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การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา: หลักการและเหตุผล

• การใชจายรวมดานการวิจัยและพัฒนา (GERD: Gross
Expenditures on R and D) เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑมวล
รวมประชาชาติ (GERD/GDP) เปนปจจัยสําคัญทีท่ําใหเกิด
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

• ในระยะยาว GERD/GDP ระหวาง 2.3-2.5 % จะทําให
Productivity Growth อยูในระดับสูงสุด

(Coccia, 2009)

• ผลตอบแทนจากการลงทุนดานการวิจยัและพัฒนา

Internal Rate of Return (IRR) ใน 5 ป เทากับ

6.8 % และ IRR ใน 10 ป เทากับ 20.8 %

• การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐสงเสริม

ใหเกิดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของ

ภาคเอกชน เนื่องจากสราง externalities และ

spillover effects

(Ho and Wong, 2016)



การลงทุนและผลผลิตของระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย

ป 2557 

(2014)
ป 2558 

(2015)

ป 2559 

(2016)

ป 2560 

(2017)
ป 2561 

(2018)
การลงทุน-ตัวชี้วัด-ผลผลิต

Input 1. การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย

1.1 Total GERD (ลานบาท) 63,490 84,671 113,527 155,143 182,357

1.2 GERD / GDP (%) 0.48 0.62 0.78 1.00 1.11

1.3. บุคลากร ววน. FTE (คน)

(คนตอประชากร 10,000 คน)

84,216

12

89,617

13

112,386

16

138,644

20 24

2. อันดับความสามารถการแขงขันของไทย (IMD)

2.1 ดานโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร 46 47 47 48 42 38 39

2.1 ดานโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี 41 44 42 36 36 38 34

2.2 ดานการศึกษา 54 48 52 54 56 56 55

Output1. ผลงานตีพิมพในฐานขอมูล Web of 

Science (เรื่อง)

8,289 9,816 11,447 12,216 13,252 14,322

2. สิทธิบัตรคนไทยยื่นจดทะเบียน (เรื่อง) 1,405 1,395 1,601 1,611 1,685

3. PISA (คะแนนรวม) 1,245 1,238

ที่มา : ดัชนีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย ป 2562 จัดทําโดย สอวช. ผลการประเมิน PISA 2018, สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) องคกรทรัพยศินทางปญญาโลก

รวบรวมขอมูลโดย  ภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนวิทยาศาสตร วิจัยและนวตักรรม (R1) 

ป 2562 

(2019)

ป 2563 

(2020)



GERD (Gross Expenditure on Research and Development) คาใชจายท้ังหมดในการดาํเนินกจิกรรมการ

พัฒนาวิทยาศาสตร  วิจัยและนวตักรรมภายในประเทศในระยะเวลา 1 ป  รวมเงินทุนท่ีไดรับจากตางประเทศ  ไม

รวมคาใชจายท่ีดาํเนินการในตางประเทศ

2560
(Baseline)

……. 2563 2564 2565 2566 ....... 2570

% GERD/GDP 1.0 ....... 1.25 1.375 1.5 1.6 ....... 2.0

% รัฐ/GERD 20.0 ....... 25.0 27.5 30.0 30.0 ....... 30.0

คาเปาหมายการลงทุนดาน ววน. ของประเทศไทย

ที่มา:    คาเปาหมายป 2565, 2570 จาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 และแผนแมบทประเด็นที่ 23
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ท่ีมา: การประชุมประป 2563 ของ สศช. 21 กันยายน 2563

สถานะดานเศรษฐกิจ: สถานการณเศรษฐกิจไทย
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การปรับปรุงแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
ประจําป พ.ศ. 2563-2565

ฉบับปรับปรุง สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2565 



1. ความเปนมา

• แผนดาน ววน. 2563-2565  ไดจัดทําโดย สอวช และ 
สกสว. ผาน กสว. สภานโยบายฯ  ครม. และ ประกาศใช
เปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณและดําเนินการดาน 
ววน. ในปงบประมาณ 2563 (12,555 ลานบาท)  และ 
2564 (19,917 ลานบาท) 

• ลักษณะของแผนดาน ววน. 2563-2565  

• เปนแผนระดับที่ 3 ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  
แผนแมบทฉบับที ่23  แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 12  และยุทธศาสตร อววน.  

• ประกอบดวย เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 4 ดาน 
(4 แพล็ตฟอรม)  และแนวทาง 16  ดาน  
(16 โปรแกรม) แตละดานกํากับโดยตัวช้ีวัดที่เปน 
เปาหมายและผลสมัฤทธสาํคญั (Objectives and 
Key Results: OKR)

• ตั้งแตไตรมาสที่ 3 ของปงบประมาณ 2563  เมื่อเกิด
วิกฤตการณโควิด19  กสว. อนุมัติใหเพิ่มโปรแกรมที่ 17  
การแกปญหาวิกฤตของประเทศ ในแผนดาน ววน.  และ
ใชในการปรับการจัดสรรงบประมาณ 1000 ลานบาท
ใหกับการแกปญหาโควิด 19

• ปงบประมาณ 2564  ไดใชแผนดาน  ววน 2563-2565 
(4 แพล็ตฟอรม 17 โปรแกรม) ตอเนื่อง  พรอมกับ สกสว. 
ดําเนินการปรับปรุง แผนดาน  ววน สําหรับ
ปงบประมาณ 2565  เน่ืองจากสถานการณเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศเปลีย่นแปลงอยางรุนแรงจาก
วิกฤติการณโควิด และปรับปรุง OKRs ใหชัดเจน วัดได
ตรง
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โครงสรางของแผนดาน ววน. พ.ศ. 2563-2565

1. เปาหมายของแผนดาน ววน. (4 Platforms)

คาเปาหมายและตัวชี้วัด  (OKRs) ระดับยุทธศาสตร

2. แนวทางเชิงยุทธศาสตร ของแผนดาน ววน. (17 Programs)

คาเปาหมายและตัวชี้วัด  (OKRs) ระดับแผนงาน

3. แผนงานยอย (Subprograms)

แผนงานยอยจากนโยบายและการจัดลําดับความสําคญั

แผนงานยอยเสนอโดยหนวยบริหารและจัดการทนุ (PMU) และ กสว. เห็นชอบ
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4 แพลตฟอรม 17 โปรแกรม  

แพลตฟอรม 1

การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู

P.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการพัฒนาและใชกําลังคน

คุณภาพตรงตามความตองการของประเทศ

P.2 ผลิตกําลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบ

เศรษฐกิจสังคมของประเทศ

P.3 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะ

เพ่ืออนาคต

P.4 สงเสริมปญญาประดิษฐเปนฐานขับเคลื่อน

ประเทศในอนาคต (AI for All)

P.5 สงเสริมการวิจัยขั้นแนวหนาและการวิจัยพ้ืนฐาน

ที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

P.6 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการวิจัยที่สําคญั 

แพลตฟอรม 2

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อ

ตอบโจทยทาทายของสังคม

P.7 โจทยทาทายดานทรัพยากร

สิ่งแวดลอม และการเกษตร

P.8 สังคมสูงวัย

P.9 สังคมคุณภาพและความม่ันคง

แพลตฟอรม 3

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถการแขงขัน

P.10 ยกระดับความสามารถการแขงขัน

และวางรากฐานทางเศรษฐกิจ

P10.1 BCG in Action

P.11 สรางและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจ

เร่ิมตน (Startup) พัฒนาระบบนิเวศ

นวัตกรรม และพื้นท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม

P.12 โครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพและ

บริการ

แพลตฟอรม 4

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการ

พัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ํา

P.13 นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานราก

และชุมชนนวัตกรรม

P.14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ

แมนยํา (Personalized Poverty 

Eradication)

P.15 เมืองนาอยูและการกระจาย

ศูนยกลางความเจริญ

P.16 การปฏิรูประบบ อววน. 

แผนดาน ววน. 2563-2565 อางอิง  กรอบนโยบายและยุทธศาสตร อววน. 2563-2570

ไดรับความเห็นชอบในหลักการจาก ครม. และประกาศใชต้ังแต พย.62  

สําหรับปงบ 63 และ 64  โดย กสว. เพิ่ม P17 เมื่อเมษายน 63

P17. การแกปญหาวิกฤติของประเทศ (National Crisis Management) 
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2. หลักการของการปรับปรุงแผนดาน ววน. ปงบประมาณ 2565

1. ใชโครงสรางของแผนดาน ววน.ป 2563-2565 และมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงนอยที่สุด

โดยมีโครงสรางเปน 4 แพลตฟอรม 17 โปรแกรม

2. นํานโยบายการพัฒนาประเทศและนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งนโยบายของรัฐบาลหลังโควิด-19

มาบูรณาการในแผนดาน ววน. 

3.  ปรับปรุงภาษาใหมีความชัดเจน มีจุดเนน รวมถึงปรับปรุง OKRs ใหสามารถวัดและประเมินผลได
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จุดมุงเนนเชิงนโยบายของรัฐบาลที่จะสนับสนุนโดยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

❑อุตสาหกรรมเกษตร (BCG) ไดแก สินคาและผลติภัณฑ

เกษตร (1) เพือ่การพึ่งพาตนเอง และ (2) เพื่อการสงออก 

❑อุตสาหกรรมอาหาร (BCG) ไดแก อาหาร (1) เพื่อการ

พึ่งพาตนเอง (2) เพื่อสุขภาพ และ (3) เพื่อการสงออก 

❑ อุตสาหกรรมการแพทย และ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางการแพทย รวมทั้ง ประเด็นสุขภาพ (Wellness)

❑ เศรษฐกิจฐานราก สงเสริมการทองเทีย่วยั่งยืน การ

ทองเที่ยวเพือ่ชุมชน การทองเทีย่วคุณภาพสงู และการ

ทองเที่ยวเชิงอัตลักษณและวัฒนธรรมไทย 

❑ดานดิจิทัลเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ รวมทั้ง AI และ 

หุนยนต เพื่อการใชประโยชนดานอุตสาหกรรมและบริการ

❑ดานยานยนตไฟฟา (EV) รถและเรือ

❑อุตสาหกรรมสาขาสนับสนุน ไดแก โลจิสติกสภูมิภาค, 

โลจิสติกสสาํหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME, 

Community base), บรรจุภัณฑในการสรางสินคาและเพิ่ม

มูลคา รวมถึงประเด็นความมั่นคงของประเทศ

❑ การแกปญหามลพิษและสิง่แวดลอม รวมถึงการรับมือกับภัย

ธรรมชาติ

❑ การสรางความมั่นคงทางสังคม สังคมสมานฉันท ลดความ

รุนแรง ชองวางระหวางวัยและชองวางระหวางวัฒนธรรม 

การพัฒนามิติ Open Society หรือสังคมที่เปดกวางเพื่อลด

ความขัดแยง

❑ การเตรียมความพรอมของคนทุกชวงวัยใหสามารถรองรับ

สังคมสูงวัย

❑ การสงเสริมและสนับสนุนทนุทางอัตลักษณและวัฒนธรรม

ไทย 11



3. ขอบขายของแผนดาน ววน. ป พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุง สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 
2565

• ไมรวมดานการอดุมศกึษา

• แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สําหรับ

ป พ.ศ. 2565 จะเนน “วิจัยและนวัตกรรม” 

ยังไมรวมแผนยุทธศาสตรดานการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

• จะนํา “การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี” 

เขามาในป พ.ศ. 2566 

ววิทยาศาสตร

นนวัตกรรมว วิจัย
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แพลตฟอรมที่ 1
การพัฒนากําลังคน ยกระดับสถาบันความรู และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม

มุงเนนพัฒนาประเทศดวยการพลิกโฉมระบบวิทยาศาสตร วิจยัและนวัตกรรมของประเทศ พรอมทั้ง
การวางพ้ืนฐานการพัฒนากําลังคน (โดยเฉพาะดาน ววน.) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ
นิเวศดานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และใหความสําคัญกับการวิจัยข้ันพ้ืนฐานและการวิจัยข้ัน
แนวหนาเปนสําคัญ
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การปรับปรุงแพลตฟอรมที่ 1
แผนดาน ววน. ป พ.ศ. 2563-2565

(ฉบับที่ผานความเห็นชอบ ครม. ป 2563)

แผนดาน ววน. ป พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุง 

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวอยางแผนงานยอย (Subprograms) 

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แพลตฟอรมที่ 1 การพัฒนากําลังคนและสถาบนัความรู แพลตฟอรมที่ 1 การพัฒนากําลังคน ยกระดับสถาบันความรู และ

ระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

แพลตฟอรมที่ 1 การพัฒนากําลังคน ยกระดับสถาบันความรู 

และระบบนิเวศ ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

โปรแกรมที่ 1 สรางระบบผลิตและพัฒนากําลังคนใหมี

คุณภาพ

โปรแกรมที่ 1 สรางและผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม

1.1 สรางนวัตกรรมการพัฒนากาํลังคนใหมีคณุภาพ        

1.2 วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงที่ตรงตามความตองการของประเทศ

โปรแกรมที่ 2 ผลิตกําลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบ

เศรษฐกิจสังคมของประเทศ 

โปรแกรมที่ 2 ผลิตกําลังคนระดับสูงรองรับพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและ

พ้ืนที่นวัตกรรม เชน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

2.1 วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับผลิตกําลังคนระดับสูงรองรับพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและ

พ้ืนที่นวัตกรรม เชน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

โปรแกรมที่ 3 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะ

เพ่ืออนาคต 

โปรแกรมที่ 3 สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางกําลังคนในการ

พัฒนาเศรษฐกจิและสังคม รวมถึงเพ่ือการสรางบัณฑิต การสงเสริม

การเรียนรูตลอดชวงชีวิต การพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต (Up-skill) 

และ การเพ่ิมทักษะ (Re-skill)

3.1 วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับระบบการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนา

ทักษะเพ่ืออนาคต 

3.2 วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือRe-skill / Up-skill กําลังคนในการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม

3.3 วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาครูและระบบการสรางครู

3.4 วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรางบัณฑิต เชน บัณฑิตพันธุใหม

โปรแกรมที่ 4 สงเสริมปญญาประดิษฐเปนฐานขับเคลื่อน

ประเทศในอนาคต (AI for All)

โปรแกรมที่ 4 สงเสริมปญญาประดิษฐเปนฐานขับเคลื่อนประเทศใน

อนาคต (AI for All)

4.1 สงเสริมปญญาประดิษฐเปนฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All)

โปรแกรมที่ 5 สงเสริมการวิจัยขั้นแนวหนา และการวิจัย

พ้ืนฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

โปรแกรมที่ 5 สงเสริมการวิจัยขั้นแนวหนา และการวิจัยพ้ืนฐานที่

ประเทศไทยมีศักยภาพ

5.1 วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางโอกาสและความสามารถในการเขาสูยุคเทคโนโลยีควอนตัม

5.2 สรางโอกาสและความสามารถในการเขาสูการวิจัยขัน้แนวหนาดานอวกาศ ดาราศาสตร

5.3 วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของทุนมนุษยในศตวรรษที่ 21 

ดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปกรรมศาสตร

โปรแกรมที่ 6 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการวิจัยที่สําคญั โปรแกรมที่ 6 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการวิจัยที่สําคญั

โปรแกรมที่ 6a พัฒนาและใชโครงสรางพ้ืนฐานทางการวิจัย

และระบบนิเวศดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

6a.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัยในสเกลขนาดใหญ โดยเฉพาะที่เปน Big Science 

ที่สามารถรองรับทั้งการวิจัยขั้นสูงรวมไปถึงโจทยความทาทายในระดับโลก*

โปรแกรมที่ 6b ยกระดับสถาบัน/ศูนยวิจัยดวยวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม

6b.1 วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับสถาบันความรูและสถาบันวิจัยสูมาตรฐานสากล
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แพลตฟอรมที่ 2
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทายดานสังคมและสิ่งแวดลอม

ใหความสําคัญกับยุทธศาสตรการวิจัยและการสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทายดานสังคมและ

สิ่งแวดลอม โดยนําเอาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปจัดการกับกลุมปญหาดานสังคม

โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นการบริหารจัดการภาครัฐ ความมั่นคง สังคมสมานฉันท สังคมสูงวัย

สุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และการเกษตรไดอยางเปน

รูปธรรม ถายทอดและขยายผลการใชประโยชนใหกลุมเปาหมายและพ้ืนที่ในแตละประเด็นทีท่า

ทายของสังคมเพื่อสรางความยั่งยืนในการแกปญหาและการพัฒนาตอไป
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การปรับปรุงแพลตฟอรมที่ 2
แผนดาน ววน. ป พ.ศ. 2563-2565

(ฉบับที่ผานความเห็นชอบ ครม. ป 2563)

แผนดาน ววน. ป พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุง 

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวอยางแผนงานยอย (Subprograms) 

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แพลตฟอรมที่ 2                                                                            

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทาย

ของสังคม

แพลตฟอรมที่ 2

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของ

สังคม

แพลตฟอรมที่ 2

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของสงัคม

โปรแกรมที่ 7 โจทยทาทายดานทรัพยากร 

สิ่งแวดลอม และการเกษตร

โปรแกรมที่ 7 แกไขปญหาทาทายและยกระดับการพัฒนา

อยางยั่งยืนดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและ

การเกษตร

7.1 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการจัดการขยะ (Zero Waste) 

7.2 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการจัดการคณุภาพอากาศ (PM 2.5) 

7.3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานการบริหารจัดการเพ่ือความมั่นคงดานนํ้าของประเทศ 

7.4  วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.5 ความมั่นคงอาหาร

โปรแกรมที่ 8 สังคมสูงวัย โปรแกรมที่ 8 รองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 8.1 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคนวัยเกษียณใหเปนพลัง

8.2 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือลดชองวางและความเหลื่อมล้ําระหวางวัยเพ่ือการอยูรวมกันในสังคมสูงวัย

8.3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของวัยแรงงานเขาสูการเปนผูสูงวัย

8.4 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอมที่เปนมิตรสําหรับผูสูงวัย

โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมัน่คง โปรแกรมที่ 9 แกไขปญหาทาทายและยกระดับการพัฒนา

อยางยั่งยืนดานสังคมและความมั่นคงทุกมิติ

โปรแกรมที่ 9a แกไขปญหาทาทายและยกระดับการพัฒนา

อยางยั่งยืนดานสังคมและความมั่นคงทุกมิติ

9a.1 วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแกปญหาระบบสุขภาพ

9a.2 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานการบริหารจัดการภาครฐัและธรรมาภิบาล

9a.3 วิจัยเพ่ือสรางความมั่นคง สังคมสมานฉันท ลดความรุนแรง และสงเสริม Open society 

9a.4 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานกระบวนการยุติธรรม  9a.5 เช่ือมไทยเช่ือมโลก

โปรแกรมที่ 9b สงเสริมการวิจัยดานสังคมและมนุษยอยาง

รอบดาน

9b.1 วิจัยดานสังคมและมนุษยอยางรอบดาน

9b2. วิจัยดานสรางสรรคงานศิลป

9b.3 วิจัยดานสุวรรณภูมิศึกษา
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แพลตฟอรมที่ 3
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน พรอมทั้งยกระดับ            

การพ่ึงพาตนเองในระดับประเทศ

มุงเนนการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือยกระดับการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืนและพัฒนาภาค

เศรษฐกิจเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ สงเสริมใหนโยบายของ

ประเทศที่ตองการผลักดันใหเปนประเทศที่หลุดพนจากการเปนประเทศที่ติดกับดักประเทศ

รายไดปานกลางและการเปนประเทศที่พัฒนาแลวบนฐานของการพ่ึงพาตนเองไดอยางมั่นคง

และยั่งยืน
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การปรับปรุงแพลตฟอรมที่ 3

แผนดาน ววน. ป พ.ศ. 2563-2565

(ฉบับที่ผานความเห็นชอบ ครม. ป 2563)

แผนดาน ววน. ป พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุง 

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวอยางแผนงานยอย (Subprograms) 

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แพลตฟอรมที่ 3  การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถการแขงขัน

แพลตฟอรมที่ 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขัน พรอมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ

แพลตฟอรมที่ 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขัน พรอมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ

โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแขงขันและ

วางรากฐานทางเศรษฐกจิ

โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทาง

เศรษฐกิจเพ่ือการพ่ึงพาตนเองในระดับประเทศ

โปรแกรมที่ 10a ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทาง

เศรษฐกิจเพ่ือการพ่ึงพาตนเองในระดับประเทศในอุตสาหกรรมเปาหมายอ่ืนที่

ไมใช เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมนุเวียน และเศรษฐกิจสีเขยีว (Non-BCG)

10a.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสรางเศรษฐกจิกระแสใหม โดยเฉพาะอยางย่ิง 

อุตสาหกรรมความมัน่คงและอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา รวมทัง้รถและเรือ

โปรแกรมที่ 10.1 BCG โปรแกรมที่ 10b ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทาง

เศรษฐกิจเพ่ือการพ่ึงพาตนเองในระดับประเทศในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ

หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขยีว (BCG)

10b.1 วิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา BCG ดานเกษตรและอาหาร

10b.2 วิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา BCG ดานการแพทย

10b.3 ยกระดับประสิทธิภาพดานการเกษตร

10b.4 การวิจัยจีโนมิกสประเทศไทย

โปรแกรมที่ 10c วิจัยและสรางนวัตกรรมดานวิทยาการคอมพิวเตอร 

วิทยาการหุนยนต ปญญาประดิษฐ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล

10c.1 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาวิทยาการคอมพิวเตอร ปญญาประดิษฐ 

(AI) และหุนยนต

10c.2 การสงเสริมการวิจัยดานดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกจิดิจิทลั เพ่ือใหสามารถ

ปรับตัวเขากับการแขงขันและทันตอการเปลี่ยนแปลงดาน Digital Transformation

โปรแกรมที่ 11 สรางและยกระดับศักยภาพวิสาหกจิ

เริ่มตน (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพ้ืนที่

เศรษฐกิจนวัตกรรม

โปรแกรมที่ 11 สรางและยกระดับศักยภาพวิสาหกจิที่ขบัเคลื่อนดวยนวัตกรรม 

พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพ้ืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรม/ระเบียงเศรษฐกิจ

11.1 ยกระดับศักยภาพวิสาหกจิที่ขบัเคลื่อนดวยนวัตกรรม รวมถึงวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startups)

11.2 พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม 

11.3 พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกจินวัตกรรม/ระเบียงเศรษฐกิจ

โปรแกรมที่ 12 โครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพและ

บริการ

โปรแกรมที่ 12 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ (NQI) 

สําหรับอุตสาหกรรมเปาหมายและภาคบริการทีส่ําคญัของประเทศ

12.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ (National Quality 

Infrastructure: NQI) สําหรับอุตสาหกรรมเปาหมายและภาคบริการทีส่ําคญัของ

ประเทศ 18



แพลตฟอรมที่ 4
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ํา

มุงเนนการวิจัยและสรางนวัตกรรมในการพัฒนาระบบและกลไก เพ่ือสรางการเขาถึงโอกาสใน

การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ไดอยางเทาเทียม นําไปสูการขจัดความยากจนอยางตรงจุด ลดความเหลื่อม

ล้ํา มีการกระจายรายไดอยางทั่วถึง เพ่ิมความเขมแข็งของศักยภาพในทองถ่ินเปนการ

วางรากฐานที่มั่นคงใหกับเศรษฐกิจไทยในอนาคต เพ่ือสรางศูนยกลางความเจริญในทองถ่ินดวย

นวัตกรรม 
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การปรับปรุงแพลตฟอรมที่ 4
แผนดาน ววน. ป พ.ศ. 2563-2565

(ฉบับที่ผานความเห็นชอบ ครม. ป 2563)

แผนดาน ววน. ป พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุง 

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวอยางแผนงานยอย (Subprograms) 

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แพลตฟอรมที่ 4                                                                            

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิง

พื้นที่และลดความเหลื่อมล้ํา

แพลตฟอรมที่ 4                                                                                    

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

และลดความเหลื่อมล้ํา

แพลตฟอรมที่ 4

การวิจัยและสรางนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้าํ

โปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกจิฐานราก

และชุมชนนวัตกรรม

โปรแกรมที่ 13 พัฒนานวัตกรรมสําหรับเศรษฐกจิฐาน

รากและชุมชนนวัตกรรมโดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม

13.1 วิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกจิฐานราก/เศรษฐกจิทองถิ่น 

13.2 วิจัยและพัฒนาชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ํา

13.3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสงเสริมมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ชุมชน ทองถิ่นเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ํา

13.4 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมยานสรางสรรคจากฐานทุนวัฒนธรรมเพ่ือสรางเศรษฐกจิฐานรากและเศรษฐกิจ

หมุนเวียนในพ้ืนที่

13.4 วิจัย พัฒนาและสงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกบับริบทพ้ืนที่ (Appropriate 

Technology) เพ่ือการพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น และลดความเหลื่อมล้ํา

โปรแกรมที่ 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ

แมนยํา

โปรแกรมที่ 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ

แมนยําโดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

14.1 วิจัยและพัฒนาระบบการคัดกรองและชวยเหลือคนจนอยางเบ็ดเสร็จและแมนยํา 

14.2 วิจัยและพัฒนาโมเดลการจัดการกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาอาชีพและเพ่ิมทักษะการดํารงชีวิตเพ่ือแกไข

ปญหาความยากจนอยางเบ็ดเสร็จและแมนยํา 

14.3 วิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดในพ้ืนที่แบบเบ็ดเสร็จใหครบหวงโซคุณคา 

(Value Chain) โดยมุงเนนการขจัดความยากจน รวมทั้งใชประโยชนจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี

โปรแกรมที่ 15 เมืองนาอยูและการกระจาย

ศูนยกลางความเจริญ

โปรแกรมที่ 15 พัฒนาเมืองนาอยูและกระจายศูนยกลาง

ความเจริญโดยใชวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

15.1 วิจัยและพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

15.2 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาเมอืงเพ่ือกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ํา

15.3 พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมภูมิภาคและนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ เพ่ือกระจายศูนยกลางความเจรญิ

15.4 วิจัยความรวมมือระหวางจังหวัดชายแดนที่เช่ือมตอกับประเทศเพ่ือนบานในดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
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โปรแกรมที่ 16
ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (เฉพาะดาน ววน.)

มุงปฏิรปูระบบการบรหิารจดัการวิทยาศาสตร วจิัย และนวัตกรรม รวมทั้งการเชื่อมโยง

กับแผนอุดมศึกษา เพื่อยกระดับความเปนเลิศ ความเปนสากล ประสิทธิผล และ

ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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โปรแกรมที่ 17 
แกไขปญหาวิกฤติเรงดวนของประเทศ

มุงใหความสําคัญกับการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแกปญหา

วิกฤติของประเทศที่เปนปญหาเรงดวน  ทําใหประเทศไทยมีความสามารถในการจัดการและฟน

ตัวอยางมีประสิทธิภาพ (Resilience)  มีศักยภาพในการพ่ึงตนเองดานความรู กําลังคนและ

โครงสรางพ้ืนฐานดาน ววน. เพื่อสนับสนุนการจัดการภาวะวิกฤติเรงดวนและการฟนตัวหลัง

ภาวะวิกฤติ
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การบริหารจัดการน้ํา

คุณภาพส่ิงแวดลอม

โจทยทาทายดานสังคม

หนวยงานในระบบ ววน. เพิ่มข้ึน

• ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการภาครัฐและลดคอรัปชั่น

• นวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต

• สุวรรณภูมิศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร

• การพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีเพื่อความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ

• Open Society

การพัฒนาคน, สถาบัน

ความรู, การวิจัยแนวหนา

, Digital + NQI 

BCG,เกษตร การแพทย 

SMEs Startup,

Genomics

ววน. เชิงพื้นที่ +

แกปญหาความยากจน

ความเหล่ือมลํ้า

แผนงานตอเน่ือง 63-64-65 แผนงานใหม  2565



ผลผลิต/ผลลัพธ/ ผลกระทบ ท่ีคาดวาจะไดรับ

เยาวชนและประชาชนทั่วไป

แรงงานและผูประกอบการในอนาคต

นักวิทยาศาสตร นักวิจัย

คนรุนใหมไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพสูงข้ึน โดยมีสัดสวนแรงงานที่มีทักษะสูงเพิ่มข้ึนจาก

การปฏิรูปมหาวิทยาลัยตอปจํานวน 70,000 คน

คนไทยมีทักษะที่จําเปนตอตลาดแรงงานในปจจุบันและอนาคตดานคณิตศาสตร คอมพิวเตอร และ

ปญญาประดิษฐ (AI) เพิ่มข้ึนตอปจํานวน 12,500 คน

นักวิทยาศาสตร นักวิจัยรุนใหมตอปอยางนอย 4,500 คน

นักวิจัยภาคอุตสาหกรรมและชุมชนตอปอยางนอย 1,500 คน

บัณฑิตจบใหมไดรับการฝกทักษะและพรอมเขาสูตลาดแรงงาน

เครือขายวิจัยนานาชาติระหวางสถาบันความรูของไทย และหนวยงานวิจัยระดับนานาชาติไมนอยกวา 

50 เครือขาย

บัณฑิต
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ผลผลิต/ผลลัพธ/ ผลกระทบ ท่ีคาดวาจะไดรับ

Smart Farmers

ผูประกอบการ

Startups

SMEs

เกษตรกรรุนใหมที่ใชเทคโนโลยีที่มีรายไดมากกวา 2 แสนบาทตอปจํานวน 500 คน

SMEs ที่มีความสามารถในการดําเนินงานหรือเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีจํานวน 300 ราย

ผูประกอบการ Startup รายใหมไมนอยกวา 250 ราย

เกิดแพลตฟอรมการใชประโยชนสําหรับผูประกอบการในการลงทุนระยะยาว

จํานวนวิสาหกิจชุมชนสรางสรรค (Smart Community Enterprises) ที่มีรายไดเพิ่มข้ึนตอปไมนอยกวา 175 ราย

จํานวนภาคเอกชนรวมลงทุนดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไมนอยกวา 70 ราย เปนมูลคาไมนอยกวา 100 ลาน

บาท
ภาคเอกชน

วิสาหกิจชุมชน

25



ผลผลิต/ผลลัพธ/ ผลกระทบ ท่ีคาดวาจะไดรับ

ขจัดความยากจนรายครัวเรือน โดยทําใหครัวเรือนมีรายไดเพิ่มข้ึน ไมนอยกวา 18,000 บาท/ครัวเรือน/ป จํานวน 

1,000 ครัวเรือน

ชุมชนที่นําความรู และนวัตกรรมไปใชในการจัดการชุมชนของตนเองใหมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีข้ึนไมนอย

กวา 350 แหง

ตนแบบเมืองนาอยูที่มีการลงทุนเพื่อปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ตอป ไมนอยกวา 10 เมือง

ชุมชน

เมือง

ครัวเรือน
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ผลผลิต/ผลลัพธ/ ผลกระทบ ท่ีคาดวาจะไดรับ

นวัตกรรมหรือกระบวนการเพื่อลดปริมาณขยะ ซึ่งถูกนําไปใชอยางนอยใน 5 พื้นที่ และลดปริมาณขยะไดรวม

ประมาณ 250,000 ตันตอปไมนอยกวา 4 นวัตกรรม

เทคโนโลยี วิธีการหรือกระบวนการในการบริหารจัดการซึ่งนําไปสูการสรางมาตรการหรือนโยบายในการปองกันหรือ

ลดปริมาณ PM2.5 ไมนอยกวา 4 วิธีการ

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/มาตรการ/เทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา

ของประเทศ และแกปญหาน้ําในภาคการเกษตรไมนอยกวา 6 เรื่อง

องคความรูใหม แนวทางหรือนวัตกรรมที่สามารถนําไปกําหนดนโยบายหรือนําไปประยุกตใชกับสังคมสูงวัยระดับ

ชุมชนพื้นที่ และระดับอุตสาหกรรมไมนอยกวา 10 เรื่อง

การลดภาระโรค NCDs และอัตราการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่นํารองรอยละ 5 ตอป

นโยบายและนวัตกรรมเพื่อการจัดการภัยพิบัติที่เปนผลงานจาก ววน. และถูกนําไปใชประโยชนอยางนอย 80 เรื่อง/

ชิ้น

การจัดการขยะ

คุณภาพอากาศ

การจัดการน้ํา

สังคมสูงวัย

สุขภาพ

การจัดการภัยพิบัติ
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