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(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

จัดท�ำโดย
คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ออกแบบและจัดพิมพ์
บริษัท โคคูน แอนด์ โค จ�ำกัด
๘๑ ซอยโชคชัย ๔ ซอย ๔๖ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
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(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

ค�ำน�ำ
รัฐบาลได้กำ� หนดนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ทีเ่ น้นการปรับเปลีย่ นโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
ไปสูเ่ ศรษฐกิจทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรม การวิจยั เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาไปสูก่ ารสร้างนวัตกรรมจึงเป็น
ส่วนทีส่ ำ� คัญต่อการขับเคลือ่ นนโยบายนี้ และเพือ่ ให้เกิดการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ที่เป็นแนวทางให้ประเทศมียุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาประเทศ
การวิจัยและนวัตกรรมจึงจ�ำเป็นที่จะต้องมียุทธศาสตร์ระยะยาวเช่นเดียวกัน
การจัดท�ำยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ได้พจิ ารณาแนวโน้ม
ขนาดใหญ่ของโลก (Megatrends) และสัญญาณอ่อน (Weak signals) ในทุก ๆ มิตทิ จี่ ะพัฒนาเป็น
แนวโน้มที่ส�ำคัญในอนาคต รวมทั้งได้พิจารณาความไม่แน่นอน (Uncertainties) ที่จะเกิดขึ้น
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมฉับพลัน (Disruptive change)
โดยจ�ำเป็นต้องพิจารณาถึงโอกาสเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าต่าง ๆ ให้กับประเทศและพิจารณาถึง
ความท้าทายข้างหน้าเพื่อสร้างขีดความสามารถในการรองรับ รวมทั้งการต่อยอดการวิจัยไปสู่
การสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ แก้ปญ
ั หาสังคม และมีความเป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม โดยให้ความส�ำคัญกับบทบาทน�ำของภาคเอกชน และภาคการศึกษา โดยมีภาครัฐ
เป็ น ภาคส่ ว นที่ ใ ห้ ก ารส่ ง เสริ ม สนับสนุน เพื่อให้ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) บรรลุวสิ ยั ทัศน์ตามทีก่ ำ� หนดไว้ นอกจากนัน้ การขับเคลือ่ นตามยุทธศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) จะท�ำให้เกิดการปฏิรูประบบวิจัย
และนวัตกรรมครั้งส�ำคัญ รวมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงในเป้าหมาย ทิศทาง การบริหารจัดการ
และระบบงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ที่สามารถส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และท�ำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก
๒๐ ปีข้างหน้า
สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

สารบัญ
ค�ำน�ำ	
บทสรุปผู้บริหาร

หน้า

บทที่ ๑	 บทน�ำ
บทที่ ๒	แนวโน้มโลกและผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม
บทที่ ๓	 สถานภาพระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย
๓.๑ หลักการส�ำคัญ นโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ สถานภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย
๓.๓ จุดแข็งด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย
๓.๔ ความท้าทายด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย
บทที่ ๔	 การปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรม
๔.๑ ทิศทางและนโยบายการขับเคลื่อนของประเทศไทย
๔.๒ ความเป็นมาของการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย
๔.๓ แนวทางการขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย
บทที่ ๕ ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
๕.๑ วิสัยทัศน์
๕.๒ เป้าประสงค์
๕.๓ ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑: การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒: การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ
บทที่ ๖ กลไกการขับเคลื่อน การติดตามเเละประเมินผล
๖.๑ กลไกการขับเคลื่อน
๖.๒ การติดตามเเละประเมินผลยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
บทที่ ๗ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ภาคผ นวก 									
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(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่ ๑ ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมฉับพลัน
(Global disruptive change)
ภาพที่ ๒ โครงสร้างการด�ำเนินงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ภาพที่ ๓ ทิศทางการปรับเปลี่ยนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ภาพที่ ๔ ความเป็นมาของการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ภาพที่ ๕ แผนงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัย
และนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ภาพที่ ๖ ระบบบริหารงบประมาณแผนงานวิจัยและนวัตกรรมส�ำคัญ

๘
๒๘
๒๙
๓๐
๘๖
๘๙
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(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

บทสรุปผู้บริหาร
การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม
และการรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศ สามารถน�ำพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้
ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล�้ำ และกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา รวมทั้งท�ำให้ประเทศ
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ จากกระแสการเปลีย่ นแปลงของโลก และสร้างความ
สามารถในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และเป้าหมายประเทศไทย ๔.๐ สภานโยบาย
วิ จั ย และนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ โดยคณะอนุ ก รรมการด้ า นนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม จึงได้จดั ท�ำ “ยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)” ขึน้
โดยผ่ า นกระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มจากผู ้ ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งจากหน่ ว ยงานในระบบวิ จั ย และ
นวัตกรรมของประเทศ เพื่อเป็นกรอบแนวทางของประเทศในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ
สามารถใช้แก้ไขปัญหาทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมอย่างมีนยั ส�ำคัญ สร้างขีดความสามารถ
ทางเทคโนโลยีรองรับการเติบโตในระยะยาว โดยค�ำนึงถึงแนวโน้มหลักในสังคมโลกทางด้านสังคม
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และการเมือง ได้แก่ การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากร โลกาภิวตั น์
และตลาดในอนาคต การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ความท้าทายด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กระแสสังคมฐานความรู้ การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ
ระดับประเทศ และภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ ที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในอนาคต ดังนั้น
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมฉับพลันอย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยจึงจ�ำเป็นต้องมี
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมที่จะท�ำให้ประเทศสามารถสร้างและเก็บเกี่ยวคุณค่าและ
มูลค่าต่าง ๆ รวมทัง้ การสร้างขีดความสามารถให้กบั สังคมและประชาชนในประเทศได้ในระยะยาว
ทั้ ง นี้ โดยมีจุดมุ่งหมายขั้นสุดท้ายให้ ก ารวิ จัย และนวั ตกรรมของประเทศเป็ นส่ วนส� ำ คั ญ ที่
สนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ได้น้อมน�ำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นแนวทางในการจัดท�ำ
รวมทั้งได้ทบทวนนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย ได้แก่
ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของ
บทสรุปผู้บริหาร
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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ประเทศ กรอบยุทธศาสตร์การวิจยั แห่งชาติ ๒๐ ปี ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั แห่งชาติ
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา สภาปฏิรูปแห่งชาติ รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่เป็นเป้าหมายของประชาคมโลก
ประเทศไทยถูกจัดอยูใ่ นประเทศรายได้ปานกลางตอนบน (Upper middle income country)
ในปี ๒๕๖๐ สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development :
IMD) ได้ จั ด อั น ดั บ ให้ ป ระเทศไทยมี ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ในอั น ดั บ ที่ ๒๗ จาก
๖๓ ประเทศ โดยพิจารณาจากปัจจัยหลัก ได้แก่ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพภาครัฐ
ประสิทธิภาพภาคธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ปัจจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานภาพการวิจัย
และพัฒนาของประเทศ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ ๓๖ และ
โครงสร้างพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์มคี วามสามารถในการแข่งขันอยูใ่ นอันดับที่ ๔๘ โดยปัจจัยย่อย
ทีใ่ ช้สำ� หรับพิจารณาโครงสร้างพืน้ ฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทสี่ ำ� คัญ ได้แก่ ค่าใช้จา่ ย
ด้านการวิจัยและพัฒนา งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม บุคลากร
ด้านการวิจยั และพัฒนา บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดุลการช�ำระเงินทางเทคโนโลยี
สิทธิบัตร และผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจยั และนวัตกรรมพบว่า ประเทศไทยมีจดุ แข็งในหลายด้าน ได้แก่ ภาคเอกชนมีบทบาทหลัก
ในระบบวิจัยและนวัตกรรม มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจ
มีกฎหมายและแรงจูงใจที่เอื้อต่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง
มีวฒ
ั นธรรมแห่งการเรียนรูก้ ารเป็นผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurship) และมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย
ก็ ป ระสบความท้าทายในหลาย ๆ ด้ า นเช่ นกั น ได้ แ ก่ ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ที่ เข้ า
สู่ยคุ อุตสาหกรรม ๔.๐ การเปลีย่ นแปลงของโลกทีส่ ำ� คัญ เช่น สังคมสูงวัย การเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ การยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
(Small and Medium Enterprises: SMEs) รวมถึงวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) การขาดแคลน
นักวิจยั วิศวกร ช่างเทคนิค และบุคลากรรายสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย การพัฒนาและบูรณาการ
ระบบมาตรฐาน คุณภาพ ทดสอบ สอบเทียบ การก�ำหนดโจทย์วิจัยและนวัตกรรมที่ตอบ
ความต้องการของภาคการผลิตและบริการและแก้ปัญหาสังคม การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและ
กฎระเบียบของรัฐให้ทันสมัย ความเหลื่อมล�้ำทางสังคม และการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค�ำสั่งที่ ๖๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรือ่ ง การปฏิรปู ระบบวิจยั และนวัตกรรมของประเทศ ให้มสี ภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ
เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
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บทสรุปผู้บริหาร
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

ประเทศ ตลอดจนก�ำกับและติดตามการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ และประเมินผล
การด�ำเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีเอกภาพ อันเป็นประโยชน์ตอ่ การแก้ไขปัญหาการวิจยั
ของประเทศ และปฏิรปู การบริหารราชการแผ่นดิน จึงได้มกี ารจัดตัง้ สภานโยบายวิจยั และนวัตกรรม
แห่งชาติขนึ้ ต่อมา สภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบูรณาการบริหาร
จัดการปฏิรปู ระบบวิจยั และนวัตกรรม และคณะอนุกรรมการ ๔ คณะ ประกอบด้วย ๑) คณะอนุกรรม
การด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ๒) คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากร
วิจัยและนวัตกรรม ๓) คณะอนุกรรมการด้านการปรับระบบงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมแบบ
บูรณาการ และ ๔) คณะอนุกรรมการด้านการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้จดั ท�ำยุทธศาสตร์การวิจยั
และนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยมีทศิ ทางการปรับเปลีย่ นระบบวิจยั และนวัตกรรม
ของประเทศใน ๕ ประเด็นหลัก ดังนี้ ๑) ปรับเปลี่ยนจากการวิจัยและนวัตกรรมที่มาจากอุปทานที่
ตอบโจทย์ของผูว้ จิ ยั ไปสูก่ ารวิจยั และนวัตกรรมทีม่ าจากอุปสงค์เพือ่ ตอบโจทย์ประเทศ ภาคเศรษฐกิจ
ภาคสังคม ๒) ปรับแนวทางการจัดสรรทุนวิจัยจากหัวข้อวิจัยรายโครงการ เป็นวาระการวิจัยที่เป็น
โครงการขนาดใหญ่ มีเป้าหมายชัดเจนทีต่ อบโจทย์การพัฒนาประเทศ ๓) ปรับแนวทางการวิจัยและ
พัฒนาที่กระจายไปทุกสาขา เป็นการวิจัยและพัฒนาที่มีจุดเน้นเพื่อสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ
๔) ต้องมีการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี และการพัฒนาและการใช้
เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมกับประเทศ และ ๕) ปรับกระบวนการด�ำเนินงานจากหน่วยงานเดียว ซึง่ ท�ำให้
เกิดการทับซ้อนระหว่างหน่วยงาน เป็นการด�ำเนินงานในรูปแบบทีเ่ กิดการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการ
วิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางการปรับเปลี่ยนระบบ
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ได้ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน ดังนี้ ๑) บูรณาการแผนงานวิจัย
และนวัตกรรมที่มีจุดมุ่งเน้นและกลไกที่ชัดเจน ๒) ด�ำเนินการแบบมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์
๓) มีมาตรการสนับสนุนการจัดหาเทคโนโลยีหรือผลงานวิจัยจากหลายแหล่งมาพัฒนาต่อยอด
(Technology acquisition) ที่เข้าได้กับรูปแบบทางธุรกิจ (Business model) เพื่อให้เกิดผล
เชิงพาณิชย์จริง ๔) ปลดล็อคข้อจ�ำกัดและอุปสรรคการน�ำผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ (โดยเฉพาะอย่างยิง่
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์) และ ๕) จัดโครงสร้างหน่วยงานในระบบวิจยั และนวัตกรรมให้ชดั เจน
ไม่ทบั ซ้อนเชิงผลประโยชน์ สามารถติดตามและประเมินผลได้
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ว่า
“ประเทศไทยใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นก�ำลังอ�ำนาจแห่งชาติ เพือ่ ก้าวไปสูป่ ระเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
ภายใน ๒๐ ปี ด้วยความมัน่ คง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจยั และนวัตกรรมเพื่อการสร้างความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ
ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชวี ภาพ
และเทคโนโลยีการแพทย์ ๒) เศรษฐกิจดิจทิ ลั และข้อมูล ๓) ระบบโลจิสติกส์ ๔) การบริการมูลค่าสูง
และ ๕) พลังงาน
บทสรุปผู้บริหาร
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจยั และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) สังคมสูงวัยและสังคมไทย
ในศตวรรษที่ ๒๑ ๒) คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ๓) สุขภาพและคุณภาพชีวิต ๔) การบริหาร
จัดการน�้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม และ ๕) การกระจายความเจริญ
และเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิจยั และนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรูพ
้ ื้นฐานของประเทศ
ประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) องค์ความรู้พื้นฐาน
และเทคโนโลยีฐาน ๒) องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ และ ๓) การวิจัย
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจยั และนวัตกรรม
		
ของประเทศ
ประกอบด้วย ๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) การปรับระบบวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ ๒) บุคลากรและเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรม ๓) ระบบบริหาร
จัดการงานวิจัย ๔) เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม ๕) ระบบแรงจูงใจ ๖) โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ
ของประเทศ และ ๗) โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอด
อุตสาหกรรมการเกษตรและสุขภาพ
เพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีผลกระทบทาง
เศรษฐกิจชัดเจน ปลดล็อคปัญหาของประเทศ สร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในวงกว้าง
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) จึงก�ำหนดแผนงานวิจัยและ
นวัตกรรมส�ำคัญ (Spearhead research and innovation program) โดยในแต่ละแผนงาน
วิจยั และนวัตกรรมส�ำคัญได้กำ� หนดขอบเขตของแผนงานนัน้ ๆ เพือ่ เป็นแนวทางในการจัดท�ำแผน
ในระดับแผนแม่บทจนถึงแผนในระดับปฏิบตั กิ ารต่อไป ทัง้ นี้ ขอบเขตของแผนงานนัน้ ๆ ครอบคลุม
ถึงการวิจัยเชิงนโยบาย (Policy research) ที่สามารถน�ำไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบายได้
และแผนงานวิจัยและนวัตกรรมส�ำคัญดังกล่าวจะถูกให้ความส�ำคัญในช่วงของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ในระยะเริม่ ต้นเพือ่ ให้มผี ลลัพธ์
(Outcome) ในระยะ ๓ – ๕ ปี ทั้งนี้ แผนงานวิจัยและนวัตกรรมส�ำคัญจะได้รับการทบทวนและ
ปรับปรุงเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสมเพือ่ ให้กา้ วทันต่อบริบททีเ่ ปลีย่ นแปลงไป อีกทัง้ นอกจาก
การก�ำหนดขอบเขตของการวิจัยและนวัตกรรมในแผนงานวิจัยและนวัตกรรมส�ำคัญที่ก�ำหนดไว้
ในยุทธศาสตร์นี้ หน่วยงานในระบบวิจยั และนวัตกรรมยังสามารถเสนอแผนงานวิจยั และนวัตกรรม
ส�ำคัญ และแผนงานหรือโครงการวิจัยอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก�ำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) นี้ได้
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(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

เพื่อให้การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
สามารถเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมจึงได้ก�ำหนดกลไกการขับเคลื่อน ดังนี้ ๑) ก�ำหนดให้ยุทธศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เป็นกรอบในการด�ำเนินงานและจัดสรร
งบประมาณ ๒) จัดท�ำพระราชบัญญัติการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยการจัดตั้งสภา
นโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติและส�ำนักงานของสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่
มีอ�ำนาจหน้าที่และบทบาทสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....
รวมทั้งปรับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการปฏิรูประบบวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ ๓) ปรับระบบบริหารจัดการงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม โดยแบ่ง
ออกเป็น ๒ แผนงานหลัก ได้แก่ แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และแผนงานวิจัยและนวัตกรรม
ส�ำคัญ ๔) จัดท�ำแผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี ตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ๕) สร้างการมีสว่ นร่วมกับทุกภาคส่วนเพือ่ สร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญ
กลไกการขับเคลือ่ น และประโยชน์ของการวิจยั และนวัตกรรมทีเ่ ป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาและการเสริม
สร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การวิจยั
และนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) จะมีการจะติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดเป้าหมาย
หลักในภาพรวม และตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ เพือ่ ให้ทราบผลส�ำเร็จของผลผลิตและผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้
รวมทัง้ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนยุทธศาสตร์การวิจัย
และนวัตกรรมในอนาคต
ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) จะเร่งขับเคลื่อนการใช้
การวิจยั และนวัตกรรมเป็นกลไกในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และเป้าหมายประเทศไทย ๔.๐
เพื่อน�ำพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
และเกิดการเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยคาดว่าจะเกิดผลกระทบที่ส�ำคัญในภาพรวมของประเทศภายใน
ปี ๒๕๗๙ ประกอบด้วย ๑) ประเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว และเป็นผู้น�ำ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพในระดับโลก เช่น อุตสาหกรรมอาหารเพือ่ สุขภาพ อุตสาหกรรม
สารชี ว ภาพ และอุ ต สาหกรรมวั ส ดุ ท างการแพทย์ รวมทั้ ง การท่ อ งเที่ ย วและบริ ก ารมู ล ค่ า สู ง
๒) สังคมไทยมีความมัน่ คงและมีภมู คิ มุ้ กันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทัง้ มีความยัง่ ยืน
เป็นประเทศแรก ๆ ทีป่ ระสบผลส�ำเร็จในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ๓) เกิดการบูรณาการ
การท�ำงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม โดยมีแผนงาน
วิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ที่ด�ำเนินการโดยหน่วยงานในภาคส่วนต่าง ๆ รองรับการขับเคลื่อนที่
ส�ำคัญของประเทศ ๔) ค่าใช้จา่ ยด้านการวิจยั และพัฒนาเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ ๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ ๕) สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น ๘๐:๒๐
และ ๖) สัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่า ๖๐ คน ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
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บทที่ ๑
บทน�ำ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีเสถียรภาพจ�ำเป็นต้องอาศัยความรู้และความก้าวหน้าใน
การวิจยั และนวัตกรรมทีต่ อ้ งมีการสร้างและสะสมองค์ความรูใ้ ห้ทนั สมัยตลอดเวลา เพือ่ เป็นกลไกส�ำคัญในการน�ำพา
ประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ซึง่ ต้องขับเคลือ่ นประเทศจากประเทศที่ใช้แรงงานเข้มข้นไป
เป็นประเทศที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม อันเป็นการกระจายรายได้
การลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน การสร้างภูมิคุ้มกัน และท�ำให้ประเทศ
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระแสของการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) จัดท�ำขึ้นโดยเชื่อมโยงกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ

๑. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสเเละ
ความเสมอภาคทางสังคม ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่ น คงแห่ ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาประเทศสู ่ ค วามมั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น
๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ ๘) ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม ๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ และ ๑๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

๓. วาระการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐

ประกอบด้วย ๑) วาระที่ ๑ การเตรียมคนไทย ๔.๐ เพื่อก้าวสู่โลกที่หนึ่ง ๒) วาระที่ ๒ การพัฒนาคลัสเตอร์
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ๓) วาระที่ ๓ การบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ
ทีข่ ับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ๔) วาระที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านกลไกของ
๑๘ กลุม่ จังหวัด และ ๗๗ จังหวัด และ ๕) วาระที่ ๕ การบูรณาการอาเซียน เชือ่ มโยงประเทศไทยสูป่ ระชาคมโลก

๔. กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี

ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ๒) ยุทธศาสตร์ด้านเกษตร ๓) ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม
๔) ยุทธศาสตร์ด้านสังคม ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ๖) ยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน และ
๗) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
จากการวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ สามารถสรุปประเด็นมุ่งเน้นของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหา
ส�ำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล อาทิ อาหาร เกษตร การแพทย์ ดิจิทัล
ระบบโลจิสติกส์ การบริการ พลังงาน รวมถึงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and
Medium Enterprises: SMEs) โดยเน้นการน�ำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
๒. ด้านสังคม มุ่งเน้นการสร้างสังคมไทยให้ก้าวไปสู่สังคมในศตวรรษที่ ๒๑ ที่คนไทยมีสุขภาพที่ดี
มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ มีความเท่าเทียม มีการกระจายความเจริญ มีความมัน่ คงปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาส�ำคัญของประเทศได้
๓. ด้านการสร้างองค์ความรู้ มุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐานเพื่อสะสมความรู้ และการพัฒนาต่อยอดด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านสังคมและความเป็นมนุษย์ ที่มีความส�ำคัญเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินชีวิต
ประจ�ำวันของคนในสังคม เช่น การละเมิดสิทธิเสรีภาพ การปลูกจิตส�ำนึก เป็นต้น
๔. ด้านปัจจัยสนับสนุน มุง่ เน้นการพัฒนาบุคลากรให้มคี ณ
ุ ภาพ มีสขุ ภาวะทีด่ ี สามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ อือ้ ต่อการวิจยั และนวัตกรรม การสร้างกลไกความเชือ่ มโยงระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
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บทที่ ๑ : บทน�ำ
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

ในการจัดท�ำยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ได้น�ำประเด็นมุ่งเน้นของ
รัฐบาลมาก�ำหนดเป็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
			 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
			 โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้เกิดการน�ำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพิ่ม
ขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสังคม และ
สร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
มีเนือ้ หาหลัก ๖ ส่วน ประกอบด้วย
		 แนวโน้มโลกและผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศไทยด้วยการวิจยั และนวัตกรรม
		 สถานภาพระบบวิจยั และนวัตกรรมของประเทศไทย
		 การปรับเปลีย่ นทิศทางการขับเคลือ่ นระบบวิจยั และนวัตกรรม
		 ยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม
		 กลไกการขับเคลือ่ น การติดตามและประเมินผล
		 ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

บทที่ ๑ : บทน�ำ
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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บทที่ ๒
แนวโน้มโลกและผลกระทบ
ต่อการพัฒนาประเทศไทย
ด้วยการวิจยั และนวัตกรรม

แนวโน้มใหญ่ (Megatrends)
แนวโน้มหลักในสังคมโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกคนและท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในระยะยาว ทั้งด้านสังคม
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง การวิเคราะห์ถึงผลกระทบของแนวโน้มใหญ่จะท�ำให้เกิด
การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ แนวโน้มใหญ่ที่ส�ำคัญส�ำหรับโลกอนาคตในปี ๒๕๗๓
ได้แก่ ๑
	๑. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
		 สัดส่วนของประชากรโลกที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๒.๓ ในปี ๒๕๕๘
เป็นร้อยละ ๑๖.๕ ในปี ๒๕๗๓ หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๔ ซึ่งเร็วกว่าช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๘ ที่เพิ่มขึ้น
เพียงร้อยละ ๒.๓ ท�ำให้สัดส่วนประชากรในวัยแรงงานลดลง ส่งผลถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้าลง
		 ประเทศไทยมีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรไปในทิศทางเดียวกัน อัตราการเกิดใหม่ของประชากร
ลดลงจากการตัดสินใจชะลอการมีบุตรของแต่ละครอบครัว ประชากรมีอายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้นด้วยการพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เกิดปรากฏการณ์สงั คมสูงวัยซึง่ ผูส้ งู อายุมโี อกาสเป็นผูพ้ งึ่ พิงมากขึน้ เกิดการโยกย้าย
ถิ่นฐานทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ การเข้าสู่สังคมเมือง แรงงานยังคงมีปัญหาด้านคุณภาพและการ
ถูกทดแทนด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และประชากรจะมีอัตราส�ำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงขึ้นแต่ยังคง
มีความเหลือ่ มล�้ำทางการศึกษา การเปลีย่ นแปลงเหล่านีจ้ ะท�ำให้เกิดความท้าทายใหม่ในประเทศไทย ได้แก่ การ
รักษาการเติบโตและสัดส่วนของประชากร การจัดการด้านสาธารณสุขและการศึกษา แต่การพลิกโฉมด้านสังคม
๑
4 Trend compendium 2030, Roland Beger Strategy Consultants.
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

อาจก่อให้เกิดโอกาสใหม่แก่ประเทศไทย เช่น การขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ การเกิดตลาด
ใหม่ด้านการบริการส�ำหรับผู้อุปโภคบริโภคเฉพาะกลุ่ม เป็นต้น
๒. โลกาภิวัตน์และตลาดในอนาคต
กระแสโลกาภิวัตน์ได้น�ำมาซึ่งการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ เงินทุน บุคคล สารสนเทศ
องค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยี การค้าเสรีได้นำ� มาซึง่ การแข่งขันในตลาดโลกทีร่ นุ แรงขึน้ ประเทศต่าง ๆ พยายามรวมกลุม่
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยสร้างตลาดร่วม เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน และใช้ประโยชน์จากการ
ไหลของกระแสความรูแ้ ละการเคลือ่ นย้ายแรงงานทักษะสูงหรือแรงงานทีม่ คี วามสามารถพิเศษเพือ่ สร้างนวัตกรรม
ความท้าทายของประเทศไทยคือการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพเพื่อแข่งขันกับผูผ้ ลิตและผูใ้ ห้
บริการจากต่างประเทศ อีกทัง้ เป็นการเปิดโอกาสในการขยายธุรกิจในเขตเศรษฐกิจทีม่ ขี อ้ ตกลงการค้าเสรีรว่ มกัน
นอกจากนี้ยังต้องให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small
and Medium Enterprises: SMEs) และเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเปรียบเหมือนกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจไทย
ให้อยู่รอดได้ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นในยุคการค้าเสรีและโลกาภิวัตน์
นอกจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจแล้ว ผลกระทบด้านความมัน่ คงอันเนือ่ งมาจากการเผยแพร่ลทั ธิสดุ โต่ง
(Extremism) ลัทธินิยมความรุนแรง และอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้ประโยชน์จากการเชือ่ มโยงทีด่ ขี นึ้ เป็นสิ่งที่
ประเทศไทยต้องเตรียมการรับมือเช่นกัน
๓. การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากรโลกโดยเฉพาะชนชัน้ กลางที่เพิ่มขึ้นท�ำให้ความต้องการทรัพยากรธรรมชาติเพิม่ ขึน้ จึงต้องค�ำนึง
ถึงความมัน่ คงด้านน�ำ้ ด้านอาหาร และด้านพลังงานซึง่ มีความเกีย่ วพันกัน (Nexus) ภาวะขาดแคลนทรัพยากรน�ำ้
จะส่งผลให้เกิดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
และการอนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงด้านอาหาร เช่นเดียวกับความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งต้องการ
การวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
๔. ความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกเป็นสาเหตุหลักที่ท�ำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ซึ่งเกิดจากการด�ำเนิน
กิจกรรมของมนุษย์โดยตรง ในปี ๒๕๗๓ คาดว่าโลกจะมีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ประมาณ ๑ องศาเซลเซียส ซึ่งอาจ
ส่งผลให้อัตราการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ และระดับน�้ำทะเลสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจาก
การละลายของน�้ำแข็งขั้วโลกและการขยายตัวของน�้ำในมหาสมุทร
ส�ำหรับประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก และภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและส่งผลต่ออัตราการเติบโตด้านการเกษตรและชีวิตความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ ความท้าทายที่ส�ำคัญคือการเตรียมการเพื่อรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในอนาคต
และส่งเสริมให้เกิดความตระหนักด้านสิง่ แวดล้อมเพือ่ แก้ปญั หามลภาวะและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไก
หรือมาตรการต่าง ๆ เช่น นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน ภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่ง การจัดการพื้นที่สีเขียว
บทที่ ๒ : แนวโน้มโลกและผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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ในเขตเมือง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม วิกฤตและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้ ก่อให้เกิดโอกาส
ในการลงทุนด้านการพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น แบบจ�ำลองเพื่อคาดการณ์การเกิดภัยพิบัติ และเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน หรือพลังงานสะอาด เป็นต้น
๕. กระแสสังคมฐานความรู้
การแบ่งปันความรู้ในอนาคตจะมีประสิทธิภาพสูงมาก โดยเฉพาะการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นกลไกใน
การเชื่อมโยง ท� ำ ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสังคมที่มี
เสถียรภาพและโลกทีน่ า่ อยูข่ องคนรุน่ หลัง ส�ำหรับประเทศไทยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีเงื่อนไข
ความรู้คู่คุณธรรมท�ำให้มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการด�ำรงชีวิตและประกอบอาชีพ
ท�ำให้เกิดความยัง่ ยืนทัง้ ในระดับปัจเจกชน ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ทัง้ นีก้ ารวิจยั และนวัตกรรมเป็นปัจจัย
ส�ำคัญของสังคมฐานความรู้ โดยต้องมีการจัดการความรูท้ ดี่ ี ทัง้ การสร้างและการกระจายความรูส้ ู่ประชาชน และ
คนในสังคมต้องเข้าถึงความรู้ได้อย่างทั่วถึง นอกจากมิติด้านความรู้แล้ว มิติด้านคุณธรรมก็เป็นเงื่อนไขที่ส�ำคัญ
ของสังคมที่เจริญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมเป็นสิ่งที่ชว่ ยลดการใช้ความรุนแรง การทุจริต
และการเอารัดเอาเปรียบซึง่ กันและกัน ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงปลอดภัยของประชาชนและเสถียรภาพ
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
๖. การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบระดับประเทศ
โลกในอนาคตจะมีความร่วมมือที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การร่วมกันพัฒนาเพื่อแก้ปัญหามลภาวะซึง่ ส่ง
ผลกระทบต่อทุกประเทศ การมีสว่ นร่วมในนโยบายระดับประเทศโดยการลงนามในข้อตกลงด้านการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ เป็นต้น
ประเทศไทยมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบระดับประเทศด้วยการให้การรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
ค.ศ. ๒๐๓๐ (The Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ และให้สตั ยาบันต่อความตกลง
ปารีส (Paris agreement) ภายใต้กรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การให้
ความส�ำคัญกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคมโลกเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะปรับ
ทิศทางการพัฒนาให้ยั่งยืนยิ่งขึ้นโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักน�ำและมี ก ารวิ จั ย และ
นวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุน อีกทัง้ เป็นโอกาสทีไ่ ทยจะได้แสดงบทบาททีส่ ร้างสรรค์ในการถ่ายทอดแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี
ตามศาสตร์พระราชาสู่ประเทศก�ำลังพัฒนาอื่น ๆ
๗. บูรพาภิวัตน์และภูมิรัฐศาสตร์ ใหม่
ภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งดุลอ�ำนาจได้เคลื่อนย้ายมาทางเอเชียมากขึน้ จากความส�ำเร็จใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชีย มีผลต่อการก�ำหนด
นโยบายการต่างประเทศและนโยบายการค้าระหว่างประเทศของไทย องค์ความรู้จากการวิจัยจะช่วยสนับสนุน
การก�ำหนดท่าทีที่ถูกต้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศในเวทีความร่วมมือต่าง ๆ เช่น ประชาคมอาเซียน
เวทีอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง และเวทีความร่วมมือหนึง่ แถบหนึง่ เส้นทาง (One Belt, One Road) เป็นต้น เวที
ความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางริเริ่มโดยสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นกลไกส�ำคัญในการเชื่อมโยงภูมิภาค
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บทที่ ๒ : แนวโน้มโลกและผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

อาเซียน เอเชียใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรปเข้าด้วยกัน หากค�ำนึงถึงศักยภาพของ
ประเทศไทยในด้านท�ำเลที่ตั้งและด้านอื่น ๆ ประเทศไทยอาจมีโอกาสในการขยายตลาดไปสู่หลายประเทศ
ทัว่ โลกผ่านเวทีความร่วมมือหนึง่ แถบหนึง่ เส้นทาง และในขณะเดียวกันจะเป็นประตูสอู่ าเซียนและอนุภมู ภิ าคลุม่
แม่น�้ำโขงได้
๘. เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มีการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีโดยการควบรวมองค์ความรู้จากหลากหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน เกิดเป็น
เทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลัน (Disruptive technology) ที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างกว้างขวาง
ท�ำให้คุณภาพชีวิตสูงขึ้น เกิดรูปแบบการผลิตและบริการใหม่ ๆ สร้างอาชีพและการจ้างงานรูปแบบใหม่ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็อาจทดแทนแรงงานคนรูปแบบเดิมและอาจท�ำให้การผลิตและบริการรูปแบบเดิมต้องยุตลิ ง เช่น ๒
อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (Mobile internet) การวางระบบอัตโนมัติทดแทนแรงงานคน รวมถึงแรงงานที่มีความรู้
(Automation of knowledge work) การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things) การประมวลผลแบบ
คลาวด์ (Cloud computing) หุ่นยนต์ขั้นสูง (Advanced robotics) การถอดรหัสพันธุกรรม (Next-generation
genomics) ยานยนต์อตั โนมัติ (Autonomous vehicles) หน่วยเก็บพลังงาน (Energy storage) การพิมพ์ ๓ มิติ
(3D printing) วัสดุขั้นสูง (Advanced materials) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)
เทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลันทีเ่ กิดขึน้ จะส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของประเทศไทย ทัง้ เป็นการยกระดับ
การด�ำเนินงานและกระตุ้นให้เกิดการเตรียมพร้อมรับมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ๑) เพิ่มประสิทธิภาพ
และเพิ่มความโปร่งใสในการท�ำธุรกรรมและการให้บริการของภาครัฐและภาคเอกชน ๒) เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ ผ่านการปรับโครงสร้างการผลิต โครงสร้างการแข่งขัน เพิ่มผลิตภาพ
ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ เปลี่ยนรูปแบบวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต ลดต้นทุน ลดทรัพยากร
ลดตัวกลางการท�ำธุรกรรม และเพิ่มโอกาสให้แก่วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ๓) เปลี่ยนโครงสร้างการจ้างงาน
พัฒนาคนให้มที กั ษะใหม่ตลอดเวลา และปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ ๔) เพิม่ ความปลอดภัย และแก้ปญ
ั หาการจราจร โดย
ภาครัฐต้องปรับเปลีย่ นกฎระเบียบและการจัดการเพือ่ รองรับ ๕) ยกระดับด้านสุขภาพและการแพทย์ เพิ่มอายุขัย
ของประชากร ปรับเปลี่ยนระบบประกันสุขภาพ ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ที่ตอบโจทย์เฉพาะ ซึ่งประเทศไทย
ต้องเตรียมข้อก�ำหนดทางจริยธรรมและกฎหมายรองรับ และ ๖) เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและการใช้
พลังงานหมุนเวียนของโลก ลดต้นทุนในการผลิตพลังงาน และลดผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ดังนัน้ เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงพลิกโฉมฉับพลัน (Global disruptive change) อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งในด้านโอกาสของประเทศและความท้าทายข้างหน้า ประเทศไทยจึงจ�ำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรมทีจ่ ะท�ำให้ประเทศสามารถสร้างและเก็บเกีย่ วคุณค่าและมูลค่าต่าง ๆ รวมทัง้ การสร้างขีดความสามารถ
ให้กบั สังคมและประชาชนในประเทศได้ในระยะยาว โดยมีเป้าหมายสูงสุดให้การวิจยั และนวัตกรรมเป็นส่วนส�ำคัญ
ทีส่ นับสนุนให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
๒ Disruptive technologies : Advances that will transform life , business , and the global economy ,
McKincy Global Institute
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(Opportunity)
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี

(Carrying Capacity)

ยุทธศาสตร์การวิจัย
และนวัตกรรม ๒๐ ปี
ภาพที่ ๑ ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมฉับพลัน (Global disruptive change)
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บทที่ ๓
สถานภาพระบบวิจัย
และนวัตกรรม
ของประเทศไทย

๓.๑ หลักการส�ำคัญ นโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้อง
๓.๑.๑ ศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ๔ เดือน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจ
มากมาย อันเป็นที่ประจักษ์กับประชาชนชาวไทย ไม่วา่ จะเป็นการศึกษาเรียนรู้จากชุมชน จนเกิดเป็นโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริกว่าสี่พันโครงการทั่วประเทศ ผลจากการทรงงานในระยะเวลาที่ยาวนานนั้นได้
ก่อเกิดเป็นความรู้ขึ้นมากมาย ซึ่งเป็นความอัศจรรย์และปลื้มปีติเป็นล้นพ้น โดยเฉพาะพระราชด�ำรัสทุกครั้งที่
พระราชทานให้แก่พสกนิกรนั้น แท้ที่จริงคือศาสตร์ที่พระองค์ท่านทรงศึกษา ทรงวิจัย ทรงค้นพบ ทรงทดลอง
ทรงปฏิบัติมาแล้วเป็นเวลานานปีและผ่านการกลั่นกรองมาแล้ว จึงกล่าวได้ว่า พระราชด�ำรัสที่พระองค์
พระราชทานนั้น ล้วนเป็นเนื้อหาต้นก�ำเนิดของ “ศาสตร์พระราชา” อันเป็นศาสตร์ของแผ่นดินนั่นเอง ซึ่งมี
ทัง้ เรือ่ งการจัดการน�ำ้ การจัดการดิน การจัดการป่าไม้ การจัดการสิง่ แวดล้อม การพัฒนาการคมนาคม นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ การเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งใน “ศาสตร์พระราชา” ทีเ่ ป็นหลักแนวคิดการพัฒนา
ทีส่ มดุลและยัง่ ยืนในมิตติ า่ ง ๆ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรม หัวใจของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงคือทางสายกลาง อันประกอบด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดี บนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม โดยพระองค์ท่านได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ และถูกน�ำมาเป็น
แนวทางในการน�ำพาประเทศไทยให้ขา้ มพ้นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจตัง้ แต่ปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมา และตัง้ แต่นั้นมา

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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สังคมไทยทุกภาคส่วนได้น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ไปเป็นแนวทางปฏิบัติและประยุกต์ใช้
อย่างแพร่หลาย ทั้งในระดับปัจเจกชน ครอบครัว ชุมชน ระดับประเทศและนานาชาติ
ดังนั้น ความตระหนักในประโยชน์ของศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชน จึงเป็นจุดแข็งที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ หรืออีกนัยหนึง่ เป็นจุดแข็งทีส่ นับสนุนการวิจยั และนวัตกรรมทีข่ บั เคลือ่ นเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม
และวัฒนธรรม ตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

๓.๑.๒ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เริม่ จากการประชุม
Rio+20 เพือ่ เป็นการต่อเนือ่ งจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs)
ซึง่ สิน้ สุดลงในปี ๒๕๕๘ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จในหลายประเทศ องค์การสหประชาชาติจึงได้ก�ำหนดเป้าหมาย
การพัฒนาขึน้ ใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดทีม่ อง การพัฒนาเป็นมิตขิ องเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มี
ความเชื่อมโยงกัน ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๘ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๗๓
ครอบคลุมระยะเวลา ๑๕ ปี ประกอบด้วย ๑๗ เป้าหมาย ดังนี้ ๑) ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่
๒) ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหาร ปรับปรุงโภชนาการ และสนับสนุนการท�ำเกษตรกรรม
อย่างยั่งยืน ๓) สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย
๔) สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคณ
ุ ภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอด
ชี วิ ต ส� ำ หรั บ ทุ ก คน ๕) บรรลุ ค วามเท่ า เที ย มระหว่ า งเพศและเสริ ม สร้ า งความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็ก
๖) สร้ า งหลั ก ประกั น ให้ มี น�้ ำ ใช้ และมีการบริหารจัดการน�้ำ และการสุขาภิบาลอย่ า งยั่งยืนส�ำหรับทุกคน
๗) สร้างหลักประกันให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืน ในราคาที่ย่อมเยา ๘) ส่งเสริมการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุม การจ้างงานเต็มอัตราและงานที่มีคุณค่าส�ำหรับทุกคน ๙) สร้างโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและ
ยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม ๑๐) ลดความไม่เท่าเทียมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ๑๑) ท�ำให้เมือง
และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความปลอดภัย ความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุม
และยั่งยืน ๑๒) สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ๑๓) ด�ำเนินการอย่างเร่งด่วน
เพือ่ ต่อสูก้ บั สภาวะการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและผลกระทบ ๑๔) อนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเล และ
ทรัพยากรทางทะเลอื่น ๆ อย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๕) ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศ
บนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่าที่ยั่งยืน การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งการ
เสื่อมโทรมของดินและฟื้นฟูสภาพดิน และหยุดยัง้ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ๑๖) สนับสนุนสังคม
ที่สงบสุขและครอบคลุมที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มี
ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และทุกคนสามารถเข้าถึงทุกระดับ และ ๑๗) เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไก
การด�ำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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บทที่ ๓ : สถานภาพระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

๓.๑.๓ ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ บั ญ ญั ติ ใ ห้ รั ฐ พึ ง จั ด ให้ มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาวตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการจัดท�ำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพือ่ ให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสูเ่ ป้าหมายดังกล่าว
โดยการจัดท�ำการก�ำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) มีวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ�ำชาติวา่ “มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน”
และได้กำ� หนดยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) ยุทธศาสตร์ดา้ นความมัน่ คง ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔) ยุทธศาสตร์
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๓.๑.๔ แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ
และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพจ�ำเป็นต้อง
อาศัยความรู้และความก้าวหน้าในการวิ จั ย และนวัตกรรมที่ต้องมีการสร้างและสะสมองค์ความรู้ให้ทันสมัย
ตลอดเวลาเพื่อเป็นกลไกส�ำคัญในการน�ำพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และกลายเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจากประเทศที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปเป็น
ประเทศที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม หรือที่เรียกในปัจจุบันว่า
“ประเทศไทย ๔.๐” ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลโดยรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง) จึงได้จดั ท�ำ
แผนการขับเคลือ่ นและปฏิรปู ระบบวิจยั แบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี
เพื่อปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ และก�ำหนดกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติให้ชัดเจน ในการเป็นกลไก
ขับเคลือ่ นประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกลุม่ ประเทศรายได้ปานกลางไปสูป่ ระเทศรายได้สงู และยกฐานะประเทศไทย
ให้เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ภายใน ๒๐ ปีข้างหน้า เนื้อหาหลักประกอบด้วย การวิเคราะห์บริบทความท้าทาย
ที่ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ ที่มา/วัตถุประสงค์ของการจัดท�ำ สถานภาพระบบวิจัย
ของประเทศ ประเด็นปัญหาระบบวิจัยของประเทศ ความสอดคล้องของการวิจัยกับนโยบายประเทศ แผนการ
ขับเคลื่อนและการด�ำเนินการตามแผนการขับเคลื่อน โดยก�ำหนดยุทธศาสตร์การวิจัย ๗ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
๑) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านความมั่นคง ๒) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตร ๓) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้าน
อุตสาหกรรม ๔) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสังคม ๕) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
๖) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านพลังงาน และ ๗) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

บทที่ ๓ : สถานภาพระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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	๓.๑.๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

		 หลักการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
จะมุง่ เน้นการพัฒนาทีน่ อ้ มน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาพื้นฐานในการก�ำกับทิศทาง
การพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างมีดุลยภาพ ค�ำนึงถึงการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว คนในชาติจะต้อง
ได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความเพียร และมีจิตส�ำนึก ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ชาติเป็นส�ำคัญ รวมถึงให้มีความส�ำคัญกับการพัฒนากลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ทั้งการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ กลไกการท�ำงาน
ที่มีหน้าที่ผลักดันประเด็นการพัฒนาส�ำคัญต่าง ๆ และกลไกที่เกี่ยวข้องกับการใช้องค์ความรู้ เพื่อให้ประเทศก้าว
ไปสู่สังคมที่ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ได้ในอนาคต โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๑๐ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ๒) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม ๓) การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ๔) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ๕) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมัง่ คัง่ และยัง่ ยืน ๖) การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ๗) การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ ๘) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ๙) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ และ ๑๐) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

๓.๑.๖ นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔)
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔)
จัดท�ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาประเทศให้มีระบบเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างมีคุณภาพและ
เสถียรภาพ ตลอดจนการกระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรมสูส่ งั คม ชุมชน ท้องถิน่ โดยได้อัญเชิญ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน�ำทางในการพัฒนาควบคู่ไปกับอนาคตของประเทศที่มีวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ “นวัตกรรมเขียว เพือ่ สังคมดี
มีคณ
ุ ภาพและเศรษฐกิจทีม่ เี สถียรภาพ” ซึง่ สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาลทีต่ อ้ งการเห็นประเทศ
สามารถแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน มีเศรษฐกิจชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์รองรับการแก้ปัญหาและพัฒนาในมิติต่าง ๆ ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) การพัฒนา
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ๒) การเพิ่มขีดความ
สามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคเกษตร ผลิตและบริการด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
๓) การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ๔) การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวั ต กรรม และ ๕) การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและปั จ จั ย เอื้ อ ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
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บทที่ ๓ : สถานภาพระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

๓.๑.๗ ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั แห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
		 ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มีวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาโดยใช้การวิจัยและนวัตกรรม มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการน�ำองค์ความรู้
และนวัตกรรมจากงานวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในด้านสังคมและเศรษฐกิจ และมีความพร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ให้มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน”
ซึ่งก�ำหนดยุทธศาสตร์การวิจัย ๗ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) เร่งรัดพัฒนาระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศให้
เข้มแข็ง เป็นเอกภาพ และยัง่ ยืน รวมถึงสร้างระบบนิเวศการวิจยั ทีเ่ หมาะสม ๒) เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนและมุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ
และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพือ่ การวิจยั และพัฒนาเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน ๔) ส่งเสริมกลไกและกิจกรรมการน�ำกระบวนการวิจัย ผลงานวิจยั องค์ความรู้
นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ๕) พัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ๖) เพิ่มจ�ำนวนและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจยั และพัฒนา เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ ๗) พัฒนา
ความร่วมมือของเครือข่ายวิจัยในประเทศและระหว่างประเทศ

๓.๑.๘ รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรปู วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั นวัตกรรม
และทรัพย์สินทางปัญญา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

รายงานวาระข้อเสนอวาระการขับเคลือ่ นของสภาปฏิรปู แห่งชาติ : ระบบการศึกษา การพัฒนา
คุณภาพคน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และปัญญาของประเทศ ประกอบด้วย วาระปฏิรปู ที่ ๒๐ การปฏิรูประบบวิจัย
เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศ วาระปฏิรูปที่ ๒๑ การปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.) เพือ่ เป็นโครงสร้างพืน้ ฐานทางนวัตกรรมของประเทศ และวาระเพือ่ พัฒนา เรือ่ ง การปฏิรปู
ระบบข้อมูลเพือ่ การพัฒนาประเทศ (Connected government as national agenda) ซึง่ วาระปฏิรปู ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการวิจัย ได้แก่
วาระปฏิรปู ที่ ๒๐ การปฏิรปู ระบบวิจยั เพือ่ เป็นโครงสร้างพืน้ ฐานทางปัญญาของประเทศ ซึง่
มีข้อเสนอการปฏิรูป ได้แก่ (๑) ปรับ/ยุบและจัดโครงสร้างหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ “ระบบวิจัย”
(๒) ปรับการบริหารจัดการระบบวิจยั และองค์กรวิจยั ทุกระดับ (๓) การลงทุนในการวิจยั และพัฒนาและโครงสร้าง
พื้นฐานระบบวิจัย (๔) การผลิตและพัฒนากําลังคนและสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ และ (๕) สร้างสังคม ชุมชน
องค์กรฐานความรู้
วาระปฏิรปู ที่ ๒๑ การปฏิรปู ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพือ่ เป็นโครงสร้าง
พื้นฐานทางนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งมีข้อเสนอการปฏิรูป ได้แก่ (๑) การปฏิรูปเชิงโครงสร้างการบริหารจัดการ
และระบบงบประมาณ วทน. (๒) การลงทุนทางด้าน วทน. (๓) การปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและบริการ วทน.
อย่างทั่วถึง (๔) การพัฒนาและบริหารจัดการกําลังคน และ (๕) การปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของ
ประเทศ

บทที่ ๓ : สถานภาพระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

13

หลักการและเหตุผลในการเสนอให้มกี ารปฏิรปู เป็นผลมาจากสถานการณ์และปัญหาต่าง ๆ จาก
ภายนอกและภายในประเทศทีร่ มุ เร้า ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม พลังงาน และอืน่ ๆ ประเทศจึงจาํ เป็นต้อง
มีการปฏิรูป เพื่อที่จะเปลี่ยนไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยฐานความรู้และนวัตกรรม บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย
๒๕๗๙ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสร้างมูลค่าและเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล�้ำทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ทํา
ให้เกิดการกระจายรายได้ไปสูป่ ระชาชน เกษตรกร สร้างชุมชนสังคมเข้มแข็ง นอกจากนีเ้ ป็นโอกาสของการเติบโต
หรือการถ่ายโอนอํานาจทางเศรษฐกิจจากตะวันตกมาสู่ตะวันออกหรือเอเชีย
จากการวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ สามารถสรุปประเด็นมุง่ เน้นของรัฐบาลทีจ่ ะ
แก้ไขปัญหาส�ำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนี้
		 ด้านเศรษฐกิจ มุง่ เน้นกลุม่ อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล อาทิ อาหาร เกษตร การแพทย์
ดิจิทัล ระบบโลจิสติกส์ การบริการ พลังงาน รวมถึงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
		 ด้านสังคม มุ่งเน้นการสร้างสังคมไทยให้ก้าวไปสู่สังคมในศตวรรษที่ ๒๑ ที่คนไทย
มีสุขภาพที่ดี มีสภาพแวดล้อมทีน่ า่ อยู่ มีความเท่าเทียม มีการกระจายความเจริญ มีความมัน่ คงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
		 ด้านปัจจัยสนับสนุน มุง่ เน้นการพัฒนาบุคลากรให้มคี ณ
ุ ภาพ มีสขุ ภาวะทีด่ ี สามารถเรียน
รูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ อือ้ ต่อการวิจยั และนวัตกรรม การสร้างกลไกความเชือ่ มโยง
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
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บทที่ ๓ : สถานภาพระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

๓.๒ สถานภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย
ปัจจุบนั ธนาคารโลกจัดให้ประเทศไทยอยูใ่ นกลุม่ ประเทศรายได้ปานกลางตอนบน (Upper middle
income country) โดยในปี ๒๕๖๐ สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management
Development: IMD) จัดอันดับให้ประเทศไทยมีขดี ความสามารถในการแข่งขันในอันดับที่ ๒๗ จาก ๖๓ ประเทศ
โดยพิจารณาจากปัจจัยหลัก ได้แก่ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพภาครัฐ ประสิทธิภาพภาคธุรกิจ และ
โครงสร้างพืน้ ฐาน ทั้งนี้ ปัจจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ได้แก่ โครงสร้างพื้น
ฐานทางเทคโนโลยีอยู่ในอันดับที่ ๓๖ จาก ๖๓ ประเทศ โดยปรับเพิ่มขึ้น ๖ อันดับจากปี ๒๕๕๙ ซึ่งอยู่อันดับ
๔๒ จาก ๖๑ ประเทศ และโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มีความสามารถในการแข่งขันอยู่ในอันดับที่ ๔๘
อันดับลดลงจากปีทแี่ ล้ว ๑ อันดับ โดยปัจจัยย่อยทีใ่ ช้สำ� หรับพิจารณาโครงสร้างพืน้ ฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ส�ำคัญ ได้แก่

	๓.๒.๑ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา

					 ค่าใช้จา่ ยด้านการวิจยั และพัฒนาของประเทศไทยเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี ๒๕๕๗ ทัง้
ภาครัฐและภาคเอกชนมีการลงทุนทั้งสิ้น ๖๓,๔๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ และในปี ๒๕๕๘ เพิม่ ขึน้ เป็น ๘๔,๖๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ที่ส�ำคัญพบว่าการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของเอกชนนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
อุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต์ และเคมี โดยในปี ๒๕๕๘ มีการลงทุนเพิ่มขึ้นกว่าช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา มากถึงร้อย
ละ ๗๓ อย่างไรก็ตาม การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนยังคงกระจุกตัวอยู่ในบริษัทขนาดใหญ่
โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่เพียงร้อยละ ๑๘ ของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ
พัฒนาของภาคเอกชน

	๓.๒.๒ งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยมีงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ๑๑๑,๒๔๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔.๐๗ ของงบประมาณภาครัฐทั้งหมด โดยการจัดสรร
งบประมาณของภาครัฐ เป็นงบประมาณในกิจกรรมนวัตกรรม (Innovation) ร้อยละ๑.๖๕ กิจกรรมการวิจัย
และพัฒนา (Research and Experimental Development: R&D) ร้อยละ ๒๑.๓๒ กิจกรรมการบริการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific and Technological Services: STS) ร้อยละ ๒๐.๐๘ และกิจกรรม
การศึกษาและฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific and Technological Education and Training:
STET) ร้อยละ ๕๖.๒๒

	๓.๒.๓ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา

		 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยมีสถิติที่เพิ่มขึ้นโดยมีจำ� นวนบุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเท่าท�ำงานเต็มเวลา (Full Time Equivalent: FTE) โดยเฉพาะบุคลากรด้านการ
บทที่ ๓ : สถานภาพระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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วิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก จากในปี ๒๕๕๗ มีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งสิ้น
๘๔,๒๑๖ ต่อคนต่อปี แบ่งเป็นบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐร้อยละ ๕๔ ภาคเอกชนร้อยละ ๔๖
คิดจ�ำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน เท่ากับ ๑๒.๙ คน และจากการส�ำรวจ
ล่าสุดในปี ๒๕๕๘ พบว่ามีจ�ำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามากขึ้นเป็น ๘๙,๖๑๗ ต่อคนต่อปี คิดเป็น
สัดส่วน ๑๓.๖ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน และสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในปี
๒๕๕๘ ทีผ่ า่ นมาสูงกว่าภาครัฐ คือมีบคุ ลากรด้านการวิจยั และพัฒนาเอกชนมากถึงร้อยละ ๕๕ ในขณะทีภ่ าครัฐ
อยู่ที่ร้อยละ ๔๕

	๓.๒.๔ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในปี ๒๕๕๙ ก�ำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทัง้ หมดมีจำ� นวน ๔.๐๑ ล้านคน
โดยจ�ำแนกเป็น ๒ ประเภท คือ ผู้มีงานท�ำทั้งหมด ๓.๙๕ ล้านคน (แบ่งเป็น ผู้ส�ำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแต่ไม่ได้ทำ� งานด้านนี้ ๑.๕๔ ล้านคน และ ผูท้ ที่ ำ� งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒.๔๑ ล้านคน)
และกลุ่มผู้ว่างงานที่ส�ำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖๐,๕๖๔ คน ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ทำ� งานด้านอืน่ ในปี ๒๕๕๙ ส่วนใหญ่จะเป็นผูป้ ระกอบอาชีพในกลุม่ ผูจ้ ำ� หน่าย
สินค้า (ร้อยละ ๒๕.๐๕) รองลงมา ได้แก่ ผู้ขับยานยนต์และผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานชนิดเคลื่อนที่ได้ (ร้อยละ
๘.๓๘) ผู้จัดการด้านการผลิตและการบริการเฉพาะอย่าง (ร้อยละ ๗.๓๙)

	๓.๒.๕ ดุลการช�ำระเงินทางเทคโนโลยี

		
สถิตดิ ลุ การช�ำระเงินทางเทคโนโลยีนนั้ เมือ่ พิจารณารายรับ - รายจ่ายทางเทคโนโลยี พบว่าปี ๒๕๕๙
ประเทศไทยมีรายจ่ายทางเทคโนโลยี ๓๕๒,๕๙๕ ล้านบาท (ประกอบด้วย รายจ่ายค่าที่ปรึกษาและการให้บริการ
ทางเทคนิค ๒๑๔,๔๗๔ ล้านบาท และรายจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการหรือค่ารอยัลตี้ และค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต ๑๓๘,๑๒๑ ล้านบาท) และรายรับทางเทคโนโลยี ๑๕๗,๖๒๖ ล้านบาท หรือรายจ่ายมากกว่ารายรับ
ทางเทคโนโลยีประมาณ ๒ เท่า ท�ำให้ประเทศไทยขาดดุลการช�ำระเงินทางเทคโนโลยีเป็นจ�ำนวน ๑๙๔,๙๖๘
ล้านบาท

	๓.๒.๖ สิทธิบัตร

		
ในปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีค�ำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรจ�ำนวน ๑๒,๗๔๓ รายการ แบ่งเป็น
การยืน่ ค�ำขอโดยคนไทย ๔,๖๖๔ รายการ (ร้อยละ ๓๖.๖๐) และคนต่างชาติ ๘,๐๗๙ รายการ (ร้อยละ ๖๓.๔๐) หาก
พิจารณาประเภทของสิทธิบตั ร พบว่ามีคำ� ขอจดทะเบียนสิทธิบตั รการประดิษฐ์ ๗,๘๒๐ รายการ (ร้อยละ ๖๑.๓๖)
และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ๔,๙๒๓ รายการ (ร้อยละ ๓๘.๖๔) โดยคนไทยยื่นค�ำขอจดทะเบียนสิทธิ
บัตรการประดิษฐ์ จ�ำนวน ๑,๐๙๘ รายการ และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ๓,๕๖๖ รายการ
		
ส�ำหรับสิทธิบตั รทีไ่ ด้รบั การจดทะเบียนในปี ๒๕๕๙ มีจำ� นวน ๕,๕๙๒ รายการ โดยเป็นของคน
ไทย ๒,๑๕๙ รายการ (ร้อยละ ๓๘.๖๐) โดยเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ๑,๘๓๗ รายการ (ร้อยละ ๓๒.๘๕) และ
สิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ ๓,๗๕๕ รายการ (ร้อยละ ๖๗.๑๔) โดยคนไทยได้รบั สิทธิบตั รการประดิษฐ์ จ�ำนวน
๖๑ รายการ และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ๒,๐๙๘ รายการ
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	๓.๒.๗ ผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

		 ข้อมูลจากฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) ซึ่งแสดง
ผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่านักวิจัยไทยมีการตีพิมพ์บทความ
วิชาการเพิ่มขึ้น โดยในปี ๒๕๕๙ มีการตีพิมพ์จ�ำนวน ๗,๔๓๐ บทความ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๖ จากปี ๒๕๕๘ ซึ่งมี
จ�ำนวน ๖,๓๘๒ บทความ เมื่อพิจารณาบทความวิชาการของนักวิจัยไทยในปี ๒๕๕๙ จ�ำแนกตามสาขาวิชาและ
หน่วยงาน พบว่าวิชาเคมี มีผลงานมากถึง ๘๔๕ บทความ โดยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหน่วยงานที่มีการตีพิมพ์
บทความมากที่สุด (๑,๕๐๙ บทความ) ส�ำหรับสาขาภูมิคุ้มกันวิทยา มีจ�ำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงต่อ
๑ บทความ สูงที่สุดคือมีการอ้างอิง ๑.๘๖ ครั้งต่อ ๑ บทความ
เมือ่ วิเคราะห์สถานภาพของประเทศจากการจัดอันดับดังกล่าว ประกอบกับข้อเท็จจริง
ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย ในปัจจุบัน พบว่าระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศมีจุดแข็งที่ต้องได้
รับการส่งเสริมต่อเนือ่ งอย่างเต็มที่ และความท้าทายของประเทศทีค่ วรต้องได้รบั การพัฒนายกระดับ
ให้สูงขึ้นโดยเร็ว

๓.๓ จุดแข็งด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย
	๓.๓.๑ ภาคเอกชนมีบทบาทหลักในระบบวิจัยและนวัตกรรม

สัดส่วนการลงทุนระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ เป็น ๗๐:๓๐ โดยการลงทุนวิจยั และพัฒนา
ของภาคเอกชนมีมลู ค่าสูงขึน้ จากเดิมประมาณ ๘ เท่า จากในปี ๒๕๔๙ จ�ำนวน ๘,๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท
ในปี ๒๕๕๘ โดยเฉพาะภาคเอกชนในอุตสาหกรรมด้านเกษตรและอาหารถือเป็นผู้ผลิตรายส�ำคัญของโลก ที่มี
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาและสามารถดึงดูดบริษัทต่างชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนวิจัยและพัฒนา รวมถึง
การเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานได้อย่างครบวงจร

	๓.๓.๒ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจ
		
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
		
รัฐบาลได้ผลักดันมาตรการส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยได้ริเริ่มโครงการขนาดใหญ่เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการวิจัย พัฒนา และ
สร้างนวัตกรรม เช่น การจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science parks) การจัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food
Innopolis) การจัดตัง้ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation:
EECi) เป็นต้น นอกจากนี้ ประเทศไทยมีความได้เปรียบในปัจจัยที่ส่งเสริมการลงทุน เช่น แรงงานที่มีฝีมือ ตลาด
ภายในประเทศที่มีการพัฒนาต่อเนื่อง และแข่งขันด้านราคาและมูลค่าได้ เป็นต้น

บทที่ ๓ : สถานภาพระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย
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	๓.๓.๓ กฎหมายและแรงจูงใจที่เอื้อต่อการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

		 รัฐบาลได้ออกมาตรการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจด้านการวิจยั และพัฒนา เช่น มีระบบแรงจูงใจ
ทางภาษีสำ� หรับการลงทุนด้านการวิจยั และนวัตกรรมส�ำหรับภาคเอกชน โดยให้หกั ค่าใช้จา่ ยจากการวิจยั และพัฒนา
ได้ ๓ เท่า สนับสนุนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุน การท�ำวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร
เฉพาะด้าน และดอกเบี้ยเงินกู้ผ่านกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส�ำหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (Competitiveness Enhancement Fund) ขนาด ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นต้น

	๓.๓.๔ ระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง

มีการจัดท�ำระบบบริการสุขภาพที่ดี มีโรงพยาบาลที่ทันสมัยและมีความช�ำนาญเฉพาะ
ส่งผลท�ำให้สามารถสร้างงานด้านส่งเสริมสุขภาพ เช่น อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและการแพทย์ครบวงจร และ
การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ เป็นต้น

	๓.๓.๕ มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
ค่านิยมของสังคมทีย่ อมรับแนวความคิดใหม่ ๆ และยอมรับความล้มเหลว (Failure acceptance)
จะเป็นตัวกระตุน้ ให้คนในสังคมกล้าคิดค้นนวัตกรรม ซึง่ เป็นกิจกรรมทีม่ คี วามเสีย่ งสูง นอกจากนัน้ ความไว้วางใจ
ระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันและผู้ประกอบการกับภาครัฐก็มีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จในการท�ำงานเป็น
เครือข่ายซึ่งเป็นลักษณะการท�ำงานที่ส�ำคัญในระบบเศรษฐกิจหรือสังคมฐานความรู้

	๓.๓.๖ ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพและมีระบบนิเวศทีเ่ หมาะสม ท�ำให้มคี วามหลากหลาย
ทั้งชนิดพันธุพืชและชนิดพันธุสัตว์ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ ต้นทุน
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและสิง่ แวดล้อม ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม สามารถส่งออก
ผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก อีกทั้งยังสะสมภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการน�ำเอา
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบในต�ำรับอาหาร ซึ่งเป็นการหล่อหลอมจากทักษะของคน
จากรุ่นสู่รุ่น ดังนั้น จึงมีรสชาติที่อร่อยเป็นเอกลักษณ์และมีการตกแต่งที่ประณีตสวยงาม

๓.๔ ความท้าทายด้านการวิจยั และนวัตกรรมของประเทศไทย
	๓.๔.๑ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ จะปรับเปลีย่ นรูปแบบกระบวนการผลิตไปอย่างสิน้ เชิง เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติจะเข้ามามีความส�ำคัญในกระบวนการผลิต การเชื่อมต่อทางเครือข่ายในรูปแบบ
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บทที่ ๓ : สถานภาพระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

การเชือ่ มต่อของสรรพสิง่ (Internet of Things: IoT) ทีท่ ำ� ให้เครือ่ งจักรและระบบการผลิตสามารถสือ่ สารกันใน
การจัดการกระบวนการผลิต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต�ำแหน่งงานที่ท�ำในลักษณะประจ�ำ (Routine) หรืองาน
การผลิตแบบซ�ำ้ (Repetitive) หากประเทศไทยไม่ปรับตัวรองรับเทคโนโลยีอาจท�ำให้ภาคการผลิตไม่สามารถแข่งขันได้

	๓.๔.๒ การเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส�ำคัญ
การเปลีย่ นแปลงของโลกทีส่ ำ� คัญ เช่น การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรทีเ่ ข้าสูส่ งั คมสูงวัย
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าโลกทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ล้วนแต่สง่ ผลต่อ
การเปลีย่ นแปลงรูปแบบการด�ำเนินชีวิตและธุรกิจ ซึ่งประเทศไทยจ�ำต้องปรับตัวและก้าวให้ทันกับสถานการณ์
โลกที่เปลี่ยนไป โดยจ�ำเป็นต้องสร้างความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เกิด
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

	๓.๔.๓ การยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของผู้ประกอบการขนาดกลาง
		
และย่อม และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)

โดยสร้างกลไกสนับสนุนการสร้างผูป้ ระกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทัง้ ผูป้ ระกอบการ
รายเดิมและผูป้ ระกอบการรายใหม่ทส่ี ร้างสินค้าหรือบริการมูลค่าเพิม่ สูง สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด รวมถึง
การพัฒนาและเพิม่ ผลิตภาพของธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ การเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
โดยกลไกที่ส�ำคัญ เช่น กลไกการเชื่อมโยงกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา การสนับสนุนที่ปรึกษาทาง
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส�ำหรับผู้ประกอบการในการสร้างนวัตกรรม
แรงจูงใจทางภาษี การบ่มเพาะผู้ประกอบการ เป็นต้น

	๓.๔.๔ การขาดแคลนนักวิจยั วิศวกร ช่างเทคนิค และบุคลากรรายสาขาอุตสาหกรรม
		
เป้าหมายทีม่ สี มรรถนะทางเทคโนโลยีชนั้ สูงให้สามารถรองรับการขยายตัวของ
		
อุตสาหกรรม
โดยสถาบันการศึกษาต้องวางแผนการผลิตบุคลากรทีต่ รงกับความต้องการและตอบโจทย์ตลาด
แรงงาน ส่งเสริมนโยบายการศึกษาที่เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และในขณะเดียวกันต้องพัฒนาเส้นทางอาชีพ
นักวิจัยให้มีความเข้มแข็งเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีสมรรถภาพสูง

	๓.๔.๕ การพัฒนาและบูรณาการระบบมาตรฐาน คุณภาพ ทดสอบ สอบเทียบ

เพื่อให้สินค้าไทยได้มาตรฐานในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าส่งออก ควรสนับสนุนให้
มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารที่ได้มาตรฐานในระดับสากล และภาครัฐจะต้องบูรณาการการจัดท�ำและเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ห้องปฏิบัติการทดสอบของทั้งประเทศเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ

บทที่ ๓ : สถานภาพระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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	๓.๔.๖ การก�ำหนดโจทย์วิจัยและนวัตกรรมที่ตอบความต้องการของภาคการผลิต
		
และบริการ และแก้ปัญหาสังคม
โดยสร้างกลไกหรือกระบวนการที่ท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและบันทึกข้อมูลความต้องการ
และศักยภาพทีม่ ใี นการด�ำเนินการวิจยั และนวัตกรรมระหว่างภาครัฐ สถาบันวิจยั สถาบันการศึกษาและภาคการผลิต
และบริการ

	๓.๔.๗ การปรับปรุงแก้ ไขกฎหมาย กฎระเบียบของรัฐให้ทันสมัย
เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ ภาครั ฐ จะต้ อ งปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
กฎระเบียบให้มคี วามทันสมัย สอดคล้องกับบริบทของการด�ำเนินธุรกิจหรือสังคมทีเ่ ปลีย่ นไป รวมถึงต้องก�ำหนด
นโยบายรองรับกลไก “สนามทดสอบ” (Regulatory sandbox) ภายใต้กรอบที่มีความยืดหยุ่นเพื่อเปิดโอกาส
ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมได้ง่ายและตรงกับความต้องการของตลาด

	๓.๔.๘ ความเหลื่อมล�้ำทางสังคม
การพัฒนาทีข่ าดความสมดุลและยัง่ ยืนในอดีตได้ทำ� ให้เกิดปัญหาเชิงโครงสร้างอ�ำนาจ ทีน่ ำ� ไปสู่
การกระจุกตัวของการพัฒนาและความเหลื่อมล�้ำทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองและ
ความแตกแยกในสังคมไทย ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับมือต่อความท้าทายอื่น ๆ
ที่ประเทศไทยต้องเผชิญ เช่น การพัฒนาทุนมนุษย์และความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย การพัฒนา
ประชาธิ ป ไตยและธรรมาภิ บ าล การกระจายอ� ำ นาจสู ่ ท ้ อ งถิ่ น การกลายเป็ น เมื อ ง (Urbanization)
การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากรเข้ า สู ่ สั ง คมสู ง วั ย การเปลี่ ย นแปลงด้ า นเทคโนโลยี ใ นยุ ค ดิ จิ ทั ล
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ เป็นต้น

	๓.๔.๙ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของการวิจัยและนวัตกรรมคือการน�ำผลงานมาใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ ดังนั้น ควรจะสนับสนุนกลไกที่จะท�ำให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ
นวัตกรรมที่ผลิตภายในประเทศไทย เช่น การให้สิทธิพิเศษแก่ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่อยู่ในบัญชี
นวัตกรรมไทยในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เป็นต้น
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บทที่ ๓ : สถานภาพระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

บทที่ ๔
การปรับเปลี่ยนทิศทาง
การขับเคลื่อนระบบวิจัย
และนวัตกรรม

๔.๑ ทิศทางและนโยบายการขับเคลื่อนของประเทศไทย
การพัฒนาประเทศไทยในอดีตให้ความส�ำคัญกับมิติด้านความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวม
มากกว่ามิติด้านการกระจายความเจริญอย่างทั่วถึงและความเป็นธรรมทางสังคม และมิติด้านความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม อันเป็นการพัฒนาทีข่ าดสมดุล น�ำมาซึง่ ปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม ปัญหา
ความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และปัญหาภูมคิ มุ้ กันในตัวทีไ่ ม่เพียงพอต่อการรับมือกับ
การเปลีย่ นแปลง
วิกฤตเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐ นับเป็นจุดเปลี่ยนครั้งส�ำคัญของทิศทางการพัฒนาประเทศที่รัฐบาล
และประชาชนชาวไทยได้น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งใน “ศาสตร์พระราชา”
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้เป็นแนวทางในการน�ำพาสังคมไทยให้ก้าวพ้นวิกฤติการณ์ในครั้งนั้น หัวใจของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือทางสายกลาง อันประกอบด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี บนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม น�ำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในทุกมิติ
รัฐบาลได้นอ้ มน�ำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักน�ำการพัฒนาประเทศ
ตามร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เพือ่ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ “ประเทศไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่
ยัง่ ยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยเน้นบทบาทของนวัตกรรม
ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการ
การสร้างความมัน่ คงด้านอาหาร รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต บทบาทของนวัตกรรมที่เอื้อต่อ
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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การด�ำรงชีวติ ในสังคมสูงวัยอีกทัง้ ยังให้ความส�ำคัญกับการวิจยั และพัฒนา โดยเฉพาะการวิจยั ทีม่ งุ่ เป้าตอบสนอง
ความต้ อ งการในการพั ฒ นาประเทศ อาทิ การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ รั บ มื อ กั บ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่ ง ก� ำ หนด
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ได้ยดึ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และหลักคนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการน�ำมาใช้ขบั เคลือ่ นการพัฒนาในทุกมิตเิ พือ่ ยกระดับศักยภาพของ
ประเทศ การเตรียมความพร้อมของก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต
การยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งสร้างสังคมผู้ประกอบการให้มีทักษะการท�ำธุรกิจ
ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมและการต่อยอดไปสู่
ฐานการผลิตและบริการใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและนวัตกรรม
วาระการขับเคลือ่ นประเทศไทย ๔.๐ เป็นโมเดลทีจ่ ะขับเคลือ่ นประเทศสูค่ วามมัง่ คง มัน่ คัง่ และยัง่ ยืน
โดยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาที่ดี และได้รับสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมตลอด
ทุกช่วงชีวิต เป็นคนทันโลก ทันเทคโนโลยี มีส่วนร่วมกับนานาชาติ การพัฒนาสังคมโดยกระจายความเจริญ
ทั่วประเทศ ให้คนท�ำงานในถิ่นฐานบ้านเกิดได้โดยไม่ต้องย้ายถิ่นฐาน และการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเน้นพัฒนา
วิสาหกิจให้สามารถสร้างหรือใช้เทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการ สามารถ
เข้าถึงตลาดทัง้ ในและต่างประเทศ ส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นเกษตรกรสมัยใหม่ (Smart farmers) มีการบริหารจัดการที่
ดี สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรจากการแปรรูป ตลอดจนสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายใน
ประเทศ (จากชุมชนสู่จังหวัด และกลุ่มจังหวัด) เศรษฐกิจภูมิภาค (อาเซียน) และเศรษฐกิจโลก
ดังนั้น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และวาระการขับเคลือ่ นประเทศไทย
๔.๐ จึงเป็นแนวทางในการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และการจัดท�ำยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

๔.๒ ความเป็นมาของการปฏิรปู ระบบวิจยั และนวัตกรรมของประเทศไทย
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จ�ำเป็นต้องมีการปฏิรูประบบ
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ และพัฒนาสังคม โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
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บทที่ ๔ : การปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรม
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

ความเป็นมาของการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ สรุปได้ดังนี้

	๔.๒.๑ ครั้งที่ ๑ การจัดตั้งสภาวิจัยแห่งชาติ

ประเทศไทยเริ่มให้ความส�ำคัญกับการวิจัยที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศมาตั้งแต่ปี ๒๔๙๙
เป็นต้นมา โดยมีการตราพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
การวิจัยของรัฐฉบับแรกของประเทศไทย แต่จำ� กัดเฉพาะสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ และยังขาดกลไกการจัดการ
ภาครัฐบาล ต่อมา ในสมัยจอมพลสฤษฎิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความส�ำคัญของการวิจัยทางด้าน
สังคมศาสตร์ดว้ ย จึงได้ตราพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ ให้ครอบคลุมสาขาวิชาการ ๑๐ สาขา
ได้แก่ สาขาทางวิทยาศาสตร์ ๕ สาขา และสังคมศาสตร์ ๕ สาขา (ต่อมา ขยายเพิ่มรวมเป็น ๑๒ สาขา) พร้อม
ทั้งจัดตั้งส� ำ นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ (วช.) เป็ น ส่ ว นราชการสั ง กั ด ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น
ฝ่ายเลขานุการของสภาวิจยั แห่งชาติ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นหน่วยสมองและทีป่ รึกษาทางวิชาการให้กบั รัฐบาล ซึง่ ถือเป็น
“การปฏิรูประบบวิจัย” ที่จัดโครงสร้างเชิงองค์กรให้มีความเป็นเอกภาพ และเชื่อมโยงนโยบายการวิจัยเข้ากับ
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และยังเชื่อมโยงกับกลไกการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา
ประเทศของรัฐ เช่นสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ ส�ำนักงบประมาณ มหาวิทยาลัย เป็นต้น

	๔.๒.๒ ครั้งที่ ๒ การจัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
			 และหน่วยงานจัดการงานวิจัยภายใต้การก�ำกับของรัฐ

นับจากการจัดตั้งสภาวิจัยแห่งชาติ ในอีก ๒-๓ ทศวรรษต่อมา รัฐบาลได้จัดตั้งกระทรวง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงานขึ้น ในปี ๒๕๒๒ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อกระทรวงอีก ๒ ครั้ง เป็นกระทรวง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในปี ๒๕๓๕ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี ๒๕๔๕
ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ถือเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย
โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้การก�ำกับของรัฐขึ้นหลายแห่ง ท�ำให้เกิด
วิธีการในการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่คล่องตัวขึ้น เช่น การจัดตั้งส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในปี ๒๕๓๔ เพื่อให้เป็นองค์กรวิจัยชั้นน�ำด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สามารถสร้างผลงานวิจัยเพื่อยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งมี
บุคลากรที่มีคุณภาพและมีโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เพียงพอต่อการสร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรม การจัดตั้งส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ในปี ๒๕๓๕ เพื่อให้เป็นหน่วยงานบริหารจัดการและให้ทุนงานวิจัยที่มีความคล่องตัว เป็นต้น

	๔.๒.๓ ครั้งที่ ๓ การจัดตั้งหน่วยงานการงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ก�ำกับของรัฐ

ในปี ๒๕๔๖ ได้มกี ารจัดตัง้ ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนาโครงการ
นวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายในการเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานเป็นห่วงโซ่มูลค่าบนฐานความได้เปรียบ
ในการแข่งขันของประเทศ และต่อมา ในปี ๒๕๕๑ ได้จัดตั้งส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ภายใต้พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งถือเป็นการประกาศเจตจ�ำนงอย่างชัดเจนของภาครัฐในการสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์
บทที่ ๔ : การปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรม
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) โดยให้ สวทน. ท�ำหน้าทีเ่ ป็นหน่วยงานก�ำหนดนโยบายและจัดท�ำแผน วทน.
ระดับชาติ ซึง่ ครอบคลุมเรือ่ งการวิจยั และพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี รวมถึงให้ท�ำหน้าที่ศึกษานโยบาย และติดตามวิเคราะห์สถานการณ์
แนวโน้มการพัฒนา วทน. โดยนโยบายและแผน วทน. จะบูรณาการเชื่อมโยงนโยบายด้าน วทน. กับนโยบาย
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เช่น นโยบายด้านอุตสาหกรรม นโยบายด้านการศึกษา นโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่สังคมฐานความรู้ อันจะน�ำไปสู่การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
หลังจากนั้น ในปี ๒๕๕๒ ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานเครือข่าย
ในระบบวิจัยของประเทศ ได้แก่ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ได้ร่วมกันจัดตัง้ เครือข่ายการบริหารจัดการการวิจยั ทีเ่ รียกว่า ๕ ส. ๑ ว. โดยมีเป้าหมายเพือ่ ร่วมบริหารจัดการและ
บูรณาการการวิจัยของประเทศให้เป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และลดความซ�้ำซ้อนทั้งด้านแผนงานและงบ
ประมาณการวิจัย ต่อมาส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย
และได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ” (คอบช.) ซึ่งร่วมด�ำเนินการการปฏิรูป
ระบบการวิจัยตามที่ได้ศึกษาร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ ใน ๙ มิติ ประกอบด้วย ๑) มิตินโยบาย
และยุทธศาสตร์ ๒) มิ ติ ห น่ ว ยจั ด การทุ น วิ จั ย ๓) มิ ติ ทุ น และงบประมาณการวิ จั ย ๔) มิ ติ ห น่ ว ยวิ จั ย
๕) มิ ติ บุ ค ลากรวิ จั ย ๖) มิติระบบมาตรฐานการวิจัย ๗) มิติโครงสร้างพื้นฐานรองรับสนับสนุนการวิจัย
๘) มิติการจัดการผลผลิต เเละ ๙) มิติการประเมินผล โดยผลการศึกษาได้เสนอให้มีการจัดโครงสร้างองค์กรใน
ระบบวิจัยเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ หน่วยงานนโยบายวิจัย หน่วยจัดการทุนวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัย และหน่วย
ถ่ายทอดและขยายผลจากงานวิจยั ซึง่ จะต้องมีนโยบายวิจยั ทีช่ ดั เจน หน่วยงานแต่ละระดับจะต้องสามารถท�ำงาน
ประสานเชือ่ มโยงกัน มีงบประมาณของรัฐสนับสนุน มีการตัง้ เป้าหมายร่วมกันภายใต้การประสานงานและก�ำกับ
จากหน่วยงานนโยบายวิจัยระดับประเทศและสาขา

	๔.๒.๔ ครั้งที่ ๔ การจัดตั้งสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

๑) รัฐบาลได้จัดให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ขึน้ เมือ่ ปี ๒๕๕๗ และได้ก�ำหนดให้มวี าระการ
ปฏิรูปโดยคณะกรรมาธิ ก ารปฏิ รู ป วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จั ย นวั ต กรรมและทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
จ� ำ นวน ๒ วาระการปฏิรูป คือ
วาระการปฏิรูปที่ ๒๐ เรื่อง ระบบวิจัยเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศ
วาระการปฏิรูปที่ ๒๑ เรื่อง ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานทางนวัตกรรมของประเทศ
ข้อเสนอของทั้ง ๒ วาระการปฏิรูปดังกล่าวมีความเชื่อมโยงและเกี่ยวเนื่องกัน จึงจ�ำเป็นต้องมี
การรวบรวมทัง้ ๒ วาระให้เป็นประเด็นเดียวกัน เพือ่ ไม่ให้เกิดความซ�ำ้ ซ้อน และกลับเข้าสูแ่ นวทางการด�ำเนินงาน
ในลักษณะเดิม ในการนี้ นายกรัฐมนตรีจงึ ได้มขี อ้ สัง่ การ เมือ่ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้รองนายกรัฐมนตรี
(พลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
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บทที่ ๔ : การปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรม
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

และเทคโนโลยีแห่งชาติ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการพัฒนางานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกัน
ประชุมหารือให้ได้ขอ้ เสนอการปฏิรปู ระบบวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ทีบ่ รู ณาการ
ร่วมกันจากความคิดเห็นของทุกภาคส่วน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และให้ได้มาซึ่งข้อเสนอการปฏิรูปที่ครบ
ทุกมิติ มีความชัดเจน และเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
๒) การปฏิรปู ระบบวิจยั และนวัตกรรมแบบบูรณาการของประเทศ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้หน่วย
งานต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับระบบวิจัยและนวัตกรรมมีการด�ำเนินงานที่เป็นเอกภาพ ชัดเจน ลดความซ�้ำซ้อน และ
ส่งเสริมให้ระบบวิจัยของประเทศเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความ
มัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืนต่อไป โดยแต่ละหน่วยงานจะมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบทีช่ ดั เจน มีทศิ ทางและ
ยุทธศาสตร์การวิจยั ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจยั แห่งชาติ ๒๐ ปี ซึง่ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์
ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๓) รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง) ได้หารือร่วมกับทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ได้
ด�ำเนินการวิเคราะห์บริบทของการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและนอกประเทศ การวิเคราะห์สถานภาพและประเด็น
ปัญหาของระบบวิจยั ของประเทศ และการให้ความส�ำคัญของนโยบายรัฐบาล เพือ่ ใช้เป็นกรอบการจัดท�ำยุทธศาสตร์
การวิจยั แห่งชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรปู ระบบวิจยั แบบบูรณาการของประเทศ เพือ่ จัดท�ำบทสรุปเป็นข้อเสนอของ
วิสยั ทัศน์ เป้าหมาย ทิศทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ภาพรวม ยุทธศาสตร์รายสาขา ดังนี้
		 ๓.๑) วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นผู้น�ำด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระดับโลก เพื่อขับ
เคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน”
		 ๓.๒) ทิศทางการพัฒนา
			 (๑) สร้างความรู้ ภูมปิ ญ
ั ญา บริหารจัดการความรู้ เพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กันให้กบั สังคมไทย
			 (๒) สร้างผลผลิตเชิงพาณิชย์ทมี่ มี ลู ค่าเพิม่ น�ำมาสูก่ ารเพิม่ ผลิตภาพ เพือ่ เป็นเครือ่ งมือ
ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ
		 ๓.๓) เป้าหมายของกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี แบ่งออกเป็น ๔ ระยะ
			 ระยะที่ ๑ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ มีนโยบายทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน ลดความซ�้ำซ้อน และเร่งรัดการน�ำผลงาน
วิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยมีเป้าหมายให้มีค่าใช้จ่ายวิจัยเป็นร้อยละ ๑ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
			 ระยะที่ ๒ (๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) มุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน สร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด โดยมีเป้าหมายให้มีค่าใช้จ่ายวิจัยเป็นร้อยละ ๑.๕ ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ
			 ระยะที่ ๓ (๒๕๗๐ - ๒๕๗๔) เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยความเชี่ ย วชาญทั้ ง ในและ
ต่ า งประเทศ ขยายขีดความสามารถ สร้างความเป็นเลิศในอาเซียน โดยมีเป้าหมายให้มีค่าใช้จ่ายวิจัยเป็น
ร้อยละ ๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

บทที่ ๔ : การปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรม
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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			 ระยะที่ ๔ (๒๕๗๕ - ๒๕๗๙) ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนระบบ
สังคมและเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายให้มคี า่ ใช้จา่ ยวิจยั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ

		
๓.๔) แนวทางการด�ำเนินการตามแผนการขับเคลือ่ นและปฏิรปู ระบบวิจยั แบบบูรณาการของ
ประเทศ ได้กำ� หนดประเด็นหลักทีต่ อ้ งด�ำเนินการเร่งด่วนระหว่างปี ๒๕๕๙ ถึงกลางปี ๒๕๖๐ เพื่อส่งต่อให้รัฐบาล
ชุดต่อไปด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ โดยยกเลิกคณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ คณะกรรมการสภาวิจยั แห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(กวทน.) และคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) รวมทัง้ ก�ำหนดให้สำ� นักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ (วช.) และส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ท�ำหน้าที่ฝา่ ยเลขานุการ ร่วมกับคณะกรรมการระดับชาติ ในการก�ำหนดทิศทาง กรอบงบประมาณและขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติให้บรรลุเป้าหมาย
(๒) ปรับภารกิจและอ�ำนาจหน้าทีข่ องหน่วยงานในระบบวิจยั และนวัตกรรมของประเทศ
ให้มคี วามชัดเจนเหมาะสม ตามภารกิจทีค่ ณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยแบ่งเป็นหน่วยงานก�ำหนดนโยบายวิจยั
หน่วยงานจัดสรรทุนวิจัย หน่วยงานด�ำเนินการวิจัย หน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัยจนถึงการใช้ประโยชน์
หน่วยงานบริการ วิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเที ย บ หน่ วยงานรั บรองมาตรฐาน และผู ้ ใช้ ประโยชน์ จาก
ผลงานวิ จั ย ชุมชน ภาคอุตสาหกรรมและประชาสังคม
(๓) ปรั บ ระบบการจั ด สรรงบประมาณด้ า นการวิ จั ย และนวัตกรรมของประเทศ
โดยจัดให้มีการจัดสรรงบประมาณแบบ Strategic allocation ตามยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ จัดสรรงบ
ประมาณแบบเป็นก้อน (Block grant) ตามโปรแกรมวิจัยที่มีการวางแผน (Program-based) โดยให้จัดสรรตรง
ไปยังแต่ละหน่วยงาน และทบทวนบทบาทหน้าทีข่ องกองทุนทีก่ ำ� หนดหน้าทีเ่ พือ่ การวิจยั ใหม่ให้สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์การวิจยั แห่งชาติ เพือ่ เป็นกลไกในการขับเคลือ่ นการมุง่ ไปสูเ่ ป้าหมายของยุทธศาสตร์การวิจยั แห่งชาติ
และเน้นความร่วมมือกับภาคเอกชน
(๔) จัดท�ำแผนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศ โดยด�ำเนินการส�ำรวจ
ความต้องการบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และจัดท�ำเป็นฐานข้อมูลกลาง
ของประเทศ และจัดให้มีแผนเพื่อการพัฒนาตั้งแต่ในช่วงการศึกษาเพื่อสร้างนักวิจัย นักนวัตกร นักเทคโนโลยี
นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการวิจัย และ
แผนการพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยในระดับต่าง ๆ เพื่อสร้างและผลิตบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศให้
ตอบสนองต่อเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ โดยประเทศไทยมีบคุ ลากรด้านการวิจยั จ�ำนวน ๘๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
ในปี ๒๕๗๙
(๕) ปรับปรุง/เพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทีส่ ำ� คัญ โดยปรับปรุงกฎหมาย
ให้หน่วยงานในระบบวิจัยไม่ให้ซ�้ำซ้อนกัน โดยเริ่มต้นจากการปรับปรุงกฎหมายที่ส�ำคัญ ๒ ฉบับ คือ พระราช
บัญญัตสิ ภาวิจยั แห่งชาติ และพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และแก้ไข
หรือพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในระบบวิจัยของประเทศ
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ทั้งนี้ ก�ำหนดให้มีการจัดท�ำยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี ซึ่งเป็นการมองภาพ
อนาคตเพื่อก�ำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และแนวทางการด�ำเนินงานที่ชัดเจนในแต่ละระยะเพื่อมุ่งเป้าหมายใน
ภาพรวมของประเทศใน ๒๐ ปีขา้ งหน้า โดยพิจารณาความเร่งด่วนของยุทธศาสตร์การวิจยั และต้องมีการติดตาม
และประเมินผลอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
		 ๔) หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มคี ำ� สัง่ ที่ ๑๑๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ ต่อมานายก
รัฐมนตรีได้มีค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ขึ้นแทนค�ำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุน
และส่งเสริมการน�ำผลงานวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมไทยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศและส่งเสริมให้เกิดการผลิตเชิงพาณิชย์ โดยแบ่งออกเป็น ๔ คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย
					 คณะอนุกรรมการจัดท�ำข้อเสนอการพัฒนาระบบนวัตกรรมไทย โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน เพื่อจัดท�ำข้อเสนอและประเด็นเชิงนโยบาย รวมทั้งมาตรการเร่งด่วนที่ต้องด�ำเนินการ
					 คณะอนุ ก รรมการก� ำ หนดความต้ อ งการของภาครั ฐ ที่ ใช้ น วั ต กรรมไทย โดยมี
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงบประมาณเป็นประธาน เพือ่ ศึกษาสถานภาพและความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ และเชือ่ มโยง
ผลงานนวัตกรรมไทยกับความต้องการในการจัดซือ้ จัดจ้างสินค้าหรือบริการนวัตกรรมของหน่วยงานภาครัฐ
					 คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการสร้างตลาดนวัตกรรมในหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยมีปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพือ่ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เกีย่ วกับนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการนวัตกรรมในหน่วยงานภาครัฐ
					 คณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตัง้ สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อจัดท�ำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางทั้ง
มาตรการในการศึกษา วิจัย พัฒนานวัตกรรม การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย การเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ของการ
วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการขนส่งทางรางกับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ
		 ๕) หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มคี ำ� สัง่ ที่ ๖๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรือ่ ง การปฏิรปู ระบบวิจยั และนวัตกรรมของประเทศ เพือ่ ให้เกิดการบูรณาการ ลดความซ�ำ้ ซ้อนและสามารถผลักดัน
ให้มกี ารน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยก�ำหนดให้มี “สภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ” โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเลขาธิการส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นเลขานุการร่วม โดยที่
สภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติมหี น้าทีใ่ นการก�ำหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทัง้ ปรับปรุงระบบ
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนก�ำกับติดตามการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ และ
ประเมินผลการด�ำเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีเอกภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการวิจัย
ของประเทศและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน โดยสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรปู ระบบวิจยั และนวัตกรรม และคณะอนุกรรมการ ๔ คณะ ประกอบด้วย
บทที่ ๔ : การปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรม
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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๑) คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วจิ ยั และนวัตกรรม ๒) คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากร
วิจัยและนวัตกรรม ๓) คณะอนุกรรมการด้านการปรับระบบงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการ และ
๔) คณะอนุกรรมการด้านการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เมือ่ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังภาพที่ ๒

คณะอนุกรรมการ
ด้านการปรับระบบงบประมาณวิจยั
และนวัตกรรมแบบบูรณาการ

ภาพที่ ๒ โครงสร้างการด�ำเนินงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

โดยคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้จัดท�ำยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรม และได้มกี ารท�ำงานร่วมกับรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวทิ ย์ เมษินทรีย)์ โดยการประชุม
ระดมสมองเพื่อจัดท�ำยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งที่ประชุมได้สรุปทิศทางการปรับเปลี่ยนระบบวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศดังภาพที่ ๓ โดยประกอบด้วย ๕ ประเด็นหลัก ดังนี้
(๑) ปรับเปลี่ยนจากการวิจัยและนวัตกรรมที่มาจากอุปทาน (Supply side) ที่ตอบโจทย์ของผู้วิจัยไปสู่
การวิจยั และนวัตกรรมทีม่ าจากอุปสงค์ (Demand side) เพือ่ ตอบโจทย์ประเทศ ภาคเศรษฐกิจ และภาคสังคม
(๒) ปรับแนวทางการจัดสรรทุนวิจัยจากหัวข้อวิจัยรายโครงการ เป็นวาระการวิจัยที่เป็นโครงการขนาด
ใหญ่มีเป้าหมายชัดเจนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
(๓) ปรับแนวทางการวิจยั และพัฒนาทีก่ ระจายไปทุกสาขา เป็นการวิจยั และพัฒนาทีม่ จี ดุ เน้นเพือ่ สาขาใด
สาขาหนึ่งโดยเฉพาะ
(๔) ต้องมีการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับประเทศ
(๕) ปรับกระบวนการด�ำเนินงานจากหน่วยงานเดียวซึ่งท�ำให้เกิดการทับซ้อนระหว่างหน่วยงานเป็น
การด�ำเนินงานในรูปแบบที่เกิดการสร้างเครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยอย่างเป็นระบบ
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บทที่ ๔ : การปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรม
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

การวิจัยและนวัตกรรมที่มาจาก Supply Side
(ตอบโจทย์ผู้วิจัย)

การวิจัยและนวัตกรรมที่มาจาก Demand Side
(ตอบโจทย์ประเทศ ตอบโจทย์สังคม ตอบโจทย์เอกชน)

หัวข้อวิจัยเป็นชิ้น ๆ
(Fragmented Research Projects)
(เบี้ยหัวแตก)

วาระการวิจัยเรื่องใหญ่ ๆ ที่ชัดเจน
(Integrated Research Agendas)
(บูรณาการในองค์รวม)

Something in Everything
(แตะทุกเรื่อง แต่ ไม่เก่งสักเรื่อง)

Everything in Something
(เก่งบางเรื่องที่ส�ำคัญ แต่เก่งสุด ๆ)

เน้นพัฒนาความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี
(State of the Art Technology)

เน้นการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
(Appropriate Technology)

ต่างคนต่างคิด
(เกิดความซ�้ำซ้อนและขาดพลัง)

สร้างเครือข่ายการพัฒนานวัตรกรรม
และการวิจัยอย่างเป็นระบบ
(ประชารัฐ/เครือข่ายระหว่างประเทศ)

ที่มา : รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี (ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์)

ภาพที่ ๓ ทิศทางการปรับเปลี่ยนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางการปรับเปลีย่ นระบบวิจยั และนวัตกรรมของประเทศ ได้กำ� หนดแนวทาง
การด�ำเนินงาน ดังนี้
(๑) บูรณาการแผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีจุดมุ่งเน้นและกลไกที่ชัดเจน
ก�ำหนดเรือ่ งทีม่ ลี ำ� ดับความส�ำคัญสูง ชัดเจน ได้ผลลัพธ์ถงึ ระดับกลุม่ ผลิตภัณฑ์ (ส�ำหรับการวิจยั
และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ) และได้รูปแบบและกลไกการแก้ปัญหา (ส�ำหรับการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม)
จัดท�ำแผนงานการวิจัยและนวัตกรรมส�ำหรับแต่ละเรื่องที่ชัดเจน โดยมีรายละเอียดโจทย์
ความต้องการ ผู้ใช้ ผู้ร่วมด�ำเนินการ ผู้ร่วมลงทุน เจ้าภาพบริหารจัดการ และรูปแบบการด�ำเนินงานร่วมกันของ
หน่วยงานวิจัยและนวัตกรรมกับภาคเอกชน
(๒) ด�ำเนินการแบบมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์
ร่วมคิด
ร่วมท�ำ
ร่วมลงทุน
(๓) มีมาตรการสนับสนุนการจัดหาเทคโนโลยีหรือผลงานวิจัยจากหลายแหล่ง มาพัฒนาต่อยอด
(Technology acquisition) ที่เข้าได้กับรูปแบบทางธุรกิจ (Business model) เพื่อให้เกิดผลเชิงพาณิชย์จริง

บทที่ ๔ : การปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรม
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

29

(๔) ปลดล็อคข้อจ�ำกัดและอุปสรรคการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
ประโยชน์ทางเชิงพาณิชย์)
ระบบมาตรฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณแบบเป็นก้อน (Block grant)
การติดตามและประเมินผล
(๕) จัดโครงสร้างหน่วยงานในระบบวิจยั และนวัตกรรมทีช่ ดั เจน ไม่ทบั ซ้อนเชิงผลประโยชน์สามารถติดตาม
และประเมินผลได้
มีช่วงเปลี่ยนผ่านในการสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานให้ทนุ หน่วยบริหารจัดการและส่งมอบ
ผลลัพธ์ (Outcome Delivery Unit: ODU) เพื่อให้ได้โครงสร้างการจัดสรรทุนที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนาผู้จัดการนวัตกรรมอุตสาหกรรม (Industrial innovation manager)
ความเป็นมาของการปฏิรปู ระบบวิจยั และนวัตกรรมของประเทศไทยตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั สรุปไว้ดงั
ภาพที่ ๔

ตัง้ สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ ตั้ง สวทช.
ตั้งหน่วยวิจัย
(ปัจจุบัน คือ สศช.) สกว. และสวรส. และให้ทุนวิจัย
สภาวิจัยแห่งชาติ
สวก. สดร.
สภาการศึกษาแห่งชาติ
สสนก. สทป.
๒๕๓๔
และ วว.
สทอภ.

๒๔๙๓

๒๔๙๙

วช.
๒๕๐๒
NRCT

๒๕๓๕

๒๕๕๑

๒๕๓๕

๒๕๕๒

คพน. สวนช.
๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๒๕๐๖

๑

๒

ที่มา : ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

๓

ภาพที่ ๔ ความเป็นมาของการปฏิรูประบบวิจัยเเละนวัตกรรมของประเทศ

30

บทที่ ๔ : การปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรม
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

๔

๔.๓ แนวทางการขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย
การวิจยั และนวัตกรรมถือเป็นเครือ่ งมือและกระบวนการส�ำคัญทีส่ ามารถน�ำพาประเทศไทยไปสูค่ วามส�ำเร็จ
ตามร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
จึงมีความส�ำคัญอย่างมาก ที่ผ่านมาการปฏิรูปดังกล่าวมีการด�ำเนินการในประเด็นส�ำคัญ ๔ ด้าน ดังนี้
		๔.๓.๑ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อสร้างความมีเอกภาพ ให้ เ กิ ด ความสอดคล้ อ งและเป็ น กลไกส� ำ คั ญ ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งใน
เชิงพาณิชย์ เชิงสังคม และคุณภาพชีวติ โดยมีการตระหนักถึงความต้องการของผูใ้ ช้ มีการจัดล�ำดับความส�ำคัญ และ
มีกลไกการขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยสามารถจัดการและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ครบวงจร
ทัง้ การวิจยั วิศวกรรม พัฒนาต่อยอด ต้นแบบ ทดลองผลิต และการทดสอบมาตรฐาน รวมทัง้ จัดหาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่น�ำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มที่เหมาะสมจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งได้ให้ความส�ำคัญ
กับมิติทางด้านสังคมและอุ ต สาหกรรม โดยการวิ จั ย ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี สั ง คมศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์ และค�ำนึงถึงความต้องการของพื้นที่ ชุมชน และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และ
ความร่วมมือขององค์กรทั้งในระดับพื้นที่และภาคประชาสังคม สุดท้ายคือมีกลไกติดตามและประเมินผล
การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
	๔.๓.๒ ด้านบุคลากรการวิจยั และนวัตกรรม
ต้องการให้มีบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมจ�ำนวนเพียงพอและมีคุณภาพ สอดคล้องกับประเด็น
มุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม มีฐานข้อมูลกลางด้านก�ำลังคน บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ พัฒนา สร้างและส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมทุกระดับ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคสังคมและอุตสาหกรรมในปัจจุบนั และอนาคต และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาควิชาการ
และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงแลกเปลี่ยนบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกประเทศ
	๔.๓.๓ ด้านระบบงบประมาณการวิจยั และนวัตกรรม
เป็นการปรับระบบให้เกิดบูรณาการการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม ให้มี
ความสอดคล้องกันและเป็นกลไกในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม มีการจัดสรรงบประมาณการ
วิจยั เป็นรูปแบบการจัดสรรเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic allocation) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม
และแบบเป็นก้อน (Block grant) เพือ่ ให้เกิดความต่อเนือ่ ง โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ นอกจากนีย้ งั มี
การจัดให้มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมที่เน้นตามประเด็นยุทธศาสตร์ (Agenda-based) และ
ตามรายพืน้ ที่ (Area-based) ส่วนงบประมาณตามภารกิจ (Function-based) จัดสรรให้ตามความจ�ำเป็น และทบทวน
บทบาทของกองทุนทีท่ ำ� หน้าทีส่ นับสนุนการวิจยั และนวัตกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม
บทที่ ๔ : การปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรม
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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	๔.๓.๔ ด้านการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
เป็นการปฏิรูปด้านปัจจัยเอื้อ ของการวิ จั ย และนวัตกรรม ซึ่ ง ได้ มีการปรับปรุงและจัดท�ำ
กฎหมายรองรั บ การปฏิ รู ป ระบบวิ จั ย และนวั ต กรรม โดยให้ ส ภานโยบายวิ จั ย และนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ
มีองค์ประกอบที่เหมาะสม สามารถก�ำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ดูแลและก�ำกับการวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศทั้งระบบ สามารถขับเคลื่อนการด�ำเนินงานให้สัมฤทธิ์ผลทั้งในเชิงงบประมาณและการท�ำงานร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสามารถก�ำกับ ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้ มีกลไกรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และมีการจัดโครงสร้างหน่วยงานในระบบวิจยั และนวัตกรรม
ให้เป็นเอกภาพ มีบทบาท ภารกิจ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ที่ชัดเจน ไม่ซ�้ำซ้อน และไม่ทับซ้อนเชิง
ผลประโยชน์ โดยมีบทบาทหลักของแต่ละหน่วยงานเพียงบทบาทเดียว มีตวั ชีว้ ดั ทีเ่ หมาะสมและชัดเจน โดยค�ำนึง
ถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความรับผิดรับชอบ (Accountability) ในการส่งมอบผลงาน นอกจากนี้ยังมี
การแก้ไขข้อจ�ำกัดและอุปสรรคของระบบหรือกลไกการบริหารจัดการงานวิจยั และนวัตกรรมไปสูก่ ารใช้ประโยชน์
โดยเฉพาะระบบมาตรฐานการวิจยั และนวัตกรรม การตรวจวิเคราะห์ การจัดมาตรการจูงใจทางการเงินหรือภาษี
กลไกตลาดภาครัฐ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้
แรงจูงใจที่เหมาะสมแก่ผู้ท�ำวิจัย และการส่งเสริมการลงทุน มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระบบวิจัยและ
นวัตกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม มีศนู ย์ขอ้ มูลเชือ่ มโยงระบบบริหารจัดการวิจยั และ
นวัตกรรมของประเทศ รวมทัง้ ฐานข้อมูลด้านโครงการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณ ผลการวิจัยและนวัตกรรม
การใช้ประโยชน์ และบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว
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บทที่ ๔ : การปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรม
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

บทที่ ๕
ยุทธศาสตร์การวิจัย
และนวัตกรรม

รัฐบาลก�ำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว และน�ำประเทศไปสูค่ วามมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน โดยมีพระราชบัญญัตกิ ารจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นกลไกในการจัดท�ำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ การวิจัยและนวัตกรรมซึ่งมีความส�ำคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงจ�ำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ในระยะยาวที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

๕.๑ วิสัยทัศน์

“ประเทศไทยใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นก�ำลังอ�ำนาจแห่งชาติ เพื่อก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน
๒๐ ปี ด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

๕.๒ เป้าประสงค์

การวิจัยและนวัตกรรมท�ำให้ประเทศไทยเป็นเจ้าของห่วงโซ่การผลิตและการบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงใน
ตลาดโลกและสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนและสังคม รวมทัง้ เป็นเจ้าของเทคโนโลยีในสาขาทีส่ ำ� คัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดย
สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ
สามารถใช้แก้ปญ
ั หาและเกิดผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ สังคม และสิง่ แวดล้อมอย่างมีนยั ส�ำคัญ
สร้างขีดความสามารถทางความรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยีฐาน และสร้างนวัตกรรมทางสังคมให้เป็น
รากฐานของประเทศ ส�ำหรับการเติบโตในระยะยาว

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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๕.๓ ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)๒๕๗๙)

การวางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เป็นการวิเคราะห์แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของโลก ที่ท�ำให้ประเทศไทยจ�ำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศและ
ปรับเปลีย่ นระบบวิจยั และนวัตกรรมในปัจจุบนั ผนวกกับการวิเคราะห์ถงึ สถานภาพของระบบวิจยั และนวัตกรรม
ของประเทศที่มีทั้งจุดแข็งที่เป็นโอกาสและความท้าทายในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และ
เป้าประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ จึงก�ำหนดยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ประกอบด้วย
๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน บุคลากร และระบบวิจยั และนวัตกรรมของประเทศ

โครงสร้างของยุทธศาสตร์ประกอบด้วย “ประเด็นยุทธศาสตร์” ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะประกอบด้วย
แผนงานวิจยั และนวัตกรรม โดยในแต่ละแผนงานได้กำ� หนดขอบเขตของแผนงานนัน้ ๆ เพือ่ เป็นแนวทางในการจัดท�ำ
แผนในระดับแผนแม่บทจนถึงแผนในระดับปฏิบตั กิ ารต่อไป ซึง่ ขอบเขตของแผนงานนัน้ ๆ ครอบคลุมถึงการวิจยั
เชิงนโยบาย (Policy research) ทีส่ ามารถน�ำไปสูก่ ารพัฒนาเป็นนโยบายได้ ทัง้ นี้ แผนงานในยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็น “แผนงานวิจยั และนวัตกรรมส�ำคัญ (Spearhead research and innovation program)”
ที่ จ ะถู ก ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในช่ ว งระยะเริ่ ม ต้ น ของการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย และนวั ต กรรม ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เพื่อให้มีผลลัพธ์ (Outcome) ในระยะ ๓-๕ ปี โดยแผนงานวิจัยและนวัตกรรมส�ำคัญ
จะได้รับการทบทวนและปรับปรุงเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้ก้าวทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากการก�ำหนดขอบเขตของการวิจัยและนวัตกรรมในแผนงานวิจัยและนวัตกรรมส�ำคัญ ที่ก�ำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์นี้ ในอนาคตหน่วยงานในระบบวิจยั และนวัตกรรมยังสามารถเสนอแผนงานวิจยั และนวัตกรรมส�ำคัญ
และแผนงานวิจัยและนวัตกรรม หรือโครงการวิจัยอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก�ำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) นี้
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ การสร้างความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ เน้นการก�ำหนดโจทย์วจิ ยั ทีม่ าจาก
ความต้องการของประเทศ (Demand side) เพื่อสร้างนวัตกรรมที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง
โดยเลือกการวิจยั และนวัตกรรมในสาขาทีป่ ระเทศไทยมีศกั ยภาพทัง้ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ และ
ภาคเกษตร ด้วยการสร้างนวัตกรรมแบบเกลียว ๓ สาย (Triple helix) ทีเ่ น้นความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจยั และภาคเอกชนในทุกระดับ โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทน�ำ รวมทัง้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระดับนานาชาติ โดยมีภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือดังกล่าว

วัตถุประสงค์

๑. สนับสนุนภาคการผลิต บริการ และภาคเกษตร รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small
and Medium Enterprises: SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ให้วิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อสามารถ
สร้างมูลค่าและเป็นผู้น�ำตลาดในสาขาที่มีศักยภาพในห่วงโซ่มูลค่าของโลก
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาทน�ำในการก�ำหนดโจทย์ ลงทุน และด�ำเนินการวิจยั และ
นวัตกรรมทีเ่ น้นการน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยมีความเชือ่ มโยงและร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจยั
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ (Global collaborative network) ให้เกิดการวิจยั และ
พัฒนา การได้มาซึ่งเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์สูง และการพัฒนาธุรกิจ
เทคโนโลยีนวัตกรรม

เป้าหมายยุทธศาสตร์

๑. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิด
การขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี
๒. เกษตรกรมีรายได้สทุ ธิเพิม่ สูงขึน้ จากการวิจยั และนวัตกรรมโดยรวมทัง้ ประเทศเฉลีย่ ร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๓. จ�ำนวนวิสาหกิจทีม่ นี วัตกรรม (มีสดั ส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้ทงั้ หมด (Vitality
index) มากกว่าร้อยละ ๑๐) เพิ่มขึ้น ๕ เท่า
๔. ภาคเอกชนลงทุนการวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑.๖ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
๕. ดัชนีความสามารถของประเทศในการดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถสูงจัดโดยสภาเศรษฐกิจโลก
(World Economic Forum: WEF) เพิ่มขึ้นเป็น ๙๐ เปอร์เซ็นไทล์
๖. มูลค่าธุรกรรมที่เกิดในประเทศไทยจากความร่วมมือทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากเครือข่าย
ความร่วมมือระดับนานาชาติมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) อาหาร เกษตร เทคโนโลยี

ชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ ๒) เศรษฐกิจดิจทิ ลั และข้อมูล ๓) ระบบโลจิสติกส์ ๔) การบริการ
มูลค่าสูง และ ๕) พลังงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย์

๑.๑.๑ วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้การวิจัยและนวัตกรรมยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร การแพทย์ และเกิด
ประโยชน์ต่อห่วงโซ่อุปทาน
๒) เพื่อให้เกิดการวิจัยที่น�ำไปสู่นวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร การแพทย์
๓) เพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาในประเด็นที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน
๔) เพื่อให้เกิดการวิจยั พัฒนาน�ำความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยไปสูเ่ ชิงเศรษฐกิจและ
สังคม อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
๕) เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม การเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียของผลิตผล
การเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ รวมถึงมีการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ (Modern agriculture)
๑.๑.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) การยกระดับภาคการเกษตรไทยให้เป็นการเกษตรสมัยใหม่โดยการใช้เทคโนโลยี น�ำไปสูก่ ารพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่มีสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่
๒) น�ำทรัพยากรธรรมชาติและองค์ความรูท้ างการแพทย์ของประเทศไทย มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชวี วัตถุ
และเครื่องมือแพทย์
๓) ปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์
๔) สร้ า งและพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ (Modern
agriculture)
๑.๑.๓ แผนงานวิจัยและนวัตกรรมส�ำคัญ
๑) การเกษตรสมัยใหม่ (Modern agriculture)
ในกลุม่ พืชไร่ทเี่ ป็นวัตถุดบิ ส�ำหรับอุตสาหกรรม มุง่ เน้นการลดต้นทุนแรงงานและปัจจัยการผลิต
โดยใช้ ข ้ อ มู ล เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การให้ ผ ลผลิ ต มี คุ ณ ภาพและปริ ม าณสม�่ ำ เสมอ ด้วย
การพัฒนาเครือ่ งจักรกลเกษตรหรืออุปกรณ์ตอ่ พ่วงทีม่ เี ทคโนโลยีการให้ปจั จัยการผลิตตามสภาพความแตกต่างของ
พื้นที่ (Variable rate technology) เทคโนโลยีติดตามและคาดการณ์ปริมาณและคุณภาพผลผลิต โครงสร้าง
พืน้ ฐานหรือบริการข้อมูลแผนทีเ่ พือ่ การเกษตรความละเอียดสูงระดับแปลง (High resolution) เช่น แผนทีส่ ภาพ
อากาศและพยากรณ์ อ ากาศเพื่ อ การเกษตร การเปลี่ ย นแปลงสภาพดิ น และน�้ ำ คลั ง ภาพถ่ า ยดาวเที ย ม
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เพื่อการเกษตร เป็นต้น การแปลผลและการพัฒนาแบบจ�ำลอง เพื่อต่อยอดเป็นซอฟท์แวร์หรือบริการเกษตรรูป
แบบใหม่ เช่น สร้างและเผยแพร่ฐานข้อมูลส�ำหรับการพยากรณ์ผลผลิต วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดล�ำดับการ
ชดเชยและการเยียวยาในกรณีภัยพิบัติ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการประกันภัยพืชผล เป็นต้น ในกลุ่ม
ผลิตผลการเกษตรมูลค่าสูง มุง่ เน้นการเพิม่ มูลค่า ความปลอดภัย และการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ด้วยการวิจยั
ต้นแบบสายพันธุ์พืชเศรษฐกิจลักษณะพิเศษ (ทนแล้ง รสชาติดี เก็บรักษาได้ยาวนาน เหมาะกับการขนส่ง มีสาร
มูลค่าสูง) เทคโนโลยีเซนเซอร์และโรงเรือนอัจฉริยะส�ำหรับพืชผลเกษตรเมืองร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง ต้นทุนต�่ำ
สารชีวภัณฑ์ เทคโนโลยีตรวจวัดสารตกค้างและสารพิษ การตรวจสอบโรคพืชและโรคสัตว์ การประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การวิจัยเพื่อส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์แปรรูปและส่วนผสมทางอุตสาหกรรม การพัฒนาชุดตรวจด้านเกษตรและอาหาร การปรับปรุงพันธุ์
พืชและพันธุส์ ตั ว์ให้มคี ณ
ุ สมบัตติ ามความต้องการของตลาดหรือเพือ่ อุตสาหกรรมเฉพาะ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒) อาหารมูลค่าเพิ่มสูงและสารออกฤทธิเ์ ชิงหน้าที่ (High value added food and functional
		 ingredient)
มุ่งเน้นให้เกิดอุตสาหกรรมอาหารและสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่ จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ การพัฒนาสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ (Geographical Indications: GI)
ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าให้แก่วัตถุดิบทางการเกษตร ลดการน�ำเข้าจากต่างประเทศ และเกิดผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง โดย
การกระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ การส่งเสริมให้เกิดการขยายธุรกิจ การเพิม่ ก�ำลังการผลิต การต่อยอดงานวิจยั จาก
งานต้นแบบไปสูเ่ ชิงพาณิชย์ การสนับสนุนให้มมี าตรการในการลดอุปสรรคการขึน้ ทะเบียนผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอาง
อาหารและยา การสร้างความสามารถในการรับรองมาตรฐานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ อาทิ โรงงานต้นแบบ และการ
มีมาตรการป้องกันหรือปกป้องแหล่งสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่จากธรรมชาติที่เป็นของไทยจากการลักลอบศึกษา
พืชพันธุ์และสิ่งมีชีวิตในไทยแล้วน�ำไปจดสิทธิบัตรโดยต่างชาติ
๓) ชีววัตถุ (Biologics)
ในระยะสั้ น (๑ - ๕ ปี ) มุ ่ ง เน้ น การวิ จั ย พั ฒ นาและผลิ ต ยาชี ว วั ต ถุ ค ล้ า ยคลึ ง
(Biosimilars) โมโนโคลนอลแอนติบอดี และวัคซีนพืน้ ฐาน โดยแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีจะเน้นไปทีง่ านวิจยั
และพัฒนาที่ต่อยอดได้ (Translational research) คือ การพัฒนาสูตร การผลิตและการวิเคราะห์ การทดสอบ
ประสิ ท ธิ ภ าพและความปลอดภั ย ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและในสั ต ว์ ท ดลอง การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพและ
ความปลอดภัยในมนุษย์โดยทั้งหมดต้องเป็นกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากล (GMP/ISO/OECD) ในระยะกลาง
(๕ - ๑๐ ปี) จะมุ่งเน้นการวิจัย พัฒนาและผลิตยาชีววัตถุชนิดใหม่ และวัคซีนชั้นสูง ในระยะยาว (๑๑ - ๑๕ ปี)
ประเทศไทยจะต้องมีความสามารถในการวิจยั พัฒนาและผลิตยาชีววัตถุชนิดใหม่ทมี่ คี วามจ�ำเพาะเจาะจงสูง รวม
ทัง้ การน�ำยาชีววัตถุเก่าหรือทีห่ มดความคุม้ ครองมาวิจยั พัฒนาต่อยอด วัคซีนทีม่ คี วามจ�ำเพาะเจาะจงสูง และใช้
เพือ่ ให้เกิดผลแบบมุง่ เป้า (Targeted therapy) ได้อย่างครบวงจรและเป็นมาตรฐานสากล
บทที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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๔) เครื่องมือแพทย์ (Medical devices)
ในระยะสัน้ (๑ - ๕ ปี) มุง่ เน้นวิจยั และพัฒนาเครือ่ งมือแพทย์ วัสดุและอุปกรณ์ตรวจวินจิ ฉัยโรค
ที่ใช้สนับสนุนการตรวจวินิจฉัยโรค การป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ การช่วยดูแล และการช่วยผ่าตัด เช่น
เทคโนโลยีชวี ภาพทีใ่ ช้ชว่ ยการตรวจวินจิ ฉัยทีม่ คี วามจ�ำเพาะสูง เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิตเิ พือ่ ใช้เป็นวัสดุทดแทน
ในร่างกายมนุษย์ และวัสดุอปุ กรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหุน่ ยนต์ทางการแพทย์
เพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต เช่น หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด หุ่นยนต์ฝึกแพทย์ พยาบาล หุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้พิการ
หุน่ ยนต์สำ� หรับช่วยฟืน้ ฟู หุน่ ยนต์อำ� นวยความสะดวกในบ้าน เป็นต้น การพัฒนาระบบเชือ่ มต่ออุปกรณ์การแพทย์
กับสารสนเทศเพื่อการดูแลสุขภาพ การวิจัยเพื่อพัฒนาและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมโรงงานระดับกึ่ง
อุตสาหกรรมเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน GMP/PICs การสนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนาศูนย์สอบเทียบ
มาตรฐาน (Certifying center) ทีป่ ระกอบด้วยการทดสอบผลิตภัณฑ์ ทัง้ ในห้องทดลองและทางคลินกิ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล (GMP/ISO) ในระยะกลางและระยะยาว ประเทศไทยจะต้องสามารถผลิตอุปกรณ์การแพทย์ที่
ใช้เทคโนโลยีระดับสูงและต่อยอดเทคโนโลยีเดิมให้มมี ลู ค่าเพิม่ มากขึน้ รวมทัง้ เป็นศูนย์กลางการผลิตชิน้ ส่วนและ
อุปกรณ์การแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน

๑.๒ เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล

๑.๒.๑ วัตถุประสงค์
๑) เพื่อประยุกต์ใช้วิทยาการหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
๒) เพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบดิจิทัลที่สนับสนุนการผลิตและพัฒนา และการสร้าง
โอกาสใหม่ในภาคการผลิต อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม
๓) เพื่อให้เกิดระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และเกิดการน�ำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ ทั้งด้านการประกอบการตัดสินใจและเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ ผู้บริโภค น�ำสู่การ
วางกลยุทธ์และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจ
๔) เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security) และความน่าเชื่อถือของ
เทคโนโลยีดิจิทัล
๑.๒.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลิตภาพของอุตสาหกรรมผลิตและบริการด้วย
วิทยาการหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีดิจิทัล
๒) การจัดให้มีแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อรองรับภาคการผลิต
และบริการของประเทศ
๓) การเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมเนื้อหาดิจิทัลของประเทศไทย
๔) ศึกษาวิจัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความชาญฉลาดภายในตัว
๕) พัฒนานวัตกรรมด้านความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์
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บทที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
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	๑.๒.๓ แผนงานวิจัยและนวัตกรรมส�ำคัญ
๑) วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation)
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรมการผลิต เช่น เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Automated Guided Vehicle: AGV) โมดูลด้าน
ระบบอัตโนมัติที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น การพัฒนาหุ่นยนต์บริการที่มีมูลค่าสูง (High-value
services robots) และหุ่นยนต์ท�ำงานเฉพาะทางที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ และท�ำให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น เช่น หุ่นยนต์ทางการแพทย์ที่ช่วยในการฟื้นฟูหรือช่วยเหลือผู้ป่วย หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ หุ่นยนต์
บริการในที่พักอาศัย ส�ำนักงาน และร้านค้า หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ใช้งานทางการเกษตร และหุ่นยนต์
เพื่อการศึกษา เป็นต้น
๒) อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV)
มุง่ เน้นการวิจยั และนวัตกรรม UAV โดยเฉพาะโดรน (Drone) เพือ่ ใช้ประโยชน์ในด้านความมัน่ คง
ทางทหาร การเกษตร การส�ำรวจทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ในภาคอุตสาหกรรม รวมทัง้ การใช้เพือ่ การสันทนาการ
โดยการทดแทนการน�ำเข้าเทคโนโลยีและการส่งเสริมฐานอุตสาหกรรมโดรนในประเทศไทย การพัฒนาเทคโนโลยี
ฐานทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการวิจยั และนวัตกรรม เช่น แบตเตอรี่ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ ระบบสือ่ สาร และวัสดุตา่ ง ๆ เป็นต้น
รวมทัง้ การวิจยั เพือ่ ปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน และการควบคุมและก�ำกับดูแลเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัย
๓) เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมอวกาศ (Space industry technology)
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมในด้านเทคโนโลยีอวกาศที่ครอบคลุมดาวเทียมส�ำรวจโลก
ดาวเทียมสือ่ สาร และดาวเทียมเพือ่ ความมัน่ คง เช่น การสร้างดาวเทียมขนาดเล็ก วัสดุคอมโพสิทส�ำหรับชิน้ ส่วน
โครงสร้างดาวเทียม ระบบควบคุมดาวเทียม (Satellite control) อาทิ Versatite Operation System for
Satellite Control and Administration (VOSSCA) ระบบวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายภาพของ
ดาวเทียม (Operation Planning for Thailand Earth observation MISsion: OPTEMIS) อุปกรณ์ระบบ
สื่อสารดาวเทียมภาคพื้นดินย่านความถี่ S-band (Down converter) เป็นต้น โดยมุ่งสร้างขีดความสามารถ
ภายในประเทศ ทั้งในด้านการออกแบบและพัฒนาดาวเทียม การวิจัยและส�ำรวจอวกาศ (Space exploration)
การพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานและผลิตภัณฑ์การบินและอวกาศ (Aerospace) การพัฒนาชิน้ ส่วนอุปกรณ์ของ
ดาวเทียมและระบบภาคพืน้ ดิน การต่อยอดองค์ความรูจ้ ากอุตสาหกรรมเดิมทีม่ ภี ายในประเทศ เช่น อุตสาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เป็นต้น รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากฐาน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ เพื่อมุ่งไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมอวกาศ
๔) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเทคโนโลยีอุปกรณ์ปลายทาง (Smart electronics and
terminal endpoint technologies)
มุ่งเน้นการพัฒนาและผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความชาญฉลาดภายในตัว (Intelligent
and smart) ด้วยการติดตั้งระบบฝังตัว (Embedded system) และเซนเซอร์ลงไปในอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถ
บทที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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ท�ำงานได้หลากหลายหน้าที่ (ตรวจวัด/ตรวจรับข้อมูล รับผล ประมวลผลและแจ้งผลที่ถูกต้องในเวลาที่รวดเร็ว)
และมีความยืดหยุน่ สูง สามารถแข่งขันในตลาดและตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริโภค มุง่ เน้นการพัฒนาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะทีม่ ขี นาดเล็ก น�ำ้ หนักเบาเพือ่ ให้สะดวกในการพกพาและใช้งาน รวมถึงการใช้พลังงานน้อย
เพื่อการน�ำไปประยุกต์ในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ระบบโรงเรือนอัจฉริยะที่มีการติดตั้งเซนเซอร์ที่
สามารถตรวจวัดค่าสภาพสิง่ แวดล้อมต่าง ๆ (อุณหภูมิ ความชืน้ ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน) อุปกรณ์ดา้ นดิจทิ ลั
แบบพกพา (Wearable devices) ที่สามารถตรวจวัดค่าต่าง ๆ ของร่างกายที่สามารถแจ้งผลและป้องกันก่อน
การเกิดโรคได้ เป็นต้น การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะและยั่งยืน การพัฒนาสารสนเทศเพื่อ
ยกระดับให้เกิดวิสาหกิจชุมชนอัจฉริยะ อุตสาหกรรมขนาดเล็ก/ขนาดกลางอัจฉริยะ โรงงานอัจฉริยะ รวมถึงระบบ
อัจฉริยะด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการเข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพและไร้พรมแดน ในส่วนของ
เทคโนโลยีอุปกรณ์ปลายทาง มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมด้านอุปกรณ์ราคาถูก อาทิ สมาร์ทโฟน เพื่อให้เกิด
การกระจายตัวและแพร่หลายเพือ่ รองรับผูบ้ ริโภคในการด�ำเนินกิจกรรมด้านพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจ
ดิจทิ ลั นอกจากนี้ จะต้องจัดให้มกี ลไกสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะให้มกี ารใช้งานในประเทศ
มากขึ้น เพื่อกระตุ้นการวิจัย พัฒนาและผลิตเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพสูง
๕) การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)
		
และการเชื่อมโยง
มุง่ เน้นการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมด้านอุปกรณ์และเครือ่ งมือให้สามารถเชือ่ มต่อและสือ่ สารกัน
การรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคลื่นความถี่
โทรคมนาคมให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง และการรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลอื่น ๆ ที่
เกิดขึ้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลจากการบริการดิจิทัลในแหล่งต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น
และเทคโนโลยีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล (Data mining management platform) ที่สามารถประมวล
และแสดงผลอย่างมีประสิทธิภาพหลังจากเกิดแหล่งข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์เพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น การพัฒนา
ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Data security and privacy) ส�ำหรับการเผยแพร่ข้อมูล และการ
พัฒนาและต่อยอดการใช้ประโยชน์ของซอฟต์แวร์แบบ Open-source ทีส่ ามารถปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการ
ใช้งานในประเทศ โดยมีระบบเครือข่ายที่ดี มีการเชื่อมโยงที่ครอบคลุม ในต้นทุนที่เหมาะสม และทั่วถึงทั้งภาค
อุตสาหกรรมและภาคประชาชน นอกจากนี้ ต้องพัฒนาบุคลากรผูเ้ ชีย่ วชาญ คือ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนัก
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Scientist and Analytics: DSA) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และน�ำข้อมูลมา
ใช้ประโยชน์มีความจ�ำเป็นและต้องเร่งพัฒนาเป็นอย่างมาก
๖) เนื้อหาดิจิทัล (Digital content) เพื่อการสนับสนุนการผลิตและพัฒนา
มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ที่บูรณาการวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ
เข้ากับองค์ความรู้ด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และภาษา
ต่างประเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างเนื้อหาดิจิทัลที่สร้างสรรค์และหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ
ของผูร้ บั สือ่ ทัง้ ในและต่างประเทศ สามารถใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์มลู ค่า พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการผลิตเนื้อหาดิจิทัล ตอบสนองยุทธศาสตร์การผลักดันให้ไทยเป็นที่ตั้งของผู้ประกอบการเนือ้ หา
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บทที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
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ดิจทิ ลั รายใหญ่ของโลก ทัง้ นี้ ต้องส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ส�ำหรับการผลิต การสร้างสรรค์แอนิเมชัน่ เกม และ
เนือ้ หาดิจทิ ลั อืน่ ๆ เช่น Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), Immersive technology, Artificial
Intelligence (AI) เป็นต้น การจัดเก็บมรดกทางวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาของไทยในรูปแบบดิจทิ ลั เพือ่ ให้สามารถ
คงอยู ่ ไ ด้ แ ม้ เวลาจะผ่ า นไปและสามารถน� ำ มาบู ร ณาการ การสกั ด องค์ ค วามรู ้ แ ละน� ำ มาประยุ ก ต์ ใช้ ใ น
การสร้างสรรค์เนือ้ หาดิจทิ ลั ใหม่ ๆ การส่งเสริมการพัฒนาเรือ่ งราวให้นา่ สนใจ การวิจยั ตลาดเพือ่ ให้ทราบความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ การพยากรณ์ข้อมูลในอนาคตเพื่อชี้ให้เห็นถึงทิศทางของ
อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเกมและแอนิเมชัน่ เป็นต้น รวมทัง้ การวิจยั ด้านกฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญาและ
การจัดการสิทธิดิจิทัล

๑.๓ ระบบโลจิสติกส์ (Logistics)

๑.๓.๑ วัตถุประสงค์
๑) เพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไทยและห่วงโซ่อุปทานไปสูก่ ารผลิตยานยนต์สมัยใหม่
๒) เพือ่ ยกระดับระบบโลจิสติกส์ ของประเทศไทยทัง้ ทางบก ทางน�ำ้ และทางอากาศให้มปี ระสิทธิภาพ
ด้วยการใช้เทคโนโลยี
๓) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ
๔) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์รวมถึงอากาศยานไร้คนขับ การผลิตยานยนต์ไทยรุน่ ใหม่ และ
ไฮบริดส์
๑.๓.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไทยให้รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
๒) เพิม่ ประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย
๓) เพิม่ ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยให้เป็นผูน้ ำ� ในระดับภูมภิ าค
๑.๓.๓ แผนงานวิจัยและนวัตกรรมส�ำคัญ
๑) ยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation automotive)
มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีส�ำหรับการคมนาคมที่สะอาด ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดอุบัติเหตุทางการจราจร การพัฒนาระบบขับเคลื่อนที่มี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบโครงสร้างน�ำ้ หนักเบา การพัฒนาระบบการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าให้มปี ระสิทธิภาพ
สูงขึน้ การพัฒนาระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม และการพัฒนาเครือข่ายโครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับระบบพลังงานใหม่ของสังคม เช่น พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์และพลังงานลม
เป็นต้น การพัฒนาระบบการขับเคลื่อนเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง ข้อมูลขนาดใหญ่ และ
ระบบคลาวด์ (Cloud) การพัฒนายานยนต์ขบั เคลือ่ นอัตโนมัติ การพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบ การวิเคราะห์
ทดสอบคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยให้ได้รบั มาตรฐานระดับสากล การสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
และยกระดับห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ การสนับสนุนการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนภายในประเทศเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การพัฒนาระบบรองรับการบริหารจัดการแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วโดยการน�ำกลับมา
บทที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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ใช้ใหม่และการก�ำจัดซากแบตเตอรี่ การพัฒนาระบบรองรับเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing economy) และ
การพัฒนาบุคลากรที่รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ระดับโลกในประเทศไทย
๒) ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart logistics)
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลดต้นทุน การขนส่ง การเดินทาง
และการสื่อสาร การพัฒนาระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตที่เป็น
Smart people ซึ่งมีความต้องการบริโภค Smart product โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้เชื่อมโยงกับสินค้า
และเครื่องจักร อาทิ ใช้การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things) เชื่อมโยงการผลิตตามความต้องการ
และให้เชือ่ มโยงกับการขนส่งให้สง่ มอบกับลูกค้าตามสถานทีแ่ ละเวลาทีก่ ำ� หนด การพัฒนาโครงข่ายความเชือ่ มโยง
ของระบบขนส่งภายในประเทศทั้งทางบก ทางน�้ำ และทางอากาศ การพัฒนา Intelligent logistics ในพื้นที่
รวมทั้งการพัฒนาระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการการไหลของข้อมูลและเงิน
เพื่อยกระดับการจัดการระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
๓) อุตสาหกรรมการบิน (Aviation)
มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับอุตสาหกรรมการบินให้ได้มาตรฐาน การพัฒนา
ศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน (Maintenance Repair and Overhaul: MRO) รองรับอากาศยานขนาดเล็ก กลาง
และใหญ่ การออกแบบและพัฒนาอากาศยานขนาดเล็กซึ่งรวมถึงอากาศยานไร้คนขับ การวิจัยและพัฒนา
เพื่อการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน วัสดุตกแต่งภายในเครื่องบิน และอุปกรณ์ภาคพื้นดิน รวมทั้งการผลิตบุคลากร
(นักบิน ช่างซ่อมบ�ำรุง) ที่มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ
๔) การขนส่งทางราง
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรมและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ
เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาบุคลากร การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ เช่น การก่อสร้าง
และบ�ำรุงรักษา การสื่อสารและควบคุมระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตชิ้นส่วนรถไฟโดยเฉพาะตัวรถ
และส่วนควบ การใช้วสั ดุภายในประเทศเพือ่ ทดแทนวัสดุจากต่างประเทศ เป็นต้น โดยมุง่ เน้นการดูดซับและเรียนรู้
เทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเป็นการต่อยอดฐานความรู้และสั่งสมองค์ความรู้เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ยานยนต์ และไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ซึง่ เป็นการส่งเสริมการพึง่ พาตนเองของประเทศ รวมทัง้ ส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาระบบจัดการผู้โดยสาร ระบบจัดการเส้นทาง และมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านระบบ
ขนส่งทางราง

๑.๔ การบริการมูลค่าสูง

๑.๔.๑ วัตถุประสงค์
๑) เพื่อยกระดับการบริการและนวัตกรรมด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านสุขภาพ การแพทย์และ
ความงาม ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศให้คนไทยสามารถเข้าถึงการให้บริการและสร้างรายได้
เข้าประเทศ
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๒) เพื่อเพิ่มความหลากหลายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
๓) เพื่อน�ำวัฒนธรรมไทยมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยการใช้เทคโนโลยี
๑.๔.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของคนไทย และสร้างรายได้เข้าประเทศ
๒) ใช้จดุ แข็งของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วไทยในภาคส่วนทีป่ ระเทศไทยมีศกั ยภาพเพือ่ เป็นการยกระดับ
ภาคส่วน
๓) น�ำขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทยมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยการใช้เทคโนโลยี
๔) สนับสนุนนวัตกรรมเพื่อเพิ่ ม มูลค่าทางเศรษฐกิจและพั ฒ นาระบบนิ เวศธรรมชาติ ให้ เ ป็ น
แหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่ไปกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
๑.๔.๓ แผนงานวิจัยและนวัตกรรมส�ำคัญ
๑) การบริการทางการแพทย์ (Medical services)
มุง่ เน้นการวิจยั พัฒนาและจัดระบบบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน ทีท่ ำ� ให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการทางการแพทย์ได้รวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย และทั่วถึง ทั้งในภาวะปกติและสาธารณภัย โดยการพัฒนา
ระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ�ำเภอ การวิจัยและพัฒนาเพื่อดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ
และผูด้ อ้ ยโอกาส การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบสารสนเทศดิจทิ ลั การสร้างฐานข้อมูลพันธุกรรมและ
ธนาคารชีวภาพ นอกจากนี้ มุง่ เน้นการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์และศูนย์ทดลองทางคลินกิ การเป็น
Caretaker training hub โดยเฉพาะด้านการปฏิบัติดูแล การสื่อสาร และการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ การเป็น
ศูนย์กลางด้านบริการทางการแพทย์ในระดับภูมภิ าค (Regional clinical trial center) เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยเน้นให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางในสาขาที่ไทยมีความช�ำนาญและมีความเข้มแข็ง
เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ และช่วยเพิม่ สัดส่วนรายได้ของธุรกิจบริการสุขภาพ เช่น การผ่าตัดหัวใจ การผ่าตัดเปลีย่ นข้อ
ศัลยกรรมตกแต่ง ทันตกรรม เวชศาสตร์ฟื้นฟู การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) เป็นต้น รวมถึง
การวิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพคนไทย
๒) การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness tourism)
มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ของธุรกิจบริการสุขภาพ โดยพัฒนาธุรกิจ
บริการทางการแพทย์เป็นหลัก และธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ ธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทยเป็น
ธุรกิจสนับสนุน โดยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ค้นหาและวิเคราะห์ศักยภาพความพร้อมของพื้นที่/บุคลากร/กิจกรรม เพื่อรองรับ
การทองเที่ยวเชิงกีฬา เป็นต้น การพัฒนามาตรฐานของสินค้าและการบริการ การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ของ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การยกระดับคุณภาพของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
และทักษะด้านการบริการเฉพาะด้าน และการจัดท�ำ Market intelligence เพื่อด�ำเนินการวิจัยทางการตลาด
เชิงลึกและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเจาะตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ
บทที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
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๓) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการผลิตอย่างสร้างสรรค์
		 และเสริมพลังท้องถิ่นและชุมชนท่องเที่ยว (Community Based Tourism: CBT)
มุง่ เน้นการศึกษาผลกระทบด้านการท่องเทีย่ วต่อชุมชน ในด้านเศรษฐกิจ การจ้างงาน การกระจาย
รายได้ สังคม คุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อม การวิจยั รูปแบบการรัว่ ไหลและเชือ่ มโยงการท่องเทีย่ วชุมชน (Leakages
and linkages) การศึกษาศักยภาพของชุมชนร่วมกับผู้ประกอบการในการน�ำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเพือ่ ให้ตอบสนองกับความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย เช่น ศึกษาเพือ่ ส่งเสริมให้ชมุ ชนน�ำเสนออัตลักษณ์
ของท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่ขายได้ เป็นต้น การประเมินมูลค่าทางด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ด้านการท่องเที่ยว การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการท่องเที่ยว การค้นหากลุ่มตลาด
เป้าหมายของท่องเที่ยวชุมชน (Community Based Tourism: CBT) ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ การพัฒนาตัวชีว้ ดั และเกณฑ์ประเมินความสุขชุมชนและนักท่องเทีย่ วในการบริหารจัดการ CBT
การศึกษาผลกระทบและกระบวนการการกระจายรายได้จาก CBT ในระบบเศรษฐกิจฐานราก และการวิจัย
เกี่ยวกับระบบและกลไกทางวัฒนธรรมที่น�ำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
๔) การท่องเที่ยวที่แข่งขันได้ มั่นคง และยั่งยืน
มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อการกระจายความเสี่ยงในการพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติ การศึกษา
ผลกระทบของความเสีย่ งจากความไม่สงบต่อภาคเศรษฐกิจท่องเทีย่ วและแนวทางการจัดการความเสีย่ ง การสร้าง
ตัวชี้วัดเพื่อติดตามทรัพยากรท่องเที่ยวหรือสร้างตัวชี้วัดเตือนภัย (Warning indicators) การวิจัยด้านเครื่องมือ
ทางการเงินและการคลังที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อเศรษฐกิจ
ภาคท่องเที่ยว การศึกษาการลงทุนของธุรกิจต่างชาติในภาคท่องเที่ยวของไทยเพื่อหาแนวทางการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และได้ประโยชน์รว่ มกันอย่างยุตธิ รรม การศึกษาผลกระทบต่อเศรษฐกิจท้องถิน่ การกระจาย
รายได้อนั เกิดจากงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเทีย่ วทีจ่ ดั โดยรัฐส่วนกลางและงานเทศกาลทีจ่ ดั โดยท้องถิน่ การศึกษา
ความมีประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณด้านการท่องเที่ยว และการศึกษาผลของเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing
economy) ต่ออุตสาหกรรมดั้งเดิมของการท่องเที่ยว นอกจากนี้ มุ่งเน้นการศึกษาด้านแรงงานและทักษะใน
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว การวิจยั ตลาดและพฤติกรรมนักท่องเทีย่ วเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถด้านบริการคุณภาพสูง
รวมถึงการวิจัยด้านศักยภาพในการรองรับและการออกแบบภูมิทัศน์ส�ำหรับแหล่งและ Hub ท่องเที่ยว

๑.๕ พลังงาน

๑.๕.๑ วัตถุประสงค์
๑) เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วยการใช้เทคโนโลยีในประเทศไทย ให้มพี ลังงานเพียงพอต่อ
ความต้องการ และสามารถใช้แหล่งพลังงานและเชื้อเพลิงชีวภาพที่หลากหลาย รวมทัง้ มีความเหมาะสม เพือ่ ลด
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาพลังงานน�ำเข้าจากต่างประเทศและเชื้อเพลิงฟอสซิลมากเกินไป
๒) เพือ่ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานหมุนเวียนทีม่ ศี กั ยภาพและเกิดประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคมไทย โดยเน้นการใช้พลังงานหมุนเวียนจากทรัพยากรชีวภาพเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๓) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในประเทศไทย ในภาคเศรษฐกิจที่มีการใช้พลังงานมาก
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บทที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
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๔) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายไฟฟ้าและระบบการกักเก็บพลังงานของประเทศไทย ให้
สามารถรองรับการเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนและการบริหารจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ
๑.๕.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) พัฒนาความสามารถในการผลิตและบริหารจัดการวัตถุดิบ และผลักดันความต้องการการใช้
พลังงานหมุนเวียน
๒) สร้างความตระหนักและความรูค้ วามเข้าใจต่อการผลิต การใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน และการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
๓) สร้างแรงจูงใจ เช่น มาตรการด้านภาษีหรือสนับสนุนการลงทุน เพื่อเพิ่มการผลิตและการใช้
พลังงานชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
๑.๕.๓ แผนงานวิจัยและนวัตกรรมส�ำคัญ
๑) พลังงานชีวภาพ (Bioenergy)
		 มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานชีวภาพโดยมุ่งเน้นประเด็นที่
ส�ำคัญเร่งด่วน โดยการเพิม่ ศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าและความร้อนจากก๊าซชีวภาพ เชือ้ เพลิงชีวมวลต่าง ๆ ขยะ
และไม้โตเร็ว รวมทั้งกระบวนการแปรรูปเป็นพลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพจาก
ของเสียอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเพือ่ ผลิตไฟฟ้า การพัฒนารูปแบบและระบบในการจัดการชีวมวลและขยะ
เพื่อผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทางเลือกและรูปแบบส�ำหรับพลังงานชนบท รวมถึง
โรงไฟฟ้าชุมชนทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและสามารถพึง่ พาตนเองได้ การพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพเทคโนโลยี
ภายในประเทศและการบริหารจัดการวัตถุดิบที่ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต การแปรรูป
การขนส่ง การเก็บ ศูนย์ทดสอบ และมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการ
ในประเทศและส่งออก และการพัฒนาระบบป่าชุมชนในท้องถิ่นเพื่อผลิตชีวมวล
	๒) เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel)
		 มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเชื้อเพลิงชีวภาพโดยมุ่งเน้นประเด็น
ที่ ส� ำ คั ญ เร่ ง ด่ ว น โดยการลดต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยของการผลิ ต เชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพ (เอทานอลและไบโอดี เซล)
จากพืชน�้ำมันที่ปลูกได้ในประเทศ เช่น การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของอ้อย มันส�ำปะหลัง และปาล์มน�้ำมัน (พันธุ์พืช)
การเพิม่ ประสิทธิภาพในการเก็บเกีย่ ว รวบรวม และขนส่งพืชพลังงาน การเพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
เอทานอลและไบโอดีเซล เป็นต้น การน�ำผลผลิตทางการเกษตรและส่วนทีเ่ หลือใช้จากการบริโภคภายในประเทศ
และการส่งออกมาเป็นวัตถุดบิ ในการผลิตพลังงาน โดยต้องค�ำนึงถึงการสร้างสมดุลระหว่างพืชพลังงานและอาหาร
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพของพืชต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการเป็นวัตถุดิบส�ำหรับ
เชื้อเพลิงชีวภาพ การวิจัยและพัฒนาพืชที่มีศักยภาพมีความเหมาะสมส�ำหรับเชื้อเพลิงชีวภาพ และการวิจัยและ
พัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่ ๒ และ ๓ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมคู่ขนานไปกับการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ

บทที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

45

๓) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy efficiency)
มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
โดยมุ่งเน้นประเด็นที่ส�ำคัญเร่งด่วน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคขนส่ง การเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและอาคารทุกระดับ การสร้างมาตรการเพือ่ เพิม่ การเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะ ด้วยวิธกี ารสร้างแรงจูงใจและแก้ไขปัญหาอุปสรรค โดยเน้นทีก่ รุงเทพฯ ปริมณฑล และเมืองใหญ่ การพัฒนา
เพิม่ ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีภายในประเทศ การน�ำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพือ่ พัฒนาให้เหมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทย (Technology acquisition) การบริหารจัดการทีค่ รอบคลุมไปถึงศูนย์ทดสอบ มาตรฐาน
และมาตรการที่เอื้อให้ประเทศลดการใช้พลังงานลงได้ และการประเมินผลกระทบที่ส�ำคัญระดับประเทศหรือ
ภาค (ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม) ของการใช้นโยบาย มาตรการ และแผนพลังงานด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานเพือ่ การสร้างสรรค์และปรับปรุงนโยบาย มาตรการ และแผนอนุรกั ษ์พลังงาน
๔) การกักเก็บพลังงาน (Energy storage)
มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการกักเก็บพลังงานเพื่อความมั่นคง
ในการใช้พลังงานหมุนเวียนและเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ โดยมุง่ เน้นประเด็นทีส่ ำ� คัญเร่งด่วน
โดยการวางระบบกักเก็บพลังงานเพือ่ ใช้รว่ มกับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart grid/microgrid) และระบบผลิต
ไฟฟ้าแบบกระจายตัว (Distributed generation system) การพัฒนาระบบการกักเก็บพลังงานชนิดต่าง ๆ
ส�ำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องและยานยนต์ไฟฟ้า การวิจัยและการพัฒนาวัสดุส�ำหรับระบบการกักเก็บพลังงาน
การพัฒนาระบบจัดการแบตเตอรี่ (Battery management system) การจัดการแบตเตอรีห่ ลังใช้งาน ระบบ
โครงสร้างพืน้ ฐานรองรับใช้ยานยนต์ไฟฟ้าซึง่ รวมถึงสถานีประจุไฟฟ้า การใช้ทรัพยากรภายในประเทศในการผลิต
ระบบการกักเก็บพลังงาน และการสนับสนุนการตั้งโรงงานผลิตภายในประเทศตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการ
พัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาระบบการกักเก็บพลังงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เน้นประเด็นส�ำคัญทางสังคม
ของประเทศทีต่ อ้ งใช้การวิจยั และนวัตกรรม เป็นเครือ่ งมือในการขับเคลือ่ นสังคมไทย ได้แก่ การเข้าสูส่ งั คมสูงวัย
แรงงานทักษะสูงและเฉพาะทางซึ่งมีแนวโน้มขาดแคลน แรงงานทักษะต�่ำซึ่งมีโอกาสตกงาน การแก้ปัญหา
ความเหลือ่ มล�ำ้ หรือความไม่เท่าเทียม การยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนทุกกลุม่ ทัง้ ด้านสุขภาพ การศึกษา
และการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ การเตรียมความพร้อมของสังคมไทยให้พร้อมรองรับกระแสโลกาภิวตั น์
ของวัฒนธรรมโลกทีร่ วดเร็วขึน้ ในยุคดิจทิ ลั และการพัฒนาระบบบริหารจัดการน�ำ้ ทรัพยากรธรรมชาติอนื่ ๆ และ
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

๑. เตรียมความพร้อมประชากรทุกช่วงวัยให้พร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต มีอาชีพทีด่ ี อยูร่ ว่ มกันและด�ำรงชีวติ
อย่างมีคุณค่า เพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยและสังคมในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยยึดแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริ และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ ให้ทกุ คนเข้าถึงบริการสุขภาพ ด้านการศึกษา การพัฒนาทักษะ บริการสาธารณะ และ
สวัสดิการสังคมอื่น ๆ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและทั่วถึง
๓. พัฒนาการบริหารจัดการน�้ำตามแนวทางพระราชด�ำริ (น�้ำจากฟ้า น�้ำผิวดิน และน�้ำบาดาล)
ให้มีประสิทธิภาพ ในด้านปริมาณ คุณภาพ เวลาและสถานที่ ใช้ทรัพยากรอย่างมีเหตุผล ไม่เกิดมลภาวะต่อสิง่ แวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับของระบบนิ เวศ รวมทั้ ง ลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกและปรั บตั วต่ อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๔. ลดความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประชากรทุกกลุม่ เพิม่ การกระจายความเจริญไปสู่
ท้องถิ่นและชุมชน และพัฒนาเมืองน่าอยู่ในภูมิภาค

เป้าหมายยุทธศาสตร์

๑. ผู้สูงวัยร้อยละ ๑๐๐ ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพส่วนตนในการศึกษาและการท�ำงาน
๒. นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐
๓. เกษตรกรร้อยละ ๙๐ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตผลผลิต และสินค้าทางการเกษตร
๔. ปัญหาโรคเรื้อรังของประเทศลดลง ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
๔.๑ อัตราผูป้ ว่ ยรายใหม่ของวัณโรคลดเหลือน้อยกว่า ๑๐ คน ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๗๘
๔.๒ การติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ลดลงร้อยละ ๙๐
๔.๓ อัตราตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคระบบทางเดินหายใจ
เรื้อรังในประชากรอายุระหว่าง ๓๐-๗๐ ปี ลดลงเหลือ ๒๕๗ คน ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ภายในปี ๒๕๖๘
บทที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
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๕. ประเทศไทยมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ - ๒๕ ภายในปี ๒๕๗๓ และลดมูลค่า
ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๖. ประเทศไทยลดค่าเฉลี่ยปริมาณการใช้น�้ำในภาคการเกษตร ภาคการผลิต ภาคครัวเรือน ลงร้อยละ
๑๕ และปริมาณน�ำ้ ทีน่ ำ� ไปใช้ประโยชน์ได้จากแหล่งน�ำ้ ต้นทุนต่าง ๆ เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ ๘๕ รวมทัง้ เพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ไม้
ของประเทศให้มีไม่ต�่ำกว่าร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ และรักษาพื้นที่ชุ่มน�้ำธรรมชาติไว้ได้ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ
๑๕ ของพื้นที่ประเทศ
๗. ประเทศไทยมีเมืองอัจฉริยะ ๒๐ เมือง ใน ๔ ภูมิภาค ภูมิภาคละ ๕ เมือง
๘. ประเทศไทยสามารถลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคม โดยมีคา่ สัมประสิทธิค์ วามไม่เสมอภาค (Gini index)
ไม่เกิน ๐.๓๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) สังคมสูงวัยและสังคมไทย
ในศตวรรษที่ ๒๑ ๒) คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ๓) สุขภาพและคุณภาพชีวิต ๔) การบริหาร
จัดการน�ำ้ การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และสิง่ แวดล้อม และ ๕) การกระจายความเจริญ
และเมืองน่าอยู่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑

๒.๑.๑ วัตถุประสงค์
๑) เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมส�ำหรับเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสูส่ งั คมสูงวัย
๒) เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมส�ำหรับเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่สังคมไทยใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ในการเป็นสังคมที่มีความหวัง เป็นสังคมที่เปี่ยมสุข และเป็นสังคมที่มีความสมานฉันท์
๒.๑.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) ส่งเสริมให้ผู้สูงวัยด�ำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีส่วนร่วมในสังคม
๒) ส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยตามศักยภาพและความต้องการให้ผู้สูงวัยมีหลักประกันรายได้ทมี่ นั่ คง
๓) เร่งรัดให้บคุ ลากรภาครัฐปรับตัวให้เข้ากับการด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจทิ ลั
ทีเ่ ปิดกว้างและเชือ่ มโยงถึงกันโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และพัฒนาการปฏิบตั งิ านในลักษณะ Smart and
high performance government
๔) ส่งเสริมให้มีการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึง
๕) สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ โดยใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อให้ประชาชนทุกคนอย่างน้อยต้องจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖) ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และการส่งเสริมกระบวนการยุตธิ รรม เพือ่ ให้เกิด
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
๗) ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ และขยายผลการเป็นสังคมชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง ตาม
หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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๒.๑.๓ แผนงานวิจัยและนวัตกรรมส�ำคัญ
๑) ศักยภาพและโอกาสของผู้สูงวัย และการอยู่ร่วมกันของประชากรหลายวัย
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยให้มีบทบาททางสังคม ด�ำรงชีวิตอยู่
อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี การพัฒนาการเป็นครอบครัวและการอยู่ร่วมกันได้ของ
ประชากรหลายวัย การมีเงินออมและมีทางเลือกด้านผลิตภัณฑ์การเงินเพือ่ จะบริหารเงินออมอย่างมีประสิทธิภาพ
ยั่งยืน และปลอดภัย การสร้างบริการดูแลผู้สูงวัยครบวงจร การวางระบบการเงินของผู้สูงอายุ การส่งเสริมให้มี
การจ้างงานผู้สูงอายุที่เหมาะสม การปรับแก้ระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ
การขยายอายุเกษียณของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ การส่งเสริมการออมและการประกอบอาชีพของ
ผู้สูงอายุ การมีหลักประกันรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งหลักประกันหลังเกษียณจากการท�ำงาน การจ้างงาน
ผูส้ งู อายุจากภาคเอกชนและภาครัฐ การพัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงานของผู้สูงอายุ การศึกษาส�ำหรับสังคม
สูงวัย การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมด้านคุณธรรมและตระหนักรู้หน้าที่พลเมือง การพัฒนาพฤติกรรมของคน
ทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรมและจริยธรรม การเปรียบเทียบความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ วิถีชีวิตของคนต่างวัยต่าง
ประสบการณ์ การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมของคนทุกช่วงวัย การเลียนแบบและดัดแปลง
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ส�ำหรับผู้สูงวัยให้เหมาะสมกับสรีระและวิถีคนเอเชีย
๒) เชื่อมประเทศสู่ประชาคมโลก
มุ ่ ง เน้ น การวิ จั ย และนวั ต กรรมให้ รู ้ ถึ ง ผลกระทบทางบวกและทางลบของการเลื่ อ นไหล
ทางประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม สังคม การเมืองและเศรษฐกิจของประเทศทางตะวันตกไปสูป่ ระเทศทางตะวันออก
(บูรพาภิวัตน์) ความเคลื่อนไหวและนวัตกรรมในการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กและเยาวชน ระบบการศึกษา
เปลี่ยนแปลงและผูกโยงระบบการศึกษาโลก การขจัดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ใน
ระบบการศึกษาเพิม่ ขึน้ การยกคุณภาพการศึกษาสูร่ ะดับสากล การเสริมสร้างทักษะอาชีพและทักษะชีวติ การพัฒนา
ศักยภาพของคนทีต่ อ้ งรองรับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ การสร้าง
เครือข่ายและความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ประชาคมอาเซียนและองค์กรระหว่าง
ประเทศ การมีระบบเตือนภัยด้านโรคติดต่อ มลภาวะ และยาเสพติด โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ การสร้างโอกาสและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ เพื่อพัฒนาหรือยกระดับให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการมีสว่ นร่วมเพือ่ สร้างระบบและกลไกในการติดตาม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๓) ความมั่นคงของประเทศ
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งครอบคลุมความมั่นคงภายในประเทศ เกี่ยวกับยุทโธปกรณ์
ที่จ�ำเป็น เช่น เครื่องป้องกัน เครื่องตรวจสอบระเบิด เป็นต้น เพื่อการพึ่งพาตนเองและพัฒนาไปสู่การผลิตอาวุธ
และลดการน�ำเข้า รวมถึงการผลิตเชิงพาณิชย์ การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศของตนเอง
(Home-grown technology) องค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และรับมือ
การก่อการร้ายและภัยคุกคามต่าง ๆ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัยด้านความมั่นคง เทคโนโลยี
เพื่อการตรวจ เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ช่วยเหลือ และบรรเทาภัยพิบตั สิ าธารณะต่าง ๆ และนวัตกรรมวัสดุ อุปกรณ์
บทที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

49

ทีจ่ ำ� เป็นเมื่อประเทศเข้าสู่สถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤต การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนกระบวนการ
สืบสวนสอบสวน การป้องกันและก�ำจัดคอร์รัปชัน การจัดท�ำและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และการบริหาร
จัดการโทรคมนาคมระดับชาติ การเฝ้าระวังการเปลีย่ นแปลงของการเมืองระหว่างประเทศทีส่ ำ� คัญ การคาดการณ์
ด้านความมัน่ คงของประเทศ และความมัน่ คงข้ามพรมแดน การรักษาความปลอดภัยทางทะเล (Maritime security)
การป้องกันและเฝ้าระวังภัยคุกคามข้ามพรมแดนทั้งมิติทางการทหารและมิติอื่น เช่น การปราบปรามยาเสพติด
แนวพรมแดน การลักลอบเข้าเมือง ปัญหาแรงงานข้ามชาติ การก่อการร้าย การค้าสิง่ ของผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โรคระบาด และโรคติดต่อร้ายแรง รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในการพัฒนาและเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน เป็นต้น
๔) รัฐบาล ๔.๐
มุง่ เน้นการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ ปรับกลไกการท�ำงานของภาครัฐให้เข้ากับการด�ำเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ E-Government การเพิม่ ขีดความสามารถในการบริหารด้านการคลังของรัฐบาล ด้านนโยบาย
ภาษี การยกเว้นและลดหย่อนภาษีของรัฐบาล การใช้สทิ ธิในการตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ การปฏิรปู กฎหมาย
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ รวมทัง้ การพัฒนานวัตกรรมเพือ่ แก้ปญ
ั หาการทุจริตคอร์รปั ชัน การพัฒนาปรับปรุง
กฎหมายข้อมูลข่าวสาร กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัย
๕) ความมั่นคงของมนุษย์
มุง่ เน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพือ่ การสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ
การสร้างความอยูด่ มี สี ขุ ของครอบครัว การสร้างระบบคุม้ กันทางสังคมด้านคุณธรรมและตระหนักรูห้ น้าทีพ่ ลเมือง
ระบบสวัสดิการทางสังคม การคุม้ ครองทางสังคม (Social protection) การออกแบบเพือ่ คนทัง้ มวล (Universal
design) การมีสว่ นร่วมของท้องถิน่ และชุมชนในการสร้างหลักประกันความมัน่ คงของมนุษย์และเศรษฐกิจชุมชน
การพัฒนาที่อยู่อาศัย การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การสร้างระบบอัจฉริยะในการเฝ้าระวังโดย
ไม่ก้าวก่ายและยังเคารพความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญ การคุ้มครองสิทธิเด็ก
เยาวชน และคนพิการ การกระจายของค่าจ้างเงินเดือนในช่วงชีวติ เปรียบเทียบข้ามกลุม่ อาชีพและระดับการศึกษา
การเพิ่มรายได้ของผู้ประกอบอาชีพอิสระและคนท�ำงานนอกระบบ การวิจัยเพื่อวิเคราะห์ประเมินประสิทธิภาพ
ความยั่งยืน และการบริหารจัดการโครงการเงินออมต่าง ๆ ที่เป็นเงินออมระยะยาวทั้งที่ด�ำเนินการโดยองค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชน
๖) การลดความเหลื่อมล�้ำ
มุง่ เน้นการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ ลดปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ด้านรายได้ของกลุม่ คนทีม่ ฐี านะทาง
เศรษฐกิจสังคมทีแ่ ตกต่างกัน และความยากจน การจัดการทีด่ นิ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึง
บริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ เช่น ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและการกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่น สวัสดิการสังคมผู้ด้อยโอกาส การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
บริการสาธารณะที่เอื้อต่อการด�ำเนินชีวิตของคนพิการ ระบบยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ สิทธิการเข้าถึง
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บทที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
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บริการสาธารณะ การลงทุน การออม และการประกอบอาชีพ เป็นต้น การมีความเสมอภาคและความยุติธรรม
เช่น การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ การส่งเสริมบทบาทของสตรี การพัฒนากฎหมายเพื่อบริหารจัดการ
ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมกับความยุตธิ รรมทางสังคม การส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนวัตกรรมที่ช่วยให้การสืบสวนสอบสวน
มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชือ่ ถือ การก�ำหนดโทษทีม่ คี วามเหมาะสมกับการกระท�ำผิดทัง้ ทางอาญา แพ่ง ปกครอง
และมาตรการจูงใจ การส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมให้มีมาตรฐาน น่าเชื่อถือ มีการบังคับใช้ที่เสมอภาคและ
เกิดความเป็นธรรมในสังคม การมีสว่ นร่วมของยุตธิ รรมชุมชน และเครือข่ายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ความรูท้ อ้ งถิน่
กับการลดความเหลื่อมล�้ำ บทบาทของกองทุนหมุนเวียนภาครัฐที่เกี่ยวกับความเป็นธรรมทางสังคม สวัสดิการ
และเงินช่วยเหลือเด็กยากจน ผู้สูงอายุ คนพิการ การแสวงหาทางเลือกทางนโยบายเพื่อยกระดับสถานะและ
คุณภาพชีวติ ยกระดับสิทธิและโอกาส รวมทัง้ การลดกระบวนการทีท่ ำ� ให้เกิดเป็นคนชายขอบ การสร้างนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อขับเคลื่อนชุมชนด้อยโอกาส การเข้าถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของฐานข้อมูล
ระดั บ ชาติ เพื่ อ การวางแผนลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ในระยะยาว การจั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล รายบุ ค คลทุ ก ช่ ว งวั ย
ทั้ ง ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา การจัดท�ำฐานข้อมูลทรัพย์สินครัวเรือน
การสร้างนวัตกรรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ และสร้างความเสมอภาคของชุมชนสังคมในบริบทด้านเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล การลดความเหลื่อมล�้ำระดับครัวเรือนและความเหลื่อมล�้ำข้ามรุ่น การเข้าถึงความรู้และเทคโนโลยีของ
ประชากรระดับฐานราก

๒.๒ คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑

๒.๒.๑ วัตถุประสงค์
๑) ปรับเปลี่ยนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีความรู้ ความสามารถและทักษะสูง มีความสามารถ
ในการรังสรรค์นวัตกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม มีวนิ ยั ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะ
และสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
๒) เพื่อเติมเต็มศักยภาพของคนไทยให้สามารถเป็นตัวหลักในการขับเคลือ่ นการเจริญเติบโตและ
น�ำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
๒.๒.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) ขยายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคการผลิต/อุตสาหกรรม ในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อสร้างให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน
๒) พัฒนาปรับปรุงกระบวนการจดสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพและ
ความรวดเร็วมากขึ้น
๓) ขยายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
ให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในอ�ำเภอทั่วประเทศ
๔) รณรงค์สร้างจิตอาสาในสังคมไทยทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่ เยาวชน
๕) เร่งรัดการสร้างสมรรถนะของคนไทยในทุกระดับด้านภาษาอังกฤษและภาษาสากลอืน่ รวมทัง้
สมรรถนะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน พร้อมกับมาตรการจูงใจ
บทที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
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เช่น การลดหย่อนภาษีส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษและภาษาสากลอื่น
๖) เร่งรัดสนับสนุนให้คนไทยมีผลงานระดับนานาชาติและประเทศ มีจำ� นวนศูนย์ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ/นานาชาติ ด้านต่าง ๆ
๗) เร่งรัดการใช้ประโยชน์จากการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในด้านนโยบาย
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การประเมิน การบริหารจัดการ
๒.๒.๓ แผนงานวิจัยและนวัตกรรมส�ำคัญ
๑) คนไทย ๔.๐
มุ่งเน้นการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยให้มที กั ษะชีวติ ความรูค้ วามสามารถ
และคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม เต็มศักยภาพในแต่ละช่วงวัย การสร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทย
ให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น มีวินัย จิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม พิทักษ์ผลประโยชน์สาธารณะ รวมทั้ง
การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิต มีความมุ่งมั่นสู่การสร้างความส�ำเร็จ
ในชีวิต มีการใช้ประโยชน์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี และสื่อสังคม (Social media) ที่สอดรับกับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล
เป็นต้น การสร้างนวัตกรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่สามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีบนเวทีสากล การสร้าง
การรับรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข การสร้าง
ระบบและกลไกการตรวจสอบการใช้อำ� นาจอธิปไตย การส่งเสริมและสร้างกลไกการรับรูก้ ฎหมายของประชาชน
เพื่อให้เกิดสังคมที่เคารพกติกา (Culture of lawfulness)
๒) เด็กและเยาวชน ๔.๐
มุง่ เน้นการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ พัฒนาเด็กทุกวัยให้ได้รบั การเลีย้ งดูทไี่ ด้มาตรฐาน มีความผูกพัน
ทีด่ กี บั ผูป้ กครอง มีพฒ
ั นาการดีทกุ ด้าน มีวนิ ยั ทักษะชีวติ สามารถรับรูแ้ ละควบคุมอารมณ์ มีวฒ
ุ ภิ าวะและสามารถ
ปรับตัวในโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลง การสร้างฐานข้อมูล การค้นหาปัจจัยเสี่ยง การคิดค้นวิธีการช่วยเหลือ
แก้ไขและฟืน้ ฟูเด็กทีม่ ปี ญ
ั หาทางอารมณ์และพฤติกรรม รวมทัง้ เพือ่ พัฒนาเยาวชนให้มที กั ษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ด้านการแก้ปญั หา ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ การสร้างนวัตกรรมลดการลอกเลียนแบบ
ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ ด้านความร่วมมือ ด้านการท�ำงานเป็นทีมและภาวะผูน้ ำ� ด้านการสือ่ สาร
และรู้เท่าทันสื่อ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้
การมีความเมตตากรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจิตส�ำนึกความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
การสร้างหรือส่งเสริมความรูแ้ ละทักษะความเป็นพลเมืองทีด่ แี ละค่านิยมการปฏิบตั ติ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การพัฒนานวัตกรรม และการบูรณาการความรู้หลากหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน การจัดท�ำมาตรการ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับใช้กระบวนการเรียนรู้ในบริบทต่าง ๆ ทั้งในสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชน และ
แหล่งการเรียนรูน้ อกห้องเรียนอืน่ ๆ และในกระบวนการยุตธิ รรม รวมถึงการขยายผลในกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม
การศึกษาด้านสมอง จิตใจและพฤติกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับโครงสร้างกลไก
การท�ำงานของระบบประสาทและสมองที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ ตลอดจนการท�ำงานของสมอง จิตใจและ
พฤติกรรมทุกช่วงวัย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคนด้านจิตพฤติกรรมให้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ทุกช่วงวัย
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๓) เกษตรกร ๔.๐
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
โดยใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนและการบริหารจัดการเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมและความเข้มแข็งของภาคเกษตร การพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ การพัฒนาระบบ
อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องจักรเพื่อการเกษตร การพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการผลิตและ
การตลาด การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาดที่ทันเหตุการณ์ และการเป็น
ผู้ประกอบการวิสาหกิจการเกษตร การบริหารจัดการแรงงานภาคเกษตรและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนแรงงาน
อย่างเป็นระบบรองรับสังคมเกษตรสูงอายุ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมาตรฐานสินค้าสู่
มาตรฐานระดับสากลและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมูลค่าสูง สารสนเทศเพื่อการเกษตรด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
๔) แรงงาน ๔.๐
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของแรงงานและผูป้ ระกอบการให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก การสร้าง
ความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และองค์กรต่างประเทศในการพัฒนา
แรงงานของอุตสาหกรรมเป้าหมาย การสร้างมาตรฐานทดสอบและสร้างระบบมาตรฐานฝีมอื แรงงานให้ครอบคลุม
สาขาอาชีพและกลุม่ อุตสาหกรรมส�ำคัญ การส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการให้มคี วามรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านแรงงาน การสร้างแรงจูงใจด้วยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับสถานประกอบกิจการที่มีการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานให้กบั ลูกจ้างตามกฎหมาย การพัฒนาแรงงานให้มคี วามพร้อมในการใช้เทคโนโลยีชนั้ สูงเพือ่ การผลิตและ
บริการ รวมทั้งการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
๕) การศึกษาไทย ๔.๐
ด้านนโยบาย มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อหารูปแบบของสถานศึกษาที่มีธรรมาภิบาล
(Good governance) สถาบันการศึกษาที่จะผลิตคนตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ สถาบันการศึกษา
และหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน การศึกษาวิจัยด้านการเงิน
และงบประมาณทางการศึกษาของประเทศเพื่อการบริหารจัดการให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
การศึกษาวิจยั ประสิทธิผลและผลกระทบของนโยบายทางการศึกษาในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา ระบบทีจ่ ะสร้างแรง
จูงใจให้เยาวชนเข้าศึกษาระดับอาชีวศึกษามากขึ้น การวิจัยและพัฒนาโครงสร้าง บทบาทของระบบการบริหาร
จัดการการศึกษา และระบบวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัว ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ แนวทาง
การกระจายอ�ำนาจทางการศึกษาโดยยึดสถานศึกษาเป็นเป้าหมายส�ำคัญ การศึกษาวิจยั ปัญหาและอุปสรรคของ
การปฏิรูปการศึกษาของประเทศทุกระดับ การศึกษาวิจัยพฤติกรรมกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาและความยั่งยืน
ของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ด้านหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อหาแนวปฏิบตั ิ
และมาตรการจูงใจในการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพือ่ สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษา ส�ำหรับเด็ก
และเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เยาวชนที่มีความต้องการพิเศษ และเยาวชนชายขอบ การวิจัย
บทที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
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พัฒนาเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่ตอบสนองความต้องการเด็ก เยาวชน และพ่อแม่ที่มาจากหลากหลายกลุ่ม
การศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศในด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ค่านิยมพฤติกรรมของ
นักเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในอาชีวศึกษา การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายตอบ
สนองต่อสังคม ประชาคมอาเซียน และประเทศไทย ๔.๐ การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้
ตอบสนองการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศตามช่วงวัยกลุ่มผู้เรียน ได้แก่ กลุ่มปฐมวัย กลุ่มประถมศึกษา
กลุ่มมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา และกลุ่มเยาวชนอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา
ด้านการบริหารจัดการ มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นและสังคมเมืองให้มีการเข้าถึงทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชิงพื้นที่
(ภูมภิ าค เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้และพืน้ ทีพ่ เิ ศษ) การประเมินผลการศึกษา การหาวิธี
การรูปแบบใหม่เพื่อการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับมัธยมเพื่อการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
การศึกษาผลกระทบการสอบวัดความรู้ระดับชาติ การประเมินผลการเรียนรู้ระดับต่าง ๆ กับการจัดการเรียน
การสอน
ด้านคุณภาพครู มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพและเส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพ ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาลักษณะเชิงพื้นที่ ผลกระทบจากกระบวนการ
เลื่อนวิทยฐานะ การเขียนผลงานทางวิชาการและการวิจัย การสร้างนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
ด้านพัฒนาหรือสร้างระบบ/เครื่องมือ มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพือ่ พัฒนาแหล่งเรียนรู้
และสือ่ การเรียนรู้ ให้มคี วามเหมาะสม ได้มาตรฐานทุกช่วงวัย และสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำ� กัดเวลาและสถานที่
การวิจัยที่พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน การสร้างนวัตกรรมเพื่อ
การท�ำงานข้ามวัฒนธรรมภายใต้บริบทสังคมแห่งปัญญาและภูมิธรรม การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติทมี่ คี วามรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ทีจ่ ำ� เป็น
และตรงตามความต้องการของประเทศ เข้ามาช่วยจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา สถาบันอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาได้
ด้านพัฒนาหรือสร้างศักยภาพคน มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคนทุกช่วงวัย
ให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
การสร้างเสริมและปรับเปลีย่ นค่านิยมของคนไทยให้มวี นิ ยั จิตสาธารณะ พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ และมีความมุง่ มัน่
สูก่ ารสร้างความส�ำเร็จในชีวติ รวมทัง้ มีการครองตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม และการมีสนุ ทรียภาพในศิลปะต่าง ๆ
การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
การพัฒนาก�ำลังคนสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน การพัฒนาแรงงานให้เป็นผู้มีทักษะสูง
และการพัฒนาการศึกษาและทักษะชีวติ ของคนทุกกลุม่ เช่น กลุม่ ผูเ้ รียนในระบบ กลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส กลุม่ ผูท้ อี่ อก
กลางคันและออกจากระบบการศึกษาภาคบังคับ กลุ่มผู้สูงวัย และกลุ่มผู้อยู่ในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น
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บทที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

๒.๓ สุขภาพและคุณภาพชีวิต

๒.๓.๑ วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้การวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศให้มีความพร้อม
มีศกั ยภาพและขีดความสามารถทีร่ องรับการรักษาและจัดการความเจ็บป่วยต่าง ๆ รวมทัง้ ประชาชนทุกคนสามารถ
เข้าถึงระบบบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน
๒) เพื่อให้การวิจัยและนวัตกรรมส่งเสริมศักยภาพในการป้องกันโรคและเสริมสร้างสุขภาพ
๓) เพื่อให้การวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา รวมทั้ง
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
๔) เพื่อให้การวิจัยและนวัตกรรมยกระดับระบบสวัสดิการสังคมให้มีคุณภาพ ครอบคลุม ทั่วถึง
และเท่าเทียม
๒.๓.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) เร่งรัดวิจัยระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านบริการสุขภาพ
เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
๒) เร่งรัดวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทางสุขภาพ และการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ
๓) สนับสนุนและยกระดับงานวิจยั และการคิดค้นนวัตกรรมทีส่ ง่ เสริมการกินดีอยูแ่ ละการใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตจากคนไทย
๔) สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการวิจยั เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถของระบบบริการสุขภาพ
และระบบสวัสดิการสังคมพื้นฐาน
๒.๓.๓ แผนงานวิจัยและนวัตกรรมส�ำคัญ
๑) ระบบบริการสุขภาพ
มุง่ เน้นการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ พัฒนาและยกระดับระบบบริการสุขภาพให้รวดเร็ว ไร้รอยต่อ
มีความหลากหลาย ครอบคลุม ทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพมากขึน้ เช่น การสร้างเสริมระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ที่เอื้อต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ�ำเป็น การสร้างความตระหนักและความรอบรู้ในสุขภาพของประชาชน
ทุกกลุ่มวัย การลดปัจจัยพฤติกรรมเสี่ยง การบูรณาการการท�ำงานของภาคส่วนต่าง ๆ ในระบบสุขภาพเพื่อให้
เชื่อมโยงกันและเกิดเอกภาพ การพัฒนาระบบบริหารจัดการก�ำลังคนด้านสุขภาพ การพัฒนาบุคลากรในระบบ
บริการสุขภาพให้มบี ทบาทวิจยั และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางด้านการแพทย์ สุขภาพ ผูส้ งู อายุและคนพิการทีม่ งุ่ ไปสูก่ ารพึง่ พาตนเองได้เป็นหลัก การจัดระบบหรือการจัด
บริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่หน่วยบริการต่าง ๆ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพครอบคลุม
การเตรียมความพร้อมของระบบบริการเพื่อรองรับความเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical hub) การ
พัฒนาระบบและรูปแบบบริการส�ำหรับผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง (Chronic care) การใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพ การพัฒนาระบบจัดการ
คุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยในสถานพยาบาล การวิจัยเพื่อพัฒนาการดูแลสุขภาพที่บ้าน
บทที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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๒) การป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพ
มุง่ เน้นการวิจยั และนวัตกรรมเกีย่ วกับการป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพ รวมถึงการลดปัจจัยเสีย่ ง
ต่อโรคและภัยสุขภาพ โดยเป็นการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องผ่านงานวิจัยสหสาขา
รวมถึงชีววิทยาศาสตร์ การแพทย์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ภูมิปัญญาเดิมของไทย
การแพทย์แผนไทย (การแพทย์พนื้ บ้าน) การแพทย์ทางเลือกและสร้างงานวิจยั ให้เกิดบริการทางการแพทย์ทางเลือก
ทีไ่ ด้มาตรฐาน การสร้างความรอบรู้ ความเท่าทันด้านสุขภาพและการเป็นแพทย์ของตนเองของประชาชน รวมทัง้
ทักษะและแรงจูงใจในการลดพฤติกรรมเสีย่ งและสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม การสร้างสุขภาวะในประชากร
ทุกช่วงอายุเพือ่ ลดการพึง่ พิงรัฐและลดภาระทางสังคม เช่น การลดปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพและให้ประชาชนรวมทัง้
ทุกภาคส่วนค�ำนึงถึงผลกระทบจากปัจจัยเสีย่ งและสภาวะแวดล้อมทางสังคมทีม่ ผี ลต่อสุขภาพทัง้ สุขภาพกาย สุขภาพ
จิต การส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการบริโภคอย่างถูกหลักโภชนาการ และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ เป็นต้น การวางแผน ติดตาม และประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพเกีย่ วกับโรคอุบตั ใิ หม่/โรคอุบตั ซิ ำ�้ /
โรคติดต่อไม่เรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและการจัดการทางสังคมที่เอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและ
มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (การจัดการผังเมือง การจัดการพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรม การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐาน กิจกรรมทางสังคมและระบบบริการสาธารณะทีส่ ง่ เสริมสุขภาวะ) การส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหาร
เครือ่ งดืม่ และผลิตภัณฑ์ทสี่ ง่ ผลดีตอ่ สุขภาพ และการใช้เทคโนโลยีเพือ่ สร้างเสริมสุขภาพการหาแนวทางในการลด
ต้นทุน เสริมสร้างปัญญา (Wisdom) และสร้างภูมคิ มุ้ กันทางสติปญ
ั ญา รวมทัง้ การป้องกันอุบตั เิ หตุจากการจราจร
๓) ระบบการดูแลและรักษาโรค
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา รวมทัง้
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย การพัฒนาระบบการดูแลรักษาโรค การแพทย์แบบแม่นย�ำ และการวินิจฉัยและรักษา
ในระดับโมเลกุล ครอบคลุมกลุม่ โรคไม่ตดิ เชือ้ โรคติดเชือ้ ทัง้ ทีเ่ ป็นโรคเรือ้ รัง โรคระบาด โรคอุบตั ใิ หม่และโรคอุบตั ซิ ำ�้
รวมทั้งโรคทางจิตเวช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัย การป้องกัน และการรักษาโรคและภาวะแทรกซ้อนที่
อาจเกิดจากการรักษาในระบบการดูแลรักษาทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ รวมทั้งการศึกษาติดตาม
ระยะยาว (Long-term cohort study) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรองรับ
ผู้สูงอายุและคนพิการ และเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคที่ส�ำคัญ การวิจัยเพื่อน�ำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)
ทางด้านสุขภาพและการแพทย์สาธารณสุขมาใช้
๔) ระบบสวัสดิการสังคม
มุง่ เน้นการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ พัฒนาและยกระดับระบบสวัสดิการสังคมพืน้ ฐาน ทีป่ ระชาชน
พึงได้รับให้ครอบคลุม ทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ ใน ๔ เสาหลักของระบบสวัสดิการสังคม ได้แก่ ระบบ
การให้บริการสังคม เช่น ปรับระบบประกันสุขภาพ กองทุนกูย้ มื เพือ่ การศึกษา เป็นต้น ระบบประกันสังคม เช่น
ระบบประกันสังคมของแรงงานนอกระบบ กองทุนการออมแห่งชาติ เป็นต้น ระบบช่วยเหลือทางสังคม อาทิ
ระบบดูแลผูด้ อ้ ยโอกาส ได้แก่ คนพิการ คนป่วยเรือ้ รัง/โครงข่ายความคุม้ ครองทางสังคม และระบบการส่งเสริม
สนับสนุนหุ้นส่วนทางสังคม อาทิ วิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทั้งการวางแผนจัดการภาษีและแผนการจัดการ
งบประมาณแผ่นดินของประเทศให้เกิดความสมดุลสอดคล้องกัน
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๒.๔ การบริหารจัดการน�้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม

๒.๔.๑ วัตถุประสงค์
๑) เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมให้ประเทศไทยมีทรัพยากรน�้ำ (น�ำ้ จากฟ้า น�ำ้ ผิวดิน และ
น�ำ้ บาดาล) ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพทีส่ ามารถรองรับการเติบโตในอนาคต ด้วยการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และยั่งยืน
๒) เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจก
ส่งเสริมการพัฒนาที่ปล่อยคาร์บอนต�่ำ และส่งเสริมการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๓) เพื่อสร้างองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
โดยควบคุมมลภาวะให้ไม่เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศได้เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
๒.๔.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) สนับสนุนให้มแี ผนปฏิบตั กิ ารระดับประเทศในการด�ำเนินงานด้านการศึกษาวิจยั และนวัตกรรม
ด้านการบริหารจัดการน�้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ การท�ำ
ผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพรวมของประเทศ
๒) สร้างระบบเครือข่ายของภาคประชาชน ภาคการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม และการน�ำ
ผลการวิจยั และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ทงั้ ในเชิงนโยบายและการปฏิบตั ิ เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น รับทราบ
ปัญหา และหาวิธีการแก้ไขด้วยการวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสม
๓) พัฒนาฐานข้อมูลสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านการบริหารจัดการน�้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานสากลด้วยผลการวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และสร้างช่องทาง
การเข้าถึงข้อมูลที่เข้าถึงง่ายด้วยการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ
๔) ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรองรับการวิจัยและนวัตกรรม
ด้านการบริหารจัดการน�้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิด
การถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้
๕) เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่การวิจยั และนวัตกรรมทีเ่ อือ้ ต่อการผลิตและการบริโภค เพือ่ ลด
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๖) ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ (น�ำ้ จากฟ้า
น�้ำผิวดิน และน�้ำบาดาล) ในระดับลุ่มน�้ำส�ำคัญของประเทศ รวมถึงการปกป้อง เยียวยาและฟื้นฟูระบบนิเวศ
๗) ส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๘) ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดปริมาณขยะมลพิษทีจ่ ะ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและระบบนิเวศ
๙) ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อน�ำของเสียและของเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์
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๒.๔.๓ แผนงานวิจัยและนวัตกรรมส�ำคัญ
๑) การบริหารจัดการน�้ำแบบบูรณาการ
มุง่ เน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการประเมินและคาดการณ์ทางอุทกวิทยาในเชิงพื้นที่
การบริหารจัดการน�ำ้ แบบบูรณาการในพืน้ ทีเ่ มืองใหญ่/เมืองท่องเทีย่ ว/เมืองอุตสาหกรรม/พืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ของประเทศ
การบริหารจัดการน�ำ้ นอกเขตชลประทาน การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่จ�ำเป็นในการกักเก็บ/การระบายน�้ำที่เหมาะสมตามภูมิสังคม การป้องกันและควบคุมมลพิษทางน�้ำ และการใช้
แบบจ�ำลองคณิตศาสตร์ในการศึกษาและหาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ (น�ำ้ จากฟ้า น�ำ้ ผิวดิน และ
น�ำ้ บาดาล) ในระดับลุม่ น�ำ้ เพือ่ ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิน่ ภูมภิ าค และประเทศในมิตเิ ชิงปริมาณ คุณภาพ และ
สถานที่
๒) ระบบน�้ำชุมชนและเกษตร
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบนิเวศวิทยาของแหล่งต้นน�้ำ การศึกษาปริมาณ
และแหล่งน�ำ้ ต้นทุน ระบบการเก็บน�ำ้ และระบบการใช้นำ�้ ทีเ่ หมาะสมกับการเกษตรของชุมชน การวิจยั เพือ่ พัฒนา
พืน้ ทีส่ งู และพืน้ ทีล่ มุ่ แบบบูรณาการ การบริหารจัดการน�ำ้ และพืน้ ทีก่ ารเกษตรทีเ่ หมาะสม และการคุม้ ครองพืน้ ที่
เกษตรกรรม การวิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีของระบบการให้น�้ำที่เหมาะสมกับการเกษตรของ
ชุมชนเป้าหมาย การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้ำในภาคการเกษตร/ภาคครัวเรือน การใช้น�้ำในช่วงน�้ำแล้งและ
น�้ำหลากในภาคเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมระบบบ�ำบัดน�้ำเสียและการน�ำกลับมาใช้ของชุมชน
การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อจัดท�ำแผนที่ผังน�้ำ
๓) การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต�่ำ
มุง่ เน้นการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยกิจกรรมทีเ่ ป็นค่าเฉพาะ
ของประเทศ การพัฒนาฐานข้อมูลการด�ำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้ได้มาตรฐานและสามารถ
เชื่อมโยงกันได้ การลดและการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตรและป่าไม้ กลไกการสนับสนุนทุกภาคส่วน
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว การส่งเสริมอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก การทดแทนเทคโนโลยีที่มีอยู่กับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเหมาะสมกับประเทศไทย
๔) การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจ�ำลองภูมิอากาศในอนาคตให้มีความถูกต้อง
แม่นย�ำ ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS)
ในอนาคตโดยมุง่ เน้นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเสีย่ งสูง การประเมินผลกระทบต่อพืน้ ทีเ่ พือ่ น�ำไปสูก่ ารก�ำหนดแผนการปรับตัว
แผนป้องกันเมืองและการวางผังเมือง ระบบการจัดการภัยพิบตั ใิ นภาวะฉุกเฉินและแนวทางการจัดการโดยมีชมุ ชน
เป็นศูนย์กลาง ระบบการฟื้นฟูหลังการเกิดภัยพิบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการปรับตัว
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านต่าง ๆ ความมั่นคงของมนุษย์ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
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ภูมอิ ากาศโลกในอนาคต การสร้างองค์ความรูใ้ หม่และสร้างกลไกการบริหารจัดการองค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์
ชั้นบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรโลกและสิ่งแวดล้อมในอนาคตบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
๕) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมทัง้ ในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม การหยุดยัง้ การสูญเสียชนิดพันธุข์ องสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ ยูใ่ นภาวะถูกคุกคาม
หรือใกล้สูญพันธุ์ การสนับสนุนและยกระดับงานวิจัยเชิงลึกที่เกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมจากมนุษย์ การปรับเปลี่ยนไปสู่การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิม่ ประสิทธิภาพการลดและการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การบูรณาการ
จัดการคุณภาพอากาศและมลพิษทางอากาศ ในพื้นที่วิกฤตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การวิจัยเชิงป้องกัน/
คุม้ ครองทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยธรรมชาติ การพัฒนา
นวัตกรรมและการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และสังคมที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาระบบการจัดการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน การสร้าง
องค์ความรู้ จิตส�ำนึก และการมีสว่ นร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม การส่งเสริมการจัดตัง้ กลุม่
องค์กรภาคประชาชน และเครือข่ายนักวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การยกระดับฐานข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐานสากลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างบูรณาการ เพือ่ เป็น
โครงสร้างพื้นฐานในการเฝ้าระวังเตือนภัยและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๕ การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่

๒.๕.๑ วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง อันเป็น
การเตรียมพร้อมกับสถานการณ์และแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงทางด้านประชากรเมืองของประเทศ และเพือ่ สร้าง
เมืองน่าอยู่ ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม โครงสร้างพื้นฐานเพียงพอส�ำหรับคนทุกกลุ่ม มีความมั่นคง
ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย ปลอดภัย และเศรษฐกิจมัน่ คง รวมทัง้ การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเจริญของชุมชนและ
สมาชิกชุมชน
๒.๕.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) สนับสนุนให้มกี ารใช้นโยบายและแผนการใช้ทดี่ นิ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ออกแบบเมือง
ให้สอดคล้องกับการรักษาสิง่ แวดล้อม สวนสาธารณะ พืน้ ทีส่ เี ขียว การบริหารจัดการน�ำ้ มลภาวะทางน�ำ้ มลภาวะ
ทางอากาศ การบริหารจัดการขยะและของเสีย และปรากฏการณ์เกาะความร้อน และบริหารจัดระบบพื้นที่
การเกษตรเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารสู่เมือง โดยให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้
ที่ดินนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย
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๒) วางแผนการใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในพื้นที่เมืองส�ำหรับคนทุกกลุ่มสามารถ
ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการพลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
๓) ส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี ทัง้ ในด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ สุขภาพ การศึกษา
รวมถึงระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระบบเตือนภัยและการป้องกันภัยพิบัติ การดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ
๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการเมืองทีง่ า่ ยต่อการใช้งาน และสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของเมืองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๕) เพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร เปิดกว้างและสามารถเข้าถึงผู้ใช้ในทุกระดับ
สามารถแก้ไขให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานที่แตกต่างกันได้
๖) พัฒนาระบบกลไกกฎหมายการบริหารจัดการเมืองให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในการ
ใช้ที่ดินและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
๗) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของของจังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย
๘) สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาความเจริญของชุมชน โดยการมีสว่ นร่วมของสมาชิกในชุมชน
๒.๕.๔ แผนงานวิจัยและนวัตกรรมส�ำคัญ
๑) การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด ๔.๐
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากลไกการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมเพือ่ รองรับการขยายความเจริญ การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและการสร้างโครงข่ายที่เชื่อมโยงระบบการขนส่งหลายภาคส่วน
การท่องเทีย่ ว ทักษะรองรับตามศักยภาพของพืน้ ที่ (จังหวัด/กลุม่ จังหวัด) และพืน้ ที่ (ภาค/กลุม่ จังหวัดทีม่ ศี กั ยภาพ
แตกต่างกัน) เพื่อรองรับการขยายความเจริญทั้งในภาคพาณิชย์ อุตสาหกรรม บริการและเกษตร รวมทั้งพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้างเศรษฐกิจระดับฐานรากชุมชน
การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในระดับท้องถิ่น การสร้างโอกาสใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิน่ การกระจายอ�ำนาจสูท่ อ้ งถิน่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากการคอร์รปั ชัน
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและการคลังท้องถิน่ การร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้านในการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน
๒) เมืองอัจฉริยะ
มุง่ เน้นการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ พัฒนาการสร้างระบบต้นแบบเมืองอัจฉริยะ การวางโครงข่าย
การสื่อสารพื้นฐานที่สามารถรองรับระบบอุปกรณ์อัจฉริยะและระบบ Cloud data service การจัดการระบบ
ศูนย์เมืองอัจฉริยะ การพัฒนาเจ้าหน้าที่ในการดูแลจัดการระบบ การพัฒนาประชากรเพื่อเตรียมความพร้อมต่อ
การก้าวเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ การสร้างระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเชื่อมระบบต่าง ๆ ของเมืองอัจฉริยะ การพัฒนา
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพือ่ ออกแบบโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบบริหารจัดการรองรับการพัฒนาเมืองส�ำหรับ
การอยู่อาศัย การด�ำเนินธุรกิจในอนาคต และการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของชุมชน
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๓) ผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดกรอบ
นโยบายแห่งชาติด้านการผังเมืองและการพัฒนาพื้นที่ การปรับปรุงกฎหมายผังเมืองให้สอดคล้องกับการปฏิรูป
การใช้โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากร ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสาธารณะ และด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ เกิดความสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน การก�ำหนดการแบ่งย่านการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทต่าง ๆ การก�ำหนดระบบการคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภคให้สอดคล้องสัมพันธ์กับ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
๔) ศักยภาพของชุมชนและสมาชิกชุมชน
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนและสมาชิกชุมชน รวมถึงปัจจัย
ทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งและความเจริญของชุมชน ซึง่ เป็นฐานรากทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
การเพิม่ โอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมและเศรษฐกิจของรัฐ รวมทัง้ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพือ่
การผลิตและการด�ำรงชีพของสมาชิกชุมชนที่อยู่ในเมืองและชนบท รวมถึงสมาชิกชุมชนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่
ห่างไกลหรือชายแดนหรือถูกรังเกียจ กีดกัน ตีตรา

บทที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ เน้นการวิจัยที่สร้าง
องค์ความรู้พื้นฐานเพื่อการสะสมองค์ความรู้ การต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการต่อยอดไปสู่
นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถน�ำ
ไปใช้ประโยชน์โดยตรง ผ่านการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้น�ำในระดับนานาชาติ
ในงานวิจัยที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ประเทศไทยมีองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐานที่สามารถพัฒนาไปสู่เทคโนโลยีเฉพาะ
และสนับสนุนต่อการพัฒนาเทคโนโลยีส�ำหรับอุตสาหกรรม
๒. เพื่อให้สามารถใช้องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์แก้ปัญหาทางสังคมและพัฒนา
สังคมได้
๓. เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้น�ำในระดับนานาชาติในงานวิจัยที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญสูง

เป้าหมายยุทธศาสตร์

๑. ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง ๔ ด้าน คือ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ
นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล ทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย
๒. ประเทศไทยมีองค์ความรูพ้ นื้ ฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ทสี่ ามารถต่อยอดไปแก้ปญ
ั หาส�ำคัญ
ของประเทศและสามารถบริหารจัดการกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลกระทบส�ำคัญต่อประเทศไทย
๓. ประเทศไทยเป็นผู้น�ำการวิจัยในระดับโลกด้านเกษตร (พืชและสัตว์เศรษฐกิจของไทย) ด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการแพทย์และสุขภาพ (โรคเขตร้อน) ด้านฟิสิกส์และเคมี (บางสาขา) และ
ด้านสังคม (ระบบประกันสุขภาพ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) องค์ความรู้พื้นฐานและ

เทคโนโลยีฐาน ๒) องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ และ ๓) การวิจัยเพื่อ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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๓.๑ องค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน

๓.๑.๑ วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐานซึ่งจะน�ำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถทาง
การแข่งขันในสาขาอุตสาหกรรมทีป่ ระเทศไทยมีความได้เปรียบหรือศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันเชิงนวัตกรรม
ได้ในอนาคต
๓.๑.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันในสาขาที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือมีศักยภาพสูง
๒) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนา และมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน
๓) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาให้องค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐานได้รับการพัฒนาเป็น
เทคโนโลยีเฉพาะ และใช้เทคโนโลยีฐานเป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและเป็น
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
๔) ส่งเสริมการเข้าถึงเครื่องมือในการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมในแต่ละกลุ่ม (Cluster) เช่น
กลุ่มอาหาร กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
๓.๑.๓ แผนงานวิจัยและนวัตกรรม
๑) เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในสาขา
ที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือศักยภาพสูง ได้แก่ สาขาการแพทย์และสุขภาพ เกษตรและอาหาร พลังงาน
ชีวภาพ และอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยมุ่งสร้างองค์ความรู้ด้านการประเมินผลห้องปฏิบัติการบนชิป (Lab-on-achip) การเพาะเลี้ยงเซลล์สามมิติรวมถึงเซลล์ต้นก�ำเนิด (3D Cell culture including stem cells) การผ่าตัด
ด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer aided surgery) แบบจ�ำลองการเจริญเติบโตพืชและสรีรวิทยาพืชที่ตอบสนอง
ต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพยากรณ์ผลผลิตทางการเกษตร (Modelling and forecasting for agriculture)
เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ประสิทธิภาพสูง ชีววิทยาระบบ (Systems biology)
รวมทั้งเทคโนโลยีทางด้านโอมิกส์ต่าง ๆ (Genomics, Proteomics, Metabolomics และอื่น ๆ) เทคนิคการหา
ล�ำดับเบสประสิทธิภาพสูง (Next generation sequencing technology) เทคนิคการตัดต่อพันธุกรรม และ
เทคโนโลยีชวี วิทยาสังเคราะห์ (Synthetic biology) การใช้เซลล์เป็นโรงงานเพือ่ การผลิต (Microbial technology)
เทคโนโลยีเอนไซม์ และวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Bioprocess engineering)
๒) เทคโนโลยีวัสดุ (Material technology)
มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี วัส ดุ ที่ทันสมัย เพื่ อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตของ
ประเทศไปสู่การผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และ
พัฒนาอุตสาหกรรมไปสูอ่ ตุ สาหกรรมฐานชีวภาพซึง่ เป็นพืน้ ฐานส�ำคัญของประเทศ การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีวสั ดุ
บทที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
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เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในระดับชุมชน รวมทั้งลดต้นทุนสินค้าและบริการสาธารณะให้ประชาชน
เข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำและเพิ่มคุณภาพสังคมไทย และการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีวัสดุเพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากร
ในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Light-weight materials, Conductive nanomaterial for
anti-static, Bio-based Materials, Automation and Robotic, 3D printing, Active packing, Photo
selective film, Functional/Technical textiles, Technologies for self-cleaning, Biocompatible
materials for Implantation, Drug delivery technology/system, Rehabitation engineering, Modelling
and testing technology for materials, Materials for energy saving design, Technologies for self-cleaning,
Material coating technology, Solar Photovoltaic, Catalytic materials, Waste treatment, Hydrogen
storage, Fuel cell technologies, Capacitor, Carbon Capture and Sequestration, Green technology
for construction, Corrosion and erosion resistant technology for infrastructure เป็นต้น รวมทั้งการ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนากระบวนการออกแบบ การผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวคิดตลอดวัฎจักรชีวิต (Life cycle thinking) บนหลักการของการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Resource use efficiency)
๓) นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)
มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาขีดความสามารถด้านนาโนเทคโนโลยีส�ำหรับเซ็นเซอร์เพื่อใช้ใน
การตรวจวินจิ ฉัยและการรักษาโรคทีม่ คี วามส�ำคัญทัง้ ในคนและในสัตว์ การพัฒนาพลาสติกควบคุมการแลกเปลีย่ น
ก๊าซส�ำหรับท�ำบรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้โดยใช้นาโนเทคโนโลยี การพัฒนาวัสดุทางการแพทย์ การผลิตผลิตภัณฑ์
และเครื่องส�ำอางจากวัตถุดิบธรรมชาติ การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาและวัสดุนาโนเพื่อผลิตพลังงาน การรักษา
สิ่งแวดล้อมให้สะอาด การพัฒนาเทคโนโลยีฐานและโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย ทั้งนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้นั้น จ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีฐานซึ่งประกอบ
ด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ (๑) เทคโนโลยีฐานด้านการสังเคราะห์ และออกแบบวัสดุนาโน (Nanomaterials design
and synthesis) มีเทคโนโลยีหลัก (Core technology) ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) การออกแบบและการสร้างแบบจ�ำลอง
(Design and simulation) ๒) การสังเคราะห์วสั ดุระดับนาโน (Nanomaterials synthesis) และ ๓) การปรับแต่ง
และการขึ้นรูปวัสดุระดับนาโน (Nanomaterials modification and assembly) ซึ่งสามารถน� ำไปใช้ใน
การสังเคราะห์โครงสร้างนาโน การขึ้นรูป หรือจัดเรียงอะตอม (หรือโมเลกุล) ให้มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ เช่น
ควอนตัมดอท อนุภาคนาโน ท่อคาร์บอนนาโน กราฟีน ฟิล์มบางนาโน วัสดุนาโนคอมโพสิต รวมถึงการใช้
คอมพิวเตอร์ออกแบบโครงสร้างโมเลกุล เป็นต้น (๒) เทคโนโลยีฐานด้านระบบวิศวกรรมและการผลิตขั้นสูง
ในระดับนาโน (Nano systems engineering & advanced manufacturing) ช่วยเพิ่มคุณสมบัติพิเศษของ
ผลิตภัณฑ์ หรือการพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ซงึ่ เป็นเทคโนโลยีฐานทีใ่ ช้ในการผลิต การประกอบ และการสร้าง
ผลิตภัณฑ์นาโนให้เป็นรูปธรรม (๓) เทคโนโลยีฐานทางด้านการวัดวิเคราะห์ มาตรวิทยาระดับนาโน (Nano
metrology & characterization and standards) ช่วยให้การวัดวิเคราะห์มีความแม่นย�ำระดับสูง
ตรวจสอบและสร้างการวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐาน เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นาโน และ
ด้านความปลอดภัย
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๔) เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology)
มุง่ เน้นการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อปฏิรปู การผลิตสินค้าและบริการ เพือ่ พัฒนา
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ของไทยให้มคี วามเข้มแข็งและสามารถแข่งขันเชิงนวัตกรรมได้ในอนาคต โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ อุตสาหกรรมทีไ่ ทยมีศกั ยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยอาศัยเทคโนโลยีสอื่ สาร ทีม่ คี วามเร็ว
และคุณภาพสูงมาก (New communication technology) เทคโนโลยีอปุ กรณ์แบบสวมใส่ได้และพกพาทีส่ ามารถ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบทุกที่ทุกเวลา เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud computing) เทคโนโลยี
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data analytics) เทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things)
เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D printing) และเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber security) โดย
มีเทคโนโลยีอื่น เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ รถยนต์อัตโนมัติ (Autonomous cars)
เป็นเทคโนโลยีที่ส�ำคัญในอนาคตระยะยาว การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน พัฒนาระบบ Fintech
ทีม่ คี วามปลอดภัยสูง ประชาชนเข้าถึงได้งา่ ย การศึกษาและวิจยั ผลกระทบทีม่ ตี อ่ อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศ
รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาการก�ำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓.๒ องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์

๓.๒.๑ วัตถุประสงค์
๑) เพือ่ สร้างองค์ความรูพ้ นื้ ฐานด้านวิชาการทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม /
อารยธรรม ที่สามารถใช้ท�ำความเข้าใจความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนินชีวิตของคนไทยและ
ปรากฏการณ์ทางสังคมไทยในการน�ำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย
๒) เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานที่แสดงศักยภาพในด้านภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจ ภูมิสังคมและ
วัฒนธรรมของสังคมไทยในท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อน�ำมาเสริมสร้างให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
๓) เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อการพัฒนาของคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความสามารถในการคิด
เชิงสร้างสรรค์ สุขภาพกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม น�ำไปสู่ความมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเกิดส�ำนึกในการดูแลรับผิดชอบ
ต่อบ้านเมือง และส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางมรดกวัฒนธรรม
๔) เพื่อสร้างองค์ความรูพ้ นื้ ฐานความรูค้ วามเข้าใจในหลักการทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ
สังคม ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล น�ำไปสู่การมีจิตส�ำนึก
ในการด�ำรงอยูข่ องชาติ รูจ้ กั พึง่ ตนเอง ใฝ่รแู้ ละเรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่างต่อเนือ่ ง และมีการประยุกต์ทฤษฎีเพือ่ น�ำไปสู่
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม
๕) เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตตปัญญาและศาสนธรรม
๖) เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทันในพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคมและความสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพย์สินภายใต้บริบทสังคมแห่งปัญญาและภูมิธรรม

บทที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
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๓.๒.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) สร้างองค์ความรูส้ าขาสังคมศาสตร์ในประเด็นความรูพ้ นื้ ฐานทางด้านสังคม ชุมชนของไทย
๒) สร้างองค์ความรู้สาขามนุษยศาสตร์ในประเด็นความรูพ้ นื้ ฐานทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา
ดนตรี วรรณกรรมของไทย
๓) เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อการพัฒนาของคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความสามารถในการคิด
เชิงสร้างสรรค์ สุขภาพกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม น�ำไปสู่การมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเกิดส�ำนึกในการดูแลรับผิดชอบ
ต่อบ้านเมือง และส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางมรดกวัฒนธรรม
๔) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างศาสนธรรมสากลของสังคมพหุวัฒนธรรม
๕) ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น ทางจิ ต ตปั ญ ญาให้ บุ ค คลและสั ง คมเพื่ อ รองรั บ
การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางเศรษฐกิจไทยในยุค ๔.๐
๖) ส่งเสริมการวิจยั เชิงเปรียบเทียบความเชือ่ ค่านิยม อุดมการณ์ วิถชี วี ติ ของคนต่างวัยต่างประสบการณ์
เพื่อชี้แนวโน้มความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ วิถีชีวิตในอนาคต
๗) ส่งเสริมการวิจัยแนวทางการบริหารจัดการศาสนสถานให้เกิดประสิทธิผล
๓.๒.๓ แผนงานวิจัยและนวัตกรรม
๑) การสร้างภูมิคุ้มกันทางมรดกวัฒนธรรม
มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม วัฒนธรรม และโบราณคดี
แนวทางการจัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วม การฟื้นฟู สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปาชีพ
ระดับชุมชน มรดกวัฒนธรรมเพือ่ สร้างคุณค่าและเพิม่ มูลค่าทางการท่องเทีย่ ว แหล่งโบราณคดีทมี่ คี วามเชือ่ มโยง
กับนิทานพืน้ บ้านในภูมภิ าคต่าง ๆ เพือ่ สร้างความภาคภูมใิ จในวัฒนธรรมไทย วาทกรรม การสือ่ สารจากเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันให้คนทุกวัย ทุกอาชีพสามารถเข้าถึงได้
๒) การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตตปัญญาและศาสนธรรม
มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างศาสนธรรมสากลของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อลดความขัดแย้งสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตตปัญญาให้บุคคลและสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางเศรษฐกิจไทยใน
ยุค ๔.๐ ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ วิถีชีวิต ของคนต่างวัยต่างประสบการณ์ เพื่อชี้แนวโน้มความเชื่อค่านิยม
อุดมการณ์ วิถีชีวิตในอนาคต การบริหารจัดการศาสนสถานให้เกิดประสิทธิผล ความโปร่งใสและสร้างศรัทธา
ให้กับคนในสังคม
๓) การรู้เท่าทันในพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคมและความสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สินภายใต้บริบทสังคมแห่งปัญญาและภูมิธรรม
มุง่ เน้นการวิจยั เพือ่ สร้างสังคมแห่งความรอบรู้และความอยู่ดีมีสุข (Well-being) ของประชาชน
ทุกพื้นที่ เช่น ประชาชนทั่วไป ชุมชน องค์กร สถานประกอบการ สถานศึกษา เป็นต้น การสร้างความมั่นคง
ทางสุขภาพอย่างยั่งยืนด้วยการส่งเสริมความรอบรู้และการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย
66

บทที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
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ให้รับผิดชอบสุขภาพตนเองได้โดยลดการพึ่งพิงภาครัฐ การแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำ การค้ามนุษย์และการ
เอาเปรียบทางสังคมที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคม การฟื้นฟูสภาพและ
เยียวยาจิตใจของผูก้ ระท�ำผิดหรือปรับเปลีย่ นทัศนคติและพฤติกรรมเสีย่ งมาสูพ่ ฤติกรรมเชิงบวกเพือ่ ประโยชน์สขุ
ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมไทย และการพัฒนาการรู้เท่าทันในระบบเทคโนโลยีดิจิทัลส�ำหรับคนทุกช่วงวัย
๔) ศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
มุง่ เน้นการวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูส้ าขาสังคมศาสตร์ในเชิงทฤษฎี เช่น ด้านรัฐศาสตร์ กฎหมาย
เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา การศึกษา จิตวิทยา มานุษยวิทยา เป็นต้น เพื่อน�ำมาเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้
ที่สามารถน�ำไปสู่การสร้างเครื่องมือในการปรับใช้กับสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม และการวิจัยองค์ความรู้สาขา
มนุษยศาสตร์ในเชิงมโนทัศน์และทฤษฎี เช่น ด้านปรัชญา ภาษาศาสตร์ ประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ วรรณกรรม ศาสนวิทยา
ดนตรี วัจนปฏิบัติศาสตร์ (Pragmatics) เป็นต้น โดยให้ความส�ำคัญทั้งศาสตร์ตะวันตกและตะวันออก รวมทั้ง
ศาสตร์เหล่านี้ที่เป็นของสังคมไทย เพื่อน�ำมาเป็นมูลบท (Axioms) ขององค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ที่สามารถน�ำไปสู่การสร้างทัศนะที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และสร้างอัตลักษณ์ของสังคมไทยได้อย่าง
เหมาะสมกับสังคมโลก การวิจัยโดยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เพือ่ ประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์จนเกิดนวัตกรรมทางสังคม โดยการน�ำองค์ความรูม้ าใช้ในการอนุรกั ษ์ศลิ ปะและ
วัฒนธรรมของชาติที่สร้างขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย

๓.๓ การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ (Frontier research)

๓.๓.๑ วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและได้รับการยอมรับในวงการวิชาการในระดับ
นานาชาติ และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้
๓.๓.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมีศักยภาพเพื่อมุ่งสร้าง
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แต่ละสาขา รวมทั้งการสนับสนุนศูนย์แห่งความเป็นเลิศที่มีศักยภาพ
๒) สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะน�ำไปสู่การสร้างกระบวนทัศน์หรือแนวทางแก้ปัญหา
ในรูปแบบใหม่ที่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้
๓.๓.๓ แผนงานวิจัยและนวัตกรรม
๑) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural science)
มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เช่น ดาราศาสตร์และเทหวัตถุ ควอนตัมฟิสกิ ส์ ฟิสกิ ส์อนุภาค เทอร์โมไดนามิกส์ สนามโน้มถ่วง สนามไฟฟ้า โครงสร้าง
และคุณสมบัติระดับโมเลกุลและระดับอะตอมที่มีผลต่อลักษณะเฉพาะของวัสดุชนิดต่าง ๆ พลังงานนิวเคลียร์
และพลังงานรูปแบบใหม่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและมหาสมุทร ระบบนิเวศ ผลกระทบของ
สภาพแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยด้านระบบนิเวศ กระบวน
บทที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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การย่อยสลายทางชีวภาพ ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) ชีววิทยาระบบ (Systems biology) และอณูชวี วิทยา
(Molecular biology)
๒) วิศวกรรม (Engineering)
มุ่งเน้นการวิจัยเพือ่ ให้ได้องค์ความรู้พื้นฐานทีส่ ามารถประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาของสาขาต่าง ๆ
เช่น วัสดุเฉพาะทาง (Functional materials) ประเภทต่าง ๆ ยานยนต์ การประดิษฐ์ (Fabrication) การออกแบบ
การขนส่ง การก่อสร้าง การทดสอบ เป็นต้น โดยองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจะน�ำไปสู่วิธีแก้ปัญหา (Solution) ใหม่ ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การวิจยั ในด้านวิศวกรรมทีส่ ามารถสร้างสรรค์สงิ่ ต่าง ๆ ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ สังคมโดยอาศัย
พื้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์มาช่วยในการสร้างสรรค์
๓) วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science)
มุ่งเน้นการวิจัยเกี่ยวกับการเก็บ การจัดการข้อมูลและการใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในวิทยาศาสตร์
สาขาต่าง ๆ โดยครอบคลุมการสร้างและการใช้อลั กอริทมึ และเทคนิคใหม่ ๆ การจัดระเบียบและการส�ำรวจข้อมูล
จ�ำนวนมหาศาล (Big data) การใช้ขอ้ มูลเพือ่ การออกแบบ การสร้างโมเดลและการบริหารจัดการ ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยในด้านข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูลประเภท
ต่าง ๆ ทีส่ ามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กบั การบริหารจัดการในภาคส่วนของรัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดยน�ำระบบ
เทคโนโลยีเข้ามาเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ
๔) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life science)
มุ่งเน้นการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต โดยครอบคลุมการสร้างองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น ตัวบ่งชี้
ชีวภาพ (Biomarkers) ส�ำหรับโรคมะเร็ง กลไกควบคุมการแสดงออกของยีนต่าง ๆ (Gene regulation) ในจีโนม
และความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง จีโนมขั้นต�่ำ (Minimal genome) กลไกควบคุมการแปรสภาพจากเซลล์ต้นก�ำเนิด
(Stem cell) ไปเป็นเซลล์ที่ท�ำหน้าที่เฉพาะอย่าง (Differentiated cell) เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัย
ในด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์
๕) ประสาทวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการรูค้ ดิ (Neuroscience and cognitive behavior)
มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของสมอง
ทีส่ ามารถประยุกต์ใช้เพือ่ แก้ไขปัญหาด้านคุณลักษณะทางจิตและพฤติกรรมเบีย่ งเบนหรือพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
ของคนไทย ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงศักยภาพและพฤติกรรมของคนไทยพันธุ์ใหม่ ที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ
ทีเ่ กิดประโยชน์ตอ่ สังคม โดยอาศัยพืน้ ฐานความรูท้ างจิตวิทยาสังคมมาช่วยในการสร้างสรรค์ การวิจยั วิทยาศาสตร์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับรูห้ รือประชานศาสตร์ (Cognitive science) โดยมุง่ เน้นการวิจยั ในด้านการน�ำผลการศึกษาทาง
ประสาทวิทยาไปพัฒนารวมกับการศึกษาทางประสาทวิทยาศาสตร์ทเี่ กีย่ วกับการรับรู้ (Cognitive neuroscience)
และน�ำไปพัฒนาวิชาจิตวิทยาการรับรู้ เพื่อความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบการศึกษาเรียนรู้ รวมถึงการวิจัย
เพือ่ ให้สร้างองค์ความรูเ้ กีย่ วกับโครงสร้างและการท�ำหน้าทีข่ องสมอง ทัง้ ในเชิงพันธุศาสตร์ กายวิภาค สรีรวิทยา
ชีวเคมี เภสัชวิทยา พยาธิวทิ ยา ตัง้ แต่ระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ จนถึงระดับกลุม่ เซลล์ประสาทและเซลล์ทเี่ กีย่ วข้อง
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บทที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
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๖) เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะส�ำหรับเศรษฐกิจยุคใหม่
มุ่งเน้นการวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ (Experimental and behavioral
economics) การศึกษาวิจัยความเหลื่อมล�้ำข้ามรุ่น (Intergenerational inequality) การวิจัยเทคโนโลยี
พลิกโฉมฉับพลัน (Disruptive technology) และผลกระทบต่อภาคการผลิต (Impact on production sector)
การวิจัยผลกระทบของการจ้างงานต่อเทคโนโลยีใหม่ที่มีคุณลักษณะทดแทนแรงงาน (Employment effects
from new technology) และเศรษฐศาสตร์สาธารณะส�ำหรับเศรษฐกิจยุคใหม่
๗) สังคมศาสตร์และสหสาขาวิชากับนโยบายสาธารณะในโลกยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม
ยุคที่ ๔ (The fourth industrial revolution)
การเรียนรู้และคุณค่าทางสังคมภายใต้ภาวะความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ยุคที่ ๔ การเมืองและสังคมในยุคหลังความจริง (Post-truth politics) ความเหลื่อมล�้ำทางสังคม
และเทคโนโลยีกับปัญญาข้ามแดน อ�ำนาจ (Power) ความรู้ (Knowledge) ในโลกยุคดิจิทัล สังคมศาสตร์ว่าด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกบั นโยบายอุดมศึกษาเพือ่ ความยัง่ ยืน และสังคมศาสตร์สำ� หรับโลกยุคปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม
ยุคที่ ๔ การวิจัยนโยบายสาธารณะในโลกแห่งความขัดแย้งและดิจิทัล การปฏิวัติอุตสาหกรรม ยุคที่ ๔ กับ
ภาวะคนชายขอบ (Marginalization) พหุวฒ
ั นธรรมและมนุษยชาติในยุคสมัยแห่งความรุนแรงดิจทิ ลั การปฏิรปู
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์กับนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

บทที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน บุคลากร และระบบวิจยั และนวัตกรรมของประเทศ เน้นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ การพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถสร้างผลกระทบสูงทางเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยเพื่อน�ำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนามาตรการแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชน
ลงทุนวิจัยและนวัตกรรม การเพิ่มจ�ำนวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน
รวมทั้งการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

วัตถุประสงค์

๑. เพิม่ จ�ำนวนบุคลากรวิจยั และนวัตกรรมในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ทีม่ ที กั ษะในการสร้าง
นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ รองรับการขับเคลื่อนไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรม
๒. พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถสร้างผลกระทบสูง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อน�ำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และ
โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการให้ได้ระดับสากล
๓. ส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานในการผลิตสินค้าและ
บริการ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
๔. พัฒนามาตรการแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและนวัตกรรมอย่างก้าวกระโดด

เป้าหมายยุทธศาสตร์

๑. จ�ำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่า ๖๐ คน ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
๒. สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐:๒๐
๓. ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน�ำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์และสังคม มีจ�ำนวน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๔. อันดับด้านกฎระเบียบทีส่ นับสนุนการพัฒนานวัตกรรม (Technological regulation) จัดโดยสถาบัน
การจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD) อยูใ่ นล�ำดับ ๑ ใน ๓๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ประกอบด้วย ๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) การปรับระบบวิจยั และนวัตกรรม

ของประเทศ ๒) บุคลากรและเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรม ๓) ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
๔) เขตเศรษฐกิ จ นวั ต กรรม ๕) ระบบแรงจู ง ใจ ๖) โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางคุ ณ ภาพของประเทศ
และ ๗) โครงสร้างพืน้ ฐานทางการวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพือ่ ต่อยอดอุตสาหกรรมการเกษตร
และสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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๔.๑ การปรับระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

๔.๑.๑ วัตถุประสงค์
เพื่อปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้มีหน่วยงานเดียวที่ท�ำหน้าที่เชิงนโยบายใน
การบริหารจัดการระบบวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งการทบทวนและการปรับบทบาท หน้าที่หน่วยงานในระบบ
วิจัยและนวัตกรรม
๔.๑.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) จัดตั้งสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และส�ำนักงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ เพือ่ รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของสภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ โดยมีหน้าทีห่ ลัก
ซึ่งสอดคล้องกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... ได้แก่ (๑) การก�ำหนดทิศทาง
นโยบาย และยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม (Policy direction) ทีม่ เี ป้าหมายทีช่ ดั เจนในเชิงรุก (Proactive)
และก�ำกับงานวิจัยและนวัตกรรม (Top-down approach) ในภาพรวมของประเทศ (๒) การบริหารจัดการ
งบประมาณวิจยั และนวัตกรรม (Budget allocation) (๓) การติดตามและประเมินการด�ำเนินงานด้านการวิจยั และ
นวัตกรรม (Monitoring and evaluation) และ (๔) การบูรณาการหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
(Integration)
๒) ปรับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ให้มีความชัดเจน เหมาะสมและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่ (๑) หน่วยงานนโยบายวิจัยและนวัตกรรม
(๒) หน่วยงานการให้ทนุ หรือบริหารจัดการวิจยั และนวัตกรรม (๓) หน่วยงานท�ำวิจยั และนวัตกรรม (๔) หน่วยงาน
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ตรวจวิเคราะห์ และรับรองมาตรฐาน และ (๕) หน่วยงานจัดการความรู้จาก
งานวิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม

๔.๒ บุคลากรและเครือข่ายการวิจัยเเละนวัตกรรม

๔.๒.๑ วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้เพียงพอ ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ รองรับการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการวิจยั และนวัตกรรม และเตรียมความพร้อม
ส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๔.๒.๒	แนวทาง / มาตรการ
๑) เพิ่มจ�ำนวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมระดับหัวรถจักรเพื่อเป็นผู้น�ำในการพัฒนา
ภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน ในการขับเคลื่อนประเทศ
โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพือ่ รองรับการเติบโตของกิจกรรมวิจยั และ
นวัตกรรมของภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน ผ่านแนวทางต่าง ๆ เช่น สนับสนุนการวิจยั ระดับหลังปริญญา
เอก หรือหลังปริญญาโท เพื่อเป็นแหล่งสะสมนักวิจัยคุณภาพสูงของประเทศ สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน
ร่วมพัฒนาและจ้างงานบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม บูรณาการและปรับแนวทางการจัดสรรทุนการศึกษาของรัฐ
ให้ตอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เป็นต้น ขยายผลหลักสูตรระดับอุดมศึกษาด้านการพัฒนาทักษะความเป็น
บทที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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ผูป้ ระกอบการฐานเทคโนโลยีและผูป้ ระกอบการเพือ่ สังคม ส่งเสริมการแลกเปลีย่ นและเคลือ่ นย้ายบุคลากรระดับ
หัวรถจักรระหว่างประเทศหรือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศผ่านแนวทางต่าง ๆ เช่น จัดท�ำระบบตรวจ
ลงตรา (Visa) และให้สิทธิพ�ำนักอาศัยที่ยาวนานขึ้นแก่ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ จัดท�ำสิทธิประโยชน์ทางภาษีส�ำหรับ
เงินรายได้ของผูเ้ ชีย่ วชาญต่างชาติ เป็นต้น รวมทัง้ ขยายผลการเคลือ่ นย้ายบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วย
งานภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อสร้างขีดความสามารถให้กับภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน
๒) เพิ่มจ�ำนวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในภาคการผลิต บริการ สังคม
		 และชุมชน
โดยการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การน� ำ บั ณ ฑิ ต เข้ า สู ่ เ ส้ น ทางอาชี พ วิ จั ย และนวั ต กรรมใน
ภาคการผลิตบริการ สังคมและชุมชน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาครัฐ เพือ่ ผลิตวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยีคณ
ุ ภาพสูงรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ด้วยแนวทางต่าง ๆ เช่น สนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรมแก่นกั ศึกษา ขยายผลหลักสูตรนานาชาติดา้ นทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์เพือ่ ภาคอุตสาหกรรม
(Engineering practice school) เป็นต้น การผลักดันและขยายผลการผลิตช่างเทคนิคคุณภาพสูงด้วย
หลักสูตรบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน (Work-integrated Learning: WiL) การพัฒนาความรู้และ
ทักษะบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกด้วยแนวทางต่างๆ เช่น
ส่งเสริมการศึกษาแบบระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) ส่งเสริมระบบการฝึกอบรมโดยใช้ Massive open
online courses พัฒนาทักษะและความรู้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมแบบรวมกลุ่ม (Industrial training
consortium) เป็นต้น การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบฝึกอบรมและรับรองคุณภาพนักบริหารจัดการ
งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล รวมถึงการสร้างและพัฒนานักจัดการ
องค์ความรู้ชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านเพื่อให้เป็นผู้น�ำในการวิจัยโดยใช้โจทย์ปัญหาที่มาจากท้องถิ่น
๓) ขยายฐานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
		 เศรษฐกิจฐานความรู้ในอนาคต
		 โดยการขยายผลห้องเรียนและโรงเรียนส�ำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การส่งเสริมการใช้ศักยภาพของกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น ปรับระเบียบให้
นักเรียนทุนรัฐบาลสามารถเข้าท�ำงานในภาคเอกชนและนับเป็นการชดใช้ทนุ ได้ และส่งเสริมเส้นทางอาชีพนักวิจยั
โดยผลักดันให้มีช่องทางการเลื่อนต�ำแหน่งแบบพิเศษส�ำหรับผู้มีผลงานเป็นเลิศ เป็นต้น การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียน
สายวิทยาศาสตร์ด้วยแนวทางต่าง ๆ เช่น พัฒนากิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่
เยาวชนรูปแบบใหม่ สนับสนุนและพัฒนาห้องประดิษฐกรรม (Fabrication laboratory) จัดสรรทุนการศึกษา
แบบให้เปล่าในสาขายุทธศาสตร์ และจัดสรรงบประมาณเพิม่ ให้สถาบันอุดมศึกษาทีม่ ศี กั ยภาพสูงเพือ่ ผลิตวิศวกร
นักเทคโนโลยีและนักวิทยาศาสตร์ในสาขาที่ขาดแคลน เป็นต้น
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๔) สร้างเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม
โดยการสนับสนุนเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมของภาคส่วนและระดับต่าง ๆ ให้เข้มแข็งและ
สามารถด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการและกลไกการประสานงานของเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม
ระดับชาติ ภูมิภาค ท้องถิ่น และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมของภาคส่วนต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล การพั ฒ นากลไกประสานความร่ ว มมื อ แบบหุ ้ น ส่ ว นความร่ ว มมื อ
(Collaborative partnership) และการท�ำงานแบบบูรณาการระหว่างเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมต่างระดับ
และต่างภาคส่วน การสนับสนุนให้เครือข่ายวิจยั และนวัตกรรมทุกภาคส่วนและทุกระดับมีสว่ นร่วมเพิม่ ขึน้ ในการ
ก�ำหนดยุทธศาสตร์ ทิศทางการวิจัยและนวัตกรรม โจทย์วิจัย ตลอดจนร่วมลงทุน/อุดหนุนทรัพยากรในการ
วิจัยและนวัตกรรม การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเครือข่าย บริหารจัดการเครือข่าย บริหาร
การวิจัยและนวัตกรรม และบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมระหว่างเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมของภาคส่วนและ
ระดับต่าง ๆ การส่งเสริมภาคเอกชนให้ท�ำงานวิจัยได้เองและส่งเสริมการจัดตั้งและขึ้นทะเบียนหน่วยงานวิจัย
ภาคเอกชนให้ภาคเอกชนทีม่ ศี กั ยภาพสามารถให้บริการแก่ผปู้ ระกอบการรายอืน่ ได้ นอกจากนี้ มุง่ ส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับต่างประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ การผลักดันให้มี
ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนานักวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักวิจัย/องค์ความรู้/
เทคโนโลยีด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมให้มีศูนย์ความร่วมมือระดับ
ชาติและหน่วยงานส�ำหรับการวิจัยและนวัตกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและ
หน่วยงานวิจยั ต่างประเทศ การสนับสนุนการสือ่ สาร ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจยั และนวัตกรรม รวมทัง้
การจัดท�ำฐานข้อมูลบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และการสร้างสถาบันคลังสมองระดับชาติหรือ
สร้างศูนย์เชีย่ วชาญเฉพาะทางเพือ่ เป็นแหล่งสะสมองค์ความรูแ้ ละเครือข่ายงานวิจยั ด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านความมัน่ คง

๔.๓ ระบบบริหารจัดการงานวิจัย

๔.๓.๑ วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล น�ำไปสู่การสร้างผลงาน
วิ จั ย ที่ สามารถต่อยอดให้เ กิดประโยชน์ท างเศรษฐกิ จและสั ง คม ตรงตามทิ ศทางการพั ฒ นาประเทศและ
ความต้องการของภาคเอกชนและชุมชน
๔.๓.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) ปรับระบบงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเพื่อรองรับแผนงานวิจัย
		 และนวัตกรรมขนาดใหญ่และส่งเสริมบทบาทการท�ำวิจัยของภาคเอกชน
โดยให้สามารถจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรมในรูปแบบเป็นก้อน (Block grant) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการท�ำวิจัย รวมทั้งก�ำหนดความรับผิด
รับชอบ (Accountability) ในการส่งมอบผลงานของหน่วยงานการให้ทุนหรือบริหารจัดการวิจัยเเละนวัตกรรม
และให้ภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาเอกชนสามารถรับทุนวิจยั และนวัตกรรมตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด รวมทัง้
ส่งเสริมให้มกี ลไกความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระกอบ
การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าถึงแหล่งทุนจากภาครัฐได้
บทที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
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๒) พัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวิจัย
ประกอบด้วยการพัฒนาระบบบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและ
นวัตกรรมที่ส�ำคัญ เช่น ฐานข้อมูลบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ฐานข้อมูลผลงานวิจัย และฐานข้อมูลทรัพย์สิน
ทางปัญญา เป็นต้น การพัฒนาระบบวิเคราะห์และคัดเลือกประเด็นวิจัยที่ประเทศมีศักยภาพส�ำหรับก�ำหนด
ทิศทางการวิจัยของประเทศ การพัฒนาระบบกลั่นกรองโปรแกรมวิจัยและระบบติดตามและประเมินผล
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ ระบบคัดกรองผลงานวิจยั ตามระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness
Level: TRL) โดยมีการเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ เหล่านี้เข้าด้วยกัน
๓) พัฒนากลไกการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคมให้มีประสิทธิผล
มากขึ้น
โดยพัฒนาระบบ Online technology marketplace ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลผลงานวิจัย
ที่คัดกรองตามระดับความพร้อมของเทคโนโลยี เพื่อให้ภาคเอกชนและชุมชนสามารถค้นหาเทคโนโลยีหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมให้มีหน่วยงานเชิงรุกท�ำหน้าที่น�ำผลงานวิจัยออกไปสู่ตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมให้นักวิจัยยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาควบคู่กับการเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ และ
ประสานการเจรจาระหว่างเจ้าของผลงานและผู้ที่สนใจเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือร่วมทุนพัฒนา
งานวิจัย รวมทั้งสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
๔) ส่งเสริมกระบวนการก�ำหนดทิศทางการวิจัยและนวัตกรรม
ด้ ว ยการส่ ง เสริ มกระบวนการเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยอาศัยระบบ
ฐานข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น การคาดการณ์ ต ลาดและขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของงานวิ จั ย และ
นวัตกรรม การคาดการณ์ดา้ นความมัน่ คง การคาดการณ์เกีย่ วกับภัยคุกคามทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต การคาดการณ์
เกีย่ วกับภัยพิบัติ เป็นต้น กระบวนการก�ำหนดโจทย์วิจัยจากกลุ่มอุตสาหกรรม และกระบวนการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาโครงการที่ส�ำคัญ

๔.๔ เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม

๔.๔.๑ วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจใหม่บนฐานการวิจยั พัฒนาและนวัตกรรม โดยมุง่ ผลิตสินค้าและ
บริการมูลค่าสูง สร้างธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ ส่งผลให้เกิดการปรับเปลีย่ นระบบเศรษฐกิจจากการใช้แรงงานเข้มข้น
ไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
๔.๔.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาล
ก�ำหนดให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ได้แก่ การยกระดับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เป็นเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) ให้เกิดการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี
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และนวัตกรรมขั้นสูง โดยการพัฒนา EECi ให้เป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการท�ำวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น
การรวมศูนย์ห้องปฏิบัติการและสนามทดสอบนวัตกรรม (Fabrication laboratory & Test-bed sandbox)
ศูนย์รับรองมาตรฐานนวัตกรรมทางด้านระบบและอุปกรณ์อัจฉริยะ เป็นต้น การจัดตั้ง EECi เป็นเขตทดสอบ
นวัตกรรมอัจฉริยะของประเทศที่ผ่อนปรนกฎระเบียบที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการคิดค้นนวัตกรรม รวมทั้ง
การพัฒนาให้เป็นชุมชนการจ้างงานผูเ้ ชีย่ วชาญเทคโนโลยีระดับสูงของทัง้ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ควบคู่
กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๒) ส่งเสริม และสนับ สนุน การพั ฒ นาศู น ย์ กลางวิจัยและนวัตกรรม (Research and
innovation hub) รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลก�ำหนด
ได้แก่ การพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เพื่อดึงดูดบริษัทอาหารชั้นน�ำ
ของโลกมาลงทุนนวัตกรรมอาหารในประเทศไทย และเชือ่ มโยงให้เกิดการวิจยั และพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี
และองค์ความรูส้ บู่ ริษทั เอกชนไทยและสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจยั ของไทย รวมถึงการจัดตัง้ และขยายการ
ด�ำเนินงานเมืองนวัตกรรมอาหารไปในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและบุคลากร อาทิ มหาวิทยาลัย
เครือข่ายที่มีความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อน�ำไปสู่การเป็นศูนย์กลางวิจัยและ
นวัตกรรมด้านอาหารที่ส�ำคัญของโลก
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) ให้พัฒนาไปสู่
“เมืองวิทยาศาสตร์ ปทุมธานี”
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภายในและโดยรอบ อวท.
เพือ่ ให้เป็นแหล่งรวมของการวิจยั และพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการจ้างงานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
๔) ยกระดับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่มีอยู่เดิมให้เข้มแข็ง
สามารถรองรับการสร้างนวัตกรรมของภาคเอกชนและสนับสนุนภาคเอกชนให้ลงทุนท�ำวิจัย
และพัฒนาได้แบบก้าวกระโดด รวมทัง้ ส่งเสริมให้มอี ทุ ยานวิทยาศาสตร์ภมู ภิ าคเพิม่ ขึน้ โดยผลักดันมหาวิทยาลัย
เครือข่ายในภูมภิ าคร่วมด�ำเนินการให้ยกระดับเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบ หรือเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์
เฉพาะทาง เพื่อเป็นการเพิ่มและขยายจุดการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ให้กระจายครอบคลุมอย่างทัว่ ถึงทัง้ ประเทศ
๕) ส่งเสริมมหาวิทยาลัยให้พัฒนา University industrial park
โดยผลั ก ดั น มหาวิ ท ยาลั ย ให้ ใช้ ค วามพร้ อ มและความเชี่ ย วชาญด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีไปเชื่อมโยงและสนับสนุนภาคเอกชนในการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการจัดสรรพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัทเอกชน และอ�ำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนได้ใช้
โครงสร้างพื้นฐานในการท�ำกิจกรรมวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เช่น ห้องปฏิบัติการวิจัย โรงงานต้นแบบ และ
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หน่วยบ่มเพาะเทคโนโลยี เป็นต้น และสนับสนุนให้เกิดการท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างนักวิจัยของ
ภาคเอกชนและบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัย
๖) จัดให้มีมาตรการที่สามารถดึงดูดภาคเอกชนให้ท�ำการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจนวัตกรรมที่เหมาะสม
เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษี การยกเว้นภาษีบุคคลธรรมดาส�ำหรับนักวิจัยที่ด�ำเนินการใน
เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม รวมถึง อ�ำนวยความสะดวกด้านกฎหมายเรือ่ งใบอนุญาตท�ำงาน (Immigration work permit)
ให้แก่บคุ ลากรด้านการวิจยั และนวัตกรรมที่เป็นชาวต่างชาติให้สามารถท�ำงานได้อย่างต่อเนื่อง

๔.๕ ระบบแรงจูงใจ

๔.๕.๑ วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดบรรยากาศด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่ดี รวมถึงขจัด
อุปสรรคหรือข้อจ�ำกัดทีม่ อี ยูใ่ นการด�ำเนินกิจกรรมวิจยั พัฒนาและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบาย
ด้านการวิจยั และนวัตกรรมของประเทศ
๔.๕.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) พัฒนามาตรการทางการเงินที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
เช่น กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
(Competitiveness fund) มุง่ เน้นการสนับสนุนกิจกรรมทีส่ ร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
เป้าหมายตามที่รัฐบาลก�ำหนดในนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และกองทุนสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund: TED Fund)
มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในระยะเริ่มต้นให้สามารถก้าวผ่านช่วงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจเริ่มต้น
(Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๒) ปรับปรุงมาตรการทางภาษีให้มีประสิทธิภาพเพื่อจูงใจเอกชนให้ลงทุนท�ำวิจัย
เช่น การปรับปรุงการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม โดย
เพิม่ การลดหย่อนภาษีของค่าใช้จา่ ยด้านการวิจยั พัฒนาและนวัตกรรมของภาคเอกชน จากเดิม ๒ เท่าเป็น ๓ เท่า
(ภาษี ๓๐๐%) และปรับปรุงขัน้ ตอนการขอรับสิทธิประโยชน์ให้มคี วามคล่องตัวมากขึน้ ด้วยระบบ Self declaration
เป็นต้น
๓) ขับเคลื่อนมาตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อเป็นกลไกส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
โดยผู้ประกอบการไทย
เช่น การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย และผลักดันให้สิ่งประดิษฐ์ในบัญชี
สิ่งประดิษฐ์ไทยได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การสร้างแรง
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จูงใจโดยใช้กลไกของระบบทรัพย์สินทางปัญญาให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้วิจัยและหน่วยงานวิจัยภาครัฐ รวมถึง
การกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยปรับตัวโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในภาคผลิตและบริการ
อันจะส่งผลถึงการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยให้เป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม เป็นต้น
๔) พัฒนามาตรการสร้างความเข้มแข็งแก่สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม
การปลดล็อคกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม การผลักดัน
ให้ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ ผ ลงานวิ จั ย และนวั ต กรรม พ.ศ. .... เพื่ อ เป็ น การใช้ ร ะบบ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั ทีร่ ฐั ให้ทนุ สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรภาคธุรกิจกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย การส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (Industrial consortium) โดยผ่านกลไกสานพลังประชารัฐ เพือ่ มุง่ ให้เกิดการวิจยั พัฒนา
และนวัตกรรมทีต่ รงตามโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การขับเคลือ่ น
มาตรการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ (Entrepreneurial university) เพื่อสร้างโอกาสให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และคิดวิเคราะห์ รวมถึงส่งเสริมให้มีกิจกรรมบ่มเพาะและเร่งการเจริญเติบโต
เพื่ อ พั ฒ นาธุ รกิจ ฐานนวัตกรรม การส่งเสริ ม ให้ จ�ำ นวนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ อ ยู ่ ในบั ญ ชี นวั ต กรรมไทยเพิ่ ม มากขึ้ น
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในประเทศ

๔.๖ โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ

๔.๖.๑ วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนามาตรฐาน และกลไกการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
๔.๖.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National quality infrastructure)
ให้มีคุณภาพระดับโลก
โดยน� ำ ระบบ “มาตรวิทยา การมาตรฐาน การทดสอบและการบริหารคุณภาพ” ที่ได้รับ
การยอมรับในระดับนานาชาติ มาปฏิบัติเพื่อให้เกิดหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าผลิตภัณฑ์และบริการมีคุณสมบัติ
ตามที่ก�ำหนดไว้ ช่วยสนับสนุนการผลักดันงานวิจัยของภาครัฐและภาคเอกชนให้สามารถใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงจากงานวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการสู่การทดลองผลิต
และการผลิตระดับอุตสาหกรรม
• มาตรวิทยา (Metrology) พัฒนาความสามารถของระบบมาตรวิทยา มุ่งเน้นพัฒนา
มาตรฐานการวัดและความสามารถทางการวัดที่แม่นย�ำ และได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เพื่อท�ำให้
กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการทดสอบถูกต้องและน่าเชื่อถือ
• การมาตรฐาน (Standardization) ศึกษาและพัฒนาความสามารถของการก�ำหนด
มาตรฐานคุณภาพและข้อก�ำหนดทางเทคนิคขั้นต�่ำ การพัฒนามาตรฐานการวิจัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วประเทศและให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านการมาตรฐานของประเทศไทย
บทที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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ที่มีศักยภาพเพื่อร่วมก�ำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ
การทดสอบ (Testing) พัฒนาความสามารถของการวิเคราะห์ ทดสอบสินค้าและบริการ
โดยการยกระดับความสามารถด้านการวิเคราะห์ ทดสอบของห้องปฏิบัติการไทยสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC
17025 และพัฒนาให้มีจ�ำนวนเพียงพอต่อความต้องการของภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเวลาส�ำหรับ
ผู้ส่งออกที่ต้องส่งสินค้าไปตรวจสอบต่างประเทศ ส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าถึงบริการ
การทดสอบสินค้าและบริการให้มากขึ้น
• การบริหารคุณภาพ (Quality management) ตรวจสอบและรับรองคุ ณ ภาพของ
ห้ อ งปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือวัด ทวนสอบกระบวนการผลิตของสินค้าและบริการ
เพื่อรับรองว่าสินค้าและบริการมีคุณภาพและความปลอดภัย
๒) พัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย (Standards and ethics for research)
มุง่ เน้นการก�ำหนดมาตรการหลักเกณฑ์ในการด�ำเนินงานวิจยั ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของจริยธรรม
และหลั ก วิ ช าการที่เ หมาะสม ได้แก่ มาตรฐานการวิ จัย ในมนุ ษ ย์ มาตรฐานการเลี้ ย งและใช้ สั ตว์ เ พื่ อ งาน
ทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ด้านนาโนเทคโนโลยี มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัย มาตรฐานผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอ
การวิ จั ย มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิ ช าการ มาตรฐานการจั ด สรรสิ ท ธิ ประโยชน์
จากทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีไ่ ด้จากการวิจยั จรรยาวิชาชีพวิจยั และแนวทางปฏิบตั ิ และจริยธรรมส�ำหรับผูป้ ระเมิน
โครงการวิจัย ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย

๔.๗ โครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรม
การเกษตร และสุขภาพ
๔.๗.๑ วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการต่อยอด
ส�ำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

๔.๗.๒ แนวทาง / มาตรการ
๑) พัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์ (Seed bank) เพื่อใช้ในการทดลองปลูกพืชส�ำหรับการปรับปรุง
พันธุ์พืชที่ส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของไทย
๒) พัฒนาธนาคารเชื้อพันธุกรรม (Germplasm bank) เพือ่ เป็นแหล่งจัดเก็บพันธุพ์ ชื สัตว์
และจุ ลิ น ทรี ย ์ และการศึ ก ษาวิ จั ย คุ ณ สมบั ติ เ พื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ์ การผลิ ต สารชี ว ภาพ
ในอุตสาหกรรม
๓) จัดตั้งธนาคารยีน (Gene bank) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างเซลล์ที่มีสารพันธุกรรม
ของบุคคลและฐานข้อมูลจีโนม (Genome) ของประชากรเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย การป้องกันรักษา
โรคต่าง ๆ และพัฒนาใช้ประโยชน์อื่น ๆ
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บทที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

๔) พัฒนาโรงเรือนทีม่ รี ะบบอัตโนมัตสิ ำ� หรับการประเมินเชือ้ พันธุกรรมพืชประสิทธิภาพสูง
และการเพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุ์ เพื่อประเมินเชื้อพันธุกรรมพืชประสิทธิภาพสูงและเพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่มี
ประสิทธิภาพจากการวิจยั ให้มจี ำ� นวนมากเพียงพอต่อการกระจายให้กบั เกษตรกรน�ำไปเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์
๕) พั ฒ นาศู น ย์ วิ จั ย ไพรเมท (Primates center) และห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสั ต ว์ ท ดลอง
ทีม่ มี าตรฐานสากล เพือ่ สนับสนุนให้มกี ารผลิตสัตว์เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์ให้มคี ณ
ุ ภาพและปริมาณทีเ่ พียงพอ
๖) พัฒนาศูนย์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
(Biomedical informatics) มุ่งพัฒนาและผสมผสานศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนสหสาขาวิชาทีน่ ำ� มาใช้รว่ มกันในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสารสนเทศ และ
องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เป็นประโยชน์ ประกอบด้วยสารสนเทศของผู้ป่วย การรักษา
พยาบาล การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นสภาพ รวมทั้งการใช้สารสนเทศเพื่อการวิจัยทางด้าน
การแพทย์หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งจะช่วยอ�ำนวยประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาลและ
การวิจัย ซึ่งน�ำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในมิติต่าง ๆ
๗) จัดตั้งธนาคารสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive compounds) เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีการค้นพบโดยนักวิจัยไทยที่กระจัดกระจายตามที่ต่าง ๆ มาไว้ที่เดียวกัน
เพื่อให้สามารถสืบค้น เพื่อการวิจัยต่อยอดและการน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้
๘) พัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อการทดสอบที่ส�ำคัญในการพัฒนาผลิตผลจากการวิจัย
สู่ภาคการผลิตที่ส�ำคัญ เช่น ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน Good Laboratory Practice (GLP) ตามก�ำหนด
ขององค์การเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organisation for Economic Co-operation
and Development: OECD)
๙) พัฒนาโรงงานต้นแบบที่ ได้มาตรฐานสากลในด้ า นที่ ก� ำ หนด เพื่อใช้ในการวิจัยเชิง
อุตสาหกรรม การทดลองผลิตน�ำร่องในระดับอุตสาหกรรม การสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมแปลงผลงานวิจัย
ไปสู่การผลิตสินค้าในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาบุคลากรที่มีประสบการณ์จริงในการผลิตในระดับโรงงาน
๑๐) พั ฒ นาระบบการใช้ ป ระโยชน์ ร ่ ว มกั น จากโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการวิ จั ย และ
นวัตกรรมทีล่ งทุนสูง เพือ่ หากลไกและวิธกี ารในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในด้านวิชาการ การผลิตและบริการ
จากโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่ลงทุนสูงของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา
๑๑) สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ทางด้านวิทยาศาสตร์ ในสาขา
ที่ ป ระเทศไทยมี ศั ก ยภาพ เพื่ อ ให้ นั ก วิ จั ย สามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากโครงสร้ า งพื้ น ฐานขนาดใหญ่ ท าง
ด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะน�ำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และสนับสนุนให้ประเทศไทยมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการในระดับนานาชาติ เป็นศูนย์กลางการวิจัยในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพในระดับภูมิภาค

บทที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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บทที่ ๖
กลไกการขับเคลื่อน
การติดตามและ
ประเมินผล

๖.๑ กลไกการขับเคลื่อน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติ
ให้ประสบความส�ำเร็จ จ�ำเป็นต้องมีสว่ นร่วมจากหน่วยงานทุกภาคส่วนในระบบวิจยั และนวัตกรรมในการเชือ่ มโยง
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ ทั้งระดับนโยบาย ระดับขับเคลื่อน และระดับปฏิบัติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง หน่วยงานที่มีภารกิจด้านวิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมาย และเครือข่ายวิจัย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคการศึกษา และภาคประชาชน อีกทั้งหน่วยงานราชการ ระดับกระทรวงและกรม จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องร่วมกันบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ให้สามารถบรรลุเป้าหมายหลักของการปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นหนึ่ง
ในวาระการปฏิรูปของรัฐบาล คือ เพื่อให้ระบบการวิจัยและนวัตกรรมมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศให้ตรงตามความต้องการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถผลักดันให้มกี ารน�ำไป
ใช้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และได้ก�ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

๖.๑.๑ ก�ำหนดให้ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
เป็นกรอบในการด�ำเนินงานและจัดสรรงบประมาณ
โดยให้หน่วยงานในระบบวิจยั และนวัตกรรมด�ำเนินการตามนโยบายตัง้ แต่ตน้ ทาง กลางทาง และปลายทาง
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(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

ให้เกิดประโยชน์ เพิ่มมูลค่าให้ได้โดยเร็ว และให้มีการบูรณาการทั้งบุคลากร งบประมาณ และแผนงานอย่าง
ครบวงจร โดยก�ำหนดกรอบการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม กรอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัย
และนวัตกรรมแบบบูรณาการ และกรอบการพัฒนากลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

๖.๑.๒ ให้จัดท�ำพระราชบัญญัติการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....

เป็นกฎหมายหลักซึง่ ก�ำหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม พัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ ของประเทศทั้งระบบ เพื่อสร้างความรู้และการพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ และประโยชน์ทางสังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการดังนี้
๑) ก�ำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
๒) จัดสรรงบประมาณและจัดโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมที่เพียงพอ
๓) จัดให้มีกลไกและมาตรการสนับสนุน อ�ำนวยความสะดวกแก่การวิจัยและนวัตกรรม และการให้สทิ ธิ
ประโยชน์และแรงจูงใจที่เหมาะสม
๔) สนับสนุนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
๖) ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม โดย
ให้มสี ภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติเพือ่ ก�ำหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม
ของประเทศ และส�ำนักงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อรับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการ
ของสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
โครงสร้างหน่วยงานในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
		 ๑) สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
		
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรีทนี่ ายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธาน
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง ผูแ้ ทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผูท้ รงคุณวุฒิ มีจำ� นวนและองค์ประกอบที่
เหมาะสม โดยมีเลขาธิการส�ำนักงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่ง
สภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ มีอำ� นาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) เสนอนโยบายซึง่ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ รวมทัง้ ก�ำกับ ติดตามและประเมินผล
การด�ำเนินการตามนโยบาย (๒) ก�ำหนดเป้าหมายและแผนทีน่ ำ� ทางเกีย่ วกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั และ
นวัตกรรม และนโยบายเฉพาะด้าน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล (๓) ก�ำกับให้หน่วยงานใน
ระบบวิจยั และนวัตกรรมของประเทศมีนโยบายและการด�ำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และก�ำกับ เร่งรัด ติดตาม
ให้มกี ารยุบ เลิก ปรับปรุงหรือแก้ไขโครงสร้าง ภารกิจ อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละกฎหมายของหน่วยงานในระบบวิจยั และ
นวัตกรรมให้มคี วามเชือ่ มโยงและสอดคล้องกับนโยบาย ตลอดจนเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มกี ารจัดตัง้ หน่วยงาน
ในระบบวิจัยและนวัตกรรมขึ้นใหม่ (๔) ก�ำกับ เร่งรัด และติดตามให้มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบหรือกลไก
การบริหารจัดการงานวิจยั และนวัตกรรมให้มปี ระสิทธิภาพ มีมาตรฐาน เพือ่ ให้สามารถน�ำผลงานวิจยั ทีม่ อี ยูแ่ ละที่
เกิดขึน้ ใหม่ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด (๕) เสนอระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการทีม่ งุ่ ผล
บทที่ ๖ : กลไกการขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผล
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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สัมฤทธิใ์ ห้สอดคล้องกับนโยบาย พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณให้
หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งก�ำกับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการใช้งบประมาณของหน่วยงาน
ของรัฐ (๖) ก�ำกับ เร่งรัด และติดตามให้มกี ารจัดท�ำและด�ำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของประเทศ (๗) ส่งเสริม
สนับสนุนการท�ำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการวิจยั และนวัตกรรม รวมถึงเสนอแนะต่อคณะ
รัฐมนตรีให้มกี ารก�ำหนดมาตรการ สิทธิประโยชน์ และแรงจูงใจ เพือ่ ให้การวิจยั และนวัตกรรมเกิดผลเป็นรูปธรรม
และ (๘) เร่งรัดและติดตามให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั และนวัตกรรม
และการน�ำผลงานวิจยั และนวัตกรรมไปสูก่ ารใช้ประโยชน์ให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
	๒) ส�ำนักงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติิ
เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เป็นไปตาม
เป้าหมายตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ จึงได้จัดตั้งส�ำนักงานสภานโยบาย
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติขึ้น เป็นหน่วยนโยบายสูงสุดด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเพื่อรับผิดชอบ
งานวิชาการและงานธุรการของสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งมีอ�ำนาจและหน้าที่ ดังนี้
๒.๑) ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ภ าพรวมในด้ า นการวิ จั ย และนวั ต กรรมในระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ เพือ่ น�ำเสนอต่อสภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติในการก�ำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์รวมทัง้
งบประมาณเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ และส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
๒.๒) ประมวล วิเคราะห์แผนงาน โครงการ และงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ ประสานแผนงาน
และโครงการวิจัยและนวัตกรรมเหล่านั้น เพื่อวางแผนส่วนรวมและการจัดสรรงบประมาณรายปีตามนโยบาย
ตามก�ำลังทรัพยากรที่มีอยู่ และตามล�ำดับความส�ำคัญก่อนหลังในการใช้ทรัพยากรนั้น
๒.๓) อ� ำ นวยการ ประสานการปฏิ บั ติ ง าน ก� ำ กั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด� ำเนินงาน
ด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระบบวิจัยและนวัตกรรมด้านต่าง ๆ และให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการเร่งรัด ปรับปรุง
แผนงานและโครงการอันหนึ่งอันใดเมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อเสนอต่อสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
๒.๔) จั ด ท�ำ ข้ อ เสนอริ เริ่ ม โครงการวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ ส� ำคั ญ ของประเทศที่ ต ้ อ งด�ำ เนิ น การ
ของหน่วยงานของรัฐและเอกชน และขับเคลื่อนและประสานการด�ำเนินงานดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผล
๒.๕) จั ด ให้ มี ก ารจั ด ท� ำ และบริ ห ารจั ด การระบบข้ อ มู ล กลาง สารสนเทศ ดั ช นี ก ารวิ จั ย และ
นวัตกรรมของประเทศ และเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลในระดับชาติและนานาชาติ
๒.๖) จัดท�ำมาตรฐาน ข้อก�ำหนด หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
รวมถึงจริยธรรมการวิจยั เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ ก�ำกับ ดูแล และติดตามให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และจริยธรรมนั้น
๒.๗) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
ภาคประชาสังคม องค์การของต่างประเทศหรือระหว่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับอ�ำนาจและหน้าที่ของ
สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และส�ำนักงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยเฉพาะ
การน�ำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

82

บทที่ ๖ : กลไกการขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผล
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

		 เพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนการวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เกิดประโยชน์ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามยุทธศาสตร์ชาติ และน�ำประเทศไทยไปสูป่ ระเทศไทย ๔.๐ แบ่งการด�ำเนินการ
ออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้
		 ๑) การด�ำเนินการในระยะที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๐)
๑.๑) ให้ออกระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรือ่ งการจัดตัง้ ส�ำนักงานการวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ
โดยในระยะแรกจัดตั้งขึ้นเป็นการชั่วคราวในสังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันทีไป
พลางก่อนจนกว่าจะมีพระราชบัญญัติการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยให้ส�ำนักงานการวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาตินี้ มีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการด�ำเนินงานสอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ
พ.ศ. …. ดังนี้ คือ (๑) จัดท�ำนโยบายและยุทธศาสตร์ระบบวิจยั และนวัตกรรมของประเทศให้สอดคล้องกับแผนที่
น�ำทาง (Roadmap) เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระบบวิจัยเเละนวัตกรรมของประเทศตามที่สภานโยบาย
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติก�ำหนด (๒) เสนอกรอบงบประมาณและแผนการจัดสรรงบประมาณส�ำหรับแผน
งานและโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ในระบบวิจัยและนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์ระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ (๓) ก�ำกับ เร่งรัด ติดตามแผนงานของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเพื่อให้ผลงาน
วิจัยและนวัตกรรมเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก�ำหนดในยุทธศาสตร์
ระบบวิจยั และนวัตกรรม (๔) จัดท�ำแนวทางบูรณาการหน่วยงานในระบบวิจยั และนวัตกรรมในรูปแบบกลุม่ (Cluster)
ทัง้ ด้านแผนงานโครงการ และงบประมาณ เพือ่ เร่งขับเคลือ่ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ระบบวิจัยและนวัตกรรม
(๕) ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มในด้านระบบวิจัยและนวัตกรรมของโลกและของประเทศเพื่อจัดท�ำ
นโยบายและแผนการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมตามนโยบายรัฐบาล (๖) จัดท�ำ
ตัวชีว้ ดั และดัชนีดา้ นระบบวิจยั และนวัตกรรม เพือ่ ใช้ในการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินแผนงานและโครงการ
ทีส่ ำ� คัญของหน่วยงานต่าง ๆ และการก�ำหนดนโยบาย และ (๗) จัดท�ำฐานข้อมูลแผนงานและโครงการ ข้อมูล
บุคลากรและข้อมูลอื่น ๆ ให้เป็นศูนย์สารสนเทศ และฐานข้อมูลกลางด้านระบบวิจยั และนวัตกรรมของประเทศ
๑.๒) ให้สภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ ตามค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๖๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีอ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำกับส�ำนักงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ โดยส�ำนักงานฯ มีหน้าที่หลัก ๔ ประการ สอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติการวิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... ดังนี้
๑) การก�ำหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม (Policy direction)
ทีม่ เี ป้าหมายทีช่ ดั เจนในเชิงรุก (Proactive) และก�ำกับงานวิจยั และนวัตกรรม (Top-down approach) ในภาพรวม
ของประเทศ
๒) การบริหารจัดการงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม (Budget allocation)
๓) การติดตามและประเมินการด�ำเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรรม (Monitoring and
evaluation)
๔) การบูรณาการหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม (Integration)
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๑.๓) จ�ำแนกและจัดกลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบวิจัยและนวัตกรรม ให้มีบทบาทหน้าที่
ชัดเจนและเหมาะสม ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในระยะเริ่มต้นให้ยังคงภารกิจเดิม
ตามกฎหมายของหน่วยงาน
โดยแบ่งบทบาทภารกิจหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมเป็น ๕ กลุ่ม ซึ่งแต่ ล ะ
หน่วยงานจะมีบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีช่ ดั เจน มีทศิ ทางและยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรมของ
หน่วยงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เพื่อให้สามารถ
ด�ำเนินการประสานความร่วมมือ สนับสนุน และมีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ดังนี้
(๑) หน่วยงานนโยบายวิจยั และนวัตกรรม ท�ำหน้าทีจ่ ดั ท�ำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั
และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา และแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ทั้งการพัฒนาก�ำลังคน การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและปัจจัยเอื้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อน�ำไปสู่การใช้ประโยชน์ จัดท�ำกรอบ
งบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศร่วมกับส�ำนักงบประมาณ พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล
การด�ำเนินงาน และก�ำกับดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินแผนงานและโครงการของทุกหน่วยงาน
ในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งบูรณาการการท�ำงาน ทั้งนี้การจัดท�ำนโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรม จะต้องจัดกลไกให้ภาคเอกชนและผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม เข้ามามี
ส่วนร่วมตั้งแต่การก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย ไปจนถึงการน�ำผลงานไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่เริ่มต้น
(๒) หน่วยงานการให้ทุนหรือบริหารจัดการวิจัยและนวัตกรรม ท�ำหน้าที่ก�ำหนดแผนการ
จัดสรรทุนวิจยั และนวัตกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และ
บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคลัสเตอร์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีส�ำหรับ
อุตสาหกรรม หรือประชาคมทางสังคมรายสาขาให้เกิดบูรณาการท�ำงานร่วมกันในการพัฒนาการวิจัยและ
นวั ต กรรมไปสู ่ ก ารสร้ า งผลผลิ ต ทางเศรษฐกิ จ หรื อ ประโยชน์ ท างสั ง คม ให้ ส ามารถน� ำไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้
อย่างเป็นรูปธรรม
(๓) หน่วยงานท�ำวิจยั และนวัตกรรม ท�ำหน้าทีด่ ำ� เนินการวิจยั และนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐาน การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม การจัดหา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจนการสร้างต้นแบบและทดลองผลิตสินค้าและบริการที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้อย่างแท้จริง โดยใช้ยทุ ธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
เป็นกรอบหรือแนวทางด�ำเนินการ และจัดท�ำแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว
(๔) หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ตรวจวิเคราะห์ และรับรองมาตรฐาน
ท�ำหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบคุณภาพ สอบเทียบเครื่องมือ/อุปกรณ์ และรับรองมาตรฐานที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล รวมถึงการพัฒนาระบบ กระบวนการ บุคลากร โครงสร้างพืน้ ฐานด้านมาตรฐานของประเทศ
กลุม่ หน่วยงานสนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม มาตรฐานและตรวจวิเคราะห์ พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานและ
มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
(๕) หน่วยงานจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั และนวัตกรรมและหน่วยงานซึง่ เป็นผูใ้ ช้ประโยชน์
จากงานวิจัยและนวัตกรรม มีส่วนร่วมในการพัฒนาและก�ำหนดโจทย์วิจัยและนวัตกรรมส�ำคัญที่ส่งผลกระทบ
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ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การร่วมลงทุน การด�ำเนินการด้านการตลาด และการจัดการ
ความรูเ้ พือ่ น�ำผลงานวิจยั และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เพื่อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ดังกล่าว
๑.๔) จัดบูรณาการหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในระบบวิจยั และนวัตกรรมทัง้ ภาครัฐ สถาบันการศึกษา
และภาคเอกชนในรูปแบบคลัสเตอร์รายอุตสาหกรรมเป้าหมาย และประชาคมทางสังคมรายสาขา โดยยังคง
ภารกิจเดิมตามกฎหมายของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมภายใต้การก�ำกับของส�ำนักงานสภานโยบาย
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเร่งให้เกิดการน�ำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์สร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาด้านสังคม
		 ๒) การด�ำเนินการในระยะที่ ๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑)
ให้สภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติเร่งจัดท�ำและน�ำเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติการวิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อน�ำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยเร็ว
เพือ่ ให้สามารถบังคับใช้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยพระราชบัญญัตฉิ บับนีจ้ ะเป็นพระราชบัญญัตหิ ลักใน
การบริหารระบบวิจยั และนวัตกรรมของประเทศต่อไป และให้มกี ารปรับปรุงบทบาทหน้าที่ และโครงสร้างภารกิจ
ของส�ำนักงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติให้เหมาะสม สอดคล้องตามแนวทางในพระราชบัญญัติ
การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. …. รวมทั้งปรับบทบาทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้อง
กับลักษณะงาน ได้แก่ หน่วยงานนโยบายวิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานการให้ทุนหรือบริหารจัดการวิจัยและ
นวัตกรรม หน่วยงานท�ำวิจยั และนวัตกรรม หน่วยงานสนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม ตรวจวิเคราะห์ และรับรอง
มาตรฐาน และหน่วยงานจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัยและนวัตกรรม โดยมอบหมายให้สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติโดยคณะกรรมการบูรณาการ
บริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม และคณะอนุกรรมการด้านการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับ ร่วมกับเลขาธิการส�ำนักงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติรับผิดชอบด�ำเนินการให้แล้ว
เสร็จในกรอบเวลาที่ก�ำหนด เพื่อเข้าสู่ระยะเปลี่ยนผ่านและการขับเคลื่อนเข้าสู่การเป็นส�ำนักงานสภานโยบาย
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเป็นการถาวร ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์อาจมีการควบรวมหรือ
จัดให้มีหน่วยงานใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน ลดความซ�้ำซ้อนของภารกิจของหน่วยงานในระบบ
วิจัยและนวัตกรรม ทั้งในส่วนของการจัดท�ำนโยบาย การบริหารจัดการและสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม
การด�ำเนินการวิจัยและนวัตกรรม การก�ำหนด รับรอง และส่งเสริมมาตรฐาน และสามารถส่งเสริมให้เกิดการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจยั และนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์และสาธารณะได้อย่างคุม้ ค่า เกิดระบบวิจยั และนวัตกรรมของ
ประเทศที่เข้มแข็ง เป็นฐานในการพัฒนาประเทศในระยะยาว

๖.๑.๓ ปรับระบบบริหารจัดการงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม

กลไกงบประมาณเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม การปรับระบบ
งบประมาณการวิจยั และนวัตกรรมให้สอดคล้องกับการปฏิรปู ระบบวิจยั และนวัตกรรม โดยก�ำหนดให้มกี ารบูรณาการ
การด�ำเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมาย แนวทางการด�ำเนินงาน ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ และ
ผลกระทบทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดแผนการด�ำเนินงานแบบต่อเนื่อง มีแผนงานที่สอดคล้องกับ
บทที่ ๖ : กลไกการขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผล
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ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ และเพื่อให้เกิดการ
ขับเคลือ่ นอย่างเป็นรูปธรรม การจัดสรรงบประมาณการวิจยั และนวัตกรรมของประเทศจะต้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับการปรับเปลี่ยนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่มีจุดประสงค์ให้การวิจัยและนวัตกรรมสามารถ
ปลดล็อคปัญหาของภาคอุตสาหกรรม ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ สังคม และเอกชนได้ ดังนั้น
ประเด็นการวิจัยและนวัตกรรมต้องเป็นประเด็นที่มีศักยภาพ มีเป้าหมายชัดเจน และสร้างผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมได้ในวงกว้าง โดยก�ำหนดให้ยทุ ธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
เป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณ แบ่งออกเป็น ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
		 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
		 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
		 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
		 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน บุคลากร และระบบวิจยั และนวัตกรรมของประเทศ
แนวทางการจัดสรรและบริหารงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศจะแบ่งออกเป็น
๒ แผนงานหลัก ได้แก่ แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และแผนงานวิจยั และนวัตกรรมส�ำคัญ (Spearhead research
and innovation program) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานวิจยั และนวัตกรรมส�ำคัญ (Spearhead
research and innovation program) ใช้ชอื่ ว่า “แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead program)”

แผนงานที่ต้องด�ำเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติหรือยุทธศาสตร์ส�ำคัญที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
ให้หน่วยรับงบประมาณตั้งแต่ ๒ หน่วยขึ้นไป รวมกันวางแผน ก�ำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแผนการปฏิบัติงาน
และการใช้จา่ ยงบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความซ�ำ้ ซ้อน มีความประหยัดและคุม้ ค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดผล
สัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ
แผนงาน/โครงการวิจยั และนวัตกรรมขนาดใหญ่
ทีจ่ ะใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน เพื่อลดความ
เหลื่อมล�้ำ สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ หรือ
แผนงาน/โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่
ที่ ส ร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ม ทางเศรษฐกิ จ ได้ จ ริง ในสาขา
เป้าหมายของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้

ภาพที่ ๕ แผนงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
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บทที่ ๖ : กลไกการขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผล
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

		 ๑) แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

		 แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ คือ แผนงาน/โครงการทีต่ อ้ งด�ำเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยให้หน่วยงานการให้ทุนหรือบริหารจัดการวิจัยและ
นวัตกรรม หน่วยงานท�ำวิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ตรวจวิเคราะห์ และ
รับรองมาตรฐาน ตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไป ร่วมกันวางแผน ก�ำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแผนการปฏิบัติงาน
และการใช้ จ ่ า ยงบประมาณร่ ว มกั น เพื่ อ ลดความซ�้ ำ ซ้ อ น มี ค วามประหยั ด และคุ ้ ม ค่ า สามารถบรรลุ
เป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ ทั้งนี้ แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์นั้น
รวมประเด็นการวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นแผนงาน/โครงการตามภารกิจพื้นฐาน/เพิ่มขีดความสามารถของ
หน่วยงาน สนับสนุนการด�ำเนินงานของแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และ/หรือแผนงาน/โครงการในพื้นที่หรือ
ข้อริเริม่ ใหม่ทรี่ ฐั บาลมอบหมาย ซึง่ สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
และเป้าหมายประเทศไทย ๔.๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
แผนการขับเคลือ่ นและปฏิรปู ระบบวิจยั แบบบูรณาการของประเทศ และนโยบายส�ำคัญ/ข้อริเริม่ ใหม่ของรัฐบาล
โดยมีระบบบริหารงบประมาณ ดังนี้
		 ๑.๑) สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติก�ำหนดประเด็นการวิจัยและนวัตกรรมที่ส�ำคัญ
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
		 ๑.๒) หน่วยงานการให้ทุนหรือบริหารจัดการวิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานท�ำวิจัยและนวัตกรรม
และหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ตรวจวิเคราะห์ และรับรองมาตรฐาน ยื่นค�ำของบประมาณ
ในลักษณะแผนงานร่วมด�ำเนินการ โดยก�ำหนดเป้าหมาย ตัวชีว้ ดั และแผนการปฏิบตั งิ านและการใช้จา่ ยงบประมาณ
ร่วมกัน เพือ่ ลดความซ�ำ้ ซ้อน
		 ๑.๓) ฝ่ายเลขานุการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จัดล�ำดับความส�ำคัญของแผนงาน
และกรอบงบประมาณเบื้องต้นเสนอแก่สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นชอบแผนงาน
และกรอบงบประมาณ
		 ๑.๔) ส�ำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณผ่านเจ้าภาพแผนงานหรือกลุ่มหน่วยงาน
การให้ทนุ หรือบริหารจัดการวิจัยและนวัตกรรม/กลุ่มหน่วยงานท�ำวิจัยและนวัตกรรม/กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน
การวิจัยและนวัตกรรม ตรวจวิเคราะห์ และรับรองมาตรฐาน
		 ๑.๕) การอนุมัติการใช้งบประมาณด�ำเนินการผ่านการบริหารจัดการของแต่ละเจ้าภาพแผนงาน
หรือกลุ่มหน่วยงานการให้ทุนหรือบริหารจัดการวิจัยและนวัตกรรม/กลุ่มหน่วยงานท�ำวิจัยและนวัตกรรม/
กลุม่ หน่วยงานสนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม ตรวจวิเคราะห์ และรับรองมาตรฐาน ทีต่ อ้ งรับผิดชอบการน�ำส่ง
ผลงานตามที่ได้ก�ำหนดตัวชี้วัดไว้
	๒) แผนงานวิจัยและนวัตกรรมส�ำคัญ
แผนงานวิจยั และนวัตกรรมส�ำคัญ คือ แผนงาน/โครงการวิจยั และนวัตกรรมขนาดใหญ่ทสี่ ร้างมูลค่าเพิม่
ทางเศรษฐกิจได้จริงในสาขาเป้าหมายของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้ หรือแผนงาน/โครงการวิจัย
และนวัตกรรมขนาดใหญ่ที่จะใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน เพื่อลดความเลื่อมล�้ำ สร้างความมั่นคง
ให้กับประเทศตามประเด็นที่ก�ำหนดในยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
บทที่ ๖ : กลไกการขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผล
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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โดยมีระบบบริหารงบประมาณ ดังนี้
๒.๑) สภานโยบายวิ จั ย และนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ ก� ำ หนดประเด็ น การวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ มี
ความส�ำคัญสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และกรอบ
งบประมาณเพือ่ ขับเคลือ่ นแผนงานวิจยั และนวัตกรรมส�ำคัญ โดยการก�ำหนดโจทย์วจิ ยั และนวัตกรรมจะต้องผ่าน
การระดมสมองร่วมกับภาคเอกชนหรือชุมชน เพื่อคัดเลือกและจัดล�ำดับความส�ำคัญแผนงานวิจัยและนวัตกรรม
ส�ำคัญ ทีเ่ ป็นนวัตกรรมทีจ่ ะใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจหรือช่วยแก้ไขปัญหาส�ำคัญของประเทศ
ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้ โดยค�ำนึงถึงประเด็น
					 ความเป็นไปได้ทางการตลาด
ภาคเอกชนสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
มีผู้ประกอบการที่พร้อมจะลงทุนให้เกิดการผลิตและจ�ำหน่าย
			 		 ร่วมกับจังหวัดและกลุม่ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชน และหน่วยงานพัฒนา
					 มีผู้ได้รับประโยชน์ในวงกว้าง
					 แผนงานส�ำคัญเร่งด่วนต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน เช่น งบประมาณที่ประสงค์จะขอรับ
การสนับสนุนจากรัฐบาล การบริหารจัดการแผนงาน ผูร้ บั ผิดชอบและหน้าที่ ข้อตกลงเรือ่ งสิทธิความเป็นเจ้าของ
และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานและการตรวจรับ เป็นต้น
๒.๒) สภานโยบายวิ จั ย และนวั ต กรรมแห่งชาติ แต่งตั้งประธานคณะกรรมการก�ำกับแผนงาน
(Program Chair : PC) และคณะกรรมการก�ำกับแผนงาน (Program Promoting Committee : PPC) ซึง่ ประกอบ
ด้วยผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ ใ นการบริ ห ารนวั ต กรรมในภาคเอกชน ที่ จ ะเป็ น ผู ้ อ นุ มั ติ
การใช้ งบประมาณและก�ำกับการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้โดยมีตัวชี้วัดความส�ำเร็จ
(Key Performance Indicator: KPI) ที่ชัดเจน เช่น มูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการที่เพิ่มขึ้นหรือมูลค่าการส่งออก
ที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ จัดให้มีระบบติดตามและประเมินผลตามแผนงานวิจัยและนวัตกรรมส�ำคัญ
เพื่อให้สามารถเร่งรัด/ชะลอ/ระงับ หรือยุติการด�ำเนินการและการสนับสนุนงบประมาณ
๒.๓) ส�ำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณผ่านหน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์
(Outcome Delivery Unit: ODU) ในลักษณะงบประมาณเป็นก้อน (Block grant) ตามระยะเวลาด�ำเนินการ
ตลอดทั้งแผนงาน โดยแยกจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปกติทั่วไปของหน่วยงานนั้น ตามกรอบที่
สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติอนุมัติ
		 ทัง้ นี้ ให้หน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ
ในการด� ำ เนิ น งานและการใช้ จ ่ า ยงบประมาณในการอุ ด หนุ น หน่ ว ยงานอื่ น ที่ ร ่ ว มด� ำ เนิ น การในแผนงาน
ทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน และต่างประเทศ ตามความเหมาะสมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ภายใต้การก�ำกับ
ของคณะกรรมการก�ำกับแผนงาน
๒.๔) การอนุมัติการใช้งบประมาณด�ำเนินการผ่านการบริหารจัดการของหน่วยบริหารจัดการและ
ส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) แต่ละเจ้าภาพแผนงานหรือกลุ่มหน่วยงานการให้ทุนหรือบริหารจัดการวิ จั ย และ
นวัตกรรม/กลุม่ หน่วยงานท�ำวิจยั และนวัตกรรม/กลุม่ หน่วยงานสนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม ตรวจวิเคราะห์
เเละรับรองมาตรฐานที่ต้องรับผิดชอบการน�ำส่งผลงานตามที่ได้ก�ำหนดตัวชี้วัดไว้
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บทที่ ๖ : กลไกการขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผล
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

๒.๕) ประธานคณะกรรมการก�ำกับแผนงาน (Program Chair : PC) และคณะกรรมการก�ำกับแผนงาน
(Program Promoting Committee : PPC) ท�ำหน้าที่ก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงานของ
หน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) และรายงานผลการด�ำเนินงานของแผนงานวิจัยและนวัตกรรม
ส�ำคัญต่อสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

รายงานผลแผนงาน
Spearhead
Program Chair (PC) แต่งตั้งโดย
สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ก�ำกับ ติดตาม
ประเมินผล
หน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU)
แต่งตั้งโดยสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ติดตาม ประเมินผล

ส่งมอบผลงาน
แผนงาน Spearhead

ภาพที่ ๖ ระบบบริหารงบประมาณแผนงานวิจัยและนวัตกรรมส�ำคัญ

๖.๑.๔ จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร ระยะ ๕ ปี ตามยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

การจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารระยะ ๕ ปี ตามยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
โดยน�ำสาระส�ำคัญจากยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แนวทาง/มาตรการ
และแผนงานของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ มาจัดท�ำเป็นแผนปฏิบัติการที่มีความชัดเจนทั้งแผนงาน โครงการ
ผูร้ บั ผิดชอบหลัก ผูม้ สี ว่ นร่วม และระยะเวลา เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
ทัง้ นี้ ให้หน่วยงานของรัฐทีม่ หี น้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับการวิจยั และนวัตกรรม จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารด้านการวิจยั
และนวัตกรรมของหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
เสนอต่อสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยให้หน่วยงานนโยบายวิจัยและนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) มีบทบาทส�ำคัญในการมีส่วนร่วม นอกจากนี้ควรต้องมี
การประสานให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
บทที่ ๖ : กลไกการขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผล
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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การวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงาน ซึ่งทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์จากความร่วมมือ รวมทั้งร่วมกันพัฒนารูปแบบ
และกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมระดับหน่วยงานและระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดตาม
ความเหมาะสม

๖.๑.๕ สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้แก่ทุกภาคส่วนอย่างเหมาะสม เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยให้สามารถเข้า
ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึง ๑) ความส�ำคัญและ
เนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และกลไกการขับเคลื่อน
๒) ประโยชน์ของการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ รวมทั้งแก้ไขปัญหาและเกิดผลกระทบต่อการพัฒนาสังคม และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

๖๖.๒ การติดตามเเละประเมินผลยุทธศาสตร์การวิจย
ั และนวัตกรรม
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เป็น
การติดตามและประเมินผลส�ำเร็จของยุทธศาสตร์ในภาพรวม เพื่อให้ทราบผลส�ำเร็จของประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่เกิดขึ้น รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค โดยมีหลักการและแนวทางเพื่อน�ำข้อมูลจากการติดตามและ
ประเมินผลไปด�ำเนินการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ให้
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีและการเปลีย่ นแปลงทางสังคม รวมทัง้ สถานการณ์ของประเทศและ
โลก ดังนี้

๖.๒.๑ หลักการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙)

ต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบวิจัยและนวัตกรรม มีส่วนร่วมในกระบวนการ ได้รับ
การตรวจสอบ ให้ข้อมูลและรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียม โดยใช้ระบบการติดตามและประเมินผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบจากการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ที่ต้อง
มีหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลและตัวชี้วัดที่ชัดเจน โปร่งใส มีมาตรฐานและเป็นกลาง และถูกต้องตาม
หลักการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง เพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและทบทวนยุทธศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ในทุกมิติ
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บทที่ ๖ : กลไกการขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผล
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

๖.๒.๒ แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม ๒๐ ปี
		 (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

๑) การติดตามผลรายปี ประกอบด้วย
- การติดตามผลการด�ำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแต่ละยุทธศาสตร์
- การติดตามผลการด�ำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแต่ละยุทธศาสตร์
- การติดตามผลการใช้จา่ ยงบประมาณตามยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
- การติดตามผลการด�ำเนินงานตามกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) โดยติดตามจากผลผลิตและผลลัพธ์รายปีที่เกิดขึ้น
๒) การประเมินผล ประกอบด้วย
การประเมินผลทุก ๕ ปี เป็นการประเมินผลส�ำเร็จของแผนปฏิบตั กิ าร ระยะ ๕ ปี ตามยุทธศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) โดยการน�ำผลการประเมินที่ได้ไปเป็นข้อมูลส�ำหรับ
การจัดท�ำแผนปฏิบัติการ ระยะต่อไป ประกอบด้วย
- การประเมิ น ผลความก้ า วหน้ า ในการน� ำ ส่ ง ผลผลิ ตและผลลั พ ธ์ ข องการด� ำ เนิ นงานตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแต่ละยุทธศาสตร์
- การประเมินผลส�ำเร็จการด�ำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแต่ละยุทธศาสตร์
- การประเมินผลขีดความสามารถ/ศักยภาพการด�ำเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อยกระดับการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม และการปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จา่ ยงบประมาณการวิจยั และนวัตกรรมของ
ประเทศ
- การประเมินผลการด�ำเนินงานตามกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ว่าสามารถขับเคลื่อนได้จริง และด�ำเนินการได้ผลส�ำเร็จตามที่ก�ำหนดไว้หรือไม่
และหากกลไกใดทีไ่ ม่สามารถด�ำเนินการให้ได้ผลตามทีก่ ำ� หนด ควรปรับปรุงแนวทางการด�ำเนินงานของกลไกนัน้ ๆ
ให้มีประสิทธิภาพ
- การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไขส�ำหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
- การรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินผลระยะ ๕ ปี
การประเมินผลระยะครึ่งแผน (๑๐ ปี) เป็นการประเมินผลส�ำเร็จของการน�ำยุทธศาสตร์การวิจยั
และนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติรวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
การขับเคลือ่ น โดยการน�ำผลการประเมินทีไ่ ด้ไปใช้ปรับยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๗๙) ประกอบด้วย
- การประเมินผลความก้าวหน้าในการน�ำส่งผลผลิตและผลลัพธ์ของการด�ำเนินงานตามเป้าหมาย
และตัวชี้วัดของแต่ละยุทธศาสตร์
- การประเมินผลส�ำเร็จการด�ำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแต่ละยุทธศาสตร์
บทที่ ๖ : กลไกการขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผล
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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- การประเมินผลขีดความสามารถ/ศักยภาพการด�ำเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อยกระดับการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม และการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- การประเมินผลภาพรวมด้านงบประมาณการวิจยั และนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงการระดม
ทุนและการจัดสรรงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมว่ามีความคุ้มค่า และผลตอบแทนการลงทุนด้วยการวิจัย
และนวัตกรรมตามรายประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
			- การประเมินผลกระทบและความคุ ้ ม ค่ า ของการด� ำ เนิ น งานตามยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
		 - การประเมินผลการด�ำเนินงานตามกลไกการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ว่าสามารถขับเคลื่อนได้จริง และด�ำเนินการได้ผลส�ำเร็จตามที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ และหาก
กลไกใดที่ไม่สามารถด�ำเนินการให้ได้ผลตามที่ก�ำหนด ควรปรับปรุงแนวทางการด�ำเนินงานของกลไกนั้น ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ
- การประเมินความก้าวหน้าในการเป็นผูน้ ำ� ด้านการวิจยั และนวัตกรรมของประเทศไทย โดยเริม่
จากการพัฒนากรอบการประเมินและตัวชี้วัดความก้าวหน้า/ความส�ำเร็จ
- การวิเคราะห์ปญ
ั หา อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไขส�ำหรับการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การวิจยั
และนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
- การรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการประเมินผลระยะครึง่ แผน
		 การประเมินผลระยะสิ้นสุดแผน เป็นการประเมินผลเพื่อสรุปผลส�ำเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัย
และนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ซึ่งเน้นการประเมินผลส�ำเร็จของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งแนวทางการประเมินผลจะคล้ายกับการประเมินผลระยะครึ่งแผน

๖.๒.๓ ปัจจัยและเงื่อนไขความส�ำเร็จ

การด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ จะประสบผลส�ำเร็จตามทีก่ ำ� หนดไว้
ได้ ต้องมีปัจจัยและเงื่อนไขความส�ำเร็จ ดังนี้
๑) ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์และแผนงานวิจัยและ
นวัตกรรมส�ำคัญ
๒) การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
๓) การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดย
การแปลงเป้าหมายและยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) มาเป็นเป้าหมายและ/
หรือแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงาน
๔) การปรับเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนทัศน์การพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศจากเดิม
ไปเป็นแบบใหม่ ที่มีทั้งวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
๕) การก�ำหนดให้ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เป็นแนวทางหลัก
ในการปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรมมิติต่าง ๆ
๖) การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
๗) การก�ำหนดผู้รับผิดชอบและความต่อเนือ่ งในการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์
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บทที่ ๖ : กลไกการขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผล
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความส� ำ เร็ จ และความยั่ ง ยื น ของการด� ำ เนิ น งาน ประสิ ท ธิ ผ ลของการจั ด สรร
งบประมาณในรูปแบบแผนงานวิจัยและนวัตกรรมส�ำคัญ และแนวทางปฏิบัติที่สามารถปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด รวมทั้งสามารถน�ำผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขการด�ำเนินงาน
และการขับเคลือ่ นไปใช้ในการปรับปรุงการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๗๙) และทบทวนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่
คาดหวัง และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน

บทที่ ๖ : กลไกการขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผล
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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บทที่ ๗
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) จะเร่งขับเคลื่อนการใช้การวิจัย
และนวัตกรรมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และเป้าหมายประเทศไทย ๔.๐ เพื่อน�ำพาประเทศหลุดพ้น
จากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง สร้างความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลือ่ มล�ำ้ เกิดการกระจายโอกาส
และความเจริญอย่างทั่วถึง และสร้างความสมดุลของการพัฒนา เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยผลที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในภาพรวมของประเทศ ภายในปี ๒๕๗๙ ประกอบด้วย
๑. ประเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
๒. ประเทศไทยเป็นผูน้ ำ� ในนวัตกรรมในอุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพในระดับโลก ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร
เพื่อสุขภาพ อุตสาหกรรมสารชีวภาพ และอุตสาหกรรมวัสดุทางการแพทย์บางชนิด รวมทั้งการท่องเที่ยวและ
บริการมูลค่าสูง
๓. ประเทศไทยมีระบบการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหา
การขาดแคลนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และท�ำงานรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลก โดยมีจ�ำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น ๖๐ คนต่อประชากร
๑๐,๐๐๐ คน
๔. ประเทศไทยมีแรงงานที่มีทักษะสูง เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๕๐ และมีนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร
ทีม่ ที กั ษะและคุณลักษณะตรงความต้องการของสถานประกอบการ โดยมีอนั ดับด้านคุณภาพของนักวิทยาศาสตร์
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(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

และวิศวกรที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งจัดโดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic
Forum: WEF) สูงขึ้นเป็น ๑ ใน ๑๔ อันดับแรกของการจัดอันดับทั้งหมด และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
โดยมีอนั ดับจ�ำนวนบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่ จัดโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International
Institute for Management Development: IMD) สูงขึ้นเป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๗๕
๕. ประเทศไทยมี ขี ด ความสามารถด้ า นวิจัยและนวัตกรรมของภาคเอกชน โดยสามารถกระตุ้น
การลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนาของภาคเอกชนให้เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ ๘๐ ของการลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนา
ของประเทศ และค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
๖. สังคมไทยมีความมั่นคงและมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีความยั่งยืน
และเป็นประเทศแรก ๆ ที่ประสบผลส�ำเร็จในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
๗. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและประเทศชาติสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น
๘. ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและเข้าถึงการบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง อัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับการอ�ำนวยความสะดวกและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๙. เกษตรกรและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่แข่งขันได้ในระดับโลก เกิดวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) จ�ำนวนมากที่เติบโตไปสู่บริษัทระดับโลก
๑๐. ลดความเหลื่อมล�้ำ มีค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini index) ไม่เกิน ๐.๓๖ ส�ำหรับ
ด้านการศึกษามีจ�ำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น ๑๕ ปี และด้านสาธารณสุข ทุกอ�ำเภอใน
ประเทศไทยมี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมี
คุณภาพ
๑๑. เกิดการบูรณาการการท�ำงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างหน่วยงานในระบบวิจัยและ
นวัตกรรม โดยมีแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ที่ด�ำเนินการโดยหน่วยงานในภาคส่วนต่าง ๆ รองรับ
การขับเคลื่อนที่ส�ำคัญของประเทศ

บทที่ ๗ : ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

ภาคผนวก ก
อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทย

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

ตารางที่ 1 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (WCY, IMD)
จ�ำแนกตามปัจจัย ปี 2553 – 2560
Table 1 Competitiveness rankings of Thailand (WCY, IMD)
by factors, 2010 – 2017
ปัจจัย

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Factor

1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ

6

10

15

9

12

13

13

10

1. Economic
performance

1.1 เศรษฐกิจภายในประเทศ

35

27

47

14

33

46

37

33

1.1 Domestic
economy

1.2 การค้าระหว่างประเทศ

5

6

8

4

5

8

6

3

1.2 International
trade

1.3 การลงทุนระหว่างประเทศ

38

34

33

31

29

34

28

37

1.3 International
investment

1.4 การจ้างงาน

3

3

2

3

4

3

3

3

1.4 Employment

1.5 ระดับราคา

4

23

28

31

37

19

45

28

1.5 Prices

2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ

18

23

26

22

28

27

23

20

2. Government
efficiency

2.1 ฐานะการคลัง

14

11

18

19

19

14

10

11

2.1 Public
finance

2.2 นโยบายการคลัง

7

7

6

5

6

6

5

4

2.2 Fiscal policy

2.3 โครงสร้างเชิงสถาบัน

32

35

32

30

39

34

33

30

2.3 Institutional
framework

2.4 กฎหมายและกฎระเบียบ
ทางธุรกิจ

28

39

44

43

51

51

44

38

2.4 Business
legislation

2.5 โครงสร้างทางสังคม

33

47

50

48

55

45

44

44

2.5 Societal
framework

ภาคผนวก ก
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ตารางที่ 1 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (WCY, IMD)
จ�ำแนกตามปัจจัย ปี 2553 – 2560 (ต่อ)
ปัจจัย

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3. ประสิทธิภาพของ
ภาคธุรกิจ

20

19

23

18

25

24

25

25

3. Business
efficiency

3.1 ผลิตภาพและประสิทธิ
ภาพภาคธุรกิจ

49

33

57

44

49

47

43

41

3.1 Productivity
and efficiency

3.2 ตลาดแรงงาน

2

2

4

2

5

8

5

8

3.2 Labor market

3.3 การเงิน

18

19

15

10

21

21

23

24

3.3 Finance

3.4 การบริหารจัดการ

13

16

19

16

26

25

26

20

3.4 Management
practices

3.5 ทัศนคติและค่านิยม

19

16

17

17

20

24

23

23

3.5 Attitudes and
values

4. โครงสร้างพื้นฐาน

46

47

49

48

48

46

49

49

4. Infrastructure

4.1 โครงสร้างพื้นฐานทั่วไป

26

24

26

25

28

30

35

34

4.1 Basic
infrastructure

4.2 โครงสร้างพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยี

48

52

50

47

41

44

42

36

4.2 Technological
infrastructure

4.3 โครงสร้างพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์

40

40

40

40

46

47

47

48

4.3 Scientific
infrastructure

4.4 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

51

54

52

55

53

54

52

57

4.4 Health and
environment

4.5 การศึกษา

47

51

52

51

54

48

52

54

4.5 Education

อันดับที่โดยรวม

26

27

30

27

29

30

28

27

Overall ranking

จ�ำนวนประเทศ

58

59

59

60

60

61

61

63

Number of
countries

ที่มา (Source) : International Institute for Management Development,
The World Competitiveness Yearbook 2010-2017
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ตารางที่ 2 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (WCY, IMD)
จ�ำแนกตามประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปี 2553 – 2560
Table 2 Competitiveness rankings (WCY, IMD)
by countries of the Asia Pacific region, 2010 – 2017
2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ฮ่องกง (Hong Kong)

2

1

1

3

4

2

1

1

สิงคโปร์ (Singapore)

1

3

4

5

3

3

4

3

ไต้หวัน (Taiwan)

8

6

7

11

13

11

14

14

จีน (China)

18

19

23

21

23

22

29

18

ออสเตรเลีย (Australia)

5

9

15

16

17

18

17

21

มาเลเซีย (Malaysia)

10

16

14

15

12

14

19

24

ญี่ปุ่น (Japan)

27

26

27

24

21

27

16

26

นิวซีแลนด์ (New Zealand)

20

21

24

25

20

17

25

26

ไทย (Thailand)

26

27

30

27

29

30

28

27

เกาหลีใต้ (South Korea)

23

22

22

22

26

25

25

29

ฟิลิปปินส์ (Philippines)

39

41

43

38

42

41

42

41

อินโดนีเซีย (Indonesia)

35

37

42

39

37

42

48

42

อินเดีย (India)

31

32

35

40

44

44

41

45

จ�ำนวนประเทศ
(Number of countries)

58

59

59

60

60

61

61

63

ประเทศ
(Country)

หมายเหตุ : ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันมีทั้งหมด 13 ประเทศ
ที่มา (Source) : International Institute for Management Development,
The World Competitiveness Yearbook 2010-2017
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ตารางที่ 3 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (WCY, IMD)
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี จ�ำแนกตามเกณฑ์การประเมิน
ปี 2553 – 2560
Table 3 Technological infrastructure competitiveness ranking (WCY, IMD)
of Thailand by criterion, 2010-2017
เกณฑ์การประเมิน
ในการแข่งขัน

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Criterion
The number of
countries
Technological
infrastructure
Competitiveness
ranking

จ�ำนวนประเทศ

58

59

59

60

60

61

61

63

อันดับความสามารถด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยี

48

52

50

47

41

44

42

36

1. การลงทุนด้าน
โทรคมนาคม (% GDP)

42

39

35

34

14

15

--

1. Investment in
16 telecommunications (% of GDP)

2. จ�ำนวนหมายเลข
โทรศัพท์พื้นฐานต่อ
ประชากร 1,000 คน

53

54

55

56

56

52

--

--

2. Fixed telephone
lines (per 1,000
inhabitants)

--

3. Fixed telephone
tariffs (USD per 3
minutes local call
(peak))

--

--

4. Mobile telephone subscribers
(per 1,000 inhabitants)

4

5. Mobile telecosts (USD
11 phone
per minute local
call, off-net (peak))

3. อัตราค่าบริการ
โทรศัพท์พื้นฐาน
4. จ�ำนวนผู้ใช้โทรศัพท์
เคลื่อนที่ต่อประชากร
1,000 คน
5. อัตราค่าบริการของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
6. ความพร้อมของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร
เพื่อการด�ำเนินธุรกิจ*

7. การเชื่อมโยงติดต่อ
สื่อสาร*

102

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

51

43

3

45

45

52

44

3

56

52

56

44

4

49

49

36

37

5

50

49

ภาคผนวก ก
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

24

22

6

45

46

25

22

7

46

47

--

43

44

36

6. Communications technology
(voice and data)
meets business
requirement*

40

7. Connectivity of
people and firms
(telecom, IT, etc.)
is highly extensive*

ตารางที่ 3 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (WCY, IMD)
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี จ�ำแนกตามเกณฑ์การประเมิน
ปี 2553 – 2560 (ต่อ)
เกณฑ์การประเมิน
ในการแข่งขัน

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Criterion

8. สัดส่วนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของประเทศต่อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งโลก

24

24

24

24

24

24

24

25

8. Computers in
use (worldwide
share)

9. จ�ำนวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ต่อประชากร
1,000 คน

50

51

53

55

55

57

55

54

9. Computers per
capita (per 1,000
people)

10. จ�ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ต่อประชากร 1,000 คน

53

51

51

52

54

54

54

53

10. Internet users
(per 1,000 people)

11. จ�ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงต่อประชากร
1,000 คน

54

56

53

54

52

50

53

58

11. Broadband
subscribers (per
1,000 inhabitants)

12. อัตราค่าบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

16

16

16

21

20

21

--

12. Fixed broadband tariffs
(monthly fee
(residential), US$)

36

29

13. Internet
bandwidth speed
(per internet user
(kbps))

13. ความเร็วของ
อินเทอร์เน็ต

52

55

45

38

38

39

14. ทักษะแรงงานด้าน
ดิจิตอลและเทคโนโลยี*

52

53

57

50

50

50

51

50

14. Digital /
technology skills
are readily
available*

15. วิศวกรที่มีคุณภาพ*

39

37

37

37

43

42

48

44

15. Qualified
engineers are
available in your
labor market*

30

16. Technological
cooperation
between companies is developed*

23

17. Public and
private sector
ventures are
supporting
technological
development*

39

18. Development
and application of
technology are
supported by the
legal environment*

16. ความร่วมมือทาง
เทคโนโลยีระหว่างบริษัท*
17. กองทุนร่วมลงทุนภาค
รัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยี*
18. สภาพแวดล้อมทาง
กฎหมายด้านการพัฒนา
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี*

34

34

42

35

37

42

33

38

42

29

32

40

38

29

39

37

35

39

41

34

42

ภาคผนวก ก
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ตารางที่ 3 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (WCY, IMD)
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี จ�ำแนกตามเกณฑ์การประเมิน
ปี 2553 – 2560 (ต่อ)
เกณฑ์การประเมิน
ในการแข่งขัน

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Criterion
19. Funding for
technological
development is
readily available*
20. Technological
regulation
supports
business
development
and innovation*

19. เงินทุนเพื่อการพัฒนา
เทคโนโลยี*

29

36

36

35

39

40

37

33

20. กฎระเบียบกับการ
พัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม*

35

45

43

39

38

40

41

36

21. มูลค่าการส่งออกสินค้า
เทคโนโลยีขั้นสูง

14

15

14

15

15

15

15

15

21. High-tech
exports (US$
millions)

22. สัดส่วนการส่งออก
สินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงต่อ
การส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรม

10

10

11

14

12

13

13

11

22. High-tech
exports (% of
manufacturing
exports)

23. ความปลอดภัยจากภัย
คุกคามทางโลกไซเบอร์

--

44

49

48

37

47

48

38

23. Cyber
security

--

24. Investment
in Telecommunications
(Capital Expenditure Aggregate Annual
Spending)

24. การลงทุนด้าน
โทรคมนาคม
(ค่าใช้จ่ายโดยรวมรายปี)

--

--

--

--

--

--

53

25. สัดส่วนการจดทะเบียน
เชื่อมต่อสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่ 3G
และ 4G

--

--

--

--

--

--

6

6

25. Mobile
Broadband
subscribers
(3G&4G market,
% of mobile
market)

26. สัดส่วนการส่งออก
บริการทางด้าน ICT ต่อ
การส่งออกบริการทั้งหมด

--

--

--

--

--

--

44

45

26. ICT service
exports (% of
service exports)

หมายเหตุ : * ข้อมูลจากการส�ำรวจความคิดเห็น,
-- ไม่มีการวัดเกณฑ์นี้ในปีดังกล่าว / ข้อมูลที่ใช้ในการจัดอันดับเป็นข้อมูลดิบที่มีในปีล่าสุด
Remark : * Sample Survey data
-- This criteria is not covered in that year /
ที่มา (Source) : The data ranking and the raw data are not necessarily the same year.
International Institute for Management Development,
The World Competitiveness Yearbook 20010-2017
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ตารางที่ 4 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (WCY, IMD)
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จ�ำแนกตามเกณฑ์การประเมิน
ปี 2553 – 2560
Table 4 Scientific infrastructure competitiveness ranking (WCY, IMD)
of Thailand by criterion, 2010 – 2017
เกณฑ์การประเมิน
ในการแข่งขัน

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Criterion

จ�ำนวนประเทศ

58

59

59

60

60

61

61

63

The number of
countries

อันดับความสามารถใน
การแข่งขันด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

40

40

40

40

46

47

47

48

Scientific
infrastructure
Competitiveness ranking

1. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
และพัฒนาของทั้งประเทศ

45

45

45

46

42

42

39

36

1. Total expenditure on R&D
(USD millions)

2. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
และพัฒนาของทั้งประเทศ
ต่อ GDP

53

53

53

55

55

52

51

47

2. Total expenditure on R&D
per GDP

52

3. Total expenditure on R&D
per capita
(USD)

3. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
และพัฒนาของทั้งประเทศ
ต่อประชากร**

53

53

54

56

54

54

53

4. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
และพัฒนาของธุรกิจ
เอกชน

45

44

45

46

40

38

36

32

4. Business
expenditure on
R&D (USD
millions)

5. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
และพัฒนาของธุรกิจ
เอกชนต่อ GDP

51

51

50

52

45

46

47

37

5. Business
expenditure on
R&D per GDP

18

6. Total R&D
personnel
nationwide
(Full-time
equivalent: FTE)

47

7. Total R&D
personnel
nationwide per
capita (FTE)

6. จ�ำนวนบุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนา
แบบท�ำงานเต็มเวลา
ของทั้งประเทศ
7. จ�ำนวนบุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนาแบบ
ท�ำงานเต็มเวลาของทั้ง
ประเทศต่อประชากร
1,000 คน

28

47

25

45

24

45

25

49

30

48

22

49

19

49

ภาคผนวก ก
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ตารางที่ 4 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (WCY, IMD)
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จ�ำแนกตามเกณฑ์การประเมิน
ปี 2553 – 2560 (ต่อ)
เกณฑ์การประเมิน
ในการแข่งขัน
8. จ�ำนวนบุคลากรด้านการ
วิจัยและพัฒนาแบบท�ำงาน
เต็มเวลาในภาคเอกชน**

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
38

37

35

36

26

26

22

Criterion

19

8. Total R&D
personnel in
business
enterprise (FTE)**

9. จ�ำนวนบุคลากรด้านการ
วิจัยและพัฒนาแบบท�ำงาน
เต็มเวลาในภาคเอกชนต่อ
ประชากร 1,000 คน**

48

48

48

51

45

44

42

41

9. Total R&D
personnel in
business
enterprise per
capita (FTE)**

10. สัดส่วนบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และวิศวกรรม

--

--

--

--

--

--

--

--

10. Science
degrees (%)

11. จ�ำนวนบทความด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

39

40

38

38

37

37

36

36

11. Scientific
articles (Scientific articles
published by
origin of author)

12. รางวัลโนเบล**

27

27

27

27

27

27

28

29

12. Nobel prizes

13. รางวัลโนเบลต่อ
ประชากร

27

27

27

27

27

27

28

29

13. Nobel prizes
per capita

14. จ�ำนวนสิทธิบัตรที่ยื่น
ขอภายในประเทศ

19

20

33

39

38

37

39

52

14. Patents
applications

15. จ�ำนวนสิทธิบัตรที่ยื่น
ขอภายในประเทศต่อจ�ำนวน
ประชากร

--

35

53

48

52

52

52

60

15. Patents
applications per
capita

16. จ�ำนวนสิทธิบัตรที่ให้กับ
คนในประเทศ

40

40

39

41

44

46

47

47

16. Patents
granted to
residents

59

17. Number of
patents in force
(per 100,000
inhabitants)

17. จ�ำนวนสิทธิบัตรต่อ
ประชากร 100,000 คน
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2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

46

45

45

44
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46

49

50

ตารางที่ 4 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (WCY, IMD)
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จ�ำแนกตามเกณฑ์การประเมิน
ปี 2553 – 2560 (ต่อ)
เกณฑ์การประเมิน
ในการแข่งขัน
18. มาตรฐานการวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์ของภาครัฐและ
ภาคเอกชนมีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล*
19. การดึงดูดนักวิจัย
และนักวิทยาศาสตร์*

20. สภาพแวดล้อมทาง
กฎหมายเอื้อต่อการท�ำวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์*
21. การบังคับใช้สิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา *
22. การถ่ายทอดความรู้*

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
35

32

36

46

31

42

36

43

50

39

38

34

39

49

32

44

36

38

52

33

43

39

45

53

37

43

42

43

54

44

Criterion

41

18. Scientific
research (public
and private) is high
by international
standards*

38

36

19. Researchers
and scientists are
attracted to your
country*

40

20. Scientific
research legislation
38 (Law relating to
scientific research do
encourage innovation)*

46

47

21. Intellectual
property rights are
adequately enforced*

38

22. Knowledge
transfer is highly
37 developed between
companies and
universities*

45

23. ความสามารถด้าน
นวัตกรรมของบริษัท*

32

44

32

34

38

51

46

23. Innovative
capacity of firms to
generate new
37 products, processes
and/or services is
high in your economy*

24. นักวิจัยแบบท�ำงานเต็ม
เวลาต่อประชากร 1,000 คน

--

--

--

--

--

--

49

24. Researchers in
46 R&D per capita (FTE
per 1000 people)

25. สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของ
อุตสาหกรรมความรู้และ
เทคโนโลยีเข้มข้นต่อ GDP

--

--

--

--

--

--

41

25. Value added of
42 KTI industries (% of
GDP)

หมายเหตุ : * ข้อมูลจากการส�ำรวจ
-- ไม่มีการวัดเกณฑ์นี้ในปีดังกล่าว,
Remark : ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลการจัดอันดับซึ่งข้อมูลดิบไม่จ�ำเป็นต้องเป็นปีเดียวกัน
* Survey data
ที่มา (Source) : -- This criteria is not measured in that year,
The data is shown ranking and the raw data is not necessarily the same year
: International Institute for Management Development,
World Competitiveness Yearbook 2010-2017
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ตารางที่ 5 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (GCI, WEF)
ปี 2550 - 2551 ถึงปี 2559 – 2560
Table 5 Global Competitiveness Index ranking (GCI, WEF) of Thailand,
2007 - 2008 to 2016 – 2017
ปัจจัย (Factor)

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
2551 2552 2553 2554 2555 -2556 2557 -2558 2559 2560
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2008 2009 2010 2011 2012 -2013 2014 -2015 2016 2017

1. ปัจจัยพื้นฐาน
(Basic requirements )

40

43

43

48

46

45

49

40

42

44

2. ปัจจัยยกระดับ
ประสิทธิภาพ
(Efficiency enhancers)

29

36

40

39

43

47

40

39

38

37

- ความพร้อมด้านเทคโนโลยี
(Technological readiness)

45

66

63

68

84

84

78

65

58

63

3. ปัจจัยนวัตกรรมและ
ศักยภาพทางธุรกิจ
(Innovation and sophistication factors)

39

46

47

49

51

55

52

54

48

47

- นวัตกรรม
(Innovation)

36

54

57

52

54

68

66

67

57

54

อันดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
(Global Competitiveness
Index (GCI))

28

34

36

38

39

38

37

31

32

34

จ�ำนวนประเทศ
(Number of countries)

131 134

133

139

142

144

148

144

140

138

ที่มา (Source) : World Economic Forum,
The Global Competitiveness Report 2008 - 2009 to 2016 – 2017.
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ตารางที่ 6 อันดับความสามารถของปัจจัยย่อยด้านความพร้อมทางเทคโนโลยี
และด้านนวัตกรรมของประเทศไทย (GCI, WEF) ปี 2555 - 2556 ถึง
ปี 2559 – 2560
Table 6 Technological readiness and innovation sub-index ranking (GCI, WEF)
of Thailand, 2012 - 2013 to 2016 – 2017
ปัจจัย (Factor)
จ�ำนวนประเทศ (Number
of countries)

2555 2556 2557 2558 2559
2556 2557 2558 2559 2560

คะแนน/ค่า
(Value)

ประเทศที่ ได้คะแนน
สูงสุดปี 2559 - 60

2012 2013 2014 2015 2016
2013 2014 2015 2016 2017

2559-2560
2016-2017

(Best performer |
Value, 2016-2017

144

148

144

140

138

อันดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทย
(GCI: Global Competitiveness Index, 1-7
(best))

38

37

31

32

34

4.6

สวิตเซอร์แลนด์
Switzerland
| 5.8

1. ปัจจัยพื้นฐาน
(Basic requirements,
1-7 (best))

45

49

40

42

44

4.9

สิงคโปร์ Singapore
| 6.3

- 1st pillar: สถาบัน
(Institutions, 1-7 (best))

77

78

84

82

84

3.7

ฟินแลนด์ Finland |
6.1

- 2nd pillar: โครงสร้างพื้น
ฐาน
(Infrastructure, 1-7 (best))

46

47

48

44

49

4.4

ฮ่องกง Hong Kong
| 6.6

- 3rd pillar: สภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจมหภาค
(Macroeconomic environment, 1-7 (best))

27

31

19

27

13

6.1

นอร์เวย์ Norway |
6.8

- 4th pillar: สุขภาพและการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
(Health and primary
education, 1-7 (best))

78

81

66

67

86

5.5

ฟินแลนด์ Finland |
6.8

2. ปัจจัยยกระดับ
ประสิทธิภาพ
(Efficiency enhancers,
1-7 (best))

47

40

39

38

37

4.6

สหรัฐอเมริกา
United States
| 5.8

ภาคผนวก ก
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

109

ตารางที่ 6 อันดับความสามารถของปัจจัยย่อยด้านความพร้อมทางเทคโนโลยี
และด้านนวัตกรรมของประเทศไทย (GCI, WEF)
ปี 2555 - 2556 ถึงปี 2559 – 2560 (ต่อ)
ปัจจัย (Factor)

2555 2556 2557 2558 2559
2556 2557 2558 2559 2560

คะแนน/ค่า
(Value)

ประเทศที่ ได้คะแนน
สูงสุดปี 2559 - 60

2012 2013 2014 2015 2016
2013 2014 2015 2016 2017

2559-2560
2016-2017

(Best performer |
Value, 2016-2017

- 5th pillar:การฝึกอบรมและ
การศึกษาขั้นสูง
(Higher education and
training, 1-7 (best))

60

66

59

56

62

4.5

สิงคโปร์ Singapore
| 6.2

- 6th pillar: ประสิทธิภาพ
ของตลาดสินค้า
(Goods market efficiency,
1-7 (best))

37

34

30

30

37

4.7

สิงคโปร์ Singapore
| 5.7

- 7th pillar: ประสิทธิภาพ
ของตลาดแรงงาน
(Labor market efficiency,
1-7 (best))

76

62

66

67

71

4.2

สวิตเซอร์แลนด์
Switzerland | 5.9

- 8th pillar: พัฒนาการของ
ตลาดการเงิน
(Financial market development, 1-7 (best))

43

32

34

39

39

4.4

นิวซีแลนด์ New
Zealand | 5.7

- 9th pillar: ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี
(Technological readiness,
1-7 (best))

84

78

65

58

63

4.3

ลักเซมเบิร์ก
Luxembourg | 6.4

- 9.01 การมีเทคโนโลยีใหม่
เพื่อใช้งาน
(Availability of latest
technologies, 1-7 (best))

73

75

74

70

70

4.8

ฟินแลนด์ Finland |
6.6

- 9.02 ความสามารถในการ
เรียนรู้เทคโนโลยีของภาค
ธุรกิจ
(Firm-level technology
absorption, 1-7 (best))

54

50

55

53

43

4.9

ไอซ์แลนด์ Iceland |
6.2

- 9.03 การลงทุนทางตรงของ
ต่างประเทศและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
(FDI and technology
transfer, 1-7 (best))

47

36

15

28

42

4.7

ไอร์แลนด์ Ireland |
6.3
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ตารางที่ 6 อันดับความสามารถของปัจจัยย่อยด้านความพร้อมทางเทคโนโลยี
และด้านนวัตกรรมของประเทศไทย (GCI, WEF)
ปี 2555 - 2556 ถึงปี 2559 – 2560 (ต่อ)
ปัจจัย (Factor)

2555 2556 2557 2558 2559
2556 2557 2558 2559 2560

คะแนน/ค่า
(Value)

ประเทศที่ ได้คะแนน
สูงสุดปี 2559 - 60

2012 2013 2014 2015 2016
2013 2014 2015 2016 2017

2559-2560
2016-2017

(Best performer |
Value, 2016-2017

- 9.04 สัดส่วนการใช้
อินเทอร์เน็ตของประชากร
(Individuals using
Internet, %)

94

97

96

93

94

39.3

ไอซ์แลนด์ Iceland |
98.2

- 9.05 การเข้าถึงการใช้
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
(Broadband internet
subscriptions/100 pop.)

73

75

71

73

71

9.2

สวิตเซอร์แลนด์
Switzerland | 46.0

- 9.06 สัดส่วนแบนด์วิดท์
อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ต่อจ�ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
(Internet bandwidth, kb/s
per user )

84

62

65

55

53

64.9

ลักเซมเบิร์ก
Luxembourg
| 6887.7

- 9.07 จ�ำนวนการจด
ทะเบียนเชื่อมต่อสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่ต่อ
ประชากร 100 คน
(Mobile broadband
subscriptions/100 pop.)

128 131

38

23

34

75.3

สิงคโปร์ Singapore
| 156.1

- 10th pillar
: ขนาดของตลาด
(Market size, 1-7 (best))

22

22

22

18

18

5.2

จีน China | 7.0

3. ปัจจัยนวัตกรรมและ
ศักยภาพทางธุรกิจ
Innovation and sophistication factors, 1-7
(best)

55

52

54

48

47

3.8

สวิตเซอร์แลนด์
Switzerland | 5.8

- 11th pillar
: ศักยภาพทางธุรกิจ
(Business sophistication,
1-7 (best))

46

40

41

35

43

4.3

สวิตเซอร์แลนด์
Switzerland | 5.8

- 12th pillar
: นวัตกรรม
(Innovation, 1-7 (best))

68

66

67

57

54

3.4

สวิตเซอร์แลนด์
Switzerland | 5.8
ภาคผนวก ก
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ตารางที่ 6 อันดับความสามารถของปัจจัยย่อยด้านความพร้อมทางเทคโนโลยี
และด้านนวัตกรรมของประเทศไทย (GCI, WEF)
ปี 2555 - 2556 ถึงปี 2559 – 2560 (ต่อ)
ปัจจัย (Factor)

2555 2556 2557 2558 2559
2556 2557 2558 2559 2560

คะแนน/ค่า
(Value)

ประเทศที่ ได้คะแนน
สูงสุดปี 2559 - 60

2012 2013 2014 2015 2016
2013 2014 2015 2016 2017

2559-2560
2016-2017

(Best performer |
Value, 2016-2017

- 12.01 ขีดความสามารถ
79
ด้านนวัตกรรม (Capacity
for innovation, 1-7 (best))

87

70

54

70

4.1

สวิตเซอร์แลนด์
Switzerland | 6.0

- 12.02 คุณภาพของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
(Quality of scientific
research institutions, 1-7
(best))

60

60

61

53

56

4.1

สวิตเซอร์แลนด์
Switzerland | 6.4

- 12.03 ค่าใช้จ่ายด้านการ
วิจัยและพัฒนาภาคเอกชน
(Company spending on
R&D, 1-7 (best))

74

60

56

45

46

3.6

สวิตเซอร์แลนด์
Switzerland | 6.0

- 12.04 ความร่วมมือด้าน
การวิจัยและพัฒนาระหว่าง
มหาวิทยาลัยและภาค
อุตสาหกรรม (University
-industry collaboration
in R&D, 1-7 (best))

46

51

46

45

41

3.8

ฟินแลนด์
Finland | 6.0

- 12.05 การจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงของ
ภาครัฐ (Government
procurement of advanced technology
products, 1-7 (best))

98

105

114

90

65

3.3

กาตาร์
Qatar | 5.6

- 12.06 ความเพียงพอของ
นักวิทยาศาสตร์และวิศวกร
(Availability of scientists
and engineers, 1-7
(best))

57

56

54

47

57

4.1

ฟินแลนด์
Finland | 6.1

- 12.07 การยื่นจดสิทธิบัตร
สิ่งประดิษฐ์ต่อประชากร 1
72
ล้านคน (PCT patents,
applications/million pop.)

71

67

66

70

1.4

ญี่ปุ่น
Japan | 334.9

ที่มา (Source) : World Economic Forum,
The Global Competitiveness Report 2016 - 2017.
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ตารางที่ 7 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยด้านนวัตกรรมตาม
การจัดอันดับของ GII ปี 2553 - 2559
Table 7 Global Innovation Index ranking of Thailand by GII: 2010 – 2016
2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

อันดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทย
(GII: Global Innovation
Index)

60

48

57

57

48

55

52

ดัชนีประสิทธิภาพของการ
พัฒนานวัตกรรม (Innovation Efficiency Index)

103

56

61

76

62

43

53

ดัชนีทรัพยากรด้าน
นวัตกรรม (Innovation
input sub-index)

60

48

59

57

52

62

57

1) สถาบัน (Institutions)

82

71

95

93

94

92

81

2) ทุนมนุษย์และการวิจัย
(Human capital and
research)

55

87

101

46

36

60

70

3) โครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure)

67

78

60

60

71

64

68

4) ศักยภาพทางการตลาด
(Market sophistication)

37

33

33

37

34

41

28

5) ศักยภาพทางธุรกิจ
(Business sophistication)
ดัชนีผลผลิตด้านนวัตกรรม
(Innovation output sub-index)

54

25

32

60

55

54

49

ดัชนีผลผลิตด้านนวัตกรรม
(Innovation output
sub-index)

71

46

56

61

49

50

50

ปัจจัย (Factor)

ภาคผนวก ก
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

113

ตารางที่ 7 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ด้านนวัตกรรมตามการจัดอันดับของ GII ปี 2553 - 2559 (ต่อ)
2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

6) ผลผลิตจากการพัฒนา
ความรู้และเทคโนโลยี
(Knowledge and
technology outputs)

73

64

50

53

47

48

46

7) ผลผลิตจากความคิด
สร้างสรรค์ (Creative
outputs)

80

39

75

76

60

52

57

132

125

141

142

143

141

128

ปัจจัย (Factor)

จ�ำนวนประเทศ
(Number of countries)

หมายเหตุ : -- =ไม่มีการวัดเกณฑ์นี้ในปีดังกล่าว
Remark : -- = This criteria is not measured in that year
ที่มา (Source) : The Global Innovation Index 2010 to 2016
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ตารางที่ 8 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ด้านนวัตกรรมตามการจัดอันดับของ GII ปี 2555 - 2559
Table 8 Innovation sub-index ranking of Thailand by GII, 2012 – 2016
ปัจจัย (Factor)

คะแนน/ค่า
2555 2556 2557 2558 2559
(Value)
(2014)
(2013)
(2015)
(2016)
(2012)
2559 (2016)

ประเทศที่ ได้คะแนน
สูงสุดปี 2559
(Best performer |
Value, 2016

จ�ำนวนประเทศ
(Number of countries)

141

142

142

141

128

อันดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทย (GII:
Global Innovation Index,
(Score 0-100))

57

57

48

55

52

36.5

สวิตเซอร์แลนด์
Switzerland |
66.28

ดัชนีประสิทธิภาพ
ของการพัฒนานวัตกรรม
(Innovation Efficiency
Index)

61

76

62

43

53

0.7

ลักเซมเบิร์ก
Luxembourg | 1.0

ดัชนีทรัพยากร
ด้านนวัตกรรม
(Innovation input
sub-index, 1-7 (best))

59

57

52

62

57

43.0

สิงคโปร์ Singapore
| 72.94

1) สถาบัน (Institutions)

95

93

94

92

81

54.7

สิงคโปร์ Singapore |
94.9

1.1 สภาพแวดล้อมทางด้าน
การเมือง (Political
environment)

107

94

95

103

82

44.4

สิงคโปร์ Singapore |
96.7

1.2 สภาพแวดล้อมทางด้าน
กฎหมาย (Regulatory
environment)

120

121

122

119

111

46.0

สิงคโปร์ Singapore |
98.6

1.3 สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ (Business
environment)

59

53

52

48

54

73.9

ฟินแลนด์ Finland |
92.1

2) ทุนมนุษย์และการวิจัย
(Human capital and
research)

101

46

36

60

70

30.7

ฟินแลนด์ Finland |
68.1

ภาคผนวก ก
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ตารางที่ 8 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ด้านนวัตกรรมตามการจัดอันดับของ GII ปี 2555 - 2559 (ต่อ)
ปัจจัย (Factor)

คะแนน/ค่า
2555 2556 2557 2558 2559
(Value)
(2012) (2013) (2014) (2015) (2016)
2559 (2016)

ประเทศที่ ได้คะแนน
สูงสุดปี 2559
(Best performer |
Value, 2016

43.3

บอสเนียและเฮอร์เซโก
วีนา Bosnia and
Herzegovina | 90

92

25.2

สิงคโปร์ Singapore
| 100

48

43

23.4

เกาหลีใต้ South
Korea | 89.5

64

68

42.8

สิงคโปร์ Singapore
| 69.1

81

73

71

48.4

เกาหลีใต้ South
Korea | 92.9

45

43

40

46

40.1

กาต้าร์ Qatar |
75.4

45

41

70

71

78

39.8

ฮ่องกง Hong Kong
SAR | 70.5

4) ศักยภาพทางการตลาด
(Market sophistication)

33

37

34

41

28

51.4

สหรัฐอเมริกา USA |
86.6

4.1 เครดิต (Credit)

71

50

65

64

60

34.2

สหรัฐอเมริกา USA |
86.5

4.2 การลงทุน (Investment)

20

27

21

30

24

48.8

ฮ่องกง Hong Kong
SAR | 80.0

4.3 การแข่งขันทางการค้า
(Trade & Competition)

31

74

35

62

31

71.2

สหรัฐอเมริกา USA |
93.4

5) ศักยภาพทางธุรกิจ
(Business sophistication)

32

60

55

54

49

35.3

สิงคโปร์ Singapore
| 62.1

5.1 บุคลากรที่มีความรู้
(Knowledge workers)

41

47

48

39

37

46.6

จีน China | 85.8

2.1 การศึกษา (Education)

97

2.2 การศึกษาระดับ
อุดมศึกษา (Tertiary
education)

103

13

5

93

2.3 การวิจัยพัฒนา (Research and development)

84

49

51

3) โครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure)

60

60

71

3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICTs)

75

74

3.2 โครงสร้างพื้นฐานทั่วไป
(General infrastructure)

51

3.3 ความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม
(Ecological sustainability)

116

94

67

45

ภาคผนวก ก
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ตารางที่ 8 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ด้านนวัตกรรมตามการจัดอันดับของ GII ปี 2555 - 2559 (ต่อ)
ปัจจัย (Factor)

คะแนน/ค่า
2555 2556 2557 2558 2559
(Value)
(2012) (2013) (2014) (2015) (2016)
2559 (2016)

ประเทศที่ ได้คะแนน
สูงสุดปี 2559
(Best performer |
Value, 2016

5.2 การเชื่อมโยงนวัตกรรม
(Innovation linkages)

87

85

94

96

84

25.2

บูร์กินาฟาโซ
Burkina Faso |
76.3

5.3 การดูดซับความรู้
(Knowledge absorption)

8

63

38

44

40

33.9

สิงคโปร์ Singapore
| 71.0

ดัชนีผลผลิตด้าน
นวัตกรรม
(Innovation output
sub-index)

56

61

49

50

50

30.0

สวิตเซอร์แลนด์
Switzerland |
64.19

6) ผลผลิตจากการพัฒนา
ความรู้และเทคโนโลยี
(Knowledge and
technology outputs)

50

53

47

48

46

29.0

สวิตเซอร์แลนด์
Switzerland | 67.0

6.1 การสร้างความรู้
(Knowledge creation)

68

64

62

57

54

15.2

สวิตเซอร์แลนด์
Switzerland | 88.2

6.2 ผลกระทบเชิงความรู้
(Knowledge impact)

36

52

43

49

44

41.1

เอสโตเนีย Estonia |
64.9

6.3 การเผยแพร่ความรู้
(Knowledge diffusion)

40

49

52

45

38

30.7

ไอซ์แลนด์ Iceland |
86.8

7) ผลผลิตจากความคิด
สร้างสรรค์ (Creative
outputs)

75

76

60

52

57

31.1

ไอซ์แลนด์ Iceland |
69.5

7.1 สินทรัพย์ที่จับต้องไม่
ได้ (Intangibles assets)

89

95

85

83

76

40.4

ลักเซมเบิร์ก
Luxembourg | 72.0

7.2 สินค้าและบริการเชิง
สร้างสรรค์ (Creative
goods and services)

45

37

27

25

27

34.9

ไอซ์แลนด์ Iceland |
61.1
ภาคผนวก ก
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ตารางที่ 8 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
		 ด้านนวัตกรรมตามการจัดอันดับของ GII ปี 2555 - 2559 (ต่อ)
ปัจจัย (Factor)
7.3 การสร้างสรรค์
ผ่านสื่อออนไลน์
(Online creativity)

คะแนน/ค่า
2555 2556 2557 2558 2559
(Value)
(2012) (2013) (2014) (2015) (2016)
2559 (2016)
80

81

63

62

65

8.7

ประเทศที่ ได้คะแนน
สูงสุดปี 2559
(Best performer |
Value, 2016
ไอซ์แลนด์ Iceland
| 95.3

หมายเหตุ : * คะแนนอยู่ในช่วง 0-100 คะแนน ยกเว้นดัชนีประสิทธิภาพของการพัฒนานวัตกรรมที่มีค่าประมาณ 1
(ค�ำนวณจากสัดส่วนระหว่างดัชนีด้านทรัพยากรนวัตกรรมและดัชนีผลผลิตด้านนวัตกรรม),
Remark : -- =ไม่มีการวัดเกณฑ์นี้ในปีดังกล่าว
* Scores are normalized in the [0, 100] range except for the Efficiency Index,
ทีม่ า (Source) : for which scores revolve around the number 1
(this index is calculated as the ratio between the Output and Input Sub-indices),
-- = This criteria is not measured in that year
The Global Innovation Index 2012 to 2016.
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๕ ง
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๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

ค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๖๒/๒๕๕๙
เรือ่ ง การปฏิรปู ระบบวิจยั และนวัตกรรมของประเทศ

โดยทีร่ ฐั บาลได้มนี โยบายและให้ความส�ำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ เพือ่ การพัฒนา
ประเทศทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งกลไกในการพัฒนาประเทศได้มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบ
วิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยา แขนงต่าง ๆ ให้เกิดความรู้และการ
พัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อสนับสนุนให้การด�ำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จ�ำเป็น
ต้องบูรณาการการวิจยั และนวัตกรรมของประเทศให้ตรงตามความต้องการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพือ่ ลด
ความซ�ำ้ ซ้อน และสามารถผลักดันให้มกี ารน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ในการนี้ สมควรก�ำหนดให้
มีสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้ง
ปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศตลอดจนก�ำกับและติดตามการบริหารจัดการ การจัดสรร
งบประมาณ และประเมินผลการด�ำเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีเอกภาพ อันเป็นประโยชน์ตอ่ การแก้ไข
ปัญหาการวิจัยของประเทศและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีค�ำสั่ง
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้มีสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
(๒) รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานคนที่หนึ่ง
(๓) รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานคนที่สอง
(๔) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
(๕) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(๖) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
(๗) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(๘) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(๙) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(๑๐) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(๑๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๕ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

(๑๒) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(๑๓) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพลังงาน
(๑๔) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์
(๑๕) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
(๑๖) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม
(๑๗) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน
(๑๘) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวัฒนธรรม
(๑๙) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๒๐) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
(๒๑) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
(๒๒) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม
(๒๓) ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงบประมาณ
(๒๔) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒๕) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๒๖) ประธานกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๒๗) ประธานทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(๒๘) ประธานทีป่ ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(๒๙) ประธานทีป่ ระชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(๓๐) ประธานมูลนิธบิ ณ
ั ฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(๓๑) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(๓๒) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(๓๓) ประธานสถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย
(๓๔) เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
(๓๕) เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(๓๖) ผูท้ รงคุณวุฒทิ นี่ ายกรัฐมนตรีแต่งตัง้ จ�ำนวนไม่เกินแปดคน
ให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ และเลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นเลขานุการร่วม และให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จ�ำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วย
เลขานุการ
ในกรณีทรี่ ฐั มนตรีตามวรรคหนึง่ ผูใ้ ดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครัง้ ใดได้ รัฐมนตรีผนู้ นั้ อาจมอบหมาย
ข้าราชการในกระทรวงของตนคนหนึง่ เข้าร่วมประชุมแทน
สภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติตอ้ งมีการประชุมอย่างน้อยปีละสีค่ รัง้
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ข้อ ๒ ให้สภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติมอี ำ� นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำหนดทิศทางและนโยบายการด�ำเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจยั และนวัตกรรมของประเทศให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
(๒) ก�ำหนดแผนทีน่ ำ� ทาง (Roadmap) เกีย่ วกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระบบวิจยั และนวัตกรรมของ
ประเทศ ทัง้ ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว และยุทธศาสตร์วจิ ยั และนวัตกรรมรายสาขาให้สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ
(๓) ก�ำกับ เร่งรัด และติดตามให้มกี ารปรับปรุงและแก้ไขโครงสร้าง ภารกิจ อ�ำนาจหน้าทีข่ องหน่วยงานใน
ระบบวิจยั และนวัตกรรมให้มคี วามเชือ่ มโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระบบวิจยั และนวัตกรรมของประเทศ ตลอด
จนเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มกี ารจัดตัง้ หน่วยงานเพือ่ รองรับความต้องการในด้านการวิจยั และนวัตกรรม
(๔) ก�ำกับ เร่งรัด และติดตามให้มกี ารปรับปรุงและแก้ไขระบบหรือกลไกการบริหารจัดการงานวิจยั และ
นวัตกรรมให้มปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้สามารถน�ำผลงานวิจยั และนวัตกรรมทีม่ อี ยูเ่ ดิม และทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ไปใช้ในเชิง
วิชาการ เชิงพาณิชย์ เชิงสังคม และเชิงนโยบาย ให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สงู สุด
(๕) ก�ำกับ เร่งรัด และติดตามให้มกี ารจัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กบั บุคลากรด้านแรงงานในระดับ
ต่าง ๆ
(๖) ก�ำหนดระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการทีม่ งุ่ ผลสัมฤทธิใ์ นลักษณะเป็นก้อน
(Block Grant) ตามโปรแกรมวิจยั และนวัตกรรม (Program-based) ให้สอดคล้องกับระบบวิจยั และนวัตกรรมของ
ประเทศ และยุทธศาสตร์วจิ ยั และนวัตกรรมรายสาขา รวมทัง้ ก�ำหนดระบบการติดตามและประเมินผลทีม่ คี วามต่อเนือ่ ง
(๗) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ ให้มกี ารก�ำหนดมาตรการและแรงจูงใจทางภาษีและสิทธิประโยชน์
ส�ำหรับการระดมทุน การพัฒนากองทุน การจัดสรรเงินจากกองทุน และเงินทุนของหน่วยงานภาครัฐ รวมทัง้ ความ
ร่วมมือกับเอกชน ประชาสังคม และต่างประเทศ เพือ่ ส่งเสริมการวิจยั และนวัตกรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
(๘) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ ให้มกี ารเร่งรัด และติดตามให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงกระบวนการออกใบอนุญาต การก�ำหนดและรับรองมาตรฐานและการจดทะเบียน
และคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา เพือ่ รองรับการขับเคลือ่ นและปฏิรปู ระบบวิจยั และนวัตกรรม รวมทัง้ อ�ำนวยความ
สะดวกในการน�ำผลงานวิจยั และนวัตกรรมไปสูก่ ารใช้ประโยชน์เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
และคุณภาพชีวติ ของประชาชน
(๙) แต่งตัง้ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�ำงานเพือ่ ช่วยเหลือการปฏิบตั งิ านได้ตามความจ�ำเป็น
(๑๐) เชิญเจ้าหน้าที่ บุคคล หรือผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องมาชีแ้ จงให้ขอ้ มูลและข้อแนะน�ำ เพือ่ ประกอบการพิจารณา
ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าทีไ่ ด้ตามความจ�ำเป็น
(๑๑) รายงานผลการด�ำเนินงานและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ ทราบหรือเพือ่ พิจารณาให้ความเห็น
หรืออนุมตั ิ แล้วแต่กรณี
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ข้อ ๓ ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ รับผิดชอบงานธุรการและสนับสนุนการท�ำงานของสภานโยบายวิจยั และนวัตกรรม
แห่งชาติ และคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�ำงานทีแ่ ต่งตัง้ ขึน้ ตามค�ำสัง่ นี้
การเบิกจ่ายเบีย้ ประชุม ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบีย้ ประชุมกรรมการ ส่วนค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบริหารจัดการอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็น ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ และส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ทส่ี ภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติกำ� หนด
ข้อ ๔ เพือ่ ประโยชน์ในการบูรณาการและลดความซ�ำ้ ซ้อนในการวิจยั และนวัตกรรมของประเทศให้ยบุ
เลิกสภาและคณะกรรมการดังต่อไปนี้ และให้โอนอ�ำนาจหน้าทีไ่ ปเป็นของสภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ
ตามค�ำสัง่ นี้
(๑) สภาวิจยั แห่งชาติ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสาขาวิชาการ ตามกฎหมายว่าด้วยสภาวิจยั
แห่งชาติ
(๒) คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(๓) คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ตามค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๖/๒๕๕๘
เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๕ การโอนอ�ำนาจหน้าทีต่ ามข้อ ๔ (๒) ไม่รวมถึงอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ตามความในมาตรา ๑๒ (๖) (๗) (๘) และ (๙) มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๖
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้โอนไปเป็น
ของคณะกรรมการบริหารส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ข้อ ๖ เพือ่ ให้เกิดความต่อเนือ่ งและคล่องตัวในการด�ำเนินการของส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ให้สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติมีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติเพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับการปฏิบตั งิ านของส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติได้ ตามความเหมาะสม โดยใน
ระหว่างนีม้ ใิ ห้นำ� ความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาวิจยั แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ และ
พระราชบัญญัตสิ ภาวิจยั แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗ มาใช้บงั คับ
ข้อ ๗ ให้สภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติมอี ำ� นาจมอบหมาย สัง่ การ หรือก�ำหนดหลักเกณฑ์
การด�ำเนินการในเรื่องใดเพื่อให้ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าทีท่ ก่ี ำ� หนดไว้ในกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องได้
ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม

124

ภาคผนวก ข
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๒๕ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

ข้อ ๘ ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องอาจเสนอให้คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติแก้ไขเปลีย่ นแปลงค�ำสัง่ นีไ้ ด้
ข้อ ๙ บรรดาบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือมติ คณะรัฐมนตรีใด
ทีอ่ า้ งถึงสภาวิจยั แห่งชาติ หรือคณะกรรมการบริหารตามกฎหมายว่าด้วยสภาวิจยั แห่งชาติ หรือคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ ให้ถอื ว่าอ้างถึงสภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติตามค�ำสัง่ นี้
ข้อ ๑๐ ค�ำสัง่ นีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

ค�ำสัง่ สภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ
ที่ ๑ / ๒๕๖๐
เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการภายใต้สภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ
-----------------------------------------ด้วยสภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติในการประชุมครัง้ ที่ ๑ / ๒๕๖๐ เมือ่ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้แต่งตัง้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการภายใต้สภานโยบายวิจยั และนวัตกรรม
แห่งชาติ ซึง่ ประกอบด้วย ๑) คณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฎิรปู ระบบวิจยั และนวัตกรรมและ ๒) คณะ
อนุกรรมการ ๔ คณะ ดังนี้ (๑) คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (๒) คณะ
อนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจยั และนวัตกรรม (๓) คณะอนุกรรมการด้านการปรับระบบงบประมาณวิจยั
และนวัตกรรมแบบบูรณาการ และ (๔) คณะอนุกรรมการด้านการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของสภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๒ (๙) แห่งค�ำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๒/๒๕๕๙ เรื่อง
การปฎิรปู ระบบวิจยั และนวัตกรรมของประเทศ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และมติสภานโยบายวิจยั และ
นวัตกรรมแห่งชาติดงั กล่าว จึงแต่งตัง้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการภายใต้สภานโยบายวิจยั และนวัตกรรม
แห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
๑. คณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฎิรปู ระบบวิจยั และนวัตกรรม
๑.๑ องค์ประกอบ
ประธานกรรมการ
(๑) รองนายกรัฐมนตรี 				
(พลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง)
(๒) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองประธานคนที่หนึ่ง
(๓) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม รองประธานคนที่สอง
รองประธานคนที่สาม
(๔) รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี			
(นายสุวทิ ย์ เมษิณทรีย)์
กรรมการ
(๕) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
กรรมการ
(๖) ศาสตราจารย์มงิ่ สรรพ์ ขาวสอาด			
(๗) ศาสตราจารย์สพุ จน์ หารหนองบัว			
กรรมการ
กรรมการ
(๘) รองศาสตราจารย์พรี เดช ทองอ�ำไพ			
/(๙) รองศาสตราจารย์...
ภาคผนวก ข
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)

รองศาสตราจารย์สริ ี ชัยเสรี				
กรรมการ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ศกั รินทร์ ภูมริ ตั น์			
นายขัตยิ า ไกรกาญจน์			
กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ		
กรรมการและเลขานุการร่วม
เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการร่วม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม
(๑๔) รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ		
(๑๕) รองเลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
๑.๒ อ�ำนาจหน้าที่
(๑) บูรณาการบริหารจัดการปฎิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ประสานงานระหว่างหน่วยงาน
		
ที เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน สถาบั น การศึ ก ษา นั ก วิ จั ย ต่ า งประเทศ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
		
วิสยั ทัศน์และยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม
(๒) ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน ประสาน บูรณาการด�ำเนินงาน เร่งรัด และติดตามความ
		 ก้ า วหน้ า ของคณะอนุ ก รรมการคณะต่ า งๆให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายของการปฎิ รู ป ระบบ
		 วิจยั และนวัตกรรม ให้แล้วเสร็จสิน้ ในปี ๒๕๖๐
(๓) เร่ ง รั ด ให้ มี ก ารน� ำ ผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ มี อ ยู ่ แ ละที่ พั ฒ นาขึ้ น ใหม่ ไ ปใช้ ใ ห้ เ กิ ด
			 ประโยชน์ ต ามความต้ อ งการของภาคเศรษฐกิ จ และสั ง คม เพื่ อ ตอบสนองทิ ศ ทางการ
			 พัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
(๔) ติดตามประเมินผลการด�ำเนินการ และประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างความรับรู้
(๕) พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของคณะอนุกรรมการคณะต่างๆ ก่อนเสนอสภานโยบายวิจัย
			 และนวัตกรรมแห่งชาติ
(๖) รายงานผลการด�ำเนินงานต่อสภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ
(๗) เชิญบุคคลหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมาเข้าร่วมประชุมและชีแ้ จง
(๘) ปฏิบตั ภิ ารกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีส่ ภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติมอบหมาย
๒. คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วจิ ยั และนวัตกรรม
		 ๒.๑ องค์ประกอบ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
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รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 		
เลขาธิการส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร		
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันเทคโนโลยีปอ้ งกันประเทศ

ภาคผนวก ข
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
/(๖) ผูอ้ ำ� นวยการ...

(๖) ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร
อนุกรรมการ
		
(องค์การมหาชน)
(๗) ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
อนุกรรมการ
(๘) ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
อนุกรรมการ
(๙) ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
อนุกรรมการ
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
อนุกรรมการ
(๑๐) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วรี สิทธิ์ สิทธิไตรย์
(๑๑) นายเจน น�ำชัยศิร					
ิ
อนุกรรมการ
(๑๒) นายกลินท์ สารสิน				
อนุกรรมการ
(๑๓) นายธานินทร์ ผะเอม				
อนุกรรมการ
(๑๔) รองเลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
(๑๕) รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ		
(๑๖) เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการร่วม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
อนุกรรมการและ
(๑๗) เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ผู้ช่วยเลขานุการร่วม
๒.๒ อ�ำนาจหน้าที่
(๑) จัดท�ำยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี
(๒) จัดท�ำแผนที่น�ำทางและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมรายสาขาทั้งในระยะสั้น
		
ระยะกลาง และระยะยาว
(๓) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
		
แห่งชาติ
(๔) รายงานผลการด�ำเนินงานต้อสภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ ผ่านคณะกรรมการ
		
บูรณาการบริหารจัดการปฏิรปู ระบบวิจยั และนวัตกรรม
(๕) เชิญหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุมและชีแ้ จง
(๖) ปฏิบตั ภิ ารกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีส่ ภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติมอบหมาย
๓. คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจยั และนวัตกรรม
๓.๑ องค์ประกอบ
(๑) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ			 ประธานอนุกรรมการ
(๒) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร			 รองประธานอนุกรรมการ
/(๓) เลขาธิการ...
ภาคผนวก ข
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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(๓) เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา		
อนุกรรมการ
		
(๔) รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		 อนุกรรมการ
		
(๕) รองปลัดกระทรวงแรงงาน				
อนุกรรมการ
		
(๖) ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
อนุกรรมการ
			 และเทคโนโลยี		
		
(๗) ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักกองทุนสนับสนุนการวิจยั 			 อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
		
(๘) ศาสตราจารย์ศนั สนีย์ ไชยโรจน์					
		
(๙) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร				
อนุกรรมการ
(๑๐) นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ					 อนุกรรมการ
(๑๑) นายถาวร ชลัษเฐียร					 อนุกรรมการ
(๑๒) รองเลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
			 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(๑๓) รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ			 อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
อนุกรรมการและ
(๑๔) เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์				
			 และเทคโนโลยีแห่งชาติ					 ผู้ช่วยเลขานุการร่วม
(๑๕) เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ			
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการร่วม
								
๓.๒ อ�ำนาจหน้าที่
		
(๑) จัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากร ทุนการศึกษา และทุนการศึกษาวิจยั ส�ำหรับบุคลากรด้านการวิจยั
			 และนวัตกรรมของประเทศ
		
(๒) จัดท�ำแผนพัฒนาทักษะและมาตรฐานวิชาชีพด้านการวิจยั และนวัตกรรมให้กบั บุคลากรในระดับ
			 ต่างๆ
		
(๓) ขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ทุนการศึกษา และทุนศึกษาวิจยั ส�ำหรับ
			 บุคลากรด้านการวิจยั และนวัตกรรมของประเทศ
		
(๔) รายงานผลการด�ำเนินงานต่อสภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ ผ่านคณะกรรมการ		
		
บูรณาการบริหารจัดการปฏิรปู ระบบวิจยั และนวัตกรรม
		
(๕) เชิญหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุมและชีแ้ จง
		
(๖) ปฏิบตั ภิ ารกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีส่ ภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติมอบหมาย
		 ๔. คณะอนุกรรมการด้านการปรับระบบงบประมาณวิจยั และนวัตกรรมแบบบูรณาการ
		
๔.๑ องค์ประกอบ
		
(๑) รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการคลัง			 ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
		
(๒) ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงบประมาณ					
อนุกรรมการ
		
(๓) อธิบดีกรมบัญชีกลาง
/(๔) รองปลัดกระทรวง...
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(๔) รองปลัดกระทรวงการคลัง				
อนุกรรมการ
		
(๕) รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		 อนุกรรมการ
		
(๖) รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
อนุกรรมการ
			 และสังคมแห่งชาติ
		
(๗) รองศาสตราจารย์ชติ เหล่าวัฒนา			
อนุกรรมการ
		
(๘) นางสาวเสาวณี มุสแิ ดง					 อนุกรรมการ
		
(๙) นางสีลาภรณ์ บัวสาย					 อนุกรรมการ
(๑๐) นางวิไลพร เจตนจันทร์				
อนุกรรมการ
(๑๑) นายแพทย์วโิ รจน์ ตัง้ เจริญเสถียร				 อนุกรรมการ
(๑๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ			 อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
(๑๓) รองเลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
		
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
อนุกรรมการและ
(๑๔) เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ผู้ช่วยเลขานุการร่วม
			
(๑๕) เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ อนุกรรมการและ
			 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ผู้ช่วยเลขานุการร่วม
		
๔.๒. อ�ำนาจหน้าที่
		
(๑) จัดท�ำข้อเสนอและขับเคลือ่ นการปฏิรปู ระบบการจัดสรรงบประมาณวิจยั และนวัตกรรมแบบ
			 บูรณาการ
		
(๒) จัดท�ำระบบจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในลักษณะเป็น
			 ก้อนตามโปรแกรมวิจยั และนวัตกรรมของประเทศ และยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม
			 รายสาขา
		
(๓) ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานด้านงบประมาณและการติดตามประเมินผลงบประมาณวิจัย
			 และนวัตกรรม
		
(๔) จัดท�ำและขับเคลือ่ นมาตรการและแรงจูงใจทางภาษีและสิทธิประโยชน์สำ� หรับการระดมทุน
			 การพัฒนากองทุน การจัดสรรเงินจากกองทุน และเงินทุนของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้ง
			 ความร่วมมือกับเอกชนประชาสังคม และต่างประเทศ
		
(๕) รายงานผลการด�ำเนินงานต่อสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ผ่านคณะกรรมการ
			 บูรณาการบริหารจัดการปฏิรปู ระบบวิจยั และนวัตกรรม
		
(๖) เชิญหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุมและชีแ้ จง
		
(๗) ปฏิบตั ภิ ารกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีส่ ภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติมอบหมาย
/๕.คณะอนุกรรมการ...
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		 ๕. คณะอนุกรรมการด้านการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
			 ๕.๑ องค์ประกอบ
		
(๑) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม				 ประธานอนุกรรมการ
		
(๒) ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม					 รองประธานอนุกรรมการ
		
(๓) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ			
อนุกรรมการ
		
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน			 อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
		
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา					
		
(๖) เลขาธิการส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม		 อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
		
(๗) อธิบดีกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา					
		
(๘) รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงบประมาณ				 อนุกรรมการ
		
(๙) ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์อดุ ม คชินทร			 อนุกรรมการ
(๑๐) ศาสตราจารย์ชชั นาถ เทพธรานนท์				 อนุกรรมการ
(๑๑) รองศาสตราจารย์เจษฎ์ โทณะวณิก				 อนุกรรมการ
(๑๒) นายปกรณ์ นิลประพันธ์					 อนุกรรมการ
(๑๓) รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ			 อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
(๑๔) รองเลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์		
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
			 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
อนุกรรมการและ
(๑๕) เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
				
ผู้ช่วยเลขานุการร่วม
(๑๖) เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์			
อนุกรรมการและ
			 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ				 ผู้ช่วยเลขานุการร่วม
		
๕.๒ อ�ำนาจหน้าที่
		
(๑) ปรับปรุงหรือจัดท�ำร่างกฎหมายทดแทนพระราชบัญญัตสิ ภาวิจยั แห่งชาติ และพระราชบัญญัตวิ า่
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อรองรับการปฏิรูประบบวิจัย
			 และนวัตกรรม
		
(๒) จัดท�ำข้อเสนอการปรับปรุงและแก้ไขโครงสร้าง ภารกิจ และอ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
			 ในระบบวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งขับเคลื่อนการด�ำเนินงานด้านการปรับโครงสร้าง
			 ภารกิจ อ�ำนาจหน้าทีข่ องหน่วยงานในระบบวิจยั และนวัตกรรม
		
(๓) เสนอแนะแนวทางการจัดท�ำกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานใน
			 ระบบวิจยั และนวัตกรรมของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
		
(๔) จัดท�ำข้อเสนอการปรับปรุงและแก้ไขระบบหรือกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและ
			 นวัตกรรมไปสูก่ ารใช้ประโยชน์รวมทัง้ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานให้มปี ระสิทธิภาพ
/(๕) รายงาน...
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(๕) รายงานผลการด�ำเนินงานต่อสภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ ผ่านคณะกรรม
		 การบูรณาการบริหารจัดการปฏิรปู ระบบวิจยั และนวัตกรรม
(๖) เชิญหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุมและชีแ้ จง
(๗) ปฏิบตั ภิ ารกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีส่ ภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติมอบหมาย
การเบิกจ่ายค่าเบีย้ ประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบีย้ ประชุมกรรมการ ส่วนค่าใช้จา่ ยที่
เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็น ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป
สัง่ ณ วันที่
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

พลเอก
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี
ประธานสภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ
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