาติในย่านที่ไม่เคยทาได้มาก่อน ซึ่งต้องการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชุดใหม่ที่มีพลังอานาจ
เพิ่มขึ้น การกาหนดวัตถุประสงค์และขอบข่ายความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยขนาดใหญ่ ที่ต้องการ
พัฒนาเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อให้สามารถประเมินความจาเป็น ความเป็นไปได้และในการติดตามความก้าวหน้า
โปรแกรมที่ ๗ โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย
การจัดการทรัพยากรน้าและทะเล การวิจัยเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากน้าท่วมและน้าแล้งลงร้อยละ 50
ขยายระบบการให้บริหารน้าประปาที่มีประสิทธิภาพให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน และบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของการใช้น้าทั้งภาคครัวเรือน บริการและอุตสาหกรรม การปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบการบริห าร
จัดการน้าอย่างมีเอกภาพและมีระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและแม่นยา
จั ด ให้ มี Marine Spatial Planning ของประเทศไทย และจั ด ท าบั ญ ชี เ ศรษฐกิ จ สี น้ าเงิ น และฐานข้ อ มู ล ด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม ผนวกกับทรัพยากรในทะเลลึกของไทย
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การลดมลพิษทางอากาศ การพัฒนาและปรับเปลี่ยน business model เกษตรกรรมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนการ
ปลูกพืชให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น การศึกษาและวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับสาเหตุ แหล่งต้นกาเนิด การเคลื่อนที่ของมลพิษใน
พื้นที่เอง และการศึกษาประเมินผลกระทบต่ อสาธารณะ (Public Assessment) ทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และบูรณาการการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ขยะพสาติกในทะเล
ขยะพลาสติกในทะเล การบริ หารจัดการขยะและของเสียโดยชุมชน ส่งเสริมการให้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ธรรมชาติเพื่อลดขยะและของเสีย (นโยบายและการวิจัย) Waste to Energy (นโยบายและการวิจัย) การลดก๊าซ
เรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้
โปรแกรมที่ ๘ สังคมสูงวัย
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย
การจัดระบบบริการทางสังคม 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 เท่ า ทั น สื่ อ สารสนเทศ และดิ จิ ทั ล Media Information and Digital Literacy : MIDL
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมไทย การพัฒนาระบบและกลไก และแนวทางส่งเสริมการพัฒนาคุ้มครองและ
พิทักษ์ประชากรทุกช่วงวัย ในกลุ่มวัยเด็กและเยาวชนเน้นให้ทักษะการคิดวิเคราะห์ ให้เกิดการบูรณาการภาคีทุก
ภาคส่ ว น รัฐ เอกชน NGOs และประชาสั งคม พัฒ นาครูกระบวนการ และกระบวนการบุคลากร เพื่อเตรียม
ประชากรทุกช่วงวัยในระดับ
โปรแกรมที่ ๙ สังคมคุณภาพและความมั่นคง
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย
การปรับดุลอานาจในสังคมให้ประชาชนมีสิทธิ์ในการตัดสินใจทิศทางการพัฒนามากขึ้น การจัดพื้นที่ในการ
พูดคุย เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์และทาความเข้าใจในความแตกต่างของคนในสังคมเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
และเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน การปรับสมดุลอานาจเพื่อให้นโยบายส่วนกลางสามารถถูกปรับให้เหมาะสมกับ
บริ บ ทในแต่ล ะพื้น ที่โ ดยให้ ป ระชาชนมีส่ ว นร่ว มในการออกความเห็ นและพัฒ นา การส่ งเสริมให้ ประชาชนมี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วยการทาวิจัย หรือมีส่วนร่วมในการออกแบบการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของ
ตนเอง เช่น งานวิจัยรูปแบบ ABC CBR
การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ การสร้างองค์ความรู้ที่สอดรับและสามารถช่วยแก้ไข
ปั ญ หาในสถานการณ์ ปั จ จุ บั น โดยต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นวั ฒ นธรรม/เปลี่ ย นความคิ ด ของคนที่ อ าศั ย ความรู้ ท าง
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มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเปลี่ยนจากโลกของฉัน มาสู่การเป็นโลกของเรา เพื่อให้สังคมมีความยั่งยืนและ
ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย การสร้างสานึกรับผิดชอบของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะผู้รับ
ผลกระทบคือ คนในสังคมที่จะต้องรับมือกับโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ภาวะข้ามแดน การจัดระเบียบโลกใหม่ การพัฒนา
รูปแบบการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของคน เช่น การสอนที่ทาให้คนทบทวนความเชื่อของตัวเองไม่ให้เป็น
เหยื่อของการคิดตามๆ กันไป (Victim of group thinking) การศึกษาแบบ Transformative Learning ที่ทาให้
เด็กต้องคิดได้มากกว่าครู กล้าคิดต่าง การศึกษาที่สร้างความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking), การศึกษาที่สร้าง
คนให้ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทั้งชาติพันธุ์ ศาสนาและความเชื่อ ความคิดทางการเมือง
โปรแกรมที่ ๑๐ ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย
BCG in Action วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ ต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้ แนวคิด
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
AI & Data Economy วิจัยด้านตลาดและแนวโน้มเชิงลึกเพื่อระบุความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีไทยในตลาดโลก
และภูมิภาค วิจัยและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปลดล็อคเทคโนโลยี เช่น สร้าง sandbox ที่ชัดเจนและมี
Investment ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ+ทดลองตลาด+ปรับระเบียบให้ครบวงจรการผลิต ใช้กลไกเช่น Grand
Challenge เพื่อเปิดให้กลุ่มเอกชน/กลุ่มนักวิจัยในการทาวาระแห่งชาติของการสร้างผลิตภัณฑ์/ นวัตกรรมพื้นฐาน
หลักแทนรัฐเดี่ยว สนับสนุนการเปิดข้อมูล หน่วยงานภาครัฐ มาจัดทา government big data การสร้างความ
ร่วมมือด้านการวิจัยเชิงลึกกับต่างประเทศ เพื่อ co-design product , co-production และ co manufacturing
เพื่อให้เกิด Tech Localization and transfer
เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมเพื่อการพัฒนาอุต สาหกรรมยุ ทธศาสตร์ (S-Curve) เช่น อุตสาหกรรมโลจิส ติกส์
พลังงาน อาหาร การท่องเที่ยว เป็นต้น
โปรแกรมที่ ๑๑ สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และ
พื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย
การยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมของผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม และวิสาหกิจ
เริ่มต้น (Startup) โดยสร้างกลไกสนับสนุนทั้งผู้ประกอบการรายเดิมและผู้ประกอบการรายใหม่ให้สร้างสินค้าหรือ
บริ ก ารมู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง สามารถเติ บ โตอย่ า งก้ า วกระโดด รวมถึ ง การพั ฒ นาและเพิ่ ม ผลิ ต ภาพของธุ ร กิ จ ด้ ว ย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที
เหมาะสม และมีกลไกที่สาคัญ ในการสนับสนุน เช่น กลไกการเชื่อมโยงกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา การ
สนับสนุนที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสาหรับผู้ประกอบการใน
การสร้างนวัตกรรม แรงจูงใจทางภาษี การบ่มเพาะผู้ประกอบการ การเร่งการเจริญเติบโตของผู้ประกอบการ และ
การเชื่อมโยงกับตลาดโลก
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ส่ง เสริม และสนับ สนุน การพัฒ นาเขตพัฒ นาเศรษฐกิจ พิเ ศษที่รัฐ บาลก าหนดให้เป็น พื้น ที่เศรษฐกิจ ใหม่ด้ว ย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ การยกระดับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้ เป็นเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก (Eastern Economic Corridor of innovation: EECi) ให้ เ กิ ด การวิ จั ย และพั ฒ นา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง โดยการพัฒนา EECi ให้เป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการทาวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การ
รวมศูนย์ห้องปฏิบัติการและสนามทดสอบนวั ตกรรม (Fabrication laboratory & Test-bed sandbox) ศูนย์
รับรองมาตรฐานนวัตกรรมทางด้านระบบและอุปกรณ์อัจฉริยะ เป็นต้น การจัดตั้ง EECi เป็นเขตทดสอบนวัตกรรม
อัจฉริยะของประเทศที่ผ่อนปรนกฎระเบียบที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการคิดค้นนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาให้เป็น
ชุมชนการจ้ างงานผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีร ะดับสู งของทั้งหน่ว ยงานภาครัฐและเอกชน ควบคู่กับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาศู น ย์ ก ลางวิจั ย และนวัต กรรม ( Research and innovation hub) รองรั บ
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ได้แก่ การพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food innopolis) เพื่อดึงดูด
บริษัทอาหารชั้นนาของโลกมาลงทุนนวัตกรรมอาหารในประเทศไทย และเชื่อมโยงให้เกิดการวิจัยและพัฒนา การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บริษัทเอกชนไทยและสถาบั นการศึกษาหรือสถาบันวิจัยของไทย
รวมถึงการจัดตั้งและขยายการดาเนินงานเมืองนวัตกรรมอาหารไปในพื้นที่ที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบุคลากรทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางวิจัยและนวัตกรรมด้านอาหารที่
สาคัญของโลก รวมถึงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์กลางวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นๆ อาทิ เมือง
นวัตกรรมสุขภาพ (Medicopolis) เป็นต้น
ยกระดับศักยภาพอุทยานวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่เดิมให้เข้มแข็ง ทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ให้ สามารถรองรับการสร้างนวัตกรรมของภาคเอกชนและสนับสนุนภาคเอกชนให้ลงทุนทา
วิ จั ย และพั ฒ นาได้ แ บบก้ า วกระโดด รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ มี อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ ภู มิ ภ าคเพิ่ ม ขึ้ น โดยผลั ก ดั น
มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและความพร้อมในภูมิภาคร่วมดาเนินการให้ยกระดับเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์อย่างเต็ม
รูปแบบ หรือเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง เพื่อเป็นการเพิ่มและขยายจุดการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กระจายครอบคลุมอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาย่านนวัตกรรม/ย่านสร้างสรรค์ มุ้งเน้นการวางแผนและออกแบบพื้นที่และสังคม
เมืองบนหลักการของการพัฒนาเมืองให้ดึงดูดกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมให้รวมกันเป็นคลัสเตอร์ และมีน
วัตกรร่ ว มสร้ างสรรค์น วัต กรรมให้ ตรงตามความต้ อ งการของผู้ คนในพื้น ที่ โดยการพัฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐาน
เครื่องมือและกลไกที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยและผู้ดาเนินกิจกรรมในย่าน
ซึง่ นาไปสู่การเชื่อมต่อ (connecting) ของกลุ่มคนและแนวความคิด(idea) ภายในย่าน รวมถึงการมีกลไกที่ส่งเสริม
การสร้างสรรค์นวัตกรรม (co-creation) และแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน (knowledge sharing) นาไปสู่การสร้าง
สินค้าและบริการนวัตกรรม และการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างมีคุณภาพ
ส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด บรรยากาศด้ า นการวิ จั ย และการสร้ า งนวั ต กรรมที่ ดี เ อื้ อ ต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ
นวัตกรรม (Ease of doing innovation business) ของผู้ประกอบการ รวมถึงขจัดอุปสรรคหรือข้อจากัดที่มี
อยู่ ในการดาเนิ น กิจ กรรมวิจั ย พัฒ นาและนวัตกรรม ให้ ส อดคล้ องกับทิศ ทางและนโยบายด้านการวิจั ย และ
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นวัตกรรมของประเทศ โดยมุ่งเน้นพัฒนามาตรการทางการเงินที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ปรับปรุง
มาตรการทางภาษีให้มีประสิทธิภาพเพื่ อจูงใจเอกชนให้ลงทุนทาวิจัยขับเคลื่อนมาตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อ
เป็นกลไกส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมโดยผู้ประกอบการไทย ปลดล็อคกฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้าง
งานวิจัยและนวัตกรรม
โปรแกรมที่ ๑๒ โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย
การพัฒนาระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ นาข้อถกเถียงและประเด็นเสนอแนะในสมุด
ปกขาวโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของ
ประเทศมาพิจารณาต่อยอดดาเนินการ เช่น การพัฒนาหน่วยที่ทาหน้าที่กาหนดนโยบายคุณภาพระดับชาติและ
กากับติดตามการนานโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ การพัฒนากระบวนการและกลไกในการพัฒนาทางานร่วมกันของ
องค์กรหลักของระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรหลักดังกล่าวสามารถ
พัฒนาความสามารถทางวิชาการและการยอมรับระหว่างประเทศ รวมตลอดถึงการสนับสนุนการพัฒนาหน่วย
ตรวจสอบและรับรอง และความตระหนักและการรับรู้ของภาครัฐ เอกชนและประชาชนในการนาบริการโครงสร้าง
พื้นฐานทางคุณภาพมาใช้สนับสนุนการดาเนินการและดาเนินชีวิต
การวิจัยโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพเพื่อประเทศไทยในอนาคต โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
ไทยได้รับการพัฒนาในช่วงระยะเวลายี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาโดยการสนับสนุนขององค์กรความร่วมมือของรัฐบาล
ต่างประเทศ ดังนั้นประเทศไทยจึงมีประสบการณ์ในการพัฒนาความสามารถเฉพาะด้านและการใช้ประโยชน์ แต่
ขาดองค์ความรู้ และความเข้ าใจในอีก หลายด้ าน จึงจาเป็นต้องมี การศึ ก ษาวิ จัย ความสั ม พันธ์ร ะหว่า งแต่ ล ะ
องค์ประกอบ รวมไปถึงผลกระทบของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพต่อความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงโมเดลทางเลือกในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพสาหรับ
โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบต่างๆ
โครงสร้ างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศเพื่อการใช้ประโยชน์เ ชิงเศรษฐกิจ กลุ่มชีวภาพ พัฒนาบริการ
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ หรือ BCG economy โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาให้เกิดความครบถ้วนและเพียงพอที่จะรองรั บและผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรม
อาหารสุขภาพ ให้สามารถผลิตสินค้าคุณภาพสูง โดยที่องค์ประกอบอาหารได้รับการระบุและวิเคราะห์ อย่า ง
เหมาะสม และกลุ่มกายภาพ พัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ประเทศไทยมีโอกาสเป็นเจ้า ของเทคโนโลยี เช่น ยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก หรือสิ่งเป็นหัวใจหลักในการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอนาคต เช่น เซนเซอร์อัจริยะ
การพัฒนาบุคลากรและวิชาชีพโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ การสร้างและนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพไป
ใช้งานจาเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะ ควรมีการพัฒนาหลักสูตรวิชาการ หรือหลักสูตรอบรมเฉพาะเพื่อใช้
ในการสร้างบุคลากรกลุ่มนี้ในประเทศไทย รวมทั้งมีการจัดทารายการความรู้และทักษะที่บุคลากรด้านนี้พึงต้องมี
เพื่อนาไปสู่การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพต่อไป
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โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพระดับชุมชน พัฒนาการนาหลักการและกลไกโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพไปสู่
ชุมชนเพื่อสร้างโอกาสและความเชื่อมั่นในการพัฒนาผลผลิตชุมชนให้มีคุณภาพสม่าเสมอและมีความน่าเชื่อถือ
ยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนเกิดความตระหนักในหน้าที่ของผู้บริโภคและผู้ผลิตที่ดี ที่
ต่างมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันในการทาให้ตลาดมีแต่สินค้าคุณภาพและความปลอดภัยวางขาย
โปรแกรมที่ ๑๓ นวัตกรรมสาหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย
การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการ/ การวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อสร้างนวัตกรรม
ชุมชน ยกระดับคนฐานรากให้เป็นตัวหลักในการพัฒนาตนเองเศรษฐกิจฐานราก สร้างกลไกการสร้างการเรียนรู้
เพื่ อ เสริ ม พลั ง คนชุ ม ชนในการยกระดั บ เศรษฐกิ จ ฐานราก การสร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ สร้ า ง Learning
ecosystem สาหรับชุมชนท้องถิ่น
นวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน/การจัดการและพึ่งตนเอง และการพัฒนาเมือง การจัดทาแผนแม่บท
ชุมชนระดับตาบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนและ
คนในชุมชนเพื่อจัดการและพึ่งตนเองสอดรับกับกระแสการพัฒนา
ระบบข้อมูลและแพลตฟอร์มความรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างตัวกลางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล/ใช้
ระบบฐานข้อมูลเพื่อออกแบบการทางานร่วมกัน สร้างระบบข้อมูลและแพลตฟอร์มความรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากหน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงได้
ชุมชนนวัตกรรม นวัตกรรมสังคม อาสาประชารัฐ สร้างนักขับเคลื่อนชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนพื้นที่ สร้างชุมชนน
วัตวกรรม/นวัตกรรมสังคมบนฐานการเรียนรู้และคนฐานรากเป็นตัวหลักในการพัฒนาตนเองเศรษฐกิจฐานราก
สร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการและพัฒนาแผนชุมชนนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการ
จัดทาแผนท้องถิ่น
โปรแกรมที่ ๑๔ ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยา
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย
Big data ระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อบ่งชี้กลุ่มเป้าหมาย บริหารจัดการความช่วยเหลือและติดตามประเมินผล
การแก้ ปั ญ หาความยากจน จั ด ท าระบบฐานข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ เ พื่ อ บ่ งชี้ ก ลุ่ ม เป้า หมาย บริ ห ารจั ด การความ
ช่วยเหลือและติดตามประเมินผลการแก้ปัญหาความยากจน บูรณาการระบบฐานข้อมูลของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาอาชีพและทักษะการประกอบการของเกษตรกรและคนจนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การพัฒนาความรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี และศูนย์แหล่งเรียนรู้ทักษะในการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการเงินทุน
และการจัดการตลาดให้กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
โปรแกรมที่ ๑๕ เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ
๗๗

ตัวอย่างโปรแกรมย่อย
เมืองน่าอยู่ ทันสมัย ใกล้บ้าน มีงานทา การพัฒนา s-curve ที่ตั้งอยู่บนฐานทรัพยากรของท้องถิ่นเพื่อ การพัฒนา
เศรษฐกิจระดับพื้นที่ เป็นแนวทางหนึ่งในการกระจายความเจริญ เพื่อให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับ
จังหวัด เกิดการกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้าของการจัดสรรและการกระจายผลผลิตและความมั่งคั่งทั้งด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ โดยประชาชนในพื้นที่ต้องมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาการอพยพย้ายถิ่นไปสู่เมืองใหญ่ การพัฒนาความรู้และพัฒนาคุณภาพทรัพยากร
บุคคลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยความรู้ต้องมากกว่าระดับการวิจัยหากเพื่อการพัฒนา ซึ่งความรู้ดังกล่าวจะถูกใช้เป็น
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence base) ในการกาหนดทิศทางการพัฒนา และสร้างแนวทางกลไกใหม่เพื่อเสริมสร้าง
ความร่วมมือในการสร้างโครงการพัฒนาเมือง
โปรแกรมที่ ๑๖ ปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย
Global Partnership Program การสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนบุคลากร ววน. การทางานวิจัยร่วมกันระหว่าง
นักวิจัยไทยกับนักวิจัยและภาคเอกชนต่างประเทศในสาขาที่มีความสาคัญของประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมของโปรแกรมย่อย ตามภาคผนวก

การขับเคลื่อนแผนด้าน ววน. จะดาเนินการโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (กสว.) และใช้ประโยชน์จากกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้พัฒนานโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไป
ใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน
การติดตามประเมินผลแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้
๑) ด้านการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จะมีการกาหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์สาหรับหน่วยงานแต่ละระดับ (Tier) ให้มีความแตกต่างกันตามพันธกิจของ
หน่วยงานนั้น ๆ โดยเป็นการทางานในลักษณะมีส่วนร่วม และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจหน้าที่ ของหน่วยงาน
นั้น ๆ ซึ่งการทางานจะต้องแบ่งเป็ นสองระยะ โดยเริ่มจากการกาหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน และ
ประกาศกาหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลังจากนั่นจะต้องมีการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามหลักการและวิธีการซึ่งกาหนดโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
๒) ด้านการติดตามและประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการวิจัยที่ได้รับเงินจากกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะเป็นการดาเนินการเพื่อสนับสนุนทางวิชาการให้กับคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูลผลการประเมินใน
๗๘

ภาพรวมของประเทศว่า การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้สร้างผลกระทบให้กับเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศได้มากน้อยเพียงใด

๗๙

ภาคผนวก
ตัวอย่างโปรแกรมภายใต้
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

๘๑

แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพ
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย (Subprograms/Sectors)
๑. Researcher career path/ Postgrad Postdoc
๒. ขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวะศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบ
บูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน (Work-integrated Learning: WiL)
๓. ผลักดันโปรแกรมใช้ประโยชน์ผู้มีศักยภาพสูง (Talent utilization)
๔. ดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ (Global Talent)
๕. ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรระหว่างภาคส่วนต่างๆภายในประเทศ (Talent Mobility)
๖. Brian Circulation/ Reverse Brain drain
แผนงาน/โครงการสาคัญ
ตัวอย่างรายละเอียดโปรแกรมย่อย
 Researcher career path/ Postgrad Postdoc
สถานการณ์: ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับการลงทุนวิจัยและพัฒนา จากยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี ได้กาหนดเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วน GERD/ GDP เป็นร้อยละ 1.5 ภายในปี พ.ศ. 2565 (ร้อยละ 1.00
ในปี พ.ศ.2560) อันเป็นผลจากการดาเนินนโยบายส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สาคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 และสามารถหลุด
พ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมลา และกับดักความไม่สมดุลได้ แต่อย่างไรก็ตามอุปสรรค
ที่สาคัญที่ทาให้ยังไม่สามารถผลักดันประเทศไทยให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 ได้ ก็คือการขาดแคลน
บุคลากรวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพและมีจานวนเพียงพอ ในขณะเดียวกันการพัฒนานวัตกรรมของสถาน
ประกอบการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ในการสร้างนวัตกรรม และมี Learning Organization ในองค์กร
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเดิมอย่างเป็นระบบ ซึ่งในหลายประเทศอาทิ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้ให้ความสาคัญการลงทุนวิจัยและพัฒนาผ่านกลไกการพัฒนานักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกหรือหลั ง
ปริญญาโท เพื่อเป็นมาตรการสาคัญในสร้างองค์ความรู้รองรับการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
 พัฒ นากลไกสร้ า งและสะสมบุ ค ลากรวิจัย ที่ มี คุ ณภาพสู ง สามารถเป็นนั กวิ จัย ระดั บ
หัวหน้าโครงการ รวมถึงการสร้างผู้จัดการนวัตกรรม (Innovation manager)
 พัฒนารูปแบบการพัฒนานักวิจัยในอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับภาคการศึกษา
 พัฒนารูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และ
สถาบันวิจัยของรัฐ
 ขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวะศึกษาทีเ่ ชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบ
บูรณาการการเรียนรูก้ บั การทางาน (Work-integrated Learning: WiL)
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: ผ่อนคลายข้อจากัดด้านมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาเพื่อให้
สามารถระดมทรัพยากรบุคคลและโครงสร้างพืนฐานจากสถานประกอบการมาช่วยจัดการศึกษาได้ดียิ่งขึน
i

สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลหลักสูตรแบบ WiL จัดตังหน่วยงานที่ทา
หน้าที่รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้แบบ WiL ในวงกว้าง สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมพัฒนาทักษะ
ให้กับครูอาชีวะศึกษา สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนระดับการศึกษาขันพืนฐานที่เป็นตัวป้อนนักเรียนให้กับ
สถาบันอุดมศึกษาหรือวิทยาลัยอาชีวะศึกษา เป็นต้น
 ผลักดันโปรแกรมใช้ประโยชน์ผมู้ ีศกั ยภาพสูง (Talent utilization)
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: ผลักดันโปรแกรมที่ใช้ประโยชน์บุคลากรที่มีศักยภาพจาก
สถาบั น การศึ ก ษาหรื อ สถาบั น วิ จั ย ไปใช้ เ พิ่ ม ขี ด ความสามารถให้ กั บ ภาคเศรษฐกิ จ สั ง คม และชุ ม ชน
สนับสนุนทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกหรือปริญญาโทเพื่อทางานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้าง
งานด้านการวิจัยให้แก่บัณฑิตระดับปริญญาเอกหรือโทที่มีศักยภาพสูง
 ดึงดูดผูม้ ีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ (Global Talent)
ทิ ศ ทางการวิ จั ย /พั ฒ นานวั ต กรรม: ส่ ง เสริ ม การน าบุ ค ลากรชาวไทยที่ มี ศั ก ยภาพสู ง จาก
ต่างประเทศเข้ามาทางานในประเทศไทย (Reverse brain drain) ปรับปรุงมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดึงดูดคนต่างชาติเข้ามาเป็นบุคลากรทักษะในประเทศไทย เช่น ปรับปรุงเงื่อนไขวีซ่านักศึกษาต่างชาติให้
สามารถทางานระหว่างเรียน และหางานทาหลังสาเร็จการศึกษาได้ ชักจูงมหาวิทยาลัยระดับโลกเข้ามาตังใน
ประเทศไทย และสร้างเส้นทางอาชีพของนักวิจัยให้จูงใจคนรุ่นใหม่โดยการปรับเกณฑ์รายได้หรือสวัสดิการ
ในสถาบันวิจัย
 ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรระหว่างภาคส่วนต่างๆภายในประเทศ (Talent Mobility)
ทิ ศ ทางการวิ จั ย /พั ฒ นานวั ต กรรม: ปรั บ ระเบี ย บเคลื่ อ นย้ า ยบุ ค ลากรสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไป
ปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยหรือภาคเอกชน ปรับปรุงกลไกและแรงจูงใจที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบภาระงาน
จัดทาขันตอนที่ชัดเจนในการขอตาแหน่งทางวิชาการโดยใช้ผลงานจากภาคอุตสาหกรรม ผลักดันระบบ
ศาสตราจารย์ร่วมระหว่างสถาบัน (Co-affiliation) จัดตังห้องปฏิบัติการร่วม (Joint college) หรือวิทยาลัย
ร่วม (Joint lab)
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับโปรแกรม
 สถาบันอุดมศึกษา
 สถาบันวิจัยของรัฐทั่วประเทศ
 กระทรวงอุตสาหกรรม
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 สถานประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและเล็ก อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ

ii

แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
โปรแกรมที่ 2 การพัฒนากาลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย (Subprograms/Sectors)
 พัฒนาระบบข้อมูลและแผนความต้องการบัณฑิตของพืนที่ EEC
 พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีให้แก่สถานประกอบการโดยใช้โจทย์ร่วม
 ส่งเสริมการพัฒนากาลังคนหรือการวิจัยร่วมระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในพืนที่
EEC
 การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาแบบ Sandbox
แผนงาน/โครงการสาคัญ
 บัณฑิตพันธุ์ใหม่ EEC
ตัวอย่างรายละเอียดโปรแกรมย่อย
 พัฒนาระบบข้อมูลและแผนความต้องการบัณฑิตของพืนที่ EEC
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: พัฒนาระบบข้อมูลและแผนความต้องการบัณฑิตของพืนที่
EEC โดยเป็นระบบข้อมูล ที่ส ามารถรายงานข้อมูล ความต้องการกาลังของพืนที่ได้อย่างทันสถานการณ์
สามารถจ าแนกข้อมูล ความต้องการกาลั งคนในมิติต่างๆได้ เช่น กลุ่ มอุตสาหกรรม อาชีพ สาขาความ
เชี่ยวชาญ และทักษะ เป็นต้น เพื่อให้จานวนและคุณภาพกาลังคนที่ผลิตได้สอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมในพืนที่
 พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีให้แก่สถานประกอบการโดยใช้โจทย์รว่ ม
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีให้แก่สถานประกอบการ
โดยใช้ โ จทย์ ร่ ว ม (Training Consortium หรื อ R&D Consortium) โดยให้ ส ถานประกอบการร่ ว มกั น
ก าหนดโจทย์ ค วามต้ อ งการพั ฒ นาทั ก ษะและความรู้ แ ก่ บุ ค ลากร เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรใน
ภาคอุ ต สาหกรรมใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสร้ า งความร่ ว มมื อ อั น เข้ ม แข็ ง ให้ กั บ สถาน
ประกอบการที่อยู่ ในกลุ่ มอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีลั กษณะกิจการคล้ ายคลึงกัน จัดทามาตรการทาง
การเงินหรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือที่ไม่ใช่ภาษี เพื่อสนับสนุนสถานประกอบการที่พัฒนาบุคลากรหรือ
ทาวิจัยแบบ Consortium กาหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบประสานกลุ่มอุตสาหกรรมให้เกิดการพัฒนา
บุคลากรและการวิจัยแบบ Consortium
 ส่งเสริมการพัฒนากาลังคนหรือการวิจยั ร่วมระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในพืนที่ EEC
ทิ ศ ทางการวิ จั ย /พั ฒ นานวั ต กรรม: ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาก าลั ง คนหรื อ การวิ จั ย ร่ ว มระหว่ า ง
สถานศึกษากับสถานประกอบการในพืนที่ EEC โดยใช้กลไกต่างๆ เช่น หลักสูตรแบบ WiL กลไก Talent
mobility และการทาวิจัยระดับหลังปริญญาเอกหรือปริญญาโทที่มีโจทย์วิจัยมาจากสถานประกอบการใน
พืนที่ EEC
 การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาแบบ Sandbox
ทิ ศ ทางการวิ จั ย /พั ฒ นานวั ต กรรม: ใช้ น วั ต กรรมทางการศึ ก ษาแบบ Sandbox เพื่ อ พั ฒ นา
หลักสูตรในสถาบันการศึกษารูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมในพืนที่
EEC โดยขอยกเว้นมาตรฐานการศึกษาบางประการ
iii

หน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับโปรแกรม
 หน่วยงานภาครัฐ
 ภาคเอกชน
 อื่นๆ
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แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
โปรแกรมที่ 3 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/ reskill)
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย (Subprograms/Sectors)
 ขยายผลกลไกพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การวิจัยและนวัตกรรมให้แก่เยาวชน (Future
skill)
 การเรียนรู้สาหรับผู้สูงวัย (Pre-ageing Learners, Ageing Learners)
 Transformative Learning การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 การพัฒนากาลังคนสาหรับอนาคต (Future Workforce)
 ยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสาหรับบุคลากรวัยทางาน (Reskill/ upskill)
แผนงาน/โครงการสาคัญ
•
แผนงานยกระดับทักษะบุคลากรวัยทางานและพัฒนาบุคลากรในภาคการศึกษา ที่
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม (Reskill/ Upskill / Career Migration / Disrupted Works
/ WiL)
•
พืนที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) และการศึกษาเชิงพืนที่
•
การพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรการศึกษาด้านครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์
ตัวอย่างรายละเอียดโปรแกรมย่อย
 Transformative Learning การศึกษาเพื่อการเปลีย่ นแปลงตัวเอง
สถานการณ์: ผู้เรียนในโลกยุคปัจจุบันมีความแตกต่างไปจากผู้เรียนในอดีตเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องข้อมูลความรู้ที่มีมากมายในแต่ละวันจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social
Network) และอินเทอร์เน็ต (Internet) ดังนัน ปัญหาของผู้เรียนในยุคปัจจุบันจึงไม่ใช่การขาดแหล่งความรู้
อีกต่อไป แต่เป็นการทาอย่างไรให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ข้อมูลความรู้ ค้นหาและเลือกรับความรู้
ด้วยการใช้สติปัญญาอย่างรู้เท่าทัน เรียนรู้เนือหานันควบคู่ไปกับการคิดวิพากษ์ จนนาไปสู่การสังเคราะห์
ความรู้เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
 สังคมไทย 4.0 ที่มีคนดีคนเก่ง มีคุณธรรม และเท่าทันโลก คนไทยคิดสร้างสรรค์ คิดเชิงบวก
 สร้างนักคิด นักแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาสมรรถนะ เด็กไทย
 พัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองทีมีความสานึกรับผิดชอบ และ ธรรมาภิบาล
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสการศึกษา อย่างทั่วถึงและเสมอภาค
 การศึกษาไม่ตอบโจทย์ประเทศ ไม่รองรับความต้องการ
 ส่งเสริมพัฒนาให้ครูมี leaning visibility และมีทักษะ document
 ขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา แบบ Work-intergrated learning และขยายผล
กลไกพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ การวิจัยและนวัตกรรมให้แก่เยาวชน (Future skill)
 การพัฒนากาลังคนสาหรับอนาคต (Future Workforce)
สถานการณ์: จากภาพรวมคะแนน PISA ปี 2015 ของเยาวชนไทยค่อนข้างต่า สะท้อนถึง
การที่ผู้เรียนไม่สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับกับชีวิตประจาวันและโลกของการทางาน เนื่องจากการเรียน
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การสอนเน้ น ป้ อน input เพีย งอย่ างเดีย ว ทาให้ ผู้ เรียนไม่ได้ฝึ ก กระบวนการคิ ดและพัฒ นาการเรี ย นรู้
เท่าที่ควร และการเรียนรู้ยังไม่เชื่อมกับโลกความเป็นจริง ทาให้เกิดปัญหาเด็กไม่อยากเข้าเรียน/ไม่ชอบเรียน
หนังสือ และปิดกันการเรียนรู้ จึงต้องสร้างการพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้เยาวชนมีทักษะที่
จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีระบบความคิดเป็นเหตุเป็นผล มีความคิด
สร้างสรรค์และทักษะด้านนวัตกรรม มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอพียง และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีทักษะที่เชื่อมโยงกับโลกการทางาน
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
 ใช้หลักการ Learning by doing เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะการเรียนรู้และคิดอย่างเป็น
ระบบได้ด้วยตนเอง โดยเสริมทัศนคติ คุณค่าและทักษะต่างๆ เช่น ค่านิยมวิทยาศาสตร์ (คิด
แบบมี เ หตุ ผ ล ตั งค าถาม ช่ า งสั ง เกต) ทั ก ษะด้ า น STEM ควบคู่ กั บ หลั ก แนวคิ ด ปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
 สร้างระบบการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสู่นักจัดกระบวนการเรียนรู้
 มีการพัฒนาระบบการสร้าง facilitator กับภาคีผู้เกี่ยวข้อง
 มีการพัฒนาระบบ Digital platform สาหรับโรงเรียนและการบริหารการศึกษาเชิงพืนที่
 นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) และการศึกษาเชิงพืนที่
สถานการณ์ : พระราชบั ญ ญั ติ พื นที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษาพ.ศ. 2562 รองรั บ การการ
ดาเนินงานโครงการนวัตกรรมการศึกษา 6 จังหวัด โดยวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติพืนที่นวัตกรรม
การศึกษาประกอบด้ว ย 4 ข้อ ได้แก่ 1) การคิดค้นและพัฒ นานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทังเพื่อดาเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขัน
พืนฐานอื่น 2) เพื่อการลดความเหลื่อมลาในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กไทยทังประเทศ 3) การ
กระจายอานาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา นาร่องในพืนที่นวัตกรรมการศึกษา
เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึน และ 4)
สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม ในพืนที่นวัตกรรมการศึกษา
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
 จั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย นวั ต กรรม ด้ า นการออกแบบหลั ก สู ต ร Training บุ ค ลากร ด้ า น
การศึกษาทัง ผู้บริหาร/ครู/ศึกษานิเทศก์ สัมพันธ์กับการประเมินผล ติดตามนวัตกรรมการ
พืนที่ พร้อมเผยแพร่ขยายผล
 จัดให้มีการพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรการศึกษาด้านครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์
 ดาเนินการด้าน Digital Platform ด้านการเรียนรู้ใหม่ ด้านระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ทัง
6 จังหวัด (เชียงใหม่ ศรีสะเกษ ระยอง กาญจนบุรี สตูล สามจังหวัดชายแดนใต้)
 ดาเนินการด้านการบริหารจัดการเชิงพืนที่ ประกอบด้วย การจัดตังสมัชชาการศึกษาที่พืนที่
มีส่วนร่วม /กลไกขับเคลื่อนเชิงพืนที่ทัง6 จังหวัด/นโยบายการศึกษาพืนที่นวัตกรรมการ
ระดับพืนที่/ระบบงบประมาณของพืนที่และส่วนจังหวัด ทัง6 จังหวัด
 ดาเนินการด้านการขับเคลื่อนการทางานระดับนโยบายการในการปรับบทบาทหน้าที่ของ
กระทรวงต่างที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการศึกษา
 จัดให้การดาเนินงานกิจกรรมจัดการความรู้และเผยแพร่ความรู้พืนที่นวัตกรรมการศึกษาทัง
6 จังหวัด
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 ยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสาหรับบุคลากรวัยทางาน (Reskill/ upskill)
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: ยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสาหรับบุคลากรวัย
ทางาน (Reskill/ upskill) เช่น ผลักดันระบบธนาคารหน่วยกิตในการศึกษาทุกระดับ พัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสันแบบ Micro-credential หรือ nano-degree ให้การสนับสนุนทางการเงินสาหรับบุคคล
เพื่อเพิ่มพูนทักษะ (Lifelong learning credit) พัฒนาและขยายผลระบบ Massive Open Online
Courses (MOOCs) จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการพัฒนาทักษะรายบุคคลและฐานข้อมูล
กลางที่มีข้อมูลด้านหลักสูตรฝึกอบรม (Lifelong learning account)
 ขยายผลกลไกพัฒนาทักษะด้านการวิจยั และนวัตกรรมและทักษะเพื่ออนาคต (Future skills) ให้แก่
เยาวชน
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: ขยายผลกลไกพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและนวัตกรรมและ
ทักษะเพื่ออนาคต (Future skills) ให้แก่เยาวชน เช่น ขยายผลห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ (STEAM
Lab) ในโรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวะศึกษา สร้างเวทีให้เด็กรุ่นใหม่แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม เช่น Youth TedTalk หรือ Youth-initiated Policy Pitching ขยายผลกลไกการจัดการเรียนรู้
โดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน (Research-based learning) ที่ใช้โจทย์วิจัยจากท้องถิ่น
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับโปรแกรม
 กระทรวงศึกษาธิการ
 กระทรวงมหาดไทย
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.)
 สานักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา
 สถาบันอาศรมศิลป์
 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(TDRI)
 สมาคมสภาทางการศึกษาทางเลือกไทย







อุทยานการเรียนรู้ (TK Park )
ภาคประชาสังคม
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
สานักราชบัณฑิตยสภา
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(อพวช.)
 มูลนิธิสยามกัมมาจล
 มหาวิทยาลัยราชภัฎในพืนที่
 ภ าคประช าสั ง คมในพื นที่ น วั ต กรรม
การศึกษา
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แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (A.I. for All)
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย (Subprograms/Sectors)
• AI สาหรับเยาวชน
• AI สาหรับสาธารณชน (Public)
• AI สาหรับธุรกิจอุตสาหกรรม
• เทคโนโลยีดิจิทัล และ Big Data
• สร้างความเข้าใจและทักษะพืนฐานให้แก่เด็กและเยาวชนด้านปัญญาประดิษฐ์
• พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้กับบุคลากรวัยทางานและสถานประกอบการ
• พัฒนาการรับรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ให้แก่สังคม
แผนงาน/โครงการสาคัญ
• AI for All
ตัวอย่างรายละเอียดโปรแกรมย่อย
 AI สาหรับสาธารณชน (Public)
สถานการณ์: AI, IT และโลกดิจิทัล: ประโยชน์และโทษ ความมั่นคงของมนุษย์ และศักยภาพ
ในการคิดและเรียนรู้ (ศักยภาพในการเรียนรู้ในที่นีรวมถึง ศักยภาพทางภาษา การคิดเชิงวิพากษ์ และการใช้
ร่างกาย ที่อาจได้รับผลกระทบจากการใช้ AI ในการอานวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ)
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
 สร้างการเรียนรู้ (Thai MOOC)
 สร้างปฏิสัมพันธ์แบบเห็นหน้าค่าตา
 ให้ความสาคัญกับ Privacy Space
 การทางานวิจัยในประเด็นการใช้สื่ออย่างเหมาะสม และอิทธิพลของ Social Media ต่อ
สังคม โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดแก่เยาวชน
 การใช้เทคโนโลยี (เช่น AI) มาเป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดพืนที่นาเสนอผลงานศิลปะ และให้
ศิลปะเข้าถึงคนรุ่นใหม่
 เทคโนโลยีดิจิทัล
สถานการณ์: 1) ธุรกิจไทยมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่ระดับหนึ่งในปัจจุบันแต่ยัง
ขาดขีดความสามารถในการขึนเป็นผู้นา ยังเป็นเพียงผู้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 2) ระบบนิเวศน์ยังขาด
ทรัพยากรเพื่อสร้างให้เกิด Value Chain ตังแต่ Upstream ไปยัง Downstream ที่สมบูรณ์อย่างเพียงพอ
3) สร้างการต่อรองในระดับการนาไปใช้ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ
เพื่อให้หลุดจากกับดักรายได้ปานกลางในที่สุด 4) การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานที่สาคัญตังแต่โครงข่าย 5G
ระบบโครงข่ า ย ToT ระบบประมวลผลและบริ ก ารคลาวด์ ระบบวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความปลอดภัยข้อมูลขันสูง 5) การนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีควอนตัม
เทคโนโลยีการเข้ารหัส ที่เกี่ยวข้องในการรองรับและสนับสนุน 6) การให้บริการข้อมูล การรักษาความเป็น
ส่วนตัว รวมถึงระบบกฎระเบี ยบ กฎหมาย มาตรฐานการคุ้มครองต่าง ๆ เพื่อเอือต่อการพัฒนา ความ
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ปลอดภัยทางไซเบอร์ในแง่ของการทาธุร กรรมและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Data Privacy) 7) การ
ป้ อ งกั น อาชญากรรมทางไซเบอร์ การใช้ ง านดิ จิ ทั ล ยั ง ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจ 8) การสนั บ สนุ น การ
ประกอบการภาคธุรกิจผู้ผลิต กลุ่มบริษัทออกแบบพัฒนา และกลุ่มนาไปสู่ตลาดที่ยังไม่ได้รับการสร้างและ
สนับสนุนให้เกิดขึนได้จริงมากพอ
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
1. การบริหารจัดการบุคคลากรดิจิทัล
ด้านนโยบาย
1. สร้างอุปสงค์ในระดับปัจเจกให้อาชีพด้านดิจิทัลมีความดึงดูดมากขึน เช่น สร้างเส้นทาง
อาชีพที่ดึงดูดให้บัณฑิตทางานกับบริษัทในไทย/หน่วยงานภายในประเทศ,การสร้างตลาด
งานด้ า น Digital Service และระบบการ Ranking ของนั ก พั ฒ นาอิ ส ระ, สนั บ สนุ น
ทุนการศึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มบุคคลากร เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล เช่น
ให้ทุนเรียนฟรีในระดับปริญญาตรี/การ Reskill ให้คนที่จบปริญญาตรีแล้ว เป็นต้น
2. สนับสนุน Mobility ในรูปแบบต่างๆ เช่น เชิญชวนบุคลากรต่างประเทศมาทางานในไทย
ให้มากขึน (Tech Transfer), สนับสนุนอย่างเข้มข้นให้เกิดนโยบายระดับองค์กรที่เอือใน
การเปิดโอกาสให้โอกาสบุคลากรภาครัฐสามารถ Spin Off ออกมาตังบริษัท หรือออก
ทางานกับเอกชนได้
3. สร้างกลไกการจัดหาและสร้างกาลังคนดิจิทัลแบบมีส่วนร่วม เช่น สร้างกลไกให้รัฐ -เอกชน
สนั บ สนุ น ในเชิงงบประมาณและแหล่ งการพัฒ นาฝีมือแรงงาน อาทิ กลไกภาษี , สร้าง
แรงจู ง ใจให้ เ กิ ด เอกชนต้ น น ามู ล ค่ า สู ง มาร่ ว มพั ฒ นาก าลั ง คนตั งแต่ ร ะดั บ ต้ น ทางของ
การศึกษา เช่น Design House ให้ร่วมสร้างคนรุ่นใหม่ในการสร้างนวัตกรรม, สนับสนุน
สถาบันการศึกษาให้มีการพัฒนาคนและหลักสูตรรูปแบบใหม่ ที่รวดเร็วหลากหลาย ไม่ยึด
ติ ด กั บ ปริ ญ ญาโดยให้ ภ าคอุ ต สาหกรรมเข้ า มาร่ ว มจั ด การศึ ก ษาเช่ น การ Retrain &
Reskill หลักสูตรระยะสัน, สนับสนุนการพัฒนาผู้สอน หรือใช้ผู้สอนจากอุตสาหกรรม เช่น
Train the Trainers มีมาตรฐานการคัดเลือกที่ดีให้ค่าตอบแทนเป็นที่ดึงดูด
4. ควรมีการร่วมมือระหว่างกระทรวงเช่น กับ มหาดไทยในการเพิ่มอัตราตาแหน่งกาลังคนใน
ระดับท้องถิ่นด้านดิจิทัลให้มากขึน
ด้านการวิจัย
1. วิจัยเพื่อระบุประเด็นท้าทายและแนวทางของตลาดงาน Digital ของไทยและภูมิภาค
2. วิจัยเพื่อทาความเข้าใจพฤติกรรมของกาลังคน และตลาดแรงงาน เพื่อออกแบบกลไก
การบริหารจัดการ
3. การวิจัยเพื่อจัดทาเนือหาและหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและ
ทางเดินสายอาชีพแต่ละประเภท หรือช่วงวัย
ด้านการพัฒนานวัตกรรม
1) ยกเลิกการสนับสนุนจัดประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการต่อยอดสู่การใช้งาน หรือ
มีผลต่อการพัฒนาคนที่ชัดเจน
1. การพัฒนาระบบนิเวศน์ของเศรษฐกิจดิจิทัล
ด้านนโยบาย
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1) พัฒ นาตลาดในประเทศ (สนับสนุนการทางานของหน่ว ยงานหลั กคื อ DEPA) เช่น ใช้
มาตรการการส่งเสริมให้เกิดการใช้นวัตกรรมและสร้างค่านิยมการใช้นวัตกรรมโดยคนไทย,
สร้างตลาดภาครัฐรองรับงานวิจัย เป็นต้น
2) จัดเรียงนโยบายของรัฐด้านตลาด กฎหมาย ระเบียบ และการใช้งานให้สอดคล้องกัน เช่น
มีระบบนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนตลาดดิจิทัลที่เลือกแล้วเพื่ อการส่งเสริม ปลดล๊อ
คนโยบายการแก้ปัญหาการขึนบัญชีนวัตกรรม บัญชีสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้ระยะเวลาและ
ขันตอนที่รวดเร็วได้มาตรฐาน, มีเกณฑ์การจัดซือจัดจ้างสาหรับเทคโนโลยีไทยที่ผลิตโดย
คนไทย
3) กาหนด Product Champion ผ่าน Consortium แบบ PPP และรัฐมีมาตรการที่ชัดเจน
ต่อเนื่องในการตัดสินใจเลือกการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเป้าหมาย
4) ด้านวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
5) วิจัยด้านตลาดและแนวโน้มเชิงลึกเพื่อระบุความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีไทยในตลาดโลก
และภูมิภาค
6) วิจัยและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปลดล็อคเทคโนโลยี เช่น สร้าง Sandbox ที่
ชัดเจนและมี Investment ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ+ทดลองตลาด+ปรับระเบียบให้
ครบวงจรการผลิต
7) ใช้กลไก เช่น Grand Challenge เพื่อเปิดให้ กลุ่ มเอกชน/กลุ่ มนั กวิจัย ในการทาวาระ
แห่งชาติของการสร้างผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมพืนฐานหลักแทนรัฐเดี่ยวๆ
8) สนับสนุนการเปิดข้อมูลหน่วยงานภาครัฐมาจัดทา Government Big Data
9) สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเชิงลึ กกับต่างประเทศ เพื่อ Co-design Product , Coproduction และ Co manufacturing เพื่อให้เกิด Tech Localization + Transfer
10) สนับสนุนโครงสร้างพืนฐานและห้องปฏิบัติการที่เน้นเรื่องเทคโนโลยีฐานที่เป็น Frontier
เช่น 5G Low Latency HPC (High Perform Computing)ที่ใช้ได้ทังรัฐและเอกชน ลด
งานวิจัยของสถาบันวิจัยและการศึกษาที่ทับซ้อน หรือที่เอกชนทาได้ดี โดยปรับรูปแบบเป็น
PPP
11) สนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล ช่ ว ยผู้ ป ระกอบการที่ ต้ อ งการความรู้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญจาก
มหาวิทยาลัย
3. การใช้และผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านนโยบาย
1) สร้างความตระหนัก ทักษะการใช้งาน และการรู้เท่าทันในโลกดิจิทัล รวมถึงมาตรการที่
เห็ น ผล เช่น ผลั กดัน GDPR เต็มรูป บังคับ Data Center ในไทยและมี Audit, พัฒ นา
กฎหมายลูกของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, พัฒนากฎหมายที่เปิดทางให้ทุกคนสร้าง
นวัตกรรมและมีพืนที่ทดลอง ไม่จากัดเพียงภาครัฐ
2) พัฒนามาตรฐาน มาตรการ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในระดับชาติทังด้านเทคนิค และด้าน
พฤติ ก รรม เช่ น ท า Alignment ของกฎหมายเรื่ อ งความมั่ น คง/Privacy/สิ ท ธิ ข อง
ประชาชน, สร้างกติกาในนาข้อมูลไปใช้ และการแชร์ข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่
อาทิ จ ากั ด Web Tracking หรื อ User Profiling, พั ฒ นาการใช้ ม าตรฐาน Cloud
Security, มาตรฐาน มอก. ที่ไม่อิงต่างประเทศเป็นหลัก อาทิ Smart City Data, Robot
และอื่นๆ
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3) รัฐควรทบทวนมาตรการทางกฎหมายบางเรื่องที่อาจส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การค้าและการลงทุนด้านดิจิทัลของต่างชาติที่จะมาลงทุนในไทย
4) ควรมีนโยบายหรือมาตรการการใช้งานด้าน Open Data ระหว่างหน่วยงานที่เป็นมิตรใน
การช่วยให้หน่วยงานรัฐหรือเอกชนนามาต่อยอดได้ เช่น การเคหะแห่งชาติ เพื่อการใช้
ข้อมูลวางแผนที่อยู่อาศัย เป็นต้น หรือสานักงานประกันสังคม ในการเปิดเผยข้อมูลเรื่อง
ตัวเลขอาชีพ ต่าง ๆ
5) การสนั บ สนุ น การจั ดตังศูนย์เซนเตอร์ DATA SET ที่มีมาตรฐานหน่ว ยงานความมั่นคง
สามารถเข้าไปดูข้อมูลผู้ต้องสงสัยได้ รวมถึงมาตรฐานความมั่นคงความปลอดภัยระดับชาติ
แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีรัฐ-เอกชน
 AI for All
สถานการณ์: ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึน ประเทศต่างๆ มีการปรับตัวในการพัฒนาไปสู่
เทคโนโลยีเพื่ออนาคต โดยการพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีที่สาคัญที่ทาให้การพัฒนาเป็นไป
อย่ า งก้ า วก้ า วกระโดดและต่ อ เนื่ อ งอย่ า งรวดเร็ ว ประชาชนจึง เข้ า สู่ ก ารอยู่ ใ นสั ง คมที่ ขั บเคลื่ อ นด้ว ย
เทคโนโลยี AI โดยไม่รู้ตัว เช่น การนาเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติเข้ามาใช้ในบ้าน เป็นต้น ดั งนัhนเพื่อการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนและลดความเหลื่อมลาด้านเทคโนโลยี และนาไปสู่การตอบสนองความต้องการและ
แก้ปัญหาเฉพาะบุคคล จึงจาเป็นต้องสร้างแพลตฟอร์ม AI for ALL เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเข้าใจ AI ในวง
กว้าง พัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับ AI ผู้พัฒนาและผู้วิจัยทางด้ าน AI ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมของ
ประเทศในการก้าวสู่โลกอนาคต
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
 สร้างให้เกิดกระแสด้านปัญญาประดิษฐ์สาหรับสาธารณะและการสร้างการรับรู้ในสังคม
 ให้เกิดความเข้าใจการศึกษาพืนฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ ให้กับเด็กและเยาวชน
 พัฒนาแรงงานด้านปั ญญาประดิษฐ์ สร้างให้เกิดกาลั งคนป้อนตลาดแรงงานที่ส ามารถ
ท างานโดยใช้ เ ทคโนโลยี ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ แ ละการเรี ย นรู้ ข องเครื่ อ ง ( AI/Machine
Learning) ได้
 สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์
 สร้างความยั่งยืนในการนาเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานให้กับสังคม โดยการ
จัดตังศูนย์การศึกษาและส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ
 สร้างความเข้าใจและทักษะพืนฐานให้แก่เด็กและเยาวชนด้านปัญญาประดิษฐ์
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: สร้างความเข้าใจและทักษะพืนฐานให้แก่เด็กและเยาวชน
ด้านปัญญาประดิษฐ์ ผ่านหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานในระบบ หรือกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น
การทาโครงงาน การประกวดแข่งขัน การจัดนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น รวมทังพัฒนาทักษะและสร้าง
ความตระหนักให้แก่ครูผู้สอนให้สามารถถ่ายทอดความรู้และแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนได้
 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีปญ
ั ญาประดิษฐ์ให้กบั บุคลากรวัยทางานและสถานประกอบการ
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้กับบุคลากร
วัยทางานและสถานประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักวิจัย วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นวัตกร เป็นต้น
รวมทังสร้างความสามารถให้กับผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยเจาะกลุ่มเป้าหมาย
SMEs ที่มีการใช้ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตในกิจการ เพื่อ
สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์
xi

 พัฒนาการรับรูด้ ้านปัญญาประดิษฐ์ให้แก่สงั คม
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม: พัฒนาการรับรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ให้แก่สังคมเพื่อสร้างให้
เกิดกระแสด้านปัญญาประดิษฐ์สาหรับสาธารณชน และสร้างความยั่งยืนในการนาเทคโนโลยีด้าน
ปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานให้กับสังคม โดยสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ทังสื่อออนไลน์ สื่อสาธารณะ และ
นิทรรศการ เป็นต้น
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับโปรแกรม
 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.)
 สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
 ส านั ก งานนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ (องค์ ก าร
มหาชน) (NIA)
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สถาบันเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)
ศู น ย์ เ ท ค โ น โ ล ยี อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ แ ล ะ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA)
 สมาคมไทยไอโอที (AIOT)
 บริ ษั ท ภาคธุ ร กิ จ เอกชนจากในประเทศ/
ต่างประเทศ

แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
โปรแกรมที่ 5 งานวิจัยขันแนวหน้า (Frontier Research) และการวิจัยพืนฐาน (Basic Research)
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย (Subprograms/Sectors)
• Health Frontier
• Future threat & opportunity
• Food for the Future
• Future Energy
• Frontier Research ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
• Digital Democracy
• การวิจัยพืนฐานด้านวิทยาศาสตร์
• การวิจัยพืนฐานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
• การพัฒนาแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม
• การวิจัยข้ามศาสตร์
แผนงาน/โครงการสาคัญ
• Quantum Research
• Genomics Research
• Open Society สังคมสันติประชาธรรม
ตัวอย่างรายละเอียดโปรแกรมย่อย
 การแพทย์และสาธารณสุขขันแนวหน้า (Health Frontier) และการวิจยั พืนฐาน (Basic Research)
ประเด็ น ที่ 1: การวิ จั ย ที่ Basic Science ด้ า นการแพทย์ และงานวิ จั ย เพื่ อ อนาคต (future/frontier
research)ประเทศไทยมีบุคลากรจานวนหนึ่งที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ
สถานการณ์ : การทาวิจัยขันแนวหน้าด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นการวิจัยข้ามศาสตร์
ระหว่าง แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ โจทย์ที่ท้าทายในด้านนี
คือการป้องกันและวินิจฉัยโรค โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งจากสถานการณเชือดือยาปฏิชีวนะในประเทศไทยที่มี
ความรุนแรงและมีแนวโน้ม เพิ่มสูงขึน และความต้องการทดแทนซ่อมเสริมและฟื้นฟูเซลล์ เนือเยื่อ และ
อวัยวะ ทังที่เป็นผลจากการบาดเจ็บและจากความชราปัจจุบันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
ประเทศไทยมีความตื่นตัวมากขึน ภาคเอกชนก็เริ่มตระหนักและให้ความสาคัญกับ การวิจั ยพืนฐานและการ
วิจัยขันแนวหน้าคือเงื่อนไขที่สาคัญในการสร้างนวัตกรรม
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
1. วิจัยเพื่อกาหนดทิศทางการวิจัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และความเชี่ยวชาญของ
ประเทศเช่น วิจัยเพื่อกาหนดร้อยละของงบประมาณที่ควรสนับสนุนงานวิจัยด้าน basic
เพื่อให้เกิดการพัฒนานักวิจัยใหม่ และเกิดงานวิจัยพืนฐานเชิงลึก ที่สามารถนาไปต่อยอด
ได้
2. ส นั บ ส นุ น ง า น วิ จั ย ด้ า น basic science อ า ทิ stem cells, biologics, noncommunicable diseases (เช่ น cardiovascular diseases, metabolic syndrome,
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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. สนับสนุนงานวิจัยเพื่ออนาคต (future/frontier research) เช่น การวิจัยด้าน genomics,
regenerative medicine, precision medicine, artificial intelligence, medical
robotics และ deep-tech medical device
ประเด็ น ที่ 2: งานวิ จัย ที่ เ ป็ น strategic research issue ที่ ป ระเทศมี ค วามเข้ ม แข็ ง ด้ า นกลุ่ม วิจัย และ
infrastructure
สถานการณ์ : นักวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีการทางานเป็นกลุ่มวิจัยหรือเครือข่าย
วิจัยหลายกลุ่ม และมีความเข้มแข็งแตกต่างกันขึนอยู่กับหลายปัจจัย เช่น นโยบายของภาครัฐในด้านการ
วิจัย เครื่องมือวิจัยและ infrastructure และการบริหารทรัพยากรบุคคล ในด้านการบริหารระบบวิจัย ยัง
ขาดศูนย์รวบรวมข้อมูลวิจัย และการบริหารข้อมูลที่เป็นระบบ และมีศักยภาพเพียงพอที่จะชีให้หน่วยงานรัฐ
หรือเอกชนสนับสนุนได้ตรงจุด คือให้สอดคล้องกับจุดแข็งของกลุ่มวิจัย/หน่วยงานวิจัย อนึ่งยังขาดระบบ
สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทิศทางงานวิจัย หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีบริห ารงานวิจัยและข้อมู ล จาก
งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
1. กาหนดงานวิจัยที่เป็น strategic research issue ที่สร้างประเทศที่มีความเข้มแข็ง ด้าน
biomedical search โดยเฉพาะการสร้างกลุ่ มวิจัยและ infrastructure เช่น งานวิจัย
ด้าน non-communicable disease (เช่น cardiovascular disease ในแถบ ASEAN,
โรคมะเร็ ง ฯลฯ), โรคติ ด เชื อ โดยเฉพาะโรคเขตร้ อ น, วั ส ดุ ศ าสตร์ ท างการแพทย์ ,
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, biologics (เช่น วัคซีน, recombinant protein, monoclonal
antibody, transbodyฯลฯ) ตลอดจนสมุนไพรและสารจากธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงกัญชา
และผลิ ตภัณฑ์จ ากกัญชา โดยสนับสนุนทัง basic science และ applied science ที่
เกี่ยวข้อง
 Food for the Future
สถานการณ์: ปัจจุบันผู้บริโภคมีวิวัฒนาการแห่งการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ตระหนักถึงความปลอดภัยของวัตถุดิบ บริโภคอาหารสุขสุขภาพเป็นยา ตลอดจนเปลี่ยนวิถีแห่งการบริโภค
ไปจากเดิม เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าเดิม นอกจากนีเนื่องจากเกิดปัญหาพืนที่ปลูกและวัตถุดิบลดลง ส่งผลให้
แนวโน้มในการหาแหล่งอาหารใหม่ และต้องหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตอาหาร “อาหารแห่งอนาคต”
ซึ่งอาจหมายรวมถึง การหาแหล่งโปรตีนทางเลือกจากพืช สัตว์ การประเมินคุณภาพทางเคมีประสาทสัมผัส
(Chemical Senses) ในระดับโมเลกุล (Molecular Sensory) ด้านกลิ่นรส และประสาทสัมผั สรวม และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมองและทางเดินอาหาร (Gut-brain Axis) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
โดยใช้นวัตกรรมในระดับชีววิทยาโมเลกุลและการใช้โครงสร้างพืนฐานด้าน OMICs เป็นต้น เริ่มเข้ามามี
บทบาทมากขึน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสาคัญการพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมอาหาร คือ การสร้าง
แพลตฟอร์มงานวิจัย (research platform) ให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารที่เป็นระบบในห่วงโซ่
คุณค่า (value chain) เพื่อการมุ่งเป้าสู่การประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยยังคงต้องมีงานวิจัยองค์ความรู้
ใหม่ (frontier research) เพื่อคงความเป็นผู้นาในอนาคต นอกจากนีการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารยังมี
ช่องว่าง (gap) และข้อจากัดในด้านการพัฒนาและวิจัยบางประการ เช่น การทางานวิจัยและนวัตกรรมโดย
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ที ม ที่ มี พ หุ ค ว ามเชี่ ย ว ช าญ ( multidisciplinary team) การหา strategic research partner จาก
ต่างประเทศ การสนับสนุนโครงสร้างพืนฐานด้านการตรวจ วิเคราะห์ ประเมินประสิทธิผล (efficacy study)
ซึ่งต้องใช้ความร่วมมือและการทางานที่เป็นระบบและมียุทธศาสตร์มาช่วยในการขับเคลื่อนโปรแกรมการ
พัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งจะทาให้มีการใช้ทรัพยากรการวิจัย ทังกาลังคน และงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึน
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
1. การสร้ างแพลทฟอร์ ม การวิจัยจากนั กวิจั ยที่ มาจากสหสาขาความเชี่ยวชาญ (MultiDisciplinary Approach) เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ขาดแคลน
2. การท าFrontier research ร่ ว มกั บ strategic partner ในต่ า งประเทศ เพื่ อ สร้ า งองค์
ความรู้และนักวิจัยในสาขาที่ขาดแคลน
3. พัฒนาศูนย์วิจัย พืนฐานและเทคโนโลยีขันสู งของอุตสาหกรรมอาหาร 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 โดยนามันดิบยังเป็นเชือเพลิงที่มีบทบาทสาคัญ แต่อาจ
มีอัตราการขยายตัวน้อยกว่าการขยายตัวของก๊าซธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยจาเป็นต้อง พึ่งพาแหล่ง
พลั งงานจากต่างประเทศในสั ดส่ ว นสู ง จากสถิติของกรมพัฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุรั ก ษ์พลั ง งาน
(2561) พบว่า ประเทศไทยสามารถผลิตเชือเพลิงเพื่อเป็นแหล่งพลังงานได้จานวน 73,222 ktoeส่วน
ใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม พลังงานหมุนเวียน และถ่านหิน ตามลาดับ และนาเข้าเชือเพลิง 83,055
ktoeโดยสัดส่วนมากกว่า 90% เป็นการนาเข้าผลิตภัณฑ์ปิโ ตรเลียม ถ่านหิน และไฟฟ้า ซึ่งถ้าพิจารณา
ภาพรวมการใช้พลังงานทังประเทศ พบว่า แหล่งพลังงานที่ใช้ในประเทศมากกว่า 80% มาจากฟอสซิล
ขณะที่ใช้พลั งงานหมุนเวีย นน้ อย ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน นอกเหนือจากนัน
ประเทศไทยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นวัตถุดิบในการผลิต ไฟฟ้า ด้วยเหตุนีทาให้ประเทศไทย นอกเหนือจากนัน
ประเทศไทย ขาดความมั่นคงและความหลากหลายของแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้า และการใช้พลังงานไม่
มีประสิทธิภาพ ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ถือเป็นแหล่งพลังงานหลักที่ใช้ในภาคธุรกิจ (มีการใช้งาน 5,904 ktoe
ในปี 2561) และภาคครัวเรือน (มีการใช้งาน 3,891 ktoeในปี 2561) ตามลาดับ (กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานปี 2561)
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
1. สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
 การพัฒนาวัตถุหมุนเวียนภายในประเทศเพื่อการผลิตพลังงานอย่างยั่งยืน
 การเพิ่มจานวนและศักยภาพของผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อย
 การพัฒนาโครงการพืนฐานเพื่อรองรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อย
 รณรงค์และมีนโยบายจากัดการใช้พลังงานไฟฟ้าควบคู่ไปกับการเพิ่มและพัฒนาแหล่งผลิต
กระแสไฟฟ้าภายในประเทศ
 ส่งเสริมการใช้พลังงานในประเทศ
 เพิ่มแหล่งพลังงานหมุนเวียน / เพิ่มชนิดพลังงานหมุนเวียน / เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน
หมุนเวียน
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2. เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดครอบคลุมพลังงานที่ผลิตในประเทศและนาเข้า
 การพัฒนาแบตเตอรี่ให้สามารถใช้งานได้ภายในอาคารหรือโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก
 การพัฒนาและรองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มากขึน
 การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื นฐานเพื่ อ รองรั บ รถยนต์ ไ ฟฟ้ า ที่ อ าจแทนที่ ร ถยนต์ ที่ ใ ช้ น ามั น
เชือเพลิง
 การพัฒนากระบวนการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวในรูปแบบ decentralized generation
system
 สนับสนุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด โดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และ
นโยบาย เช่น การอุดหนุนเงินทุนด้านการวิจัย การให้กู้ดอกเบียต่าแก่ธุรกิจด้านพลังงาน
สะอาด
 เพิ่มความหลากหลายของแหล่งการผลิตพลังงานไฟฟ้า เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โรงไฟฟ้า
ถ่านหินสะอาด
3. พัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันในระดับสากลในด้านการผลิต การใช้งาน และส่งเสริม
การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการและกักเก็บพลังงาน
 การพัฒนาอุปกรณ์ และเครื่องตรวจวัดให้พร้อมกับภาคการผลิต และการใช้พลังงานที่
เปลี่ยนแปลงไป เช่น Smart meter และ Smart device
 การพัฒนากฎระเบียบและข้อบังคับ เพื่อรองรับเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive technology)
 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการกักเก็บพลังงานที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ เช่น ระบบ
กับเก็บพลังงานนอกเหนือจากแบตเตอรี่ ระบบชาร์ตรถยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สาย เป็นต้น
 ทบทวนกฎหมายที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การประกอบธุ รกิ จ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการแข่ ง ขัน
(regulatory guillotine)
 นโยบายด้าน prosumer blockchain P2P ด้านพลังงานไฟฟ้า
 ภาคครัวเรือนสามารถผลิตพลังงานได้และสามารถเป็นเจ้าของสิทธินันโดยมีหน่วยงานคอย
support หรือข้อเสนอแนะต่างๆ
4. สร้างความเป็นธรรมด้านพลังงาน
 การสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการผลิตและการใช้
พลังงานตลอดทังประเทศและเกิดความเข้าใจที่เท่าเทียมอย่างยั่งยืน
 การพัฒนาระบบรวบรวม วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลด้านพลังงานที่ประชาชนเข้าถึงได้
อย่างเท่าเทียม เช่น Block chain และระบบ IOT เป็นต้น
 การพัฒนาฐานข้อมูลให้เห็น Value chain ของแต่ละเทคโนโลยี
 การทบทวนนโยบาย Feed-in-tariff ของพลังงานทดแทน ว่าเป็นนโยบายที่มีศักยภาพจริง
หรือไม่ และควรปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการหรือไม่
 ผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย ควรมีส่วนในการกาหนดราคา ไม่เอืออานวยแก่บริษัท
ให้เพียงไม่กี่แห่ง เพื่อให้ราคาพลังงานมีความสมเหตุสมผล และให้ประชาชนเข้าถึงการใช้
พลังงานได้ง่าย
 นโยบาย Decentralize
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 ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม renewable energy decentralize grid เพื่อ
รองรับการพัฒนาในอนาคต โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเป็น
ธรรมด้านราคาและสิทธิการผลิตไฟฟ้า
 การวิจยั พืนฐานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
ประเด็นที่ 1: ชุมชนและทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมีความรู้หรืองานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนา
สถานการณ์: คนในชุมชนมีโลกทัศน์ มีวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ในแต่ละชุมชน/ท้องถิ่น มี
การสื่อสารโดยใช้ภาษาที่แตกต่างกัน ดังนัน ผู้ที่จะทาหน้าที่เชื่อมต่อกับชุมชนได้ ต้องเป็นมหาวิทยาลัย
ท้องถิ่นที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างโลกของชุมชนและโลกทางวิชาการ เช่น มหาวิทยาลัยที่ส อนการแสดง การ
ละคร มีบุคลากรที่ต้องเป็นผู้เข้าไปเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชาวบ้านในชุมชน และนามาสู่การสร้างสรรค์
งานด้วยความเข้าใจ เพื่อให้รู้ว่า อะไรเป็นพิธีกรรมที่สืบทอด และมีบทบาทอย่างไรในชุมชน อะไรที่เป็นเรื่อง
ภายในชุมชน ที่ไม่สามารถนามาทาเป็นการแสดง อะไรคื อสาระหรือหัวใจหรือปรัชญาของชุมชน ที่ต้องการ
สืบทอด ดังนัน นักวิชาการทางละคร ต้องไม่ดูถูกชุมชน และต้องเข้าใจโลกที่เปลี่ยนแปลง นวัตกรรมของ
ศิลปะการแสดง เพื่อนามาสู่การสร้างงานลูกผสมที่ยังคงสาระที่ดีงาม มีความเป็นไทย โดยใช้ความรู้สากลมา
สนับสนุน ทาให้เกิดมุมมองที่แตกต่าง และมีสาระที่จะสื่อสารกับผู้ชม
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
1. การร่วมกับสร้างองค์ความรู้จากทุนทางชุมชนและท้องถิ่นเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ มี
ความหลากหลายข้ามพืนที่/วัฒนธรรม/ภาษาถิ่น เกิดเป็นนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย
อย่างสอดรับกับสังคมปัจจุบัน
2. การศึกษาทุนทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนา โดยศึกษาใน
รูปแบบ Basic Research ที่ต้องเข้าใจแก่นแท้ของชุมชน ซึ่งมีกระบวนการวิจัยอย่างมีส่วน
ร่วมและได้รับการยอมรับจากชุมชน
3. งานสร้างสรรค์ผ่านภาษาถิ่นและการใช้ภาษาถิ่นเพื่อทาความเข้าใจทุนทางวัฒนธรรม
4. การเข้าถึง การรักษา การขยายความทุนทางวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม
5. งานวิจัยพืนฐานเพื่อทาความเข้าใจแก่นแท้ของการแสดงของชุมชนและท้องถิ่นและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
6. การสร้างความหมายใหม่แก่มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมและยอมรับของเจ้าของวัฒนธรรม
7. การใช้ ทุ น ทางวั ฒ นธรรมและมรดกทางวั ฒ นธรรมเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสร้ า ง
กระบวนการพัฒนาชุมชน
8. สนั บ สนุ น พืนที่และทุน ในการสร้างศิล ปวัฒ นธรรมที่เป็น Arts Development Venue
การสืบสานฝีมือหรือถ่ายทอดสร้างสรรค์เยาวชนไม่ยั่งยืนต่อเมือง
9. นาวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น มาสร้างเศรษฐกิจชุมชน
10. นาความรู้จากสหสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มาประยุกต์
กับงานวิจัยเชิงสังคม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรอบด้าน อาทิ การทา
วิจัยเชิงเศรษฐกิจฐานราก เช่น นวัตกรรมทางสังคมระดับชุมชน หรือการทาวิจัยด้านการ
พัฒนาโดยให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วม เป็นต้น
 Quantum Research
xvii

สถานการณ์ : ได้มีการค้นพบ สร้างหลักวิชาและสร้างความเชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์ควอนตัม
รวมทั งได้ น าเอาลั ก ษณะสมบั ติ บ างประการของระบบเชิ ง ควอนตั ม มาใช้ ป ระโยชน์ อย่ า งไรก็ ต าม
ความสามารถทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน เปิดโอกาสให้สามารถบังคับควบคุมอะตอมได้ นามาสู่ยุคที่จะนาเอา
ลักษณะต่าง ๆ ทางควอนตัมที่ยังไม่ได้รับการนามาใช้ประโยชน์มาเป็นแหล่งกาเนิดของเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะมีความสามารถและลักษณะพิเศษ ที่จะส่งอิทธิพลอย่างกว้างขวางต่อไป
เช่น ระบบโครงข่ายการสื่อสารที่ปลอดภัย ตัวรับรู้ความละเอียดสูง (sensitive sensors) สาหรับการสร้าง
ภาพในชีวการแพทย์ และการประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์เชิงควอนตัมที่จะทาให้มีกาลังในการประมวลผล
และความเร็ ว ที่ เ พิ่ ม ขึ นอย่ า งมหาศาล เทคโนโลยี ค วอนตั ม แต่ ล ะด้ า นเหล่ า นี นี จะน าไ ปสู่ ก ารปฏิ วั ติ
ความสามารถของเทคโนโลยีทังในด้านกาลัง ความสามารถ ความละเอียดและความเร็ว เทคโนโลยีควอนตัม
จึงจะเป็นปัจจัยชีขาดความสาเร็จของหลายอุตสาหกรรม รวมไปถึงความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม
เช่น functional nanomaterial การออกแบบอาหารเพื่อสุขภาพ การออกแบบพืช การปรับปรุงยา และ
การวินิจฉัยโรคบนพืนฐานลักษณะทางพันธุกรรม เป็นต้น
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
• พัฒนานาฬิกาอะตอมเชิงแสงด้วยไอออนเย็นของธาตุ Ytterbiu
• พัฒนามาตรฐานความถี่เชิงแสงด้วย Rubidium
• พัฒนาศักยภาพวิศวกรรมควอนตัม (Quantum Engineering)
• พัฒนาสื่อการเรียนรู้ Quantum Photonics Education
• สื่อสารความปลอดภัยสูงและสารสนเทศเชิงควอนตัมโดยการใช้อนุภาคเชิงควอนตัมของ
แสง
• พัฒนาระบบควอนตัมในของแข็งเพื่อการวัด และควอนตัมคอมพิวเตอร์
• พัฒนาและสถาปนาการสอบกลับได้ในการวิเคราะห์วัสดุขันสูง
• จัดตังห้องปฏิบัติการกลางของประเทศสาหรับสร้างอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ควอนตัมใน
ระดับนาโนเมตร
• พัฒนาความสามารถทางการวัดเชิงควอนตัมของปริมาณทางไฟฟ้ากระแสสลับ
• พัฒนาการวิจัยด้าน Spintronics และ Quantum spectroscopy
• พัฒนากลไกบริหารจัดการและเชื่อมโยงนานาชาติเพื่อสร้างโอกาสและความสามารถใน
การเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีควอนตัม
 Genomics Research
สถานการณ์: ประเทศไทยกาลังเผชิญสภาวะการพึ่งพาเทคโนโลยีและการลงทุนจากต่างชาติ
ดังกล่าวนี ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นการขาดดุลทางเทคโนโลยีกว่าปีละสองแสนล้านบาทประเทศพัฒนาแล้วที่
สามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางทังหมดคือประเทศที่มีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง เพื่อให้เทคโนโลยี
นันเป็นฐานให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ การสร้างเทคโนโลยีของตนเองจะ
เกิดขึนได้ก็ต่อเมื่อมีความรู้พืนฐานทางวิทยาศาสตร์เพียงพอและมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะแปลงความรู้นัน
ให้เป็นเทคโนโลยี
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
• วางรากฐานการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ประเทศไทยมีฐานเทคโนโลยีที่
สาคัญต่อการพัฒนาประเทศในระยะกลางถึงระยะยาวเป็นของตนเอง
• กาลังคนระดับสูงเพื่อดึงดูดและรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมอนาคต
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• กลไกในการเข้าถึงความรู้แขนงใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของระบบวิจั ยของประเทศ เมื่อ
ต้องการความรู้หรือเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาสาคัญของประเทศอย่างเร่งด่วนได้อย่าง
ทันท่วงที
• บริษัทเทคโนโลยีของไทยที่เกิดจากการต่อยอดโครงการวิจัย (research-based spinoffs)
 Open Society สังคมสันติประชาธรรม
สถานการณ์: ประเทศไทยมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศสู่ยุค “ประเทศไทย 4.0” เพื่อให้หลุดพ้น
จากกั บ ดั ก ประเทศรายได้ ป านกลางอย่ า งแท้ จ ริ ง สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ป ระชาชน โดยสอดรั บ กั บ
“ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ที่เน้นการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็ง
จากภายใน” โดยเน้นที่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ประชาชนอยู่
ร่ ว มกั น อย่ า งสงบสั น ติ มี ระบบการเมื อ งที่ เ ป็ น ประชาธิ ป ไตย มี เ สถี ย รภาพ และมี ธ รรมาภิ บ าล ใน
ขณะเดียวกัน สหประชาชาติเองก็ได้มีการผลักดันวาระการพัฒนาของโลกด้วยการจัดทาเป้าหมายก าร
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ นาไปปฏิบัติให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ โดยมี สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุตามที่วางเป้าหมายไว้ประเทศไทย
จ าเป็ น ต้ อ งเกิ ด สั น ติ ป ระชาธรรม และ สั ง คมเปิ ด (open society) เป็ น แกนของการสร้ า งองค์ ค วามรู้
นวัตกรรมสังคม เพื่อสร้างคนและทาให้เกิดสังคมเปิดในประเทศไทย
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
• ศึกษาช่องว่างของทักษะผู้ประกอบการ (entrepreneurial skills) ในประเทศไทย
• สร้างองค์ความรู้แบบองค์รวม ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศิลปะและวัฒนธรรม
• สร้างดัชนีสันติประชาธรรม เพื่อการติดตามผล
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับโปรแกรม
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.)
 กระทรวงอุตสาหกรรม
 กระทรวงพลังงาน
 กระทรวงพาณิชย์
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงสาธารณสุข
 กระทรวงการต่างประเทศ
 กระทรวงศึกษาธิการ
 กระทรวงการคลัง
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 กระทรวงวัฒนธรรม
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล,
อบจ., อบต., กทม., เมืองพัทยา)
 สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(สอวช.)

 สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ
 สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.)
 สถาบันอาหาร
 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
 สถานบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆ
 สภากาชาดไทย
 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การ
มหาชน)
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 สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. หรือ NSTDA)
 สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)

 บริษัทปิโตรเคมี /บริษัท ปตท./ บริษัท
SCG/ บริษัทบางจาก
 การไฟฟ้านครหลวง/ฝ่ายผลิต/ส่วนภูมิภาค
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แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
โปรแกรมที่ 6 โครงสร้างพืนฐานขนาดใหญ่เพื่อการวิจัยและนวัตกรรม (Big Science Infrastructure)
เป้าหมายและผลสัมฤทธิส์ าคัญ (Objectives and Key results: OKR)
 เป้าหมาย (Objectives)
1. โครงสร้างพืนฐานเพื่อการวิจัยในสเกลใหญ่ที่จาเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ
ความมั่นคงของประเทศ
 ผลสัมฤทธิส์ าคัญ (Key results)
1. เกิด Excellent Centers สมรรถนะสูง
2. จานวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
3. มูลค่าการลงทุนของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพืนฐาน
4. เกิดเทคโนโลยีต้นแบบ และเพิ่มขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้โครงสร้างพืนฐานเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทังความสามารถในการบารุงรักษาระบบ
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย (Subprograms/Sectors)
• แผนพัฒนาโครงสร้างพืนฐานการวิจัยขนาดใหญ่ระดับชาติ
• การพัฒนา Excellent Center
• การสร้างองค์ความรู้พืนฐานในระดับประเทศ
• การพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมในระดับประเทศ
• การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
• การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
• การพัฒนาด้านนิวเคลียร์ของประเทศ
• โครงสร้างพืนฐานการวิจัยขนาดใหญ่ด้านวัฒนธรรม
• การเก็บรวมรวมตัวอย่างทางชีววิทยา
• โครงสร้างพืนฐานการวิจัยขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ
แผนงาน/โครงการสาคัญ
ตัวอย่างรายละเอียดโปรแกรมย่อย
 การสร้างองค์ความรู้พืนฐานในระดับประเทศ
สถานการณ์: ในปัจจุบันการสร้างองค์ความรู้พืนฐานของประเทศ เน้นไปที่การวิจัยในการสร้าง
องค์ความรู้พืนฐานเพื่อการสะสมองค์ความรู้ การต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการต่อยอด
ไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
1. สร้างความรู้พืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์เพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาสังคมและการ
พัฒนาสังคมได้
2. สร้างความรู้พืนฐานทางด้านเทคโนโลยีไปสู่เทคโนโลยีเฉพาะ รวมทังสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีในระบบอุตสาหกรรม
3. เพิ่มขีดความสามารถแก่บุคลากรสายวิจัยในการสร้างผลงานระดับนานาชาติ
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 การพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมในระดับประเทศ
สถานการณ์: ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนัน ยังขาด
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมทังในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
1. พัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพของผลงานวิจัยให้สามารถผลกระทบ
ในแง่บวกต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย
2. เพิ่มจานวนบุคลากรในแวดวงการวิจัยและนวัตกรรมทังในภาครัฐ ภาคการศึกษา และ
ภาคเอกชน ให้มีทักษะในการสร้างนวัตกรรมเพื่อรองรับการขับเคลื่อนไปสู่ประเทศที่พัฒนา
แล้ว
3. พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานในการผลิตสินค้าและ
บริการ เพื่อขับเคลื่อนระบบอุตสาหกรรมของประเทศ
4. หาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนกับการวิจัยและนวัตกรรม
อย่างก้าวกระโดด
 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์: ประเทศไทยมีศักยภาพทังในระบบอุตสาหกรรมการผลิ ตและบริการ รวมทัง
การเกษตรซึ่งมีศักยภาพที่จะสามารถผลักดันให้ประเทศไทยความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้โดยอาศัยความ
ร่วมมือจากทังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
1. เน้นความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และภาคเอกชนในทุกระดับ โดยการ
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นผู้นาในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ โดยมีภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
3. สนั บ สนุ น ในภาคการผลิ ต และการบริการ รวมทังวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
(SMEs) และ Startup ให้เป็นผู้นาทางด้านการตลาด
 การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์: การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้แรงงานทักษะสูงและเฉพาะทางซึ่งมีแนวโน้มขาด
แคลน แรงงานทักษะต่ามีโ อกาสตกงาน เกิดปัญหาความเหลื่ อมลาหรือความไม่เท่าเทียมกัน ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทังด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
1. ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนไทยเพื่ อ ให้ เ ข้ า ถึ ง บริ ก ารทางสุ ข ภาพ บริ ก ารสาธารณะ
การศึกษา และสวัสดิการสังคมอื่น ๆ ที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง
2. สร้างความพร้อมให้คนไทยทุกวัยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
3. ลดความเหลื่อมลา สร้างความเป็นธรรมให้สังคม โดยการกระจายความเจริญไปสู่ระดับ
ภูมิภาค
4. สร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรื่องการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
 การพัฒนาด้านนิวเคลียร์ของประเทศ
สถานการณ์: ปั จ จุ บั น ได้มีการใช้ประโยชน์จ ากพลั งงานนิว เคลี ยร์ ในด้า นต่า ง ๆ อาทิ ด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข ด้านการเกษตรและอาหารเพื่อปรับปรุงพันธุ์และเพิ่มมูลค่าสินค้าส่งออก ด้าน
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อุตสาหกรรมในการปรับปรุงคุณภาพและตรวจสอยการผลิต ด้านการศึกษาวิจัย ด้านความมั่นคง ตลอดจน
การใช้เป็นพลังงานทดแทนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ประชาชนในประเทศยังมีความหวาดกลัว
และขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง ขาดการบริหารจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนันจึงควรมีมาตรการเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่น ในการกากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ตามมาตรฐานสากล มีบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ เตรียมความพร้อมรับมือสาหรับสภาวะฉุกเฉิน ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ตลอดจนเป็นผู้นาในการพัฒนาเครือข่ายความร่ว มมือด้านพลั งงานนิวเคลียร์ของภู มิภ าค
อาเซียน
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
1. พัฒนาและจัดทากฎหมายด้านพลังงานนิวเคลียร์
2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ทังในประเทศและต่างประเทศ
3. สร้างมาตรการและพัฒนาศักยภาพของประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางด้านการกากับดูแล
ความปลอดภัยในภูมิภาคให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้
ให้แก่ประชาชนทั่วไป
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับโปรแกรม
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.)
 กระทรวงอุตสาหกรรม
 กระทรวงพลังงาน
 กระทรวงพาณิชย์
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงสาธารณสุข
 กระทรวงการต่างประเทศ







กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการคลัง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงวัฒนธรรม
สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
 สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 ภาคเอกชน
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แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย (Subprograms/Sectors)
• การจัดการทรัพยากรนา
• การลดมลพิษ
• ขยะพลาสติกในทะเล
• การลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• ผลกระทบการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม
แผนงาน/โครงการสาคัญ
• การบริหารจัดการนา
• Zero-waste
• PM2.5 และการจัดการมลพิษ
• Smart Farming ระบบเกษตรอัจฉริยะ
ตัวอย่างรายละเอียดโปรแกรมย่อย
 การจัดการทรัพยากรนาและทะเล
สถานการณ์: ทรัพยากรนาและทรัพยากรทางทะเลถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจาเป็นต่อ
ประชาชนและมีความสาคัญต่อประเทศเป็นอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความเป็นอยู่ ซึ่ง
ปัจจุบันแนวโน้มความต้องการใช้นาและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เพิ่มสูงขึนต่อเนื่องสวนทางการปริมาณ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด และโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง ความผันผวนของสภาพอากาศ การขาดแคลนนา
คุณภาพนาเสื่อมโทรม ทรัพยากรทางทะเลที่เสื่อมโทรมและลดปริมาณลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความ
มั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน จึงมีเป้าหมายเพื่ อ
ผลักดันนโยบาย การบูรณาการและแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมถึงกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดการจัดการและความมั่นคงทางด้านนาและเศรษฐกิจสีนาเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
1. ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากนาท่วมและนาแล้งลงร้อยละ 50
2. ขยายระบบการให้ บ ริ ห ารนาประปาที่มีประสิทธิภาพให้ทั่ว ถึงทุกครัว เรือนและบริหาร
จั ด การให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของการใช้ น าทั งภาคครั ว เรื อ น บริ ก ารและ
อุตสาหกรรม
3. ปรั บ ปรุ ง และเชื่ อ มโยงระบบการบริ ห ารจั ด การน าอย่ า งมี เ อกภาพและมี ร ะบบข้ อ มู ล
สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายที่มีประสิทธิภาพ รวมเร็วและแม่นยา
4. จัดให้มี Marine spatial planning ของประเทศไทย
5. จัดทาบัญชีเศรษฐกิจสีนาเงินและฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ผนวกกับทรัพยากรใน
ทะเลลึกของไทย
 การลดมลพิษทางอากาศ
สถานการณ์: ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญวิกฤติมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึน
โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งทาให้เกิดผลกระทบทังในระยะสันและระยะยาว
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ต่อสุขภาวะของชุมชนและสุขภาพของประชาชนส่วนรวม ทาให้สูญเสียความสมบูรณ์และความหลากหลาย
ของระบบนิเวศ กระทบต่อการท่องเที่ยวและต่อการลงทุนตลอดจนภาพลักษณ์ของประเทศ จึงทาให้เกิด
การตื่นตัวและหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ดังนัน จึงควรมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
รวมถึงมาตรการส่งเสริมประสิทธิภาพการควบคุม กากับดูแล การเฝ้าระวัง และการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ทางมลพิษอากาศโดยรวมที่ดีขึน
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
1. ในชนบท: การพั ฒ นาและปรับ เปลี่ ย น business model เกษตรกรรมเพื่ อ ให้ เ กิ ดการ
เปลี่ยนการปลูกพืชให้มีความยั่งยืนยิ่งขึน
2. ในเขตเมือง: การศึกษาและวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับสาเหตุ แหล่งต้นกาเนิด การเคลื่อนที่ของ
มลพิษในพืนที่เอง และการศึกษาประเมินผลกระทบต่อสาธารณะ (Public Assessment)
ทังด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ
3. การขับ เคลื่ อนยุ ทธศาสตร์และบูรณาการการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม (นโยบาย)
 ขยะพลาสติกในทะเล (การจัดการขยะ)
สถานการณ์: จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึนส่งผลทาให้แนวโน้มปริมาณขยะที่สูงขึนสวน
ทางกับศักยภาพในการกาจัดหรือรีไซเคิลเนื่อในประเทศที่มีขีดความสามารถในการกาจัดขยะที่มีอยู่อย่าง
จากัด การขับเคลื่อนและแนวทางการบริหารจัดการจึงเป็นส่วนสาคัญเพื่อให้การจัดการขยะเป็นไปอย่างเป็น
ระบบและได้รับการกาจัดอย่างถูกต้อง จึงควรมีการดาเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนให้
เกิดการนานโยบายไปปฏิบัติส่งเสริมและควบคุมการจัดการขยะ ให้ไปสู่การเป็นแหล่ง ทรัพยากรหมุนเวียน
อย่างยั่งยืน
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
1. การบริหารจัดการขยะและของเสียโดยชุมชน
2. ส่งเสริมการให้เทคโนโลยีและนวัตกรรมธรรมชาติเพื่อลดขยะและของเสีย (นโยบายและ
การวิจัย)
3. Waste to Energy (นโยบายและการวิจัย)
 การลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 การจัดการที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้
 ผลกระทบการใช้พลังงานต่อสิง่ แวดล้อม
สถานการณ์ : จากการจั ดหาพลั งงาน ประเทศไทยยังคงต้องมีการใช้พลั งงานเพิ่มขึน เพื่อ
ส่ งเสริ มการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ ดีขึน ซึ่งการใช้
พลังงานที่เพิ่มขึนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนัน ต้องให้ความสาคัญกับการใช้พลังงานอย่างมี
ความรั บ ผิ ด ชอบจากทุ ก ภาคส่ ว นทั งผู้ ผ ลิ ต และผู้ บริ โ ภค โดย มุ่ ง เน้ น การใช้ พ ลั ง งานอย่า งประหยัด มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน เพิ่มสัดส่วนการใช้เชือเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือไม่ให้มีสัดส่วนการ
ปล่ อ ยมากขึ นในอนาคต ซึ่ ง เป็ น ไปตามแนวทางเดี ย วกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) และเป้าหมายของไทยตามพันธกรณี COP21 เพื่อควบคุมการเพิ่มขึนของ
อุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยให้น้อยกว่า 2 องศาเซลเซียส และพยายามจากัดการเพิ่มขึนของอุณหภูมิโลกเฉลี่ยให้
อยู่ที่ 1.5 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเร่งขับ เคลื่อนมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
อย่างจริงจัง รวมทังการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานทุกด้านของไทย และส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน
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อาทิ โรงไฟฟ้าชีวมวล การนาขยะมูลฝอยไปเป็นเชือเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า ส่งเสริมการติดตังแผงพลังงาน
แสงอาทิตย์ สนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า ส่ง เสริมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน การพัฒนาโครงข่ายระบบ
ไฟฟ้า และปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง เพื่อสนับสนุนพลังงานทดแทน ส่งเสริมการแข่งขัน
และกาหนดมาตรฐานการลดใช้พลังงานของอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
ด้านนโยบาย:
1. ภาครัฐควรมีนโยบายด้านพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนที่ชัดเจนและเหมาะสม
2. ภาครัฐควรมีนโยบาย สนับสนุนการใช้ renewable energy ในระดับครัวเรือนมากขึน
3. เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้ถึง 10% ใน 5 ปี
4. การผลักดันการใช้พลังงานทางเลือกใหม่ๆภายในประเทศ เช่น การดึงผลผลิตทางการเกษตร
มาใช้เป็นพลังงานทางเลือกทดแทนนอกจากปาล์ม นาตาลและอ้อย
5. การจัดทา cost renewable energy standard
ด้านเทคโนโลยี:
1. การศึกษา วิจัยและพัฒนาการผลิต BioJet fuel จากพืชนามัน
2. การศึกษาและวิจัยต่อยอดการนา Biofuel ผลิตเป็น Biochemical หรือสารมูลค่าสูง
3. การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการนาขยะหรือขยะชุมที่มีค่าพลังงาน มาผลิตพลังงาน
4. การพัฒนาระบบบาบัดของเสีย เพื่อผลิตพลังงานทดแทน ที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้
หลายรูปแบบ และรองรับวัตถุดิบได้หลายรูปแบบ
5. การพัฒนาและสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนา
6. สนับสนุนให้นักวิจัยผลิตผลงาน renewable โดยสารวจจากแหล่งต่างๆว่าแต่ละพืนที่ควรใช้
พลังงานแบบใด
7. พัฒนาเทคโนโลยีให้มีราคาถูกลง เข้าถึงได้ง่าย
ด้านสิ่งแวดล้อม:
1. การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสั งคม ตลอด life cycle ของระบบการ
ผลิตพลังงานและระบบพลังงานทางเลือกในปัจจุบัน
 ระบบเกษตรอัจฉริยะ
สถานการณ์: การเกษตรถือเป็นรากฐานสาคัญของประเทศ มีบทบาทที่สาคัญในการสร้างรายได้
ให้กับประเทศ แต่ยังขาดกลไกหลักในการขับเคลื่อนในหลายประเด็น คือ การขาดนโยบายสนับสนุนระบบ
และนิเวศน์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม การขาดองค์ความรู้และฐานข้อมูลจัดการทรัพยากรเกษตร การขาด
ระบบโครงสร้างพืนฐานในแต่ละนิเวศน์เกษตรที่เกือหนุนระบบการผลิตให้มั่นคง การขาดแคลนแรงงานภาค
การเกษตร และสุขภาพและภาวะสูงอายุ ของเกษตรกร การขาดเครือ ข่ายเชื่อมโยงตลาด การกระจาย
ผลผลิตและการกาหนดราคาผลผลิต. การขาดอัตลักษณ์และตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ต้นนา กลางนาและ
ปลายนาของประเทศประสบภัยธรรมชาติ นาท่วม ฝนแล้ง แมลงศัตรูระบาดส่งผลกระทบต่อระบบเกษตร
ต้นนา และความมั่นคงทางอาหารจากการเปลี่ยนแปลงวิถีเกษตรกรรมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
เพื่อให้เกิดการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาและสร้างความเติบโตที่สาคัญจึงควรส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
รวมถึงการจัดทาระบบให้เป็นไปตามความต้องการในอนาคต
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
1. การพัฒนานโยบายการพัฒนาเครือข่ายเกษตรแม่นยาสมัยใหม่
 การพัฒนานโยบายและมาตรการด้านภาษีเพื่อสนับสนุนการเกษตร
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2.

3.

4.

5.

 นโยบายผังเมือง (Smart Agricultural Zoning) ที่เป็นธรรมและคานึงถึงความมั่นคง
ทางอาหาร
 นโยบายส่งเสริมการผลิตที่ปลอดภัย
 การปรับปรุงกฎหมายวัตถุอันตราย หรือพระราชกฤษฎีกาเรื่องเฝ้าระวังฯ สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืช/สัตว์
 นโยบายและมาตรการทางกฎหมายในการป้องกัน การนาเข้า สารควบคุมศัตรูพืช/สัตว์
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระบบฐานข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมตัดสินใจด้านการผลิตและ
การตลาด
 ระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตร
 ระบบควบคุม ติดตามสถานการณ์การเกษตร
 ระบบจัดเก็บและใช้ข้อมูลที่เครือข่ายเกษตรกรได้รับประโยชน์
 ระบบประมาณการผลผลิตเกษตรที่แม่นยาและยอมรับของทุกฝ่าย
 Data analytics
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ปัจจัยการผลิตตามหลักวิชาการ
 Productive Modeling& Simulation
 ระบบฐานอภิมหาข้อมูล (Big Data) เพื่อการจัดการระบบlogistic เชื่อมโยงทั่วประเทศ
 ระบบและนวัตกรรมการตรวจสอบย้อนกลับ
 ระบบและนวัตกรรมใช้ปุ๋ยชีวภาพ (Smart Bio-fertilizerdeployment)
 ระบบการตรวจโรค แมลงและคาแนะนาใช้ปัจจัยตามหลักวิชาการ
 มาตรการภาษีลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (ปุ๋ย/สารเคมีเกษตร)
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมปรับ ตัวและลดระดับการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาค
เกษตร
 การจัดการแปลงโดยใช้วิธีการเขตกรรม
 การลดใช้สารเคมีและพลังงานถ่านหิน การลดการทาลายป่าเพื่อทาการเกษตร
 การตรวจ ติดตาม ระบบการเปลี่ยนแปลงในแปลงเกษตร โดยระบบดาวเทียม
 การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ ให้เหมาะสมและรองรับการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศ
 การพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัย ด้านโรคแมลงและสภาพแวดล้อม
 การเพิ่มพืนที่สีเขียวในเมืองและภาคเกษตร
 การพัฒนาเครื่องมือพยากรณ์อากาศ ที่ชุมชน เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้
การพัฒนาอาหารสุขภาพจากผลิตผลการเกษตร
 การปรับปรุง มาตรการสนับสนุนสินค้า Healthy food
 ฐานข้อมูลโภชนาการและสารออกฤทธิ์, วัตถุดิบอาหาร, สมุนไพร, สัตว์, จุลินทรีย์ ฯ
 ทาเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ใส่ Commodities ใช้ภูมิปัญญาไทยร่วมด้วย
 ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหารที่มีอยู่แล้วในแต่ละท้องถิ่นให้มีคุณค่าในเชิงสุขภาพเพิ่มขึน
 เชื่อมโยงสถาบั น การศึกษาในท้ องถิ่นกับจั งหวัด องค์กรบริห ารส่ ว นท้องถิ่นในการ
ขับเคลื่อนอาหารเพื่อสุขภาพในแต่ละท้องที่
 สร้างระบบเตือนภัยสารเคมีตกค้างในอาหาร (Rapid alert system)
 เผยแพร่รณรงค์อาหารสุขภาพเพื่อการเรียนรู้ด้านอาหารของประชาชน
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 เชื่อมโยงสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพกับการท่องเที่ยว สร้างเครือข่ายระหว่างท้องที่ในการ
จาหน่ายสินค้า
 ใช้ตลาดเป็นตัวนาในการสร้าง Healthy food
6. การพัฒนาและการจัดการเทคโนโลยี เพื่อทดแทนที่ขาดแคลน
 การพัฒนาAutomatic Control System
 การพัฒนาระบบ Mechatronics เพื่อทดแทนแรงงาน
 การพัฒนาระบบ Information Technology
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับโปรแกรม
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ กรม
ทรัพยากรนา 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)
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กระทรวงศึกษาธิการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงาน
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การ
มหาชน)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ
ผู้ประกอบการในพืนที่
สถาบันศึกษา/มหาวิทยาลัย
เครือข่ายสิ่งแวดล้อม
ภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน
และท้องถิ่น
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กลุ่มวิสาหกิจ ผู้ประกอบการ SMEs
กระทรวงการต่างประเทศ

แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
โปรแกรมที่ 8 สังคมสูงวัยและโครงสร้างประชากร
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย (Subprograms/Sectors)
• ศักยภาพผู้สูงวัยและการอยู่ร่วมกันของประชากรหลายวัย
• การจัดระบบบริการทางสังคม
• เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือการดารงชีวิต (Assisted living)
• ระบบสาธารณสุขและบริการสาหรับประชากรทุกช่วงวัย
• พัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม
• เตรียมประชากรทุกช่วงวัยให้เท่าทันสังคมสูงวัย
• นโยบาย/มาตรการ ทางการเงินการคลัง นโยบายครอบครัว เพื่อสังคมสูงวัย
แผนงาน/โครงการสาคัญ
• Active Ageing Platform
ตัวอย่างรายละเอียดโปรแกรมย่อย
 การจัดระบบบริการทางสังคม Social Service Development (การประกันสังคม การช่วยเหลือ
ทางสังคม และการเป็นหุ้นส่วนทางสังคม)
สถานการณ์: ผู้สูงอายุมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยากลาบาก ขาดรายได้ ยากจน ไม่มีงานทา มี
จานวนผู้สูงอายุที่อยู่นอกระบบสวัสดิการจานวนมาก ขาดระบบ long term care ที่เหมาะสม ภายใต้
ความยากจนของผู้สูงอายุมักจะแอบแฝงภาระของการเลียงดูหลานในกลุ่มครอบครัว skip generation
เนื่องจากลูกหลานต้องย้ายถิ่นไปทางาน ดังนัน ฐานการแก้ไขปัญหาควรอยู่ที่ชุมชนหมู่บ้าน ที่จะต้องมีระบบ
สนับสนุนช่วยเหลือในชุมชน ที่มิใช่เพียงสาหรับผู้สูงอายุเท่านัน แต่ที่ผ่านมา ภาครัฐไม่ได้มี การดาเนินการ
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
 พัฒนาวิสาหกิจเพือ่ สังคม
สถานการณ์: ภาระงบประมาณด้านสวัสดิการสังคมของภาครัฐ จะเป็นปัญหาผลกระทบใน
ระยะยาวของประเทศ รายได้ภาษีในอนาคตที่จะลดลง หากไม่สามารถเพิ่มจานวนกาลังแรงงานและผลิต
ภาพของแรงงานอย่างก้าวกระโดด ดังนัน จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของสังคม ที่จะต้องส่งเสริมให้
ชุมชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมกันในการจัดระบบบริการทางสังคม นวัตกรรมทางสังคม การ
ส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม และกิจการเพื่อสังคม (CSR และ SE)
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
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1. พัฒนานวัตกรรม วิสาหกิจ กิจการเพื่อสังคม (SE) และธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้
จัดการบริการทางสังคม “การจัดสวัสดิการ การช่วยเหลือ การประกันภัย/ประกันความเสี่ยง
และการคุ้มครอง” แบบมีส่วนร่วม
2. พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เกิดวิสาหกิจ กิจการเพื่อ
สังคม (SE) และธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
3. พัฒนานโยบาย กฎหมาย และ มาตรการต่างๆ ที่ช่วยเอือให้เกิดความร่วมมือ ระหว่าง
ภาคเอกชน และภาคประชาสั งคมในการดู แลประชากรทุ ก กลุ่ ม และให้ เกิดวิส าหกิ จ
กิจการเพื่อสังคม (SE) และธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้เกิดแรงจูงใจ เกิดการต่อ
ยอด ขยายผลการทางานของกลุ่มองค์กรที่เปิดโอกาสให้แก่ผู้สูงอายุ
 เตรียมประชากรทุกช่วงวัยให้เท่าทันสังคมสูงวัย
สถานการณ์: จากการที่ประเทศไทยกาลังเข้าสู่สังคมสูงวัยทาให้มีผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึน และเป็น
ผู้สูงอายุที่อยู่ลาพัง ซึ่งทาให้ผู้สูงอายุขาดผู้ดูแล มีการแก่ เจ็บ ตาย ตามลาพังในผู้สูงอายุเกิดขึน อย่างไรก็
ตามพฤติกรรมประชาชน อธิบายว่า ประชากรไทยมีทักษะชีวิตต่า ไม่เท่าทันสถานการณ์รอบตัว การดาเนิน
ชีวิตมีความเสี่ยงสูง ควรมีระบบ นโยบายจะต้องตอบโจทย์ และ จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม รวมทังให้มี
การบูรณาการระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความร่วมมือกับภาคประชาสังคมในพืนที่ ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง ให้มีการพัฒนากระบวนกรวิทยากรพั ฒนาขับเคลื่อนการเตรียมประชากร 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 เพื่อเตรียมประชากรทุกช่วงวัยในระดับ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับโปรแกรม
 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ/
กรมผู้สูงอายุ / กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว/ พมจ.จังหวัด)
 กระทรวงสาธารณสุข
(กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/ กรม
สุขภาพจิต/ กรมอนามัย/ กรมการแพทย์
แผนไทยและแพทย์ทางเลือก)
 กระทรวงศึกษาธิการ
 กระทรวงแรงงาน
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กรุงเทพมหานคร
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
สถาบันองค์กรชุมชน
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การเคหะแห่งชาติ
สภากาชาดไทย
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 กระทรวงมหาดไทย(กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น)
 กระทรวงยุติธรรม (กรมพินิจคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน)
 กระทรวงวัฒนธรรม
 กระทรวงการคลัง (สานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง)
 กระทรวงอุตสาหกรรม (สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล/ คณะ
พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร์/ วิทยาลัยประชากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ คณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย (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/โครงการสาคัญ
• สังคมสันติประชาธรรม
• ถนนปลอดภัย
ตัวอย่างรายละเอียดโปรแกรมย่อย
 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและการสร้างความเสมอภาค
ประเด็นที่ 1: การปรับดุลอานาจในสังคมให้ประชาชนมีสิทธิ์ในการตัดสินใจทิศทางการพัฒนามากขึน
สถานการณ์: สัดส่วนของชุมชนที่เข้มแข็งยังมีจานวนน้อย (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม พ.ศ.2561-2580) ประกอบกับแนวคิดการพัฒนาจากภาครัฐยังเป็น
ลักษณะจากบนลงล่าง โดยรัฐเป็นผู้พัฒนาและชุมชนหรือชาวบ้านเป็นผู้ถูกพัฒนา ทาให้สิทธิการบริห าร
จัดการทรัพยากรในชุมชนหรือพืนที่ถูกจากัด เช่น เรื่องที่ดิน และยังไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่กาหนด
เนื อหาสิ ทธิดังกล่ าวไว้ทังที่ ถูกกาหนดไว้ในรัฐ ธรรมนู ญ นอกจากนี ยุทธศาสตร์การพัฒ นาที่ผ่ านมาให้
ความสาคัญกับมิติทางเศรษฐกิจเป็นหลักคุณภาพสังคมเป็นเรื่องรอง ดังนันการเสริมสร้างให้ชุมชนมีสิทธิ์การ
เข้าถึงจึงเป็นเรื่องที่จาเป็น
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
1. การจัดพืนที่ในการพูดคุย เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์และทาความเข้าใจในความแตกต่าง
ของคนในสังคมเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันและเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน
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2. การปรับสมดุลอานาจเพื่อให้นโยบายส่วนกลางสามารถถูกปรับให้เหมาะสมกับบริบท

ในแต่ละพืนที่โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกความเห็นและพัฒนา
3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วยการทาวิจัย หรือมีส่วน
ร่วมในการออกแบบการวิจัยเพื่อการพัฒนาพืนที่ของตนเอง เช่น งานวิจัยรูปแบบ ABC
CBR
ประเด็นที่ 2: การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์
สถานการณ์ : ประเทศไทยและสั ง คมโลกก าลั งเผชิ ญกั บ ปั ญ หาการแตกแยกของความเชื่อ
อุดมการณ์ ศาสนา ชาติพัน ธุ์ ออกเป็ น 2 ขัว (Polarization) รวมทังการเคลื่ อนย้ายของผู้คนที่มีความ
แตกต่างหลากหลาย สถานการณ์ดังกล่าวจะทาให้คนในชาติแบ่งแยกและก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบ เช่น
ปัญหาความไม่มั่นคง ปัญหาความไม่สงบในพืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น ด้วยเหตุนีทาอย่างไรจึงจะ
พัฒนาคุณภาพของครอบครัว เพื่อสร้างคนที่สามารถทบทวนความเชื่อของตัวเองไม่ให้เป็นเหยื่อของการคิด
ตามๆ กัน (Victim of group thinking) มีความสามารถที่จะคิดได้แตกต่างจากครูและกรอบเดิมของสังคม
สร้างความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) และสร้างทัศนคติในการยอมรับความแตกต่างของคนอื่น
ประกอบกับสถานการณ์ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจะมีผลต่อรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
มากขึนซึ่งความก้าวหน้านีสามารถเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคมได้ เช่น การพัฒนาการเรียนรู้ การ
พั ฒ นาอุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ รวมถึ ง การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล อุ ป กรณ์ ร ะบบดิ จิ ทั ล ต่ า งๆ ในขณะเดี ย วกั น
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เช่นระบบ AI สามารถเข้ามาทดแทนแรงงานคนบางกลุ่มซึ่งอาจส่งผลต่อการ
จ้างงานแรงงานไทยมากขึน ดังนัน การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ทังในแง่
ทักษะและคุณภาพจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ทังในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มวัยแรงงานให้มีคุณภาพเท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
1. การสร้างองค์ความรู้ที่สอดรับและสามารถช่วยแก้ไขปัญ หาในสถานการณ์ปัจจุบัน โดย
ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม/เปลี่ยนความคิดของคนที่อาศัยความรู้ทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เพื่อเปลี่ยนจากโลกของฉัน มาสู่การเป็นโลกของเรา เพื่อให้สังคมมีความ
ยั่งยืนและยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
2. การสร้ า งส านึ ก รั บ ผิ ด ชอบของมนุ ษ ย์ ที่ มี ต่ อ ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เพราะผู้ รั บ
ผลกระทบคือ คนในสังคมที่จะต้องรับมือกับโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ภาวะข้ามแดน การจัด
ระเบียบโลกใหม่
3. การพัฒนารูปแบบการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของคน เช่น การสอนที่ทาให้คน
ทบทวนความเชื่อของตัวเองไม่ให้เป็นเหยื่อของการคิดตามๆ กันไป (Victim of group
thinking), การศึกษาแบบ Transformative learning ที่ทาให้เด็กต้องคิดได้มากกว่าครู
กล้ าคิดต่าง, การศึกษาที่ส ร้างความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking), การศึกษาที่
สร้างคนให้ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทังชาติพันธุ์ ศาสนาและความเชื่อ ความคิด
ทางการเมือง ฯลฯ
4. การพัฒนาการศึกษาทังในและนอกระบบ
5. การพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาน มาตรฐานแรงงานทังในระบบและนอกระบบ
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6. การพัฒนาหลักสูตรอบรมแรงงานทังภายในหน่วยงานเองและร่วมมือกับนายจ้าง
7. การสร้างพืนที่ให้ภาคประชาชนทางานร่วมกัน เพื่อรู้จักกันในฐานะเพื่อน เป็นการรู้จัก
เขา-เรา และช่วยเหลือกัน โดยอยู่บนพืนฐานของการไว้วางใจกันมากขึน
 ภาวะข้ามแดน การจัดระเบียบโลกใหม่
สถานการณ์ : ปั จ จุ บั น เมืองชายแดนไม่ ได้จ ากั ดเฉพาะอยู่ที่บ ริเวณพืนที่ช ายแดนหรื อ อยู่
ห่างไกลจากเมืองหลัก แต่เมืองชายแดนได้ขยับเข้ามาอยู่ในเมืองชันในมากขึน เช่น พืนที่ใน จ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรสาคร เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายของผู้คน แรงงาน ที่อยู่ในบริเวณชายแดนเข้ามาทางานในเขตเมือง
มากขึน ดังนัน การนิยามคาว่า “เมืองชายแดน” จึงไม่ได้หมายความถึงในเชิงกายภาพเท่านัน แต่รวมถึง
ชายแดนในแง่ของพืนที่หรือชุมชนที่มีการปะทะของกลุ่มคน การนิยามเมืองชายแดนจึงต้องนิยามให้กว้างขึน
และมีเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นเมืองชายแดนให้ชัดเจน ซึ่ง จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการเมืองชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
1. การปรับนิยามและให้ความหมาย “เมืองชายแดน” ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
รวมถึงการกาหนดรูปแบบเมืองชายแดนในยุคโลกาภิวัตน์ให้มีความเหมาะสม เช่น รูปแบบ
การปกครองและการกระจายอานาจที่เหมาะสมกับแต่ละพืนที่ที่สัมพันธ์กับอาณาบริเวณ
ทางวัฒนธรรมระหว่างชายแดนเพื่อเอือให้เกิดผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ การสร้าง
ความไว้ว างใจ และนวัตกรรม โดยเมืองชายแดนต้องมีอิส ระในการตัดสิ น ใจเพื่ อ การ
ดาเนินงานหรือบริหารจัดการในพืนที่ด้วยตนเอง เนื่องจากปัจจุบันพบว่า เมืองชายแดน
และส่ ว นกลางมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง อ านาจระหว่า งกั น ท าให้ เ มื อ งชายแดนไม่ ส ามารถ
ตัดสินใจดาเนินงานในพืนที่ด้วยตัว เองได้ ส่งผลให้เมืองชายแดนเติบโตได้ช้า หรือ การใช้
วิธีการพัฒนาจากเมืองเชื่อมเมือง คือเริ่มจากการพัฒนาเมืองชายแดน แล้วขยับไปพัฒนา
เมืองรองจากชายแดน ซึ่งจะทาให้เกิดการเชื่อมเมืองระหว่างเมือง
2. การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆ ในการบริหารจัดการเมืองชายแดน ทังภาคเอกชน
การท างานกั บ ภาคประชาสั ง คมและองค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื นที่ เช่ น กลุ่ ม
Saiburi Looker การรวมตัวกันของคนใน จ.ปัตตานี ที่ใช้ศิลปะและงานสร้างสรรค์เพื่อ
สื่ อสารเรื่ องราวในพืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการมีส่ ว นร่วมของคนในพืนที่เพื่อ
กาหนดนโยบายการพัฒนาชายแดน
3. การใช้นวัตกรรมอื่นๆ เพื่อเอือต่อการบริหารจัดการเมืองชายแดน เช่น การใช้ข้อมูล Big
Data ระหว่างหน่วยงานเพื่อใช้ข้อมูลร่วมกันได้, การใช้ข้อมูลจาก Biometric เพื่อการ
รายงานตัวของคนต่างด้าวสามารถทาได้ที่ร้านสะดวกซือ แทนการไปที่สานักงานตรวจคน
เข้าเมือง, การปฏิรูประบบราชการกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ เช่น ในเรื่องการยกเลิ ก
ระบบรายงานตัวทุก 90 วันของคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศ อาจจะมีนวัตกรรมใหม่ที่ทา
ให้คนต่างชาติไม่ได้รู้สึกถูกควบคุมตัว, การสร้าง “พืนที่ที่สาม” (พืนที่ที่ 1 คือบ้าน พืนที่ที่
2 คือสถานที่ทางาน) เช่น ห้องสมุด สวนสาธารณะ ฯลฯ เพื่อสนับสนุนให้เกิดพืนที่ทา
กิจกรรมและแลกเปลี่ยนร่วมกันของคนในพืนที่ รวมทังการสร้างพืนที่เพื่อเปิดโอกาสให้คน
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ตัวเล็กตัวน้อยได้แสดงออกทางความคิด การเป็นผู้นาทางเศรษฐกิจ ทังนี เพื่อสร้างความ
ไว้วางใจระหว่างประชาชนกับรัฐ
4. การสร้างและทาความเข้าใจแนวคิดใหม่ๆ เช่น คนที่อยู่ในเมืองชายแดน (เป็น Resident
ไม่ใช่ Citizen) หรือ สิทธิของคนใน Resilience City ที่ต้องหาทางฟื้นตัวของเมืองที่อยู่
ท่ามกลางความรุนแรง
 ความร่วมมือในภูมิภาคและบทบาทไทยในเวทีโลก
สถานการณ์ : ปั จ จุ บั น การมี เ ปลี่ ย นแปลงการรั ก ษาความชอบธรรมของระบอบในโลก
(Changing Global Consensus) จากสหรัฐอเมริกาและโลกตะวันตก มาสู่จีนและโลกฝั่งตะวันออกมาก
ยิ่งขึน ประเทศไทยควรมีความร่วมมือหรือมีท่าทีอย่างไรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ทังใน
ระดับประชาคมอาเซียน ภูมิภาค และนานาชาติ ทังนี สิ่งที่สาคัญคือ ประเทศไทยจะต้องรักษาความสัมพันธ์
กับขัวมหาอานาจทังสองฝั่ง เพราะการที่มีความสัมพันธ์กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมากเกินไปจะเป็นทังโอกาสในการ
ต่อรองกับมหาอานาจต่างขัว และเป็นจุดอ่อนที่จะตกอยู่ภายใต้มหาอานาจใดหนึ่ง
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
1. การเพิ่ ม โอกาสในการต่ อ รองและลดโอกาสในการตกอยู่ ภ ายใต้ ป ระเทศ
มหาอานาจ ท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน เป็นการเปิด
โอกาสให้ประเทศที่เป็นผู้ค้ารายเล็กเพิ่มกาลังการผลิตมากขึน
2. การรั ก ษาความชอบธรรมของระบบที่ จ ะเปลี่ ย นขั ว ( Changing Global
Consensus)
3. การจั ด การความขั ด แย้ ง ภายใน ซึ่ ง อาจเป็ น ตั ว เชื่ อ มโยงความขั ด แย้ ง จาก
ภายในประเทศไปสู่ต่างประเทศ หรือในทางกลับกันคือการรับความเชื่อที่ต่างซึ่ง
นามาซึ่งความขัดแย้ง
4. การสร้างกลไกเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐแบบไม่เป็นทางการ เช่น โมเดล
เมืองคู่มิตร
5. การสร้างประชาคมหรือความร่วมมือทังจากหน่วยงานรัฐและประชาชน
 ความมั่นคง
สถานการณ์: ปัจจุบันสังคมโลกมีการเชื่อมโยง เคลื่อนย้าย ของผู้คนข้ามพรมแดนรัฐชาติไปมา
เป็นอย่างมาก สถานการณ์ดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องภัยคุกคามและความมั่นคงของชาติ
อาทิ ประเด็นเรื่องการค้ามนุษย์ ผู้มีอิทธิพล โรคติดต่อข้ามแดน ฯลฯ ในขณะที่หน้าที่หลักในการดูแลเรื่อง
ความมั่นคงต่างๆ ในสังคมอาจไม่ใช่หน้าที่เฉพาะของหน่วยงานด้านความมั่นคงเท่านันแต่พลเมืองทุกคนใน
สังคมจาเป็นต้องมีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงของชาติร่วมกันด้วย นอกจากนี สิ่งที่เป็นอุปสรรคของ
ความมั่งคง ได้แก่ การขาดมาตรฐานในการกากับการผลิตยุทโธปกรณ์เพื่อจาหน่าย ขาดองค์ความรู้ และ
ความร่วมมือในการวิจัย ขาดงบประมาณในการวิจัยต่อเนื่อง ติดข้อจากัดทางกฎหมาย ทังนีในอนาคตอาจ
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 หรือตารวจ แต่สังคมโดยทั่วไปจะต้องมีความเข้าใจและมีส่วน
ร่วมกับความมั่นคงด้วย อาทิการทาวิจัยหรือพัฒนาแนวคิดเรื่องความมั่นคงให้
ชัดเจนและทาให้เป็นเรื่องของทุกคนในสังคม กาหนดกรอบการวิจัยด้านความ
มั่น คง ปรั บ โครงสร้า งและระบบการจัด การของหน่ว ยงานวิ ทยาศาสตร์ วิจัย
ภายในกระทรวงกลาโหม และมหาวิทยาลัยควรมีส่วนร่วม และมีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการทหาร
3. การกาหนดความสาคัญของเทคโนโลยีที่จาเป็นต่ออุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ตังเป้าความมั่นคงในพืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในเรื่องอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ส่งเสริม พรบ. นโยบายให้มหาวิทยาลัยพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อ
ตอบโจทย์ด้านความมั่นคง
 การปฏิรูปภาครัฐ
สถานการณ์: ปัญหา 4 ประการที่เชื่อมโยงกันและทาให้ภาครัฐขาดประสิทธิภาพ และนาไปสู่
การทุจริต คอร์รัปชัน ได้แก่ โครงสร้างอานาจรัฐรวมศูนย์มากขึน อานาจนิติรัฐมากเกินไป นาไปสู่การใช้
อานาจผ่านการใช้กฎหมาย การออกกฎ ระเบียบจานวนมาก แต่การบังคับใช้ไม่ยุติธรรม เลือกปฏิบัติ เกิด
ความไม่เท่าเทียมและเหลื่อมลามากขึน ขณะเดียวกันอานาจที่มากเกินไป แต่ขาดการตรวจสอบถ่วงดุล และ
Accountability ขาดธรรมาภิบาลในการใช้อานาจ/ปฏิบัติหน้าที่ ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ คอร์รัปชันเพิ่มขึนในทุกระดับ และปัญหาด้านระบบบริหารงาน การบริการประชาชน และบุคลากร
ภาครัฐไม่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
ประเด็นรัฐรวมศูนย์อานาจมากขึน (Centralization) ทังอานาจบริหาร ตุลาการ นิติบัญญัติ
มี ม ากเกิ น ไป ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หา ดั ง นี มี ก ารใช้ ดุ ล พิ นิจ /อ านาจที่ มากเกิ นไปในระบบราชการ, ขาดการ
ตรวจสอบถ่วงดุล, ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนอื่นๆ (ท้องถิ่น/ภูมิภาค ประชาชน เอกชน ประชาสังคม),
การบริ ห ารงานขาดประสิ ท ธิ ภ าพ/ประสิ ท ธิ ผ ล และการบริ ก ารภาครั ฐ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ, ปั ญ หา Ethics,
Mindset, ค่านิยมและวิธีปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ นาไปสู่การทุจริต คอร์รัปชัน ปัญหาธรรมาภิบาล
และการบกพร่ อ งในหน้ า ที่ , ความสามารถในการรับ มื อ กั บ Globalization และ Disrupt Technology
(Mindset, System and Skills) ต่า
ประเด็นระบบกฎหมายล้าสมัย มีจานวนมากเกินไป รวมถึงการบังคับใช้และกระบวนการ
ยุติธรรมที่ทาให้เกิดความเหลื่อมลา ทาให้ประเทศไทยมีจานวนกฎหมายมากเกินไปและบังคับใช้ไม่ได้ และ
ไม่ได้รับการทบทวนแก้ไข และกฎหมายที่มากเกินไปนันยังซับซ้อน คลุมเครือ เป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้ าที่ใช้
อานาจดุลยพินิจในการบังคับใช้นาไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี กระบวนการออกกฎหมายขาดการมี
ส่ ว นร่ ว ม จ ากัดสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชน และสร้างผลกระทบต่อประชาชน และอีกเรื่องที่ส าคัญคือ
กฎหมายไม่ทันสมัย ไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ประเด็ น ขาดธรรมาภิ บ าลและทุ จ ริ ต /คอร์ รั ป ชั น ในทุ ก ระดั บ สถานการณ์ ที่ พ บคื อ
องค์ประกอบของคณะกรรมการที่ทาหน้าที่ต่างๆ ในภาครัฐขาดความหลากหลาย และไม่ครอบคลุมผู้มีส่วน
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ได้ส่วนเสียทังหมด (ปัญหาเรื่องที่มา การสรรหา, ความหลากหลาย, ความเป็นอิสระ, ภาวะผู้นา, สานึก
รับผิดชอบ รวมถึงกลไกถ่วงดุลและตรวจสอบ) รวมทังการเปิดเผยข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นไปได้ยาก ขาดความเชื่อมโยง บูรณาการ ฐานข้อมูลและการประสานงานการทางานระหว่าง
หน่วยงาน นอกจากนี ปัญหา Public governance/ Good Governance / Accountability / Corruption
ที่ต้องการการตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและประชาสังคมโดยสถานการณ์ปัจจุบัน
ปัญหาการทุจริต และคอร์รัปชันเพิ่มสูงขึน สะท้อนผ่านดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน (CPI Index) ของ
ไทยนับตังแต่ปี 2559 อยู่ในอันดับที่ 101 คะแนน 35 คะแนน ปี 2560 อันดับที่ 96 คะแนน 37
คะแนน และถูกลดอับดับลงในปี 2561 เป็นอันดับที่ 99 คะแนน 36 คะแนน โดยคะแนนเฉลี่ยทั่วโลกอยู่
ที่ 43 ทังนี คะแนนดังกล่าวสัมพันธ์กับโครงสร้างอานาจ และความเป็นประชาธิปไตยในการปกครองของ
ประเทศด้วย
ประเด็ น เรื่ อ งระบบบริ ห ารงาน การบริ ก ารประชาชน และบุ ค ลากรภ าครั ฐ ไม่ มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ กล่าวคือ ระบบบริหารงานและการบริการประชาชนไม่มีประสิทธิภ าพและ
คุณภาพ มีความล่าช้า ยุ่งยาก ไม่สามารถเชื่อมโยงการทางานระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่
ยืดหยุ่น ไม่คล่องตัว ไม่ทันสมัย, ระบบการสรรหา ว่าจ้าง แต่งตังบุคลากรภาครัฐไม่ตรงความต้องการ และ
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ รวมถึงกรอบอัตรากาลั งไม่เหมาะสม/เพียงพอ ไม่สอดคล้ องกับ
ปริมาณงานและสัดส่วนประชาชนที่ต้องให้บริการ รวมทังคุณภาพ/ศักยภาพบุคลากรภาครัฐยังค่อนข้างต่า
เมื่อเทียบกับภาคเอกชนขาดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ตอบสนองความเปลี่ยนแปลง บุคลากรภาครัฐยัง
ขาดภูมิคุ้มกัน ที่ดี และคุณสมบั ติที่ส าคัญ อาทิความรู้ สติปัญญา รอบรู้ รอบคอบ ซื่อสั ตย์สุ จริต และมี
คุณธรรม อย่างครบถ้วน และที่สาคัญคือ ตัวชีวัดการดาเนินงานภาครัฐเน้น output มากกว่าผลสัมฤทธิ์
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
1. การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย โดยการทบทวนกฎหมายปัจ จุบัน ที่
ล้าสมัย มีกฎหมายอะไรที่สร้างภาระให้กับประชาชน ประเมินผลกระทบของกฎหมาย
ที่จะออกในอนาคต มี regulatory impact assessment การประเมินผลกระทบของ
กฎหมายอย่างทั่วถึงและเป็นระบบ การพัฒนากฎหมายให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
เพื่อรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต อาทิ กลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ กฎหมายเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
 การสร้ า งวั ฒ นธรรมเคารพกฎหมายและการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ
 การกากับดูแลและการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายบางครังกฎหมายดี แต่
นาไปใช้ไม่ได้ ต้องมีการวิจัยเรื่องการนาไป implement ว่ามีปัญหาอุปสรรค
อย่างไร รวมทังการนาเอางานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายและการ
ปฏิรูปภาครัฐ ไปสู่การ implementation ให้เกิดผลอย่างแท้จริง
 การพัฒนากฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมลา การปรับปรุงกฎหมายที่เอือให้กับ
ประชาชนมากที่สุด
 การส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
 การทบทวนระบบการใช้ดุลพินิจในการบังคับใช้กฎหมาย
 การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าให้รวดเร็วมากขึน
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 การเปิ ด เผยร่ า งกฎหมาย มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ก่ อ นออกกฎหมาย
กระบวนการพิจารณามีความโปร่งใส
 ปฏิรูปให้มีกฎหมายน้อยลง และไม่ให้หน่วยงานผู้เสนอกฎหมายมีอานาจมาก
เกินไป
2. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลทุกภาคส่วน
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน
 การส่ ง เสริ ม นวั ต กรรมและเทคโนโลยี เช่ น Block chain , Big Data , AI
Biometric ทังในส่วนของการให้บริการ (front office) และระบบหลังบ้าน (back
office) ที่ต้องพัฒนาการเก็บข้อมูลให้ตอบโจทย์ความต้องการของรัฐบาลและการ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสาหรับประชาชน (Open Data)
 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
 การออกแบบการประเมินใหม่ที่ป้องกันเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict
of Interest) ระหว่างผู้ ประเมินกับผู้รับการประเมิน นอกจากนันจะต้องมีการ
เปิดเผยผลการประเมินการทางานของภาครัฐต่อสาธารณะ เพื่อให้เกิดความตื่นตัว
ทังภาครัฐและประชาชน
 การมีส่วนร่วมภาคประชาชน ช่องทางการแจ้งเบาะแสในการทุจริตที่หลากหลาย
มีความปลอดภัยในการแจ้งเบาะแส
 การส่งเสริมสิทธิและความเท่าเทียม
 การบริหารงานแบบบูรณาการ
 การปลูกจิตสานึกของพลเมืองทุกช่วงวัย
 การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกัน
 สร้ า งความรู้ และการรั บรู้ เผยแพร่ ใ ห้ ค นตระหนัก มากขึ น รวมถึ ง การท างาน
ร่ ว มกั บ ภาคประชาชนและหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในพื นที่ โดยเฉพาะ
หน่วยงานระดับปฏิบัติการ
3. การปฏิรู ป ระบบการบริห ารงานภาครัฐ ระบบงบประมาณและการคลั ง และการ
บริหารงานบุคลากรภาครัฐ
 การนาเทคโนโลยีมาใช้ในภาครัฐและการพัฒนาระบบงบประมาณปรับปรุงระบบ
งบประมาณและระบบการคลังของประเทศ วิธีจัดสรรงบประมาณที่ส่งเสริมให้
การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพ และมีวินัยทางการคลัง
 การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีมี
ความทันสมัย ปรับ Mindset เพิ่มการมีจิตบริการ ทักษะการใช้เทคโนโลยี ภาษา
ความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐมุ่งผลสัมฤทธิ์ทังผลผลิตและผลลัพธ์ที่
ประชาชนพึงพอใจ
 การปรับวัฒนธรรมการทางานในหน่วยงานภาครัฐ เน้นความคล่องตัว ยืดหยุ่น
แลกเปลี่ยน ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและเคารพความเห็น ความแตกต่าง
สร้างทัศนคติที่ส่งเสริมการทางานร่วมกันของคนแต่ละวัย
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 การพัฒนาระบบบริหารงานและการบริการประชาชนให้รวดเร็ว ลดขันตอนและ
ความซับซ้อน มีความยืดหยุ่น เชื่อมโยงการข้อมูลและการให้บริการข้ามหน่วยงาน
สามารถจัดการแบบ One stop service ได้ มีความคล่องตัว และทันสมัย
 การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรและกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับ
หน้าที่และสัดส่วนการบริการประชาชน และสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน
 น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนอย่างแท้จริง สร้างภูมิคุ้มกันให้
บุคลากร เน้นการทาเพื่อประโยชน์สุขให้กับสังคม ให้กับประชาชนที่ภาครัฐมี
หน้าที่รับใช้ แฝงด้วยคุณธรรม จริยธรรมของการทางานในภาครัฐ เพราะถ้าใช้
กฎหมายเป็นหลักเพียงอย่างเดียว คนไม่มีคุณธรรมก็จะใช้กฎหมายเพื่อทุจริตได้
 ปรับเปลี่ยนตัวชีวัด ต้องมีการศึกษาทบทวนตัวชีวัด จากหลักฐานเชิงประจักษ์
(evidence base) , ตัวชีวัดต้องกาหนดจากผลลัพธ์ (outcome)ไม่ใช่ผลผลิต
(output)
 สังคมสมานฉันท์
สถานการณ์ : สั ง คมมี ค วามหลากหลายและซั บ ซ้ อ นมากขึ น แต่ ค นในสั ง คมมองความ
หลากหลายนันเป็นความวุ่นวายในสังคม เช่น เพศ ความเห็นต่างทางการเมือง เป็นต้น ซึ่งทาให้เกิดความไม่
เข้าใจและไม่ยอมรับความหลากหลายนัน
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
1.
การจัดพืนที่ในการพูดคุย เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์ ทาความเข้าใจใน
ความแตกต่างของคนในสังคม และหาจุดร่วมทางสังคม
2.
การปฏิรูปการศึกษาให้ผู้ศึกษารับรู้ เข้าใจ และยอมรับความหลากหลาย
และความแตกต่างในสังคม
3.
การพั ฒ นากฎหมายคุ้ ม ครองการรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ถู ก กรองอย่ า ง
ถูกต้อง
4.
การลดปัญหาการกระทาผิดซา
 การยอมรับเป็นสมาชิกในสังคม
สถานการณ์: กลุ่มแรงงานที่อยู่นอกระบบไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการพืนฐานได้ก่อให้เกิดความ
แตกต่างด้านความคุ้มครองระหว่างแรงงานในและนอกระบบ ถึงแม้ว่าภาครัฐจะเปิดโอกาสให้แรงงานนอก
ระบบสามารถเข้าสู่ ร ะบบประกัน สั งคมภาคสมัครใจเพื่อเป็นการคุ้มครองทางสั งคมรูปแบบหนึ่งให้ กั บ
แรงงานนอกระบบ อย่างไรก็ตามกลับพบว่ามีแรงงานนอกระบบเพียง 2.2 ล้านคน จากทังหมด 21.4 ล้าน
คน ที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมแบบภาคสมัครใจ ทั งนีอาจมีสาเหตุจากการรับรู้ข่าวสาร การมีรายได้ไม่
เพียงพอเพื่อจ่ายสมทบเข้าระบบประกันสังคม (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม พ.ศ.2561-2580) นอกจากปัญหาแรงงานนอกระบบแล้วยังมีกลุ่มคนผู้กระทาผิดทังที่ยังเป็น
วัยเยาวชน และวัยผู้ใหญ่ ซึ่ งควรมีการติดตามและลดโอกาสการกระทาความผิดซาเพื่อยกระดับคุณภาพ
สังคม
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ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
1. การปรับกฎ/ระเบียบให้คุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้เป็นตามหลักสิทธิมนุษยชน
2. การปรั บ กฎหมายให้ แรงงานนอกระบบสามารถได้รับ สวัส ดิ การพืนฐานเท่ าเที ย มกั บ
แรงงานในระบบมากขึน
3. การปรับระเบียบการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด
4. การบาบัด ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพผู้กระทาผิด
 การเสริมพลังทางสังคม
สถานการณ์: ในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีประชากรจานวนมากที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคม
และขาดหลักประกันทางสังคมขันพืนฐาน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการนาไปสู่ ความเหลื่ อมลาและความ
ยากจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ ทังการเจ็บป่วย ความพิการ การ
เสียชีวิตหรือการสินสภาพการเป็นลูกจ้างของหัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัว โดยระดับความ
คุ้มครองทางสังคมขันพืนฐานของประเทศไทยยังจาเป็นต้องได้รับการยกระดับให้ครอบคลุมความคุ้มครอง
ทางสังคมอื่นๆ (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม พ.ศ.
2561-2580)
นอกจากนี เทคโนโลยีในปัจจุบันได้มีความลาหน้าไปอย่างมากทาให้สามารถทดแทนการใช้
แรงงานมนุษย์ได้ และมีแนวโน้มที่มนุษย์จะถูกทดแทนด้วยระบบ AI มากขึน ดังนันจึงควรมีการสร้างความรู้
เพื่อเป็นฐานการรองรับของการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมลาของคนใน
สังคม
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
1. การสร้างความรู้พืนฐานทางสังคม รวมถึงความรู้จากสาขาอื่นๆ เพื่อเป็นฐานการ
พัฒนาสังคมไทย ซึ่งอาจเป็นความรู้ที่มีอยู่แล้วหรือทางานวิจัย
2. การปรับปรุงระบบการคุ้มครองทางสังคม เช่น การคุ้ มครองผู้พิการ การเสริมพลัง
ศูนย์บริการคนพิการ การส่งเสริมระบบสุขภาพไทย เช่น สมัชชาสุขภาพ เป็นต้น
3. การพัฒนาคุณภาพของแรงงานเพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับโปรแกรม
 กระทรวงกลาโหม
 กระทรวงมหาดไทย
 กระทรวงการคลัง
 กระทรวงการต่างประเทศ
 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงคมนาคม
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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สานักงานสถิติแห่งชาติ(สสช.)
สานักงานศาลยุติธรรม
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สานักงบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
สานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)
















 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(สช.)
 สานักงานกิจการยุติธรรม
 สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์
 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(TDRI)
 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ
พัฒนา (องค์การมหาชน)
 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
 มูลนิธิสถาบันวิจัยส่งเสริมคุณภาพชีวิตคน
พิการ (TRIPS)
 เครือข่ายภาคประชาสังคมและเครือข่าย
ภาคประชาสังคมข้ามชาติ
 สื่อสารมวลชน
 องค์กรระหว่างประเทศ

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงานรัฐบาลดิจิทัล (สพร.)
สานักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ
สานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
สานักงานปราบปรามการฟอกเงิน

xli

แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
โปรแกรมที่ 10 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน วางรากฐานทาง
เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ (RDI for New Economy and Defence Industry)
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย (Subprograms/Sectors)
• BCG Economy
• AI & Data Economy
• Creative Economy
• Sharing Economy
• RDI เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม S-Curves และอุตสาหกรรมความมั่นคง
แผนงาน/โครงการสาคัญ
• BCG in Action
ตัวอย่างรายละเอียดโปรแกรมย่อย
 AI & Data Economy
สถานการณ์ : ในปัจจุบัน ธุรกิจไทยมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่ระดับ แต่ยังขาดขีด
ความสามารถในการขึนเป็นผู้นา ยังเป็นเพียงผู้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ระบบนิเวศน์ยังขาดทรัพยากร
เพื่อสร้างให้เกิด Value Chain ตังแต่ Upstream ไปยัง Downstream ที่สมบูรณ์อย่างเพียงพอ การ
ให้บริการข้อมูล การรักษาความเป็นส่วนตัว รวมถึงระบบกฎระเบียบ กฎหมาย มาตรฐานการคุ้มครองต่าง
ๆ เพื่อเอือต่อการพัฒนา ความปลอดภัยทางไซเบอร์ในแง่ของการทาธุรกรรมและความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูล (Data privacy) การป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ การใช้งานดิจิทัลยังขาดความรู้ความเข้าใจ
และเพื่อให้เศรษฐกิจของไทยสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีและโครงสร้างประชากรไทย ประเทศต้องปรับเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ เป็น
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมและปรับเปลี่ยนจากผู้ให้บริการพืนฐานเป็นบริการที่ต้องใช้
ทักษะและเทคโนโลยีขันสูง
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
ด้านนโยบาย
1. พัฒนาตลาดในประเทศ เช่น ใช้มาตรการการส่งเสริมให้เกิดการใช้นวัตกรรมและสร้าง
ค่านิยมการใช้นวัตกรรมโดยคนไทย, สร้างตลาดภาครัฐรองรับงานวิจัย เป็นต้น
2. จัดเรียงนโยบายของรัฐด้านตลาด กฎหมาย ระเบียบ และการใช้งานให้สอดคล้องกัน
3. กาหนด Product Champion ผ่าน consortium แบบ PPP และรัฐมีมาตรการที่ชัดเจน
ต่อเนื่องในการตัดสินใจเลือกการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเป้าหมาย
ด้านวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
1. วิจัยด้านตลาดและแนวโน้มเชิงลึกเพื่อระบุความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีไทยในตลาดโลก
และภูมิภาค
2. วิจัยและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปลดล็ อคเทคโนโลยี เช่น สร้าง sandbox ที่
ชัดเจนและมี Investment ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ+ทดลองตลาด+ปรับระเบียบให้
ครบวงจรการผลิต
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3. ใช้ ก ลไกเช่ น Grand Challenge เพื่ อ เปิ ด ให้ ก ลุ่ ม เอกชน/กลุ่ ม นั ก วิ จั ย ในการท าวาระ
แห่งชาติของการสร้างผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมพืนฐานหลักแทนรัฐเดี่ยวๆ
4. สนับสนุนการเปิดข้อมูลหน่วยงานภาครัฐมาจัดทา government big data
5. สร้ างความร่ ว มมื อด้ านการวิจัย เชิง ลึ ก กั บต่ างประเทศ เพื่อ co-design product , coproduction และ co manufacturing เพื่อให้เกิด Tech Localization and transfer
6. สนับสนุนโครงสร้างพืนฐานและห้องปฏิบัติการที่เน้นเรื่องเทคโนโลยีฐานที่เป็น frontier
เช่ น 5G low latency HPC (High Perform Computing)ที่ ใ ช้ ไ ด้ ทั งรั ฐ และเอกชน ลด
งานวิจัยของสถาบันวิจัยและการศึกษาที่ทับซ้อน หรือที่เอกชนทาได้ดี โดยปรับรูปแบบเป็น
PPP
7. สนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล ช่ ว ยผู้ ป ระกอบการที่ ต้ อ งการความรู้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญจาก
มหาวิทยาลัย
 Creative Economy
สถานการณ์ : ข้อมูลปี 2557 พบว่า มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยนันสูงถึง 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
อุ ต สาหกรรมแพร่ ภ าพและกระจายเสี ย ง (ร้ อ ยละ 1.64 ของ GDP) (ข้ อ มู ล จากรายงานมู ล ค่ า ของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย โดย CEA ) อย่างไรก็ตาม ด้วยการศึกษาเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์
มีหลากหลายมิติ แต่ยังขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน การจัดการฐานข้อมูลกลาง และการกาหนด
นโยบายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทัง ปัจจุบันงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะถูกผลิตและพัฒนามา
จากความต้องการของผู้ผลิตเป็นส่วนใหญ่ ขาดการคานึงถึงความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มผู้บริโภค ไม่มี
ความชัดเจนในเรื่องของการเชื่อม area base กับเศรษฐกิจชุมชน รากเหง้าวัฒนธรรม นอกจากนี ไม่มี
หน่วยงานที่จะเข้ามาช่วยผลักดันงานให้มีการเผยแพร่ออกสู่ในวงกว้าง
ประเด็นที่ 1: จัดทาฐานข้อมูลของระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
1. การวิจัยเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ฐานข้อมูลเพื่อตัดสินใจและวางแผนนโยบาย
2. การวิจัยจัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อบริการความรู้ และเผยแพร่
3. การนาข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้วางแผนในการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
ประเทศไทย
ประเด็นที่ 2: เพิ่มมูลค่าความคิดสร้างสรรค์ต่อระบบเศรษฐกิจไทย
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
1. พัฒนาห่วงโซ่ (Supply chain) โดยสร้างระบบการจัดการ ดูแลกระบวนการต้นนา
2. กลางนา และปลายนา ที่จะทาให้สามารถผลักดันงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่สังคมไทย
และ นานาชาติได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เสริมสร้างแรงจูงใจในการคิดและผลิตผลงานสร้างสรรค์โดยเพิ่มมูลค่าผลตอบแทน
4. สร้างความต้องการในประเทศ ผ่านการให้การศึกษากับประชาชนในประเทศ และการเพิ่ม
ข้ อ ก าหนดของรั ฐ สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารใช้ สิ น ค้ า จากการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ เ ป็ น
องค์ประกอบ
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ประเด็นที่ 3: เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
1. ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทังภาครัฐและเอกชนใช้ข้อมูลในการกาหนดเป้าหมาย
และกลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถด้านต่างๆร่วมกัน
2. สนับสนุนงานวิจัยเชิงนวัตกรรม และเชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรายสาขา
3. พัฒนาบุคลากรในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ผู้ผลิต/หน่วยงานการจัดการ ขับเคลื่อน) และมี
การสร้าง Career path ที่ชัดเจน
ประเด็นที่ 4: มีการผลิตผลงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด / โครงสร้างกลุ่มประชากร
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
1. ศึกษาความต้องการของตลาดทังในและต่างประเทศเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาสินค้าและ
บริ ก ารสร้ า งสรรค์ ที่ เ หมาะสมในอนาคต โดยการสร้ า งความรู้ ต่ อ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น
(insight) การมองอนาคต (foresight) และการกาหนดยุทธศาสตร์ด้านการตลาด (strategic
marketing)
ประเด็นที่ 5: สร้างชุมชนเมืองสร้างสรรค์ / พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
1. ส่ งเสริ มการสร้ างระบบนิ เวศที่เหมาะสมต่ อการพัฒ นาเศรษฐกิจสร้า งสรรค์ เช่น เมือ ง
สร้างสรรค์
2. สนับสนุนให้เกิดการสร้างชุมชนเครือข่ายในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3. สนับสนุนการสร้างงานวิจัยด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 พลังงาน
สถานการณ์: ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในระหว่างการพัฒนาจึงจาเป็นต้องใช้พลังงานจานวนมาก
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานเกือบทังหมดมาจากการซือและนาเข้าจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
กระทรวงพลังงานมีนโยบายส่งเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงานทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้
เต็มตามศักยภาพ การพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม และการ
พัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อผลประโยชน์ร่วมในมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน โดยเพิ่มสัดส่วนการ
ใช้พลังงานทดแทน ทังในรูปของพลังงานไฟฟ้า ความร้อน และเชือเพลิงชีวภาพ การพัฒนาการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึนอย่ างต่อเนื่อง ตามศักยภาพวัตถุดิบเชิงพืนที่และระบบสายส่ งไฟฟ้า ที่
สามารถรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนได้ โดยเฉพาะการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล ขยะ
และแสงอาทิตย์ จึงต้องมีนโยบายในการส่งเสริมและผลักดันให้มีการผลิตการใช้ความร้อนจากพลั งงาน
ทดแทนเป็นไปตามเป้าหมาย โดยอาศัยกลไกการสนับสนุนด้านราคา สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ และ
การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทังกลุ่มผู้ผลิตเชื อเพลิงพลังงานทดแทนและกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
ที่เป็นผู้ใช้งานหลัก ในขณะที่ การใช้พลังงานเชือเพลิงชีวภาพหรือพลังงานทดแทนในภาคขนส่งประเทศไทย
ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนทังด้านการเกษตร การลงทุนอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน โรงกลั่น และ
อุตสาหกรรมยานยนต์ มีการเติบโตต่อเนื่อง แต่จากการที่มีความหลากหลายของเชือเพลิง อาจส่งผลต่อ
ต้นทุนการบริหารจัดการเชือเพลิง และการวางแผนการดาเนินการสาหรับหน่วยงานและการกาหนดแผน
ลงทุนของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น: พัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันในระดับสากลในด้านการผลิต การใช้งาน และส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการบริหารจัดการและกักเก็บพลังงาน
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ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
ด้านนโยบาย
1. ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในประเทศ
2. ทบทวนกฎหมายที่ เป็ น อุปสรรคต่ อ การประกอบธุ ร กิจ เพื่อเพิ่ม ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น
(regulatory guillotine)
3. รณรงค์ให้มีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
4. ลดภาษีให้กับผู้ที่ใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานลม นา หรือแสงอาทิตย์
5. เพิ่มแหล่งพลังงานหมุนเวียน/เพิ่มชนิดพลังงานหมุนเวียน/เพิ่มสั ดส่วนการใช้พลั งงาน
หมุนเวียน
6. พัฒนาและศึกษาวิจัยด้านวัตถุดิบในการผลิตพลังงาน
7. เพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
8. เพิ่มพลังงานลม นาและแสงอาทิตย์ ลดการใช้และการผลิตพลังงานถ่านหินและฟอสซิล
9. เพิ่มการลงทุนในโครงสร้าง แหล่งผลิตพลังงานสะอาด เพื่อให้มีการใช้และเข้าถึงพลังงาน
สะอาดได้ทั่วถึง และราคาจับต้องได้
10.
เพิ่มการลงทุนการผลิตกังหันลมผลิตไฟฟ้าให้มากขึน
ด้านเทคโนโลยี
1. พัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าให้มากพอที่จะส่งออกให้กับประเทศข้างเคียง
2. นางานวิจัยที่มีศักยภาพ เทคโนโลยี/ความเป็นไปได้ทางการตลาด ให้เอกชนร่วมลงทุนต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์
 อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สถานการณ์ : สืบเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) มีเป้าหมายเพื่อการยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางทาง
การค้า การบริการ และการลงทุนในภูมิภาค โดยการขับเคลื่อนผ่าน 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ (1) การ
พัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน (2) การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวก และ (3)
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ ซึ่งการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ด้านโลจิสติกส์ได้ถูกกาหนดเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานของประเทศ โดยอาศัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ผ่านกระบวนการ
ส่งเสริมการลงทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในกลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้เอง และกลุ่ม
เทคโนโลยีแห่งอนาคตสาหรั บเป็ นฐานเศรษฐกิจใหม่ พร้อมทังสร้างกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ผู้ประกอบการให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทดแทนการนาเข้า และเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของประเทศ
สาหรับสาขาโลจิสติกส์ แบ่ง 4 ด้าน ซึ่งจะได้นาเสนอการวิเคราะห์ในแต่ละด้าน ดังนี
 ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 ด้านระบบราง
 ด้านการบิน
 ด้านยานยนต์
ประเด็นที่ 1: ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ลดต้นทุนโลจิสติกส์ เพิ่มความสามารถและคุณภาพของบริการ โลจิสติกส์ของประเทศ
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
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1. ศึกษาความเชื่อมโยงโครงสร้างพืนฐานด้านขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์กับการบริหาร
จัดการโซ่อุปทานสาหรับการตัดสินใจลงทุนโครงสร้างพืนฐานให้เกิดความคุ้มค่า
2. กาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์เพื่อการเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและเป็นประตูการค้า
รวมถึงยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในภาคการเกษตร
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการให้ได้มาตรฐาน
3. สนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสู่การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Shift mode) และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
(Multimodal) รวมถึงการบูรณาการเครือข่ายเพื่อเป็นชุมทางการขนส่ง
ประเด็นที่ 2: ด้านระบบราง
ลดการนาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศและทาให้ผู้ประกอบไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วง
โซ่อุตสาหกรรมของโลก
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
1. การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย ในการสร้างเทคโนโลยีและเชื่อมเครือข่าย
เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer)
2. การปรับปรุงรูปแบบความร่วมมือ ข้อกฎหมายและสัญญา อาทิ ระเบียบในการจัดซือจัด
จ้าง ที่เอือต่อการพัฒนาและแข่งขันของผู้ประกอบการและผู้ผลิตของประเทศไทย
ประเด็นที่ 3 : ด้านการบิน
ผู้ประกอบการผลิตและซ่อมบารุงอากาศยานและชินส่วน ของไทย มีขีดความสามารถใน
การแข่งขันและส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมการผลิตและซ่อม
บารุงอากาศยานและชินส่วนในภูมิภาคเอเชีย
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
1. จัดทางานวิจัยเชิงนโยบาย ครอบคลุมประเด็นวิจัยในด้าน
 โครงสร้ างและปริ มาณด้านอุปสงค์และอุปทานอุตสากรรมการการผลิตและซ่อม
บารุงอากาศยานและชินส่วนในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย
 ขี ด ความสามารถและแนวทางการพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ขอ ง
ผู้ประกอบการการผลิตและซ่อมบารุงอากาศยานและชินส่วนในประเทศไทย
 ความต้องการและการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุน อุตสากรรมการการผลิ ต และ
ซ่อมบารุงอากาศยานและชินส่วนในประเทศไทย
 แนวทางการยกระดับขีดความสามารถของกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสหกรรมยาน
ยนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าสู่อุตสากรรมการการผลิตอากาศยานและ
ชินส่วน
 ทิศทางนโยบายและโครงสร้างพืนฐานที่ภาครัฐควรสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอุตสา
กรรมการการผลิตและซ่อมบารุงอากาศยานและชินส่วนในประเทศไทย
 แผนที่นาทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตและซ่อมบ ารุ ง
อากาศยานและชินส่วน ของไทย
2. จัดทางานวิจัยเพื่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ครอบคุลมโจทย์วิจัยในด้าน
 การแก้ปัญหากระบวนการดาเนินงาน และการเพิ่มสมรรถนะการดาเนินงาน
(Operational Excellence)
 การปรับปรุง พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
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 การปรับปรุง พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ
 การปรับปรุง พัฒนากระบวนการออกแบบ ทดสอบ การผลิต/การดาเนินงาน และ
บารุงรักษา
 การปรับปรุง พัฒนา เครื่องจักร อุปกรณ์
 การปรับปรุงพัฒนาระบบสนับสนุนการดาเนินงาน (เช่น IT, Logistics, Sourcing
และอื่นๆ)
 การพัฒนาบุคลากร
ประเด็นที่ 4 : ด้านยานยนต์
รถขนส่งขนาดเล็ก (รถปิ๊คอัพ ขนาด 1 ตันลงมา จนถึง รถจักรยานยนต์) และรถขนส่ง
มวลชนสาธารณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เป็นรถไฟฟ้า (BEV) ภายในระยะเวลา 5 ปี และ
ผู้ประกอบการไทยมีส่วนแบ่งการตลาดในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและชินส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ภายในระยะเวลา 5 ปี
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
1. จัดทางานวิจัยเชิงนโยบายของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชินส่วน
 โครงสร้างและปริมาณด้านอุปสงค์และอุปทานอุตสากรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
และชินส่วนในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย
 ขี ด ความสามารถและแนวทางการพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
ผู้ ป ระกอบการในการออกแบบ พัฒ นา และผลิ ตยานยนต์ไฟฟ้าและชินส่ ว นใน
ประเทศไทย
 ความต้ อ งการและการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ สนั บ สนุ น อุ ต สากรรมการออกแบบ
พัฒนา และผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชินส่วนในประเทศไทย
 แนวทางการยกระดับขีดความสามารถของกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสหกรรมยาน
ยนต์แบบเดิมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าสู่อุตสากรรมการออกแบบ พัฒนา
และผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชินส่วน
 ทิ ศ ทางนโยบายและโครงสร้ า งพื นฐานที่ ภ าครั ฐ ควรสนั บ สนุ น เพื่ อ พั ฒ นา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชินส่วนในประเทศไทย
 แนวทางการกาหนดและจัดตังพืนที่ทดลองหรือนาร่องการใช้งานรถขนส่งสินค้าและ
รถขนส่งมวลชนไฟฟ้าทังระบบ (EV Regulatory sandbox) เพื่อเป็นแนวปฏิบั ติ
ตัวอย่าง
 แผนที่นาทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการออกแบบพัฒนาและ
ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชินส่วน ของไทย
2. จัดทางานวิจัยเพื่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ครอบคลุมโจทย์วิจัยใน
ด้าน
 การพัฒนาและการได้มาขององค์ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า
(System integrator)
 การพัฒนาและการได้มาขององค์ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบและ
ชินส่วนยานยนต์ไฟฟ้า
 การพัฒนากระบวนการทดสอบยานยนต์และชินส่วนของยานยนต์ไฟฟ้า
 การปรับปรุง พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
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 การพัฒนาบุคลากร
 อุตสาหกรรมอาหาร
สถานการณ์ : ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารลาดับต้นๆของโลก เนื่องจากมีแหล่ง
วัตถุดิบที่สมบูรณ์และหลากหลาย แต่เนื่องจากการแข่งขันในตลาดโลกที่รุนแรง ความต้องการผู้บริโภค
สภาพสังคม สิ่งแวดล้อม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึง
ภาวะการขาดแคลนแรงงานฝีมือในภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการไทยจาเป็นต้องปรับตัวและพัฒ นา
อุตสาหกรรมในทุกมิติ ทังด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร ระบบการผลิ ต การสร้างนวัตกรรม ซึ่ง
จาเป็นต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงรุก ทังการวิจัย frontier research การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มูลค่าเพิ่มสูง อาหารสุขภาพ ส่วนผสมอาหารเชิงฟังชั่น การพัฒนาเครื่องมือ/เครื่องจักร ระบบการผลิตที่
เป็นระบบอัตโนมัติ การใช้ big data และ Internet of Things ในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอาหาร
เพื่อการสร้างรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตังแต่ เกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้
ประกอบการายย่อย อุตสาหกรรม SME อุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ และภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อดึงประเทศให้หลุดพ้นจากกับประเทศกับดักรายได้ปานกลาง (middle income trap) ด้วย
การสร้างศักยภาพในการแข่งขัน (competitiveness) เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม (innovation driven economy)
ทังนี ปัจจัยสาคัญการพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมอาหาร คือ การสร้างแพลตฟอร์ม
งานวิ จั ย (research platform) ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมอาหารที่ เ ป็ น ระบบในห่ ว งโซ่ คุ ณค่า
(value chain) เพื่อการมุ่งเป้าสู่การประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยยังคงต้องมีงานวิจัยองค์ความรู้ใหม่
(frontier research) เพื่อคงความเป็นผู้นาในอนาคต
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
1. การสร้างแพลทฟอร์มการวิจัยจากนักวิจัยที่มาจากสหสาขาความเชี่ยวชาญ (MultiDisciplinary Approach) เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ขาดแคลน ได้แก่ ฐานข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นไทย, ฤทธิ์และสมบัติเชิงหน้าที่ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ,
Insight Market Trend, Business Opportunity,Tracibility, Regulations
inHealth Claims รวมไปถึงการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน
2. การทาFrontier research ร่วมกับ strategic partner ในต่างประเทศ เพื่อสร้างองค์
ความรู้และนักวิจัยในสาขาที่ขาดแคลน ได้แก่ ฐานข้อมูลของผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น
ไทย, การวิจัยฤทธิ์และสมบัติเชิงหน้าที่ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, วิธีการวิเคราะห์
ทดสอบอาหารเชิงหน้าที่และความปลอดภัยอาหาร, ข้อมูลการตลาดของผลิตภัณฑ์
อ า ห า ร , Internet of Food, novel food processing and smart technology,
artificial intelligent system in food industry ตลอดจนการพั ฒ นาบุ ค ลากรวิจัย
ผู้เชี่ยวชาญ
3. พั ฒ นาศู น ย์ วิ จั ย พื นฐานและเทคโนโลยี ขั นสู ง ของอุ ต สาหกรรมอาหาร ได้ แ ก่ การ
ทดสอบอาหารขันสู ง (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
 การยกระดับมาตรฐานท่องเทีย่ วคุณภาพสากล
สถานการณ์: การท่องเที่ยวพบว่า World Economic Forum ใน The Travel & Tourism
Competitiveness Report 2017 พบว่า ประเทศไทยมีขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวเป็นอันดับที่ 34 จาก 136 ประเทศทั่วโลก แต่ยังมีประเด็นปัญหาที่น่าสนใจเนื่องจากตัวชีวัด
ด้านความปลอดภัย ไทยอยู่อันดับที่ 118 ด้านสิ่งแวดล้อม ไทยอยู่อันดับที่ 122 ส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นอกจากนี ยังมีปัญหาด้านความสะอาด ขยะ
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมและภูมิสถาปัตย์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ สิ่งอานวยความสะดวกทางด้านการท่องเที่ยว และขีดความสามารถในการ
รองรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น เป้าหมายทางการท่องเที่ยว การส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคตต้องคานึงถึง
ปัจจัย 2 ประการ คือ ความยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างยั่งยืนอันจะนาไปสู่การเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยว
คุณภาพ สร้างรายได้เพิ่มขึนจากการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น โดยมีเป้าหมาย
(อ้างอิงจากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
• การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวสาหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน (Open
Database for all)
• การจัดการระบบและกลไกการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในทุกมิติ
• การยกระดับขีดความสามารถการรองรับด้านอุปทานการท่องเที่ยว
• การพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
• การพัฒนาบุคลากรและกาลังแรงงานเพื่อรองรับด้านเทคโนโลยีการท่องเที่ยว และรองรับ
กลุ่มตลาดคุณภาพ
• การพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว
• การพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว
• การยกระดับจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับโปรแกรม
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.)
 กรทรวงอุตสาหกรรม
 กระทรวงพาณิชย์
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงสาธารณสุข
 กระทรวงแรงงาน
 กระทรวงคมนาคม
 กระทรวงการต่างประเทศ
 กระทรวงศึกษาธิการ

 สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(CEA)
 สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
 สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) (DGA)
 สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ (สศช.)
 สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
 สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.)
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 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
 กระทรวงมหาดไทย
 กระทรวงการคลัง
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 กระทรวงพลังงาน
 กระทรวงวัฒนธรรม
 สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(สอวช.)
 สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. หรือ NSTDA)
 สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)
 สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ
 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 กระทรวงวัฒนธรรม
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สานักงานสถิติ
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
สานักงานคระกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สานักงานตารวจตรวจคนเข้าเมือง
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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)
สานักงานส่งเสริมการประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน)
การท่าอากาศยาน

แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
โปรแกรมที่ 11 สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และ
พืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรม
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย (Subprograms/Sectors)
• ผู้ประกอบการนวัตกรรม Startup, IDE
• ย่านนวัตกรรม/ย่านสร้างสรรค์
• เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม / อุทยานวิทยาศาสตร์ / EECi/เมืองนวัตกรรมอาหาร
• Ease of Doing Innovation Business
แผนงาน/โครงการสาคัญ
• ระบบการถ่ายทอดความรู้หรือนวัตกรรม
ตัวอย่างรายละเอียดโปรแกรมย่อย
 เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม
ความสาคัญ: เขตเศรษฐกิจนวัตกรรมเป็นกลไกสาคัญในการยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของพืนที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เป็นการกระจายความเจริญไปสู่พืนที่
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอือต่อการทาวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชนเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้เทคโนโลยีขันสูง ก่อให้เกิดการจ้างงานที่ใช้ความรู้และทักษะขันสูง
เป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงสาหรับการพัฒนาพืนที่อย่างยั่งยืน
เป้าหมาย: เพื่อส่งเสริมให้เกิดพืนที่เศรษฐกิจใหม่บนฐานการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม โดยมุ่งผลิต
สินค้าและบริการมูลค่าสูง มีผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมากขึน สร้างธุรกิจเทคโนโลยี
ใหม่ ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจากการใช้แรงงานเข้มข้นไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
นวัตกรรม
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
 เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมขันสูง เพื่อการยกระดับระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เป็นเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor of Innovation: EECi) การพัฒนา EECi ให้เป็นพืนที่ที่เอือต่อการทาวิจัย พัฒนาและสร้าง
นวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่นการรวมศูนย์ห้องปฏิบัติการและสนามทดสอบนวัตกรรม
 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและภูมิภาค
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อให้เป็นแหล่งรวมของการ
วิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการจ้างงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระตุ้นให้
อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่มีอยู่เดิมพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นการสนับสนุน
ภาคเอกชนให้ลงทุนทาวิจัยและพัฒนาได้แบบก้าวกระโดด และส่งเสริมให้มีอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
เพิ่มขึน โดยผลักดันมหาวิทยาลัยเครือข่ายร่วมดาเนินการให้ยกระดับเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์อย่างเต็ม
รูปแบบ หรือเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง เพื่อเป็นการเพิ่มและขยายจุดการให้บริการและโครงสร้าง
พืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กระจายครอบคลุมอย่างทั่วถึงทังประเทศ
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หน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับโปรแกรม
 กระทรวงวิทยาศาสตร์
 สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 มหาวิทยาลัย
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แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
โปรแกรมที่ 12 โครงสร้างพืนฐานทางคุณภาพและบริการ
(National Quality Infrastructure & Services: NQIS)
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย (Subprograms/Sectors)
• การลงทุนในโครงสร้างพืนฐานทางคุณภาพ
• การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย
• ระบบนิเวศโครงสร้างพืนฐานทางคุณภาพของประเทศ
• การวิจัยโครงสร้างพืนฐานทางคุณภาพเพื่อประเทศไทยในอนาคต
• โครงสร้างพืนฐานทางคุณภาพของประเทศเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
• การพัฒนาบุคลากรและวิชาชีพโครงสร้างพืนฐานทางคุณภาพ
• โครงสร้างพืนฐานทางคุณภาพระดับชุมชน
แผนงาน/โครงการสาคัญ
• การพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
• การพัฒนาบุคลากรและกาลังแรงงานเพื่อรองรับด้านเทคโนโลยีการท่องเที่ยว
• การพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
• การพัฒนาบุคลากรและกาลังแรงงานเพื่อรองรับกลุ่มตลาดคุณภาพ
• การพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว
• การพัฒนาขีดความสามารถการรองรับ
• การพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว
• การยกระดับจุดหมายปลายทางการทองเที่ยว
ตัวย่างรายละเอียดโปรแกรมย่อย
 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานทางคุณภาพ
สถานการณ์: การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) จาเป็นต้องเน้น
คุณภาพสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานสูง แต่ปัจจุบันก็ยังพบว่า ไทยมีปัญหาด้านโครงสร้างพืนฐานทาง
คุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการ ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ดังนัน ประเทศ
ไทยต้องเร่งปรับปรุงโครงสร้างพืนฐานทางคุณภาพให้มีความเข้มแข็ง ด้านมาตรวิทยา (Metrology) การ
มาตรฐาน (Standardization) การทดสอบ (Testing) และการบริหารคุณภาพ (Quality management)
เพื่อยกระดับสินค้าให้มีมาตรฐาน นอกจากนี ยังต้องพัฒนาความสามารถในการทาวิจัยของหน่วยงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรม
เป้าหมาย: เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพืนฐานทางคุณภาพของประเทศ รวมถึงการพัฒนา
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และมาตรฐานสาหรับอุตสาหกรรม ให้มีหน่วยงานวิจัยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานด้านการวิจัยเพิ่มมากขึน และมีห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบ และรับรองมาตรฐาน ที่ได้
มาตรฐานสากล มีเพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคบริการ
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
liii

 การนาระบบ “มาตรวิทยา การมาตรฐาน การทดสอบและการบริหารคุณภาพ” ที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าผลิตภัณฑ์และบริการมี
คุณสมบัติ ตามที่กาหนดไว้
 การสนับสนุนการผลักดันงานวิจัยของภาครัฐและภาคเอกชนให้สามารถใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงจากงานวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการสู่การ
ทดลองผลิต และการผลิตระดับอุตสาหกรรม
 มาตรวิทยา (Metrology) พัฒนาความสามารถของระบบมาตรวิทยา มุ่งเน้นพัฒนามาตรฐาน
การวัดและความสามารถทางการวัดที่แม่นยาและได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เพื่อทาให้
กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการทดสอบถูกต้องและน่าเชื่อถือ
 การมาตรฐาน (Standardization) ศึกษาและพัฒนาความสามารถของการกาหนดมาตรฐาน
คุณภาพและข้อกาหนดทางเทคนิคขันตอนการพัฒนามาตรฐานการวิจัยให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศและให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านการ
มาตรฐานของประเทศไทย
 การทดสอบ (Testing) พัฒนาความสามารถของการวิเคราะห์ ทดสอบสินค้าและบริการโดยการ
ยกระดับความสามารถด้านการวิเคราะห์ ทดสอบของห้องปฏิบัติการไทยสู่มาตรฐานสากล
ISO/IEC 17025 และพัฒนาให้มีจานวนเพียงพอต่อความต้องการของภาคเอกชน ซึ่งจะช่วย
ลดต้นทุนและเวลาสาหรับผู้ส่งออกที่ต้องส่งสินค้าไปตรวจสอบต่างประเทศ ส่งเสริมให้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าถึงบริการการทดสอบสินค้าและบริการให้มากขึน
 การบริหารคุณภาพ (Quality management) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือวัด ทวนสอบกระบวนการผลิตของสินค้า
และบริการ เพื่อรับรองว่าสินค้าและบริการมีคุณภาพและความปลอดภัย
 การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย กาหนดมาตรการหลักเกณฑ์ในการดาเนินงานวิจัย
ซึง่ ตังอยูบ่ นพืนฐานของจริยธรรม และหลักวิชาการทีเ่ หมาะสม ได้แก่ มาตรฐานการวิจัยใน
มนุษย์ มาตรฐานการเลียงและใช้สัตว์เพื่องาน ทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ด้านนาโนเทคโนโลยี
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัย มาตรฐานผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอ การวิจัย
มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ มาตรฐานการจัดสรรสิทธิประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากการวิจัย จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ และจริยธรรม
สาหรับผู้ประเมิน โครงการวิจัย ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับโปรแกรม
 หน่วยงานมาตรฐานคุณภาพ ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 หน่วยงานมาตรฐานคุณภาพ ภายใต้กระทรวงอื่นๆ อาทิ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น
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แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
โปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมสาหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย (Subprograms/Sectors)
• การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
• นวัตกรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเมือง
• ระบบข้อมูลและแพลตฟอร์มความรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
• การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์
• การจัดการห่วงโซ่คุณค่าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กติกาการค้าที่เป็นธรรมระหว่างผู้ผลิต
และผู้ค้า
• พัฒนาเศรษฐกิจที่อิงฐานทรัพยากรท้องถิ่น
• สร้างการเชื่อมโยงให้เกิดห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นธรรม
• สร้างระบบแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านมาสู่วิถีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงและยั่งยืน
• สร้างระบบฐานข้อมูลชุมชนที่ชุมชนเข้าถึงได้
แผนงาน/โครงการสาคัญ
• 1,000 ชุมชนนวัตกรรม – นวัตกรรมสังคม - อาสาประชารัฐ
ตัวอย่างรายละเอียดโปรแกรมย่อย
 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการ/ การวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อสร้าง
นวัตกรรมชุมชน
สถานการณ์ : การวิจัยและนวัตกรรมสาหรับเศรษฐกิจฐานราก เน้นการพัฒนาศักยภาพชุมชน
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและดารงชิวตของชุมชน การเพิ่มขีดความสามารถของ
ชุมชนในการพัฒนาพึ่งพาตนเองและจัดการตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีกระบวนการเรียนรู้โดยใช้พื นที่
เป็นตัวตัง เพื่อชุมชนบนฐานภูมิปัญญา/และหรือผสานกับความรู้ทางวิชาการเพื่อไปใช้แก้ปัญหาของชุมชน
และสังคมที่สอดคล้องกับบริบทใหม่
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
• ยกระดับคนฐานรากให้เป็นตัวหลักในการพัฒนาตนเองเศรษฐกิจฐานราก
• สร้างกลไกการสร้างการเรียนรู้เพื่อเสริมพลังคนชุมชนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
• สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ระหว่าง stakeholder
• สร้าง Learning ecosystem สาหรับชุมชนท้องถิ่น
 นวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน/การจัดการและพึ่งตนเอง และการพัฒนาเมือง
สถานการณ์ : บริบทของชุมชนท้องถิ่นมีความเป็นพลวัตสูงมาก มีความซับซ้อนและเชื่อมโยง
ต่อเนื่อง ทาให้ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน การวิจัยและนวัตกรรมจึงเน้น
การพัฒนาศักยภาพชุมชน องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและการดารงชีพของชุมชนเพื่อ
ขับเคลื่อนชุมชนให้สามารถให้ตังรับและปรับตัว
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
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• การจัดทาแผนแม่บทชุมชนระดับตาบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก
• การพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนและคนในชุมชนเพื่อจัดการและพึ่งตนเองสอดรับกับกระแส
การพัฒนา
 ระบบข้อมูลและแพลตฟอร์มความรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
สถานการณ์ : ระบบฐานข้อมูลและแพลตฟอร์มนาไปประกอบการวางแผนตัดสินใจระดับพืนที่
และระดับนโยบาย เชื่อมโยงกับข้อมูลหลายระดับ บูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
• สร้ างตัว กลางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล /ใช้ระบบฐานข้อ มูล เพื่ อ ออกแบบการท างาน
ร่วมกัน
• สร้างระบบข้อมูลและแพลตฟอร์มความรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากหน่วยงานต่างๆ
สามารถเข้าถึงได้
 1000 ชุมชนนวัตกรรม นวัตกรรมสังคม อาสาประชารัฐ
สถานการณ์ : การส่งเสริมนวัตกรรมทางสังคม การสร้างชุมชนนวัตกรรมได้สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน สร้างรายได้และนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยอาศัยการทางานร่วมกับหน่วยงานภาคีในพืนที่ทัง
นักวิชาการ หน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน มูลนิธิ รวมถึงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง
พลังที่ให้ชุมชนทาวิจัยและเป็นผู้สร้างนวัตกรรมของชุมชน
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
• สร้างนักขับเคลื่อนชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนพืนที่
• สร้างชุมชนนวัตวกรรม/นวัตกรรมสังคมบนฐานการเรียนรู้และคนฐานรากเป็นตัวหลักใน
การพัฒนาตนเองเศรษฐกิจฐานราก
• สร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการและพัฒนาแผนชุมชนนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาสังคมในการจัดทาแผนท้องถิ่น
 การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์
สถานการณ์ : ปั จ จุ บั น มีการใช้ความหลากหลายทางชีว ภาพและทุนทางวัฒ นธรรมและทุน
สิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และ
บริการที่มุ่งสู่ตลาดมากขึน
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
• การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 การจัดการห่วงโซ่คุณค่าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กติกาการค้าที่เป็นธรรมระหว่างผู้ผลิตและผู้ค้า
สถานการณ์ : ภาวการณ์เอารัดเอาเปรียบจากทุนขนาดใหญ่ที่เข้ามาเป็นผู้ประกอบการเกษตร
ทัง Value chain การเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริหารการจัดการกองทุนเพื่อการเกษตรและแหล่ งสิ น เชื่ อ
การเกษตรของภาครัฐเพื่อการเข้าถึงของเกษตรรายย่อย
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
• เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/ผู้ประกอบการและเครือข่ายธุรกิจบนฐานทรัพยากร
• สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านการสร้าง partnership
• การสร้างคลัสเตอร์สินค้าการเกษตร ระดับอาเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ด้วยความร่วมมือรัฐ
และเอกชน เกิดกติกาการค้าที่เป็นธรรมระหว่างผู้ผลิตและผู้ค้า
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• เพิ่มช่องทางการตลาดและมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนพืนที่
• เพิ่มประสิทธิภาพนโยบายรัฐในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
• ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจมหภาคให้เสริมเศรษฐกิจฐานราก
 พัฒนาเศรษฐกิจที่องิ ฐานทรัพยากรท้องถิน่
สถานการณ์ : การยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนในรูปแบบใหม่ๆ ทัง
ผู้ประกอบการทางธุรกิจเกษตรกรและแรงงานทั่วไป เกิดช่องทางใหม่ ๆ ในการปรับตัว นาไปสู่การเกิด
นวัตกรรมใหม่ที่ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของคนในชุมชน
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
• การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในพืนที่ (circular economy) (Close-loop Economy)
• การสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ (bio economy) และเศรษฐกิจสีเขียว(green economy)
จากทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่น
 สร้างการเชือ่ มโยงให้เกิดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าทีเ่ ป็นธรรม
สถานการณ์ : สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการผลิตที่ข้ามชุมชน พืนที่ จังหวัด เสริมศักยภาพให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและระบบเศรษฐกิจฐาน
รากในรูปแบบใหม่ ๆ
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
• สร้าง partnership ผ่าน Connectors ในคลัสเตอร์สินค้าการเกษตร ผลิต และบริการ
การเสริ ม สร้ า งความเป็ น ผู้ ป ระกอบการส าหรั บ คนฐานราก การสร้ า ง Health-Food
Literacy ใน Value chain ด้านอาหาร
 สร้างระบบแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านมาสู่วิถีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงและยั่งยืน
สถานการณ์ : การสร้ างระบบแรงจู ง ใจเพื่ อส่ งเสริม การเปลี่ ยนผ่ า นเศรษฐกิ จฐานรากเป็ น
มาตรการหนึ่งที่ทาให้ชุมชนหันมาให้ความสาคัญ เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้จะทาให้เกิดความ
มัน่ คงและยั่งยืน
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
• การเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนของภาครัฐในการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและ
การสร้างเกณฑ์การวัดและการประเมินประสิทธิภาพของการประกอบการ
• มาตรการ/กฏหมาย สร้างแรงจูงใจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับคุณภาพ/มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่น มาตรการส่งเสริมเกษตรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์/
บริการ แก่กลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน
• จัดตังกองทุน สวัสดิการ การประกันราคา กองทุนกู้ยืมดอกเบียต่าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ผู้ประกอบการรายย่อย มีมาตรการและแรงจูงใจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และกองทุนเพื่อส่งเสริมการผลิตพืนฐาน การแปรรูป การ
บริหาร การตลาด การผลิตอาหาร ความจาเป็นพืนฐานอย่างพอเพียง พัฒนาวิสาหกิจเพื่อ
สังคม ธุรกิจชุมชน
• การเพิ่มประสิ ทธิภ าพการบริห ารการจัด การกองทุ นเพื่ อการเกษตรและแหล่ งสิ น เชื่ อ
การเกษตรของภาครัฐเพื่อการเข้าถึงของเกษตรรายย่อย
 สร้างระบบฐานข้อมูลชุมชนที่ชุมชนเข้าถึงได้
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สถานการณ์ : การสร้างระบบฐานข้อมูลที่ update ครอบคลุม และชุมชนสามารถเข้าถึงได้ เกิด
การเรียนรู้และออกแบบการทางานร่วมกัน ตลอดจนตัดสินใจระดับพืนที่ เชื่อมโยงกับข้อมูลหลายระดับ
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
• จั ด ท าระบบฐานข้ อ มู ล และช่ อ งทางในการน าข้ อ มู ล ชุ ม ชน มาใช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ การ
ประกอบการ/การตัดสินใจการพัฒนานโยบายและนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยง
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการผลผลิต แปรรูป และการตลาด
• mapping ฐานข้อมูลในระดับพืนที่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับโปรแกรม
 หน่วยงานรัฐ(กรมการพัฒนาชุมชน/เกษตร
และสหกรณ์ อุตสาหกรรม/พาณิชย์จังหวัด
 กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
 กระทรวงอุตสาหกรรม
 กระทรวง อว. (มหาวิทยาลัย /Innovation
hub ในมหาวิทยาลัย มทร.)
 กระทรวงศึกษาธิการ
 กระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 กระทรวงพาณิชย์
 สานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
 กลุ่มองค์กรเกษตรกร คลัสเตอร์การผลิต
 ผู้ประกอบการในพืนที่(โรงแรม ร้านอาหาร
โรงงานแปรรูป Farm outlet
 กลุ่มเครือข่ายองค์กรชาวบ้าน
 สถาบันการเงิน (ธกส. ออมสิน ฯลฯ)
 องค์กรชุมชน
 TCDC
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แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
โปรแกรมที่ 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยา
(Personalized Poverty Eradication/Accuracy Disparity)
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย (Subprograms/Sectors)
• Big data ระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อบ่งชีกลุ่มเป้าหมาย บริหารจัดการความช่วยเหลือและ
ติดตามประเมินผลการแก้ปัญหาความยากจน
• การพัฒนาอาชีพและทักษะการประกอบการของเกษตรกรและคนจกกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
• การพัฒนาระบบหนุนเสริมและโครงสร้างพืนฐานเพื่อการปรับเปลี่ยนอาชีพ
• การจัดสวัสดิการเพื่อเข้าถึงคนจนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
• การพัฒนาระบบเกษตรกรรายย่อย / Smart Farmings/ SMEs
แผนงาน/โครงการสาคัญ
• ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยา
ตัวอย่างรายละเอียดโปรแกรมย่อย
 Big data ระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อบ่งชีกลุ่มเป้าหมาย บริหารจัดการความช่วยเหลือและติดตาม
ประเมินผลการแก้ปัญหาความยากจน
สถานการณ์ : ระบบฐานข้อมูลข่าวสารที่ ในการประกอบอาชีพ ไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ
เกิดความไม่เสมอภาคทางสังคม
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
• จัดทาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อบ่งชีกลุ่มเป้าหมาย บริหารจัดการความช่วยเหลือและ
ติดตามประเมินผลการแก้ปัญหาความยากจน
• บูรณาการระบบฐานข้อมูลของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
 การพัฒนาอาชีพและทักษะการประกอบการของเกษตรกรและคนจนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
สถานการณ์ : การพัฒนาอาชีพและทักษะการประกอบการยังไม่สอดรับกับความต้องการบน
ฐานทุนที่มี รวมถึงขาดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
• การพัฒนาความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี และศูนย์แหล่งเรียนรู้ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ การบริหารจัดการเงินทุนและการจัดการตลาดให้กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
• กองทุนเพื่อพัฒนาอาชีพสาหรับเกษตรกรและคนจนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
 การพัฒนาระบบสนับสนุน โครงสร้างพืนฐานเพื่ อการปรับเปลี่ยนอาชีพ
สถานการณ์ : เกษตรกรและกลุ่ ม เป้ าหมายเฉพาะยั งขาดการพั ฒ นาระบบสนับ สนุ น และ
โครงสร้างพืนฐานที่เอือให้เกิดการปรับเปลี่ยนอาชีพ
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
• สร้างหลักประกันแก่กลุ่มคนยากจน ผู้ด้อยโอกาสในการประกอบอาชีพ
• การสร้างโอกาสการเข้าถึงทรัพยากร การยกระดับคุณภาพชีวิตและความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง
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• สร้างภูมิคุ้มกันและลดความรุนแรงที่ที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ และภัยพิบัติเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อมให้กับผู้ที่ยากจนและอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง
• ระบบการคุ้มครองทางสังคมและเพิ่ มภูมิคุ้มกันความเสี่ยงด้วยแผนงาน มาตรการ บริการ
สังคมในระดับพืนที่แก่คนยากจนอย่างทั่วถึง ควบคู่ไปกับการจัดสวัสดิการโดยชุมชนเพื่อ
การแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือกันเองระหว่างสมาชิก
• การใช้ข้อมูลเพื่อการผลิตและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
 การจัดสวัสดิการเพื่อเข้าถึงคนจนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
สถานการณ์ : คนจนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะยังไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการที่ต้องการและจาเป็นที่
รัฐจัดให้
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
• สร้างระบบมาตรฐานคุ้มครองทางสังคมได้ครอบคลุมถึงกลุ่มคนยากจน
• สร้างระบบบริการสุขภาพที่ดีเพื่อให้คนเข้าถึงมากขึน บริการด้านการศึกษาพืนฐานมุ่งเน้น
ไปที่โอกาสการเข้าถึงการศึกษา และใช้เทคโนโลยีประกอบการศึกษามากขึน โครงสร้าง
พืนฐาน ตังinternet ความเร็วสูงทุกหมู่บ้าน
 การพัฒนาระบบเกษตรรายย่อย / Smart Farmer/ SMEs
สถานการณ์ : การพัฒนาเกษตรรายย่อย Smart Farmer SMEs ที่ผ่านมายังไม่เป็นระบบและ
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
• เสริมสร้างศักยภาพและกระบวนการเรียนรู้ของคนจน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคนจน
ในการวิเคราะห์คิดเป็นทาเป็นและแก้ไขปัญหาได้
• การพัฒนาระบบเกษตรรายย่อย / Smart Farmer/ SMEs
• พัฒนาระบบข้อมูล เพื่อการสนับสนุนการจัดการผลิตและการจัดการการตลาด
• สร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพเกษตร
 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยา
สถานการณ์ : ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ปัญหาความยากจนในภาพรวมของประเทศ
จะลดลงจากจานวนผู้ยากจน 34.1 ล้านคนในปี 2531 เหลือเพียง 5.8 ล้านคน ในปี 2559แต่ด้วย
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในการขจัดความยากจนตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable
Development Goal- SDGs) คือ ขจัดทุกรูปแบบให้แล้วเสร็จภายในปี 2573 รวมถึงกาหนดให้เพิ่มรายได้
ต่อหัวของกลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
บริการพืนฐานทางสังคมของภาครัฐ
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
• สร้างกลไกการบริหารจัดการภาพรวมของการแก้ปัญหาและความยากจน (กลไกระดับชาติ
การจัดทาแผนและการบูรณาการจังหวัด ตาบล ตามแนวทางการพัฒนาสาคัญ (issue)
• สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การพัฒนาระบบและบูรณาการการจัดระบบบริการสังคมแก่คน
ยากจนเพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับโปรแกรม
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์
 สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 กระทรวงศึกษาธิการ
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กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการการเกษตร
ภาคประชาสังคม
กลุ่มคนยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้เปราะบาง
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โปรแกรมที่ 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ (Smart/ Livable City)
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย (Subprograms/Sectors)
• เมืองน่าอยู่ ทันสมัย ใกล้บ้าน มีงานทา
• การพัฒนาเขตพิเศษและความร่วมมือในภูมิภาค
• ความร่วมมือประชารัฐเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่และเมืองอัจฉริยะ
• การพัฒนาระบบงบประมาณพืนที่และระบบบริหารราชการแผ่นดินเพื่อการกระจาย
ศูนย์กลางความเจริญ
• การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการพืนที่
• การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางและนวัตกรรมในการยกระดับและสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่เอือต่อการกระจายรายได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนศักยภาพของฐาน
ทรัพยากรของแต่ละพืนที่ ทังทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางวัฒนธรรมและสังคม ของแต่
ละจังหวัด
แผนงาน/โครงการสาคัญ
• การสารวจและประเมินศักยภาพ ทุนทรัพยากร ทุนวัฒนธรรม การวิเคราะห์เชิงพืนที่ และ
การวิเคราะห์เชิงสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์
• การเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในพืนที่ ทังการเพิ่มความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพ ใน
การผลิต เพิ่มการจ้างงานโดยการให้ความสาคัญส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาในเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ
• หาโครงสร้างการกระจายรายได้ที่เหมาะสมตามบริบทของการพัฒนาในพืนที่ของเมืองแต่
ละแห่งทังโครงสร้างทางสังคม เชือชาติ วัฒนธรรมการศึกษา ทักษะของแรงงาน
ตัวอย่างรายละเอียดโปรแกรมย่อย
 เมืองน่าอยู่ ทันสมัย ใกล้บา้ น มีงานทา
สถานการณ์: ปัจจุบัน ประเทศไทยประสบปัญหาความเหลื่อมลาของเมืองศูนย์กลางความเจริญ
ทังด้านการศึกษา สาธารณสุข และศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่เป็นหลัก ทาให้เกิด
การอพยพของผู้คนเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีในชีวิต อาทิ แรงงานจานวนมากละทิงถิ่นฐานเข้าไปทางานใน
เมืองใหญ่ พืนที่ชนบทจึงขาดแรงงาน ขณะเดียวกัน การเติบโตของเมืองที่ไม่สมดุลส่งผลกระทบต่อเมืองใหญ่
เช่นกัน อาทิ การเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสังคม และความแออัด ในเมืองใหญ่ ดังนัน การกระจาย
ศูนย์กลางความเจริญไปยังเมืองรอง และเมืองขนาดเล็ก และสร้างเมืองน่าอยู่เป็นแนวทางที่ควรเร่งพัฒนา
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
1. การพัฒนา s-curve ที่ตังอยู่บนฐานทรัพยากรของท้องถิ่นเพื่อ การพัฒนาเศรษฐกิจระดับ
พืนที่ เป็นแนวทางหนึ่งในการกระจายความเจริญ เพื่อให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจใน
ระดับจังหวัด เกิดการกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมลาของการจัดสรรและการกระจาย
ผลผลิตและความมั่งคั่งทังด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ โดยประชาชนในพืนที่
ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพืนฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน ทังนี เพื่อลดปั ญหาการ
อพยพย้ายถิ่นไปสู่เมืองใหญ่
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2. การพัฒนาความรู้และพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยความรู้ต้อง
มากกว่ า ระดั บ การวิ จั ย หากเพื่ อ การพั ฒ นา ซึ่ ง ความรู้ ดั ง กล่ า วจะถู ก ใช้ เ ป็น ข้ อ มู ล เชิง
ประจักษ์ (evidence base) ในการกาหนดทิศทางการพัฒนา
3. สร้างแนวทางกลไกใหม่เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการสร้างโครงการพัฒนาเมือง
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับโปรแกรม
 กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
 กระทรวงพาณิชย์
 กระทรวงแรงงาน
 กระทรวงศึกษาธิการ
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 กระทรงอุตสาหกรรม
 การเคหะแห่งชาติ
 สถาบันวิจัยเพือ่ การพัฒนาประเทศไทย
(TDRI)
 ภาคเอกชน อาทิ บริษัทพัฒนาเมือง

แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
16. ปฏิรูประบบ ววน. (Reinventing Research System)
ตัวอย่างโปรแกรมย่อย (Subprograms/Sectors)
• หลักสูตรร่วมวิจัยและนวัตกรรมกับภาคเอกชน (Real sector linkage: R&D, tech
transfer, curriculum)
• การออกแบบระบบบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้าน ววน.
• การออกแบบระบบการจัดสรรทุนและบริหารงบประมาณ
• การออกแบบระบบติดตามประเมินผล
• การออกแบบระบบเชื่อมโยงข้อมูล
แผนงาน/โครงการสาคัญ
• Global partnership program
ตัวอย่างรายละเอียดโปรแกรมย่อย
 Global partnership program
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกิดเป้าหมายร่วมและมีการทางานที่สอดรับกันอย่าง
มีประสิทธิผล และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานวิจัยทังในและ
ต่างประเทศ สร้างโอกาสในการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านความ
ร่วมมือระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มสมรรถนะของประเทศไทยในการเลือก การรับ การถ่ายทอด และการ
ร่วมมือกับบุคคล หรือหน่วยงานต่างประเทศ ทาให้ได้วิทยาการและเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม
ทิศทางการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม:
การสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนบุคลากร ววน. การทางานวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยไทย
กับนักวิจัยและภาคเอกชนต่างประเทศในสาขาที่มีความสาคัญของประเทศ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับโปรแกรม
 มหาวิทยาลัยกลุ่มที่มุ่งสู่คุณภาพระดับโลก
 มหาวิทยาลัยเป็นเลิศในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและภูมิภาค
 มหาวิทยาลัยเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 มหาวิทยาลัยและภาคเอกชนต่างประเทศ
 แหล่งทุนต่างประเทศ
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