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บทนำ
กรอบนโยบายและยุทธศาสตรดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ.2566-2570
ไดรับความเห็นชอบในหลักการจากสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ เมื่อ
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที่ผานมา เพื่อใหการทำงานดานการอุดมศึกษาและดานวิทยาศาสตรวิจัยและ
นวัตกรรมเกิดความเชื่อมโยง บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคและเปาหมายในทิศทางเดียวกัน นำไปสูการ
ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ โดยมีคณะทำงานการจัดทำกรอบ
นโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ดวยความรวมมือระหวางสำนักงาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) สำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.) คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (กสว.) และผูทรงคุณวุฒิ ไดกำหนดกรอบแนวคิดและแนวทางการดำเนินงานในการจัดทำกรอบ
นโยบายและยุทธศาสตรฯ จากการวิเคราะหขอมูลยุทธศาสตรชาติ แผนระดับชาติที่เกี่ยวของ นโยบาย มติและ
ขอสั่งการที่สำคัญ รวมทั้งทิศทางการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่สงผลกระทบตอประเทศไทยและแนวทางสากล
ในการเปลี่ ยนแปลงเชิงระบบเพื่ อการพัฒนาอย างยั ่งยื น อีกทั้งระดมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒ ิ และ
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหไดกรอบนโยบายและยุทธศาสตรฯ ที่มีเปาหมายและแนวทางที่ชัดเจน ปฏิบัติได รองรับ
สถานการณในปจจุบัน รวมทั้งความทาทายและโอกาสในอนาคต
แผนด า นวิ ทยาศาสตร วิ จ ั ย และนวัตกรรม พ.ศ.2566-2570 จัดทำขึ้น โดยใชแนวทางตามกรอบ
นโยบายและยุทธศาสตรดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ.2566-2570 กำหนดและ
กำกับทิศทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมใหสอดคลองกับเปาหมายของการพัฒนาประเทศ
โดยมุงเนนหลักการเชิงนโยบายที่เปนการกาวกระโดดครั้งใหญ (Take a Giant Step) ของประเทศ มีธง บอก
ทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน เกงในบางเรื่องที่สำคัญ เนนการใชการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม เปนเครื่องมือในการพัฒนาตลอดหวงโซการผลิตและบริการ การยกระดับขีดความสามารถในการ
แขงขันและความสามารถในการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน บูรณาการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ขามศาสตร ขามกระทรวง และการพลิกโฉมที่ระบบ (System-based Transformations) ที่สำคัญ
แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566–2570 ใหความสำคัญกับการนำวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมเปนกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
และมีศักยภาพเพียงพอในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง พรอมรองรับความทาทายใหมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ได โดยมุงเนนให คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศใหยกระดับความสามารถ
ในการแขงขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแขงขันดวย
เศรษฐกิจสรางคุณคาและเศรษฐกิจสรางสรรค เพิ่มความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และพึ่งพาตนเองได
ยั ่ งยื น พร อมสู  อนาคต และสั งคมไทย มี การพัฒ นาอยางยั่งยืน สามารถแกป ญ หาทาทายของสังคมและ
สิ่งแวดลอม ปรับตัวไดทันตอพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก
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บทที่ 1
สถานการณ แนวโนมการเปลี่ยนแปลง ความทาทายของโลก และประเทศกับบทบาท
ของวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
1.1 สถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลตอประเทศไทย
1.1.1 สถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก (Mega Trends) และแนวทาง
สากลในการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (Mega Trends) ที่จะสงผลกระทบทั้งตอโลกและประเทศไทยใน
ระยะยาวทั ้ งด า นสั งคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมือง มีความจำเปน ที่ป ระเทศต อ ง
เตรียมพรอมรวมถึงมีแนวทางการพัฒนาเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเหลานี้ไดอยางเหมาะสม โดย
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ไดแก
นวัตกรรมพลิกโฉมและนวัตกรรมขั้นแนวหนา/ล้ำยุค (Disruptive Innovation and Frontier
Technology) ที่เกิดจากความกาวหนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถสรางการเปลี่ยนแปลงอยาง
มากในอนาคต เชน ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Autonomous Vehicle) ปญญาประดิษฐ (Artiﬁcial
Intelligence) และบล็อกเชน (Blockchain) โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของโลกเขาสูยุคดิจิทัล (Digital
Transformation) ที่เทคโนโลยีดิจิทัลถูกนำมาใชอยางเขมขนมากขึ้นในหลายภาคสวน ที่ไมเพียงสงผลใหวิถี
การดำเนินชีวิตและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมแบบเดิมเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วรุนแรง
ในขณะเดียวกัน ยังเปดโอกาสใหมๆ สำหรับการพัฒนาแบบกาวกระโดดสูอนาคตไดอีกดวย
สังคมสูงวัย (Aging Society) เนื่องดวยแนวโนมประชากรโลกที่อายุขัยที่มากขึ้นและอัตราการเกิดที่
ลดต่ำลง สงผลตอการเปลี่ยนโครงสรางทางอายุของประชากรในสังคม ประเทศไทยจะเขาสูสังคมสูงวัยอยาง
สมบูรณ ในป 2566 ทั้งนี้ทำใหแนวโนมอัตราสวนการพึ่งพิงของผูสูงอายุตอวัยแรงงานที่เพิ่มขึ้น และกำลัง
แรงงานที่มีแนวโนมลดลงอยางชัดเจน สงผลใหตองเตรียมการดานการพึ่งพาเทคโนโลยีในภาคการผลิต และ
บริการมีความจำเปนมากขึ้น และภาครัฐอาจจะตองแบกภาระคาใชจายดานสวัสดิการและสุขภาพที่เพิ่มขึ้น
การขยายตัวของความเปนเมือง (Urbanization) โดยเมืองใหญมีประชากรหนาแนน เมืองเล็กมี
ประชากรเพิ่มขึ้น และในสภาวะที่จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่เมือง ผูคนกระจุกตัว ความสามารถ
ของระบบโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะที่มีอยู อาจไมเพียงพอตอการรองรับตอลักษณะและความ
ตองการใชประโยชนและประชากรที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มสูงขึ้น
ความเหลื ่ อ มล้ ำ และความไม เ สมอภาคทางสั ง คม (Disparity and Social Inequality)
สถานการณวิกฤตโควิด-19 เปนตัวเรงความรุนแรงของผลกระทบจากปญหาความเหลื่อมล้ำ ประเทศไทยเผชิญ
กับปญหาความเหลื่อมล้ำและความไมเสมอภาคในสังคมที่รุนแรงในหลากหลายมิติ มาอยางตอเนื่อง และ
จัดเปนปญหาทาทายที่ตองไดมีเปาหมายชัดเจนและการแกไขปญหาเชิงระบบ จึงจะสามารถนำไปสูการพัฒนา
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สังคมอยางยั่งยืนได ทั้งความเหลื่อมล้ำดานรายได ดานการศึกษา ดานสวัสดิการสังคม ดานกระบวนการ
ยุติธรรม และดานความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล เปนตน
การเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมและการขาดแคลนทรัพยากร (Environmental Degradation
and Scarcity of Resource) ซึ่งเกิดการการเติบโตอยางรวดเร็วทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการผลิตและบริโภค การเพิ่มขึ้นของมลพิษในขณะที่ยังขาดประสิทธิภาพการ
จัดการ และปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่ยังเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง (Greenhouse Gas Emissions:
GHG) โดยสรางแรงกดดันตอความสมดุลของระบบนิเวศน การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัด และ
ระดับความเสี่ยงและผลกระทบจากภั ยพิ บัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศที ่เพิ่มสู งมากขึ้น และ
แปรปรวนตอการคาดการณมากยิ่งขึ้น
แนวทางสากลไดเสนอใหทุกภาคสวนรวมกัน มุงพัฒนาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (Systembased Transformative Change) เพื ่ อ นำไปสู ก ารบรรลุ เ ป า หมายการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติและเปาหมายของความตกลงปารีสวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Paris Climate Accord) ใหไดทันป 2030 ขอเสนอคือแตล ะประเทศตองดำเนิ น การ
เปลี่ยนแปลงเชิงระบบ 6 ดาน เพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Six Transformation to Achieve
SDGs) ที่ตองดำเนินการไปพรอม ๆ กัน และดำเนินการอยูบนหลักการไมทิ้งใครไวขางหลัง (Leave No One
Behind) โดยใชหลักการพัฒนาเศรษฐกิจที่ตองไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอาศัยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circularity and Decoupling) ประเด็นการพัฒนา 6 ดาน ประกอบดวย (1) ระบบการศึกษา เพศสภาพและ
ความเหลื่อมล้ำ (Education, Gender and Inequality) (2) ระบบสุขภาพ ความเปนอยูที่ดี และประชากร
(Health, Well-being and Demography) (3) ระบบการผลิตพลังงานคารบอนต่ำและอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน
(Energy Decarbonization and Sustainable Industry) (4) ระบบอาหาร ที่ดิน น้ำ และมหาสมุทรที่ยั่งยืน
(Sustainable Food, Land, Water and Oceans) (5) ระบบเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน (Sustainable Cities
and Communities) และ (6) ระบบปฏิ ว ั ต ิ เ ชิ ง ดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ การพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น (Digital Revolution for
Sustainable Development)
1.1.2 สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีผลตอประเทศไทย
การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนเหตุการณสำคัญที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤติครั้ง
ใหญที่สุดจนถึงปจจุบัน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ทั่วโลกมีผูติดเชื้อไปแลวกวา 198 ลานคน เสียชีวิตมากกวา
4.23 ลานคน และยังมีผูติดเชื้อใหมวันละกวา 4 แสนราย 1 ภายหลังจากการพบเชื้อกลายพันธุกวา 10 สาย
พันธุ ที่กำลังแพรกระจายไปยัง 60 กวาประเทศทั่วโลก และขยายตัวอยางรวดเร็ว ทั่วโลกมีความพยายามใน
การระดมฉีดวัคซีนเพื่อปองกันการแพรกระจายของโรคติดเชื้อดังกลาว ในระยะเวลากวา 1 ปที่ผานมา ภาวะ
วิฤตโควิด-19 สงผลกระทบตอทุกภาคสวนอยางกวางขวางและรุนแรง ตางไดรับผลกระทบและเผชิญกับปญหา
0

1 https://ddc.moph.go.th
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การหยุดชะงักกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม สงผลกับการเปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมของทั่ว
โลก รวมทั้งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19
ในมิติตางๆ สรุปโดยยอ ดังนี้
 ดานเศรษฐกิจ : ผลกระทบตอภาคการผลิต บริการ ทองเที่ยว และแรงงาน 2
ประเทศไทยไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงตั้งแตระยะเริ่มตนของการแพรระบาด โดยมี
การคาดการณจากธนาคารโลก (World Bank) และธนาคารแหงประเทศไทยวาอัตราการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจ ในป 2563 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product หรือ GDP) จะหดตัวลง
รอยละ 5.3 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ซึ่งเปนอัตราการหดตัวที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ทั้งหมดใน
เอเชีย ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวในอัตราต่ำอยูแลวในป 2562 การขยายตัวทั้งปเปนศูนย และเมื่อเกิด
การระบาดของ COVID-19 ตอเนื่อง ภาคอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบอยางหนักไมวาจะเปนการทองเที่ยว
และการสงออก การผลิตและบริการก็ไดรับผลกระทบอยางเปนลูกโซอยางเลี่ยงไมได อันเนื่องมาจากการชะลอ
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งการชะลอตัวของการสงออกสินคาเกษตรไปยังประเทศ
คูคาสำคัญ ในอุตสาหกรรมยานยนตและอิเล็กทรอนิกสที่พึ่งพิงการนำเขาวัตถุดิบจากประเทศจีน ปญหาที่
ตามมาจากผลกระทบที่มีตอภาคอุตสาหกรรมก็คือ ปญหาการวางงาน และผูประกอบการจำนวนมากขาด
สภาพคลองทางการเงิน ประเด็นเรงดวนสำหรับภาคอุตสาหกรรมคือ ระยะสั้นในการปรับตัวและบรรเทา
ผลกระทบ ระยะกลางและระยะยาวคือการวางแผนอยางเปนระบบเพื่อใหสามารถฟนฟูระบบเศรษฐกิจและ
การพัฒนาประเทศตอไปได
 ดานสุขภาพและสาธารณสุข : ผลกระทบตอระบบการจัดสรรทรัพยากร ทั้งในมิติของการปองกัน
และการรักษาโรค
ประเทศไทยมีตนทุนระบบสุขภาพที่ดีมากในอันดับที่ 6 ของโลก ในป 2562 ประกอบกับมาตรการ
เชิงปองกันของรัฐบาลและความสามารถในการรักษาพยาบาลของบุคลากรทางการแพทยที่มีประสิทธิภาพสูง
สรางความมั่นใจและความปลอดภัยใหแกประชาชนไดในระดับหนึ่ง อยางไรก็ตาม ขอมูลของโรคอุบัติใหม เชน
โควิ ด-19 มี ความจำเปน เรงดวนที่ จะต องพัฒ นาขอมูล เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพทาง
การแพทยและระบบสาธารณสุขใหเพียงพอ ดังนั้น การยกระดับการปองกันและการจัดสรรทรัพยากรดาน
สาธารณสุขของประเทศที่มีอยูอยางจำกัดทั้งทางดานบุคลากรทางการแพทย งบประมาณ สถานที่ และอุปกรณ
ถือเปนประเด็นเรงดวนของรัฐบาล ทั้งนี้ มาตรการทางสังคมและความรวมมือของประชาชนมีความสำคัญอยาง
ยิ ่ งและส ง ผลต อ การพลิ กสถานการณ เ ป น เชิ ง บวกหรื อลบได สำหรั บ ในระยะต อ ไปประเทศไทยควรให
ความสำคัญอยางมากและอยางตอเนื่องกับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานการแพทยและสาธารณสุข
รวมถึงการสรางความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อจัดการกับโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำ
 ดานการศึกษา : รูปแบบการเรียนการสอนที่แตกตางไปจากเดิม อาจเปนโอกาสสรางนวัตกรรม
ทางดานการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1

2 มาตรการดานการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการฟน ฟูและปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จัดทำโดย
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)
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วิ กฤตโรคระบาดในครั ้ งนี ้ ส  งผลตอระบบการศึกษาทุกระดับ ชั้น ตั้งแตอนุบ าลจนถึงอุดมศึกษา
สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสามารถปรับตัวโดยนำระบบออนไลนพรอมดวยเครื่องมือที่ทันสมัยมาปรับใชได
อยางมีประสิทธิภาพ ในขณะที่บางสถาบันที่อยูในพื้นที่หางไกลหรือบางหลักสูตรมีขอจำกัดที่ไมสามารถจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลนได การปรับเปลี่ยนในลักษณะนี้ยอมสงผลตอระบบการศึกษาและพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของประเทศในอนาคตอยางแนนอน ทุกสถาบันการศึกษาจำเปนจะตองดึงศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู
มาใชอยางเต็มที่ เพื่อออกแบบและจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหมที่ไดประสิทธิภาพเทาหรือมากกวาเดิม
นอกจากนี้ สำหรับขอจำกัดของโรงเรียนในพื้นที่หางไกลที่เขาไมถึงโครงสรางพื้นฐานอินเทอรเน็ต รัฐบาลตอง
เรงใหความชวยเหลือ เพื่อไมใหการพัฒนาทุนมนุษยดานการศึกษาของประเทศลดถอยลง สถาบันการศึกษา
หลายแหงเริ่มทบทวนและริเริ่มปรับรูปแบบการศึกษาใหเปนรูปแบบใหมที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว ซึ่งนับวาวิกฤติในครั้งนี้เปนโอกาสสำหรับการสรางนวัตกรรมทางการศึกษาใหเหมาะสมเด็กและ
เยาวชน รวมถึงคนทุกชวงวัยที่ตองการศึกษาเพื่อปรับทักษะตนเองในอนาคต
 ดานสังคม : ผลกระทบตอความยากจนและความเหลื่อมล้ำ 3
จำนวนคนจนในประเทศไทยจากขอมูลคาดการณของธนาคารโลกในป 2563 จะเพิ่มขึ้น 7.8 แสนคน
จากป 2562 สำหรับป 2564 ธนาคารโลกคาดวาจำนวนคนจนจะลดลงมาอยูที่ 4.2 ลานคน ประเทศไทยมีคน
ที่นาจะ ‘ถูกทิ้งไวขางหลัง’ จำนวนมากถึงรอยละ 30-40 คนกลุมนี้คือคนที่อายุมากกวา 40 ปและมีการศึกษา
ไมเกินมัธยมตน คนกลุมนี้เริ่มถูกใหออกจากงานเพราะตามไมทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็ว หรือเปน
เกษตรกรที่มีที่ทำกินนอย อาศัยเงินสงกลับจากลูกหลานหรือรับเงินสวัสดิการ เงินสงเคราะหจากภาครัฐเปน
หลัก การแพรระบาดของโควิด-19 ในป 2563 ตอเนื่องถึงปจจุบัน จะสงผลกระทบมากโดยเฉพาะตอคนกลุม
เปราะบางและไมสามารถเขาถึงโอกาสและนโยบายที่ภาครัฐในการบรรเทาผลกระทบ แนวทางการพัฒ นา
สังคมจำเปนตองคำนึงถึงการสรางโอกาสและแนวทางเขาถึงโอกาสในการพัฒนาตนใหหลุกออกจากกับดั ก
ความยากจนของคนกลุมเปราะบางและกลุมคนชายขอบเหลานี้
2

1.1.3 บทบาทของวิทยาศาสตร วิจัย นวัตกรรม ตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
ระบบวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) เปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศใหเจริญเติบโตอยางมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ใหเกิดความสอดคลองและมีศักยภาพ
เพียงพอในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงอยางพลวัตรและความทาทายใหมๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได ตอง
อาศัย การวิจัยที่ผสมผสานองคความรูในศาสตรทุกแขนงเพื่อสรรสรางนวัตกรรม และ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของประเทศสามารถตอบโจทยความตองการของประเทศใหไดโดยเร็วที่สุด

3 โครงการ

ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากสถานการณการระบาดของโควิด-19:กลไกการรับมือ มาตรการชวยเหลือ และวางแผนระยะยาว
โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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นัยสำคัญในเชิงนโยบาย วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 4 ตองนำพาประชาชนเขาสูสังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาทักษะการอยูรอดในยุคดิจิทัล ใหสามารถตอสูกับความยากจน ใหสามารถดูแล
ผูสูงอายุและใหผูสูงอายุสามารถดูแลตัวเองได ขณะที่วัยแรงงานกำลังลดลงอยางตอเนื่องจากแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงของโลกจำเปนตองนำกระบวนการใชความรูไปชวยสังคม อันดับแรก ไดแก การเปลี่ยนแปลงเรื่อง
Digital Technology ซึ่งเปนกลไกสำคัญกอใหเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม (Industrial Disruption)
และ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม (New Economy Driving) ที่อาจทำใหบริษัทขนาดใหญปดกิจการหรือไดรับ
ผลกระทบสูงหากไมสามารถปรับตัวได อาทิ SMEs หากเขาใจโอกาสของ Digital Technology จะสามารถ
ขยายตลาดจากทองถิ่นไปสูระดับโลกได ประเด็นสำคัญประการที่สอง คือ Circular Economy เนื่องจาก
ทรัพยากร คือ หัวใจในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงเปนพื้นฐานของคุณภาพชีวิตที่ดี จึงควรให
ความสำคัญในการวางนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาเศรษฐกิจที่สมดุลกับการดูแลสังคมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ระบบนิเวศน รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรหมุนเวียนที่มาทดแทน
การพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีความสำคัญสามารถชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหดีขึ้นดวยการใชองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในหลายดาน ดานที่หนึ่ง ใหความสำคัญกับ
การยกระดับคนที่เขาไมถึงโอกาสและมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ตองมีกลไกเขาไปทำใหเขามีโอกาสที่จ ะเพิ่ ม
ศักยภาพตนเอง เปลี่ยนทักษะของตนเองใหพึ่งพาตนเองได ดานที่สอง เปนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
บนฐานทรัพยากรที่ประเทศมีความเขมแข็งในทุนดานนี้มาก กรณีประเทศไทยใหเปนประเทศเกษตรกรรมยุค
ใหม ธุรกิจ Bio – Circular - Green Economy (BCG) หรือ ธุรกิจชีวภาพที่ตอบโจทยการหมุนเวียนอยาง
คุมคาและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดานที่สาม คือการพัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและการวางรากฐาน
อนาคต โดยการเพิ่มมูลคาเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม จะเปนการนำนวัตกรรมเขามารวมสรางการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เปนยุคที่จะใช Innovation อยางเขมขน ทั้งในเชิงการผลิต (Production) ปรับปรุงกระบวนการ
(Process) และ แกไขปญหาเพิ่มคุณคาการใหบริการ (Services) ดานที่สี่ เกี่ยวกับการเสริมสรางความมั่นคง
ของมนุษยและพลังทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่สมดุล ใหความสำคัญกับมิติทางคุณคาศิลปวัฒนธรรม ความมีสุข
ภาวะที่ดีความมั่นคงดานอาหาร สวัสดิการที่อยูอาศัย การมีความยืดหยุนสามารถในการปรับตัวต อ การ
เปลี ่ ย นแปลงของภาวะเศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่งแวดลอม และ ดา นที่หา คื อการออกแบบปรั บ โฉมการ
ดำเนินการของการพัฒนาคนในระดับอุดมศึกษาและการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทยการพัฒนาประเทศ มี
ประเด็นทาทายหลายดาน ทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบลักษณะการพัฒนาคน เพิ่มทักษะที่จำเปนในอนาคต เมื่อ
ภาคธุรกิจ สังคม ไดรับการพัฒนาสมรรถนะและมีขีดความสามารถเพียงพอจะสงผลใหความสามารถในการ
แขงขันของประเทศใหสูงขึ้น ทำใหประเทศมีความสามารถในการแขงขึ้นสูงขึ้นตามลำดับ
3

4 แนวคิดยุทธศาสตรในการดำเนินงานขับเคลื่อนกระทรวง โดยศาสตราจารยพิเศษ ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรีวา การกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ นวัตกรรม
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1.2 สถานการณและความตองการของประเทศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
1.2.1 สถานการณและความตองการของประเทศในภาพรวมดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
 สถานการณของประเทศในภาพรวมดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(1) ดัชนีชี้วัดดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ดัชนีหลักในระดับสากลที่สามารถชี้นำเปาหมาย
การพัฒนาในดานวิ ทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมของนานาชาติ ในหลายมิติ ประกอบไปดวย Global
Innovation Index (GII), Global Competitiveness Index, World Competitiveness Ranking,
Bloomberg และ Global Value Chains โดยเสริม Sustainable Development Goals (SDGs) เขาไปดวย
ดัชนีเหลานี้บงชี้ระดับการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ในมิติที่เนนเชิงพาณิชย เชิงสังคม และเชิง
ระบบนิเวศ ในป พ.ศ.2563 สำหรับดัชนีนวัตกรรมระดับโลก (Global Innovation Index (GII)) ประเทศไทย
ไดรับการจัดอันดับโดย GII อยูอันดับที่ 43 ซึ่งสูงขึ้นกวาปที่ผานมาเล็กนอย แต
สำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัย และ นวัตกรรม มีดัชนีเกี่ยวกับดานโครงสรางพื้นฐานในดัชนียอย
(Sub-factor rankings) ในโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร (Scientific infrastructure) และ โครงสราง
พื้นฐานทางเทคโนโลยี (Technological infrastructure) ในป 2562 ประเทศไทยมีแนวโนมเติบโตและถูกจัด
อยูในลำดับที่ 38 จาก 63 ประเทศ ในป 2562 และอยูลำดับที่ 39 ในป 2563 โดยมีปจจัยยอยโครงสราง
พื้นฐานดานวิทยาศาสตรที่เปนตัวชี้วัดที่นาสนใจและมีคาลดอันดับ ลงมา คือ สัดสวนบัณฑิตดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีและวิศวกรรมจากอันดับที่ 30 เปนอันดับที่ 45 จำนวนสิทธิบัตรที่ใหกับคนในประเทศ จาก
อันดับ 46 เปน 47 จำนวนสิทธิบัตรที่มีผลบังคับใชตอประชากร 100,000 คน จากลำดับ 54 เปน 56 และ
สัดสวนมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นกลางถึงสูง ลดอันดับจาก 28 เปน 30
(2) ดานการลงทุนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ภาพรวมการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา
ของไทยในป 2562 คิดเปนรอยละ 1.14 ของ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่งถือวาเปนสัดสวนการ
ลงทุนที่คอนขางนอยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน เมื่อพิจารณาตัวเลขการลงทุนในอาเซียน อาทิ
สิงคโปร 6,580 ลานดอลลาสหรัฐ เมื่อเทียบกับประเทศไทย 4,571 ลานดอลลาสหรัฐ 5 ศักยภาพดานการวิจัย
ยังคงเปนอุปสรรคสงผลตอการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหเกิดแขงขันในระดับสากล จากรายงาน Global
Innovation Index 2 0 2 0 โ ด ย World Intellectual Property Organization (WIPO) ไ ด  จ ั ด อ ั น ดั บ
ความสามารถทางดานนวัตกรรมของประเทศไทย อยูในอันดับที่ 44 จาก 131 ประเทศทั่วโลก ลดลงจากอันดับ
ที่ 43 ในป 2562 และการจัดอันดับชื่อเสียงของสถาบันวิจัย (Research Institutions Prominence) โดย
WEF ในป 2562 ประเทศไทยอยูอันดับที่ 43 จากทั้งหมด 141 ประเทศ โดยเปาหมายในป 2564 ควรอยู
อันดับที่มากกวาหรือเทากับอันดับ 41 ปจจุบันประเทศไทยมีความตองการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่
สามารถพึ่งพาตนเองไดโดยเฉพาะดานเทคโนโลยี
4

5 ดัชนีวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมบันไดสูการพัฒนาประเทศ 2563
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สถาบันอุดมศึกษาเปนหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ที่สามารถสรางและพัฒนา
บุคลากรที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สรางองคความรูและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และ
ประเทศ จึงจำเปนตองมีระบบนิเวศที่มีศักยภาพสามารถรองรับความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวมทั้งองคความรูและนวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยใหสูงขึ้น ความ
ทาทายเพื่อการบรรลุเปาหมาย อาทิ ขับเคลื่อนมาตรการสงเสริมบริษัท โฮลดิ้ง (Holding Company) ภายใน
สถาบันอุดมศึกษารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อขับเคลื่อนใหเกิดธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven
Enterprise: IDE) ที่มีศักยภาพในการสรางรายไดและการเติบโตสูงใหกับประเทศ นอกจากนี้ในสวนของการ
ลงทุนใน ววน. ประเทศที่เติบโตมาพรอมกับไทยในชวงแรกเรื่องการลงทุนใน ววน. คือ เกาหลีใต แตพอหลัง
วิกฤตการเงินเอเซียป 1997 ประเทศเกาหลีใตก็ยังคงเพิ่มสัดสวนการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา (R&D) ตอ
GDP อยางตอเนื่องจากรอยละ 2 โดยในป 2561 สูงถึงเกือบรอยละ 5 ขอมูลนี้สนับสนุนขอบงชี้ทางทฤษฎีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว ที่อธิบายวาอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะยาวจะขึ้นอยูกับ
อัตราการขยายตัวของเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตเทานั้น ไมไดขึ้นกับนโยบายการเงินหรือนโยบายกระตุนการใช
จายในการบริโภคของประชาชนและรัฐบาลแตอยางใด แนวทางเชิงนโยบายที่จะสงเพิ่มอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอยางยั่งยืนคือการจัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา (R&D) ใหมากพอ การ
ลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาจึงเปนจุดเริ่มตนที่สำคัญของการพัฒนา โดยทุกภาคสวนตองใหความสำคัญ โดย
ในป พ.ศ. 2562 สถาบันการจัดการนานาชาติไดรายงานใน IMD World Digital Competitiveness Ranking
2020 วาประเทศไทยที่มีคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนาโดยรวม (GERD) เปนอันดับที่ 2 ของอาเซียน
(3) ด า นบุ คลากรด านวิ ทยาศาสตร วิจ ัยและนวัต กรรม ทักษะแรงงานในอนาคตดาน Critical
Thinking in Teaching ของไทยอยูในอันดับที่ 89 ในป 2562 สูงขึ้นจากป 2561 ซึ่งอยูในอันดับที่ 97 (จาก
รายงาน The Global Competitiveness Report 2019) ใกลเคียงกับคาเปาหมายของแผนในป 2564 ที่ตั้ง
เปาหมายใหไทยอยู ในอัน ดับ ไมต่ ำกวาที่ 87 ของโลก และ ทักษะแรงงานปจ จุบั นดาน Ease of Finding
Skilled Employees อยูในอันดับที่ 86 ของโลก มีคาใกลเคียงกับเปาหมายในอันดับไมต่ำกวาที่ 85 ของโลก
ชองวางและความทาทายใหม ในประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพคนที่เกี่ยวของกับบุคลากรดาน
วิทยาศาสตร พบวา ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรทำใหจำนวนนักศึกษาลดลงอย าง
ต อ เนื ่ อ ง ขาดการวางแผนด า นกำลั ง คนในแต ล ะสาขาวิ ช า มี ก ารว า งงานของบั ณ ฑิ ต ดั ง นั ้ น ในส ว น
สถาบันอุดมศึกษาตองมีการปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณและความทาทายใหมดังกลาวขางตนเพิ่มมากขึ้น
การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยในระบบอุดมศึกษา การสนับสนุนการเคลื่อนยายบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (Talent Mobility) เพื่อแกไขปญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการ
ผลิตใหกับภาคอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของบุคลากรวิจัย พัฒนางานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น
และสามารถนำองคความรูใหมจากการทำงานมาประยุกตใชในการเรียนการสอน ในสวนของ ววน. ไดให
ความสำคัญ ในการสรางและผลิตกำลังคน ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม การสงเสริมปญญาประดิษฐ
เปนฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All) การสงเสริมการวิจัยขั้นแนวหนาและการวิจัยพื้นฐานที่
ประเทศมีศักยภาพการผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ การสงเสริม
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การเรียนรูตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต ซึ่งในชวงที่ผานมาประเทศยังคงขาดแคลนบุคลากรทางดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 ความตองการและความทาทายใหมของประเทศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ประเทศไทยจะสามารถออกจากการเปนประเทศที่ติดกับดักรายไดปานกลางนั้นจำเปนตองมี การ
เตรียมความพรอมในการพัฒนาของประเทศในดานตางๆ โดยเฉพาะสวนที่ไดรับผลกระทบ ในวิกฤตก็เปน
โอกาสสำคัญที่จะเปนความทาทายของการนำความรูในเรื่องของวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม เขาไปรวม
ในการหนุนเสริม และสนับสนุนใหเกิดผลิตภาพที่ดีโดยรวมของประเทศ ในประเด็นตาง ๆ จากการดำเนินงาน
ในระยะที่ผานมาของ แผน ววน. ในประเด็นหลักที่สำคัญตาง ทั้ง 5 เรื่อง ที่มียังมีชองวางและความทาทายใน
อนาคตที่ตองการ วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เขามาหนุนเสริมและพัฒนาตอยอด ดังนี้
(1) ดานการพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวั ต กรรม ที ่ ผ  า นมามุ  ง เน น การวิ จ ั ย เพื ่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพและสมรรถภาพกำลั ง คนด า นมนุษ ยศาสตร
สังคมศาสตร และศิลปกรรมศาสตร เพื่อใหพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 รวมถึงสงเสริมความ
เปนเลิศทางวิชาการ การพัฒนาพื้นที่และนิเวศการเรียนรูสำหรับคนทุกชวงวัย และการเรงผลิตกำลังคน
คุณภาพสูงเพื่อรองรับพื้นที่เศรษฐกิจใหมของประเทศ ความทาทายที่เปนอุปสรรคสำคัญที่ตองเรงดำเนินการ
เพื ่ อผลั กดั น ประเทศไทยให บ รรลุ ว ิ ส ั ย ทั ศนป ระเทศไทย 4.0 ได คือการพัฒ นาบุคลากรวิ จ ั ยและพั ฒ นา
ความสามารถทำงานวิจัยที่ตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมเปาหมาย
(2) ดานการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคมที่มุงเนนการวิจัย เพื่อแกไข
ป ญหาท า ทายของสั งคม รวมถึ งป ญหาดา นทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอม การปรับ ตัว ตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรับมือตอภัยพิบัติ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการเชิงสังคม และการ
พัฒนานโยบายเพื่อสรางองคความรู และความเขาใจในการแกไขปญหาไดอยางสมดุลและยั่งยืนระหวาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ในทศวรรษนี้จะเปน 10 ป แหงความทาทายของสังคมไทยและสังคมโลกใน
ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม การเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ และการปรับเขาสูสังคมสูงวัย มีความจำเปน
อยางยิ่งที่ดานการนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใชในการรับมืออยางมีประสิทธิภาพ
(3) ดานการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน พรอมทั้งยกระดับ
การพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ การวิจัยเพื่อสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
(National Quality Infrastructure: NQI) การเพิ่มศักยภาพผูประกอบการและการยกระดับกลุมอุตสาหกรรม
เปาหมาย โดยจัดสรรงบประมาณผานกรอบวิจัยสำคัญ ไดแก เกษตรและอาหารคุณภาพสูง สุขภาพและ
การแพทย ดิจิทัลแพลตฟอรม ระบบคมนาคมแหงอนาคต รวมถึงอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ โดย
มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่สำคัญ อาทิ BCG Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ
สีเขียว (BCG) การยกระดับและพัฒนาเกษตรมูลคาสูง การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสาขาเครื่องมือทางการแพทย
การพัฒนาการทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแหงอนาคต และการ
พัฒนาบุคลากรดานยานยนตไฟฟา ในความทาทายของเรื่องดังกลาวยังหนีไมพน เรื่อง การเปลี่ยนขั้วอำนาจ
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เศรษฐกิจของโลก ที่อำนาจทางเศรษฐกิจเคลื่อนยายจากประเทศพัฒนาแลวไปยังประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม
ศูนยกลางเศรษฐกิจยายจากตะวันตกสูตะวันออก ในศตวรรษที่ 21 เอเชียจะกลายเปนตลาดที่ใหญที่สุดในโลก
เปนผูนำดานเทคโนโลยี การแผอิทธิพลทางการคาของจีนและประเทศอุตสาหกรรมในเอเชียจะขยายตัว ที่เรา
จะตองรับมือและปรับตัวตอสถานการณนี้อยางหลีกหนีไมพนและรุนแรง
(4) ดานการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ มุงเนนการ
วิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อยางเทาเทียม การขจัดความยากจนรายครัวเรือน การพัฒนา
ระบบวิเคราะหขอมูล และการพัฒนาระบบคัดกรองเพื่อชวยเหลือคนจนแบบเบ็ดเสร็จแมนยำ รวมถึงการลด
ความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ผานสถาบันศึกษาในพื้นที่ ผลงานวิจัยและพัฒนาที่สำคัญ อาทิ 1. การแกไขปญหาคนจน
แบบเบ็ดเสร็จและแมนยำ 2. การพัฒนาชุมชนนวัตกรรม การพัฒนาทักษะ Upskill & Reskill ในภาคเกษตรและ
ภาคบริการ 3. การพัฒนาเมืองนาอยู การสรางนวัตกรรมเพื่อเมืองปลอดภัย : ระบบสายตรวจอัจฉริยะ แตเนื่องดวย
ผลกระทบจากการแพรระบาด ของโควิด 19 ที่เกิดขึ้น ก็ ทำใหความเหลื่อมล้ำและความไมเสมอภาคทางสังคม
(Disparity and Social Inequality) ที่เกิดความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในประเทศกำลังพัฒนาและพัฒนาแลว
ถางชองวางทางโอกาสใหกวางขึ้นเรื่อยๆ กลุมคนเปราะบางไดรับผลกระทบสูงจากประเด็นดานเศรษฐกิจความ
เหลื่อมล้ำทางสังคมเพิ่มสูงขึ้น เกิดการวางงานเฉียบพลันในวงกวาง
(5) ดานการแกปญหาวิกฤติเรงดวนของประเทศ ที่ผานมามุงเนน งานวิจัยดานเวชภัณฑเพื่อวินิจฉัย
และรักษา การผลิตหนากากอนามัยที่ การพัฒนาและผลิตชุดปองกันเชื้อโรคสำหรับบุคลากรทางการแพทย การ
ผลิตและพัฒนาชุดตรวจเชื้อโควิด-19 งานวิจัยดานวัคซีนตานไวรัสในประเทศไทย การวิจัย ChulaCov19 ของ
ศูนยวิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Chula VRC) งานวิจัยดานองคความรูพื้นฐานที่
เกี่ยวของกับระบาดวิทยาและเชื้อไวรัส การสนับสนุนการถอดรหัสพันธุกรรม SARS-CoV-2 และการจัดตั้ง
ธนาคารชีวภาพ (BioBank) ของ SARS-CoV-2 เปนตน สำหรับโอกาสและความทาทายใหม ที่เราจะสามารถ
พัฒนาตอไป คือ สงเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทยดาน Medical Tourism เพื่อตอยอดวามเขมแข็งดาน
สาธารณสุขและเพิ่มความเขมแข็งของระบบ การเปนผูนำการผลิตวัคซีน การพัฒนาระบบการสรางมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจสาธารณสุข พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานทางสาธารณสุข ผลิตยาและเวชภัณฑรวมทั้งบุคลากร
ทางการแพทยใหมีจำนวนที่เพียงพอในประเทศปรับ ปรุงระบบประกันสุขภาพใหประชาชนทั่วไป รวมทั้ง
สงเสริมการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ใหทุนวิจัยในประเด็นเรงดวน สรางความรวมมือกับตางประเทศ
1.2.2 สถานการณ แ ละความต อ งการของภาคอุ ต สาหกรรม ในด า นวิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และ
นวัตกรรม
 สถานการณ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศไทย
ปจจุบันป พ.ศ.2564 สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ยังคงแพรระบาดตอเนื่องมาจากตนป
พ.ศ. 2563 ส งผลกระทบต อสภาพคล องและการเติบ โตของเศรษฐกิจ อย างหนัก โดยเฉพาะการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมของประเทศไทย ขอมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ป พ.ศ. 2563 ระบุวา ผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ (GDP) สามไตรมาสแรกหดตัวรอยละ 6.8 เมื่อเทียบกับสามไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2562
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ที่ขยายตัวรอยละ 2.6 ปจจัยสำคัญที่ทำให GDP หดตัวเปนผลมาจากการสงออกสินคาและบริการ หดตัวรอย
ละ 19.5 การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 7.5 และภาคบริการหดตัวรอยละ 6.8 ขณะที่ สามไตรมาส
แรกของป พ.ศ. 2563 GDP สาขาอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 7.5 ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากสองไตรมาสแรก อันเปน
ผลมาจากการผอนคลายมาตรการบังคับใชมาตรการปองกันและยับยั้งการแพรระบาดของโควิด-19 รวมทั้ง
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ
นอกจากสถานการณโควิด-19 ที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยแลว ยังมีอีกความ
ทาทายที่สำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางพลิกผัน (Disruptive Technology) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเปลี่ยนแปลงของโลกเขาสูยุคดิจิทัล (Digital Ttransformations) มีบทบาทสำคัญตอการขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ การสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือโครงสร าง
อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมสูรูปแบบใหมอยางรวดเร็วมีแนวโนมที่จะเกิดกระทบอยางรุนแรง หากปรับตัวไมทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมและเทาทัน จึงจำเปน
อยางยิ่งตอการรับมือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางพลิกผัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเศรษฐกิจยุคหลังโควิด-19
ที่อุตสาหกรรมตาง ๆ หันมาใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานดิจิทัลในการยกระดับผลิตภาพทางเศรษฐกิจให
สามารถผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาสูงขึ้น สงผลใหขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเพิ่มสูงขึ้น
ดังนั้น ในการที่กาวขามปญหาและความท าทายดังกลาวจำเปนต องมีการปรั บเปลี่ย นโครงสร าง
อุตสาหกรรมดั้งเดิมสูอุตสาหกรรมใหมที่มีมูลคาและความซับซอนสูง ตามยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไทย 4.0 ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่มีเปาหมายมุงเนนตอยอดพัฒนาอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 5 กลุม ไดแก (1) กลุมอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (2) กลุมสาธารณสุข
สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย (3) กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใช
ระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม (4) กลุมดิจิทัล เทคโนโลยี อินเตอรเน็ตเชื่อมตออุปกรณ ปญญาประดิษฐและ
เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (5) กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค ทุนวัฒนธรรมและบริการที่มีมูลคาสูง
จากการวิเคราะหสถานการณความตองการของภาคอุตสาหกรรมของสาขาอุตสาหกรรมเปาหมายที่
สำคัญ พบวา ความตองการสวนใหญของภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ไดแก (1) การพัฒนากำลังคนและ
ทักษะใหตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งกำลังคนและทักษะดานดิจิทัลที่ขาด
แคลน รวมทั้งพัฒนากำลังคนใหมีทักษะรองรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคต โดยเฉพาะกำลังคนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (2) เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานดิจิทัลเขามามีบทบาทที่สำคัญในการชวยสรางและ
เพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑและบริการ (3) การยกระดับโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบ เพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและภาคบริการสูการพัฒนาในอนาคต (4) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy; BCG) เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยมุงเนนการยกระดับภาคการเกษตร และการกระตุนธุรกิจทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค (5) การ
สรางความเขมแข็งแกเศรษฐกิจฐานราก และกระจายรายไดและความเจริญสูภูมิภาค สรุปไดวา ความตองการ
ของอุตสาหกรรมเปาหมายที่สำคัญของประเทศ มีความจำเปนตองมุงเนนการสรางกำลังคน พัฒนาทักษะให
ตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม และการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อการเพิ่มมูลคาสูการสราง
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มูลคา หรือการสรางผลิตภาพ โดยยกระดับศักยภาพขีดความสามารถในการแขงขัน และยกระดับการจัดอันดับ
ของประเทศไทยในระดับสากลใหสูงขึ้น รวมถึงเปนสวนหนึ่งของหวงโซมูลคาระดับโลก
 ความต องการและความท า ทายในการพั ฒนาอุ ต สาหกรรมเป า หมายตามกรอบนโยบายและ
ยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) พ.ศ. 2566-2570
การพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมเป า หมายตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร อววน. พ.ศ. 2566-2570
แบงเปน 4 กลุมหลัก ไดแก (1) กลุมที่ใชแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
(Bio-Circular- Green Economy: BCG) โดยมุงเนน 4 สาขายุทธศาสตร ไดแก การเกษตรและอาหาร สุขภาพ
และการแพทย พลั ง งาน วั ส ดุ แ ละเคมี ช ี ว ภาพ และการท อ งเที ่ ย วและเศรษฐกิ จ สร า งสรรค (2) กลุ ม
ปญญาประดิษฐ เทคโนโลยีดิจิทัล อิเล็กทรอนิคอัจฉริยะ รวมทั้งหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (3) กลุมระบบโลจิ
สติกสและระบบราง และ (4) กลุมอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา เปนตน ซึ่งสามารถวิเคราะหความตองการและ
ความทาทายของอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดดังนี้
ความตองการและความทาทายของกลุมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่ใชแนวคิด BCG นโยบายการ
ขับเคลื่อนประเทศดวยระบบเศรษฐกิจ BCG เปนวาระแหงชาติ ตามยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการพัฒ นา
ประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 เนนการตอบโจทยการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่คำนึงถึงการ
อนุรักษฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และใหความสำคัญกับการบริโภคที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งสองเสริมการเขาถึงและใชประโยนจากความรู เทคโนโลยี
และนวัตกรรมของชุมชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดวยโมเดลเศรษฐกิจ
BCG นั ้ น ยั งมี ความต องการและความท า ทายตอการพัฒ นาที่ส ำคัญ ไดแก (1) ขาดประสิทธิภ าพการใช
ทรั พยากรธรรมชาติ (2) ใชร ู ป แบบการผลิตแบบเดิมโดยเฉพาะอยางยิ่งการเกษตรและอาหาร และการ
ทองเที่ยว (3) นําเขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากตางประเทศสงผลใหสินคามีราคาสูง ดังนั้นความทาทายที่
สำคัญที่ประเทศไทยตองเปลี่ยน คือเปลี่ยนจากผูซื้อมาเปนเจาของและผูขายเทคโนโลยีและนวัตกรรม (4)
พึ่งพารายไดนักทองเที่ยวตางชาติในสัดสวนที่สูง (5) การขาดการบูรณาการและความพรอมดานการปรับตัวตอ
การเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศ และการแก ไ ขป ญ หามลพิ ษสิ ่ ง แวดล อ มเชิ งระบบ และ (6) การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไทยเขาสูสังคมสูงวัย กลายเปนความทาทายดานการสรางและพัฒนาทักษะ
แรงงานภาคเการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น และมีผลิตภาพแรงงานทีดีขึ้น
ความต อ งการและความท า ทายของอุ ต สาหกรรมกลุ  ม ป ญ ญาประดิ ษ ฐ เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ทั ล
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ค อั จ ฉริ ย ะ รวมทั ้ ง หุ  น ยนต แ ละระบบอั ต โนมั ต ิ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดิจ ิทัล และ
ปญญาประดิษฐที่เปนไปอยางกาวกระโดดในชวงระยะเวลา 1 ทศวรรษที่ผานมา รวมทั้งความสามารถในการใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลเปนปจจัยที่สำคัญของการพัฒนาประเทศสูการพัฒนาอนาคต ทั้งนี้ในการ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลยังมีความตองการและความทาทายที่สำคัญตอการพัฒนา ไดแก (1) คาแรงขั้น
ต่ำที่เพิ่มสูงขึ้นสงผลใหไดรับผลกระทบจากการยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีคาแรงถูกกวา (2) ธุรกิจ
เทคโนโลยีดิจิทัลเปนฐานเศรษฐกิจใหมที่สำคัญแตมีปญหาที่เปนธุรกิจขนาดเล็กมาก (Micro SMEs) และมูลคา
ไมสูงพอที่จะดึงดูดเงินลงทุนจากนักลงทุน (Venture Capital) ทั้งในและตางประเทศ (3) อุตสาหกรรมไทยยัง
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ดำเนินการรูปแบบเดิม และใชแรงงานคนเปนสวนใหญทำใหไมสามารถแขงขันกับกลุมประเทศที่แขงขันดวย
นวัตกรรม (4) ประเทศไทยนำเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศมากกวาการใชเทคโนโลยีและโครงสรางพื้นฐาน
ดานดิจิทัลเขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกลุม SMEs (5) เทคโนโลยีดิจิทัลเขามามีบทบาทที่สำคัญกับ
สังคมสูงวัย โดยเฉพาะอยางยิ่งการทดแทนแรงงาน
ความตองการและความทาทายกลุมระบบโลจิสติกสและระบบราง ภาครัฐใหความสำคัญกับการ
พัฒนาระบบโลจิสติกสและระบบราง ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2560 – 2564 ระบบโลจิ ส ติ กส ของประเทศมีความไดเปรีย บดานภู มิร ัฐ ศาสตร และมีแนวระเบีย ง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค รวมทั้งเสนทางคมนาคมขนสงที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงเศรษฐกิจหลักทั้งในประเทศ
และแนวชายแดน ในการพัฒนาระบบโลจิสติกสและระบบรางยังมีความตองการและความทาทายที่สำคัญตอ
การพัฒนา ไดแก (1) การยายฐานการผลิตการคาของโลกมายังประเทศในเอเชีย ทำใหประเทศไทยจำเปนตอง
พั ฒ นาระบบเชื ่ อ มโยงเส น ทางสู  ป ระเทศเพื ่ อ นบ า น รวมทั ้ ง การพั ฒ นาบุ ค ลากรที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพ
(2) รัฐบาลจีนผลักดันนโยบายเชิงรุกในการสรางความเชื่อมโยงและความรวมกับนานาชาติ จึงจำเปนให
ผู  ป ระกอบการไทยเร งพั ฒ นาตนเองเพื ่ อรองรับ การแขงขัน ที่ร ุน แรง (3) ติดตามความกาวหนาของการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีดิจิทัล
ความตองการและความทา ทายกลุ  มอุ ตสาหกรรมยานยนตไ ฟฟา อุตสาหกรรมยานยนต ก ำลั ง
เผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่พลิกผันที่สุด ประกอบกับนโยบายการลดกาซเรือนกระจกระดับโลก
และระดับประเทศ สงผลใหหลายประเทศยกเลิกการใชยานยนตที่ใชเชื้อเพลิงฟอสซิล ดังนั้นประเทศไทย
จำเปนตองสนับสนุนใหเกิดปรับนิเวศของอุตสาหกรรมยานยนตสูยานยนตสมัยใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งยาน
ยนตไฟฟา ซึ่งเปนโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและเพิ่มการจางงานในอนาคตอีกดวย ใน
การเปลี่ยนผานไปสูอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาของไทยยังมีความตองการและความทาทายที่สำคัญตอการ
พัฒนา ไดแก (1) ประเทศไทยจำเปนตองเรงพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นสวนและประกอบตัวรถ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
แบตเตอรี่ (2) เรงพัฒนาทักษะฝมือแรงงานทั้งการ New-Skill Up-skill และ Re-skill ที่เขาใจและสามารถใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีใหม (3) จำนวนผูประกอบการในประเทศไทยที่ผลิตรถยนตไฟฟายังมีจำนวนนอย
และ (4) เรงสงเสริมโครงสรางพื้นฐานในประเทศ และมาตรการที่ดึงดูดการลงทุนอยางรอบดาน จะชวยใหไทย
ยังสามารถรักษาขีดความสามารถในการแขงขันกับฐานผลิตยานยนตประเทศอื่นได และ (5) พัฒนาผูเชี่ยวชาญ
และบุคลากรดานอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาเพิ่มขึ้นใหมีจำนวนเพียงพอ รวมทั้งพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
สำหรับการทำวิจัยใหทันสมัยและไดมาตรฐาน
 บทบาทวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายตามกรอบนโยบาย
และยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
บทบาทวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายตาม
กรอบนโยบายและยุทธศาสตร อววน. พ.ศ. 2566-2570 ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศใหเปน
ระบบเศรษฐกิจสรางคุณคา และยกระดับผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมไทยใหสามารถผลิตสินคาและ
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บริการที่มีมูลคาสูงขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งยกระดับผลิตภาพทาง
เศรษฐกิจสูการพัฒนาที่ยั่งยืน จำเปนตองใช ววน. โดยมุงเนน (1) การสรางองคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (2) การเตรียมความพรอมของกำลังแรงงานและการสรางกำลังแรงงานและผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน ใหตอบตรงความตองการของภาคอุตสาหกรรม (3) การสรางเครือขายทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
โดยเฉพาะความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนใหรวมทำการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (4) การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับเศรษฐกิจใหม โดยเฉพาะอยางยิ่ง โครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพและโครงสราง
พื้นฐานดานดิจิทัล (5) ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบใหเอื้อตอดำเนินการของผูประกอบการ นอกจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร อววน. ดังกลาวแลว บทบาท ววน. ยังให
ความสำคั ญ กั บ การพั ฒ นาผู  ป ระกอบการฐานนวั ต กรรม (Innovation Driven Enterprises : IDEs) และ
ผู  ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดย อ ม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ซึ ่ ง จั ด ได ว  า เป น
องคประกอบปจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เนนเพิ่มโอกาสและเรงพัฒนา
ศักยภาพของผูประกอบการ IDEs และ SMEs ใหสามารถใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจตลอด
กระบวนการ และปรับตัวสูธุรกิจใหม เพื่อยกระดับศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยเนน
การพึ่งพาตนเอง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและรองรับตอการเปลี่ยนแปลงตอไป
1.2.3 สถานการณ แ ละความต องการดา นเศรษฐกิจ และสังคมระดั บพื้น ที่แ ละชุ ม ชนในด า น
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
สถานการณและความตองการดานเศรษฐกิจและสังคมระดับพื้นที่ (Area Needs) ในระดับพื้นที่ 6
ภูมิภาค กลุมจังหวัดหรือจังหวัดที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและความตองการของพื้นที่ดวย
กระบวนการจัดทำแผนแบบมีสวนรวมกับภาคีเครือขายการพัฒนา(Inclusiveness) เปนขอมูลจากฐานรากขึ้น
สูบน (Bottom Up Planning) เพื่อหาชองวางความรูดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในระดับพื้นที่เพื่อ
บูรณาการเขากับแผนการพัฒนาระดับตางๆของประเทศ ทั้งเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแมบทฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 แผนพัฒนาภูมิภาค
กลุมจังหวัด และจังหวัด ที่สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาของพื้นที่ จากรายงานความกาวหนา โครงการ
จัดทำแผนบูรณาการดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อยางยั่งยืน ระยะที่1
(ก.พ. - ก.ค. 2564) 6 โดยศู น ย ว ิ จ ั ย และสนั บ สนุ น เป า หมายการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น (SDG Move)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับคณะทำงานนักวิชาการระดับภูมิภาคทั้ง 6 ภาค สถานการณที่เปนความทา
ทายสำคัญรวมกันจากพื้นที่ทั้ง 6 ภูมิภาค 1) ดานเศรษฐกิจ ผลกระทบจากแพรการระบาดของโควิด-19 สงผล
ใหการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยตกต่ำและเลวรายกวาชวงวิกฤติตมยำกุงเมื่อ ป 2540 (Parks,
Chatsuwan & Pillai, 2020; TDRI, 2020; Thai Publica, 2020) ระดับพื้นที่ทุกภูมิภาค ภาคธุรกิจ-บริการ
การทองเที่ยว และเกษตรกรไดรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมได ปญหาเศรษฐกิจหดตัวรายไดลด สงผลใหเกิด
5

6 ชล บุนนาคและคณะ, โครงการจัดทำแผนบูรณาการดานวิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อยางยั่งยืน, สกสว
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ประเด็นทางสังคมตามมา ทั้งดานปญหาความยากจน ปญหาการขายผลผลิตทางการเกษตรชะลอตัว 2) ดาน
ภาคเกษตรกรรม สถานการณที่เปนอยูของพื้นที่ระบบเกษตรไมเอื้อตอความมั่นคงทางอาหาร การถือครอง
ที่ดินเพื่อการเกษตรลดลง การเขา(ไม)ถึงเทคโนโลยีของเกษตรกร รายไดของเกษตรกรและผูผลิตอาหารราย
เล็กลดลง สงผลเศรษฐกิจภาคเกษตรถดถอย 3) คุณภาพชีวิต ดานสุขภาพและการศึ ก ษา การพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย เชื่อมโยงทั้งมิติสุขภาวะและการศึกษา เปนปญหาของทุกภูมิภาค ระบบการศึกษาที่ ไม
ตอบสนองทองถิ่น ไมเทาทันความเปลี่ยนแปลงของโลก ความไมพรอมของคนในการปรับตัวตอเทคโนโลยี
สมัยใหม กำลังแรงงานขาดทักษะที่เกี่ยวของกับการจางงาน ทักษะการเปนผูประกอบการ ที่จะรองรับสังคมสูง
วัยในอนาคต 4) ดานการพัฒนาเมือง ชุมชนและพื้นที่ชนบท ถูกจัดใหเปนความตองการที่สำคัญที่สุดทุก
ภูมิภาค พัฒนาทั้งสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมของเมืองเชื่อมโยงชนบท เปาหมายที่อยากเห็นคือ พื้นที่
สามารถปรับตัวไดทันตอพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก การยกระดับสังคมและสิ่งแวดลอม ใหมีการพัฒนา
อยางยั่งยืน 5) ดานทรัพยากร PM2.5 ภัยแลง คุณภาพน้ำ และทะเล ซึ่งมีความเกี่ยวของโดยตรงกับประเด็น
ผลผลิตทางการเกษตร ทุกภูมิภาคประชาชนประสบปญหาจากผลผลิตถดถอย จากภัยพิบัติการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ (Climate Change) 6) ดานการจัดการบริหารประเทศอยางมีธรรมาภิบาลและยุติธรรม ปญหา
หลั กของกระบวนการยุ ติ ธ รรมของไทยคื อ การใหความสำคัญ กับ ตัว บทกฎหมายในเชิ งนโยบายที ่ ม ี ผ ล
ครอบคลุมทุกพื้นที่ เรื่องโครงสรางและระบบสิทธิการเขาถึงทรัพยากรและสวัสดิการที่แตกตาง ความโปรงใส
ธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ
ความตองการดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
จากการวิเคราะหและสังเคราะหทิศทางความตองการจำเปนเรงดวนของทุกภูมิภาค ดานวิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรม ที่สำคัญของพื้นที่มิติ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอมที่สอดคลองเชื่อมโยง กรอบ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที ่ 1 3 และ เป า หมายการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs)
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
• การเสริมความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจฐานราก โดยการเพิ่มความสามารถในการผลิตและการตลาด
• แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ใหความสำคัญกับการใชทรัพยากร
การผลิตใหเกิดประโยชนสูงสุด ประโยชนจากเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค บนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรม
ความเปนทองถิ่น
• การใหความรูและเสริมศักยภาพของประชาชนในการประกอบการทางเศรษฐกิจของพื้นที่ สงเสริมให
เกษตรกรนำเทคโนโลยีใหม ในการทำการเกษตร ความรูเรื่องสินคาทองถิ่นและการพัฒนา แปรรูป
และจัดจำหนายสินคาทองถิ่น การสรางอาชีพ สรางรายได สงเสริมธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง
(SMEs) ทั่วประเทศตามความเหมาะสมสอดคลองกับบริบทและความตองการของพื้นที่
• ภาคการเกษตรและประมงควรมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสงเสริมความปลอดภัยของทั้งผูผลิตและผูบริโภค
มีการวิจัยตอยอดผลผลิตเพื่อการแปรรูป และการพัฒนาระบบการตลาดใหกับชุมชน
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• กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 กำหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศดานสังคมแหงโอกาส
และความเสมอภาค หมุดหมายที่7: ที่มุงการเพิ่มโอกาสและเรงพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาด
กลาง ขนาดยอย รวมถึงวิสาหกิจชุมชน เกิดรายได และใหเติบโตอยางมั่งคง
• เป า หมายการพั ฒ นาอย า งยั ่ ง ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) เป า หมายที ่ 8:
สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจางงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และ
การมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน
ดานการพัฒนาสังคม
• การแกไขปญหาความยากจนระดับครัวเรือน บนพื้นฐานการวิเคราะหขอมูลเชิง เพื่อประเมินศักยภาพ
พื้นฐาน และออกแบบพัฒนาขีดความสามารถเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแบบขั้นบันได
• การพัฒนาสิ่งแวดลอมของระบบการศึกษาเอื้อตอการพัฒนาคนทุกกลุมทุกชวงวัย
• การพัฒนาระดับแผนทางสาธารณะสุขใหเนนการนำเอาเทคโนโลยีเขามาใชในระดับเครือขายชุมชนให
มีประสิทธิภาพ
• การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนสังคม ระบบสุขภาพ และชุมชนเขมแข็ง
• การพัฒนาภาครัฐมีนโยบายสงเสริมใหชุมชนเขามามีบทบาทในการดูแล ตรวจสอบเรื่องการทุจริต
คอรัปชั่นอยางจริงจัง
• การออกแบบผังเมืองที่เหมาะสมกับแตละบริบท โดยนำนวัตกรรมมารวมรวมพัฒนาในการออกแบบ
ผังเมือง สนับสนุนและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการถือครองที่ดินเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
• กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่13 กำหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศดานสังคมแหงโอกาสและ
ความเสมอภาค ประกอบดวย หมุดหมายที่ 4: ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง
ที ่ ม ี ม ิ ต ิ ก ารเชื ่ อ มโยงถึ ง ด า นการยกระดั บ คุ ณ ภาพและขยายศั ก ยภาพการให บ ริ ก ารของระบบ
สาธารณสุขของไทย รวมทั้งมีความสามารถในการรับมือกับโรคระบาดและโรคอุบัติใหม หมุดหมายที่8
: ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน เพื่อลดควาเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
ทั้งในดานรายได โอกาสทางเศรษฐกิจ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หมุดหมายที่9: ไทยมีความยากจนขาม
รุนลดลง ลดความยากจนขามรุน ลดความเหลื่อมล้ำดานรายได การศึกษา สุขภาพ เพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ หมุดหมายที่12: ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่องตอบโจทยการ
พัฒนาแหงอนาคต ที่ครบคลุมคนทุกชวงวัย การเขาสูสังคมสูงวัยในอนาคตของประเทศไทย หมุด
หมายที่13: ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน
• เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เปาหมายที่1: ขจัด
ความยากจน เปาหมายที่ 2: ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ
สำหรับทุกคนในทุกวัย เปาหมายที่ 3: สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและสงเสริมสวัสดิ
ภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย เปาหมายที่ 4: สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยาง
ครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต เปาหมายที่ 11: ทำใหเมืองและ
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การตั้งถิ่นฐานของมนุษย มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิตานทานและยั่งยืน เปาหมายที่ 16:
สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรมและสราง
สถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ดานการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
• การปองกันและลดการเกิดขยะจากการบริโภค มีระบบการจัดการขยะปลายทางที่ทันสมัย สามารถ
แปรรูปขยะไปใชใหเกิดประโยชนตอไป และลดการกอปญหามลพิษไดอยางมีประสิทธิภาพ
• สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการขยะทะเล ตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง
• ศึกษาการฟนฟูปา แตละพื้นที่ เพื่อฟนฟูระบบนิเวศนใหกลับมามีความสมดุล รวมกันในระดับภาค
• การวิจัยและพัฒนาแหลงน้ำในภาคตาง ๆ รวมถึงจัดทำผังการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อยางเปนระบบ
โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนใหเขาใจและเขาถึงขอมูลอยางงายเพื่อการบริการจัดการน้ำได
ทุกระดับและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
• กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 กำหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศดานวิถีชีวิตที่ยั่งยืน หมุด
หมายที ่ 11: ไทยสามารถลดความเสี่ย งผลกระทบจากภัย ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อการรักษาความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญตอการปองกันและ
ลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เปาหมายที่ 13 : เรง
ตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น เปาหมายที่ 14: อนุรักษและใช
ประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เปาหมายที่
15: ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน จัดการปาไมอยั่งยืนตอสูการ
กลายสภาพเปนทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟนสภาพกลับมาใหม และหยุดการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เปาหมายที่ 17: เสริมความเขมแข็งใหแกกลไกการดำเนินงาน
และฟนฟูสภาพหุนสวนความรวมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
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บทที่ 2
ผลการดำเนินงานที่ผานมาจากแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2563 - 2565
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ไดจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยใหกับ
หนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) และหนวยรับงบประมาณ เริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2563 เพื่อสงเสริมการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมที่มุงเนนการแกไขปญหาทาทายสังคมและการพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดยการจัดสรร
งบประมาณกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนสงเสริม ววน.) ที่สอดคลองกับเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objective and Key Results: OKRs) ในแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (แผน
ดาน ววน.) พ.ศ. 2563-2565 โดยมีแผนงาน/โครงการที่สำคัญที่สรางผลงานวิจัยและนวัตกรรมเดน รวมทั้งมี
แผนงานที ่ มี ศั กยภาพและควรดำเนิ นงานต อเนื่องในแผนดาน ววน. ป พ.ศ. 2566-2570 สรุปรายละเอี ยด
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเปน 5 กลุมประเด็น ดังนี้
1. การพั ฒนากำลั งคน ยกระดั บสถาบัน ความรู และระบบนิเ วศดา นวิทยาศาสตร วิจ ัยและ
นวัตกรรม มุงเนนการวางพื้นฐานการพัฒนากำลังคน (โดยเฉพาะดาน ววน.) พลิกโฉมระบบวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ พรอมทั้งการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบนิเวศดานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
รวมถึงใหความสำคัญกับการวิจัยขั้นพื้นฐานและการวิจัยขั้นแนวหนาเปนสำคัญ
ผลงานวิจัยและพัฒนาที่สำคัญ คือ (1) สงเสริมการพัฒนาทักษะดานปญญาประดิษฐ (Al for All)
โดยมีบุคลากรไดรับการพัฒนารวมทั้งสิ้นมากกวา 9 หมื่นคน ซึ่งเปนกำลังสำคัญชวยพัฒนาการเติบโตและ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมไดประมาณ 76 ลานบาทตอป ประเทศมีเปาหมายของการ
พั ฒ นากำลั ง คนด า นนี ้ ในป พ.ศ. 2569 มากกวา 2 แสนคน จะทำใหร ายได ท ี่ เ กิ ด ขึ ้น จากบุ คลากรด า น
ปญญาประดิษฐเพิ่มขึ้นถึง 2,128 ลานบาท (2) เสริมสรางทักษะกำลังคน (Upskill & Reskill) กลุมเกษตรกร
ไดรับการถายทอดความรูดานการทำ Smart Farming เชน การถายทอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้ง
โดยใชระบบ AI และ IoT ทำใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นจากเดิม 1.5 เทา (3) จัดตั้งโครงการจัดตั้งศูนยวิจัย
ไพรเมทแหงชาติ นอกจากผลการวิจัยดังกลาวขางตนแลว ยังมีผลผลิตสำคัญอื่น ๆ ไดแก บทความทางวิชาการ
ที่เกิดจากการวิพากษองคความรูทางวิชาการ และชุดความรูเฉพาะในรูปแบบผลงานทางวิชาการเผยแพรทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ เปนตน
ชองวางและความทาทาย อุปสรรคสำคัญที่ตองเรงดำเนินการเพื่อผลักดันประเทศไทยใหบรรลุ
วิสัยทัศนประเทศไทย 4.0 ได คือการพัฒนาบุคลากรวิจัยและพัฒนาความสามารถทำงานวิจัยที่ตรงกับความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรมเปาหมาย โดยในป พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีบุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบทำงาน
เต็มเวลา คิดเปนสัดสวน 21 คน ตอประชากร 10,000 คน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีขีดความสามารถใน
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การแขงขันสูง 7 ประเทศไทยจะตองมุงเนนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนระดับสูงใหสามารถทำงานตอบสนองการ
พัฒนาของภาคอุตสาหกรรมเปาหมายไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
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2. ดานการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม มุงเนนการวิจัยและการสราง
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายดานสังคมและสิ่งแวดลอม โดยนำเอาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมไป
จั ดการกั บกลุ  มป ญหาด านสั งคม โดยเฉพาะอยางยิ่ งประเด็ นสังคมสู งวัย สุขภาพ การศึกษา สิ่งแวดล อม
ทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตร ถายทอดและขยายผลการใชประโยชนใหกลุมเปาหมายและพื้นที่ เพื่อสราง
ความยั่งยืนในการแกปญหาและการพัฒนาตอไป
ผลงานวิจัยและพัฒนาที่สำคัญ อาทิ ในดานสังคมสูงวัย สามารถสรางแพลตฟอรมจัดหางานสำหรับ
ผูสูงอายุ พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผูสูงอายุพึ่งตนเอง โดยในปที่ผานมาพบวาเกิดเครือขายโรงเรียนผูสูงอายุ 16
แหง (8 จังหวัด) ซึ่งมีสมาชิกรวมไมต่ำกวา 1,920 คน อีกทั้งยังมีการพัฒนาเกาอี้ยายตัวเพื่อการขับถายและ
อาบน้ำสำหรับผูสูงอายุ และการพัฒนาผาออมสุขภาพสำหรับผูสูงอายุ ในดานการบริหารจัดการมลพิษทาง
อากาศ PM2.5 ไดพัฒนาแอพพลิเคชั่น Fire D ในการจัดการเชื้อเพลิงสำหรับการจองเผาวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตร โดยไดนำไปใชจริงแลวในจังหวัดเชียงใหมพบวาสามารถลดการปลดปลอย PM2.5 และมลพิษทาง
อากาศไดประมาณรอยละ 60 การพัฒนาระบบเซ็นเซอร DustBoy สำหรับตรวจวัด PM2.5 ที่พัฒนาไดเอง
ภายในประเทศ มีความแมนยำประมาณ 85% เมื่อเทียบกับเครื่อง BetaRay ปจจุบันไดทำการติดตั้งเซ็นเซอร
DustBoy กวา 400 จุดทั่วประเทศ ในดานการบริหารจัดการน้ำ ไดมีการพัฒนา EEC Model การสนับสนุนชุด
โปรแกรมทำนายฝนล วงหน า 14 วัน และเกิดโครงการท อทองแดงโมเดล โดยสามารถติดตั้งอุปกรณวัด
ความชื้นในพื้นที่ชลประทานเพื่อลดความขัดแยงระหวางเจาหนาที่ชลประทานในพื้นที่กับกลุมผูใชน้ำในพื้นที่กวา
50,000 ไร รวม 10 ตำบล
ชองวางและความทาทาย ทศวรรษนี้จะเปน 10 ป แหงความทาทายของสังคมไทยและสังคมโลกโน
ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม การเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ และการปรับเขาสูสังคมสูงวัย การพัฒนา
ประเทศไทยที ่ ผ  านมานั ้ นมี การใช ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมไปอยางไมมีประสิทธิภาพ สงผลให
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว เกิดมลพิษทางสิ่งแวดลอม ดังเปนที่ประจั กษ
สำหรับประเด็นปญหาฝุนขนาดเล็ก (PM2.5) ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งทวีความรุนแรง
มากขึ้นซึ่งเปนประเด็นระดับโลก ทุกภาคสวนมีแนวโนมการใชน้ำที่สูงขึ้นในอนาคต ทำใหประเทศไทยมีความเสี่ยง
สูงที่จะเกิดสภาวะวิกฤต ดังนั้น จึงจำเปนตองมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ นวัตกรรมแกไขปญหามลพิษ
อยางครบวงจร รวมไปถึงการเตรียมรับมือและการปองกันภัยพิบัติ เพื่อสรางความยั่งยืนในการแกปญหา และที่
สำคัญยังตองเตรียมพรอมเขาสูสังคมสูงวัยอยางเต็มรูปแบบ เนื่องจากแนวโนมประชากรโลกที่อายุขัยที่มากขึ้น
และอัตราการเกิดที่ต่ำ สงผลตอการเปลี่ยนโครงสรางทางอายุของประชากรในสังคม จำนวนของประชากรที่เขาสู
7 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 1 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โปรแกรมที่ 1 สรางระบบผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีคุณภาพ โดย หนวย

บริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากำลังคน และทุนดานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจยั และการสรางนวัตกรรม (บพค.)
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วัยแรงงาน (15-59 ป) เริ่มลดลง ในขณะที่จำนวนประชากรวัยสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) เพิ่มมากขึ้น และมีแนวโนมจะ
เข าสู  ส ังคมสู งวัยอย างสมบู รณ (Complete-aged Society) ในป 2566 โดยที ่ ย ังไม บรรลุเปาหมายการเปน
ประเทศรายไดสูง ทั้งนี้ ทำใหแนวโนมอัตราสวนการพึ่งพิงของผูสูงอายุตอวัยแรงงานเพิ่มขึ้น และกำลังแรงงานมี
แนวโนมลดลงอยางชัดเจน สงผลใหการพึ่งพาเทคโนโลยีในภาคการผลิต และบริการมีความจำเปนมากขึ้น และ
ภาครัฐอาจจะตองแบกภาระคาใชจายดานสวัสดิการและสุขภาพที่เพิ่มขึ้น
3. ดานการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน พรอมทั้งยกระดับการ
พึ่งพาตนเองในระดับประเทศ มุงเนนการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อยกระดับการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืนและ
พัฒนาภาคเศรษฐกิจเพื่ อเพิ่ มขี ดความสามารถในการแขงขันของประเทศ สงเสริมใหนโยบายของประเทศที่
ตองการผลักดันใหเปนประเทศที่หลุดพนจากการเปนประเทศที่ติดกับดักประเทศรายไดปานกลางและการเปน
ประเทศ ที่พัฒนาแลวบนฐานของการพึ่งพาตนเองไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
ผลงานวิจัยและพัฒนาที่สำคัญ อาทิ BCG Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) การยกระดับและพัฒนาเกษตรมูลคาสูง: การพัฒนาสายพันธุยางพาราใหมที่ปลูกงาย
เจริญเติบโตดี และใหผลผลิตน้ำยางสูงเฉลี่ย 400 กิโลกรัม/ไร/ป ซึ่งสูงกวาพันธุปกติถึง 2 เทา โดยสายพันธดังกลาว
ไดถูกนำไปใชจริงแลวกวา 1,000 ไร เกิดการเพิ่มมูลคายางพาราดวยเทคโนโลยี ผานการนำไปใชทำถนนลาดยางกวา
4,610 กิโลเมตร ในพื้นที่ 73 จังหวัด โดยเกษตรชาวสวนยางจะมีโอกาสไดรับเงินจากการขายน้ำยางสดเปนเงิน
ประมาณ 194,651 บาทตอระยะทาง 1 กิโลเมตร การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสาขาเครื่องมือทางการแพทย
เชน วัสดุทางการแพทย ครุภัณฑและซอฟตแวรทางการแพทย น้ำยาและชุดตรวจวินิจฉัย เพื่อชวยใหเกิดการบริการ
ทางดานการแพทยอยางแมนยำ เพิ่มการเขาถึงการรักษาของประชาชนไดอยางทั่วถึง การพัฒนาแพลตฟอรมการ
เรงรัดและพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบ น้ำยา และอุปกรณทางการแพทย สูการใชประโยชนเชิงพาณิชย การ
พัฒนาการทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค: ในป 2563-2564 มีผูเขามาใชขอมูลที่เผยแพรผานสื่อออนไลน/สื่อ
สาธารณะ ไมต่ำกวา 200,000 คน Media Value ไมต่ำกวา 1 ลานบาท เกิดการจางงานแรงงานที่ใชความรูและ
ทักษะในอุตสาหกรรมเปาหมาย BCG เพิ่มขึ้นไมนอยกวา 1,000,000 ตำแหนง สรางการวิจัยตอยอดเปนมูลคา
งานวิจัย ไมต่ำกวา 200 ลานบาท วิสาหกิจฐานนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ BCG เพิ่มขึ้น 10,000 ราย
ยกระดับความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวและตอยอดอุตสาหกรรมรากฐาน บนฐานเศรษฐกิจ BCG
และมูลคาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากเศรษฐกิจ BCG ทั้งหมดไมต่ำกวารอยละ 25 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแหงอนาคต สงเสริมการพัฒนายานยนตสมัยใหม มุงเนนยานยนตไฟฟา
และระบบราง โดยตอยอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ มีผลลัพธที่เกิดขึ้นคือ ไดตนแบบรถบรรทุกไฟฟา ทั้งแบบ
4 ลอ 6 ลอ 10 ลอ และรถหัวลากไฟฟา พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานสถานีชารจไฟฟา สถานีทดสอบและ
บริการซอมบำรุง แพลตฟอรมดิจิทัลการบริหารกลุมรถ และการพัฒนาบุคลากรดานยานยนตไฟฟา
ชองวางและความทาทายใหม การเปลี่ยนขั้วอำนาจเศรษฐกิจของโลก ที่อำนาจทางเศรษฐกิจเคลื่อนยาย
จากประเทศพัฒนาแลวไปยังประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม ศูนยกลางเศรษฐกิจยายจากตะวันตกสูตะวันออก ใน
ศตวรรษที่ 21 เอเชียจะกลายเปนตลาดที่ใหญที่สุดในโลก เปนผูนำดานเทคโนโลยี การแผอิทธิพลทางการคาของ
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จีนและประเทศอุตสาหกรรมในเอเชียจะขยายตัว อยางไรก็ตาม ภายหลังเหตุการณโควิด-19 มีแนวโนมวาความ
รวมมือระหวางประเทศจะลดลง กลายเปนโลกหลายขั้วอำนาจหรือโลกที่เปนเสี่ยงเสี้ยว ผลที่อาจเกิดขึ้นคือ กระแส
โลกาภิวัตนยอนกลับ (Reversed Globalization) และโลกจะเขาสูสภาวะไรผูนำ ความรวมมือในการแกปญหา
ระดับโลกจะทำไดยากขึ้น ผูนำประเทศเลือกสนใจปญหาภายในประเทศมากกวาปญหาระดับโลก เกิดการกีดกัน
ทางการคา (Protectionism) สงผลตอระเบียบและกติกาการคาใหมของโลกหลังวิกฤตโควิด-19 ประเทศไทยจึง
ตองเรงพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในประเทศในการพึ่งพาตนเองและพัฒนาเศรษฐกิจอยาง
ยั่งยืน
4. ดานการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ มุงเนนการวิจัย
และสรางนวัตกรรมในการพัฒนาระบบและกลไก เพื่อสรางการเขาถึงโอกาสในการพัฒนาเชิงพื้นที่ไดอยางเทา
เทียม นำไปสูการขจัดความยากจนอยางตรงจุด ลดความเหลื่อมล้ำ มีการกระจายรายไดอยางทั่วถึง เพิ่มความ
เขมแข็งของศักยภาพในทองถิ่นเปนการวางรากฐานที่มั่นคงใหกับเศรษฐกิจไทยในอนาคต เพื่อสรางศูนยกลาง
ความเจริญในท องถิ่ นดวยนวัตกรรม ผลงานวิจัยและพั ฒนาที ่สำคั ญ อาทิ 1. การแกไขป ญหาคนจนแบบ
เบ็ดเสร็จและแมนยำ ในป พ.ศ. 2563 ไดมีการพัฒนา“ระบบการแกไขปญหาความยากจนอยางเบ็ดเสร็จและ
แมนยำ (Personalize Poverty Alleviation: PPA)” ในพื้นที่นำรอง 10 จังหวัดที่มีรายไดนอยที่สุด รวม 95,814
ครัวเรือน 365,567 ราย สามารถพัฒนากลไกการบูรณาการความรวมมือในการแกไขปญหาความยากจนรวมกับ
11 หนวยงาน ภายใตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) และกระทรวงมหาดไทย (มท.)
และนำมาขยายผลเปน 20 จังหวัดยากจนในป พ.ศ. 2564 ผลักดันกลไกการบูรณาการความรวมมือการแกไข
ความยากจน เปนแผนจังหวัด แผนทองถิ่นทั่วประเทศในป พ.ศ. 2565 2. การพัฒนาชุมชนนวัตกรรม ภายใต
กรอบการดำเนินงานในป พ.ศ. 2563 -2564 มีพื้นที่เปาหมายการพัฒนารวม 38 พื้นที่ เกิดการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรม (Cultural Space) อยางนอย 31 ยานทั่วประเทศ และสงเสริมการพั ฒนา
ผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเชิงวัฒนธรรม อยางนอยจำนวน 12 ราย สงเสริมการสรางกลุมวิสาหกิจชุมชน/
OTOP จำนวน 417 กลุม เกิดผูประกอบการในชุมชน/รุนใหม เพื่อยกระดับการผลิตที่มีมาตรฐาน 40 กลุม และ
เป นการพั ฒนาทั กษะ Upskill & Reskill ในภาคเกษตรและภาคบริ การ 200 คน 3. การพัฒนาเมื องน าอยู
สนับสนุนงานวิจัยเพื่อเสริมสรางพลังทองถิ่นดานคุณคา มูลคา และการสืบสานมรดกวัฒนธรรม ใหเขมแข็งสูการ
เปนเมืองมรดกเราและเมืองมรดกโลก การพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสรางสรรคในลานนา และการสรางนวัตกรรมเพื่อ
เมืองปลอดภัย: ระบบสายตรวจอัจฉริยะ
ชองวางและความทาทายใหม ความเหลื่อมล้ำและความไมเสมอภาคทางสังคม (Disparity and
Social Inequality) ที่เกิดความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในประเทศกำลังพัฒนาและพัฒนาแลว ที่จะถางชองวาง
ทางโอกาสใหกวางขึ้นเรื่อยๆ ทั้งยังอาจจะชะลอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอีกดวย โดยเฉพาะความเหลื่อม
ล้ำดานรายไดที่เกิดเพิ่มสูงขึ้นทั่วทั้งโลก ประกอบกับวิกฤตโควิด-19 ที่เปนตัวเรงความรุนแรงของปญหาความ
เหลื่อมล้ำ ระหวางคนรวยและยากจนใหเห็นอยางชัดเจนมากขึ้น โดยมีประชากรโลกหลายรอยลานคนที่ยังคงตก
งาน ในสวนของประเทศไทยก็ยังคงเผชิญกับปญหาความเหลื่อมล้ำและความไมเทาเทียมกันในสังคมในระดับที่
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รุนแรงและหลากหลายมิติมาอยางตอเนื่อง ทั้งความเหลื่อมล้ำดานรายได ดานความมั่งคั่ง ดานการศึกษา ดาน
สวัสดิการสังคม ดานกระบวนการยุติธรรม และดานความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (Digital Divide) เปนตน รวมถึง
ความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ดวยโครงสรางเมืองที่มีลักษณะโตเดี่ยว ทำใหเกิดปญหาเชิงโครงสรางอำนาจที่นำไปสู
การกระจุกตัวของการพัฒนา และสงผลตอเนื่องใหเกิดปญหาความยากจนและความสามารถในการรับมือตอ
ความทาทายตาง ๆ ที่ประเทศไทยตองเผชิญ
5. ดานการแกปญหาวิกฤติเรงดวนของประเทศ มุงใหความสำคัญกับการวิจัยและสรางนวัตกรรม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแกปญหาวิกฤติของประเทศที่เปนปญหาเรงดวน ทำใหประเทศไทยมี
ความสามารถในการจัดการและฟนตัวอยางมีประสิทธิภาพ (Resilience) มีศักยภาพในการพึ่งตนเองดาน
ความรู กำลังคนและโครงสรางพื้นฐานดาน ววน. เพื่อสนับสนุนการจัดการภาวะวิกฤติเรงดวนและการฟนตัว
หลังภาวะวิกฤติ ผลงานวิจัยและพัฒนาที่สำคัญ อาทิ งานวิจัยดานเวชภัณฑเพื่อวินิจฉัยและรักษา การผลิต
หนากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการปองกันเชื้อโรค อาทิ หนากากผา WIN Masks หนากาก
นาโน และ หนากากซิลิโคนชนิด N99 โดยไดมีการสงมอบใหกับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย แลวกวา
234,000 ชิ้น การพัฒนาและผลิตชุดปองกันเชื้อโรคสำหรับบุคลากรทางการแพทย โดยสงมอบชุดดังกลาวไป
ใชในการปฏิบัติงานจริง จำนวนมากกวา 44,000 ชุด การผลิตและพัฒนาชุดตรวจเชื้อโควิด-19 ไดแก ชุด
ตรวจ SARS-CoV-2 ดวยวิธี Real-Time PCR (RT-PCR) และดวยวิธีแลมปเปลี่ยนสี (RT-LAMP) โดยไดสงมอบ
ให กั บโรงพยาบาลและห องปฏิ บ ั ติ การที ่ ใชในการตรวจคัดกรองผู ป วยในประเทศมากกวา 130,000 ชุ ด
นอกจากยังสนับสนุนงานวิจัยในดานอื่นๆ อาทิเชน งานวิจัยดานวัคซีนตานไวรัสในประเทศไทย การวิจัย
ChulaCov19 ของศูนยวิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Chula VRC) งานวิจัยและ
นวัตกรรมดานการดูแลผูปวย การสรางนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศและกำจัดเชื้อไวรัส การสรางนวัตกรรม
อุปกรณ Smart Pulz Platform การดูแลผูปวยออนไลนสำหรับโรงพยาบาล โดยไดสงมอบใหกับโรงพยาบาล
25 แหง งานวิจัยดานองคความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของกับระบาดวิทยาและเชื้อไวรัส การสนับสนุนการถอดรหัส
พันธุกรรม SARS-CoV-2 และการจัดตั้งธนาคารชีวภาพ (BioBank) ของ SARS-CoV-2 เปนตน
ชองวางและความทาทายใหม เหตุการณสำคัญที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤติครั้งใหญที่สุด การระบาด
ของโควิด-19 จนถึงปจจุบัน ทั่วโลกมีผูติดเชื้อไปแลวกวา 183 ลานคน เสียชีวิตมากกวา 3 ลานคน และยังมีผู
ติดเชื้อใหมวันละกวา 4 แสนราย 8 ในขณะที่ประเทศไทยก็ไดรับผลกระทบอยางหนักจากการระบาดของโควิด19 ระลอก 3 เชนเดียวกัน โดยการแพรกระจายของเชื้อสายพันธุเดลตา อัลฟาและเบตา สงผลใหยอดผูติดเชื้อ
สะสม และจำนวนผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ขณะนี้ระบบสาธารณสุขของประเทศกำลังเขาขั้นวิกฤต อีก
ทั้งอัตราการฉีดวัคซีนภายในประเทศยังไมเพียงพอตอการควบคุมการแพรระบาดได ปญหาดังกลาวส งผล
กระทบในดานเศรษฐกิจมีผลใหทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจเปราะบางมากขึ้นจากระลอกแรก จากรายงาน
เศรษฐกิจ Global Economic Prospects ของธนาคารโลกฉบับลาสุด ไดจัดใหไทยอยูในกลุมประเทศที่การ
7

8 Our World in Data (2021). Coronavirus Pandemic (COVID-19). (Information as of July 1, 2021)
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เติบโตอยูในระดับต่ำกวาชวงกอนเกิดโรคระบาดรวมกับอินโดนีเซียและฟลิปปนส และคาดการณอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทย ป 2564 เหลือเติบโตที่ 2.2% 9 ประชาชนจำนวนมากประสบกับ
ภาวะรายไดลดลงอยางกะทันหัน (Income shock) หรือบางรายไมมีรายไดเลย ในขณะที่คาใชจายไมไดลดลง
สงผลใหความสามารถในการชำระหนี้ลดลงและมีหนี้สูงขึ้น โดยหนี้ครัวเรือนไทยสูงขึ้นถึง 90% ตอ GDP สูง
ที่สุดในรอบ 18 ป 10
8

9

สรุปผลการดำเนินงานของกองทุนสงเสริม ววน. ในภาพรวม
กองทุ น ส งเสริ ม ววน. ได ร ั บ การจั ด สรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ ายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนปแรกในวงเงินงบประมาณ 12,554.5656 ลานบาท ซึ่งแบงเปนงบประมาณ
สำหรับทุนสนั บสนุ นงานเชิ งกลยุ ทธ (Strategic Fund) จำนวน 8,383.7906 ลานบาท เพื่อจัดสรรผ าน 7
หนวยบริหารและจัดการทุน และงบประมาณสำหรับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) จำนวน
4,170.7750 ลานบาท เพื่อจัดสรรใหกับ 58 หนวยงานในระบบ ววน. สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองทุ น ส ง เสริ ม ววน. ได ร ั บ การจั ด สรรงบประมาณจำนวน 19,916.6305 ล า นบาท ซึ ่ ง เพิ ่ ม ขึ ้ น จาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 58.64 โดยแบงเปนงบประมาณสำหรับทุนสนับสนุน งาน
เชิงกลยุทธ (Strategic Fund) จำนวน 11,258.0000 ลานบาท เพื่อจัดสรรผาน 7 หนวยบริหารและจัดการทุน
และงบประมาณสำหรับทุนสนับสนุนงานพืน้ ฐาน (Fundamental Fund) จำนวน 8,658.6305 ลานบาท เพื่อ
จัดสรรใหกับ 166 หนวยงาน
การดำเนินงานของระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ มีความประสงคเพื่อใหไดมาซึ่ง
วิทยาการและนวัตกรรมที่สำคัญผานกรอบยุทธศาสตร 4 แพลตฟอรม 17 โปรแกรม ประกอบดวย (1) การ
พัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรูและระบบนิเวศ ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (2) การวิจัยและ
สรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายดานสังคมและสิ่งแวดลอม (3) การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ภาคเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (4) การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ
นวัตกรรม และ การแกปญหาวิกฤตเรงดวนของประเทศ ทั้งนี้จะมีการระบุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ
(OKRs) ที่สามารถวัดและประเมินผลได โดยมีการเปรียบเทียบงบประมาณรายแพลตฟอรม ปงบประมาณ พ.ศ.
2563-2565 ดังนี้

9 ‘เวิลดแบงก’ หั่น GDP ไทยปนี้เหลือ 2.2% จากเดิม 4% สวนทางเศรษฐกิจโลกที่ดขี นึ้ เหตุยอดผูต ิดเชือ้ โควิด-19 ยังสูง กระจายวัคซีนชา, The Standard, (9
มิ.ย. 64)

10 ผลสำรวจศูนยวิจยั กสิรกรไทย, “หนี้ครัวเรือนทะลุระดับ 90% ตอจีดีพี ตอกย้ำวังวนหนี้-รายไดไมพอใชจาย”, โพสตทูเดย, (2 ก.ค. 2564)

30
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบงบประมาณรายแพลตฟอรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
แพลตฟอรม

งบประมาณจัดสรร
2563
ลานบาท
%

งบประมาณจัดสรร
2564
ลานบาท
%

งบประมาณตาม
ราง พ.ร.บ. 2565
ลานบาท
%

แพลตฟอรม 1 การพัฒนากำลังคนและ
สถาบันความรู

2,969.9455

23.7

5,620.5338

28.2

3,581.5713

25.26

แพลตฟอรม 2 การวิจัยและสราง
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของ
สังคม
แพลตฟอรม 3 การวิจัยและสราง
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แขงขัน
แพลตฟอรม 4 การวิจัยและสราง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และ
ลดความเหลื่อมล้ำ
โปรแกรม 16 การปฏิรูประบบการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม
โปรแกรม 17 การแกปญหาวิกฤตของ
ประเทศ

2,237.7006

17.8

3,171.4731

15.9

3,050.5478

21.52

5,911.1607

47.1

5,678.5200

28.5

4,452.5998

31.41

1,083.8948

8.6

1,756.4796

8.8

1,371.2817

9.67

351.8640

2.8

2,225.9240

11.2

1,082.6300

7.64

-

-

1,463.7000

7.4

637.4232

4.5

รวมงบประมาณ

12,554.5656

100

19,916.6305

100

14,176.0538

100
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บทที่ 3
ความสอดคลองกับแผนระดับชาติ และกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
3.1 ความสอดคลองของแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และแผนระดับ 1 แผนระดับ 2 และ
แผนระดับ 3
แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 กำหนดประเด็นสำคัญตามแผนสาม
ระดับ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 แผนปฏิบัติราชการ และนโยบายที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2 ประเด็นสำคัญของแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่สอดคลองกับแผนสามระดับ ไดแก
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 แผนปฏิบัติราชการ และนโยบายที่เกี่ยวของ
ประเด็นสำคัญในแผนดาน ววน.ตามยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทฯ แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ
1. การพัฒนาเศรษฐกิจ
1.1 พัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตโดยใชโมเดล
เศรษฐกิจ BCG (เกษตรและอาหาร การแพทยและสุขภาพ
ทองเที่ยว และพลังาน วัสดุและเคมีชีวภาพ)
1.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูล ปญญาประดิษฐ
อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ รวมทั้งหุนยนตและระบบอัตโนมัติ
ในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมและบริการ
1.3 พัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศใหเปนจุดยุทธศาสตรที่
สำคัญของภูมิภาค และสามารถแขงขันได
1.4 พัฒนาการคมนาคมขนสงของประเทศดานระบบรางใหรองรับ
การขยายตัวและการเปนฐานการผลิตของภูมิภาค เพื่อการ
สงออกสูตลาดโลก และอุตสาหกรรมยานยนตปรับตัวสูการ
เปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาของอาเซียน
1.5 พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
รวมถึง SMEs และ IDEs ที่เขมแข็ง มีศักยภาพสูง เพื่อ
ยกระดับการพึ่งพาตนเองและแขงขันได

ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ
แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ
- ยุทธศาสตรชาติที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน
- ยุทธศาสตรชาติที่ 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม
- แผนแมบทที่ 4 ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหง
อนาคต
- แผนแมบทที่ 7 ประเด็นโครงสรางพื้นฐานระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล
- แผนแมบทที่ 16 ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก
- แผนแมบทเฉพาะกิจโควิด-19
- แผนการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ
- แผนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข
- แผนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน
- กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 13 พ.ศ. 2566-2570
“พลิกโฉมประเทศไทยสู เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคม
เดินหนาอยางยัง่ ยืน”
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ประเด็นสำคัญในแผนดาน ววน.ตามยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทฯ แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ
-

-

-

2. การพัฒนาสังคม
2.1 สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุขและ
การศึกษาเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะผูมีรายไดนอย
และกลุมผูดอยโอกาส

ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ
แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 3 ป
(พ.ศ. 2563 - 2565)
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 3 ป (พ.ศ.
2563 - 2565)
แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 2564)
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงพลังงาน ระยะ 3 ป (พ.ศ.
2563 - 2565)
แผนปฏิบัติการราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2564)
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ระยะ 3 ป (พ.ศ.
2563 - 2565)
นโยบายนายกรัฐมนตรี 13 ม.ค. 64 (การจัดทำงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565)
มติ ครม. 23 พ.ย. 63
นโยบาย รมว.อว. 15 ส.ค. 63 (แนวคิดยุทธศาสตรในการ
ดำเนินงานขับเคลื่อนกระทรวง อว.) 25 ธ.ค.63
(คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องดานการสงเสริมระบบ
นิเวศนวัตกรรมและการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎและ
ระเบียบ) และ 8 ม.ค. 64 (การจัดทำงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565)
Six Transformations (Energy, Sustainable Industry,
Digital Revolution for Sustainable Development
Inequality)

- ยุทธศาสตรชาติที่ 1 ดานความมั่นคง
- ยุทธศาสตรชาติที่ 3 ดานพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- ยุทธศาสตรชาติที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม
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ประเด็นสำคัญในแผนดาน ววน.ตามยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทฯ แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ
2.2 ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศใหสามารถ
พรอมรับ และตอบโตภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากโรคระบาด
ระดับชาติ และโรคอุบัติใหม
2.3 มุงขจัดความยากจนทุกรูปแบบและลดความยากจน
ขามรุน
2.4 มุงแกไขปญหารากเหงาของสังคม มุงเนนการแกไขปญหา
ทุจริตคอรรัปชั่น สรางสังคมคุณธรรม สมานฉันทและมีธรร
มาภิบาล
2.5 พัฒนาความพรอมของระบบและกลไกเพื่อรองรับสังคม
สูงวัยเชิงรุกเพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสอยางเต็มที่ในการ
พึ่งตนเองของผูสูงอายุ และการอยูรวมกันของคนทุกชวงวัย
2.6 พัฒนาพื้นที่และเมืองนาอยูอ ัจฉริยะในทุกภูมิภาค กระจาย
ศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน
เชื่อมโยงกับการพัฒนาภาคชนบท เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ระหวางพื้นที่
2.7 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา
พึ่งตนเองและจัดการตนเอง เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ และ
การปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
2.8 สังคมไทยไรความรุนแรง ประชาชนมีความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพสาธารณะในการดำรงชีวิต

-

-

ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ
แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรชาติที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรชาติที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแมบทที่ 1 ประเด็นความมัน่ คง
แผนแมบทที่ 6 ประเด็นพืน้ ที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ
แผนแมบทที่ 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวง
ชีวิต
แผนแมบทที่ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู
แผนแมบทที่ 13 ประเด็นการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะ
ที่ดี
แผนแมบทที่ 15 ประเด็นพลังทางสังคม
แผนแมบทที่ 17 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกัน
ทางสังคม
แผนแมบทที่ 18 ประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน
แผนแมบทที่ 21 ประเด็นการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
แผนแมบทเฉพาะกิจโควิด-19
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
แผนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข และแผน Big Rock
ดานสาธารณสุข
แผนการปฏิรูปประเทศดานสังคม
แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 13 พ.ศ. 2566-2570
“พลิกโฉมประเทศไทยสู เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคม
เดินหนาอยางยัง่ ยืน”
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 3 ป (พ.ศ.
2563 - 2565)
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 3 ป (พ.ศ.
2563 - 2565)
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม
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ประเด็นสำคัญในแผนดาน ววน.ตามยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทฯ แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ
-

-

3. ดานการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม
3.1 พัฒนาเครื่องมือและกลไกในการยกระดับระบบบริหารจัดการ
และแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเขา
สูสังคมคารบอนต่ำ
3.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใหพรอมรับ ปรับตัว และ
รองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น

ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ
แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 3 ป
(พ.ศ. 2563 - 2565)
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงแรงงาน ระยะ 3 ป (พ.ศ.
2563 - 2565)
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565)
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไท ระยะ 3 ป (พ.ศ.
2563 - 2565)
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2564)
นโยบายนายกรัฐมนตรี 30 ต.ค. 63 และ 16 พ.ค. 64
มติ ครม. 30 มี.ค. 64
มติสภานโยบาย 4 ก.พ. 64
มติสภานโยบาย 19 ก.ค. 64
นโยบาย สศช. 21 พ.ค. 64
นโยบาย รมว.อว. 15 ส.ค. 63 (แนวคิดยุทธศาสตรในการ
ดำเนินงานขับเคลื่อนกระทรวง อว.) และ 8 ม.ค. 64 (การ
จัดทำงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2565)
นโยบาย กสว. 26 มี.ค. 64
Six Transformations to Achieve the SDGs
(Education, Inequality, Health, Well-being,
Demography, Sustainable Cities, Communities)

- ยุทธศาสตรชาติที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
- แผนแมบทที่ 18 ประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน
- แผนแมบทที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
- แผนแมบทที่ 23 ประเด็นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
- แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.
2558-2593
- แผนการปฏิรูปประเทศดานสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
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ประเด็นสำคัญในแผนดาน ววน.ตามยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทฯ แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ
-

4. การศึกษาและการเรียนรู
4.1 ยกระดับระบบการอุดมศึกษาแบบไรรอยตอ เชื่อมโยงระบบ
การเรียนรูใหม ทั้งลักษณะ degree, non–degree และการ
เรียนรูตลอดชีวิต สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน และสามารถประกอบอาชีพอิสระ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการพัฒนาแพลตฟอรมการอุดมศึกษาใหม
4.2 พลิกโฉมระบบอุดมศึกษาเพื่อใหมีศักยภาพและความ
เชี่ยวชาญในดานการผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง
ตามจุดมุงเนนและอัตลักษณ เพื่อตอบโจทยการพัฒนาแหง
อนาคต
4.3 พลิกโฉมสถาบัน/หนวยงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ให
ทัดเทียมระดับนานาชาติ และตอบสนองจุดมุงเนนการสราง
คุณคาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
4.4 ยกระดับสถาบันอุดมศึกษาและสถาบัน/หนวยงานวิจัยใหเปน
ศูนยกลางความรวมมือดานการศึกษา ระดับนานาชาติ
โดยเฉพาะอยางยิ่งศาสตรโลกตะวันออก

ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ
แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 13 พ.ศ. 2566-2570
“พลิกโฉมประเทศไทยสู เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคม
เดินหนาอยางยัง่ ยืน”
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ระยะ 3 ป (พ.ศ.2563 - 2565)
มติ ครม. 5 พ.ค. 64
นโยบาย รมว.อว. 8 ม.ค. 64 (การจัดทำงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565)
Six Transformations (Sustainable Food, Land,
Water and Oceans)

- ยุทธศาสตรชาติที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน
- ยุทธศาสตรชาติที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- แผนแมบทที่ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู
- แผนแมบทที่ 23 การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
- แผนแมบทเฉพาะกิจโควิด-19
- แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
- กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 13 พ.ศ. 2566-2570
“พลิกโฉมประเทศไทยสู เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคม
เดินหนาอยางยัง่ ยืน”
- แผนดานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2564-2570
- มติสภานโยบาย 5 พ.ย. 63
- นโยบาย รมว.อว. 8 ม.ค. 64 (การจัดทำงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565)
- Six Transformations (Education)

5. การพัฒนาและยกระดับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อ
วางรากฐานอนาคต
5.1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชนั้ แนวหนา (Frontier Research) - ยุทธศาสตรชาติที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการ
ที่สรางองคความรูใหมดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร
แขงขัน
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ประเด็นสำคัญในแผนดาน ววน.ตามยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทฯ แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ
มนุษยศาสตรและศิลปกรรมศาสตร ที่เปนรากฐานของ
เทคโนโลยีขนั้ แนวหนา และการพัฒนาประเทศแหงอนาคต
5.2 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูอนาคต เพื่อขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต รวมถึงการนำเทคโนโลยี
ขั้นแนวหนา (Frontier Research) มาประยุกตใชและพัฒนา
ตอยอด
5.3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม สูอนาคตที่จำเปน เพือ่ รองรับโครงสราง
เศรษฐกิจและสังคมตามเปาหมายของประเทศในอนาคต

-

-

ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ
แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรชาติที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม
แผนแมบทที่ 4 ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหง
อนาคต
แผนแมบทที่ 7 ประเด็นโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล
แผนแมบทที่ 23 ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนแมบทเฉพาะกิจโควิด-19
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 13 พ.ศ. 2566-2570
“พลิกโฉมประเทศไทยสู เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคม
เดินหนาอยางยัง่ ยืน”
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม
แผนดานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2564-2570
นโยบาย รมว.อว. 15 ส.ค. 63 (แนวคิดยุทธศาสตรในการ
ดำเนินงานขับเคลื่อนกระทรวง อว.) 23 พ.ย. 63, 14 ธ.ค.
63 และ 8 ม.ค. 64 (การจัดทำงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565)

หมายเหตุ: รายละเอียดของตารางที่ 2 ความเชื่อมโยงสอดคลองกับแผนระดับชาติและนโยบายที่เกี่ยวของ
แสดงในภาคผนวก ข
3.2 ความสอดคลองกับกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2566-2570
แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 ไดยึดกรอบความเชื่อมโยงและการบูร
ณาการวิสัยทัศน และยุทธศาสตรดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หลักการเชิงนโยบาย
และจุดมุงเนนของนโยบาย ตามที่กำหนดในกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ.2566-2570 ในการจัดทำยุทธศาสตรและแผน (ดูกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2566-2570 ในภาคผนวก ค)
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ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฯ
แผนการปฏิร ูปประเทศ
กรอบแผนพัฒ นาฯ ฉบับ 13
และนโยบายที�เกี�ยวข้อง

วิ สัยทัศน์
สานพลังการอุดมศึ กษา วิ ทยาศาสตร์
วิ จัยและนวัตกรรมไทย พลิก โฉมให้ ประเทศมี การพัฒนาอย่า ง
รวดเร็วและยังยื
� น ยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันด้ วยเศรษฐกิ จสร้ างคุณค่ า
และพร้ อมก้ าวสู่อ นาคต
ยุทธศาสตร์ที� 1
การพัฒ นาเศรษฐกิจ ไทย
ด้ว ยเศรษฐกิจ สร้างคุณค่า
และเศรษฐกิจ สร้างสรรค์
ให้มีความสามารถในการแข่งข ัน
และพึ� งพาตนเองได้อย่างยงยื
ั� น
พร้อมสู่ อนาคต

กํา ลังคน

ยุทธศาสตร์ที� 2
การยกระดับ
สังคมและสิ� งแวดล้อม
ให้มีการพัฒ นาอย่างยงยื
ั � น สามารถ แก้ไข
ปัญหาท้าทาย
และปรับตัวได้ท ันต่อพลวัต
การเปลี�ยนแปลงของโลก

ววน. (สรรพวิ ทยาการ)

ยุทธศาสตร์ที� 3
การพัฒ นาวิ ทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิ จัยและ
นวัตกรรมระดับขนแนวหน้
ั�
า
ที�ก้าวหน้าลายุ
ํ� ค เพื� อสร้าง
โอกาสใหม่และความพร้อม
ของประเทศในอนาคต

ระบบนิ เวศ

ยุทธศาสตร์ที� 4
การพัฒ นาก ําล ังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิ จัยให้เป็นฐานการข ับเคลื�อนการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
แบบก้าวกระโดดและอย่างยงยื
ั� น

กระทรวงการอุ ดมศึกษา วิ ทยาศาสตร์ วิ จยั และนวัตกรรม(อว.)

8

รูปที่ 1 ความเชื่อมโยง และการบูรณาการวิสัยทัศน และยุทธศาสตรดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและ
นวัตกรรม สำหรับการจัดทำและการขับเคลื่อนแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
และแผนดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2566-2570
แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2566-2570 ไดใชหลักการเชิงนโยบาย ที่ตามกำหนด
ในกรอบนโยบายและยุทธศาสตรดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม คือ ใหเปนการกาว
กระโดดครั้งใหญ (Take a Giant Step) ของประเทศ ดวยการสนธิกำลังของการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม มีธง บอกทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน ทาทายและทำไดจริง เกิดผลจริงในกรอบเวลาที่
กำหนด และสรางแรงบันดาลใจ เกงในบางเรื่องที่สำคัญ (ระดับโลก ระดับภูมิภาค) ไมทำทุกเรื่อง เนนการ
ใชการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เปนเครื่องมือในการพัฒนาตลอดหวงโซการผลิตและ
บริการ อีกทั้งพรอมในการกาวสูอนาคต ใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานที่มี และลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
เพิ่ม เนนการพัฒนาโดยมีเปาหมายคูขนานคือ ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันและความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน บูรณาการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ขามศาสตร
ขามกระทรวง รวมทั้งการสรางความรวมมือและการดึงภาคเอกชนและภาคีภาคสวนตางๆมารวมยกระดับ
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การพัฒนาในลักษณะและรูปแบบตางๆรวมทั้งการรวมผลิต (Co-Production) และ รวมลงทุน (CoInvestment) เพื่อใหเกิดประโยชนรวมกัน
นอกจากนี้ แผนดาน ววน. ไดกำหนดยุทธศาสตรการขับเคลื่อน ที่สอดคลองกับกรอบนโยบายและ
ยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งกำหนด 4 ยุทธศาสตร
ไดแก 1) การพัฒนาเศรษฐกิจไทยดวยเศรษฐกิจสรางคุณคาและเศรษฐกิจสรางสรรค ใหมีความสามารถในการ
แขงขัน และพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน พรอมสูอนาคต 2) การยกระดับสังคมและสิ่งแวดลอม ใหมีการพัฒนา
อยางยั่งยืน สามารถแกไขปญหาทาทายและปรับตัวไดทันตอพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก 3) การพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหนาที่กาวหนาล้ำยุค เพื่อสรางโอกาสใหมและ
ความพรอมของประเทศในอนาคต และ 4) การพัฒนากำลังคนดาน ววน. ที่มีความเชี่ยวชาญ และสถาบันวิจัย
ใหเปนฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบกาวกระโดดและอยางยั่งยืน
ทั้งนี้เพื่อการเรงรัดและผลักดันการดำเนินงาน ใหเกิดผลลัพธที่สรางการเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดด
อยางเปนรูปธรรมในดานที่จะพลิกโฉมประเทศ แผนดาน ววน. จึงไดนำจุดมุงเนนของนโยบาย (High-priority
Policy) จากกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2566-2570
มากำหนดเปน “แผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนนโยบาย” (Flagship) พรอมกับเปาหมายที่ทาทาย ซึ่งจุดมุงเนน
ของนโยบาย ตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตรฯ ไดแก 1) ประเทศไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและ
สุขภาพมูลคาสูง โดยใชการพัฒนาตลอดหวงโซคุณคา (Value Chain) 2) ประเทศไทยเปนจุดหมายของการ
ทองเที่ยวโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค มุงเนนคุณคาและความยั่งยืน สามารถเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
และการกระจายรายได 3) ประเทศไทยเปนประเทศชั้นนำดานสินคาเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารที่มี
คุณคาและมูลคาสูง โดยมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงเปนอันดับ 1 ใน 10 ของโลก 4) ผูสูงอายุมีศักยภาพและโอกาส
อยางเต็มที่ในการพึ่งตนเอง มีคุณคาและสรางมูลคาเพิ่มใหแกสังคม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย 5) ประเทศไทย
สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กาวหนา ล้ำยุคสูอนาคต และเทคโนโลยีอวกาศ สำหรับการยกระดับ
อุตสาหกรรม ธุรกิจ และการบริการที่มีอยูแลว และพัฒนาอุตสาหกรรม/ธุรกิจใหม 6) ประเทศไทยสามารถ
สรางกำลังคนสมรรถนะสูงและเปนศูนยกลางกำลังคนระดับสูงของอาเซียน โดยการพลิกโฉมระบบการเรียนรู
ตลอดชีวิต เพื่อตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต และสอดรับกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม

39

บทที่ 4
สาระสำคัญของแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
4.1 หลักการเชิงนโยบายและจุดมุงเนนของนโยบาย (High-priority Policy)
แผนดาน ววน. ยึดหลักการเชิงนโยบายและจุดมุงเนนของนโยบาย ตามกรอบนโยบายและ
ยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
4.1.1 หลักการเชิงนโยบาย
• เป น การกา วกระโดดครั้ งใหญ (Take a Giant Step) ของประเทศ ดวยการสนธิกำลังของการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
• มีธง บอกทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน ทาทายและทำไดจริง เกิดผลจริงในกรอบเวลาที่กำหนด
และสรางแรงบันดาลใจ รวมทั้งมุงเนนที่เปนจุดคานงัด ชายขอบของศาสตร และการพลิกโฉมที่ระบบ
(System-based Transformations) ที่สำคัญ ซึ่งเปนพลังสรางผลลัพธ ผลกระทบใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญดวยการผนึกกำลังของการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
• เกงในบางเรื่องที่สำคัญ (ระดับโลก ระดับภูมิภาค) ไมทำทุกเรื่อง โดยใชความไดเปรียบทางภู มิ
รัฐศาสตร (Geopolitical Advantage) จุดแข็งดานอัธยาศัย จิตใจ วัฒนธรรม และทักษะของคนไทย ความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ความสัมพันธระหวางประเทศและพันธมิตรความรวมมือที่มีอยูและที่
ตองการทำในเรื่องนั้นๆ
• เนนการใชการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เปนเครื่องมือในการพัฒนาตลอดหวงโซ
การผลิตและบริการ อีกทั้งพรอมในการกาวสูอนาคต
• ใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานที่มี และลงทุนโครงสรางพื้นฐานเพิ่มเพื่อบรรลุเปาหมาย ปรับปรุง
และพัฒนาเพิ่มเติมใหไดมาตรฐานระดับนานาชาติ รวมทั้งตอยอดจากโอกาสและขอไดเปรียบที่ประเทศไทย
มีอยู
• เน น การพั ฒ นาโดยมี เ ป า หมายคู  ข นานคื อ ยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น และ
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน ในระดับประเทศ พรอมทั้งสังคมและเศรษฐกิจฐานราก ซึ่ง
รวมถึง การตอบโจทยการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาศักยภาพและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม โดยใชการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
• บูรณาการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ขามศาสตร ขามกระทรวง สอดคลอง
กับ ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 13 โดยมุงเนน การบูร ณาการ สนธิกำลัง รวมเปน เจา ของ และรวมรับผิด ชอบ (Synergy, CoOwnership, Joint Accountability) สร า งผลลั พ ธ ร  ว ม (Joint Outcome) รวมทั ้ ง การสร า งความ
รวมมือและการดึงภาคเอกชนและภาคีภาคสวนตางๆมารวมยกระดับการพัฒนาลักษณะ Co-Production
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และ Co-Investment เพื่อใหเกิดประโยชนรวมกัน รวมถึงกองทุนที่สำคัญของประเทศ ทั้งในระบบ อววน.
และกับหนวยงาน/ภาคสวนอื่นๆ รวมทั้งใหเกิดรูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยในรูปแบบใหมๆ อาทิ Multi
years block grant เปนตน เพื่อการขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายของประเทศ และพันธกิจของหนวยงาน/
ภาคสวน
4.1.2 จุดมุงเนนของนโยบาย (High-priority Policy)
จุ ด มุ งเน น ของนโยบายของแผนด า น ววน. เปน ไปตามนโยบายสำคัญ เรงดวนของกระทรวงการ
อุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรมและหลั ก การเชิ ง นโยบายที ่ ก ำหนดในกรอบนโยบายและ
ยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 อีกทั้งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
และแผนระดับชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 2570) “พลิกโฉมประเทศไทยสู เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน” 13 หมุดหมาย ในประเด็นที่
เกี่ยวของไดแก หมุดหมายที่ 1, 2, 3, 4 และ 12 นอกจากนี้ แผนดาน ววน. ยังมุงเนนการเรงรัดและผลักดัน
การใชประโยชนอยางเต็มที่จากผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในเชิงนโยบาย เชิงเศรษฐกิจ/
พาณิชย/อุตสาหกรรม เชิงสังคม/ชุมชนและเชิงวิชาการ รวมทั้งการตอยอดและขยายผลการใชประโยชนในวง
กวาง
(1) ประเทศไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง โดยใชการพัฒนาตลอดหวงโซ
คุณคา (Value Chain) โดยมีเปาหมายวา
• ประเทศไทยสามารถพัฒนาและผลิตวัคซีนปองกันโควิด-19 ไดเอง ภายใน 2 ป และเปน
ศูนยกลางดานวัคซีนในระดับอาเซียน ภายใน 5 ป
• ประเทศไทยเปนอันดับหนึ่งของอาเซียนดานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง
(Advanced Therapy Medicinal Products) ภายใน 5 ป
(2) ประเทศไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค มุงเนนคุณคา
และความยั่งยืน สามารถเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได โดยมีเปาหมายวา
• นักทองเที่ยวคุณภาพสูงที่มาทองเที่ยวในประเทศไทย ที่มาเยือนซ้ำมีสัดสวนสูงขึ้นอยางมี
นัยสำคัญ ภายใน 5 ป
• รายไดจากการทองเที่ยวบนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคและเศรษฐกิจ BCG เพิ่มสูงขึ้นและ
กระจายสูเมืองรอง ชุมชน และผูประกอบการรายยอย เพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสำคัญ ภายใน
5 ป
(3) ประเทศไทยเปนประเทศชั้นนำดานสินคาเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารที่มีคุณคาและ
มูลคาสูง โดยมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงเปนอันดับ 1 ใน 10 ของโลก โดยมีเปาหมายวา
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• ประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตและสงออกชั้นนำของโลกดาน Functional
Ingredients, Functional Food, Novel Food ที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงติดอันดับ 1 ใน
10 ของโลก
• ประเทศไทยเปนผูนำของโลกในการผลิตและสงออกอาหารและผลไมไทยคุณคาสูง โดยมี
มูลคาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นและจำนวนประเทศที่สั่งซื้อมากขึ้น หนึ่งเทาตัว
(4) ผูสูงอายุมีศักยภาพและโอกาสอยางเต็มที่ในการพึ่งตนเอง มีคุณคาและสรางมูลคาเพิ่มใหแก
สังคม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย โดยมีเปาหมายวา ผูสูงอายุไทยที่สามารถพึ่งตนเองได และสรางมูลคาเพิ่มใหแก
สังคม มีสัดสวนที่สูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญ ภายใน 5 ป
(5) ประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กาวหนา ล้ำยุคสูอนาคต และเทคโนโลยี
อวกาศ สำหรับการยกระดับอุตสาหกรรม ธุรกิจ และการบริการที่มีอยูแลว และพัฒนาอุตสาหกรรม/ธุรกิจ
ใหม โดยมีเปาหมายวา
• ประเทศไทยเป น ผู  ผ ลิ ต รายใหญ ท ี ่ ส ุ ด ของอาเซี ย น ด า นอุ ต สาหกรรมยานยนต ไ ฟฟ า
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การประกอบแบตเตอรี่และชิ้นสวนสำคัญ ที่กาวหนา และล้ำยุคสูอนาคต
ภายใน 5 ป
• ประเทศไทยมีธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) ที่มีรายได
1,000 ลานบาท/ป เพิ่มขึ้นเปน 1,000 ราย
• ประเทศไทยสามารถสรางดาวเทียมที่วิจัย/พัฒนาโดยคนไทยและสงไปโคจรสำรวจรอบดวง
จันทร ภายใน 6 ป
(6) ประเทศไทยสามารถสรา งกำลั งคนสมรรถนะสู งและเปนศูน ยก ลางกำลั งคนระดั บสู ง ของ
อาเซียน โดยการพลิกโฉมระบบการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต และสอดรับกับ
ปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม โดยมีเปาหมายวา
• ประเทศไทยเปนศูนยกลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talent) และศูนยกลางการเรียนรู
(Hub of Knowledge) ของอาเซียน รวมถึงดานศาสตรโลกตะวันออก ภายใน 5 ป
• ประเทศไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงเฉพาะทาง ตรงตามความตองการทั้งหมดของ
อุตสาหกรรมเปาหมายสำคัญเรงดวนของประเทศและการพัฒนาแหงอนาคต สอดรับกับ
ปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม โดยพลิกโฉมระบบการเรียนรูตลอดชีวิต และรวมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมและนานาชาติ ภายใน 5 ป
• กำลังคนที่ผลิตโดยระบบอุดมศึ กษาทุ กคน มีคุณธรรม จริยธรรม เปนคุณลักษณะที ่ พึง
ประสงคที่จำเปนควบคูกับการมีสมรรถนะสูงดานวิชาชีพและวิชาการ ภายใน 5 ป
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4.2 วิสัยทัศนและเปาประสงค ของแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
วิ ส ั ย ทั ศ น แ ละเป า ประสงค ของแผนด า น ววน. เป น ไปตามกรอบนโยบายและยุ ท ธศาสตร การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
4.2.1 วิสัยทัศนของแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
“พลิกโฉมใหประเทศมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและยั่งยืน ยกระดับความสามารถในการแขงขันดวย
เศรษฐกิจสรางคุณคา และพรอมกาวสูอนาคต ดวยวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไทย โดยการสานพลัง
หนวยงานในระบบ ววน. รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษา หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม”
4.2.2 เปาประสงคของแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
1) คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพียงพอในการพลิกโฉม
ประเทศใหยกระดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน
2) เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแขงขันดวยเศรษฐกิจสรางคุณคาและเศรษฐกิจสรางสรรค เพิ่ม
ความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และพึ่งพาตนเองได ยั่งยืน พรอมสูอนาคต โดยการพัฒนาและใชประโยชน
จากวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
3) สังคมไทย มีการพัฒนาอยางยั่งยืนสามารถแกปญหาทาทายของสังคมและสิ่งแวดลอม ปรับตัวไดทัน
ตอพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการพัฒนาและใชประโยชนจากวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
4.3 ยุทธศาสตรของแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
ยุทธศาสตร 4 ดานของแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 เปนไปตามกรอบ
นโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยดวยเศรษฐกิจสรางคุณคาและเศรษฐกิจสรางสรรค ใหมี
ความสามารถในการแขงขัน และพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน พรอมสูอนาคต โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัยและ
นวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดลอม ใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน สามารถแกไขปญหา
ทาทายและปรับตัวไดทันตอพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหนาที่
กาวหนาล้ำยุค เพื่อสรางโอกาสใหมและความพรอมของประเทศในอนาคต
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหเปนฐานการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบกาวกระโดดและอยางยั่งยืน โดยใชวิทยาศาสตร การ
วิจยั และนวัตกรรม
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ผลกระทบในภาพรวมของแผนดานวิทยาศาสตร วิจัย นวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570

• ประเทศเปนหนึ่งในผูนำเทคโนโลยี (Front Runner) ในระดับสากลสำหรับสาขาเปาหมายของ
ประเทศ และในระดับอาเซียนสำหรับอุตสาหกรรมและบริการใหมแหงอนาคต
• กำลังคนของประเทศมีผลิตภาพและศักยภาพสูงขึ้นดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ
• ปริมาณงบลงทุนดานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ ดวยการ
กระตุนของการลงทุนของรัฐ และนโยบาย/ มาตรการดาน อววน.
• สังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประชาชนเปาหมาย มีความตระหนักรูในความสำคัญ ประโยชน และ
คุณคาจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• ประเทศไทยมีอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index) ที่สูงขึ้น อยูใน 35 อันดับแรก
• ประเทศไทยมีอันดับดัชนีความยั่งยืน (SDG Index) ที่สูงขึ้น อยูใน 35 อันดับแรก
4.3.1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยดวยเศรษฐกิจสรางคุณคา เศรษฐกิจสรางสรรค ให
มีความสามารถในการแขงขัน และพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน พรอมสูอนาคต โดยใชวิทยาศาสตร การ
วิจัยและนวัตกรรม
เปาประสงค (Objective) ของยุทธศาสตรที่ 1
ประเทศไทยยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจดวยเศรษฐกิจสรางคุณคาและเศรษฐกิจสรางสรรค รวมทั้ง
ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) และ
ประเทศไทยอยูในกลุมผูนำของโลกหรือภูมิภาคในดานอุตสาหกรรมเปาหมายสำคัญเรงดวนของประเทศตาม
กรอบยุทธศาสตร อววน. โดยมีกำลังคนทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน พรอมทั้งใชเทคโนโลยีและ
นวั ต กรรมที ่ พั ฒ นาเองและแข ง ขั น ได ในระดับ สากล สามารถพึ่ง พาตนเองได อยา งยั ่ง ยืน พรอมรั บ การ
เปลี่ยนแปลงสูอนาคต พรอมทั้งปริมาณงบลงทุนดานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น จาก
การกระตุ น ของการลงทุ น ของรั ฐ รวมทั ้ งนโยบาย/มาตรการดาน อววน. และพัฒ นาผู  ป ระกอบการฐาน
นวัตกรรมใหมีขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล
ผลกระทบของยุทธศาสตรที่ 1
• มูลคาเศรษฐกิจสรางคุณคาและเศรษฐกิจสรางสรรค เติบโตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดวยการพัฒนา
และใชองคความรู ผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี
• การขาดดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี (Technology Balance of Payment) ลดลง
• ผลิตภาพของแรงงานทักษะสูงในดานอุตสาหกรรมเปาหมายสำคัญเรงดวนของประเทศตามกรอบ
ยุทธศาสตร อววน.ที่สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของประเทศเพิ่มขึ้น ดวยการพัฒนา
และใชองคความรู ผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี
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• ประเทศไทยอยูในกลุมผูนำของโลกหรือภูมิภาคในอุตสาหกรรม 4 สาขา (สุขภาพและการแพทย
เกษตรและอาหาร ทองเที่ยว และพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ) ของระบบเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว และอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา
ผลลัพธสำคัญ (Key Results) ของยุทธศาสตรที่ 1
• ประเทศไทยสามารถพัฒนาและผลิตวัคซีนปองกันโควิด-19 ไดเอง สามารถพึ่งพาตนเอง และ
แขงขันไดในระดับสากล
• ประเทศไทยมีมูลคาทางเศรษฐกิจดานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง (ATMPs) รวมถึง
ชีววัตถุที่เกี่ยวของ เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• ประเทศไทยสามารถพัฒนาและผลิต วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือแพทย ที่ทดแทนการนำเขาไดใน
สัดสวนสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• ประเทศไทยมีมูลคาทางเศรษฐกิจของยา สารสกัดจากสมุนไพร และเครื่องมือแพทย เพิ่มมากขึ้น
อยางมีนัยสำคัญ
• นั กท องเที ่ ย วคุ ณภาพสูงที ่ มาทองเที่ยวในประเทศไทย ที่มาเยือนซ้ำมีส ัดสวนสูงขึ้นอยางมี
นัยสำคัญ
• ประเทศไทยมีมูลคาทางเศรษฐกิจดานการทองเที่ยวคุณภาพที่มุงเนนคุณคา การสรางสรรค และ
ความยั่งยืนสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• ประเทศไทยมีมูลคาทางเศรษฐกิจดานสินคาเกษตรมูลคาสูง และเกษตรแปรรูปมูลคาสูง เพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสำคัญ
• มูลคาทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ Functional Ingredients, Functional Food และ Novel
Food จากผลิตภัณฑทางการเกษตร สูงเปนอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ภายในป 2570
• มูลคาเพิ่มจากการนําขยะหรือของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมาใชประโยชนเ พื่อเปนวัต ถุ ดิบ
ทดแทนหรือนํามาสรางเปนผลิตภัณฑใหม เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ (เปนสวนหนึ่งของมูลคาจาก
เศรษฐกิจหมุนเวียน)
• ดัชนีชี้วัด Circular Economy Index ของประเทศไทยมีคะแนนเพิ่มสูงขึ้นตอเนื่องทุกป (เมื่อ
เทียบกับปที่ผานมา)
• มูลคาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ อิเล็กทรอนิคอัจฉริยะ รวมทั้ง
หุนยนตและระบบอัตโนมัติ ที่พัฒนาขึ้นเองหรือมีการตอยอดขึ้นภายในประเทศ เพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสำคัญ
• ดัชนีชี้วัดขีดความสามารถโลจิสติกส (Logistics Performance Index: LPI) ของประเทศไทยติด
1 ใน 2 ของอาเซียนและมีคะแนนสูงขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
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• อันดับของการผลิตชิ้นสวนสำคัญของยานยนตไฟฟาของประเทศไทยสูงขึ้น โดยการพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหกับผูประกอบการภายในประเทศ
• ธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) ขนาดใหญที่มีมูลคามากกวา 1,000
ลานบาทตอป มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ เพื่อเพิ่มมูลคาจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรม
• ปริมาณงบลงทุนดานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น จากการกระตุนของการ
ลงทุนของรัฐ รวมทั้งนโยบาย/มาตรการดาน อววน. เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
แผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ 1 ประกอบดวย
• แผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) ประกอบดวย
1. พัฒนาและผลิตวัคซีนปองกันโควิด-19 และการยกระดับเปนศูนยกลางดานวัคซีนในระดับ
อาเซียน
2. พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products;
ATMPs) รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวของ ใหเปนอันดับหนึ่งของอาเซียน
3. ยกระดับการผลิตและการสงออก Functional Ingredients, Functional Food, Novel
Food ใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจสูง และไทยเปนศูนยกลางการผลิตและสงออกชั้นนำของ
โลก
4. เรงพัฒนาการผลิตและการสงออกอาหารและผลไมไทยคุณคาสูง ใหไทยเปนผูนำของโลก
โดยเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและประเทศที่สั่งซื้อ
5. พัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคที่เนนคุณคา สรางความ
ยั่งยืน และเพิ่มรายไดของประเทศ
6. เร งพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมยานยนต ไ ฟฟ าและเทคโนโลยี เ กี ่ ย วเนื ่ อง ให ป ระเทศไทยเป น
ศูนยกลางการผลิตของอาเซียน
7. พัฒนาและสงเสริมใหประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ขนาดใหญ
• แผนงาน ประกอบดวย
1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green
Economy: BCG) ในดานการแพทยและสุขภาพ ใหเปนระบบเศรษฐกิจมูลคาสูง มีความ
ยั่งยืนและเพิ่มรายไดของประเทศ
2. พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green
Economy: BCG) ในดานเกษตรและอาหารใหเปนระบบเศรษฐกิจมูลคาสูง มีความยั่งยืน
และเพิ่มรายไดของประเทศ
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3. พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green
Economy: BCG) ในดานการทองเที่ยวใหเปนระบบเศรษฐกิจมูลคาสูง มีความยั่งยืนและ
เพิ่มรายไดของประเทศ
4. พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green
Economy: BCG) ในดานพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพใหเปนระบบเศรษฐกิจมูลคาสูง มี
ความยั่งยืนและเพิ่มรายไดของประเทศ
5. พัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ อิเล็กทรอนิคอัจฉริยะ รวมทั้ง
หุนยนตและระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การบริการและการพึ่งพา
ตนเอง
6. พัฒนาระบบโลจิสติกสและระบบรางของประเทศใหทันสมัยไดมาตรฐานสากล แขงขันได
และเชื่อมตอกับเครือขายรองรับระบบเศรษฐกิจนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน
7. พั ฒ นาอุ ตสาหกรรมยานยนตไฟฟาใหส ามารถแขงขัน ได รองรับ การขยายตัว ดานการ
คมนาคมขนสงของอาเซียนและพึ่งตนเองได
8. พัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรมขนาดใหญ (IDEs) เพื่อยกระดับรายได ความสามารถในการ
แขงขัน และการพึ่งพาตนเองของประเทศ
4.3.2 ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดลอม ใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน สามารถ
แกไขปญหาทาทายและปรับตัวไดทันตอพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัยและ
นวัตกรรม
เปาประสงค (Objective) ของยุทธศาสตรที่ 2
สังคมไทยมีการพัฒนาอยางยั่งยืนและเปนสังคมคุณธรรม มีธรรมาภิบาล มีความมั่นคงทางสุขภาพ มี
ความพรอมในการเปนสังคมสูงวัย และใหมีความพรอมในการรองรับภัยรูปแบบใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยกระดับการจัดการทรัพยากรและการเปนสังคมคารบอนต่ำ มีการกระจายความเจริญของเมืองและชนบทมาก
ขึ้น เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็งเพิ่มขึ้น พื้นที่มีสมรรถนะสามารถแกปญหาทาทายและปรับตัวไดทันตอ
พลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการประยุกตใชผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ผลกระทบของยุทธศาสตรที่ 2
• ประเทศมีความพรอมมากขึ้นในการเปนสังคมสูงวัย โดยผูสูงอายุไทยสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น
มีคุณคาและสรางมูลคาเพิ่มใหแกสังคม
• ประเทศมีระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศเพิ่มขึ้น สามารถพรอมรับ ปรับตัวและ ลด
ผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินดานสุขภาพที่เกิดจากโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม โดยการ
ใชวิทยาศาสตร การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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• ความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางโอกาสลดลง โดยการใชองคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
• เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง และเปนระบบเศรษฐกิจที่เอื้อใหเกิดการพัฒนาดานอื่นๆ ใน
พื้นที่ โดยการใชวิทยาศาสตร การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
• การทุจริตคอรรัปชั่นลดลง โดยการใชองคความรู ผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
• ประเทศไทยมี การกระจายความเจริญ ของเมืองและชนบทเพิ่มขึ้น มีการเติบโตที่เอื้อต อ การ
กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม ลดความความเหลื่อมล้ำระหวางพื้นที่ ดวยการใชองค
ความรู ผลงานวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรม
• ประเทศไทยสามารถลดความรุนแรงจากความขัดแยง เพื่อนำไปสูการอยูรวมกันในสังคมอยาง
สันติ
• ประเทศยกระดับการเปนสังคมคารบอนต่ำ โดยการใชองคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและ
นวั ต กรรม เพื ่ อ ผลั ก ดั น นโยบายที ่ ส ำคั ญ และเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
• ความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง
โดยการใชองคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลลัพธสำคัญ (Key Results) ของยุทธศาสตรที่ 2
• ผูสูงอายุไทยที่สามารถพึ่งตนเองได มีคุณคาและสรางมูลคาเพิ่มใหแกสังคม มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยาง
มีนัยสำคัญ
• ระบบสุ ขภาพแบบบู ร ณาการระดับ ประเทศและ/หรือพื้น ที่ ซึ่งใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการรับมือกับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาถึงวัคซีนและยาสำหรับโรคอุบัติใหม มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• ประชาชนที่ไดรับบริการจากระบบสุขภาพแบบบูรณาการระดับประเทศและพื้นที่ ซึ่งใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรม สมัยใหม ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการรับมือกับโรคระบาดระดับชาติ
และโรคอุบัติใหม มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• สถาบัน/ศูนยวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางดานโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหมมีจำนวนเพิ่มขึ้น และกระจายในทุกภูมิภาค
• ประเทศไทยมีคาดัชนีพฤฒิพลังของผูสูงอายุไทย (Active Ageing Index: AAI) เทากับ 0.8 ในป
พ.ศ. 2570
• คนจนในชุมชนชนบทและเมืองในพื้นที่เปาหมายมีรายไดเพิ่มขึ้น ดวยการลดชองวางของการ
เขาถึงโอกาสดานการพัฒนาอาชีพ การศึกษาเรียนรู และเทคโนโลยีอยางเทาเทียม โดยการใช
ผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ

48
• วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และ MSME ในระบบเศรษฐกิจฐานรากทั้งรายเดิมและรายใหมที่ มี
รายไดเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาและ/หรือประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยาง
มีนัยสำคัญ
• ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (MSME) และองคกรชุมชน ในระบบเศรษฐกิจฐานรากทั้งราย
เดิ มและรายใหม ที ่ มี ร ายได เ พิ่ ม ขึ ้น จากการพัฒ นาและประยุ กตใชผ ลงานวิจ ั ย องคค วามรู
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• เมืองนาอยูที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคมสูทุกภูมิภาค เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Sandbox) ของการพัฒนาเมืองนาอยูที่เชื่อมโยงกับการพัฒนา
ชุมชน/ทองถิ่น เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• ธรรมาภิบาลภาครัฐเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• ประเทศไทยได ค ะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู  ก ารทุ จ ริ ต หรื อ ภาพลั ก ษณ ค อร ร ั ป ชั น (Corruption
Perception Index :CPI) เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะดัชนีการมีสวนรวม (Participation Index) ดัชนี
การเปดเผยขอมูล (Open Data Index) และดัชนีเสรีภาพ (Freedom House Index) ซึ่งอยูใน
CPI เพิ่มขึ้น โดยการใชองคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
• ความรุนแรงจากความขัดแยงในวงกวางของสังคมลดลงอยางมีนัยสำคัญ โดยการใชองคความรู
ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
• นวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัลแพลตฟอรม ที่ไดนำไปใชและแสดงวาสามารถยกระดับ การ
พัฒนา และแกไขปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• ลดความเสี่ยงและ/หรือผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยการใช ผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งนวัตกรรมสังคม
• ประชาชนมีความปลอดภัยและสวัสดิภาพสาธารณะในการดำรงชีวิตเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• บุคลากรในภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย เอกชน และประชาสังคม รวมทั้งนักวิจัยชุมชน
ที่พัฒนาตอยอด ประยุกตใชและถายทอดองคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
พัฒนาและแกไขปญหาสังคมและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ มีจำนวนเพิ่มขึ้น
แผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ 2 ประกอบดวย
• แผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) ประกอบดวย
1. ผูสูงอายุมีศักยภาพและโอกาสในการพึ่งตนเอง มีคุณคาและสรางมูลคาเพิ่มใหแกสังคม
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• แผนงาน ประกอบดวย
1. พัฒนาสังคมสูงวัยดวยวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
2. ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศใหพรอมรับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติ
ใหม
3. ขจัดความยากจน โดยการลดชองวางของการเขาถึงโอกาสดานการพัฒนาอาชีพ การศึกษา
เรียนรู การเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
4. เพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อใหมีศักยภาพในการแขงขัน สามารถพึ่งพา
ตนเองไดและกระจายรายไดสูชุมชนทองถิ่น
5. พัฒนานโยบายและตนแบบสำหรับสังคมคุณธรรม การแกไขปญหาคอรรัปชัน และการ
เสริมสรางธรรมาภิบาล โดยใชการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
6. พัฒนาเมืองนาอยูที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น และกระจายความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคมสูทุกภูมิภาค โดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
7. พัฒนานโยบายและตนแบบเพื่อสรางสังคมไทยไรความรุนแรง ประชาชนมีความปลอดภัย
และสวัสดิภาพสาธารณะในการดำรงชีวิต โดยใชการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
8. พัฒนาและเรงแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนการบริโภคอยาง
ยั่งยืนและการเปนสังคมคารบอนต่ำ โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
9. พัฒนานโยบายและตนแบบเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และการเปลี ่ ย นแปลงสภาพภูมิ อากาศ โดยใชว ิทยาศาสตร การวิจ ัย เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
4.3.3 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนว
หนาที่กาวหนาล้ำยุค เพื่อสรางโอกาสใหมและความพรอมของประเทศในอนาคต
เปาประสงค (Objective) ของยุทธศาสตรที่ 3
ประเทศสามารถสรางองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับขั้นแนวหนาที่กาวหนาล้ำยุค ในการ
กาวกระโดดจากการเปนผูใชเทคโนโลยี (Adopter) เปนหลักไปสูการเปนผูนำเทคโนโลยี (Front Runner) ใน
ระดับสากลในสาขาเปาหมายของประเทศ และในระดับอาเซียนสำหรับอุตสาหกรรมและบริการใหมแหง
อนาคต โดยมีโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญ เทคโนโลยีฐาน และโครงสราง
พื้นฐานทางคุณภาพของประเทศที่ทัดเทียมสากล อีกทั้งมีผลงานวิจัยขั้นแนวหนาและกระบวนทัศนใหมทาง
มนุษยศาสตร สังคมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร ที่ถูกนำไปประยุกตใช เพื่อใหประเทศสามารถตอบสนองตอ
โอกาสและความทาทายในอนาคตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
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ผลกระทบของยุทธศาสตรที่ 3
• ประเทศไทยมีศักยภาพในการริเริม่ อุตสาหกรรมใหมและบริการใหมในอนาคตที่ใชเทคโนโลยี
ระดับสูงซึ่งตอยอดจากงานวิจัยขั้นแนวหนา
• ประเทศไทยเป น หนึ ่งในผูน ำอาเซียนดานเทคโนโลยีขั้นแนวหนาและเทคโนโลยีอวกาศ
นำไปสูการมีอุตสาหกรรมอวกาศที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจสูงในอนาคต
• ประเทศไทยไดรับการยอมรับใหเปนสมาชิกหรือรวมเปนแกนนำหลักในภาคีสำคัญของโลก
ดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนาคต
• ขีดความสามารถดานการวิจัยขั้นแนวหนาของไทยเพิ่มขึ้นในระดับที่แขงขันกับประเทศชั้นนำ
ในเอเชียได
• โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร วิจัย นวัตกรรม (Infrastructure and Facility) ที่สำคัญ
เทคโนโลยี ฐ าน และโครงสรางพื้น ฐานทางคุณภาพ (National Quality Infrastructure:
NQI) ที่เปนระบบของประเทศ มีความกาวหนาทัดเทียมประเทศชั้นนำในเอเชีย
• ประเทศไทยมี น ั กวิ จ ั ย และผูเชี่ย วชาญในเทคโนโลยีขั้น แนวหนาสำคัญ ของโลก รวมถึง
Quantum, High Energy Physics และ Earth and Space Sciences เพิ ่ ม ขึ ้ น อย า งมี
นัยสำคัญ
ผลลัพธสำคัญ (Key Results) ของยุทธศาสตรที่ 3
• ผลงานวิจัยขั้นแนวหนาที่สรางองคความรูใหมดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร
ศิลปกรรมศาสตร และเทคโนโลยีขั้นแนวหนาที่ถูกนำไปประยุกตใชและ/หรือพัฒนาตอยอด
มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• พื้นที่ที่เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและระบบโลกและอวกาศ (Earth Space Technology)
ถูกนำไปใชประโยชนและสามารถจัดการ/พัฒนาดานการเกษตร เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
รวมทั้งการใชเทคนิคการเกษตรอัจฉริยะจากอวกาศในการเพิ่มผลผลิต
• ประเด็นปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับภูมิภาคหรือกลุมจังหวัด
หรือจังหวัดที่ถูกแกไขโดยการประยุกตใชหรือตอยอดนวัตกรรมและ/หรือเทคโนโลยีภ ูมิ
สารสนเทศ ระบบโลกและอวกาศ (Earth Space Technology) และดาวเที ย ม (25
ประเด็น)
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• เงิ น ที ่ บ ริ ษั ทเอกชนในประเทศรว มลงทุ น และ/หรื อใช ในการร ว มมื อพั ฒ นาเทคโนโลยี
ดาวเทียม ระบบภูมิสารสนเทศและระบบโลกและอวกาศ (Earth Space Technology)
เพื่อการใชประโยชน เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• ประเทศไทยมี กำลั งคนที่ มี ทั กษะและความเชี่ยวชาญด านวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
วิศวกรรม ที่สามารถรองรับการวิจัยขั้นแนวหนาและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู
อนาคต เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• เทคโนโลยี และนวั ตกรรมที่ กาวหน า ล้ำยุคสูอนาคต และสรางความพลิ กผัน (Game
Changer) ที่มีศักยภาพในการใชพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการใหมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• ประเทศไทยมีโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร วิจัย นวัตกรรม (Infrastructure and
Facility) ที่สำคัญ เทคโนโลยีฐาน และโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพ (NQI) สำหรับการวิจัย
ขั้นแนวหนาที่ทัดเทียมมาตรฐานสากล และสามารถรองรับการพัฒนาอยางกาวกระโดดสู
อนาคต
• มูลคาทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญจากการใชงานโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพ
(NQI) ที่สรางใหมหรือจัดหาซื้อมาหรือไดรับการพัฒนายกระดับ
แผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ 3 ประกอบดวย
• แผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) ประกอบดวย
1. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กาวหนา ล้ำยุคสูอนาคต และเทคโนโลยีระบบโลกและ
อวกาศ (Earth Space Technology) รวมทั้งดาวเทีย ม เพื่อการประยุกตใชป ระโยชน
สำหรับการพัฒนาประเทศดานภูมิสารสนเทศ และตอยอดสูอุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต
• แผนงาน ประกอบดวย
1. ขับเคลื่อนการวิ จั ย ขั ้น แนวหนาที่สรางองคความรูใหมดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร
มนุษยศาสตร ศิลปกรรมศาสตร และเทคโนโลยีขั้นแนวหนา รวมทั้งการนำผลการวิจัยขั้น
แนวหนาประยุกตใชและพัฒนาตอยอด
2. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมแหงอนาคตและบริการแหงอนาคต
รวมทั้งอุตสาหกรรมอวกาศ
3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และโครงสรางพื้นฐานทาง
คุณภาพของประเทศ ที่รองรับการวิจัยขั้นแนวหนาและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สูอนาคต
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4.3.4 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ให
เปนฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบกาวกระโดดและอยางยั่งยืน โดยใช
วิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
เปาประสงค (Objective) ของยุทธศาสตรที่ 4
กำลังคนของประเทศ สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ
สูงดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดานเศรษฐกิจ
อยางกาวกระโดด พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน และพรอมพัฒนาสูอนาคต
ผลกระทบของยุทธศาสตรที่ 4
• ประเทศไทยไดรับการยอมรับในฐานะศูนยกลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talent) ดาน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และศูนยกลางการเรียนรู (Hub of Knowledge) รวมถึง
ศาสตรโลกตะวันออก
• ประเทศไทยมีบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา รวมถึงนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ไดรับ
รางวัลเปนที่ยอมรับในระดับสากล (เชน Nobel Prize)
• ประเทศไทยมีสถาบันดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่มีผลงานและการยอมรับระดับ
ภูมิภาคและนานาชาติเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ ในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและ
นวัตกรรม
ผลลัพธสำคัญ (Key Results) ของยุทธศาสตรที่ 4
• นักวิทยาศาสตร นักวิจัยและนวัตกรที่มีผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาติ Tier 1 และ/หรือมี
ผลงานที่จดสิทธิบัตรในตางประเทศ มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา และนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีสัดสวนตอประชากร
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• ผูเชี่ยวชาญภายนอกจากภาคสวนตาง ๆ ในประเทศและตางประเทศที่เปนผูรวมวิจัย พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งถายทอดองคความรู ทักษะ และเทคโนโลยีในสถาบันดาน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• สถาบันดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไทยที่ถูกจัดอันดับอยูในฐานขอมูล Scimago
institutions Rankings ของโลก มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• ประเทศไทยมีศูนยกลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talent) ของอาเซียน และศูนยกลางการ
เรียนรู (Hub of Knowledge) ของอาเซียน เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
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แผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ 4 ประกอบดวย
• แผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) ประกอบดวย
1. พัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตรและนวัตกร ทุกคน ใหมีคุณธรรม
จริยธรรม เปนคุณลักษณะที่พึงประสงคที่จำเปนควบคูกับการมีสมรรถนะสูงดานวิชาชีพ
และวิชาการ
2. ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตรและนวัตกรทักษะสูงที่ตรง
ตามความตองการของประเทศ โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
3. พัฒนาการเปนศูนยกลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talent) และศูนยกลางการเรียนรู
(Hub of Knowledge) ของอาเซียน รวมถึงดานศาสตรโลกตะวันออก
• แผนงาน ประกอบดวย
1. ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา รวมถึงนักวิทยาศาสตรและ
นวัตกร ตอบโจทยความตองการของประเทศ โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
2. พลิกโฉมและยกระดับสถาบันดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหตอบโจทยเปาหมาย
ของประเทศและสามารถเทียบเคียงระดับนานาชาติ
3. ยกระดับความรวมมือดานการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนยวิจัยกับ
เครือขายระดับนานาชาติ และการเปนศูนยกลางกำลังคนระดับสูงของอาเซียน

แผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) และแผนงาน ที่มีประเด็นคาบเกี่ ยว
(Cross Cutting Agenda) ทั้ง 4 ยุทธศาสตร
• แผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship)
แกไขปญหาและตอบสนองภาวะวิกฤติเรงดวนของประเทศ
• แผนงาน
ขับเคลื่อนและบริหารแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570
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4.4 โครงสรางแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และสรุปแผนงาน แผนงานสำคัญตามจุดมุงเนน
ของนโยบาย (Flagship) และแผนงานยอยของแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 25662570
• โครงสรางแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570

โครงสรางของแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2566-2570
4 ยุทธศาสตรของแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570

แผนงานสําคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship)
และเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (OKRs)

แผนงานภายใตยุทธศาสตร
และเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (OKRs)
แผนงาน ยอยภายใตแผนงานของแตละยุทธศาสตร

ระบบและกลไกขับเคลื่อนแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570

• สรุปแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) แผนงาน และแผนงานยอยของแผน
ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
ยุทธศาสตรที่ 1 (S1) การพัฒนาเศรษฐกิจไทยดวยเศรษฐกิจสรางคุณคาและเศรษฐกิจสรางสรรค ใหมี
ความสามารถในการแขงขัน และพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน พรอมสูอนาคต โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัย
และนวัตกรรม
แผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) แผนงานและแผนงานยอยภายใตยุทธศาสตรที่ 1
แผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship : F) ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 มีจำนวน 7 แผนงานดังนี้
F1 (S1P1) พัฒนาและผลิตวัคซีนปองกันโควิด-19 และการยกระดับเปนศูนยกลางดานวัคซีนในระดับอาเซียน
F2 (S1P1) พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs) รวมถึงชีววัตถุที่
เกี่ยวของ ใหเปนอันดับหนึ่งของอาเซียน
F3 (S1P2) ยกระดับการผลิตและการสงออก Functional Ingredients, Functional Food, Novel Food ใหเกิดมูลคาทาง
เศรษฐกิจสูง และไทยเปนศูนยกลางการผลิตและสงออกชั้นนำของโลก
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F4 (S1P2) เรงพัฒนาการผลิตและการสงออกอาหารและผลไมไทยคุณคาสูง ใหไทยเปนผูนำของโลก โดยเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
และประเทศที่สั่งซื้อ
F5 (S1P3) พัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคที่เนนคุณคา สรางความยั่งยืน และเพิ่มรายไดของ
ประเทศ
F6 (S1P7) เรงพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาและเทคโนโลยีเกีย่ วเนื่อง ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตของอาเซียน
F7 (S1P8) พัฒนาและสงเสริมใหประเทศเพิม่ ธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ขนาดใหญ
แผนงาน (Plan: P) ภายใตยุทธศาสตรที่ 1
แผนงานยอย (N) ภายใตยุทธศาสตรที่ 1
P1 (S1) พั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ-เศรษฐกิ จ N1 (S1P1) สรางความสามารถและยกระดับการใหบริการ
หมุ น เวี ย น-เศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว (Bio-Circularจีโนมิกสและการแพทยแมนยำเพือ่ ใหเกิดบริการการ
Green Economy: BCG) ในดานการแพทยและ
รักษาที่มีความแมนยำสูง
สุขภาพ ใหเปนระบบเศรษฐกิจมูลคาสูง มีความ N2 (S1P1) พัฒนาและผลิตยา สารสกัดจากสมุนไพร ที่มคี ุณภาพ
ยั่งยืนและเพิ่มรายไดของประเทศ
และไดรับการรับรองมาตรฐาน
N3 (S1P1) พัฒนาและผลิต วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือแพทย ใหมี
คุณภาพสูงและไดมาตรฐานเทียบเคียงกับสากล รวมทั้ง
สามารถทดแทนการนำเขาและจำหนายในตางประเทศ
P2 (S1) พั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ-เศรษฐกิ จ N4 (S1P2) พั ฒ นากระบวนการผลิ ต กระบวนการตลาด และ
หมุ น เวี ย น-เศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว (Bio-Circularผลิตภัณฑจากพืชและสัตวเศรษฐกิจหลักของประเทศ
Green Economy: BCG) ในด า นเกษตรและ
ตลอดห ว งโซ ค ุ ณ ค า เพื ่ อ เพิ ่ ม มู ล ค า และรายได ข อง
อาหารใหเปนระบบเศรษฐกิจมูลคาสูง มีความ
ประเทศ
ยั่งยืนและเพิ่มรายไดของประเทศ
P3 (S1) พั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ-เศรษฐกิ จ
หมุ น เวี ย น-เศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว (Bio-CircularGreen Economy: BCG) ในดานการทองเที่ยว
ใหเปนระบบเศรษฐกิจมูลคาสูง มีความยั่งยืน
และเพิ่มรายไดของประเทศ
P4 (S1) พั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ-เศรษฐกิ จ N5 (S1P4) ใชนวัตกรรมสรางรูปแบบธุรกิจใหมจากโมเดลเศรษฐกิจ
หมุ น เวี ย น-เศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว (Bio-Circularหมุนเวียนและเศรษฐกิจคารบอนต่ำ
Green Economy: BCG) ในดานพลังงาน วัสดุ N6 (S1P4) พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ
และเคมีชีวภาพใหเปนระบบเศรษฐกิจมูลคาสูง
ตามหลั ก การออกแบบหมุ น เวี ย น (circular design)
มีความยั่งยืนและเพิ่มรายไดของประเทศ
เพื ่ อ ให เ กิ ด การใช ท รั พ ยากรอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(resource efficiency) และลดการใชทรัพยากรใหม
N7 (S1P4) สรางเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (เชื้อเพลิงชีวภาพ วัสดุและ
เคมีชีวภาพ) จากการเปลี่ยนผลิตผลทางการเกษตรหรือ
ของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตหรือการบริโภค
P5 (S1) พัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล
N8 (S1P5) พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยีหลักและนวัตกรรม
ปญญาประดิษฐ อิเล็กทรอนิคอัจฉริยะ รวมทั้ง
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ อิเล็กทรอนิค
หุนยนตและระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่ม
อัจฉริยะ รวมทั้งหุนยนตและระบบอัตโนมัติ
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ประสิทธิภาพในการผลิต การบริการและการ
N9 (S1P5) สงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลและ
พึ่งพาตนเอง
ปญญาประดิษฐ ในภาครัฐและภาคเอกชน
P6 (S1) พัฒนาระบบโลจิสติกสและระบบรางของประเทศ N10 (S1P6) พัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศที่ทันสมัย และได
ใหทันสมัยไดมาตรฐานสากล แขงขันได และ
มาตรฐานสากล
เชื่อมตอกับเครือขายรองรับระบบเศรษฐกิจ
N11 (S1P6) พัฒนาโครงขายระบบรางที่ทันสมัย เพื่อรองรับ การ
นวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน
ขนสงสินคาของประเทศ
P7 (S1) พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาใหสามารถ
แขงขันได รองรับการขยายตัวดานการคมนาคม
ขนสงของอาเซียนและพึ่งตนเองได
P8 (S1) พัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรมขนาดใหญ (IDEs) เพื่อ
ยกระดับรายได ความสามารถในการแขงขัน
และการพึ่งพาตนเองของประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 2 (S2) การยกระดับสังคมและสิ่งแวดลอม ใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน สามารถแกไขปญหาทา
ทายและปรับตัวไดทันตอพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) แผนงานและแผนงานยอยภายใตยุทธศาสตรที่ 2
แผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship : F) ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 มีจำนวน 1 แผนงานดังนี้
F8 (S2P9) ผูสูงอายุมีศักยภาพและโอกาสในการพึ่งตนเอง มีคณ
ุ คาและสรางมูลคาเพิม่ ใหแกสังคม
แผนงาน (Plan: P) ภายใตยุทธศาสตรที่ 2
แผนงานยอย (N) ภายใตยุทธศาสตรที่ 2
P9 (S2) พั ฒ นาสั ง คมสู ง วั ย ด ว ยวิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และ N12 (S2P9) พัฒนาคนวัยเกษียณใหเปนพลัง
นวัตกรรม
N13 (S2P9) พัฒนานวัตกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของวัย
แรงงานเขาสูการเปนผูสูงวัย
N14 (S2P9) สงเสริมคุณภาพชีวิต สภาพแวดลอมและสังคม
เพื่อรองรับการอยูรวมกันของคนทุกชวงวัย
P10 (S2) ยกระดั บ ความมั่ น คงทางสุข ภาพของประเทศให N15 (S2P10) แก ไ ขป ญ หาหรื อ ยกระดั บ ความมั ่ น คงทาง
พรอมรับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม
สุขภาพของประชาชน
N16 (S2P10) พั ฒ นากลไก ระบบการรั บ มื อ ตอบโต ภ าวะ
ฉุกเฉินดานสุขภาพ
N17 (S2P10) แกไขปญหาความเปนธรรมในการเขาถึงบริการ
สุขภาพ
P11 (S2) ขจัดความยากจน โดยการลดชองวางของการเขาถึง N18 (S2P11) พั ฒ นา ถ า ยทอดและประยุ ก ต ใ ช น วั ต กรรม
โอกาสดานการพัฒนาอาชีพ การศึกษาเรียนรู การ
ชุ ม ชน นวั ต กรรมsandbox เทคโนโลยี ห รื อ
เขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อลดความยากจนในชุมชน
ชนบทและชุมชนเมือง
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N19 (S2P11) ยกระดับ การเกษตรแบบ Smart farming ใน
ชุมชนโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
N20 (S2P11) วิจัยและพัฒนา (R&D) นโยบายและมาตรการ
ระดับจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
การแกไขปญหาความยากจนในพื้นที่
N21 (S2P12) สร า งความเข ม แข็ ง เศรษฐกิ จ ฐานรากโดยใช
ผลงานวิ จ ั ย องค ค วามรู  เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
N22 (S2P13) พัฒนาสังคมคุณธรรม
N23 (S2P13) เสริมสรางธรรมาภิบาลและแกไขปญหาคอรรัป
ชัน
N24 (S2P14) พั ฒ นาเมื อ งน า อยู  ท ี ่ เ ชื ่ อ มโยงกั บ การพั ฒ นา
ชุมชน/ทองถิ่น
N25 (S2P14) พัฒนาเมืองชายแดน
N26 (S2P14) พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
N27 (S2P14) สังคมไทยไรความรุนแรง และอยูรวมกันอยาง
สันติ
N28 (S2P15) ความปลอดภัยและสวัสดิภาพสาธารณะ

P12 (S2) เพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อใหมี
ศักยภาพในการแขงขัน สามารถพึ่งพาตนเองไดและ
กระจายรายไดสูชุมชนทองถิ่น
P13 (S2) พัฒนานโยบายและตนแบบสำหรับสังคมคุณธรรม
การแกไขปญหาคอรรัปชัน และการเสริมสรางธรร
มาภิบาล โดยใชการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
P14 (S2) พัฒนาเมืองนาอยูที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/
ทองถิ่น และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคมสูทุกภูมิภาค โดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม
P15 (S2) พัฒนานโยบายและตนแบบเพื่อสรางสังคมไทยไร
ความรุนแรง ประชาชนมีความปลอดภัยและสวัสดิ
ภาพสาธารณะในการดำรงชี ว ิ ต โดยใช ก ารวิ จั ย
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
P16 (S2) พัฒนาและเรงแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ N29 (S2P15) พัฒนาและเรงแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม โดยมุงเนนการบริโภคอยางยั่งยืนและ
ดานนิเวศนเกษตร (น้ำ ปาไม ที่ดิน)
การเปนสังคมคารบอนต่ำ โดยใชวิทยาศาสตร การ N30 (S2P16) พัฒนาและเรงแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด า นทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ  ง โดยใช
แนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน
N31 (S2P16) พั ฒ นาและเร ง แก ไ ขป ญ หาด า นนิ เ วศน แ ละ
มลพิษในภาคอุตสาหกรรม
N32 (S2P16) พั ฒ นาและเร ง แก ไ ขป ญ หาด า นนิ เ วศน แ ละ
มลพิษในภาคเมืองและชุมชน
N33 (S2P16) พัฒนา “อาสาสมัครวิทยาศาสตรสิ่งแวดล อม
ชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น”
P17 (S2) พัฒนานโยบายและตนแบบเพื่อลดความเสีย่ งและ N34 (S2P17) ลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ
ผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการ
ทางธรรมชาติและการเปลีย่ นแปลงสภาพ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใชวิทยาศาสตร
ภูมิอากาศ
การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
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ยุทธศาสตรที่ 3 (S3) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหนาที่กาวหนา
ล้ำยุค เพื่อสรางโอกาสใหมและความพรอมของประเทศในอนาคต
แผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) แผนงานและแผนงานยอยภายใตยุทธศาสตรที่ 3
แผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship : F) ภายใตยุทธศาสตรที่ 3 มีจำนวน 1 แผนงานดังนี้
F9 (S3P19) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กาวหนา ล้ำยุคสูอนาคต และเทคโนโลยีระบบโลกและอวกาศ (Earth Space
Technology) รวมทั้งดาวเทียม เพื่อการประยุกตใชประโยชนสำหรับการพัฒนาประเทศดานภูมิสารสนเทศ และตอ
ยอดสูอุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต
แผนงาน (Plan: P) ภายใตยุทธศาสตรที่ 3
แผนงานยอย (N) ภายใตยุทธศาสตรที่ 3
P18 (S3) ขับเคลื่อนการวิจัยขั้นแนวหนาที่สรางองคความรูใหม N35 (S3P18) วิจัยขั้นแนวหนาในสาขาสำคัญเพื่อประยุกตและ
ด า นวิ ท ยาศาสตร สั ง คมศาสตร มนุ ษ ยศาสตร
พัฒนาตอยอดเศรษฐกิจ BCG
ศิลปกรรมศาสตร และเทคโนโลยีขั้นแนวหนา รวมทั้ง N36 (S3P18) วิ จ ั ย ขั ้ น แนวหน า ด า นฟ สิ ก ส พ ลัง งานสู งและ
การนำผลการวิจัยขั้นแนวหนาประยุกตใชและพัฒนา
พลาสมา ระบบโลกและอวกาศ ควอนตัม และ
ตอยอด
งานวิจัยเพือ่ อนาคต
N37 (S3P18) วิจัยขั้นแนวหนาเพื่อรองรับความผันผวนทาง
สังคมในอนาคต
P19 (S3) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรม N38 (S3P19) สงเสริมและสนับสนุนใหประเทศไทยไดเปนแกน
แหงอนาคตและบริการแหงอนาคต รวมทั้ง
นำหลักในภาคีสำคัญของโลกดานการวิจัยและ
อุตสาหกรรมอวกาศ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่ อนาคต
N39 (S3P19) พัฒนาและประยุกตใชองคความรู นวัตกรรม
และเทคโนโลยีขั้นแนวหนา เพื่อสรางและ
พัฒนาอุตสาหกรรมแหงอนาคตและบริการแหง
อนาคต รวมทั้งการแกไขปญหาทีท่ าทายดาน
เศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศ
P20 (S3) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร วิจัยและ N40 (S3P20) พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานทางการวิจัย และการ
นวัตกรรม และโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพของ
พัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีทสี่ อดรับกับการ
ประเทศ ที่รองรับการวิจัยขั้นแนวหนาและการพัฒนา
พัฒนาอุตสาหกรรมแหงอนาคต และบริการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสูอนาคต
แหงอนาคต
N41 (S3P20) พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานทางคุณภาพและ
บริการ (NQI) สำหรับอุตสาหกรรมแหงอนาคต
และบริการแหงอนาคต
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ยุทธศาสตรที่ 4 (S4) การพัฒนากำลังคนและสถาบันดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหเปนฐานการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบกาวกระโดดและอยางยั่งยืน โดยใชวิทยาศาสตร
การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) แผนงานและแผนงานยอยภายใตยุทธศาสตรที่ 4
แผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship : F) ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 มีจำนวน 3 แผนงาน ดังนี้
F10 (S4P22) พัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตรและนวัตกร ทุกคน ใหมีคุณธรรม จริยธรรม เปนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคที่จำเปนควบคูกับการมีสมรรถนะสูงดานวิชาชีพและวิชาการ
F11 (S4P22) ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตรและนวัตกรทักษะสูงที่ตรงตามความตองการของ
ประเทศ โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
F12 (S4P25) พัฒนาการเปนศูนยกลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talent) และศูนยกลางการเรียนรู (Hub of Knowledge) ของ
อาเซียน รวมถึงดานศาสตรโลกตะวันออก
แผนงาน (Plan: P) ภายใตยุทธศาสตรที่ 4
แผนงานยอย (N) ภายใตยุทธศาสตรที่ 4
P21 (S4) ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการ N42 (S4P21) สงเสริมผูมีศักยภาพสูงใหเขาสูเสนทางอาชีพและมี
วิ จ ั ย และพั ฒ นา รวมถึ ง นั ก วิ ท ยาศาสตร แ ละ
ความกาวหนาในสายอาชีพนักวิจัยนักวิทยาศาสตร
นวัตกร ตอบโจทยความตองการของประเทศ โดย
และนวัตกร
N43 (S4P21) พัฒนาเยาวชนใหเปนผูมีสมรรถนะและความรู ฉลาด
ใชวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
รูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร รวมถึง Coding
โดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
P22 (S4) พลิกโฉมและยกระดับสถาบันดานวิทยาศาสตร N44 (S4P22) ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบนิเวศ วิทยาศาสตร วิจัย
วิจัยและนวัตกรรม ใหตอบโจทยเปาหมายของ
และนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีของ
ประเทศและสามารถเทียบเคียงระดับนานาชาติ
สถาบันดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ให
ทันสมัย และเปนที่ยอมรับในระดับสากล
N45 (S4P22) สงเสริมการรับรูขอมูลและเขาถึงการใหบริการดาน
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ข องสถาบั น ด า น
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม อยางแพรหลาย
N46 (S4P22) ภาคีเครือขาย วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ดาน
ตางๆ ของประเทศ
P23 (S4) ยกระดั บ ความร ว มมื อ ด า นการวิ จ ั ย พั ฒ นา N47 (S4P25) พัฒนาเครือขายความรวมมือนานาชาติ (Global
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนยวิจัยกับ
Partnership)
เครือขายระดับนานาชาติ และการเปนศูนยกลาง
กำลังคนระดับสูงของอาเซียน
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แผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) F13 แกไขปญหาและตอบสนองภาวะวิกฤติเรงดวนของประเทศ
แผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship : F)
F13 แกไขปญหาและตอบสนองภาวะวิกฤติเรงดวนของ
ประเทศ

ตัวอยางชุดโครงการ
บรรเทาความยากจนฉับพลันในแรงงานและกลุมเปราะบางที่ไดรับ
ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

แผนงาน P24 ขับเคลื่อนและบริหารแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570
แผนงาน (Plan: P)

แผนงานยอย (N)

P24 ขับเคลื่อนและบริหารแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและ N48 (P24) พัฒนาระบบและกลไกสรางความเขมแข็งของระบบ
นิเวศ ววน.
นวัตกรรม ป พ.ศ. 2566 – 2570
N49 (P24) สงเสริมและขยายผลการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไป
ใชประโยชน
N50 (P24) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลของกองทุน
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
N51 ( P24) พั ฒ นาและเพิ ่ ม สมรรถนะระบบข อ มู ล และระบบ
สารสนเทศดาน ววน.
N52 (P24) พั ฒ นาระบบข อ มู ล ขนาดใหญ แ ละเครื ่ อ งมื อ การ
คาดการณอนาคตดาน ววน.
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4.5 รายละเอียดของแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) แผนงานและแผนงานยอย
ของแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
4.5.1 แผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยดวยเศรษฐกิจสรางคุณคาและ
เศรษฐกิจสรางสรรค ใหมีความสามารถในการแขงขัน และพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน พรอมสูอนาคต โดย
ใชวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ 1 ประกอบดวย แผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship)
7 แผนงาน, แผนงาน 8 แผนงาน, แผนงานยอย 13 แผนงาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
แผนงาน F1 (S1P1) พัฒนาและผลิตวัคซีนปองกันโควิด-19 และการยกระดับเปนศูนยกลางดานวัคซีนใน
ระดับอาเซียน
PMU ที่เกี่ยวของกับแผนงาน: F1 (S1P1)
หนวยบริหารจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส) สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (NIA) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องคการ
มหาชน (สวก.)
ระบบการสนับสนุนทุนเฉพาะเจาะจงที่ควรจะใช (อยูระหวางการหารือ)
สถานการณ ความสำคัญ ความจำเปน ชองวาง พรอมทั้งโอกาสและความทาทาย
จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ความตองการของผลิตภัณฑวัคซีนปองกันโค
วิด-19 มีอัตราสูงมาก ประเทศไทยจึงมีความจำเปนในการพัฒนาและผลิตวัคซีนปองกันโควิด-19 ไดเอง และสามารถผลิต
วัคซีนที่วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือตอยอดดวยตนเอง อยางนอย 4 รายการ ภายใน 5 ป ทั้งนี้ ประเทศไทยมีโครงสรางพื้น
ฐานรองรับการวิจัยและพัฒนาวัคซีน ไดแก ศูนยวิจัยไพรเมทแหงชาติ เปนโครงสรางพื้นฐานเพื่องานวิจัยดานชีววิทยาศาสตร
ที่สนับสนุนการผลิตยาและวัคซีนสำหรับใชเองในประเทศและสงออก มีมาตรฐานรองรับระดับโลกและในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตมีศูนยวิจัยไพรเมทอยูเพียง 3 แหง เทานั้น คือ อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และไทย โดยมีบทบาทในการพัฒนา
วัคซีนปองกันโควิด-19 คือ "การทดสอบวัคซีนโควิด-19" ในลิงแสม เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานวัคซีนของอาเซียน
สรางความมั่นคงทางสุขภาพใหกับประเทศ และประชาชนคนไทยมีโอกาสในการเขาถึงวัคซีนในสถานการณการระบาดอยาง
ทั่วถึงและทันตอเหตุการณ
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เปาหมาย (Objective)
O1 F1:

ประเทศไทยสามารถพัฒนาและผลิตวัคซีนปองกันโควิด-19 ไดเอง และเปนศูนยกลางดานวัคซีน
ในระดับอาเซียน โดยการใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1 F1:
KR2 F1:

KR3 F1:

ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนโควิด-19 ที่พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศ และสามารถใชไดจริง
ในการใหบริการภายในป 2566 และพัฒนาตอยอดอยางตอเนื่องทุกป
ประเทศไทยมีผลิตภัณฑวัคซีนประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากวัคซีนโควิด-19 ที่วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีหรือตอยอดดวยตนเอง และผลิตภายในประเทศ (เพิ่มขึ้นจำนวน 4 รายการ ภายในป
2570)
จำนวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการวิจัย พัฒนา และผลิตวัคซีนในสถาบันอุดมศึกษา และ
หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน (เพิ่มขึ้นจำนวน 500 คน ภายในป 2570)

แนวทางการดำเนินงาน
 เรงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 และวัคซีนประเภทอื่น ๆ ที่พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศ และ
สามารถใชไดจริง รวมถึง






o เรงสนับสนุนการทดสอบระดับพรีคลินิกและคลินิก รวมถึงยกระดับศูนยทดสอบทั้งระดับพรีคลินิกและ
คลินิกใหไดมาตรฐานสากล รวมทั้งดานความปลอดภัยทางชีวภาพและมาตรฐานการทดสอบตางๆ (เชน
OECD, GLP, GMP, GxP, PIC/S, BSL)
o เรงพัฒนาโรงงานผลิตวัคซีนที่สามารถรองรับการผลิตระดับอุตสาหกรรมที่ไดมาตรฐานสากล
o เรงผลิตและพัฒนาผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการวิจัย พัฒนา และผลิตวัคซีนในสถาบันอุดมศึกษา และ
หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน
ทบทวนและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน ประกาศ นโยบาย และกลไกที่เอื้อตอการจัดซื้อจัดจาง การวิจัย
และพัฒนา และผลิตวัคซีน รวมทั้งปลดล็อคกฎระเบียบและอุปสรรคที่เกี่ยวของ
ยกระดับความรวมมือกับตางประเทศดานเทคโนโลยีในการพัฒนาและผลิตวัคซีนในแพลตฟอรมตาง ๆ ที่ประเทศ
ไทยมีความตองการ
สนับสนุนการเปนภาคีความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ กับภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
สรางความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑที่เปนนวัตกรรมในประเทศใหกับบุคลากรทางการแพทย ประชาชน และ
ตางประเทศ พรอมสนับสนุนตอยอดเชิงธุรกิจ

ภาคีและเครือขายความรวมมือ

 หน ว ยงานระดั บ นโยบาย: สำนั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม (สกสว.)
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
 หนวยงานขับเคลื่อนและขยายผล: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (สกพอ.)
คณะกรรมการขั บ เคลื ่ อ นย า นนวั ต กรรมสุ ข ภาพโยธี (YMID) และคณะกรรมการขั บ เคลื ่ อ น BCG Model
สาขาสุขภาพและการแพทย
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แผนงาน F2 (S1P1) พั ฒนาและผลิ ต ผลิต ภัณ ฑการแพทยขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal
Products; ATMPs) รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวของ ใหเปนอันดับหนึ่งของอาเซียน
PMU ที่เกี่ยวของกับแผนงาน: F2 (S1P1)
หนวยบริหารจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส) สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (NIA) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องคการ
มหาชน (สวก.)
ระบบการสนับสนุนทุนเฉพาะเจาะจงที่ควรจะใช (อยูระหวางการหารือ)
สถานการณ ความสำคัญ ความจำเปน ชองวาง พรอมทั้งโอกาสและความทาทาย
การรักษาดวยผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง เปนการรักษาแบบใหมที่ถูกนำมาใชในการรักษาโรคมะเร็ง โรคหายาก และ
โรคที่เกิดจากพันธุกรรม หรือสามารถยืดอายุขัยของผูปวยจากโรคเหลานี้ได ในขณะที่การรักษาดวยการแพทยแบบดั้งเดิมทำได
แคเพียงการรักษาประคับประคองตามอาการเทานั้น ดวยประสิทธิภาพในการรักษาที่สูงและสามารถบรรเทาหรือทำให
หายขาดจากโรคได ทำใหผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูงเปรียบเสมือนความหวังของผูปวยโรครายแรงตางๆ และยังเปนนวัตกรรม
ทางดานการแพทยที่สามารถยกระดับการแพทยในไทยใหมีความกาวหนาในการรักษาผูปวยขึ้นไปอีกขึ้นหนึ่ง นอกจากนี้ ยาชีว
วัตถุ ก็ถือเปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง เนื่องจากเปนผลิตภัณฑยาที่ผลิตและมีสวนประกอบจากสิ่งมีชีวิต เชน
เซลล ยีน และเนื้อเยื่อ สำหรับใชในทางการแพทยเชนเดียวกัน

เปาหมาย (Objective)
O1 F2:

ประเทศไทยเปนอันดับหนึง่ ของอาเซียนดานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง
(Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs) รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวของ โดยการใช
ผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1 F2:
KR2 F2:
KR3 F2:

แนวทางการดำเนินงาน

สัดสวนการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง (ATMPs) รวมถึงชีววัตถุที่
เกี่ยวของ (เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป)
มูลคาทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง (ATMPs) รวมถึงชีววัตถุท่ี
เกี่ยวของ (เปนอันดับหนึ่งของอาเซียนภายในป 2570)
จำนวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการวิจัย พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง (ATMPs)
รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวของ ในสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน
(เพิ่มขึ้นจำนวนเพิ่มขึ้น 200 คน ภายในป 2570)

 เรงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาชีววัตถุและผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง (ATMPs) รวมถึงบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ
การแพทยขั้นสูงที่ไดรับการคัดเลือกใหเปน Product Champion รวมถึง
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o เรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยางครบวงจร และยกระดับศูนยการทดสอบทั้งระดับพรีคลินิกและคลินกิ ให
มีมาตรฐานสากล (เชน GMP, GLP, GxP, ISO)
o เรงผลิตและพัฒนาผูเ ชี่ยวชาญเฉพาะดานการวิจัย พัฒนา และผลิตผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง (ATMPs)
รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวของ ในสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน
 ทบทวนและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน ประกาศ นโยบาย และกลไกที่เอื้อตอการจัดซื้อจัดจาง การวิจัย
และพัฒนา และผลิตผลิตภัณฑทางการแพทยและการบริการ รวมทั้งปลดล็อคกฎระเบียบและอุปสรรคที่เกี่ยวของ
 สรางความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑที่เปนนวัตกรรมในประเทศและบริการทางการแพทยใหกับบุคลากรทาง
การแพทย ประชาชน และตางประเทศ พรอมสนับสนุนตอยอดเชิงธุรกิจ
 สนับสนุนการเปนภาคีความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ กับภาคเอกชนที่เกี่ยวของ

ภาคีและเครือขายความรวมมือ

 หน ว ยงานระดั บ นโยบาย: สำนั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม (สกสว.)
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
 หนวยงานขับเคลื่อนและขยายผล: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (สกพอ.)
คณะกรรมการขับเคลื่อนยานนวัตกรรมสุขภาพโยธี (YMID) และคณะกรรมการขับเคลื่อน BCG Model สาขา
สุขภาพและการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย สภากาชาดไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

แผนงาน F3 (S1P2) ยกระดับการผลิตและการสงออก Functional Ingredients, Functional Food,
Novel Food ใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจสูง และไทยเปนศูนยกลางการผลิตและสงออกชั้นนำของโลก
PMU ที่เกี่ยวของกับแผนงาน F3 (S1P2):
หนวยบริหารจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร องคการมหาชน (สวก.)
ระบบการสนับสนุนทุนเฉพาะเจาะจงที่ควรจะใช (อยูระหวางการหารือ)
สถานการณ ความสำคัญ ความจำเปน ชองวาง พรอมทั้งโอกาสและความทาทาย
อาหารฟงกชั่น หรือ ผลิตภัณฑอาหารที่มีการเติมสารอาหารบางอยางเขาไป อาทิ สารสกัดจากธรรมชาติที ่ ให
ประโยชนนอกเหนือจากคุณคาทางโภชนาการพื้นฐาน สารอาหารฟงกชั่นเหลานี้จะสงผลดีตอสุขภาพ และ/หรือ ลดความเสี่ยง
การเปนโรคตาง ๆ จากการสำรวจของบริษัท นีลเซ็น (ประเทศไทย) จำกัด พบวา ตลอด 3 ปที่ผานมา ผูบริโภคไดใหความ
สนใจกับอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพเพื่อการปองกัน โดยเฉพาะอาหารที่มีสวนผสมจากธรรมชาติ มีใยอาหารสูง และมีไขมัน
ต่ำ สงผลใหอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเติบโตอยางตอเนื่องโดยในป 2562 ตลาดอาหารฟงกชั่นในประเทศ
ไทยมีมูลคาประมาณ 69,459 ลานบาท และเติบโตเฉลี่ย 5.5% ตอป 11 สวนสารสกัดธรรมชาติ (Natural Extract) นั้นมีมูลคา
10

11 สถาบันอาหาร. (2563). อาหารฟงกชัน (Functional Food) ในประเทศไทย. จาก http://fic.nfi.or.th/MarketOverviewDomesticDetail.php?id=292
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ทางการตลาดอยูที่ 9.57 พันลานดอลลารสหรัฐในตลาดโลก และคาดวาจะเติบโตเฉลี่ย 8.9% ตอป เนื่องจากประเทศไทยมี
ความไดเปรียบในดานความหลากหลายทางชีวภาพ และเปนแหลงวัตถุดิบสำคัญในการพัฒนาตอยอดไปเปน Functional
Ingredients และผลิตภัณฑอื่น ๆ นอกจากนี้ อาหารใหม (Novel Foods) หรือ อาหารหรือสวนประกอบของอาหารที่ไดจาก
กระบวนการผลิตที่มิใชกระบวนการผลิตโดยทั่วไปของอาหารนั้น ๆ ที่ทำใหสวนประกอบ โครงสราง และรูปแบบของอาหาร
นั้นเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญ ซึ่งนับเปนอีกหนึ่งโอกาสสำคัญของผูประกอบการไทยในการสรางทางเลือกใหมใหกับ
ผูบริโภค โดยเฉพาะในตลาดตางประเทศที่เริ่มมองหาผลิตภัณฑอาหารใหมจากธรรมชาติและสรางความมั่นคงทางอาหาร จาก
พฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป มีการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่ดีตอสุขภาพและมีความเฉพาะบุคคลมากขึ้น รวมถึง
โอกาสทางการตลาดใหมๆ ที่มีมากขึ้น สงผลใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารจำเปนตองมีการวิจัยและพัฒนา
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑที่ตรงตอความตองการของผูบริโภค สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสามารถแขงขันไดใน
ตลาดโลกได

เปาหมาย (Objective)
O1 F3:

ประเทศไทยสามารถยกระดับการผลิตและการสงออก Functional Ingredients, Functional
Food, Novel Food ใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจสูง และไทยเปนศูนยกลางการผลิตและสงออก
ชั้นนำของโลก โดยการใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1 F3:
KR2 F3:

มูลคาการสงออกผลิตภัณฑ Functional Ingredients, Functional Food และ Novel Food
จากผลิตภัณฑทางการเกษตร (เพิ่มขึ้นรอยละ 4 ตอป)
มูลคาทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ Functional Ingredients, Functional Food และ
Novel Food จากผลิตภัณฑทางการเกษตร (สูงเปนอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ภายในป 2570)

แนวทางการดำเนินงาน






เรงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ Functional Ingredients, Functional Food และ Novel Food ที่ใช
ตลาดเปนตัวนำ (Demand Driven) ตลอดทั้งหวงโซคุณคา (Value Chain)
4..1 เรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัย และการวิเคราะหทดสอบ รวมถึงโรงงานตนแบบใหเหมาะสมกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ
4..2 เร ง พั ฒนาฐานข อมูลกลางงานวิจ ัยดานผลิตภัณฑ Functional Ingredients Functional Food และ
Novel Food โครงสรางพื้นฐานของประเทศที่มาจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงระบบหรือกลไก
เชื่อมโยงการสงเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูการใชประโยชนจริง
ทบทวนและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน ประกาศ นโยบาย และกลไกที่เอื้อตอการจัดซื้อจัดจาง การวิจัย
และพัฒนา และผลิตผลิตภัณฑ Functional Ingredients Functional Food และ Novel Food รวมทั้งปลดล็อค
กฎระเบียบและอุปสรรคที่เกี่ยวของ
สนับสนุนการเปนภาคีความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ กับภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
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ภาคีและเครือขายความรวมมือ

 หน ว ยงานระดั บ นโยบาย: สำนั ก งานสภานโยบายการอุ ดมศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม (สอวช.)
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
 หนวยงานขับเคลื่อนและขยายผล: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) หรือ สวก. หนวยบริหาร
และจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) หนวยบริหารและจัดการทุนดานการ
พัฒนากำลังคน และทุนดานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสรางนวัตกรรม (บพค.) กรมวิชาการ
เกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

แผนงาน F4 (S1P2) เรงพัฒนาการผลิตและการสงออกอาหารและผลไมไทยคุณคาสูง ใหไทยเปนผูนำของ
โลก โดยเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและประเทศที่สั่งซื้อ
PMU ที่เกี่ยวของกับแผนงาน F4 (S1P2):
หนวยบริหารจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร องคการมหาชน (สวก.)
ระบบการสนับสนุนทุนเฉพาะเจาะจงที่ควรจะใช (อยูระหวางการหารือ)
สถานการณ ความสำคัญ ความจำเปน ชองวาง พรอมทั้งโอกาสและความทาทาย
ประเทศไทยเปนแหลงผลิตและสงออกผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญของโลก สินคาเกษตรของไทยเปนที่ยอมรับ
จากผูบริโภคในตางประเทศ เพราะเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ สงผลใหรายไดของภาคการเกษตรคิดเปน 10% ของ GDP โดย
เปนรายไดจากพืชผลทางการเกษตร 68% โดยเฉพาะกลุมผลไมไทยที่ไดรับการยอมรับจากผูบริโภคทั่วโลกเนื่องจากมี
เอกลักษณโดดเดนและมีรสชาติเปนที่นิยม รองลงมาเปนประมง และปศุสัตว ตามลำดับ การสงออกผลไมและผลิตภัณฑ
เกี่ยวกับผลไมมีมูลคามากกวา 1 แสนลานบาท คิดเปนรอยละ 20 ของมูลคาการสงออกสินคาเกษตรทั้งหมด โดยผลไมที่
สงออกมากที่สุดคือ ทุเรียน ลำไย และมังคุด จากขอมูลยอนหลัง 5 ปที่ผานมา ประเทศที่นำเขาผลไมไทยมากที่สุดคือ จีน
ฮองกง และเวียดนาม 12
ที่ผานมารัฐบาลไดใหความสำคัญกับการยกระดับมูลคาสินคาเกษตรมาโดยตลอด ตัวอยางเชน ยุทธศาสตรชาติดาน
การสรางความสามารถในการแขงขันตามยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ไดใหความสำคัญกับ “การเกษตรสรางมูลคา” โดย
มุงเนนไปที่เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจริยะ สวนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (ป 2566-70) ไดกำหนดหมุดหมายสำคัญ คือ ประเทศไทยเปนประเทศชั้นนำดาน
สินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง แตที่ผานมาปญหาของภาคการเกษตรคือ วิธีการผลิตยังเปนแบบเดิมที่พึ่งพาปจจัย
ทางธรรมชาติ ตนทุนการผลิตสูงแตประสิทธิภาพการผลิตต่ำ ราคาพืชผลทางการเกษตรมีความผันผวน ผลผลิตไมสม่ำเสมอ
และไมแนนอน ระบบการบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไมมีคุณภาพ ปญหาดานมาตรฐานของผลิตภัณฑและสารเคมีตกคาง
ที่มีการตรวจสอบอยางเขมงวดในประเทศคูคา รวมถึงประเทศคูแขงสำคัญของไทย ไดแก เวียดนาม และมาเลเซีย ไดเรงพัฒนา
11

12 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2564). บรรณาธิการแถลง.วารสารเศรษฐกิจการเกษตร.
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ปรับปรุงสายพันธุใหมีคุณภาพที่ดีเพื่อเพิ่มการสงออก ดังนั้น ประเทศไทยจึงตองเรงปรับตัวและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อรักษาตำแหนงทางการแขงขันในตลาดโลก รวมถึงเปดตลาดใหม ๆ โดยไมพึ่งพาตลาดเดิม ตั้งแตการพัฒนาระบบการผลิต
และระบบควบคุมคุณภาพใหไดมาตรฐานระดับโลก สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการผลไมในการผลิตให
สอดคลองกับความตองการของตลาด รวมถึงพัฒนาคุณภาพผลผลิต เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลิตภัณฑและ
บรรจุภัณฑ คุณคาทางโภชนาการ และการใชประโยชนจากผลไม 13
12

เปาหมาย (Objective)
O1F4:

ไทยเปนประเทศชั้นนำในการผลิตและสงออกอาหารและผลไมไทยคุณภาพสูง และเกิดมูลคา
ทางเศรษฐกิจสูงขึ้นพรอมทั้งเพิ่มจำนวนประเทศทีส่ ั่งซื้อ โดยการใชผลงานวิจัย องคความรู
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1 F4:
KR2 F4:

รายไดจากการสงออกอาหารและผลไมไทยคุณคาสูง (เพิ่มขึ้นรอยละ 12 ตอป)
จำนวนประเทศทีไ่ มเคยมียอดสั่งซือ้ เกินหนึ่งรอยลานบาท สั่งชื้ออาหารและผลไมไทย เปนมูลคา
เกินหนึ่งรอยลานบาท (เพิ่มขึ้นจำนวน 10 ประเทศ ภายในป 2570)

แนวทางการดำเนินงาน

 เรงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลไมไทยมูลคาสูงที่ใชตลาดเปนตัวนำ (Demand Driven) ตลอดทั้งหวงโซคุณคา
(Value Chain)
o เรงพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีการแปรรูปและบรรจุภัณฑ ระบบการขนสง และ
เครื่องมือที่ใชติดตามและตรวจสอบคุณภาพของผลไมไทยมูลคาสูงใหไดมาตรฐานระดับโลก
o เรงพัฒนาคุณภาพผลผลิต และคุณคาทางโภชนาการ รวมถึงการใชประโยชนของผลไม
o เรงผลิตและพัฒนา Young Smart Farmer/Smart Farmers และผูประกอบการที่มีศักยภาพในการใช
นวัตกรรม เพื่อเปนกลุมผูผลิตและสงออกผลไมไทยมูลคาสูง
o เรงสงเสริมการทำการตลาดสินคาผลไมพรีเมี่ยม โดยเนนเรื่องอัตลักษณดานคุณคา สายพันธุที่โดดเดน
และคุณภาพที่นาเชื่อถือ
 ทบทวนและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน ประกาศ นโยบาย และกลไกที่เอื้อตอการจัดซื้อจัดจาง การวิจัย
และพัฒนา และผลิตผลไมไทยมูลคาสูง รวมทั้งปลดล็อคกฎระเบียบและอุปสรรคที่เกี่ยวของ
 สนับสนุนการเปนภาคีความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ กับภาคเอกชนที่เกี่ยวของ

ภาคีและเครือขายความรวมมือ
 หน ว ยงานระดั บ นโยบาย: สำนั ก งานสภานโยบายการอุ ดมศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม (สอวช.)
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
13 สำนักงานเลขานุการกรม กรมสงเสริมการเกษตร. (2564). เกษตรฯ เปด Roadmap แผนปฏิบัติการพัฒนาผลไมไทยป 2565-2570. จาก
https://secreta.doae.go.th/?p=6588

68
 หนวยงานขับเคลื่อนและขยายผล: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) หรือ สวก. หนวยบริหาร
และจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) หนวยบริหารและจัดการทุนดานการ
พัฒนากำลังคน และทุนดานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสรางนวัตกรรม (บพค.) กรมวิชาการ
เกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

แผนงาน F5 (S1P3) พัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคที่เนนคุณคา
สรางความยั่งยืน และเพิ่มรายไดของประเทศ
PMU ที่เกี่ยวของกับแผนงาน F5 (S1P3):
หนวยบริหารจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.)
ระบบการสนับสนุนทุนเฉพาะเจาะจงที่ควรจะใช (อยูระหวางการหารือ)
สถานการณ ความสำคัญ ความจำเปน ชองวาง พรอมทั้งโอกาสและความทาทาย
ประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวสำคัญของโลก และที่ผานมาเปนหนึ่งในรายไดหลักของประเทศ
ไทย จากผลสำรวจความพึงพอใจของนักทองเที่ยวโดยรวมที่นิยมมาไทย พบวา ปจจัยดึงดูดนักทองเที่ยว 5 อันดับแรกมาจาก
การบริการเชิงสุขภาพ ความเปนมิตรกับนักทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวดานทะเลและชายหาด แหลงทองเที่ยวเชิงประวิติศาสตร
และกิจกรรมผจญภัย 14 แตปจจุบันทองเที่ยวตองเผชิญปญหาและความทาทายในดานตางๆ ตัวอยางเชน การแขงขันอยาง
รุนแรงจากการพัฒนาจุดหมายปลายทางใหมๆ ทั่วโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางการทองเที่ยว การเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมนักทองเที่ยว เปนตน และตั้งแตป 2562 การแพรระบาดไวรัส COVID- 19 ได
สงผลกระทบตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยางรุนแรง รายไดจากการทองเที่ยวลดต่ำลงมาก ประเทศไทยจำเปนตองเรงสราง
รายไดฟนฟูการทองเที่ยว ผูประกอบการตองปรับตัวและหาแนวทางสรางรายไดที่แตกตางจากในอดีตที่พึ่งพารายไดจาก
จำนวนนักทองเที่ยวมากกวาการเนนนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะนักทองเที่ยวตลาดบนที่จะฟนตัวไดเร็วสุดเนื่องจาก
เปนกลุมที่ไมไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวมากนัก ดวยการออกแบบการทองเที่ยวและกิจกรรมตางๆ ใหตอบสนอง
ความตองการเฉพาะของนักทองเที่ยวกลุมนี้รวมถึงพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวใหมที่เปนโอกาสของประเทศไทยเชน การ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) ซึ่งการทองเที่ยวในลักษณะนี้กำลังเปนที่นิยมอยางสูงทั่วโลก และประเทศไทยมี
ชื่อเสียงและไดรับการยอมรับดานการบริการทางสุขภาพ การแพทย และสปา การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและเชิงวัฒนธรรม
(Creative and Cultural Tourism) ที่ประเทศไทยมีทุนทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมสะสมมาอยางยาวนาน สามารถตอ
ยอดเปนผลิตภัณฑและบริการเพิ่มคุณคาที่มีความแตกตางเปนเอกลักษณเฉพาะ สรางประสบการณและความประทับใจให
นักทองเที่ยว รวมถึงการทองเที่ยวไรคารบอนซึ่งเปนกิจกรรมทองเที่ยวรูปแบบใหมที่เนนความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมเพื่อ
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน ผูประกอบการอุตสาหกรรมทองเที่ยวจึงตองเรงปรับตัวนำความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาตอ
ยอดสูการทองเที่ยวสรางคุณคา เพิ่มมูลคาสินคาและบริการ ตอบสนองพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เปลี่ยนไป สรางรายไดบน
13

14 3 พรพินันท ฉันทภักดีพงศ, “การทองเที่ยวทำใหไทยเปน Dutch Disease จริงหรือไม”, บทวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ธนาคารแหงประเทศไทย,
(22 พฤษภาคม 2561)
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พื้นฐานของการรักษาสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และรักษาการเปนจุดหมายการทองเที่ยวที่ไดรับความ
นิยมและดึงดูดนักทองเที่ยวทุกมุมโลก

เปาหมาย (Objective)
O1 F5:
O2 F5:

นักทองเที่ยวคุณภาพสูงที่มาทองเที่ยวในประเทศไทยที่มาเยือนซ้ำเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
โดยการใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รายได จ ากการท อ งเที ่ ย วบนฐานเศรษฐกิ จ BCG เพิ ่ ม สู ง ขึ ้ น อย า งมี น ั ย สำคั ญ โดยการใช
ผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1 F5:
KR2 F5:

KR3 F5:

KR4 F5:

จำนวนนักทองเที่ยวคุณภาพและมาเยือนซ้ำ โดยเกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยว ที่ใช
ผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม (เพิ่มขึ้นรอยละ 20 ภายในป 2570)
มูลคาเศรษฐกิจจากการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (health tourism) การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
และเชิงวัฒนธรรม (creative and cultural tourism) และการทองเที่ยวคารบอนต่ำ (low
carbon tourism) ที่ใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม (เพิ่มขึ้นรอยละ 15
ภายในป 2570)
รอยละของจังหวัดเมืองรองที่มีรายไดของพื้นที่เปาหมายเพิ่มขึ้นจากการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
(health tourism) การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและเชิงวัฒนธรรม (creative and cultural
tourism) และการทองเที่ยวคารบอนต่ำ (low carbon tourism) ที่ใชผลงานวิจัย องคความรู
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (รอยละ 100 ภายในป 2570)
รอยละของผูประกอบการกลุมเปาหมายที่มีรายไดเพิ่มขึ้นจากการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (health
tourism) การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและเชิงวัฒนธรรม (creative and cultural tourism)
และการทองเที่ยวคารบอนต่ำ (low carbon tourism) ที่ใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (รอยละ 100 ภายในป 2570)

แนวทางการดำเนินงาน
 ยกระดับการใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม และขยายผล เพื่อเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว
คุณภาพสูง โดยมุงเนนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและเชิงวัฒนธรรม
(Creative and Cultural Tourism) และการทองเที่ยวคารบอนต่ำ (Low Carbon Tourism) จากนักทองเที่ยว
คุณภาพและมาเยือนซ้ำ ที่บูรณาการทรัพยากรและผูเกี่ยวของอยางเปนระบบ โดยเชื่อมโยงทั้งภายในประเทศ กลุม
ประเทศเพื่อนบานและกลุมประเทศที่มีศักยภาพ
 เรงพัฒนายกระดับแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐานการบริการระดับสากลและเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการ
ในห ว งโซ อ ุ ป ทานที ่ เกี ่ย วข อ ง สำหรั บ การจัด การทอ งเที ่ย วเชิ ง สุข ภาพ (Health Tourism) การท อ งเที ่ ย วเชิง
สรางสรรคและเชิงวัฒนธรรม (Creative and Cultural Tourism) และการทองเที่ยวคารบอนต่ำ (Low Carbon
Tourism) รวมทั้งดานอาหารและโภชนาการ ความปลอดภัยดานรางกายและทรัพยสิน การจัดการภัยพิบัติและการ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน โดยใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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 เรงพัฒนาเมืองรองใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคและเชิงวัฒนธรรม (Creative and Cultural Tourism) และการทองเที่ยวคารบอนต่ำ (Low Carbon
Tourism) โดยการต อ ยอดภู มิ ป  ญญาและทุ น ทางวั ฒ นธรรม เพิ ่ ม มู ล ค า ผลิ ตภั ณฑแ ละบริ การ ผ า นการสราง
ประสบการณเชิงสรางสรรคในแตละพื้นที่เพื่อเพิ่มจำนวนนักทองเที่ยว การมาเยือนซ้ำ และรายไดของเมืองรองและ
ชุมชน
 พัฒนาตอยอด ยกระดับ และขยายผล Smart Tourism โดยใชเทคโนโลยีดิจิ ทัล และนวัต กรรม อาทิ VR, AR,
Interactive Screen และ Audio Guide เพื่อสงเสริมสนับสนุนการทองเที่ยวของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและเชิงวัฒนธรรม (Creative and Cultural
Tourism) และการทองเที่ยวคารบอนต่ำ (Low Carbon Tourism)
 เรงพัฒนาผูประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการจัดการทองเที่ยวตามแนวคิด BCG รวมทั้งการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม เชน เทคโนโลยีเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีการลดพลังงาน เปนตน
 สนับสนุนการเปนภาคีความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ กับภาคเอกชนที่เกี่ยวของ

ภาคีและเครือขายความรวมมือ








กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กรมอุทยาน สัตวปา และพันธุพืช กรมปาไม)
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)
สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน)
สภาหอการคาแหงประเทศไทย
สมาพันธธุรกิจการทองเที่ยว และสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวตางๆ

แผนงาน F6 (S1P7) เรงพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาและเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง ใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการผลิตของอาเซียน
PMU ที่เกี่ยวของกับแผนงาน F6 (S1P7):
หนวยบริหารจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.)
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ระบบการสนับสนุนทุนเฉพาะเจาะจงที่ควรจะใช (อยูระหวางการหารือ)
สถานการณ ความสำคัญ ความจำเปน ชองวาง พรอมทั้งโอกาสและความทาทาย
ประเทศไทยตองมีการสงเสริมและสนับสนุน ใหเกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเซลลแบตเตอรี่ (Battery
cell) และการประกอบแบตเตอรี่ใหอยูในรูปแพ็ก (Battery pack) รวมทั้ง แฟลตฟอรมของยานยนตไฟฟา (e-platfrom) ซึ่ง
ประกอบดวยระบบขับเคลื่อนและระบบชวงลาง ใหเกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ไทยสูขั้นตอน
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การผลิตที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น ใหไทยเปนผูผลิตและประกอบแบตเตอรี่และชิ้นสวนสำคัญ (part & components) รายใหญที่สุด
ในอาเซียน

เปาหมาย (Objective)
O1 F6:

ประเทศไทยเปนผูผลิตรายใหญที่สุดของอาเซียนดานอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
ประกอบแบตเตอรี่และชิ้นสวนสำคัญ ตลอดจนเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่องที่กาวหนาและล้ำยุคสูอนาคต รองรับ
การขยายตัวดานการคมนาคมขนสงของอาเซียนและพึ่งตนเองได โดยการใชผลงานวิจัย องคความรู
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1 F6:
KR2 F6:
KR3 F6:

KR4 F6:

อันดับของการผลิตชิ้นสวนสำคัญของยานยนตไฟฟาของประเทศไทยสูงขึ้น โดยการพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหกับผูประกอบการภายในประเทศ (เปนอันดับ 1 ของอาเซียน ภายในป 2570)
รายไดของผูประกอบการไทยที่เกิดจากอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาและเทคโนโลยีเกีย่ วเนื่องตลอดหวงโซ
คุณคา (เพิ่มขึ้นรอยละ 50 ภายในป 2570)
จำนวนผูประกอบการที่พัฒนาและผลิตเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องของอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา ไดแก
System Integration, Sharing Economy, Autonomous and Connected Vehicles และ Charging
Infrastructure (เพิ่มขึ้นเปนจำนวน 100 ราย ภายในป 2570)
จำนวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการวิจัย พัฒนาและผลิตดานอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาและเทคโนโลยี
เกี่ยวเนื่อง ในสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน (เพิ่มขึ้นจำนวน 500 คน
ภายในป 2570)

แนวทางการดำเนินงาน









เรงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือชิ้นสวนยานยนตไฟฟาที่มีศักยภาพสูง (product champion) โดย
มุงเนนแบตเตอรี่ รวมทั้งแฟลตฟอรมของยานยนตไฟฟา (e-platform) ซึ่งประกอบดวยระบบขับเคลื่อนและระบบ
ชวงลาง เพื่อใหสามารถผลิตสินคาที่มูลคาสูงและเขาสูหว งโซมูลคาของอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาระดับสากลไดใน
อนาคต
เรงสนับสนุนการทำ Technology transfer และ Technology Localization
เรงสนับสนุนตนแบบผลิตภัณฑและรูปแบบธุรกิจใหมที่สามารถ Scale up ใหเปนอุตสาหกรรม (Industrialization)
หรือธุรกิจบริการ ทั้งดานการออกแบบและผลิตยานยนตไฟฟาใหม (EV New Design) และยานยนตไฟฟาดัดแปลง
(EV Conversion) ที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานหมุนเวียนและระบบการกักเก็บพลังงาน
(Energy Storage)
ยกระดับความรวมมือแบบ Business Alliance ระหวางหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง หนวย
งานวิจัย หนวยทดสอบผูประกอบการ เพื่อทำใหมีทรัพยากรในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเปดกวางให
ตางชาติเขามารวมลงทุนไดดวย โดยไมควรปดกั้นแคเฉพาะงบของกระทรวง อว. เพียงอยางเดียว
พัฒนาแนวทางในการดึงดูดผูมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานเทคโนโลยียานยนตไฟฟาจากตางประเทศ
เขามาทำงานในอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาของประเทศไทย
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เรงผลิตและพัฒนาผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการวิจัย พัฒนาและผลิตดานอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาและเทคโนโลยี
เกี่ยวเนื่อง ในสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน

ภาคีและเครือขายความรวมมือ

 หนวยงานระดับนโยบาย: สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) สถาบันยานยนต
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
 หนวยงานขับเคลื่อนและขยายผล: หนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
(บพข.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) ภาคเอกชน

แผนงาน F7 (S1P8) พั ฒนาและส งเสริ ม ใหประเทศเพิ่ มธุร กิจ ฐานนวัต กรรม (Innovation Driven
Enterprise: IDEs) ขนาดใหญ
PMU ที่เกี่ยวของกับแผนงาน F6 (S1P7):
หนวยบริหารจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.)
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (NIA)
ระบบการสนับสนุนทุนเฉพาะเจาะจงที่ควรจะใช (อยูระหวางการหารือ)
สถานการณ ความสำคัญ ความจำเปน ชองวาง พรอมทั้งโอกาสและความทาทาย
จากผลการจัดอันดับความยากงายในการประกอบธุรกิจ ประจำป 2563 (Doing Business 2020) ของธนาคารโลก
พบวา ประเทศไทยไดอันดับที่ 21 จาก 190 ประเทศ มีอันดับที่ดีขึ้น 6 อันดับจากปกอน โดยประเทศไทยไดรับคะแนน 80.10
คะแนน นับเปนอันดับที่ดีที่สุดของไทยในรอบ 6 ป และมีคะแนนขึน้ มาใกลเคียงกับประเทศสิงคโปร ซึ่งอยูอันดับที่ 2 (86.20
คะแนน) และมาเลเซีย ซึ่งอยูอันดับที่ 12 (81.50 คะแนน)20 ในขณะที่เว็บไซตสำนักขาว U.S. News & World Report ได
เผยแพรผลการจัดอันดับประเทศที่เหมาะในการเริ่มตนธุรกิจมากที่สุดในโลกประจำป 2020 (Best Countries to Start a
Business) โดยพบวา ประเทศไทย ยังคงรักษาอันดับ 1 ประเทศที่เหมาะสมในการเริ่มตนธุรกิจที่สุด จากประเทศที่สำรวจ
ทั้งหมด 73 ประเทศ
ภาครัฐนโยบายและมาตรการสงเสริมและสนับสนุนทั้ง SMEs Startup และ IDEs ในหลากหลายดาน นอกจากนี้
บริษัท (Corporate) ชั้นนำของไทยยังมีความตื่นตัวและใหความสนใจในการบมเพาะ ลงทุน และทำงานรวมกับ Startup ที่มี
ศักยภาพ ผูประกอบการสวนมากยังขาดการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาสินคา และบริการนวัตกรรมที่มี
มูลคาสูงและแตกตางจากคูแขง รวมถึงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep-tech) ซึ่งมีคูแขงนอย
กวาและลอกเลียนแบบไดยาก ดังนั้นเพื่อเพิ่มมูลคาจากเศรษฐกิจที่ขับเคลือ่ นดวยนวัตกรรมจึงจำเปนตองเพิ่มขีดความสามารถ
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ในการแขงขันของ SMEs ใหกลายเปนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDEs) ที่มีการเติบโตอยาง
กาวกระโดด และมีความสามารถในการแขงขันในระดับสากล

เปาหมาย (Objective)
O1 F7:

ประเทศไทยมีธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDEs) ที่มีรายได 1,000
ลานบาท/ป เพิม่ ขึ้นเปน 1,000 ราย โดยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งเครือขาย
Innovative Business Development Service (iBDS)

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1 F7:

จำนวนธุรกิจฐานวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) ที่มีรายได 1,000 ลานบาท/
ป เพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นเปน 1,000 ราย ภายในป 2570)

แนวทางการดำเนินงาน
 เรงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อใหเกิดธุรกิจฐานนวัตกรรม โดยการยกระดับ SMEs ที่มีศักยภาพใหเปน
วิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs)
 เรงพัฒนา Platform ในการสรางนวัตกรรม (Innovation Capability) ใหแกผูประกอบการ โดยมุงเนนการพัฒนา
ความสามารถที่เหมาะสมกับผูประกอบการในแตละกลุม
 เรงสงเสริมระบบนิเวศที่เหมาะสมตอการสรางและพัฒนาผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (IDEs)
 ยกระดับความรวมมือในการสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนาระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรม ผานหนวยบริหารและจัดการทุน ดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.)

ภาคีและเครือขายความรวมมือ

 หนวยงานระดับนโยบาย: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) สำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สอวช.) สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(สสว.)
 หนวยงานขับเคลื่อนและขยายผล: กระทรวงพาณิชย,กระทรวง อว. (สวทช (iTap), NIA, science park) ,กระทรวง
อุตสาหกรรม และ iBDS ภาคเอกชน

แผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยดวยเศรษฐกิจสรางคุณคาและเศรษฐกิจสรางสรรค
ใหมีความสามารถในการแขงขัน และพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน พรอมสูอนาคต โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัย
และนวัตกรรม โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
แผนงาน P1 (S1) แผนงานพัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BioCircular-Green Economy: BCG) ในด า นการแพทย แ ละสุ ข ภาพ ให เ ป น ระบบเศรษฐกิ จ มู ล ค า สู ง
มีความยั่งยืนและเพิ่มรายไดของประเทศ
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ผลกระทบและผลลัพธระดับยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแแผนงาน P1 (S1)
ผลกระทบยุทธศาสตรที่ 1

• ประเทศไทยอยูในกลุมผูนำของโลกหรือภูมภิ าคในอุตสาหกรรม 4 สาขา (สุขภาพและการแพทย เกษตรและอาหาร
ทองเที่ยว และพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ) ของระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว และ
อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา
• ผลิตภาพของแรงงานทักษะสูงในดานอุตสาหกรรมเปาหมายสำคัญเรงดวนของประเทศตามกรอบยุทธศาสตร อววน.ที่
สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของประเทศเพิ่มขึ้น ดวยการพัฒนาและใชองคความรู ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

ผลลัพธยุทธศาสตรที่ 1

• ประเทศไทยสามารถพัฒนาและผลิตวัคซีนปองกันโควิด-19 ไดเอง สามารถพึ่งพาตนเอง และแขงขันไดในระดับสากล
• ประเทศไทยมีมูลคาทางเศรษฐกิจดานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง (ATMPs) รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวของ เพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสำคัญ
• ประเทศไทยสามารถพัฒนาและผลิต วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือแพทย ที่ทดแทนการนำเขาไดในสัดสวนสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• ประเทศไทยมีมูลคาทางเศรษฐกิจของยา สารสกัดจากสมุนไพร และเครื่องมือแพทย เพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสำคัญ

สถานการณ ความสำคัญ ความจำเปน ชองวาง พรอมทั้งโอกาสและความทาทาย
กลุมอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub) เปนหนึ่งในหากลุมอุตสาหกรรมเปาหมายใหมแหงอนาคต
(New S-Curve) ซึ่งเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) และเปนเครื่องมือในการ
ผลักดันใหประเทศกาวเขาสู ประเทศไทย 4.0 ไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบัน ประเทศไทยมีการคาเครื่องมือแพทยสูงที่สุดใน
อาเซียนและมีการเกินดุลการคาอยางตอเนื่อง มีมูลคาตลาดยาใหญเปนอันดับสองของอาเซียน มีการสงออกวัตถุดิบสมุนไพร
มากที่สุดในอาเซียน และมีศักยภาพในการเปนศูนยกลางการใหบริการทางการแพทยและสุขภาพโดยมีโรงพยาบาลได
มาตรฐาน JCI สูงเปนอันดับที่ 4 ของโลก และยังมีการจัดอันดับใหเปนประเทศที่มีความเขมแข็งดานความมั่นคงสุขภาพ เปน
อันดับที่ 6 จาก 195 ประเทศ โดยมีคาดัชนี (GHS Index) เทากับ 73.2 และเปนอันดับที่ 1 ในเอเชีย แสดงใหเห็นถึงความ
พรอมและศักยภาพของประเทศไทยที่จะพัฒนาดานสุขภาพและการแพทยใหเปนศูนยกลางทางการแพทยอยางครบวงจรใน
ประเทศไทย นอกจากนี้ประเทศไทยยังเปนศูนยกลางการวิจัยทางคลินิกซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ
ทางการแพทยและผลิตภัณฑสุขภาพ และมีการการคาดการณวาความตองการและคาใชจายดานสุขภาพของประชาชนจะ
เพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดดในอนาคต เมื่อประเทศไทยกาวสูสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ
จากผลกระทบของการเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ในป พ.ศ. 2563 ที่แผขยายจนมีผูติดเชื้อเกือบ 30 ลานคน
ทั่วโลก ทำใหเกิดการขาดแคลนเครื่องมือแพทยทั้งในแงของวัตถุดิบ อุปกรณ วัสดุทางการแพทยที่ไมสามารถนำเขาหรือผลิตได
ทันตามความตองการของประเทศ ทำใหนักวิจัยในประเทศไทยหลายทานไดวิจัยและผลิตนวัตกรรมออกมาเพื่อแกปญหาวิกฤติ
ที่เกิดขึ้น จะเห็นวา ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพในการผลิตเครื่องมือแพทย อยางไรก็ตาม
อุปกรณเครื่องมือแพทยที่ผลิตในประเทศ มักจะพบปญหาดานการยอมรับจากบุคลากรทางการแพทยที่ใหความสำคัญตอความ
ปลอดภัยและมาตรฐานการรับรองคุณภาพ รวมถึงความแมนยำและนาเชื่อถือของผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยในประเทศ จึงทำ
ใหประเทศไทยตองพึ่งพาการนำเขาอุปกรณเครื่องมือแพทยจากตางประเทศ และในปจจุบัน ประเทศไทยยังนำเขายา ชีววัตถุ
และวัคซีน รวมมูลคากวา 1 แสนลานบาท เนื่องจากอุตสาหกรรมยาในประเทศไทยสวนใหญเปนการนำเขาวัตถุดิบตัวยาสำคัญ
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จากตางประเทศเพื่อมาผสมและผลิตเปนยาสำเร็จรูปในรูปแบบตางๆ โดยนำเขาวัตถุดิบยาสัดสวนสูงถึง 90% ของปริมาณ
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตยาสำเร็จรูปทั้งหมด ถึงแมวา ประเทศไทยมีโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการ
ผลิต (GMP) จำนวน 144 แหง แตสามารถผลิตตัวยาสำคัญไดไมเกิน 5% เทานั้น และการผลิตวัคซีนในประเทศยังใช
เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมเทานั้น เชน วัคซีนบีซีจี วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน เปนตน รวมถึงการ
กำกับดูแล เรื่องกฎเกณฑ ขอบังคับ เกี่ยวกับยา ชีววัตถุ และวัคซีน ยังไมคลอบคลุม ทำใหกระบวการนำไปใชประโยชนไมได
รับการสนับสนุนและรองรับจากภาครัฐและภาคเอกชนอยางเต็มที่ ซึ่งสงผลใหประเทศไทยในปจจุบันยังมีกำลังการผลิตยา ชีว
วัตถุ และวัคซีน คอนขางนอย นอกจากนี้ ประเทศไทยมีความหลากหลายของสมุนไพรอยูประมาณ 11,625 ชนิด แตมีสมุนไพร
เพียงแค 300 ชนิดเทานั้น ที่หมุนเวียนอยูในทองตลาดและถูกนำมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ เพื่อเพิ่มมูลคา เชน ยาแผน
โบราณ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เครื่องสำอาง เปนตน การเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับสมุนไพร จำเปนตองมีการปลูกที่ดี
เพื่อใหไดวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อสงผลตอสาระสำคัญในสมุนไพรที่จะถูกสกัดออกมา และสารสกัดสมุนไพรจะตองไดรับการ
รับรองมาตรฐาน ในปจจุบัน มีโรงงานผลิตยาแผนโบราณจากสมุนไพร จำนวนทั้งสิ้น 950 แหง แตมีเพียงแค 25 แหง ที่ไดรับ
การรับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑการผลิตที่ดี (GMP) เทานั้น
การใหบริการจีโนมิกสและการแพทยแมนยำในประเทศไทย เปนการรักษาที่ใชการวินิจฉัยและรักษาโรคจากการ
วิเคราะหรหัสพันธุกรรม สามารถชวยรักษาในโรคมะเร็ง โรคหายาก และโรคที่เกิดจากพันธุกรรมได จึงจำเปนตองสงเสริมใหมี
การสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยและสรางฐานขอมูลรหัสพันธุกรรมขนาดใหญรวมถึงผลิตภัณฑทางการแพทยขั้นสูง เพื่อใหมี
มาตรฐานการรักษาและการสาธารณสุขที่ดี และมีความยั่งยืน

เปาหมาย (Objective)
O1 P1:

ประเทศไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยของการผลิตวัคซีน ยาชีววัตถุ สารสกัดสมุนไพร และ
วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือแพทย รวมถึงผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง (ATMPs) รวมถึงชีววัตถุที่
เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ลดการนำเขา และสามารถสงออกได โดยการ
ใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม

O2 P1:

ประเทศไทยสามารถยกระดับในการใหบริการจีโนมิกสและการแพทยแมนยำ สามารถใหบริการ
โดยโรงพยาบาลในประเทศไดอยางแพรหลาย โดยการใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1 P1:
KR2 P1:

KR3 P1:
KR4 P1:

ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนโควิด-19 ที่พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศ และสามารถใชไดจริง
ในการใหบริการภายในป 2566 และพัฒนาตอยอดอยางตอเนื่องทุกป
ประเทศไทยมีผลิตภัณฑวัคซีนประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากวัคซีนโควิด-19 ที่วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีหรือตอยอดดวยตนเอง และผลิตภายในประเทศ (เพิ่มขึ้นจำนวน 4 รายการ ภายในป
2570)
สัดสวนการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง (ATMPs) รวมถึงชีววัตถุที่
เกี่ยวของ (เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป)
มูลคาทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง (ATMPs) รวมถึงชีววัตถุท่ี
เกี่ยวของ (เปนอันดับหนึ่งของอาเซียนภายในป 2570)
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KR5 P1:
KR6 P1:
KR7 P1:
KR8 P1:
KR9 P1:

ประเทศไทยมีการใหบริการการแพทยจีโนมิกสและการแพทยแมนยำ (เพิ่มขึ้นจำนวน 10
รายการ ภายในป 2570)
รายไดจากการขายยา สารสกัดจากสมุนไพรที่พัฒนาและผลิตโดยประเทศไทย (เพิ่มขึ้นรอยละ 2
ตอป)
รอยละของวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือแพทยที่พัฒนาและผลิตโดยประเทศไทยที่ไดมาตรฐาน
เทียบเคียงกับสากล (เพิ่มขึ้นรอยละ 1)
จำนวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการวิจัย พัฒนา และผลิตวัคซีนในสถาบันอุดมศึกษา และ
หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน (เพิ่มขึ้นจำนวน 500 คน ภายในป 2570)
จำนวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการวิจัย พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง (ATMPs)
รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวของ ในสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน
(เพิ่มขึ้นจำนวนเพิ่มขึ้น 200 คน ภายในป 2570)

แนวทางการดำเนินงาน
 เรงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและผลิตวัคซีน ยา ชีววัตถุ สารสกัดสมุนไพร วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือแพทย และ
ผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวของ ในประเทศเพื่อสรางความเขมแข็งพรอมรับตอสถานการณปกติ
และสถานการณฉุกเฉิน
 เรงสนับสนุนการทดสอบระดับพรีคลินิกและคลินิก รวมถึงยกระดับศูนยการทดสอบทั้งระดับพรีคลินิกและคลินิก
รวมถึงมาตรฐานผลิตภัณฑวัคซีน ยา ชีววัตถุ สารสกัดสมุนไพร วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือแพทย และผลิตภัณฑ
การแพทยขั้นสูง รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวของ ใหไดมาตรฐานสากล (เชน GMP GLP GxP ISO)
 เรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยางครบวงจร และเชื่อมโยงระหวางสถาบันวิจัย (ทั้งในกระทรวง อว. มหาวิทยาลัย
และภาคเอกชน) จนเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable and self-reliance) เพื่อรองรับการวิจัยและพัฒนา
และผลิตวัคซีน ยา ชีววัตถุ สารสกัดสมุนไพร วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือแพทย และผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง รวมถึง
ชีววัตถุที่เกี่ยวของ
 เรงผลิตและพัฒนาผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีน และผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง (ATMPs)
รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวของ ในสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน
 สรางความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑที่เปนนวัตกรรมในประเทศและบริการทางการแพทยใหกับบุคลากรทาง
การแพทย ประชาชน และตางประเทศ พรอมสนับสนุนตอยอดเชิงธุรกิจ
 ทบทวนและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน ประกาศ นโยบาย และกลไกที่เอื้อตอการจัดซื้อจัดจาง การวิจัย
และพัฒนา และผลิตผลิตภัณฑทางการแพทยและการบริการ รวมทั้งปลดล็อคกฎระเบียบและอุปสรรคที่เกี่ยวของ
 ยกระดับความรวมมือกับตางประเทศดานเทคโนโลยีในการพัฒนาและผลิตวัคซีนในแพลตฟอรมตาง ๆ ที่ประเทศ
ไทยมีความตองการ
 สนับสนุนการเปนภาคีความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ กับภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
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ภาคีและเครือขายความรวมมือ

 หน ว ยงานระดั บ นโยบาย: สำนั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม (สกสว.)
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
 หนวยงานขับเคลื่อนและขยายผล: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (สกพอ.)
คณะกรรมการขับเคลื่อนยานนวัตกรรมสุขภาพโยธี (YMID) และคณะกรรมการขับเคลื่อน BCG Model สาขา
สุขภาพและการแพทย สถาบันวัคซีนแหงชาติ กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมแพทยแผนไทย สำนักงานอาหารและ
ยา องคการเภสัชกรรม สภากาชาดไทย และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ

สรุปรายชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) แผนงานยอยภายใตแผนงาน P1 (S1)
(1) ชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship)
F1 (S1P1) พัฒนาและผลิตวัคซีนปองกันโควิด-19 และการยกระดับเปนศูนยกลางดานวัคซีนในระดับอาเซียน
F2 (S1P1) พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs)
รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวของ ใหเปนอันดับหนึ่งของอาเซียน

(2) ชื่อแผนงานยอย
N1 (S1P1) สรางความสามารถและยกระดับการใหบริการจีโนมิกสและการแพทยแมนยำเพื่อใหเกิดบริการการ
รักษาที่มีความแมนยำสูง
N2 (S1P1) พัฒนาและผลิตยา สารสกัดจากสมุนไพร ที่มคี ุณภาพและไดรับการรับรองมาตรฐาน
N3 (S1P1) พัฒนาและผลิต วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือแพทย ใหมคี ณ
ุ ภาพสูงและไดมาตรฐานเทียบเคียงกับสากล
รวมทั้งสามารถทดแทนการนำเขาและจำหนายในตางประเทศ

แผนงาน P2 (S1) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-CircularGreen Economy: BCG) ในดานเกษตรและอาหารใหเปนระบบเศรษฐกิจมูลคาสูง มีความยั่งยืนและเพิ่ม
รายไดของประเทศ
ผลกระทบและผลลัพธระดับยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนงาน P2 (S1)
ผลกระทบยุทธศาสตรที่ 1

• ประเทศไทยอยูในกลุมผูนำของโลกหรือภูมภิ าคในอุตสาหกรรม 4 สาขา (สุขภาพและการแพทย เกษตรและอาหาร
ทองเที่ยว และพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ) ของระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
และอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา

ผลลัพธยุทธศาสตรที่ 1

• ประเทศไทยมีมลู คาทางเศรษฐกิจดานสินคาเกษตรมูลคาสูง และเกษตรแปรรูปมูลคาสูง เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• มูลคาทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ Functional Ingredients, Functional Food และ Novel Food จากผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร สูงเปนอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ภายในป 2570
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สถานการณ ความสำคัญ ความจำเปน ชองวาง พรอมทั้งโอกาสและความทาทาย
ประเทศไทยเปนประเทศผูผลิตและสงออกสินคาเกษตรและอาหารซึ่งเปนที่ยอมรับทั่วโลก ในป พ.ศ. 2563 ประเทศ
ไทยไดสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑเกษตรไปยังประเทศจีน ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา เปน 3 อันดับแรก คิดเปนมูลคา
1.288 ลานลานบาท 15 นอกจากนี้อุตสาหกรรมเกษตรยังเปนตนน้ำของหวงโซอุปทานโดยทำหนาที่เปนภาคการผลิตเริ่มแรก
เพื่อใหไดมาซึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถนำไปจำหนายในรูปแบบของสินคาเกษตร หรืออาจนำเขาสูกระบวนการแปรรูป
ของอุตสาหกรรมอาหาร รวมไปถึงการนำเขาสูกระบวนการแปรรูปของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพใหกลายเปนผลิตภัณฑ
อุปโภคชีวภาพ เชน เครื่องสำอาง เคมีชีวภาพ และพลาสติกชีวภาพ เปนตน แตปจจุบันภาคเกษตรไดรับผลกระทบจากสภาพ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป แรงงานในภาคเกษตรลดลง ประสิทธิภาพการผลิตต่ำ ในขณะที่ตนทุนการผลิตกลับเพิ่มสูงขึ้น
สงผลใหหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของไดรับผลกระทบ ประเทศไทยจึงตอง
ปรับเปลี่ยนการผลิตในภาคการเกษตรใหเปนการผลิตแบบทำนอยไดมาก พึ่งพาการใชแรงงานนอยลง เนนการสรางมูลคาเพิ่ม
และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑทางการเกษตรดวยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
เกษตรกรในแตละกลุม โดยเฉพาะ Smart Farmer ที่มีศักยภาพและพรอมจะประยุกตเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชใน
การยกระดับการผลิตผลิตภัณฑทางการเกษตร
นอกจากนี้อุตสาหกรรมอาหารของไทย ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่นำผลิตผลทางการเกษตรมาใชเปนวัตถุดิบหลักในการ
ผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อผลิตผลิตภัณฑอาหารใหไดปริมาณมาก มีคุณภาพสม่ำเสมอ ปลอดภัยและสะดวกตอการ
บริโภค เปนประเทศผูสงออกอาหารอันดับที่ 11 ของโลก โดยมีสวนแบงอาหารในตลาดโลกอยูที่ 2.51% และเปนอันดับ 2
ของเอเชียรองจากจีนในรอบ 5 ปที่ผานมา 16 แตอยางไรก็ตามอุตสาหกรรมอาหารยังเปนเพียงการแปรรูปวัตถุดิบขั้นตน
ผูประกอบการสวนใหญยังเปน SME ถึง 99.4% และตองการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใชตอยอดในการสรางผลิตภัณฑ
อาหารใหม ๆ ใหออกสูตลาดมากยิ่งขึ้น ประกอบกับปจจุบันพฤติกรรมของผูบริโภคไดเปลี่ยนแปลงไป การเขาสูสังคมผูสูงวัย
(Aging Society) และอัตราผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรั ง (Non-Communicable Diseases; NCDs) ที่เพิ่มสูงขึ้นจากสาเหตุ
พฤติกรรมการใชชีวิตประจำวัน ทำใหผูบริโภคหันมาใสใจดูแลสุขภาพและ มองหาผลิตภัณฑอาหารที่เหมาะสมกับไลฟสไตลใน
แตละชวงวัยของตนเองมากยิ่งขึ้น ดังนั้นประเทศไทยจำเปนตองเรงพัฒนาการวิจัยและพัฒนา รวมถึงยกระดับผลผลิตทางการ
เกษตรและผลิตภัณฑอาหารในรูปแบบเดิมไปสูผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงขึ้น เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคและเพิ่ม
โอกาสทางการตลาดของผูประกอบการ สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ไดกำหนดใหอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเปน 1
ใน 4 สาขายุทธศาสตรของ BCG Model เพื่อใชเปนหัวหอกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบกาวกระโดด ผานการใชองค
ความรู การวิจัยและพัฒนา รวมถึงนวัตกรรม สำหรับขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจรูปแบบใหมที่เนนการสรางมูลคาเพิ่ม และ
ยกระดับความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารตลอดหวงโซคุณคา
14

15

เปาหมาย (Objective)
O1 P2:

O2 P2:

ประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตและสงออกชั้นนำของโลกดาน Functional Ingredients,
Functional Food, Novel Food ที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงจากผลิตภัณฑทางการเกษตรติด
อันดับ 1 ใน 10 ของโลก โดยการใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ประเทศไทยเปนผูนำของโลกในการผลิตและสงออกอาหารและผลไมไทยมูลคาสูง โดยมีมูลคา
ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นและจำนวนประเทศที่สั่งซื้อมากขึ้น โดยการใชผลงานวิจัย องคความรู
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

15 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2564). สถิติการคาสินคาเกษตรไทยกับตางประเทศ ป 2563. 1-9.
16 โพสตทูเดย. (2563, 26 กันยายน). ดัน “ไทย” ติดอันดับ 10 ผูนำสงออกอาหารระดับโลก. จากhttps://www.posttoday.com/economy/news/633983
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O3 P2:

มูลคาเศรษฐกิจของผลิตภัณฑจากพืชและสัตวเศรษฐกิจหลักของประเทศที่เปนความมั่นคงดาน
อาหาร หรือการสงออกหลักของประเทศ เพิ่มขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1 P2:
KR2 P2:
KR3 P2:
KR4 P2:
KR5 P2:

แนวทางการดำเนินงาน

มูลคาการสงออกผลิตภัณฑ Functional Ingredients, Functional Food และ Novel Food
จากผลิตภัณฑทางการเกษตร (เพิ่มขึ้นรอยละ 4 ตอป)
มูลคาทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ Functional Ingredients, Functional Food และ Novel
Food จากผลิตภัณฑทางการเกษตร (สูงเปนอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ภายในป 2570)
รายไดจากการสงออกอาหารและผลไมไทยคุณคาสูง (เพิ่มขึ้นรอยละ 12 ตอป)
สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปมูลคาสูงหรืออาหารแปรรูปมูลคาสูงตอมูลคารวมของ
ผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปหรืออาหารแปรรูป (เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ภายในป 2570)
มูลคาเศรษฐกิจของผลิตภัณฑจากพืชและสัตวเศรษฐกิจหลักที่เปนความมั่นคงดานอาหาร หรือ
การสงออกหลักของประเทศ (เพิ่มขึ้นรอยละ 20 ภายในป 2570)

 เรงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่ใชตลาดเปนตัวนำ (Demand Driven) ตลอดทั้งหวงโซคุณคา (Value Chain)
ตั้งแตการพัฒนาวัตถุดิบจนถึงการผลิตระดับอุตสาหกรรม โดยสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามความตองการของ
ผูประกอบการแตละกลุมในหวงโซคุณคา (Value Chain)
 เรงสงเสริมใหเกิดการผลิตและเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑเกษตรหรืออาหารโดยการใชแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว (Green
Economy) เพื่อใหเกษตรกรและผูประกอบการมีรายไดเพิ่มสูงขึ้น
 เรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในดานการวิจัย การวิเคราะหทดสอบ รวมถึงโรงงานตนแบบใหเหมาะสม ตลอดจน
สงเสริมใหมีหนวยงานใหบริการนวัตกรรม (Innovation Service Providers) ที่บริหารจัดการโดยภาคเอกชนที่มี
ศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลคาสูงและอุตสาหกรรมอาหารแหงอนาคต
 เรงพัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป ระบบการขนสงแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain
Logistics) และเครื่องมือที่ใชตรวจสอบคุณภาพในอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารใหเหมาะสมในแตละ
ประเภทของผูประกอบการตลอด Value Chain
 ทบทวนและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน ประกาศ นโยบาย และกลไกที่เอื้อตอการจัดซื้อจัดจาง การวิจัย
และพัฒนา และผลิตผลิตภัณฑ Functional Ingredients Functional Food และ Novel Food รวมทั้งปลดล็อค
กฎระเบียบและอุปสรรคที่เกี่ยวของ
 เรงจัดทำฐานขอมูลกลางงานวิจัยดานการเกษตรและอาหาร โครงสรางพื้นฐานของประเทศที่มาจากทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของ รวมถึงระบบหรือกลไกเชื่อมโยงการสงเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูการใชประโยชนจริง
 เรงผลิตและพัฒนา Young Smart Farmer/Smart Farmers และผูประกอบการที่มีศักยภาพในการใชนวัตกรรม
เพื่อเปนกลุมผูผลิตและสงออกผลไมไทยมูลคาสูง รวมถึงผลิตและพัฒนาผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานบางสาขาที่ขาดแคลน
เชน Flavor, Neurosciences, Food for Aging เปนตน
 สนับสนุนการเปนภาคีความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ กับภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
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ภาคีและเครือขายความรวมมือ

 หน ว ยงานระดั บ นโยบาย: สำนั ก งานสภานโยบายการอุ ดมศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม (สอวช.)
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
 หนวยงานขับเคลื่อนและขยายผล: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) หรือ สวก. หนวยบริหาร
และจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) หนวยบริหารและจัดการทุนดานการ
พัฒนากำลังคน และทุนดานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสรางนวัตกรรม (บพค.) กรมวิชาการ
เกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

สรุปรายชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) แผนงานยอยภายใตแผนงาน P2 (S1)
(1) ชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship)
F3 (S1P2) ยกระดับการผลิตและการสงออก Functional Ingredients, Functional Food, Novel Food ให
เกิดมูลคาทางเศรษฐกิจสูง และไทยเปนศูนยกลางการผลิตและสงออกชั้นนำของโลก
F4 (S1P2) เรงพัฒนาการผลิตและการสงออกอาหารและผลไมไทยคุณคาสูง ใหไทยเปนผูนำของโลก โดยเพิ่ม
มูลคาทางเศรษฐกิจและประเทศที่สั่งซื้อ

(2) ชื่อแผนงานยอย
N4 (S1P2) พัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการตลาด และผลิตภัณฑจากพืชและสัตวเศรษฐกิจหลักของประเทศ
ตลอดหวงโซคุณคา เพื่อเพิ่มมูลคาและรายไดของประเทศ

แผนงาน P3 (S1) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-CircularGreen Economy: BCG) ในดานการทองเที่ยวใหเปนระบบเศรษฐกิจมูลคาสูง มีความยั่งยืนและเพิ่ม
รายไดของประเทศ
ผลกระทบและผลลัพธระดับยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนงาน P3 (S1)
ผลกระทบยุทธศาสตรที่ 1

• มูลคาเศรษฐกิจสรางคุณคาและเศรษฐกิจสรางสรรค เติบโตเพิม่ ขึ้นอยางตอเนื่อง ดวยการพัฒนาและใชองคความรู
ผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ผลลัพธยุทธศาสตรที่ 1

• นักทองเที่ยวคุณภาพสูงที่มาทองเที่ยวในประเทศไทย ที่มาเยือนซ้ำมีสัดสวนสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• ประเทศไทยมีมูลคาทางเศรษฐกิจดานการทองเที่ยวคุณภาพที่มุงเนนคุณคา การสรางสรรค และความยั่งยืนสูงขึ้นอยางมี
นัยสำคัญ
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สถานการณ ความสำคัญ ความจำเปน ชองวาง พรอมทั้งโอกาสและความทาทาย
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม การพัฒนาจากทุนทางสังคม วัฒนธรรมและธรรมชาติกลายเปนฐานทรัพยากร
ทางการทองเที่ยวที่สรางความไดเปรียบทางการแขงขันมาอยางตอเนื่อง โดยอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนหนึ่งใน 4 สาขา
ยุทธศาสตรสำคัญของ BCG Model ที่รัฐบาลไดกำหนดใหเปนวาระแหงชาติ เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจสรางคุณคาดวย
การใชองคความรูและนวัตกรรม รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 13 กำหนดหมุดหมายสำคัญคือ “ไทย
เปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณคาและความยั่งยืน” ทั้งนี้ ตั้งแตเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลกสง
ผลกระทบอยางรุนแรงตอธุรกิจการทองเที่ยว โดยรายไดจากการทองเที่ยวป 2563 ลดลงมากถึง 2.18 ลานลานบาท และ
นักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทยมีเพียง 6,702,396 คน 17 (จากเดิมป 2562 ประเทศไทยมีรายไดจากการ
ทองเที่ยว 3.01 ลานลานบาท มีจำนวนมากนักทองเที่ยว 39.9 ลานคน) สงผลประเทศไทยสูญเสียรายไดจากนักทองเที่ยว
ตางชาติจำนวนมาก ผูประกอบการตลอดหวงโซในอุตสาหกรรมทองเที่ยวไดรับผลกระทบอยางรุนแรง จึงจำเปนตองปรับ
รูปแบบการทองเที่ยวใหม (New normal) เพื่อฟนฟูอุตสาหกรรมทองเที่ยวของไทย เชน การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
(Health Tourism) ซึ่งครอบคลุมถึงมิติการทองเที่ยวเชิงการแพทย (Medical Tourism) และ การทองเที่ยวเชิงสงเสริม
สุขภาพ (Wellness Tourism) โดยตลาดทองเที่ยวโลกการทองเที่ยวเชิงสุขภาพมีมูลคา 1,604 พันลานบาท ซึ่งประเทศไทยมี
สวนแบงทางการตลาดประมาณ 285 พันลานบาท สูงเปนอันดับ 13 ของโลก 18 การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและเชิง
วัฒนธรรม (Creative and Cultural Tourism) ซึ่งอาศัยการสรางและยกระดับมูลคาและคุณคาสินคาและบริการดวย
ความคิดสรางสรรค อันนำไปสูการพัฒนาการทองเที่ยวคุณคาสูง สามารถดึงดูดกลุมนักทองเที่ยวคุณภาพเขาสูประเทศ เกิด
การเพิ่มรายไดและการกระจายรายไดไปยังชุมชนและผูเกี่ยวของทุกภาคสวน การทองเที่ยวไรคารบอน (Carbon Neutral
Tourism) ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักทองเที่ยวกลุมที่มงุ เนนการไดรับประสบการณธรรมชาติ ความปลอดภัย
และสุขภาพที่ดี ซึ่งภาคการทองเที่ยวมีสัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจกสูชั้นบรรยากาศคิดเปนรอยละ 8 ของการปลอยกาซ
เรือนกระจกทั้งหมดของโลก จากการเดินทางและขนสง ที่พัก อาหารและการซื้อสินคา ดังนั้น นักทองเที่ยวกลุมนี้จะมองหา
การทองเที่ยวแบบมีสวนรวมรับผิดชอบที่นำแนวปฏิบัติที่ทำใหกิจกรรมการทองเที่ยวปลอยกาซเรือนกระจกต่ำลง การ
ทองเที่ยวไรคารบอนจะเปนเครื่องมือสำคัญในการรองรับนักทองเที่ยวกลุมนี้ จึงควรมีการพัฒนามาตรฐานและกิจกรรมการ
ทองเที่ยวใหรองรับความตองการของกลุมเปาหมายนักทองเที่ยวนี้ ทั้งนี้ การจัดการจัดการทองเที่ยวรูปแบบใหมทั้งหมดนี้ เพื่อ
ฟนฟูการทองเที่ยวของประเทศไทย สรางการทองเที่ยวไทยใหเปนการทองเที่ยวที่มีมูลคาสูง โดยการวิจัยและสรางนวัตกรรม
จะเปนเครื่องมือสำคัญในการแกไขปญหาหรือจัดการกับภาวะวิกฤติการทองเที่ยวของประเทศรวมไปถึงการสรางคุณคาและขอ
ไดเปรียบใหทนั ตอการเปลี่ยนแปลง สรางรายไดกลับเขาประเทศและนำไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแบบยั่งยืน
16

17

เปาหมาย (Objective)
O1 P3:
O2 P3:

นักทองเที่ยวคุณภาพสูงที่มาทองเที่ยวในประเทศไทยที่มาเยือนซ้ำเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
โดยการใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รายได จ ากการท อ งเที ่ ย วบนฐานเศรษฐกิ จ BCG เพิ ่ ม สู ง ขึ ้ น อย า งมี น ั ย สำคั ญ โดยการใช
ผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
17 1 https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000008893
18 https://www.ryt9.com/s/iq03/2426807
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KR1 P3:
KR2 P3:

KR3 P3:

KR4 P3:

แนวทางการดำเนินงาน

จำนวนนักทองเที่ยวคุณภาพและมาเยือนซ้ำ โดยเกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่ใช
ผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม (เพิ่มขึ้นรอยละ 20 ภายในป 2570)
มูลคาเศรษฐกิจจากการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (health tourism) การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
และเชิงวัฒนธรรม (creative and cultural tourism) และการทองเที่ยวคารบอนต่ำ (low
carbon tourism) ที่ใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม (เพิ่มขึ้นรอยละ 15
ภายในป 2570)
รอยละของจังหวัดเมืองรองที่มีรายไดของพื้นที่เปาหมายเพิ่มขึ้นจากการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
(health tourism) การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและเชิงวัฒนธรรม (creative and cultural
tourism) และการทองเที่ยวคารบอนต่ำ (low carbon tourism) ที่ใชผลงานวิจัย องคความรู
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (รอยละ 100 ภายในป 2570)
รอยละของผูประกอบการกลุมเปาหมายที่มีรายไดเพิ่มขึ้นจากการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (health
tourism) การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและเชิงวัฒนธรรม (creative and cultural tourism)
และการทองเที่ยวคารบอนต่ำ (low carbon tourism) ที่ใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (รอยละ 100 ภายในป 2570)

 ยกระดับการใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม และขยายผล เพื่อเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว
คุณภาพสูง โดยมุงเนนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและเชิงวัฒนธรรม
(Creative and Cultural Tourism) และการทองเที่ยวคารบอนต่ำ (Low Carbon Tourism) จากนักทองเที่ยว
คุณภาพและมาเยือนซ้ำ ที่บูรณาการทรัพยากรและผูเกี่ยวของอยางเปนระบบ โดยเชื่อมโยงทั้งภายในประเทศ กลุม
ประเทศเพื่อนบานและกลุมประเทศที่มีศักยภาพ
 เรงพัฒนายกระดับแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐานการบริการระดับสากลและเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการ
ในห ว งโซ อ ุ ป ทานที ่ เ กี ่ย วข อ ง สำหรั บ การจัด การท อ งเที ่ ย วเชิ ง สุข ภาพ (Health Tourism) การท อ งเที ่ ย วเชิง
สรางสรรคและเชิงวัฒนธรรม (Creative and Cultural Tourism) และการทองเที่ยวคารบอนต่ำ (Low Carbon
Tourism) รวมทั้งดานอาหารและโภชนาการ ความปลอดภัยดานรางกายและทรัพยสิน การจัดการภัยพิบัติและการ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน โดยใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 เรงพัฒนาเมืองรองใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคและเชิงวัฒนธรรม (Creative and Cultural Tourism) และการทองเที่ยวคารบอนต่ำ (Low Carbon
Tourism) โดยการต อ ยอดภู มิ ป  ญญาและทุ น ทางวั ฒ นธรรม เพิ ่ ม มู ล ค า ผลิ ตภั ณฑแ ละบริ การ ผ า นการสราง
ประสบการณเชิงสรางสรรคในแตละพื้นที่เพื่อเพิ่มจำนวนนักทองเที่ยว การมาเยือนซ้ำ และรายไดของเมืองรองและ
ชุมชน
 พัฒนาตอยอด ยกระดับ และขยายผล Smart Tourism โดยใชเทคโนโลยีดิจิ ทัล และนวัต กรรม อาทิ VR, AR,
Interactive Screen และ Audio Guide เพื่อสงเสริมสนับสนุนการทองเที่ยวของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและเชิงวัฒนธรรม (Creative and Cultural
Tourism) และการทองเที่ยวคารบอนต่ำ (Low Carbon Tourism)
 เรงพัฒนาผูประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการจัดการทองเที่ยวตามแนวคิด BCG รวมทั้งการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม เชน เทคโนโลยีเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีการลดพลังงาน เปนตน
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 สนับสนุนการเปนภาคีความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ กับภาคเอกชนที่เกี่ยวของ

ภาคีและเครือขายความรวมมือ

 หนวยงานระดับนโยบาย: กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (กรมอุทยาน สัตวปา และพันธุพืช กรมปาไม) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)สำนักงานสงเสริม
เศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน)
 หนวยงานขับเคลื่อนและขยายผล: กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) หนวย
บริหารและจัดการทุนดานความสามารถในการแขงขันของประเทศ สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สภาหอการคาแหงประเทศไทย สมาคมไทยธุรกิจทองเที่ยว (ATTA) สมาคมไทยทองเที่ยวเชิงอนุรักษและผจญภัย
(TEATA) สมาคมไทยทองเที่ยวอยางรับผิดชอบ (TRTA) สมาคมโรงแรมไทย (THA) สมาคมสงเสริมการประชุม
นานาชาติ (ไทย) (TICA) สมาคมการแสดงสินคา (ไทย) (TEA) สมาคมสปาไทย องคการบริหารสวนจังหวัด
 หนวยงานรวมสนับสนุนทุน : สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย สมาคม
ไทยธุรกิจทองเที่ยว (ATTA) ผูประกอบการดานการทองเที่ยว

สรุปรายชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) แผนงานยอย ภายใตแผนงาน P3 (S1)
(1) ชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship)
F5 (S1P3) พัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคที่เนนคุณคา สรางความยั่งยืน และ
เพิ่มรายไดของประเทศ สามารถเพิ่มสัดสวนของนักทองเที่ยวคุณภาพสูงและการมาเยือนซ้ำ

(2) ชื่อแผนงานยอย -ไมมีแผนงาน P4 (S1) พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-CircularGreen Economy: BCG) ในดานพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพใหเปนระบบเศรษฐกิจมูลคาสูง มีความ
ยั่งยืนและเพิม่ รายไดของประเทศ
ผลกระทบและผลลัพธระดับยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนงาน P4 (S1)
ผลกระทบยุทธศาสตรที่ 1

• มูลคาเศรษฐกิจสรางคุณคาและเศรษฐกิจสรางสรรค เติบโตเพิม่ ขึ้นอยางตอเนื่อง ดวยการพัฒนาและใชองคความรู
ผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ผลลัพธยุทธศาสตรที่ 1

• มูลคาเพิ่มจากการนําขยะหรือของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมาใชประโยชนเพื่อเปนวัตถุดิบทดแทนหรือนํามาสรางเปน
ผลิตภัณฑใหม เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ (เปนสวนหนึ่งของมูลคาจากเศรษฐกิจหมุนเวียน)
• ดัชนีชี้วัด Circular Economy Index ของประเทศไทยมีคะแนนเพิ่มสูงขึ้นตอเนื่องทุกป
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สถานการณ ความสำคัญ ความจำเปน ชองวาง พรอมทั้งโอกาสและความทาทาย
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เปนหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตรของ BCG Model ที่รัฐบาลใชในการ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแนวใหมใหเปนเศรษฐกิจสรางคุณคา (Value based economy) ปรับเปลี่ยนระบบการผลิต
แบบเดิมไปสูการใชทรัพยากรอยางคุมคา สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน และรักษาสมดุลของสิ่งแวดลอม 19
นอกจากนี้ยังเปนหนึ่งในหมุดหมายสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) คือ ไทยมี
เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:
SDGs) ที่ระบุใหการใชทรัพยากรอยางยั่งยืนเปนเปาหมายสำคัญ แนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
แตกตางจากระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมที่ใชทรัพยากรในการผลิต ใชงานและกำจัด (Take-Make-Use-Dispose) มาเปนระบบ
เศรษฐกิจที่มีการวางแผนใหทรัพยากรในระบบการผลิตทั้งหมดผานกระบวนการผลิตสินคา ใชงาน และนำกลับมาใชใหมหรือ
ใชเปนวัตถุดิบรอบที่สอง (Make-Use-Return/Recycle) มุงเนนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (resource efficiency)
ใน 3 เรื่องหลัก คือ การใชงานผลิตภัณฑเต็มวงจร (Reuse, Refurbish, Sharing) การแปรสภาพเพื่อกลับมาใชใหม (Recycle,
Upcycle) และการออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตเพื่อใหเกิดของเสียนอยที่สุด (Zero-Waste) เชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่ง
เปนแหลงพลังงานสำคัญในอดีตมีปริมาณนอยลง และกอใหเกิดปญหากาซเรือนกระจก สงผลกระทบใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลก นอกจากนี้ปญหาขยะพลาสติกตกคางเปนอีกความทาทายของประเทศ ปริมาณการใชพลาสติกไทย
สูงเปนอันดับที่ 2 ในอาเซียนรองจากมาเลเซีย โดยคนหนึ่งคนสรางขยะวันละ 1.13 กิโลกรัม และเปนขยะพลาสติกประมาณ
รอยละ 12 -13 ประกอบกับจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นโดยองคการสหประชาชาติคาดการณวาประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเปน
9.8 พันลานคนในป พ.ศ. 2593 จึงมีความตองการใชทรัพยากรตางๆ เชน พลังงาน อาหาร เพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรที่
สูงขึ้น เชนเดียวกับของเสียและขยะจากการบริโภคคาดวาจะเพิ่มขึ้นอีกไมนอยกวารอยละ 70 จากปจจุบัน ในขณะที่กาซเรือน
กระจกซึ่งกวาครึ่งหนึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมการใชทรัพยากรในภาคการผลิตก็จะเพิ่มขึ้นเชนกัน อีกทั้ง OECD ชี้ใหเห็นวา
ประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรพื้นฐาน (ชีวมวล โลหะ อโลหะ และพลังงานฟอสซิล) ตอการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยยังต่ำ2
จากปญหาความทาทายขางตนนั้น ทำใหหลายภาคสวนทั้งรัฐและเอกชนจึงไดใหความสำคัญและนำหลักของระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีตางๆ มาประยุกตใช เพื่อการลดความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากร
ปญหามลพิษ ปญหาขยะ ผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมถึงเปนการสรางรูปแบบธุรกิจใหมดวยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เชน
ธุรกิจเปลี่ยนขยะเปน Secondary raw materials ธุรกิจเทคโนโลยีการจัดการขยะ น้ำเสีย และรีไซเคิล รวมถึงเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ ซึ่งจะมุงเนนการนำผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตหรือการบริโภคไปพัฒนาตอยอด
เป น ผลิตภั ณฑ ใหมท ี่ มี มูลคา เพิ ่ม สูง ขึ ้น ซึ่ ง เป นการสรางโอกาสใหม ของประเทศไทยผานการจั ดการทรัพ ยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ สรางความยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคม
18

เปาหมาย (Objective)
O1 P4:

ประเทศไทยสรางมูลคาเพิ่มจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคารบอนต่ำ ที่เติบโตขึ้นจาก
การใชนวัตกรรมการผลิตทีส่ ะอาด ลดการใชทรัพยากร เพิ่มการหมุนเวียนวัสดุและมีจำนวน
รูปแบบธุรกิจใหมจากการเปลี่ยนของเสียใหมีมลู คาสูง (waste to wealth) เพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสำคัญ โดยการใชผลงานวิจยั องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม

19 สมุดปกขาว BCG in Action การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว โดยประชาคมวิจัยดานเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 5 พฤศจิกายน 2561
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O2 P4:

มูลคาอุตสาหกรรมของพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ รวมถึงผลิตภัณฑฐานชีวภาพ ที่ถูกพัฒนา
ตอยอดจากงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ โดยการใชผลงานวิจัย องคความรู
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1 P4:

KR2 P4:
KR3 P4:

มูลคาเพิม่ จากการนําขยะหรือของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมาใชประโยชนเพื่อเปนวัตถุดิบ
ทดแทนหรือนํามาสรางเปนผลิตภัณฑใหม เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ (เปนสวนหนึ่งของมูลคาจาก
เศรษฐกิจหมุนเวียน)
สัดสวนการใชวัสดุภายในประเทศ (domestic material consumption) เทียบกับ GDP ดวย
การพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ลดลงรอยละ 30 ภายใน 2570)
มูลคาทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑฐานชีวภาพที่ใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการเปลี่ยนผลิตผลทางการเกษตรหรือของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตหรือการ
บริโภค (เพิม่ ขึ้นรอยละ 10 ในป 2570 เทียบกับคาเฉลี่ยในชวงป 2561-2565)

แนวทางการดำเนินงาน











เรงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสำหรับเทคโนโลยีเปาหมายในการดำเนินงานดานเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพของการวิจัยใหไดผลิตภัณฑเปาหมายในระยะเวลาที่เร็วขึ้น ผลิตภัณฑมีคณ
ุ สมบัติที่ดี รวมถึงมีตนทุน
การผลิตที่แขงขันได เชน เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด Open Data Platform Data Management and System
Data Env. Analysis/MFA/LCA/IOA เทคโนโลยีการเปลี่ยนของเหลือทิ้งใหมีมูลคาสูง waste to wealth (waste
to energy, waste to material, zero waste to landfill) เปนตน
เรงพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการออกแบบผลิตภัณฑที่ลดปริมาณการใชทรัพยากรภายในประเทศ (domestic
material consumption) และเกิดการใชงานวัสดุรอบสองในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
เรงพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในระดับขยายขนาดรวมถึงโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ
เชื้อเพลิงชีวภาพ เคมีชีวภาพและวัสดุชีวภาพ รวมถึงการใชกลไกความรวมมือในการพัฒนางานวิจัยรวมกับ
หนวยงานวิจัยที่มีความเปนเลิศดานเทคโนโลยีในตางประเทศ
เรงสนับสนุนใหมีการศึกษา material flow analysis ระดับประเทศ และระบบนิเวศของการทำระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Symbiotic relationship)
ทบทวนและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และมาตรการจูงใจใหเกิด การขับเคลื่ อนระบบเศรษฐกิ จ
หมุนเวียน การผลิตและการใชประโยชนผลิตภัณฑฐานชีวภาพ รวมทั้งปลดล็อคกฎระเบียบและอุปสรรคที่เกี่ยวของ
เรงพัฒนากลไกตลาดและแพลตฟอรม CE innovation เชน แพลตฟอรมเพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบ กลไกการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ CE เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคดานคุณภาพและความ
ปลอดภัย
สนับสนุนการเปนภาคีความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ กับภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
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ภาคีและเครือขายความรวมมือ

 หนวยงานระดับนโยบาย: สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 หนวยงานขับเคลื่อนและขยายผล: กระทรวงพาณิชย, คณะกรรมการ/สมาคมตางๆ เชน Thailand PPP, สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, สภาหอการคาไทย

สรุปรายชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) แผนงานยอย ภายใตแผนงาน P4 (S1)
(1) ชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) -ไมมี(2) ชื่อแผนงานยอย
N5 (S1P4) ใชนวัตกรรมสรางรูปแบบธุรกิจใหมจากโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคารบอนต่ำ
N6 (S1P4) พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑตามหลักการออกแบบหมุนเวียน (circular
design) เพื ่ อ ให เกิ ดการใชท รั พยากรอยา งมีป ระสิ ทธิภ าพ (resource efficiency) และลดการใช
ทรัพยากรใหม
N7 (S1P4) สรางเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (เชื้อเพลิงชีวภาพ วัสดุและเคมีชีวภาพ) จากการเปลี่ยนผลิตผลทางการ
เกษตรหรือของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตหรือการบริโภค

แผนงาน P5 (S1) พัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ อิเล็กทรอนิคอัจฉริยะ รวมทั้ง
หุนยนตและระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การบริการและการพึ่งพาตนเอง
ผลกระทบและผลลัพธระดับยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนงาน P5 (S1)
ผลกระทบยุทธศาสตรที่ 1

• การขาดดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี (Technology balance of payment) ลดลง
• ผลิตภาพของแรงงานทักษะสูงในดานอุตสาหกรรมเปาหมายสำคัญเรงดวนของประเทศตามกรอบยุทธศาสตร อววน.
ที่สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของประเทศเพิม่ ขึ้น ดวยการพัฒนาและใชองคความรู ผลงานวิจัยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี

ผลลัพธยุทธศาสตรที่ 1

• มูลคาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ อิเล็กทรอนิคอัจฉริยะ รวมทั้งหุนยนตและระบบ
อัตโนมัติ ที่พัฒนาขึ้นเองหรือมีการตอยอดขึ้นภายในประเทศ เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ

สถานการณ ความสำคัญ ความจำเปน ชองวาง พรอมทั้งโอกาสและความทาทาย
ปจจุบันประเทศไทยมีมูลคา Digital economy ใหญเปนอันดับสองในอาเซียนและมีแนวโนมที่จะโตขึ้นอยางนอย
10% ในป 2025 โดยมีความสามารถในการแขงขันดานดิจิทัลอยูในลำดับที่ 39 จาก 63 ประเทศทั่วโลก Frost & Sullivan
คาดการณวาระบบอัตโนมัติและหุนยนต ปญญาประดิษฐ โทรคมนาคมยุคใหม และ data analytics จะมีการเติบโตที่สูงอยาง
ตอเนื่อง และจะเปนฟนเฟองหลักในการขับเคลื่อนและยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยในระยะ 10-15 ป โดยเฉพาะ
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อยางยิ่งตลาดระบบอัตโนมัติและหุนยนตในประเทศไทยที่คาดวาจะเติบโตเปนตลาดที่ใหญที่สุด 1 ใน 5 ของโลก ภายในป
2035 อีกทั้ง ขอไดเปรียบเชิงกลยุทธของประเทศไทย ที่เปนศูนยกลางของหลายอุตสาหกรรมในภูมิภาค ตั้งแตศูนยกลางการ
ผลิตยานยนต การผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟา ไปจนถึงการเปนศูนยกลางทางการแพทย ซึ่งจะเปนโอกาสของ
ประเทศไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตัลและปญญาประดิษฐในภาคอุตสาหกรรม
อยางไรก็ตาม ยังมีความทาทายในอีกหลายมิติ ตั้งแตดานทรัพยากร ดานขอมูล ดานเทคโนโลยี ดานการวิจัยและ
พัฒนา ไปจนถึงดานการบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การพัฒนาโซลูชัน (Customize) เพื่ออำนวยความสะดวกใหนักพัฒนา
สามารถผลักดันผลิตภัณฑหรือบริการดาน AI ใหไปถึงมือภาคธุรกิจหรือผูใชงาน ซึ่งตองอาศัยการสนับสนุนจากทุกภาคสวน
อยางตอเนื่อง การพัฒนากำลังคนดาน AI, robot และ digital ยังไมครอบคลุม know-how ตลอดหวงโซ ขาดบุคลากรที่มี
ศักยภาพในการผลิตเทคโนโลยีใหมๆ และมักจะมองขามเรื่องของความสามารถรองรับการขยายตัว (Scalability) และยังขาด
คนที ่ ม ี ค วามสามารถในการใช เ ทคโนโลยี ในภาคอุ ต สาหกรรม รู ป แบบของผลตอบแทนจากการลงทุ น (Return on
Investment, ROI) ยังไมชัดเจนในหลายกลุม เชน กลุมอุตสาหกรรมการผลิต ทำใหสงผลกระทบตอการลงทุนในระดับรากฐาน
เชน IoT, data warehouse รวมถึง ขอมูลที่ยังมีไมเพียงพอในการใชงาน AI นอกจากนี้ การขาดโครงสรางพื้นฐานและขอมูล
สำหรับการพัฒนาสำหรับ SME/Startup เชน Open API การขาดกลไกในการรับรองมาตรฐาน และไมมีการสนับสนุนเรื่อง
มาตรฐาน ที่จะทำใหเกิดความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีภายในประเทศ ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสิ่งสำคัญ ในการพลิกบทบาทจากผูใชสู
ผูพัฒนาสรางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศไดเอง และการสรางระบบนิเวศดาน AI ใหเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยนำไปสู
การพัฒนาแพลตฟอรม AI ระดับชาติในอนาคต
สำหรับประเทศไทย ไดมีการจัดทำแผนปฏิบัติการดานปญญาประดิษฐแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ระยะ 7
ป (พ.ศ. 2564 - 2570) โดยมีวิสัยทัศน คือ "ประเทศไทยจะเปนประเทศชั้นนำในการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในป พ.ศ. 2570” ซึ่งมีเปาประสงคหลัก 3 ดาน ไดแก การสราง
คนและเทคโนโลยี การสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการสรางผลกระทบ (ที่ดี) ทางสังคมและสิ่งแวดลอม โดยมี
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับ ววน. คือ ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนดานปญญาประดิษฐเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ และ
ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมใหเกิดการประยุกตใชเทคโนโลยีและระบบปญญาประดิษฐในภาครัฐและภาคเอกชน

เปาหมาย (Objective)
O1 P5:

ประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ อิเล็กทรอนิคอัจฉริยะ รวมทั้ง
หุนยนตและระบบอัตโนมัติ ที่มีศักยภาพในระดับสากล และตอบโจทยความตองการของ
อุ ต สาหกรรมเป า หมาย โดยเฉพาะอย า งยิ ่ ง ในกลุ  ม อุ ต สาหกรรมการแพทย แ ละสุ ข ภาพ
การเกษตรและอาหาร ยานยนตไฟฟาและยานยนตอัตโนมัติ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใชใน
การใหบริการภาครัฐ และยกระดับภาคการศึกษาไทย โดยการใชผลงานวิจัย องคความรู
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1 P5:

มูลคาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีดจิ ิทัล ปญญาประดิษฐ อิเล็กทรอนิคอัจฉริยะ รวมทั้ง
หุนยนตและระบบอัตโนมัติ ที่พัฒนาขึ้นเองหรือมีการตอยอดขึ้นภายในประเทศ (เพิ่มขึ้นจำนวน
50,000 ลานบาท ภายในป 2570)
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KR2 P5:

KR3 P5:

สัดสวนของหนวยงานภาครัฐเปาหมาย และผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรมการแพทยและ
สุ ข ภาพ การเกษตรและอาหาร ยานยนต ไ ฟฟ า และยานยนต อ ัต โนมัต ิ ที ่ ม ีก ารประยุ ก ตใช
เทคโนโลยีดิจิทัลและปญญาประดิษฐอยางมีนัยสำคัญ (เพิ่มขึ้นรอยละ 70 ภายในป 2570)
จำนวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ
อิเล็กทรอนิคอัจฉริยะ รวมทั้งหุนยนตและระบบอัตโนมัติ ในสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงาน
ภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน (เพิ่มขึ้นจำนวน 600 คน ภายในป 2570)

แนวทางการดำเนินงาน
 เรงสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานปญญาประดิษฐ รวมไปถึงการเตรียมความพรอมดาน
โครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยีหลัก (Core technology) ที่เกี่ยวของ ที่ไดมาตรฐานสากล สามารถแขงขันได และ
พรอมรับการเติบโตในอุตสาหกรรม รวมถึงการขอสิทธิบัตรที่เกี่ยวของกับวิธีการและเทคโนโลยีปญญาประดิษฐชั้นสูง
 เรงสงเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปญญาประดิษฐเขามาใชงานเพื่อลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของใน
ภาคอุตสาหกรรม ดานการสุขภาพการแพทย ดานการเกษตรและอาหาร ยานยนตไฟฟาและยานยนตอัตโนมัติ ดาน
อุตสาหกรรมการผลิต การบริการดานการทองเที่ยว ดานการใชบริการภาครัฐ และดานการศึกษา
 เรงพัฒนากลุมเทคโนโลยีที่นำสูการพัฒนาแบบกาวกระโดด อาทิ ดิจิทัลเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมตอและบังคับ
อุปกรณตาง ๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว และสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยี technology
transfer และ technology localization
 พัฒนาแนวทางในการดึงดูดผูมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานปญญาประดิษฐจากตางประเทศเขามา
ทำงานในประเทศไทย
 เรงผลิตและพัฒนาผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ
อิเล็กทรอนิคอัจฉริยะ รวมทั้งหุนยนตและระบบอัตโนมัติ ในสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐ และหนวยงาน
ภาคเอกชน
 ยกระดับความรวมมือในการสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนาระหวางภาคเอกชน ภาครัฐ และหนวยงานอุดมศึกษา
ทั้งดานของงบประมาณ องคความรู ทรัพยากรมนุษย และสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ
 สนับสนุนการเปนภาคีความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ กับภาคเอกชนที่เกี่ยวของ

ภาคีและเครือขายความรวมมือ

 หนวยงานระดับนโยบาย: สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) สำนักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สดช.) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแหงประเทศไทย
 หน ว ยงานขั บ เคลื ่ อ นและขยายผล: สำนั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง ชาติ (NECTEC),
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) สพร. หรือ DGA, สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa),
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ)

สรุปรายชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) แผนงานยอยภายใตแผนงาน P5 (S1)
(1) ชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) -ไมมี-
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(2) ชื่อแผนงานยอย
N8 (S1P5) พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยีหลักและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ
อิเล็กทรอนิคอัจฉริยะ รวมทั้งหุนยนตและระบบอัตโนมัติ
N9 (S1P5) สงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลและปญญาประดิษฐ ในภาครัฐและภาคเอกชน

แผนงาน P6 (S1) พัฒนาระบบโลจิสติกสและระบบรางของประเทศใหทันสมัยไดมาตรฐานสากล แขงขัน
ได และเชื่อมตอกับเครือขายรองรับระบบเศรษฐกิจนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน
ผลกระทบและผลลัพธระดับยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนงาน P6 (S1)
ผลกระทบยุทธศาสตรที่ 1

• การขาดดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี (Technology balance of payment) ลดลง
• ผลิตภาพของแรงงานทักษะสูงในดานอุตสาหกรรมเปาหมายสำคัญเรงดวนของประเทศตามกรอบยุทธศาสตร อววน.
ที่สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของประเทศเพิม่ ขึ้น ดวยการพัฒนาและใชองคความรู ผลงานวิจัยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี

ผลลัพธยุทธศาสตรที่ 1

• ดัชนีชี้วัดขีดความสามารถโลจิสติกส (Logistics Performance Index: LPI) ของประเทศไทยติด 1 ใน 2 ของอาเซียน
และมีคะแนนสูงขึ้นอยางตอเนื่องทุกป

สถานการณ ความสำคัญ ความจำเปน ชองวาง พรอมทั้งโอกาสและความทาทาย
โลจิสติกส เปนอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ชวยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมาอยางยาวนาน จุด
แข็งที่สำคัญคือประเทศไทยตั้งอยูใจกลางของภูมิภาคอินโดจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต และมีความพรอมดานโครงสราง
พื้นฐานสำหรับการคมนาคมขนสงสูงเปนอันดับตนของภูมิภาค ซึ่งสามารถเชื่อมโยงเสนทางขนสงไดหลายรูปแบบรวมทั้งเปน
เสนทางการขนสงสินคาและจุดกระจายสินคาไปยังประเทศตาง ๆ ได อุตสาหกรรมโลจิสติกสนับเปน 1 ใน 10 อุตสาหกรรม
เปาหมาย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine Of Growth) และเปน 1 ใน 5 อันดับแรกของสายงานที่เปนที่
ตองการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะงานขนสงและโลจิสติกส จากผลการสำรวจป 2564 ชี้ใหเห็นวาสายงานขนสงและโลจิ
สติกสมีอัตราการเติบโตสูงสุดเมื่อเทียบกับปที่ผานมา 4.83% ตามทิศทางธุรกิจ E-Commerce คาขายออนไลน และธุรกิจเดลิ
เวอรี่ 20 อยางไรก็ตามผูเลนหลักในตลาด E-Commerce ยังคงเปนบริษัทตางชาติโดยเฉพาะจีน ขณะที่ผูประกอบการไทยสวน
ใหญอยูในกลุมธุรกิจการขนสง การเคลื่อนยายและกระจายสินคา ความทาทายของอุตสาหกรรมโลจิสติกสไทยคือการปรับตัว
ใหสามารถแขงขันในยุคที่การแขงขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น ดวยเหตุนี้รัฐบาลจึงกำหนดประเด็นโลจิสติกสเปน
นโยบายสำคัญอยางตอเนื่องโดยรางกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) กำหนด
หมุดหมายที่ 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและจุดยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมิภาค โดยมุงเนนการปรับปรุง
กฎระเบียบ กระบวนการ และขอตกลงการคาระหวางประเทศ ที่เอื้อตอการดำเนินธุรกิจ และสามารถลดตนทุนโลจิสติกส การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกดานการขนสงสินคาและการคาผานแดน ยกระดับระบบการบริหาร
19

20 MarketPlus. เปด 10 อันดับสายงานที่ตลาดตองการป 64 แนะนายจาง-ลูกจางปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลง...? [ออนไลน].

2021. แหลงที่มา :

https://www.marketplus.in.th/content/detail.php?id=7408 [15 มิถุนายน 2564]

90
จัดการโลจิสติกสและการเชื่อมโยงโครงขายเสนทางคมนาคมขนสงในอาเซียนอยางไรรอยตอ ควบคูไปกับการสงเสริม
ผูประกอบการและแรงงานใหมีคุณภาพสูง มีการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการปรับรูปแบบธุรกิจสามารถแขงขันทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล

เปาหมาย (Objective)
O1 P6:

ประเทศไทยมีระบบโลจิสติกสและระบบรางที่ทันสมัย รวมทั้งมีอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวของ
รองรับการขยายตัวของระบบดังกลาว โดยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาและตอยอด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ไดมาตรฐานสากล แขงขันได และเชื่อมตอกับเครือขายระดับภูมิภาค โดย
การใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1 P6:
KR2 P6:
KR3 P6:
KR4 P6:

ดัชนีชี้วัดขีดความสามารถโลจิสติกส (Logistics Performance Index: LPI) ของประเทศไทย
ติด 1 ใน 2 ของอาเซียนและมีคะแนนสูงขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
ตนทุนโลจิสติกสของประเทศ (ลดลงเปนรอยละ 11 ของ GDP ภายในป 2570)
สัดสวนการขนสงสินคาทางราง โดยใชโครงขายระบบรางที่ทันสมัยของประเทศ (เพิ่มขึ้นเปนรอย
ละ 7 ของปริมาณการขนสงสินคาทั้งหมด)
จำนวนผู  เ ชี ่ ย วชาญเฉพาะด า นการวิ จ ั ย พั ฒ นาและผลิ ต ด า นโลจิ ส ติ ก ส แ ละระบบราง
ในสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน (เพิ่มขึ้นจำนวน 1,000
คน ภายในป 2570) (เพิ่มขึ้นจำนวน 500 คน ภายในป 2570)

แนวทางการดำเนินงาน
 เรงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบโลจิสติกสและระบบรางใหมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน และแขงขัน
ได เชน พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินคาและสินคาคงคลัง ระบบการบริหารจัดการขนสง ระบบการบริหาร
จัดการรถเที่ยวเปลา รวมถึงระบบตรวจสอบสินคา
 เรงพัฒนางานวิจัยและกลไกที่กระตุนใหเพิ่มการลงทุนจากภาคเอกชน มีการรวมวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีของ
กลุมผูประกอบการ เพื่อยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีในการผลิตรถไฟและชิ้นสวนอุปกรณที่เกี่ยวข อง
รวมถึงการประกอบรถไฟตลอดหวงโซการผลิต
 เรงสงเสริมใหเกิดการเขาถึง และสรางความรูความเขาใจในการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเทคโนโลยีดิจิทัลและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโลจิสติกสและระบบขนสง
ทางราง
 เรงผลิตและพัฒนาผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการวิจัย พัฒนาและผลิตดานโลจิสติกสและระบบราง ในสถาบันอุดมศึกษา
และหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน
 สนับสนุนการเปนภาคีความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ กับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร อุตสาหกรรมทองเที่ยว

91
ภาคีและเครือขายความรวมมือ

 หนวยงานระดับนโยบาย: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) สำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สอวช.) ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.)
 หนวยงานขับเคลื่อนและขยายผล: กรมการขนสงทางราง การรถไฟแหงประเทศไทย กระทรวงพาณิชย สภา
หอการค า แห ง ประเทศไทย สภาอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย สถาบั น วิ จ ั ยและพั ฒนาเทคโนโลยี ร ะบบราง
สมาคมผูประกอบการโลจิสติกส

สรุปรายชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) แผนงานยอยภายใต แผนงาน P6 (S1)
(1) ชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) -ไมมี(2) ชื่อแผนงานยอย
N10 (S1P6) พัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศที่ทันสมัย และไดมาตรฐานสากล
N11 (S1P6) พัฒนาโครงขายระบบรางที่ทันสมัย เพื่อรองรับการขนสงสินคาของประเทศ

แผนงาน P7 (S1) พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไ ฟฟาให สามารถแขงขันได โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
ประกอบแบตเตอรี่และชิ้นสวนสำคัญ ตลอดจนเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง
ผลกระทบและผลลัพธระดับยุทธศาสตรที่สอดคลองกับ แผนงาน P7 (S1)
ผลกระทบยุทธศาสตรที่ 1

• ประเทศไทยอยูในกลุมผูนำของโลกหรือภูมภิ าคในอุตสาหกรรม 4 สาขา (สุขภาพและการแพทย เกษตรและอาหาร
ทองเที่ยว และพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ) ของระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
และอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา
• ผลิตภาพของแรงงานทักษะสูงในดานอุตสาหกรรมเปาหมายสำคัญเรงดวนของประเทศตามกรอบยุทธศาสตร อววน.
ที่สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของประเทศเพิม่ ขึ้น ดวยการพัฒนาและใชองคความรู ผลงานวิจัยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
• การขาดดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี (Technology balance of payment) ลดลง

ผลลัพธยุทธศาสตรที่ 1

• อันดับของการผลิตชิ้นสวนสำคัญของยานยนตไฟฟาของประเทศไทยสูงขึ้น โดยการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ใหกับผูประกอบการภายในประเทศ (เปนอันดับ 1 ของอาเซียน ภายในป 2570)

สถานการณ ความสำคัญ ความจำเปน ชองวาง พรอมทั้งโอกาสและความทาทาย
อุตสาหกรรมยานยนตโลกกําลังเขาสูการเปลี่ยนผานครั้งใหญ (Revolution & Transformation) กอใหเกิดการพลิก
โฉมอุตสาหกรรมการพัฒนาเทคโนโลยียานยนตสมัยใหม (Next-Generation Automotive Technology) ที่ประกอบดวย
ยานยนตไฟฟา (Electric vehicle: EV) และยานยนตเชื่อมตอและขับขี่อัตโนมัติ (Connected and Autonomous Vehicle:
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CAV) รวมทั้งแนวโนมการใชยานพาหนะรวมกัน (Shared mobility) มากยิ่งขึ้น หรือรวมเรียกวา C-A-S-E (Connected,
Autonomous, Shared, Electric) Technology ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ สงผลตอโครงสรางและการเปลี่ยนแปลงตอ
หวงโซมูลคาและหวงโซอุปทานในอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม
สำหรับรางกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ไดรวมอุตสาหกรรมยาน
ยนตอยูในภาคการผลิตเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ซึ่งในหมุดหมายที่ 3 ตั้งเปาหมายวา
ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาของอาเซียน โดยมีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และทักษะแรงงาน อยางตอเนื่อง
มีปริมาณการใชยานยนตไฟฟาภายในประเทศเพิ่มขึ้นและมีสถานีอัดประจุไฟฟาที่เพียงพอและครอบคลุม และมีมาตรการ
ชวยเหลือผูไดรับผลกระทบและแผนรองรับการเปลี่ยนผานที่ชัดเจน
นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายยานยนตไฟฟาแหงชาติ (บอรด EV) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะ
กรรมการฯ ไดมีการกำหนดทิศทางการสงเสริมยานยนตไฟฟา ดวยการลดการใชรถยนตที่ใชเครื่องยนตสันดาปไปสูรถยนต
ไฟฟา (EV) และใหประเทศไทยมีกำลังการผลิตรถ ZEV อยางนอย 30% ของการผลิตในป 2573 และ ในป 2578 จะเปน ZEV
100% กลาวคือ จะไมมีการขายและจดทะเบียนรถยนตที่ใชเครื่องยนตสันดาปใหมในประเทศไทยอีก ซึ่งถือเปนอีกหนึ่งกลไกที่
จะนำพาประเทศไทยเขาสูการเปนสังคมคารบอนต่ำ (Low-carbon Society) ในอนาคตอีกดวย
จากการที่ประเทศไทยมีการผลิตรถยนตแบบเครื่องยนตสันดาปภายใน (ICE) เปนอันดับที่ 12 ของโลก (ป 2561)
ไปสูฐานการผลิตรถยนตไฟฟา EV จำเปนตองขับเคลื่อนไปทั้งองคาพยพ ทั้งบริษัทผูผลิตรถยนต โรงงานผูผลิตชิ้นสวนหลาย
ระดับ และเพื่อความยั่งยืน จึงจำเปนตองสรางใหเกิดการผลิตชิ้นสวนสำคัญของยานยนตไฟฟาในประเทศ เชน มอเตอรไฟฟา
แบตเตอรี่ และสมองกลควบคุมกระแสไฟฟา รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับนิเวศนของยานยนตไฟฟา เชน การชารจรถยนต
ไฟฟ า อย า งไรก็ ต าม ความท า ทายของอุ ต สาหกรรมยานยนต ข องไทย แต เ ดิ ม มี ล ั ก ษณะที ่ เ ป น การรั บ จ า งผลิ ต และ
ผูประกอบการไทยยังผลิตชิ้นสวนที่มีมูลคาเพิ่มไมสูงมากนัก อีกทั้งการลงทุนดังกลาวเปนเพียงการลงทุนในสวนปลายน้ำ
สำหรับแบตเตอรี่ถือวาเปนชิ้นสวนสำคัญที่มีมูลคาคิดเปนสัดสวน 40-50% ของ ZEV โดยอุตสาหกรรมแบตเตอรี่
สามารถแยกออกไดเปน 2 สวน คือ 1. การผลิตเซลลแบตเตอรี่ (Battery Cell) มีการลงทุนที่สูงมากและมีความเสี่ยงตอการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสูงและมีการแขงขันดานราคาที่สูงมากในตลาดโลก และ 2. การออกแบบและประกอบแบตเตอรี่ใหอยู
ในรูปแพ็ก (Battery Pack) เพื่อการใชงานเฉพาะทาง (Customization) เปนอุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่มสูงมีการลงทุนทีน่ อย
กวาและมีความเสี่ยงต่ำกวา

เปาหมาย (Objective)
O1 P7:

O2 P7:

ประเทศไทยเปนผูผลิตรายใหญที่สุดของอาเซียนดานอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การประกอบแบตเตอรี่และชิ้นสวนสำคัญ ตลอดจนเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่องที่กาวหนาและ
ล้ำยุคสูอนาคต รองรับการขยายตัวดานการคมนาคมขนสงของอาเซียนและพึ่งตนเองได โดยการ
ใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สรางโอกาสของผูประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ของไทยในเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง เชน System
Integration, Sharing Economy, Autonomous and Connected Vehicles และ Charging
Infrastructure จากการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม โดยการใชผลงานวิจัย องค
ความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
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KR1 P7:

KR2 P7:
KR3 P7:

KR4 P7:

อันดับของการผลิตชิ้นสวนสำคัญของยานยนตไฟฟาของประเทศไทยสูงขึ้น โดยการพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหกับผูประกอบการภายในประเทศ (เปนอันดับ 1 ของ
อาเซียน ภายในป 2570)
รายไดของผูประกอบการไทยที่เกิดจากอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาและเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง
ตลอดหวงโซคุณคา (เพิ่มขึ้นรอยละ 50 ภายในป 2570)
จำนวนผูประกอบการที่พัฒนาและผลิตเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่องของอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา
ไดแก System Integration, Sharing Economy, Autonomous and Connected Vehicles
และ Charging Infrastructure (เพิ่มขึ้นเปนจำนวน 100 ราย ภายในป 2570)
จำนวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการวิจัย พัฒนาและผลิตดานอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาและ
เทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง ในสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน
(เพิ่มขึ้นจำนวน 500 คน ภายในป 2570)

แนวทางการดำเนินงาน












เรงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือชิ้นสวนยานยนตไฟฟาที่มีศักยภาพสูง (product champion) โดย
มุงเนนแบตเตอรี่ รวมทั้งแฟลตฟอรมของยานยนตไฟฟา (e-platform) ซึ่งประกอบดวยระบบขับเคลื่อนและระบบ
ชวงลาง เพื่อใหสามารถผลิตสินคาที่มูลคาสูงและเขาสูหว งโซมูลคาของอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาระดับสากลไดใน
อนาคต
เรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการวิจัย วิเคราะห และทดสอบ เพื่อสรางความมั่นใจในดานการใชงานที่
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม ใหแกผูประกอบการ
เรงสนับสนุนการทำ Technology transfer และ Technology Localization
เรงสนับสนุนตนแบบผลิตภัณฑและรูปแบบธุรกิจใหมที่สามารถ Scale up ใหเปนอุตสาหกรรม (Industrialization)
หรือธุรกิจบริการ ทั้งดานการออกแบบและผลิตยานยนตไฟฟาใหม (EV New Design) และยานยนตไฟฟาดัดแปลง
(EV Conversion) ที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานหมุนเวียนและระบบการกักเก็บพลังงาน
(Energy Storage)
ยกระดับความรวมมือแบบ Business Alliance ระหวางหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง หนวย
งานวิจัย หนวยทดสอบผูประกอบการ เพื่อทำใหมีทรัพยากรในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเปดกวางให
ตางชาติเขามารวมลงทุนไดดวย โดยไมควรปดกั้นแคเฉพาะงบของกระทรวง อว. เพียงอยางเดียว รวมถึงสงเสริม
ความรวมมือแบบ “Multidisciplinary” ใหเกิดความเชื่อมโยงกันกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เชน อุตสาหกรรมไฟฟา
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส หรือ ซอฟตแวร
พัฒนาแนวทางในการดึงดูดผูมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานเทคโนโลยียานยนตไฟฟาจากตางประเทศ
เขามาทำงานในอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาของประเทศไทย
เรงผลิตและพัฒนาผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการวิจัย พัฒนาและผลิตดานอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาและเทคโนโลยี
เกี่ยวเนื่อง ในสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน
เรงสงเสริมและพัฒนา Technology Start Up ใหเกิดขึ้นไดในประเทศไทย เพื่อเปนแรงผลักดันใหเกิดยานยนต
ไฟฟา และสงเสริมใหเกิดผูประกอบการใหม และผลักดันใหกลายเปนบริษัทที่ใหญขึ้น
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ภาคีและเครือขายความรวมมือ

 หนวยงานระดับนโยบาย: สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) สถาบันยานยนต
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
 หนวยงานขับเคลื่อนและขยายผล: หนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
(บพข.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) ภาคเอกชน

สรุปรายชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) แผนงานยอย ภายใตแผนงาน P7 (S1)
(1) ชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship)
F6 (S1P7) เรงพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาและเทคโนโลยีเกีย่ วเนื่อง ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิต
ของอาเซียน

(2) ชื่อแผนงานยอย -ไมม-ี
แผนงาน P8 (S1) พัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรมขนาดใหญ (IDEs) เพื่อยกระดับรายได ความสามารถในการ
แขงขัน และการพึ่งพาตนเองของประเทศ
ผลกระทบและผลลัพธระดับยุทธศาสตรที่สอดคลองกับ แผนงาน P8 (S1)
ผลกระทบยุทธศาสตรที่ 1

• มูลคาเศรษฐกิจสรางคุณคาและเศรษฐกิจสรางสรรค เติบโตเพิม่ ขึ้นอยางตอเนื่อง ดวยการพัฒนาและใชองคความรู
ผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ผลลัพธยุทธศาสตรที่ 1

• ธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) ขนาดใหญที่มีมูลคามากกวา 1,000 ลานบาทตอป มีจำนวน
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ เพื่อเพิ่มมูลคาจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม

สถานการณ ความสำคัญ ความจำเปน ชองวาง พรอมทั้งโอกาสและความทาทาย
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ SMEs (Small and Medium Enterprise) มีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจ
ทั้งในแงของมูลคาผลผลิตและการจางงาน เนื่องจาก SMEs มีจำนวนมากถึงประมาณ 3 ลานราย มีสัดสวนคิดเปน 43% ตอ
GDP ซึ่งเทียบเทากับสัดสวนของ GDP จากผูประกอบการรายใหญที่มีเพียง 9,000 กวาราย แตเปนแหลงจางงานหลักขนาด
ใหญของประเทศมีสัดสวนการจางงานสูงถึง 82% ของการจางงานทั้งหมด มีจำนวนแรงงานกวา 14 ลานคน (ขอมูล ณ ป 2561)
ทำใหการเติบโตและความเขมแข็งของ SMEs จึงมีผลกระทบโดยตรงตอความเปนอยูของประชาชนจำนวนมาก
การแขงขันที่รุนแรงมากทั้ง จากการแข งขันระหวาง SMEs กันเอง กับธุรกิจขนาดใหญ พฤติกรรมผูบริโภคที่
เปลี่ยนแปลงเร็ว ขาดการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาสินคา และบริการนวัตกรรมที่มีมูลคาสูง ทำให
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SME ไดรับผลกระทบ ดังนั้นการที่ประเทศไทยตองการเปนประเทศที่พัฒนาแลวและกาวขามกับดักรายไดปานกลาง (Middle
Income Trap) จึงจำเปนตองพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs ให
กลายเปนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDEs) ที่มีการเติบโตอยางกาวกระโดด เปนผูประกอบการ
ยุคใหมที่ขับเคลื่อนธุรกิจดวยเทคโนโลยีนวัตกรรมในการเพิ่มมูลคาทางธุรกิจ

เปาหมาย (Objective)
O1 P8:

ประเทศไทยมีธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) ขนาดใหญ เพิ่มขึ้น
โดยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งเครือขาย Innovative Business Development
Service (iBDS)

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1 P8:

จำนวนธุรกิจฐานวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) ที่มีรายได 1,000 ลานบาท/
ป เพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นเปน 1,000 ราย ภายในป 2570)

แนวทางการดำเนินงาน
 เรงสนับสนุนสงเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อใหเกิดธุรกิจฐานนวัตกรรม โดยการยกระดับ SMEs ที่มีศักยภาพใหเปน
วิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ผานกลไกหนวยบริการสนับสนุนดานการพัฒนานวัตกรรม
 เร ง ส ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให เ กิ ด หน ว ย Innovative Business Development Service (iBDS) เพื ่ อ การพั ฒ นา
วิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) รวมถึงยกระดับขีดความสามารถของหนวย iBDS ภาครัฐ และการพัฒนาใหเกิด iBDS
ภาคเอกชนที่ไดมาตรฐานสากล โดยการใชวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
 เรงพัฒนา Platform ในการสรางนวัตกรรม (Innovation Capability) ใหแกผูประกอบการ โดยมุงเนนการพัฒนา
ความสามารถที่เหมาะสมกับผูประกอบการในแตละกลุม
 เรงสงเสริมระบบนิเวศที่เหมาะสมตอการสรางและพัฒนาผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (IDEs)
 ยกระดับความรวมมือในการสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนาระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรม ผานหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) และ
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) และมหาวิทยาลัย/กรม/กอง

ภาคีและเครือขายความรวมมือ
 หนวยงานระดับนโยบาย: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) สำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สอวช.) สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(สสว.)
 หนวยงานขับเคลื่อนและขยายผล: กระทรวงพาณิชย,กระทรวง อว. (สวทช (iTap), NIA, science park) ,กระทรวง
อุตสาหกรรม และ iBDS ภาคเอกชน

สรุปรายชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) แผนงานยอยภายใตแผนงาน P8 (S1)
(1) ชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship)
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F7 (S1P8) พัฒนาและสงเสริมใหประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDEs) ขนาด
ใหญ

(2) ชื่อแผนงานยอย -ไมมี4.5.2 แผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดลอม ใหมีการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน สามารถแกไขปญหาทาทายและปรับตัวไดทันตอพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก
แผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ 2 ประกอบดวยแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship)
1 แผนงาน, แผนงาน 9 แผนงาน, แผนงานยอย 29 แผนงาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
แผนงาน F8 (S2P9) พัฒนาผูสูงอายุใหมีศักยภาพในการพึ่งตนเอง มีคุณคาและสรางมูลคาเพิ่มใหแกสังคม
PMU ที่เกี่ยวของกับแผนงาน F6 (S1P7):
สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), หนวยบริหารและจัดการ
ทุนดานการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ระบบการสนับสนุนทุนเฉพาะเจาะจงที่ควรจะใช (อยูระหวางการหารือ)
สถานการณ ความสำคัญ ความจำเปน ชองวาง พรอมทั้งโอกาสและความทาทาย
ประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุ หรือ Aging Society มาตั้งแตป 2543 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน
ประชากรผูสูงอายุรวมทั้งสิ้น 11,136,059 คน คิดเปนรอยละ 16.73 ของประชากรทั้งหมด 21 ผลการสำรวจพบวา ผูสูงอายุ
สวนใหญ (รอยละ 76.2) จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ำกวา มีเพียงรอยละ 13.9 ที่จบสูงกวาระดับประถมศึกษา สวน
ผูสูงอายุที่ไมไดรับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ มีรอยละ 9.922
โดยขอมูลจากการสำรวจภาวการณทำงานของประชากรหรือการสำรวจแรงงานในป พ.ศ. 2562 มีจำนวนผูสูงอายุที่
ยังคงทำงาน 4.23 ลานคน (รอยละ 34.5) จากขอมูลผูสูงอายุทั้งสิ้น 12.27 ลานคน ซึ่งอาชีพของผูสูงอายุที่ทำงานในป พ.ศ.
2562 พบวา สวนใหญเปนผูปฏิบัติงานที่มีฝมือดานเกษตรและประมง รอยละ 58.7 รองลงมาเปนพนักงานบริการและผู
จำหนายสินคา รอยละ 18.7 ชางฝมือและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ รอยละ 8.3 และผูประกอบอาชีพงานพื้นฐาน รอยละ 6.5
สวนที่เหลือกระจายอยูในอาชีพอื่นๆ และเมื่อพิจารณาคาจาง/เงินเดือนของผูสูงอายุที่ทำงานเปนลูกจาง จำนวน 5.81 แสนคน
พบวา ภาพรวมไดรับคาจางเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 11,336 บาท โดยผูสงู อายุที่ทำงานในภาคการคาและบริการไดรับคาจาง
เฉลี่ยตอเดือนประมาณ 15,003 บาท ภาคการผลิต 9,719 บาท และภาคเกษตรกรรม 5,099 บาท 23
การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ใหแกผูสูงอายุเพื่อใหไดรับโอกาสในการศึกษา เรียนรู และ
พัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่องรวมทั้งการ Re-skill/Up-skill จึงมีความจำเปนเพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุมีศักยภาพและเปดโอกาส
ในการทำงานใหแกผูสูงอายุเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกสังคมได
20

22

21 ที่มา: กรมกิจการผูสูงอายุ, 2563
22 ที่มา: รายงานการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560 สำนักงานสถิติแหงชาติ, 2560
23 ที่มา: สรุปผลที่สำคัญการทำงานของผูส ูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2562 สำนักงานสถิติแหงชาติ, 2562
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การพัฒนาศักยภาพและการเปดโอกาสใหผูสูงอายุมีงานทำตอไปตามกำลังความสามารถและสุขภาพจะชวยให
ผูสูงอายุสามารถหารายได สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ผอนภาระการพึ่งพาครอบครัวและรัฐ ชวยทดแทนปญหาการขาด
แคลนแรงงานของคนวัยแรงงานในทางหนึ่งดวย ขณะที่ความเปนจริงในสังคมไทยผูสูงอายุมีโอกาสในการทำงานนอยมาก สวน
หนึ่งเปนเพราะทัศนคติที่มองวาผูสูงอายุเปนบุคคลที่ไมมีประโยชนทำใหเกิดการเลือกปฏิบัติ ดังนั้น การสรางความตระหนักรู
ถึงคุณคาของผูสูงอายุและการสงเสริมใหผูสูงอายุมีบทบาทและสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน และสังคม จึงมี
ความสำคัญ ทั้งระหวางผูสูงอายุดวยกันและกับคนทุกชวงวัย เพื่อทำใหสังคมตระหนักวาผูสูงอายุเปนบุคคลที่มีคุณคา สามารถ
สรางประโยชนใหแกสังคมได และทุกภาคสวนพรอมที่จะใหการสนับสนุน ในกรณีที่ผูสูงอายุตองอยูในสถานะที่ตองพึ่งพิงผูอื่น
ครอบครัวและชุมชนจะตองเปนดานแรกในการเกื้อกูลเพื่อใหผูสูงอายุสามารถดำรงอยูในชุมชนไดอยางมีคุณภาพโดยมี
สวัสดิการจากรัฐเปนระบบเสริมเพื่อใหเกิดหลักประกันในวัยสูงอายุและความมั่นคงของสังคม
ดังนั้น แผนงาน “ผูสูงอายุมีศักยภาพและโอกาสในการพึ่งตนเอง มีคุณคาและสรางมูลคาเพิ่มใหแกสั งคม”
มุงเนนการใชวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนใหผูสูงอายุมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ สามารถพึ่งตนเองได
และสรางมูลคาเพิ่มใหแกสังคมดวยการสรางรายได การมีบทบาทและมีสวนรวมในสังคม รวมทั้งการสรางความตระหนักรูให
สังคมเห็นคุณคาของผูสูงอายุและอยูรวมกันโดยปราศจากอคติระหวางวัย

เปาหมาย (Objective)
O1 F8:

ประเทศไทยมีผูสูงอายุที่สามารถพึ่งตนเองได มีคณ
ุ คาและสรางมูลคาเพิ่มใหแกสังคม เพิม่ ขึ้น
ดวยการใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1 F8:

จำนวนนโยบายและมาตรการของภาครัฐและภาคเอกชนที่สนับสนุนการจางงาน สรางงานและ
สรางรายไดใหแกผสู ูงอายุสามารถพึ่งตนเองได มีคณ
ุ คาและสรางมูลคาเพิ่มใหแกสังคม (เพิม่ ขึ้น
จำนวน 10 นโยบายหรือมาตรการ ภายในป 2570)

KR2 F8:

จำนวนผูสูงอายุทไี่ ดรับการพัฒนาทักษะที่จำเปนในอนาคตและเพิ่มความสามารถในการ
พึ่งตนเอง ไดแก ทักษะดานงาน/อาชีพ ความรอบรูเรื่องสุขภาพ (Health Literacy) ความรอบรู
ดานการเงิน (Financial Literacy) หรือความรอบรูด านเทคโนโลยีดจิ ิทัล (Digital Literacy)
(เพิ่มขึ้นจำนวน 500,000 คน ภายในป 2570)

KR3 F8:

จำนวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ดำเนินการพัฒนาทักษะที่จำเปนในอนาคตของผูสูงอายุ
ไดแก ทักษะดานงาน/อาชีพ ความรอบรูเรื่องสุขภาพ (Health Literacy) ความรอบรูดาน
การเงิน (Financial literacy) หรือความรอบรูด านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) (เพิม่ ขึ้น
จำนวน 700 อปท. ภายในป 2570)

KR4 F8:

จำนวนองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทีส่ งเสริมการเพิ่มดัชนีพฤฒิพลัง (Active Ageing
Index: AAI) ของผูสูงอายุไทย (เพิม่ ขึ้นจำนวน 500 ชิ้น ภายในป 2570)

แนวทางการดำเนินงาน
 เรงสงเสริมการวิจัยเพื่อติดตาม วิเคราะหสถานการณเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนผูสูงอายุ การเสริมสรางทักษะ
ที่จำเปนในอนาคตใหแกผูสูงอายุ เพื่อเสริมสรางศักยภาพและทำใหผูสูงอายุสามารถพึ่งตนเองไดอยางเหมาะสม เชน
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ความรอบรูเรื่องสุขภาพ (Health Literacy) ความรอบรูดานการเงิน (Finance Literacy) และความรอบรูดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)
เรงสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการยกระดับทักษะและเพิ่มทักษะใหม (Up-skill/Re-skill) การจัดหา
งานที่มีรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับวัยและความสามารถ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและการมี
สวนรวมทางเศรษฐกิจใหแกผูสูงอายุอยางเหมาะสม การสรางหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณและ
หลักประกันทางสังคมที่สอดคลองกับความจำเปนพื้นฐานในการดำรงชีวิต และเรงสงเสริมการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อ
สนับสนุนแนวทาง มาตรการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานผูสูงอายุ เชน มาตรการสงเสริมคุณคาและอาชีพ
แกผูสูงอายุ
เรงสงเสริมการวิจัยและพัฒนากฎหมาย ทบทวนหรือปลดลอคกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคในการสนับสนุนการจางงาน
ผูสูงอายุของภาครัฐและภาคเอกชน และวิจัยเชิงนโยบายและมาตรการของภาครัฐเพื่อจูงใจใหภาคเอกชนสนับสนุน
การสรางงาน สรางอาชีพและรายไดที่เหมาะสมแกผูสูงอายุสามารถพึ่งตนเองได มีคุณคาและสรางมูลคาเพิ่มใหแก
สังคม
เรงพัฒนากลไกการทำงานรวมกันระหวางเครือขาย อววน. ระดับพื้นที่ (เชน อว.สวนหนา U2T science park
สป.อว.) รวมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและผูประกอบการ เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
จางงานผูสูงอายุเพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบนิเวศดาน ววน. ที่สงเสริมสนับสนุนดานอาชีพและรายไดของผูสูงอายุ
อาทิ Social Lab, ระบบและพื้นที่การเรียนรู, ศูนยเรียนรู และศูนยการบมเพาะดานอาชีพ เปนตน
เรงพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการทำงานของแรงงานสูงอายุและสงเสริมการเปนผูประกอบการผูสูงอายุ เพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสูงวัย (Silver Economy)
สงเสริมการจัดการองคความรู เพื่อสื่อสารสูสาธารณะในการสรางความเขาใจ การใหคุณคาและทัศนะคติที่ดีตอ
ผูสูงอายุ ทั้งนี้ เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสดานอาชีพ การทำงานของผูสูงอายุ และการอยูรวมกันของคนทุกชวงวัยใน
สังคม

ภาคีและเครือขายความรวมมือ
 หนวยงานภาครัฐ เชน กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือหนวยงานทางดานสุขภาพ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการ
ตางประเทศ ฯลฯ
 หนวยงานอื่นๆ เชน สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สภา
สังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย สภากาชาดไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุน
ผูสูงอายุ ฯลฯ
 ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานภาคเอกชน เชน บริษัทที่รวมพัฒนานวัตกรรมตางๆ Start up
สถาบันการเงิน ฯลฯ ภาควิชาการ เชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ฯลฯ ภาคประชาสังคม เชน วิสาหกิจเพื่อ
สังคม มูลนิธิ ชุมชน ชมรมผูสูงอายุตาง ๆ องคกรไมแสวงหาผลกำไร และสื่อสารมวลชน ฯลฯ
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แผนงาน P9 (S2) พัฒนาสังคมสูงวัยดวยวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ผลกระทบและผลลัพธระดับยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนงาน P9 (S2)
ผลกระทบยุทธศาสตรที่ 2

• ประเทศมีความพรอมมากขึ้นในการเปนสังคมสูงวัย โดยผูส ูงอายุไทยสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น มีคณ
ุ คาและสราง
มูลคาเพิม่ ใหแกสังคม
• ประเทศมีระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศเพิ่มขึ้น สามารถพรอมรับ ปรับตัวและ ลดผลกระทบจากภาวะ
ฉุกเฉินดานสุขภาพที่เกิดจากโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม โดยการใชวิทยาศาสตร การวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

ผลลัพธยุทธศาสตรที่ 2

• ผูสูงอายุไทยที่สามารถพึ่งตนเองได มีคุณคาและสรางมูลคาเพิ่มใหแกสงั คม สังคม มีจำนวนเพิ่มขึ้น

สถานการณ ความสำคัญ ความจำเปน ชองวาง พรอมทั้งโอกาสและความทาทาย
การเปลี ่ ย นผ า นทางประชากรจากภาวะการเกิ ด และการตายสู ง เป น ประเด็ น ท า ทายในศตวรรษที ่ 20
สูภาวะการเกิดและการตายต่ำในศตวรรษที่ 21 ทำใหโครงสรางอายุของประชากรเปลี่ยนไป สัดสวนของประชากรผูสูงอายุ 24
หรือประชากรที่มีอายุตัง้ แต 60 ปขึ้นไปมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเกือบทุกภูมิภาคของโลกยกเวนแอฟริกา สำหรับประเทศไทยนั้น
ในชวง 5 ทศวรรษที่ผานมามีการเปลี่ยนผานทางประชากรอยางสำคัญ อัตราเจริญพันธุรวม (Total Fertility Rate) หรือ
จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งมีไดตลอดวัยเจริญพันธุลดลงจากประมาณ 6 คน ในชวงทศวรรษ 2500 เหลือประมาณ 1.3
คนในปจจุบัน อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพิ่มขึ้นจาก 56 ป ในป 2503 เปน 77 ปในปจจุบัน และคาดวาจะเพิ่มเปน 81 ป ในป
2583
ทั้งนี้ จากรายงานขอมูลสถานการณประชากรผูสูงอายุในประเทศไทย ป พ.ศ. 2562 พบวาประชากรผูสูงอายุไทย มี
จำนวน 12 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 18.5 ของประชากรทั้งหมด และในป พ.ศ. 2565 ประเทศไทยจะเปนสังคมสูงวัยอยาง
สมบูรณ (Complete Aged Society) คือ มีประชากรสูงอายุรอยละ 20 และในป พ.ศ. 2574 จะเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอด
(Super Aged Society) ซึ่งมีประชากรสูงอายุมากกวารอยละ 28 ของประชากรทั้งหมด 25
แนวโนมอัตราสวนพึ่งพิงประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แตศักยภาพในการเกื้อหนุนผูสูงอายุของวัยทำงาน
ถดถอยลง ปจจุบันศักยภาพในการเกื้อหนุนมีคาเทากับ 5 คน ตอ 1 คน หมายถึง มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่จะเกื้อหนุนตอ
ประชากรสูงอายุ 1 คน และภายในป พ.ศ. 2583 จะเหลือเพียง 2 คน ตอ 1 คน แมการกาวเขาสูสังคมสูงวัย สะทอนมิติเชิง
บวก เชน ความสำเร็จของประชากรไทยที่จะมีชีวิตยืนยาวขึ้น แตปรากฏการณนี้สรางความกังวลและนำมาสูประเด็นทาทายใน
ดานตางๆ เชน ดานสาธารณสุข ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการศึกษา ดานสวัสดิการสังคม ดังนั้น การเตรียมการเพื่อพรอม
รับสังคมสูงวัย 26 โดยการใชความรูการวิจัยและนวัตกรรมในพัฒนาคนในทุกชวงวัยใหมีคุณภาพชีวิตจึงสำคัญและจำเปนอยาง
ยิ่ง
23

24

25

24 ผูสูงอายุ หมายถึง ผูท ี่มอี ายุตั้งแต 60 ป ขึน้ ไป ทำใหประเทศไทยเขาสู “ภาวะประชากรสูงอายุ” (ผูสูงอายุในวัยปลาย (อายุ 80 ปขึ้นไป)/ผูสูงอายุวัยตน (อายุ
60-69 ป)/ และผูสูงอายุวยั กลาง (อายุ 70-79 ป)
25 ที่มา: มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผูสูงอายุไทยและสถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2562
26 สังคมผูสูงอายุ หรือ Aging Society หมายถึง สังคมที่มีสัดสวนของประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรทัง้ ประเทศ
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เปาหมาย (Objective)
O1 P9:

ใหประเทศมีความพรอมในการเปนสังคมสูงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุและการอยู
รวมกันของคนทุกชวงวัย รวมทั้งสงเสริมใหประชากรไทยชวงวัยแรงงาน (25-59 ป) มีการ
เตรียมการเขาสูวัยสูงอายุ ดวยการใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1 P9:
KR2 P9:

KR3 P9:

KR4 P9:

จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ (เพิ่มขึ้น
จำนวน 100 ชิ้น ภายในป 2570)
จำนวนระบบและกลไกของสังคมที่สนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุและการอยู
รวมกันของคนทุกชวงวัย เชน ระบบในการดูแลและเกื้อกูลผูสูงอายุในครอบครัวหรือในชุมชน
ระบบพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุในการทำงาน (เพิ่มขึ้นจำนวน 10 ระบบ ภายในป 2570)
จำนวนบุคลากร และอาสาสมัครที่ไดรับวุฒิบัตรดานการบริบาลและดูแลผูสูงอายุและมีความรู
และทักษะในการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมเพื่อการบริบาลและดูแลผูสูงอายุ (เพิ่มขึ้น
จำนวน 5,000 คน ภายในป 2570)
จำนวนระบบและมาตรการที่เปนนวัตกรรม ที่ถูกนำไปใชประโยชนเพื่อสงเสริมใหประชากรไทย
ชวงวัยแรงงาน (25-59 ป) สามารถเตรียมการเขาสูวัยสูงอายุ (เพิ่มขึ้นจำนวน 10 ระบบ ภายใน
ป 2570)

แนวทางการดำเนินงาน
 สงเสริมการวิจัยเพื่อติดตามและวิเคราะหสถานการณโครงสรางประชากรและสังคมสูงวัยเพื่อจัดทำนโยบายภาครัฐ
ใหเทาทันตอสถานการณ การสงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรู และพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและบริการ ที่
ตอบสนองตอความตองการของผูสูงอายุที่หลากหลาย อาทิ การบริการดานสุขภาพ (Telemedicine) การบริการ
ทางการเงินและประกันชีวิต การบริการดานทองเที่ยวและนันทนาการ เปนตน รวมทั้งการสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีในประเด็นอื่นๆ ที่มีความสำคัญ อาทิ การสงเสริมความเขมแข็งของครอบครัวไทยใหมี
ศักยภาพในการสรางคนที่มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อรองรับการอยูรวมกันของคนทุกชวงวัยอยางมั่นคง การเสริมสราง
ความรอบรูใหแกประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน ในเรื่องการวางแผนทางการเงิน สุขภาพ และเทคโนโลยีดิจิทัล
ฯลฯ เพื่อใหเปนผูสูงอายุอยางมีคุณภาพในทุกมิติ
 สงเสริมการวิจัยเชิงนโยบาย ทั้งในสวนการทบทวนและประเมินนโยบายภาครัฐ การปรับปรุงกฎหมายหรือ
กฎระเบียบที่อาจเปนอุปสรรคในการทำงานขับเคลื่อนสังคมสูงวัย เชน มาตรการการปรับปรุง พรบ. ผูสูงอายุ พ.ศ.
2546 มาตรการการเงินการคลัง, มาตรการภาษี, มาตรการการสงเสริมและพัฒนาบทบาทของทองถิ่น การออกแบบ
นโยบายที่เกี่ยวของกับระบบคุมครองดูแลผูสูงอายุโดยเฉพาะกลุมที่มีรายไดนอยและเพิ่มโอกาสเขาถึงสิทธิและ
สวัสดิการตางๆ ในทุกรูปแบบ การพัฒนานโยบายที่ใหแรงจูงใจดานเศรษฐกิจและสังคมในการมีบุตร เพื่อเพิ่มอัตรา
การเกิดของคนไทย หรือเพิ่มสัดสวนของประชากรในวัยเด็กและวัยแรงงานที่เปนคนไทยใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
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 สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัย อาทิ ระบบการสรางและ
พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการดูแลผูสูงอายุ เชน caregiver ที่มีคุณภาพ, อาสาสมัครชุมชนเพื่อดูแลผูสูงอายุ
(ดานสุขภายกายและใจ การฝกอาชีพที่เหมาะสม การใหความรูเรื่องเทคโนโลยีและการเขาถึงสื่อดิจิทัล เปนตน) และ
นักโภชนาการดานผูสูงอายุ รวมทั้งการพัฒนาระบบกลไกและบทบาทของครอบครัว ชุมชน และทองถิ่นเพื่อ
คุมครอง สงเสริม และสนับสนุนผูสูงอายุในดานตาง ๆ เชน การสราง Social safety net ใหเกิดขึ้นในระดับ
ชุมชน การสงเสริมใหเกิดการดูแลเกื้อกูลผูสูงอายุในครอบครัว
 เรงสรางเครือขายความรวมมือของระบบ อววน. กับหนวยงานที่มีภารกิจเฉพาะ และหนวยงานในพื้นที่ เพื่อสงเสริม
และสนับสนุนใหเกิดกลไกและการขับเคลื่อนประเด็นการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูวัยสูงอายุและสังคมสูงวัยที่มี
คุณภาพอยางเปนรูปธรรม
 สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาฐานขอมูลกลางผูสูงอายุครอบคลุมทุกมิติ ที่สามารถเขาถึงไดงายและมีความเปน
ป จ จุ บ ั น โดยการบู ร ณาการข อ มู ล ที ่ ม ี อ ยู  จ ากหน ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข อ ง และสนั บ สนุ น การสำรวจข อ มู ล
ระดั บ ชาติ (National Survey) ที ่ เ ป น ระบบการจั ด เก็ บ ข อ มู ล ต อ เนื ่ อ งระยะยาว (Longitudinal Data/Panel
Data) เกี่ยวกับการสูงวัยของประชากร ในประเด็นตาง ๆ อาทิ ขอมูลจำนวนผูสูงอายุ สถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือนผูส ูงอายุ ขอมูลสุขภาพและการรักษาพยาบาล การเขาถึงยา สถานะดานความรู ทัศนคติ ความ
คาดหวังของการมีชีวิตอยู การเตรียมตัวเพื่อเขาสูวัยสูงอายุ ซึ่งเปนสำรวจประชากรทุกเพศ ทุกวัย อยางตอเนื่องและ
สม่ำเสมอ เพื่อใชขอมูลดังกลาวในการออกแบบนโยบายและเครือ่ งมือที่เหมาะสมกับการสรางสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพ
 สงเสริมการจัดการองคความรูเพื่อยกระดับการสื่อสารและผลักดันใหเกิดความตระหนักรูเรื่องการเตรียมการกอนเขา
สูวัยสูงอายุอยางมีคุณภาพในทุกมิติ

ภาคีและเครือขายความรวมมือ

 หนวยงานภาครัฐ เชน กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือหนวยงานทางดานสุขภาพ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการ
ตางประเทศ ฯลฯ
 หนวยงานอื่นๆ เชน สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สภา
สังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย สภากาชาดไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุน
ผูสูงอายุ ฯลฯ ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานภาคเอกชน เชน บริษัทที่รวมพัฒนานวัตกรรมตางๆ
Start up สถาบันการเงิน ฯลฯ ภาควิชาการ เชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ฯลฯ ภาคประชาสังคม เชน
วิสาหกิจเพื่อสังคม มูลนิธิ ชุมชน ชมรมผูสูงอายุตาง ๆ องคกรไมแสวงหาผลกำไร และสื่อสารมวลชน ฯลฯ

สรุปรายชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) แผนงานยอยภายใตแผนงาน P9 (S2)
(1) ชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship)
F8 (S2P9) ผูสูงอายุมีศักยภาพและโอกาสในการพึ่งตนเอง มีคณ
ุ คาและสรางมูลคาเพิม่ ใหแกสังคม

(2) ชื่อแผนงานยอย
N12 (S2P9) พัฒนาคนวัยเกษียณใหเปนพลัง
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N13 (S2P9) พัฒนานวัตกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของวัยแรงงานเขาสูการเปนผูส ูงวัย
N14 (S2P9) สงเสริมคุณภาพชีวติ สภาพแวดลอมและสังคม เพื่อรองรับการอยูรวมกันของคนทุกชวงวัย

แผนงาน P10 (S2) ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศใหพรอมรับโรคระบาดระดับชาติและโรค
อุบัติใหม
ผลกระทบและผลลัพธระดับยุทธศาสตรที่สอดคลองกับ แผนงาน P10 (S2)
ผลกระทบยุทธศาสตรที่ 2

• ประเทศมีความพรอมมากขึ้นในการเปนสังคมสูงวัย โดยผูส ูงอายุไทยสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น มีคณ
ุ คาและสราง
มูลคาเพิม่ ใหแกสังคม
• ประเทศมีระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศเพิ่มขึ้น สามารถพรอมรับ ปรับตัว และลดผลกระทบจากภาวะ
ฉุกเฉินดานสุขภาพที่เกิดจากโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม โดยการใชวิทยาศาสตร การวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

ผลลัพธยุทธศาสตรที่ 2

• ระบบสุขภาพแบบบูรณาการระดับประเทศและ/หรือพื้นที่ ซึ่งใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม สมัยใหม ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ในการรับมือกับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาถึงวัคซีนและยาสำหรับโรค
อุบัติใหม (รอยละ 100 ของระบบสุขภาพแบบบูรณาการระดับประเทศและ/หรือพื้นที่)
• สถาบัน/ศูนยวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทีม่ ีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานโรคระบาด
ระดับชาติและโรคอุบัติใหมมีจำนวนเพิ่มขึ้น และกระจายในทุกภูมิภาค
• ประชาชนที่ไดรับบริการจากระบบสุขภาพแบบบูรณาการระดับประเทศและพื้นที่ ซึ่งใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม สมัยใหม
ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการรับมือกับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม มีจำนวนเพิ่มขึ้น

สถานการณ ความสำคัญ ความจำเปน ชองวาง พรอมทั้งโอกาสและความทาทาย
แมวาประเทศไทยถือเปนประเทศที่ไดรับการยอมรับในดานความมั่นคงทางสุขภาพในระดับโลก มีความพรอมในดาน
อุปกรณและโครงสรางพื้นฐานในระบบสุขภาพ มีบุคลากรทางการแพทยที่มีความสามารถ แตเมื่อพิจารณาจากสถานการณใน
ภาวะวิ ก ฤติ อย า งการระบาดของโรคโควิ ด -19 กลั บ พบว า ประเทศไทยยั ง มี ป  ญ หาและจุ ด ที ่ ค วรพั ฒ นาอยู  ห ลาย
ประการ อาทิ ขอจำกัดในการเขาถึงบริการสาธารณสุขในประชาชนกลุมเปราะบาง ทำใหการควบคุมการระบาดเปนไปได
ยากและมีสวนทำใหการระบาดในประเทศมีความยืดเยื้อ ขาดแหลงขอมูลขาวสารที่เชื่อถือได ทำใหขาดการสื่อสารและสงตอ
ขอมูลที่ถูกตองแมนยำ ทั้งขอมูลทางวิชาการและแนวทางการดำเนินงานที่รัฐควรเปดเผยและสื่อสารใหประชาชนในสังคมไดรบั
รู ทำใหประชาชนเกิดความตระหนกและไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่เหมาะสมได นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีจุดออนใน
การจัดการฐานขอมูล ทำใหขอมูลไมมีความเปนปจจุบัน ขาดความเปนเอกภาพ มีความซ้ำซอน ไมครอบคลุม และมีขอจำกัด
ในการเชื่อมโยงฐานขอมูลในแตละหนวยงาน/ องคกร ทำใหไมสามารถนำฐานขอมูลดังกลาวไปใชประโยชนในการวางแผนงาน
ที่สำคัญและเรงดวนทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติได รวมไปถึง การขาดแผนการรับมือหรือแนวทางในการบริหารจัดการ
ในภาวะวิกฤติ ทำใหไมมีหลักปฏิบัติหรือขอบังคับที่ชัดเจนในการควบคุมสถานการณใหเปนไปในทิศทางเดียวกันซึ่งสงผล
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กระทบตอความเชื่อมั่นของประชาชนตอการบริหารงานของรัฐ กลายเปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหประชาชนไมใหความรวมมือใน
การปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการเพื่อควบคุมการระบาด
ประการสำคัญ การระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งสามระลอกยิ่งตอกย้ำถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา เพื่อ
หนุนเสริมระบบสุขภาพในภาวะวิกฤติของประเทศไทย ที่มุงเนนการมีสวนรวมของประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขใน
ชุมชน ใหเขามามีบทบาทสำคัญในการเฝาระวัง ดูแล ปองกัน ควบคุมการระบาด และกระจายความชวยเหลือภายในชุมชน ซึ่ง
จะชวยลดชองวางความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการรับมาตรการความชวยเหลือจากภาครัฐ ดังนั้น การพัฒนาระบบสุขภาพ
อาทิ การเสริมสรางทักษะของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน การสนับสนุนระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ จึงอาจเปน
ชองทางที่จะชวยเสริมสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพในไทยไดอยางยั่งยืน นอกจากนี้ ระบบหลักประกันสุขภาพใน
ประเทศก็เปนกลไกสำคัญที่ชวยลดความเหลื่อมล้ำ ทำใหประชาชนสามารถเขาถึงระบบสุขภาพไดอยางทั่วถึงและเทา
เทียม อยางไรก็ตาม ในอนาคตอาจจะตองมีการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น สามารถรองรับการดูแล
ประชาชนในระยะยาว (Long-Term Care Financing) ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรม ควรจะยึดแนว
ทางการวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคูไปกับการศึกษาวิจัยทางสังคม รวมทั้งเขาใจถึงพลวัตและ
แนวโนมของสถานการณที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความมั่นคงทางสุขภาพของ
ประเทศไทยโดยเฉพาะระบบสุขภาพที่เกิดจากโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม

เปาหมาย (Objective)
O1 P10:

ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศใหพรอมรับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบตั ิใหม
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดวยการใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1 P10:

KR2 P10:

KR3 P10:

KR4 P10:

KR5 P10:

รอยละของระบบสุขภาพแบบบูรณาการระดับประเทศและ/หรือพื้นที่ ที่ใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สมัยใหม ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการรับมือกับโรคระบาดระดับชาติและ
โรคอุบัติใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาถึงวัคซีนและยาสำหรับโรคอุบัติใหม (เพิ่มขึ้นรอยละ
100 ของระบบสุขภาพแบบบูรณาการระดับประเทศและ/หรือพื้นที่)
จำนวนสถาบัน/ศูนยวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางดานโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหมมีจำนวนเพิ่มขึ้น และกระจายใน
ทุกภูมิภาค (เพิ่มขึ้นเปน 40 แหง ภายในป 2570)
จำนวนเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการรับมือกับ
โรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัตใิ หม ที่ถูกนำไปใชและประชาชนเขาถึงบริการได (เพิ่มขึ้น
จำนวน 100 ชิ้น ภายในป 2570)
จำนวนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการ และการบริหารจัดการของระบบการเสริมสรางความ
มั่นคงทางสุขภาพของประเทศโดยใช การวิจัยประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental
Evaluation) ในระดับประเทศและพื้นที่ (เพิ่มขึ้นจำนวนปละ 1 ชุด)
จำนวนประชาชนที่ไดรับบริการจากระบบสุขภาพแบบบูรณาการระดับประเทศและพื้นที่ ซึ่งใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สมัยใหม ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการรับมือกับโรคระบาด
ระดับชาติและโรคอุบตั ิใหม (เพิ่มขึน้ จำนวน 10,000,000 คน ภายในป 2570)
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แนวทางการดำเนินงาน

 สนับสนุนการวิจัยเพื่อทำความเขาใจสถานการณ ถอดบทเรียนการบริหารจัดการ ปญหาและอุปสรรคของระบบ
บริการสุขภาพในประเทศไทย เพื่อใหสังคมทุกภาคสวนสามารถรับมือ ปรับตัวตอโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติ
ใหมในอนาคต
 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบฐานขอมูลดานสุขภาพและสาธารณสุข อาทิ ฐานขอมูลสุขภาพของคนในประเทศ
ฐานขอมูลเครื่องมือและผูเชี่ยวชาญทางสาธารณสุขการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง องคความรูและบุคลากรที่
เกี่ยวของกับระบาดวิทยาในทุกสาขา รวมทั้งพัฒนาและสรางฐานขอมูลเพื่อการวิจัยและติดตามภาวะโรคระบาด
ระดับชาติและโรคอุบัติใหม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุขและการวิจัย และสงเสริมสถาบันหรือ
ศูนยวิจัยใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหมในทุกมิติและกระจายในทุกภูมิภาค
เพิ่มขึ้น
 สนับสนุนการจัดการองคความรูแ ละระบบขอมูลเรื่องโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม การปองกันและควบคุม
ปจจัยเสี่ยงและรอบรูดานสุขภาพเรื่องโรคระบาดและโรคอุบัติใหม เพื่อนำไปสูสรางความรูความเขาใจ และเพิ่ม
ศักยภาพการรับมือโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหมในอนาคตใหแกอาสาสมัคร บุคลากรของหนวยงานทองถิ่น
รวมทั้งภาคีเครือขาย เพิ่มความเขมแข็งใหกับระบบบริการสุขภาพชุมชน
 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเชิงระบบดิจิทัลแพลตฟอรม บนฐานขอมูลดานสุขภาพและ
สาธารณสุข เพื่อนำไปสูการพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพ คุณภาพ และประสิทธิผลของระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศไทย รวมทั้งการเขาถึงบริการทางการแพทยอยางทั่วถึงมากขึ้น เชน ระบบสุขภาพทางไกล (Telemedicine)
ระบบการดูแลสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Healthcare) ตลอดจนขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงกฎหมาย
และกฎระเบียบหนวยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มความยืดหยุนและสามารถ บูรณาการขามหนวยงานในภาวะวิกฤติ
 ส ง เสริ ม การพั ฒ นากลไกการติ ด ตามประเมิ น ผลประสิ ท ธิ ภ าพของระบบบริ ก ารสุ ข ภาพแบบบู ร ณาการทั ้ ง ใน
ระดับประเทศและพื้นที่ เชน กลไกการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพของระบบสุขภาพชุมชนและระบบในภาพรวม
ของประเทศที่พรอมรับมือ โรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม กลไกการติดตามประเมินผลระดับประสิทธิภาพ
ของระบบบริการสุขภาพของประเทศ กลไกการติดตามประเมินผลความเปนธรรมและการเขาถึงบริการสุขภาพ ฯลฯ

ภาคี และเครือขายความรวมมือ

 หนวยงานภาครัฐ เชน กระทรวงสาธารณสุข, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.), กรมสุขภาพจิต, กรม
ควบคุมโรค, กรมอนามัย, สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ, สถาบันรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล, สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.), สำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.), กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม, กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, กระทรวงมหาดไทย, กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ
 ภาควิชาการ สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย สภาวิชาชีพ เชน แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเทคนิค
การแพทย ฯลฯ
 ภาคประชาสังคม และองคกรสาธารณะประโยชน กลุมเอกชน เชน โรงพยาบาลเอกชน บริษัทยา ฯลฯ ความรวมมือ
ระหวางหนวยงานตางประเทศ
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รายชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) แผนงานยอย ภายใตแผนงาน P10 (S2)
(1) ชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) - ไมมี –
(2) ชื่อแผนงานยอย
N15 (S2P10) แกไขปญหาหรือยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชน
N16 (S2P10) พัฒนากลไก ระบบการรับมือ ตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสุขภาพ
N17 (S2P10) แกไขปญหาความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพ

แผนงาน P11 (S2) ขจัดความยากจน โดยการลดชองวางของการเขาถึงโอกาสดานการพัฒนาอาชีพ
การศึกษาเรียนรู การเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลกระทบและผลลัพธระดับยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนงาน P11 (S2)
ผลกระทบยุทธศาสตรที่ 2

• ประเทศมีความพรอมมากขึ้นในการเปนสังคมสูงวัย โดยผูส ูงอายุไทยสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น มีคณ
ุ คาและสราง
มูลคาเพิม่ ใหแกสังคม
• ความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางโอกาสลดลง โดยการใชองคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
• เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง และเปนระบบเศรษฐกิจที่เอื้อใหเกิดการพัฒนาดานอื่นๆ ในพื้นที่ โดยการใช
วิทยาศาสตร การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลลัพธยุทธศาสตรที่ 2

• คนจนในชุมชนชนบทและเมืองในพื้นที่เปาหมายมีรายไดเพิ่มขึ้น ดวยการลดชองวางของการเขาถึงโอกาสดานการพัฒนา
อาชีพ การศึกษาเรียนรู และเทคโนโลยีอยางเทาเทียม โดยการใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม
• วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และ MSME ในระบบเศรษฐกิจฐานรากทั้งรายเดิมและรายใหมที่มีรายไดเพิ่มขึ้นจากการพัฒนา
และ/หรือประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• นวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัลแพลตฟอรม ที่ไดนำไปใชและแสดงวาสามารถยกระดับการพัฒนา และแกไขปญหาสังคม
และสิ่งแวดลอม มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ

สถานการณ ความสำคัญ ความจำเปน ชองวาง พรอมทั้งโอกาสและความทาทาย
ปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำสวนหนึ่งเกิดขึ้นจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ผานมา สงผลใหประเทศ
ไทยในปจจุบันมีระดับความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่สูง กอใหเกิดปญหาทางสังคมตามมามากมายไมวาจะเปนปญหา
อาชญากรรม การคอรรัปชัน การผูกขาดทางเศรษฐกิจ การเมืองที่ไรเสถียรภาพ รวมถึงความขัดแยงในสังคม ความเหลื่อมล้ำ
ทางเศรษฐกิจยังสัมพันธกับความเหลื่อมล้ำในมิติอื่น ๆ เชน ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ความเหลื่อมล้ำดานสุขภาพ ความ
เหลื่อมล้ำทางเพศ ความเหลื่อมล้ำในการเขาถึงสินคาสาธารณะ ความเหลื่อมล้ำทางชาติพันธุ ฯลฯ ทำใหคนใหคนจนตกอยู
ในวัฏจักรของความจนอยางยากที่จะหลุดพน
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สถานการณและแนวโนมความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ในป 2562 27 จากการสำรวจในระดับครัวเรือน พบวา มี
ครัวเรือนยากจนทั้งสิ้น 1.31 ลานครัวเรือน แมสัดสวนคนจนในภาพรวมจะมีแนวโนมลดลง แตดวยสถานการณวิกฤตโควิด-19
ที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจและการจางงานเปนวงกวางตอเนื่องยาวนาน ทำใหจำนวนคนยากจนมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น 28 โดย
ธนาคารโลก 29 ประมาณการวาคนไทยจะยากจนเพิ่มขึ้น 1 ลานคน โดยเฉพาะกลุมคนจนในเมืองจะไดผลกระทบสูงกวาคน
กลุมอื่น ๆ ขณะที่ในชนบทคนจนสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย (รอยละ 70 ของเกษตรกร) ที่ผลิตสินคาเกษตรพื้นฐานที่มี
มูลคาต่ำและมีความพรอมรับเทคโนโลยีระดับต่ำ ประกอบกับที่ผานมารายไดหลักของครัวเรือนเกษตรกรมาจากนอกภาค
เกษตร (ภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม) กลุมคนจนในชนบทหรือกลุมเกษตรกรรายยอย จึงเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบเปน
ลำดับถัดจากคนจนเมืองหรือกลุมคนจนฉับพลัน อันเนื่องจากสถานการณวิกฤตโควิด-19
แมวาในป 2562 ความเหลื่อมล้ำดานรายไดของไทย 30 จะมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น โดยคาดัชนีจีนีลดลงเปน 0.40 แต
การปรับตัวดีขึ้นนี้เกิดจากบทบาทของเงินชวยเหลือจากภาครัฐ และคนในครัวเรือนเปนหลัก ไมไดเกิดจากรายไดจากการ
ทำงานที่เพิ่มขึ้น การลดลงของความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นยังเชื่อมโยงกับรายไดที่ลดลงของกลุมคนชั้นกลางระดับบน ในดานของ
ความเหลื่อมล้ำดานทรัพยสนิ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังไดรับการประเมินใหมีความเหลื่อมล้ำดานทรัพยสนิ สูงเปนอันดับตน ๆ
ของโลก 31 สะทอนใหเห็นวาสภาวะการเติบโตของรายไดและความมั่งคั่งกระจุกตัวในกลุมคนรวย
นอกจากนี้ ความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยยังมีแนวโนมจะเขาสูสภาพการณที่แยลงภายหลังจากที่ประเทศไดกาวเขาสู
วิกฤตโควิด-19 ผนวกกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมสูงวัย ทำใหกลุมผูสูงอายุสวนหนึ่งกลายเปนกลุมคน
ยากจน และการเพิ่มบทบาทของเทคโนโลยีในดานการศึกษาและการทำงานยังสงผลใหเกิดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี
ตามมา ตัวแปรทั้งหมดนี้นอกจากจะทำใหเกิดคนจนฉับพลันและคนจนสูงวัย แลว ยังทำใหคนจนเดิมไมสามารถกาวพนจากวัฏ
จักรความยากจนได
ที่ผานมาแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 ใน แพลตฟอรมที่ 4 32 “การวิจัยและสราง
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ” ซึ่งมุงเนน “การวิจัยและสรางนวัตกรรมในการพัฒนาระบบและ
กลไกเพื่อสรางการเขาถึงโอกาสในการพัฒนาเชิงพื้นที่ไดอยางเทาเทียม นำไปสูการขจัดความยากจนอยางตรงจุด ลดความ
เหลื่อมล้ำ มีการกระจายรายไดอยางทั่วถึง เพิ่มความเขมแข็งของศักยภาพในทองถิ่นเปนการวางรากฐานที่มั่นคงให กับ
เศรษฐกิจไทยในอนาคต เพื่อสรางศูนยกลางความเจริญในทองถิ่นดวยนวัตกรรม” ที่ประกอบดวย โปรแกรมที่ 13 พัฒนา
นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และโปรแกรมที่ 14 ขจัดความ
ยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยำโดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เปนการดำเนินการตอเนื่องและยกระดับในแผนงานนี้
ใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบันและอนาคตและมีเปาหมายที่ชัดเจนมากขึ้น
26

27

28

29

30

31

27 กรุงเทพธุรกิจ คนจนในประเทศ สอเพิ่ม หลังโควิคโจมตีเศรษฐกิจไทย 24 ตุลาคม 2563 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904218
28 กรุงเทพธุรกิจ คนจนในประเทศ สอเพิ่ม หลังโควิคโจมตีเศรษฐกิจไทย 24 ตุลาคม 2563 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904218
29 World Bank ชีโ้ ควิด-19 ฉุด “คนไทย” 1 ลานคน สูความยากจน https://www.thebangkokinsight.com/news/business/covid-19business/583095/
30 KKP Research เจาะลึกควมเหลือ่ มล้ำไทย แกไดไหม แกอยางไร21 April 2021
https://media.kkpfg.com/document/2021/Apr/KKP%20Research_เจาะลึกความเหลื่อมล้ำไทย%20แกไดไหม%20แกอยางไร_edit.pdf

31 ความเหลื่อมล้ำแหงชีวิต สำรวจปญหา “รวยยกระดับ-จนซ้ำซาก” ในสังคมไทย
https://www.thairath.co.th/business/economics/1917056
32 แผนดานวิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 กลุมภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.) ฉบับปรับปรุงสำหรับปงบประมาณ 2565
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เปาหมาย (Objective)
O1 P11:

ขจัดความยากจนดวยการลดชองวางของการเขาถึงโอกาสดานการพัฒนาอาชีพ การศึกษาเรียนรู
และเทคโนโลยีอยางเทาเทียม ดวยการใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1 P11:

KR2 P11:
KR3 P11:
KR4 P11:

แนวทางการดำเนินงาน

จำนวนนโยบาย นวัตกรรมชุมชน นวัตกรรมsandbox เทคโนโลยี และดิจิทัลแพลตฟอรม ที่ได
นำไปใชและแสดงวาสามารถยกระดับรายไดหรือแกไขปญหาของชุมชนชนบทและชุมชนเมือง
ดาน อาชีพ การศึกษาเรียนรู และการเขาถึงเทคโนโลยี/นวัตกรรม (เพิ่มขึ้นจำนวน 1,000
นวัตกรรม)
จำนวนเกษตรกร (Smart Farmer) ที่ยากจน ซึ่งใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำการเกษตรแบบ
Smart Farming มีรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 20 (เพิ่มขึ้นเปน 5,000 คน ภายในป 2570)
จำนวนสมาชิกชุมชนในชนบทและเมืองที่ยากจน ที่ไดรับการถายทอดและมีความรูและทักษะใน
การพัฒนาอาชีพและยกระดับรายได (เพิ่มขึ้นเปน 50,000 คน ภายในป 2570)
จำนวนครัวเรือนของเกษตรกรและสมาชิกชุมชนในชนบทและเมืองที่ยากจนมีรายไดเพิ่มขึ้นรอย
ละ 20 ในการพัฒนาอาชีพและยกระดับรายได หรือยกระดับคุณภาพชีวิต (เพิ่มขึ้นเปน 10,000
ครัวเรือน ภายในป 2570)

 สงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรูและติดตามสถานการณความยากจนและความเหลื่อมล้ำชวงระหวางและหลัง
สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 สงเสริมการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบในการแกไขปญหา บรรเทาความยากจนอยางตรงจุด มีระบบคุมครอง
ทางสังคมและหลักประกันดานรายไดที่เพียงพอตอการดำรงชีวิต เชน มาตรฐานรายไดขั้นต่ำ (Minimum income
standard: MIS) หรือรายไดพื้นฐานถวนหนา (Universal basic income) และพัฒนากลไกความรวมมือระหวาง
หนวยงานในระดับนโยบาย เพื่อบูรณาการการแกไขปญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำอยางตรงจุดในทุกมิติ
 สนับสนุนการวิจัยเพื่อการทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ มาตรการที่สงเสริมความเสมอภาคและ
ลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งการประเมินนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของกับปญหาความยากจน
 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโครงสรางพื้นฐานดานอาชีพที่สอดคลองกับทุนทางสังคม ฐานทรัพยากรและ
ศักยภาพของพื้นที่ ใหแกกลุมเปาหมายทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐาน
ราก
 พัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูสำหรับกลุมเปาหมายดวยการ Reskill/Upskill ที่จำเปนตอการสรางอาชีพและรายได
เพื่อปรับตัวในสถานการณหลังโควิด และสงเสริมความฉลาดรูดานการเงิน (Financial Literacy) ฉลาดรูดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และทักษะแหงอนาคต เปนตน เพื่อการแกปญหา ความยากจนและลดความ
เหลื่อมล้ำระยะยาว
 พัฒนาฐานขอมูล Panel Data เพื่อการวิจัยและการพัฒนานโยบายดานเศรษฐกิจและสังคมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือน เชน ยกระดับระบบบริหารจัดการขอมูล การพัฒนาคนแบบชี้เปา (Thai People Map and Analytics
Platform :TPMAP) ใหเปนฐานขอมูลคนจนระดับบุคคลและครัวเรือน ที่มีการจัดเก็บขอมูล อยางตอเนื่อง เปน
ปจจุบัน
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 สงเสริมและผลักดันการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรมดานการแกปญหาความยากจน สรางโอกาสดานอาชีพ
การศึกษาเรียนรู และเทคโนโลยีอยางเทาเทียม
 พัฒนาแนวทางและกลไกการดำเนินงานเชิงนโยบายอยางเปนรูปธรรมรวมกับภาคีที่เกี่ยวของทุกระดับ เพื่อลด
ชองวางของการเขาถึงโอกาสดานการพัฒนาอาชีพ การศึกษาเรียนรู และการเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยาง
เทาเทียม

ภาคี และเครือขายความรวมมือ
 ภาครัฐ เชน กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.)กระทรวงแรงงาน
(รง.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงสาธารณะ
สุข (สธ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) ฯลฯ
 ภาควิชาการ เชน มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ศูนยวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) อุทยานวิทยาศาสตร ฯลฯ
 ภาคประชาสังคม เชน สมาพันธแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) เครือขายสลัมสี่ภาค มูลนิธิพัฒนาทีอ่ ยูอาศัย
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน คลองเตยดีจัง มูลนิธิเพื่อการพัฒนามนุษย สภาพัฒนาองคกรชุมชน มูลนิธิชุมชนไทย
ฯลฯ องคกรปกครองทองถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย

สรุปรายชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) แผนงานยอยภายใตแผนงาน P11 (S2)
(1) ชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) -ไมมี(2) ชื่อแผนงานยอย
N18 (S2P11) พั ฒ นา ถ า ยทอดและประยุ ก ต ใ ช น วั ต กรรมชุ ม ชน นวั ต กรรมsandbox เทคโนโลยี ห รื อ ดิ จ ิ ทัล
แพลตฟอรมเพื่อลดความยากจนในชุมชนชนบทและชุมชนเมือง
N19 (S2P11) ยกระดับการเกษตรแบบ Smart farming ในชุมชนโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
N20 (S2P11) วิจัยและพัฒนา (R&D) นโยบายและมาตรการระดับจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
แกไขปญหาความยากจนในพื้นที่

แผนงาน P12 (S2) เพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อใหมีศักยภาพในการแขงขัน สามารถ
พึ่งพาตนเองไดและกระจายรายไดสูชุมชนทองถิ่น
ผลกระทบและผลลัพธระดับยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนงาน P12 (S2)
ผลกระทบยุทธศาสตรที่ 2
• ประเทศมีความพรอมมากขึ้นในการเปนสังคมสูงวัย โดยผูส ูงอายุไทยสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น มีคณ
ุ คาและสราง
มูลคาเพิม่ ใหแกสังคม
• ความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางโอกาสลดลง โดยการใชองคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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• เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง และเปนระบบเศรษฐกิจที่เอื้อใหเกิดการพัฒนาดานอื่นๆ ในพื้นที่ โดยการใช
วิทยาศาสตร การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
• ประเทศไทยมีการกระจายความเจริญของเมืองและชนบทเพิ่มขึ้นมีการเติบโตที่เอื้อตอการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสังคม ลดความความเหลื่อมล้ำระหวางพื้นที่ ดวยการใชองคความรู ผลงานวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลลัพธยุทธศาสตรที่ 2
• คนจนในชุมชนชนบทและเมืองในพื้นที่เปาหมายมีรายไดเพิ่มขึ้น ดวยการลดชองวางของการเขาถึงโอกาสดานการพัฒนา
อาชีพ การศึกษาเรียนรู และเทคโนโลยีอยางเทาเทียม โดยการใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม
• ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (MSME) และองคกรชุมชน ในระบบเศรษฐกิจฐานรากทั้งรายเดิมและรายใหมที่มีรายได
เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาและประยุกตใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• นวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัลแพลตฟอรม ที่ไดนำไปใชและแสดงวาสามารถยกระดับการพัฒนา และแกไขปญหาสังคม
และสิ่งแวดลอม มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• บุคลากรในภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย เอกชน และประชาสังคม รวมทั้งนักวิจัยชุมชน ที่พัฒนาตอยอด
ประยุกตใชและถายทอดองคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาและแกไขปญหาสังคมและ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ มีจำนวนเพิ่มขึ้น

สถานการณ ความสำคัญ ความจำเปน ชองวาง พรอมทั้งโอกาสและความทาทาย
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยมาอยางยาวนาน
โดยเฉพาะหลังวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ ป พ.ศ. 2540 ในฐานะกลไกสำคัญของการกอบกูฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในแง
การจางงาน การสรางผูประกอบการรายใหม การเปนเสมือนโรงเรียนฝกอาชีพของแรงงานประเภทตางๆ การเชื่อมโยงหวงโซ
อุปทานกับกิจการและอุตสาหกรรมขนาดใหญ การเพิ่มมูลคาใหกับวัตถุดิบภายในประเทศ การสรางรายไดใหกับประเทศจาก
การสงออกสินคาและบริการ 33 รวมถึงการเปนกลไกสำคัญในการแกไขปญหาความยากจน และสรางความยั่งยืนใหกับระบบ
เศรษฐกิจฐานราก 34
ในป พ.ศ. 2563 ที่ผานมา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (MSME) 35 จำนวน 3,134,442 ราย คิดเปนรอยละ
99.54 ของจำนวนวิสาหกิจทั้งประเทศ ซึ่งมีการจางงาน 12,717,916 คน หรือรอยละ 71.70 ของการจางงานของวิสาหกิจรวม
ทั้งหมด 36 ไดสรางผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) เปนมูลคา 5,376,066 ลานบาท หรือรอยละ 34.2 ของ GDP 37
โดยสัดสวนตอ GDP ดังกลาว ลดลงจากรอยละ 35.0 ในป พ.ศ. 2562 ซึ่งเปนการลดลงครั้งแรกในรอบ 5 ป อันมีสาเหตุหลัก
มาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมที่เกิดจาก วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (MSME) ยังมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตั้งแตป พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2563 สูงกวาอัตราการเติบโตของ GDP อีกดวย โดย
มีปจจัยสนับสนุนจากการเติบโตที่ตอเนื่องของภาคการคา ภาคการบริการและการทองเที่ยวเปนสำคัญ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการ
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สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. “บทบาทของ SMEs ตอเศรษฐกิจไทย”. 2544
นฎา วะสี.“นโยบายสงเสริม SMEs: เราไปถึงสิ่งที่คาดหวังหรือยัง” 6 มีนาคม 2562. สถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อึ๊งภากรณ.
https://www.pier.or.th/?post_type=abridged&p=6482. [ออนไลน]. 29 กรกฎาคม 2564.
35 MSMEs คือ Micro Small Medium Enterprises เปนนิยามใหมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่ใชจำนวนการจางงานและรายไดเปน
เกณฑ. (สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. 2563)
36 จำนวน 17,734,161 คน ในป พ.ศ. 2563
37 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ในป พ.ศ. 2563 มีมูลคา 15,703,021 ลานบาท
34

110
จางงานและการสรางมูลคาใหกับ GDP ตามขนาดของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (MSME) พบวา วิสาหกิจขนาดยอย
(micro) ซึ่งมีจำนวน 2,673,992 ราย (ประกอบดวย วิสาหกิจชุมชน 91,772 ราย สวนบุคคลและอื่นๆ 2,169,924 ราย และ
นิติบุคคล 412,226 ราย) หรือรอยละ 84.92 ของจำนวนวิสาหกิจทั้งประเทศ ที่ถึงแมวาจะสรางผลิตภัณฑมวลรวม เพียง
417,304 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.6 ของ GDP แตมีการจางงานถึง 5,274,729 คน หรือรอยละ 41.48 ของการจางงาน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (MSME) ทั้งหมด โดยกระจายตัวอยูในกลุมภาคการคา และภาคการบริการกวารอยละ 85
ดังนั้น วิสาหกิจขนาดยอย (micro) จึงมีความสำคัญตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับชุมชนและทองถิ่นอยางมาก 38
ปจจุบัน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (MSME) ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด19 ในเรื่องรายได ยอดขาย ลูกคา และสภาพคลองทางการเงินที่ลดลง และบางรายอาจจะตองปดกิจการไป อยางไรก็ดี มองไป
ขางหนา หากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (MSME) โดยเฉพาะอยางยิ่งวิสาหกิจขนาดยอย (micro) ซึ่งถือเปนวิสาหกิจ
ฐานราก ทั้งรายเดิมและรายใหม ไดรับการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน ใหมีความพรอมเก็บเกี่ยว
โอกาสจากระบบเศรษฐกิ จ ดิ จ ิ ท ั ล 39 ก า วข า มช อ งว า งทางเทคโนโลยี (Technology Gap) ทั ้ ง การเข า ถึ ง เทคโนโลยี
(Technology Access) หรือความรูในการใชเทคโนโลยี (Digital Knowledge) มีองคความรู ระบบ กลไก และนวัตกรรมที่
สนับสนุนการบริหารจัดการ เพื่อรับมือกับปญหาและความทาทายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (MSME) ทั้งในเรื่อง
การขาดการประหยัดตอขนาด (Economy of scale) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยต่ำ ขาดสภาพคลอง ขาดการกระจาย
ความเสี่ยงทางธุรกิจ และมีความอยูรอดทางธุรกิจต่ำ 40 รวมถึงการไดรับการยกระดับสินคาและบริการ (Product Upgrading)
ดวยการสรางมูลคาเพิ่ม และมีคุณภาพมาตรฐานจากทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น สามารถเชื่อมโยงหวงโซคุณคาใหม
รวมถึงการไดรับการเสริมทักษะที่สำคัญและจำเปนในทุกดาน สามารถเขาถึงแหลงทุนและทรัพยากร เพื่อเพิ่มรายไดและขีด
ความสามารถในการแขงขัน 41 และเพื่อการปรับตัวของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (MSME) โดยเฉพาะวิสาหกิจฐาน
ราก (Micro) ใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภคและสถานการณโลกดวยการใชองคความรู วิทยาศาสตร วิจยั
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ก็จะทำใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (MSME) เปนพลังในการฟนฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทย 42 และเปนกลไกสำคัญในการกระจายรายไดสูชุมชนทองถิ่น แกไขปญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สรางความเขมแข็งใหกับระบบเศรษฐกิจฐานรากหลังวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และสังคม จากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคโควิด-19 ได
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41

เปาหมาย (Objective)
O1 P12:

38

สรางความเขมแข็งและยกระดับมูลคาเศรษฐกิจของเศรษฐกิจฐานราก โดยใชผลงานวิจัย องค
ความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งมุงเนนการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
และองคกรชุมชน รายเดิมและรายใหม การพัฒนานวัตกรรมที่เปนกลไกหรือระบบที่สงเสริมและ

สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. รายงานสถานการณ MSME ป 2564.
https://www.sme.go.th/th/download.php?modulekey=215. [ออนไลน]. 29 กรกฎาคม 2564.
39 รุงเกียรติ รัตนบานชื่น. “ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลกับความพรอมของครัวเรือนไทยผานการศึกษา “Digital literacy””.
https://www.pier.or.th/?post_type=abridged&p=8279. [ออนไลน]. 29 กรกฎาคม 2564.
40 กฤษฎเลิศ สัมพันธารักษ และคณะ. “แพลตฟอรมดิจท
ิ ัลกับโอกาสและความทาทายของ SMEs ไทย: กรณีศกึ ษาธุรกิจรานอาหาร จากขอมูล ‘วงใน’”. 13
สิงหาคม 2563. https://www.pier.or.th/?post_type=abridged&p=7828. [ออนไลน]. 29 กรกฎาคม 2564.
41 แผนการสงเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 -2564). สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. 2564
42 งานวิจย
ั หลายฉบับตางใหความเห็นทีส่ อดคลองกันวา ระบบเศรษฐกิจดิจทิ ัลสามารถเพิ่มศักยภาพการแขงขันของวิสาหกิจขนาดยอมและขนาดเล็ก จนเปนแรง
ขับเคลื่อนหลักที่จะทำใหกลุม ประเทศเกิดใหมตาง ๆ สามารถเอาชนะกับดักของรายไดปานกลาง (middle-income trap) ไดในอนาคต (ERIA-OECD, 2014;
Bain & Company, 2018; Deloitte, 2018) อางถึงใน รุงเกียรติ รัตนบานชื่น (2564).
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O2 P12:

การสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานรากที่ใชไดจริง รวมกับหนวยงานภาครัฐ ทองถิ่นและเอกชน
ในพื้นที่ และการสรางเครือขายบุคลากรในพื้นที่ ที่มีบทบาทและความสามารถในการประยุกตใช
หรือถายทอดองคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
สงเสริมการใชองคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสรางสภาพแวดลอมและ
กลไกที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน (Local Economy) ยกระดับการเชื่อมโยง
หวงโซอุปทานใหเปนหวงโซคุณคาที่มีการใชทรัพยากร วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น เกิด
การสรางอาชีพและกระจายรายไดสูชุมชนอยางทั่วถึง

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1 P12:
KR2 P12:
KR3 P12:

KR4 P12:

KR5 P12:

จำนวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (MSME) และองคกรชุมชน รายเดิมที่ไดรับการยกระดับ
ศักยภาพและมีรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 15 (เพิ่มขึ้นจำนวน 2,000 ราย ภายในป 2570)
จำนวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (MSME) และองคกรชุมชน รายใหมที่จัดตั้งสำเร็จและ
สามารถสรางรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 15 (เพิ่มขึ้นจำนวน 2,000 ราย ภายในป 2570)
จำนวนนวัตกรรมที่เปนกลไกหรือระบบที่สงเสริมและการสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานราก ที่
ไดทดลองใชจริงรวมกับหนวยงานภาครัฐ ทองถิ่นและเอกชนในพื้นที่ (เพิ่มขึ้นจำนวน 50
นวัตกรรม ภายในป 2570)
รอยละทีเ่ พิ่มขึ้นของมูลคาเศรษฐกิจของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (MSME) และองคกร
ชุมชน ในพื้นที่เปาหมาย ซึ่งเปนผลจากการใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 15 จากปที่ผานมา)
จำนวนบุคลากรในภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย เอกชน และประชาสังคม รวมทั้ง
นักวิจัยชุมชน ที่พัฒนาตอยอด ประยุกตใชและถายทอดองคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มขึ้นจำนวน 10,000 คน ภายในป
2570)

แนวทางการดำเนินงาน
 สงเสริมการวิจัย พัฒนา และใชประโยชนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการแขงขันใหกับวิสาหกิจฐานรากทั้งรายเกาและรายเดิม พัฒนาทักษะที่สำคัญและจำเปนใหแก
เกษตรกร และโดยเฉพาะแรงงานที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 ที่กลับคืนถิ่น ใหเปนผูประกอบการ
ธุรกิจสมัยใหม ที่สามารถสรางรายไดและพึ่งพาตนเองได สามารถดำเนินธุรกิจแบบ Smart MSME มีความรูในการ
ประกอบธุรกิจ มีทักษะการบริหารจัดการธุรกิจที่ดี มีทักษะดานภาษาตางประเทศ และสามารถใชเทคโนโลยี
สมัยใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ใชขอมูลในการตอยอดธุรกิจ (Data-Driven Entrepreneur) ใชโประ
โยชนจากดิจิทัลแพลตฟอรมไดมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อน MSME สูระบบเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาวิสาหกิจ
ฐานรากใหไดรับมาตรฐานสินคาและบริการเพื่อเขาสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศไดมากขึ้น
 สนับสนุนการสรางระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยการพัฒนาระบบ
กลไกการรวมกลุมหรือสรางความรวมมือทั้งในระดับพื้นที่ คลัสเตอร และระดับอุตสาหกรรมหรือในหวงโซอุปทาน
เดียวกันในรูปแบบตางๆ เพื่อสงเสริมใหเกิดสรางเครือขายทางธุรกิจ สรางจุดเดนทางเศรษฐกิจของแตละพื้นที่
แลกเปลี่ยนองคความรู และเพิ่มอำนาจในการตอรองมากขึ้น อาทิ กลไกการรวมกลุมและเครือขายของวิสาหกิจฐาน
ราก กลไกการระดมทุนผานเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย กลไก Digital Platform เพื่อการเขาถึงตลาดและ
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ผูบริโภคไดโดยตรง กลไกเชื่อมโยงหวงโซอุปทาน รวมถึงกลไกความรวมมือและรวมลงทุนระหวางภาครั ฐและ
ภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP)เพื่อการผลิตกำลังคนและการพัฒนาทักษะแรงงานใหเชื่อมโยงกัน
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกระดับสถานศึกษาใหเปนศูนยกลางการเรียนรูดานเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ เปนตน
 เรงสงเสริมการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใชประโยชน เพื่อสรางมูลคาเพิ่มของสินคาที่เปน
ทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งจะนำไปสูการเพิ่มการจางงาน และการกระจายรายไดในชุมชนมากขึ้น

ภาคีและเครือขายความรวมมือ
 หนวยงานภาครัฐในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประกอบดวย
 กองสงเสริมและประสานเพื่ อประโยชน ทางวิ ทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สำนักการใชประโยชน สปอว.
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
(ไบโอเทค) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) หนวย
บริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.)
และสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
 หนวยงานภาครัฐนอกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประกอบดวย สำนักสงเสริมภูมิ
ปญญาทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (สสว.) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) (BEDO) กองสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย (นวัตวิถี OTOP ทองเที่ยว พัฒนาผลิตภัณฑ) กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย และ
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)
 ภาคเอกชนในพื้นที่ (สภาอุตสาหกรรม หอการคาจังหวัด เปนตน)

สรุปรายชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) แผนงานยอยภายใตแผนงานP12 (S2)
(1) ชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) - ไมมี (2) ชื่อแผนงานยอย
N21 (S2P11) สรางความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานรากโดยใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม

แผนงาน P13 (S2) พัฒนานโยบายและตนแบบสำหรับสังคมคุณธรรม การแกไขปญหาคอรรัปชัน และ
การเสริมสรางธรรมาภิบาล โดยใชการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ผลกระทบและผลลัพธระดับยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนงาน P13 (S2)
ผลกระทบยุทธศาสตรที่ 2

• การทุจริตคอรรัปชั่นลดลง โดยการใชองคความรู ผลงานวิจยั เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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• ประเทศไทยมีการกระจายความเจริญของเมืองและชนบทเพิ่มขึ้นมีการเติบโตที่เอื้อตอการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสังคม ลดความความเหลื่อมล้ำระหวางพื้นที่ ดวยการใชองคความรู ผลงานวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรม
• ประเทศไทยสามารถลดความรุนแรงจากความขัดแยง เพื่อนำไปสูการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติ

ผลลัพธยุทธศาสตรที่ 2

• ธรรมาภิบาลภาครัฐเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• ประเทศไทยไดคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต หรือ ภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index :CPI) เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะดัชนีการมีสวนรวม (Participation Index) ดัชนีการเปดเผยขอมูล (Open data Index) และดัชนีเสรีภาพ
(Freedom house Index) ซึ่งอยูใน CPI เพิ่มขึ้น โดยการใชองคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
• นวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัลแพลตฟอรม ที่ไดนำไปใชและแสดงวาสามารถยกระดับการพัฒนา และแกไขปญหาสังคม
และสิ่งแวดลอม มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ

สถานการณ ความสำคัญ ความจำเปน ชองวาง พรอมทั้งโอกาสและความทาทาย
สถานการณปญหาคอรรัปชันของประเทศไทยยังคงเปนปญหาใหญที่บั่นทอนศักยภาพการพัฒนาประเทศ สะทอน
จากขอมูลดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย (Corruption Perception Index) ซึ่งจัดทำโดย องคกรโปรงใสนานาชาติ
(TI : Transparency International) ที่พบวา ในรอบ 20 ปที่ผานมาประเทศไทยมีคะแนนอยูระหวาง 32 – 38 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน และในป พ.ศ. 2563 ประเทศไทยไดคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต เพียง 36 คะแนน เปนลำดับที่
104 จากทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 5 จาก 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งถือวาอยูในกลุมประเทศที่มี
ภาพลักษณปญหาคอรรัปชันคอนขางสูง ทำใหพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศใหการแกไขปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชัน เปนวาระแหงชาติ เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2564 ที่ผานมา
นอกจากนี้ ความรุนแรงและความเสียหายของการทุจริตคอรรัปชันของประเทศไทยยังสะทอนผาน ขอมูลตัวเลขการ
รับเรื่องกลาวหาการทุจริตที่สงไปยัง สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ใน
ปงบประมาณ 2562 จำนวน 10,382 เรื่อง คิดเปนวงเงินงบประมาณของโครงการภาครัฐ รวม 238,209 ลานบาท ซึ่งเปนการ
ทุจริตการจัดซื้อจัดจางมากที่สุดถึง 207,060 ลานบาท รองลงมาเปนเรื่องการดำเนินการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ วงเงิน
23,840 ลานบาท โดยหนวยงานที่ถูกกลาวหามากที่สุดยังคงเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น รอยละ 33.36 รองลงมาเปน
กระทรวงมหาดไทย รอยละ 14.37 กระทรวงศึกษาธิการ รอยละ 11.10 สำนักงานตำรวจแหงชาติ รอยละ 9.91 และสวน
ราชการอื่นๆ 43 โดยกลุมคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดมากที่สุด 3 ลำดับแรกเปน กลุมคดีดานจริยธรรมและความ
ประพฤติมิชอบ จำนวน 76 คดี กลุมคดีดานการจัดซื้อจัดจาง จำนวน 75 คดี และกลุมคดีดานกระบวนการยุติธรรม การเมือง
และความมั่นคง จำนวน 43 คดี 44
ในระดับนโยบาย ที่ผานมารัฐบาลไทยใหความสำคัญกับการแกไขปญหาคอรรัปชัน โดยระบุไวในยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) ในยุทธศาสตรดานที่ 6 คือ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ แผนแมบทที่ 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560
42

43

43 สำนักงาน ป.ป.ช. (2563) และ “ป.ป.ช. ยอมรับ ยุค “คสช.-ประยุทธ” เงินแผนดินรั่วไหลเฉียด 3 แสนลาน”. ประชาชาติธุรกิจออนไลน วันที่ 9 ธันวาคม
2563. https://www.prachachat.net/politics/news-570969 [ออนไลน]. 27 ก.ค. 2564.
44 “ป.ป.ช.เปดตัวเลขคำรอง-มูลคาเสียหาย สถานการณคอรรัปชันไทยยัง'หนัก'”. ไทยโพสต 04 มกราคม พ.ศ. 2564.
https://www.thaipost.net/main/detail/88705 [ออนไลน]. 27 ก.ค. 2564.
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– 2565) ยุทธศาสตรดานที่ 6 มุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ รวมถึงในรางกรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ในหมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง ที่อยูระหวาง
การรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน
จะเห็นวาแมรัฐบาลพยายามอยางยิ่งที่จะแกไขปญหาคอรรัปชัน แตที่ผานมา สวนใหญการแกไขปญหาคอรรัปชัน
เปนการแกไขโดยใชโครงสรางระดับบนเพื่อกำกับดูแล เนนการใชกลไกทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามเปนหลัก
แตยังไมใหความสำคัญกับการสรางความรวมมือ รวมแรงรวมใจ (engagement) จากประชาชน ซึ่งการเลือกใชเพียงกลไกใด
กลไกหนึ่งอาจยังมีขอจำกัดในการทำงาน เมื่อเทียบกับขนาด พลวัต และความซับซอนของปญหาคอรรัปชันในประเทศไทย
ดังนั้น จึงตองมีการออกแบบการวิจัยและพัฒนาระบบ กลไกการมีสว นรวมของภาคประชาสังคมและประชาชนที่เขมแข็งมาก
ขึ้น รวมถึงการสงเสริม ยกระดับประสิทธิภาพระบบ และกลไกของหนวนงานภาครัฐและองคกรอิสระที่ดำเนินการอยูใหทำงาน
ไดดียิ่งขึ้น มุงเนนไปที่การเปลี่ยนกระบวนทัศน พัฒนาระบบและเครื่องมือใหมในการปองกันและตอตานคอรรัปชันในระดับ
ปจเจกบุคคล ระดับพื้นที่และระดับประเทศ สนับสนุนการสรางสังคมคุณธรรมที่ไมทนตอการทุจริตคอรรัปชัน หาแนวทางสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบาย รวมถึงพัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ซึ่งการดำเนินงานเหลานี้จะชวยยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรูการทุจริตของไทยใหดีขึ้น มีธรรมาภิบาลมากขึ้น และทำใหประเทศไทยสามารถลดการทุจริตคอรรัปชันลงไดในระยะ
ยาว

เปาหมาย (Objective)
O1 P13:

สนับสนุนการสรางสังคมคุณธรรม การสงเสริมใหคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม การปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน และการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ ดวย
การใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1 P13:

KR2 P13:

KR3 P13:

KR 4 P13:

องคความรู นวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทลั แพลตฟอรม ที่ไดนำไปใชและแสดงวาสามารถ
ยกระดับสังคมคุณธรรม แกไขปญหาคอรรัปชัน และเสริมสรางธรรมาภิบาล (เพิ่มขึ้นจำนวน
100 ชิ้น ภายในป 2570)
จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีในรูปแบบของระบบและกลไก รวมถึงกลไกการ monitor การ
ทุจริตคอรรัปชันที่มีประสิทธิภาพ กลไกการสื่อสารเรื่องธรรมาภิบาล ทุจริตคอรรปั ชัน และ
นวัตกรรม Sandbox (เพิ่มขึ้นจำนวน 10 รูปแบบ และหรือกลไก ภายในป 2570)
จำนวนองคกรตนแบบ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม องคกรชุมชน ดานธรรมาภิบาล ซึ่งดำเนิน
กระบวนการ วิจัย ประเมิน ออกแบบ และ ทดลองใชกลไกและระบบที่ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
(เพิ่มขึ้นจำนวน 15 องคกร ภายในป 2570)
ประเทศไทยไดคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต หรือ ภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption
Perception Index: CPI) เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะดัชนีการมีสวนรวม (Participation Index) ดัชนี
การเปดเผยขอมูล (Open data Index) และดัชนีเสรีภาพ (Freedom house Index) ซึ่งอยูใน
CPI เพิ่มขึ้น โดยการใชองคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม

แนวทางการดำเนินงาน
 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูเชิงระบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อใชในการแกไขปญหาหรือยกระดับ
การพัฒนาคน และสังคมคุณธรรมและธรรมาภิบาล ยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคมไทย รวมถึงการทำ
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ความเขาใจทัศนคติ แรงจูงใจ พฤติกรรม ในระดับปจเจก เพื่อสรางความตระหนักในสิทธิและมีคานิยมที่สงเสริมการ
เปนสังคมสุจริต เคารพในสิทธิ ความหลากหลาย และคำนึงถึงการอยูรวมกันมากขึ้น เพื่อนำไปสูการสรางระบบ
นิเวศของการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและการตอตานทุจริตคอรรัปชันที่มีประสิทธิภาพ
สงเสริมการวิจัยและพัฒนาแนวทาง และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการมี Effective Governance ใหกับภาครัฐโดย
ตองเปนภาครัฐที่มีทั้งประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล โดยยึดหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ความรับผิดรับชอบ
(Accountability) และความครอบคลุมทั่วถึง (Inclusiveness) รวมถึงพัฒนาขอเสนอแนะแนวทางการยกระดับธรร
มาภิบาลของหนวยงานและบุคลากรภาครัฐโดยเฉพาะหนวยงานที่มีความเสี่ยงทุจริต อาทิ หนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การอนุมัติ อนุญาต หนวยงานที่มีการใชดุลพินิจ (หนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม) รวมถึงหนวยงานที่
ตองการความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและบริหารจัดการโครงการขนาดใหญของภาครัฐ เปนตน
สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรู ฐานขอมูล กลไก เครื่องมือ กระบวนการเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมและพลัง
ทางสังคม มุงเนนการพัฒนานวัตกรรมตอตานคอรรัปชันภาคประชาชน โดยมีคน ระบบ และชุมชนเปนแกนกลาง
เนนการมีสวนรวม เชื่อมโยงผูมีสวนไดสวนเสียกับหนวยงานที่มีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะหนวยงานที่มีความใกลชิด
กับประชาชนและมีจำนวนคำรองเรียนกลาวหาจำนวนมาก เพื่อขับเคลื่อนกลไกการตอตาน คอรรัปชันที่
สอดคลองกับประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคม
สงเสริมการผลักดันการใชประโยชนองคความรูเชิงระบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมคุณธรรม แกไข
ปญหาคอรรัปชัน และเสริมสรางธรรมาภิบาลในทุกระดับตั้งแตระดับผูกำหนดนโยบาย ระดับหนวยงานขับเคลื่อน
การดำเนินงานตามนโยบาย ระดับทองถิ่น ชุมชน โรงเรียนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ระดับครัวเรือน และระดับ
ปจเจกบุคคล
สนับสนุนใหเกิดระบบการทำงานรวมกันของภาคีเครือขายเพื่อขับเคลื่อนกลไกการปองกัน แกไขปญหาการทุจริต
คอรรัปชันทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่โดยใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมกับ สำนักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.), สำนักงานคณะกรรมการ ปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.), สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), สถาบันพระปกเกลา, กระทรวง
ยุติธรรม, องคการตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย), สำนักงานตำรวจแหงชาติ (สตช.), สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, กระทรวงการคลัง, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม, ธนาคารแหงประเทศไทย, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น, ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน, มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย, PMU (วช. บพค. บพท.),
ภาคเอกชน (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) รวมถึงความรวมมือในระดับนานาชาติกับองคกรที่เกี่ยวของใน
ตางประเทศ

ภาคีและเครือขายความรวมมือ
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.), สำนักงานคณะกรรมการ ปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.), สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), สถาบันพระปกเกลา,
กระทรวงยุติธรรม, องคการตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย), สำนักงานตำรวจแหงชาติ (สตช.), สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, กระทรวงการคลัง, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม, ธนาคารแหงประเทศไทย, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, องคกรปกครองสวนทองถิ่น, ภาค
ประชาสังคมและสื่อมวลชน, มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย, PMU (วช. บพค. บพท.), ภาคเอกชน (ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย) รวมถึงความรวมมือในระดับนานาชาติกับองคกรที่เกี่ยวของในตางประเทศ
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สรุปรายชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) แผนงานยอยภายใตแผนงาน P13 (S2)
(1) ชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) - ไมมี (2) ชื่อแผนงานยอย
N22 (S2P13) พัฒนาสังคมคุณธรรม
N23 (S2P13) เสริมสรางธรรมาภิบาลและแกไขปญหาคอรรัปชัน

แผนงาน P14 (S2) พัฒนาเมืองนาอยูที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น และกระจายความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคมสูทุกภูมิภาค โดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ผลกระทบและผลลัพธระดับยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนงาน P14 (S2)
ผลกระทบยุทธศาสตรที่ 2

• ความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางโอกาสลดลง โดยการใชองคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
• เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง และเปนระบบเศรษฐกิจที่เอื้อใหเกิดการพัฒนาดานอื่นๆ ในพื้นที่ โดยการใช
วิทยาศาสตร การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
• ประเทศไทยมีการกระจายความเจริญของเมืองและชนบทเพิ่มขึ้นมีการเติบโตที่เอื้อตอการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสังคม ลดความความเหลื่อมล้ำระหวางพื้นที่ ดวยการใชองคความรู ผลงานวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรม
• ประเทศยกระดับการเปนสังคมคารบอนต่ำ โดยการใชองคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อผลักดัน
นโยบายที่สำคัญและเพิม่ ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ผลลัพธยุทธศาสตรที่ 2

• คนจนในชุมชนชนบทและเมืองในพื้นที่เปาหมายมีรายไดเพิ่มขึ้น ดวยการลดชองวางของการเขาถึงโอกาสดานการพัฒนา
อาชีพ การศึกษาเรียนรู และเทคโนโลยีอยางเทาเทียม โดยการใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสำคัญ
• นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Sandbox) ของการพัฒนาเมืองนาอยูที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น เพิ่มขึ้น อยางมี
นัยสำคัญ
• เมืองนาอยูที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมสูทุกภูมิภาค เพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสำคัญ
• บุคลากรในภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย เอกชน และประชาสังคม รวมทั้งนักวิจัยชุมชน ที่พฒ
ั นาตอยอด
ประยุกตใชและถายทอดองคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาและแกไขปญหาสังคมและ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• นวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัลแพลตฟอรม ที่ไดนำไปใชและแสดงวาสามารถยกระดับการพัฒนา และแกไขปญหาสังคม
และสิ่งแวดลอม มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
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สถานการณ ความสำคัญ ความจำเปน ชองวาง พรอมทั้งโอกาสและความทาทาย
การขยายตัวของภาวะความเปนเมือง (Urbanization) เปนแนวโนมสำคัญหนึ่งของโลก ประชากรสวนใหญใน
อนาคตจะเคลื่อนยายเขามาอยูอาศัยในเขตเมืองมากยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง ระดับความเปนเมืองจะเพิ่มขึ้นจากรอยละ 48.20 ใน
ป พ.ศ.2558 และเพิ่มเปน รอยละ 54.5 ในป พ.ศ.259345 สำหรับประเทศไทยปจจุบันสัดสวนความเปนเมืองยังอยูในระดับ
ไมสูงนัก และการพัฒนาเชิงพื้นที่มีการกระจุกตัวสูง ซึ่งปรากฎชัดจากดัชนีความเปนเอกนครของเมือง (Urban Primacy
Index) ที่มีลำดับสูงที่สุดในโลก 46 กลาวคือ กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเปนเอกนคร (Primate City) หรือ เมืองโตเดี่ยว ที่
เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม สงผลใหเกิดการกระจุกตัวของประชากรสูงเมื่อเทียบกับจังหวัด
อื่นๆ ในป 2563 47 กทม. มีอัตราความหนาแนนของประชากรสูงสุด (3,562คนตอ ตร.กม.) รองลงมาคือ นนทบุรี (2,051 คน
ตอ ตร.กม.) และสมุทรปราการ (1,345 คนตอ ตร.กม.) ตามลำดับ ในขณะที่จังหวัดแมฮองสอนมีความหนาแนนของประชากร
ต่ำสุด (22 คน ตอ ตร.กม.)
ทั้งนี้ ประเทศไทยประสบปญหาความเหลื่อมล้ำระหวางพื้นที่ โดยประเมินผลดวยสัดสวนผลิตภัณฑจังหวัดตอ
ประชากร (GPP per capita) ในป 2562 48 พบวา จังหวัดระยองมี GPP ตอหัวสูงสุด เทากับ 988,748 บาทตอป รองลงมา
คือ กรุงเทพมหานคร GPP เทากับ 637,397 บาทตอป ในขณะที่จังหวัดนราธิวาสมี GPP เพียง 59,498 บาทตอป ซึ่งต่ำที่สดุ
และการพัฒนาพื้นที่ที่ผานมาขาดความเชื่อมโยงระหวางเมืองและชุมชนทองถิ่น กอใหเกิดชองวางในการกระจายความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนคุณภาพและบริการทางสังคม โดย Credit Suisse49 ประเมินวา คนรวยที่สุด 10% ของไทยถือครอง
สินทรัพยมากถึงกวา 77% ของคนทั้งประเทศ และสัดสวนสินทรัพยที่ถือครองโดยคน 1% ที่รวยที่สุดเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด
ระหวางป 2008-2018
จากการสังเคราะหทิศทางเชิงยุทธศาสตรในประเด็นที่เกีย่ วของกับการพัฒนาเมืองที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/
ทองถิ่น และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมสูทุกภูมิภาค 50 ปญหาสำคัญที่ทุกภูมิภาคประสบรวมกันคือ การหด
ตัวทางเศรษฐกิจ ความยากจน ยาเสพติด การจัดการขยะและของเสีย การจัดการทรัพยากรน้ำ ภัยแลงและคุณภาพน้ำ รวมถึง
การจัดการบริหารประเทศอยางมีธรรมาภิบาลและยุติธรรม ซึ่งทิศทางเชิงยุทธศาสตรของแตละภาคตอประเด็นพื้นที่โดยเฉพาะ
ประเด็นเรื่องการพัฒนาเมืองที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ทองถิ่นที่ควรใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนกับ
การสรางระบบเศรษฐกิจที่ทุกคนเขาถึงไดและมีรายไดพอเพียงตลอดหวงโซอุปทานตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำ การ
เพิ่มศักยภาพการคาชายแดน การออกแบบผังเมืองที่เหมาะสมกับแตละบริบท โดยนำนวัตกรรมมารวมรวมพัฒนาในการ
ออกแบบผังเมือง สนับสนุนและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการถือครองที่ดินเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ปรับระบบคิดการจัด
การศึกษาใหม จัดระบบการศึกษาที่รองรับความหลากหลาย ผลิตนักการศึกษาที่มีแนวคิด และทักษะของการเปนพลเมืองโลก
45

46

47

49

45 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2020). Cities in the World: A New Perspective on
Urbanisation. Available from: https://doi.org/10.1787/d0efcbda-en.
46 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2012). Redefining “Urban”: A New Way to Measure
Metropolitan Areas. Available from: https://dx.doi.org/10.1718/9789264174108-en.
47 สำนักงานสถิติแหงชาติ. 2563.
48 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2564. ผลิตภัณฑภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ ฉบับ พ.ศ. 2562
49 ลัทธกิตติ์ ลาภอุดมการ. เจาะลึกความเหลื่อมล้ำไทย แกไดไหม แกไดอยางไร. KKP Research โดยกลุมธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร. 21
เมษายน 2564.
50 ชล บุนนาค และ คณะ. 2564. รายงานสรุปเชิงนโยบายเบื้องตน โครงการจัดทำแผนบูรณาการดานวิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
อยางยั่งยืน ระยะที่ 1.
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(Global Citizen) ตลอดจน ควรมีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวนรวมทั้งประชาชนที่เกี่ยวของในพื้นที่เขามามีสวนรวม
ในการการจัดทำผังเมืองเพื่อปองกันหรือบรรเทาปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ดังนั้น หากประเทศไทยสามารถพัฒนาเมืองนาอยู 51และกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ทุกภูมิภาคอยางสมดุล ตลอดจนพัฒนาเมืองที่เชื่อมโยงกับชุมชนทองถิ่น โดยอาศัยการสรางและใชองคความรู เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ก็จะนำไปสูการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชากรในเมืองและชุมชนทองถิ่นใหดียิ่งขึ้น
50

เปาหมาย (Objective)
O1 P14:

พัฒนาเมืองนาอยูที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ
และสังคมสูทุกภูมิภาค โดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยมี เมือง และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พรอมทั้งพื้นที่ทดลองนวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Sandbox) โดยเมืองนาอยู
มุงเนนผลสำเร็จของการพัฒนาตาม 5 มิติ (มิติการพัฒนาคน มิติสิ่งแวดลอม มิติเศรษฐกิจและ
ความมั่งคั่ง มิติความสงบสุขและความปลอดภัย และมิติความเปนหุนสวนการพัฒนา) ของ
เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1 P14:

KR2 P14:
KR3 P14:
KR4 P14:

จำนวนเมืองนาอยู ตาม 5 มิติของเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน ทีเ่ ชื่อมโยงกับการพัฒนา
ชุมชน/ทองถิ่น ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาตามเกณฑที่กำหนดโดยใชผลงานวิจัย องค
ความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม (เพิ่มขึ้นเปน 50 เมือง ภายในป 2570)
จำนวนเมืองชายแดนที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาตามเกณฑที่กำหนดโดยใชผลงานวิจัย
องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม (เพิ่มขึ้นเปน 50 เมือง ภายในป 2570)
จำนวนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาตามเกณฑที่กำหนด โดยใช
ผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม (เพิ่มขึ้นเปน 15 เมือง ภายในป 2570)
จำนวนนโยบาย มาตรการ และกลไก ที่เปนนวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Sandbox) ของการ
พัฒนาเมืองนาอยูที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น เพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นเปน 100 ชิ้น ภายใน
ป 2570)

แนวทางการดำเนินงาน
 สงเสริมการวิจัยเพื่อสรางความรูเรือ่ งการพัฒนาเมืองตามภูมนิ ิเวศและบริบทตาง ๆ และพัฒนารูปแบบโครงสรางการ
บริหารจัดการเมืองที่เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของพื้นที่ อาทิ เมืองชายแดน เมืองอัจฉริยะ เมืองทองเที่ยว เมือง
อุตสาหกรรม เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองนาอยูผูสูงวัย (AGE-FRIENDLY CITY) เมืองแหงการเรียนรูและนวัตกรรม
การศึกษา เปนตน รวมถึงพัฒนารูปแบบกลไกการบริหารจัดการและระบบการดำเนินงานใหมีความยื ด หยุ น
51 เมืองนาอยู ตามกรอบของ WHO หมายถึง เมืองที่มีสุขภาวะทั้งทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ หรือ เมืองที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ (Age - Friendly City)
ไดแก 1.ที่อยูอาศัย 2.การเขาไปมีสวนรวมในสังคม 3.การไดรับการยอมรับในสังคม 4.การมีสวนรวมของทองถิ่นและการจางงาน 5.การเขาถึงขอมูลขาวสารและ
การสื่อสาร 6.การสนับสนุน ของชุมชนและการบริการดานสุขภาพ 7.สภาพพื้นที่ภายนอกและตัวอาคารและ 8.ระบบขนสงมวลชน หรือ เมืองนาอยู ตามกรอบ
ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประกอบดวย 1) ความนาอยู (Liveability) ซึ่งหมายถึงการที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และไดรับโอกาสอยางเทาเทียมกันและมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา 2) ความสามารถในการแขงขัน (Competitive & Productive) เมืองนาอยูตองมีการ
ขยายตัวของภาวการณจางงาน รายไดและการลงทุน และ 3) ความเปนประชารัฐ (Good Governance) หมายถึง ทุกภาคสวนในสังคมมีความเปนเอกภาพ มี
การบริหารราชการอยางโปรงใส
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(resilience) คลองตัว เทาทันสถานการณ ในการตอบสนองตอภาวะวิกฤติ และพรอมรับปรับตัวกับความทาทาย
ของบริบทโลกในอนาคต
สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมศักยภาพการทำงานขององคกรและเครือขายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเมือง
และทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ อาทิ ดานระบบภาษี ธรรมาภิบาล และการเปดเผยขอมูล (OPEN DATA) การสำรวจ
และการจัดทำฐานขอมูลพื้นที่ การจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่และแผนผังภูมินิเวศ เปนตน โดยการมีสวนรวมของ
ประชาชนและทุกภาคสวน
ยกระดับและตอยอดการใชฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ เชน ขอมูลโครงการและงบประมาณภาครัฐ แรงงานทั้ง
ในระบบและนอกระบบ ประชากรตามทะเบียนราษฎรและประชากรแฝง เปนตน โดยการเชื่อมโยงฐานขอมูลจาก
หนวยงานตาง ๆ รวมถึงการสำรวจเพิ่มเติมใหเปนปจจุบัน (แรงงานขามชาติ คนไรรัฐ คนไรสัญชาติ) เพื่อใชในการ
วางแผนและออกแบบมาตรการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อจัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
รวมถึงพื้นที่อนุรักษตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ
สงเสริมการวิจัยเชิงนโยบาย กฎหมายและมาตรการทั้งในระดับชาติและทองถิ่นที่เปนอุปสรรคในการพัฒนาเมือง
และพื้นที่ และผลักดันใหเกิดการปรับปรุงกฎหมายและมาตรการเพื่อเอื้อตอการสรางโอกาสและความเทาเทียม
สำหรับคนทุกกลุม
สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมพื้นที่ทดลองเชิงนโยบาย (sandbox) สำหรับการพัฒนาเมืองและทองถิ่น (best
practice) ตามบริบทและศักยภาพ เพื่อถอดบทเรียนการพัฒนาเมือง ใหไดระบบบริหารจัดการเมืองนาอยูที่เอื้อตอ
การสรางโอกาสและความเทาเทียมสำหรับคนทุกชวงวัยและทุกกลุม
สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางแพลตฟอรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ดวย ววน. เพื่อเปนกลไกเชื่อมโยง
เครือขาย ววน. ใหมีบทบาทรวมกับภาครัฐและภาคสวนตางๆ ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยใชองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหเกิดระบบนิเวศเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่
สงเสริมการวิจัยและสรางนักวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่น ใหมีศักยภาพในการจัดการตนเอง เพื่อสรางการ
เปลี่ยนแปลงในพื้นที่ เชน นักวิทยาศาสตรพลเมืองระดับชุมชน (Community Citizen Science) เปนตน
สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือประเมินความกาวหนาของการพัฒนาพื้นที่ อาทิ ตัวชี้วัดตามเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ตัวชี้วัดชองวางความเหลื่อมล้ำระหวางพื้นที่ ตัวชี้วัดความกาวหนาทางสังคมระดับพื้นที่ เปนตน
สงเสริมการวิจัยและพัฒนากลไกในการสรางระบบความรูและการจัดการองคความรูหรือภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อ
สนับสนุนการเพิ่มคุณคาและมูลคาทางเศรษฐกิจ และพัฒนาศักยภาพและยกระดับทักษะแรงงานและผูประกอบการ
ตลอดจนพัฒนาแนวทางการสนับสนุนการลงทุนทางเศรษฐกิจที่สอดคลองกับทุนทางสังคม ฐานทรัพยากร และ
ศักยภาพของพื้นที่
สงเสริมการใชประโยชนดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อสรางการเติบโตและการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม

ภาคีและเครือขายความรวมมือ
 หนวยงานรวมดำเนินการ หนวยบริหารและจัดการทุนวิจัย (PMU) อาทิ หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนา
ระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร องคการมหาชน (สวก.)
 ภาคเอกชน เชน บ.พัฒนาเมือง จำกัด, หอการคา, สภาอุตสาหกรรม, สมาคมสถาปนิก, MICE ฯลฯ
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 ภาครัฐ ไดแก สวนกลาง เชน กระทรวงมหาดไทย, สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สำนักงานสงเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล, สำนักงานสถิติแหงชาติ เปนตน สวนภูมิภาค ไดแก กลุมจังหวัด จังหวัด อำเภอ สวนทองถิ่น ไดแก
อบจ. อบต. เทศบาล รัฐวิสาหกิจและหนวยงานของรัฐ เชน สสส.
 ภาควิชาการ (มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในพื้นที่) ภาคประชาสังคม องคกรระหวางประเทศ เชน ประเทศเพื่อน
บาน, ยูเนสโก, UNDP

สรุปรายชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) แผนงานยอยภายใตแผนงาน P14 (S2)
(1) ชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) - ไมมี (2) ชื่อแผนงานยอย
N24 (S2P14) พัฒนาเมืองนาอยูท ี่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น
N25 (S2P14) พัฒนาเมืองชายแดน
N26 (S2P14) พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

แผนงาน P15 (S2) พัฒนานโยบายและตนแบบเพื่อสรางสังคมไทยไรความรุนแรง ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพสาธารณะในการดำรงชีวิต โดยใชการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ผลกระทบและผลลัพธระดับยุทธศาสตรที่สอดคลองกับ แผนงาน P15 (S2)
ผลกระทบยุทธศาสตรที่ 2

• ประเทศไทยสามารถลดความรุนแรงจากความขัดแยง เพื่อนำไปสูการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติ

ผลลัพธยุทธศาสตรที่ 2

• ความรุนแรงจากความขัดแยงในวงกวางของสังคมลดลงอยางมีนัยสำคัญ โดยการใชองคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
• ประชาชนมีความปลอดภัยและสวัสดิภาพสาธารณะในการดำรงชีวิตเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• นวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัลแพลตฟอรม ที่ไดนำไปใชและแสดงวาสามารถยกระดับการพัฒนา และแกไขปญหาสังคม
และสิ่งแวดลอม มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ

สถานการณ ความสำคัญ ความจำเปน ชองวาง พรอมทั้งโอกาสและความทาทาย
ในระยะที่ผานมาประเทศไทยประสบปญหาหลากหลายประการที่สงผลตอความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ตลอดจนสวัสดิภาพของผูคนในการใชพื้นที่สาธารณะในสังคมไทย อาทิ อุบัติเหตุและภัยที่สงผลตอ
สวัสดิภาพในชีวิตประจำวัน ปญหาที่เกิดจากความขัดแยงในวงกวางของสังคมจนนำไปสูความรุนแรง เปนตน สอดคลองกับ
จากการจัดอันดับโดยสมาคมวิทยาศาสตรการตำรวจสากลพบวา ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศของไทยอยูใน
เกณฑปานกลางโดยไดอันดับที่ 69 จาก 127 ประเทศ
ความรุนแรง แบงออกไดเปน 3 ประเภท ซึ่งในแผนงานนี้จะกลาวถึงเฉพาะความรุนแรงระหวางบุคคล/การทำราย
บุคคลอื่น โดยเหยื่อเกิดขึ้นระหวางบุคคล หรือกลุมคน ที่ผานมาสังคมไทยตองเผชิญกับความขัดแยงอันนำไปสูความรุนแรงใน
หลายรูปแบบ จากการสำรวจพบวา ความขัดแยงที่นำไปสูค วามรุนแรงที่คอนขางชัดเจนจะเกี่ยวของกับ 3 ประเด็น ไดแก (1)
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ความรุนแรงที่เกิดจากการชวงชิงการครองอำนาจทางการเมือง (2) ความรุนแรงดานอัตลักษณ และ (3) ความรุนแรงดาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม โดยในชวงป พ.ศ. 2510-2560 มีเหตุการณความรุนแรงตางๆ เกิดขึ้นทั่วประเทศไทย หากนับ
จำนวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณความรุนแรงครั้งใหญ ดานการเมือง โดยเริ่มจากเหตุการณ 6 ตุลา 2516 มี
ผูเสียชีวิต 46 คน และบาดเจ็บ 145 คน เหตุการณ 14 ตุลา 2516 มีผูเสียชีวิต 77 คน และบาดเจ็บ 857 คน เหตุการณ
พฤษภาทมิฬ 2535 มีผูเสียชีวิต 44 คน บาดเจ็บ 1,728 คน เหตุการณชุมนุมทางการเมืองของแนวรวมประชาชนเพื่ อ
ประชาธิปไตย (นปช.) 10 เมษายน และ 13-19 พฤษภาคม 2553 มีผูเสียชีวิต 91 คน บาดเจ็บประมาณ 1,800 คน สวน
เหตุการณความรุนแรงทางการเมืองขนาดใหญครั้งลาสุดคือ เหตุการณการชุมนุมของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยใหเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณแบบอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (กปปส.) ระหวาง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 - วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 มีผูเสียชีวิตทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 30 คน บาดเจ็บ 827 คน
หรือแมกระทั่งสถานการณปจจุบันที่มีเหตุการณชุมนุมที่เกิดจากความเห็นตางทางการเมืองยังคงดำเนินตอเนื่อง แมรูปแบบ
และวิธีการการชุมนุมและการแสดงออกที่หลากหลาย และสรางสรรค ไมเหมือนกับที่ผานมา
ในขณะที่ความปลอดภัยและสวัสดิภาพสาธารณะ ทางองคการอนามัยโลกไดประมาณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนในประเทศไทยสูงถึง 22,491 ราย คิดเปน 32.7 คนตอประชากร 1 แสนคน ซึ่งจัดอยูในประเทศที่สถิติการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุสูงเปนอันดับ 9 ของโลก โดยสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ย (ป พ.ศ.2560-2562) 20,480 คน และ ป
พ.ศ. 2563 จำนวน 17,831 คน สำหรับประเทศไทย อยูในชวงอายุ 15-19 ปบาดเจ็บจากรถจักรยานยนตเฉลี่ยวันละ 590 คน
การเสียชีวิตจากการใชความเร็วมีแนวโนมเพิ่มขึ้นกวารอยละ 40 ยอดเสียชีวิตดื่มขับในชวงเทศกาลรอยละ 25
ดังนั้น แผนงาน สังคมไทยไรความรุนแรง ประชาชนมีความปลอดภัยและสวัสดิภาพสาธารณะ จึงมุงลดความขัดแยง
อันจะนำไปสูความรุนแรง ดวยการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการจัดเก็บขอมูล การจัดการแกไขปญหาความขัดแยง การ
จัดการแกไขปญหาความขัดแยงแบบบูรณาการภายใตสันติวิธี การสรางกลไกความปรองดองสมานฉันทโดยผานกลไกตางๆ
และมุงสรางความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ตลอดจนสวัสดิภาพของผูคนในการใชพื้นที่สาธารณะในสังคมไทย ดวย
การสรางสภาวะแวดลอมของสังคมใหมีความปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อชวยใหประเทศไทยลดการเสียโอกาสในประเด็นตางๆ อาทิ
ลดคาใชจายของรัฐในการบริหารจัดการและเยียวยา ลดการสูญเสียบุคคลซึ่งอาจจะเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เปน
ตน และที่สำคัญคือเพื่อทำใหประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก รวมกันสรางการเปลี่ยนแปลงผานกระบวนการที่เปด
กวางตอความหลากหลาย เปนสังคมที่มีความเปนธรรม และเพื่อทำใหสังคมไทยอยูรวมกันไดทามกลางความแตกตาง
หลากหลายอยางสันติ

เปาหมาย (Objective)
O1 P15:

ลดความรุนแรงในสังคมไทยและอยูรวมกันอยางสันติ และการสงเสริมการสรางความปลอดภัย
และสวั ส ดิ ภ าพสาธารณะในชี ว ิ ต ของประชาชนไทย ด ว ยการใช อ งค ค วามรู  ผลงานวิ จั ย
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1 P15:

KR2 P15:

จำนวนผลงานวิจยั องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งดิจิทัลแพลตฟอรม ที่ผานการ
ทดลองใชและแสดงวาสามารถลดความรุนแรงในสังคมไทยและอยูรวมกันอยางสันติ และ
สงเสริมการสรางความปลอดภัยและสวัสดิภาพสาธารณะในชีวิตของประชาชนไทย (เพิ่มขึ้น
จำนวน 200 ชิ้น ภายในป 2570)
จำนวนระบบขอมูลกลางของประเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงขอมูลจากภาคสวนที่เกี่ยวของ
และสามารถใชประโยชนรวมกันและรวมเปนเจาของโดยภาคสวนที่เกี่ยวของ สำหรับการ
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KR3 P15:

ตัดสินใจเชิงนโยบายและปฏิบัติการ ในการลดความรุนแรงในสังคมไทยและอยูรวมกันอยางสันติ
และการสงเสริมการสรางความปลอดภัยและสวัสดิภาพสาธารณะในชีวิตของประชาชนไทย
(เพิ่มขึ้นจำนวน 6 ระบบ ภายในป 2570)
จำนวนนโยบาย มาตรการ กลไกและแนวปฏิบัติเชิงนวัตกรรมที่รวมพัฒนา เห็นชอบรวมกันและ
ถูกนำไปใชในทางปฏิบัติ โดยเครือขาย สถาบันอุดมศึกษา หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม และนานาชาติ ในการลดความรุนแรงในสังคมไทยและอยูรวมกันอยางสันติ และ
การสงเสริมการสรางความปลอดภัยและสวัสดิภาพสาธารณะในชีวิตของประชาชนไทย (เพิ่มขึ้น
จำนวน 50 ชิ้นภายในป 2570)

แนวทางการดำเนินงาน
 สงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ความรูเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สังคมไทยที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุและหลายรุนในยุค Digital และ Post-Digital ความรูเกี่ยวกับแนวคิด
ทัศนคติ พฤติกรรม และการใชชีวิตของคนกลุมตางๆ ในสังคม เพื่อความเขาใจสภาพทั่วไป ความเปนอยูของคนที่มี
ความแตกตางมากขึ้น การศึกษาหาหลักฐานเชิงประจักษของความสัมพันธระหวางประชาธิปไตย ความเปนธรรม
ความยั่งยืน กับการลดความขัดแยง
 สงเสริมการวิจัยเพื่อวิเคราะหผลกระทบของนโยบายเพื่อสรางทางเลือกในการแกปญหา การสรางการมีสวนรวมใน
การปฏิรูประบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มาตรการในการสงเสริมสิทธิและความเทาเทียม และใหคุมครอง
สิทธิเสรีภาพใหเปนตามหลักสิทธิมนุษยชน
 ส ง เสริ ม การวิ จ ั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมเพื ่ อ สั ง คม เช น Digital Platform หลั ก สู ต ร เวที ส านเสวนา ดั ช นี วั ด
ความกาวหนาของสังคมไทย รวมทั้งกลไกการแกปญหาอยางเปนรูปธรรม ที่ออกแบบใหสอดคลองกับบริบท
สังคมไทย เพื่อสรางสังคมประชาธิปไตย มีสวนรวม เปนธรรม มีธรรมาภิบาลและยั่งยืน
 สงเสริมการพัฒนากลไกเพื่อสรางความเขมแข็งในวงกวาง ทั้งในระดับของครอบครัว กลุมเพื่อน ชุมชนทองถิ่น ใหมี
การสื่อสารเพื่อชวยเหลือ สนับสนุนซึ่งกันและกัน การเฝาระวังปญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นรวมทั้งการพัฒนาระบบที่
เนนการปองกันและเฝาระวังความขัดแยงและความรุนแรงในครอบครัว
 พัฒนาระบบการเก็บขอมูลเพื่อติดตามสถานการณความขัดแยงอันจะนำไปสูความรุนแรงในสังคมไทย เพื่อจัดทำเปน
ศูนยเฝาระวังและเตือนภัยความรุนแรง (ความปลอดภัยและสวัสดิภาพสาธารณะ)
 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสามารถกาวขามความเชื่อดานความปลอดภัย
ทางถนนและสวัสดิภาพสาธารณะจากเดิมที่มุงไปที่การแกปญหาในระดับปจเจก เชน การปลูกจิตสำนึก ไปสูการทำ
ความเขาใจวัฒนธรรมกับความเสี่ยงดานสุขภาพ (Culture and Health Risk) การเสริมสรางวัฒนธรรมความ
ปลอดภั ย (Safety Culture) ด ว ยการส ง เสริม ความรอบรู ท างสุ ข ภาพ (Health Literacy) ทั ก ษะการใช ถ นนที่
ปลอดภัยสอดคลองกับวัย การสงเสริมให ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงที่เปนอันตรายตอตนเอง ผูอื่น และสังคม ดวย
แนวทางเสริมสรางพฤติกรรมเชิงบวกและการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายในกลุมที่กระทำผิดซ้ำดวย
ขอมูลและเทคโนโลยี
 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูใหม เพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงในการลดความสูญเสียที่ปองกันไดตาม
แนวทางสากลที่เนนระบบที่ปลอดภัย (Safe System) การสัญจรที่ยั่งยืนและเทาเทียม (Sustain and Equitable
Mobility)
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 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางกลไกติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใชประกอบการตัดสินใจเชิง
นโยบาย สรางสำนึกรับผิดชอบ (Accountability) ใหกับหนวยงานและทองถิ่นที่เกี่ยวของดานความปลอดภัยทาง
ถนนและความปลอดภัยของสาธารณะดานตางๆ เผยแพรขอมูลสูสาธารณะเพื่อสรางการรับรูรวมกันถึงผลสัมฤทธิ์ใน
การดำเนินงาน
 สงเสริมการพัฒนาเพื่อสรางกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อเขาถึงผูใชประโยชนในทุกระดับทั้งในระดับนโยบาย นิติ
บัญญัติ หนวยงานรัฐ หนวยงานเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ชุมชน และผูใชรถใชถนนทุกคนอยางมีสวน
รวมในรูปแบบเครือขายวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
 สนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อใหเกิดการผลักดันที่สำคัญและปรับปรุงเชิงนโยบาย

ภาคีและเครือขายความรวมมือ
 หนวยงานภาครัฐ เชน กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโลก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย กระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ กระทรวงคมนาคม กองทุนเพื่อ
ความปลอดภัยในการใขรถใขถนน กรมการขนสงทางบก กระทรวงการตางประเทศ สถาบันพระปกเกลาฯลฯ
 หนวยงานอื่นๆ เชน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานตำรวจแหงชาติ (สตช.) ฯลฯ
 ภาควิชาการ เชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย สถาบันสัติศึกษา ฯลฯ
 หนวยงานภาคเอกชนและองคกรระหวางประเทศ เชน องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทย (WHO Thailand)
Global Compact Network Thailand ฯลฯ
 ภาคการเมื อ ง เช น พรรคการเมื อ งทั ้ ง ฝ า ยค า นและฝ า ยรั ฐ บาล คณะกรรมาธิ ก ารประจำสภาผู  แ ทนราษฎร
คณะกรรมาธิการสามัญวุฒิสภา ฯลฯ
 ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคประชาสังคม เชน วิสาหกิจเพื่อสังคม มูลนิธิ ชุมชน มูลนิธิความรวมมือ
สันติภาพสื่อมวลชน กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน ฯลฯ

สรุปรายชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) แผนงานยอยภายใตแผนงาน P15 (S2)
(1) ชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) - ไมมี (2) ชื่อแผนงานยอย
N27 (S2P14) สังคมไทยไรความรุนแรง และอยูร วมกันอยางสันติ
N28 (S2P15) ความปลอดภัยและสวัสดิภาพสาธารณะ

แผนงาน P16 (S2) พัฒนาและเรงแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนการบริโภค
อยางยั่งยืนและการเปนสังคมคารบอนต่ำ โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ผลกระทบและผลลัพธระดับยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนงาน P16 (S2)
ผลกระทบยุทธศาสตรที่ 2
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• ประเทศยกระดับการเปนสังคมคารบอนต่ำ โดยการใชองคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อผลักดัน
นโยบายที่สำคัญและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
• ความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง โดยการใชองคความรู
ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลลัพธยุทธศาสตรที่ 2

• นวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัลแพลตฟอรม ที่ไดนำไปใชและแสดงวาสามารถยกระดับการพัฒนา และแกไขปญหาสังคม
และสิ่งแวดลอม มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• บุคลากรในภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย เอกชน และประชาสังคม รวมทั้งนักวิจัยชุมชน ที่พัฒนาตอยอด
ประยุกตใชและถายทอดองคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาและแกไขปญหาสังคมและ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ

สถานการณ ความสำคัญ ความจำเปน ชองวาง พรอมทั้งโอกาสและความทาทาย
ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณและสิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพเหมาะสมเปนพื้นฐานสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน แตการดำเนินกิจกรรมของมนุษยที่ผานมาในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มากเกินพอดี ทั้งในมิติที่เกี่ยวของกับการผลิตและการบริโภคที่กอใหเกิดของเสียและมลพิษในระดับที่เกินกวาความสามารถ
ในการรองรับของระบบนิเวศ กำลังเปนภัยคุกคามที่สงผลกระทบใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศมีแนวโนม
เสื่อมโทรมลง
จากการทบทวนสถานการณสิ่ ง แวดลอ มและทรั พยากรธรรมชาติใ นปจจุบ ัน สามารถแบงประเด็น ปญ หาที ่ มี
ความสำคัญไดเปน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 52
1. ประเด็นการปองกันและแกไขปญหามลภาวะ ประกอบดวย 1) ปญหา PM2.5 และมลพิษอากาศ พบวา ในป
พ.ศ. 2563 ปญหา PM2.5 ภาคเหนือรุนแรง ฝุนเกินคาที่ยอมรับไดถึง 112 วัน เนื่องจากมีแหลงกำเนิดที่ปลดปลอยมลพิษ
อากาศ และ PM2.5 ทั้งในและนอกประเทศ 2) ปญหาการจัดการขยะ พบวาในป พ.ศ. 2563 กรมควบคุมมลพิษสำรวจพบ
ขยะมูลฝอยในชุมชนทั่วประเทศ มีปริมาณ 27.35 ลานตัน ของเสียอันตรายจากชุมชน 6.58 แสนตัน ขยะติดเชื้อ 47,962 ตัน
จากโรงพยาบาล และมีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามสภาพสังคมผูส ูงอายุที่เจ็บปวยเรื้อรัง รวมกับการใชชีวิตวิถีใหมหลังการ
ระบาดของโควิด-19
2. ประเด็นการบริหารทรัพยากรธรรมชาติที่ขาดแคลน ประกอบดวย 1) ปญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
พบวา สัตวทะเลหายากเกยตื้นใน พ.ศ. 2561 มีจำนวน 692 ตัว เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 2) ปญหาการจัดการทรัพยากรน้ำ
พบวา ในป พ.ศ. 2563 มีพื้นที่ประสบภัยแลง ทั้งสิ้น 29 จังหวัด เกิดความเสียหายตอพื้นเกษตรกรรมรวม 1.78 ลานไร และ
เกษตรกรไดรับผลกระทบ 185,782 ราย จากการประเมินผลกระทบภัยแลง นอกจากนี้ ในการประเมินผลกระทบภัยแลงป
พ.ศ. 2563 คาดการณวาผลผลิตขาวนาปรัง ออย และมันสำปะหลังรวม 106.6 ลานตันเสียหายรวมกวา 76,333 ลานบาท
3. ประเด็นการสงวนรักษา และฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบดวย 1) ปญหาทรัพยากรปาไมและ
สัตวปา พบวา จำนวนคดีเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับปาไมลดลง แตขอมูลกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ
พืช พบวา มีจำนวนสัตวปา ทั้งหมด 1,990 ชนิด โดยใน พ.ศ. 2561 มีคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายในการคาสัตว
51

52 สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม. เอกสารประกอบการประชุมระดมสมองผูทรงคุณวุฒิเพื่อจัดทาแผนดาน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ป พ.ศ. 2566-2570 ประเด็นยุทธศาสตรดานสังคมและสิ่งแวดลอม หองยอย สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ.
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ปาเพิ่มขึ้น 2) ปญหาความหลากหลายทางชีวภาพ พบวา ใน พ.ศ.2558 มีชนิดพืชถูกคุกคาม จำนวน 964 ชนิด สัตวกระดูกสัน
หลังที่อยูในสถานภาพชนิดพันธุที่ถูกคุกคามใน พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2556 จำนวน 14 ชนิด
ทั้งนี้ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ใหความสำคัญกับการเติบโตอยางยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม มุงเนนหลักของการใชประโยชน การอนุรักษ รักษา และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ไม
ใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินความพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของ
ระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติ
มีความอุดมสมบูรณมากขึ้นและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น โดยกำหนดแผนแมบท จำนวน 5 แผนยอย ดังนี้ 1) การสรางการ
เติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 2) การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 3) การสรางการ
เติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมอิ ากาศ 4) การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาค
เกษตรทั้งระบบ ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและคามาตรฐานสากล และ 5) การยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกำหนดอนาคต
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ดังนั้น แนวทางการพัฒนาแผน ววน. ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติจึงใหความสำคัญกับ 3 ประเด็นหลัก
ประกอบดวย 1) การปองกันแกไขปญหามลภาวะเพื่อมุงสูการเปนสังคมคารบอนต่ำ 2) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ขาดแคลน เชน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรปาไมและที่ดิน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ฯลฯ อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
และ 3) การสงวนรักษา และฟนฟูสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
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เปาหมาย (Objective)
O1 P16:

พัฒนาและเรงแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่ง แวดล อม โดยมุงเนนการเปนสั ง คม
คารบอนต่ำ รวมทั้งลดผลกระทบจากมลพิษที่มีตอเศรษฐกิจ และสังคม และผลักดันนโยบายที่
สำคัญและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ดวยการใช
ผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1 P16:

KR2 P16:

KR3 P16:

จำนวนระบบขอมูลกลางของประเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงขอมูลจากทุกภาคสวน และ
สามารถใชประโยชนรวมกันและรวมเปนเจาของโดยทุกภาคสวนสำหรับการตัดสินใจเชิงนโยบาย
และปฏิบตั ิการดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในมิติตางๆ อยาง
ครบถวน (เพิ่มขึ้นจำนวน 6 ระบบ ภายในป 2570)
จำนวนเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งนวัตกรรม Sandbox ที่ถูกนำไปใชในการพัฒนาและเรง
แกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงการแกไขปญหามลพิษ และการเปน
สังคมคารบอนต่ำ อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยั่งยืน ในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด หรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เพิ่มขึ้นจำนวน 100 ชิ้น ภายในป 2570)
จำนวนนโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัติเชิงนวัตกรรมที่รวมพัฒนา เห็นชอบรวมกันและถูก
นำไปใชในทางปฏิบัติ ในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย
เครือขาย สถาบันอุดมศึกษา หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และนานาชาติ ใน

53 สำนั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ . สรุ ป สาระสำคั ญ แผนแม บ ทภายใต ย ุ ท ธศาสตร ช าติ (พ.ศ. 2561 - 2580). สื บ ค น จาก
http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2019/12/สรุปแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ.pdf
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KR4 P16:

KR5 P16:

KR6 P16:

การพัฒนาและเรงแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงการแกไขปญหา
มลพิษ และการเปนสังคมคารบอนต่ำ (เพิ่มขึ้น จำนวน 50 นโยบาย ภายในป 2570)
จำนวนจังหวัดหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สามารถแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมถึงการแกไขปญหามลพิษ และการเปนสังคมคารบอนต่ำ โดยใชนโยบาย
มาตราการ แนวปฏิบตั ิและเทคโนโลยีนวัตกรรม (เพิ่มขึ้นจำนวน 100 จังหวัดหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ภายในป 2570)
จำนวนสมาชิกชุมชนที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่
โดยมีบทบาทในการเผาระวังและเขารวมกระบวนการแกไขปญหาและพัฒนา โดยเปนสวนหนึ่ง
ของเครือขาย “อาสาสมัครวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น”
(เพิ่มขึ้นจำนวน 3,000 คน ภายในป 2570)
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่ใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ลดลงรอย
ละ 10 ภายในป 2570)

แนวทางการดำเนินงาน
 พัฒนาองคความรู ฐานขอมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม
 สรางพื้นที่ตนแบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใชองคความรู เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
 สรางและพัฒนากำลังคนเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และแกไขปญหาสิ่งแวดลอม อาทิ นักวิทยาศาสตร
พลเมื อ งระดั บ ชุ ม ชน (Community Citizen Science) ที ่ เ ข า ร ว มการแก ป  ญ หาในพื ้ น ที ่ และ สนั บ สนุ น ให มี
แพลตฟอร ม เพื ่ อ ส ง เสริ ม การวิ จ ั ย เพื ่ อ ท อ งถิ ่ น (Community Based Research Platform) ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในพื้นที่อยางตรงจุด เหมาะสมและยั่งยืน
 สร า งและพั ฒนาเครื อขา ยความรว มมื อทั ้ง ในและต างประเทศ เพื ่ อ การแก ไขป ญหาทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม อาทิ การจัดการขยะทะเล การแกปญหามลพิษขามพรมแดน โดยใช AI Data Analytic และ Remote
Sensing รวมถึงการจัดการทรัพยากรรวมกับประเทศเพื่อนบาน กรณีแมน้ำโขง เปนตน
 สนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบายและกฎหมายสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาระบบภาษีในการดูแลสิ่งแวดลอมทองถิ่น พรอม
ทั้งพัฒนาขอเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางเหมาะกับบริบทของประเทศไทย
และสอดคลองกับหลักสากล
 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเชิงเศรษฐศาสตรพฤติกรรมเพื่อสงเสริมการมีพฤติกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน
พฤติกรรมการแยกขยะ พฤติกรรมของผูบริโภคที่หันมาใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ฯลฯ
 จัดการองคความรูเพื่อยกระดับการสื่อสารคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม สรางความตระหนักรูใหแก
ประชาชน และสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงสังเคราะหองคความรู เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อจัดทำระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ
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ภาคีและเครือขายความรวมมือ

 ภาครัฐ ไดแก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) คณะกรรมธิการดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ สภา
ผูแทนราษฎร สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชนภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หนวยงานภายใตกระทรวงอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้น ฐานและการเหมืองแร การ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย) หนวยงานภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมชลประทาน กรมพัฒนา
ที่ดิน) หนวยงานภายใตกระทรวงสาธารณสุข (กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค)
อปท. (อบจ. อบต. เทศบาล)
 ภาคเอกชน ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เชน บริษัทที่ปรึกษาผูมีสิทธิทำ EIA/EHIA บริษัทเอกชนที่มีนโยบายดาน CSR
บริษัทเอกชนที่ตองดำเนินการลดการปลดปลอยมลพิษตามกฎหมาย และ ตามมาตรการ EIA/EHIA บริษัทเอกชนที่
ทำธุรกิจดานนวัตกรรมสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ
 องคกรพัฒนาเอกชน ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เชน สถาบันสิ่งแวดลอมไทย มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดลอม มูลนิธิฟนฟูชีวิต
และธรรมชาติ มูลนิธิบูรณะนิเวศ Thailand Clean Air Network เครือขายอากาศสะอาด สภาลมหายใจเชียงใหม
ฯลฯ สื่อสารมวลชน ชมรมนักขาวสิ่งแวดลอม สมาคมนักขาว นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย
 องค ก ารระหว า งประเทศ ที ่ เ กี ่ ย วกั บ สิ ่ ง แวดล อ ม เช น องค ก ารระหว า งประเทศเพื ่ อ การอนุ ร ั ก ษ ธ รรมชาติ
(International Union for Conservation of Nature: IUCN) โครงการสิ ่ ง แวดล อ มล อ มแห ง สหประชาชาติ
(United Nations Environment Programme : UNEP) ฯลฯ

สรุปรายชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) แผนงานยอยภายใตแผนงาน P16 (S2)
(1) ชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) - ไมมี (2) ชื่อแผนงานยอย
N29 (S2P15) พัฒนาและเรงแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติดานนิเวศนเกษตร (น้ำ ปาไม ที่ดิน)
N30 (S2P16) พัฒนาและเรงแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยใชแนวคิด
เศรษฐกิจสีน้ำเงิน
N31 (S2P16) พัฒนาและเรงแกไขปญหาดานนิเวศนและมลพิษในภาคอุตสาหกรรม
N32 (S2P16) พัฒนาและเรงแกไขปญหาดานนิเวศนและมลพิษในภาคเมืองและชุมชน
N33 (S2P16) พัฒนา “อาสาสมัครวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น”

แผนงาน P17 (S2) พัฒนานโยบายและตนแบบเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ผลกระทบและผลลัพธระดับยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนงาน P17 (S2)
ผลกระทบยุทธศาสตรที่ 2

• ประเทศยกระดับการเปนสังคมคารบอนต่ำ โดยการใชองคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อผลักดัน
นโยบายที่สำคัญและเพิม่ ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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• ความเสีย่ งและผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง โดยการใชองค
ความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลลัพธยุทธศาสตรที่ 2

• นวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัลแพลตฟอรม ที่ไดนำไปใชและแสดงวาสามารถยกระดับการพัฒนา และแกไขปญหา
สังคมและสิ่งแวดลอม มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• ลดความเสี่ยงและ/หรือผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการใช
ผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งนวัตกรรมสังคม
• บุคลากรในภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย เอกชน และประชาสังคม รวมทั้งนักวิจัยชุมชน ที่พัฒนาตอยอด
ประยุกตใชและถายทอดองคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาและแกไขปญหาสังคมและ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ

สถานการณ ความสำคัญ ความจำเปน ชองวาง พรอมทั้งโอกาสและความทาทาย
สภาพภูมิประเทศของไทยสวนใหญเปนพื้นที่ราบลุม ประชากรจำนวนมากดำรงชีพดวยการพึ่งพิงภาคการเกษตร
รวมทั้งมีระยะทางของพื้นที่ชายฝงทะเลยาวถึง 3,100 กิโลเมตร จึงมีโอกาสสูงที่จะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมากกวาหลายประเทศ โดยพบวา ที่ผานมาพื้นที่รอยละ 23 ของประเทศไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนสภาพ
ภูมิอากาศในหลากหลายรูปแบบ เชน น้ำทวมฉับพลัน ภาวะภัยแลง และการรุกล้ำของน้ำทะเล เปนตน 54 จากรายงาน
Global Climate Risk Index 2021 ของ German watch ไดจัดอันดับใหประเทศไทยมีมูลคาความสูญเสียจากภัยพิบัติ ที่
เกี่ยวของกับสภาพอากาศในชวงป 2543 - 2562 สูงเปนอันดับที่ 9 จาก 180 ประเทศทั่วโลก 55 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเปนภัยคุกคามที่สำคัญตอการบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน การเติบโตทางเศรษฐกิจ การขจัด
ปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น การรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ความสมบูรณของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี 56 มีการคาดการณวาปญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี
ความรุนแรงขึ้นในอนาคต ทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งจะสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน
ระบบโครงสรางพื้นฐาน ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธตอเนื่องกับความมั่นคงดานอาหารและน้ำ 57
ประเทศไทยจึงตองมีการเตรียมความพรอมรับ และปรับตัว เพื่อใหสามารถรับมือใหทันตอสถานการณในภาวะ
ฉุกเฉินไดอยางถูกตอง สรางกระบวนการวิจัยที่ทำใหเกิดการแกไขปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเนนการปองกันที่ทำใหเกิด
ความยั่งยืน สรางความตระหนักถึงความสำคัญของปญหาและสรางความรวมมือในภูมิภาค การมีแผนยุทธศาสตรระยะสั้น
กลาง ยาว ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และการปรับตัวตอสภาพอากาศ (Climate
Adaptation) เพื่อใหมีความพรอมในการรับมือและปรับตัว ลดความสูญเสียและความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
ผลกระทบที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดังนั้น ควรสงเสริมใหมีการบูรณาการองคความรู โดยใชผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปนแนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยงตอการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามบริบทของพื้นที่ เพื่อการ
53

54

55

56

54 ศิริรัตน สังขรักษ, พัชชาพันธ รัตนพันธ, อาทิตย เพ็ชรรกั ษ, สุทธิรตั น กิตติพงษวเิ ศษ. (2563). ผลกระทบของสภาพภูมอิ ากาศที่เปลี่ยนแปลงตอทรัพยากรน้ำ
และการจัดการ. สืบคนจาก: http://www.ej.eric.chula.ac.th/content/6133/264
55 German watch, “Global Climate Risk Index 2021”, สืบคนจาก: https://germanwatch.org/en/19777
56 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, “แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ พ.ศ. 2558 – 2593” สืบคนจาก:
https://www.onep.go.th/
57 แผนการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรือ่ ง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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บริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน มีแพลตฟอรมขอมูลความเปราะบางของพื้นที่
และชุมชน รวมถึงขีดความสามารถและศักยภาพของพื้นที่ในการรับมือและปรับตัวตอภัยพิบัติฯ นอกจากนี้ควรมีการผลักดัน
เชิงนโยบายไปสูการปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงระดับสากล

เปาหมาย (Objective)
O1 P17:

ลดความเสี ่ย งและผลกระทบที่ เกิ ดจากภัย พิ บ ัติ ท างธรรมชาติแ ละการเปลี ่ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ดวยการใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1 P17:

KR2 P17:

KR3 P17:

แนวทางการดำเนินงาน

จำนวนผลงานวิจยั องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งดิจิทัลแพลตฟอรม ที่ผานการ
ทดลองใชและแสดงวาสามารถสนับสนุนการลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เพิ่มขึ้นจำนวน 100 ชิ้น ภายในป 2570)
จำนวนพื้นที่นวัตกรรม Sandbox ที่ทดลองใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม
รวมทั้งดิจิทัลแพลตฟอรม และเห็นผลสำเร็จในการลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัย
พิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เพิ่มขึ้นจำนวน 10 พื้นที่ ภายในป
2570)
จำนวนองคความรูที่เปนบทเรียนและแนวปฏิบัติ (Guideline) รวมถึงระบบบริหารจัดการเพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการประเมินผลจากเหตุการณภัยภิบัติที่
เกิดขึ้น (เพิ่มขึ้นจำนวน 5 ชิ้น ภายในป 2570)

 พัฒนาองคความรูดานภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบองครวมทั้งทางกายภาพ
สิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับมือไดอยางเหมาะสม
 วิจัยและพัฒนาฐานขอมูล และเทคโนโลยีชั้นสูง ในการคาดการณและเตือนภัย โดยใชแพลตฟอรมเทคโนโลยี
สมัยใหม เชน การสรางสถานการณจำลอง ผานการทำ Catastrophe Model (CAT model) ระดับชาติ เปน
แบบจำลองที่แสดงขอมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปนตน
 สรางพื้นที่ทดลองเชิงปฏิบัติการ (Sandbox) (ภายใตความรวมมือกับตางประเทศ หนวยงาน มหาวิทยาลัย ทองถิน่
ประชาชน และภาคประชาสังคม)
 วิจัย Foresight เพื่อจัดทำทางเลือกเชิงนโยบายรับมือและลดความเสี่ยงจากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รูปแบบตางๆ ในอนาคต
 สนับสนุนการจัดการองคความรู รวมทั้งการถายทอดความรู และสารสนเทศสูชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อใหสามารถ
รับมือ ปรับตัวตอภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได
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 สร า งแพลตฟอร ม คลั ง ข อ มู ล ที ่ บ ู ร ณาการข อ มู ล จากทุ ก หน ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข อ ง และสร า งสถานการณ จ ำลอง
(Simulation) ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น โดยจัดทำเปนฐานขอมูลความเสีย่ งเชิงพื้นที่ เพื่อใหสามารถรวมกันออกแบบวาง
แผนการรับมือและการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
 สรางกลไกและเครือขายความรวมมือทางวิชาการดานภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กับหนวยงานทั้งในและตางประเทศ เพื่อผลักดันงานวิจัยสูการใชประโยชนเชิงนโยบายของประเทศตางๆ อยางเปน
รูปธรรม

ภาคีและเครือขายความรวมมือ

 ภาครัฐ ไดแก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (กพร.) กรมป องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิก ารและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย ศู น ย เ ตื อ นภั ย พิ บ ั ต ิ แ ห ง ชาติ และศู น ย บ ริ ห ารจั ด การวิ ก ฤตการณ ด  า นการสื ่ อ สาร
คณะกรรมาธิการดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ สภาผูแทนราษฎร กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชนอื่น ๆ ภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 หนวยงานภายใตกระทรวงอุตสาหกรรม เชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ฯลฯ
 หนวยงานภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน ฯลฯ
 หนวยงานภายใตกระทรวงสาธารณสุข เชน กรมควบคุมโรค และสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ฯลฯ
 หนวยงานภายใตกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เชน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ฯลฯ
 กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 สภากาชาดไทย
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน อบจ. อบต. เทศบาล กรุงเทพมหานคร
 ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
 ภาคประชาสั ง คมที ่ เ กี ่ ย วข อ ง เช น ศู น ย เ ตรี ย มความพร อ มป อ งกั น ภั ย พิ บ ั ต ิ แ ห ง เอเชี ย (Asian Disaster
Preparedness Center : ADPC), มูลนิธิบูรณะนิเวศ (มลพิษ), มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดลอม (EnLAW) ฯลฯ
 ภาควิชาการ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัยในประเทศ เชน มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย และสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย สถาบันวิจัยระหวางประเทศ เชน Stockholm Environment Institute ฯลฯ

สรุปรายชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) แผนงานยอยภายใตแผนงาน P17 (S2)
(1) ชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) - ไมมี (2) ชื่อแผนงานยอย
N34 (S2P17) ลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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4.5.3 แผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้น
แนวหนาที่กาวหนาล้ำยุค เพื่อสรางโอกาสใหมและความพรอมของประเทศในอนาคต
แผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ 3 ประกอบดวย แผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship)
1 แผนงาน, แผนงาน 3 แผนงาน และ แผนงานยอย 7 แผนงาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
แผนงาน F9 (S3P19) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กาวหนา ล้ำยุคสูอนาคต และเทคโนโลยีระบบโลก
และอวกาศ (Earth Space Technology) รวมทั้งดาวเทียม เพื่อการประยุกตใชประโยชนสำหรับการ
พัฒนาประเทศดานภูมิสารสนเทศ และตอยอดสูอุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต
PMU ที่เกี่ยวของกับแผนงาน F9 (S3P19)
เสนอใหมีการจัดใหมีคณะกรรมการ (Committee) ทำหนาที่กำกับ ใหขอเสนอแนะ กำหนดแนวทางการทำงานรวมกัน
ของหนวยงานทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวของดานเทคโนโลยีอวกาศ

ระบบการสนับสนุนทุนเฉพาะเจาะจงที่ควรจะใช (อยูระหวางหารือ)
เปาหมาย (Objective)
O1 F9:

ประเทศยกระดับความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กาวหนา ล้ำยุคสูอนาคต
และเทคโนโลยีอวกาศ โดยการพัฒนา ประยุกตใชและตอยอด ดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ระบบโลกและอวกาศ (Earth Space Technology) และดาวเทียม สามารถนำไปจัดการดาน
การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อความยั่งยืนของระบบโลก และการพัฒนา
อุตสาหกรรมอวกาศ

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1 F9:

KR2 F9:

KR3 F9:

จำนวนพื้นที่ที่เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและระบบโลกและอวกาศ (Earth Space Technology)
ถูกนำไปใชประโยชนและสามารถจัดการ/พัฒนาดานการเกษตร เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ รวมทั้ง
การใชเทคนิคการเกษตรอัจฉริยะจากอวกาศในการเพิ่มผลผลิต (พื้นที่ 250 ชุมชน และ/หรือ
100,000 ไร ภายใน 5 ป)
จำนวนประเด็นปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับภูมิภาคหรือกลุมจังหวัด
หรื อ จั ง หวั ดที ่ถ ู ก แก ไขโดยการประยุ ก ต ใ ชห รื อ ต อ ยอดนวั ตกรรมและ/หรื อ เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ ระบบโลกและอวกาศ (Earth Space Technology) และดาวเทียม (25 ประเด็น
ปญหา)
จำนวนบริษัทเอกชนในประเทศที่รวมลงทุน และ/หรือรวมมือพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียม ระบบ
ภูมิสารสนเทศและ ระบบโลกและอวกาศ (Earth Space Technology) เพื่อการใชประโยชน
ซึ่งรวมลงทุนอยางนอยรอยละ 30 ของการลงทุนทั้งหมด (5 แหง)
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KR4 F9:

KR5 F9:

KR6 F9:

จำนวนบุคลากรที่ประเทศผลิตและพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีอวกาศ การสราง
ดาวเทียม การควบคุมระบบการทำงานของดาวเทียมในอวกาศ และการแปลผลสัญญาณจาก
ดาวเทียม (100 คน)
จำนวนตนแบบเทคโนโลยีดาวเทียม ชิ้นสวนยอย หรือระบบยอย (Satellite, Subsystem หรือ
Component) ที่มีความพรอมสงขึ้นสูอวกาศ (Space Qualified) ที่ประเทศไทยสามารถสราง
ดวยตนเอง (20 ชิ้น)
ดาวเทียมที่ประเทศไทยสรางดวยตนเอง สามารถสงไปสำรวจดวงจันทรไดภายในป พ.ศ. 2570

แนวทางการดำเนินงาน
 สนับสนุนการเปนภาคีความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ กับทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ
o จัดตั้ง Space Consortium เปนเครือขายการทำงานวิจัยเพื่อเพิ่มองคความรูดานเทคโนโลยีอวกาศของ
ประเทศไทย
o จัดตั้งคณะกรรมการ (Committee) ทำหนาที่กำกับ ใหขอเสนอแนะ กำหนดแนวทางการทำงานรวมกันของ
หนวยงานทั้งในและตางประเทศทีเ่ กี่ยวของดานเทคโนโลยีอวกาศ
o สนับสนุนการรวมลงทุน และ/หรือรวมมือกับบริษัทเอกชน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียม ระบบภูมิ
สารสนเทศและ ระบบโลกและอวกาศ (Earth Space Technology)
 พัฒนาระบบนิเวศวิจัยที่เอื้อตอการเชื่อมโยงการทำวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อสราง และออกแบบ ตนแบบเทคโนโลยีดาวเทียม ชิ้นสวนยอย หรือระบบยอย ที่มีความพรอม
สงขึ้นสูอวกาศ เพื่อไปสำรวจดวงจันทร รวมถึงมีกลไกการพัฒนาระบบหรือชิ้นงานใหกับสถาบันและหนวยงานที่
เกี่ยวของดานอวกาศ เพื่อถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีชั้นนำดานอวกาศของประเทศ
 สนับสนุนใหเกิดการใชประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศเพื่อการประยุกตใชในภาคการเกษตรและสิ่งแวดลอม รวมถึง
เกิดการใชประโยชนเชิงนโยบาย การใชประโยชนเชิงชุมชน/สังคม และการใชประโยชนเชิงพาณิชย
o ยกระดับการจัดการ/พัฒนาดานการเกษตร รวมทั้งการใชเทคนิคการเกษตรอัจฉริยะจากอวกาศในการเพิ่ม
ผลผลิต
o เรงแกไขโดยการประยุกตใชหรือตอยอดนวัตกรรมและ/หรือเทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศ ระบบโลกและอวกาศ
(Earth Space Technology) และดาวเทียม

ภาคีและเครือขายความรวมมือ
 หนวยงานระดับนโยบาย: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และ สำนักงานสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) และ จัดตั้งคณะกรรมการ (Committee)
ดานเทคโนโลยีอวกาศ
 หนวยงานขับเคลื่อนและขยายผล: หนวยงานภายใตภาคีความรวมมืออวกาศไทย (Thai Space Consortium :
TSC) และ หนวยงานภาคการเกษตรและสิ่งแวดลอม
 หนวยงานรวมสนับสนุนทุน: สถาบันและหนวยงานที่เกี่ยวของดานอวกาศ บริษัทเอกชนทั้งในและตางประเทศ และ
หนวยงานที่มีพันธกิจดานการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีรายไดในการรวม
ลงทุน
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แผนงาน P18 (S3) ขับเคลื่อนการวิจัยขั้นแนวหนาที่สรางองคความรูใหมดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร
มนุ ษยศาสตร ศิ ล ปกรรมศาสตร และเทคโนโลยีขั้นแนวหนา รวมทั้งการนำผลการวิจ ัยขั้นแนวหนา
ประยุกตใชและพัฒนาตอยอด
ผลกระทบและผลลัพธระดับยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนงาน P18 (S3)
ผลกระทบยุทธศาสตรที่ 3

• ประเทศไทยมีศักยภาพในการริเริ่มอุตสาหกรรมใหมและบริการใหมในอนาคตที่ใชเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งตอยอดจาก
งานวิจัยขั้นแนวหนา
• ประเทศไทยเปนหนึ่งในผูนำอาเซียนดานเทคโนโลยีขั้นแนวหนาและเทคโนโลยีอวกาศ นำไปสูการมีอุตสาหกรรม
อวกาศที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจสูงในอนาคต
• ประเทศไทยไดรับการยอมรับใหเปนสมาชิกหรือรวมเปนแกนนำหลักในภาคีสำคัญของโลกดานการวิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่ออนาคต
• ขีดความสามารถดานการวิจยั ขั้นแนวหนาของไทยเพิ่มขึ้นในระดับที่แขงขันกับประเทศชั้นนำในเอเชียได

ผลลัพธยุทธศาสตรที่ 3

• ผลงานวิจัยขั้นแนวหนาทีส่ รางองคความรูใหมดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ศิลปกรรมศาสตร และ
เทคโนโลยีขั้นแนวหนาที่ถูกนำไปประยุกตใชและ/หรือพัฒนาตอยอดมีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• ประเทศไทยมีกำลังคนที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและวิศวกรรม ที่สามารถรองรับการ
วิจัยขั้นแนวหนาและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูอนาคต เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ

เปาหมาย (Objective)
O1P18:

ประเทศไทยมี ผลงานวิ จ ั ยดา นวิ ท ยาศาสตร สั ง คมศาสตร มนุ ษ ยศาสตร ศิ ล ปกรรม และ
เทคโนโลยี ข ั ้ น แนวหน า สร า งผลกระทบในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ สากล (National/Global
Impact) แสดงใหเห็นถึงความคิดริเริ่มใหม (Originality) ยกระดับขีดความสามารถดานการวิจัย
ขั้นแนวหนาของไทยใหเปนประเทศชั้นนำในระดับเอเชีย สรางโอกาสใหคนไทยเปนเจาของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองตอโจทยทาทายในอนาคต

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1 P18:

KR2 P18:

KR3 P18:

จำนวนผลงานวิจัยขั้นแนวหนาที่มีคุณภาพสูง เชน บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร
กลุมอันดับสูงสุดรอยละ 10 (Tier 1) ของฐานขอมูล (เพิ่มขึ้นรอยละ 10 เมื่อเทียบกับป พ.ศ.
2565)
จำนวนทรัพยสินทางปญญา เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ความลับทางการคา และลิขสิทธิ์จาก
งานวิจัยและเทคโนโลยีขั้นแนวหนาที่ไดรับการจดทะเบียนและนำไปใชประโยชนหรือสร าง
ผลกระทบที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (จำนวนผลงาน/ตนแบบ 50 ชิ้น)
การอ า งอิ ง โดยเฉลี ่ ย (Field-Weighted Citation Impact) ของประเทศไทยในฐานข อ มู ล
Scopus (เพิ่มขึ้นเปน 1.00)
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KR4 P18:
KR5 P18:

KR6 P18:

จำนวนบุคลากรไทยที่มีความรวมมือกับองคกรวิจัยชั้นนำของโลก และ/หรือไดรับรางวัลในระดับ
สากล เทียบเทากับประเทศชั้นนำในเอเชีย (50 คน)
จำนวนกำลังคนสมรรถนะสูงดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยนวัตกรรมระดับขั้นแนวหนา
และประยุกตใชเทคโนโลยี ที่สามารถสรางโอกาสใหมและเตรียมความพรอมของประเทศสู
อนาคต (เพิ่มขึ้น 100 คนตอป)
จำนวนผลงานวิ จ ั ย ขั ้ น แนวหน า ที ่ ส ร า งองค ค วามรู  ใ หม ด  า นวิ ท ยาศาสตร สั ง คมศาสตร
มนุษยศาสตร ศิลปกรรมศาสตร และเทคโนโลยีขั้นแนวหนาที่ถูกนำไปประยุกตใชและพัฒนาตอ
ยอด (เพิ่มรอยละ 10 ตอป)

แนวทางการดำเนินงาน

 พัฒนาและจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนางานวิจัยชั้นแนวหนาในดาน (1) ในสาขาสำคัญเพื่อประยุกตและพัฒนาตอ
ยอดเศรษฐกิจ BCG (2) ดานฟสิกสพลังงานสูงและพลาสมา ระบบโลกและอวกาศ ควอนตัม และงานวิจัยเพื่ออนาคต
และ (3) วิจัยขั้นแนวหนาเพื่อรองรับความผันผวนทางสังคมในอนาคต
 เรงพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยนวัตกรรมระดับขั้นแนวหนาและประยุกตใช
เทคโนโลยี ที่สามารถสรางโอกาสใหมและเตรียมความพรอมของประเทศสูอนาคต
 สงเสริมศักยภาพบุคลากรดานการวิจัย นักวิทยาศาสตร หรือนวัตกร ใหสามารถสรางผลงานที่มีคุณภาพสูงเปนที่
ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งผลักดันใหเกิดความรวมมือกับองคกรวิจัยชั้นนำของโลก และ/หรือไดรับรางวัลในระดับ
สากล เทียบเทากับประเทศชั้นนำในเอเชีย เชน บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารกลุมอันดับสูงสุดรอยละ
10 (Tier 1) และการอางอิงโดยเฉลี่ย (Field-Weighted Citation Impact) ของประเทศไทยในฐานขอมูล Scopus
การสราง Joint Appointment ระหวางนักวิจัยเพื่อใหเกิดการวิจัยและพัฒนาระหวางภาคเอกชนและหนวยวิจัย
ของมหาวิทยาลัย
 ดึงดูดองคความรูและเทคโนโลยีจากตางประเทศเพื่อพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหนา สงเสริมใหเกิดระบบ/กลไกการ
ทำงานรวมกับเครือขายหรือองคกรวิจัยชั้นนำของโลก
 สนับสนุนการสรางระบบนิเวศวิจัย รวมถึงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่รองรับ
การวิจัยขั้นแนวหนาและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูอนาคต
 สนับสนุน Seed Program เพื่อใหกิดการพัฒนางานวิจัยชั้นแนวหนาในเรื่องที่อาจจะมีความสำคัญในอนาคต
 พัฒนาผลงานวิจัยขั้นแนวหนาที่สรางองคความรูใหมดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ศิลปกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีขั้นแนวหนา ผลักดันการนำไปประยุกตใชและพัฒนาตอยอดการใชประโยชนที่ตอบสนองตอโจทยทา
ทายในอนาคต
 ผลักดันการใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ความลับทางการคา และลิขสิทธิ์จาก
งานวิจัยและเทคโนโลยีขั้นแนวหนาที่ไดรับการจดทะเบียนและนำไปใชประโยชนหรือสรางผลกระทบที่ทำใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง

ภาคีและเครือขายความรวมมือ
 หนวยงานระดับนโยบาย: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และ สำนักงานสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)
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 หนวยงานขับเคลื่อนและขยายผล: สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(สป.อว.) หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากำลังคน และทุนดานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย
และการสรางนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช) สถาบันอุดมศึกษา หนวยวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา เครือขายหรือองคกรวิจัยชั้นนำของโลก
 หนวยงานรวมสนับสนุนทุน: บริษัทเอกชนทั้งในและตางประเทศ และ สถาบัน/หนวยงานที่มีพันธกิจดานการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

สรุปรายชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) แผนงานยอยภายใตแผนงาน P18 (S3)
(1) ชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) - ไมมี (2) ชื่อแผนงานยอย
N35 (S3P18) การวิจัยขั้นแนวหนาในสาขาสำคัญเพื่อประยุกตและพัฒนาตอยอดเศรษฐกิจ BCG
N36 (S3P18) การวิจัยขั้นแนวหนาดานฟสิกสพลังงานสูงและพลาสมา ระบบโลกและอวกาศ ควอนตัม และ
งานวิจัยเพื่ออนาคต
N37 (S3P18) การวิจัยขั้นแนวหนาเพื่อรองรับความผันผวนทางสังคมในอนาคต

แผนงาน P19 (S3) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรั บอุต สาหกรรมแห งอนาคตและบริ การแห ง
อนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมอวกาศ
ผลกระทบและผลลัพธระดับยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนงาน P19 (S3)
ผลกระทบยุทธศาสตรที่ 3

• ประเทศไทยมีศักยภาพในการริเริ่มอุตสาหกรรมใหมและบริการใหมในอนาคตที่ใชเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งตอยอดจาก
งานวิจัยขั้นแนวหนา
• ประเทศไทยเปนหนึ่งในผูนำอาเซียนดานเทคโนโลยีขั้นแนวหนาและเทคโนโลยีอวกาศ นำไปสูการมีอุตสาหกรรม
อวกาศที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจสูงในอนาคต
• ประเทศไทยไดรับการยอมรับใหเปนสมาชิกหรือรวมเปนแกนนำหลักในภาคีสำคัญของโลกดานการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่ออนาคต
• ประเทศไทยมีนักวิจัยและผูเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีขั้นแนวหนาสำคัญของโลก รวมถึง Quantum, High Energy
Physics และ Earth and Space Sciences เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร วิจัย นวัตกรรม (Infrastructure and Facility) ที่สำคัญ เทคโนโลยีฐาน และ
โครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพ (NQI) ที่เปนระบบของประเทศ มีความกาวหนาทัดเทียมประเทศชั้นนำในเอเชีย
• ขีดความสามารถดานการวิจัยขั้นแนวหนาของไทยเพิ่มขึ้นในระดับที่แขงขันกับประเทศชั้นนำในเอเชียได
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ผลลัพธยุทธศาสตรที่ 3

• จำนวนพื้นที่ที่เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและระบบโลกและอวกาศ (Earth Space Technology) ถูกนำไปใชประโยชน
และสามารถจัดการ/พัฒนาดานการเกษตร เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ รวมทั้งการใชเทคนิคการเกษตรอัจฉริยะจากอวกาศ
ในการเพิ่มผลผลิต
• จำนวนประเด็นปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับภูมิภาคหรือกลุมจังหวัดหรือจังหวัดที่ถูกแกไขโดย
การประยุ กต ใช หรื อต อยอดนวั ตกรรมและ/หรื อเทคโนโลยี ภ ู ม ิ สารสนเทศ ระบบโลกและอวกาศ (Earth Space
Technology) และดาวเทียม (25 ประเด็น)
• จำนวนเงินที่ บริษ ั ทเอกชนในประเทศรวมลงทุน และ/หรือใช ในการร วมมื อพั ฒนาเทคโนโลยีดาวเที ยม ระบบภู มิ
สารสนเทศและระบบโลกและอวกาศ (Earth Space Technology) เพื่อการใชประโยชน เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• ประเทศไทยมีกำลังคนที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและวิศวกรรม ที่สามารถรองรับการวิจัย
ขั้นแนวหนาและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูอนาคต เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กาวหนา ล้ำยุคสูอนาคต และสรางความพลิกผัน (Game Changer) ที่มีศักยภาพในการใช
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการใหมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• ผลงานวิจัยขั้นแนวหนาที่สรางองคความรูใหมดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ศิลปกรรมศาสตร และ
เทคโนโลยีขั้นแนวหนาที่ถูกนำไปประยุกตใชและ/หรือพัฒนาตอยอดมีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ

เปาหมาย (Objective)
O1 P19: ประเทศไทยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำคัญที่จำเปนตอการพัฒนา และสรางอุตสาหกรรมแหง
อนาคตและบริการแหงอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมอวกาศ

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1 P19: จำนวนพื้นที่ที่เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและระบบโลกและอวกาศ (Earth Space Technology) ถูก
นำไปใชประโยชนและสามารถจัดการดานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสำคัญ (พื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 100,000 ไร ภายใน 5 ป)
KR2 P19: ดาวเทียมที่ประเทศไทยสรางดวยตนเอง สามารถสงไปสำรวจดวงจันทรไดภายในป พ.ศ. 2570
KR3 P19: จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นแนวหนาที่มีการรวมพัฒนาและตอยอด เพื่อสรางอุตสาหกรรมแหง
อนาคตและบริการแหงอนาคต เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ (จำนวนผลงาน/ตนแบบผลิตภัณฑที่มีศกั ยภาพ
ในการสรางอุตสาหกรรมแหงอนาคตและบริการแหงอนาคต 50 ชิ้น)
KR4 P19: จำนวนบุคลากร ววน. ที่มีบทบาทสำคัญในภาคีเครือขายชั้นนำของโลกดานการพัฒนาและการวิจัยเพือ่
อนาคต เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ (จำนวนหัวหนาโครงการวิจัยที่มีเครือขายรวมกับกลุมวิจัยสำคัญของ
โลกหรือไดรับทุนวิจัยตอยอดจากหนวยงานใหทุนสำคัญของโลก 50 คน)
KR5 P19: จำนวนบุคลากรที่มีองคความรูและความเชี่ยวชาญสูงเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สำหรับอุตสาหกรรมแหงอนาคตและบริการแหงอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมอวกาศ เพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสำคัญ (จำนวนผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงอนาคต 500 คน)
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แนวทางการดำเนินงาน
1. สนับสนุนใหเกิดการใชประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศ (Earth Space Technology) ถูกนำไปใชประโยชนและ
สามารถจัดการดานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงถูกนำไปพัฒนาเปนนโยบาย มาตรการ
หรือกลไก เพื่อแกไขปญหาทาทายในอนาคต ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
2. เรงพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นแนวหนาที่มีการรวมพัฒนาและตอยอด เพื่อสรางอุตสาหกรรมแหงอนาคต
และบริการแหงอนาคต
3. สนับสนุนการเปนภาคีความรวมมือหรือกลไกการทำงานในรูปแบบตาง ๆ กับทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ
o
สนับสนุนเครือขายสำหรับวิจัยและพัฒนารวมระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ในลักษณะ Consortium เชน
TSC (Thai Space Consortium) ซึ่งมีภารกิจดาวเทียมเพื่อการสำรวจดวงจันทร
o
สนับสนุนใหเกิดกลไกหรือระบบในการพัฒนาทักษะของนักวิทยาศาสตร นักเทคโนโลยี และวิศวกร เพื่อ
การพึ่งพาตนเอง ในดานการบำรุงรักษาและพัฒนาเทคโนโลยีที่เปนฐานของอุตสาหกรรมและบริการแหง
อนาคต
 ยกระดับศักยภาพของบุคลากรใหมีองคความรูและความเชี่ยวชาญสูงเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สำหรับอุตสาหกรรมแหงอนาคตและบริการแหงอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมอวกาศ
 สนับสนุนศักยภาพของบุคลากร ววน. ใหสามารถเขารวมเปนสมาชิกหรือรวมเปนแกนนำหลักและมีบทบาทสำคัญใน
ภาคีเครือขายชั้นนำของโลกดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนาคต
 สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการรวมลงทุนดานการวิจัยและพัฒนากับภาคเอกชน

ภาคีและเครือขายความรวมมือ
 หนวยงานระดับนโยบาย: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และ สำนักงานสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)
 หนวยงานขับเคลื่อนและขยายผล: หนวยงานภายใตภาคีความรวมมืออวกาศไทย (Thai Space Consortium :
TSC) และภาคเอกชนในอุตสาหกรรมแหงอนาคตและบริการแหงอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมอวกาศ
 หนวยงานรวมสนับสนุนทุน: บริษัทเอกชนทั้งในและตางประเทศ และ หนวยงานที่มีพันธกิจดานการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีรายไดในการรวมลงทุน

สรุปรายชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) แผนงานยอยภายใตแผนงาน P19 (S3)
(1) ชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship)
F10 (S3P19) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กาวหนา ล้ำยุคสูอนาคต และเทคโนโลยีระบบโลกและอวกาศ
(Earth Space Technology) รวมทั้งดาวเทียม เพื่อการประยุกตใชประโยชนสำหรับการพัฒนา
ประเทศดานภูมสิ ารสนเทศ และตอยอดสูอุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต

(2) ชื่อแผนงานยอย
N38 (S3P19) สงเสริมและสนับสนุนใหประเทศไทยไดเปนแกนนำหลักในภาคีสำคัญของโลกดานการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออนาคต
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N39 (S3P19) พัฒนาและประยุกตใชองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นแนวหนา เพื่อสรางและพัฒนา
อุตสาหกรรมแหงอนาคตและบริการแหงอนาคต รวมทั้งการแกไขปญหาที่ทาทายดานเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ

แผนงาน P20 (S3) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (Infrastructure and
Facility) และโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) ที่รองรับการวิจัยขั้นแนวหนาและการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูอนาคต
ผลกระทบและผลลัพธระดับยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนงาน P20 (S3)
ผลกระทบยุทธศาสตรที่ 3

• โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร วิจัย นวัตกรรม (Infrastructure and Facility) ที่สำคัญ เทคโนโลยีฐาน และ
โครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพ (NQI) ที่เปนระบบของประเทศ มีความกาวหนาทัดเทียมประเทศชั้นนำในเอเชีย
• ประเทศไทยมีศักยภาพในการริเริม่ อุตสาหกรรมใหมและบริการใหมในอนาคตที่ใชเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งตอยอดจาก
งานวิจัยขั้นแนวหนา
• ประเทศไทยเปนหนึ่งในผูนำอาเซียนดานเทคโนโลยีขั้นแนวหนาและเทคโนโลยีอวกาศ นำสูการมีอตุ สาหกรรมอวกาศที่
สรางมูลคาทางเศรษฐกิจสูงในอนาคต
• ประเทศไทยไดรับการยอมรับใหเปนสมาชิกหรือรวมเปนแกนนำหลักในภาคีสำคัญของโลกดานการวิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่ออนาคต

ผลลัพธยุทธศาสตรที่ 3

• ประเทศไทยมีโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร วิจัย นวัตกรรม (Infrastructure and Facility) ที่สำคัญ เทคโนโลยี
ฐาน และโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพ (NQI) สำหรับการวิจัยขั้นแนวหนาที่ทัดเทียมมาตรฐานสากล และสามารถรองรับ
การพัฒนาอยางกาวกระโดดสูอนาคต
• มูลคาทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญจากการใชงานโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพ (NQI) ที่สรางใหมหรือจัดหาซื้อ
มาหรือไดรับการพัฒนายกระดับ

เปาหมาย (Objective)
O1 P20:

ประเทศไทยมีโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (Infrastructure and
Facility) ที ่ ส ำคั ญ และโครงสร า งพื้ น ฐานทางคุ ณภาพ (NQI) สำหรั บ การวิ จ ั ยขั ้น แนวหนา
สามารถสนับสนุนการปรับตัวของอุตสาหกรรมปจจุบันสูอนาคต รวมทั้งสามารถรองรับการ
พัฒนาอยางกาวกระโดดสูอนาคต ทัดเทียมประเทศชั้นนำในเอเชีย

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1P20:

โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (Infrastructure and Facility) ที่
สรางใหมหรือจัดหาซื้อมาหรือไดรบั การพัฒนายกระดับเพิ่มขึ้น สามารถทัดเทียมสากลและสอด
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รับกับทิศทางการวิจัยขั้นแนวหนา รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีแหงอนาคต (จำนวน 25 ระบบ/
แหง)
KR2P20:

โครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพ (NQI) ที่สรางใหมหรือจัดหาซื้อมาหรือไดรับการพัฒนายกระดับ
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมปจจุบนั ใหปรับตัวสูอนาคต และไดรับการยอมรับตามขอตกลง
ระหวางประเทศหรือไดรับการรับรองมาตรฐานสากล (รอยละ 75 ของจำนวนหองปฏิบัติการ
และระบบการใหบริการ NQI ทั้งหมด)

KR3P20:

โครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพ (NQI) ที่สรางใหมหรือจัดหาซื้อมาหรือไดรับการพัฒนายกระดับ
ใหทัดเทียมสากล เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมแหงอนาคต (จำนวน 25 ระบบ/แหง)

KR4 P20:

มูลคาทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญจากการใชงานโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพและ
บริการที่สรางใหม หรือจัดหาซื้อมา หรือไดรับการพัฒนายกระดับ (มูลคาจากการใหบริการ
1,000 ลานบาทภายใน 5 ป)

แนวทางการดำเนินงาน
 เพิ่มจำนวนโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกดาน ววน. ที่สอดรับกับทิศทางการวิจัยและการพัฒนา
เทคโนโลยีแหงอนาคต ทั้งที่เปนมูลคาการลงทุนใหมหรือการเพิ่มขึ้นของสมรรถนะโครงสรางพื้นฐานจากการ
ยกระดับขีดความสามารถ
 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (Infrastructure and Facility) ที่สรางใหมหรือจัดหา
ซื้อมาหรือไดรับการพัฒนายกระดับเพิ่มขึ้น สามารถทัดเทียมสากลและสอดรับกับทิศทางการวิจัยขั้นแนวหนา
รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีแหงอนาคต
 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ (NQI) ที่สรางใหมหรือจัดหาซื้อมาหรือไดรบั การพัฒนายกระดับเพือ่
การพัฒนาอุตสาหกรรมปจจุบันใหปรับตัวสูอนาคต และอุตสาหกรรมใหมแหงอนาคต รวมถึงไดรับการยอมรับตาม
ขอตกลงระหวางประเทศหรือไดรับการรับรองมาตรฐานสากล
 พัฒนาแนวทางการเพิ่มการเขาถึงบริการโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
 ยกระดับความเขมแข็งของเทคโนโลยีฐานเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการตอยอดไปสูนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ
 ผลักดันใหเกิดการใชงานโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพและบริการที่สรางใหม หรือจัดหาซื้อมา หรือไดรับการพัฒนา
ยกระดับ เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
 พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑนวัตกรรมและการเสริมสรางศักยภาพของบริการวิเคราะห ทดสอบ ใหไดมาตรฐานและ
เปนที่ยอมรับ
 ขั บ เคลื ่ อ นและสนั บ สนุ น การทำงานร ว มกั น ของหน ว ยงานสถาบั น วิ จ ั ย หรื อ กลุ  ม ความร ว มมื อ ในลั ก ษณะ
Consortium เพื่อใหเกิดการวิจัยและพัฒนาอยางยั่งยืน
 สนับสนุนความรวมมือในการถายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีจากตางประเทศเพื่อยกระดับ
เทคโนโลยีในไทย
 สนับสนุนการใชประโยชนโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรขนาดใหญและโครงสรางพื้นฐานดานวิจัยและ
นวัตกรรมทีล่ ้ำสมัยรวมกัน รวมถึงผลักดันใหเกิดเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด
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 สนับสนุนใหเกิดการใช Offset Policy อยางเขมแข็ง โดยเฉพาะอยางยิ่งการถายทอดเทคโนโลยีเมื่อมีการนำเขา
เครื่องมือครุภัณฑราคาสูง เพื่อใหบุคลากรของหนวยงานไดเรียนรูเทคโนโลยีดังกลาวเชิงลึก และสามารถพึ่งพา
ตนเองได
 สนัสนุนการลงทุนโครงสรางพื้นฐานในหนวยงานที่มีความพรอม ความสามารถ และมีความเขมแข็งในดานโครงสราง
พื้นฐาน และมีเครือขายการทำงานรวมกันในลักษณะ Consortium เพื่อใหงบประมาณเกิดประโยชนตอ การ
ดำเนินงานอยางเต็มที่ ไมถูกแบงหรือกระจายไปในทิศทางการทำงานที่ไมสอดคลองกัน
 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระหวางหนวยงานวิจัยในประเทศและตางประเทศในรูปแบบการเขารวมเปนสมาชิก
โครงการขนาดใหญระดับโลก

ภาคีและเครือขายความรวมมือ
 หนวยงานระดับนโยบาย: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และ สำนักงานสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)
 หนวยงานขับเคลื่อนและขยายผล: สถาบัน/หนวยงานที่มีพันธกิจดานการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม และ หนวยงานบริหารและจัดการทุน (PMU)
 หนวยงานรวมสนับสนุนทุน บริษัทเอกชนทั้งในและตางประเทศ และ หนวยงานที่มีพันธกิจดานการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีรายไดในการรวมลงทุน

สรุปรายชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) แผนงานยอยภายใตแผนงาน P20 (S3)
(1) ชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) -ไมมี(2) ชื่อแผนงานยอย Non-Flagship
N40 (S3P20) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการวิจัย และการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีที่สอดรับกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมแหงอนาคต และบริการแหงอนาคต
N41 (S3P20) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ สำหรับอุตสาหกรรมแหงอนาคต และบริการแหง
อนาคต

4.5.4 แผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนากำลังคนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
และสถาบันวิจัยใหเปนฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบกาวกระโดดและ
อยางยั่งยืน โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ 4 ประกอบดวยแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship)
3 แผนงาน, แผนงาน 3 แผนงาน และ แผนงานยอย 6 แผนงาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
แผนงาน F10 (S4P21) พัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตรและนวัตกร ทุกคน ใหมี
คุณธรรม จริยธรรม เปนคุณลักษณะที่พึงประสงคที่จำเปนควบคูกับการมีสมรรถนะสูงดานวิชาชีพและ
วิชาการ
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PMU ที่เกี่ยวของกับแผนงาน F10 (S4P21):
หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากำลังคน และทุนดานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย
และสรางนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(สป.อว.)
ระบบการสนับสนุนทุนเฉพาะเจาะจงที่ควรจะใช (อยูระหวางหารือ)

สถานการณ ความสำคัญ ความจำเปน ชองวาง พรอมทั้งโอกาสและความทาทาย
ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศ เชน การผันผวนของ
เศรษฐกิจโลก การเคลื่อนยายคน เงินทุน องคความรู หรือขาวสารอยางเสรีมากขึ้น ความกาวหนาของเทคโนโลยี การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร ความเหลื่อมล้ำในสังคม การผสมผสานทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการเกิดโรคระบาด ฯลฯ ซึ่งสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศไทย ดังนั้น การเตรียม
ความพรอมใหกับคนไทย อันเปนปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และการสรางความเขมแข็งจากภายในใหกับ
สังคมไทย เพื่อพรอมรับตอกระแสการเปลี่ยนแปลงตางๆ จึงมีความสำคัญเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะการพัฒนาสังคมไทยใหเปน
สังคมที่มีคุณธรรมและจริยธรรมที่มีทั้งคนเกงและคนดี จะทำใหสังคมไทยเปนสังคมที่มีความสุข ยุติธรรม โปรงใส เทาเทียม
และยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับหลักการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ที่ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน และคนเปนศูนยกลางการพัฒนา การพัฒนาคนนั้นมุงเนนการสงเสริมศักยภาพให
เหมาะสมกับคนในแตละชวงวัย เพื่อใหเกิดการสรางคนที่มีคุณภาพ การหลอหลอมทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม พฤติกรรมที่ดี
และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม สงผลใหบุคคลดังกลาวสามารถอยูรวมกับผูอื่นได มีความสามารถพึ่งพาตนเอง พัฒนาผูอื่น
เกิดการเรียนรูและปรับตัวตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดตลอดชีวิตอยางสมดุล
คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ไดจัดทำคูมือการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติฉบับที่ 1
ขึ้น เพื่อใหทุกภาคสวนสามารถใชเปนกรอบในการสงเสริมคุณธรรมโดยปรับใหเขากับบริบทของตนเอง ซึ่งมีการกำหนด
คุณธรรมที่พึงประสงคสำหรับสังคมไทยไว 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 58 อยางไรก็ตาม ในการพัฒนาคน
เพื่อใหเกิดสังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรมนั้น อาจจะตองมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงการใหความหมาย แนวคิด และแนวทางการปรับ
ใชคุณธรรมจริยธรรมใหเขากับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมไทย เพื่อใหเกิดความเหมาะสมตอการนำไปใชและ
การพัฒนาคนในแตละชวงวัย เพราะผลลัพธของการพัฒนาดังกลาวอาจตองใชระยะเวลา รูปแบบกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคมที่เหมาะสม เพื่อใหบุคคลในแตละชวงวัยซึ่งมีบริบทที่แตกตางกันพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความทาทายที่สำคัญ คือ
ตัวชี้วัดของคุณลักษณะทางสังคมคอนขางลื่นไหล เปนนามธรรม ไมตายตัว จะวัดอยางไรวาใครมีคุณธรรม จริยธรรมเชิง
รูปธรรม เพราะขอบงชี้ทางคุณธรรม จริยธรรมนั้น เกิดจากพฤติกรรมที่สะทอนออกมาในสถานการณตางๆ รอบตัว ประกอบ
กับมุมมองของคนในสังคมที่ตัดสินคุณลักษณะดังกลาว หากในอนาคต 3-5 ปขางหนา ประเทศไทยสามารถผลิตนวัตกรรมที่
เปนเครื่องมือในการชวยพัฒนาพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยถือวาเปนเรื่องที่นาสนใจและทาทาย
เปนอยางยิ่ง
57

58 คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ 2560. คูมือการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564).
https://www.nmpc.go.th/content-ebook/get-pdf?name=HpE7EAzY5f62dc7b2c447.pdf
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เปาหมาย (Objective)
O1 F10:

O2 F10:

บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา รวมถึงนักวิทยาศาสตรและนวัตกรในสถาบันอุดมศึกษา และ
หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน ทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะในการอยู
รวมในสังคม ควบคูกับการมีสมรรถนะสูงดานวิชาชีพและวิชาการ
บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา รวมถึงนักวิทยาศาสตรและนวัตกร ในสถาบันอุดมศึกษา และ
หน ว ยงานภาครั ฐ และหน ว ยงานภาคเอกชน สามารถสร า งนวั ต กรรม/ระบบเพื ่ อ พั ฒ นา
คุณลักษณะที่เกี่ยวของดานคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคมไทย

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1 F10:

KR2 F10:

KR3 F10:

แนวทางการดำเนินงาน

จำนวนระบบ/รูปแบบกิจกรรม/หลักสูตรที่สรางขึ้นมาเพื่อปลูกฝงและพัฒนาพฤติกรรมของ
บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตร และนวัตกรในสถาบันอุดมศึกษา และหนวย
งานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน ที่บงชี้ถึงคุณธรรม จริยธรรม และทักษะในการอยูรวมใน
สังคม (ระบบ/รูปแบบกิจกรรม/หลักสูตรสามารถพัฒนาปรับปรุง และไดรับมาตรฐานการยอมรับ
ในระดับประเทศ) (เพิ่มขึ้นรอยละ 50 ตอป)
จำนวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตร และนวัตกร ในสถาบันอุดมศึกษา และ
หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน ที่ผานการพัฒนาพฤติกรรมและปลูกฝงเพื่อพัฒนา
จิตใจ คุณธรรม จริยธรรม และทักษะในการอยูรวมในสังคม จากหลักสูตร/Platform(ระบบ)/
รูปแบบกิจกรรมทีไ่ ดรับการยอมรับในระดับประเทศ (เพิ่มขึ้นรอยละ 50 ตอป)
จำนวนนวัตกรรมตนแบบที่สามารถนำมาเปนเครื่องมือหรือองคประกอบในการพัฒนาตัวชี้วัดหรือ
พัฒนาคุณลักษณะที่บงชี้ ถึ งการมีคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรดานการวิจัยและพั ฒ นา
นั ก วิ ท ยาศาสตร และนวั ต กรในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และหน ว ยงานภาครั ฐ และหน ว ยงาน
ภาคเอกชน ในประเทศไทย (เพิ่มขึ้นรอยละ 50 ตอป)

 เรงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถขัดเกลาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตรและ
นวัตกร ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรที่ไดรับการยอมรับในระดับประเทศหรือระดับภูมิภาค
 เรงตอยอดขยายผลการจัดการความรูในกลุมคน องคกร หรือหนวยงานที่ประสบความสำเร็จดานองคกรสรางสุข
องคกรนาอยู หรือชุมชนที่มีความโดดเดนดานสังคมคุณธรรม ไปยังหนวยงานหรือองคกรที่มีบุคลากรดานการวิจัยและ
พัฒนา นักวิทยาศาสตรและนวัตกร
 สนับสนุนการเปนภาคีความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ กับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เชน มูลนิธิ หนวยงานตนแบบ
หนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการความรูหรือการจัดการเครือขาย เปนตน
 เรงสนับสนุนทุนพัฒนาเครือขายใหเกิดการจัดการความรูในกลุมตนแบบใหเขมแข็ง เพื่อตอยอดขยายผลไปพัฒนายัง
กลุมหรือพื้นที่ตาง ๆ
 เรงผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตร และนวัตกร ในสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงาน
ภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน ใหมีจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม และทักษะในการอยูรวมในสังคม
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ภาคีและเครือขายความรวมมือ

 หนวยงานระดับนโยบาย: สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
 หนวยงานขับเคลื่อนและขยายผล: หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากำลังคน และทุนดานการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสรางนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) สถาบันอุดมศึกษา
สำนักงานพัฒนาวิทยศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และสำนักงานสถิติแหงชาติ

แผนงาน F11 (S4P21) ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตรและนวัต กร
ทักษะสูงที่ตรงตามความตองการของประเทศ โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
PMU ที่เกี่ยวของกับแผนงาน F11 (S4P21):
หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากำลังคน และทุนดานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย
และสรางนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(สป.อว.)
ระบบการสนับสนุนทุนเฉพาะเจาะจงที่ควรจะใช (อยูระหวางหารือ)
สถานการณ ความสำคัญ ความจำเปน พรอมทั้งโอกาสและความทาทาย
บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตรและนวัตกรทักษะสูงนับไดวาเปนปจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง
สำหรับการนำพาประเทศไทยใหหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) เพื่อใหประเทศเกิดการ
เติบโตอยางยั่งยืน เปนประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคลองกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ
เปาหมายประเทศไทย 4.0
ปจจุบันแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติตาง ๆ ทำใหประเทศตองมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูและ
เทคโนโลยีอยางกาวกระโดด โดยการบูรณาการองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในหลายสาขาเขาดวยกัน สงผลตอ
แนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตรและนวัตกรทักษะสูง ที่ตองสอดรับตามความ
ตองการในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศ โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเปนอีกความทาทาย
ตอทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต จากขอมูลของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) พบวาจํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาในป 2562 ผลสำรวจพบวา ประเทศไทยมีบุคลากร
ดานการวิจัยและพัฒนาที่ทำงานเทียบเทาเต็มเวลา (Full-time Equivalent) รวมทั้งสิ้น 166,788 คนตอป คิดเปนสัดสวน 25
คน ตอประชากร 10,000 คนปแตคาดวายังไมเพียงพอตอความตองการกำลังคนดานการวิจัยและพัฒนาในอนาคตที่จะทำให
ประเทศกาวกระโดดจากฐานเทคโนโลยีที่พัฒนาดวยองคความรูของตัวเอง ซึ่งในบุคลากรที่ผลิตและพัฒนาขึ้นในอนาคตตอง
สอดรับกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
การเตรียมความพรอมดานผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตรและนวัตกรทักษะสูงที่
ตรงตามความตองการในการยกระดับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศ โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัยและ
นวัตกรรมจึงเปนอีกหนึ่งปจจัยความสำเร็จที่สำคัญตอการยกระดับของประเทศไทยในทุกภาคสวนไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
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เปาหมาย (Objective)
O1 F11:

O2 F11:

ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการวิจ ัยและพั ฒนา รวมถึงนักวิทยาศาสตรและนวัตกร ใน
สถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน มีทักษะสูงที่ตรงตาม
ความตองการของประเทศและมีความเปนเลิศระดับสากล โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัยและ
นวัตกรรม
ประเทศไทยเปนศูนยกลางกำลังระดั บสูง (Hub of Talent) ที่ยกระดับภาคอุตสาหกรรม
บริการ และงานวิจัยขั้นแนวหนาของประเทศ

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1 F11:

KR2 F11:
KR3 F11:
KR4 F11:
KR5 F11:
KR6 F11:
KR7 F11:

KR8 F11:

รอยละบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา รวมถึงนักวิทยาศาสตรและนวัตกรในสถาบันอุดมศึกษา
และหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน มีทักษะสูงที่ตรงตามความตองการของประเทศ
(เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป)
รอยละของบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตรและนวัตกรตางชาติทักษะสูงเขา
มารวมทำงานที่ตรงตามความตองการของประเทศ (เพิ่มขึ้นรอยละ 15 ตอป)
รอยละของผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาติระดับเทียร (Tier) 1 (เพิ่มขึ้นรอยละ 20)
จำนวนผลงานที่ไดรับจดทะเบียนสิทธิบัตรในตางประเทศ (เพิ่มขึ้นรอยละ 2 ตอป)
ประเทศมีตัวชี้วัดผลกระทบของการอางอิงโดยเฉลี่ย (Field-Weighted Citation Impact) (ไม
นอยกวา 0.8)
รอยละของที่ปรึกษา/นักวิจัยอาวุโส/ผูเชี่ยวชาญที่รวมทำงานกับภาคอุตสาหกรรม บริการ และ
งานวิจัยขั้นแนวหนาของประเทศ (เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป)
จำนวนบุ ค ลากรด า นการวิ จ ั ย และพั ฒ นา นั ก วิ ท ยาศาสตร แ ละนวั ต กรทั ก ษะสู ง ของ
สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยที่ทำงานรวมกับกับภาคอุตสาหกรรม บริการ และงานวิจัยขั้น
แนวหนาของประเทศ (เพิ่มขึ้น 3,000 คนตอป)
จำนวนบุ ค ลากรด า นการวิ จ ั ย และพั ฒ นา รวมถึ ง นั ก วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ใ น
สถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน ที่ไดรับรางวัลเปนที่ยอมรับ
ในระดับสากล (เพิ่มขึ้น 5 คน)

แนวทางการดำเนินงาน





เรงผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตรและนวัตกรทักษะสูงของสถาบันอุดมศึกษาหรือ
สถาบันวิจัยที่ทำงานรวมกับกับภาคอุตสาหกรรม บริการ และงานวิจัยขั้นแนวหนาของประเทศ
เรงผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา และนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา และ
หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน ใหไดรับรางวัลเปนที่ยอมรับในระดับสากล
พัฒนาแนวทางในการดึงดูด แลกเปลี่ยน และเคลือ่ นยายบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตรและนวัต
กรทักษะสูงระหวางประเทศหรือระหวางภาคสวนตาง ๆ ภายในประเทศ (Brain Circulation)
เรงผลิตผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติระดับเทียร (Tier) 1 และผลงานที่ไดรับจดทะเบียนสิทธิบัตรใน
ตางประเทศ
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เรงพัฒนาเครือขายและฐานขอมูลศูนยกลางกำลังระดับสูง (Hub of Talent) ของบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา
นักวิทยาศาสตรและนวัตกรทักษะสูงที่ตรงตามความตองการของประเทศ
ยกระดั บ ความร ว มมื อ ระหว า งภาคอุ ต สาหกรรมและภาคบริ ก าร และงานวิ จ ั ย ขั ้ น แนวหน า ของประเทศกั บ
สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยในประเทศ เพื่อสงเสริมการฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยตอยอด
และขยายผลจากที่มีการทำอยูแลวในปจจุบัน และตอบโจทยตรงตามความตองการของประเทศ

ภาคีและเครือขายความรวมมือ

 หนวยงานระดับนโยบาย: สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
 หนวยงานขับเคลื่อนและขยายผล: หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากำลังคน และทุนดานการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสรางนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) สถาบันอุดมศึกษา
สำนักงานพัฒนาวิทยศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และสำนักงานสถิติแหงชาติ

แผนงาน F12 (S4P23) พัฒนาการเปนศูนยกลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talent) และศูนยกลางการ
เรียนรู (Hub of Knowledge) ของอาเซียน รวมถึงดานศาสตรโลกตะวันออก
PMU ที่เกี่ยวของกับแผนงาน F12 (S4P23):
หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากำลังคน และทุนดานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย
และสรางนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(สป.อว.)
ระบบการสนับสนุนทุนเฉพาะเจาะจงที่ควรจะใช (อยูระหวางหารือ)
สถานการณ ความสำคัญ ความจำเปน พรอมทั้งโอกาสและความทาทาย
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ในโลกยุคโลกาภิวัตน ดวยเทคโนโลยีการเดินทางและสารสนเทศที่ ทำใหการ
ประสานติดตอ แลกเปลี่ยนเรียนรู สงผลใหความรวมมือดานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ระหวางประเทศ สามารถ
เกิดขึ้นไดโดยสะดวก เมื่อชุมชนโลกสามารถรวมตัวกันไดมากขึ้น ระบบวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมจึงเกิดปรากฎการ
ความเชี่ยวชาญ (Specialization) ทั้งในระดับสถาบันวิจัยและในระดับประเทศ สงผลใหแตละประเทศมักจะมีประเด็นที่
เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ในลักษณะของสถาบันวิจัยหรือกลุมสถาบันวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ เปนที่สนใจของนานา
ประเทศในการติดตอคบหาเพื่อสรางความรวมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เกิดเปนศูนยกลางการวิจัยและการเรียนรู ไมวาในระดับ
ภูมิภาคหรือในระดับโลก ไทยถือไดวามีความสัมพันธอันดีในเชิงการทูตกับนานาประเทศ และเปนที่รูจักในฐานะประเทศ
เปาหมายในการทองเที่ยวสำคัญของโลก รวมถึงในระดับภูมิภาค ไทยยังเปนประเทศที่มีสวนรวมอยางแข็งขันในการผลักดัน
ความรวมมือของอาเซียน และยังมีภูมิศาสตรที่ไดเปรียบในเชิงโลจิสติกส ดวยความเปนศูนยกลางในดานตางๆมากมายนี้ จึง
เห็นควรวา ไทยควรมีเปาหมายพัฒนาความเปนศูนยกลางในดาน ววน. โดยเฉพาะในระดับอาเซียน
ในการนี้ ไทยมีความจำเปนในการพัฒนาสถาบันวิจัยใหเปนศูนยกลางความรวมมือ โดยแบงเปาหมายออกเปน 2
ดาน คือ 1) เพื่อพัฒนาและยกระดับประเทศไทยเปนศูนยกลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talent) คือ ไทยมีความสามารถใน
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การดึงดูดบุคลากรดานการวิจัยที่มีความสามารถใหรวมการวิจัยกับนักวิจัยไทย และ 2)พัฒนาและยกระดับประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการเรียนรู (Hub of Knowledge) คือ ไทยมีการพัฒนาองคความรูและศักยภาพในศาสตรเฉพาะดานใหเปน ที่
ยอมรับในระดับนานาชาติในฐานะประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตรนั้นๆ โดยมีเปาหมายใหไทยเปนศูนยกลางในระดับ
ภูมิภาค แตไมจำกัดความรวมมือเพียงระดับภูมิภาค

เปาหมาย (Objective)
O1 F12:

O2 F12:

ประเทศไทยมีสถาบัน/ศูนยวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐ และหนวยงาน
ภาคเอกชน ที่ดึงดูดบุคลากรวิจยั ตางประเทศทีมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญพิเศษใหรวม
โครงการดาน ววน. กับประเทศไทย
ประเทศไทยมีสถาบัน/ศูนยวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐ และหนวยงาน
ภาคเอกชนที่มุงเนนสรางองคความรูที่มีเอกลักษณในศาสตร สาขา ประเด็น หรือบริบท รวมถึง
ศาสตรโลกตะวันออก เพื่อใหประเทศไทยไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1 F12:

KR2 F12:

KR3 F12:

KR4 F12:

KR5 F12:

KR6 F12:

KR7 F12:

KR8 F12:

จำนวนสถาบัน/ศูนยวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน
ของไทยติดอันดับสถาบันวิจัยของโลกที่อยูในฐานขอมูล Scimago Institutions Rankings
(เพิ่มขึ้นจำนวน 30 สถาบัน/ศูนย)
รอยละของผลงาน องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร
Quartile ที่ 1 หรือ 2 บนฐาน Scopus หรือ ISI เพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 60 เมื่อเทียบกับป
2565)
จำนวนผลงานที่นอกเหนือจากผลงานตีพิมพเชิงวิชาการ เชน เทคโนโลยี/นวัตกรรม/สื่อ/ผลงาน
ศิลปะที่เกิดจากความรวมมือหรือการถายทอดเทคโนโลยีระหวางนักวิจัยตางชาติและนักวิจัยไทย
(เพิ่มขึ้นจำนวน 20 เรื่อง/ชิ้นงาน)
จำนวนระบบ/กลไกที่สงเสริมการทำงานรวมกันกับเครือขายระดับโลก ใหสนับสนุนใหเกิด
โครงการความรวมมือระหวางประเทศ ในประเด็นยุทธศาสตร อววน. โดยนักวิจัยไทยและ
นักวิจัยตางประเทศมีบทบาทหนาที่เทาเทียมกันตามจำนวนประเทศที่มีสวนรวม (เพิ่มขึ้นจำนวน
3 โครงการ)
สัดสวนของบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาในสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐ และ
หนวยงานภาคเอกชนตอประชากรเพิ่มขึ้น (สัดสวนเพิ่มขึ้นเปน 27 คนตอประชากร 10,000 คน)
(30 คน ตอประชากร 10,000 คนในป 2570)
จำนวนระบบ/กลไกที่สนับสนุนการใชโครงสรางพื้นฐานดานการวิจยั ที่มีอยูแลว ใหเกิดประโยชน
สูงสุด พรอมรองรับการเปนศูนยกลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talent) (เพิ่มขึ้นจำนวน 3
ระบบ/กลไก)
จำนวนสถาบัน/ศูนยวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน
มีความโดดเดนและเชี่ยวชาญเฉพาะในองคความรูที่มีเอกลักษณในศาสตร สาขา ประเด็น หรือ
บริบท ที่ไดรับการสนับสนุนการดำเนินการวิจัย (เพิ่มขึ้นจำนวน 10 สถาบัน/ศูนย)
จำนวนผลผลิต เชน องคความรู/ เทคโนโลยี/นวัตกรรม จากศูนยกลางการเรียนรู (Knowledge
Hub) ที่มผี ลลัพธและผลกระทบในระดับภูมิภาค (เพิ่มขึ้นจำนวน 10 เรื่อง)
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KR9 F12:

รอยละการถูกอางอิง (Cited) ของผลงานตีพิมพที่เกิดจากศูนยกลางการเรียนรู (Knowledge
Hub) โดยวารสาร ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ (เพิ่มขึ้น
จำนวน รอยละ 20)

แนวทางการดำเนินงาน

 เรงพัฒนายกระดับสถาบันดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐ และ
หนวยงานภาคเอกชนของไทยใหตดิ อันดับสถาบันวิจยั ของโลกที่อยูในฐานขอมูล Scimago Institutions Rankings
 เรงผลิตผลงาน องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร Quartile ที่ 1 หรือ 2 บนฐาน
Scopus หรือ ISI
 เรงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผานความรวมมือระหวางประเทศ โดยนักวิจัยไทยมีบทบาทสำคัญอื่นๆ ในประเด็น
สำคัญตามแผนยุทธศาสตร ววน. หรือประเด็น หรือศาสตรที่ไทยมีความเชี่ยวชาญโดดเดนหรือมีความความจำเพาะ
ในบริบทของไทยหรือของภูมิภาค
 เรงผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาในสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐ และหนวยงาน
ภาคเอกชน
 ยกระดับความรวมมือระหวางประเทศของสถาบันดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมที่มีความโดดเดนและ
เชี่ยวชาญเฉพาะในองคความรูที่มีเอกลักษณในศาสตร สาขา ประเด็น หรือบริบท ที่ไดรับการสนับสนุนการ
ดำเนินการวิจัย
 เรงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยสถานดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตร 5 ศูนย โดยเนน
การพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ
 เรงพัฒนาระบบนิเวศการวิจยั ใหเอื้อตอการรวมวิจัยของนักวิจัยตางชาติ เพื่อดึงดูดความสนใจในการรวมเครือขาย
วิจัยกับนักวิจัยไทย หรือการเดินทางเขามาวิจัยในประเทศไทย

ภาคีและเครือขายความรวมมือ

 หนวยงานระดับนโยบาย : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
 หนวยงานขับเคลื่อนและขยายผล : หนวยบริหารและจัดการทุนวิจัยดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ (บพข.) หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากำลังคน และทุนดานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การ
วิจัยและการสรางนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และวิทยสถานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร
และศิลปกรรมศาสตรแหงประเทศไทย (ธัชชา)
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แผนงาน P21 (S4) ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา รวมถึงนักวิทยาศาสตร
และนวัตกรตอบโจทยความตองการของประเทศ โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
ผลกระทบและผลลัพธระดับยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนงาน P21 (S4)
ผลกระทบยุทธศาสตรที่ 4

• ประเทศไทยไดรับการยอมรับในฐานะศูนยกลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talent) ดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม และศูนยกลางการเรียนรู (Hub of Knowledge) รวมถึงศาสตรโลกตะวันออก
• ประเทศไทยมีบุคลากรดานการวิจยั และพัฒนา รวมถึงนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ไดรบั รางวัลเปนที่ยอมรับ
ในระดับสากล (เชน Nobel Prize)
• ประเทศไทยมีสถาบันดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่มีผลงานและการยอมรับระดับภูมิภาคและนานาชาติ
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ ในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม

ผลลัพธยุทธศาสตรที่ 4

• นักวิทยาศาสตร นักวิจัยและนวัตกรที่มีผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาติ Tier 1 และ/หรือมีผลงานที่จดสิทธิบัตรใน
ตางประเทศ มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา และนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีสัดสวนตอประชากรเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
• สถาบันดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไทยที่ถูกจัดอันดับอยูในฐานขอมูล Scimago institutions Rankings
ของโลก มีจำนวนเพิม่ ขึ้นอยางมีนัยสำคัญ

สถานการณ ความสำคัญ ความจำเปน ชองวาง พรอมทั้งโอกาสและความทาทาย
การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศถือเปนรากฐานและปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ให
ประเทศมีความสามารถในการแขงขันในระยะยาว สามารถพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีดวยตนเอง ลดการนำเขาหรือพึ่งพา
เทคโนโลยีจากตางประเทศ ซึ่งจะพาประเทศไทยใหหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ดังนั้นการลงทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศจึงถือเปนปจจัยหนึ่งที่เอื้อใหเกิดการยกระดับการพั ฒนา
ประเทศไปสูอนาคตการกำหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรกลุมนี้ใหสอดคลองกับความตองการของประเทศและบุคลากรพรอม
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง การลงทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรกลุมนี้จึงเปนจุดเริ่มตนในการชวยผลักดันประเทศในระยะยาว ดังใน
รางกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยในสวนของยุทธศาสตรการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ไดกำหนดในแนวทางการพัฒนาบุคลากรวิจัยโดยการเรงผลิตบุคลากรสาย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการโดยเฉพาะบุคลากรใน สาขาสะเต็ม (Science,
Technology, Engineering and Mathematics หรือ STEM) เรงผลิตและสรางนักวิจัยมืออาชีพและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
และดึงดูดผูเชี่ยวชาญตางชาติในสาขายุทธศาสตรสำคัญของประเทศ
จากขอมูลของ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) พบวา
จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา ในป พ.ศ. 2562 ผลสำรวจพบวา ประเทศไทยมีบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาที่
ทำงานเทียบเทาเต็มเวลา (Full-time Equivalent) รวมทั้งสิ้น 166,788 คนตอป คิดเปนสัดสวน 25 คน ตอประชากร 10,000
คน โดยแบงเปนบุคลากรจากภาคเอกชน 115,543 คน และบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ (รวมภาคอื่น ๆ)
51,245 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 69 และรอยละ 31 ตามลำดับ โดยจำนวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา ประจำป 2562
เพิ่มขึ้นจากปกอนหนารอยละ 4.6 และในป 2570 ตั้งเปาหมายเพิ่มจำนวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาที่ทำงานเทียบเทา
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เต็มเวลา (Full-time Equivalent) ใหอยูในสัดสวน 40 คน ตอประชากร 10,000 คน และเมื่อพิจารณาในสาขายอยหรือ
สมรรถนะของบุคลากรที่มีความตองการ ยังมีความขาดแคลนในสวนของบุคลากรที่มีความรูและทักษะระดับสูง ที่มีความ
จำเปนตอการพัฒนาตามทิศทางของอุตสาหกรรมเปาหมายสำคัญเรงดวนของประเทศและการพัฒนาแหงอนาคต โดยใช
วิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรมที่เนนการใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่มของสินคาและบริการ อีก
ทั้งการพัฒนาคนนั้นนอกจากการมุงเนนการสงเสริมศักยภาพในดานความรูและทักษะระดับสูงใหเหมาะสมแลว การหลอหลอม
ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม พฤติกรรมที่ดีและมีความรับผิดชอบตอสวนรวมนั้นเปนสิ่งที่จำเปนควรมีควบควบคูไปกับความรู
และทักษะระดับสูง สงผลใหบุคคลดังกลาวสามารถอยูรวมกับผูอื่นได มีความสามารถพึ่งพาตนเอง พรอมพัฒนาผูอื่น เกิดการ
เรียนรูและปรับตัวตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดตลอดชีวิตอยางสมดุล

เปาหมาย (Objective)
O1 P21:

ประเทศไทยมี บ ุ ค ลากรด า นการวิ จ ั ย และพั ฒ นา รวมถึ ง นั ก วิ ท ยาศาสตร แ ละนวั ต กรใน
สถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน มีทักษะสูงตอบโจทย
ความตองการของประเทศและเปนเลิศระดับสากลเพิ่มขึ้น

O2 P21:

บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา รวมถึงนักวิทยาศาสตรและนวัตกร ในสถาบันอุดมศึกษา และ
หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน ที่มีการพัฒนาจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม และทักษะ
ในการอยูรวมในสังคม ซึ่งเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคที่จำเปนควบคูกับการมีทักษะสูงดาน
วิชาชีพและวิชาการ

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1 P21:

จำนวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา รวมถึงนักวิทยาศาสตรและนวัตกรในสถาบันอุดมศึกษา
และหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน มีทักษะสูงตรงตามความตองการของประเทศ
(เพิ่มขึ้นเปนสัดสวน 40 ใน 10,000 คน)

KR2 P21:

จำนวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา รวมถึงนักวิทยาศาสตรและนวัตกรในสถาบันอุดมศึกษา
และหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน ที่รวมสรางหรือพัฒนากับภาคเอกชน (30 คน
ตอประชากร 10,000 คนในป 2570)

KR3 P21:

จำนวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา รวมถึงนักวิทยาศาสตรและนวัตกรในสถาบันอุดมศึกษา
และหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน ที่มีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู
กับการมีสมรรถนะสูงดานวิชาชีพและวิชาการ (เพิ่มขึ้นรอยละ 50 เมื่อเทียบกับ 3 ปที่ผานมา
คือ ป 2563-2565)

แนวทางการดำเนินงาน
 เรงผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตรและนวัตกรทักษะสูงในสถาบันอุดมศึกษาหรือ
และหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชนใหมีทักษะสูงตรงตามความตองการของประเทศ
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 เรงผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา รวมถึงนักวิทยาศาสตรและนวัตกรในสถาบันอุดมศึกษา และ
หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน ที่รวมสรางหรือพัฒนากับภาคเอกชน
 เรงผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา รวมถึงนักวิทยาศาสตรและนวัตกรในสถาบันอุดมศึกษา และ
หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ควบคูกับการมีสมรรถนะสูงดานวิชาชีพและ
วิชาการ
 เรงผลิตและพัฒนานักบริหารจัดการองคความรูชุมชนและปราชญชาวบานใหเปนผูนำในการวิจัยโดยใชโจทยปญหา
ที่มาจากในทองถิ่น ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีสูการนำไปใชประโยชน
 พัฒนาแนวทางในการดึงดูด แลกเปลี่ยน และเคลื่อนยายบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตรและนวัต
กรทักษะสูงระหวางประเทศหรือระหวางภาคสวนตาง ๆ ภายในประเทศ (Brain circulation)
 ยกระดับความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และหนวยงานภาครัฐ (University-IndustryGovernment Collaboration) ใหมีการแลกเปลี่ยนและเคลื่อนยายบุคลากรวิจัยระหวางประเทศหรือระหวางภาค
สวนตาง ๆ ภายในประเทศ (Brain Circulation) เพื่อรวมสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหตอบโจทยความ
ตองการของประเทศ และสอดคลองกับทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศ
 ยกระดั บ ความร ว มมื อ ระหว า งภาคอุ ต สาหกรรมและภาคบริ ก าร และงานวิ จ ั ย ขั ้ น แนวหน า ของประเทศกั บ
สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยในประเทศ เพื่อสงเสริมการฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยตอยอด
และขยายผลจากที่มีการทำอยูแลวในปจจุบัน และตอบโจทยตรงตามความตองการของประเทศ

ภาคีและเครือขายความรวมมือ

 หนวยงานระดับนโยบาย : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
 หนวยงานขับเคลื่อนและขยายผล : หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากำลังคน และทุนดานการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสรางนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) สถาบันอุดมศึกษา
สำนักงานพัฒนาวิทยศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สำนักงานสถิติแหงชาติ
 หนวยงานรวมสนับสนุนทุน : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กรมความรวมมือ
ระหวางประเทศ ภาคเอกชนและชุมชนที่เกี่ยวของ

สรุปรายชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship)แผนงานยอยภายใตแผนงานP21 (S4)
(1) ชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship)
F11 (S4P21) พัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตรและนวัตกร ทุกคน ใหมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
เปนคุณลักษณะที่พึงประสงคที่จำเปนควบคูกับการมีสมรรถนะสูงดานวิชาชีพและวิชาการ
F12 (S4P21) ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตรและนวัตกรทักษะสูงที่ตรงตามความ
ตองการของประเทศ โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม

(2) ชื่อแผนงานยอย
N42 (S4P21) สงเสริมผูมศี ักยภาพสูงใหเขาสูเสนทางอาชีพและมีความกาวหนาในสายอาชีพนักวิจัย
นักวิทยาศาสตรและนวัตกร
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N43 (S4P21) พัฒนาเยาวชนใหเปนผูมีสมรรถนะและความรู ฉลาดรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร รวมถึง Coding
โดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

แผนงาน P22 (S4) พลิกโฉมและยกระดับสถาบันดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหตอบโจทย
เปาหมายของประเทศและสามารถเทียบเคียงระดับนานาชาติ
ผลกระทบและผลลัพธระดับยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนงาน P22 (S4)
ผลกระทบในภาพรวมของแผนดาน ววน.

• สังคมไทยมีความตระหนักรูในความสำคัญ ประโยชน และคุณคาจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสำคัญ

ผลกระทบยุทธศาสตรที่ 4

• ประเทศไทยมีสถาบันดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่มีผลงานและการยอมรับระดับภูมิภาคและนานาชาติ
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ ในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
• ประเทศไทยมีบุคลากรดานการวิจยั และพัฒนา รวมถึงนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ไดรบั รางวัลเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล (เชน Nobel Prize)
• ประเทศไทยไดรับการยอมรับในฐานะศูนยกลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talent) ดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม และศูนยกลางการเรียนรู (Hub of Knowledge) รวมถึงศาสตรโลกตะวันออก

ผลลัพธยุทธศาสตรที่ 4

• ผูเชี่ยวชาญภายนอกจากภาคสวนตาง ๆ ในประเทศและตางประเทศที่เปนผูรวมวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวมทั้งถายทอดองคความรู ทักษะ และเทคโนโลยีในสถาบันดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสำคัญ
• สถาบันดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไทยที่ถูกจัดอันดับอยูในฐานขอมูล Scimago Institutions Rankings
ของโลก มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางมีนยั สำคัญ
• บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา และนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีสัดสวนตอประชากรเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ

สถานการณ ความสำคัญ ความจำเปน ชองวาง พรอมทั้งโอกาสและความทาทาย
โลกหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดดทางดานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สงผลใหวิถีการดำเนินชีวิตและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไป สถาบันดานวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมในระบบ ววน. จึงมีความจำเปนที่จะตองเรงปรับตัวใหมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานและสรางนวัตกรรมใน
เชิงบูรณาการ สามารถตอบโจทยทาทายทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศให
สามารถเทียบเคียงระดับนานาชาติได ยิ่งไปกวานั้น การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ใน
ป จ จุ บ ั น ยั งเป ดโอกาสให สถาบัน ด านวิท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวัต กรรมในกระทรวงวิ ทยาศาสตร (เดิ ม ) และสำนั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) สามารถทำงานเชิงบูรณาการรวมกันเพื่อตอบโจทยดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในปจจุบันประเทศไทยมีสถาบันดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมจำนวนมาก อีกทั้งหนวยงานตาง ๆ เหลานี้ยังมี
กรอบเปาหมายทางดานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่หลากหลายและแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับประเภทขององคกรและพันธ
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กิจหลักที่รับผิดชอบ ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 5 ประเภทหลัก ๆ ไดแก (1) สถาบันที่มุงเนนการพัฒนาและใหบริการ
โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขั้นแนวหนาของประเทศ (Technology Specialized Organization) (2)
สถาบั น ที ่ ม ุ  ง เน น การวิ จ ั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมอย า งครอบคลุ ม เพื ่ อ นำไปใช ป ระโยชน ท ั ้ ง ในเชิ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
(Comprehensive S&T Development Agencies) (3) สถาบันที่มุงเนนการควบคุม การกำหนดมาตรฐาน และใหบริการ
ดานเทคโนโลยี (Technology Service & Regulator Agencies) (4) สถาบันที่มุงเนนการใหบริการขอมูลและเพิ่มพูนการ
ตระหนั ก รู  ท างด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี (Informatics Specialized Organization & Science Awareness
Promotion Organization) และ (5) หนวยงานดานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเฉพาะทางที่สังกัดภายใตกระทรวง ทบวง และ
กรมอื่น ๆ ซึ่งสวนใหญยงั ประสบปญหาการขาดแคลนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา รวมถึงนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อีกทั้งบุคลากรในหนวยงานเหลานี้ยังขาดความเชี่ยวชาญในการสรางผลงานที่มีคุณภาพสูงใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล
ดังนั้นจึงมีความจำเปนที่จะตองจัดทำแกนการพัฒนาสถาบันดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมใน 2 มิติ ไดแก (1)
การพลิกโฉมหนวยงานที่ยังขาดความพรอมในหลาย ๆ ดานและควรไดรับการปฏิรูปอยางเต็มรูปแบบ (Transformation) และ
(2) การยกระดับหนวยงานที่มีแนวทางการพัฒนาองคกรใหเปนที่ยอมรับอยูแลวในปจจุบัน (Upgrading) ใหสามารถกาวขึ้น
เปนองคกรที่มีคุณภาพสูง สามารถเทียบเคียงระดับนานาชาติได โดยหนวยงานที่ไดรับการพลิกโฉมและยกระดับอยาง
เหมาะสมจะเปนกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอยางมีนัยสำคัญตอไป

เปาหมาย (Objective)
O1 P22:

สถาบัน/หนวยงานภาครัฐที่มีพันธกิจดานการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ ขีดความสามารถ และมีศกั ยภาพในการสรางหรือสงเสริม
การขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ทาทาย ตอบโจทยภาคเศรษฐกิจและสังคม โดยมีการจัดวางเปาหมายและ
ทิศทางการทำงานรวมกันอยางบูรณาการ เพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ตลอดจนพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1 P22:

KR2 P22:

KR3 P22:

KR4 P22:

จำนวนเทคโนโลยีฐานและเครื่องมือสำคัญที่ไดรับการพัฒนาใหกับสถาบัน/หนวยงานภาครัฐที่มี
พันธกิจดานการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อใหมีความทันสมัย
และเหมาะสมกับการดำเนินงานตามภารกิจที่ไดรับ (50 ระบบ/หนวย ภายใน 5 ป)
จำนวนระบบ กลไก หรือมาตรการในการจัดวางเปาหมายและทิ ศทางการทำงานร วมกั นของ
สถาบัน/หนวยงานภาครัฐที่มีพันธกิจดานการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม เพื่อบูรณาการการทำงานรวมกันในภาพรวมของประเทศ ใหสามารถเปนแกนหลักในการ
สรางหรือขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ทาทาย ตอบโจทยภาคเศรษฐกิจและสังคม (15 ระบบ ภายใน 5 ป)
จำนวนระบบและกลไกในการประเมิน และผลการประเมินสมรรถนะของสถาบัน/หนวยงานภาครัฐ
ที่มีพันธกิจดานการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ที่สามารถ
เปรียบเทียบ (Benchmark) ไดกับหนวยงานในตางประเทศที่มีพันธกิจใกลเคียงกัน เพื่อใชในการ
กำหนดชองวางในการพัฒนา (15 ระบบ ภายใน 5 ป)
รอยละของประชาชนในกลุมเปาหมายและภาคสวนตาง ๆ ที่รับรูขอมูลและเขาถึงการใหบริการดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และวิจัยของสถาบัน/หนวยงานภาครัฐที่มีพันธกิจดานการพัฒนาวิทยา
ศาสตร เทคโนโลยี การวิ จ ั ยและพัฒนานวั ตกรรม อย างแพร หลาย (เพิ ่ มขึ ้ นรอยละ 50 ของ
ประชาชนในกลุมเปาหมายและภาคสวนตาง ๆ ทั้งหมดภายใน 5 ป)
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KR5 P22:

สถาบัน/หนวยงานภาครัฐที่มีพันธกิจดานการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่อยูในฐานขอมูล Scimago Institutions Rankings เพิ่มขึ้น (10 สถาบันวิจัย)

แนวทางการดำเนินงาน

 เรงพัฒนาสถาบัน/หนวยงานภาครัฐที่มีพันธกิจดานการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่
อยูในฐานขอมูล Scimago Institutions Rankings
 เรงสนับสนุนใหสถาบันดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมทำงานเชิงบูรณาการรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น โดยเนนการรวมจุดแข็งหรือขอไดเปรียบของแตละหนวยงานในมิติที่แตกตางกัน เชน กำลังคน ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน และโครงสรางพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อกอใหเกิดการทำงานในรูปแบบภาคี
เครือขายที่แข็งแกรงและสามารถรวมกันสงมอบนวัตกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
 เรงสงเสริมใหประเทศเขารวมและมีบทบาทสำคัญในภาคีเครือขายชั้นนำของโลก เพื่อเขาถึงเทคโนโลยีข้ันแนวหนา
ไดโดยไมจำเปนตองติดตั้งโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญในประเทศ ทำใหเกิดการพัฒนาแบบกาวกระโดด
 เรงสนับสนุนการถายทอดทักษะและบมเพาะความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีขั้นสูงผานการมีนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยง
 เรงสนับสนุนใหเกิดการใช Offset Policy อยางเขมแข็ง โดยเฉพาะอยางยิ่งการถายทอดเทคโนโลยีเมื่อมีการนำเขา
เครื่องมือครุภัณฑราคาสูง เพื่อใหบุคลากรของหนวยงานไดเรียนรูเทคโนโลยีดังกลาวเชิงลึก และสามารถพึ่งพา
ตนเองได
 เรงสนับสนุนใหมีการใชสื่อและประชาสัมพันธ (Outreach Program) ที่ทันสมัยและหลากหลาย เพื่อสงเสริมการ
รับรูและเขาถึงขอมูลตลอดจนการใหบริการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางแพรหลาย ชวยเปดโอกาสให
นักวิจัย วิสาหกิจชุมชน SMEs เกษตรกร และประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากแหลงบริการ
ดังกลาวไดอยางเต็มที่

ภาคีและเครือขายความรวมมือ

 หนวยงานระดับนโยบาย : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) สำนักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)
 หนวยงานขับเคลื่อนและขยายผล : สถาบัน/หนวยงานที่มีพันธกิจดานการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม หนวยบริหารและจัดการทุน (PMU)
 หนวยงานรวมสนับสนุนทุน : บริษัทเอกชนทั้งในและตางประเทศ สถาบัน/หนวยงานที่มีพันธกิจดานการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีรายไดในการรวมลงทุน

สรุปรายชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) แผนงานยอยภายใตแผนงาน P22 (S4)
(1) ชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) -ไมมี(2) ชื่อแผนงานยอย
N44 (S4P22) ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบนิเวศ วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีของ
สถาบันดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหทันสมัย และเปนที่ยอมรับในระดับสากล
N45 (S4P22) สงเสริมการรับรูขอมูลและเขาถึงการใหบริการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของสถาบันดาน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม อยางแพรหลาย
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N46 (S4P22) ภาคีเครือขาย วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ดานตาง ๆ ของประเทศ

แผนงาน P23 (S4) ยกระดับความรวมมือดานการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/
ศูนยวิจัยกับเครือขายระดับนานาชาติ และการเปนศูนยกลางกำลังคนระดับสูงของอาเซียน
ผลกระทบและผลลัพธระดับยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนงาน P23 (S4)
ผลกระทบยุทธศาสตรที่ 4

• ประเทศไทยไดรับการยอมรับในฐานะศูนยกลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talent) ดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม และศูนยกลางการเรียนรู (Hub of Knowledge) รวมถึงศาสตรโลกตะวันออก
• ประเทศไทยมีสถาบันดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่มีผลงานและการยอมรับระดับภูมิภาคและนานาชาติ
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ ในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม

ผลลัพธยุทธศาสตรที่ 4

• ผูเชี่ยวชาญภายนอกจากภาคสวนตาง ๆ ในประเทศและตางประเทศที่เปนผูรวมวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวมทั้งถายทอดองคความรู ทักษะ และเทคโนโลยีในสถาบันดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยาง
มีนัยสำคัญ
• ประเทศไทยมีศูนยกลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talent) ของอาเซียน และศูนยกลางการเรียนรู (Hub of
Knowledge) ของอาเซียน เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ

สถานการณ ความสำคัญ ความจำเปน ชองวาง พรอมทั้งโอกาสและความทาทาย
การวิจัยผานความรวมมือระดับนานาชาติมีแนวโนมที่จะมีความสำคัญมากขึ้น โดยมีงานวิจัยที่ตีพิมพเมื่อป 2561
พบวาในป 2558 งานวิจัยใหมที่พบในฐานขอมูลของ Web of Science มีอัตราการเปนงานวิจัยผานความรวมมือนานาชาติ
มากถึง 21.3% ซึ่งโตขึ้นจากป 2543 ที่ 10.7%59 และสามารถคาดการณไดวาจะมีอัตราที่สูงขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ การโลกาภิ
วัตน ของความรวมมือดาน ววน. มีปจจัยอำนวยสำคัญ คือ 1) การพัฒนาของเทคโนโลยีที่เอื้ออำนวยใหการติดตอประสานงาน
เปนไปไดงาย ทั้งเทคโนโลยีใหมในการเดินทางและการประสานงานทางไกล รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเดิมใหสามารถเขาถึง
ไดงายขึ้น เชน ความคลอบคลุมของอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและสายการบินราคาต่ำ สงผลใหนักวิจัยจากหลายประเทศ หลาย
พื้นที่มากขึ้น สามารถเชื่อมตอกับความรวมมือระดับโลก และ 2) ความครอบคลุมระดับโลกของปญหาในยุคปจจุบัน เชน
ปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนโจทยวิจัยที่นักวิจัยจากทุกประเทศตองเผชิญเหมือนกัน ความตระหนักถึงบริบทรวมสงผลใหเกิดการ
ทำความเขาใจรวมและพัฒนาความสอดคลองของโจทยวิจัยระดับโลกมากขึ้น เกิดเปนเครือขายความรวมมือตางๆ มากมาก
การพลิกโฉม ววน. ไทย จึงควรมีเปาหมายเปนการสรางความเชื่อมโยงกับ ววน. นานาชาติ เปนสำคัญ
การวิจัยที่มีความเชื่อมโยงกับนานาชาติ สามารถแบงลักษณะไดเปน 2 ประเภท คือ การที่นักวิจัยไทยเขาหา
นานาชาติ และการที่นักวิจัยตางชาติเขาหาไทย กลาวคือ ไทยสามารถมุงสงเสริมนักวิจัยใหไดรวมวิจัยกับเครือขายนานาชาติ
ระดับโลกได ทางหนึ่ง และสามารถมุงพัฒนาความเชี่ยวชาญของสถาบันวิจัยและนักวิจัยของประเทศใหเปนที่ดึงดูดความ
รวมมือจากนานาชาติได อีกทางหนึ่ง โดยอาศัยการสนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความรวมมือเฉพาะดานที่สำคัญ

59 Ribeiro, L. C. et al. Scientometrics, 114 (2018)
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ตามแผนยุทธศาสตร ววน. หรือในประเด็นที่ไทยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือมีความเปนเอกลักษณในบริบทหรือพื้นที่ของ
ประเทศ ที่สามารถสงเสริมใหเปนที่นาสนใจสำหรับนักวิจัยตางชาติที่จะรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักวิจัยไทย

เปาหมาย (Objective)
O1 P23:

O2 P23:

สถาบัน/ศูนยวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีผลงานวิจัย
และ/หรือ เทคโนโลยี และ/หรือ นวัตกรรม รวมกับเครือขายความรวมมือระดับโลกหรือภูมภิ าค
ในการสรางผลผลิตและผลลัพธที่เปนประโยชนตอประเทศไทย
ประเทศไทยมีการพัฒนาสูความเปนศูนยกลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talent) และ
ศูนยกลางการเรียนรู (Hub of Knowledge) ของอาเซียน รวมถึงดานศาสตรโลกตะวันออก

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1 P23:

KR2 P23:

KR3 P23:
KR4 P23:

แนวทางการดำเนินงาน

จำนวนสถาบัน/ศูนยวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มี
บุคลากรวิจยั ตางประเทศทีมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญพิเศษ มารวมโครงการดาน ววน. กับ
ประเทศไทย (เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ภายใน พ.ศ. 2570)
ประเทศไทยมีศูนยกลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talent) และศูนยกลางการเรียนรู (Hub of
Knowledge) ของอาเซียน รวมถึงดานศาสตรโลกตะวันออก เพิ่มขึน้ อยางมีนัยสำคัญ (เพิ่มขึ้น
10 แหง ภายใน พ.ศ. 2570)
จำนวนโครงการวิจยั ที่เริม่ ดำเนินงาน ในสาขาที่มีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศ ผาน
เครือขายความรวมมือดาน ววน. ระหวางประเทศ (เพิ่มขึ้นรอยละ 20 ภายใน พ.ศ. 2570)
จำนวนสถาบัน/ศูนยวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน
ที่เปนสมาชิกเครือขายความรวมมือระดับนานาชาติ ดานววน. และมีโครงการรวมกับเครือขาย
(เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ภายใน พ.ศ. 2570)

 ดำเนินการโดยเชื่อมโยงกับแผนดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570
เปาหมายที่ 3:สถาบันอุดมศึกษามีสมรรถนะตรงตามอัตลักษณะจุดแข็งเพื่อใหเกิดคุณภาพในระบบอุดมศึกษา
ยุทธศาสตร 3 จัดระบบอุดมศึกษาใหม (Higher Education Transformation) แนวทางที่ 2 การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาตามอัตลักษณ
 เรงยกระดับสถาบันดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐ และหนวยงาน
ภาคเอกชน ที่เปนสมาชิกเครือขายความรวมมือระดับนานาชาติ ดานววน. และมีโครงการรวมกับเครือขาย
 เรงยกระดับสถาบันดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐ และหนวยงาน
ภาคเอกชนมีบุคลากรวิจัยตางประเทศทีมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญพิเศษ มารวมโครงการดาน ววน. กับประเทศ
ไทย
 เรงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยสถานดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตร 5 ศูนย โดยเนน
การพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ
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 เรงสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือนานาชาติ (Global Partnership) ดานการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ ดานการสรางความเปนเลิศของระบบอุดมศึกษาไทยในระดับโลก และดานการพัฒนา
สิ่งแวดลอมและสังคมอยางยั่งยืน

ภาคีและเครือขายความรวมมือ

 หนวยงานระดับนโยบาย : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
 หนวยงานขับเคลื่อนและขยายผล : หนวยบริหารและจัดการทุนวิจัยดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ (บพข.) หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากำลังคน และทุนดานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสรางนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) วิทยสถานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร
และศิลปกรรมศาสตรแหงประเทศไทย (ธัชชา)
 หนวยงานรวมสนับสนุนทุน ภาคเอกชน เครือขายนานาชาติและหนวยงานใหทุนวิจัยตางประเทศ

สรุปรายชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) แผนงานยอยภายใตแผนงาน P23 (S4)
(1) ชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship)
F13 (S4P23) พัฒนาการเปนศูนยกลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talent) และศูนยกลางการเรียนรู (Hub of
Knowledge) ของอาเซียน รวมถึงดานศาสตรโลกตะวันออก

(2) ชื่อแผนงานยอย
N47 (S4P23) พัฒนาเครือขายความรวมมือนานาชาติ (Global Partnership)

แผนงานสำคัญ F13 แกไขปญหาและตอบสนองภาวะวิกฤติเรงดวนของประเทศ
PMU ที่เกี่ยวของกับแผนงาน F13: ทุก PMUs
ความสำคัญ และ ความจำเปน
จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ผันผวน ไมแนนอน สลับซับซอน รวมทั้งคลุมเครือ กอรปกับสภาพแวดลอมที่
แปรปรวนอยางรวดเร็วทำใหเกิดสถานการณวิกฤตภายในประเทศ อีกทั้งปจจัยที่สงผลกระทบจากนานาประเทศ ที่สามารถ
สงผลกระทบตอระดับความมั่นคงของระบบสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและเชื่อมโยงตอการสรางผลกระทบใน
ระดับสากล การตอบสนองสภาวะฉุกเฉินจำเปนตองอาศัยความรูและเทคโนโลยีและนวตกรรมที่เกิดขึ้นมีความล้ำหนาเชิง
วิชาการและสหศาสตร ทันสมัยและทันตอความตองการของผูใชประโยชน เพื่อที่สนับสนุนการแกปญหาสภาวะฉุกเฉินเรงดวน
รวมถึงภัยพิบัติและโรคอุบัติใหมในปจจุบันและอนาคตจำเปนตองอาศัยการสรางองคความรู กระบวนการและผลลัพธเชิง
เทคโนโลยีใหม ดังนั้น เปาหมายและผลลัพธจากการดำเนินงานภายใตแผนงานนี้เพื่อใหสามารถตอบสนองตอการตอบโตและ
ปรับตัวตอสภาวะการณที่ไดรับผลกระทบจากสภาวะฉุกเฉินเรงดวนใหสามารถกลับมาดำเนินการไดปกติและดีขึ้น จนเปนการ
ตอยอดเพื่อเพิ่มขนาดผลกระทบทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ไปสูการยกระดับการแขงขันในบางประเด็นและการพึ่งพาตนเอง
อยางยั่งยืนได
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เปาหมาย (Objective)
O1 F13:
มุงใหความสำคัญกับการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแก
ปญหาวิกฤตของประเทศที่เปนปญหาเรงดวนทำใหประเทศไทยมีีความสามารถในการ
จัดการและฟนตัวอยางมีีประสิทธิิภาพ (Resilience) มีศักยภาพในการพึ่งตนเองดาน
ความรู กำลังคนและโครงสรางพื้นฐานดานววน. เพื่อสนับสนุนการจัดการภาวะวิกฤต
เรงดวนและการฟนตัวหลังภาวะวิกฤต
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1 F13:
จำนวนแรงงานและกลุมเปราะบางที่ไดรับการบรรเทาผลกระทบจากการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใชความรู การวิจัยและนวัตกรรม
KR2 F13:
จำนวนฐานขอมูลและศูนยขอมูลที่จำเปนเพื่อการจัดการในระดับประเทศและระดับพื้นที่
(เพิ่มขึ้น จำนวน 10 ชิ้น/ศูนยขอมูล)
KR3 F13:
จำนวนชุดความรูสาธารณะ นวัตกรรมและขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่เปนผลงานจาก
ววน. เกี่ยวกับปญหาและการจัดการเมื่อประสบภัยพิบัติและภาวะวิกฤตเรงดวนอยางเปน
ระบบ (เพิ่มขึ้นจำนวน 50 ชิ้น)
KR4 F13:
รอยละของนวัตกรรมและขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่เปนผลงานจาก ววน. เพื่อการจัดการ
ภัยพิบัติและภาวะวิกฤตเรงดวน ที่ถูกนำไปใชประโยชน (เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 80)
KR5 F13:
จำนวนขอมูลและชุดความรูเพื่อการลงทุนในการพัฒนากำลังคนและโครงสรางพื้นฐานดาน
ววน. ที่เกี่ยวของกับการรับมือภาวะวิกฤตเรงดวนเพื่อใหประเทศปรับตัวได มีความมั่นคง
ในทุกมิติ (เพิ่มขึ้นจำนวน 10 ชิ้น )
แนวทางการดำเนินงาน

 เรงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสูการผลิต (Development and Manufacture)
เพื่อใหไดผลผลิตตอบสนองตอความตองการที่เปนรูปธรรม และขยายผลไดอยาง รวดเร็ว (Scale-up and speed
up) รวมไปถึงใชเพื่อการทดสอบ สอบเทียบ เทียบวัด (Metrology, Testing, Qualification) และการสนับสนุนใน
การ Accelerate เพื่อการผลิตเชิงพาณิชยในอนาคต
 สนับสนุนวิจัยเชิงนโยบาย เพื่อใหไดมาตรการ และนโยบายในการบริหารจัดการภาวะวิกฤติและหลังภาวะ วิกฤติ
อยางมีประสิทธิภาพ เชน ปญหาโควิท ปญหาภัยแลง
 สนับสนุนใหเกิดการใชประโยชนขอมูลเพื่อใชในการติดตามวิเคราะหสถานการณและออกแบบมาตรการ อยางมี
ประสิทธิภาพ ทันเวลา
 สนับสนุนการจัดทำ Foresight และ Scenario Planning การศึกษาทางเลือกสำหรับประชาชนและภาคสวนตาง ๆ
เพื่อปรับตัว ในภาวะวิกฤติและหลังภาวะวิกฤติ
 พัฒนาความรวมมือในการทำงานบูรณาในมิติตางๆ ทั้งเชิงวิชาการและอื่นๆ จากหลายหนวยงานและภาคสวนของ
Stakeholders ทั้งในและตางประเทศ
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ภาคีและเครือขายความรวมมือ
•

หน ว ยงานระดั บ นโยบาย : กระทรวงอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทองเที่ยวและกีฬากระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวง
คมนาคม กระทรวง พลังงาน กระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง กระทรวงตางประเทศ

•

หนวยงานขับเคลื่อนและขยายผล : หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผูประกอบการ ธุรกิจเพื่อสังคม องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และหนวยงานสวนภูมิภาค

ตัวอยางชุดโครงการ ภายใตแผนงานสำคัญ F13
บรรเทาความยากจนฉับพลันในแรงงานและกลุม เปราะบางที่ไดรบั ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

แผนงาน P24 ขับเคลื่อนและบริหารแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570
สถานการณ ความสำคัญ ความจำเปน ชองวาง พรอมทั้งโอกาสและความทาทาย
การขั บ เคลื ่ อ นการพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรมให ส ามารถบรรลุ เ ป า หมายได อ ย า งคล อ งตั ว และมี
ประสิทธิภาพ จำเปนตองอาศัยระบบและกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ป พ.ศ.
2566 – 2570 สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม จำเปนตองมีการพัฒนากลไกและแนวทางผลักดันหลากหลายรูปแบบเพื่อใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายของแผนได ทั้งในสวนของการออกแบบระบบการจัดสรรทุนและบริหาร
งบประมาณ การออกแบบระบบติดตามประเมินผล และการออกแบบระบบเชื่อมโยงขอมูลเพื่อพัฒนาระบบ อววน. ให
เชื่อมโยงเปนเนื้อเดียวกัน และพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อตอการพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทยความตองการของประเทศ และ
สามารถสรางงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และสรางความเปนเลิศในระดับนานาชาติ
โดยการออกแบบที่ตั้งอยูบนขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ เนนการมีสวนรวมกับภาคสวนภาคีเชิงกลยุทธ มีระบบจัดสรร
งบประมาณที่เชื่อมโยงกับนโยบายยุทธศาสตร มีระบบติดตามประเมินผลที่วัดไดทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคา
ในการลงทุน ตลอดจนการสงเสริมการนำผลงานไปใชประโยชนในมิติตางๆ เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศอยางรวดเร็วและ
ยั่งยืน
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เปาหมาย (Objective)
O1 P24: ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมใหสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ
KR1 P24: มีระบบจัดสรรและบริหารงบประมาณดาน ววน. แบบบูรณาการที่มุงผลสัมฤทธิ์ ผานกองทุนสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบการสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสม เกิดประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคมีตนทุนหรือการใชทรัพยากร
อยางเหมาะสม มีความคุมคา (1 ระบบ)
KR2 P24: มีระบบและกลไกในการพัฒนาความเขมแข็งของระบบนิเวศ ววน และการสงเสริมและการขยายผลการนำ
งานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน ตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย (2 ระบบ)
KR3 P24: มีระบบติดตามประเมินผลการลงทุนดาน ววน. ที่วัดไดทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคาใน
การลงทุน (1 ระบบ)
KR4 P24: มีระบบบริหารจัดการขอมูลและระบบสารสนเทศที่ใชในการบริหารจัดการและนำไปสูฐานขอมูลเพื่อใช
ประโยชนในดานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามความตองการของผูใช (1 ระบบ)

แนวทางการดำเนินงาน
 ขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) อนุกรรมการ และคณะทำงานที่
เกี่ยวของ มีหนาที่กำกับทิศทางและแนวทางการดำเนินการของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ใหเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาประเทศตามแผนดาน ววน.ที่ตั้งไว
 พัฒนาระบบและกลไกดานระบบงบประมาณและการสนับสนุนที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวย แหลงงบประมาณ
จากกองทุนสงเสริม ววน. ที่ใชเปนตัวเรง (Catalyst) ในการสนับสนุนสงเสริมการขับเคลื่อนและบูรณาการดาน
การลงทุน ววน และการรวมดำเนินการกับภาคสวนตางๆ ใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาสอดคลองตามความ
ต อ งการประเทศ อี ก ทั ้ ง ร ว มกั บ แหล ง ทุ น อื ่ น อาทิ เ ช น กองทุ น อื ่ น ๆ งบประมาณจากภาคเอกชน หรื อ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ งบประมาณสวนอื่นๆทั้งในและตางประเทศ มารวมสงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อน
หนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) ที่มีการออกแบบใหรองรับครอบคลุมทุกดานการดำเนินงาน รวมถึงการ
ทบทวน ออกแบบ และเลือกใชรูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modalities) รูปแบบใหมๆ ที่เหมาะสม
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลของการสนับสนุนทุนสำหรับแผนงาน/โครงการใหบรรลุเปาหมาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) ซึ่งควรตองใชรูปแบบการสนับสนุนทุน
เฉพาะ จึงจะสามารถเอาชนะอุปสรรคและบรรลุเปาหมายที่ทาทายได
 พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาระบบนิเวศ รวมทั้งกลไกการสนับสนุนที่สำคัญ เพื่อใหตรงตามเปาหมายความ
ตองการและศักยภาพของภาคสวนตางๆ อาทิเชน การพัฒนาและผลักดัน National Technology Roadmap
สรางภาคีและเครือขายหนวยงานวิจัยผาน PMU Forum การพัฒนาหนวยบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา
แบบครบวงจร การพัฒนาและจัดทำมาตรฐานของหลักสูตรผูจัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (Research
Development and Innovation Manager: RDI manager) ด า นชุ ม ชนและพื ้ น ที ่ ด า นพาณิ ช ย และด า น
นโยบาย การพั ฒ นามาตรการส ง เสริ ม ทางการเงิ น ต อ ผู ป ระกอบการศั ก ยภาพ อาทิ มาตรการ Thailand
Business Innovation Research และ การพัฒนาสงเสริมกลไกทางการตลาด เปนตน
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 พัฒนาระบบและกลไกการสงเสริมและการขยายผลการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน เพื่อพัฒนาและ
แกไขปญหาใหแกกลุมเปาหมายหรือกลุมผูใชประโยชนอยางเปนรูปธรรมในมิติการใชประโยชนดานตางๆ ไดแก
ด า นนโยบาย ด า นเศรษฐกิ จ และด านสัง คม/พื ้ นที่ ตลอดจนการพัฒ นาระบบขอ มู ล National Research
Utilization Platform ที่จะชวยสงเสริมใหผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในระบบ ววน. มีการนำไปใช
ประโยชนเพิ่มมากขึ้น
 พัฒนาระบบและกลไกระบบการติดตามและประเมินผล โดยมีกลไกการติดตามและประเมินผลที่สำคัญ ไดแก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม และ หนวยบริหารและ
จัดการทุน รวมถึงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
 พัฒนาระบบและกลไกระบบสารสนเทศดิจิทัลและระบบขอมูล โดยการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศที่มีบทบาท
สำคัญในการเชื่อมโยงขอมูลทั้งในสวน วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และการอุดมศึกษา
 พัฒนาระบบและกลไกระบบขอมูลสถานการณและการคาดการณอนาคตดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ไดแก การศึกษาขอมูลสถานการณที่มีการปรับเปลี่ยน ตลอดจนการนำแนวคิดและเครื่องมือการคาดการณ
อนาคตเชิงยุทธศาสตร มาใชเพื่อวิเคราะหประเด็นวาระเชิงยุทธศาสตรสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อชวยใหประเทศสามารถกำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตรไดสอดคลองกับสภาวการณที่มีแนวโนม
เกิดขึ้นไดในอนาคต

สรุปรายชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) แผนงานยอยภายใตแผนงานที่ P24
(1) ชื่อแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) -ไมมี(2) ชื่อแผนงานยอย (Non-Flagship)
N48 (P24) พัฒนาระบบและกลไกสรางความเขมแข็งของระบบนิเวศ ววน.
N49 (P24) สงเสริมและขยายผลการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน
N50 (P24) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
N51 (P24) พัฒนาและเพิ่มสมรรถนะระบบขอมูลและระบบสารสนเทศดาน ววน.
N52 (P24) พัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญและเครื่องมือการคาดการณอนาคตดาน ววน.
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บทที่ 5
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2566-2570
แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ป พ.ศ.2566-2570 มุงเนนการขับเคลื่อนประเทศไทยให
กาวขามกับดักประเทศรายไดปานกลางไปสูประเทศรายไดสูง ใหมีความสามารถในการแขงขัน และพึ่งพา
ตนเองไดอยางยั่งยืน พรอมสูอนาคต โดยเศรษฐกิจสรางคุณคาและเศรษฐกิจสรางสรรค รวมทั้งระบบเศรษฐกิจ
ชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) ยกระดับสังคมและ
สิ่งแวดลอมใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน มีกำลังคนและสถาบันดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมที่สามารถ
เปนฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบกาวกระโดดและอยางยั่งยืน โดยใช
วิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม พรอมทั้งสามารถฟนตัวประเทศจากวิกฤตโควิด-19 โดยการพัฒนาและใช
ประโยชนอยางเต็มที่จากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่กาวหนา ล้ำยุคสูอนาคต พรอมทั้งรองรับ
ปรับตัวสูอนาคต โดยประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในภาพรวมของประเทศ ภายในป พ.ศ.2570 ประกอบดวย
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจไทยดวยเศรษฐกิจสรางคุณคาและเศรษฐกิจสรางสรรค ใหมีความสามารถในการ
แขงขัน และพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน พรอมสูอนาคต
 ประเทศไทยพัฒนาและผลิตวัคซีนปองกันโควิด-19 ไดเอง และยกระดับเปนศูนยกลางดานวัคซีน
ในระดับอาเซียน
 ประเทศไทยมีมูลคาทางเศรษฐกิจดานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง ผลิตภัณฑมูลคาสูง
จากสมุนไพร ดานสินคาเกษตรมูลคาสูง และเกษตรแปรรูปมูลคาสูง และดานการทองเที่ย ว
เพิ่มขึ้น
 ประเทศไทยพัฒนา ผลิตและเพิ่มการสงออกผลิตภัณฑที่เกิดจากการวิจัยและนวัตกรรมดาน
Functional Ingredients, Functional Food และ Novel Food
 ประเทศไทยมี มู ล ค า เพิ ่ มจากอุตสาหกรรมที่ส ร างผลิตภัณ ฑใหมจ ากของเสี ย /วัส ดุเหลื อ ใช
(Upcycling) เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ (เปนสวนหนึ่งของมูลคาจากเศรษฐกิจหมุนเวียน)
 ประเทศไทยมีมูลคาเพิ่มจากการนําขยะหรือของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมาใชประโยชนเพื่อเปน
วัตถุดิบทดแทนหรือนํามาสรางเปนผลิตภัณฑใหม เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ (เปนสวนหนึ่งของ
มูลคาจากเศรษฐกิจหมุนเวียน)
 ประเทศไทยเปนผูผลิตรายใหญที่สุดของอาเซียนดานอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการประกอบแบตเตอรี่และชิ้นสวนสำคัญ
 ประเทศไทยพัฒนา ผลิต และประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และอิเล็กทรอนิค
อัจฉริยะในอุตสาหกรรมเปาหมาย โดยมีสัดสวนมูลคาจากการพัฒนาและผลิตในประเทศเพิ่มมาก
ขึ้นเมื่อเทียบกับการนำเขา
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 ประเทศไทยพัฒนาและขยายระบบโลจิสติกสและระบบรางของประเทศที่ทันสมัย โดยการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาและตอยอด ใหเชื่อมตอกับเครือขายระดับภูมิภาคอาเซียน
 ประเทศไทยมีวิสาหกิจฐานนวัต กรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) ขนาดใหญที ่ มี
มู ล ค า มากกว า 1,000 ล า นบาทตอป มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น อยางมีน ัยสำคัญ เพื่อเพิ่มมูล คาจาก
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
ดานการยกระดับสังคมและสิ่งแวดลอม ใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน สามารถแกไขปญหาทาทายและปรับตัว
ไดทันตอพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก
 ผูสูงอายุไทยสามารถพึ่งตนเองได มีคุณคาและสรางมูลคาเพิ่มใหแกสังคม
 ประเทศไทยมีแนวทางเชิงนโยบายเพื่อสงเสริมใหประชาชนไทยทุกวัย ทุกกลุมมีสวัสดิการ และ
หลั ก ประกั น ขั ้ น พื ้ น ฐานที ่ เ พี ย งพอต อ การดำรงชีว ิ ต สามารถเข าถึ ง บริก ารทางสุข ภาพที่มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพอยางเทาเทียม
 ประเทศไทยมีการกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจสูภูมิภาคตางๆ มากขึ้น ลดความ
เหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระหวางพื้นที่ ประชาชนและครัวเรือนไทยในพื้นที่เปาหมายไดรับการเพิ่ม
ศักยภาพและทักษะ สามารถเขาถึงโอกาสดานเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น และสามารถพึ่งพา
ตนเองได
 สังคมไทยมีพลังทางสังคมในการรวมมือกันแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
 ประชาชนไทยมีความตระหนักในสิทธิและมีคานิยมที่สงเสริมการเปนสังคมสุจริต สังคมคุณธรรม
มากขึ้น
 ประเทศไทยมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการปลอยคารบอน
และลดปญหาสิ่งแวดลอม
 ประเทศไทยมีการวางแผน สรางความพรอมในการปองกันและรับมือภัยพิบัติอยางเปนระบบตาม
หลักวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับชุมชน สามารถลดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน
ที่เกิดจากภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได
 วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และ SMEs ไทยในระบบเศรษฐกิจฐานรากทั้งรายเดิมและรายใหมที่มี
รายไดเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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ดานการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหนาที่กาวหนาล้ำยุค เพื่อ
สรางโอกาสใหมและความพรอมของประเทศในอนาคต
 ประเทศไทยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กาวหนา ล้ำยุคสูอนาคต และเทคโนโลยีระบบโลกและ
อวกาศ (Earth Space Technology) รวมทั้งดาวเทียม เพื่อการประยุกตใชประโยชนสำหรับการ
พัฒนาประเทศดานภูมิสารสนเทศ และตอยอดสูอุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต
 ประเทศไทยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กาวหนา ล้ำยุคสูอนาคต และสรางความพลิกผัน (Game
Changer) ไดถูกนำไปใชในการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการใหม
 ประเทศไทยมีโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญ และโครงสร าง
พื้นฐานทางคุณภาพสำหรับการวิจัยขั้นแนวหนาที่ทัดเทียมมาตรฐานสากล สามารถรองรับการ
พัฒนาอยางกาวกระโดดสูอนาคต ทัดเทียมประเทศชั้นนำในเอเชีย
 ประเทศไทยมีกำลังคนที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิศวกรรม
เพื่อรองรับการวิจัยขั้นแนวหนาและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูอนาคต
 ประเทศไทยมีนักวิจัย ผูเชี่ยวชาญ และผลงานวิจัยขั้นแนวหนาแขงขันกับประเทศชั้นนำในเอเชีย
 ประเทศไทยมีเทคโนโลยีฐาน โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร และโครงสรางพื้นฐานคุณภาพ
ไดรับการพัฒนาใหสามารถยกระดับอุตสาหกรรมเปาหมายในปจจุบัน เพื่อกาวสูอุตสาหกรรมใน
อนาคตดวยการวิจัยขั้นแนวหนาและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดานการพัฒนากำลังคนและสถาบันดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหเปนฐานการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบกาวกระโดดและอยางยั่งยืน
 ประเทศไทยมี บ ุ คลากรด า นการวิ จ ัย และพัฒ นา นักวิทยาศาสตรและนวัต กร ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม เปนคุณลักษณะที่พึงประสงคที่จำเปนควบคูกับการมีสมรรถนะสูงดานวิชาชีพและ
วิชาการ
 ประเทศไทยมีบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตรและนวัตกรทักษะสูงที่ตรงตาม
ความตองการของประเทศ โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
 ประเทศไทยมีศูนยกลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talent) และศูนยกลางการเรียนรู (Hub of
Knowledge) ของอาเซียน รวมถึงดานศาสตรโลกตะวันออก
 ประเทศไทยมีระบบพัฒนากำลังคนของประเทศเพื่อยกระดับทักษะใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
 ประเทศไทยมีระบบและกลไกในการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา รวมถึง
นักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สามารถสรางผลงานที่มีคุณภาพสูงเปนที่ยอมรับในระดับสากล
ตอบโจทยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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 ประเทศไทยมีระบบนิเวศสนับสนุนใหบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา รวมถึงนักวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูงยังคงทำงานในประเทศและดึงดูดบุคลากรกลุมดังกลาวที่มี
ความสามารถสูงจากตางประเทศ
 ประเทศไทยสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดดเพื่อตอบโจทย
การพัฒนาประเทศและแขงขันไดในระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ จึงจำเปนตองการเรงรัด ผลักดันและขับเคลื่อนการใชประโยชนจากผลงานวิจัย องคความรู
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งประโยชนในเชิงนโยบาย เชิงเศรษฐกิจ/พาณิชย/อุตสาหกรรม เชิง
สังคม/ชุมชนและเชิงวิชาการ รวมทั้งการตอยอดและขยายผลการใชประโยชนในวงกวาง เพื่อใหบรรลุผลตาม
เปาประสงคและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKRs) ของยุทธศาสตร
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บทที่ 6
กลไกการขับเคลื่อนแผนดานวิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570
การขับเคลื่อนแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ใหบรรลุเปาหมายตามแผน
และสอดคลองตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร อววน. พ.ศ.2566-2570 ที่ไดกำหนดไว จึงไดมีแผนงาน
ขับเคลื่อนและบริหารแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งประกอบดวยระบบ
และกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินการและการพัฒนายกระดับเพื่อใหสามารถบรรลุผลลัพธสำคัญตามแผน 6
ระบบและกลไกสำคัญ ไดแก (6.1) กลไกคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (6.2) ระบบ
งบประมาณและการบริหารงบประมาณ (6.3) ระบบนิเวศและกลไกการสนับสนุนที่สำคัญ (6.4) การนำผลงาน
ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน (6.5) ระบบการติดตามและประเมินผล และ (6.6) ระบบ
สารสนเทศและระบบขอมูล

6.1 กลไกคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
6.1.1 บทบาทหนาที่ของ กสว. และคณะอนุกรรมการภายใต กสว.
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ทำหนาที่บริหารกองทุนสงเสริม
วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม และมี ห น า ที ่ ส ำคั ญ ในการเสนอแนะต อ สภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งมีหนาที่กำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของหนวยงานใน
ระบบวิจัยและนวัตกรรมใหสอดคลองกับแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
กสว. ได แต งตั ้ งคณะอนุ กรรมการดานตางๆ ทำหนาที่เปน กลไกหลักในการบริห ารกองทุน ใหมี
ประสิทธิภาพ ประกอบดวย
1. คณะอนุ กรรมการจั ดทำแผนดานวิทยาศาสตร วิจ ัย และนวัตกรรม และการจัดกรอบวงเงิน
งบประมาณ
2. คณะอนุกรรมการดานการเงินและงบประมาณกองทุน
3. คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย
4. คณะอนุกรรมการดานระบบการบริหารจัดการขอมูล และฐานขอมูลดานวิจัยและนวัตกรรม
5. คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมภายในสถาบันอุดมศึกษา
6. คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาระบบนวัตกรรม
7. คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาบุคลากรการวิจัยและนวัตกรรม
8. คณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย
9. คณะอนุกรรมการดานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน
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10. คณะอนุกรรมการจัดทำและกำกับติดตามตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
นอกจากนี้ในกลไกคณะกรรมการการบริหารกองทุน ยังประกอบดวย คณะกรรมการติดตามและ
ประเมิ น ผลการส ง เสริ ม ระบบวิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรมของประเทศ คณะกรรมการพิ จ ารณา
งบประมาณ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะทำงานเฉพาะกิจที่ชวยหนุนเสริมใหการบริหารกองทุนสงเสริม
ววน. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการใชจายเงินจากกองทุนอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน
6.1.2 นโยบายการทำงานบูรณาการระหวางหนวยงานและกองทุนอื่น
นโยบายของ กสว. ในการขับเคลื่อนแผนในป พ.ศ. 2566-2570 มุงเนนการทำงานบูรณาการระหวาง
หนวยงาน และกองทุนอื่นๆ ในการเปนภาคีหุนสวนดำเนินการรวมกัน ในรูปแบบตางๆ เชน
- การรวมทุนกับกองทุนอื่น อาทิ กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน กองทุนเพื่อพัฒนาการ
อุดมศึกษา กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชนสาธารณะ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช
รถใชถนน กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ กองทุนพัฒนาผูประกอบการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค กองทุนพัฒนาไฟฟา กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เปนตน
- การประสานการทำงานกับคณะกรรมการ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนแผน เชน
คณะกรรมการกำกั บ กิ จ การพลั งงาน สำนั กงานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การ
โทรทั ศน และกิ จ การโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เปน ตน รวมถึงการบูร ณาการรว มกับ
หนวยงานที่ใชประโยชนจากผลงานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
- การรวมทุนกับหนวยงานตางประเทศ และกองทุนตางประเทศ
- การรวมทุนกับเอกชน และหนวยงานในภูมิภาคหรือทองถิ่น
- การรวมสนับสนุนทุนในกรณีเรงดวนฉุกเฉินในลักษณะ Emergency Funding

6.2 ระบบงบประมาณและการบริหารงบประมาณ
กลไกการขับเคลื่อนที่เกี่ยวของกับระบบงบประมาณและการบริหารงบประมาณ ประกอบดวย แหลง
งบประมาณ หนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) และรูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modalities) เพื่อ
ทำใหการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรตามแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 มี
ทิศทางสามารถเกิดผลลัพธในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามที่ตั้งไว
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6.2.1 แหลงงบประมาณ
6.2.1.1 กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กองทุ น ส งเสริ มวิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวัตกรรม เปน กลไกสำคัญ ในการขับ เคลื่ อนการพั ฒ นา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมใหสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ โดยมีขอบเขต
ครอบคลุมทั้งการสงเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การลงทุนโครงการขนาด
ใหญ การเพิ่มสมรรถนะการรับและถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยจากตางประเทศ การสงเสริม
ความรวมมือของหนวยงาน และเรงรัดการนำผลงานไปใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชิงเศรษฐกิจ/พาณิชย/
อุตสาหกรรม เชิงสังคม/ชุมชน และเชิงวิชาการ รวมถึงการบุกเบิกงานวิจัยขั้นแนวหนาและการสรางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
การบริ ห ารกองทุ น มี แ นวคิ ด การบริ ห ารโดยมองภาพรวมของงบประมาณและทรั พ ยากรด า น
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศอยางเปนระบบ โดยใชกองทุนเปนตัวเรง (Catalyst) การพัฒนา
และขับเคลื่อนทิศทางระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหพัฒนาประเทศภาพรวมมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลแบบกาวกระโดด ลดความซ้ำซอนและเกิดการบูรณาการของแผนงานโครงการของระบบ
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยกองทุนไดจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยรับ
งบประมาณโดยมีนวัตกรรมระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุงผลสัมฤทธิ์ ซึ่งมีการ
กำหนดทิศทางและเปาหมายของงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่ชัดเจนสอดคลองกับแผนระดับชาติ มี
ระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติเชื่อมโยงขอมูลในทุกระดับ และระบบปญญาประดิษฐเพื่อ
ใชในการตรวจสอบความซ้ำซอนของแผนงานและโครงการวิจัยเพื่อลดความซ้ำซอนและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใชจายงบประมาณ รวมทั้งระบบงบประมาณกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาลที่มีความชอบธรรม เปนไปตามครรลองที่เหมาะสม ซึ่งหมายรวมถึงการบริหารจัดการที่ดี มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
6.2.1.2 แหลงงบประมาณอื่น และกลไกขับเคลื่อนการรวมมือกับแหลงงบประมาณอื่น
แหลงงบประมาณในการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ครอบคลุมถึง แหลงทุนใน
รูปแบบที่หลากหลายจากภาคสวนตางๆ ที่มีวัตถุประสงคและการดำเนินกิจกรรมที่มีเปาหมายเกี่ยวของกับการ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสงเสริมสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศในดานตางๆ
รวมกันและสามารถดำเนินการสำเร็จตามพันธกิจของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยแหลงทุนรวมใน
การขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมมาจาก
แหลงงบประมาณภาครัฐ ไดแก กองทุนตางๆ ของภาครัฐ เชน กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน
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กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ กองทุนพัฒนาผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสรางสรรค กองทุนพัฒนาไฟฟา กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ กองทุน
พัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เปนตน และหนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีการดำเนินกิจกรรม
เกี่ยวของกับ การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เชน ธนาคารของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจที่ใหบริการดาน
สาธารณูปโภค มีแหลงรายไดของหนวยงานเอง รวมถึงหนวยงานของรัฐ ที่มีหนาที่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคม และตองการนำงานวิจัยไปใชในการดำเนินการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
แหล งทุ น ภาคเอกชนและภาคส วนอื่น ๆ ทั้งในและตา งประเทศ ไดแก กองทุนของภาคเอกชน
บริษัทเอกชน องคกรเอกชนที่ไมมุงหวังกำไร เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหง
ประเทศไทย สมาคมธุรกิจตางๆ สภาวิชาชีพ มูลนิธิ รวมถึงการรวมทุนแบบ Venture Capital และ การระดม
ทุนจากภาคประชาสังคม (Crowdfunding) รวมทั้งงบประมาณจากแหลงทุนในตางประเทศ อาทิ Newton
Fund, Green Climate Fund เปนตน
กลไกขับเคลื่อนการรวมมือกับแหลงงบประมาณอื่น
สกสว. มี แ ผนในการพั ฒ นากลไกความร ว มมื อ การลงทุ น งบประมาณจากแหล ง ทุ น อื ่ น โดยใช
งบประมาณจากกองทุนสงเสริม ววน. เปนตัวเรง (Catalyst) การขับเคลื่อนการลงทุนและพัฒนาดานการวิจัย
วิทยาศาสตร นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงการใชประโยชน การตอยอด และการขยายผลโดยภาคสวน
ตางๆ ในมิติตางๆ เพื่อผลักดันใหเกิดการรวมผลิต รวมลงทุน รวมใชประโยชนและรวมขับเคลื่อนระบบ
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
ของประเทศ
6.2.2 หนวยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit หรือ PMU)
หนว ยบริ ห ารและจัด การทุน หรื อ Program Management Unit (PMU) เปน กลไกสำคัญ ในการ
บริหารงบประมาณวิจัยดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีหนาที่ในการประสานงานกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ในลักษณะของภาคีความรวมมือแบบ “จตุรภาคี” (Quadruple Helix) ผานการผสานพลังจากมหาวิทยาลัย
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนสังคม โดยทำงานในลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะของการรวมกันของ
องคกรธุรกิจตั้งแตสององคกรขึ้นไป เพื่อดำเนินกิจการหนึ่งดวยวัตถุประสงค (Consortium) ที่มีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน และการบริหารจัดการจากตนน้ำถึงปลายน้ำผานการใหทุนวิจัย มีการจัดใหมีระบบสารสนเทศ
กลางของประเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงาน มีการถายทอดการกำหนดเปาหมายและคาตัวชี้วัด
6.2.2.1 หนวยงานบริหารและจัดการทุน (PMU) ในชวงป พ.ศ. 2562-2565
ในป พ.ศ.2562-2565 ระบบการบริหารและจัดการทุนของไทย ประกอบดวยหนวยงานบริหารและ
จัดการทุน (PMU) 7 หนวยงาน ไดแก
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1.
2.
3.
4.
5.

สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) (สวก.)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากำลังคน และทุนดานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสรางนวัตกรรม (บพค.)
6. หนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.)
7. หนวยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมดานการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
6.2.2.2 การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของระบบหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU)
(1) การพัฒนาหนวยบริหารและจัดการทุนเฉพาะทาง (PMU เฉพาะทาง)
หนวยบริหารและจัดการทุนเฉพาะทาง จัดตั้งขึ้นเพื่อใหมีหนวยบริหารและจัดการทุนดำเนินการ
ครอบคลุมประเด็นเฉพาะที่สำคัญ เพื่อใหสามารถดำเนินงานไดตามเปาหมายแผนงาน เชน การมอบหมาย
ภารกิจใหสถาบันวัคซีนแหงชาติ (NVI) เปนหนวยบริหารและจัดการทุนเฉพาะทางดานการวิจัยและพัฒนา
วั คซี น เพื ่ อตอบโจทยความต องการของประเทศดานการวิจัยและพัฒนาวัคซีน ไดอยางครอบคลุมและมี
ประสิทธิผลที่ดีขึ้น และมอบหมายใหศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (TCELS) เปนหนวยบริหารและ
จัดการทุนเฉพาะทางในการสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมดานการแพทยชวงปลายน้ำ (TRL 8 – 9) และ
ผลักดันผลงานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไปสูการผลิตและใหเกิดเปนธุรกิจไดจริง เปนตน ซึ่งในชวง
แผนดาน ววน. พ.ศ.2566-2570 อาจมีการมอบหมายภารกิจใหกับหนวยบริหารและจัดการทุนเฉพาะทางใหม
เพิ่มมากขึ้น เพื่อการบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKRs) ของยุทธศาสตร พรอมทั้งตอบสนองตอ
สถานการณที่เปลี่ยนไป
(2) การพัฒนาและประสานบทบาทของหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) ตลอดหวงโซคุณคา
(Value Chain) ไปสูการนำผลงานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน
หนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) ปจจุบันเนนการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรม และการสรางองคความรู เพื่อการใชประโยชนในรูปแบบและดานตางๆ ตามบทบาทของหนวย
บริหารและจัดการทุน (PMU) อยางไรก็ตามเพื่อใหเกิดการนำผลงานไปสูการใชประโยชนที่หลากหลายและ
กวางขวางขึ้น จำเปนที่จะตองมีการรวมกันวิเคราะหชองวางเพื่อใหเกิดการวิจัยและการสรางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่มีทิศทาง รวมทั้งสามารถนำผลงานไปสูการใชประโยชนมากขึ้น และมีการทำงานเชื่อมโยงกับ
หนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทในการสงเสริมการผลิต การลงทุน การยกระดับคุณภาพชีวิต
และการใชประโยชนจากองคความรู ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหมากขึ้นอันจะกอใหเกิดความ
เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการดวยรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) ดังนั้นอาจ
จำเปนตองมีการปรับบทบาทของบางหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) ใหมุงเนนกระบวนการทำงานที่จะ
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นำไปสูการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนใหตรงกับกลุมเปาหมาย หรือ ยกระดับการทำงานรวมกับหนวยงาน
ภาคี/พันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนทองถิ่น รวมทั้งกองทุนที่เกี่ยวของที่จะรวมขับเคลื่อนการใช
ประโยชนจากงานวิจัยใหสรางผลลัพธ ผลกระทบจากงานวิจัยไดเปนรูปธรรมมากขึ้น นอกจากนี้ยังรวมถึงการ
ทบทวนบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) ที่อาจจะพัฒนาปรับปรุง
จากเดิม และไมใหซอนทับกับภาคสวนอื่นที่ดำเนินการกิจกรรมที่ใกลเคียงกันดวย เพื่อใหสอดคลองเหมาะสม
ตามสถานการณ ความทาทายของมิติการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(3) การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนทุนของหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU)
สกสว.ร วมกับ หนว ยบริ หารและจั ดการทุน (PMU) จะทบทวน วิเคราะห ออกแบบ และเลือกใช
รู ป แบบการสนั บ สนุ น ทุ น (Funding Modalities) รู ป แบบใหม ๆ ที ่ เ หมาะสมเพิ ่ ม เติ ม เพื ่ อ ยกระดั บ
ประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลของการสนับสนุนทุนสำหรับแผนงาน/โครงการใหบรรลุเปาหมาย ซึ่ง
จุดออนและอุปสรรคหลายอยางที่ผานมา อาจถูกแกไขไดดวยการออกแบบและเลือกใชรูปแบบการสนับสนุน
ทุนที่เหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย (Flagship) ซึ่งควรตองใชรูปแบบ
การสนับสนุนทุนเฉพาะ จึงจะสามารถเอาชนะอุปสรรคและบรรลุเปาหมายที่ทาทายอยางยิ่ง เชน ทุนผูกพัน
ระยะเวลามากกว า 1 ป (Multi-year Promised Grant) หรือ ทุ น ร ว มสนั บ สนุน งบประมาณสมทบ (Cofunding) เปนตน ซึ่งในบางแผนงานอาจทำในลักษณะ Commissioning Fund โดยยึดประเด็นสำคั ญหรื อ
แผนงานสำคัญ เปนตัวตั้ง เพื่อเติมเต็มในสวนที่เปนชองวาง (Gap) ที่ยังไมมีหนวยงานเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณ ทำใหครอบคลุมการดำเนินนโยบายและขัับเคลื่อนการพััฒนาวิิทยาศาสตร วิิจัยและนวััตกรรมของ
ประเทศ
6.2.3 รูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modalities)
6.2.3.1 หลักการของรูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modalities)
รูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modalities) เปนกลไกเชิงยุทธศาสตร (Strategic Mechanisms)
และภารกิจหลักดานหนึ่ง (Core Function) ของกองทุน (Funds) และหนวยงานสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนา
(Development Donors/Funding Agencies) ซึ่งใชกันทั่วไปในระดับประเทศและนานาชาติในการผลักดัน
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยกองทุนและหนวยงานสนับสนุนทุน จะออกแบบและกำหนดรูปแบบการสนับสนุนทุนที่
หลากหลาย โดยระบุวัตถุประสงค ประโยชนหลักและเปาหมายพรอมทั้งวิธีการของแตละรูปแบบอยางชัดเจน
เพื่อใชบริหารการสนับสนุนทุนอยางเปนระบบ ใหตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายของกองทุน (Funds)
อยางครบถวน และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากที่สุด รวมทั้งใชรูปแบบการสนับสนุนทุนเพื่อเพิ่มพูน
ผลสำเร็จและเสริมพลังการขับเคลื่อนของกองทุนโดยการยกระดับความรวมมือกับภาคีสำคัญ โดยเฉพาะภาคีที่
เปนจุดคานงัด ใหเกิดความรวมมือที่เขมขนมากขึ้น เชน การรวมผลิตผลงาน (Co-production) รวมสนับสนุน
ทุ น หรื อ ร ว มลงทุ น (Co-funding or Co-investment or Matching Fund) ร ว มเป น เจ า ของ (Coownership) รวมรับผิดชอบ (Joint Accountability) และสรางผลลัพธรวมกัน (Joint Outcomes) สำหรับ
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งานดาน ววน. การออกแบบรูปแบบการสนับสนุนทุน สามารถชวยขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานที่ให
ความสำคัญสูง เชน การสนับสนุนแผนงาน/โครงการที่เปนการปฏิบัติการแกไขปญหาหรือพัฒนาโดยใช R&D
การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม การทดลองและทดสอบ การสรางตนแบบ การนำรอง การพัฒนา
ตอยอด การนำไปใชประโยชนโดยตรงในเชิงนโยบาย เชิงเศรษฐกิจ/พาณิชย/อุตสาหกรรม เชิงสังคม/ชุมชน
และเชิงวิชาการ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อการใชประโยชนในพื้นที่ และการขยายผล
การใชประโยชนใหครอบคลุมทั่วถึงหรือยั่งยืน
ตารางที่ 3 ตัวอยางของรูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modalities)
รูปแบบ
การสนับสนุนทุน
1. ทุนสงเสริม
นวัตกรรมดานใหม
(Innovation
Sandbox Funding)

วัตถุประสงค/
ประโยชนหลัก
มุ  ง เน น การสนั บ สนุ น โครงการพั ฒ นาและทดลอง “นวั ต กรรมด า นใหม ” (Innovation
Sandbox) ที่สามารถใชจินตนาการสรางสรรคไดเต็มที่ โดยเฉพาะอยางยิ่ง นวัตกรรมเชิงกล
ยุทธ (Strategic Innovation) ที่จะชวยทะลุทะลวงคอขวดในการแกไขปญหาหรือการพัฒนา
แบบก า วกระโดด ซึ่ง Innovation Sandbox สามารถรวมถึง การพัฒ นานวัตกรรมและ
กระบวนการเชิงนวัตกรรมในการนำองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมไปใชประโยชนอยาง
เพิ่มพูนประสิทธิผล
รูปแบบการสนับสนุนทุนนี้ มีความยืดหยุนในเงื่อนไขการสนับสนุน และสงเสริมใหมี การ
ทดสอบภายใต ส ภาพแวดล อ มจริ ง พร อ มกั บ การติ ด ตามและประเมิ น ผลเพื ่ อ ศึ ก ษา
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมและผลสำเร็จ
2. ทุนหวงโซภาคี
มุงเนนการสนับสนุนโครงการที่ตองเปนความรวมมือระหวางหนวยงานภาคีรวมรับผิดชอบ 3
รวมรับผิดชอบ
ประเภท ที่ทำงานเชื่อมโยงสงตอรวมกันเปนหวงโซของการดำเนินงานและรวมรับผิดชอบ
(Chain of
โครงการ โดยสามารถเปนโครงการวิจัยและพัฒนา และ/หรือการใชประโยชนจากผลงานวิจัย
Accountable
องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหเกิดประโยชนโดยเฉพาะอยางยิ่งเชิงนโยบาย เชิง
Partners Funding) เศรษฐกิจ/พาณิชย/อุตสาหกรรม และเชิงสังคม/ชุมชนอยางเปนรูปธรรม โดยอยูบนกรอบ
แนวคิดและเงื่อนไขของทุน ที่วา โครงการตองมีภาคี 3 ประเภทรวมทำงาน 3 สวนตาม
บทบาทที่เชื่อมโยงสงตอกัน คือ 1) ภาคีกำหนดและกำกับนโยบายและมาตรการกฏระเบียบ
2) ภาคีวิจัยและพัฒ นานวั ต กรรม 3) ภาคีนำไปใชป ระโยชน โดยที่การวิ จั ย การพั ฒ นา
นวัตกรรมและการใชประโยชนจะประสบความสำเร็จสูง ถางาน 3 สวนและภาคี 3 ประเภทนี้
รวมดำเนินโครงการ มีการรวมคิดรวมออกแบบ รวมดำเนินงานอยางสงผลเชื่อมโยง และมี
การสะท อนผลให กัน และกัน รวมทั้งรว มมือกัน เอาชนะปญ หาอุป สรรค โดยการพัฒ นา
ปรับปรุงงานสวนของตนเพื่อเอื้อหนุนและสงตอใหสวนอื่นประสบความสำเร็จมากขึ้นและ
ยั่งยืนมากขึ้น
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การสนับสนุนทุน

วัตถุประสงค/
ประโยชนหลัก
ทั้งนี้ ควรมีการสรางความเขาใจและพัฒนาขีดความสามารถของภาคีทั้ง 3 ประเภทและการ
เสริมสรางศักยภาพของหนวยงาน และชุมชน/ทองถิ่น/พื้นที่เปาหมายของการใชประโยชน
ควบคูไปดวยเพื่อใหสามารถจัดการการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องจนเกิด
ประโยชนอยางจริงจัง
3. ทุนรวมสนับสนุน มุงเนนการสนับสนุนโครงการรวมทุนระหวางกองทุน กับภาคี ซึ่งตองการไดทั้งภาคีร  ว ม
งบประมาณ (Coดำเนินงานและเงินรวมทุน มุงเนนการดึงภาคีหนวยงานหรือกองทุนอื่นที่มีเปาหมายรวมกัน
funding)
มารวมสนับสนุนทุน (Co-funding) และนำสงผลสำเร็จรวมกัน พรอมทั้งการรวมเปนเจาของ
และรวมรับผิดชอบ (Joint Outcomes, Co-ownership and Joint Accountability)
4. ทุนสนับสนุนการ มุงเนนการสนับสนุนทุนสำหรับหนวยงานภาคีที่มีพันธกิจ/ภารกิจในเรื่องที่เปนพันธกิจ/
รวมภารกิจ
ภารกิจของกองทุนดวย โดยมุงใหหนวยงานนั้นนำนโยบาย/ยุทธศาสตร/กิจกรรม เชน ดาน
(Co-function
การวิจัย พัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีและการใชประโยชน ไปบูรณาการและดำเนินการเปน
Sourcing)
สวนหนึ่งของภารกิจของหนวยงานนั้นอยางตอเนื่องระยะยาว/ยั่งยืน (Institutionalization)
โดยเปนผลงานทั้งของหนวยงานและของกองทุน เกิดผลลัพธรวม การรวมเปนเจาของและ
รวมรับผิดชอบ (Joint Outcomes, Co-ownership and Joint Accountability) โดยปกติ
กองทุนจะสนับสนุนงบกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร/อาสาสมัคร และหนวยงาน
จะรับผิดชอบสถานที่ สาธารณูปโภค บุคลากรและบางสวนของงบกิจกรรม เปนตน
การสนับสนุนอาจมีขอตกลงเปนทุนระยะยาวตอเนื่องหลายป ตราบที่จำเปนในการบรรลุ
เปาหมายทุกปตามขอตกลง แตที่สำคัญคือ หนวยงานดำเนินการเปนภารกิจของหนวยงาน
นั้นอยางตอเนื่องยั่งยืน ทั้งนี้ ตองมีแผนและขอตกลงที่ชัดเจนในการสรางความตอเนื่องหรือ
เปลี่ยนถายความรับผิดชอบโดยไมใหผลที่เกิดขึ้นสูญหายไปอยางสิ้นเชิง (Exit Strategy) ถา
จำเปนตองหยุดการสนับสนุนทุน ในบางกรณี ควรตองมีการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของหนวยงานภาคีดวย
5. ทุนขนาดเล็ก
มุงเนนการสนับสนุนทุนเพื่อกระจายโอกาสและสงเสริมโครงการ/กิจกรรมริเริ่มขนาดเล็กใน
(Small Open
ระดับชุมชน/ทองถิ่น โดยรูปแบบสนับสนุนทุนนี้มีกระบวนการขั้นตอนการเสนอขอและการ
Grant)
พิจารณารวดเร็ว เชน Fast-track และไมยุงยากซับซอน
6. ทุนภาวะฉุกเฉิน มุงเนนการสนับสนุนทุนเพื่อมุงเนนตอบสนองสถานการณฉุกเฉินเรงดวน อยางรวดเร็ว ทันที
เรงดวน
และมีความยืดหยุน (Quick and Flexible Responses)
(Emergency
โดยมีกระบวนการเสนอและพิจารณาแบบ Fast-track และโครงการควรเห็นผลเร็ว
Funding)
รูปแบบ (Modality) นี้ เปนทุนภาวะฉุกเฉินเรงดวนในภาพรวม ที่จะขอสนับสนุนประเด็น
ฉุกเฉินเรงดวนตางๆ ที่เขาเกณฑ และบางกรณี กองทุนอาจแยกรูปแบบและกอนเงินจัดสรร
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7. ทุนผูกพัน
ระยะเวลามากกวา
1 ป
(Multi-year
Promised Grant)

วัตถุประสงค/
ประโยชนหลัก
สำหรับประเด็นเจาะจง เชน การกำหนดรูปแบบการสนับสนุนทุน “COVID-19 Response
Mechanism” ของกองทุนโลกฯ สำหรับโรคโควิด-19
มุงเนนการสนับสนุนทุนที่มีขอตกลงผูกพัน (Commitment) จำนวนเงินทั้งโครงการและ
ระยะเวลาหลายป ใหมากอยางพอเพียงที ่จ ะทำใหโครงการสามารถบรรลุผลสำเร็จ ตาม
เปาหมาย โดยมักจะกำหนดเปาหมายสุดทายที่เปนเรื่องยิ่งใหญและทาทายที่ตองทะลุทะลวง
และไปให ถึ งให ไ ด และมุงเนน การบรรลุ ตามเป าหมายสุด ท าย/ผลลั พ ธ ส ุ ด ท าย (Final
Targets/ Final Outcomes) ตามขอตกลงที่จะนำสงเมื่อสิ้นสุดโครงการ และมีการพิจารณา
ความกาวหนารายป โดยหนวยรับทุน/หนวยดำเนินการจะไดมีความมั่นใจในความตอเนื่อง
สม่ำเสมอของทุนสนับสนุนจนสิ้นสุดโครงการ

กลไกและเครื ่ อ งมื อ ที ่ จ ำเป น เพื ่ อ สนั บ สนุ น ความสำเร็ จ ของรู ป แบบการสนั บ สนุ น ทุ น (Funding
Modalities)
1. ระบบขอมูลกลางของรูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modality) ทั้งหมดที่แสดงแผนงาน/
โครงการ จำนวน/สัดสวนงบประมาณ ผลการจัดสรรงบประมาณ และผลการดำเนินงานรวมถึง
ผลผลิต/ผลลัพธ/ผลกระทบ เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กำหนดของแตละรูปแบบการสนับสนุนทุน
และภาพรวมทุกรูปแบบ
2. หลักการ เกณฑและกระบวนการในการกำหนดจำนวนเงินและสัดสวนหรือรอยละของเงินกองทุน
ทั้งหมดที่ใชจัดสรรสำหรับแตละรูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modality) โดยมีแนวทางการ
จัดสรรแบบ Strategic Agenda-based และยึดผลการดำเนินงานและใชจายงบประมาณในปที่
ผานมาของแตละรูปแบบการสนับสนุนทุน ดวย
3. ระบบของการปรับแผนและงบประมาณระหวางป (Reprogramming) ของกองทุน ที่กำหนดไว
อยางชัดเจนและมีระเบียบรองรับ เพื่อขอปรับเพิ่ม/ลด หรือโยกงบประมาณ และ/หรือ ปรับ
กิจกรรมและเปาหมาย ของแผนงาน โครงการและรูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modality)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและอุดจุดออนของการจัดสรรและใชเงินทุนสนับสนุน โดยการ
พิจารณาจะใชเหตุผลความจำเปน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประโยชนอยางชัดเจนที่จะเกิดจากการปรับ
แผน/งบประมาณ ผลการดำเนินงาน ความเปนไปไดของการดำเนินงานและใชจายงบประมาณ
ตามแผนและเวลาที่กำหนด
4. ระบบการสนั บ สนุ น ทุ น ต อ สำหรั บ โครงการที ่ ส ิ ้ น สุ ด (Continued Funding) เป น กลไกเพิ่ ม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลที่กองทุน/หนวยสนับสนุนทุน ใชในการสนับสนุนทุนตอใหโครงการที่
สิ้นสุดตามขอตกลงตอไปอีก โดยในชวงปลายโครงการ ผูรับทุนสามารถเสนอขอตอทุนและต อ
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โครงการ ซึ่งปกติจะมีเงื่อนไขเขมขนในการพิจารณาตางจากโครงการที่เสนอขอใหม ตัวอยางเชน
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (กองทุนโลกตานเอดส วัณโรค
และโรคมาลาเรีย) มีระบบของชองทางการสนับสนุนทุนตอ (Rolling Continuation Channel)
ซึ่งมีคณะทำงาน พิจารณาโดยใชปจจัยเงื่อนไขการพิจารณาที่เขมขน วาโครงการที่กำลังจะสิ้นสุด
และแสดงความจำนงจะขอทุนตอนั้น อยูในขายควรจะไดรับการพิจารณาสนับสนุนทุนตอหรือไม
โดยพิ จ ารณาจากระดั บ ความสำเร็ จ ของการดำเนิ น งาน (Performance Rating) และการที่
โครงการสามารถสรางเกิดผลกระทบหรือแนวโนม (Potential) ในการจะทำใหเกิดผลกระทบที่
ชัดเจนวัดได (Measurable Impact) ตอเปาหมายนั้นๆ และพิจารณาดานความยั่งยืน โดยเฉพาะ
การมีแหลงทุน ขนาดใหญ อื่ นๆ มาสนับสนุน นอกจากนี ้ ในบางกรณีที่เ ป นข อยกเวนจริงๆ ก็
สามารถพิจารณาสนับสนุนทุนตอใหได ดวยเหตุผลที่วา โครงการมีความจำเปนยิ่งยวดในการที่ตอง
ขอทุนตอ เนื่องมาจากสถานการณรุนแรงหรือฉุกเฉินที่ไมไดคาดคิดมากอนทำใหเกิดอุปสรรคใหญ
หลวงในการดำเนินโครงการ
การสนับสนุนทุน ใหเปน “ระบบ” ประกอบดวยหลายรูปแบบ (Modality) ที่มีความความโดดเดนที่
แตกตางกัน ซึ่งแตละรูปแบบ จะสนับสนุนทุนตามเปาหมาย ขอบเขต เงื่อนไขและ วิธีการ/ขั้นตอนการเสนอ
และพิจารณาอนุมัติ ตามที่กำหนด บางรูปแบบใชกับหลายแผนงาน/โครงการ แตบางรูปแบบถูกออกแบบมาใช
เฉพาะเจาะจงกั บ แผนงาน/โครงการเดี ย วก็ได และเมื่อใชทุกรูป แบบประกอบกัน แลว ก็จ ะทำใหบ รรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของกองทุน/หนวยสนับสนุนทุนอยางครบถวน
6.2.3.2 รูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modalities) ของ กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมในปจจุบัน
(1) ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ (Strategic Fund) เปนการสนับสนุนทุนแบบใหมีการแขงขันโดย
จัดสรรงบประมาณใหกับหนวยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit: PMU) เพื่อ
นำไปสนับสนุนทุนแกหนวยงานระดับปฏิบัติและนักวิจัยโดยตองเปนการทำวิจัยที่เนนตอบยุทธศาสตร
และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
(2) ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประกอบดัวย
a) Basic Research Fund งานวิจัยพื้นฐานที่ตอบยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา สรางความ
เขมแข็งของงานวิจัยและปูพื้นฐานเพื่อนำไปสูการวิจัยที่สนับสนุนยุทธศาสตรประเทศ โดยการกำหนดกรอบ
และจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานที่เปนการพัฒนานักวิจัย เพื่อสรางองคความรูและสราง
ความเขมแข็งของงานวิจัยและการบริหารงานวิจัยของสถาบันความรู และสถาบันวิจัยในหนวยงานเพื่อตอบ
โจทยประเทศ
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b) Functional-based Research Fund กำหนดกรอบและจั ด สรรงบประมาณตรงไปที่
หนวยงานที่มีภารกิจเฉพาะ (ที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา) เพื่อสรางความเขมแข็งดานวิจัยที่ตรงกับพันธกิจของ
หนวยงานและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
6.2.3.3 ตัวอยางรูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modalities) ใหมในป พ.ศ. 2566-2570
(1) ทุนผูกพันระยะเวลามากกวา 1 ป (Multi-year Promised Grant)
เปนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับแผนงานที่เปนประเด็นยุทธศาสตรใหญที่สำคัญ เพื่อให
เห็นผลลัพธในภาพรวมที่จะเกิดขึ้นไดชัดเจน ซึ่งอนาคตจะมีการพัฒนาไปสู Block Grant with Multi-year
Commitment ที่จัดสรรเงินใหเปนกอนทั้งโครงการภายใตเงื่อนไขและขอตกลงที่ชัดเจน โดยพิจารณากรอบ
วงเงินตามศักยภาพของหนวยงานนั้นๆ ที่สามารถสรางผลลัพธใหแกประเทศที่ชัดเจนโดยไมพิจารณาราย
โครงการตอไป เพื่อสนับสนุนทุนที่ผูกพันจำนวนเงินและระยะเวลาที่เพียงพอเพื่อใหสามารถบรรลุผลสำเร็จตาม
เปาหมายและหนวยรับงบประมาณมีความมั่นใจในความตอเนื่อง โดยอาจจะไมไดรับงบประมาณทั้งหมดใน
คราวเดียว แตสามารถคาดการณไดวาจะไดรับงบประมาณชวงเวลาใดและจำนวนเทาใด และเปนการจัดสรร
งบประมาณในรูปแบบการมีขอตกลงผูกพันเงินกอนที่ครอบคลุมคาใชจายหลายประเภทของโครงการหรื อ
แผนงานโดยหนวยงานสามารถวางแผนการใชงบประมาณเองโดยมีความรับผิดชอบตอผลลัพธที่จะสงมอบ
ทั้งนี้ เปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
ความจำเปนในการจัดสรรงบประมาณแบบ Multi-year Promised Grant เนื่องจากโครงการวิ จัย
และนวัตกรรมมีหลายลักษณะขึ้นอยูกับธรรมชาติของงานวิจัย ซึ่งการวิจัยบางลักษณะสามารถแบงสวนและทำ
ใหแลวเสร็จทีละสวนไดภายใน 1 ป ในขณะที่งานวิจัยจำนวนมากจำเปนตองดำเนินการอยางตอเนื่องหลายป
ตัวอยางเชน งานวิจัยทางการแพทยที่ตองมีการเก็บขอมูลพัฒนาการ/การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในคนหรือ
สัตว งานวิจัยที่ตองมีการเก็บขอมูลตอเนื่องหลายปเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลง งานวิจัยที่ตองมีการสรางหรือ
พัฒนาชิ้นงานหรือเครื่องมือที่ตองใชระยะเวลาทำงานอยางตอเนื่องระยะยาว งานวิจัยเชิงสังคมศาสตรที่ตองมี
การเก็บขอมูลเชิงพฤติกรรมที่ตองอาศัยระยะเวลานานในลักษณะ Cohort Study หรือ Longitudinal Study
งานวิจัยและนวัตกรรมที่ตองใชระยะยาวเหลานี้ จำเปนตองใชเวลาและจำเปนตองวางแผนงบประมาณอยาง
เพียงพอในระยะยาวมากกวา 1 ป หรือในกรณีที่งานวิจัยและนวัตกรรมจำนวนมากจำเปนตองทำงานรวมกับ
ภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญที่มีศักยภาพที่เกิดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิ จ สู งนั ้ น ภาคเอกชนที ่ ร  ว มดำเนิน การจำเปน ตองมีการลงทุนและจัดสรรทรัพยากรเพื่อรวม
ดำเนินการในระยะยาวตอเนื่องหลายป หากภาครัฐไมสามารถใหความมั่นใจในการสนับสนุนทุนวิจัยและ
นวัตกรรมแบบระยะยาวตอเนื่องหลายปไดตามลักษณะของงานดังกลาว ภาคเอกชนที่มีศักยภาพอาจไมสนใจ
ร ว มลงทุ น หรื อ อาจจะทำได แ ต โ ครงการขนาดเล็ ก ที ่ ม ี ผ ลกระทบต่ ำ นอกจากนี ้ การจำกั ด ระยะเวลา
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพียง 1 ป อาจจะทำใหผูวิจัยออกแบบงานวิจัยและนวัตกรรมเปนแบบระยะสั้น
และไมตอเนื่อง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอคุณภาพของกระบวนการดำเนินงาน และความสมบูรณของงานใน
ภาพรวม
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แนวทางการจั ดสรรงบประมาณในรูป แบบนี้ ตองผานความเห็น ชอบจากคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และหนวยรับงบประมาณสามารถของบประมาณตอเนื่องไดโดยอิงคำ
ของบประมาณเดิม แตตองรายงานความกาวหนาการดำเนินงานเทียบกับแผน หากผลการดำเนินงานเปนไป
ตามแผน แผนงานนั้นจะไดรับงบประมาณในปถัดๆไป
ตัวอยางลักษณะของแผนงาน :
- แผนงานที่เปนจุดมุงเนนสำคัญ (Flagship) ในแผนดาน ววน. ของประเทศ
- แผนงานที่เกี่ยวของกับ Capacity Building ของหนวยงานหรือองคกรในรูปแบบพิเศษที่ตองการ
ลงทุ น ต อ เนื ่ อ งและระยะยาว หรื อ เป น การทำงานข ามหน ว ยงาน และเป น ศู น ย เ ชี ่ ย วชาญ
ระดับประเทศ เชน การพัฒนาศูนยวิจัยเฉพาะทาง เปนตน
- แผนงานหรือโครงการที่จำเปนตองใชระยะเวลานานในการเก็บผลการวิจัย เชน การพัฒนาพันธุ
พืชและพันธุสัตว การพัฒนายา และวัคซีน เปนตน
- แผนงานที่มีภาระผูกพันกับตางประเทศ โดยเฉพาะที่เปนรูปแบบใหมๆ ที่เปนการทำงานที ่มี
เปาหมายชัดเจนในการตอบโจทยปญหาสำคัญที่มีผลกระทบสูง
(2) ทุนรวมสนับสนุนงบประมาณสมทบ (Co-funding)
เปนการรวมสมทบจากภาคเอกชน ภาคีเครือขาย หรือกองทุนแหลงอื่น เชน การสนับสนุนงบประมาณ
สมทบในกองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (Innovation Fund) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท.)
โดยเป น กองทุ น เอกชนช ว ยเอกชน คื อ ระดมทุน จากภาคเอกชนขนาดใหญ เพื่อสงเสริม และสนั บ สนุ น
ภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กในการพัฒนาหรือประยุกตใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม มุงเนน
โครงการนวัตกรรมที่มีศักยภาพและเกิดผลกระทบเชิงบวกทางดานการผลิต การคา การลงทุน การจัดการ และ
การตลาดอยางชัดเจน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถศักยภาพในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมไทยทั้งในระดับ
ภูมิภาคจนถึงระดับชาติได ตลอดจนสรางโอกาสทางการแขงขันใหธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเขมแข็งและเติบโต
อยางยั่งยืน การลงทุนรวมจากกองทุนสงเสริม ววน. มีเปาหมายมุงเนนในการสงเสริมและสนับสนุนทิศทางการ
พัฒนาการทำงานของภาคเอกชนและประชาสังคม และเขามารวมดำเนินงานและลงทุนในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ โดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมใหเติบโตมากยิ่งขึ้น

6.3 ระบบนิเวศและกลไกการสนับสนุนที่สำคัญ
กิจกรรมการขับเคลื่อนตองอาศัยมาตรการอื่นๆ นอกเหนือจากการสนับสนุนทางการเงิน (Financial)
ที่เนนซึ่งทุนวิจัยพัฒนา (Grants) เพียงอยางเดียว โดยในกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม จะมีการกำหนด 5 เสาหลักการพัฒนา (Development Pillars) ซึ่งเปนระบบงานยอยและกลไกใน
การขับเคลื่อน ไดแก
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6.3.1 ระบบการสนับสนุนและสรางความเขมแข็งในการบริหารโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร และ
งานวิจัยและนวัต กรรม นอกเหนือจากการจัดสรรงบประมาณเพื่ อกิจ กรรมดานวิ ทยาศาสตร วิจัยและ
นวั ต กรรมแล ว ต องผลั กดั น ใหเ กิ ดการเชื ่อมตอระหวางภาคสวน เชน การพัฒ นาและผลักดัน National
Technology Roadmap เปนสวนหนึ่งในการทำแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่อาศัยการมีสวน
รวมจากผูใชจริง การพัฒนารูปแบบการใหทุนใหมที่ตอบโจทยที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมไปถึงออกแบบ
เครื่องมือและกลไกการเสริมสรางความเขมแข็งดานการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมใหกับหนวยงาน
และบุคลากรของหนวยงานในระบบ ววน. เพื่อใหสามารถสงมอบผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบไดตาม
เปาหมาย โดยมีตัวอยางของกิจกรรมสำคัญ เชน การพัฒนากลไกการทำงานรวมกันเชิงพื้นที่ การพัฒนากลไก
การใชกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ผลักดันและขับเคลื่อนผลงานดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อมุงพัฒนาศักยภาพบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม สามารถนำไปใชในการพัฒนา/สรางกิจการ
เพื่อสังคมขึ้นในชุมชนและพื้นที่ และมีการทำงานเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย อยางเปนรูปธรรมและการพัฒนา
เอกชนใหเปน Innovation-Driven Enterprise (IDE) สรางภาคีและเครือขายหนวยงานวิจัยผาน PMU
Forum ตลอดจนการพัฒนายุทธศาสตรความรวมมือนานาชาติ นอกจากนี้ไดมีการสรางเครือขายการนำ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน (RU Network) เพื่อใหเกิดการบูรณาการผลผลิตจากงานวิจัยและ
นวั ต กรรมเป น ภาพใหญ และสร า งพลั งในการขับ เคลื่อนจนเกิดผลกระทบตอการพัฒ นาประเทศทั้งดา น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ไดอยางเปนรูปธรรม
6.3.2 ระบบการบริหารความรูและทรัพยสินทางปญญาของประเทศ เนนการสรางสมดุลระหวาง
การคุมครอง และการผลักดันสูการใชงานจริง โดยทำงานรวมกับหนวยงานดานทรัพยสินทางปญญาของ
ประเทศ เชน ผลักดันและพัฒนากลไกเพิ่มเติมเพื่อนำ พ.ร.บ. สงเสริมการใชประโยชนจากผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. ... (Thai Bayh-Dole Act) สูการใชงาน การพัฒนาหนวยบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา
ของหนวยงานที่ทำวิจัยแบบครบวงจรใหมีความเขมแข็งในการนำผลงานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมที่
เกิดขึ้นไปสูการใชประโยชนอยางกวางขวาง ระบบการรวบรวมฐานขอมูลดานการจัดการทุนทางวัฒนธรรม
การสรางกลไกแลกเปลี่ยนเรียนรูและเครือขาย ผานการพัฒนาแพลตฟอรมของการจัดการความรูดานการ
บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม (RDI KM Online Platform) แพลตฟอรมบริหารจัดการเทคโนโลยีและ
ทรั พ ย ส ิ น ทางป ญ ญา (TLO - Online Database Platform) ของประเทศ และมี ก ารพั ฒ นา National
Research Utilization Platform ที ่ จ ะช ว ยส ง เสริ ม ในเชิง นโยบายให ผ ลงานด า นวิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และ
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในระบบ ววน. มีการนำไปใชประโยชนเพิ่มมากขึ้น โดยไดพัฒนาแพลตฟอรมทั้งแบบ
ออนไลนและออฟไลนเชื่อมโยงระหวางผูผลิตผลงานวิจัยกับผูใชประโยชน สรางกลไกกับหนวยงานที่มีบทบาท
ขับเคลื่อนและนำผลงานวิจัยไปใช รวมทั้งดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสมกับผูใชประโยชนดานตางๆ ไดแก ดาน
นโยบาย ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานวิชาการ ตัวอยางเชน Tech2Biz เปนแพลตฟอรมการจับคูความ
ต อ งการด า นเทคโนโลยี ร ะหว า งเอกชนกั บ งานวิ จ ั ย ซึ ่ ง ระบบนี ้ เ ข า มาช ว ยอำนวยความสะดวกให กั บ
Technology Seeker ใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยี ผลงานวิจัย ทรัพยสินทางปญญาและ
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บริการจาก Technology Provider ภายในประเทศ อีกทั้งยังมีระบบคนหาผูเชี่ยวชาญ/นักวิจัยตามพื้นที่ตางๆ
ซึ่งจะชวยอำนวยความสะดวกสำหรับเอกชนหรือผูประกอบการที่อยูทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ไดพัฒนา
แพลตฟอรมการสื่อสาร “Research Cafe” ที่เปนแหลงรวมความรูจากผลงานดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหอยูรูปแบบที่เขาใจงายเพื่อสรางการรับรูไปสู
สาธารณะ และยกระดับใหประเทศไทยเปนสังคมแหงการเรียนรูบนฐานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
6.3.3 ระบบโครงสรางพื้นฐาน มาตรฐาน กฎหมาย กฎระเบียบ คือ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทั้ง
ที่เปนกายภาพ และดานกฏหมาย เชน มีสวนรวมในการพัฒนาแพลตฟอรมเมืองอัจฉริยะและการพัฒนาพื้นที่
สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานทางสังคมผานการจัดสรรทุน การพัฒนามาตรฐานของระบบธรรมาภิบาลในระบบ
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของไทย การพัฒนาและจัดทำมาตรฐานของหลักสูตรผูจัดการงานวิจัย พัฒนา
และนวั ตกรรม (Research Development and Innovation Manager: RDI Manager) ดานชุมชนและ
พื ้ น ที่ ด า นพาณิ ช ย และด า นนโยบาย หลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี แ ละทรั พ ย ส ิ น ทางป ญ ญา
(Technology Licensing Officer: TLO) หลักสูตรนักบริหารงานวิจัยระดับปฏิบัติการ (Project Officer: PO)
เปนตน เพื่อใหมีบุคลากรที่มีศักยภาพและจำนวนเพียงพอ และครอบคลุมไปถึงการพัฒนามาตรฐานดานการ
ประเมินผลลัพธและผลกระทบจากการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในประเทศผานเครือขายผู
ประเมิน
6.3.4 กลไกอื่นๆนอกระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยจะมีการเรงพัฒนาและยกระดับ
กลไกมาตรการเพื่อสรางระบบนิเวศที่เหมาะสมใหประเทศมีตลาดนวัตกรรมได เชน พัฒนามาตรการสงเสริม
ทางการเงินตอผูประกอบการศักยภาพ อาทิ มาตรการ Thailand Business Innovation Research การ
กระตุนความตองการภาครัฐ (Government Procurement) การพัฒนาเสนทางอาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ
บุ ค ลากรในระบบวิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให เ กิ ด RDI Manager
Mobilization เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรขามหนวยงาน/องคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน อัน
จะนำไปสูการยกระดับความรูและทักษะของ RDI Manager ใหสามารถบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรมใหมีความเปนมืออาชีพมากยิ่งขึ้น การพัฒนากลไกเชื่อมตอการใชวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ในระดับพื้นที่ดวยกลไกแผนพัฒนาจังหวัด เปนตน
6.3.5 ระบบการอุดมศึกษา มีความสำคัญอยางยิ่งในการทำงานแบบเชื่อมโยงและบูรณาการกั น
ระหวางระบบอุดมศึกษาและระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนใหแผนบรรลุผลสำเร็จ
เนื่องจากระบบอุดมศึกษาเปนฐานสำคัญในการสรางบุคลากรและผลงานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
จึงจำเปนที่จะตองบูรณาการขับเคลื่อนภายใตกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม โดยสวนการอุดมศึกษามุงเนนสรางบุคลากรดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ
อยางเพียงพอ และการมุงเนนการสรางผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคลองกับทิศทาง
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศและศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันดานวิทยาศาสตร
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และวิจัย ตลอดจนการทำงานรวมกับหนวยงานอื่นในรูปแบบจตุรภาค (Quadruple Helix) ซึ่งจะหนุนเสริมให
บรรลุ เ ป าหมายร ว มกั น ตามกรอบนโยบาย และยุทธศาสตรดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจ ัย และ
นวัตกรรม พ.ศ.2566-2570

6.4 การนำผลงานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน
ประเด็นสำคัญของการยกระดับการพัฒนาประเทศ คือการสงเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการ
นำผลงานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไปใชตอบความตองการของประชาชนในทุกภาคสวน และ
สามารถชวยพัฒนาหรือแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศได อีกทั้งในปจจุบันระบบวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวั ต กรรม มี ร  า งพระราชบั ญ ญั ต ิ ส  งเสริ ม การใชป ระโยชนจ ากผลงานวิจ ั ย และนวัต กรรม พ.ศ. .... และ
คณะอนุกรรมการดานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน เปนกลไกสำคัญที่เอื้อตอการสรางและ
นำผลงานวิจัยไปใชประโยชน จึงจำเปนที่จะตองเรงสรางระบบ/กลไกหนุนเสริมเพื่อทำใหเกิดการนำความรู
ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช ประโยชน ได อย างรวดเร็ว และแพรหลายมากขึ ้น ครอบคลุ ม
กลุมเปาหมายหรือกลุมผูใชประโยชนอยางเปนรูปธรรมในมิติการใชประโยชนดานตางๆ
6.4.1 ขอบเขตและจุดมุงเนนของการนำผลงานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน
การใชประโยชนดานนโยบาย เปนการนำผลงานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไปใช
ประโยชนในกระบวนการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร แผน มาตรการ กฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติ
หรือใชประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย และการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ โดยมีเปาหมาย คือ ใหเกิดการ
พัฒนา กำหนด หรือปรับปรุงนโยบายที่เปนลักษณะ Evidence Based และสามารถสงผลดานการแกไขปญหา
และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมไดอยางแทจริง
การใชประโยชนดานเศรษฐกิจ/พาณิชย/อุตสาหกรรม เปนการนำผลงานดานวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนเชิงพาณิชย โดยมีเปาหมาย คือ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม ลดการพึ่งพาเทคโนโลยี
จากตางประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสินคาและการบริการ และเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ โดยเชื่อมการทำงานกับภาคเอกชนและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของที่มีบทบาทในการ
สงเสริมการใชนวัตกรรมในภาคเอกชนในการนำงานวิจัยสูการใชประโยชนที่มีรูปแบบที่หลากหลาย
การใชประโยชนดานสังคม/ชุมชน เปนการนำผลงานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ไปใชประโยชนในการเปลี่ยนวิธีคิด พฤติกรรม ของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของหรือเกิดการนำไปปฏิบัติจริงโดยมี
เปาหมาย คือ เพื่อทำใหเกิดการพัฒนาคน ชุมชน ทองถิ่น สรางสังคมที่มีคุณภาพ และสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น หรือ
นำไปสูการแกไขปญหาของชุมชนหรือสังคม ตลอดจนสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน โดยเชื่อมการทำงานกับ
หนวยงานภาครัฐทั้งสวนกลางและในทองถิ่นที่มีบทบาทในการสงเสริมการใชประโยชนจากงานวิจัยและ
นวัตกรรมในชุมชน ทองถิ่น ใหเกิดการขยายผลในวงกวาง
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การใชประโยชนดานวิชาการ เปนการนำผลงานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไปใช
ประโยชนในดานวิชาการ ทั้งการวิจัย การตอยอดองคความรู และเผยแพรผลงานวิชาการ การเรียนการสอน
และการจัดการเรียนรู
6.4.2 แนวทางการขับเคลื่อนการนำผลงานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน
สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อใหเกิดการนำผลงานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตรรมไปใช
ประโยชนไดมีการแบงแนวทางออกเปน 5 กลุมกิจกรรมหลัก โดยใหการดำเนินงานสอดคลองกับ พ.ร.บ.การ
สงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562 ในสวนที่ 5 การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช
ประโยชน ดังแสดงในภาคผนวก
1. การจัดการความรู เปนการทำใหเกิดองคความรูจากผลงานวิจัย และความรูที่กระจัดกระจาย
เพื่อใหพรอมใช ตรงตามความตองการของผูใชประโยชน อาทิ การรวบรวม สังเคราะห คัดกรอง
และสรุป ขอมูล เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพยสินทางปญญาที่มีศักยภาพในการใชประโยชน
เปนตน โดยควรเปนการจัดการความรูที่คำนึงถึงความตองการของผูใชประโยชนดวย
2. การสรางกลไกและแพลตฟอรมเชื่อมโยงสองทาง (Two Ways) ระหวางผูผลิตผลงานดาน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (Supply Side) และผูใชประโยชน (Demand Side) ที่เอื้อให
เกิดการจับคู การสงตอ รวมถึงการเชื่อมโยงความตองการของผูใชประโยชนใหกับผูพัฒนาผลงาน
ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หรือการขับเคลื่อนและผลักดันผลงานดานวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมไปสูการใชประโยชนรวมกันได โดยมุงเนนใหเปนกลไกหรือแพลตฟอรมกลาง
ระดับประเทศและสาขาสำคัญที่ ออกแบบใหสะดวกสำหรับผู ใชประโยชนและมี การนำเสนอ
ผลงานที่เปนปจจุบัน รวมทั้งไดผานกระบวนการคัดกรองผลงานที่พรอมใชประโยชน ซึ่งกลไก
ดังกลาวจะครอบคลุมถึงการดำเนินงานของหนวยประสานงานกลาง หรือหนวยขับเคลื่อนการใช
ประโยชน
3. การสรางความเชื่อมั่นในผลงานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มุงเนนสรางการรับรูและ
การยอมรับ ให แกผ ู ใชป ระโยชนและสาธารณะ ในดานคุณภาพและมาตรฐาน ประสิทธิภ าพ
ประสิทธิผล และความคุมค า โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวของ อาทิ การผลักดันใหเกิด การรั บ รอง
มาตรฐาน การสรางความตระหนัก หรือการสาธิตใหเห็นรูปธรรมของประโยชนจากผลงานดาน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เปนตน
4. การถายทอด ตอยอด ขยายผลการใชประโยชน และการเผยแพรผลงานดานวิทยาศาสตร
วิ จ ั ย และนวั ต กรรมไปสู  ก ลุ  ม ผู  ใ ช ป ระโยชน รวมทั ้ ง หนุ น เสริ ม ให ม ี ก ระบวนการขยายผล
ความสำเร็จของการใชผลงานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมทั้งในเชิงพื้นที่ และเชิงประเด็น
ตลอดจนขยายผลผานการสื่อสารเชิงสาธารณะเพื่อใหเกิดการรับรู และการใชประโยชนในวงกวาง
5. การเพิ่มศักยภาพใหกลุมผูใชประโยชน มีความพรอมในการนำผลงานดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมไปใช อาทิ การพัฒนาการเปนผูประกอบการใหกับภาคเอกชน กลุมวิสาหกิจชุมชน และ
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ผูประกอบการรายยอย ที่เปนผูรับการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทักษะสำหรับ
ผูใชประโยชนในการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม การสรางผูนำการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่มี
ทักษะในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปขยายผลในวงกวาง การสนับสนุนการรวมกลุมและ
การเขาถึงเทคโนโลยี นวัตกรรมพรอมแหลงทุนสำหรับผูใชประโยชนในชุมชน เปนตน ทั้งนี้ควร
ตองคำนึงถึงความตองการและบริบทของกลุมผูใชประโยชนดวย

6.5 ระบบการติดตามและประเมินผล
6.5.1 ระบบติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
การติดตามและประเมินผลในระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) มีการดำเนินการแตกตาง
กันในแตละระดับ ทั้งนี้ในสวนของการติดตามและประเมินผลในระดับของกองทุนสงเสริม ววน. เปนกลไก
สำคัญที่จะนำไปสูการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ตามมาตรา 64 แหงพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ พ.ศ.2562 กำหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและ
นวัตกรรม ซึ่งประธานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ไดลงนามคำสั่ง
สภานโยบายการอุ ดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัต กรรมแห งชาติ ที่ 8/2562 เรื่องแต งตั ้งประธาน
กรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร การ
วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยมีสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และ
นวัตกรรม (สกสว.) ทำหนาที่เปนเลขานุการ
นอกจากนี้ยังมีกลไกการประเมินผลระดับนโยบาย ตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติสภานโยบาย
การอุ ด มศึ กษา วิ ทยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2562 เพื่อประโยชนในการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร แผนดานการอุดมศึกษา และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ ตามมาตรา 11(1) ใหสภานโยบายแตงตั้งคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องตาม
มาตรา 18 เพื่อดำเนินการดังกลาวแลวรายงาน ใหสภานโยบายทราบ ตามหลักเกณฑและระยะเวลาตาม
ระเบียบที่สภานโยบายกำหนด โดยมีสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ (สอวช.) ทำหนาที่เปนเลขานุการ
การติ ด ตามและประเมิ น ผลของเป าหมายและผลสั มฤทธิ ์ท ี ่ ส ำคั ญ เป น กลไกสำคั ญหนึ ่ ง ในการ
ขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ให
สามารถตอบสนองต อทิศทางและการพัฒนาตามที่ กำหนดไวในยุทธศาสตร นโยบาย ซึ่งการติดตามและ
ประเมิ น ผลที ่ ด ี ต  อ งมี ก ารวิ เ คราะห ข  อ มู ล และการรายงานผลย อ นกลั บ (Feedback) ระหว า งหน ว ยรั บ
งบประมาณ ผูประเมิน และกองทุน เพื่อนำผลที่ไดจากการประเมินผลใหเปนสารสนเทศในการเรียนรู ปรับปรุง
และพัฒนาการดำเนินงานอยางเปนระบบดวย โดยการติดตามและประเมินผลตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
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สำคัญควรครอบคลุมทุกระดับ ทั้งระดับการแปลงนโยบายและยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ และระดับการปฏิบัติ
ซึ่งเนนที่ผลสัมฤทธิ์และกระบวนการดำเนินงาน ตลอดจนไมเปนภาระที่เกินจำเปนตอหนวยงานที่ถูกประเมิน
โดยคณะกรรมการและหนวยงานที่เกี่ยวของที่สำคัญในระบบติดตามและประเมินผล ไดแก
6.5.1.1 บทบาทคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) มีหนาที่หลักในการกำหนดและกำกับ
แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 และบริหารกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม และรวมไปถึงการติดตามใหมีการปรับปรุงและแกไขระบบหรือกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย
และนวั ต กรรมให มีป ระสิทธิ ภาพ มี มาตรฐาน เพื่อใหส ามารถนำผลงานวิจ ัย ไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
ประเมิ น ผลการใช ง บประมาณของหน ว ยงานในระบบวิ จ ั ย และนวั ต กรรม เพื ่ อ ให เ ป น ไปตามแผนด า น
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570
6.5.1.2 บทบาทคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและ
นวัตกรรม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งแตงตั้ง
โดยคำสั่งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ที่ 8/2562 ใหมีอำนาจหนาที่
ดังนี้
1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับสนับสนุนจากกองทุนสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
2) ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการดำเนิ น งานของสำนั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับการสนับสนุน
3) รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อเสนอสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติตอไป
4) เสนอแนะตอสภานโยบายฯ หรือคณะกรรมการสงเสริมฯ เพื่อพิจารณาสั่งใหแกไขหรือชะลอหรือ
ยุติการดำเนินการสนับสนุนทุนจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของหนวย
บริหารและจัดการทุน ที่ใหแกหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมในกรณีที่พบปญหาการทุจริต
ในการสนับสนุนทุน
5) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่สภานโยบายฯ หรือ คณะกรรมการสงเสริมฯ มอบหมาย
ซึ ่ งจะเป น การติ ด ตามและประเมิ น ผลความสำเร็จ ตามเปา หมายและตั ว ชี ้ว ั ดในระดั บ แผนด า น
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนงานภายใตแผนดานดังกลาว ที่ไดรั บ การ
สนับสนุนจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเปนหลัก
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นอกจากนี้ พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.
2562 มาตรา 18 และ 19 และระเบียบสภานโยบายวาดวยคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง พ.ศ.2563 ได
กำหนดใหมีคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องเพื่อการติดตามและประเมินผลดวย
6.5.1.3 บทบาทหนวยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit หรือ PMU) และ
หนวยรับงบประมาณอื่น
หนวยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit หรือ PMU) และหนวยรับงบประมาณ
อื ่ น มี ส  ว นสำคั ญในระดั บ การปฏิบ ั ติ และขับ เคลื่อนการดำเนิน งานตามแผนดานวิทยาศาสตร วิจ ัย และ
นวัตกรรม ดังนั้นหนวยงานดังกลาวจะมีหนาที่ในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานและการใชจาย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของหนวยงาน ที่ไดตกลงไวกับกองทุน
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรม
6.5.2

แนวทางการติดตามและประเมินผลตามแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570

แนวทางการติ ด ตามและประเมิ น ผล ซึ ่ ง กำหนดโดยคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
สนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันศุกรที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564
มีรายละเอียดดังนี้
6.5.2.1 มิติของการติดตามและประเมินผล โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานประสิทธิผลที่เกิดขึ้นไดจริงตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKRs) ทั้งในระดับยุทธศาสตร แผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนของนโยบาย
(Flagship) แผนงานและแผนงานยอย โดยเนนในระดับผลลัพธและผลกระทบ ที่เกิดจากการนำผลงานดาน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม โดยมีแนวทางการติดตามและประเมินของ
กองทุนสงเสริม ววน. 3 ดาน คือ (1) ดานความสามารถในการดำเนินการตามแผน (2) ดานประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (3) ดานกระบวนการทำงาน (Process Evaluation) โดยใชหลักการประเมิ นเพื่ อการพั ฒ นา
(Developmental Evaluation) และการติดตามและประเมินผลแบบ Monitoring, Evaluation, Resolution
and Learning ทั้งนี้รายละเอียดแนวทางการประเมินผลในแตละดานปรากฎดังภาคผนวก
6.5.2.2 ขอบเขตของการติดตามและประเมินผล ครอบคลุมการขับเคลื่อนและการดำเนินงานตาม
แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 เพื่อแสดงวาการดำเนินงานของหนวยงานใน
ระบบวิ จ ั ยและนวั ตกรรมนั้ น ตอบสนองต อทิศทางและเปาหมายการพัฒนาตามที่กำหนดไวในแผนดาน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยมุงเนนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหนวยบริหารและ
จัดการทุน (PMU) และหนวยงานที่รับงบประมาณจากกองทุนสงเสริม ววน. อีกทั้งติดตามแผนงาน/โครงการที่
หนวยงานเชิงนโยบายและหนวยงานขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ไดแก
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สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) และสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ก็ไดรับการ
ติ ด ตามและประเมิ น จากคณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลการสนับ สนุนวิทยาศาสตร การวิจ ัย และ
นวัตกรรม เชนกัน เพื่อใหเกิดความรับผิดรับชอบ (Accountability) ในระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ตอการบริหารเงินงบประมาณแผนดินอยางคุมคา
6.5.2.3 การใชระบบขอมูลดานวิทยาศาสตร วิจัย นวัตกรรม และอุดมศึกษา ในการติดตามและ
ประเมินผล โดยที่ประเทศมีระบบขอมูลระดับชาติที่บูรณาการ เชื่อมโยง ทันสมัยและเปนปจจุบัน ไดแก ระบบ
ขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (National Research and Innovation Information System:
NRIIS) ระบบข อ มู ล สารสนเทศด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง ชาติ (National Research and
Innovation Information System: NSTIS) และ ระบบคลังขอมูล เพื่ อรองรับ นโยบายดานการอุดมศึ ก ษา
(Higher Education University Connected : HE UniCon) ซึ่งมีขอมูลที่สามารถแสดงความกาวหนาและ
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ที่สามารถ
เขาถึงไดงายและใชวิเคราะหภาพรวม ตั้งแตระดับยุทธศาสตร แผนงาน แผนงานยอยและโครงการ จนถึง
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKRs) รวมทั้งกำลังคนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในระบบ NRIIS
สำหรั บ การติ ด ตามความก า วหน า การพั ฒ นาโครงการพื ้ น ฐานในระบบ NSTIS และสำหรั บ การติ ด ตาม
ความกาวหนาของนโยบายดานการอุดมศึกษาในระบบ HE UniCon
ทั้งนี้การติดตามและประเมินผลสำหรับแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 จะ
เปนการตอยอดจากแนวทางและใชประโยชนจากผลของการติตตามและประเมินผลแผนดานวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 (แนวทางการติดตามและประเมินผล ปรากฎในภาคผนวก ฉ)
นอกจากนี้ยังมีกลไกการประเมินผลที่เกี่ยวของในระดับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) อาทิ คณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสังกัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีการพิจารณากำหนดตัวชี้วัดจากประเด็นสำคัญ
ในการบูรณาการและขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
และแผนระดั บ ชาติ อื ่ น ๆ อาทิ มู ล ค า ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีว ิตที่เ กิดจากการนำ
ผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใชประโยชน ความสำเร็จในการสงเสริมความสามารถการแขงขันดาน
Scientific Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD เปนตน
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6.6 ระบบสารสนเทศดิจิทัลและระบบขอมูล
6.6.1 ระบบข อ มู ล สารสนเทศวิ จ ั ย และนวั ต กรรมแห ง ชาติ (National Research and
Innovation Information System: NRIIS)
ระบบนี้เกิดจากความรวมมือ 3 ฝาย ประกอบดวย สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
(สอวช.) และ สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) หลักการในการออกแบบระบบจะตองรองรับการทำงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัย และฐานขอมูลดานวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ ระบบ NRIIS มีระบบงานหลักประกอบดวย ระบบสำหรับหนวยงานกำหนดนโยบาย ระบบบริหาร
จัดการงบประมาณและแผนงาน ระบบบริหารจัดการโครงการสำหรับหนวยบริหารและจัดการทุน (Program
Management Unit : PMU) ระบบบริ ห ารจั ด การโครงการสำหรั บ หนว ยงานหรื อมหาวิ ท ยาลั ย ซึ ่งเป น
หนวยงานบริหารจัดการและสงมอบผลลัพธ (Outcome Delivery Unit : ODU) ระบบ NRIIS จะสนับสนุน
ระบบบริหารจัดการโครงการสำหรับนักวิจัย ระบบประเมินสำหรับผูทรงคุณวุฒิ ระบบขอมูลบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรม ระบบเชื่อมโยงขอมูล ระบบบริการขอมูล และระบบสนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจนบริหาร
จัดการและบำรุงรักษาระบบเพื่อสามารถใหบริการตามความตองการใชงานของผูใชระบบแตละกลุมเปาหมาย
ไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
6.6.2 ระบบขอมูลสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (National Research
and Innovation Information System: NSTIS)
ประกอบดวยข อมูล ดานต างๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ขอมูลเครื่องมื ออุปกรณด านวิ ทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี ขอมูลนักวิทยาศาสตรซึ่งกำหนดใหมีการปรับขอมูลภายในรวมกับฐานขอมูลนักวิจัยในระบบ NRIIS
ใหเปนมาตรฐานเดียวกันและสามารถจำแนกแยกแยะบุคลากรเฉพาะดานตางๆ หรือบุคลากรที่มีหลายสถานะ
เชื่อมโยงกัน ขอมูลหองปฏิบัติการซึ่งจะมีการเพิ่มเติมขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยตามโครงการ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice of
Research Laboratory in Thailand : ESPReL) ข อ มู ล โรงงานต น แบบหรื อ โรงงานนำร อ ง (Pilot Plant)
ขอมูลหองปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบ เทียบวัด ขอมูลหนวยรับรองมาตรฐานดานตางๆ
และ ระบบงบประมาณดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6.6.3 ระบบคลังขอมูลเพื่อรองรับนโยบายดานการอุดมศึกษา (Higher Education University
Connected : HE UniCon)
ขอมูลในสวนของอุดมศึกษาจะเปนขอมูลขนาดใหญดานการศึกษาเพื่อวางกรอบทิศทางการพัฒนา
อุดมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งกำกับดูแลโดย สป.อว.
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การเชื่อมโยงของขอมูลทั้ง 3 ระบบ เพื่อใชตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ และตอบสนองความ
ตองการภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การเสริมความแข็งแกรงภายในการทำงานของระบบวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม และการใชขอมูลสำหรับการติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่อง

6.6.4 ระบบขอมูลสถานการณและการคาดการณอนาคตดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
การพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศในปจจุบันและอนาคตอยูภายใตพลวัตการ
แขงขันที่รวดเร็วและรุนแรงมากขึ้น การลงทุนในการผลิตกำลังคน องคความรู เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใน
ดานตางๆ มีความเสี่ยงที่จะไดผลลัพธไมสอดคลองกับสภาพความตองการในอนาคตมากขึ้น ทำใหการลงทุน
ดังกลาวไมกอใหเกิดผลลัพธหรืออาจเกิดผลลัพธต่ำกวาที่คาดการณไว จึงจำเปนตองมีการวิเคราะห เพื่อจัดทำ
แผนหรือนโยบายที ่ เ ป น ระบบและมี ความยื ดหยุ น สามารถปรั บ เปลี ่ย นไปตามรู ป แบบของสภาวการณ ที่
เปลี่ยนไปในอนาคต
การกำหนดแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ภายใตสภาพแวดลอมที่ไมแนนอน
และซับซอนมากขึ้น จำเปนตองมีการวิเคราะหเพื่อจัดทำนโยบายและยุทธศาสตรในรูปแบบที่มีความสอดคลอง
กับสภาวการณดังกลาว การศึกษาขอมูลสถานการณ ตลอดจนการนำแนวคิดและเครื่องมือการคาดการณ
อนาคตเชิงยุทธศาสตร (Strategic Foresight) มาใชเพื่อวิเคราะหประเด็นวาระเชิงยุทธศาสตรสำหรั บการ
พัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จึงชวยใหประเทศสามารถกำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตรไดสอดคลอง
กับสภาวการณที่มีแนวโนมเกิดขึ้นไดในอนาคต
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การพิจารณาสถานการณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมครอบคลุมทั้งสถานการณโลก และ
แนวโนมที่มีผลตอการขับเคลื่อนระบบ ววน. ปจจัยหลักและประเด็นความตองการ (Need) ของประเทศอัน
เกิดจากสถานการณโลก ทั้งประเด็นเชิงวิทยาศาสตร เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม การวิเคราะหทิศทาง
และแผนของประเทศ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมไปถึงแผนอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ระบบการพัฒนากำลังคนของประเทศในปจจุบัน และ
แนวโน มการพั ฒ นากำลั ง คน ระบบการบริห ารจั ดการกำลัง คนของประเทศ นอกจากนี้ย ังรวมถึง ระบบ
โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เปนตน
ระบบขอมูลและเครื่องมือสำหรับการคาดการณอนาคตเปนกลไกสำคัญในการศึกษาและวิเคราะห
ภาพอนาคตตางๆ เพื่อสรางทางเลือกเชิงยุทธศาสตรและเตรียมการวางแผนรับมือตอเหตุการณที่มีโ อกาส
เกิดขึ้นในอนาคต แลเพื่อรองรับเหตุการณไมคาดคิดที่อาจเกิดขึ้นถึงแมจะมีโอกาสนอย ความจำเปนในการวาง
ระบบขอมูลและแนวทางในการคาดการณอนาคตดานตางๆ เพื่อใชในการกำหนดทิศทางและแนวทางในการ
พัฒนาดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อคาดการณอนาคตของไทยดานวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม และวิเคราะหโอกาส ความทาทาย เตรียมความพรอมเชิงยุทธศาสตรแผนและแนวทางการ
ดำเนินการดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในอนาคต
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ภาคผนวก ก
นิยามศัพทที่สำคัญในแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2566-2570 ดังแสดงในตาราง ดังนี้
คำสำคัญในแผนดาน ววน.
เศรษฐกิจสรางคุณคา

เศรษฐกิจสรางสรรค

ศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพ

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑการแพทยขั้น
สูง (Advanced Therapy
Medicinal Products)

การทองเที่ยวโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรค

นิยาม ความหมาย และขอบเขตที่สำคัญ
การใชองคความรู ความคิดสรางสรรค เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปนเครื่องมือใน
การขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพและพัฒนาประเทศในทุกมิติ เพื่อสนับสนุน
เสริมสรางการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแขงขัน
และเพื่อสงเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมอยางทั่วถึง
ที่มา: รางกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห9งชาติ ฉบับที่ 13
แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใชองคความรู(Knowledge)
การศึ กษา(Education) การสร างสรรคงาน (Creativity) การใช ทรั พยสินทาง
ปญญา (Intellectual Property) ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมตลอดจน
การสั่งสมความรูของสังคมและเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ประกอบดวย 4 ผลผลิตหลัก ไดแก
1) ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) 2) ศูนยกลางบริการ
สุ ข ภาพ (Medical Service Hub) 3) ศู น ย ก ลางบริ ก ารวิ ช าการและงานวิ จั ย
(Academic Hub) และ 4) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ (Product Hub)
ที่มา: ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ
(MEDICAL HUB) (พ.ศ.2560 - 2569), กระทรวงสาธารณสุข
การผลิตและบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑทางการแพทยสำหรับมนุษยที่มีสวนผสม
ของ ยีน เซลล หรือเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต ที่มุงหมายสำหรับใชในการวินิจฉัย บำบัด
บรรเทา รักษา หรือปองกันโรคหรือความเจ็บปวยของมนุษย หรือมุงหมายสำหรับ
ใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสราง หรือกระทำหนาที่ใดๆ ของรางกายของมนุษย
ที่มา: ผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา,
ราชกิจจานุเบกษา, 28 พฤศจิกายน 2561
เศรษฐกิจแบบมีสวนรวมเปนเจาของ (Co-ownership) เพื่อพัฒนาตอยอดภูมิ
ปญญาและทุนทางวัฒนธรรมในดานตางๆ เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและบริการทองถิ่น
การบอกเลาเรื่องราว (story telling) ในแตละพื้นที่ รวมถึงการใชสื่อออนไลนทำ
ใหสินคาทองเที่ยวเปน all time product ทำใหกระจายรายไดจากการทองเที่ยว
สูเมืองรองและชุมชน และเพิ่มบทบาทการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร
จั ด การหรื อร ว มเป น เจ า ของธุ รกิ จ เกิ ด การเชื ่ อมโยงการทำงานระหวา งภาค
การศึกษา ภาคสังคม และภาคอุตสาหกรรมสรางสรรคและทองเที่ยว เพื่อความ
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ยั่งยืนในการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นทีท่ ี่มา: กรอบนโยบายและยุทธศาสตร อว
วน. ป 66-70
สินคาเกษตรมูลคาสูง
ผลผลิตการเกษตรที่ไมใชอาหารหลัก (non-staple food) เชน ผัก ผลไม ดอกไม
เครื่องปรุง และเครื่องเทศ ที่มีผลตอบแทนสุทธิตอที่ดินสูงกวาพืชอาหารหลักที่
ปลูกกันอยางแพรหลาย สินคาเกษตรมูลคาสูงประกอบดวย 1) ผลิตภัณฑที่ยัง
ไม ไ ด แ ปรรู ป มู ล ค า สู ง พร อ มบริ โ ภคทั น ที เช น ผั ก ผลไม ส ด ไข และถั ่ ว 2)
ผลิตภัณฑกึ่งแปรรูป เชน เนื้อสัตวสด/แชแข็ง แปง น้ำมันพืช กาแฟ น้ำตาล และ
3) ผลิตภัณฑแปรรูปขั้นสูงที่พรอมบริโภค เชน เนย ชีส ไวน ซีเรียล
ที่มา: นโยบายเทคโนโลยีการเกษตร 4.0, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,
พฤศจิกายน 2563
อาหารที่มีคุณคาและมูลคาสูง
ผลิตภัณฑอาหารที่มีคุณคาและมูลคาสูง ประกอบดวย
1) Functional Ingredients
ผลิตภัณฑอาหารที่บริโภคเหมือนอาหารปกติโดยทั่วไป โดยประกอบดวยสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพ (Biological active component) ที่บำรุงสุขภาพหรือลดความ
เสี่ยงในการเกิดโรคเรื่องรัง (Chronic disease)
2) อาหารฟงชันก (Functional Food)
ผลิตภัณฑอาหารที่เมื่อบริโภคเขาสูรางกายแลว จะสามารถทำหนาที่อื่นๆ ใหกับ
รางกายนอกเหนือจากความอิ่มและรสสัมผัส (ความอรอย) ใหคุณคาทางอาหารที่
จำเปน เพื่อประโยชนทั้งในดานการปรับปรุงระบบภูมิคุมกันของรางกาย ปรับปรุง
ระบบและสภาพการทำงานของรางกาย ชะลอการเสื่อมโทรมของอวัยวะตางๆ
รวมถึงบำบัดหรือลดอาการของโรคที่เกิดจากความผิดปกติของรางกาย
3) อาหารใหม (Novel Food)
ผลิตภัณฑอาหารหรือเปนสวนประกอบของอาหารที่ไดจากกระบวนการผลิตที่มิใช
กระบวนการผลิตโดยทั่วไปของอาหารนั้น ๆ ที่ทำใหสวนประกอบ โครงสรางของ
อาหาร รูปแบบของอาหารนั้น เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญ
ที่มา:
1) องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO)
2) สถาบันอาหาร, พฤษภาคม 2563
3) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผูสูงอายุไทยทีส่ ามารถพึ่งตนเองได มี ผูสูงอายุไทยที่สามารถพึ่งตนเองได คือ การที่ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดแก การ
คุณคาและสรางมูลคาเพิ่มใหแกสังคม มีสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการดำรงชีวิต การเขาถึงบริการดานการแพทย และการ
จัดสรรสวัสดิการตางๆ จากรัฐที่เหมาะสม และการที่ผูสูงอายุไดรับความรูเกี่ยวกับ
ทั ก ษะที ่ จ ำเป น ในอนาคตและการพั ฒ นาศั กยภาพด า นต า ง ๆ พร อมทั ้ ง การ
สนับสนุนการสรางงานและเปดโอกาสใหผูสูงอายุเขาถึงงานและการประกอบ
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อาชีพที่เหมาะสม เพื่อเปนการสรางงาน สรางอาชีพ และรายได ใหผูสูงอายุ
สามารถพึ่งพาตนเองได รวมทั้งการสงเสริม สนับสนุนใหผูสูงอายุมีบทบาทและมี
สวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชนและสังคม เพื่อทำใหสังคมตระหนักถึงคุณคา
ของผูสูงอายุและสรางสังคมที่สามารถอยูรวมกันไดของคนทุกชวงวัย
นอกจากนี้ ประชากรไทยโดยเฉพาะชวงวัยแรงงาน (15-59 ป) มีการเตรียมการ
กอนเขาสูวัยสูงอายุในทุกมิติ รวมทั้งไดรับการพัฒนาและปรับปรุงทักษะ (Upskill/Re-skill) โดยมุง เนนทักษะที่หลากหลายเพิ่มขึ้น

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ธุรกิจขนาดกลาง (Medium Enterprise) ขนาดยอม (Small Enterprise)
(MSME)
และขนาดยอย (Micro Enterprise) มีการกำหนดเกณฑจำนวนรายไดตอป
สูงสุดไมเกิน 500 ลานบาท และจำนวนการจางงาน ไมเกิน 200 คน
สถาบันวิจัย (ยุทธศาสตรที่ 2)

สถาบันวิจัย (ยุทธศาสตรที่ 4)
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กาวหนา
ล้ำยุคสูอนาคต

ธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation
Driven Enterprise: IDE)

ที่มา: สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
องคกร หนวยงาน สถาบัน และศูนยวิจัย ที่ทำหนาที่ในการวิจัย ทุกสังกัด ไมวาจะ
เปน หนวยราชการ สถาบันอุมศึกษา และสถาบันวิจัยอิสระ
ที่มา: ประชุมหารือผลลัพธ ผลกระทบ แผนดาน ววน. 66-70, 29 ก.ค. 64
สถาบัน/หนวยงานดานวิจยั และพัฒนานวัตกรรม หมายถึง สถาบัน/หนวยงานที่มี
พันธกิจดานการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม
นวั ต กรรมพลิ ก โฉม (Disruptive innovation) ที ่ เ กิ ด จากความก า วหน า ของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถสรางการเปลี่ยนแปลงอยางมากในอนาคต เชน
ยานพาหนะขั บ เคลื ่ อ นอั ต โนมั ต ิ (Autonomous Vehicle) ป ญ ญาประดิ ษ ฐ
( Artificial Intelligence) แ ล ะ บ ล ็ อ ก เ ช น ( Blockchain) โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก า ร
เปลี ่ ย นแปลงของโลกเข าสู ย ุ ค ดิ จ ิ ทั ล (Digital Transformation) ที ่ เทคโนโลยี
ดิจิทัลถูกนำมาใชในหลายภาคสวน สงผลใหวิถีการดำเนินชีวิตและการดำเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมแบบเดิมเปลี่ยนแปลงไป
ที่มา: กรอบนโยบายและยุทธศาสตร อววน. ป 66-70
ผูประกอบการที่มุงเนนการนำนวัตกรรมมาใชเพื่อสรางธุรกิจที่สามารถเติบโตและ
ประสบความสำเร็จไดในระดับโลก (Global Scale) องคประกอบสำคัญของการ
เปน IDE ไดแก 1) มีเปาหมาย/พันธกิจ/การลงทุน ขององคกรที่มุงสูการสราง
นวัตกรรม 2) มีการดำเนินงานที่คำนึงถึงนวัตกรรมเปนสำคัญ ทั้งดานบุคลากร
กระบวนการทำงาน ระบบ และโครงสรางขององคกร และ 3) มีรายไดที่มาจาก
การทำนวัตกรรมอยางมีนัยสำคัญ
ที ่ ม า: ประชุ ม คณะกรรมการพิ เ ศษเฉพาะเรื่ อ งด า นการส ง เสริ ม ระบบนิ เวศ
นวั ต กรรมและการพั ฒนาปรั บปรุ ง กฎหมาย กฎและระเบี ย บ ครั ้ ง ที ่ 1/2563
(สอวช.)
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กำลังคนสมรรถนะสูง

ศูนยกลางกำลังคนระดับสูง (Hub of
Talent)

ศูนยกลางการเรียนรู (Hub of
Knowledge)

กำลังคนทีผ่ ลิตโดยระบบอุดมศึกษา
ทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม เปน
คุณลักษณะที่พึงประสงค

อุตสาหกรรมอนาคต
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กลุมบุคคลที่สามารถเปนกำลังแรงงาน (Workforce) ใหกับประเทศ โดยอยูใน
กลุมประชากรวัยทำงาน (ชวงอายุ 15 ป – 60 ป) รวมถึงกลุมประชากรสูงอายุ
(ชวงอายุ 60 ปขึ้นไป) ที่มีหรือไดรับการพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ
รวมถึงพฤติกรรมทางรางกาย คุณลักษณะทางจิตใจและทัศนคติ ใหเพิ่มพูนขึ้น จน
สามารถประกอบวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดับสูง หรือปฏิบัติงาน
ทางวิชาการ ศึกษา คนควาและวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและเพื่อพัฒนาสังคม
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาประเทศ
ในแตละขณะ
ที่มา: กรอบนโยบายและยุทธศาสตร อววน. ป 66-70
ศูนยกลางคนเกง/มีทักษะสูง ที่มุงเนนการใชจุดเดน ขอไดเปรียบเชิงทรัพยากร
(Resource) รวมถึงขอไดเปรียบอื่น ๆ ที่เปนจุดเดนของประเทศไทย มาใชใหเกิด
ประโยชน โดย Hub of Talent ประกอบดวยนักวิจัย และผูเชี่ยวชาญ ในดานตาง
ๆ นอกจากนี้ยังมุงเนนการมองเชิงกลไก ที่ดึงดูดใหมีนักวิจัย ผูเชี่ยวชาญ หรือเด็ก
ที่เกง/มีทักษะสูงจากทั่วโลกใหมาอยูประเทศไทย
ที่มา: การประชุมหารือแผนดาน ววน. 66-70 สกสว.
ศูนยกลางหรือเครือขายความรวมมือเพื่อการระดมและแลกเปลี่ยนองคความรูทาง
วิชาการชองศาสตรหลากหลายแขนง ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมมูลคา
สูง ที่ไดจากนักวิชาการและนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งใน
และตางประเทศ เพื่อนำไปใชประโยชนในการเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา
รวมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ
ที่มา: กรอบนโยบายและยุทธศาสตร อววน. ป 66-70
การพัฒนาและปลูกจิตสํานึกของคน ใหมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกตอตนเอง
และสังคม ควบคูไปกับการจัดการศึกษาปกติ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ของประเทศ ใหเปนทั้งคนเกงและคนดี
ตัวอยาง คุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงคสำหรับคนไทย เชน ความพอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา
ที่มา: รายงานการประชุม สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 3/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
กลุ  ม อุ ต สาหกรรมใหม ท ี ่ ม ี ก ารใช เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมอย า งเข ม ข น มี
ความสามารถในการเติบโตไปในอนาคตสูง แตเนื่องจากเปนอุตสาหกรรมใหมยังมี
ผูประกอบการนอย กลุมอุตสาหกรรมยังไมเขมแข็ง มูลคาทางเศรษฐกิจยังไมมาก
นักเมื่อเทียบกับกลุมแรก ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาเสริมสรางความแข็งแกรงให
ผูประกอบการกลุมนี้ ประกอบดวย 5 กลุมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไดแก 1.
อุ ต สาหกรรมหุ น ยนต (Robotics) 2. อุ ต สาหกรรมการบิ น และโลจิ ส ติ ก ส
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คำสำคัญในแผนดาน ววน.

นิยาม ความหมาย และขอบเขตที่สำคัญ
(Aviation and Logistics) 3. อุ ต สาห- กรรมเชื ้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพและพลาสติ ก
ชี ว ภาพ (Bio-Chemical/Bioplastic) 4. อุ ต สาหกรรมดิ จ ิ ท ั ล (Digital) และ 5.
อุตสาหกรรมการแพทยคครบวงจร (Medical Hub)
ที่มา ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)
กระทรวงพลังงาน
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ภาคผนวก ข
ความเชื่อมโยงสอดคลองแผนสามระดับ แสดงประเด็นสำคัญในรายละเอียดตามรายยุทธศาสตร อธิบาย
รายละเอียดที่สรุปในตารางที่ 2 ประเด็นสำคัญของแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่สอดคลองกับ
แผนสามระดับ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ กรอบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 แผนปฏิบัติราชการ และนโยบายที่เกี่ยวของ
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยดวยเศรษฐกิจสรางคุณคาและเศรษฐกิจสรางสรรค ใหมีความสามารถในการแขงขัน และพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน พรอม
สูอนาคต โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
ประเด็นสำคัญ
ตามยุทธศาสตร
ชาติ แผนแมบทฯ
แผนและนโยบาย
ที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติ ฯ

1. พัฒนากลไก
ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพื่อ
อนาคตโดยใช
โมเดลเศรษฐกิจ
BCG (เกษตรและ
อาหาร การแพทย
และสุขภาพ
ทองเที่ยว และ
พลังาน วัสดุและ
เคมีชีวภาพ)

ยุทธศาสตรชาติที่ 2
การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน: พัฒนา
กลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพื่ออนาคต
ที่สามารถสราง
มูลคาเพิ่มไดทั้งในภาค
เกษตร อุตสาหกรรม
และบริการ และการ
ทองเที่ยว มุงเนน
ประเด็น
1. การเกษตรสราง
มูลคา
2. อุตสาหกรรมและ
บริการการแพทยครบ
วงจร

แผนแมบทฯ
และแผนแมบทโควิด-19

แผนการปฏิรปู
ประเทศ

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

แผนแมบทโควิด-19 มุงเนน • แผนการปฏิรูป
• หมุดหมายที่ 1 ไทย
การเตรียมความพรอมและ
ประเทศดาน
เปนประเทศชั้นนำ
สงเสริมความ สามารถใน
เศรษฐกิจ (การสราง
ดานสินคาเกษตร
การแขงขันของเครื่องยนต
เกษตรมูลคาสูง) โดย
และเกษตรแปรรูป
ทางเศรษฐกิจหลัก ไดแก
เพิ่มมูลคาสินคา
มูลคาสูง
อุตสาหกรรมและบริการ
เกษตรไปสู
• หมุดหมายที่ 2 ไทย
ทางการแพทยครบวงจร
อุตสาหกรรมอาหาร
เปนจุดหมายของการ
การทองเที่ยวเชิง
และเศรษฐกิจ
ทองเที่ยวที่เนน
สรางสรรคและเนน
ชีวภาพตามแนวทาง
คุณคาและความ
คุณภาพ การเกษตรมูลคา
BCG อาทิ เกษตร
ยั่งยืน
สูง และอุตสาหกรรม
พลังงานเพื่อสราง
อาหาร
ทางเลือก อาหาร
• หมุดหมายที่ 4 ไทย
เพื่อสุขภาพ
เปนศูนยกลางทาง
สวนประกอบของ
การแพทยและ
อาหาร (Food
สุขภาพมูลคาสูง
Ingredients) อาหาร

แผนปฏิบตั ิราชการ

นโยบาย ขอสั่งการ จาก
ครม. รมต. รมว กสว. และ
กกอ

• แผนปฏิบัติราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณระยะ 3 ป
(พ.ศ. 2563 - 2565)
- ผลักดันการใช
ทรัพยากรธรรมชาติในภาค
เกษตรอยางยั่งยืนตาม
แนวทาง BCG Model
- พัฒนาเกษตรสรางมูลคา
โดยการสงเสริมการวิจัย
พัฒนา และประยุกตใช
นวัตกรรมในภาคการเกษตร
เปาหมายของประเทศ

• ขับเคลื่อนโมเดล
เศรษฐกิจ BCG เปน
วาระแหงชาติ (นายก
รัฐมนตรี 13 ม.ค. 64)

• แผนปฏิบัติราชการกระทรวง
สาธารณสุข ระยะ 3 ป (พ.ศ.
2563 - 2565) พัฒนา

• เดินหนาสรางความมั่นคง
ของประเทศดานสุขภาพ
สามารถพัฒนาเพื่อผลิต

• ขับเคลื่อนโมเดล
เศรษฐกิจ BCG (กสว.)
• สงเสริมการวิจัยและสราง
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แขงขัน โดยสงเสริม BCG
(รมว.อว. 15 ส.ค. 63)

แผนดานการอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2564-2570)

six
transformations
to achieve
the sustainable
development
goals
• Energy
Decarbonization
and Sustainable
Industry
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ประเด็นสำคัญ
ตามยุทธศาสตร
ชาติ แผนแมบทฯ
แผนและนโยบาย
ที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติ ฯ

3. การสรางความ
หลากหลายดานการ
ทองเที่ยว
4. การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานพลังงาน

แผนแมบทฯ
และแผนแมบทโควิด-19

แผนการปฏิรปู
ประเทศ

ที่มีประโยชนเฉพาะ
(Functional Food)
• แผนการปฏิรูป

ประเทศดาน
เศรษฐกิจ มุงเนนการ
เพิ่มผลผลิตและ
ศักยภาพในการ
แขงขันของ
อุตสาหกรรมหลัก
(อุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร
ทองเที่ยวและ
บริการ) และ
อุตสาหกรรมใหม
• แผนการปฏิรูป

ประเทศดาน
สาธารณสุข
(ขอเสนอและจุดคาน
งัดสำคัญที่เกี่ยวของ

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบตั ิราชการ

ศูนยกลางการบริการทาง
การแพทยและสุขภาพ ครบ
วงจร และยกระดับการแพทย
แผนไทยและสมุนไพรสู
อุตสาหกรรมการแพทย
• แผนพัฒนาการทองเที่ยว
แหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2560 - 2564) พัฒนาและ
ปรับปรุงมาตรฐานดานการ
ทองเที่ยวและบริการให
ครอบคลุมทุกรูปแบบ ไดแก
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
การทองเที่ยวเชิงกีฬา
การทองเที่ยวกลุม MICE
เปนตน
• แผนปฏิบัติราชการกระทรวง
พลังงาน ระยะ 3 ป (พ.ศ.
2563 - 2565) สงเสริมการ

นโยบาย ขอสั่งการ จาก
ครม. รมต. รมว กสว. และ
กกอ

ยา วัคซีน และนวัตกรรม
ทางการแพทยไดเอง
(รมว. อว. 8 ม.ค. 64)

แผนดานการอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2564-2570)

six
transformations
to achieve
the sustainable
development
goals
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ประเด็นสำคัญ
ตามยุทธศาสตร
ชาติ แผนแมบทฯ
แผนและนโยบาย
ที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติ ฯ

แผนแมบทฯ
และแผนแมบทโควิด-19

แผนการปฏิรปู
ประเทศ

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

กับการปฏิรูปการ
จัดการภาวะฉุกเฉิน
ดานสาธารณสุข)
โดยพัฒนารวมทั้งตอ
ยอดนวัตกรรมและ
จัดหาวัคซีน ยา
เวชภัณฑ และ
อุปกรณทางการ
แพทยและ
สาธารณสุข

แผนปฏิบตั ิราชการ

นโยบาย ขอสั่งการ จาก
ครม. รมต. รมว กสว. และ
กกอ

แผนดานการอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2564-2570)

six
transformations
to achieve
the sustainable
development
goals

ผลิต การวิจยั การจัดทำ
มาตรฐาน พัฒนาพลังงาน
ทดแทนทั้งในรูปพลังงาน
ไฟฟา ความรอน และ
เชื้อเพลิงชีวภาพตาม
ศักยภาพของแหลงเชื้อเพลิง
ในพื้นที่

• แผนการปฏิรูป

ประเทศดานพลังงาน
เพิ่มสัดสวนการผลิต
ไฟฟาจาก พลังงาน
หมุนเวียน
2. พัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล
ขอมูลและ
ปญญาประดิษฐ

ยุทธศาสตรชาติที่ 2
การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน :
สนับสนุนการพัฒนา

แผนแมบทที่ 4 ประเด็น
อุตสาหกรรมและบริการ
แหงอนาคต: สงเสริมใหมี
การวิจยั พัฒนาและสราง

• หมุดหมายที่ 6 ไทย
ประเทศดาน
เปนฐานการผลิต
เศรษฐกิจ มุงเนนการ
อิเล็กทรอนิกส
สงเสริมให

• แผนการปฏิรูป

• แผนปฏิบัติการราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ระยะ 3 ป (พ.ศ.
2563 - 2565) (ฉบับปรับปรุง

• นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล เทคโนโลยี
สารสนเทศ

• Digital
Revolution for
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ประเด็นสำคัญ
ตามยุทธศาสตร
ชาติ แผนแมบทฯ
แผนและนโยบาย
ที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติ ฯ

อิเล็กทรอนิกส
อัจฉริยะรวมทั้ง
หุนยนตและระบบ
อัตโนมัติ ในการ
เพิ่มศักยภาพและ
ความสามารถใน
การแขงขันของ
อุตสาหกรรมและ
บริการ

เทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูล
และปญญาประดิษฐใน
การเพิ่มศักยภาพและ
ความสามารถในการ
แขงขันของ
อุตสาหกรรมและ
บริการ เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพของภาค
เศรษฐกิจไทยทั้งระบบ

แผนแมบทฯ
และแผนแมบทโควิด-19

แผนการปฏิรปู
ประเทศ

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบตั ิราชการ

นวัตกรรมทาง
อุตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทัล ขอมูล และ
ปญญาประดิษฐ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและความสามารถ
ใน
การแขงขันของภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการ

ผูประกอบการนำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เขามาใชใน
กระบวนการผลิต
อยางคุมคาและมี
ประสิทธิ ภาพ เชน

อัจฉริยะและบริการ
ดิจิทัลของอาเซียน

พ.ศ. 2564) สงเสริมการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล ในการเพิ่มศักยภาพ
และความสามารถในการ
แขงขันของอุตสาหกรรมและ
บริการ ครอบคลุมเทคโนโลยี
AI, IoT, ระบบอัตโนมัติ,
หุนยนตอิเล็กทรอนิกส
อัจฉริยะ และการวิเคราะห
ขอมูลขนาดใหญ (Big Data)

Automation
,Robotics, และ AI

เปนตน
• แผนการปฏิรูป

ประเทศดาน
เศรษฐกิจประเด็น
ปฏิรูปที่ 7
อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันของ
อุตสาหกรรม

นโยบาย ขอสั่งการ จาก
ครม. รมต. รมว กสว. และ
กกอ

Automation และ AI
(กสว.)

แผนดานการอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2564-2570)

six
transformations
to achieve
the sustainable
development
goals
Sustainable
Development
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ประเด็นสำคัญ
ตามยุทธศาสตร
ชาติ แผนแมบทฯ
แผนและนโยบาย
ที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติ ฯ

แผนแมบทฯ
และแผนแมบทโควิด-19

แผนการปฏิรปู
ประเทศ

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบตั ิราชการ

นโยบาย ขอสั่งการ จาก
ครม. รมต. รมว กสว. และ
กกอ

เศรษฐกิจดิจิทัลของ
ประเทศไทย
3. พัฒนาระบบ
โลจิสติกสของ
ประเทศใหเปนจุด
ยุทธศาสตรที่
สำคัญของภูมภิ าค
และสามารถ
แขงขันได

ยุทธศาสตรชาติที่ 2 การ • แผนแมบทที่ 7
• แผนการปฏิรูป
สรางความสามารถใน
ประเทศดาน
โครงสรางพื้นฐาน
การแขงขัน: ประเด็น
เศรษฐกิจ: มุงเนน
ระบบโลจิสติกส และ
อุตสาหกรรมและบริการ
การพัฒนาดานโลจิ
ดิจิทัล: ยกระดับ
แหงอนาคต ประเทศ
สติกสเพื่อสราง
ประสิทธิภาพและสราง
ไทยเปนฐานการผลิต
ความเชื่อมโยง และ
มาตรฐานบริการโลจิ
ของภูมิภาคเพื่อการ
เปนศูนยกลางดาน
สติกสเพื่อมุงสูความเปน
สงออกสูตลาดโลก ลด
การคาและการ
มาตรฐานสากลและ
ตนทุนทางดานโลจิ
ลงทุนของไทยใน
แขงขันไดพรอมทัง้
สติกส และเพิ่มมูลคา
ภูมิภาค
สงเสริมการลงทุนเพื่อ
จากการเปนศูนยกลาง
พัฒนาผูใหบริการโลจิ
ทางภูมิศาสตร การ
สติกสและบริการที่
สงเสริมการสราง
เกี่ยวของใหสามารถ
ศูนยกลางดาน
สรางมูลคาเพิ่มจากการ
โลจิสติกสระดับภูมิภาค
เปนศูนยกลางทาง
และเชื่อมตอกับ
ภูมิศาสตรและเชื่อมตอ
กับเครือขายโลจิสติกส

• หมุดหมายที่ 5 ไทย • แผนปฏิบัติการราชการ
เปนประตูการคาการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
ลงทุนและจุด
และสังคม ระยะ 3 ป (พ.ศ.
ยุทธศาสตรทางโลจิ
2563 - 2565) (ฉบับปรับปรุง
สติกสที่สำคัญของ
พ.ศ. 2564 สงเสริมและ
ภูมิภาค
พัฒนาระบบการขนสงสินคา
- ยกระดับระบบการ
และโลจิสติกสดวยเทคโนโลยี
บริหารจัดการ
ดิจิทัล
โลจิสติกสและการ
• แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เชื่อมโยงโครงขาย
ระบบโลจิสติกสของประเทศ
เสนทางคมนาคมขนสง
ไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 –
ในอาเซียนอยางไร
2564) สงเสริมการวิจัยและ
รอยตอ
พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อทดแทนการ
นำเขา สรางนวัตกรรมของ

• Knowledge Creation
อุตสาหกรรมอนาคตการ
บินและโลจิสติกส
(รมว.อว. 15 ส.ค. 63)

แผนดานการอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2564-2570)

six
transformations
to achieve
the sustainable
development
goals

199
ประเด็นสำคัญ
ตามยุทธศาสตร
ชาติ แผนแมบทฯ
แผนและนโยบาย
ที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติ ฯ

เครือขายโลจิสติกสของ
โลก

แผนแมบทฯ
และแผนแมบทโควิด-19

ในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก
• แผนแมบทโควิด-19
การพัฒนาและการใช
ประโยชนจากโครงสราง
พื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศสูการ
เปนศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาค
อาทิ ศูนยกลางการ
ใหบริการโลจิสติกส

แผนการปฏิรปู
ประเทศ

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบตั ิราชการ

ตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบโลจิสติกสของประเทศ

นโยบาย ขอสั่งการ จาก
ครม. รมต. รมว กสว. และ
กกอ

แผนดานการอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2564-2570)

six
transformations
to achieve
the sustainable
development
goals
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ประเด็นสำคัญ
ตามยุทธศาสตร
ชาติ แผนแมบทฯ
แผนและนโยบาย
ที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติ ฯ

4. พัฒนาการ
คมนาคมขนสง
ของประเทศดาน
ระบบรางให
รองรับการ
ขยายตัวและการ
เปนฐานการผลิต
ของภูมิภาคเพื่อ
การสงออกสู
ตลาดโลก และ
อุตสาหกรรมยาน
ยนตของไทย
ปรับตัวสูการเปน
ฐานการผลิตยาน
ยนตไฟฟาของ
อาเซียน

ยุทธศาสตรชาติที่ 2
การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน: ประเทศ
ไทยเปนฐานการผลิต
ของภูมิภาคเพื่อการ
สงออกสูตลาดโลก การ
ผลักดันการเปลี่ยนผาน
ของอุตสาหกรรมยาน
ยนตทั้งระบบไปสู
อุตสาหกรรมยานยนต
ไฟฟาอัจฉริยะ

แผนแมบทฯ
และแผนแมบทโควิด-19

แผนการปฏิรปู
ประเทศ

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบตั ิราชการ

• แผนแมบทที่ 4
อุตสาหกรรมและบริการ
แหงอนาคต
อุตสาหกรรมตอเนื่อง
จากการพัฒนาระบบ
คมนาคม: ผลักดันการ
เปลี่ยนผานอุตสาหกรรม
ยานยนตทั้งระบบไปสู
อุตสาหกรรมยานยนต
ไฟฟาอัจฉริยะ และ
สงเสริมใหเกิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรม
ระบบราง

แผนการปฏิรปู ประเทศ
ดานเศรษฐกิจ มุงเนน
การเพิ่มผลผลิตและ
ศักยภาพในการแขงขัน
ของอุตสาหกรรมหลัก
และอุตสาหกรรมใหม
อาทิ ยานยนตไฟฟา
อุตสาหกรรมชีวภาพ
และการพัฒนาการ
เชื่อมโยงทางราง เชน
ระหวางไทยและ CLMV
โดยเนนเสนทางที่
เชื่อมโยงแหลงการผลิตที่
สำคัญ

หมุดหมายที่ 3 ไทยเปน
ฐานการผลิตยานยนต
ไฟฟาของอาเซียนโดย
อุตสาหกรรมยานยนต
ของไทยปรับตัวสูการ
เปนฐานการผลิตยาน
ยนตไฟฟาของอาเซียน

• แผนปฏิบัติราชการกระทรวง

อุตสาหกรรม ระยะ 3 ป
(พ.ศ.2563 - 2565)
การพัฒนาปจจัยสนับสนุนให
เอื้อตอการลงทุนและการ
พัฒนาอุตสาหกรรม

นโยบาย ขอสั่งการ จาก
ครม. รมต. รมว กสว. และ
กกอ

• Knowledge Creation
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ในการเติบโตที่ตองการตอ
ยอด ยานยนตสมัยใหม
(EV) (รมว.อว. 15 ส.ค.
63)

โดยมีสงเสริมการผลิตยาน
• การสงเสริมยานยนต
ยนตไฟฟาในประเทศไทยและ
ไฟฟา เพื่อกาวเขาสูสังคม
ศูนยทดสอบยานยนต
คารบอนต่ำ (Low
Carbon Society) และ
และยางลอแหงชาต
การเปนฐานการผลิต
ยานยนตไฟฟาและ
ชิ้นสวนที่สำคัญของโลก
(คณะกรรมการนโยบาย
ยานยนตไฟฟาแหงชาติ
(บอรด อีวี) 24 มี.ค 64)

แผนดานการอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2564-2570)

six
transformations
to achieve
the sustainable
development
goals
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201
ประเด็นสำคัญ
ตามยุทธศาสตร
ชาติ แผนแมบทฯ
แผนและนโยบาย
ที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติ ฯ

5. พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจฐานราก
โดยมุงเนนการ
เพิ่มความสามารถ
ดานนวัตกรรมให
SMEs และ IDEs ที่
เขมแข็งมี
ศักยภาพสูง เพื่อ
ยกระดับการพึ่งพา
ตนเองและแขงขัน
ได

ยุทธศาสตรชาติที่ 4
การสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคม ประเด็นการลด
ความเหลื่อมล้ำสราง
ความเปนธรรมในทุก
มิติ: ปรับโครงสราง
เศรษฐกิจฐานราก เนน
ระบบการจัดการตนเอง
ของเกษตรกร และการ
มีกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก

แผนแมบทฯ
และแผนแมบทโควิด-19

• แผนแมบทที่ 16
เศรษฐกิจฐานราก:
เสริมสรางเศรษฐกิจฐาน
รากมีความเขมแข็ง
สามารถพึ่งตนเองได
และเปนระบบเศรษฐกิจ
ที่เอื้อใหเกิดการพัฒนา
ดานอื่นๆ
• แผนแมบทโควิด-19 การ
สรางความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก
ภายในประเทศ: สราง
ศักยภาพของทองถิ่น
และการเคลื่อนยายกำลัง
แรงงานกลับคืนถิ่น
เพื่อใหเศรษฐกิจฐานราก
เปนกำลังหลักในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

แผนการปฏิรปู
ประเทศ

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบตั ิราชการ

หมุดหมายที่ 7 ไทยมี
SMEs ที่เขมแข็งมี
ศักยภาพสูง และสามารถ
แขงขันได

• แผนปฏิบัติราชการกระทรวง

นโยบาย ขอสั่งการ จาก
ครม. รมต. รมว กสว. และ
กกอ

• การพัฒนาและเสริมสราง

อุตสาหกรรม ระยะ 3 ป
ความเขมแข็งของ
(พ.ศ.2563 - 2565)
เศรษฐกิจฐานราก (มติ
พัฒนาผูประกอบการและ
ครม. 23 พ.ย. 63)
บุคลากรภาคอุตสาหกรรม
• เพิ่มจำนวนบริษัทฐาน
ตลอดหวงโซอุปทานใหเปนผูมี
นวัตกรรม หรือ IDE
สมรรถนะสูงทั้งดานทักษะการ
(Innovation Driven
ผลิต การบริหารจัดการ
Enterprise) ที่มียอดขาย
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
1,000 ลบ. จำนวน
1,000 ราย เพื่อ
ขับเคลื่อนประเทศ (รมว.
อว. 25 ธ.ค. 63)

แผนดานการอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2564-2570)

six
transformations
to achieve
the sustainable
development
goals
Inequality

202
ประเด็นสำคัญ
ตามยุทธศาสตร
ชาติ แผนแมบทฯ
แผนและนโยบาย
ที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติ ฯ

แผนแมบทฯ
และแผนแมบทโควิด-19

ประเทศ ทั้งดานการผลิต
และการบริโภค

แผนการปฏิรปู
ประเทศ

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบตั ิราชการ

นโยบาย ขอสั่งการ จาก
ครม. รมต. รมว กสว. และ
กกอ

แผนดานการอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2564-2570)

six
transformations
to achieve
the sustainable
development
goals

203
ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดลอม ใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน สามารถแกไขปญหาทาทายและปรับตัวไดทันตอพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก
โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
ประเด็นสำคัญตาม
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทฯ แผน
และนโยบายที่
เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติ ฯ

6. สรางความเปน
ธรรมในการเขาถึง
บริการสาธารณสุข
และการศึกษา
เรียนรูในศตวรรษที่
21 โดยเฉพาะผูมี
รายไดนอยและกลุม
ผูดอยโอกาส

• ยุทธศาสตรชาติที่ 3

แผนแมบทฯ
และแผนแมบทโควิด-19

แผนการปฏิรปู ประเทศ

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบตั ิราชการ

นโยบาย ขอสั่งการ จาก
ครม. รมต. รมว กสว. และ
กกอ

แผนดานการอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2564-2570)

six
transformations
to achieve
the sustainable
development
goals

• แผนแมบทที่ 11 การ

ดานพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
-การปรับเปลี่ยน
ระบบการเรียนรูให
เอื้อตอการพัฒนา
ทักษะสำหรับ
ศตวรรษที่ 21
-การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพที่
ทันสมัย และ
สนับสนุนการสราง
สุขภาวะที่ดี
- การสรางความรอบ
•
รูดานสุขภาวะ

พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต
- คนไทยทุกชวงวัยมี
คุณภาพเพิ่มขึ้น ไดรับ
การพัฒนาอยางสมดุล
ทั้งดานรางกาย
สติปญญา และ
คุณธรรมจริยธรรม
เปนผูที่มีความรูและ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
รักการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต
แผนแมบทที่ 12 การ
พัฒนาการเรียนรู

• แผนการปฏิรูปดาน

• หมุดหมายที่ 8 ไทยมี

การศึกษา
พื้นที่และเมืองหลักของ
-การขับเคลื่อนการ
ภูมิภาคที่มีความเจริญ
จัดการศึกษาเพือ่ การ
ทางเศรษฐกิจ ทันสมัย
พัฒนาตนเองและ
และนาอยู
การศึกษาเพือ่ การ
- การเขาถึงการศึกษา
เรียนรูตลอดชีวิตเพื่อ
และบริการ
รองรับการพัฒนา
สาธารณสุขที่มี
ศักยภาพคนตลอด
คุณภาพ
ชวงชีวิต
• หมุดหมายที่ 12
- การปฏิรูปการ
กำลังคนที่มีสมรรถนะ
จัดการเรียนการสอน
สูงมุงเรียนรูอยาง
เพื่อตอบสนองการ
ตอเนื่องตอบโจทยการ
เปลี่ยนแปลงใน
พัฒนาแหงอนาคต
ศตวรรษที่ 21
- ระบบการศึกษามี

• แผนปฏิบัติราชการกระทรวง

สาธารณสุข ระยะ 3 ป
(พ.ศ.2563 - 2565)
- ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกัน
โรคและคุมครองผูบริโภค มี
แนวทางการพัฒนาเรื่อง
พัฒนาชองทางและกลไกการ
เขาถึงบริการของผูบริโภคแล
ผูประกอบการอยางทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ
- ดานบริการเปนเลิศ มี

เปาหมาย ประชาชนไดรับ
บริการที่มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ ทัว่ ถึง ลดความ
เหลื่อมล้ำของผูรับบริการ

• ลดความเหลื่อมล้ำใน

สังคม (รมว. อว. 8 มค.
64)
• การพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อ

ลดความเหลื่อมล้ำโด
มหาวิทยาลัยสูตำบล
(รมว. อว. 8 ม.ค. 64)

Education,
Gender, and
Inequality
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• ยุทธศาสตรชาติที่ 4

-การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูที่
ตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21

ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
- การสรางความ
เปนธรรมในการ
• แผนแมบทที่ 17 ความ
เขาถึงบริการ
เสมอภาคและ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม
การศึกษา
- การสรางโอกาสและ
โดยเฉพาะผูมีรายได
ความเสมอภาคทาง
นอยและกลุม
สังคม โดยการสราง
ผูดอยโอกาส
หลักประกันทางสังคม
ที่ครอบคลุมและ
เหมาะสมกับคน ทุก
ชวงวัย ทุกเพศสภาพ
และทุกกลุม
โดยเฉพาะกลุมดอย

คุณภาพสามารถ
พัฒนาทักษะสำคัญ
และเอื้อตอการสราง
สังคมแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิต

เพื่อใหประชาชนสามารถ
เขาถึงบริการไดอยางเทา
เทียม
- ดานบริหารเปนเลิศดวยธรร
มาภิบาล มีแนวทางการ
พัฒนาเรื่องพัฒนาระบบ
หลักประกันสุขภาพและเพิ่ม
การเขาถึงบริการทาง
การแพทยและสาธารณสุข
สำหรับบุคคลที่มีปญหา
สถานะและสิทธิ และกลุม
เปราะบาง
• แผนปฏิบัติราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 3
ป (พ.ศ.2563 - 2565) เรื่อง
การสรางโอกาสความเสมอ
ภาคและเทาเทียมทาง
การศึกษา มีเปาหมายผูเรียน
ทุกชวงวัยไดรับโอกาสเขาถึง
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โอกาสและกลุม
เปราะบาง

บริการทางการศึกษาทีม่ ี
คุณภาพอยางทั่งถึง เสมอภาค
และเหมาะสมกับชวงวัย

• แผนแมบทโควิด-19

• แผนปฏิบัติการ ประจำป

สงเสริมการดูแล
สุขภาพเชิงปองกัน ให
ประชาชนมีความรอบ
รูดานสุขภาวะ ในการ
จัดการดูแลสุขภาพ
ตนเอง และ มีความ
ภูมิคุมกันทั้งรางกาย
และจิตใจ เพื่อลดความ
เสี่ยงในการเกิดโรค
7. ยกระดับความ
มั่นคงทางสุขภาพ
ของประเทศให
สามารถพรอมรับ
และตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินที่เกิดจากโรค

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

ยุทธศาสตรชาติที่ 5
ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม มุงเนน

• แผนแมบทที่ 13 การ

เสริมสรางใหคนไทยมี
สุขภาวะที่ดี มุงเนน
พัฒนาและยกระดับ
ระบบรับมือปรับตัวตอ
โรคอุบัติใหมและโรค

งบประมาณ พ.ศ. 2564
กระทรวง อว. มีเปาหมายการ
จัดการศึกษามีคุณภาพ
มาตรฐาน เปดโอกาสในการ
เขาถึงที่หลากหลาย

• แผนการปฏิรูป

ประเทศดาน
สาธารณสุข มุงเนน
การยกระดับความ
มั่นคงแหงชาติดาน
สุขภาพ สามารถ

• แผนปฏิบัติราชการกระทรวง

สาธารณสุข ระยะ 3 ป
(พ.ศ.2563 - 2565)
- ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกัน
โรคและคุมครองผูบริโภค มี
แผนงาน/โครงการสำคัญ

• การวิจยั และสราง

นวัตกรรมเพื่อรองรับ
สถานการณการระบาด
ของโควิด-19 และ
เดินหนาสรางความมั่นคง
ของประเทศดานสุขภาพ

Health, Wellbeing and
Demography
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อุบัติซ้ำที่เกิดจากการ
1. พัฒนาและสราง
ระบบรับมือปรับตัว
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ตอโรคอุบัติใหมและ
โดยเฉพาะระบบ
โรคอุบัติซ้ำ ที่เกิดจาก
ติดตาม ตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลง
และเฝาระวังโรคอุบัติ
ภูมิอากาศ
ใหมและอุบัติซ้ำ
• 2. เสริมสรางระบบ
• แผนแมบทโควิด-19:
สาธารณสุขและ
- พัฒนาระบบรับมือ
อนามัยสิ่งแวดลอม
ปรับตัวตอโรคอุบัติใหม
และยกระดับ
และโรคอุบัติซ้ำทั้ง
ความสามารถในการ
ระบบติดตามตรวจสอบ
ปองกันโรคอุบัติใหม
และเฝา ระวังโรค
และอุบัติซ้ำ และ
ระบาด
สรางความพรอม
ของภาคีเครือขายใน
การรับมือกับภาวะ
ฉุกเฉินจากโรค
ระบาดตาง ๆ

ตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ไดทุกภัย รวมถึงโรค
ระบาดระดับชาติ
และโรคอุบัติใหม

แผนงานที่ 3: การปองกัน
ควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยง
ดานสุขภาพ โครงการพัฒนา
ระบบการตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
- ดานบริการเปนเลิศ มี

แนวทางการพัฒนาพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุขให
สอดคลองกับความตองการ
ของประชาชน เนนการทำงาน
เชิงรุก และใหมีความพรอมใน
การรองรับภาวะฉุกเฉินและ
ภัยสุขภาพทุกรูปแบบ โดยมี
แผนงาน/โครงการสำคัญ
แผนงานที่ 3: การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ (Service
Plan) โครงการพัฒนาระบบ

• ใหความสำคัญกับการ

พัฒนาการแพทยและการ
สาธารณสุขของไทยอยาง
ตอเนื่อง ทั้งในสวนที่
เกี่ยวของกับโควิด-19
และการเตรียมความ
พรอมรองรับความทา
ทายดานความมั่นคงทาง
สุขภาพในอนาคต (สภา
นโยบาย 4 ก.พ. 64)

207
ประเด็นสำคัญตาม
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทฯ แผน
และนโยบายที่
เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติ ฯ

แผนแมบทฯ
และแผนแมบทโควิด-19

แผนการปฏิรปู ประเทศ

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบตั ิราชการ

นโยบาย ขอสั่งการ จาก
ครม. รมต. รมว กสว. และ
กกอ

แผนดานการอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2564-2570)

six
transformations
to achieve
the sustainable
development
goals

บริการโรคติดตอ โรคอุบัติ
ใหม และโรคอุบัติซ้ำ
8 ขจัดความยากจน
ทุกรูปแบบและลด
ความยากจนขาม
รุน

ยุทธศาสตรชาติที่ 4
ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
เปาหมายที2่ กระจาย
ศูนยการความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและ
สังคม เพิ่มโอกาสให
ทุกภาคสวนเขามาเปน
กำลังสำคัญของการ
พัฒนาประเทศในทุก
ระดับเพื่อความ
สมานฉันท
ประกอบดวย
-ลงทุนทางสังคมแบบ
มุงเปาเพื่อชวยเหลือ
กลุมคนยากจนและ

• แผนแมบทที่ 17 ความ

• แผนการปฏิรูปดาน

เสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม -การชวยเหลือ
ประชาชนในกลุม
เปราะบาง มีความ
เสี่ยงสูงและมี
ความสามารถในการ
ปรับตัวต่ำ

สังคม แกไขปญหา
ความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ำใน
สังคม การคุมครอง
กลุมเปราะบางใน
สังคม ตลอดจนการ
สรางความเปนธรรม
ในการเขาถึง
ทรัพยากรและแหลง
ทุนของประชาชน

• แผนแมบทโควิด-19:

แนวทางการดานการ
พัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
คน ที่ประกอบดวย
- กลุมเปราะบาง
สามารถยังชีพอยูไดมี

• แผนการปฏิรูปดาน

เศรษฐกิจ
การจัดตั้งสำนักงาน
บูรณการการ
แกปญหาความ

• หมุดหมายที่ 9 ไทยมี

ความยากจนขามรุน
ลดลง และคนไทยทุก
คนมีความคุมครองทาง
สังคมที่เพียงพอ
ประกอบดวย

• แผนปฏิบัติราชการกระทรวง

• ลดความเหลื่อมล้ำใน

เกษตรและสหกรณ ระยะ 3 ป
สังคมและแกไขปญหา
ความยากจน (รมว. อว.
(พ.ศ. 2563 - 2565) มีกล
ยุทธสรางความเขมแข็งให
8 มค.)
เกษตรกรและสถาบัน
• กสว. เล็งเห็นถึง
เกษตรกร มีเปาหมาย
ความสำคัญของการแกไข
เกษตรกรผูยากจน/มีรายได
ปญหาความยากจน โดย
นอยที่เขารวมโครงการแกไข
ใชการวิจยั และนวัตกรรม
ปญหาความยากจนในพื้นที่
เปนกลไกสำคัญ (26 มี.ค.
ชายแดนใตของกระทรวงมี
64)
รายไดเพิ่มขึ้น

Education, Gender
and Inequality
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กลุมผูดอยโอกาส
โดยตรง

9. แกไขปญหา
รากเหงาของสังคม
มุงเนนการแกไข
ปญหาคอรรัปชัน
สรางสังคมคุณธรรม
สมานฉันทและ
มีธรรมาภิบาล

แผนการปฏิรปู ประเทศ

•

ยุทธศาสตรชาติที่ 4
ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
เปาหมายที่ 2:
กระจายศูนยกลาง
ความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคม
เพิ่มโอกาสใหทุก

ยากจนและความ
เหลื่อมล้ำ
- ปรับปรุงกลไกการ
แกไขปญหาความ
ยากจนและความ
เหลื่อมล้ำของไทย

งานทำ กลุมเปราะบาง
ไดรับการดูแลอยาง
ทั่วถึง
- การขยายและพัฒนา
ระบบหลักประกันทาง
สังคม ดวยการ
ชวยเหลือ เยียวยา และ
ชดเชยคนยากจน กลุม
เปราะบางที่ไดรับ
ผลกระทบ
•

แผนแมบทที่ 21 การ
ตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
เปาหมายหลักเพื่อให
ภาครัฐมีความ
โปรงใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

•

แผนการปฏิรูปดาน
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
-เพื่อแกปญหาการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

หมุดหมายที่ 13
ไทยมีภาครัฐที่มี
สมรรถนะสูง
-ทุกภาคสวนมีสวนรวม
ในการพัฒนาและ
ติดตามตรวจสอบการ
พัฒนาประเทศ

•

แผนปฏิบัติราชการกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ระยะ 3 ป (พ.ศ.
2563 - 2565) เรื่อง
ยกระดับองคกรสูการเปน
ผูนําทางสังคม มีแผนงาน/
โครงการสำคัญ โครงการ
บริหารจัดการการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริต

การประกาศใหการแกไข
ปญหาทุจริต เปนวาระ
แหงชาติ
(นายกรัฐมนตรี 16 พ.ค. 64)
•

ศึกษาวิจยั ระบบ
ธรรมาภิบาลในระบบ
อุดมศึกษา และการ
ประเมิน
สถาบันอุดมศึกษาเชิงธรร
มาภิบาล

• Education,
Gender and
Inequality
• Sustainable Cities
and
Communities
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ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทฯ แผน
และนโยบายที่
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และแผนแมบทโควิด-19

แผนการปฏิรปู ประเทศ

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบตั ิราชการ

นโยบาย ขอสั่งการ จาก
ครม. รมต. รมว กสว. และ
กกอ

แผนดานการอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2564-2570)

six
transformations
to achieve
the sustainable
development
goals

•

ภาคสวนเขามาเปน
กำลัง ของการ
พัฒนาประเทศใน
ทุกระดับเพื่อความ
สมานฉันทที่
ยุทธศาสตรชาติที่ 6
ดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ
-ประชาชนและภาคี
ตาง ๆ ในสังคม
รวมมือกันในการ
ปองกันการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบ
-การบริหารจัดการ
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต อยางเปน

• -การปฏิบัติหนาที่

ดวยความซื่อสัตย
สุจริตของบุคลากรใช
ดุลยพินิจโดยสุจริต
ภายใตกรอบธรร
มาภิบาลและการ
กำกับกิจการที่ดี
อยางแทจริง
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ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทฯ แผน
และนโยบายที่
เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติ ฯ

แผนแมบทฯ
และแผนแมบทโควิด-19

แผนการปฏิรปู ประเทศ

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบตั ิราชการ

นโยบาย ขอสั่งการ จาก
ครม. รมต. รมว กสว. และ
กกอ

แผนดานการอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2564-2570)

six
transformations
to achieve
the sustainable
development
goals

10. พัฒนาความ
•
พรอมของระบบและ
กลไกเพื่อรองรับ
สังคมสูงวัยเชิง
รุก เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและโอกาส
อยางเต็มที่ในการ
พึ่งตนเองของ
ผูสูงอายุ และการอยู
รวมกันของคนทุก
ชวงวัย

•

ระบบแบบบูรณา
การ
ยุทธศาสตรชาติที่ 3
ดานพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
สงเสริมผูสูงอายุให
เปนพลังขับเคลื่อน
ประเทศ เสริม
ทักษะ สรางเสริม
สุขภาพ ปองกันโรค
จัดภาพแวดลอม
และหลักประกัน
ทางสังคมที่
สอดคลองกับความ
จำเปนพื้นฐานมี
สวนรวมของ
ผูสูงอายุ
ยุทธศาสตรชาติที่ 4
ดานการสราง

•

•

แผนแมบทที่ 11
ศักยภาพคนตลอดชวง
ชีวิต
แผนยอย การสงเสริม
ศักยภาพวัยผูสูงอายุ
- สงเสริมการมีงานทำ
ของผูสูงอายุใหพึ่งพา
ตนเองไดทาง
เศรษฐกิจ/สงเสริม
และพัฒนาระบบการ
ออม/สงเสริม
สนับสนุนระบบการ
สงเสริมสุขภาพดูแล
ผูสูงอายุ พรอมทั้งจัด
สภาพแวดลอมใหเปน
มิตรกับผูสูงอายุ
แผนแมบทที่ 15 พลัง
ทางสังคม

•

•

แผนการปฏิรูป
ประเทศดานสังคม
(แผนการปฏิรูป
ประเทศฉบับ
ปรับปรุง ก.ย.2563)
การออม สวัสดิการ
และการลงทุนเพื่อ
สังคม/การสรางการ
มีสวนรวมการ
เรียนรู การรับรู
และการสงเสริม
กิจกรรมทางสังคม
เพื่อรองรับสังคมสูง
วัย
แผน Big Rock ดาน
สาธารณสุข
กิจกรรมปฏิรูประ
เทศที่ 3

หมุดหมายที่ 12 ไทยมี
กำลังคนมีสมรรถนะสูง
มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตอบโจทยการพัฒนาแหง
อนาคต โดยมีนโยบาย
การจัดการกำลังคน
ภายใตบริบทสังคมสูงวัย
มีความชัดเจน

•

•

แผนปฏิบัติราชการกระทรวง
แรงงาน ระยะ 3 ป (พ.ศ.
2563 - 2565) เรื่องบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต มี
แผนงาน/โครงการสำคัญ
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุสูตลาดแรงงาน
แผนปฏิบัติราชการกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ระยะ 3 ป (พ.ศ.
2563 - 2565) ประเด็น
ยุทธศาสตรพัฒนาคน
ครอบครัว ชุมชนใหมีความ
เขมแข็งและสรางระบบที่เอื้อ
ตอการพัฒนาคนใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีเปาหมาย:
ผูสูงอายุพึ่งพาตนเองไดทั้ง

เปลี่ยนคนเกษียณเปน
พลัง (Quick Win รมว.อว.
15 ส.ค.63)
เตรียมความพรอมในการ
เขาสูสังคมผูสูงอายุ การ
นำพาเขาสูสังคมการเรียนรู
ตลอดชีวิต การพัฒนา
ทักษะงานดานดิจิทัล หรือ
ทักษะที่ยังเปนทีต่ องการ
ใหคนเกษียณสามารถ
พึ่งพาตนเองได

กลยุทธ 3 การจัดการ
ศึกษาสำหรับผูสูงวัย เปน
การพัฒนาศักยภาพของ
กลุมผูสูงอายุวัยตนใหมี
ความรูและทักษะเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให
สามารถดูแลตนเองได

• Health, Wellbeing and
Demography
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ประเด็นสำคัญตาม
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทฯ แผน
และนโยบายที่
เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติ ฯ

แผนแมบทฯ
และแผนแมบทโควิด-19

แผนการปฏิรปู ประเทศ

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบตั ิราชการ

นโยบาย ขอสั่งการ จาก
ครม. รมต. รมว กสว. และ
กกอ

แผนดานการอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2564-2570)

six
transformations
to achieve
the sustainable
development
goals

โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 1: (การลดความ
เหลื่อมล้ำ สราง
ความเปนธรรมทุก
มิติ) สราง
หลักประกันทาง
สังคมที่ครอบคลุม
และเหมาะสมกับ
คนทุกชวงวัย
สามารถพัฒนา
ระบบสวัสดิการ
ถวนหนาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 3: การเสริมสราง
พลังทางสังคม การ
รองรับสังคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ โดย

•

แผนยอย การรองรับ
สังคมสูงวัยเชิงรุก
- สงเสริมการ
เตรียมการกอนยาม
สูงอายุเพื่อใหสูงวัยใน
ทุกมิติอยางมีคุณภาพ
แผนแมบทโควิด: การ
ปฏิรูประบบ
หลักประกันสุขภาพให
มีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับการเปน
สังคมสูงวัย

การปฏิรูประบบ
บริการสุขภาพ
ผูสูงอายุดานการ
บริบาล การ
รักษาพยาบาลที่
บาน/ชุมชน การ
ดูแลสุขภาพตนเอง

ดานเศรษฐกิจและสังคม
และครอบครัวสามารถดูแล
สมาชิกไดอยางมีคุณภาพ
และเหมาะสมตามแตละชวง
วัย
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ประเด็นสำคัญตาม
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทฯ แผน
และนโยบายที่
เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติ ฯ

แผนแมบทฯ
และแผนแมบทโควิด-19

แผนการปฏิรปู ประเทศ

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบตั ิราชการ

นโยบาย ขอสั่งการ จาก
ครม. รมต. รมว กสว. และ
กกอ

แผนดานการอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2564-2570)

six
transformations
to achieve
the sustainable
development
goals

เตรียมความพรอม
ในทุกมิติ พัฒนา
ระบบและกลไกเพื่อ
สนับสนุนการ
ปรับตัวของ
ประชากร
ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 4: เพิ่มขีด
ความสามารถของ
ชุมชนทองถิ่นใน
การพัฒนา การ
พึ่งตนเองและการ
จัดการตนเองเพื่อ
สรางสังคมคุณภาพ
ประกอบดวย
- จัดระบบเมืองที่
เอื้อตอการสราง
ชีวิตและสังคมที่มี
คุณภาพ และ
ปลอดภัยให
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ประเด็นสำคัญตาม
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทฯ แผน
และนโยบายที่
เกี่ยวของ

11. พัฒนาพื้นที่
•
และเมืองนาอยู
อัจฉริยะในทุก
ภูมิภาค กระจาย
ศูนยกลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจ
และสังคมอยาง
ยั่งยืน เชื่อมโยงกับ
การพัฒนาภาค
ชนบท เพื่อลดความ

ยุทธศาสตรชาติ ฯ

แผนแมบทฯ
และแผนแมบทโควิด-19

แผนการปฏิรปู ประเทศ

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบตั ิราชการ

นโยบาย ขอสั่งการ จาก
ครม. รมต. รมว กสว. และ
กกอ

แผนดานการอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2564-2570)

six
transformations
to achieve
the sustainable
development
goals

สามารถตอบสนอง
ตอสังคมสูงวัยและ
แนวโนมของการ
ขยายตัวของเมือง
ในอนาคต
- การรองรับสังคม
สูงวัยอยางมี
คุณภาพ
ยุทธศาสตรชาติที่ 4
ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
เปาหมายที่ 2 :
กระจายศูนยกลาง
ความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคม
เพิ่มโอกาสใหทุก
ภาคสวนเขามาเปน
กำลัง ของการ
พัฒนาประเทศใน

•

แผนแมบทที่ 6 พื้นที่
และเมืองนาอยู
อัจฉริยะ เปาหมาย
ประเทศไทยมีพื้นที่มี
แผนผังภูมินิเวศเพื่อ
เปนกรอบในการ
พัฒนาเมืองนาอยู
ชนบทมั่นคง เกษตร
ยั่งยืน และ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
รวมทั้งผังพื้นที่
อนุรักษ ทรัพยากร

แผนการปฏิรูป
ประเทศดานสังคม
การสรางกลไกที่เอื้อให
เกิดชุมชนเมืองจัดการ
ตนเองตามเปาหมาย
แกปญหาการวางงาน
และ ความยากจน
ปญหาอันเปนสาเหตุ
สำคัญของ การสราง
ความเหลื่อมล้ำดาน
รายได ความยากจน
เมือง ตลอดจนการเขา

หมุดหมายที่ 8 ไทยมี
พื้นที่และเมืองหลักของ
ภูมิภาคที่มีความเจริญ
ทางเศรษฐกิจทันสมัย
และนาอยู
-ความเหลื่อมล้ำเชิง
พื้นที่ลดลง ทั้งในดาน
เศรษฐกิจและบริการ
สาธารณะ มีการพัฒนา
เศรษฐกิจตาม ศักยภาพ
พื้นที่ และเชื่อมโยง
ระหวางเมืองและชนบท

•

แผนปฏิบัติราชการกระทรวง
มหาดไท ระยะ 3 ป (พ.ศ.
2563 - 2565) มีประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ภูมิภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ

นโยบายแนวทางการ

พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน และพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ เพื่อกระจายความ
เจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคมทั้งในระดับพื้นที่และ
ระดับภาคอยางทั่วถึง
(สศช.: 21 พ.ค.64)

• Sustainable
Cities and
Communities
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ประเด็นสำคัญตาม
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทฯ แผน
และนโยบายที่
เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติ ฯ

เหลื่อมล้ำระหวาง
พื้นที่

ทุกระดับเพื่อความ
สมานฉันท
-พัฒนาศูนยกลาง
ความเจริญทาง
เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีใน
ภูมิภาค
ยุทธศาสตรชาติที่ 5
ดานการสรางการ
เติบโต บนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
-พัฒนาพื้นที่เมือง
ชนบท เกษตรกรรม
และ อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ที่มีการ
บริหารจัดการตาม
แผนผังภูมินิเวศ
อยางยั่งยืน

แผนแมบทฯ
และแผนแมบทโควิด-19

แผนการปฏิรปู ประเทศ

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบตั ิราชการ

นโยบาย ขอสั่งการ จาก
ครม. รมต. รมว กสว. และ
กกอ

แผนดานการอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2564-2570)

six
transformations
to achieve
the sustainable
development
goals

•

•

ธรรมชาติ แหลง
โบราณคดี
-ชองวางความเหลื่อม
ล้ำระหวางพื้นที่ลดลง
แผนแมบทโควิด-19:
ดานการเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก
ภายในประเทศ
(Local Economy)
- การกระจายความ
เจริญทางเศรษฐกิจไป
ยังหัวเมืองหลัก ใน
ภูมิภาคและเมืองรอง
ดวยการสงเสริมการ
ลงทุนในพื้นที่

ไมถึงบริการและ
สวัสดิการทางสังคม
ของรัฐเนื่องจากขาด
กลไก/สิทธิของชุมชน
เมือง

-อปท. ชุมชน
ภาคเอกชนในพื้นที่ มี
ศักยภาพและ บทบาทใน
การพัฒนาพื้นที่และ
เมือง
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ประเด็นสำคัญตาม
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทฯ แผน
และนโยบายที่
เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติ ฯ

แผนแมบทฯ
และแผนแมบทโควิด-19

แผนการปฏิรปู ประเทศ

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบตั ิราชการ

นโยบาย ขอสั่งการ จาก
ครม. รมต. รมว กสว. และ
กกอ

แผนดานการอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2564-2570)

six
transformations
to achieve
the sustainable
development
goals

•

12. เพิ่มขีด
•
ความสามารถของ
ชุมชนทองถิ่นในการ
พัฒนา พึ่งตนเอง
และจัดการตนเอง
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและ
การปรับตัวใหทันตอ
•
การเปลี่ยนแปลง

- พัฒนาเครือขาย
องคกรพัฒนาเมือง
และชุมชน รวมทั้ง
กลุมอาสาสมัคร
ดวยกลไกการมีสวน
รวมของทุกภาค
สวนในทองถิ่น
ยุทธศาสตรชาติที่ 3
ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
-การสงเสริมให
ชุมชนเปนฐานใน
การสรางสุขภาวะที่
ดีในทุกพื้นที่
ยุทธศาสตรชาติที่ 4
ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
เปาหมายที่ 3 เพิ่ม

แผนแมบทที่ 15 พลัง
ทางสังคม
- การเพิ่มขีด
ความสามารถของ
ชุมชนทองถิ่นในการ
พัฒนา การพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเอง

•

•

แผนการปฏิรูป
ประเทศดานสังคม
-การสรางกลไกที่
เอื้อใหเกิดชุมชน
เมืองจัดการตนเอง
แผนการปฏิรูป
ประเทศดาน
วัฒนธรรม กีฬา
แรงงาน และการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย
การพัฒนาชุมชน
ตนแบบ รวมถึงยังมี

•

•

แผนปฏิบัติราชการกระทรวง
มหาดไท ระยะ 3 ป (พ.ศ.
2563 - 2565) มีประเด็น
ยุทธศาสตรการเสริมสราง
ความสุขของชุมชนและ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และมีกลยุทธ : พัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
แผนปฏิบัติราชการกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ระยะ 3 ป (พ.ศ.
2563 - 2565) ประเด็น
ยุทธศาสตรพัฒนาคน

•

สรางและพัฒนานักวิจัย
ชุมชนดานการพัฒนา
ศักยภาพและสงเสริม
ความเขมแข็งภาค
ประชาสังคม (สกสว
หนวยงานหลัก จากมติ
ครม. 30 มี.ค. 64)
เศรษฐกิจฐานราก
รวมถึงวิสาหกิจชุมชน
และ SMEs
(นายกรัฐมนตรี 11 ม.ค.
64)

• Sustainable
Cities and
Communities
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ประเด็นสำคัญตาม
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทฯ แผน
และนโยบายที่
เกี่ยวของ

13. สังคมไทยไร
ความรุนแรง
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและสวัสดิ
ภาพสาธารณะใน
การดำรงชีวิต

ยุทธศาสตรชาติ ฯ

แผนแมบทฯ
และแผนแมบทโควิด-19

แผนการปฏิรปู ประเทศ

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบตั ิราชการ

นโยบาย ขอสั่งการ จาก
ครม. รมต. รมว กสว. และ
กกอ

แผนดานการอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2564-2570)

six
transformations
to achieve
the sustainable
development
goals

ขีดความสามารถ
ของชุมชนทองถิ่น
ในการพัฒนา การ
พึ่งตนเองและการ
จัดการตนเองเพื่อ
สรางสังคมคุณภาพ
ประกอบดวย
-เสริมสรางศักยภาพ
ของชุมชนในการ
พึ่งตนเอง และการ
พึ่งพากันเอง
• ยุทธศาสตรชาติที่ 1
ดานความมัน่ คง
เปาหมายที่ 1 และ 2
ประชาชนอยูดี กินดี
มีความสุข
บานเมืองมีความ
มั่นคงในทุกมิติและ
ทุกระดับ

ครอบครัว ชุมชนใหมีความ
เขมแข็งและสรางระบบที่เอื้อ
ตอการพัฒนาคนใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

การตอยอดทุน
วัฒนธรรม ใหเปน
มูลคากลับมาสูพื้นที

•

แผนแมบทที่ 1 ความ
มั่นคง เสริมสราง
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินและ
ความมั่นคงของมนุษย
มุงใชเทคโนโลยีและ
การบังคับใช กฎหมาย
เพื่อแกไขปญหา
อาชญากรรม ปญหา

•

แผนการปฏิรูป
ประเทศดาน
สาธารณสุข
ประชาชนมีสุข
ภาวะและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น สามารถ
เขาถึงสารสนเทศ
เพื่อพัฒนา ความ
รอบรูดานสุขภาพ

•

หมุดหมายที่ 8 ไทยมี
พื้นที่และเมือง หลัก
ของภูมิภาคที่มี ความ
เจริญทาง เศรษฐกิจ
ทันสมัย และนาอยู
-บริการสาธารณะ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ดานการศึกษาและ
บริการสาธารณสุข มี

•

แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.
2564
-ดานการเสริมสรางความ

สงบเรียบรอยและความ
มั่นคงภายในตามเปาหมาย
สังคม
มีความสงบเรียบรอยและ
ปลอดภัย/ชุมชนมีความสุข

•

ความมั่นคงในการ
ดำรงชีวิต (มติสภา
นโยบายฯ 19 ก.ค. 64)

• Health, Well-

being and
Demography
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ประเด็นสำคัญตาม
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทฯ แผน
และนโยบายที่
เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติ ฯ

แผนแมบทฯ
และแผนแมบทโควิด-19

แผนการปฏิรปู ประเทศ

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบตั ิราชการ

นโยบาย ขอสั่งการ จาก
ครม. รมต. รมว กสว. และ
กกอ

แผนดานการอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2564-2570)

six
transformations
to achieve
the sustainable
development
goals

•

ยุทธศาสตรชาติที่ 3
ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- การปองกันและ
ควบคุมปจจัยเสี่ยงที่
คุกคามสุขภาวะ
โดยผลักดัน การ
สรางเสริมสุขภาวะ
ในทุกนโยบายที่ให
หนวยงานทุกภาค
สวนมีสวนรวมใน
การรับผิดชอบตอ
สุขภาพของ
ประชาชน เพื่อลด
ภัยคุกคามที่เปน
อุปสรรคตอการ
พัฒนาสุขภาวะคน
ไทย

•

การจราจร ปญหา
ความรุนแรงในสังคม
โดยมุงเนนการปลูก
จิตสำนึกและ
เสริมสรางความเปน
พลเมือง
แผนแมบทเฉพาะกิจ
โควิด-19 ดานการการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ปจจัยพื้นฐานเพื่อ
สงเสริมการฟนฟูและ
พัฒนาประเทศ การ
เสริมสรางความมั่นคง
และบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อรองรับ
ภัยพิบัติ เหตุการณ
ความไมสงบและ
ความขัดแยง
ตลอดจน
สาธารณภัย รองรับ

•

และมีขอมูล สวน
บุคคลที่ครบถวน
ปลอดภัย เขาถึงได
เมื่อตองการ
แผนการปฏิรูป
ประเทศดานสังคม
- สังคมไทยเปน
สังคม แหงโอกาส
และไมแบงแยก
การปฏิรูปโอกาส
การพัฒนาสังคม
โดยสนับสนุนให
เกิดชุมชนเขมแข็ง
และการขับเคลื่อน
สังคม ดวยจิต
สาธารณะ

•

คุณภาพมาตรฐาน
ใกลเคียงกันระหวาง
พื้นที่ รวมถึงมีการ
จัดสรรงบประมาณ
บุคลากรและ
ทรัพยากรที่สำคัญอื่น
ๆ อยางเพียงพอและ
เหมาะสม
หมุดหมายที่ 9 ไทยมี
ความยากจนขามรุน
ลดลงและคนไทยทุก
คนมีความคุม ครอง
ทางสังคมที่เพียงพอ
เหมาะสม
-คนไทยทุกคนมีความ
คุมครองทางสังคมที่
เพียงพอ เหมาะสม
สอดคลองกับบริบท
ความจำเปนบนฐาน
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ประเด็นสำคัญตาม
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทฯ แผน
และนโยบายที่
เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติ ฯ

แผนแมบทฯ
และแผนแมบทโควิด-19

แผนการปฏิรปู ประเทศ

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบตั ิราชการ

นโยบาย ขอสั่งการ จาก
ครม. รมต. รมว กสว. และ
กกอ

แผนดานการอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2564-2570)

six
transformations
to achieve
the sustainable
development
goals

ยุทธศาสตรชาติที่ 4
ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
เปาหมาย สราง
สังคมเขมแข็งที่
แบงปน ไมทอดทิ้ง
กัน และมีคุณธรรม
14. พัฒนาเครื่องมือ ยุทธศาสตรชาติที่ 5
และกลไกในการ
ดานการสรางการ
ยกระดับระบบ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต
บริหารจัดการและ ที่เปนมิตรตอ
แกไขปญหา
สิ่งแวดลอมประเด็น
ทรัพยากรธรรมชาติ ยกระดับกระบวนทัศน
และสิ่งแวดลอม
เพื่อกำหนดอนาคต
เพื่อเขาสูสังคม
ประเทศ
คารบอนต่ำ
- พัฒนาเครื่องมือและ
กลไก เพื่อการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

สาธารณภัยรูปแบบ
ใหมในทุกมิติเพื่อลด
ความเสี่ยง และ
สามารถดูแลตนเองได
ในภาวะวิกฤต

•

•

แผนแมบทที่ 18 การ
เติบโตอยางยั่งยืน
แผนยอย การ
ยกระดับกระบวนทัศน
เพื่อกำหนดอนาคต
ประเทศ
-พัฒนากลไกเพื่อ
รองรับการบริหาร
จัดการประเด็นอุบัติ
ใหมดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ของความยั่งยืน
ทางการคลัง

แผนการปฏิรูป
ประเทศดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
- บรรเทาผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
และลดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
- ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่มี
ประสิทธิภาพบน

หมุดหมายที่ 10 ไทยมี
เศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคารบอนต่ำ

• แผนปฏิบัติราชการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ระยะ 3 ป
(พ.ศ.2563 - 2565) พัฒนา
เครื่องมือและกลไกในการ
สรางแรงจูงใจเชิง
เศรษฐศาสตรและพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานสำหรับ
กลไกสรางแรงจูงใจเชิง
เศรษฐศาสตรเพื่อลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อมุง

• พัฒนางานศึกษาวิจัยให

ครอบคลุมประเด็น
PM2.5 ในทุกมิติ ทั้งการ
เพิ่มประสิทธิภาพความ
แมนยำของการ
คาดการณฝุน พฤติกรรม
ฝุน ผลกระทบตอสุขภาพ
มาตรการแกไขปญหา
และลดผลกระทบ (ครม.
5 พ.ค. 64)

• Sustainable
Food, Land,
Water and
Oceans
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ประเด็นสำคัญตาม
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทฯ แผน
และนโยบายที่
เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติ ฯ

แผนการปฏิรปู ประเทศ

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบตั ิราชการ

นโยบาย ขอสั่งการ จาก
ครม. รมต. รมว กสว. และ
กกอ

แผนดานการอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2564-2570)

six
transformations
to achieve
the sustainable
development
goals

และสิ่งแวดลอมที่มี
ประสิทธิภาพ รองรับ
การเติบโตที่มีคุณภาพ
ในอนาคต

15. พัฒนาระบบ

แผนแมบทฯ
และแผนแมบทโควิด-19

ยุทธศาสตรชาติที่ 5
บริหารจัดการภัย
ดานการสรางการ
พิบัติทางธรรมชาติ เติบโตบนคุณภาพชีวิต
และการ
ที่เปนมิตรตอ

แผนแมบทที่ 23 การ
วิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรม
-การวิจัย พัฒนาและ
ประยุกตใชนวัตกรรม
ในการพัฒนาการ
จัดการสิ่งแวดลอม
และการจัดการมลพิษ
-การวิจัย พัฒนาและ
ประยุกตใชนวัตกรรม
ในการอนุรักษและ
ฟนฟูความอุดม
สมบูรณและความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
แผนแมบทที่ 18 การ
เติบโตอยางยั่งยืน
แผนยอย การสรางการ
เติบโตอยางยั่งยืนบน
•

สูสังคมคารบอนต่ำ และ
พัฒนา ปรับปรุง เครื่องมือ
กลไก การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพือ่ การเติบโตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

พื้นฐานการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนตาม
แนวทางประชารัฐ

แผนการปฏิรูป
ประเทศดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

หมุดหมายที่ 11 ไทย
สามารถลดความเสี่ยง
และผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติและการ

• แผนปฏิบัติราชการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ระยะ 3 ป
(พ.ศ.2563 - 2565) สนับสนุน/

•

มุงเนนการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย
ทาทายสังคม เชน PM
2.5 (รมว. อว. 8 ม.ค. 64)

• มุงเนนการวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย
ทาทายสังคม เชน PM

•
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ประเด็นสำคัญตาม
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทฯ แผน
และนโยบายที่
เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติ ฯ

เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ใหพรอมรับ
ปรับตัว และรองรับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น

สิ่งแวดลอมประเด็น
สรางการเติบโตอยาง
ยั่งยืนบนสังคมที่เปน
มิตรตอสภาพ
ภูมิอากาศ
- พัฒนาและปรับปรุง
การบริหารจัดการภัย
พิบัตทิ ั้งระบบ โดย
คำนึงถึงปจจัยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในระยะยาว
รวมถึงการสรางขีด
ความสามารถของ
ประชาชนชุมชน และ
เมืองในการรับมือและ
ปรับตัวตอผลกระทบ
จากภัยพิบัติทีเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

แผนแมบทฯ
และแผนแมบทโควิด-19

แผนการปฏิรปู ประเทศ

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบตั ิราชการ

นโยบาย ขอสั่งการ จาก
ครม. รมต. รมว กสว. และ
กกอ

แผนดานการอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2564-2570)

six
transformations
to achieve
the sustainable
development
goals

สังคมที่เปนมิตรตอสภาพ - บรรเทาผลกระทบ
ภูมิอากาศ
สิ่งแวดลอม
และลดภัยพิบัติทาง
- ปรับปรุงการบริหาร
จัดการพิบัติภัยทั้งระบบ ธรรมชาติ
- การปรับตัวรองรับ
ผลกระทบและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติอัน
เนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
แผนแมบทที่ 23 การวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม
-การวิจัย พัฒนาและ
ประยุกตใชนวัตกรรมใน
การเตรียมความพรอม
และรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของ
โลก

เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

ดําเนินการวิจยั และพัฒนา
รวมถึงสรางกลไก/มาตรการ/
เครื่องมือที่ชวยใหภาคเอกชน
และภาคีที่เกีย่ วของสนับสนุน
และขับเคลื่อนการลดกาซ
เรือนกระจกและการปรับตัว
ตอผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

2.5 ภัยแลง (รมว. อว. 8

ม.ค. 64)
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหนาที่กาวหนาล้ำยุค เพื่อสรางโอกาสใหมและความพรอมของประเทศใน
อนาคต
ประเด็นสำคัญ
ตามยุทธศาสตร
ชาติ แผนแมบทฯ
แผนและนโยบาย
ที่เกี่ยวของ

16. วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
ชั้นแนวหนา
(Frontier
Research) ที่สราง
องคความรูใหม
ดานวิทยาศาสตร
สังคมศาสตร
มนุษยศาสตรและ
ศิลปกรรมศาสตร
ที่เปนรากฐานของ
เทคโนโลยีขั้นแนว
หนา และการ

ยุทธศาสตรชาติ ฯ

แผนแมบทฯ
และแผนแมบทโควิด-19

แผนการปฏิรปู ประเทศ

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบตั ิราชการ

นโยบาย ขอสั่งการ จาก
ครม. รมต. รมว กสว. และ
กกอ

แผนดานการอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2564-2570)

six
transformations
to achieve
the sustainable
development
goals

•
แผนแมบทที่ 23
แผนยอย ปจจัย
สนับสนุนในการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
- สรางมาตรการจูงใจ
ผูเชี่ยวชาญ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
เพื่อรวมกันวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีชั้นแนวหนา

หมุดหมายที่ 12 ไทยมี
กำลังคนสมรรถนะสูง มุง
เรียนรูอยางตอเนื่องตอบ
โจทยการพัฒนาแหง
อนาคต

•

• การพัฒนาการวิจัยขั้น

สถาบันอุดมศึกษากำหนด
แนวหนาของโลก ตองมุง จุดเนน และเปาหมายของ
สรางและพัฒนาบุคลากร องคความรูและเทคโนโลยี
ที่มีศักยภาพ หรือทักษะ ในอนาคต (Frontier
Research) ตามศักยภาพ
สูง ใหสามารถคิดคน
และอัตลักษณของสถาบัน
ผลงานวิจัย เพือ่ นำไปสู
รวมทั้งถายทอดและ
การพัฒนาความรวมมือ
ในระดับสากล และผลิต ประยุกตใช (Applied)
บัณฑิตที่เปนนักวิจัยหรือ
ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติ เพือ่ ตอบโจทย
ตลาดแรงงานโลก
(รมว.อว. 23 พ.ย. 63)
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ประเด็นสำคัญ
ตามยุทธศาสตร
ชาติ แผนแมบทฯ
แผนและนโยบาย
ที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติ ฯ

แผนแมบทฯ
และแผนแมบทโควิด-19

แผนการปฏิรปู ประเทศ

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบตั ิราชการ

นโยบาย ขอสั่งการ จาก
ครม. รมต. รมว กสว. และ
กกอ

(พ.ศ. 2564-2570)

six
transformations
to achieve
the sustainable
development
goals

• บูรณาการขามศาสตรที่

พัฒนาประเทศแหง
อนาคต

หลากหลาย (cross-multidisciplinary) โดยบูรณา
การ soft science
(สังคมศาสตร
มนุษยศาสตร ศิลปะ
ศาสตร) กับ hard
Science
(วิศวกรรมศาสตร

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสุขศาสตร) (รมว.อว.
15 ส.ค. 63)
17. พัฒนา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสูอนาคต
เพื่อขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมและ
บริการแหงอนาคต
รวมถึงการนำ

แผนดานการอุดมศึกษา

ยุทธศาสตรชาติที่ 2
ดานการสราง
ความสามารถในการ
แขงขัน
- สรางและถายทอด
เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อ
การใชประโยชนในเชิง

แผนแมบทที่ 23 การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
- พัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการแหงอนาคต
โดยการสงเสริมการวิจัย
พัฒนา และประยุกตใช
นวัตกรรมใน

แผนการปฏิรูปประเทศ
ดานเศรษฐกิจ
- การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและแรงงานใหมี
ทักษะระดับสูงและ
ความสามารถในการ
บริหารเพียงพอสำหรับ

หมุดหมายที่ 12 ไทยมี
กำลังคนสมรรถนะสูง มุง
เรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบ
โจทยการพัฒนาแหง
อนาคต

• พัฒนาตอยอดและสราง

ผลกระทบจากการนำ
งานวิจัยชั้นแนวหนา มา
ปรับใชใหเหมาะกับบริบท
สังคมและพื้นที่ของ
ประเทศไทย (รมว.อว. 16
ส.ค. 63)
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ประเด็นสำคัญ
ตามยุทธศาสตร
ชาติ แผนแมบทฯ
แผนและนโยบาย
ที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติ ฯ

ผลการวิจยั ขั้นแนว
หนา (Frontier
Research) มา
ประยุกตใชและ
พัฒนาตอยอด

พาณิชยไดจริง
- พัฒนาเทคโนโลยี
สำหรับการบินและ
อวกาศ รวมถึงตอยอด
ไปยังชิ้นสวนยาน
อวกาศในที่สุด

18. พัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ดานวิทยาศาสตร
วิจัยและ
นวัตกรรม สู
อนาคตที่จำเปน
เพื่อรองรับ
โครงสราง
เศรษฐกิจและ
สังคมตาม
เปาหมายของ
ประเทศในอนาคต

•

แผนแมบทฯ
และแผนแมบทโควิด-19

แผนการปฏิรปู ประเทศ

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบตั ิราชการ

นโยบาย ขอสั่งการ จาก
ครม. รมต. รมว กสว. และ
กกอ

แผนดานการอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2564-2570)

six
transformations
to achieve
the sustainable
development
goals

ยุทธศาสตรชาติที่ 2
ดานการสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน
- พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานเทคโนโลยี
สมัยใหม สรางและ
ถายทอดเทคโนโลยี
ขั้นพื้นฐานและ
เทคโนโลยีขั้นสูง
- การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ของประเทศในมิติ

ภาคอุตสาหกรรม
เปาหมายของประเทศ
แผนแมบทโควิด-19
- การพัฒนาและ
ประยุกตใช เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
•

•

แผนแมบทที่ 4
อุตสาหกรรมและ
บริการแหงอนาคต
- ลงทุนในโครงสราง
พื้นฐานและระบบ
นิเวศที่จำเปนดาน
ดิจิทัล ขอมูล และ
ปญญาประดิษฐ
แผนแมบทที่ 7
โครงสรางพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส และ
ดิจิทัล พัฒนา
คุณภาพและ

การรองรับการพัฒนา
ของอุตสาหกรรมใหม
- การเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางเทคโนโลยี–
โครงสรางพื้นฐาน
ทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ
ดานเศรษฐกิจ
- การเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางเทคโนโลยี
โครงสรางพื้นฐาน
ทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- วิจยั พื้นฐานดาน
เทคโนโลยีอวกาศตาม
นโยบายยานอวกาศไป
ดวงจันทร (รมว.อว. 14
ธ.ค. 63)

ดานที่ 4 ปจจัยการพลิก
โฉมประเทศมีกลไกการ
บริหารจัดการภาครัฐ ทั้ง
ระเบียบกฎหมาย ระบบ
งบประมาณ โครงสราง
พื้นฐาน การใหบริการ
สาธารณะ ตลอดจนการ
ติดตามประเมินผล ที่
ทันสมัย เทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลง ตอบสนอง
ความตองการไดอยางมี

แผนปฏิบัติการ ประจำป
• พัฒนาระบบนิเวศนและ
งบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงสรางพื้นฐานเพื่อ
กระทรวง อว โครงสรางพื้นฐาน
รองรับการวิจยั และ
ดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
พัฒนานวัตกรรมที่
วิจัยและนวัตกรรมและระบบ
เหมาะสม เพือ่ ตอบโจทย
เทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา
ใหการขับเคลือ่ นการ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แกไขปญหาทีเ่ กิดขึ้นทุก
แขงขันใหกับประเทศ การ
ขอใหได (รมว.อว. 15
ขับเคลื่อนโครงสรางพื้นฐาน
ส.ค.63)
ขนาดใหญดา นวิทยาศาสตร
• ผลักดันการลงทุน
เทคโนโลยีและพัฒนาพื้นที่เพื่อ
โครงสรางพื้นฐาน เพื่อ
นวัตกรรม
สรางองคความรูขั้นสูง

สงเสริมการพัฒนาโครง
สรางพื้นฐานดิจิทัลเพื่อ
การอุดมศึกษาและการ
วิจัย
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ประเด็นสำคัญ
ตามยุทธศาสตร
ชาติ แผนแมบทฯ
แผนและนโยบาย
ที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติ ฯ

แผนแมบทฯ
และแผนแมบทโควิด-19

แผนการปฏิรปู ประเทศ

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบตั ิราชการ

นโยบาย ขอสั่งการ จาก
ครม. รมต. รมว กสว. และ
กกอ

แผนดานการอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2564-2570)

six
transformations
to achieve
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•

ตาง ๆ ทั้งโครงขาย
ระบบคมนาคมและ
ขนสง โครงสราง
พื้นฐาน
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และ
ดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดลอมให
เอื้อตอการพัฒนา
อุตสาหกรรมและ
บริการอนาคต
ยุทธศาสตรชาติที่ 4
ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
- พัฒนาศูนยกลาง
ความเจริญทาง
เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีใน
ภูมิภาค กระจาย

•

•

ประสิทธิภาพของ
โครงสรางพื้นฐาน
ดานคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส
พลังงาน ดิจิทัล
แผนแมบทที่ 23 การ
วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม พัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
และสิ่งอำนวยความ
สะดวกดาน
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีสมัยใหมที่
จำเปนตอการสราง
ความสามารถในการ
แขงขันของประเทศที่
สำคัญ
แผนแมบทโควิด-19
การเรงรัดพัฒนาและ
ใชประโยชนจาก

ประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ

พันธมิตรทางยุทธศาสตร
และวางรากฐานให
ประเทศ เชน ความ
รวมมืออวกาศไทย สราง
เครื่องกำเนิดแสงซินโคร
ตรอน เปนตน (รมว. อว.
8 ม.ค. 64)
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ประเด็นสำคัญ
ตามยุทธศาสตร
ชาติ แผนแมบทฯ
แผนและนโยบาย
ที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติ ฯ

แผนแมบทฯ
และแผนแมบทโควิด-19

แผนการปฏิรปู ประเทศ

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบตั ิราชการ

นโยบาย ขอสั่งการ จาก
ครม. รมต. รมว กสว. และ
กกอ

แผนดานการอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2564-2570)

six
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โครงสรางพื้นฐาน
ดานเทคโนโลยี
คมนาคมและการ
สื่อสาร

โครงสรางพื้นฐานที่
สำคัญ
- การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
เพื่อรองรับการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจ
ใหม
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหเปนฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบกาว
กระโดดและอยางยั่งยืน โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
ประเด็นสำคัญ
ตามยุทธศาสตร
ชาติ แผนแมบทฯ
แผนและนโยบาย
ที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติ ฯ

19. ยกระดับระบบ
การอุดมศึกษาแบบ
ไรรอยตอ เชื่อมโยง
ระบบการเรียนรู
ใหม ทั้งลักษณะ
Degree, Non –
Degree และการ
เรียนรูตลอดชีวติ
สอดคลองกับความ
ตองการของ
ตลาดแรงงาน และ
สามารถประกอบ
อาชีพอิสระ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ยุทธศาสตรชาติ ที่ 3
ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- มุงเนนผูเ รียนใหมี
ทักษะการเรียนรูและมี
ใจใฝเรียนรูตลอดเวลา
มีการออกแบบระบบ
การเรียนรูใหม การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัด
การศึกษา และการ
พัฒนาระบบการ
เรียนรูตลอดชีวิต การ
วางพื้นฐานระบบ

แผนแมบทฯ
และแผนแมบทโควิด-19

แผนการปฏิรปู ประเทศ

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบตั ิราชการ

นโยบาย ขอสั่งการ จาก
ครม. รมต. รมว กสว. และ
กกอ

แผนดานการอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2564-2570)

six
transformations
to achieve
the sustainable
development
goals

• แผนแมบทที่ 11 การ

แผนการปฏิรูปประเทศ • ดานที่ 4 ปจจัย
ดานการศึกษา
พัฒนาศักยภาพคน
สนับสนุนการพลิก
- ปรับบทบาทหรือขยาย
โฉมประเทศ การ
ตลอดชวงชีวิต
การใหบริการใหเอื้อตอ
- คนไทยทุกชวงวัยมี
เปลีย่ นผานประเทศ
ไปสูก ารเปน Hiคุณภาพเพิ่มขึ้น ไดรับ การเปลี่ยนแปลง
Value and
การพัฒนาอยางสมดุล โครงสรางทางประชากร
สามารถรองรับการ
Sustainable
ทั้งดานรางกาย
Thailand โดยเฉพาะ
สติปญญาและคุณธรรม จัดการเรียนรูตลอดชีวิต
(Life-long-learning)
ปจจัยกลไกการ
จริยธรรม เปนผูที่มี
ที
ต
่
อบโจทย
ค
วาม
พัฒนาทรัพยากร
ความรู และทักษะใน
ต
อ
งการของประชากรทุ
ก
มนุษยทั้งระบบ
ศตวรรษที่ 21
กลุ
ม

ซึ
ง
่
มุ
ง

เน
น
การพั
ฒ
นา
การศึกษาและการ
รักการเรียนรูอยาง
ทักษะกำลังคนในอนาคต
ยกระดับและปรับ
ตอเนื่องตลอดชีวติ
รวมถึงความสามารถใน
ทักษะแรงงานที่มี
การปรับตัวและเรียนรูสิ่ง

• พลิกโฉมระบบการ

• ผลิตบัณฑิตและพัฒนา • Education, Gender
กำลังคนตองสนับสนุน and Inequality

อุดมศึกษาของไทย และ
สรางแรงจูงใจ สนับสนุน
ใหเกิดการเรียนรูตลอด
การพัฒนาบุคลากร ใน
ชีวิต
ทุกระดับและทุกระบบ
เปดโอกาสใหประชากร
- ขับเคลื่อนและปลดล็อก
ทุกกลุมตั้งแตผูพิการ
ขอจำกัดและสงเสริม
ตลอดจนผูดอยโอกาส
ระบบนิเวศของการ
สามารถเขาถึงการ
เรียนรูตลอดชีวติ โดย
เรียนรูและพัฒนา
พัฒนารูปแบบ การเรียนรู
ตนเองอยางเทาเทียม
ที่เหมาะสมกับทุกกลุมคน
• การสรางหลักสูตรชั้น
พัฒนาเยาวชน นิสิต
นำที่สามารถผลิตและ
นักศึกษาใหเปนพลังของ
พัฒนากำลังคนที่
ชาติ เสริมสรางทักษะเพื่อ
ตอบสนองความ
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ประเด็นสำคัญ
ตามยุทธศาสตร
ชาติ แผนแมบทฯ
แผนและนโยบาย
ที่เกี่ยวของ

การพัฒนา
แพลตฟอรมการ
อุดมศึกษาใหม

ยุทธศาสตรชาติ ฯ

แผนแมบทฯ
และแผนแมบทโควิด-19

แผนการปฏิรปู ประเทศ

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบตั ิราชการ

นโยบาย ขอสั่งการ จาก
ครม. รมต. รมว กสว. และ
กกอ
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six
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รองรับการเรียนรูโดย
ใชดิจิทัลแพลตฟอรม
และการสรางระบบ
การศึกษาเพื่อเปนเลิศ
ทางวิชาการระดับ
นานาชาติ

• แผนแมบทที่ 12 การ

พัฒนาการเรียนรู
- การพัฒนาระบบการ
เรียนรูตลอดชีวติ โดย
เนนการจัดระบบ
การศึกษาและระบบ
ฝกอบรมบนฐาน
สมรรถนะที่มี
คุณภาพสูงและยืดหยุน
ผานการพัฒนากลไก
ตาง ๆ รวมถึงพัฒนา
ระบบการประเมินผล
การเรียนรูที่รวดเร็ว
และตอเนือ่ ง โดย
ผูเรียนมีความรู ทักษะ
และสมรรถนะเปนที่
ตองการของ
ตลาดแรงงาน

ใหมตามพลวัตของ
โครงสรางอาชีพและ
ความตองการของ
ตลาดแรงงาน

คุณภาพไดมาตรฐาน
สอดคลองกับความ
ตองการของ
ตลาดแรงงานและ
โลกยุคใหม
• หมุดหมายที่ 12 ไทย

มีกำลังคนสมรรถนะ
สูง มุงเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง ตอบโจทย
การพัฒนาแหง
อนาคต โดยสงเสริม
การสรางสังคมแหง
การเรียนรูตลอด
ชีวิต

สรางโอกาสใหประชาชน
มีอาชีพและรายได สราง
ความพรอมในการเขาสู
ตลาดแรงงาน(รมว.อว. 8
ม.ค. 64)
• ขอสั่งการของสภา

ตองการของ
ตลาดแรงงานที่มี
คุณภาพเทียบเคียงกับ
ระดับสากล
• การพัฒนาทักษะและ

สมรรถนะตามความ
ตองการของ
ตลาดแรงงาน การ
สรางงานและการเปน
ผูประกอบการ
โดยเฉพาะในทองถิ่น
หรือภูมิลำเนาของ
ตนเอง

นโยบาย เรือ่ ง การ
สนับสนุนการวิจยั และ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคของเด็กและ
เยาวชนควบคูกับการจัด
การศึกษาปกติจากการ
• ผลิตและพัฒนา
ประชุมสภานโยบายการ
กำลังคนทั้งในวัยเรียน
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร
ที่กำลังจะกาวเขาสูว ัย
วิจัยและนวัตกรรม
ทำงาน (Manpower)
แหงชาติ ครั้งที่ 3/2563
ใหมีองคความรูทาง
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ประเด็นสำคัญ
ตามยุทธศาสตร
ชาติ แผนแมบทฯ
แผนและนโยบาย
ที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติ ฯ

แผนแมบทฯ
และแผนแมบทโควิด-19

แผนการปฏิรปู ประเทศ

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบตั ิราชการ

นโยบาย ขอสั่งการ จาก
ครม. รมต. รมว กสว. และ
กกอ
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• แผนแมบทโควิด-19
- การพัฒนาทักษะ

อาชีพ พรอมทั้ง
สงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวติ ของแรงงาน
เพื่อใหแรงงานมีความ
ยืดหยุนพรอมปรับตัว
ตลอดจนมุงเนนการ
ผลิตกำลังคนที่มี
คุณภาพในระยะยาว

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน
2563

วิชาการ ทักษะทาง
วิชาชีพ รวมทั้ง
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคพรอมตอการ
ทำงานที่ตรงตามความ
ตองการของ
ตลาดแรงงาน (Soft &
Hard Skills)
• พัฒนากำลังคน ทั้งใน

ระบบการศึกษาและผู
ที่อยูในตลาดแรงงาน
ใหมีทักษะดำรงชีวิต
สำหรับโลกในศตวรรษ
ที่ 21 ใหเปนกำลังคนที่
มี สมรรถนะและทักษะ
การปฏิบัติงานรองรับ
งานในปจจุบันและ
อนาคต
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ประเด็นสำคัญ
ตามยุทธศาสตร
ชาติ แผนแมบทฯ
แผนและนโยบาย
ที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติ ฯ

20. พลิกโฉมระบบ
อุดมศึกษาเพื่อใหมี
ศักยภาพและความ
เชี่ยวชาญในดาน
การผลิตและ
พัฒนากำลังคน
สมรรถนะสูง
ตามจุดมุงเนน
และอัตลักษณ เพื่อ
ตอบโจทยการ
พัฒนาแหงอนาคต

ยุทธศาสตรชาติ ที่ 3

แผนแมบทฯ
และแผนแมบทโควิด-19

แผนการปฏิรปู ประเทศ

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบตั ิราชการ

นโยบาย ขอสั่งการ จาก
ครม. รมต. รมว กสว. และ
กกอ
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ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
- ปฏิรูปการเรียนรูแบบ
พลิกโฉมในทุกระดับ
ตั้งแตระดับปฐมวัย
จนถึงการเรียนรูตลอด
ชีวิต

• แผนแมบทที่ 12
การพัฒนาการเรียนรู-
สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ
สถาบันการศึกษาที่มี
ความเชีย่ วชาญและมี
ความโดดเดนเฉพาะ
สาขาสูระดับนานาชาติ

• แผนแมบทที่ 23 การ
วิจัยและพัฒนา
- ยกระดับ
นวัตกรรม
สถาบันการศึกษาใน
- สงเสริมการถายทอด
สาขาที่มีความ
เทคโนโลยี การวิจยั
เชี่ยวชาญสูความเปน
พัฒนา และบูรณาการ
เลิศ และมีความโดดเดน
ความเชีย่ วชาญกับ
เฉพาะสาขาสูระดับ
หนวยงานอื่นๆ
นานาชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ
ดานการศึกษา
- ปรับเปลี่ยนระบบการ
เรียนรูในระดับพลิกโฉม
ทั้งในเรื่องการพัฒนา
ความรู ทักษะ และ
คุณลักษณะ โดยการสราง
ระบบการศึกษาที่มี
คุณภาพระดับโลก

หมุดหมายที่ 12 ไทยมี
กำลังคนสมรรถนะสูง
มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตอบโจทยการพัฒนา
แหง
อนาคต

- พลิกโฉมระบบอุดมศึกษา
ของไทย (Reinventing
University) โดยผลักดัน
มหาวิทยาลัยใหสามารถ
พัฒนาความเปนเลิศตาม
ความชำนาญและจุดมุงเนน
ของแตละกลุมมหาวิทยาลัย
(รมว.อว. 8 ม.ค. 64)

• พลิกโฉมระบบ

อุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
ความเปนเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาและ
ผลิตกำลังคนระดับสูง
เฉพาะทางตามความ
ตองการของประเทศ
รวมถึงการเปน
สถาบันอุดมศึกษาชั้น
นำติดอันดับโลก
(World University
Ranking)

• Education,
Gender and
Inequality
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ประเด็นสำคัญ
ตามยุทธศาสตร
ชาติ แผนแมบทฯ
แผนและนโยบาย
ที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติ ฯ

21. พลิกโฉม
สถาบัน/หนวย
งานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ให
ทัดเทียมระดับ
นานาชาติ และ
ตอบสนองจุด
มุงเนนการสราง
คุณคาทาง
เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ

ยุทธศาสตรชาติ ที่ 2
ดานการสราง
ความสามารถในการ
แขงขัน
- วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมและนำ
เทคโนโลยีใหมมาปรับ
ใชและตอยอดภาคการ
ผลิตและบริการใน
ปจจุบัน เพือ่ เพิ่มผลิต
ภาพ และสราง
มูลคาเพิ่ม
- เนนการวิจัยและ
พัฒนา และนำ
ผลงานวิจัยมาใชในเชิง
พาณิชยมากยิ่งขึ้น

แผนแมบทฯ
และแผนแมบทโควิด-19

แผนการปฏิรปู ประเทศ

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบตั ิราชการ

นโยบาย ขอสั่งการ จาก
ครม. รมต. รมว กสว. และ
กกอ

แผนดานการอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2564-2570)

six
transformations
to achieve
the sustainable
development
goals

แผนแมบทที่ 23 การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
- วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมของประเทศ
ไทยสามารถตอบโจทย
ความตองการของ
ประชาชนกลุมตางๆ ใน
ประเทศ

พลิกโฉมประเทศไปสู
“เศรษฐกิจสรางคุณคา
สังคมเดินหนาอยาง
ยั่งยืน”หรือ “Hi-Value
and Sustainable
Thailand” โดยใชองค

ความรู ความคิด
สรางสรรค เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเปน
เครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนการยกระดับ
ศักยภาพและพัฒนา
ประเทศในทุกมิติ

• สงเสริมการสรางสรรค

องคความรู วิจัย
นวัตกรรม และ
ประยุกตใหเกิดคุณคา
ทางเศรษฐกิจและ
สังคม
ที่เปนประโยชนตั้งแต
ระดับชุมชนและ
ระดับชาติ
• การพัฒนาระบบนิเวศ

ที่เอื้อตอการสรางสรรค
องคความรูและ
นวัตกรรม เชน ระบบ
รวบรวมองคความรู
งานวิจัยและ
นวัตกรรม

• Education,
Gender and
Inequality
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ประเด็นสำคัญ
ตามยุทธศาสตร
ชาติ แผนแมบทฯ
แผนและนโยบาย
ที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติ ฯ

22. ยกระดับ
สถาบันอุดมศึกษา
และสถาบัน/หนวย
งานวิจัยใหเปน
ศูนยกลางความ
รวมมือดาน
การศึกษา ระดับ
นานาชาติ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ศาสตรโลก
ตะวันออก

ยุทธศาสตรชาติ ที่ 3
ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยสรางระบบการศึกษา
เพื่อเปนเลิศทาง
วิชาการระดับ
นานาชาติ

แผนแมบทฯ
และแผนแมบทโควิด-19

แผนการปฏิรปู ประเทศ

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13

แผนปฏิบตั ิราชการ

นโยบาย ขอสั่งการ จาก
ครม. รมต. รมว กสว. และ
กกอ

แผนดานการอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2564-2570)

six
transformations
to achieve
the sustainable
development
goals

แผนแมบทที่ 12
การพัฒนาการเรียนรูพัฒนาศูนยวิจัยเฉพาะ
ทาง
ศูนยฝกอบรม และ
ทดสอบ
ในระดับภูมิภาคเอเชีย
อาคเนย

จัดตั้งวิทยสถาน
ดานสังคมศาสตร
มนุษยศาสตร และ
ศิลปกรรมศาสตรแหง
ประเทศไทย
(ธัชชา) เนนขับเคลื่อน
พัฒนาวิชาการ วิจยั และ
พัฒนาบุคลากรดาน
สังคมศาสตรครั้งสำคัญของ
ประเทศ ควบคูไปกับการ
พัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ประกอบดวย ๕
สถาบัน คือ สุวรรณภูมิ
ศึกษา, เศรษฐกิจพอเพียง,
โลกคดีศึกษา, ศูนย
พิพิธภัณฑศิลปกรรม
แหงชาติ และศูนยชางศิลป
ทองถิ่น
(รมว.อว. 8 ม.ค. 64)

สนับสนุนให
สถาบันอุดมศึกษาเปน
ศูนยกลางความรวมมือ
ดานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในระดับ
ภูมิภาคและระดับ
นานาชาติ

• Education,
Gender and
Inequality
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ภาคผนวก ค
กรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
(ฉบับผานความเห็นชอบจากสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2564)
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(ราง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2566-2570
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สารบัญ
หนา
สารบัญ 234
สารบัญตาราง
สารบัญรูปภาพ
บทนำ
บทสรุปสำหรับผูบริหาร
บทที่ 1 บริบทสำคัญจากแนวโนมและสถานการณของโลกและประเทศไทย
1.1 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก และแนวทางสากลในการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
1.2 สถานการณของประเทศจากผลกระทบการแพรระบาดของโควิด-19
บทที่ 2 ความกาวหนาและผลงานที่ผานมาของแผนดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของ
ประเทศ พ.ศ. 2564 -2570 และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565
2.1 ความกาวหนาและผลงานที่ผานมาของแผนดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน
ของประเทศ พ.ศ. 2564 -2570
2.2 ความกาวหนาและผลงานที่ผานมาของแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 25632565
บทที่ 3 กรอบนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
3.1 หลักการเชิงนโยบาย
3.2 ประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ
3.3 จุดมุงเนนของนโยบาย (High-priority Policy)
บทที่ 4 ยุทธศาสตรและแผนงานดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
4.1 วิสัยทัศน
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4.2 เปาประสงค
4.3 ยุทธศาสตร แผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนนโยบาย เปาประสงคของยุทธศาสตร ผลสัมฤทธิ์
ของยุทธศาสตร และแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยดวยเศรษฐกิจสรางคุณคาและเศรษฐกิจสรางสรรค ใหมี
ความสามารถในการแขงขัน และพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน พรอมสูอนาคต
ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดลอม ใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน สามารถแกไขปญหาทา
ทายและปรับตัวไดทันตอพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหนาที่กาวหนา
ล้ำยุค เพื่อสรางโอกาสใหมและความพรอมของประเทศในอนาคต
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนากำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยใหเปนฐานการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบกาวกระโดดและอยางยั่งยืน
บทที่ 5 กลไกขับเคลื่อนกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2566-2570
5.1 กลไกขับเคลื่อนกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
5.2 กลไกการติดตามประเมินผลกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
5.3 กลไกการปรับปรุงกรอบนโยบายและยุทธศาสตรดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม แผนดานการอุดมศึกษา และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหทันตอ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน รวมทั้งภาพอนาคตที่เปลี่ยนไป
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
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สารบัญตาราง
หนา
ตาราง 1 ประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ
ตาราง 2 รูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modalities)
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สารบัญรูปภาพ
หนา
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่

1 นโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570
2 วิสัยทัศน เปาประสงค และยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม
3 กรอบงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนประเด็น
4 แสดงโครงสรางระบบสารสนเทศกลางดาน อววน. เพื่อการติดตาม วิเคราะห ประเมิน และรายงานผล
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บทที่ 1
บริบทสำคัญจากแนวโนมและสถานการณของโลกและประเทศไทย
1.1 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก และแนวทางสากลในการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน
จากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (Megatrends) ที่สงผลกระทบทั้งตอโลกและประเทศไทยใน
ระยะยาวทั้งดานสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมือง จนถึงสถานการณการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 หรือ โควิด-19) ซึ่งทำใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรง สงผลใหแนว
ทางการพัฒนาประเทศไทยตองเตรียมพรอมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางเหมาะสม โดยมี
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ไดแก
1) นวัตกรรมพลิกโฉม (Disruptive innovation) ที่เกิดจากความกาวหนาของเทคโนโลยี และ
นวั ต กรรมที ่ ส ามารถสร า งการเปลี ่ ย นแปลงอย า งมากในอนาคต เช น ยานพาหนะขั บ เคลื ่ อ นอั ต โนมั ติ
(Autonomous Vehicle) ปญญาประดิษฐ (Artiﬁcial Intelligence) และบล็อกเชน (Blockchain) โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงของโลกเขาสูยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ที่เทคโนโลยีดิจิทัลถูกนำมาใชในหลายภาค
สวน สงผลใหวิถีการดำเนินชีวิตและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมแบบเดิมเปลี่ยนแปลงไป เชน
รูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เกิดการเติบโตอยางมากของเศรษฐกิจแพลตฟอรมและเศรษฐกิจแบงปน รูปแแบบ
การทำงานที่ทำจากที่ไหนก็ไดผานระบบออนไลน และพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีความเปนปจเจกบุคคล
(Personaliezed) มากขึ้น แตความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลิกโฉมที่มีอิทธิพลอยางมาก ก็อาจ
นำไปสูปญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะสูงหรือเกิดความไมสอดคลองระหวางทักษะแรงงานกับทักษะที่ตอง
ใชในการทำงานในอนาคต แตในขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็อาจจะทดแทนแรงงานคนรูปแบบเดิม และเกิดความ
ไมเทาเทียมในการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ำของศักยภาพในการแขงขันของภาค
ธุรกิจ ตลอดนความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร
2) สังคมสูงวัย (Aging society) เนื่องดวยแนวโนมประชากรโลกที่อายุขัยที่มากขึ้นและอัตราการเกิด
ที่ต่ำ สงผลตอการเปลี่ยนโครงสรางทางอายุของประชากรในสังคม จำนวนของประชากรที่เขาสูวัยแรงงาน (1559 ป) เริ่มลดลง ในขณะที่จำนวนประชากรวัยสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) เพิ่มมากขึ้น โดยประเทศไทยเขาสูสังคม
สูงอายุตั้งแตป 2548 (มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 10 ของประชากรทั้งหมด) และมีแนวโนมจะ
เขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณ (Complete-aged Society) ในป 2566 โดยที่ยังไมบรรลุเปาหมายการเปน
ประเทศรายไดสูง ทั้งนี้ ทำใหแนวโนมอัตราสวนการพึ่งพิงของผูสูงอายุตอวัยแรงงานที่เพิ่มขึ้น และกำลัง
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แรงงานที่มีแนวโนมลดลงอยางชัดเจน สงผลใหการพึ่งพาเทคโนโลยีในภาคการผลิต และบริการมีความจำ
เปนมากขึ้น และภาครัฐอาจจะตองแบกภาระคาใชจายดานสวัสดิการและสุขภาพที่เพิ่มขึ้น
3) ความเหลื่อมล้ำและความไมเสมอภาคทางสังคม (Disparity and social inequality) ที่เกิดความ
เหลื่อมล้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในประเทศกำลังพัฒนาและพัฒนาแลว ที่จะถางชองวางทางโอกาสใหกวางขึ้นเรื่อยๆ
ทั้งยังอาจจะชะลอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอีกดวย โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำดานรายไดที่เกิดเพิ่มสูงขึ้น
ทั่วทั้งโลก ประกอบกับวิกฤตโควิด-19 ที่เปนตัวเรงความรุนแรงของปญหาความเหลื่อมล้ำ ระหวางคนรวย
และยากจนใหเห็นอยางชัดเจนมากขึ้น โดยมีประชากรโลกหลายรอยลานคนที่ยังคงตกงาน ในสวนของประเทศ
ไทยก็ยังคงเผชิญกับปญหาความเหลื่อมล้ำและความไมเทาเทียมกันในสังคมในระดับที่รุนแรงและหลากหลาย
มิติมาอยางตอเนื่อง ทั้งความเหลื่อมล้ำดานรายได ดานความมั่งคั่ง ดานการศึกษา ดานสวัสดิการสังคม ดาน
กระบวนการยุติธรรม และดานความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (Digital Divide) เปนตน รวมถึงความเหลื่อมล้ำเชิง
พื้นที่ดวยโครงสรางเมืองที่มีลักษณะโตเดี่ยว ทำใหเกิดปญหาเชิงโครงสรางอำนาจที่นำไปสูการกระจุกตัวของ
การพัฒนา และสงผลตอเนื่องใหเกิดปญหาความยากจนและความสามารถในการรับมือตอความทาทายตาง ๆ
ที่ประเทศไทยตองเผชิญ
4) การเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมและการขาดแคลนทรัพยากร (Environmental degradation
and scarcity of resource) ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก การเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้น
ของมลพิษ และการปลอยกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emissions: GHG) โดยสรางแรงกดดันตอ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ท ี ่ ม ี จ ำกั ด และทำให เ กิ ด การเปลี ่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ส ง ผลกระทบต อ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ ความมั่นคงทางอาหารและยา ความหลายหลากของแหลงทองเที่ยวและ
ชุมชนทองถิ่น รวมถึงเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความรุนแรงและยากที่จะคาดการณ
มากยิ่งขึ้น
5) การขยายตั ว ของความเป นเมือง (Urbanization) โดยคาดวาในป 2030 60% ของจำนวน
ประชากรจะตั้งถิ่นที่อาศัยอยูในเขตเมืองมากขึ้น กลายเปนเมืองขนาดใหญในหลายภูมิภาคของประเทศ เปน
ศูนยกลางในการสรางโอกาสและการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ประเทศไทยถูกจัดอันดับความเปน
เมืองอยูที่ 124 ของโลก (Urbanization rate เทากับ 50%) โดยเมืองใหญมีประชากรหนาแนน เมืองเล็กมี
ประชากรเพิ่มขึ้น และในสภาวะที่จำนวนประชากรเพิ่มขึ้น ผูคนกระจุกตัว ความสามารถของระบบโครงสราง
พื้นฐานเดิมอาจไมเพียงพอตอการรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้น แนวคิดความเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จึง
เปนแนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการเมืองในหลายประเทศ ดวยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอำนวย
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ความสะดวก และบริการตาง ๆ อาศัยการใชเทคโนโลยีในการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูล เพื่อสรางระบบการ
บริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ
6) การเปลี ่ ย นขั ้ ว อำนาจเศรษฐกิจของโลก (Global economic power shift) ที่อำนาจทาง
เศรษฐกิจเคลื่อนยายจากประเทศพัฒนาแลวไปยังประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม ศูนยกลางเศรษฐกิจยายจาก
ตะวันตกสูตะวันออก ในศตวรรษที่ 21 เอเชียจะกลายเปนตลาดที่ใหญที่สุดในโลก เปนผูนำดานเทคโนโลยี การ
แผอิทธิพลทางการคาของจีนและประเทศอุตสาหกรรมในเอเชียจะขยายตัว อยางไรก็ตาม ภายหลังเหตุการณ
โควิด-19 มีแนวโนมวาความรวมมือระหวางประเทศจะลดลง กลายเปนโลกหลายขั้วอำนาจหรือโลกที่เปนเสี่ยง
เสี้ยว ผลที่อาจเกิดขึ้นคือ กระแสโลกาภิวัตนยอนกลับ (reversed globalization) และโลกจะเขาสูสภาวะไร
ผูนำ ความรวมมือในการแกปญหาระดับโลกจะทำไดยากขึ้น ผูนำประเทศเลือกสนใจปญหาภายในประเทศ
มากกวาปญหาระดับโลก เกิดการกีดกันทางการคา (protectionism) สงผลตอระเบียบและกติกาการคาใหม
ของโลกหลังวิกฤตโควิด-19
การศึกษาแนวทางสากลในการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งมีวัตถุประสงค
เพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ
และเปาหมายของความตกลงปารีสวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Paris Climate Accord) ใหได
ทั น ป 2030 ซึ ่ ง ได ม ี ก ารเสนอสิ ่ ง ที ่ แ ต ล ะประเทศต อ งดำเนิ น การที ่ เ ป น การเปลี ่ ย นแปลงเชิ ง ระบบ
(Transformative Change) 6 ดาน ที่ตองดำเนินการไปพรอม ๆ กัน และดำเนินการอยูบนหลักการไมทิ้งใคร
ไวขางหลัง (Leave No One Behind) และหลักการพัฒนาเศรษฐกิจที่ตองไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดย
อาศัยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circularity and Decoupling) ซึ่งจะนำไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนที่เกิดผลสัมฤทธิ์ ประกอบดวยประเด็นการพัฒนา 6 ดาน ดังนี้ 1) การศึกษา เพศสภาพและความ
เหลื่อมล้ำ (Education, Gender and Inequality) เพื่อใหเกิดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาทุน
มนุษย สรางงานที่มีคุณคาและรายไดที่สนับสนุนกลุมเปราะบาง รวมไปถึงการสรางนวัตกรรม อันเปนผลจาก
นโยบายดานการวิจัยและพั ฒนา 2) สุขภาพ ความเปนอยูที่ ดี และประชากร (Health, Well-being and
Demography) เพื่อใหเกิดบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและเขาถึงได 3) การลดการปลอยกาซเรือน
กระจกในภาคพลังงานและอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน (Energy Decarbonization and Sustainable Industry)
เพื่อการเขาถึงพลังงานสำหรับทุกคน การลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงาน น้ำและอากาศที่สะอาด
4) ระบบอาหาร ที่ดิน น้ำ และมหาสมุทรที่ยั่งยืน (Sustainable Food, Land, Water and Oceans) เพื่อให
เกิดการใชที่ดิน มหาสมุทรและระบบอาหารที่ยั่ งยืน 5) เมืองและชุมชนยั่งยื น (Sustainable Cities and
Communities) เพื่อใหเกิดโครงสรางพื้นฐานสำหรับการบริการดานการคมนาคม น้ำและสุขาภิบาล รวมถึง
ความสามารถในการตั้งรับปรับตัวของเมืองที่เพิ่มขึ้น และ 6) การปฏิวัติเชิงดิจิทัลสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
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(Digital Revolution for Sustainable Development) เพื่อใหเกิดโครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ครอบคลุม มีคุณภาพ ในราคาที่จายได โดยมีจุดคานงัดสำคัญของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบนี้
ประกอบดวย 1) ภารกิจการพัฒนาและออกแบบเทคโนโลยีจะตองพัฒนาโดยมีเปาหมายเปนฐาน (Goalbased Design and Technology Mission) 2) การทำงานแบบบูรณาการโดยมีเปาหมายเปนตัวตั้งแลวจัด
กระบวนงาน รู ป แบบองค ก ร กระบวนการงบประมาณให ส อดคล อ ง (Goal-based Organisation of
Government and Financing) 3) การดำเนินงานเพื่อเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานสังคมและพฤติกรรม (Social
activism to change norms and behavior) และ 4) ความรวมมือระหวางประเทศและความสัมพันธ
ทางการทูตเพื่อสันติภาพ การระดมทุนและความรวมมือในการพัฒนา (Diplomacy and international
corporation for peace, ﬁnance and partnerships) 60
59

1.2 สถานการณของประเทศจากผลกระทบการแพรระบาดของโควิด-19
เหตุการณสำคัญที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤติครั้งใหญที่สุด นั่นคือการระบาดของโควิด-19 จนถึง
ปจจุบัน ทั่วโลกมีผูติดเชื้อไปแลวกวา 183 ลานคน เสียชีวิตมากกวา 3 ลานคน และยังมีผูติดเชื้อใหมวันละกวา
4 แสนราย 61 ภายหลังจากการพบเชื้อกลายพันธุกวา 10 สายพันธุ ที่กำลังแพรกระจายไปยัง 60 กวาประเทศ
ทั่วโลก และขยายตัวอยางรวดเร็ว อยางไรก็ดีทั่วโลกมีความพยายามในการระดมฉีดวัคซีนเพื่อปองกันการ
แพรกระจายของโรคติดเชื้อดังกลาว โดยมีประชากรที่ไดรับการฉีดวัคซีนอยางนอย 1 โดสประมาณ 23.5%
ของประชากรทั่วโลก แตมีการฉีดวัคซีนเพียง 0.9% ของประชากรในประเทศรายไดต่ำ1 จากสถานการณที่
เกิดขึ้น คาดวาจะกระทบตอเศรษฐกิจทั่วโลกในวงกวาง และยังคงเกิดขึ้นตอไปในป 2565 โดย GDP ทั่วโลกจะ
ยังต่ำกวา 4.4% 62 ที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอการลงทุน ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในระยะเวลา 1
ป ของภาวะวิฤตโควิด-19 มีนักเรียนมากกวา 800 ลานคนทั่วโลก ไดรับผลกระทบและเผชิญกับปญหาการ
หยุดชะงักทางการศึกษา 63
60

61

62

สำหรับประเทศไทยนั้น ไดรับผลกระทบหนักภายหลังจากการระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ตั้งแต
เดือนเมษายน 2564 ประกอบกับการแพรกระจายของเชื้อสายพันธุเดลตา อัลฟาและเบตา สงผลใหยอดผูติด
เชื ้ อสะสม (ตั ้ งแต วั นที ่ 1 เมษายน - 2 กรกฎาคม 2564) สู งถึ ง 242,058 ราย เสีย ชีวิตสะสม 2,047 ราย
60

Sachs, J.D., G. Schmidt-Traub, M. Mazzucato, D. Messner, N. Nakicenovic, and J. Rockström (2019), “Six Transformations to Achieve the
Sustainable Development Goals”, Nature Sustainability. DOI: 10.1038/s41893-019-0352-9
61 Our World in Data (2021). Coronavirus Pandemic (COVID-19). (Information as of July 1, 2021)
62 OECD (2021). OECD Economic Outlook. No ordinary recovery: Navigating the transition, Vol. 2021, Issue 1.
63 UNESCO (2021). UNESCO figures show two thirds of an academic year lost on average worldwide due to Covid-19 school closures.
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ยอดผูติดเชื้อใหม 6,087 ราย หรือประมาณ 6.4% ตอวัน ถือเปนจำนวนตัวเลขสูงที่สุดครั้งใหม (new high)
อยางตอเนื่องทั้งจำนวนผูติดเชื้อและผูเสียชีวิต นอกจากนี้จำนวนผูปวยอยูระหวางรักษาตัว 5.4 หมื่นราย
ในจำนวนนี้มีอาการหนัก 2,002 ราย และตองใสทอชวยหายใจ 579 ราย 64 ซึ่งเปนสถานการณ ที่เรียกไดวา
ระบบสาธารณสุขของประเทศกำลังเขาขั้นวิกฤต เนื่องจากจำนวนผูปวยใหมเพิ่มสูงขึ้นกวาจำนวนผูปวยที่รักษา
หาย อีกทั้งอัตราการฉีดวัคซีนภายในประเทศเพียงแค 10.23% ซึ่งไมเพียงพอตอการควบคุมการแพรระบาดได
ขณะที่โรงพยาบาลหลายแหงประสบปญหาไมมีเตียงรองรับผูปวยและบุคลากรทางการแพทยไมเพียงพอ ผูปวย
จำนวนมากตองรอเตียงในที่พักอาศัย สงผลใหเกิดการแพรเชื้อภายในครอบครัว และบางรายถึงขั้นเสียชีวิต
เนื่องจากรอเตียงเปนเวลานาน แพทยหลายสำนักออกมาเรียกรองใหรัฐบาลจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ปองกันการติดเชื้อของบุคลากรดานหนาที่จะเผชิญกับความเสี่ยงตางๆ อีกทั้งกระบวนการจัดสรรแพทยในการ
ดูแลผูปวย ตลอดจนดึงแพทยจบใหมใหเขามาชวยอีกทางหนึ่ง ปญหาดังกลาวสงผลกระทบตอการรับรักษา
ผูปวยโรคอื่นๆ ที่ไมใชโควิด-19 ถูกเลื่อนนัดการรักษาไปดวย อยางไรก็ดีมีความพยายามในการออกมาตรการ
Home Isolation 65 หรือ การกักตัวที่บาน สำหรับผูติดเชื้อโควิดที่ไมมีอาการและมีอายุนอยกวา 60 ป เพื่อ
บรรเทาปญหาเตียงไมเพียงพอ ผลกระทบดานเศรษฐกิจมีผลใหทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจเปราะบางมาก
ขึ้นจากระลอกแรก ซึ่งจากรายงานเศรษฐกิจ Global Economic Prospects ของธนาคารโลกฉบับลาสุด ได
จัดใหไทยอยูในกลุมประเทศที่การเติบโตอยูในระดับต่ำกวาชวงกอนเกิดโรคระบาดรวมกับอินโดนีเซี ยและ
ฟ ล ิ ป ป น ส  แล ะคาดการณ อ ั ต ราการขยายตั ว ทางเ ศรษฐ กิ จ หรื อ GDP ของไทย ป 256 4
เหลือเติบโตที่ 2.2% 66 ประชาชนจำนวนมากประสบกับภาวะรายไดลดลงอยางกะทันหัน (Income shock)
หรือบางรายไมมีรายไดเลย ในขณะที่คาใชจายไมไดลดลง สงผลใหความสามารถในการชำระหนี้ลดลงและมีหนี้
สูงขึ้น โดยหนี้ครัวเรือนไทยสูงขึ้นถึง 90% ตอ GDP สูงที่สุดในรอบ 18 ป 67 สัดสวนเงินออมตอรายได ของ
ครัวเรือนลดลงอยูที่ 12.5% ซึ่งเปนระดับเงินออมที่สามารถดำรงชีวิตไดในระยะเวลา 3 เดือน สำหรับคนใน
กรุงเทพฯ และเพียง 1 เดือน ในตางจังหวัด 68 คนตกงาน เสี่ยงตกงาน และเสมือนวางงานรวมกันประมาณ 4.7
ลานคน 69 และหากเกิดอัตราการวางงานเปนเวลานาน อาจเสี่ยงตอการสูญเสียทักษะของแรงงานในอนาคต
กลุมธุรกิจรายยอยจำนวนมากตองปดหรือเลิกกิจการ โดยเฉพาะธุรกิจคาปลีก คาสง กอสราง อสังหาริมทรัพย
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ศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, กระทรวงมหาดไทย, (ขอมูล ณ วันที่ 2 ก.ค. 2564)
“‘Home Isolation’ รับเฉพาะผูปวยโควิดกลุมสีเขียว แกปญหาเตียงเต็ม”, กรุงเทพธุรกิจ, (2 ก.ค. 2564)
66 ‘เวิลดแบงก’ หั่น GDP ไทยปนี้เหลือ 2.2% จากเดิม 4% สวนทางเศรษฐกิจโลกที่ดข
ี นึ้ เหตุยอดผูต ิดเชือ้ โควิด-19 ยังสูง กระจายวัคซีนชา, The Standard, (9
มิ.ย. 64)
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ผลสำรวจศูนยวิจยั กสิรกรไทย, “หนี้ครัวเรือนทะลุระดับ 90% ตอจีดีพี ตอกย้ำวังวนหนี้-รายไดไมพอใชจาย”, โพสตทูเดย, (2 ก.ค. 2564)
68 ผลสำรวจศูนยวิจัยกสิกรไทย, “ครัวเรือนไทย ระดับเงินออมลดลง คนกทม.อยูได 3 เดือน ตางจังหวัดไมเกิน 1 เดือน จากวิกฤตโควิด”, โพสต
ทูเดย, (10 มิ.ย. 2564)
69 “ผลกระทบของโควิด-19 ระลอกใหม ตอเศรษฐกิจไทย”, ธนาคารแหงประเทศไทย, (15 ม.ค. 64)
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ธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่ม ที่อาศัยกำลังซื้อในประเทศเปนหลัก ภาคการทองเที่ยวและบริการที่ยังไมฟนตัว
จากมาตรการจำกัดการเดินทางระหวางประเทศ ในป 2021 ธนาคารโลก (World bank) ไดรายงานวาการ
ระบาดของโควิด-19 จะสงผลใหความยากจนของไทยเพิ่มสูงขึ้น โดยจะกระทบรายไดของกลุมฐานของปรามิด
รุนแรงกวากลุมบน ทำใหประเทศไทยมีผูมีความเสี่ยงที่จะมีรายไดต่ำกวาเสนความยากจน หรือระดับรายไดไม
เพียงพอที่จะใชในชีวิตประจาวันเพิ่มขึ้นอีก 1.5 ลานคน และทำใหเสนความยากจนในป 2563 เพิ่มสูระดับ
8.8% ถือวาเพิ่มขึ้นสูงจากชวงป 2562 ที่อยู 6.2% 70 สะทอนถึงความเปราะบางของครัวเรือนไทยตอภาวะ
วิกฤตและมาตรการชวยเหลือจากรัฐที่ยังไมเพียงพอ นอกจากนี้ โควิด-19 ยังสงผลกระทบอยางหนักตอภาค
การศึกษา การปดสถานที่เรียนและเปลี่ยนมาเปนการศึกษาแบบออนไลนสะทอนใหเห็นถึงความเหลื่อมล้ำใน
แงมุมตางๆ ผูปกครองขาดเงินทุนในการจัดหาอุปกรณ เด็กในหลายพื้นที่ไมมีความพรอมในการเรียนลักษณะ
ทางไกล อาจทำใหการเรียนขาดชวง อีกทั้งมีเด็กที่ตองออกจากระบบการศึกษาแลวจำนวน 5,654 คน 71 ซึ่ง
เปนปจจัยจากปญหาเศรษฐกิจ ปญหาครอบครัว ปญหาสังคม หรือปญหาจิตวิทยาตางๆ สถิติการฆาตัวตาย
ของคนไทยเพิ่มขึ้นเปน 7.37 ตอประชากร 1 แสนคน สูงที่สุดในชวง 10 ปที่ผานมา 72 ทั้งนี้ยังไมนับรวมปญหา
ขยะพลาสติกลน ประเด็นทางการเมือง การกอเหตุโจรกรรมและอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้น โควิด-19 ยิ่งซ้ำเติมและ
ขยายชองวางของความเหลื่อมล้ำมากขึ้น ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การศึกษา สาธารณสุข และอื่นๆ
อีกมากมาย ถึงแมจะมีมาตรการเยียวยาดานตางๆ จากรัฐบาล แตบรรเทาปญหาไดเพียงบางสวนเทานั้น
ตลอดจนพลังทางสังคม การชวยเหลือกันเองของภาคประชาชนในชวงวิกฤตที่สะทอนการบริหารงานของ
ภาครัฐ
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นอกจากนี้ ประเทศไทยกำลังเจอกับปญหาเชิงโครงสรางที่มีมากอนการระบาดของโควิด-19 กระทบ
ตอความสามารถในการแขงขันของประเทศในระยะยาว เชน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่เขาสูสังคม
สูงวัย กระแสความกาวหนาของเทคโนโลยี การเปลี่ยนผานในภาคพลังงาน ภูมิทัศนดานการคาระหวางประเทศ
ซึ่งทำใหประเทศตองกลับมาทบทวนแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะตอไป ทามกลางขอจำกัดทั้งหลาย
ดวยการรักษาและยกระดับจุดแข็งที่มี แกไขจุดออนที่สำคัญ เพื่อแสวงหาโอกาสใหกับประเทศ โดยฐานของ
การพัฒนาประเทศที่สำคัญคือ การสรางและเตรียมคนใหพรอมในการเขาสูตลาดแรงงาน มีทักษะเป น ที่
ตองการ และมีความสามารถในการรับมือกับการแขงขันที่เปลี่ยนแปลงไป การใชประโยชนจากการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการลงทุนและการถายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต
ชุตินันท สงวนประสิทธิ์, “เวิลดแบงก’ ชี้โควิด-19 ทำคนจนไทยเพิ่ม 1.5 ลานคน แนะรัฐออกมาตรการดูแลแรงงานระยะสั้น-ยาว”, The
Standard, (20 มกราคม 2564).
71 “กสศ. สำรวจสถานการณเด็กหลุดออกนอกระบบหลังเปดเทอมใหม”,กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา, (17 มิ.ย. 64)
72 “รายงานอัตราการฆาตัวตาย (รายตอแสนประชากร) ป พ.ศ. 2540-2563”, กรมสุขภาพจิต, (สืบคน ณ วันที่ 2 ก.ค. 2564)
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ตลอดจนการเพิ่มมูลคาและผลิตภาพของธุรกิจ ยกระดับศักยภาพของเศรษฐกิจไทยใหสามารถเติบโตได พรอม
ทั้งยกระดับคุณภาพชีวิต กระจายโอกาส สูการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว
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บทที่ 2
ความกาวหนาและผลงานที่ผานมาของแผนดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน
ของประเทศ พ.ศ. 2564 -2570 และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2563-2565
นโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 เปน
กรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ใหสอดคลองและ
บูรณาการกัน เพื่อใหเกิดเปนพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ที่สอดคลองกับทิศทางของยุทธศาสตร
ชาติ แผนแมบท และนโยบายของรัฐบาล โดยมีวิสัยทัศนเ พื่ อ “เตรียมคนไทยแห งศตวรรษที่ 21 พัฒนา
เศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอยางทั่วถึง สังคมที่มั่นคง และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน โดยสรางความเขมแข็งทาง
นวัตกรรมระดับแนวหนาในสากล นำพาประเทศไปสูประเทศที่พัฒนาแลว” และมีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ในลักษณะแพลตฟอรม (Platform) ความรวมมือ ตามเปาประสงคของการพัฒนาใน 4 ดาน ไดแก
1) การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู
2) การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม
3) การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน
4) การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
โดยดำเนิ น งานควบคู  ไ ปกั บ การปฏิ ร ู ป ระบบอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรมของประเทศ
ยุทธศาสตรการดำเนินงานในแตละแพลตฟอรมไดกำหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and
Key Results: OKR) และชุดโปรแกรมภายใตแพลตฟอรม ซึ่งใชเปนกรอบในการจัดทำแผนดานวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ
พ.ศ. 2564 – 2570
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รูปที่ 1 นโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570
2.1 ความกาวหนาและผลงานที่ผานมาของแผนดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของ
ประเทศ พ.ศ. 2564 -2570
กลไกสำคัญของการพัฒนาประเทศ คือ การมีทรัพยากรมนุษยที่มีปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ซึ่งเปนหนึ่งในพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา
วิ ทยาศาสตร วิ จ ั ย และนวัตกรรม จึ งไดมีการจัดทำแผนดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒ นากำลังคน
ของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 โดยมี เ ป า หมายหลั ก เพื ่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและโอกาสทางการศึ ก ษา
ระดั บ อุ ด มศึ กษาของคนทุ กกลุ  มทุ กช ว งวัย ในประเทศอยางยั่งยืน และมุงเนน ใหส ถาบัน อุดมศึกษาเป น
แหล งสร างองค ความรู  งานวิ จ ั ยและนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอการสรางและพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข ง ขั น ของประเทศ โดยการขั บ เคลื ่ อ นการดำเนิ น งานกำหนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร เ พื ่ อ พั ฒ นา
การอุดมศึกษาไว 3 ประการหลัก ประกอบดวย บัณฑิตและกำลังคน ระบบนิเวศวิจัย และอุดมศึกษาใหม
โดยมุงหวังใหอุดมศึกษาเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ทั้งดานเศรษฐกิจและ
ดานสังคม ผานพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามยุทธศาสตร 3 ยุทธศาสตร ไดดังนี้
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ยุทธศาสตร 1 : พัฒนาศักยภาพคน (Capacity Building)
กำหนดเปาหมายใหกำลังคนมีคุณภาพและปริมาณรองรับการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลง
ตามกระแสโลก มีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความสมดุลทั้งทักษะวิชาชีพและทักษะการดำรงชีวิต ผูเรียน
ทุ กกลุ  มทุ กช ว งวั ย ได ร ั บ โอกาสเข า ถึ ง การศึ ก ษาระดับ อุด มศึ กษา (Equality in Access) และการเรี ย นรู
ตลอดชี ว ิต (Lifelong Learning, Credit Bank) ประชากรวัยแรงงานไดรับการพัฒ นาและยกระดับทักษะ
เพื ่ อการทำงาน สถาบั น อุ ดมศึ กษาจั ด การศึ ก ษามีค ุณภาพ มาตรฐาน และยืดหยุน เหมาะสมกับ ผู เ รี ย น
ภาคีเครือขายมีสวนรว มในการกำหนดและพัฒนาหลักสูตร อาจารยมีความเปนมื ออาชี พ บุคลากรได รั บ
การเสริมสรางความรูและทักษะที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน และสถาบันอุดมศึกษามีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
ใช ช ี ว ิ ต ของผู  เ รี ย นทุ ก กลุ  ม ดึ ง ดู ด ผู  ม ี ค วามสามารถสู ง เป น ชุ ม ชนทางวิ ช าการ มี ข ี ด ความสามารถ
ในการแขงขันสูสากล
กลไกขั บเคลื ่ อนยุ ทธศาสตร 3 แนวทาง ไดแก การจัดการศึกษาเพื่อการเรีย นรูตลอดชว งชีวิต
(Lifelong Learning) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสมรรถนะของกำลังคน (Quality & Manpower
Competencies Enhancement) และการสรางเสริมบุคลากรคุณภาพสูง (Enhancement of Brainpower
& Concentration of Talent)
การดำเนิ น การสำคัญที ่ ผ  า นมา ไดแก การสนับ สนุน ทุน การศึกษาแกกลุมผูดอยโอกาสเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำและสรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา เชน กลไกกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.) การจั ด การเรี ย นการสอนในระบบเป ด (Thai - MOOC) เพื ่ อ ส ง เสริ ม ให ป ระชาชนทุ ก กลุ ม
ทุกชวงวัยเขาถึ งองคความรู และการเรี ยนรู ตลอดชีวิ ต การจัดการศึ กษาในหลักสูตรที่ มี การฝ กปฏิ บั ต ิ ใน
หนวยงานผูใชบัณฑิตรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) การจัดการศึกษา
ในลักษณะ Sandbox ที่นำไปสูการพัฒนาการศึกษาและพัฒนากำลังคน (Up skills/Re skills) รวมถึงการผลิต
และพัฒนากำลังคนตามกรอบนโยบายของรัฐ เพื่อใหผูเรียนมีปริมาณและคุณลักษณะที่พึงประสงคร องรั บ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยในป 2563
มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีรวมจำนวนประมาณ 1,450,000 คน เปนนักศึกษาในกลุมสาขาวิชา Business,
administration and law จำนวนมากที ่ ส ุ ด คิ ด เป น ร อ ยละ 29 รองลงมาเป น กลุ  ม สาขาวิ ช า Arts and
humanities และกลุ  ม สาขาวิ ช า Engineering, manufacturing and construction คิ ด เป น สาขาวิ ช าละ
ประมาณรอยละ 13 หากเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษารวมสายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเทียบกับสายอื่น จะมี
สัดสวนเทากับ 66 : 34 ใกลเคียงกับคาเปาหมายของแผนในป 2564 ที่ตั้งเปาไวที่ 67:33 และจำนวนบุคลากร
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สายวิชาการจำแนกตามวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเทียบกับระดับต่ำกวาปริญญาเอก เทากับ 45 : 55
มีคาใกลเคียงกับคาเปาหมายที่กำหนดไวที่ 47 : 53
นอกจากนี้ จากรายงาน The Global Competitiveness Report 2019 รายงานผลการจัดอันดับ
ทักษะแรงงานในอนาคตดาน Critical thinking in teaching ของไทยในป 2562 อยูในอันดับที่ 89 สูงขึ้นจาก
ป 2561 ซึ่งอยูในอันดับที่ 97 ใกลเคียงกับคาเปาหมายของแผนในป 2564 ที่ตั้งเปาหมายใหไทยอยูในอันดับไม
ต่ำกวาที่ 87 ของโลก และทักษะแรงงานปจจุบันดาน Ease of Finding Skilled Employees อยูในอันดับที่
86 ของโลก มีคาใกลเคียงกับเปาหมายในอันดับไมต่ำกวาที่ 85 ของโลก
ชองวางและความทาทายใหม ในประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพคน พบวา ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรทำใหจำนวนนักศึกษาลดลงอยางตอเนื่อง ขาดการวางแผนดานกำลังคน
ในแตละสาขาวิชา มีการวางงานของบัณฑิต โดยในป 2563 พบผูสำเร็จการศึกษาที่มีงานทำภายในระยะ 1 ป
มี จ ำนวนเพี ย งร อ ยละ 68 ป ญ หาสมรรถนะและทั ก ษะของบั ณ ฑิ ต กั บ ความต อ งการของประเทศและ
ตลาดแรงงาน โดย The Global Competitiveness Report 2019 รายงานทักษะแรงงานปจจุบันดานทักษะ
ที่จำเปนของผูจบการศึกษาของไทยในป 2562 อยูในอันดับที่ 79 ลดลงจากป 2561 ซึ่งอยูในอันดับที่ 66 มีคา
ต่ำกวาคาเปาหมายที่ตั้งไวอันดับไมต่ำกวาที่ 70 ในป พ.ศ. 2564 คอนขางมาก การยกระดับคุณภาพศักยภาพ
อาจารยและบุคลากรอุดมศึกษาใหสูงขึ้น มีผลงานวิชาการและชุมชนวิชาการเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
รวมถึงผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรค COVID -19 ในปที่ผานมา ซึ่งอาจทำใหผูเรียนเสี่ยงตอ
การหลุดออกจากระบบการศึกษา ทักษะของผูจบการศึกษาลดลง และขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะความรู
ที่จำเปน ดังนั้น อุดมศึกษาตองมีการปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณและความทาทายใหมดังกลาวขางตน
ข อเสนอแนะเพื ่ อการบรรลุ เ ปา หมาย เนื่องจากผูเรีย นกลุมเปาหมายหลั ก (Age Group) ของ
การศึกษาระดับอุดมศึกษามีแนวโนมลดลงและเพื่อยังคงประสิทธิภาพและความคุมคาของทรัพยากรที่ลงทุนใน
ระบบอุ ด มศึ กษา จำเป น อย า งยิ ่ งที ่ อุ ดมศึกษาตองเรงขยายกลุมเปาหมายเพื่อทดแทนจำนวนผูเรีย นใน
กลุมเปาหมายเดิม มีการวางแผนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนใหชัดเจนตอบโจทยการพัฒนาประเทศในอนาคต
และเพื่อแก ไขป ญหาอั ตราการวางงานและผลักดั นศั กยภาพการแข งขัน ของประเทศ โดยสงเสริมการจั ด
การศึกษาในหลักสูตร Degree และ Non - Degree (Re Skills/Up Skills/New Skills) รองรับกำลังคนทุ ก
ชวงวัย สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรวมกับเครือขายผูใชบัณฑิต
เครือขายมาตรฐาน/สมรรถนะวิชาชีพ รวมวางแผนการผลิตบัณฑิตและกำลังคนทั้งดานปริมาณและคุณภาพ
พั ฒ นามาตรฐานอาชี พ และคุ ณ วุ ฒ ิ ว ิ ช าชีพ ใหส อดคลอ งอุ ตสาหกรรมใหม สนั บ สนุน ชอ งทางหรือ สราง
สภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต สงเสริมการจัดทำหลักสูตร MOOC ใหมีเนื้อหาเพื่อเสริมสราง
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ทักษะและสมรรถนะของผูเรียนทุกระดับการศึกษา ทุกอายุ และทุกอาชีพ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนทาง
การศึกษาโดยเฉพาะการใหทุนการศึกษาเปนการใชระบบเครือขายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety
Net) ที่มกี ารรวมลงทุนหรือความรวมมือระหวางรัฐและเอกชนในลักษณะของการประสานประโยชน ใหผูไดรับ
ประโยชนมีสวนรวมรับผิดชอบคาใชจายทางการศึกษาเพื่อสรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะ
กําลังคนที่ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน และจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากร
อุดมศึกษาใหมีความสอดคลองตามจุดเนนและอัตลักษณของแตละสถาบัน ทั้งนี้ การยกระดับอุดมศึกษาให
ทัดเทียมนานาชาติ ตองนำผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาจากหนวยงานตาง ๆ ทั่วโลกมาพิจารณารวมกับ
ศักยภาพในมิติตางๆ ทั้งทางดานหลักสูตรความรวมมือกับนานาชาติ การแลกเปลี่ยนผูเรียนและบุคลากร
ตลอดจนการกำหนดบทบาทของอุดมศึกษาไทยในเวทีโลกใหชัดเจน
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา (Research Ecosystem Building)
กำหนดเปาหมายใหงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
ขีดความสามารถในการวิจัย สรางองคความรู นวัตกรรมของอุดมศึกษา นำไปสูการใชงานจริงและสรางโอกาส
ทางธุรกิจ ระบบรวบรวมองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสืบคนเอื้อตอการอางอิงทางวิชาการและ
นำไปใชประโยชน มีเครือขายความรวมมือระดับอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศเพื่อสนับสนุนความเปนเลิศ มี
เสนทางความกาวหนาทางสายอาชีพของนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา มีผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยสอดคลองกับ
การพัฒนาประเทศอยางพอเพียง อุปสรรคตอการสรางงานวิจัยและนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษาลดลง หนวย
จัดการทรัพยส ิน ทางป ญญาและถายทอดเทคโนโลยีเ ปน ระบบ มีประสิทธิภาพ สงตอผลงานสูสั งคมและ
เศรษฐกิจ และระบบประเมินผลงานวิจัยมีประสิทธิภาพและความคุมคา
กลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร จำนวน 2 แนวทาง ไดแก การวิจัย นวัตกรรมและการถายทอดเทคโนโลยี
(Research Innovation and Technology Transfer) และการพั ฒ นาโครงสร า งพื ้ น ฐานหรื อ ป จ จั ย เอื้ อ
ภายในสถาบันอุดมศึกษาที่สงเสริมการพัฒนาผูประกอบการนวัตกรรม
การดำเนินการสำคัญที่ผานมา สถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงสำคัญของประเทศในการทำวิจัยและ
ผลิ ต ผลงานวิ จ ัย เป นกลไกสำคั ญที ่ จะขับ เคลื่อนการยกระดับขีดความสามารถของประเทศ รวมทั้ งสราง
ความยอมรับในระดับนานาชาติ โดยขอมูลจากระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (ระบบ
NRIIS) พบว า ในป 2563 ประเทศไทยมี ส ั ด ส ว นนั ก วิ จ ั ย ต อ ประชากร 10,000 คน เท า กั บ 24.01 คน
การดำเนิ น การจั ดทำแพลตฟอร มในการสงเสริมและพัฒ นาระบบนิเวศดานการวิจ ัย และนวัตกรรมและ
การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยในระบบอุดมศึกษา การสนับสนุนการเคลื่อนยายบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
เพื ่ อไปปฏิ บ ั ต ิ ง านในสถานประกอบการ (Talent Mobility) เพื ่อแก ไ ขป ญ หาและเพิ ่ ม ขี ด ความสามารถ
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ในการผลิตใหกับภาคอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของบุคลากรวิจัย พัฒนางานวิจัยในระดับที่
สูงขึ้น และสามารถนำองคความรูใหมจากการทำงานมาประยุกตใชในการเรียนการสอน การสนับสนุนใหมี
หนวยจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา เชื่อมโยง
องคความรูสูการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและการเจรจาถายทอดเทคโนโลยีสูภาคอุตสาหกรรม
นำไปใชประโยชนเชิงพาณิชยและสังคมในระดับชุมชนและทองถิ่น โดยการดำเนินการดังกลาวกอใหเกิด 3
ผลลัพธสำคัญ คือ 1) องคความรูตอบโจทยภาคอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น 2) ระบบการทำวิจัยที่มีมาตรฐาน
เชื่อมโยงขอมูลกับสากล รวมถึงระบบประเมินผลงานดานการวิจัยและนวัตกรรม และ 3) ผลประโยชนที่เกิด
จากการนำผลงานวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรมไปใชประโยชน
ชองวางและความทาทายใหม ในประเด็นยุทธศาสตรสงเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา พบวา
ภาพรวมการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของไทยในป 2562 คิดเปนรอยละ 1.14 ของ ผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ (GDP) ซึ่งถือวาเปนสัดสวนการลงทุนที่คอนขางนอยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ เชน เกาหลีใต
ญี่ปุน และไตหวัน ศักยภาพดานการวิจัยยังคงเปนอุปสรรคสงผลตอการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหเกิด
แขงขันในระดับสากล จากรายงาน Global Innovation Index 2020 โดย World Intellectual Property
Organization (WIPO) ได จ ั ดอั น ดั บ ความสามารถทางดานนวัตกรรมของประเทศไทย อยูในอัน ดับ ที่ 44
จาก 131 ประเทศทั ่ ว โลก ลดลงจากอั น ดับ ที่ 43 ในป 2562 และการจัดอัน ดับ ชื่อเสีย งของสถาบัน วิจัย
(Research Institutions Prominence) โดย WEF ในป 2562 ไทยอยูอันดับที่ 43 จากทั้งหมด 141 ประเทศ
โดยเปาหมายในป 2564 ควรอยูอันดับที่มากกวาหรือเทากับอันดับ 41 ปจจุบันประเทศไทยมีความตองการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่สามารถพึ่งพาตนเองได โดยเฉพาะดานเทคโนโลยี ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งเปนหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ที่สามารถสรางและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 สรางองคความรูและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ จึงจำเปนตองมีระบบนิเวศที่
มีศักยภาพสามารถรองรับความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งองคความรูและนวัตกรรม เพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยใหสูงขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการบรรลุเปาหมาย อาทิ ขับเคลื่อนมาตรการสงเสริมบริษัท โฮลดิ้ง (Holding
Company) ภายในสถาบันอุดมศึกษารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อขับเคลื่อนใหเกิดธุรกิจฐานนวัตกรรม
(Innovation Driven Enterprise: IDE) ที ่ มี ศั ก ยภาพในการสร า งรายได และการเติ บ โตสู งให กั บ ประเทศ
เพิ่มมากขึ้น รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของสงเสริมและขับเคลื่อนผานการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหอันดับชื่อเสียงของสถาบันวิจัย (Research Institutions Prominence) ของประเทศ
ไทยเพิ่มขึ้น สรางความตระหนักถึงความสำคัญของนักวิจัยและงานวิจัยเพื่อเพิ่มจำนวนนักวิจัย สรางการมี
สวนรวมในการทำงานวิจัย สนับสนุนดานการอำนวยความสะดวกใหนักวิจัยรุนใหม การมีนักวิจัยพี่เลี้ยง
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การอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะใหมที่มีความจำเปนใหกับนักวิจัยอยางสม่ำเสมอเพื่อใหเทาทันตอเทคโนโลยีและ
สถานการณตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และการใหความสำคัญกับความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path)
ยุทธศาสตรที่ 3 จัดระบบอุดมศึกษาใหม (Higher Education Transformation)
กำหนดเปาหมายใหสถาบันอุดมศึกษามีสมรรถนะตรงตามอัตลักษณ/จุดแข็ง เพื่อใหเกิดคุณภาพ
ในระบบอุดมศึกษา ปรับระบบบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การใช จ  า ยงบประมาณที ่ ม ี ผ ลสั ม ฤทธิ ์ แ ละคุ  ม ค า ต อ การลงทุ น ในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
(Performance - Based) การกำหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาแบงกลุมตามผลลัพธ (Outcome - based)
สอดคลองตามอัตลักษณและความตองการของชุมชน/พื้นที่ สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขีดความสามารถสู
สถาบั น อุ ดมศึกษาชั้ นนำ (Global University Ranking) ตามศักยภาพ การใชทรัพยากรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาและวิจัยที่ไมใชประโยชนทางการคา
กลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร 4 แนวทาง ไดแก การบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Management
and Good Governances) การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามอัตลักษณที่หลากหลาย ความมั่นคงทางการเงิน
ในระบบอุดมศึกษา (Financial Security) และอุดมศึกษาดิจิทัล (Digital Higher Education)
การดำเนินงานสำคัญที่ผานมา อาทิ สนับสนุนใหมีชองทางการเขาถึงขอมูลอุดมศึกษาที่หลากหลาย
กำหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองรายงานขอมูลและผลการดำเนินงานผานเว็บไซตหลักของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลในระบบอุดมศึกษา สรางหลักประกันความคุมครองใหเกิดความเปนธรรม สรางขวัญ
กำลังใจและสำนึกรับผิดชอบใหแกบุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษา นิสิต นักศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของ
โดยจัดทำกฎหมายและกฏระเบียบ เชน ราง ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง การติดตามและตรวจสอบการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ราง กฎกระทรวงขอมูลการ
อุดมศึกษา พ.ศ. .... ราง กรอบและแนวทางการพัฒนาระบบขอมูลการอุดมศึกษา ราง ประกาศกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
.... และราง ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักความ
รั บ ผิ ด ชอบต อสั งคม หลั กเสรี ภ าพทางวิช าการ หลักความเปน อิส ระ และหลักความเสมอภาค พ.ศ. ....
อี ก ทั ้ ง มี ก ารดำเนิ น การขั บ เคลื ่ อ นการปฏิ ร ู ป ระบบอุ ด มศึ ก ษาอยา งต อ เนื ่ อ ง ผ า นกลยุ ทธ Reinventing
University โดยส ง เสริ ม ให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษากำหนดตำแหน ง ทางยุ ท ธศาสตร (Strategic Positioning)
ตามอั ต ลั กษณ เ พื ่ อ พั ฒ นาสถาบั น อุ ด มศึก ษาสูความเปน เลิศ และผลิตกำลังคนระดั บ สูง เฉพาะทางตาม
ความต อ งการของประเทศ การปฏิ ร ู ป และวางระบบการจั ด ทำงบประมาณรายจ า ยประจำป ข อง
สถาบันอุดมศึกษาใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 เนนการจัดสรรใหตอบสนอง
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ดานอุปสงค (Demand-side Financing) คุมคาและสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรชาติ ปรับสมดุล
งบประมาณในระบบอุดมศึกษาเปนรูปแบบการจัดสรรงบประมาณแบบวงเงินรวม (Block Grant) โดยใชกลไก
ของกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา รวมทั้งการเรงยกระดับ
ประสิทธิภาพแพลตฟอรมการเรียนการสอนออนไลนในระบบเปด Thai MOOC เพื่อรองรับความตองการ
ในการพัฒนาองคความรูและทักษะของกลุมผูเรียนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
ชองวางและความทา ทายใหมในประเด็น ยุ ทธศาสตร พบวา ระบบการวางแผนและการพั ฒ นา
ศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาควรจะตองสอดคลองกับระบบการจัดสรรงบประมาณ อีกทั้งยังขาดระบบประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานในระบบอุดมศึกษา การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของภาครัฐ (integrity and transparency assessment :ITA) โดย สำนักงาน ป.ป.ช. เปน
การประเมินที่มีจุดมุงหมายกอใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของภาครัฐครอบคลุม
ถึงสถาบันอุดมศึกษาดวย และในปจจุบัน ผลกระทบจากกระแส Disruptive Technology การเปลี่ยนแปลง
โครงสร า งประชากรไทย การเร งพั ฒ นาอุตสาหกรรมเปาหมายในประเทศ ปญ หาความความเหลื่ อ มล้ ำ
และวิกฤติโควิด 19 เปนแรงผลักดันใหภาครัฐเรงปรับเปลี่ยนสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งการใหบริการและ
จัดการเรียนการสอนการเรียนรูตลอดชีวิตดวย Digital Learning Platform โดยสงเสริมการพัฒนา Online
Course, Digital Content, Digital Collections, Virtual Mobility เปนปจจัยหนึ่งที่จะยกระดับการใหบริการ
ดิจิทัลภาครัฐดานการศึกษา รวมถึงการจัดอันดับความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติ และ
อันดับการศึกษาระดับอุดมศึกษาตอบสนองความสามารถในการแขงขัน (University Education by IMD)
ยังเปนเปาหมายใหสถาบันอุดมศึกษาตองเรงพัฒนาศักยภาพเพื่อมุงสูความเปนเลิศ
ขอเสนอแนะเพื่อการบรรลุเปาหมาย อาทิ การวางแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อใหไดเกิด
ผลสัมฤทธิ์สูงสุด โดยเรงสรางความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษาดวยการปรับเปลี่ยนการจั ดสรร
เงินงบประมาณแผนดินอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาเปนระบบงบประมาณแบบบูรณาการที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใหสอดคลองและไมซ้ำซอนตามกฎหมาย การเรงผลักดันการจัดตั้งกองทุน
เพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาและสรางกลไกที่จำเปนตอการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ได
ตั้งเปาหมาย การพัฒนาองคกรดิจิทัล การเรงพัฒนาระบบคลังหนวยกิตระดับอุดมศึกษา (credit bank) ทั้งนี้
การดำเนินนโยบายและบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคลองกับกฎหมาย ไมจำกัดอิสระทางวิชาการ
ของสถาบันอุดมศึกษาและเหมาะสมกับอัตลักษณหลากหลายและรูปแบบการบริหารจัดการองคกรอยางอิสระ
2.2 ความกาวหนาและผลงานที่ผานมาของแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565
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ตั ้ งแต ป  พ.ศ. 2563 คณะกรรมการส งเสริ มวิ ทยาศาสตร วิจ ัย และนวัตกรรม (กสว.) ไดจ ัดสรร
งบประมาณดานการวิจัยใหกับหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) และหนวยรับงบประมาณ เพื่อสงเสริมการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มุงเนนการแกไขปญหาและการพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดยแผนงานหลักและ
แผนงานยอยที่ไดรับการสนับสนุนตองสอดคลองกับของแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พรอมทั้ง
ตองตอบโจทยและสอดคลองกับเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objective and Key Results: OKRs) โดย
การจัดสรรงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมมุงเนนการใหความสำคัญใน 5 มิติ และกอใหเกิด
ผลงานที่โดดเดน โดยมีแผนงาน/โครงการที่สำคัญที่ควรดำเนินงานตอในแผนที่ผูกพันตอเนื่องสำหรับ การ
ดำเนินการ ป พ.ศ. 2566-2570 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การพั ฒนากำลั งคน ยกระดับสถาบัน ความรู  และระบบนิเ วศดา นวิท ยาศาสตร วิจ ัยและ
นวัตกรรม
มุงเนนการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพกำลังคนดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และ
ศิลปกรรมศาสตร เพื่อใหพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 รวมถึงสงเสริมความเปนเลิศทาง
วิชาการ การพัฒนาพื้นที่และนิเวศการเรียนรูสำหรับคนทุกชวงวัย และการเรงผลิตกำลังคนคุณภาพสูงเพื่อ
รองรับพื้นที่เศรษฐกิจใหมของประเทศ โดยมีผลงานเดนที่ผานมา ไดแก
ระบบสงเสริมการผลิตนักวิจัยในสาขาที่สำคัญ เชน อุตสาหกรรมพลังงาน/ปโตรเคมี อุตสาหกรรมฐาน
ชีวภาพ และอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร ระบบเคลื่อนยายบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาหรือหนวยงานของรัฐ
ไปปฏิบัติงานในภาคการผลิตและบริการ ตนแบบระบบและผลิตภัณฑที่ใช AI และหุนยนตอัจฉริยะ รวมทั้ง
ประชาชนมีความรูความเขาใจ และมีทักษะดานเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI for all)
แผนงาน/โครงการสำคัญที่ควรดำเนินงานตอในมิติการพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู
และระบบนิเวศ ววน. พ.ศ. 2566-2570 ไดแก แผนงานการวิจัยดานระบบการเรงผลิตกำลังคนระดับสู ง
รองรับพื้นที่เศรษฐกิจใหมของประเทศ แผนงานระบบการเรียนรูและเชื่อมโยงงานวิจัยของการอุดมศึกษากับ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ และแผนงานการพัฒนาพื้นที่และนิเวศการเรียนรูที่ไดมาตรฐาน เพื่อเสริมสราง
การมี ทั ก ษะแห ง อนาคต ตลอดจนแผนงานการพลิ กโฉมระบบการศึ ก ษาไทยดว ยการนำนวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการจัดการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งแผนงานการวิจัยและวิชาการของวิทยสถานดาน
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตร ทั้งนี้ควรสนับสนุนการพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบัน
ความรู และระบบนิเวศ ววน. เพื่อนำไปสู การพัฒ นากำลังคนรูป แบบใหม รวมไปถึงการพัฒ นาบุ คลากร
คุณภาพสูง อาจารย นักวิชาการ และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาใหไดรับการพัฒนาศักยภาพและเปดโอกาส
เพื่อการสรางงาน สรางองคความรูและนวัตกรรมใหมที่ตอบโจทยทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมถึงการ
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จัดระบบอุดมศึกษาใหมใหมีความเขมแข็งสามารถดำเนินพันธกิจตามอัตลักษณของแตละกลุมสถาบัน เพื่อ
ขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสูระดับโลก
2. ดานการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม
มุ  งเน น การวิ จ ั ย เพื ่ อแก ไขป ญหาทา ทายของสั งคม รวมถึงปญ หาดานทรัพยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรับมือตอภัยพิบัติ การพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการเชิงสังคม และการพัฒนานโยบายเพื่อสรางองคความรู และความเขาใจในการแกไขปญหาไดอยางสมดุล
และยั่งยืนระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยมีผลงานเดนที่ผานมา ไดแก แอพพลิเคชั่นตนแบบบน
มือถือเพื่อสรางองคความรูในการแยกประเภทขยะ นวัตกรรมระบบการลดและกําจัดขยะ แอปพลิเคชันเพื่อ
จัดการปญหาฝุนควันและพื้นที่เผาไมซ้ำซาก ตนแบบเทคโนโลยีระดับปฏิบัติการเครื่องวัดฝุน PM2.5 ตนแบบ
นวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณการแพทยสำหรับผูสูงอายุและคนพิการ รวมถึงผลิตภัณฑใหมเพื่อการดูแล
ผูสูงอายุ เชน เกาอี้ยายตัวจากเตียงเพื่อการขับถายและอาบน้ำ และอุปกรณยายตัวจากรถยนตสูรถเข็น รวมถึง
Platform กลางเพื่อสงเสริม Active Ageing แบบองครวม
แผนงาน/โครงการสำคัญที่ควรดำเนินงานตอในมิติการสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของ
สังคม พ.ศ. 2566-2570 ไดแก แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อสงเสริมสวัสดิการสังคมเพื่อผูสูงอายุ แผนงาน
การวิจัยเพื่อแกปญหา PM2.5 แผนงานการวิจัยดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอยางมั่นคง แผนงานการ
วิจัยและการพัฒนาในการเตรียมพรอมรับมือปญหาภัยพิบัติ โรคอุบัติใหมและโรคระบาดรุนแรง แผนงานการ
วิจัยดานสังคมพลวัตและประเทศไทยในอนาคต ตลอดจนแผนงานการวิจัยดานสังคมคุณภาพและความมั่นคง
ของชีวิต ทั้งนี้การพัฒนาอยางยั่งยืนดวยยุทธศาสตรของ อววน. จะมุงเนนการใหความสำคัญตอการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมถึงการพัฒนาคนที่สอคคลองกับการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน (SDGs) ตอบโจทยการสรางความเปนธรรม สรางโอกาสการเขาถึงทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐานใหกับ
คนทุกกลุม ขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของประเทศ โดยทุกคนจะตองไดรับประโยชนอยางทั่วถึง
เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ตลอดจนสามารถแกปญหาที่ทาทายจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ระดับโลก ดวยการใชองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม
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3. ดานการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน พรอมทั้งยกระดับการ
พึ่งพาตนเองในระดับประเทศ
มุงเนนการวิจัยเพื่อสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality
Infrastructure: NQI) การเพิ่มศักยภาพผู ประกอบการและการยกระดับ กลุ มอุตสาหกรรมเปาหมาย โดย
จัดสรรงบประมาณผานกรอบวิจัยสำคัญ ไดแก เกษตรและอาหารคุณภาพสูง สุขภาพและการแพทย ดิจิทัล
แพลตฟอรม ระบบคมนาคมแหงอนาคต รวมถึงอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ โดยมีผลงานเดนที่
ผานมา ไดแก หนวยขยายกําลังการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ สวนผสมฟงกชันและสารสกัดมูลคาสูง นวัตกรรม
ดิจิทัลเพื่อประยุกตใชในหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมหลักในเศรษฐกิจฐานชีวภาพ คือ เกษตรอาหาร สุขภาพ
การแพทย และการทองเที่ยว และตนแบบศูนยบริการ NQI
แผนงาน/โครงการสำคัญที่ควรดำเนินงานต อในมิติ การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่ อเพิ ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขัน พรอมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ พ.ศ. 2566-2570 ไดแก
แผนงานการวิ จ ั ย ด า นเศรษฐกิ จชีว ภาพ เศรษฐกิจ สีเขีย ว และเศรษฐกิจ หมุน เวีย น (Bio-Circular-Green
Economy: BCG) โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรอาหารและการแพทยสุขภาพ แผนงานการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนของประเทศไทย แผนงานการพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ แผนงานความรวมมือรัฐ
และเอกชนเพื่อพัฒนาผูประกอบการนวัตกรรม แผนงานการพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจฐานนวัตกรรมให
เขมแข็ง ตลอดจนแผนงานการวิจัยและพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) เพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศอยางยั่งยืน ทั้งนี้การยกดับระบบเศรษฐกิจและระบบ
เศรษฐกิจฐานรากตองมุงเนนกระจายความเจริญสูฐานรากและขับเคลื่อนประเทศบนฐานนวัตกรรมใหสามารถ
พึ่งพาตนเอง และพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงของโลก อาทิ สงครามการคา ปญหาสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี
พลิกโฉม โดยรัฐบาลไดกำหนดกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย อาทิ อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม อุตสาหกรรม
ดิจิทัล และอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส รวมทั้งเห็นชอบตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยโมเดลเศรษฐกิจ
BCG ลวนตองอาศัยการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับไปสูเศรษฐกิจสราง
คุณคา ที่สามารถพึ่งพาตนเองไดยั่งยืน และเตรียมพรอมสำหรับอนาคต
4. ดานการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
มุงเนนการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อยางเทาเทียม การขจัดความยากจนราย
ครัวเรือน การพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูล และการพัฒนาระบบคัดกรองเพื่อชวยเหลือคนจนแบบเบ็ดเสร็จ
แมนยำ รวมถึงการลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ผานสถาบันศึกษาในพื้นที่ โดยผลงานเดนที่ผานมา ไดแก การ
ผลิตนักวิจัยชาวบาน/นวัตกรชุมชน ระบบติดตามและชวยเหลือที่เชื่อมโยงกับความชวยเหลือภาครัฐ ยกระดับ
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กลุมวิสาหกิจชุมชน/OTOP จำนวนไมต่ำกวา 300 กลุม ใหมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการนำนวัตกรรม/เทคโนโลยีไป
ใชใหเกิดประโยชน และเกิดการนำผลงานนวัตกรรมดานสังคมไปใชงานในชุมชนหรือพื้นที่เปาหมาย
แผนงาน/โครงการสำคัญที่ควรดำเนินงานตอในมิติ การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ พ.ศ. 2566-2570 ไดแก แผนงานชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
แผนงานแกไขปญหาคนจนอยางเบ็ดเสร็จและแมนยำ แผนงานวิจัยดานการพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโต
ใหม และแผนงานวิจัยดานการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ซึ่งสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของการพัฒนาหลังการระบาดของโควิด-19 ปจจุบันนโยบายเศรษฐกิจในหลายประเทศไมไดมุงเนนเฉพาะการ
ขยายตัวเพียงอยางเดียว แตยังใหความสำคัญกับการเติบโตอยางทั่วถึงดวย สงผลใหปญหาความเหลื่อมล้ำ
ไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้น เพราะเปนกระจกสะทอนวาครัวเรือนแตละกลุมจะไดรับผลดีจากการขยายตัวของ
เศรษฐกิจทั่วถึงมากนอยเพียงใด จุดมุงเนนสำคัญพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพของประชาชนควรมุงเนนใน
ประเด็นการสรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษาเรียนรู ระบบสาธารณะสุข ระบบการจัดสรรทรัพยากร ของ
ประชาชนผูมีรายไดนอย ผูดอยโอกาส ทั้งเด็ก ผูพิการ ผูสูงอายุ ที่จะพัฒนาตนเองสูโลกแหงศตวรรษที่ 21 ทั้ง
ดานคุณภาพชีวิต รายไดทางเศรษฐกิจ เพื่อลดปญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย
5. ดานการแกปญหาวิกฤติเรงดวนของประเทศ
จากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผานมา สงผลกระทบตอการดำรงชีวิต เศรษฐกิจและ
สังคมอยางรุนแรง แผนดาน ววน. ไดใหความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณวิจัยดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อเสริมสรางองคความรู และนวัตกรรมสำหรับการแกไขปญหาวิกฤติอยางตอเนื่อง โดยมีผลงาน
เดน ไดแก ชุดตรวจ SARS-CoV-2 ตนแบบวัคซีน CU-Cov19 ชุดตรวจแลมปเปลี่ยนสีสำหรับการตรวจคัด
กรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการนำไปใชจริงแลวในโรงพยาบาลและหนวยงานตางๆทั่วประเทศ หอง
ความดันติดลบ รวมทั้งองคความรูการวินิจฉัยและการรักษาโรค เพื่อกำหนดเปนมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติใน
การรักษาโรคที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
แผนงาน/โครงการสำคัญที่ควรดำเนินงานตอในมิติการแกปญหาวิกฤติเรงดวนของประเทศ พ.ศ.
2566-2570 ไดแก แผนงานวิจัยดานการแกปญหาวิกฤติเรงดวน ที่มุงเนนการแกไขปญหาการแพรระบาดโค
วิด-19 ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของประเทศที่ใหประชาชนสามารถรับมือตอภาวะฉุกเฉินของโรคระบาด
ระดับชาติ โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำซอนที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการสรางองคความรูใหแกประชาชนใหพรอม
รับและปรับตัวตอภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ควรสนับสนุนและใหความสำคัญกับระบบสาธารณสุขของประเทศ
ใหพรอมรับและตอบโตภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากการแพรระบาด โดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานระบบสุขภาพ
และระบบสาธารณสุข รวมถึ งกำหนดนโยบายใหส ามารถจัดการกับ ภาวะวิกฤติ ไดอยางมีป ระสิทธิภาพ
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โดยเฉพาะอยางยิ่งการควบคุมพื้นที่ระบาดไดอยางรวดเร็วและตอบสนองตอเหตุการณไดอยางทันทวงที เพื่อ
ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพใหแกประชาชนทุกกลุมอยางทั่วถึง
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บทที่ 3
กรอบนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
3.1 หลักการเชิงนโยบาย
• เป น การก า วกระโดดครั ้ งใหญ (Take a Giant Step) ของประเทศ ด ว ยการสนธิกำลั งของการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
• มีธง บอกทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน ทาทายและทำไดจริง เกิดผลจริงในกรอบเวลาที่กำหนด
และสรางแรงบันดาลใจ รวมทั้งมุงเนนที่เปนจุดคานงัด ชายขอบของศาสตร และการพลิกโฉมที่ระบบ
(System-based Transformations) ที่ ส ำคั ญ ซึ ่ ง เป น พลั ง สร า งผลลั พ ธ ผลกระทบให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญดวยการผนึกกำลังของการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
• เกงในบางเรื่องที่สำคัญ (ระดับโลก ระดับภูมิภาค) ไมทำทุกเรื่อง โดยใชความไดเปรียบทางภู มิ
รัฐศาสตร (Geopolitical Advantage) จุดแข็งดานอัธยาศัย จิตใจ วัฒนธรรม และทักษะของคนไทย ความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ความสัมพันธระหวางประเทศและพันธมิตรความรวมมือที่มีอยูและที่
ตองการทำในเรื่องนั้นๆ
• เนนการใชการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เปนเครื่องมือในการพัฒนาตลอดหวงโซ
การผลิตและบริการ อีกทั้งพรอมในการกาวสูอนาคต
• ใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานที่มี และลงทุนโครงสรางพื้นฐานเพิ่มเพื่อบรรลุเปาหมาย ปรับปรุง
และพัฒนาเพิ่มเติมใหไดมาตรฐานระดับนานาชาติ รวมทั้งตอยอดจากโอกาสและขอไดเปรียบที่ประเทศไทย
มีอยู
• เน น การพั ฒ นาโดยมี เ ป า หมายคู  ข นานคื อ ยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น และ
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน ในระดับประเทศ พรอมทั้งสังคมและเศรษฐกิจฐานราก ซึ่ง
รวมถึง การตอบโจทยการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาศักยภาพและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม โดยใชการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
• บูรณาการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ขามศาสตร ขามกระทรวง สอดคลอง
กับ ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบั บ ที ่ 13 โดยมุ  งเน น การบู ร ณาการ สนธิกำลัง รว มเปน เจาของ และรว มรับ ผิดชอบ (Synergy, CoOwnership, Joint Accountability) สรางผลลัพธรวม (Joint Outcome) รวมทั้งการสรางความรวมมือและ
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การดึ งภาคเอกชนและภาคีภ าคสว นต างๆมารวมยกระดับการพัฒ นาลักษณะ Co-Production และ CoInvestment เพื่อใหเกิดประโยชนรวมกัน ทั้งในระบบ อววน. และกับหนวยงาน/ภาคสวนอื่นๆ เพื่อการ
ขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายของประเทศ และพันธกิจของหนวยงาน/ภาคสวน

3.2 ประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ
กรอบนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 กำหนดจากประเด็น
สำคัญตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตาราง 1 ประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ
ประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทฯ แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ
1. การพัฒนาเศรษฐกิจ
1.1 พัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตโดยใช
โมเดลเศรษฐกิจ BCG (เกษตรและอาหาร
การแพทยและสุขภาพ ทองเที่ยว และพลังาน
วัสดุและเคมีชีวภาพ)
1.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูล ปญญาประดิษฐ
อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ รวมทั้งหุนยนตและระบบ
อัตโนมัติ ในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถ
ในการแขงขันของอุตสาหกรรมและบริการ
1.3 พัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศใหเปนจุด
ยุทธศาสตรที่สำคัญของภูมิภาค และสามารถ
แขงขันได
1.4 พัฒนาการคมนาคมขนสงของประเทศดานระบบ
รางใหรองรับการขยายตัวและการเปนฐานการ
ผลิตของภูมิภาค เพื่อการสงออกสูตลาดโลก และ

ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ
แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ
- ยุทธศาสตรชาติที่ 2 ดานการสรางความสามารถใน
การแขงขัน
- ยุทธศาสตรชาติที่ 4 การสรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม
- แผนแมบทที่ 4 ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการ
แหงอนาคต
- แผนแมบทที่ 7 ประเด็นโครงสรางพื้นฐานระบบโลจิ
สติกส และดิจิทัล
- แผนแมบทที่ 16 ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก
- แผนแมบทเฉพาะกิจโควิด-19
- แผนการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ
- แผนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข
- แผนปฏิรูปประเทศดานพลังงาน
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ประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ
แผนแมบทฯ แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ
แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ
อุตสาหกรรมยานยนตปรับตัวสูการเปนฐานการ - กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 13 พ.ศ. 2566ผลิตยานยนตไฟฟาของอาเซียน
2570 “พลิกโฉมประเทศไทยสู เศรษฐกิจสราง
1.5 พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจฐาน คุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน”
นวัตกรรม รวมถึง SMEs และ IDEs ที่เขมแข็ง มี - นโยบายนายกรัฐมนตรี 13 ม.ค. 64 (การจัดทำ
ศักยภาพสูง เพื่อยกระดับการพึ่งพาตนเองและ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
แขงขันได
2565)
- มติ ครม. 23 พ.ย. 63
- นโยบาย รมว.อว. 15 ส.ค. 63 (แนวคิดยุทธศาสตร
ในการดำเนินงานขับเคลื่อนกระทรวง อว.) 25
ธ.ค.63 (คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องดานการ
สงเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมและการพัฒนา
ปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบ) และ 8 ม.ค. 64
(การจัดทำงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565)
- Six Transformations (Energy, Sustainable
Industry, Digital Revolution for Sustainable
Development Inequality)
2. การพัฒนาสังคม
2.1 สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการ
- ยุทธศาสตรชาติที่ 3 ดานพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย
สาธารณสุขและการศึกษาเรียนรูในศตวรรษที่
21 โดยเฉพาะผูมีรายไดนอยและกลุม
- ยุทธศาสตรชาติที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความ
ผูดอยโอกาส
เสมอภาคทางสังคม
2.2 ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศให - ยุทธศาสตรชาติที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบน
สามารถพรอมรับ และตอบโตภาวะฉุกเฉินที่เกิด
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
จากโรคระบาดระดับชาติ และโรคอุบัติใหม
- ยุทธศาสตรชาติที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนา
2.3 มุ  ง ขจั ด ความยากจนทุ ก รู ป แบบและลดความ ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยากจนขามรุน
- แผนแมบทที่ 6 ประเด็นพื้นที่และเมืองนาอยู
อัจฉริยะ
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ประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทฯ แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ
2.4 มุงแกไขปญหารากเหงาของสังคม มุงเนนการ
แกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่น สรางสังคมคุณธรรม
สมานฉันทและมีธรรมาภิบาล
2.5 พัฒนาความพรอมของระบบและกลไกเพื่อรองรับ
สังคมสูงวัยเชิงรุกเพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาส
อยางเต็มที่ในการพึ่งตนเองของผูสูงอายุ และการ
อยูรวมกันของคนทุกชวงวัย
2.6 พัฒนาพื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะในทุกภูมิภาค
กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคมอยางยั่งยืน เชื่อมโยงกับการพัฒนาภาค
ชนบท เพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหวางพื้นที่
2.7 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการ
พัฒนา พึ่งตนเองและจัดการตนเอง เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและการปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง

-

-

ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ
แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ
แผนแมบทที่ 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต
แผนแมบทที่ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู
แผนแมบทที่ 13 ประเด็นการเสริมสรางใหคนไทยมี
สุขภาวะที่ดี
แผนแมบทที่ 15 ประเด็นพลังทางสังคม
แผนแมบทที่ 17 ประเด็นความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม
แผนแมบทที่ 18 ประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน
แผนแมบทที่ 21 ประเด็นการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
แผนแมบทเฉพาะกิจโควิด-19
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
แผนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข และแผน
Big Rock ดานสาธารณสุข
แผนการปฏิรูปดานสังคม
แผนการปฏิรูปดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 13 พ.ศ. 25662570 “พลิกโฉมประเทศไทยสู เศรษฐกิจสราง
คุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน”
นโยบายนายกรัฐมนตรี 30 ต.ค. 63 และ 16 พ.ค.
64
มติ ครม. 30 มี.ค. 64
มติสภานโยบาย 4 ก.พ. 64
นโยบาย สศช. 21 พ.ค. 64
นโยบาย รมว.อว. 15 ส.ค. 63 (แนวคิดยุทธศาสตร
ในการดำเนินงานขับเคลื่อนกระทรวง อว.) และ 8
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ประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทฯ แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ

3. ดานการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม
3.1 พัฒนาเครื่องมือและกลไกในการยกระดับระบบ
บริหารจัดการและแกไขปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเขาสู
สังคมคารบอนต่ำ
3.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใหพรอม
รับ ปรับตัว และรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น

4. การศึกษาและการเรียนรู

ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ
แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ
ม.ค. 64 (การจัดทำงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565)
- นโยบาย กสว. 26 มี.ค. 64
- Six Transformations to Achieve the SDGs
(Education, Inequality, Health, Well-being,
Demography, Sustainable Cities,
Communities)
- ยุทธศาสตรชาติที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
- แผนแมบทที่ 18 ประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน
- แผนแมบทที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
- แผนแมบทที่ 23 ประเด็นการวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรม
- แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พ.ศ. 2558-2593
- แผนปฏิรูปประเทศดานสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
- กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 13 พ.ศ. 25662570 “พลิกโฉมประเทศไทยสู เศรษฐกิจสราง
คุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน”
- มติ ครม. 5 พ.ค. 64
- นโยบาย รมว.อว. 8 ม.ค. 64 (การจัดทำ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2565)
- Six Transformations (Sustainable Food,
Land, Water and Oceans)
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ประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทฯ แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ
4.1 ยกระดับระบบการอุดมศึกษาแบบไรรอยตอ
เชื่อมโยงระบบการเรียนรูใหม ทั้งลักษณะ
degree, non–degree และการเรียนรูตลอด
ชีวิต สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน และสามารถประกอบอาชีพอิสระ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาแพลตฟอรมการ
อุดมศึกษาใหม
4.2 พลิกโฉมระบบอุดมศึกษาเพื่อใหมีศักยภาพและ
ความเชี่ยวชาญในดานการผลิตและพัฒนา
กำลังคนสมรรถนะสูง ตามจุดมุงเนนและอัต
ลักษณ เพื่อตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต
4.3 พลิกโฉมสถาบัน/หนวยงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ใหทัดเทียมระดับนานาชาติ และ
ตอบสนองจุดมุงเนนการสรางคุณคาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
4.4 ยกระดับสถาบันอุดมศึกษาและสถาบัน/หนวย
งานวิจัยใหเปนศูนยกลางความรวมมือดาน
การศึกษา ระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ศาสตรโลกตะวันออก
5. การพัฒนาและยกระดับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อวางรากฐานอนาคต
5.1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหนา (Frontier
Research) ที่สรางองคความรูใหมดาน
วิทยาศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตรและ
ศิลปกรรมศาสตร ที่เปนรากฐานของเทคโนโลยีขั้น
แนวหนา และการพัฒนาประเทศแหงอนาคต
5.2 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูอนาคต เพื่อ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

-

-

-

ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ
แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรชาติที่ 2 ดานการสรางความสามารถใน
การแขงขัน
ยุทธศาสตรชาติที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทที่ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู
แผนแมบทที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนแมบทเฉพาะกิจโควิด-19
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 13 พ.ศ. 25662570 “พลิกโฉมประเทศไทยสู เศรษฐกิจสราง
คุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน”
แผนดานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2564-2570
มติสภานโยบาย 5 พ.ย. 63
นโยบาย รมว.อว. 8 ม.ค. 64 (การจัดทำ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2565)
Six Transformations (Education)

- ยุทธศาสตรชาติที่ 2 ดานการสรางความสามารถใน
การแขงขัน
- ยุทธศาสตรชาติที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม
- แผนแมบทที่ 4 ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการ
แหงอนาคต
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ประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทฯ แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ
รวมถึงการนำเทคโนโลยีขั้นแนวหนา (Frontier
Research) มาประยุกตใชและพัฒนาตอยอด
5.3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรม
สูอนาคตที่จำเปน เพื่อรองรับโครงสราง
เศรษฐกิจและสังคมตามเปาหมายของ
ประเทศในอนาคต

-

-

ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ
แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ
แผนแมบทที่ 7 ประเด็นโครงสรางพื้นฐาน ระบบโล
จิสติกส และดิจิทัล
แผนแมบทที่ 23 ประเด็นการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม
แผนแมบทเฉพาะกิจโควิด-19
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 13 พ.ศ. 25662570 “พลิกโฉมประเทศไทยสู เศรษฐกิจสราง
คุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน”
แผนดานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2564-2570
นโยบาย รมว.อว. 15 ส.ค. 63 (แนวคิดยุทธศาสตร
ในการดำเนินงานขับเคลื่อนกระทรวง อว.) 23 พ.ย.
63, 14 ธ.ค. 63 และ 8 ม.ค. 64 (การจัดทำ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2565)

3.3 จุดมุงเนนของนโยบาย (High-priority Policy)
จุ ดมุ  งเน น ของนโยบายต อ ไปนี้ เปน ไปตามนโยบายสำคัญ เรงดว นของกระทรวงการอุด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมและหลักการเชิงนโยบายของกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 โดยเฉพาะอยางยิ่งที่วา “เปนการกาวกระโดดครั้งใหญ
(Take a Giant Step / Great Leap Forward) มีธง บอกทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน ทาทายและทำไดจริง
เกิดผลจริงในกรอบเวลาที่กำหนด และสรางแรงบันดาลใจ รวมทั้งมุงเนนที่เปนจุดคานงัด ชายขอบของศาสตร
และการพลิกโฉมที่ระบบ (System-based Transformations) ที่สำคัญ เกงในบางเรื่องที่สำคัญ (ระดับโลก
ระดับภูมิภาค) ไมทำทุกเรื่อง เนนการใชการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใชประโยชนจาก
โครงสรางพื้ นฐานที ่มี ปรับปรุงและพัฒ นาเพิ ่ มเติมให ได มาตรฐานระดับนานาชาติ เนนการพัฒนาโดยมี
เปาหมายคูขนานคือ ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันและความสามารถในการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน
ในระดับประเทศ พรอมทั้งสังคมและเศรษฐกิจฐานราก บูรณาการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ขามศาสตร ขามกระทรวง” อีกทั้งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรและแผนระดับชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
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กรอบแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที ่ 13 (พ.ศ.2566-2570) “พลิ ก โฉมประเทศไทยสู
เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน” 13 หมุดหมาย ในประเด็นที่เกี่ยวของไดแก หมุดหมายที่ 1,
2, 3, 4 และ 12
3.3.1 ประเทศไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง โดยใชการพัฒนาตลอดหวง
โซคุณคา (Value Chain) โดยมีเปาหมายวา
- ประเทศไทยสามารถพัฒนาและผลิตวัคซีนปองกันโควิด-19 ไดเอง ภายใน 2 ป และเปน
ศูนยกลางดานวัคซีนในระดับอาเซียน ภายใน 5 ป
- ประเทศไทยเปนอันดับหนึ่งของอาเซียนดานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง (Advanced
Therapy Medicinal Products) ภายใน 5 ป
3.3.2 ประเทศไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค มุงเนนคุณคา
และความยั่งยืน สามารถเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได โดยมีเปาหมายวา
- นักทองเที่ยวคุณภาพสูงที่มาทองเที่ยวในประเทศไทย ที่มาเยือนซ้ำมีสัดสวนสูงขึ้นอยางมี
นัยสำคัญ ภายใน 5 ป
- รายไดจากการทองเที่ยวบนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคและเศรษฐกิจ BCG เพิ่มสูงขึ้นและกระจายสู
เมืองรอง ชุมชน และผูประกอบการรายยอย เพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสำคัญ ภายใน 5 ป
3.3.3 ประเทศไทยเปนประเทศชั้นนำดานสินคาเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารที่มีคุณคาและ
มูลคาสูง บนพื้นฐานของการพัฒนาระบบอาหารที่ยั่งยืน โดยมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงเปนอันดับ 1 ใน 10
ของโลก โดยมีเปาหมายวา
- ประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตและสงออกชั้นนำของโลกดาน Functional Ingredients,
Functional Food, Novel Food ที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก
- ประเทศไทยเปนผูนำของโลกในการผลิตและสงออกอาหารและผลไมไทยคุณคาสูง โดยมีมูลคา
ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นและจำนวนประเทศที่สั่งซื้อมากขึ้น หนึ่งเทาตัว
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3.3.4 ผูสูงอายุมีศักยภาพและโอกาสอยางเต็มที่ในการพึ่งตนเอง มีคุณคาและสรางมูลคาเพิ่มใหแก
สังคม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย โดยมีเปาหมายวา ผูสูงอายุไทยที่สามารถพึ่งตนเองได และสรางมูลคาเพิ่มใหแก
สังคม มีสัดสวนที่สูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญ ภายใน 5 ป

3.3.5 ประเทศไทยสามารถพั ฒนาเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมที่กา วหนา ล้ำ ยุค สูอนาคต และ
เทคโนโลยี อวกาศ สำหรั บการยกระดับ อุต สาหกรรม ธุร กิจ และการบริการที ่ มี อ ยู แ ล ว และพั ฒ นา
อุตสาหกรรม/ธุรกิจใหม โดยมีเปาหมายวา
- ประเทศไทยเปนผูผลิตรายใหญที่สุดของอาเซียน ดานอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การประกอบแบตเตอรี่และชิ้นสวนสำคัญ ที่กาวหนา และล้ำยุคสูอนาคต ภายใน 5 ป
- ประเทศไทยมีธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) ที่มีรายได 1,000
ลานบาท/ป เพิ่มขึ้นเปน 1,000 ราย
- ประเทศไทยสามารถสรางดาวเทียมที่วิจัย/พัฒนาโดยคนไทยและสงไปโคจรสำรวจรอบดวงจันทร
ภายใน 6 ป
3.3.6 ประเทศไทยสามารถสรางกำลังคนสมรรถนะสูงและเปนศูนยกลางกำลังคนระดับสูงของ
อาเซียน โดยการพลิกโฉมระบบการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต และสอดรับกับ
ปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม โดยมีเปาหมายวา
- ประเทศไทยเปนศูนยกลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talent) และศูนยกลางการเรียนรู (Hub
of Knowledge) ของอาเซียน รวมถึงดานศาสตรโลกตะวันออก ภายใน 5 ป
- ประเทศไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงเฉพาะทาง ตรงตามความตองการทั้งหมดของอุตสาหกรรม
เปาหมายสำคัญเรงดวนของประเทศและการพัฒนาแหงอนาคต สอดรับกับปรัชญาการ
อุดมศึกษาไทยใหม โดยพลิกโฉมระบบการเรียนรูตลอดชีวิต และรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมและ
นานาชาติ ภายใน 5 ป
- กำลังคนที่ผลิตโดยระบบอุดมศึกษาทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม เปนคุณลักษณะที่พึงประสงคที่
จำเปนควบคูกับการมีสมรรถนะสูงดานวิชาชีพและวิชาการ ภายใน 5 ป
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บทที่ 4
ยุทธศาสตรและแผนงานดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
เพื่อบรรลุซึ่งเปาหมายของกรอบนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม ไดกำหนด
วิ ส ั ย ทัศน เป า ประสงค ยุ ทธศาสตร แผนงานสำคัญ ตามจุดมุงเนนนโยบาย เปาประสงคของยุทธศาสตร
ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร และแผนงานภายใตยุทธศาสตร ดังนี้
4.1 วิสัยทัศน
“สานพลังการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไทย พลิกโฉมใหประเทศมีการพั ฒนา
อย า งรวดเร็ วและยั ่ งยื น ยกระดั บความสามารถในการแขงขัน ดวยเศรษฐกิจ สรา งคุณ คา และพรอม
กาวสูอนาคต”
4.2 เปาประสงค
4) คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศใหยกระดับความสามารถในการ
แขงขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน
5) เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแขงขันดวยเศรษฐกิจสรางคุณคาและเศรษฐกิจสรางสรรค เพิ่ม
ความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และพึ่งพาตนเองได ยั่งยืน พรอมสูอนาคต
6) สังคมไทย มีการพัฒนาอยางยั่งยืนสามารถแกปญหาทาทายของสังคมและสิ่งแวดลอม ปรับตัวไดทัน
ตอพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก
4.3 ยุทธศาสตร แผนงานสำคัญตามจุดมุงเนนนโยบาย เปาประสงคของยุทธศาสตร ผลสัมฤทธิ์ของ
ยุทธศาสตร และแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยดวยเศรษฐกิจสรางคุณคาและเศรษฐกิจสรางสรรค ใหมี
ความสามารถในการแขงขัน และพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน พรอมสูอนาคต
ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดลอม ใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน สามารถแกไข
ปญหาทาทายและปรับตัวไดทันตอพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหนาที่
กาวหนาล้ำยุค เพื่อสรางโอกาสใหมและความพรอมของประเทศในอนาคต
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนากำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยใหเปนฐานการขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบกาวกระโดดและอยางยั่งยืน

รูปที่ 2 วิสัยทัศน เปาประสงค และยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม
แผนงานสำคัญ (Flagship) ตามจุดมุงเนนนโยบาย
1) พัฒนาและผลิตวัคซีนปองกันโควิด-19 และเปนศูนยกลางดานวัคซีนในระดับอาเซียน โดยมี
เปาหมายวา ประเทศไทยสามารถพัฒนาและผลิตวัคซีนปองกันโควิด-19 ไดเองภายใน 2 ป และเปนศูนยกลาง
ดานวัคซีนในระดับอาเซียน ภายใน 5 ป
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2) พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมผลิ ต ภั ณ ฑ ก ารแพทย ข ั ้ น สู ง (Advanced Therapy Medicinal
Products) ใหเปนอันดับหนึ่งของอาเซียน โดยมีเปาหมายวา ประเทศไทยเปนอันดับหนึ่งของอาเซียนดาน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products) ภายใน 5 ป
3) พัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคที่เนนคุณคา สราง
ความยั่งยืน และเพิ่มรายไดของประเทศ สามารถเพิ่มสัดสวนของนักทองเที่ยวคุณภาพสูงและการมาเยือน
ซ้ำ โดยมีเปาหมายวา
- นักทองเที่ยวคุณภาพสูงที่มาทองเที่ยวในประเทศไทย ที่มาเยือนซ้ำมีสัดสวนสูงขึ้นอยางมี
นัยสำคัญ ภายใน 5 ป
- รายไดจากการทองเที่ยวบนฐานเศรษฐกิจสร างสรรค และเศรษฐกิจ BCG เพิ่มสูงขึ้นและ
กระจายสูเมืองรอง ชุมชน และผูประกอบการรายยอย เพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสำคัญ ภายใน 5
ป
4) ยกระดั บ การผลิ ต และการส ง ออก Functional Ingredients, Functional Food , Novel
Food ให เ กิ ด มู ล ค า ทางเศรษฐกิ จ สู ง และไทยเปน ศูน ยกลางการผลิต และสงออกชั้น นำของโลก โดยมี
เปาหมายวา ประเทศไทยเปน ศู นย กลางการผลิต และสงออกชั้ นนำของโลกด าน Functional Ingredients,
Functional Food, Novel Food ที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก
5) เรงพัฒนาการผลิตและการสงออกอาหารและผลไมไทยคุณคาสูง ใหไทยเปนผูนำของโลก โดย
เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและประเทศที่สั่งซื้อ โดยมีเปาหมายวา ประเทศไทยเปนผูนำของโลกในการผลิตและ
สงออกอาหารและผลไมไทยคุณคาสูง โดยมีมูลคาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นและจำนวนประเทศที่สั่งซื้อมากขึ้น หนึ่ง
เทาตัว
6) เรงพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา โดยมุงเนนแบตเตอรี่และชิ้นสวนสำคัญที่กาวหนา และ
ล้ำยุคสูอนาคต ใหประเทศเปนศูนยกลางการผลิตของอาเซียน โดยมีเปาหมายวา ประเทศไทยเปนผูผลิตราย
ใหญที่สุดของอาเซียน ดานอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การประกอบแบตเตอรี่และชิ้นสวน
สำคัญ ที่กาวหนา และล้ำยุคสูอนาคต ภายใน 5 ป
7) พัฒนาและสงเสริมใหประเทศเพิ่ มธุรกิจ ฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise:
IDE) ขนาดใหญ โดยมีเปาหมายวา ประเทศไทยมีธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE)
ที่มีรายได 1,000 ลานบาท/ป เพิ่มขึ้นเปน 1,000 ราย
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8) เพิ่มศักยภาพและโอกาสสำหรับผูสูงวัย ใหประเทศมีผูสูงอายุที่สามารถพึ่งตนเองได สราง
คุณคาและมูลคาเพิ่มใหแกสังคม ในสัดสวนสูงขึ้น โดยมีเปาหมายวา ผูสูงอายุไทยที่สามารถพึ่งตนเองได และ
สรางมูลคาเพิ่มใหแกสังคม มีสัดสวนที่สูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญ ภายใน 5 ป
9) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กาวหนา ล้ำยุคสูอนาคต และเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อตอยอดสู
อุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต รวมทั้งการสรางดาวเทียมสงไปสำรวจดวงจันทร โดยมีเปาหมายวา ประเทศ
ไทยสามารถสรางดาวเทียมที่วิจยั /พัฒนาโดยคนไทยและสงไปโคจรสำรวจรอบดวงจันทร ภายใน 6 ป
10) พัฒนาการเปนศูนยกลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talent) ของอาเซียน โดยมีเปาหมายวา
ประเทศไทยเปนศูนยกลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talent) ของอาเซียน ภายใน 5 ป
11) พัฒนาการเปนศูนยกลางการเรียนรู (Hub of Knowledge) ของอาเซียน รวมถึงดานศาสตร
โลกตะวันออก โดยมีเปาหมายวา ประเทศไทยเปนศูนยกลางการเรียนรู (Hub of Knowledge) ของอาเซียน
รวมถึงดานศาสตรโลกตะวันออก ภายใน 5 ป
12) ผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงเฉพาะทางที่ตรงตามความตองการของอุตสาหกรรม
เปาหมายสำคัญเรงดวนของประเทศและการพัฒนาแหงอนาคต และสอดรับกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม
โดยพลิกโฉมระบบการเรียนรู ตลอดชีวิต และรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมและนานาชาติ โดยมีเปาหมายวา
ประเทศไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงเฉพาะทาง ตรงตามความตองการทั้งหมด ของอุตสาหกรรมเปาหมายสำคัญ
เรงดวนของประเทศและการพัฒนาแหงอนาคต สอดรับกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม โดยพลิกโฉมระบบ
การเรียนรูตลอดชีวิต และรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมและนานาชาติ ภายใน 5 ป
พัฒนากำลังคนที่ผลิตโดยระบบอุดมศึกษา ใหมีคุณธรรม จริยธรรม เปนคุณลักษณะที่พึงประสงคที่จำเปน
ควบคูกับการมีสมรรถนะสูงดานวิชาชีพและวิชาการ โดยมีเปาหมายวา กำลังคนที่ผลิตโดยระบบอุดมศึกษา
ทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม เปนคุณลักษณะที่พึงประสงคที่จำเปนควบคูกับการมีสมรรถนะสูงดานวิชาชีพและ
วิชาการ ภายใน 5 ป
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยดวยเศรษฐกิจสรางคุณคาและเศรษฐกิจสรางสรรค ใหมี
ความสามารถในการแขงขัน และพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน พรอมสูอนาคต
1) เปาประสงคของยุทธศาสตรที่ 1
ประเทศไทยยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใชกำลังคนสมรรถนะสูง วิทยาศาสตร นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสำหรับการยกระดับ อุตสาหกรรมเปาหมายสำคั ญของประเทศ และพัฒนาผูป ระกอบการฐาน
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นวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากลดวยเศรษฐกิจสรางคุณคาและเศรษฐกิจสรางสรรค
สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน พรอมรับการเปลี่ยนแปลงสูอนาคต
2) ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตรที่ 1
2.1) ผลกระทบ
- สัดสวนของมูลคาเศรษฐกิจสรางคุณคาและเศรษฐกิจสรางสรรค เติบโตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ดวยการพัฒนาและใชองคความรู ผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี
- ประเทศไทยอยูในกลุมผูนำของโลกหรือภูมิภาคในดานอุตสาหกรรมเปาหมายสำคัญเรงดวนของ
ประเทศตามกรอบยุทธศาสตร อววน. โดยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาเองและ
แขงขันไดในระดับสากล
- การขาดดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี (Technology balance of payment) ลดลง
- ผลิ ตภาพของแรงงานทั กษะสูงในอุตสาหกรรมเปาหมายตามกรอบยุทธศาสตร อววน. ที่
สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของประเทศเพิ่มขึ้น
- ประเทศไทยสามารถลดการนำเขาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานดิจิทัลและปญญาประดิษฐ
- ปริมาณงบลงทุนดานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ ดวย
การกระตุนของการลงทุนของรัฐ และนโยบาย/ มาตรการดาน อววน.
2.2) ผลลัพธ
- ประเทศไทยสามารถพัฒนาและผลิตวัคซีนปองกันโควิด-19 ไดเอง และเปนศูนยกลางดาน
วัคซีนในระดับอาเซียน
- ประเทศไทยสามารถพั ฒ นาและผลิตผลิตภัณฑมูลคาสูงจากสมุน ไพร เพิ่มมากขึ้น อยางมี
นัยสำคัญ
- ประเทศไทยสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง (Advanced Therapy
Medicinal Products) ใหเปนอันดับหนึ่งของอาเซียน
- ประเทศไทยสามารถพัฒนาและผลิตยาและเครื่องมือแพทย ที่ทดแทนการนำเขาไดในสัดสวน
สูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
- นักทองเที่ยวคุณภาพสูงที่มาทองเที่ยวในประเทศไทย ที่มาเยือนซ้ำมีสัดสวนสูงขึ้นอยางมี
นัยสำคัญ
- ประเทศไทยสามารถพัฒนา ผลิตและเพิ่มการสงออกผลิตภัณฑที่เกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม
ดาน Functional Ingredients, Functional Food และ Novel Food

272
- ประเทศไทยเปนผูผลิตรายใหญที่สุดของอาเซียนดานอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการประกอบแบตเตอรี่และชิ้นสวนสำคัญ
- ประเทศไทยมี จ ำนวนของผู  ป ระกอบการภายในประเทศด า นเทคโนโลยี แ วดล อ มของ
อุ ต สาหกรรมยานยนต ไ ฟฟ า ได แ ก Sharing Economy, Autonomous driving และ
Charging infrastructure เพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
- ประเทศไทยสรางมูลคาเพิ่มจากเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เติบโตขึ้นจากการใชนวัตกรรมการผลิตที่
สะอาด การหมุนเวียนวัสดุและมีจำนวนรูปแบบธุรกิจใหมจากการเปลี่ยนของเสียใหมีมูลคาสูง
(waste to wealth) เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
- เศรษฐกิ จ ที ่ ข ั บ เคลื ่อ นด ว ยนวั ต กรรมของประเทศไทยเติ บ โตขึ ้ น โดยการเพิ ่ ม จำนวนของ
ผูประกอบการและเพิ่มมูลคาของธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE)
ที่มีรายไดมากกวา 1,000 ลานบาท/ป
- ประเทศไทยสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีดิจ ิทัล และปญ ญาประดิ ษฐที่ พัฒ นาขึ้น เองใน
อุตสาหกรรมเปาหมาย เปนสัดสวนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับการนำเขา
- ประเทศไทยสามารถพัฒนาและขยายระบบโลจิสติกสและระบบรางของประเทศที่ทันสมัย โดย
การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาและตอยอด ใหเชื่อมตอกับเครือขายระดับภูมิภาค
อาเซียน
- วิสาหกิจชุมชน SMEs และเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ดวยนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี
- ผูสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (บัณฑิตและผูผานการฝกอบรม upskill/reskill) ถูก
วาจางในอุตสาหกรรมเปาหมายในกรอบยุทธศาสตร อววน. เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
- สั ดส ว นการจ า งงานของกำลังแรงงานทักษะสูงในอุตสาหกรรมเปาหมายสำคัญ ตามกรอบ
ยุทธศาสตร อววน. ที่สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของประเทศเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
3) แผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ 1 ประกอบดวย
แผนงานที่ 1.1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-CircularGreen Economy: BCG) ใน 4 ดาน ใหเปนระบบเศรษฐกิจมูลคาสูง มีความยั่งยืน
และ เพิ่มรายไดของประเทศ (ดานเกษตรและอาหาร การแพทยและสุขภาพ การ
ทองเที่ยว และพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ)
แผนงานที่ 1.2 พัฒนาและประยุกตใชปญญาประดิษฐ เทคโนโลยีดิจิทัล อิเล็กทรอนิคอัจฉริยะ
รวมทั้งหุนยนตและระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ผลิต/การบริการและการพึ่งพาตนเอง
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แผนงานที่ 1.3 พัฒนาระบบโลจิสติกสและระบบรางของประเทศใหทันสมัย ไดมาตรฐานสากล
แขงขันได และเชื่อมตอกับเครือขายรองรับระบบเศรษฐกิจนวัตกรรมในภูมิภาค
อาเซียน
แผนงานที่ 1.4 พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาใหสามารถแขงขันได รองรับการขยายตัวดาน
การคมนาคมขนสงของอาเซียนและพึ่งตนเองได
แผนงานที่ 1.5 พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม รวมถึง SMEs และ
IDEs เพื่อยกระดับรายได ความสามารถในการแขงขัน และการพึ่งพาตนเอง
แผนงานสำคัญ (Flagship) ตามจุดมุงเนนนโยบาย ประกอบดวย
1. พัฒนาและผลิตวัคซีนปองกันโควิด-19 และเปนศูนยกลางดานวัคซีนในระดับอาเซียน
2. พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products) ให
เปนอันดับหนึ่งของอาเซียน
3. พัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคที่เนนคุณคา สรางความยั่งยืน
และเพิ่มรายไดของประเทศ สามารถเพิ่มสัดสวนของนักทองเที่ยวคุณภาพสูงและการมาเยือนซ้ำ
4. ยกระดับการผลิตและการสงออก Functional Ingredients, Functional Food , Novel Food
ใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจสูง และไทยเปนศูนยกลางการผลิตและสงออกชั้นนำของโลก
5. เรงพัฒนาการผลิตและการสงออกอาหารและผลไมไทยคุณคาสูง ใหไทยเปนผูนำของโลก โดยเพิ่ม
มูลคาทางเศรษฐกิจและประเทศที่สั่งซื้อ
6. เรงพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา โดยมุงเนนแบตเตอรี่และชิ้นสวนสำคัญที่กาวหนา และล้ำยุค
สูอนาคต ใหประเทศเปนศูนยกลางการผลิตของอาเซียน
7. พัฒนาและสงเสริมใหประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE)
ขนาดใหญ
ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดลอม ใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน สามารถแกไขปญหาทา
ทายและปรับตัวไดทันตอพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก
1) เปาประสงค
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สังคมไทยมีการพัฒนาอยางยั่งยืนและเปนสังคมคุณธรรม มีธรรมาภิบาล มีความมั่นคงทางสุขภาพ มี
ความพรอมในการเปนสังคมสูงวัย ยกระดับการจัดการทรัพยากรและการเปนสังคมคารบอนต่ำ มีการกระจาย
ความเจริญของเมืองและชนบทมากขึ้น พื้นที่มีสมรรถนะสามารถแกปญหาทาทายและปรับตัวไดทันตอพลวัต
การเปลี่ยนแปลงของโลก และใหมีความพรอมในการรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
การประยุกตใชผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี
2) ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตรที่ 2
2.1) ผลกระทบ
- ประเทศมีความพรอมมากขึ้นในการเปนสังคมสูงวัย โดยเฉพาะสำหรับผูสูงอายุ
- ความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางโอกาสลดลง
- ประเทศเพิ่มระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศ และพรอมรับโรคระบาดระดับชาติ และ
โรคอุบัติใหมมากขึ้น
- การทุจริตคอรรัปชั่นลดลง
- มีกระจายความเจริญของเมืองและชนบทเพิ่มขึ้น
- ประเทศยกระดับการเปนสังคมคารบอนต่ำ
- ประเทศเพิ่มระดับความมั่นคงในการดำรงชีวิตและพรอมรับมือกับภัยพิบัติทุกรูปแบบ
2.2) ผลลัพธ
- ผูสูงอายุไทยที่สามารถพึ่งตนเองได และสรางมูลคาเพิ่มใหแกสังคม มีสัดสวนที่สูงขึ้นอยางมี
นัยสำคัญ
- คนจนและคนจนเมืองในจังหวัดเปาหมายพนเสนความยากจน และเขาถึงโอกาสดานการพัฒนา
อาชีพ การศึกษาเรียนรู และเทคโนโลยี/นวัตกรรม อยางเทาเทียมมากขึ้น อยางมีนัยสำคัญ
- ประเทศไทยไดคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต หรือ ภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption
Perception Index :CPI) เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะดัชนีการมีสวนรวม (Participation Index) ดัชนี
การเปดเผยขอมูล (Open data Index) และดัชนีเสรีภาพ (Freedom house Index) ซึ่งอยู
ใน CPI เพิ่มขึ้น
- ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลภาครัฐเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
- ระบบสุขภาพแบบบูรณาการระดับประเทศและพื้นที่ ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพการพรอมรับมือกับ
โรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาถึงวัคซีนและยาสำหรับโรค
อุบัติใหม
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- สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันวิจัย มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานโรคระบาดระดับชาติและโรค
อุบัติใหมในทุกมิติและกระจายในทุกภูมิภาคเพิ่มขึ้น
- พื้นที่ทดลองนวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Sand box) ของการพัฒนาเมืองและชุมชนทองถิ่น
(best practice) เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
- เมืองนาอยูที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคมสูทุกภูมิภาค เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
- ดิจิทัลแพลตฟอรมที่ใชในการพัฒนา และแกไขปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม มีจำนวนเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสำคัญ
- กำลังคนดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม รวมทั้งนักวิจัย
ชุมชน ที่รวมประยุกตใชผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาและแกไขปญหาสังคมและ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
- บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งรวมดำเนินการกับจังหวัด ทองถิ่น และชุมชน ในการพัฒนา
และแกไขปญหาทาทายสังคมและสิ่งแวดลอม มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
3) แผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ 2 ประกอบดวย
แผนงานที่ 2.1 พัฒนาความพรอมและโอกาสของคนทุกชวงวัย และพัฒนาระบบสำคัญของสังคมเพื่อ
รองรับสังคมสูงวัย
แผนงานที่ 2.2 ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศใหพรอมรับโรคระบาดระดับชาติ และ
โรคอุบัติใหม
แผนงานที่ 2.3 มุงขจัดความยากจน และลดชองวางของการเขาถึงโอกาสดานการพัฒนาอาชีพ
การศึกษาเรียนรู และการเขาถึงเทคโนโลยี/นวัตกรรม
แผนงานที่ 2.4 มุงพัฒนาสังคมคุณธรรม แกไขปญหาคอรรัปชัน และเสริมสรางธรรมาภิบาล
แผนงานที่ 2.5 พัฒนาเมืองนาอยูที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น และกระจายความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคมสูทุกภูมิภาค
แผนงานที่ 2.6 พัฒนาและเรงแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนการเปน
สังคมคารบอนต่ำ
แผนงานที่ 2.7 เตรียมพรอมรับ ตอบโต และปรับตัวตอภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
แผนงานสำคัญ (Flagship) ตามจุดมุงเนนนโยบาย ประกอบดวย
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1. เพิ่มศักยภาพและโอกาสสำหรับผูสูงวัย ใหประเทศมีผูสูงอายุที่สามารถพึ่งตนเองได สรางคุณคา
และมูลคาเพิ่มใหแกสังคม ในสัดสวนสูงขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหนาที่กาวหนา
ล้ำยุค เพื่อสรางโอกาสใหมและความพรอมของประเทศในอนาคต
1) เปาประสงค
ประเทศสามารถสรางองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับขั้นแนวหนาที่กาวหนาล้ำยุค ในการกาว
กระโดดจากการเปนผูใชเทคโนโลยี (Adopter) เปนหลักไปสูการเปนผูนำเทคโนโลยี (Front-Runner) ในระดับ
สากล ในสาขาเปาหมายของประเทศ รวมทั้งอุตสาหกรรมและบริการใหมแหงอนาคต โดยมีโครงสรางพื้นฐาน
ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมและโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศที่ทัดเทียมสากล อีกทั้งมี
ผลงานวิจัยขั้นแนวหนาและกระบวนทัศนใหมทางมนุษยศาสตร สังคมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร ที่ถูกนำไป
ประยุกตใช เพื่อใหประเทศสามารถตอบสนองตอโอกาสและความทาทายในอนาคตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
2) ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตรที่ 3
2.1) ผลกระทบ
- ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมอวกาศเปนอุตสาหกรรมเปาหมายใหมในอนาคตที่สรางมูล ค าทาง
เศรษฐกิจสูง
- ประเทศไทยไดรับการยอมรับใหเปนสมาชิกหรือรวมเปนแกนนำหลักในภาคีสำคัญของโลกเพื่อการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนาคต
- ประเทศไทยมีนักวิจัยและผูเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีชั้นนำสำคัญของโลก รวมถึง Quantum, High
Energy Physics และ Earth and Space Sciences เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
- ประเทศไทยเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยขั้นแนวหนาของไทยในระดับที่แขงขันกับประเทศ
ชั้นนำในเอเชียได
- ทักษะกำลังคนในอนาคต (Skills of Future Workforce) ของไทยสูงขึ้น
- สังคมไทยมีความตระหนักรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
2.2) ผลลัพธ
- ประเทศไทยสรางดาวเทียมของตนเอง เพื่อประโยชนในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ รวมถึงภูมิ
สารสนเทศ โดยสามารถสงดาวเทียมไปโคจรรอบดวงจันทรไดภายในป พ.ศ. 2570
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- ผลงานวิจัยขั้นแนวหนาที่สรางองคความรูใหมดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร
ศิลปกรรมศาสตร และเทคโนโลยีขั้นแนวหนา ที่ถูกนำไปประยุกตใชและพัฒนาตอยอดมีจำนวน
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
- เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กาวหนา ล้ำยุคสูอนาคต และสรางความพลิกผัน (Game Changer) ได
ถูกนำไปใชในการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการใหมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
- ประเทศไทยมีโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญ และโครงสราง
พื้นฐานทางคุณภาพสำหรับการวิจัยขั้นแนวหนา ที่ทัดเทียมมาตรฐานสากล สามารถรองรับการ
พัฒนาอยางกาวกระโดดสูอนาคต ทัดเทียมประเทศชั้นนำในเอเชีย
- ประเทศไทยมีกำลังคนที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและวิศวกรรม
เพื่อรองรับการวิจัยขั้นแนวหนาและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูอนาคต เพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสำคัญ
3) แผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ 3 ประกอบดวย
แผนงานที่ 3.1 ขับเคลื่อนการวิจัยขั้นแนวหนาที่สรางองคความรูใหมดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร
มนุษยศาสตร ศิลปกรรมศาสตร และเทคโนโลยีขั้นแนวหนา รวมทั้งการประยุกตใช
และพัฒนาตอยอด
แผนงานที่ 3.2 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมแหงอนาคตและบริการแหง
อนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมอวกาศ
แผนงานที่ 3.3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และโครงสราง
พื ้ น ฐานทางคุ ณภาพของประเทศ ที่ร องรับ การวิจ ัยขั้นแนวหนาและการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสูอนาคต
แผนงานสำคัญ (Flagship) ตามจุดมุงเนนนโยบาย
1. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กาวหนา ล้ำยุคสูอนาคต และเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อตอยอด
สูอุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต รวมทั้งการสรางดาวเทียมสงไปสำรวจดวงจันทร
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนากำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยใหเปนฐานการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบกาวกระโดดและอยางยั่งยืน
1) เปาประสงค
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กำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะสูง สามารถ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดานเศรษฐกิจ การยกระดับสังคมและสิ่งแวดลอม ใหมีการ
พัฒนาอยางยั่งยืน และการพึ่งตนเอง ทั้ง สังคมและการพัฒนาสูอนาคต ในการปฏิบัติงานและสรางนวัตกรรมที่
ทาทายตอบโจทยภาคเศรษฐกิจและสังคมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาสังคมของ
ประเทศอยางยั่งยืน
2) ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตรที่ 4
2.1) ผลกระทบ
- การเขาถึงการเรียนรูตลอดชีวิตโดยระบบการอุดมศึกษา รวมถึงการพัฒนา/ยกระดับทักษะให
ทันการเปลี่ยนแปลง มีความเทาเทียมกันมากขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
- คุณภาพของระบบการอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นโดยสอดรับกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม
- ประเทศไทยไดรับการยอมรับในฐานะศูนยกลางกำลังคนระดับสูง(Hub of Talent) และ
ศูนยกลางการเรียนรู (Hub of Knowledge) รวมถึงศาสตรโลกตะวันออก
- ประเทศไทยมีนักวิจัยและนักวิชาการที่ไดรับรางวัลเปนที่ยอมรับระดับสากล (เชน Nobel
Prize)
- ประเทศไทยมีอุดมศึกษาและสถาบัน/ศูนยวิจัยที่มีผลงานและการยอมรับระดับภูมิภาคและ
นานาชาติเพิ่มขึ้น อยางมีนัยสำคัญ
- ดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index) ของประเทศสูงขึ้น
2.2) ผลลัพธ
- ศูนยกลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talent) ของอาเซียน
- ศูนยกลางการเรียนรู (Hub of Knowledge) ของอาเซียน รวมถึงดานศาสตรโลกตะวันออก
- กำลังคนที่เขาถึงการเรียนรูตลอดชีวิตโดยระบบการอุดมศึกษา รวมถึงการพัฒนา/ยกระดับ
ทักษะใหทันการเปลี่ยนแปลง มีจำนวนมากขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
- ประเทศมีกำลังคนสมรรถนะสูงเฉพาะทางที่ตรงตามความตองการทั้งหมดของอุตสาหกรรม
เปาหมายสำคัญเรงดวนของประเทศและการพัฒนาแหงอนาคต สอดรับกับปรัชญาการ
อุดมศึกษาไทยใหม โดยพลิกโฉมระบบการเรียนรูตลอดชีวิต และรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม
และนานาชาติ
- กำลังคนที่ผลิตโดยระบบอุดมศึกษาทุกคน ใหมีคุณธรรม จริยธรรม เปนคุณลักษณะที่พึง
ประสงคที่จำเปนควบคูกับการมีสมรรถนะสูงดานวิชาชีพและวิชาการ
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- ระบบบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา มีประสิทธิภาพและสรางผลสัมฤทธิ์ตอประเทศใน
ทุกระดับตามกรอบการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing Universities)
- สถาบันอุดมศึกษาไดรับการจัดอันดับ 200 อันดับแรกใน World class University Ranking
- อันดับของสถาบัน/ศูนยวิจัยไทยที่อยูในฐานขอมูล Scimago institutions Rankings ของโลก
สูงขึ้น
- บัณฑิตดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรม (STEM degrees) มีทักษะในลักษณะ
Multi-discipline เพิ่มขึ้น
- บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนามีสัดสวนตอประชากรเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
- ผูเชี่ยวชาญภายนอกจากภาคสวนตางๆในประเทศและตางประเทศที่เปนผูถายทอดองคความรู
และทักษะในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบัน/ศูนยวิจัย เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
3) แผนงานภายใตยุทธศาสตรที่ 4 ประกอบดวย
แผนงานที่ 4.1 พลิกโฉมระบบการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหประเทศไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง
เพี ย งพอตามเปาหมายยุทธศาสตรและการพัฒนาแหงอนาคต และสอดรับ กับ
ปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม
แผนงานที่ 4.2 พลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหเปนเลิศตามบทบาทการสรางกำลังคน การสรางองคความรู
เทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนาพื้นที่และประเทศ
แผนงานที่ 4.3 พลิกโฉมและยกระดับสถาบัน/หนวยงานดานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหตอบโจทย
เปาหมายยุทธศาสตรของประเทศและสามารถเทียบเคียงระดับนานาชาติ
แผนงานที่ 4.4 พัฒนาและยกระดับประเทศไทยเปนศูนยกลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talent)
และศูนยกลางการเรียนรู (Hub of Knowledge) ของอาเซียน รวมถึงศาสตรโลก
ตะวันออก
แผนงานสำคัญ (Flagship) ตามจุดมุงเนนนโยบาย ประกอบดวย
1. พัฒนาการเปนศูนยกลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talent) ของอาเซียน
2. พัฒนาการเปนศูนยกลางการเรียนรู (Hub of Knowledge) ของอาเซียน รวมถึงดานศาสตรโลก
ตะวันออก
3. ผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงเฉพาะทางที่ตรงตามความตองการของอุตสาหกรรม
เปาหมายสำคัญเรงดวนของประเทศและการพัฒนาแหงอนาคต และสอดรับกับปรัชญาการ
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อุดมศึกษาไทยใหม โดยพลิกโฉมระบบการเรียนรูตลอดชีวิต และรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม
และนานาชาติ
4. พัฒนากำลังคนที่ผลิตโดยระบบอุดมศึกษา ใหมีคุณธรรม จริยธรรม เปนคุณลักษณะที่พึง
ประสงคที่จำเปนควบคูกับการมีสมรรถนะสูงดานวิชาชีพและวิชาการ
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บทที่ 5
กลไกขับเคลื่อนกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2566-2570
5.1 กลไกขับเคลื่อนกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.
2566-2570
5.1.1 แผนดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2566-2570 และแผน
ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
การขับเคลื่อนกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2566 – 2570 โดยใชแผนดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2566 –
2570 และ แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 ใหการดำเนินงาน เปาหมายและ
การติดตามประเมินผลเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีความเชื่อมโยง บูรณาการและสอดคลองกันระหวางแผนสอง
ดานนี้ตามที่กำหนดในกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.
2566 – 2570 ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และคณะกรรมการที่เกี่ยวของ คือ
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษา จะใชกรอบนโยบายและยุทธศาสตรฯ ในการจัดทำและกำกับการดำเนินงานของแผน
ดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2566-2570 และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
5.1.2 สภานโยบายฯและคณะกรรมการระดับนโยบาย
(1) สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัต กรรมแหงชาติ มีหนาที่ ก ำหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานการอุดมศึกษา และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท และแผนอื่น รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล รวมถึงยังทำหนาที่กำกับให
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) สถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ ดำเนินงานใหเปนไปในทิศทางที่มีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร และแผน
ดานที่เกี่ยวของ ดังนั้นกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.
2566 – 2570 ที่จัดทำขึ้นนี้จึงใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนา อววน. ของประเทศใหสอดคลองและบูรณาการ
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กัน และจะถูกถายทอดตอไปสูแผนดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2566 –
2570 และ แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อเปนการกำกับทิศทางในการ
พัฒนา อววน. ของหนวยงานในระบบและในการจัดสรรงบประมาณใหเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีเอกภาพ
(2) คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) มีหนาที่สำคัญในการกำหนด
จัดทำและกำกับนโยบายและแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 ที่สอดคลองกับ
กรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 และ
เสนอแนะกรอบวงเงินงบประมาณประจำปดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศตอสภานโยบายฯ
รวมทั้งการเสนอระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุงผลสัมฤทธิ์และบริหารกองทุน
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อจัดสรรตอใหหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงกำหนด
ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมซึ่งตองสอดคลองกับแผนดาน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570
(3) คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา (กกอ.) มีห นาที่พิจ ารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒ นา และ
มาตรฐานการอุดมศึ กษาที ่ส อดคล องกั บความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ และ
แผนการศึกษาแหงชาติ รวมถึงการสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา กกอ. มีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงแผนดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของ
ประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 ใหสอดคลองกับกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวั ต กรรม พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อใหส ถาบัน อุด มศึ ก ษาและหนว ยงานที ่เ กี่ ย วข อ งกับ การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาใชเปนกรอบในการดำเนินงานดานการผลิตและพัฒนากำลังคนใหประเทศไทยไดทรัพยากร
บุคคลที่ตรงกับความตองการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
(4) คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) มีหนาที่สงเสริม สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ
การจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมทั้งการประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยคำนึงถึงประเภทและกลุม
ของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยการอุดมศึกษา รวมถึงเสนอมาตรการทางการเงินการคลัง และสิทธิ
ประโยชนอื่น เพื่อใหมีการพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษา
5.1.3 หนวยงานในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
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การขับเคลื่อนกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2566-2570 มี ห น ว ยงานในระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจ ัย และนวัตกรรม 5 กลุม ซึ่งมี ห นาที่
ดังตอไปนี้
(1) หนวยงานดานนโยบาย ยุทธศาสตร แผน และงบประมาณเกี ่ยวกับ การอุ ดมศึ กษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประกอบดวย หนวยงานซึ่งปฏิบัติหนาที่เลขานุการของสภานโยบายฯและ
คณะกรรมการดานนโยบาย ซึ่งหนวยงานดังกลาวคือ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.) อีกทั้งหนวยกำหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร และแผนระดับชาติ อาทิ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) สำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) และสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการ
สรางความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)
(2) หนวยงานใหทุน สนับสนุนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติหนาที่
ใหการสนับสนุนทุนเพื่อการสรางกำลังคน การพัฒนาองคความรู การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและการสราง
นวัตกรรม สงเสริมและสนับสนุ น การผลิตและพัฒ นาบุ คลากรที่มี คุ ณภาพ มีความสามารถในการพั ฒ นา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม สงเสริมและสนับสนุนใหบุคคล คณะบุคคล ชุมชน หนวยงาน
ของรัฐ หรือหนวยงานภาคเอกชนนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนทั้งในเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย
เชิงสังคม และเชิงสาธารณประโยชน อาทิ หนวยบริหารและจัดการทุน (Program Management: PMU) 7
หน ว ยงาน และหน ว ยให ทุ น ทั ้ งภาครั ฐ องคการมหาชน รัฐ วิส าหกิจ ทองถิ่น ภาคเอกชนและหนว ยงาน
ตางประเทศ
(3) หนวยงานปฏิบัติการดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ปฏิบัติหนาที่
การทำวิจัย การสรางนวัตกรรม การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี การจัดการศึกษาและสรางกำลังคน การ
บริการวิชาการแกสังคม การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การดำเนินกิจการที่เปนการเพิ่มพูนความรู และ
ความสามารถทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผานกระบวนการทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรม
เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิตและการบริการ ตลอดจนความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ การพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษาคนควา วิเคราะห หรือทดลองอยาง
เปนระบบ อันจะทำใหไดมาซึ่งขอเท็จจริง ความรูใหมและเทคโนโลยีขั้นแนวหนา หรือหลักการไปใชในการตั้ง
กฎ ทฤษฎี แนวทางในการปฏิบัติ เพื่อเปนพื้นฐานหรือแนวทางใหมของการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปวิทยาการแขนงตาง ๆ รวมทั้งเพื่อสรางนวัตกรรม อันจะสามารถนำมาใช
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ประโยชนได อาทิ สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ สถาบันวิจัย ศูนยวิจัย รวมทั้งหนวยงานภาครัฐ องคการ
มหาชน รัฐวิสาหกิจ ทองถิ่น และเอกชน
(4) หนวยงานดานมาตรวิทยา มาตรฐาน การทดสอบและบริการคุณภาพดานวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติหนาที่บริการทดสอบ วิเคราะห ผลิตภัณฑ และวัตถุดิบที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อการสงออก การขอขึ้นทะเบียน การจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
การบริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัด และอุปกรณทางวิทยาศาสตร/เครื่องทดสอบตรวจวัดวิเคราะหใน
อุ ต สาหกรรม และการตรวจสอบสถานะการให บ ริ การเพื ่อ นำส งตัว อยา งทดสอบ สอบเทีย บ อาทิ กรม
วิ ทยาศาสตร บ ริ การ สำนั กงานปรมาณูเพื่อสั น ติ สถาบัน มาตรวิทยาแหงชาติ กระทรวงการอุดมศึ ก ษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวง
สาธารณสุข สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมทรัพยสิน
ทางปญญา สำนักงานมาตรฐานทางทหาร กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม
(5) หนวยงานดานการจัดการความรูจากงานวิจัยและนวัตกรรม และหนวยงานซึ่งเปนผูใช
ประโยชนจากงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งหนวยงานภาครัฐ องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ ทองถิ่น และเอกชน
โดยหน วยงานแต ละกลุ มมี หนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และไมเกิดการทำงานทับ ซอนของ
หนวยงาน แตสนับสนุน สงเสริม เกื้อหนุนซึ่งกันและกันตามบทบาทหนาที่เพื่อตอบโจทยการพัฒนาประเทศ
ตามยุทธศาสตรและแผนดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งเจตนารมยหลักของการ
ปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
5.1.4 งบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 25662570 โดยใชกลไกที่เกี่ยวของกับระบบงบประมาณและการสนับสนุน จะมุงเนนการจัดสรรงบประมาณตาม
วาระสำคัญ (Agenda-based budgeting) และตามผลการดำเนินงาน (Performance-based budgeting)
ประกอบดวย แหลงงบประมาณทั้งดานการอุดมศึกษา และดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ผานหนวย
บริหารและจัดการทุน (PMU) และหนวยรับงบประมาณ ดวยรูปแบบวิธีการสนับสนุนทุน/งบประมาณอยาง
เปนระบบ (Funding Modalities) รวมทั้งการพัฒนาระบบนิเวศนและกลไกการสนับสนุนที่สำคัญ โดยสรุป
ดังตอไปนี้
(1) แหลงงบประมาณ
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1.1 กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมใหเปนไปอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ กองทุนมีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และสหวิทยาการ เพื่อสรางองคความรู พัฒนานโยบายสาธารณะ และสนับสนุน
การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชในเชิงเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใหเกิดการพัฒนาประเทศอยางสมดุลและ
ยั่งยืน โดยมีขอบเขตครอบคลุมกวางขวางทั้งการสงเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคน การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน การลงทุนโครงการขนาดใหญ การเพิ่มสมรรถนะการรับและถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ทันสมัยจากตางประเทศ การสงเสริมความรวมมือของหนวยงาน และการนำผลงานไปใชประโยชนในการ
พัฒนาชุมชนและพื้นที่ รวมถึงการบุกเบิกงานวิจัยขั้นแนวหนาและการสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ
1.2 กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา เปนเครื่องมือทางการเงินในการสนับสนุน และกำกับดูแล
ใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถขับเคลื่อนตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน โดยมีเปาหมายที่จะผลิต
บัณฑิตและกำลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูงเพียงพอตอความตองการของภาคสวนตางๆ ในการพัฒนา
ประเทศและขั บ เคลื ่ อ นการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ สาขาใหม ๆ และพั ฒ นาสั ง คมและชุ ม ชนให ท ั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลงของโลก เกิดการพัฒนาความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสนับสนุนการ
วิจัยและสรางนวัตกรรมใหตรงกับความตองการของประเทศ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานของการอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา โดยเชื่อมโยงการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรมรวมกับนักวิชาการ สถาบันวิชาการ
องค กรชั ้ นนำ ภาคผู  ใชบ ัณฑิ ตและกำลังคนทั้ งในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนมุ งเปาให เกิ ดระบบ
นวัตกรรมการผลิตและพัฒนากำลังคนในทุกชวงวัย ตอบโจทยการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหเกิดการพัฒนา
บุคลากรของประเทศอยางมีคุณภาพ
1.3 งบประมาณแหลงอื่น ไดแก งบประมาณที่จัดสรรโดยตรงจากสำนักงบประมาณไปให
หนวยงาน งบประมาณขององคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ จังหวัดและทองถิ่น กองทุนของภาคสวนการพัฒนา
ตางๆ เชน กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน แหลงทุนภาคเอกชน และแหลงทุนตางประเทศ ซึ่งแหลง
งบประมาณดังกลาวนี้ สามารถรวมผนึกกำลังสนับสนุนหรือหนุนเสริมงานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
และด า นการอุ ด มศึ ก ษา โดยใช ร ู ป แบบการสนั บ สนุ น ทุ น (Funding Modality) ต า งๆที ่ เ หมาะสมกั บ
วัตถุประสงค เพื่อขับเคลื่อนการผนึกกำลัง เชน ทุนรวมสนับสนุน (Co-funding) ทุนสนับสนุนการรวมภารกิจ
(Co-function Sourcing) และทุนสงเสริมนวัตกรรมดานใหม (Innovation Sandbox Funding)
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รูปที่ 3 กรอบงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนประเด็น
ยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
หมายเหตุ :

1. กรอบงบประมาณ ประกอบดวย งบประมาณเพื่อการผลิตกำลังคนอุดมศึกษา และงบประมาณดานวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม เปนกรอบเบื้องตน โดยจะมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมเมื่อดำเนินการจริง
2. งบประมาณเพื่อการผลิตกำลังคนอุดมศึกษา ประกอบดวย การผลิตบัณฑิต การผลิตกำลังคนทักษะสูงตอบโจทย
สำคัญเรงดวนของการพัฒนาประเทศ (Talent) การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและการยกระดับสถาบันอุดมศึกษา
และสถาบันวิจัย
3. งบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (SRI) ประกอบดวย งบประมาณเพื่อการวิจยั และสรางนวัตกรรม
โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
4. Scenario: GDP 1.5% Growth, SRI 2.0% GDP
5. SRI ภาครัฐ: ภาคสวนอื่นๆ (เอกชน, ตางประแทศ เงินนอกงบประมาณ ฯลฯ)

(2) หน ว ยบริ ห ารและจั ด การทุ น (Program Management: PMU) และหน ว ยรั บ
งบประมาณ
PMU เปนกลไกสำคัญในการบริหารงบประมาณวิจัยดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มี
หน า ที ่ ใ นการประสานงานกั บ ผู  ท ี ่ ม ี ส  ว นเกี ่ ย วข อ งในลั ก ษณะของภาคี ค วามร ว มมื อ แบบ “จตุ ร ภาคี ”
(Quadruple Helix) ผานการผสานพลังจากมหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนสังคม โดยทำงานใน
ลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะของการรวมกันขององคกรธุรกิจตั้งแตสององคกรขึ้นไป เพื่อดำเนิน
กิจการหนึ่งดวยวัตถุประสงค (Consortium) ที่มีสวนรวมของทุกภาคสวน และการบริหารจัดการจากตนน้ำถึง
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ปลายน้ำผานการใหทุนวิจัย มีการจัดใหมีระบบสารสนเทศกลางของประเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
มีการถายทอดการกำหนดเปาหมายและคาตัวชี้วัด ปจจุบันมีหนวยงานบริหารและจัดการทุน 7 หนวยงาน
ไดแก สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.), สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.), สำนักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องคการมหาชน) (สวก.), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), หนวยบริหารและจัดการทุนดาน
การพัฒนากำลังคน และทุนดานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสรางนวัตกรรม (บพค.), หนวย
บริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) และหนวยบริหารและ
จัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมดานการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ทั้งนี้ ในอนาคตอาจจะมีการปรับรูป แบบ
จำนวนและโครงสรางของหนวยบริหารและจัดการทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามเปาหมายของ
ยุทธศาสตร อววน. และสามารถสนองตอบตอพลวัตของการเปลี่ยนแปลง
(3) รูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modalities)
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร กองทุนและหนวยบริหารและจัดการทุนควรทบทวน ออกแบบและ
เลือกใชรูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modalities) รูปแบบใหมๆที่เหมาะสม เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
และเพิ่มประสิทธิผลของการสนับสนุนทุนสำหรับแผนงาน/โครงการใหบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร อววน.
รวมทั้งเปาหมายของกองทุน ซึ่งจุดออนและอุปสรรคหลายอยางที่ผานมา อาจถูกแกไขไดดวยการออกแบบ
และเลือกใชรูปแบบการสนับสนุนทุนที่เหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนงานสำคัญ (Flagship) ตามจุดมุงเนน
นโยบาย ซึ่งควรตองใชรูปแบบการสนับสนุนทุนเฉพาะ จึงจะสามารถเอาชนะอุปสรรคและบรรลุเปาหมายที่ทา
ทายอย า งยิ ่ ง เช น ทุ น ผู ก พั น เป น ก อ นใหญ ร ะยะเวลามากกว า 1 ป (Block Grant with multi-year
Commitment) ทุนรวมสนับสนุน (Co-funding) และทุนหวงโซภาคีรวมรับผิดชอบ (Chain of Accountable
Partners Funding)
รู ป แบบการสนั บ สนุ น ทุ น (Funding Modalities) เป น กลไกเชิ ง ยุ ท ธศาสตร (Strategic
Mechanisms) และภารกิจหลักดานหนึ่ง (Core Function) ของกองทุน (Funds) และหนวยงานสนับสนุนทุน
เพื่อการพัฒนา (Development Donors/Funding Agencies) ซึ่งใชกันทั่วไปในระดับประเทศและนานาชาติ
โดยกองทุนและหนวยงานสนับสนุนทุน จะออกแบบและกำหนดรูปแบบการสนับสนุนทุนที่หลากหลาย โดย
ระบุวัตถุประสงค ประโยชนหลักและเปาหมายพรอมทั้งวิธีการของแตละรูปแบบอยางชัดเจน เพื่อใชบริหารการ
สนับสนุนทุนอยางเปนระบบ ใหตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายของกองทุน (Funds) อยางครบถวน และ
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากที่สุด รวมทั้งใชเพื่อเพิ่มพลังของกองทุนโดยการยกระดับความรวมมือกับ
ภาคีสำคัญ โดยเฉพาะภาคีที่เปนจุดคานงัด ในดานตางๆ เชน การรวมผลิตผลงาน (Co-Production) รวม
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สนับสนุนทุนหรื อรว มลงทุ น (Co-Funding or Co-Investment) รวมเปนเจาของ (Co-Ownership) รว ม
รับผิดชอบ (Joint Accountability) และสรางผลลัพธรวม (Joint Outcomes)
หลักการสำคัญ ของรูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modalities) ตามแนวทางสากล
1. กองทุน (Funds) และหนวยงานสนับสนุนทุน ตองมีนโยบายที่ชัดเจนในการกำหนดรูปแบบการ
สนั บ สนุ น ทุ น (Funding Modalities) ซึ ่ ง สามารถแสดงรั บ ผิ ด ชอบ (Accountable) และตรวจสอบความ
โปร ง ใสได (Transparency) ซึ ่ ง รวมทั ้ ง กองทุ น ต อ งจะประกาศรู ป แบบการสนั บ สนุ น ทุ น (Funding
Modalities) ใหบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
2. กองทุน และหนวยงานสนับสนุนทุน ควรตองออกแบบการสนับสนุนทุ น ใหเปน “ระบบ” ซึ่ง
ประกอบดวยหลายรูปแบบ (Modality) ที่มีความความโดดเดนที่แตกตางกัน ซึง่ แตละรูปแบบ จะสนับสนุนทุน
ตามเปาหมาย ขอบเขต เงื่อนไขและ วิธีการ/ขั้นตอนการเสนอและพิจารณาอนุมัติ ตามที่กำหนด บางรูปแบบ
ใชกับหลายแผนงาน/โครงการ แตบางรูปแบบถูกออกแบบมาใชเฉพาะเจาะจงกับแผนงาน/โครงการเดียวก็ได
และเมื่อใชทุกรูปแบบประกอบกันแลว ก็จะทำใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของกองทุน/หนวยสนับสนุน
ทุนอยางครบถวน
3. ออกแบบวัตถุประสงค ประโยชนหลัก (Key Benefits) เปาหมาย และวิธีการ ของแตละรูปแบบที่
แตกตางกันอยางชัดเจน และในคำอธิบายรูปแบบ จำเปนตองระบุวา รูปแบบการสนับสนุนทุน มีการเสริมกำลัง
กันหรือการเชื่อมโยงสงตอระหวางบางรูปแบบ (Synergy) กันอยางไร และไมซ้ำซอนกันอยางไร
4. ทุนที่สนับสนุนสวนใหญจะเปนเงิน และอาจรวมถึงทรัพยากรอื่น เชน ผูเชี่ยวชาญ เครื่องมื อ
อุปกรณสำหรับการปฏิบัติการหรือสำหรับกลุมเปาหมาย เปนตน
5. แหล งที ่ มา ปริ มาณและความมั่น คง/ตอเนื่อ งของเงิ น ทุน เชน แหล งทุ น จากกองทุ น อื่ น และ
หนวยงานอื่นที่ตองการรวมสนับสนุน ซึ่งใหมาโดยไมมีเงื่อนไข หรือใหมาพรอมกับเงื่อนไขวา ตองสนับสนุนให
ใครและใชเพื่ออะไร กองทุนมีเงินเขามาสม่ำเสมอและมากพอที่จะจัดสรรครบสำหรับรูปแบบการสนับสนุนทุน
(Funding Modality) ทุกรูปแบบหรือไมในปหรือชวงปนั้นๆ ถาไดเงินมานอยกวาหรือมากกวาที่คาดประมาณ
จะมีกระบวนการและเกณฑการปรับลด/เพิ่มใหแตละรูปแบบการสนับสนุนทุนอยางไร เปนตน
6. ระบบและรู ป แบบการสนั บ สนุ น ทุ น (Modality) ควรมีความเป น พลวัต (Dynamic) สามารถ
ปรับเปลี่ยน/เพิ่ม/ลด ตามสถานการณ วัตถุประสงคและประโยชนหลัก (Key Benefits) ที่เปลี่ยนไป เชน
UNICEF ไดเพิ่ม UNICEF Innovation Fund เพื่อสนับสนุนดานนวัตกรรม กองทุนดานการพัฒนาสวนใหญ ได
เพิ่มรูปแบบ Emergency Funding และ กองทุนโลกดานเอดส วัณโรค และโรคมาลาเรีย เมื่อเร็วๆนี้ไดจัดตั้ง
COVID-19 Response Mechanism เพื่อสนับสนุนทุนการแกไขปญหาโรค COVID-19
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7. กองทุนและหนวยสนับสนุนทุน ควรทบทวนโครงสรางและ/หรือกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการ
จัดการและการใชรูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modality) รวมถึงควรกำหนดใหมีทีมหรือหนวยงานที่
รับผิดชอบในภาพรวม รวมทั้งสนับสนุน ออกแบบ ทบทวน และพัฒนาปรับปรุงระบบและรูปแบบการสนับสนุน
ทุน (Funding Modality) เพื่อใหรูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modality) สามารถดำเนินการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค ประโยชนหลัก (Key Benefits) และเปาหมายที่กำหนด
ตัวอยางของรูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modalities) ระดับสากล
รูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modalities) ของ The Global Fund to Fight AIDS,
Tuberculosis and Malaria (กองทุนโลกดานเอดส วัณโรค และโรคมาลาเรีย)
1) Country Funding or Country Allocations
2) Catalytic Investments
• Matching funds
• Multicountry approaches
• Strategic initiatives
3) COVID-19 Response Mechanism (C19RM) เริ่มป 2564 เพื่อสนับสนุนประเทศ
รูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modalities) ของ UNICEF (United Nations Children’s
Fund)
1) Regular Resources (RR) or Core Resources
2) Other Resources (OR)
• Other Resources-Regular
• Other Resources –Thematic
• Other Resources - UNICEF Innovation Fund
• Other Resources—Emergency
องคประกอบของรูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modalities) ควรกำหนดองคประกอบ
ตอไปนี้ สำหรับแตละรูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modality)
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1. วัตถุประสงคและประโยชนหลัก (Key Benefits) ของแตละรูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding
Modality) โดยเฉพาะอยางยิ่ง มุงเนนจะใหเกิดผลอะไรในการแกไขปญหาหรือพัฒนาดานตางๆ รวมทั้งพัฒนา
ขีดความสามารถของภาคีก็เปนสวนหนึ่งของวัตถุประสงคและประโยชนหลักได ซึ่งเปนการนำสงผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค ยุทธศาสตรและเปาหมายเชิ งยุ ทธศาสตร (Strategic Targets) ของกองทุน และ ชวยนำสง
ผลสำเร็จตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนระดับชาติ/พื้นที่ ดวย ในหลายกรณี ประโยชนหลักถูกใชกำหนด
เปนชื่อและจุดมุงเนนของการจัดสรรเงินใหโครงการ รวมทั้งกำหนดผลลัพธหลักของรูปแบบการสนับสนุนทุน
นั้นๆ ตัวอยางจากระดับสากล เชน Innovation Funding, Emergency Funding, และ Funding for Smart
Farming Innovations for Small-Scale Producers ( The Grand Challenges family of initiatives
fosters innovation to solve key health and development problems)
2. กรอบแนวคิ ด (Conceptual Framework or Approaches) ซึ่งเปน ที่มาของ จุดมุงเนนและ
วิธีการหลักของแตละรูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modality) เพื่อการบรรลุเปาหมาย เชน การมุงแกไข
ปญหารากเหงา หรือพัฒนา/ปรับปรุงปจจัยที่เปนตัวกำหนดความสำเร็จ การนำรองหรือทดสอบวิธีการ การ
พัฒนาตอยอด/ปรับใช การขยายผลใหครอบคลุมทั่วถึง การมุงพัฒนาหลายพื้นที่รวมกันพรอมกัน (MultiSites) (เพราะปญหาเหมือนกันและการทำรวมกันระหวางพื้นที่เกิดประสิทธิผลมากกวา) การโนมนาวภาคีใหม
มาร ว มลงทุ น และร ว มรั บ ผิ ด ชอบผลสำเร็ จ ร ว มกั น การมุ  ง รั ง สรรค ส ร า งนวั ต กรรม หรื อ การสนองตอบ
สถานการณฉุกเฉิน เปนตน
3. กลุมเปาหมายกลุมใด/ประเภทใด (องคกร/กลุมคน/พื้นที่/ชุมชน) เปนกลุมเปาหมายหลักที่แตละ
รูปแบบ (Modality) มุงเนนการสนับสนุน
4. จำนวนวงเงินสนับสนุน สำหรับแตละรูปแบบ (Modality) พรอมทั้งกำหนดสัดสวนสำหรับแตละ
รูปแบบ เชน เงินทุนสนับสนุนทั้งหมดเปน 100 % ประกอบดวย รูปแบบที่ 1 กำหนดเปน 20 % รูปแบบที่ 2
เปน 30 % รูปแบบที่ 3 เปน 25 % และรูปแบบที่ 4 เปน 25 %
5. ระยะเวลาของการใหทุนโครงการ เชน 1 ป หรือ หลายป โดยปกติจะกำหนดเวลาตามชวงปที่
ระบุการนำสงผลสำเร็จของโครงการและการวางแผนงบประมาณ เชน กองทุนโลก “The Global Fund to
Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria” ไดกำหนดรอบการใหทุน (Funding Cycle) เปน 3 ป ซึ่งพิจารณา
ทุนและใหทุนโครงการครั้งละ 3 ป สวนประเทศไทย กำหนดรอบการใหทุน (Funding Cycle) เปน 1 ปตาม
ระบบปงบประมาณ ดังนั้น จึงมักจะกำหนดเวลาพิจารณาทุนและใหทุนโครงการเปนราย 1 ปดวย ในบาง
กองทุ น อาจกำหนดรู ป แบบการให ท ุ น ระยะยาวกว า 1 ป ด ว ย เช น Block Grant with multi-year
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Commitment ที่มีสัญญาขอตกลงใหทุนกอนสำหรับระยะเวลารวม 3 ป โดยอาจแบงจายงวดเงินเปนรายปก็
ได
6. วิธีการสนับสนุนทุน ซึ่งรวมถึง กระบวนการและขั้นตอนการเสนอขอทุน/การรับขอเสนอ การ
กลั่นกรอง การพิจารณาและอนุมัติ รวมทั้งเงื่อนไขของแตละรูปแบบ (Modality) วาเปดรับขอเสนอหรือเจรจา
ตกลงเป น กรณี ๆ เช น ทุ น ภาวะฉุกเฉิน เรงดวน (Emergency Funding) และทุน ขนาดเล็ก (Small Open
Grant) กำหนดใหมีขั้นตอนสั้น และเร็ว แบบ Fast-Track หรือทุนสนับสนุนการรวมภารกิจ (Co-function
Sourcing) กำหนดใหเปนการเจรจาตกลงเปนกรณีๆ ไมใชการเปดรับขอเสนอ
วัตถุประสงคและประโยชนหลัก (Key Benefits) ของการใชรูปแบบการสนับสนุนทุนที่หลากหลาย
(Funding Modalities)
1) เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธและผลกระทบของกองทุน/หนวยสนับสนุน
ทุนอยางครบถวน โดยใชหลายรูปแบบประกอบกัน และถามีชองวาง เนื่องจากการมีรูปแบบเดียว หรือรูปแบบ
ที่ใชอยูมีขอจำกัด ทำใหไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคและผลที่ตองการ ก็สามารถออกแบบและกำหนดรูปแบบ
ใหมเพิ่มขึ้นได
2) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการบริหารการสนับสนุนทุน โดยในภาพรวม กองทุนจะสามารถลด
ความซ้ำซอนและความลาชา ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาและอนุมัติ เนื่องจากกองทุนมีทางเลือก
หลายรูปแบบ (Multiple Modalities) ที่มีวัตถุประสงค วิธีการ กระบวนการ ขั้นตอน ชองทางและระยะเวลา
ในการเสนอขอ พิจารณา อนุมัติตางกัน อีกทั้งบางรูป แบบอาจมีขั้นตอนเร็วแบบ Fast Track ดังนั้น ทุ ก
โครงการไมตองผานขั้นตอนการเสนอและพิจารณาตามรูปแบบเดียว
3) เพื่อเรงขยายภาคีความรวมมือและการสรางความเปนภาคี (Partnership) โดยเฉพาะกับภาคีใหม
รวมทั้ง ยกระดับความรวมมือกับภาคีที่มีอยูแลว ในดานตางๆที่เปนหัวใจของความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค
เปาหมาย ผลลัพธและผลกระทบของกองทุน/หนวยสนับสนุนทุน ไดแก การรวมสนับสนุนทุน/รวมลงทุน (CoFunding / Co-Investment) โครงการรวม (Joint Projects) การรวมผลิตผลงาน (Co-Production) การ
รวมรับผิดชอบ (Joint Accountability) และสงผลลัพธรวมกัน (Joint Outcomes)
4) เพื่อใหสามารถสนองตอบตอความตองการและจุดแข็ง/จุดออนของภาคีที่หลากหลาย อีกทั้งเปด
โอกาสและลดช อ งว า งของการเข า ถึ ง ทุ น โดยมี ท างเลื อ กของรู ป แบบ (Modality) ที ่ เ หมาะสมกั บ ภาคี
นอกจากนี้ กองทุน/หนวยสนับสนุนทุนสามารถออกแบบใหการพัฒนาศักยภาพภาคีรับทุนและการผลักดันการ
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ผสานกำลังระหวางภาคีเปนสวนหนึ่งของเงื่อนไขของรูปแบบการสนับสนุนทุนบางรูปแบบ ที่เปนมูลคาเพิ่ม
(Added Value) ตอภาคีรับทุนดวย
5) เพื่อขยายโอกาสการระดมทุน/เพิ่มทุน โดยการออกแบบและใชรูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding
Modality) หลากหลายที่ทำใหเกิดการรวมสนับสนุนทุน/รวมลงทุน (Co-Funding / Co-Investment) และ
ยกระดับอัตราความสำเร็จของผลงาน อัตราการสนับสนุนเงินทุน และอัตราการใชจายงบประมาณตามแผน
(Implementation Rate, Funding Rate and Rate of Expenditure) ก็จะทำใหกองทุนไดรับความเชื่อมั่น
และเพิ่มโอกาสการไดรับเงินอุดหนุนมากขึ้นดวย
6) เพื่อกระตุนความคิดริเริ่มและการสรางสรรค ในการออกแบบโครงการ การมองหาและกำหนด
ภาคีรวมมือและภาคีรับทุน รวมทั้งการกระตุนใหโครงการรังสรรควิธีการและเปาหมายที่ไมคิดมากอนหรือไม
คิดวาจะทำได เชน การนำนโยบาย/ยุทธศาสตร/กิจกรรม ดานการวิจัย พัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีและการใช
ประโยชน ไปบูรณาการและดำเนินการเปนสวนหนึ่งของภารกิจของหนวยงานนั้นอยางตอเนื่องระยะยาว/
ยั่งยืน (ทุนสนับสนุนการรวมภารกิจ Co-function Sourcing) หรือการพัฒนาและทดลองนวัตกรรม ในรูปแบบ
Sandbox โดยสามารถใช จ ิ น ตนาการสร างสรรค ไ ด เ ต็ ม ที ่ (ทุ น ส ง เสริ ม นวั ต กรรมด า นใหม Innovation
Sandbox Funding)
ตาราง 2 รูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modalities)
รูปแบบ
การสนับสนุนทุน
1. ทุนสงเสริม
นวัตกรรมดานใหม
(Innovation
Sandbox Funding)

2. ทุนหวงโซภาคี
รวมรับผิดชอบ

วัตถุประสงค/ประโยชนหลัก
มุงเนนการสนับสนุนโครงการพัฒนาและทดลอง “นวัตกรรมดานใหม”
(Innovation Sandbox) ที่สามารถใชจินตนาการสรางสรรคไดเต็มที่ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง นวัตกรรมเชิงกลยุทธ (Strategic innovation) ที่จะชวยทะลุทะลวงคอขวด
ในการแกไขปญหาหรือการพัฒนาแบบกาวกระโดด รูปแบบการสนับสนุนทุนนี้ มี
ความยืดหยุนในเงื่อนไขการสนับสนุน และสงเสริมใหมีการทดสอบภายใต
สภาพแวดลอมจริง พรอมกับการติดตามและประเมินผลเพื่อศึกษา
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมและผลสำเร็จ
มุงเนนการสนับสนุนโครงการที่ตองเปนความรวมมือระหวางหนวยงานภาคีรวม
รับผิดชอบ 3 ประเภท ที่โครงการกำหนดใหทำงานเชื่อมโยงสงตอรวมกันเปนหวงโซ
ของการดำเนินงานเพื่อใหเกิดผลลัพธตอประชาชน/พื้นที่อยางเปนรูปธรรมและ
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รูปแบบ
วัตถุประสงค/ประโยชนหลัก
การสนับสนุนทุน
(Chain of
ยั่งยืน โดยอยูบนกรอบแนวคิดวา มีการดำเนินงาน 3 สวน (พรอมกับภาคี 3
Accountable
ประเภท) ที่เกี่ยวของกันอยางจำเปน คือ การกำหนดและกำกับนโยบายและ
Partners Funding) มาตรการ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช
ประโยชน ผลสำเร็จและประโยชนที่แทจริงตอกลุมเปาหมายจะเกิดไดยากและจำกัด
ถางาน 3 สวนและภาคี 3 ประเภทนี้ดำเนินการแบบแยกสวน โดยไมมีการรวมคิด
รวมออกแบบอยางสงผลเชื่อมโยง และไมมีการสะทอนผลใหกันและกัน รวมทั้งไมได
มุงพัฒนาปรับปรุงในสวนของตนเพื่อเอื้อหนุนและสงตอใหสวนอื่นประสบ
ความสำเร็จมากขึ้น ทั้งนี้ ควรตองมีการพัฒนาขีดความสามารถของภาคีทั้ง 3
ประเภทและการเสริมสรางศักยภาพของชุมชน/ทองถิ่น/พื้นที่ ควบคูไปดวยเพื่อให
สามารถจัดการการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องจนบรรลุผลลัพธรวมกัน
ภาคี 3 ประเภท ไดแก
1) ภาคีกำหนดและกำกับนโยบาย และมาตรการ
2) ภาคีวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
3) ภาคีนำไปใชประโยชน
3. ทุนรวมสนับสนุน มุงเนนการสนับสนุนโครงการรวมทุนระหวางกองทุนกับภาคี ซึ่งตองการไดทั้งภาคี
(Co-funding)
รวมงานและเงินรวมทุน ดึงภาคีหนวยงานหรือกองทุนอื่นที่มีเปาหมายรวมกันและ
ภาคีที่เปนจุดคานงัดสำหรับผลสำเร็จรวม การรวมเปนเจาของและรวมรับผิดชอบ
(Joint outcomes, Co-Ownership and Joint accountability) มารวม
สนับสนุนทุน (Co-funding) นำสงผลสำเร็จรวมเมื่อโครงการสิ้นสุดตามเวลาที่
กำหนด
4. ทุนสนับสนุนการ สนับสนุนทุนสำหรับหนวยงานภาคีที่มีพันธกิจ/ภารกิจในเรื่องที่เปนพันธกิจ/ภารกิจ
รวมภารกิจ
ของกองทุนดวย โดยมุงใหหนวยงานนั้นนำนโยบาย/ยุทธศาสตร/กิจกรรม เชนดาน
(Co-function
การวิจัย พัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีและการใชประโยชน ไปบูรณาการและ
Sourcing)
ดำเนินการเปนสวนหนึ่งของภารกิจของหนวยงานนั้นอยางตอเนื่องระยะยาว/ยั่งยืน
(Institutionalization) โดยเปนผลงานทั้งของหนวยงานและของกองทุน เกิด
ผลลัพธรวม การรวมเปนเจาของและรวมรับผิดชอบ (Joint outcomes, CoOwnership and Joint accountability)
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รูปแบบ
การสนับสนุนทุน

วัตถุประสงค/ประโยชนหลัก

โดยปกติ กองทุนจะสนับสนุนงบกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร/
อาสาสมัคร และหนวยงานจะรับผิดชอบสถานที่ สาธารณูปโภค บุคลากรและ
บางสวนของงบกิจกรรม เปนตน
การสนับสนุนอาจมีขอตกลงเปนทุนระยะยาวตอเนื่องหลายป ตราบที่จำเปนในการ
บรรลุเปาหมายทุกปตามขอตกลง แตที่สำคัญคือ หนวยงานดำเนินการเปนภารกิจ
ของหนวยงานนั้นอยางตอเนื่องยั่งยืน ทั้งนี้ ตองมีแผนและขอตกลงที่ชัดเจนในการ
สรางความตอเนื่องหรือเปลี่ยนถายความรับผิดชอบโดยไมใหผลที่เกิดขึ้นสูญหายไป
อยางสิ้นเชิง (Exit Strategy) ถาจำเปนตองหยุดการสนับสนุนทุน
ในบางกรณี ควรตองมีการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของหนวยงานภาคีดวย
5. ทุนขนาดเล็ก
มุงเนนสนับสนุนทุนเพื่อกระจายโอกาสและสงเสริมโครงการ/กิจกรรมริเริ่มขนาดเล็ก
(Small Open
ในระดับชุมชน/ทองถิ่น โดยรูปแบบสนับสนุนทุนนี้มีกระบวนการขั้นตอนการเสนอ
Grant)
ขอและการพิจารณารวดเร็ว เชน Fast track และไมยุงยากซับซอน
6. ทุนภาวะฉุกเฉิน สนับสนุนทุนเพื่อมุงเนนตอบสนองสถานการณฉุกเฉินเรงดวน อยางรวดเร็ว ทันที
เรงดวน
และมีความยืดหยุน (Quick and Flexible Responses) โดยมีกระบวนการเสนอ
(Emergency
และพิจารณาแบบ Fast-Track และโครงการควรเห็นผลเร็ว รูปแบบ (Modality) นี้
Funding)
เปนทุนภาวะฉุกเฉินเรงดวนในภาพรวม ที่จะขอสนับสนุนประเด็นฉุกเฉินเรงดวน
ตางๆที่เขาเกณฑ และบางกรณี กองทุนอาจแยกรูปแบบและกอนเงินจดสรรสำหรับ
ประเด็นเจาะจง เชน การกำหนดรูปแบบการสนับสนุนทุน “COVID-19 Response
Mechanism” ของกองทุนโลกฯ สำหรับโรคโควิด-19
7. ทุนผูกพันเปน
มุงเนนสนับสนุนทุนที่มีขอตกลงผูกพัน (Commitment) จำนวนเงินเปนกอนใหญ
กอนใหญระยะเวลา และระยะเวลาหลายป ใหมากอยางพอเพียงที่จะทำใหโครงการสามารถบรรลุผล
มากกวา 1 ป
สำเร็จตามเปาหมาย โดยมักจะกำหนดเปาหมายสุดทายที่เปนเรื่องยิ่งใหญและทา
(Block Grant with ทายที่ตองทะลุทะลวงและไปใหถึงใหได และมุงเนนการบรรลุตามเปาหมายสุดทาย/
multi-year
ผลลัพธสุดทาย (Final Targets/ Final Outcomes) ที่ตกลงผูกพัน
Commitment)
(Commitment) การนำสงเมื่อสิ้นสุดโครงการ มากกวาเนนผลผลิตยอยๆรายป
และหนวยรับทุน/หนวยดำเนินการจะไดมีความมั่นใจในความตอเนื่องสม่ำเสมอของ
ทุนสนับสนุนจนสิ้นสุดโครงการ
ที่มา: ผูชวยศาสตราจารย ดร. วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย, 1 กรกฎาคม 2564
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กลไกและเครื ่ อ งมื อ ที ่ จ ำเป น เพื ่ อ สนั บ สนุ น ความสำเร็ จ ของรู ป แบบการสนั บ สนุ น ทุ น (Funding
Modalities)
1. หลักการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่มี
ภารกิจ บทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจน ไมเกิดการทำงานทับซอนของหนวยงาน หรือการทำงานแยก
สวนกัน แตละหนวยงานมีบทบาทหลักที่ไมทับซอนเชิงผลประโยชน ตามเจตนารมยหลักของการปฏิรูปการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้
1.1 หน ว ยงานด า นนโยบาย ยุ ท ธศาสตร แผน และงบประมาณเกี ่ ย วกั บ การอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม
1.2 หนวยงานใหทุนสนับสนุนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
1.3 หนวยงานปฏิบัติการดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ประกอบดวย
การจัดการศึกษา การวิจัยและการสรางนวัตกรรม การบริการวิชาการแกสังคม การทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม งานมาตรวิทยา มาตรฐาน การทดสอบและบริการคุณภาพวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และ
การจัดการความรูจากงานวิจัยและนวัตกรรม และการใชประโยชนจากงานวิจัยและนวัตกรรม
2. ระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณจากแหลงทุนแบบทุนผู กพันเปน กอนใหญระยะเวลา
มากกว า 1 ป (Block Grant with multi-year Commitment) รวมทั ้ ง Agenda-Based เพื ่ อ สนั บ สนุ น
แผนงานสำคัญตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 25662570
3. ระบบการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อใหเกิดการรวมลงทุนระหวางรัฐ-เอกชน มีสัดสวนเพิ่มขึ้น
4. ระบบขอมูลกลางของรูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modality) ที่แสดงแผนงาน/โครงการ
จำนวน/สัดสวนงบประมาณ ผลการจัดสรรงบประมาณ และผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ เปรียบเทียบกับ
เปาหมายของแตละรูปแบบการสนับสนุนทุน และภาพรวมทุกรูปแบบ
5. หลักการ เกณฑและกระบวนการในการกำหนดจำนวนเงินและสัดสวนหรือรอยละของเงินกองทุน
ทั้งหมดที่ใชจัดสรรสำหรับแตละรูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modality) โดยมีแนวทางการจัดสรรแบบ
Strategic Agenda-Based และยึดผลการดำเนินงานและใชจายงบประมาณในปที่ผานมาของแตละรูปแบบ
การสนับสนุนทุน ดวย
6. ระบบของการปรับแผนและงบประมาณระหวางป (Reprogramming) ของกองทุน ที่กำหนดไว
อยางชัดเจนและมีระเบียบรองรับ เพื่อขอปรับเพิ่ม/ลด หรือโยกงบประมาณ และ/หรือ ปรับกิจกรรมและ
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เปาหมาย ของแผนงาน โครงการและรูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modality) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและอุดจุดออนของการจัดสรรและใชเงินทุนสนับสนุน โดยการพิจารณาจะใชเหตุผลความจำเปน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประโยชนอยางชัดเจนที่จะเกิดจากการปรับแผน/งบประมาณ ผลการดำเนินงาน ความ
เปนไปไดของการดำเนินงานและใชจายงบประมาณตามแผนและเวลาที่กำหนด
7. ระบบการสนั บ สนุ น ทุ น ต อ สำหรั บ โครงการที ่ ส ิ ้ น สุ ด (Continued Funding) เป น กลไกเพิ่ ม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลที่กองทุน/หนวยสนับสนุนทุน ใชในการสนับสนุนทุนตอใหโครงการที่สิ้นสุด ตาม
ขอตกลงตอไปอีก โดยในชวงปลายโครงการ ผูรับทุนสามารถเสนอขอตอทุนและตอโครงการ ซึ่งปกติจะมี
เงื่อนไขเขมขนในการพิจารณาตางจากโครงการที่เสนอขอใหม ตัวอยางเชน The Global Fund to Fight
AIDS, Tuberculosis and Malaria (กองทุนโลกดานเอดส วัณโรค และโรคมาลาเรีย) มีระบบของชองทางการ
สนั บ สนุ น ทุ น ต อ (Rolling Continuation Channel) ซึ่งมีคณะทำงาน พิจ ารณาโดยใชป จ จัย เงื่อนไขการ
พิจารณาที่เขมขน วาโครงการที่กำลังจะสิ้นสุดและแสดงความจำนงจะขอทุนตอนั้น อยูในขายควรจะไดรับการ
พิจารณาสนับ สนุ น ทุน ตอหรื อไม โดยพิจารณาจากระดั บความสำเร็จ ของการดำเนิ นงาน (Performance
Rating) และการที่โ ครงการสามารถสร างเกิดผลกระทบหรื อแนวโน ม (Potential) ในการจะทำให เ กิ ดผล
กระทบที่ชัดเจนวัดได (Measurable Impact) ตอเปาหมายนั้นๆ และพิจารณาดานความยั่งยืน โดยเฉพาะการ
มีแหลงทุนขนาดใหญอื่นๆมาสนับสนุน นอกจากนี้ ในบางกรณีที่เปนขอยกเวนจริงๆ ก็สามารถพิจารณา
สนับสนุนทุนตอใหได ดวยเหตุผลที่วา โครงการมีความจำเปนยิ่งยวดในการที่ตองขอทุนตอ เนื่องมาจาก
สถานการณรุนแรงหรือฉุกเฉินที่ไมไดคาดคิดมากอนทำใหเกิดอุปสรรคใหญหลวงในการดำเนินโครงการ
8. หลักการ เกณฑและกระบวนการกำหนดบทบาทความรับผิดชอบที่ชัดเจนของหนวยงานปฏิบัติ
ดานการอุดมศึกษา การวิจัยและสรางนวัตกรรม เพื่อใหการสนับสนุนทุนแกหนวยงานที่มีพันธกิจชัดเจน มีการ
กำหนดเปาหมายและตัวชี้วัดที่เหมาะสม โดยเฉพาะผลสัมฤทธเชิงประจักษและความคุมคา หนวยงานวิจัยใน
แตระดับควรมีระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล และมีความรับผิดรับชอบ
(Accountability) ที่ชัดเจน โดย
8.1 สถาบันอุดมศึกษาควรมีบทบาทชัดเจนในการผลิตกำลังคนตอบโจทยการพัฒนาประเทศใน
ด านต างๆ การผลิ ตองค ความรู  ใหม เ พื ่ อการเรีย นการสอน การสรางความเปน เลิศทางวิชาการตามกลุม
ยุทธศาสตร การใหบริการวิชาการเพื่อเพิ่มความรู ทักษะใหกับแรงงานและประชาชน (Reskill and Upskill) มี
การกำหนดเปาหมายและตัวชี้วัดที่สะทอนศักยภาพดานการผลิตกำลังคนทักษะสูงที่ตรงความตองการของภาค
สวนตางๆ การสรางสรรคองคความรู ผลงานตีพิมพและทรัพยสินทางปญญา
8.2 สถาบันวิจัยและศูนยวิจัยควรมีบทบาทในการสรางงานวิจัยและตอยอดไปจนถึงนวัตกรรม
เพื่อใหเกิดผลงานที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ มีผลงานที่ตรงความตองการของผูใชประโยชน (Demand
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Pull) ที่สามารถสร างความเข มแข็ งให กับชุมชน สังคม และเพิ่ มศักยภาพในการแขงขัน ของประเทศทาง
อุ ต สาหกรรม สถาบั น วิ จ ั ย และศู น ย ว ิ จ ัย ควรกำหนดเปาหมายและตัว ชี้วัดที่ส ะทอนศักยภาพการพัฒ นา
เทคโนโลยีและงานวิจัยสูการใชประโยชน อาทิ มีโครงการวิจัย/จำนวนหนวยงานที่ไดนำผลงานไปใชประโยชน
มูลคาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ/สังคม มีพันธมิตรดานการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี การถายทอดเทคโนโลยี
จากทรัพยสินทางปญญา การสรางมูลคาจากทรัพยสินทางปญญาที่ไดจากงานวิจัย การทำงานวิจัยขนาดใหญ
รวมกันระหวางหนวยงานปฏิบัติในลักษณะของ Consortium
9. ระบบติ ดตามประเมิน ความคุมคาจากการดำเนินงานของหนว ยปฏิบ ัติเพื่อสะทอนใหเห็นถึง
ผลประโยชนที่องคกรมีตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยประเมินจากพันธกิจขององคกร ความคาดหวัง
และผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษจากผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งจากหนวยงานใชประโยชน
10. กลไกสนับสนุนการเชื่อมโยงหนวยงานปฏิบัติดานการอุดมศึกษา การวิจัยและสรางนวัตกรรม กับ
หนวยงานใชประโยชนในทุกมิติ อาทิ การเชื่อมตอการสรางคน กับความตองการของภาคการผลิตและบริการ
การแลกเปลี่ยนบุคลากร การสรางแรงจูงใจเพื่อใหสามารถเติบโตกาวหนาในสายอาชีพ การจัดการสนับสนุน
จัดระบบภาระงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางต็มที่ การปรับบทบาทใหหนวยงานปฏิบัติดานการอุดมศึกษา
การวิจัยและสรางนวัตกรรมมีสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศที่ยึดโยงกับชุมชน พื้นที่และสังคม การใหสิทธิ
ประโยชนจากผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม การปรับใหสามารถลงทุนโครงสรางพื้นฐานรวมกัน
และใชเหลานี้ทรัพยากรรวมกัน
11. กลไกการรวมมือกันทำงานระหวางภาครัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ในระดับ
จังหวัด/ทองถิ่น สถาบันผลิตความรูและภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ภาคเอกชน/ภาคการผลิต/ภาคบริการ และ
ภาคประชาสังคมในลักษณะของภาคีความรวมมือแบบ “จตุรภาคี” (Quadruple Helix) เชน รวมกันเพื่อ
ถายทอดเทคโนโลยีจากสถาบันการศึกษาสูชุมชน/สังคมหรือภาคเอกชน รวมกันทำงานวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สรางความเขมแข็งของชุมชน/สังคม หรือรวมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรูและทักษะที่จำเปนตอการ
ทำงานทางดานวิจัยและพัฒนา การนำทรัพยสินทางปญญาและภูมิปญญาไปใชใหเกิดประโยชนทั้งในเชิง
พาณิชยและสังคม/ชุมชน
5.2 กลไกการติดตามประเมินผลกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
5.2.1 กลไกการติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
การติ ดตามและประเมิน ผลของเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส ำคัญ ในระดับ กรอบนโยบายและ
ยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 ตลอดจนแผนดานการ
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อุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งเปนแผนที่จะรับการถายทอดจากระดับนโยบายและยุทธศาสตรไปสูการ
ปฏิบัติ จะเปนกลไกสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานของการพัฒนา อววน. วาสามารถ
ตอบสนองต อ ทิ ศ ทางและการพั ฒ นาตามที ่ ก ำหนดไว ใ นยุ ท ธศาสตร นโยบาย และแผนด า นให ป ระสบ
ความสำเร็จไดตามเปาหมายที่กำหนดไดในระดับใด รวมถึงการติดตามและประเมินผลที่ดีตองมีการวิเคราะห
ข อ มู ล และการรายงานผลให ม ี ข  อ มู ล ย อ นกลั บ (Feedback) เพื ่ อ นำผลที ่ ไ ด จ ากการประเมิ น ผลให เ ป น
สารสนเทศในการเรี ย นรู  ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการดำเนิ น งานด า น อววน. อย า งเป น ระบบด ว ย โดยมี
คณะกรรมการที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ มีหนาที่สำคัญในการ
จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานการอุดมศึกษาเพื่อ
ผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยมีกลไก
การติดตามและประเมินผลที่สำคัญ ไดแก “คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ดานการติดตามและประเมินผล”
ซึ่งทำหนาที่ติดตามและประเมินผลในระดับกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.
2564 – 2570 และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งขอบเขตการติดตามและ
ประเมินผลของเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคั ญในระดับ ยุ ทธศาตร และภาพรวมของระบบ อววน. ของ
ประเทศ รวมถึงนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวของดาน อววน.
(2) คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) มีหนาที่หลักในการกำหนด
และกำกั บ แผนด า นวิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม พ.ศ. 2566 – 2570 และบริ ห ารกองทุ น ส ง เสริ ม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และรวมไปถึงการติดตามใหมีการปรับปรุงและแกไขระบบหรือกลไกการ
บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมใหมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน เพื่อใหสามารถนำผลงานวิจัยไปใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด การติดตามการดำเนินการตามแผนดานการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ โดยมีกลไกการติดตามและประเมินผลที่สำคัญ ไดแก “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม” ซึ่งทำหนาที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่ไดรับการสนับสนุนจากองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(3) คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) มีหนาที่ในการติดตามและประเมินผลความสำเร็จตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญในระดับแผนดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ
พ.ศ. 2564 – 2570 และมีหนาที่ในการกำกับ เรงรัด ติดตาม และจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามแผน
ดานการอุดมศึกษาและการใชงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงฯ
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(4) คณะกรรมการมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา (กมอ.) มี ห น า ที ่ ใ นส ว นของการติ ด ตามและ
ประเมินผลที่สำคัญ คือ การติดตาม ตรวจสอบการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพ และการประเมินผล
การจัดการศึกษา รวมถึงการติดตามและใหคำแนะนำแกสำนักงานปลัดกระทรวงในการจัดทำฐานขอมูลและ
มาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อการดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายของแผนดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและ
พัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570
ทั้งนี้ ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา อววน. นี้อาจจะใชหลักการประเมินเพื่อการพัฒนา
(Developmental Evaluation) เปนหลักการพื้นฐาน ที่ประกอบดวย 3 สวนหลัก ไดแก
สวนที่ 1: ระบบการติดตามและประเมินผลความสำเร็จตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ ส ำคั ญ
(Objective and Key Results: OKRs) ของนโยบายและยุทธศาสตร อววน. โดยเฉพาะอยางยิ่งเปาหมายของ
แผนงานสำคัญ (Flagship) ตามจุดมุงเนนนโยบาย ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผลเปนระยะ ประกอบดวย
1) การประเมินผลกอนการดำเนินการ (Ex-ante) โดยวิธีการการคาดการณในอนาคต และกำหนดประเด็น
มุงเนนที่ชัดเจน (Priority Setting) เพื่อใชในการกำหนดเปาหมายความสำเร็จโดยระบบ OKRs 2) การติดตาม
และประเมินผลในระหวางการดำเนินการ (On-going) โดยติดตามความกาวหนาของการดำเนินการตาม OKRs
รวมทั้งเปาหมายของ แผนงานสำคัญ (Flagship) ตามจุดมุงเนนนโยบาย และประเมินผลสำเร็จชวงกลางของ
การดำเนิ น งานตามนโยบายและยุ ทธศาสตร อววน. (Mid-Term) และ 3) การประเมิน ผลเมื่อสิ้น สุดการ
ดำเนินการ ตามระยะเวลาของการบรรลุเปาหมายที ่กำหนด (Deadline) จะประเมินความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร อววน. โดยประเมินทั้งในมิติ OKRs พรอมทั้งเปาหมายของ แผนงาน
สำคัญ (Flagship) ตามจุดมุงเนนนโยบาย และการประเมินความคุมคาของการลงทุนดวยวิธี Return on
Investment (ROI) และ/หรือ Social Return on Investment (SROI)
สวนที่ 2: การประเมินผลกระทบ (Contribution) ของการลงทุนใน อววน. ที่มีตอเปาหมายทาง
เศรษฐกิจ สังคมและความยั่งยืนของ เปนการประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร (Impact) ของการลงทุน
อววน. ที่มีตอเศรษฐกิจ สังคมและความยั่งยืนของประเทศ โดยใชการวิเคราะหทางเศรษฐมิติ ซึ่งจะสามารถทำ
ใหเห็นภาพวาการลงทุนของประเทศดวย “งบประมาณ อววน.” นั้น จะกอใหเกิดผลกระทบอยางไรตอระบบ
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเปนภาพในเชิงมหภาค โดยอาจดำเนินการทั้งการประเมินกอน (Ex-ante) เพื่อตัดสินใจ
ลงทุน และใชเปนการประเมินภายหลัง (Ex-post) เพื่อพิจารณาผลกระทบ เพื่อใหไดขอมูลเชิงระบบที่สมบูรณ
สวนที่ 3: การติดตามและประเมินความกาวหนาและขีดความสามารถของ อววน. จากอันดับ
ความสามารถทางการแขงขันดานการศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในระดับนานาชาติ ดวยดัชนีขีด
ความสามารถดาน อววน. ของประเทศ (National Profile Index) ประเทศ เปนการติดตามและประเมินขีด
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ความสามารถของระบบ อววน. และวั ด พั ฒ นาการตามช ว งเวลา โดยการกำหนดชุ ด ตั ว ชี ้ ว ั ดที ่ ส ะท อน
คุณลักษณะ ความกาวหนาและขีดความสามารถของระบบ อววน. ของประเทศ หรืออาจเรียกวาเปน national
profile โดยสามารถแบงเปน ดัชนีทั่วไป (common index) และดัชนีที่เฉพาะเจาะจง (specific index) เพื่อ
วิเคราะหเปรียบเทียบขีดความสามารถกับประเทศอื่นในระดับสากล (benchmarking) ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลในลักษณะนี้จะทำใหสามารถติดตามและประเมินผลในระยะยาวดวยชุดดัชนีที่เหมาะสม และทำ
การวิเคราะหเปรียบเทียบความกาวหนาและขีดความสามารถตามระยะเวลา (time-series) ไดอยางชัดเจน
5.2.2 กลไกการติดตามประเมินผลโดยระบบสารสนเทศการอุด มศึ กษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม
ระบบขอมูลถือเปนสวนสำคัญที่จะชวยสนับสนุนการติดตามและประเมินผลใหเกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการพัฒนาระบบขอมูลควรมีการออกแบบสถาปตยกรรมของระบบขอมูล (Master
Plan Architecture) ใหเห็นภาพความเชื่อมโยงของระบบขอมูล ระดับหนวยงานที่รับผิดชอบในการรั บส ง
ขอมูล (ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงฯ) เพื่อไมใหเกิดความซ้ำซอนในการทำงาน และมีระบบการเชื่อมโยง
ขอมูลดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จากแหลงขอมูลที่เดียว (Single Data Entry)
พรอมทั้งมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน รวมถึงควรมีระบบบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big
data) เชน การจัดการตัวแปรและโครงสรางขอมูล การจัดการดานความปลอดภัยของขอมูล การวิเคราะห
ขอมูลและจัดทำรายงาน เปนตน ปจจุบันฐานขอมูลดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว
วน.) ประกอบดวยฐานขอมูลหลัก 3 ฐาน ไดแก
(1) ฐานขอมูลดานการอุดมศึกษา และมาตรฐานการอุดมศึกษา จัดทำโดย สป.อว. โดยการรวบรวม
ขอมูลจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประกอบดวยขอมูลที่เกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษา บุคลากร และ
นักศึกษา เชน ขอมูลจากระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ของแตละมหาวิทยาลัย ขอมูลหลักสูตร
การศึกษา ขอมูลงบประมาณดานการอุดมศึกษา เปนตน
(2) ฐานข อมู ล ด า นวิ ทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี จัดทำโดย สป.อว. ดานวิทยาศาสตร วิจ ัย และ
นวัตกรรม ประกอบดวยขอมูลโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน ขอมูลหองปฏิบัติการ
ขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร เปนตน
(3) ฐานขอมูลดานการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ จัดทำโดยสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) โดย
การรวบรวมและเชื่อมโยงขอมูลจากฐานขอมูลตางๆที่เกี่ยวของผานระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) ที่เปนเอกภาพ ประกอบดวย

301
ขอมูลโครงการวิจัยและพัฒนาที่ไดรับงบประมาณจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแตการ
รับขอเสนอโครงการ การบริหารจัดการโครงการ การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
(Output Outcome และ Impact) และเชื่อมโยง โดยในอนาคตควรจะผนวกรวมฐานขอมูลดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และฐานขอมูลดานการวิจัยและนวัตกรรมเขาเปนฐานขอมูลเดียวกัน
นอกจากนี้ ยังมีขอมูลอื่น ๆ ที่หนวยงานนอกกระทรวง อว. เปนผูจัดเก็บ ซึ่งเปนขอมูลที่จำเปนสำหรับ
การติดตามประเมินผล การวางนโยบายและการจัดสรรงบประมาณ เชน ขอมูลประกันสังคม ขอมูลรายได
ประชากร ขอมูลการจางงาน เปนตน ควรมอบหมายใหสำนักงานผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง อว.
(Chief Information Officer : CIO) เป น ผู  ด ำเนิ น การประสานให ม ี ก ารเชื ่ อ มโยงหรื อ ติ ด ตามข อ มู ล อย า ง
สม่ำเสมอ
ทั้งนี้ ในการติดตามและประเมินผลกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 จำเปนจะตองมีระบบสารสนเทศกลางที่เชื่อมโยงขอมูลดาน อววน. สำหรับ
ใชในการติดตามและประเมินผลตั้งแตระดับนโยบายและยุทธศาสตร อววน. หรือ นโยบายระดับชาติตาง ๆ
รวมถึงแผนดานการอุดมศึกษา และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ
โดยเชื่อมโยงขอมูลที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกกระทรวง อว. โดยจัดทำระบบในลักษณะ Data portal
เพื่อเชื่อมโยงขอมูลขนาดใหญ (Big data) จากฐานขอมูลขางตน มาทำการวิเคราะหและประมวลผล (Data
Analytics) และแสดงผลในรูปแบบของหนากระดานสรุปขอมูล (Dashboard) เพื่อติดตามความกาวหนาของ
ตัวชี้วัดในกรอบนโยบายและยุทธศาตร อววน.
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รูปที่ 4 แสดงโครงสรางระบบสารสนเทศกลางดาน อววน. เพื่อการติดตาม วิเคราะห ประเมิน และรายงานผล
5.3 กลไกการปรับปรุงกรอบนโยบายและยุทธศาสตรดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แผนดานการอุดมศึกษา และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหทันตอสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน รวมทั้งภาพอนาคตที่เปลี่ยนไป
ในการปรั บ เปลี ่ ย นกรอบนโยบายและยุ ท ธศาสตร อววน. และแผนที ่ เ กี ่ ย วข อ ง ให ท ั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ควรมีหนวยวิเคราะหขอมูลเชิงยุทธศาสตร (Strategic Intelligence Unit) ซึ่งอาจเปน
การทำงานในรูปแบบของเครือขายความรวมมือ (consortium) โดยมีหนาที่สำคัญ คือ
1) ประสานเชื่อมโยงกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ หนวยงานด าน
นโยบายและหนวยวิเคราะหขอมูลเชิงยุทธศาสตรของกระทรวงอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล รวมทั้งรวมศึกษา
และวิเคราะหขอมูล
2) ประสานเชื ่ อมโยงกับ หนว ยงานดานนโยบายและหนวยวิเคราะหขอมูลเชิงยุทธศาสตรของ
ตางประเทศ เพื่อรวบรวมและวิเคราะหนโยบายและมาตรการที่อาจสงผลกระทบสูงตอประเทศไทย
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3) รวบรวมข อ มู ล เพื ่ อ ติ ด ตามความเปลี ่ ย นแปลงที ่ ส ำคั ญ ทั ้ ง การเปลี ่ ย นแปลงแบบฉั บ พลั น
(Disruptive change) และแนวโนมในอนาคต (Trends) ของสถานการณโลกและไทยในดานที่สำคัญ เชน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ภูมิรัฐศาสตร และเทคโนโลยี
4) วิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Insights) และนัยสำคัญ (Implications) ที่สงผลกระทบตอประเทศไทย
ทั้งในดานภัยคุกคามและโอกาส รวมทั้งนัยสำคัญดาน อววน. ที่เกี่ยวของ
5) วิเคราะหภาพอนาคตตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น
6) วิเคราะหและสรุปวาระสำคัญ (Key agendas) ที่ควรปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมในกรอบนโยบาย
และยุทธศาสตรดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งแผนดานการอุดมศึกษา และแผน
ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
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รายชื่อคณะทำงานจัดทำกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
1. ศาสตราจารยสิริฤกษ ทรงศิวิไล
ประธานคณะทำงาน
2. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณอุดม คชินทร
คณะทำงาน
3. ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย
คณะทำงาน
4. ศาสตราจารยวิชัย ริ้วตระกูล
คณะทำงาน
5. ศาสตราจารยกิตติคุณสุทธิพร จิตตมิตรภาพ
คณะทำงาน
6. ผูชวยศาสตราจารยวีรสิทธิ์ สิทธิไตรย
คณะทำงาน
7. ศาสตราจารยพีระพงศ ทีฆสกุล
คณะทำงาน
8. ศาสตราจารยสัมพันธ ฤทธิเดช
คณะทำงาน
9. ศาสตราจารยศุภชัย ปทุมนากุล
คณะทำงาน
10. นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย
คณะทำงาน
11. นายพันธุเพิ่มศักดิ์ อารุณี
เลขานุการรวม
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
12. รองผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
เลขานุการรวม
วิจัยและนวัตกรรม
13. รองผูอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
เลขานุการรวม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
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ภาคผนวก ง
หลักการสำคัญ ของรูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modalities) ตามแนวทางสากล
1. กองทุน (Funds) และหนวยงานสนับสนุนทุน ตองมีนโยบายที่ชัดเจนในการกำหนดรูปแบบการสนับสนุน
ทุน (Funding Modalities) ซึ่งสามารถแสดงรับผิดชอบ (Accountable) และตรวจสอบความโปรงใสได
(Transparency) ซึ่งรวมทั้ง กองทุนตองจะประกาศรูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modalities) ให
บุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
2. กองทุน และหนวยงานสนับสนุนทุน ควรตองออกแบบการสนับสนุนทุน ใหเปน “ระบบ” ซึ่งประกอบดวย
หลายรูปแบบ (Modality) ที่มีความความโดดเดนที่แตกตางกัน ซึ่งแตละรูปแบบ จะสนับสนุนทุนตาม
เปาหมาย ขอบเขต เงื่อนไขและ วิธีการ/ขั้นตอนการเสนอและพิจารณาอนุมัติ ตามที่กำหนด บางรูปแบบ
ใชกับหลายแผนงาน/โครงการ แตบางรูปแบบถูกออกแบบมาใชเฉพาะเจาะจงกับแผนงาน/โครงการเดียว
ก็ได และเมื่อใชทุกรูปแบบประกอบกันแลว ก็จะทำใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของกองทุน/หนวย
สนับสนุนทุนอยางครบถวน
3. ออกแบบวัตถุประสงค ประโยชนหลัก (Key Benefits) เปาหมาย และวิธีการ ของแตละรูปแบบที่แตกตาง
กันอยางชัดเจน และในคำอธิบายรูปแบบ จำเปนตองระบุวา รูปแบบการสนับสนุนทุน มีการเสริมกำลัง
กันหรือการเชื่อมโยงสงตอระหวางบางรูปแบบ (Synergy) กันอยางไร และไมซ้ำซอนกันอยางไร
4. ทุนที่สนับสนุนสวนใหญจะเปนเงิน และอาจรวมถึงทรัพยากรอื่น เชน ผูเชี่ยวชาญ เครื่องมือ อุปกรณ
สำหรับการปฏิบัติการหรือสำหรับกลุมเปาหมาย เปนตน
5. แหลงที่มา ปริมาณและความมั่นคง/ตอเนื่องของเงินทุน เชน แหลงทุนจากกองทุนอื่นและหนวยงานอื่นที่
ตองการรวมสนับสนุน ซึ่งใหมาโดยไมมีเงื่อนไข หรือใหมาพรอมกับเงื่อนไขวา ตองสนับสนุนใหใครและใช
เพื่ออะไร กองทุนมีเงินเขามาสม่ำเสมอและมากพอที่จะจัดสรรครบสำหรับรูปแบบการสนับสนุนทุน
(Funding Modality) ทุกรูปแบบหรือไมในปหรือชวงปนั้นๆ ถาไดเงินมานอยกวาหรือมากกวาที่คาด
ประมาณ จะมีกระบวนการและเกณฑการปรับลด/เพิ่มใหแตละรูปแบบการสนับสนุนทุนอยางไร เปนตน
6. ระบบและรูปแบบการสนับสนุนทุน (Modality) ควรมีความเปนพลวัต (Dynamic) สามารถปรับเปลี่ยน/
เพิ่ม/ลด ตามสถานการณ วัตถุประสงคและประโยชนหลัก (Key Benefits) ที่เปลี่ยนไป เชน UNICEF ได
เพิ่ม UNICEF Innovation Fund เพื่อสนับสนุนดานนวัตกรรม กองทุนดานการพัฒนาสวนใหญ ไดเพิ่ม
รูปแบบ Emergency Funding และ กองทุนโลกตานเอดส วัณโรค และโรคมาลาเรีย เมื่อเร็วๆนี้ไดจัดตั้ง
COVID-19 Response Mechanism เพื่อสนับสนุนทุนการแกไขปญหาโรค COVID-19
7. กองทุนและหนวยสนับสนุนทุน ควรทบทวนโครงสรางและ/หรือกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการจัดการ
และการใชรูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modality) รวมถึงควรกำหนดใหมีทีมหรือหนวยงานที่
รับผิดชอบในภาพรวม รวมทั้งสนับสนุน ออกแบบ ทบทวน และพัฒนาปรับปรุงระบบและรูปแบบการ
สนับ สนุ น ทุ น (Funding Modality) เพื่ อให ร ูป แบบการสนั บ สนุน ทุ น (Funding Modality) สามารถ
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ดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค ประโยชนหลัก (Key Benefits) และ
เปาหมายที่กำหนด
องคประกอบของรูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modalities)
สำหรับแตละรูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modality) ควรกำหนดองคประกอบตอไปนี้
1. วั ต ถุ ป ระสงค แ ละประโยชน ห ลั ก (Key Benefits) ของแต ล ะรู ป แบบการสนั บ สนุ น ทุ น (Funding
Modality) โดยเฉพาะอยางยิ่ง มุงเนนจะใหเกิดผลอะไรในการแกไขปญหาหรือพัฒนาดานตางๆ รวมทั้ง
พัฒนาขีดความสามารถของภาคีก็เปนสวนหนึ่งของวัตถุประสงคและประโยชนหลักได ซึ่งเปนการนำสง
ผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค ยุทธศาสตรและเปาหมายเชิงยุทธศาสตร (Strategic Targets) ของกองทุน
และ ชวยนำสงผลสำเร็จตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนระดับชาติ/พื้นที่ ดวย ในหลายกรณี ประโยชน
หลักถูกใชกำหนดเปนชื่อและจุดมุงเนนของการจัดสรรเงินใหโครงการ รวมทั้งกำหนดผลลัพธหลักของ
รู ป แบบการสนั บ สนุ น ทุ น นั ้ น ๆ ตั ว อย า งจากระดั บ สากล เช น Innovation Funding, Emergency
Funding, และ Funding for Smart Farming Innovations for Small-Scale Producers (The Grand
Challenges family of initiatives fosters innovation to solve key health and development
problems)
2. กรอบแนวคิด (Conceptual Framework or Approaches) ซึ่งเปนที่มาของจุดมุงเนนและวิธีการหลัก
ของแตละรูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modality) เพื่อการบรรลุเปาหมาย เชน การมุงแกไข
ปญหารากเหงา หรือพัฒนา/ปรับปรุงปจจัยที่เปนตัวกำหนดความสำเร็จ การนำรองหรือทดสอบวิธีการ
การพัฒนาตอยอด/ปรับใช การขยายผลใหครอบคลุมทั่วถึง การมุงพัฒนาหลายพื้นที่รวมกันพรอมกัน
(Multi-Sites) (เพราะปญหาเหมือนกันและการทำรวมกันระหวางพื้นที่เกิดประสิทธิผลมากกวา) การโนม
นาวภาคีใหมมารวมลงทุนและรวมรับผิดชอบผลสำเร็จรวมกัน การมุงรังสรรคสรางนวัตกรรม หรือการ
สนองตอบสถานการณฉุกเฉิน เปนตน
3. กลุมเปาหมายกลุมใด/ประเภทใด (องคกร/กลุมคน/พื้นที่/ชุมชน) เปนกลุมเปาหมายหลักที่แตละรูปแบบ
(Modality) มุงเนนการสนับสนุน
4. จำนวนวงเงินสนับสนุน สำหรับแตละรูปแบบ (Modality) พรอมทั้งกำหนดสัดสวนสำหรับแตละรูปแบบ
เชน เงินทุนสนับสนุนทั้งหมดเปน 100 % ประกอบดวย รูปแบบที่ 1 กำหนดเปน 20 % รูปแบบที่ 2 เปน
30 % รูปแบบที่ 3 เปน 25 % และรูปแบบที่ 4 เปน 25 %
5. ระยะเวลาของการใหทุนโครงการ เชน 1 ป หรือ หลายป โดยปกติจะกำหนดเวลาตามชวงปที่ระบุการ
นำสงผลสำเร็จของโครงการและการวางแผนงบประมาณ เชน กองทุนโลก “The Global Fund to Fight
AIDS, Tuberculosis and Malaria” ไดกำหนดรอบการใหทุน (Funding Cycle) เปน 3 ป ซึ่งพิจารณา
ทุนและใหทุนโครงการครั้งละ 3 ป สวนประเทศไทย กำหนดรอบการใหทุน (Funding Cycle) เปน 1 ป
ตามระบบปงบประมาณ ดังนั้น จึงมักจะกำหนดเวลาพิจารณาทุนและใหทุนโครงการเปนราย 1 ปดวย
ในบางกองทุน อาจกำหนดรูปแบบการใหทุนระยะยาวกวา 1 ป ดวย เชน Block Grant with Long-
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Term Commitment ที่มีสัญญาขอตกลงใหทุนกอนสำหรับระยะเวลารวม 3 ป โดยอาจแบงจายงวดเงิน
เปนรายปก็ได
6. วิธีการสนับสนุนทุน ซึ่งรวมถึง กระบวนการและขั้นตอนการเสนอขอทุน/การรับขอเสนอ การกลั่นกรอง
การพิจารณาและอนุมัติ รวมทั้งเงื่อนไขของแตละรูปแบบ (Modality) วาเปดรับขอเสนอหรือเจรจาตกลง
เปนกรณีๆ เชน ทุนภาวะฉุกเฉิน เรงดวน (Emergency Funding) และ ทุนขนาดเล็ก (Small Open
Grant) กำหนดใหมีขั้นตอนสั้นและเร็วแบบ Fast-Track หรือทุนสนับสนุนการรวมภารกิจ (Co-function
Sourcing) กำหนดใหเปนการเจรจาตกลงเปนกรณีๆ ไมใชการเปดรับขอเสนอ
วั ต ถุ ประสงค แ ละประโยชน หลั ก (Key Benefits) ของการใชร ูปแบบการสนับสนุน ทุน ที่หลากหลาย
(Funding Modalities)
1. เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธและผลกระทบของกองทุน/หนวยสนับสนุนทุนอยาง
ครบถวน โดยใชหลายรูปแบบประกอบกัน และถามีชองวาง เนื่องจากการมีรูปแบบเดียว หรือรูปแบบที่ใช
อยูมีขอจำกัด ทำใหไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคและผลที่ตองการ ก็สามารถออกแบบและกำหนดรูปแบบ
ใหมเพิ่มขึ้นได
2. เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการบริหารการสนับสนุนทุน โดยในภาพรวม กองทุนจะสามารถลดความ
ซ้ำซอนและความลาชา ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาและอนุมัติ เนื่องจากกองทุนมีทางเลือก
หลายรู ป แบบ (Multiple Modalities) ที่มีว ัตถุป ระสงค วิธ ีการ กระบวนการ ขั้น ตอน ชองทางและ
ระยะเวลาในการเสนอขอ พิจารณาอนุมัติตางกัน อีกทั้งบางรูปแบบอาจมีขั้นตอนเร็วแบบ Fast Track
ดังนั้น ทุกโครงการไมตองผานขั้นตอนการเสนอและพิจารณาตามรูปแบบเดียว
3. เพื่อเรงขยายภาคีความรวมมือและการสรางความเปนภาคี (Partnership) โดยเฉพาะกับภาคีใหม รวมทั้ง
ยกระดับความรวมมือกับภาคีที่มีอยูแลว ในดานตางๆที่เปนหัวใจของความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค
เปาหมาย ผลลัพธและผลกระทบของกองทุน/หนวยสนับสนุนทุน ไดแก การรวมสนับสนุนทุน/รวมลงทุน
(Co-Funding / Co-Investment) โครงการรวม (Joint Projects) การรวมผลิตผลงาน (Co-Production)
การรวมรับผิดชอบ (Joint Accountability) และสงผลลัพธรวมกัน (Joint Outcomes)
4. เพื่อใหสามารถสนองตอบตอความตองการและจุดแข็ง/จุดออนของภาคีที่หลากหลาย อีกทั้งเปดโอกาส
และลดชองวางของการเขาถึงทุน โดยมีทางเลือกของรูปแบบ (Modality) ที่เหมาะสมกับภาคี นอกจากนี้
กองทุน/หนวยสนับสนุนทุนสามารถออกแบบใหการพัฒนาศักยภาพภาคีรับทุนและการผลักดันการผสาน
กำลังระหวางภาคีเปนสวนหนึ่งของเงื่อนไขของรูปแบบการสนับสนุนทุนบางรูปแบบ ที่เปนมูลคาเพิ่ม
(Added Value) ตอภาคีรับทุนดวย
5. เพื่อขยายโอกาสการระดมทุน /เพิ่ มทุ น โดยการออกแบบและใชร ูป แบบการสนั บสนุน ทุน (Funding
Modality) หลากหลายที่ทำใหเกิดการรวมสนับสนุนทุน/รวมลงทุน (Co-Funding / Co-Investment)
และยกระดับอัตราความสำเร็จของผลงาน อัตราการสนับสนุนเงินทุน และอัตราการใชจายงบประมาณ
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ตามแผน (Implementation Rate, Funding Rate and Rate of Expenditure) ก็จะทำใหกองทุนไดรับ
ความเชื่อมั่นและเพิ่มโอกาสการไดรับเงินอุดหนุนมากขึ้นดวย
6. เพื่อกระตุนความคิดริเริ่มและการสรางสรรค ในการออกแบบโครงการ การมองหาและกำหนดภาคี
รวมมือและภาคีรับทุน รวมทั้งการกระตุนใหโครงการรังสรรควิธีการและเปาหมายที่ไมคิดมากอนหรือไม
คิดวาจะทำได เชน การนำนโยบาย/ยุทธศาสตร/กิจกรรม ดานการวิจัย พัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีและ
การใชประโยชน ไปบูรณาการและดำเนินการเปนสวนหนึ่งของภารกิจของหนวยงานนั้นอยางตอเนื่อง
ระยะยาว/ยั่งยืน (ทุนสนับสนุนการรว มภารกิจ Co-function Sourcing) หรือการพัฒนาและทดลอง
นวัตกรรม ในรูปแบบ Sandbox โดยสามารถใชจินตนาการสรางสรรคไดเต็มที่ (ทุนสงเสริมนวัตกรรมดาน
ใหม Innovation Sandbox Funding)
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พระราชบัญญัติ
การสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒
สวนที่ ๕
การนำผลงานวิจยั และนวัตกรรมไปใชประโยชน
มาตรา ๒๘ ใหกระทรวงและ สกสว. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคคล คณะบุคคล ชุมชน
หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานภาคเอกชนนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนทั้งในเชิงนโยบาย เชิง
พาณิชย เชิงสังคม และเชิงสาธารณประโยชน
ใหหนวยงานของรัฐสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมแกบุคคล คณะบุคคล ชุมชน หนวยงานอื่น
ของรัฐ หรือหนวยงานภาคเอกชน ตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่กำหนดในระเบียบของสภานโยบาย
ในการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย และนวั ต กรรมแก บุ ค คล คณะบุ ค คล ชุ ม ชน หรื อ
หนวยงานภาคเอกชน ใหมุงเนนโครงการวิจัยและนวัตกรรมซึ่งมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) มีความจำเปนทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง รวมทั้งการเสริมสรางขีดความสามารถ ใน
การแขงขันของภาคการผลิตและภาคการบริการของประเทศ
(๒) สามารถตอบสนองตอการสรางความรูใหม ยกระดับนวัตกรรม ปรับปรุงกระบวนการผลิต และ
บริการ แกปญหาเชิงเทคนิค ทดแทนการนำเขาเทคโนโลยี หรือมีความจำเปนตอการพัฒนาประเทศ
(๓) มีความเปนไปไดสูงที่จะสามารถนำไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม
(๔) ส งเสริ ม และพั ฒ นาวิส าหกิ จ ชุ ม ชนหรื อ วิส าหกิ จ เพื่อสัง คมให ดำเนิ น การในเชิ ง พาณิช ยได
อยางมีประสิทธิภาพ
(๕) สงเสริมการนำทรัพยสินทางปญญาสาธารณะ ทรัพยสินทางปญญาที่ผูทรงสิทธิหรือเจาของ
อนุญาตหรือยินยอมใหใชทรัพยสินทางปญญานั้น รวมทั้งทรัพยสินทางปญญาที่สิ้นอายุการคุมครองตาม
กฎหมาย ไปใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนาเพื่อตอยอดความรูและ
เทคโนโลยี
(๖) ลักษณะอื่นตามที่สภานโยบายกำหนด
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มาตรา ๒๙ สภานโยบายอาจเสนอคณะรัฐมนตรีใหมีมติสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไป
ใชประโยชนโดยใหสิทธิประโยชน ดังตอไปนี้
(๑) ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางสินคาหรือบริการที่ใชผลงานจากการวิจัยและนวัตกรรมจาก
บุคคล คณะบุคคล ชุมชน หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานภาคเอกชน ซึ่งไดรับการสนับสนุนตามมาตรา ๒๘
(๒) ใหไดรับยกเวนหรือลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลหรืออากร ในการนี้ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ความเห็นของกระทรวงการคลังประกอบดวย
(๓) ใหไดรับสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
(๔) ใหผูสรางงานวิจัยหรือนวัตกรรมเปนเจาของทรัพยสินทางปญญาเพื่อนำไปใชประโยชนโดยมีการ
แบงปนหรือไมตองแบงปนผลประโยชนใหหนวยงานผูสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบของสภานโยบาย
(๕) ให อนุ ญ าตให ใชส ิทธิในทรั พยส ิน ทางปญญาโดยมีห รือไมมีคาตอบแทน รวมทั้งการแบงปน
ผลประโยชนที่ไดจากการใชทรัพยสินทางปญญา ในกรณีที่ผูใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาดังกลาวมีกำไรจาก
การใชทรัพยสินทางปญญานั้น
(๖) ยกเวนหรือลดหยอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายซึ่งหนวยงานของรัฐจัดเก็บเพื่อการ
ตรวจวิเคราะหหรือการออกใบอนุญาต หรือเพื่อการอื่น
(๗) สิทธิประโยชนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดโดยขอเสนอของสภานโยบาย
มาตรา ๓๐ ใหกระทรวง กสว. สกสว. และหนวยงานของรัฐสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมและ
พัฒนาเพื่อตอยอดความรูและเทคโนโลยีหรือการรับการถายทอดเทคโนโลยีในการลงทุนโครงการขนาดใหญ
ของหนวยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในระเบียบของสภานโยบาย
มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชนในการสงเสริมการดำเนินการตามสวนนี้ หนวยงานของรัฐอาจรวมลงทุนใน
โครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนได ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดใน
ระเบียบของสภานโยบาย
มิใหนำกฎหมายวาดวยการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชนมาใชบังคับแกการรวมลงทุนตามวรรค
หนึ่ง
ให คณะรั ฐ มนตรี กำหนดระเบี ย บวาดว ยการรว มลงทุน ระหว างรัฐ และเอกชนที่เ กี่ ย วกับ การนำ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้
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ภาคผนวก ฉ
แนวทางการติดตามและประเมินผล ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันศุกรที่ 22 มกราคม พ.ศ.
2564
ประกอบดวย 3 ดาน ดังนี้ (1) ดานความสามารถในการดำเนินการตามแผน (2) ดานประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (3) ดานกระบวนการทำงาน (Process Evaluation)
(1) ดานความสามารถในการดำเนินการตามแผน ประกอบดวย
1. การติดตามการใชเงินงบประมาณ
1.1 การใหทุนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมและความสอดคลองกับนโยบาย (วัดผลเฉพาะ
หนวยบริหารและจัดการทุน : PMU) ดังนี้
1.1.1 สัดสวนงบประมาณที่สนับสนุนทุนวิจัยในการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตอ
งบประมาณทั้งหมดที่ไดรับจัดสรรจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใน
ปงบประมาณ นั้นๆ
1.1.2 สัดสวนจำนวนแผนงานที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม และมีความสอดคลองกับแผนงานที่หนวยบริหารและจัดการทุนรับผิดชอบ
ตอจำนวนแผนงานทั้งหมดที่กำหนดไวในแบบคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติ
งบประมาณ ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในปงบประมาณนั้นๆ
1.2 การติดตามการใชจายเงินงบประมาณ การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative) แบบราย 6
เดือน โดยพิจารณาจากผลการใชจายเงินงบประมาณเทียบกับแผนการใชจายเงินที่ตั้งไว
1.3 รอยละของโครงการลาชา/ผิดสัญญา พิจารณาจากสัดสวนจำนวนโครงการลาชา/ผิดสัญญา ตอ
จำนวนโครงการที่อยูระหวางการดำเนินงาน (วัดผลเฉพาะหนวยบริหารและจัดการทุน: PMU)
1.4 การปดโครงการไดตามกำหนดระยะเวลา จะพิจารณาจากจำนวนแผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่
สามารถปดไดจริงตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไวในคำรับรองฯ เทียบกับจำนวนแผนงานวิจัยและนวัตกรรม
ทั้งหมดที่หนวยงานในระบบ ววน. ไดระบุไวในแผนปฏิบัติการของคำรับรองฯ
(2) ดานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวย
1. ผลผลิต (Outputs) เมื่อสิ้นสุดโครงการ การประเมินผลผลิตที่ปฏิบัติไดจริงเทียบกับแผนงานที่ได
ระบุไวในแบบคำรับรองฯ โดยจะประเมินทุก 1 ป
2. การใชประโยชน และผลลัพธ (Outcomes) ของงานวิจัยและนวัตกรรม
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2.1 การติดตามการใช ประโยชน พิจารณาจากสัดสวนจำนวนโครงการดาน ววน. ที่ถูกนำไปใช
ประโยชน ตอจำนวนโครงการที่สิ้นสุดในปงบประมาณนั้นๆ
2.2 ผลลัพธของงานวิจัยและนวัตกรรม หนวยบริหารและจัดการทุน และหนวยงานที่รับงบประมาณ
จากกองทุนสงเสริม ววน. จะติดตามใหหัวหนาโครงการ ววน. ทุกโครงการรายงานผลลัพธที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย
และนวัตกรรมที่ไดรับเงินงบประมาณจากกองทุนสงเสริม ววน. ในระบบสารสนเทศกลางของประเทศ (NRIIS)
ทุกปเปนระยะเวลาตอเนื่อง 5 ป เพื่อประกอบการติดตามและประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
โดยมีหลักการกรอกขอมูลผลลัพธดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ภาพแสดงการเก็บขอมูลผลลัพธและผลกระทบของงานวิจัยและนวัตกรรม
หมายเหตุ : ชุดคำถามผลลัพธงานวิจัย ประยุกตมาจาก Researchfish outcomes question set

การประเมินผลกระทบ (Impacts) แบงเปน 2 สวน คือ
2.3 หนวยบริหารและจัดการทุน และหนวยงานที่รับงบประมาณจากกองทุนฯ คัดเลือกแผนงาน
หรือโครงการที่สิ้นสุดแลวและมีผลกระทบสูง ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ที่มีมูลคาไมเกิน 100
ลานบาท จำนวนไมนอยกวา 3-5 แผนงาน เพื่อประเมินผลกระทบของงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับเงิน
อุดหนุนจากกองทุนสงเสริม ววน. โดยจะดำเนินการตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม กำหนด ทั้งนี้ หนวยงานบริหารและจัดการทุน และหนวยงานที่
รับงบประมาณจากกองทุนฯ ตองสงสรุปผลการประเมินผลกระทบ มายัง สกสว. เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
(Validation and Verification) ของผลการประเมินผลกระทบของงานวิจัยและนวัตกรรมตามหลักวิชาการ
(ประเมินทุกปงบประมาณ)
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2.4 สกสว. จะดำเนินการประเมินผลกระทบของแผนงานวิจัยที่มีขนาดใหญ มูลคา 100 ลานบาทขึ้น
ไปทุกแผนงาน ซึ่งจะดำเนินการประเมินทุกปงบประมาณ โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก (ผูเชี่ยวชาญดานการ
ประเมิ น ผลลั พธ และผลกระทบของงานวิ จ ัย ) โดย สกสว. จะนำเสนอรายชื่อแผนงานวิจ ัย และรายชื่อ
ผูเชี่ยวชาญในการประเมิน เสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อใหความเห็นชอบกอนการดำเนินการ และเมื่อไดรับผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิแลว
จะนำเสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
3. ความกาวหนาในการขับเคลื่อนเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ
การกำหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKRs) เปนเครื่องมือ
ในการแปลงแผนลงสูแผนปฏิบัติการระดับตางๆ ใหทุกหนวยงานสามารถตั้งเปาหมายและปฏิบัติงานภายใต
ภารกิจของตน แตสอดรับกับเปาหมายของแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมทุกระดับ ไดแก
• ระดับยุทธศาสตร : มีผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของยุทธศาสตรเพื่อเปนแนวทางในการกำหนดการวัดผลสู
ระดับแผนงาน/แผนงานยอย
• ระดับแผนงาน: OKRs มีเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของแผนงานเพื่อเปนแนวทางในการ
กำหนดการวัดผลสูระดับแผนงานยอย
• ระดับแผนงานยอย: OKRs มีเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของแผนงานยอยเพื่อเปนแนวทาง
ในการกำหนดการวัดผลสูระดับการปฏิบัติงาน
การใช OKRs ใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ควรมีการวัดผลและติดตามความคืบหนาเปนระยะ โดย
แปลงแผนระยะยาวออกเปนชวงเวลาทีเ่ หมาะสม เชน แผนราย 3 ป แผนรายป ราย 6 เดือน เปนตน เพื่อให
ผูที่มีสวนไดสวนเสียและบุคลากรที่เกี่ยวของสามารถวัดผลลัพธที่เกิดขึ้นไดตามกรอบเวลาที่ชัดเจนและทันตอ
ความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก มีความยืดหยุนและสามารถปรับเปลี่ยนไดทันเวลา ดวยขอมูลที่
สามารถวิเคราะหไดอยางชัดเจน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ทาทายได ทั้งนี้ สกสว. จะติดตามความกาวหนาของ
ตัวชี้วัด OKRs ในระดับแผนงานและแผนงานยอย โดยเนนการทำงานภายใตความรวมมือกับสำนักงานสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) กับหนวยบริหารและจัดการทุน
โดยจะประเมินผล OKRs ของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ PMU / หนวยงานในระบบ ววน. ไดระบุไวใน
MOA / คำรับรองฯ ในระดับของความสอดคลอง (Relevance)
(3) ดานกระบวนการทำงาน (Process Evaluation)
การประเมิ น กระบวนการทำงาน (Process Evaluation) เปน การประเมิน เชิงคุณภาพ โดยใช
หลักการประเมินเพื่อการพัฒนา (Developmental Evaluation) โดยประเมินกระบวนการทำงานของหนวย
บริหารและจัดการทุน และหนวยงานที่รับงบประมาณจากกองทุน ฯ ตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ และปลาย
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น้ำ รวมทั้งเรื่องธรรมาภิบาลและความโปรงใส เพื่อชวยพัฒนากระบวนการทำงานใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก ช
รายชื่อคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ศาสตราจารย นายแพทยสทุ ธิพร จิตตมติ รภาพ
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ศาสตราจารย ดร.ชูกิจ ลิมปจำนงค

7. ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

รองศาสตราจารย ดร.ดวงพร ภูผ ะกา
ศาสตราจารย ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล
รองศาสตราจารย ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน
ศาสตราจารย ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ศาสตราจารย ดร.ณัชชา พันธุเจริญ
ดร.พสุ โลหารชุน
นายวนัส แตไพสิฐพงษ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย
ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ประธานกรรมการ
กรรมการโดยตำแหนง
กรรมการโดยตำแหนง
กรรมการโดยตำแหนง
กรรมการโดยตำแหนง
กรรมการผูแทนหนวยงานในระบบวิจัย
และนวัตกรรมที่มิไดสังกัดกระทรวง อว.
กรรมการผูแทนหนวยงานในระบบวิจัย
และนวัตกรรมที่สังกัดกระทรวง อว.
ซึ่งมิใชสถาบันอุดมศึกษา
กรรมการผูแทนสถาบันอุดมศึกษา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานสังคมศาสตร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานมนุษยศาสตร
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
กรรมการและเลขานุการ
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ภาคผนวก ซ
รายชื่อคณะอนุกรรมการจัดทำแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมและการจัดกรอบวงเงินงบประมาณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ศาสตราจารยกิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย
ดร.พสุ โลหารชุน
คุณวนัส แตไพสิฐพงษ
คุณแนงนอย เวทยพงษ
ศาสตราจารย นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล
ศาสตราจารย ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล
รองศาสตราจารย ดร.ดวงพร ภูผะกา
ศาสตราจารย ดร.ชูกิจ ลิมปจำนงค
ศาสตราจารย ดร.ณัชชา พันธุเจริญ
ผูอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
12. ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
13. ผูอำนวยการกลุมภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตร
และแผนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
14. ผูอำนวยการกลุมภารกิจการบริหารระบบงบประมาณ
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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