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บทสรุ์ปผ้้บริ์หาร์
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บทสรุปผู้บริหาร

กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร ์วิจััยและนวัตกรรม (อุว.) มีหน้าที�รบัผิิดชอุบโดยตรงในด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพััฒนาอุงค์์ค์วามร้้เพั่�อุตอุบสนอุงต่อุการแก้ไขปััญหาและพััฒนาปัระเทศึไทยให้เกิด
ค์วามก้าวหน้าในมิติต่าง ๆ ผิ่านกระบวนการด้านการจััดการศึึกษา การพััฒนาบุค์ลากรขอุงชาติให้มีค์ุณภาพั 
ตลอุดจันพััฒนาอุงค์์ค์วามร้้ การวิจััยและนวัตกรรมที�มีค์ุณภาพั ซึึ่�งสามารถนำาไปับ้รณาการให้เกิดปัระโยชน์ 
เพั่�อุยกระดับการพััฒนา แก้ไขปััญหา หรอุ่จััดการกับภาวะวิกฤติขอุงปัระเทศึในมิติต่าง ๆ ได้อุยา่งเป็ันร้ปัธรรม
ทั�งในภาวการณปั์ัจัจุับนัและอุนาค์ต 

อุย่างไรก็ตาม การจัะขับเค์ล่�อุนปัระเทศึไทยให้เกิดการพััฒนาอุย่างถ้กทิศึทางบนฐานขอุงการใช ้
อุงค์์ค์วามร้น้ำาการพัฒันาปัระเทศึในลักษณะดังกล่าว จัำาเป็ันต้อุงมีแผินงานเพ่ั�อุสง่เสรมิการพััฒนาด้านวิทยาศึาสตร์
วิจััยและนวัตกรรมขอุงปัระเทศึ ซึึ่�งได้มีการจััดทำาแผินด้านวิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม ปีั 2563 - 2565  
ภายใต้กรอุบนโยบายและยุทธศึาสตร์ด้านการอุุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม 2563 - 2570  
โดยได้รับค์วามเห็นชอุบในหลักการจัากค์ณะรัฐมนตรีเม่�อุเด่อุนธันวาค์ม 2562 ที�ผิ่านมา โดยค์วามร่วมม่อุ 
ระหว่างสำานักงานสภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร ์ วิจััยและนวัตกรรมแหง่ชาติ (สอุวช.) และสำานักงาน
ค์ณะกรรมการสง่เสรมิวิทยาศึาสตร ์วิจััยและนวัตกรรม (สกสว.) 

การปัรบัปัรุงแผินด้าน ววน. 2563 - 2565 ให้เป็ันแผินด้านวิทยาศึาสตร ์วิจััยและนวัตกรรม ฉบับปัรับปัรุง
ปีังบปัระมาณ 2564 เปั็นค์วามพัยายามที�จัะทำาให้แผินมีค์วามย่ดหยุ่นเพั่�อุรอุงรับการเปัลี�ยนแปัลงที�เกิดขึ�น
ตลอุดเวลา โดยยังค์งรักษาโค์รงสร้างหลักขอุงแผินด้าน ววน. ที�สอุดค์ล้อุงกับแผินพััฒนาเศึรษฐกิจัและสังค์ม
แหง่ชาติ ฉบับที� 12 และการปัรบันโยบายขอุงรฐับาล ตลอุดระยะเวลาที�ผิา่นมาพับว่า แบบแผินทางเศึรษฐกิจั
และสังค์มขอุงโลกเปัลี�ยนแปัลงอุย่างรวดเร็วและฉับพัลัน ไม่เพีัยงแต่ค์วามก้าวหน้าขอุงวิทยาการด้าน
วิทยาศึาสตร์และเทค์โนโลยีที�ก่อุให้เกิดการปัรับเปัลี�ยนแบบแผินการใช้ชวิีตและกระบวนการทางเศึรษฐกิจัและ
สังค์มขอุงผิ้้ค์น ซึ่ึ�งส่งผิลกระทบเป็ันวงกว้าง อัุนเป็ันที�มาขอุงค์วามจัำาเป็ันที�จัะต้อุงปัฏิิร้ปัระบบการศึึกษาและ
การวิจััยขอุงปัระเทศึแล้ว ค์วามท้าทายในภาวะใหม่ขอุงปัระเทศึไทยและขอุงโลกยังดำาเนินมาถึงจุัดเปัลี�ยน 
ค์รั�งใหญ ่เม่�อุเกิดการแพัรร่ะบาดขอุงโค์โรนาไวรัส (Covid-19) ไปัทั�วโลกตั�งแต่ต้นปีั 2563 และดำาเนินเร่�อุยมา
จันถึงปััจัจุับนั 
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สะท้้อนให้เ้ห้น็ว่่ารัฐับาลท้กุปรัะเท้ศทั้�ว่โลก จำำาเปน็ต้้องมีศีกัยภาพมีากพอท้ี�จำะรับัมีือกับภาว่ะวิ่กฤติ้
ฉัับพลัน (Urgent Crisis) ในมีิติ้ต่้าง ๆ โดยเฉัพาะอย่างยิ�งการัจัำดการักับภาว่ะวิ่กฤติ้ท้างโรัครัะบาด และ 
การัจัำดการัเศรัษฐกิจำและสังคมีในภาว่ะวิ่กฤติ้ ท้ี�อาจำจำะเปน็วิ่ถีปีกติ้ให้มี่ (New Normal) ของปรัะเท้ศไท้ย
และของโลก

แผินด้าน ววน. ปีั 2563 - 2565 ฉบับปัรบัปัรุงสำาหรบัปีังบปัระมาณ 2564 นี� ปัระกอุบด้วย 4 แพัลตฟอุร์ม 
17 โปัรแกรม โดยค์ณะกรรมการสง่เสรมิวิทยาศึาสตร ์ วิจััยและนวัตกรรม (กสว.) มีนโยบายให้เพิ�มีโปรัแกรัมี 
ท้ี� 17 เรัื�อง การัแก้ปัญห้าวิ่กฤติ้ของปรัะเท้ศและแผนงานสำาคัญเรัื�องการัแก้ปัญห้าโควิ่ด-19 ในแผนด้าน 
ว่ว่น. ตั้�งแต่้กลางปงีบปรัะมีาณ 2563 ต่้อเนื�องมีาถึีงป ี2564 และให้จั้ำดสรัรังบปรัะมีาณผา่นกองท้นุพฒันา
วิ่ท้ยาศาสต้รั ์วิ่จัำยและนวั่ต้กรัรัมี เพื�อแผนงานดังกล่าว่ให้เ้พยีงพอ และเห็นชอุบตามที� สกสว. รว่มกับหนว่ย
บรหิารจััดการทุนเสนอุให้ค์วามมั�นค์งทางอุาหาร ภัยแล้ง การแก้ปััญหาค์วามยากจันแบบเบ็ดเสรจ็ัและแม่นยำา 
และการพััฒนาเม่อุงนา่อุย้เ่ป็ันแผินงานสำาคั์ญภายใต้โปัรแกรมที� 7, 14, 15 ในปีังบปัระมาณ 2564 เพ่ั�อุฟ้� นฟ้
ภาวะเศึรษฐกิจัสงัค์มหลังการระบาดขอุงโค์วิด

สกสว่. คาดห้วั่งว่่าแผนด้านวิ่ท้ยาศาสต้รั ์ วิ่จัำยและนวั่ต้กรัรัมี 2563 - 2565 ฉับับปรับัปรุัง 2564  
ฉับับนี� จำะเป็นเครัื�องมืีอในการัสนับสนุนและส่งเสรัมิีวิ่ท้ยาศาสต้รั ์ วิ่จัำยและนวั่ต้กรัรัมีของปรัะเท้ศ เพื�อให้ ้
ว่ว่น. เปน็กลไกคว่ามีร้ัแ้ละนวั่ต้กรัรัมีท้ี�ผลักดันการัพัฒนาปรัะเท้ศด้ว่ยการัสรัา้งคน สรัา้งคว่ามีร้ั ้แก้ปญัห้า
ท้้าท้ายของสังคมี พฒันาคว่ามีสามีารัถีในการัแขง่ขนัและการัเติ้บโต้อยา่งสมีดลุ ลดปญัห้าคว่ามีเห้ลื�อมีลำา
และสนับสนุนการัพฒันาเชิิงพื�นท้ี� ท้ำาให้ป้รัะเท้ศก้าว่ไปข้างห้น้าอยา่งมีั�นคง มีั�งคั�งและยั�งยนื



8

ท่�มาและควิามสำาคัญ

การพััฒนาเศึรษฐกิจัและสังค์มขอุงปัระเทศึให้มีเสถียรภาพัจัำาเป็ันต้อุงอุาศัึยค์วามร้้และค์วามก้าวหน้า
ในการวิจััยและนวัตกรรมที�ต้อุงมีการสร้างและสะสมอุงค์์ค์วามร้้ให้ทันสมัยตลอุดเวลา เพั่�อุเปั็นกลไกสำาคั์ญ 
ในการนำาพัาปัระเทศึหลุดพ้ันจัากกับดักปัระเทศึรายได้ปัานกลาง ซึึ่�งต้อุงขับเค์ล่�อุนปัระเทศึจัากปัระเทศึที�ใช้
แรงงานเข้มข้นไปัเป็ันปัระเทศึที�ขับเค์ล่�อุนระบบเศึรษฐกิจัด้วยฐานค์วามร้้ด้านการวิจััยและนวัตกรรม อัุนเป็ัน 
การกระจัายรายได้ การลดค์วามเหล่�อุมลำาในสงัค์ม การสร้างคุ์ณภาพัชวิีตที�ดีขอุงปัระชาชน การสร้างภ้มิคุ้์มกัน
และทำาให้ปัระเทศึสามารถปัรับตัวรอุงรับผิลกระทบที�เกิดขึ�นจัากกระแสขอุงการแข่งขันที�เปัลี�ยนแปัลงอุย่าง
รวดเรว็ ตลอุดจันเพั่�อุสรา้งค์วามสามารถในการแขง่ขนัเพั่�อุให้ปัระเทศึมีค์วามมั�นค์ง มั�งคั์�ง และยั�งยน่

แผินด้านวิทยาศึาสตร ์วิจััยและนวัตกรรม (พั.ศึ. 2563 - 2565) จััดทำาขึ�นโดยเช่�อุมโยงกับนโยบายและ
ยุทธศึาสตร์ชาติ เช่น ยุทธศึาสตร์ชาติ (พั.ศึ. 2561 - 2580) ยุทธศึาสตร์การวิจััยและนวัตกรรม 20 ปีั (พั.ศึ.  
2560 - 2579) และจัากค์วามต้อุงการขอุงปัระชาชนและภาค์สว่นต่าง ๆ  เพั่�อุสอุดรบักับค์วามท้าทายและโอุกาส
ในอุนาค์ต

1
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แนวโน้มที�สำาคั์ญ (Megatrends) ขอุงโลก หมายถึง แนวโน้มที�จัะสง่ผิลกระทบต่อุทกุค์น และทำาให้
เกิดการเปัลี�ยนแปัลงในระยะยาว ทั�งด้านสังค์ม เทค์โนโลยี เศึรษฐกิจั สิ�งแวดล้อุม และการเม่อุง  
การวิเค์ราะห์ถึงผิลกระทบขอุงแนวโน้มใหญที่�สำาคั์ญจัะทำาให้เกิดการเตรยีมพัร้อุมเพั่�อุรับม่อุการเปัลี�ยนแปัลง
ในอุนาค์ตได้ ซึึ่�งแนวโน้มใหญที่�สำาคั์ญสำาหรบัโลกอุนาค์ตในปีั 2573 ได้แก่

2.1  การ์เปล่�ยนแปลงโคร์งสร้์างปร์ะชากร์และควิามเป็นเมือุง
สัดส่วนขอุงปัระชากรโลกที�มีอุายุ 60 ปีัขึ�นไปัมีแนวโน้มเพัิ�มขึ�นจัากร้อุยละ 12.3 ในปัี 2558 เปั็น 

รอุ้ยละ 16.5 ในปีั 2573 หร่อุเพิั�มขึ�นถึงรอุ้ยละ 4 ซึึ่�งเรว็กว่าชว่งปีั 2543 - 2558 ที�เพัิ�มขึ�น เพีัยงรอุ้ยละ 2.3  
ทำาให้สดัสว่นปัระชากรในวัยแรงงานลดลง สง่ผิลถึงการเจัรญิเติบโตทางเศึรษฐกิจัที�ชา้ลง

ปัระเทศึไทยมีแนวโน้มการเปัลี�ยนแปัลงโค์รงสรา้งปัระชากรไปัในทิศึทางเดียวกัน อัุตราการเกิดใหม่
ขอุงปัระชากรลดลงจัากการตัดสนิใจัชะลอุการมบุีตรขอุงแต่ละค์รอุบค์รวั ปัระชากรมอีุายุขยัเฉลี�ยสง้ขึ�นด้วย
การพััฒนาด้านวิทยาศึาสตร์และการแพัทย์ เกิดปัรากฏิการณ์สังค์มส้งวัยซึึ่�งผ้้ิส้งอุายุมีโอุกาสเป็ันผ้้ิพึั�งพิัง 
มากขึ�น เกิดการโยกยา้ยถิ�นฐานทั�งภายในปัระเทศึและจัากต่างปัระเทศึ การเข้าส้ส่งัค์มเม่อุง แรงงานยังค์ง
มีปััญหาด้านค์ุณภาพัและการถ้กทดแทนด้วยค์วามก้าวหน้าทางเทค์โนโลยี และปัระชากรจัะมีอัุตรา 
การสำาเร็จัการศึึกษาขั�นพ่ั�นฐานส้งขึ�น แต่ยังค์งมีค์วามเหล่�อุมลำาทางการศึึกษา การเปัลี�ยนแปัลงเหล่านี�จัะ
ทำาให้เกิดค์วามท้าทายใหม่ในปัระเทศึไทย ได้แก่ การรักษาการเติบโตและสัดสว่นขอุงปัระชากร การจััดการ
ด้านสาธารณสุขและการศึึกษา แต่การพัลิกโฉมด้านสังค์มอุาจัก่อุให้เกิดโอุกาสใหม่แก่ปัระเทศึไทย เช่น  
การขยายตัวขอุงอุุตสาหกรรมการท่อุงเที�ยวเชิงสุขภาพั การเกิดตลาดใหม่ด้านการบริการสำาหรับผ้้ิอุุปัโภค์
บรโิภค์เฉพัาะกลุ่ม โดยเฉพัาะกลุ่มผ้้ิสง้อุายุ เป็ันต้น

2.2  โลกาภิวัิตน์ สังคมข้้อุม้ล และสื�อุใหม�
กระแสโลกาภิวัตน์ได้นำามาซึ่ึ�งการเค์ล่�อุนยา้ยอุยา่งเสรขีอุงสนิค้์า บริการ เงินทนุ บุค์ค์ล สารสนเทศึ  

อุงค์์ค์วามร้แ้ละเทค์โนโลย ีการค้์าเสรไีด้นำามาซึึ่�งการแขง่ขันในตลาดโลกที�รุนแรงขึ�น ปัระเทศึต่าง ๆ  พัยายาม
รวมกลุม่เพ่ั�อุสรา้งขดีค์วามสามารถในการแขง่ขนั โดยสร้างตลาดรว่มเช่�อุมโยงหว่งโซึ่อุุ่ปัทาน และใช้ปัระโยชน์
จัากการไหลขอุงกระแสค์วามร้้และการเค์ล่�อุนยา้ยแรงงานทักษะส้งหรอุ่แรงงานที�มีค์วามสามารถพิัเศึษเพ่ั�อุ
สรา้งนวัตกรรม

แนวิโน้มท่�สำาคัญ 
Megatrends2
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ค์วามท้าทายขอุงปัระเทศึไทยค่์อุ การพััฒนาสินค้์าและบริการให้มีค์ุณภาพัเพั่�อุแขง่ขันกับผ้้ิผิลิตและผิ้้
ให้บริการจัากต่างปัระเทศึ อีุกทั�งเป็ันการเปิัดโอุกาสในการขยายธุรกิจัในเขตเศึรษฐกิจัที�มีข้อุตกลงการค้์าเสรี
รว่มกัน นอุกจัากนี�ยงัต้อุงให้ค์วามสำาคั์ญกับการเสริมสร้างค์วามเข้มแข็งขอุงวิสาหกิจัขนาดกลางและขนาดย่อุม
 (Small and Medium Enterprises: SMEs) และเศึรษฐกิจัฐานราก ซึึ่�งเปัรยีบเหม่อุนกระดก้สันหลังขอุงเศึรษฐกิจั
ไทย ให้อุย้ร่อุดได้ท่ามกลางการแขง่ขนัที�เข้มข้นในยุค์การค้์าเสรแีละโลกาภิวัตน์

2.3  การ์ถดถอุยข้อุงทรั์พยากร์ธร์ร์มชาติและควิามท้าทายด้าน 
  การ์เปล่�ยนแปลงสภาพภ้มิอุากาศ

ปัระชากรโลกโดยเฉพัาะชนชั�นกลางที�เพิั�มขึ�นทำาให้ค์วามต้อุงการทรัพัยากรธรรมชาติเพัิ�มขึ�นจึังต้อุง
ค์ำานึงถึงค์วามมั�นค์งด้านนำา อุาหาร และพัลังงาน ซึ่ึ�งมีค์วามเกี�ยวพันักัน ภาวะขาดแค์ลนทรพััยากรนำาจัะสง่ผิล
ให้เกิดการลงทุนด้านการวิจััยและพัฒันาเพ่ั�อุเพัิ�มปัระสิทธภิาพัในการบริหารจััดการทรัพัยากรนำาและการอุนุรกัษ์
ป่ัาไม้ ซึ่ึ�งจัะสง่ผิลถึงค์วามมั�นค์งด้านอุาหาร เช่นเดียวกับค์วามมั�นค์งด้านพัลังงานซึึ่�งต้อุงการการวิจััยและพัฒันา
พัลังงานทดแทนและการอุนุรกัษ์พัลังงาน

การเพัิ�มขึ�นขอุงก๊าซึ่เร่อุนกระจักเป็ันสาเหตุหลักที�ทำาให้อุุณหภ้มิขอุงโลกส้งขึ�น ซึึ่�งเกิดจัากการดำาเนิน
กิจักรรมขอุงมนุษยโ์ดยตรง ในปีั 2573 ค์าดว่าโลกจัะมีอุุณหภ้มิเฉลี�ยเพัิ�มขึ�นปัระมาณ 1 อุงศึาเซึ่ลเซึ่ยีส ซึ่ึ�งอุาจั
สง่ผิลให้อัุตราการเกิดภัยพับิติัทางธรรมชาติเพัิ�มขึ�นอุยา่งมีนัยสำาคั์ญ และระดับนำาทะเลสง้ขึ�นซึ่ึ�งเป็ันผิลมาจัาก
การละลายขอุงนำาแข็งขั�วโลกและการขยายตัวขอุงนำาในมหาสมุทร สำาหรับปัระเทศึไทยการเปัลี�ยนแปัลงสภาพั
ภ้มิอุากาศึและการถดถอุยขอุงทรัพัยากรธรรมชาติ ทำาให้เกิดการเปัลี�ยนแปัลงขอุงระบบนิเวศึและส่งผิลต่อุ 
อัุตราการเติบโตด้านการเกษตรและชีวิตค์วามเป็ันอุย้่ขอุงมนุษย์ ค์วามท้าทายที�สำาคั์ญค่์อุการเตรียมการเพั่�อุ
รบัม่อุกับปััญหาที�อุาจัเกิดขึ�นในอุนาค์ต

2.4  ภ้มิรั์ฐศาสตร์์ใหม� บ้ร์พาภิวัิฒน์ ควิามร์�วิมมือุ 
ภ้มิรฐัศึาสตรใ์หม่ในศึตวรรษที� 21 โลกในอุนาค์ตจัะมีค์วามรว่มม่อุและขอุ้ขดัแยง้ที�ซึ่บัซึ่อุ้นมากขึ�น เชน่

 การรว่มกันพัฒันาเพ่ั�อุแก้ปััญหามลภาวะซึึ่�งสง่ผิลกระทบต่อุทกุปัระเทศึ การมีสว่นรว่มในนโยบายระดับปัระเทศึ
โดยการลงนามในข้อุตกลงด้านการเปัลี�ยนแปัลงสภาพัภ้มิอุากาศึ เป็ันต้น นอุกจัากนี�ดลุอุำานาจัได้เค์ล่�อุนยา้ยมา
ทางเอุเชยีมากขึ�นจัากค์วามสำาเรจ็ัในการพัฒันาเศึรษฐกิจัขอุงสาธารณรฐัปัระชาชนจีันและปัระเทศึอุุตสาหกรรม
ใหม่ในเอุเชีย มีผิลต่อุการกำาหนดนโยบายการต่างปัระเทศึและนโยบายการค้์าระหว่างปัระเทศึขอุงไทย และ
ค์วามเป็ันไปัได้ขอุงข้อุขดัแย้งใหม่ระหว่างปัระเทศึ อุงค์์ค์วามร้จ้ัากการวิจััยจัะชว่ยสนับสนุนการกำาหนดท่าทีที�
ถ้กต้อุงเพั่�อุรักษาผิลปัระโยชน์ขอุงปัระเทศึในเวทีค์วามร่วมม่อุต่าง ๆ เช่น ปัระชาค์มอุาเซึ่ียน เวทีอุนุภ้มิภาค์ 
ลุ่มแมน่ำาโขง เป็ันต้น
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2.5  เทคโนโลย่และนวัิตกร์ร์ม
มีการเร่งพััฒนาเทค์โนโลยีโดยการค์วบรวมอุงค์์ค์วามร้้จัากหลากหลายศึาสตร์เข้าด้วยกัน เกิดเป็ัน

เทค์โนโลยีพัลิกโฉมฉับพัลัน (Disruptive Technology) โดยเฉพัาะอุย่างยิ�งดิจิัทัลเทค์โนโลยี และเทค์โนโลยี 
ทางชีวภาพั ที�ส่งผิลกระทบทางเศึรษฐกิจัและสังค์มอุย่างกว้างขวาง ทำาให้ค์ุณภาพัชีวิตส้งขึ�น เกิดร้ปัแบบ 
การผิลิตและบริการใหม่ ๆ สร้างอุาชีพัและการจ้ัางงานร้ปัแบบใหม่ แต่ในขณะเดียวกันก็อุาจัทดแทนแรงงาน
ค์นร้ปัแบบเดิมและอุาจัทำาให้การผิลิตและบริการร้ปัแบบเดิมต้อุงยุติลง เชน่ ปััญญาปัระดิษฐ ์(Artificial Intel-
ligence) การเช่�อุมต่อุขอุงสรรพัสิ�ง (Internet of Things) การปัระมวลผิลแบบค์ลาวด์ (Cloud Computing)  
หุน่ยนต์ขั�นสง้ (Advanced Robotics) การถอุดรหสัพันัธุกรรม (Next-Generation Genomics) ยานยนต์อัุตโนมัติ
(Autonomous Vehicles) หน่วยเก็บพัลังงาน (Energy Storage) การพิัมพั์ 3 มิติ (3D Printing) วัสดุขั�นส้ง 
(Advanced Materials) และพัลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) 

ในศึตวรรษที� 21 ระบบนิเวศึขอุงโลก ทั�งทางสงัค์ม เศึรษฐกิจั การเม่อุง และรวมไปัถึงสิ�งแวดล้อุมเขา้ส้่
การเปัลี�ยนแปัลงขนานใหญ่ การเปัลี�ยนแปัลงเหล่านี�จัะท้าทายถึงตำาแหน่งและค์วามสามารถในการค์งอุย้ ่ 
การแข่งขันที�รุนแรงขึ�นจัากพัลวัตขอุงกระบวนการโลกาภิวัตน์ ภ้มิรัฐศึาสตร์ใหม่ การเช่�อุมต่อุที�ยิ�งยวดใน 
บริบทต่าง ๆ การเปัลี�ยนแปัลงโค์รงสร้างปัระชากรในทุกระดับ ค์วามเร่งขอุงการพััฒนาเทค์โนโลยีโดยการ 
ค์วบรวมอุงค์์ค์วามร้้จัากหลากหลายศึาสตร์เข้าด้วยกันขอุงปัระชาค์มโลก จันทำาให้เกิดเทค์โนโลยีที�พัลิกโฉม 
(Disruptive Technology) ที�จัะทำาให้เกิดพัฤติกรรม ตลาด และโค์รงสร้างทางสังค์มในร้ปัแบบใหม่ ตลอุดจัน
ค์วามท้าทายจัากการเปัลี�ยนแปัลงสภาพัภ้มิอุากาศึ และการขาดแค์ลนทรัพัยากรธรรมชาติในระดับท้อุงถิ�นและ
ระดับโลก 

การัลงทุ้นในการัจัำดการัคว่ามีร้ัแ้ละวิ่ท้ยาการัของชิาติ้จึำงเปน็ห้นึ�งในยุท้ธศาสต้รัห์้ลักท้ี�จำะนำาพาและ
อภิวั่ฒน์ปรัะเท้ศ เพื�อให้ส้ามีารัถีปรับัตั้ว่รัองรับัผลกรัะท้บท้ี�จำะเกิดขึ�นจำากกรัะแสการัเปลี�ยนแปลงของโลก 
ท่้ามีกลางคว่ามีท้้าท้ายต่้าง ๆ ท้ี�เกิดขึ�น ดังนั�น แผนด้านวิ่ท้ยาศาสต้รั ์ วิ่จัำยและนวั่ต้กรัรัมี ของกรัะท้รัว่ง 
การัอุดมีศกึษา วิ่ท้ยาศาสต้รั ์ วิ่จัำยและนวั่ต้กรัรัมี (อว่.) จึำงเกิดขึ�น เพื�อปฏิิร้ัปรัะบบและยกรัะดับสถีานภาพ
ของรัะบบวิ่ท้ยาศาสต้รั ์ การัวิ่จัำยและนวั่ต้กรัรัมีการัวิ่จัำยและพัฒนาของปรัะเท้ศ คว่บค้่กับการัใช้ิการัวิ่จัำย
และการัจัำดการัคว่ามีร้ั ้ เพื�อเพิ�มีพ้นต้้นทุ้นคว่ามีร้ัข้องปรัะเท้ศและนำาไปส้่การัพัฒนาคนท้ี�มีคีุณภาพ และ
ห้นุนเสรัมิีห้น่ว่ยงานและภาคีต่้าง ๆ ของปรัะเท้ศ ในการัยกรัะดับคว่ามีสามีารัถีในการัแข่งขัน ลดคว่ามี
เห้ลื�อมีลำา และพฒันาคณุภาพชิวิี่ต้ของปรัะชิาชินไท้ยทุ้กคน
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3 สถานการ์ณ์ข้อุงร์ะบบวิิทยาศาสตร์์  
วิิจััยและนวัิตกร์ร์มข้อุงปร์ะเทศ

3.1 การ์ลงทุนด้านการ์วิิจััยและพัฒนาข้อุงปร์ะเทศไทย

ภายใต้สถานการณ์ที�เปัลี�ยนแปัลงอุย่างพัลิกผัิน ปัระเทศึต่าง ๆ จัำาเป็ันต้อุงสร้างภ้มิคุ้์มกันเพ่ั�อุสามารถปัรับตัว
รอุงรบัผิลกระทบที�เกิดขึ�น พัรอุ้มสรา้งค์วามสามารถในการแขง่ขนัอุยา่งยั�งยน่นั�น ปัระเทศึจัำาเป็ันอุยา่งยิ�งที�ต้อุงพัฒันา
ไปัส้เ่ศึรษฐกิจักระแสใหม่และสงัค์มฐานค์วามร้้ ซึึ่�งต้อุงอุาศัึยอุงค์์ค์วามร้จ้ัากงานวิจััย วิทยาศึาสตร์และนวัตกรรม มาใช้
ในการขับเค์ล่�อุน ดังนั�น การลงทนุด้านการวิจััยและพัฒันาจึังเป็ันจุัดเริ�มต้นที�สำาคั์ญขอุงการพัฒันา โดยทุกภาค์สว่นต้อุง
ให้ค์วามสำาคั์ญ โดยในปัี 2561 สถาบันการจััดการนานาชาติได้รายงานใน IMD World Digital Competitiveness  
Ranking 2020 ว่า ปัระเทศึที�มีค่์าใช้จ่ัายด้านการวิจััยและพััฒนาโดยรวม (Gross Domestic Expenditure on R&D: 
GERD) 10 อัุนดับแรกขอุงโลก (ร้ปัที� 1) ค่์อุ สหรัฐอุเมรกิา (551,518 ล้านเหรียญสหรฐั) จีัน (462,578 ล้านเหรยีญสหรฐั) 
ญี�ปุ่ัน (173,313 ล้านเหรยีญสหรฐั) เยอุรมนี (129,647 ล้านเหรียญสหรฐั) เกาหลีใต้ (95,462 ล้านเหรียญสหรฐั) ไต้หวัน 
(41,105 ล้านเหรยีญสหรฐั) สวิตเซึ่อุร์แลนด์ (18,060 ล้านเหรียญสหรฐั ในปีั 2560) สวีเดน (17,061 ล้านเหรียญสหรฐั) 
อิุสราเอุล (16,346 ล้านเหรียญสหรฐั) อุอุสเตรยี (14,502 ล้านเหรยีญสหรฐั) และเดนมารก์ (9,122 ล้านเหรยีญสหรฐั) 
ตามลำาดับ จัะเห็นได้ว่าอัุตราการลงทุนด้านการวิจััยและพัฒันาขอุงปัระเทศึจีันเพัิ�มสง้ขึ�นอุยา่งก้าวกระโดด

ร้์ปท่� 1:	ประเท์ศัที์�มีการลื่งทุ์นด้้านการวิจััยแลื่ะพัฒนาส้งสุด้	10	อันด้ับของโลื่ก	ตั�งแต่ปี	2543	-	2561

ที�มา:
1. IMD World Digital 

Competitiveness 
Ranking 2020 

2. https://data.oecd.org
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เม่�อุพิัจัารณาปัระเทศึในภ้มภิาค์เอุเชยีแปัซึ่ฟิิกมีสดัสว่นค่์าใชจ่้ัายด้านการวิจััยและพััฒนาต่อุผิลิตภัณฑ์์มวลรวม
ภายในปัระเทศึ (GERD/GDP) สง้สดุ 3 อัุนดับแรก (ร้ปัที� 2) ค่์อุ เกาหลีใต้ (ร้อุยละ 4.81) ไต้หวัน (ร้อุยละ 3.46) และญี�ปุ่ัน 
(รอุ้ยละ 3.26) และมีสดัสว่นระหว่างค่์าใช้จ่ัายด้านการวิจััยและพัฒันาระหว่างภาค์เอุกชนและภาค์อุ่�น ๆ อุย้ที่�ปัระมาณ 
80:20 ในขณะที�ปัระเทศึไทยมีค่์า GERD/GDP ร้อุยละ 1.11 ส่วนสัดส่วนระหว่างค่์าใช้จ่ัายด้านการวิจััยและพััฒนา 
ระหว่างภาค์เอุกชนและภาค์อุ่�น ๆ เท่ากับ 78:22 (ร้ปัที� 2)

ร้์ปท่� 2:	สัด้ส่วนค่าใช้้จ่ัายด้้านการวิจััยแลื่ะพัฒนาต่อผลิื่ตภัณฑ์์มวลื่รวมภายในประเท์ศั	แลื่ะสัด้ส่วนระหว่างค่าใช้้จ่ัาย
ด้้านการวิจััยแลื่ะพัฒนาระหว่างภาคเอกช้นแลื่ะภาคอ่�น	ๆ	ของประเท์ศัในภ้มิภาคเอเชี้ยแปซิิฟิิก	ปี	2561	

ที�มา: https://data.oecd.org

ค่์าใชจ่้ัายด้านการวิจััยและพัฒันาขอุงปัระเทศึไทย ตั�งแต่ปีั 2543 - 2561 พับว่า ระหว่างปีั 2543 - 2552 แนวโน้ม
การลงทนุด้านการวิจััยและพัฒันาค่์อุนขา้งค์งที� ค่์อุ GERD/GDP อุย้ป่ัระมาณรอุ้ยละ 0.25 แต่ตั�งแต่ปีั 2553 เป็ันต้นไปั 
ทิศึทางการเติบโตขอุงการลงทุนด้านการวิจััยและพัฒันามีแนวโน้มเพัิ�มขึ�นอุยา่งต่อุเน่�อุง ดังจัะเห็นได้จัากร้ปัที� 3 โดยปีั 
2561 ค่์า GERD/GDP เท่ากับรอุ้ยละ 1.11 หร่อุคิ์ดเป็ันม้ลค่์าเท่ากับ 182,357 ล้านบาทและสดัสว่นค่์าใชจ่้ัายด้านการวิจััย
และพัฒันาจัากภาค์เอุกชนมีแนวโน้มเพัิ�มขึ�นอุยา่งต่อุเน่�อุงเชน่เดียวกัน จัากน้อุยกว่ารอุ้ยละ 50 ในชว่งก่อุนปีั 2554 เป็ัน
ร้อุยละปัระมาณ 80 ในปัี 2560 และ 2561 ซึ่ึ�งค์าดว่าจัะสามารถบรรลุเปั้าหมายตามแผินพััฒนาเศึรษฐกิจัและสังค์ม 
แหง่ชาติ ฉบบัที� 12 (พั.ศึ. 2560 - 2564) ที�ได้กำาหนดเป้ัาหมาย GERD/GDP ไว้ที�รอุ้ยละ 1.5 และสดัสว่นการลงทนุด้าน
การวิจััยและพัฒันาขอุงภาค์เอุกชนต่อุภาค์รฐัเท่ากับ 70:30 ในปีั 2564 ได้สำาเรจ็ั
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ร้์ปท่� 3:	ค่าใช้้จ่ัายด้้านการวิจััยแลื่ะพัฒนาของประเท์ศัไท์ย	ตั�งแต่ปี	2543	-	2561

3.2 อัุนดับด้านโคร์งสร้์าง 
 พื�นฐานวิิทยาศาสตร์์

จัากการจััดอัุนดับค์วามสามารถในการแข่งขันโดย
สถาบันการจััดการนานาชาติ (IMD) พับว่า ในปีั 2562 
ปัระเทศึไทยมีค์วามสามารถในการแข่งขันด้านโค์รงสร้าง
ทางเทค์โนโลยีอุย้ใ่นอัุนดับที� 38 (ลดลงจัากอัุนดับที� 36 ใน 
ปีั 2561) และมีโค์รงสร้างพั่�นฐานทางวิทยาศึาสตร์อุย้่ใน
อัุนดับที� 38 (ดีขึ�นจัากอัุนดับที� 42 ในปีั 2561) โดยมีดัชนี
ในด้านการวิจััยและพัฒันาที�นา่สนใจัค่์อุ สดัสว่นเงินลงทนุ
ด้านการวิจััยและพััฒนาต่อุผิลิตภัณฑ์์มวลรวมในปัระเทศึ 
เพัิ�มขึ�นจัากรอุ้ยละ 0.78 เป็ันรอุ้ยละ 1 จัำานวนบุค์ลากรด้าน
การวิจััยและพัฒันาต่อุปัระชากรเพัิ�มขึ�นจัาก 1.70 เป็ัน 2.09 
ต่อุปัระชากร 1,000 ค์น มีนักวิจััยต่อุปัระชากรเพัิ�มขึ�นจัาก 
1.3 เป็ัน 1.4 ต่อุปัระชากร 1,000 ค์น อุย่างไรก็ตามเม่�อุ
พัิจัารณาจัากการเรียงลำาดับจุัดเด่นขอุงปัระเทศึไทยใน 
มุมมอุงขอุงผ้้ิเชี�ยวชาญ พับว่า ปัระเด็นการมีวัฒนธรรมการ
วิจััยและพััฒนาที�เข้มแข็งได้รับการจััดอัุนดับค่์อุนข้างตำา  
(อัุนดับที� 12 จัาก 15 ด้าน) แสดงให้เห็นถึงสถานภาพัด้าน
การวิจััยและพััฒนาในปัระเทศึไทยที�ต้อุงได้รับการพััฒนา
เพัิ�มขึ�นอีุก

3.3 ด้านบุคลากร์ และ 
 Infrastructure อืุ�น ๆ 

สำาหรับจัำานวนบุค์ลากรด้านวิจััยและพััฒนาขอุง
ปัระเทศึไทยพับว่า มีจัำานวนเพิั�มขึ�นอุยา่งต่อุเน่�อุง โดยในปีั
 2560 ปัระเทศึไทยมีจัำานวนบุค์ลากรด้านการวิจััยและ
พััฒนา 138,644 ค์น หร่อุคิ์ดเป็ัน 21 ค์นต่อุปัระชากร 
10,000 ค์น เพัิ�มขึ�นจัาก 13.6 ค์นในปีั 2558 โดยเป็ัน
บุค์ลากรในภาค์รัฐ (รวมรัฐวิสาหกิจั สถาบันการศึึกษา และ
อุงค์์กรไม่แสวงหากำาไร) รอุ้ยละ 38 และภาค์เอุกชนร้อุยละ
 62 ทั�งนี� ได้มีการตั�งเปั้าหมายให้ปัระเทศึไทยมีจัำานวน
บุค์ลากรด้านการวิจััยและพััฒนาเพัิ�มขึ�นเป็ัน 25 ค์นต่อุ
ปัระชากร 10,000 ค์นในปีั 2564

อุ้างอิุง: Scientific research legislation (TECHNOLOGY) IMD2019

อุ้างอิุง: ดัชนีวิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม บนัไดส้ก่ารพัฒันาปัระเทศึ 2562, 
สำานักงานการวิจััยแหง่ชาติ (วช.)

ที�มา: https://data.oecd.org
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กร์อุบยุทธศาสตร์์ด้านวิิทยาศาสตร์์ 
วิิจััยและนวัิตกร์ร์ม 4 ด้าน

การดำาเนินงานขอุงระบบวิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมขอุงปัระเทศึมีค์วามปัระสงค์์เพ่ั�อุให้ปัระเทศึ
ได้มาซึึ่�งวิทยาการที�สำาคั์ญ ผิา่นกรอุบยุทธศึาสตร์ทั�ง 4 แพัลตฟอุร์ม ได้แก่ (1) การพัฒันากำาลังค์นและสถาบัน 
ค์วามร้้ (2) การวิจััยและสร้างนวัตกรรมเพั่�อุตอุบโจัทย์ท้าทายขอุงสังค์ม (3) การวิจััยและสร้างนวัตกรรม 
เพั่�อุเพิั�มขีดค์วามสามารถในการแข่งขัน และ (4) การวิจััยและสร้างนวัตกรรมเพั่�อุการพััฒนาเชิงพั่�นที�และ 
ลดค์วามเหล่�อุมลำา ซึึ่�งปัระกอุบด้วยกลุ่มโปัรแกรมต่าง ๆ ภายใต้แต่ละโปัรแกรมปัระกอุบด้วยโปัรแกรมย่อุย 
ซึ่ึ�งจัะระบุแนวทางการดำาเนินงานที�จัะสง่ผิลให้เป้ัาหมายและผิลสัมฤทธิ�ที�สำาคั์ญ (ร้ปัที� 4)

ร้์ปท่� 4:	กรอบแนวคิด้ท์างยุท์ธศัาสตร์เพ่�อขับเคล่ื่�อนระบบวิท์ยาศัาสตร์การวิจััยแลื่ะนวัตกรรม	(ววน.) 
ของประเท์ศัไท์ย

4
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4.1 ยุทธ ศาสตร์์ด้านการ์พัฒนากำาลังคนและ 
 สถาบันควิามร้้์ 

มีเป้ัาปัระสงค์์เพั่�อุการจััดการระบบค์วามร้้ขอุงปัระเทศึ ผิ่านบุค์ลากรและระบบโค์รงสร้างพั่�นฐานและ
อุงค์์กร ในระบบวิทยาศึาสตร ์การวิจััยและนวัตกรรม (ววน.) (Human Resource and Intuitional Development) 
เพั่�อุให้เพัียงพัอุต่อุค์วามต้อุงการขอุงระบบยุทธศึาสตร์ด้านพััฒนากำาลังค์นและสถาบันค์วามร้้ยังมุ่งเน้นการ 
วิจััยขั�นแนวหน้า (Frontier Research) หรอุ่วิจััยขั�นพั่�นฐานที�สรา้งค์วามเขา้ใจัในแต่ละสาขา โดยเฉพัาะอุยา่งยิ�ง
กลุ่มสาขาที�จัะสามารถเป็ันปัระโยชน์ต่อุปัระเทศึและปัระชาค์มวิจััยในอุนาค์ต

ชุดโปร์แกร์มภายใต้ยุทธศาสตร์์ด้านการ์พัฒนากำาลังคนและสถาบันควิามร้้์ 
(Human and Knowledge System Platform)

โปรัแกรัมีท้ี� 1  สรา้งระบบผิลิตและพัฒันากำาลังค์นให้มีค์ณุภาพั

โปรัแกรัมีท้ี� 2 ผิลิตกำาลังค์นระดับสง้รอุงรับ EEC และระบบเศึรษฐกิจัสงัค์มขอุงปัระเทศึ

โปรัแกรัมีท้ี� 3 สง่เสรมิการเรยีนร้ต้ลอุดชวิีตและพัฒันาทักษะเพ่ั�อุอุนาค์ต

โปรัแกรัมีท้ี� 4 สง่เสรมิปััญญาปัระดิษฐเ์ป็ันฐานขบัเค์ล่�อุนปัระเทศึในอุนาค์ต

โปรัแกรัมีท้ี� 5 สง่เสรมิการวิจััยขั�นแนวหน้า และการวิจััยพั่�นฐานที�ปัระเทศึไทยมีศัึกยภาพั

โปรัแกรัมีท้ี� 6 พััฒนาโค์รงสรา้งพ่ั�นฐานทางการวิจััยที�สำาคั์ญ

เปา้หมายและผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ (Objectives and Key Results: OKR) 

เป้ัาหมายและผิลสัมฤทธิ�ที�สำาคั์ญขอุงยุทธศึาสตร์ด้านการพััฒนากำาลังค์นและสถาบันค์วามร้้ ภายในปีั 
2570 ค่์อุ พัฒันากำาลังค์นและสถาบันค์วามร้้เพ่ั�อุเพิั�มขดีค์วามสามารถในการแขง่ขนัขอุงปัระเทศึไปัส้ก่ารเป็ัน
ปัระเทศึรายได้สง้ (O1) โดยมีผิลสมัฤทธิ�ที�สำาคั์ญ ดังนี�

KR1.1 นักวิจััยและพัฒันาเพิั�มเป็ัน 30 ค์นต่อุปัระชากร 10,000 ค์น

KR1.2  สัดสว่นแรงงานที�ได้รบัการยกระดับทักษะขั�นสง้ที�จัำาเป็ันต่อุงานในปััจัจุับนัและอุนาค์ต 
รอุ้ยละ 20 ขอุงแรงงานในภาค์อุุตสาหกรรมและการบริการทั�งหมด

KR1.3  สถาบนัวิจััย/ศ้ึนยวิ์จััย จัำานวน 10 แหง่

KR1.4  สัดสว่นบัณฑิ์ต/ผ้้ิสำาเรจ็ัการศึึกษาใหมมี่ทักษะตรงตามค์วามต้อุงการขอุงตลาดแรงงาน  
ไมต่ำากว่ารอุ้ยละ 70 

KR1.5 สัดสว่นบณัฑิ์ตด้านวิทยาศึาสตร ์เทค์โนโลยี และวิศึวกรรม (STEM Degrees)  
เพัิ�มขึ�นรอุ้ยละ 60
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4.2 ยุทธศาสตร์์ด้านการ์วิิจััยและสร้์างนวัิตกร์ร์มเพื�อุ 
 ตอุบโจัทย์ท้าทายข้อุงสังคม 
 (Grand Challenge Platform)

มีเป้ัาปัระสงค์์ เพ่ั�อุการตอุบโจัทย์หรอุ่ปัระเด็นที�มีค์วามท้าทายส้ง และมีผิลกระทบที�รุนแรงต่อุการแขง่ขัน
 ค์ณุภาพัชวิีต และค์วามมั�นค์ง เชน่ กลุม่ปััญหาที�ซึ่บัซึ่อุ้น (Complex Problem) หรอุ่ไม่สามารถหารากขอุงปััญหา
ได้อุยา่งชดัเจัน (Wicked Problem) แต่มีค์วามจัำาเป็ันที�ต้อุงแก้ไข 

ชุดโปร์แกร์มภายใต้ยุทธศาสตร์์ด้านการ์วิิจััยและสร้์างนวัิตกร์ร์มเพื�อุตอุบโจัทย์ท้าทาย
ข้อุงสังคม (Grand Challenge Platform)

โปรัแกรัมีท้ี� 7 โจัทยท้์าทายด้านทรพััยากร สิ�งแวดล้อุม และการเกษตร 

โปรัแกรัมีท้ี� 7.1 ภัยแล้ง

โปรัแกรัมีท้ี� 8 สังค์มสง้วัย

โปรัแกรัมีท้ี� 9 สังค์มค์ณุภาพัและค์วามมั�นค์ง

เปา้หมายและผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ (Objectives and Key Results: OKR) 

ภายในปีั 2570 ขอุงยุทธศึาสตรด้์านการวิจััยและสรา้งนวัตกรรมเพ่ั�อุตอุบโจัทยท้์าทายขอุงสงัค์ม ค่์อุ ค์น
ทกุชว่งวัยมีค์ณุภาพัชวิีตที�ดี สามารถดำารงชวิีตได้อุยา่งมีค์วามสุขและมีค์ณุค่์า และสามารถจััดการปััญหาท้าทาย
เรง่ด่วนสำาคั์ญทางสังค์มขอุงปัระเทศึได้อุยา่งเหมาะสม ด้วยอุงค์์ค์วามร้้ที�เกิดจัากการวิจััยและนวัตกรรม (O2) 
โดยมีผิลสมัฤทธิ�ที�สำาคั์ญ ดังนี�

KR2.1 ปัระชาชนในปัระเทศึไทยมีค์วามเป็ันอุย้ที่�ดีขึ�นจัากการมีสภาพัแวดล้อุมที�ดี ได้แก่ 

 - มีการบริหารจััดการนำาที�ดี ทำาให้ค์วามเสียหายที�เกิดจัากนำาท่วมและนำาแล้งลดลงร้อุยละ 50

 - มีการลดการปัล่อุยก๊าซึ่เรอุ่นกระจักลงรอุ้ยละ 20 - 25 ในปีั 2573 เทียบกับกรณปีักติ 

 - มีจัำานวนวันที�ปัรมิาณ PM2.5 เกินค่์ามาตรฐานลดลง 

 - ลดปัรมิาณขยะลงรอุ้ยละ 20 

KR2.2 ปัระเทศึไทยมีค์ะแนนดัชนีการพััฒนามนุษย์ (HDI) เพิั�มส้งขึ�น และติดอัุนดับ 1 ใน 3 ขอุง ASEAN

KR2.3 การแก้ปััญหาภาระโรค์ที�เป็ันปััญหา 1 ใน 3 ขอุงปัระเทศึ

KR2.4 อัุตราผิลิตภาพัการผิลิตขอุงภาค์เกษตรเพัิ�มขึ�นรอุ้ยละ 1.2 ในปีั 2565 และเพัิ�มขึ�นอีุกรอุ้ยละ 
1.0 ในปีั 2570

KR2.5 ปัระชากรที�มีอุายุเกิน 60 ปีั ร้อุยละ 80 มีสขุภาพัดีและพัึ�งพัาตัวเอุงได้



18

4.3 ยุทธศาสตร์์ด้านการ์วิิจััยและสร้์างนวัิตกร์ร์ม 
 เพื�อุเพิ�มข่้ดควิามสามาร์ถการ์แข้�งขั้น 
 (Competitiveness Platform) 

มีเป้ัาปัระสงค์์ เพ่ั�อุการสร้างค์วามสามารถในการแข่งขนัในระดับปัระเทศึในแต่ละแขนง ทั�งภาค์การผิลิต
 การบรกิารเดิมและใหม่ (New S-Curves) โดยเฉพัาะอุยา่งยิ�งในระดับปัระเทศึ

ชุดโปร์แกร์มภายใต้ ยุทธศาสตร์์ด้านการ์วิิจััยและสร้์างนวัิตกร์ร์มเพื�อุเพิ�ม 
ข่้ดควิามสามาร์ถการ์แข้�งขั้น (Competitiveness Platform)

โปรัแกรัมีท้ี� 10 ยกระดับค์วามสามารถการแขง่ขนัและวางรากฐานทางเศึรษฐกิจั

โปรัแกรัมีท้ี� 10.1 BCG (Bio-Circular-Green Economy)

โปรัแกรัมีท้ี� 11 สรา้งและยกระดับศัึกยภาพัวิสาหกิจัเริ�มต้น (Startup) พัฒันาระบบนิเวศึนวัตกรรม  
  และพ่ั�นที�เศึรษฐกิจันวัตกรรม

โปรัแกรัมีท้ี� 12 โค์รงสรา้งพ่ั�นฐานทางค์ณุภาพัและบริการ

เปา้หมายและผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ (Objectives and Key Results: OKR) 

ภายในปัี 2570 ขอุงยุทธศึาสตร์ด้านการวิจััยและสร้างนวัตกรรมเพั่�อุเพัิ�มขีดค์วามสามารถการแข่งขัน 
ค่์อุ ยกระดับขีดค์วามสามารถในการแขง่ขันขอุงปัระเทศึด้วยการวิจััยและพัฒันานวัตกรรม (O3) โดยมผีิลสมัฤทธิ�
ที�สำาคั์ญ ดังนี�

KR3.1  อัุนดับขีดค์วามสามารถในการแขง่ขนัด้านวิทยาศึาสตร์และเทค์โนโลยี จััดโดย IMD อุย้ใ่น 30 
อัุนดับแรก

KR3.2  อัุนดับค์วามสามารถด้านนวัตกรรมขอุงไทย วัดจัากดัชนีค์วามสามารถด้านนวัตกรรมขอุงโลก 
(Global Innovation Index) อุย้ใ่น 30 อัุนดับแรก

KR3.3  สดัสว่นการพัฒันาเทค์โนโลยขีอุงตนเอุงต่อุการพัึ�งพัาเทค์โนโลยภีายนอุกจัาก 10:90 เปัน็ 30:70

KR3.4  การเติบโตขอุงอุุตสาหกรรมยุทธศึาสตร์ใหม ่(New S-Curves) เพัิ�มขึ�นเฉลี�ยรอุ้ยละ 8 ต่อุปีั

KR3.5  จัำานวนวิสาหกิจัที�ลงทุนด้านวิจััยพััฒนาและนวัตกรรม อุยา่งน้อุย 100 ล้านบาทต่อุปีั เพัิ�มขึ�น
เป็ันรอุ้ยละ 10 ขอุงจัำานวนวิสาหกิจัทั�งหมดที�ลงทุนด้านวิจััยพัฒันาและนวัตกรรม 
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4.4 ยุทธศาสตร์์ด้านการ์วิิจััยและสร้์างนวัิตกร์ร์มเพื�อุ 
การ์พัฒนาเชิงพื�นท่�และเศร์ษฐกิจัท้อุงถิ�นเพื�อุลด
ควิามเหลื�อุมลำ�า 

มีเป้ัาปัระสงค์์ เพ่ั�อุยกระดับค์ณุภาพัชวิีต เศึรษฐกิจัท้อุงถิ�น และลดค์วามเหล่�อุมลำาในระดับพั่�นที� (Area 
Development - New Growth Poles and Wealth Distribution)

ชุดโปร์แกร์มภายใต้ ยุทธศาสตร์์ด้านการ์วิิจััยและสร้์างนวัิตกร์ร์มเพื�อุการ์พัฒนาเชิง
พื�นท่�และเศร์ษฐกิจัท้อุงถิ�นเพื�อุลดควิามเหลื�อุมลำ�าและยกร์ะดับคุณภาพช่วิิต (Area 
Based Platform)

โปรัแกรัมีท้ี� 13  นวัตกรรมสำาหรบัเศึรษฐกิจัฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 

โปรัแกรัมีท้ี� 14 ขจััดค์วามยากจันแบบเบ็ดเสรจ็ัและแมน่ยำา

โปรัแกรัมีท้ี� 15 เม่อุงนา่อุย้ ่(Smart/ Livable City) 

เปา้หมายและผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ (Objectives and Key Results: OKR)

ภายในปีั 2570 ขอุงยุทธศึาสตรด้์านการวิจััยและสรา้งนวัตกรรมเพ่ั�อุการพัฒันาเชงิพั่�นที�และเศึรษฐกิจั
ท้อุงถิ�นเพ่ั�อุลดค์วามเหล่�อุมลำาและยกระดับคุ์ณภาพัชีวิต ค่์อุ การกระจัายค์วามเจัริญและสร้างค์วามเข้มแข็ง
ขอุงเศึรษฐกิจัสงัค์มท้อุงถิ�นด้วยค์วามร้้และนวัตกรรม (O4) โดยมีผิลสมัฤทธิ�ที�สำาคั์ญ ดังนี�

KR4.1  ตำาบลร้อุยละ 50 ขอุงปัระเทศึเข้าส้่กระบวนการนำาค์วามร้้และนวัตกรรมไปัใช้เพั่�อุยกระดับ
ค์ณุภาพัชวิีต

KR4.2  ค์นจันกลุ่มรายได้รอุ้ยละ 40 ล่างมีรายได้เพัิ�มขึ�นรอุ้ยละ 15 ต่อุปีั

KR4.3  จัำานวนเม่อุงศ้ึนยก์ลางทางเศึรษฐกิจัที�มีการพัฒันาศ้ึนยเ์ศึรษฐกิจั แหล่งที�อุย้อุ่าศัึย และคุ์ณภาพั
สิ�งแวดล้อุมในเม่อุงอุย้ใ่นเกณฑ์์มาตรฐาน

KR4.4 ดัชนีการพัฒันาอุยา่งทั�วถึง (Inclusive Development Index: IDI จััดทำาโดย World Economic 
Forum (WEF)) ขอุงไทย ถก้จััดอัุนดับอุย้ใ่น 10 อัุนดับแรก ในกลุ่มปัระเทศึกำาลังพัฒันา

KR4.5  ชอุ่งว่างค์วามเหล่�อุมลำาระหว่างพั่�นที�ลดลง โดยค์วามแตกต่างระหว่างสดัสว่นกลุ่มปัระชากรที�
มีรายได้ต่อุหัวมากที�สดุ 20% บน กับ 20% ล่างขอุงจัังหวัด ไมเ่กิน 3 เท่า

แพัลตฟอุร์มที� 1 จัะเป็ันฐานรากที�สำาคั์ญขอุงระบบวิจััย เพัราะมุง่เน้นไปัที�การพัฒันากำาลังค์นและสถาบนั
ค์วามร้ ้ซึ่ึ�งรวมทั�งวิทยาการพั่�นฐาน (Basic Science) และการวิจััยขั�นแนวหน้า (Frontier Research) เพั่�อุเป็ัน
ฐานหร่อุเป็ันต้นทุนค์วามร้้ไว้สำาหรับอุนาค์ต สำาหรับแพัลตฟอุร์มที� 2 3 และ 4 ที�มีเป้ัาปัระสงค์์เพั่�อุสร้าง 
การเปัลี�ยนแปัลง อุาทิ การตอุบโจัทย์ท้าทายขอุงสังค์ม การเพิั�มขดีค์วามสามารถในการแข่งขัน และการพัฒันา
เชงิพ่ั�นที�และลดค์วามเหล่�อุมลำา 
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4.5 โปร์แกร์มตัดข้วิางท่�ม่เปา้หมายเชิงบ้ร์ณาการ์  
หรื์อุสนับสนุนแพลตฟอุร์์มต�าง ๆ

ในปีังบปัระมาณ 2564 ปัระกอุบด้วย โปัรแกรมที� 16 การปัฏิิร้ปัระบบการอุุดมศึึกษาวิทยาศึาสตร ์ 
วิจััยและนวัตกรรม และโปัรแกรมที� 17 การแก้ปััญหาวิกฤติขอุงปัระเทศึ

โปร์แกร์มท่� 16 ปฏิิร้์ปร์ะบบการ์อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวัิตกร์ร์ม  

เพั่�อุพัฒันาระบบ อุววน. ให้เช่�อุมโยงเป็ันเน่�อุเดียวกัน เพ่ั�อุให้เกิดระบบนิเวศึที�เอุ่�อุต่อุการพััฒนากำาลังค์น
ที�ตอุบโจัทย์ค์วามต้อุงการขอุงปัระเทศึ สร้างงานวิจััยและนวัตกรรมเพั่�อุการพััฒนาเศึรษฐกิจัและสังค์ม และ
สรา้งค์วามเป็ันเลิศึขอุงระบบอุุดมศึึกษาไทยในระดับนานาชาติ โดยการอุอุกแบบโค์รงสรา้งที�เน้นการมีสว่นรว่ม
กำาหนดนโยบายให้สอุดค์ล้อุงกับยุทธศึาสตร์ชาติ ตั�งอุย้่บนข้อุม้ลและหลักฐานเชิงปัระจัักษ์ มีระบบจััดสรร 
งบปัระมาณที�เช่�อุมโยงกับนโยบายยุทธศึาสตร์ มีระบบติดตามปัระเมินผิลที�วัดได้ทั�งปัระสิทธภิาพั ปัระสิทธผิิล
 และค์วามค์ุ้มค่์าในการลงทนุ

เปา้หมายและผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ (Objectives and Key Results: OKR)  
ภายในป ี2565

O16  พฒันารัะบบ อว่ว่น. ให้เ้ชืิ�อมีโยงเปน็เนื�อเดยีว่กัน เพื�อให้เ้กิดรัะบบนิเว่ศท้ี�เอื�อต่้อการัต้อบโจำท้ย์คว่ามี
ต้้องการัของปรัะเท้ศ สรัา้งงานวิ่จัำยและนวั่ต้กรัรัมีเพื�อการัพฒันาเศรัษฐกิจำและสงัคมี 

KR16.1 เพัิ�มค์วามสามารถในการแข่งขัน และบทบาทเชิงรุกขอุงไทยในเวทีโลก ผิ่านการยกระดับ
ค์วามรว่มม่อุด้าน อุววน. กับต่างปัระเทศึ ทั�งในระดับปัระเทศึและระดับหนว่ยงาน

KR16.2 สร้างค์วามเปั็นเลิศึขอุงระบบอุุดมศึึกษาไทยในระดับนานาชาติผิ่านการยกระดับค์วาม 
รว่มม่อุด้าน อุววน. กับต่างปัระเทศึ ทั�งในระดับปัระเทศึและในระดับหนว่ยงาน

KR16.3 มหาวิทยาลัยมุง่เนน้วิจััยและพััฒนาเทค์โนโลยแีละนวัตกรรมขั�นสง้ในพั่�นที�เม่อุงนวัตกรรม
ในระเบียงเศึรษฐกิจัภาค์ตะวันอุอุก (ECCi) เพ่ั� อุตอุบโจัทย์ค์วามต้อุงการขอุงภาค์
อุุตสาหกรรมเป้ัาหมาย ปัระกอุบด้วย 1) Aripolis 2) Biopolis 3) Space krenovapolis

KR16.4 ระบบจััดสรรและบริหารงบปัระมาณด้าน ววน. แบบบ้รณาการที�มุง่ผิลสัมฤทธิ� ผิา่นกอุงทุน
ส่งเสริมวิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม ในร้ปัแบบ Multi-year, Block Grant ที�เกิด
ปัระสทิธผิิลและมีปัระสทิธภิาพัตามหลักธรรมาภิบาล ปัฏิิบติังานให้บรรลตุามวัตถุปัระสงค์์
มีต้นทุนหรอุ่การใชท้รพััยากรอุยา่งเหมาะสมและค์ุ้มค่์า 

KR16.5 มีระบบติดตามปัระเมินผิลการลงทนุด้าน ววน. ที�วัดได้ทั�งปัระสทิธภิาพั ปัระสิทธผิิล และ
ค์วามค์ุ้มค่์าในการลงทนุ
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โปร์แกร์มท่� 17 การ์แก้ปญัหาวิิกฤติข้อุงปร์ะเทศ 
(National Crisis Management)

ค์ณะกรรมการสง่เสรมิวิทยาศึาสตร ์วิจััยและนวัตกรรม มีมติเม่�อุวันที� 10 เมษายน 2563 อุนุมัติให้มีการ
ปัรับงบปัระมาณปัระจัำาปีั 2563 ที�กอุงทุนส่งเสริมวิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมจััดสรรให้แก่หน่วยบริหาร
จััดการทนุรอุ้ยละ 10 - 15 เพ่ั�อุสนับสนุนการวิจััยและนวัตกรรมที�จัะแก้ปััญหาที�สบ่เน่�อุงจัากวิกฤติโรค์ติดเช่�อุ
ไวรสัโค์โรนา (COVID-19) และภัยแล้ง และให้เพัิ�มโปัรแกรมการแก้ปััญหาวิกฤติขอุงปัระเทศึ เป็ันโปัรแกรมที� 
17 ภายใต้แผินยุทธศึาสตรด้์านการพัฒันาวิทยาศึาสตร ์วิจััยและนวัตกรรม (แผินด้าน ววน.) เพั่�อุแก้ปััญหาวิกฤติ
ขนาดใหญที่�อุาจัจัะเกิดขึ�นในอุนาค์ต

เปา้หมายและผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ (Objectives and Key Results: OKR)  
ภายในปี 2565 

O17.1   ปรัะเท้ศไท้ยมีคีว่ามีสามีารัถีในการัจัำดการัและฟื้้� นตั้ว่อยา่งมีปีรัะสทิ้ธิภาพ (Resilience) ต่้อการัเกิด
ภาว่ะวิ่กฤติ้ของปรัะเท้ศ

KR17.1.1 มีชุดค์วามร้้เกี�ยวกับปััญหาและการจััดการเม่�อุปัระสบภัยพิับัติและภาวะวิกฤติอุย่างเป็ัน
ระบบ และค์นไทยมีค์วามร้ใ้นการจััดการตนเอุง

KR17.1.2 มีฐานขอุ้ม้ลและศ้ึนยข์อุ้ม้ลที�จัำาเป็ันเพั่�อุการจััดการในระดับปัระเทศึและระดับพั่�นที�

KR17.1.3 เกิดนโยบายและนวัตกรรมเพั่�อุการจััดการภัยพัิบัติและภาวะวิกฤตที�เป็ันผิลงานจัาก ววน. 
อุยา่งน้อุย 50 ชิ�น/เร่�อุง ในปีั 2563 - 64 - 65 และถก้นำาไปัใช้ปัระโยชน์

KR17.1.4 ลดค์วามสญ้เสยีทางเศึรษฐกิจัสงัค์มได้ไมต่ำากว่ารอุ้ยละ 10 ขอุงค์วามสญ้เสยีที�ค์าดการณ ์
จัากการใช้ค์วามร้้และนวัตกรรมในการแก้ปััญหาและฟ้� นฟ้เศึรษฐกิจัสังค์มในระดับ
อุุตสาหกรรมและระดับพั่�นที�

O17.2  ปรัะเท้ศไท้ยมีศีกัยภาพในการัพึ�งต้นเองด้านคว่ามีร้ั ้กำาลังคนและโครังสรัา้งพื�นฐานด้าน ว่ว่น. เพื�อ
สนับสนุนการัจัำดการัภาว่ะวิ่กฤติ้และการัฟื้้� นตั้ว่ห้ลังภาว่ะวิ่กฤติ้

KR17.2.1 ปัระเทศึไทยมขีอุ้ม้ลและค์วามร้เ้พั่�อุค์วามรว่มม่อุขอุงหนว่ยงานที�เกี�ยวขอุ้งสามารถรว่มกัน
จััดการภาวะวิกฤติได้ทันท่วงที และเหมาะสมกับสถานการณ ์

KR17.2.2 มีระบบ ววน. ที�ค์ล่อุงตัว ย่ดหยุ่น มีเอุกภาพั สามารถเต่อุนภัยและตอุบสนอุงเม่�อุเกิด 
ภาวะวิกฤติได้อุยา่งทันท่วงที

KR17.2.3 มีข้อุม้ลเพ่ั�อุการลงทุนในการพััฒนากำาลังค์นและโค์รงสร้างพั่�นฐานด้าน ววน. ที�เกี�ยวข้อุง
กับการรับม่อุภาวะวิกฤติ (ในภาค์วิชาการ ภาค์อุุตสาหกรรม และภาค์ราชการ) เพ่ั�อุให้
ปัระเทศึปัรบัตัวได้ มีค์วามมั�นค์งในด้านอุาหาร สขุภาพั และสังค์ม
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5 โปร์แกร์มเพื�อุการ์ขั้บเคลื�อุน 
ร์ะบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวัิตกร์ร์ม

ค์วามท้าทายขอุงปัระเทศึไทยค่์อุการก้าวขึ�นส้กิ่จักรรมทางเศึรษฐกิจัที�มีม้ลค่์าสง้ การพัฒันาสงัค์มให้เกิด
ค์วามเข้มแข็งในทุกมิติ ซึ่ึ�งการเติบโตทั�งสอุงด้านนี�จัะต้อุงมีค์วามสมดุลกับสภาวะแวดล้อุมขอุงธรรมชาติ  
ดังนั�น ด้วยบริบทโลกที�มีการเปัลี�ยนแปัลงอุย่างรวดเร็ว จึังอุอุกแบบให้ผ้้ิมีส่วนเกี�ยวข้อุงสามารถมีส่วนร่วมใน
การขบัเค์ล่�อุนการดำาเนินงานในลักษณะแพัลตฟอุร์ม (Platform) ค์วามรว่มม่อุ ตามเป้ัาปัระสงค์์ขอุงการพััฒนา
ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การพััฒนากำาลังค์นและสถาบนัค์วามร้ ้2) การวิจััยและสรา้งนวัตกรรมเพั่�อุตอุบโจัทยท้์าทาย
ขอุงสังค์ม 3) การวิจััยและสร้างนวัตกรรมเพั่�อุเพัิ�มขีดค์วามสามารถการแข่งขัน และ 4) การวิจััยและสร้าง
นวัตกรรมเพั่�อุการพัฒันาเชงิพั่�นที�และลดค์วามเหล่�อุมลำา โดยดำาเนนิงานค์วบค่้์ไปักับการปัฏิิร้ปัระบบอุุดมศึึกษา
วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมขอุงปัระเทศึ และชุดโปัรแกรมภายใต้แต่ละแพัลตฟอุร์มรวม 16 โปัรแกรม  
เพั่�อุเป็ันแนวทางในการอุอุกแบบแผินด้านการอุุดมศึึกษา และแผินด้านวิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมขอุง
ปัระเทศึ
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แพลตฟ อุร์์มท่� 1

การ์พัฒนากำาลังคนและสถาบันควิามร้้์ 

โปร์แกร์มท่� 1

สร้์างร์ะบบผลิตและพัฒนากำาลังคนให้ม่คุณภาพ
ในรอุบหลายปีัที�ผิา่นมา ปัระเทศึไทยให้ค์วามสำาคั์ญกับการลงทุนวิจััยและพััฒนา โดยมีสดัส่วนค่์าใช้จ่ัาย

ด้านการวิจััยและพััฒนาต่อุผิลิตภัณฑ์์มวลรวมภายในปัระเทศึ (GERD/GDP) เพัิ�มขึ�นจัากร้อุยละ 0.25 ในปีั  
2552 เป็ันร้อุยละ 1.00 ในปีั 2560 อัุนเป็ันผิลจัากการดำาเนินนโยบายส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจััยและพัฒันา
อุยา่งต่อุเน่�อุง ทั�งนี� ยุทธศึาสตรช์าติ 20 ปีั ได้กำาหนดเป้ัาหมายที�จัะเพัิ�มสัดสว่น GERD/GDP เป็ันร้อุยละ 1.5 
ภายในปัี 2565 โดยถ่อุเปั็นเป้ัาหมายที�สำาคั์ญที�จัะชว่ยผิลักดันให้ปัระเทศึไทยบรรลุวิสัยทัศึน์ปัระเทศึไทย 4.0 
สามารถหลุดพ้ันจัากปัระเทศึกับดักรายได้ปัานกลาง กับดักค์วามเหล่�อุมลำา และกับดักค์วามไมส่มดลุได้ 

อุุปัสรรค์ที�สำาคั์ญที�ทำาให้ยังไม่สามารถผิลักดันปัระเทศึไทยให้บรรลุวิสัยทัศึน์ปัระเทศึไทย 4.0 ได้ ก็ค่์อุ 
การขาดแค์ลนบุค์ลากรวิจััยและพัฒันาที�มีค์ณุภาพัและมจีัำานวนเพัยีงพัอุ โดยในปั ี2560 ปัระเทศึไทยมบุีค์ลากร
วิจััยและพััฒนาแบบทำางานเต็มเวลา (Full Time Equivalent: FTE) คิ์ดเป็ันสดัสว่น 21 ค์น ต่อุปัระชากร 10,000 
ค์น และเม่�อุเปัรยีบเทียบกับปัระเทศึที�มีขดีค์วามสามารถในการแขง่ขนัส้ง เชน่ เกาหลีใต้ 87.3 ค์นต่อุปัระชากร 
10,000 ค์น และสิงค์โปัร์ 80.5 ค์นต่อุปัระชากร 10,000 ค์น พับว่าปัระเทศึเหล่านี�ล้วนแล้วแต่มีจัำานวนบุค์ลากร
วิจััยและพััฒนาต่อุปัระชากรในสัดส่วนที�ส้งกว่าปัระเทศึไทยหลายเท่าตัว อัุนเป็ันปััจัจััยสำาคั์ญที�ทำาให้ปัระเทศึ
เหล่านี�มีขดีค์วามสามารถในการแขง่ขนัสง้

ในด้านการพัฒันานวัตกรรมขอุงสถานปัระกอุบการ ที�ผิา่นมาผิ้ป้ัระกอุบการที�ดำาเนนิธุรกิจัมาจันถึงระดับ
อิุ�มตัว กล่าวค่์อุ มีตลาดรอุงรับสนิค้์าสมำาเสมอุ มีผิลิตภัณฑ์์ซึ่ึ�งเป็ันที�ยอุมรับขอุงผ้้ิบรโิภค์ และมีค์วามมั�นค์งทาง
ธุรกิจัมาระยะหนึ�งแล้ว สถานปัระกอุบการมักจัะมีแนวคิ์ดในการขยับขยายธุรกิจั ทั�งในแง่การสร้างผิลิตภัณฑ์์
ใหม่และการเพัิ�มม้ลค่์าให้กับสินค้์าเดิม ซึ่ึ�งหลายอุงค์์กรไม่สามารถทำาได้สำาเร็จั เน่�อุงจัากไม่มีค์วามร้้ในการ 
ดำาเนินการอุย่างเป็ันระบบ เพัราะการพััฒนาสินค้์าและบริการจัำาเป็ันต้อุงใช้บุค์ลากรที�มีทักษะเฉพัาะด้าน  
การสรา้งนวัตกรรมนอุกจัากจัะมคี์วามเชี�ยวชาญเกี�ยวกับผิลิตภัณฑ์์แล้วยังต้อุงมีค์วามเขา้ใจัในมติิขอุงการตลาด
และดำาเนินการสรา้งนวัตกรรมอุยา่งเป็ันขั�นตอุน ซึึ่�งบุค์ลากรที�เกี�ยวข้อุงไมมี่ค์วามร้ใ้นการสร้างนวัตกรรม และ
ไมมี่ Learning Organization ในอุงค์์กร
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การแก้ปััญหาดังกล่าวขั�นต้น ปรัะเท้ศไท้ยคว่รัให้้คว่ามีสำาคัญกับการัส่งเสรัมิีมีาต้รัการั 2 ปรัะการั  
ได้แก่ 1. การัยกรัะดับรัะบบการัวิ่จัำยรัะดับห้ลังปรัญิญาเอกและปรัญิญาโท้ 2. การัพัฒนากำาลังคนรัะดับ
บณัฑิิต้ศกึษาด้ว่ยการัเรัยีนร้ัใ้นภาคอุต้สาห้กรัรัมี

การสร้างระบบผิลิตและพััฒนากำาลังค์นคุ์ณภาพั เป็ันหนึ�งในยุทธศึาสตร์ด้านการพััฒนากำาลังค์นและ
สถาบนัค์วามร้้ มีเป้ัาปัระสงค์์เพ่ั�อุการจััดการระบบค์วามร้ข้อุงปัระเทศึ ผิา่นบุค์ลากรและระบบโค์รงสรา้งพั่�นฐาน
และอุงค์์กรในระบบวิทยาศึาสตร์การวิจััยและนวัตกรรม (ววน.) เพ่ั�อุให้เพีัยงพัอุต่อุค์วามต้อุงการขอุงระบบ 
ยุทธศึาสตร์ด้านนี�ยังมุ่งการวิจััยขั�นแนวหน้า (Frontier Research) หร่อุวิจััยขั�นพั่�นฐานที�สร้างค์วามเข้าใจัใน
แต่ละสาขา โดยเฉพัาะอุยา่งยิ�งกลุ่มสาขาที�เป็ันปัระโยชน์ต่อุปัระเทศึและปัระชาค์มวิจััยในอุนาค์ต สมัพันัธกั์บ
นโยบายและยุทธศึาสตร์การอุุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม ปีั 2563 - 2570 รัฐบาลจึังให้ 
ค์วามสำาคั์ญอุย่างยิ�งกับการพััฒนาบุค์ลากรขอุงปัระเทศึ โดยกำาหนดให้เป็ันปัระเด็นยุทธศึาสตร์หลักในแผิน
นโยบายและยุทธศึาสตรข์อุงชาติ อุาทิ ยุทธศึาสตรช์าติ 20 ปีั (พั.ศึ. 2561 - 2580) แผินพัฒันาเศึรษฐกิจัและ
สงัค์มแหง่ชาติ ฉบบัที� 12 (พั.ศึ. 2560 - 2564) วาระการขบัเค์ล่�อุนปัระเทศึไทย 4.0 แผินการศึึกษาแหง่ชาติ  
(พั.ศึ. 2560 - 2579) กรอุบยุทธศึาสตร์การพัฒันาทรัพัยากรมนุษย์ขอุงปัระเทศึระยะ 20 ปีั (พั.ศึ. 2560 - 2579) 
และ (รา่ง) ยุทธศึาสตรก์ารวิจััยและนวัตกรรม 20 ปีั (พั.ศึ. 2560- 2579) เป็ันต้น โดยโปรัแกรัมีนี�มีเีปา้ปรัะสงค์ห้ลัก
เพื�อพฒันารัะบบนิเว่ศเพื�อการัพัฒนาและใชิก้ำาลังคนคุณภาพต้รังคว่ามีต้้องการัของปรัะเท้ศ
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โปร์แกร์มท่� 2

การ์พัฒนากำาลังคนร์ะดับส้งร์อุงรั์บ EEC และร์ะบบเศร์ษฐกิจัสังคม
ข้อุงปร์ะเทศ

การพััฒนากำาลังค์นระดับส้งรอุงรับพั่�นที�ระเบียงเศึรษฐกิจัพัิเศึษภาค์ตะวันอุอุก (Eastern Economic 
Corridor - EEC) และระบบเศึรษฐกิจัสงัค์มขอุงปัระเทศึ มีวัตถปุัระสงค์์เพื�อเสนอมีาต้รัการัและกลไกรัองรับั
การัพัฒนากำาลังคนเพื�อต้อบสนองคว่ามีต้้องการัของอุต้สาห้กรัรัมีท้ี�อย้่ในพื�นท้ี� EEC ซึึ่�งจำะครัอบคลุมี
อุต้สาห้กรัรัมี First S-curves และ New S-curves และการัพฒันาโครังสรัา้งพื�นฐาน ได้แก่ การขนสง่ทางราง 
พัาณชิยน์าวี และโลจิัสติกส ์และค์รอุบค์ลมุกลุ่มเป้ัาหมายกำาลังค์นทั�งระดับอุาชวีศึึกษา ปัรญิญาตร ีโท และเอุก
โดยมีมาตรการและกลไกที�สำาคั์ญ ได้แก่ การพัฒันาระบบขอุ้ม้ลและแผินค์วามต้อุงการบณัฑิ์ตขอุงปัระเทศึและ
ขอุงพ่ั�นที� EEC การพััฒนาค์วามสามารถด้านเทค์โนโลยีให้แก่บุค์ลากรสถานปัระกอุบการที�มีโจัทย์การพััฒนา
กำาลังค์นหร่อุโจัทย์การวิจััยร่วมกัน (Training Consortium หร่อุ R&D Consortium) การส่งเสริมการพััฒนา
กำาลังค์นหรอุ่การวิจััยรว่มระหว่างสถานศึึกษากับสถานปัระกอุบการในพ่ั�นที� EEC ผิา่นกลไกต่าง ๆ  ซึึ่�งสอุดค์ล้อุง
กับแผินภาพัรวมเพั่�อุการพััฒนาเขตพัฒันาพัเิศึษภาค์ตะวันอุอุก 2560 - 2565 

การดำาเนินงานขอุง EEC ได้ให้ค์วามสำาคั์ญกับแผินในการพััฒนาค์นเพ่ั�อุรอุงรบัการขยายตัวทางเศึรษฐกิจั
และกลุ่มอุุตสาหกรรมที�จัะเข้ามาลงทุนในพั่�นที� EEC มากขึ�น โดยเน้นการใช้เทค์โนโลยีทดแทนแรงงานที�ขาด
และใชเ้ทค์โนโลยทีี�ทันสมัยเข้ามาชว่ยอุำานวยค์วามสะดวกด้านการผิลิต EEC มีแผินการพััฒนาค์นและการศึึกษา
ในพ่ั�นที�อุย่างเปั็นระบบ ให้เยาวชนในพั่�นที�มีขีดค์วามสามารถในการทำางานมากขึ�นและพััฒนาด้านการศึึกษา
วิจััย เพั่�อุรอุงรับกับการพััฒนาเทค์โนโลยีและนวัตกรรมใน EEC แผินการดำาเนินงานมุ่งสง่เสริมให้ชุมชนมีการ
เรยีนร้อุ้ยา่งต่อุเน่�อุง และได้เริ�มดำาเนินการรว่มกับกระทรวงศึึกษาฯ และหนว่ยงานที�เกี�ยวขอุ้ง โดยมีค์วามเห็น
รว่มกัน ดังนี� ศึึกษาค์วามต้อุงการด้านแรงงานที�แท้จัริงเพั่�อุใชเ้ปัน็แนวทางใหส้ถานศึึกษาอุอุกแบบหลักสต้รเพั่�อุ
ผิลิตนักศึึกษาให้ตรงกับค์วามต้อุงการ สร้างโค์รงการร่วมกับสถานปัระกอุบการ โรงงาน ให้เป็ันแหล่งเรียนร้ ้
ทั้�งห้มีดนี� EEC ให้้คว่ามีสำาคัญกับการัพัฒนาคนคว่บค้่ไปกับการัพัฒนาด้านการัวิ่จัำยและเท้คโนโลย ี โดยมีี
แผนการัพัฒนาด้านการัศกึษาให้้กับเด็ก ๆ และเยาว่ชินในพื�นท้ี�เป็นสำาคัญ โดยโปรัแกรัมีนี�มีเีป้าปรัะสงค์
ห้ลักเพื�อการัสรัา้งและพฒันากำาลังคนรัะดับสง้รัองรับั EEC และรัะบบเศรัษฐกิจำสงัคมีของปรัะเท้ศ
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โปร์แกร์มท่� 3

ส�งเสริ์มการ์เร่์ยนร้้์ตลอุดช่วิิตและพัฒนาทักษะเพื�อุอุนาคต 
การเรยีนร้้ตลอุดชวิีตและพััฒนาทักษะเพ่ั�อุอุนาค์ต มีวัตถปุัระสงค์์เพ่ั�อุพฒันากลไกและมีาต้รัการัเพื�อ

ส่งเสรัมิีการัศกึษาและการัเรัยีนร้ัต้้ลอดชิวิี่ต้ เพื�อเพิ�มีพ้นสมีรัรัถีนะให้มี่ ๆ รัองรับัอาชิพีท้ี�เปลี�ยนแปลงไป
ต้ามีแนว่โน้มีการัเปลี�ยนแปลงเท้คโนโลยขีองโลก และเพื�อเพิ�มีคว่ามีสามีารัถีในการัถีก้จ้ำางงาน โดยสนบัสนุน
โปัรแกรมการศึึกษาและการฝึึกอุบรม ผิา่นการศึึกษาในระบบปักติ (Formal Education) การศึึกษานอุกระบบ
(Informal Education) และการศึึกษาตามอัุธยาศัึย (Non-formal Education) โดยมีปัระเด็นค์รอุบค์ลุมถึง 
การยกระดับระบบพััฒนาค์วามร้้และทักษะสำาหรับบุค์ลากรวัยทำางานผ่ิานการฝึึกอุบรมระยะสั�น (Upskill/
Reskill) และการเรยีนร้ผ่้ิานระบบ Massive Open Online Courses (MOOCs) การปัรบัระบบการศึึกษาใหร้อุงรบั
ค์วามต้อุงการขอุงค์นทำางาน เช่น การพััฒนาระบบธนาค์ารหน่วยกิต (National Credit Bank System)  
การพััฒนาหลักส้ตรการเรียนแบบระยะสั�นแบบ Nano-Degree ในสถาบันอุุดมศึึกษา เป็ันต้น การพััฒนา
มาตรการสนับสนุนบุค์ค์ลที�ต้อุงการพััฒนาทักษะ เช่น เงินอุุดหนุนสำาหรับการฝึึกอุบรมระยะสั�น (Life-long 
Learning Credit) ฐานขอุ้ม้ลสำาหรบับรหิารจััดการการพัฒันาทักษะ เป็ันต้น นอุกจัากนี� ยงัรวมถึงการสรา้งกลไก
พััฒนาทักษะเพั่�อุการทำางานและใชช้วิีตที�สอุดค์ล้อุงกับศึตวรรษที� 21 ให้แก่เยาวชนให้มีสมรรถนะที�พัรอุ้มเขา้
ส้อุ่าชีพั หรอุ่มีทักษะด้านนวัตกรรมที�สามารถต่อุยอุดส้ก่ารศึึกษาระดับสง้หรอุ่การสร้างธุรกิจัในอุนาค์ต
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แผินปัฏิิร้ปัปัระเทศึด้านการศึึกษา 2562 กล่าวถึงแนวโน้มสภาวการณ์การเปัลี�ยนแปัลงในศึตวรรษที� 21 
ที�เปัลี�ยนแปัลงอุย่างรวดเร็ว อัุนเป็ันผิลมาจัากค์วามเจัริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ โดยเฉพัาะอุย่างยิ�งด้าน
เทค์โนโลยีสารสนเทศึที�เช่�อุมโยงข้อุม้ลทั�วโลกเข้าไว้ด้วยกัน ทักษะที�รอุงรับการเปัลี�ยนแปัลงขอุงสภาวการณ์
ปััจัจุับนัได้ อุาทิ การปัรบัตัว การคิ์ดวิเค์ราะห์ การทำางานเป็ันทีม ค์วามคิ์ดสร้างสรรค์์ สามารถจััดการกับงานและ
ปััญหาได้ด้วยตนเอุง การพััฒนาปัระเทศึจัำาเป็ันต้อุงให้ค์วามสำาคั์ญกับการพัฒันาทุนมนุษย์ การใช้และต่อุยอุด
อุงค์์ค์วามร้้ การวิจััยและพััฒนา ทั�งด้านวิทยาศึาสตร์ เทค์โนโลยีและนวัตกรรม การเรียนร้้ตลอุดชีวิตและ 
พัฒันาทักษะเพ่ั�อุอุนาค์ต 

มีวัตถปุัระสงค์์เพั่�อุพัฒันากลไกและมาตรการเพั่�อุสง่เสรมิการศึึกษาและการเรยีนร้ต้ลอุดชวิีต เพั่�อุเพัิ�มพัน้
สมรรถนะใหม่ ๆ  รอุงรับอุาชีพัที�เปัลี�ยนแปัลงไปัตามแนวโน้มการเปัลี�ยนแปัลงเทค์โนโลยีขอุงโลก และเพ่ั�อุเพัิ�ม
ค์วามสามารถในการถ้กจ้ัางงาน โดยสนับสนุนโปัรแกรมการศึึกษาและการฝึึกอุบรม ผิ่านการศึึกษาในระบบ
ปักติ (Formal Education) สอุดค์ล้อุงกับเป้ัาหมายขอุงการปัฏิิร้ปัปัระเทศึด้านการศึึกษามีค์วามสอุดค์ล้อุงกับ
แผินจัำานวน 3 แผิน ค่์อุ 1) ยุทธศึาสตร์ชาติ 20 ปีั (พั.ศึ. 2561 - 2580) 2) แผินพััฒนาเศึรษฐกิจัและสังค์ม 
แหง่ชาติ ฉบับที� 12 (พั.ศึ. 2560 - 2564) และ 3) แผินการศึึกษาแห่งชาติ (พั.ศึ. 2560 - 2579) 

และเพั่�อุให้ตอุบเปั้าปัระสงค์์ขอุงโปัรแกรมนี� การขับเค์ล่�อุนผิ่านปัระเด็นดังต่อุไปันี�จึังเป็ันแนวทาง 
ในการขับเค์ล่�อุนงานวิจััยที�สำาคั์ญ อุาทิ Transformative Learning การศึึกษาเพ่ั�อุการเปัลี�ยนแปัลงตัวเอุง  
การพััฒนากำาลังค์นสำาหรบัอุนาค์ต (Future Workforce) เพ่ั�อุให้เยาวชนมีทักษะที�จัำาเป็ันขอุงโลกศึตวรรษที� 21 
มีค์วามสามารถในการแก้ปััญหา มีระบบค์วามคิ์ดเป็ันเหตเุป็ันผิล มีค์วามคิ์ดสร้างสรรค์์และทักษะด้านนวัตกรรม
มีนิสัยใฝ่ึเรียนร้้อุย่างต่อุเน่�อุงตลอุดชีวิต และการยกระดับระบบฝึึกอุบรมเพ่ั�อุพััฒนาทักษะสำาหรับบุค์ลากร 
วัยทำางาน (Reskill/ Upskill) เช่น ผิลักดันระบบธนาค์ารหน่วยกิตในการศึึกษาทุกระดับ พััฒนาหลักส้ตร 
ฝึึกอุบรมระยะสั�นแบบ Micro-Credential หรอุ่ Nano-degree ให้การสนับสนุนทางการเงินสำาหรบับุค์ค์ลเพั่�อุ
เพัิ�มพ้ันทักษะ (Lifelong learning Credit) พัฒันาและขยายผิลระบบ Massive Open Online Courses (MOOCs) 
จััดทำาระบบสารสนเทศึเพ่ั�อุบริหารจััดการการพัฒันาทักษะรายบุค์ค์ลและฐานข้อุม้ลกลางที�มีขอุ้ม้ลด้านหลักสต้ร
ฝึึกอุบรม (Lifelong Learning Account) โดยโปรัแกรัมีนี�มีีเป้าปรัะสงค์ห้ลักเพื�อพัฒนารัะบบการัเรัยีนร้ั ้
ต้ลอดชิวิี่ต้และทั้กษะเพื�ออนาคต้
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โปร์แกร์มท่� 4

ส�งเสริ์มปัญญาปร์ะดิษฐ์เปน็ฐานขั้บเคลื�อุนปร์ะเทศในอุนาคต 
(AI for All)

การส่งเสริมปััญญาปัระดิษฐเ์ป็ันฐานขับเค์ล่�อุนปัระเทศึในอุนาค์ต (AI for All) มีวัตถปุัระสงค์์เพื�อพัฒนา
กำาลังคนและสรั้างคว่ามีต้รัะห้นักด้านเท้คโนโลยีปัญญาปรัะดิษฐ์ เพื�อรัองรัับการัเปลี�ยนผ่านของภาค
เศรัษฐกิจำและสังคมีจำากยุคเท้คโนโลยสีารัสนเท้ศไปส้่ยุคปัญญาปรัะดิษฐ์ โดยการดำาเนินงานจัะค์รอุบค์ลุม
การสรา้งทักษะและค์วามร้พ้ั่�นฐาน และแรงบนัดาลใจัเกี�ยวกับปััญญาปัระดิษฐใ์ห้กับเด็กและเยาวชน ค์ร้ อุาจัารย์
และบุค์ลากรทางการศึึกษา การพััฒนาแรงงานด้านปััญญาปัระดิษฐ์ เพ่ั�อุให้เกิดกำาลังค์นป้ัอุนตลาดแรงงานที�
สามารถทำางานโดยใช้เทค์โนโลยีปััญญาปัระดิษฐ์และการเรียนร้้ขอุงเค์ร่�อุง (AI/Machine Learning) ได้  
การพัฒันานกัวิจััยด้านปััญญาปัระดิษฐ ์การสรา้งค์วามเขา้ใจัสำาหรับสาธารณะและการรบัร้ใ้นสงัค์มด้านปััญญา
ปัระดิษฐ์ การปัระยุกต์ใช้ปััญญาปัระดิษฐ์กับเทค์โนโลยีอุ่�น ๆ เช่น หุ่นยนต์และระบบอัุตโนมัติ การส่งเสริม 
การวิจััย พััฒนาเทค์โนโลยี และการถ่ายทอุดค์วามร้้ให้กับผ้้ิใช้งานและผิ้้ปัระกอุบการทั�วไปั และการพััฒนา 
ขดีค์วามสามารถด้านปััญญาปัระดิษฐใ์ห้กับผ้้ิปัระกอุบการในอุุตสาหกรรม

ภายใต้ยุทธศึาสตร์ปัระเทศึไทย 4.0 เศึรษฐกิจัดิจิัทัลที�เทค์โนโลยีสารสนเทศึและนวัตกรรมสมัยใหม่ 
ถ้กนำาเขา้มาผินวกกับอุุตสาหกรรมแขนงต่าง ๆ อุยา่งแยกไม่อุอุก ทั�งภาค์รฐัและเอุกชนต่างต้อุงทำางานรว่มกัน 
เพั่�อุรับม่อุกับการเปัลี�ยนแปัลงที�เกิดขึ�นจัากค์ล่�นขอุงเทค์โนโลยีที�ถั�งโถมเข้ามา โดยเฉพัาะอุย่างยิ�งเทค์โนโลยี
เกี�ยวกับหุ่นยนต์ (Robotics & Automation) และปััญญาปัระดิษฐ ์(Artificial Intelligence: AI) ที�แทรกตัวเขา้
มามีบทบาทในหลายธุรกิจัและอุุตสาหกรรม ทำาให้การทำางานขอุงมนษุย์เปัลี�ยนร้ปัแบบไปัจัากเดิมอุยา่งสิ�นเชงิ
 ในเด่อุนสงิหาค์ม 2560 ค์ณะรฐัมนตรมีีมติเห็นชอุบในหลักการมาตรการพััฒนาอุุตสาหกรรมหุน่ยนต์และระบบ
อัุตโนมัติ โดยมอุบหมายให้กระทรวงอุุตสาหกรรมเป็ันหน่วยงานหลักในการติดตามการดำาเนินงานให้เกิดผิล 
เป็ันร้ปัธรรม โดยสอุดค์ล้อุงกับยุทธศึาสตร ์10 อุุตสาหกรรมเป้ัาหมาย ที�จัะขบัเค์ล่�อุนเศึรษฐกิจัไทยในอุนาค์ต 
ทำาให้มีการพัฒันาอุุตสาหกรรม นำาหุน่ยนต์และระบบอัุตโนมัติมาใชใ้นภาค์อุุตสาหกรรมเพัิ�มมากขึ�นเป็ันลำาดับ 
และในปีันี�กำาลังมีการเตรียมการเพ่ั�อุนำาเสนอุมาตรการพััฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมปััญญาปัระดิษฐ์ (AI)  
ให้เป็ัน “ว่ารัะแห้่งชิาติ้” เพ่ั�อุเสริมจุัดแข็งให้กับการขับเค์ล่�อุนเศึรษฐกิจัไทยและเพัิ�มศัึกยภาพัในการแข่งขัน 
ต่อุไปัในระยะยาว ดังปัรากฏิในยุทธศึาสตรช์าติ 20 ปีั (พั.ศึ. 2561 - 2580) การสง่เสรมิปััญญาปัระดิษฐเ์ป็ัน 
ฐานขับเค์ล่�อุนปัระเทศึในอุนาค์ต (AI for All) มีวัตถปุัระสงค์์เพ่ั�อุพัฒันากำาลังค์นและสรา้งค์วามตระหนักด้าน
เทค์โนโลยปัีัญญาปัระดิษฐ ์เพ่ั�อุรอุงรบัการเปัลี�ยนผ่ิานขอุงภาค์เศึรษฐกิจัและสงัค์มจัากยุค์เทค์โนโลยสีารสนเทศึ
ไปัส้ยุ่ค์ปััญญาปัระดิษฐ ์โดยโปรัแกรัมีนี�มีเีป้าปรัะสงค์ห้ลักเพื�อพัฒนากำาลังคนท้ี�สามีารัถีสรัา้ง พฒันาเครัื�อง
มีือท้างปญัญาปรัะดิษฐ ์และท้ำางานโดยใชิเ้ท้คโนโลย ีปญัญาปรัะดิษฐ ์และสง่เสรัมิีการัใช้ิปญัญาปรัะดิษฐ์
เพื�อเปน็ฐานในการัขบัเคลื�อนเศรัษฐกิจำและสงัคมีของปรัะเท้ศ
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โปร์แกร์มท่� 5

ส�งเสริ์มการ์วิิจััยขั้�นแนวิหน้า และการ์วิิจััยพื�นฐานท่�ปร์ะเทศไทยม่
ศักยภาพ

ปัระเทศึกำาลังพัฒันา หรอุ่ปัระเทศึที�เศึรษฐกิจัและสงัค์มยงัไมมั่�นค์งมคี์วามเช่�อุว่า ปัระเทศึขอุงตนยงัไมมี่
ค์วามพัรอุ้มที�จัะลงทนุเพั่�อุการวิจััยทางวิทยาศึาสตรพ่์ั�นฐานและการวิจััยขั�นแนวหน้าที�เป็ันการลงทนุที�มีม้ลค่์า
สง้และไมเ่ห็นผิลลัพัธใ์นระยะสั�น สว่นใหญจึ่ังเป็ันการลงทนุที�ให้ผิลตอุบแทนอุยา่งรวดเรว็ ใชก้ารซึ่่�อุเทค์โนโลยี
จัากต่างปัระเทศึมาเป็ันเค์ร่�อุงม่อุในการพััฒนาอุุตสาหกรรมและการเกษตร ซึึ่�งผิลลัพัธ์ก็ค่์อุ การทำางานหนัก 
แต่ได้ผิลตอุบแทนน้อุย ค์วามได้เปัรียบทางด้านทรัพัยากรธรรมชาติที�มีถ้กใช้เป็ันเพีัยงวัตถุดิบโดยไม่มีการ 
สร้างม้ลค่์าเพัิ�ม และมักพัึ�งพัาการลงทุนจัากต่างปัระเทศึในการนำาเข้าเทค์โนโลยีมาใช้ รวมไปัถึงการถ่ายทอุด
เทค์โนโลยทีี�ต้อุงพัึ�งพัาผิ้เ้ชี�ยวชาญและเทค์โนโลยจีัากภายนอุก นำาไปัส้ค่์วามไมมั่�นค์งและไมยั่�งย่นในการพัฒันา
ปัระเทศึ และกลายเป็ันภาระทางการค์ลังขอุงปัระเทศึในระยะยาว เน่�อุงจัากต้นทุนการซึ่่�อุเทค์โนโลยีส้งขึ�น 
เร่�อุย ๆ ตามระดับค์วามซัึ่บซ้ึ่อุนขอุงอุุตสาหกรรมการผิลิต

ในสภาวการณ์ที�ปัระเทศึไทยกำาลังเผิชิญกับการพึั�งพัาเทค์โนโลยีและการลงทุนจัากต่างชาติดังกล่าว  
ได้สะท้อุนอุอุกมาเป็ันการขาดดุลการชำาระเงินทางเทค์โนโลยีกว่าปีัละสอุงแสนล้านบาท ซึึ่�งในปรัะเท้ศพัฒนาแล้ว่
ท้ี�สามีารัถีก้าว่ข้ามีกับดักรัายได้ปานกลางได้นั�น จำะต้้องเป็นปรัะเท้ศท้ี�มีเีท้คโนโลยเีป็นของต้นเองและใชิ้
เปน็ฐานในการัพฒันาเศรัษฐกิจำ สงัคมี และคว่ามีมีั�นคงของปรัะเท้ศ แต่้ทั้�งนี�การัสรัา้งเท้คโนโลยจีำะเกิดขึ�น
ได้ก็ต่้อเมีื�อมีคีว่ามีร้ัพ้ื�นฐานท้างวิ่ท้ยาศาสต้รัเ์พยีงพอท้ี�จำะนำามีาใชิต่้้อยอดการัวิ่จัำยและพฒันา ปรัะกอบกับ
คว่ามีคิดสรัา้งสรัรัค์ท้ี�จำะปรัะยุกต์้ใชิค้ว่ามีร้ันั้�นให้เ้กิดปรัะโยชิน์โดยเฉัพาะในด้านอุต้สาห้กรัรัมี

ในปััจัจุับนัอุงค์์ค์วามร้ด้้านวิทยาศึาสตรแ์ละเทค์โนโลยทีี�เกิดขึ�นใหมจ่ัะมีรากฐานการวิจััยที�มาจัากทั�งด้าน
วิทยาศึาสตรบ์รสิทุธิ�และวิทยาศึาสตรป์ัระยุกต์ โดยการวิจััยขั�นแนวหน้า (Frontier Research) นั�นจัะมีทิศึทาง
มุ่งไปัส้่ค์วามเป็ันพ่ั�นฐานขั�นส้งที�เป็ันอุงค์์ค์วามร้้ใหม่ (Fundamental Advancement Beyond Frontier of 
Knowledge) โดยไม่ได้จัำากัดว่าต้อุงเป็ันงานวิจััยพั่�นฐาน งานวิจััยปัระยุกต์ หร่อุงานวิจััยอุุตสาหกรรม ดังนั�น
ผิลลัพัธที์�ได้จัากการวิจััยขั�นแนวหน้านั�น อุาจัจัำาแนกตามวัตถปุัระสงค์์ขา้งต้นได้เป็ัน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) งาน
วิจััยที�นำาไปัส้ก่ารค้์นพับสิ�งใหม่ (New Discovery) 2) การทำาสำาเรจ็ัค์รั�งแรกในโลก (First in Class) 3) การสร้าง
สิ�งที�ดีที�สดุในโลก (Best in Class) ซึึ่�งทั�งสามปัระเภทนี�ล้วนแต่ก้าวขา้มขอุบเขตขอุงค์วามร้ทั้�งสิ�น 

อุยา่งไรก็ดี สิ�งท้ี�อาจำจำะชิว่่ยให้้จำำาแนกงานวิ่จัำยพื�นฐานและงานวิ่จัำยขั�นแนว่ห้น้าก็คือ เปา้ห้มีายในการั
ต้อบสนองคว่ามีท้้าท้ายท้ี�จำะเกิดขึ�นในอนาคต้ งานวิ่จัำยพื�นฐานมีุง่สรัา้งคว่ามีร้ัใ้ห้มีโ่ดยไมีก่ล่าว่ถึีงเปา้ห้มีาย
ในการัต้อบสนองคว่ามีท้้าท้ายของอนาคต้ ในขณะท้ี�งานวิ่จัำยขั�นแนว่ห้น้าคำานึงถึีงเปา้ห้มีายในการัต้อบสนอง
คว่ามีท้้าท้ายดังกล่าว่ ปัระวัติศึาสตร์ที�ผิ่านมาแสดงให้เห็นว่าการวิจััยทั�งสอุงแบบเก่�อุก้ลและพัึ�งพัาอุาศึัยกัน 
หากสามารถลงทุนการวิจััยทั�งสอุงกลุ่มอุย่างสมดุล จัะก่อุให้เกิดปัระสิทธิภาพัทั�งในการสร้างค์วามร้้ใหม ่ 
สรา้งเทค์โนโลยใีหม่และสรา้งค์วามพัร้อุมในการรับม่อุกับค์วามท้าทายในอุนาค์ต
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สำาหรบัปัระเทศึไทยมีค์วามพัร้อุมในด้านต่าง ๆ  ที�จัะทำาให้เราก้าวไปัเป็ันเจ้ัาขอุงเทค์โนโลยีได้ แต่ยงัขาด
ค์วามเช่�อุมั�น แรงจ้ังใจั และเงินทุนสนับสนุนในระยะยาวอุยา่งต่อุเน่�อุง ในการสรา้งโอุกาสให้ปัระเทศึเป็ันผ้้ินำา
ด้านวิทยาศึาสตร์และเทค์โนโลยี ซึึ่�งปัระเทศึไทยเป็ันหนึ�งในไม่กี�ปัระเทศึที�มีการให้ทนุศึึกษาต่อุด้านวิทยาศึาสตร์
และเทค์โนโลยใีนต่างปัระเทศึอุยา่งมากมาย และศัึกยภาพัขอุงเด็กไทยก็อุย้ใ่นระดับแนวหน้า ขาดเพัยีงการสง่
เสริมศัึกยภาพัและสานต่อุเค์รอุ่ขา่ยภายหลังจับการศึึกษา ทั�งนี� เน่�อุงจัากธรรมชาติขอุงงานวิจััยขั�นแนวหนา้นั�น
มีค์วามเสี�ยงสง้ มีการแขง่ขนัสง้ ต้อุงใชง้บปัระมาณมากและใชร้ะยะเวลานาน แต่ผิลลัพัธที์�ได้จัะสามารถสรา้ง
ผิลกระทบที�สำาคั์ญและกว้างขวาง เกิดปัระโยชน์ได้อุยา่งยั�งยน่ อุยา่งไรก็ตาม งานวิจััยในลักษณะนี�จัะไม่สามารถ
เกิดขึ�นในปัระเทศึกำาลังพัฒันาที�ภาค์เอุกชนส่วนใหญ่รวมไปัถึงกลุ่มวิสาหกิจัเริ�มต้น (Startup) ยงัไม่เข้มแข็งพัอุ
และยังขับเค์ล่�อุนด้วยเศึรษฐกิจัจัากฐานเทค์โนโลยีและนวัตกรรมที�หวังผิลตอุบแทนในระยะสั�น ดังนั�นภาค์รัฐ
จึังต้อุงเป็ันผ้้ินำาในการลงทนุงานวิจััยขั�นแนวหน้า เพ่ั�อุเป็ันการลงทนุให้กับ
ปัระเทศึในการสรา้งฐานค์วามร้ที้�มั�นค์งถาวร

“วิ่จัำยขั�นแนว่ห้น้า” ห้รัือท้ี�เรัียกว่่า Frontier Research ท้ี�มี ี
คว่ามีเปน็เลิศในรัะดับโลก การัลงท้นุด้านนี�จึำงมีคีว่ามีจำำาเปน็เพื�อพฒันา
องค์คว่ามีร้ั้ด้านวิ่ท้ยาศาสต้รั์และเท้คโนโลยี ท้ี�เห้มีาะสมีกับลักษณะ
เฉัพาะของคนไท้ย และเพิ�มีศกัยภาพในการัรับัมีอืภัยคกุคามีอันเกิดจำาก
การัพฒันาเท้คโนโลยที้ี�เปลี�ยนแปลงอยา่งฉัับพลัน รัว่มีทั้�งสามีารัถีพึ�งพา
ตั้ว่เองได้ในยุคท้ี�มีกีารัเชิื�อมีโยงรัะห้ว่่างปรัะเท้ศในทุ้กมีิติ้ท้างเศรัษฐกิจำ
และสังคมี ปััจัจุับันการจัำาแนกการวิจััยพั่�นฐานและการวิจััยปัระยุกต์เริ�ม 
ไม่ชัดเจัน เน่�อุงจัากค์วามร้้และเทค์โนโลยีที�เกิดขึ�นใหม่ล้วนมีรากฐานจัาก
การวิจััยที�ซึ่อุ้นทับกันมากขึ�น ดังนั�นการสง่เสริมการวิจััยขั�นแนวหน้า (Frontier Research) จึังมุง่ไปัในทิศึทางที�
นำาไปัส้่ค์วามเปั็นพั่�นฐานขั�นส้งที�เป็ันอุงค์์ค์วามร้้ใหม่ (Fundamental Advancement Beyond Frontier of 
Knowledge) โดยไมไ่ด้จัำากัดว่าต้อุงเป็ันงานวิจััยพ่ั�นฐาน งานวิจััยปัระยุกต์ หรอุ่งานวิจััยอุุตสาหกรรม 

ดังนั�นการวิจััยขั�นแนวหน้าจึังมีเป้ัาหมายในการตอุบสนอุงค์วามท้าทายที�จัะเกิดขึ�นในอุนาค์ต ซึ่ึ�งอุาจัจัะ
ปัระกอุบด้วยโปัรแกรมย่อุย ดังนี� การแพัทย์และสาธารณสุขขั�นแนวหน้า (Health Frontier) และการวิจััย 
พ่ั�นฐาน (Basic Research) Food for the Future, Future Energy การวิจััยพั่�นฐานด้านสังค์มศึาสตร์ มนุษยศึาสตร์
 และศิึลปักรรมศึาสตร์ Quantum Research Genomics Research และ Open Society สงัค์มสันติปัระชาธรรม
 เป็ันต้น โดยโปัรแกรมนี�มีเป้ัาปัระสงค์์หลักเพื�อพัฒนารัะบบนิเว่ศการัวิ่จัำยพื�นฐานและการัวิ่จัำยขั�นแนว่ห้น้าท้ี�
ส่งเสรัิมีและอำานว่ยคว่ามีสะดว่กในการัท้ำาวิ่จัำยและนวั่ต้กรัรัมี และพัฒนาองค์คว่ามีร้ั้ด้านวิ่ท้ยาศาสต้รั ์
สงัคมีศาสต้รั ์มีนุษยศาสต้รั ์และเท้คโนโลย ีเพื�อสรัา้งองค์คว่ามีร้ัท้้ี�เห้มีาะสมีกับลักษณะเฉัพาะของคนไท้ย
สรัา้งโอกาสให้ค้นไท้ยเปน็เจ้ำาของเท้คโนโลยแีละนวั่ต้กรัรัมีท้ี�ต้อบสนองต่้อโจำท้ยท้์้าท้ายในอนาคต้
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โปร์แกร์มท่� 6

พัฒนาโคร์งสร้์างพื�นฐานทางการ์วิิจััยท่�สำาคัญ
การยกระดับการพััฒนาปัระเทศึไทยไปัส้่อุนาค์ต จัำาเป็ันต้อุงปัรับเปัลี�ยนจัากการลงทุนที�ตอุบโจัทย์ 

ระยะสั�น ไปัส้่การลงทุนที�จัะเปั็นรากฐานขอุงการพััฒนาในระยะยาวให้ได้มากขึ�น โดยเฉพัาะการลงทุนในการ
พััฒนาบุค์ค์ลและสถาบันค์วามร้้ เพ่ั�อุให้ค์นไทยมีค์วามร้้และทักษะที�สอุดค์ล้อุงกับการทำางานและการใช้ชีวิต 
ในศึตวรรษที� 21 และเพั่�อุให้ก้าวทันกับแนวโน้มขอุงโลกที�เปัลี�ยนแปัลงไปั รวมถึงการสรา้งอุงค์์ค์วามร้จ้ัากงาน
วิจััยในสาขาที�ปัระเทศึไทยมีศัึกยภาพัและการพััฒนาโค์รงสร้างพั่�นฐานขนาดใหญ่เพ่ั�อุการวิจััยและนวัตกรรม 
ทั�งนี�เพั่�อุให้ปัระเทศึไทยสามารถพััฒนาเทค์โนโลยีและนวัตกรรมเป็ันขอุงตนเอุง และก้าวส้่ค์วามเป็ันผ้้ินำาใน
สาขาที�เป็ันจุัดแข็งขอุงปัระเทศึ เพั่�อุลดการพัึ�งพัาทรัพัยากรบุค์ค์ลผ้้ิเชี�ยวชาญจัากต่างปัระเทศึ ลดการนำาเข้า
เทค์โนโลยจีัากต่างปัระเทศึซึ่ึ�งจัะนำาไปัส้ก่ารขาดดลุทางเศึรษฐกิจั และเพั่�อุสรา้งขดีค์วามสามารถในการแขง่ขนั
ให้กับปัระเทศึในระยะยาว และผิลักดันให้ปัระเทศึไทยกลายเป็ันปัระเทศึพัฒันาแล้ว

ปัระเทศึไทยยังขาดโค์รงสร้างพั่�นฐานขนาดใหญ่ที�เพัียงพัอุต่อุการรอุงรับการวิจััยในอุนาค์ต ดังนั�น 
การสนับสนุนการลงทนุสรา้งและพัฒันาโค์รงสร้างพั่�นฐานเพั่�อุการวิจััยในสเกลใหญ ่(Big Science) ที�สามารถ
รอุงรับทั�งการวิจััยขั�นส้งรวมไปัถึงโจัทย์ค์วามท้าทายในระดับโลก จึังมีค์วามสำาคั์ญ เพ่ั�อุมุ่งสร้างค์วามเป็ันเลิศึ
เพัิ�มค์วามสามารถในการแข่งขัน สร้างค์วามมั�งคั์�งทางเศึรษฐกิจัอุย่างยั�งย่น และสร้างค์วามร่วมม่อุทั�งในและ 
ต่างปัระเทศึ โดยต้อุงอุาศึยัการอุอุกแบบบรหิารจััดการและการบรกิารที�ดี มีการขบัเค์ล่�อุนโค์รงการที�เหมาะสม
ผิา่นค์ณะทำางานที�เป็ันทางการและไม่เป็ันทางการ มีการวางแผินการส่�อุสารโดยค์ำานึงถึงผ้้ิใชบ้รกิารเป็ันสำาคั์ญ
และติดตามพััฒนาการอุยา่งเท่าทัน อีุกทั�งต้อุงมีการปัรับปัรุงแผินงานให้สอุดค์ล้อุงกับบรบิทที�เปัลี�ยนไปั

แผินแมบ่ทภายใต้ยุทธศึาสตร์ชาติ (23) การวิจััยและพัฒันานวัตกรรม (พั.ศึ. 2561 - 2580) แผินยอุ่ย 
ที� 5 กล่าวถึง ด้านปััจัจััยสนับสนุนในการวิจััยและพััฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นการพััฒนาปััจัจััยสนับสนุน อุาทิ 
โค์รงสร้างพั่�นฐานและสิ�งอุำานวยค์วามสะดวกด้านการวิจััยและพััฒนานวัตกรรม ระบบบริหารจััดการงานวิจััย
เพั่�อุนำาไปัส้่การใช้ปัระโยชน์อุย่างเป็ันร้ปัธรรม การพััฒนามาตรการแรงจ้ังใจัเพั่�อุส่งเสริมให้ภาค์เอุกชนลงทุน
วิจััยและนวัตกรรม การเพิั�มจัำานวนบุค์ลากรวิจััยและนวัตกรรมในภาค์รัฐ ภาค์การศึึกษา และภาค์เอุกชน  
รวมทั�งการพััฒนามาตรฐาน ระบบค์ุณภาพั และการวิเค์ราะห์ทดสอุบ ปัระเทศึไทยยังขาดโค์รงสร้างพั่�นฐาน
ขนาดใหญที่�เพีัยงพัอุต่อุการรอุงรบัการวิจััยในอุนาค์ต 

ดังนั�น การสนับสนุนการลงทนุสรา้งและพัฒันาโค์รงสรา้งพั่�นฐานเพั่�อุการวิจััยในสเกลใหญ ่(Big Science) 
ที�สามารถรอุงรับทั�งการวิจััยขั�นสง้รวมไปัถึงโจัทย์ค์วามท้าทายในระดับโลก จึังมีค์วามสำาคั์ญ เพ่ั�อุมุง่สร้างค์วาม
เป็ันเลิศึ เพิั�มค์วามสามารถในการแขง่ขนั สร้างค์วามมั�งคั์�งทางเศึรษฐกิจัอุยา่งยั�งยน่ และสร้างค์วามรว่มม่อุทั�ง
ในและต่างปัระเทศึ โดยต้อุงอุาศัึยการอุอุกแบบบริหารจััดการและการบริการที�ดี มีการขับเค์ล่�อุนโค์รงการที�
เหมาะสมผิ่านค์ณะทำางานที�เป็ันทางการและไม่เป็ันทางการ มีการวางแผินการส่�อุสารโดยค์ำานึงถึงผ้้ิใช้บริการ
เป็ันสำาคั์ญ และติดตามพััฒนาการอุยา่งเท่าทัน อีุกทั�งต้อุงปัรบัปัรุงแผินงานให้สอุดค์ล้อุงกับบรบิทที�เปัลี�ยนไปั 
ซึ่ึ�งมีโจัทยก์ารขบัเค์ล่�อุน อุาทิ การสรา้งอุงค์์ค์วามร้พ้ั่�นฐานในระดับปัระเทศึ การพัฒันาระบบวิจััยและนวัตกรรม
ในระดับปัระเทศึ การสรา้งค์วามมั�นค์งทางเศึรษฐกิจั การพัฒันาสงัค์มและสิ�งแวดล้อุม การพัฒันาด้านนิวเค์ลียร์
ขอุงปัระเทศึ โดยโปัรแกรมนี�มีเป้ัาปัระสงค์์หลักเพ่ั�อุโค์รงสร้างพั่�นฐานเพ่ั�อุการวิจััยในสเกลใหญ่ที�จัำาเป็ันต่อุการ
พััฒนาอุุตสาหกรรมยุทธศึาสตรแ์ละค์วามมั�นค์งขอุงปัระเทศึได้รบัการพัฒันาอุยา่งเหมาะสม
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แพลตฟ อุร์์มท่� 2
การ์วิิจััยและสร้์างนวัิตกร์ร์มเพื�อุตอุบโจัทย์ท้าทายข้อุง
สังคม 

โปร์แกร์มท่� 7  
โจัทย์ท้าทายด้านทรั์พยากร์ สิ�งแวิดล้อุม และการ์เกษตร์ 

การพััฒนาขอุงปัระเทศึไทยที�ผิ่านมา ได้ระดมใช้ทรัพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อุมซึึ่�งเป็ันปััจัจััยที�มีอุย้่
อุยา่งจัำากัดในอัุตราที�สง้มากและเปัน็ไปัอุยา่งไมมี่ปัระสทิธภิาพั ทำาใหท้รพััยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อุมรอุ่ยหรอุ
และเส่�อุมโทรมลงอุยา่งรวดเร็ว ทั�งพ่ั�นที�ป่ัาไม้ที�ลดลง ค์วามหลากหลายทางชวีภาพัถก้ค์กุค์าม ทรพััยากรนำาที�ยงั
ไมส่ามารถจััดสรรได้ตามต้อุงการได้อุยา่งเต็มศัึกยภาพัและมีค์วามเสี�ยงในการขาดแค์ลนในอุนาค์ต สง่ผิลกระทบ
ต่อุการพัฒันาปัระเทศึให้เจัริญก้าวหน้า นอุกจัากนี� ปัระเทศึไทยกำาลังเผิชิญกับปััญหามลพิัษทางสิ�งแวดล้อุม ได้แก่
มลพัิษทางนำาส่วนใหญ่เกิดจัากนำาทิ�งจัากที�อุย้่อุาศัึย นำาที�มีสารพัิษตกค้์างจัากแหล่งเกษตรกรรมที�มีปุั�ยและ 
ยากำาจััดศัึตร้พั่ช นำาเสียจัากโรงงานอุุตสาหกรรม จัากสถิติเกณฑ์์ค์ุณภาพันำา (WQI) ในปีั 2561 ได้รายงานว่า  
ไมมี่แหล่งนำาที�อุย้ใ่นเกณฑ์์ดีมาก สว่นใหญอุ่ย้ใ่นเกณฑ์์ดีและพัอุใช ้และยงัมีเกณฑ์์เส่�อุมโทรมอุย้ร่อุ้ยละ 12 

ขณะที�มลพิัษทางอุากาศึเกิดจัากค์วันขอุงยานพัาหนะและโรงงานอุุตสาหกรรม และการเผิาในที�โล่งขอุง
การเกษตร ซึ่ึ�งมีผิลกระทบต่อุสขุภาพัขอุงมนุษย์โดยตรง เชน่ ฝุ่ึน PM2.5, PM10 จัากขอุ้ม้ลในชว่ง 10 ปีัที�ผิา่นมา
พับว่า ค่์าดังกล่าวเกินมาตรฐาน และมลพัษิที�เกิดจัากขยะม้ลฝึอุยและสิ�งปัฏิิกล้สว่นใหญเ่ป็ันการกระทำาขอุงมนษุย์
ซึ่ึ�งในปีั 2561 กรมค์วบคุ์มมลพัษิค์าดการณป์ัรมิาณขยะม้ลฝึอุยทั�งปัระเทศึอุย้ที่�ปัระมาณ 27.93 ล้านตัน มีปัรมิาณ
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ขยะพัลาสติก 2 ล้านตัน สามารถนำาเขา้ส้ร่ะบบรไีซึ่เคิ์ลได้ปัระมาณ 5 แสนตัน (สว่นใหญเ่ป็ันขวดพัลาสติก) สว่น
ที�เหล่อุเป็ันขยะพัลาสติกที�ถก้ทิ�ง 1.5 ล้านตัน ที�มีการจััดการอุยา่งไมถ่ก้ต้อุง 

สำาหรบัขยะพัลาสติกเม่�อุตกลงไปัในทะเล ทำาให้เกิดการแตกตัวกลายเป็ันไมโค์รพัลาสติก ซึึ่�งเป็ันพัลาสติก
ที�มีขนาดเล็กที�สัตว์ทะเลสามารถบริโภค์เข้าไปัได้โดยไม่ตั�งใจั ทำาให้ตัวสัตว์เหล่านั�นเกิดการปันเปั้� อุนขอุงไมโค์ร
พัลาสติก และอุาจัก่อุให้เกิดผิลกระทบต่อุสัตว์ รวมถึงมนุษย์ที�บริโภค์สัตว์ที�มีการปันเปั้� อุนขอุงไมโค์รพัลาสติก  
โดยปัระเทศึไทยถ้กจััดลำาดับให้อุย้่ในลำาดับ 9 ขอุงปัระเทศึที�มีค์วามเสี�ยงส้งในโลกที�ได้รับผิลกระทบจัากการ
เปัลี�ยนแปัลงสภาพัภ้มิอุากาศึในระยะยาว โดยอุ้างอิุงจัาก German watch ได้ปัระเมินและจััดอัุนดับปัระเทศึที�มี
ค์วามเสี�ยงต่อุการเปัลี�ยนแปัลงสภาพัภ้มิอุากาศึขอุงโลก ในระหว่างปีั 2540 - 2559 (The Long-Term Climate 
Risk Index (CRI): World Map of the Global Climate Risk Index 1997 - 2016) และค์าดว่าจัะมีค์วามรุนแรง
มากขึ�น บอุ่ยค์รั�งขึ�น และขยายขอุบเขตมากขึ�น 

จำากปญัห้าสิ�งแว่ดล้อมี การัจัำดการัท้รัพัยากรัธรัรัมีชิาติ้และผลกรัะท้บจำากการัเปลี�ยนแปลงสภาพภ้มีิ
อากาศดังกล่าว่ เป็นเห้ตุ้ให้้ต้้องมีกีารับรัหิ้ารัจัำดการัท้รัพัยากรัธรัรัมีชิาติ้และสิ�งแว่ดล้อมีอย่างบ้รัณาการัใน
ปรัะเด็นท้ี�สำาคัญ อุาทิ การบริหารจััดการทรัพัยากรนำา การลดมลพิัษ เชน่ PM2.5 การลดขยะพัลาสติกในทะเล 
การสง่เสรมิการใชพ้ัลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) รวมทั�งเช่�อุเพัลิงชวีภาพัภายในปัระเทศึและลดการ
ใช้พัลังงาน (Energy Efficiency) การสร้างภ้มิค์ุ้มกันและเพัิ�มขีดค์วามสามารถในการปัรับตัวเพ่ั�อุรอุงรับการ
เปัลี�ยนแปัลงสภาพัภ้มิอุากาศึ การพััฒนาอุุตสาหกรรมภายใต้แนวคิ์ดเศึรษฐกิจัหมุนเวียน และการเพัิ�มขีดค์วาม
สามารถให้เกษตรกรเป็ัน Smart Farmer ที�มีค์วามเป็ันอุย้ที่�ดีขึ�น เป็ันเกษตรแบบผ้้ิปัระกอุบการ (Entrepreneur) 
ที�เหมาะสมกับภ้มินิเวศึขอุงพ่ั�นที� โดยโปรัแกรัมีนี�มีเีปา้ปรัะสงค์ห้ลักเพื�อใชิค้ว่ามีร้ั ้การัวิ่จัำยและนวั่ต้กรัรัมี เพื�อ
จัำดการักับปัญห้าท้้าท้ายเรัง่ด่ว่นสำาคัญของปรัะเท้ศในด้านท้รัพัยากรัธรัรัมีชิาติ้และสิ�งแว่ดล้อมี การัเกษต้รั 
และบรัรัลเุปา้ห้มีายการัพฒันาท้ี�ยั�งยนื

โปร์แกร์มท่� 7.1  
ภัยแล้ง (แผนงานสำาคัญ)

ทรพััยากรนำา เป็ันทรัพัยากรที�มีค์วามสำาคั์ญสำาหรบัการดำารงชวิีตขอุงมนุษย์ ซึึ่�งถก้ใชเ้พั่�อุกิจักรรมต่าง ๆ 
ในชวิีตปัระจัำาวัน ทั�งเพ่ั�อุการบรโิภค์และอุุปัโภค์ เกษตรกรรม อุุตสาหกรรม รวมถึงเพั่�อุปัรับสมดลุขอุงระบบนิเวศึ
โดยปัระเทศึไทยมีค์วามต้อุงการในการใช้นำาเพัิ�มขึ�นจัากการขยายตัวขอุงเม่อุงและเศึรษฐกิจั ด้วยค์วามต้อุงการที�
เพัิ�มมากขึ�นทำาให้การบริหารจััดการนำาขาดการค์ำานึงถึงศัึกยภาพัขอุงลุ่มนำา และปัระสิทธิภาพัในการใช้นำาเพั่�อุ 
การผิลิตและอุุปัโภค์ โดยเฉพัาะในภาวะภัยแล้งหรอุ่นำาท่วม จึังสง่ผิลกระทบให้เกิดค์วามเสยีหายอุยา่งกว้างขวาง
ในด้านต่าง ๆ อุาทิ อุุทกภัยและภัยแล้งที�เกิดบ่อุยและรุนแรงมากขึ�น การเปัลี�ยนแปัลงสภาพัภ้มิอุากาศึโลกต่อุ
ปััญหานำา เป็ันต้น ด้วยการเติบโตในการใช้ทรัพัยากรนำาที�หลากหลาย จึังจำำาเป็นต้้องมีีการับรัิห้ารัจัำดการันำา 
แบบบ้รัณาการัห้รัอืคว่ามีมีั�นคงด้านนำา เพื�อชิว่่ยพัฒนาการับรัหิ้ารัจัำดการันำาของปรัะเท้ศให้้สามีารัถีบรัรัเท้า
ห้รัอืแก้ปญัห้าได้อยา่งมีั�นคงและยั�งยนื
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เน่�อุงจัากปััญหาภัยแล้งเป็ันภัยธรรมชาติที�ก่อุให้เกิดค์วามเสยีหายทางเศึรษฐกิจั สงัค์ม และวัฒนธรรม 
จัากการขาดแค์ลนนำาเพ่ั�อุการอุุปัโภค์บริโภค์ และการขาดแค์ลนนำาเพั่�อุการทำาเกษตรกรรมที�ต้อุงพัึ�งพัาแหล่ง
นำาจัากธรรมชาติ และมีผิลกระทบทางอุ้อุม ได้แก่ การอุพัยพัทิ�งที�ดินทำากิน ละทิ�งที�อุย้อุ่าศัึยเพั่�อุหางานทำาใน
เม่อุง ซึ่ึ�งเปั็นที�ปัระจัักษ์แล้วว่าได้ก่อุให้เกิดปััญหาต่อุเน่�อุงทั�งทางด้านเศึรษฐกิจั สังค์ม และวัฒนธรรม ดังนั�น 
การเตรียมค์วามพัร้อุมป้ัอุงกัน แก้ไข ค์วบคุ์ม ระงับ หร่อุบรรเทาผิลร้ายจัากค์วามเสียหายด้านนำาที�เกิดขึ�นได้
อุยา่งทันท่วงที และเป็ันเค์ร่�อุงม่อุขอุงรฐับาลในการบรหิารจััดการทรพััยากรนำาในกรณเีกิดภาวะวิกฤติ จึังต้อุง
มีการศึึกษาติดตามขอุ้ม้ลและสถานการณน์ำาอุยา่งต่อุเน่�อุงอุยา่งน้อุยทกุ 3 - 5 ปีั เพ่ั�อุให้ทันกับสถานการณแ์ละ
นำามาพัฒันาปัรับปัรุงและกำาหนดมาตรการที�เหมาะสมสำาหรับการบริหารจััดการภัยแล้งเชิงพั่�นที�อุยา่งค์รบวงจัร
สำานักงานการวิจััยแห่งชาติ (วช.) เป็ันส่วนราชการภายใต้กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจััย 
และนวัตกรรม มีภารกิจัหน้าที�ในการให้ทุนวิจััยและนวัตกรรมแก่นักวิจััยและสถาบันวิจััย มหาวิทยาลัย และ
สถาบันการศึึกษา ค์รอุบค์ลุมการวิจััยพั่�นฐาน วิจััยปัระยุกต์ ทั�งวิทยาศึาสตร์ สังค์มศึาสตร์ และมนุษยศึาสตร์ 
รวมทั�งสหสาขาวิชาการ โดยจััดสรรทุนวิจััยตามยุทธศึาสตร์ชาติ แผินแม่บทภายใต้ยุทธศึาสตร์ชาติ และ
ยุทธศึาสตร์การวิจััย รวมทั�งทนุวิจััยนโยบาย และงานวิจััยพิัเศึษและเร่งด่วนเพ่ั�อุแก้ไขปััญหาเร่งด่วนขอุงปัระเทศึ
โดย วช. เห็นว่าปัระเด็นปััญหาภัยแล้ง เป็ันปััญหาสำาคั์ญและเรง่ด่วนขอุงปัระเทศึที�ต้อุงได้รบัการแก้ไขในทกุด้าน
การสนับสนุนทุนวิจััยเพั่�อุให้ได้ผิลงานวิจััยทั�งทางสังค์มและเศึรษฐกิจั ซึ่ึ�งเป็ันเร่�อุงจัำาเป็ันที�ต้อุงเร่งดำาเนินการ
เพั่�อุปััญหาดังกล่าว



35

โปร์แกร์มท่� 8

สังคมส้งวัิย 
ในการที�โค์รงสร้างสังค์มเข้าส้่สังค์มส้งวัยที�มีสัดส่วนปัระชากรส้งวัยส้งกว่าปัระชากรวัยทำางาน และวัย

เด็ก ส่งผิลต่อุระบบเศึรษฐกิจัและสังค์มอุย่างส้ง กล่าวค่์อุ ในสังค์มจัะมีปัระชากรในวัยทำางานและเป็ันฐานใน
การพัฒันาเศึรษฐกิจัน้อุยลง ในขณะที�มีปัระชากรสง้วัยซึ่ึ�งมีค่์าใชจ่้ัายด้านสขุภาพัสง้ขึ�น เง่�อุนไขดังกล่าวจัะยอุ้น
มาส่งผิลกระทบต่อุระบบเศึรษฐกิจัและระบบสังค์มต่อุไปั ดังนั�น เพ่ั�อุให้ปัระเทศึไทยมีสังค์มส้งวัยที�มีรากฐาน
เขม้แขง็ จัำาเป็ันต้อุงมีการเตรยีมการทั�งในระดับปััจัเจัก ระดับชุมชน/สังค์ม ไปัจันถึงระดับปัระเทศึ 

การให้ค์วามสำาคั์ญต่อุลักษณะเฉพัาะขอุงผ้้ิส้งวัยที�มีทั�งค์วามเปัราะบางและค์วามเข้มแข็งขอุง
ปัระสบการณ์ที�เอุ่�อุต่อุการสร้างสรรค์์ศัึกยภาพัต่อุสงัค์มและตนเอุง เป็ันมิติหลักในการมอุงไปัข้างหน้าต่อุสงัค์ม
ส้งวัย การบ้รณาการค์วามร้้เพ่ั�อุเช่�อุมโยงค์วามเข้าใจัตลอุดทุกช่วงวัยกับสภาพัสังค์ม สิ�งแวดล้อุม ผ้้ิค์นที�แตก
ต่างและหลากหลายไปัด้วยสำานึกและบรบิทขอุงชวิีต

การมีสขุภาพัและค์ณุภาพัชวิีตที�ดี มีระบบสุขภาพัเชงิป้ัอุงกัน ถ่อุเป็ันปััจัจััยสำาคั์ญในระบบสุขภาพั เพั่�อุ
ลดปััญหาค่์าใช้จ่ัายด้านสุขภาพัขอุงปัระเทศึที�จัะส้งขึ�นจัากค่์าใช้จ่ัายด้านสุขภาพัอัุนเกิดจัากโรค์เร่�อุรงัที�เป็ันโรค์
ไมติ่ดต่อุ (Non - Communicable Diseases: NCDs) และโรค์ที�เกิดในผ้้ิสง้อุายุ อีุกปััจัจััยหนึ�งในการสง่เสรมิให้
ปัระชากรมีสขุภาพัและค์ณุภาพัชวิีตที�ดี ค่์อุ ค์วามสามารถในการพัฒันาทักษะและการเรียนร้ต้ลอุดชวิีต ที�จัะ
เป็ันหลักปัระกันสำาหรบัปัระชากรในการดแ้ลสขุภาพักาย สขุภาพัใจั และสามารถจััดการชวิีตได้เป็ันอุยา่งดีตลอุด
ชว่งชวิีต

ระบบเศึรษฐกิจัในสังค์มส้งวัย ถ่อุเป็ันปััจัจััยสำาคั์ญในการมีสังค์มส้งวัยที�มีค์ุณภาพั ทั�งในมุมขอุงค์วาม
สามารถขอุงผ้้ิสง้อุายุที�ยงัค์งค์วามสามารถในการเลี�ยงชีพั การจ้ัางงานที�เหมาะสม การอุอุมเงินเพั่�อุให้เพัยีงพัอุ
ต่อุบั�นปัลายชีวิต จึังจัำาเป็ันต้อุงมีการวิจััยและพััฒนาระบบการเงินและเศึรษฐกิจัที�เหมาะสมและมีเสถียรภาพั
สำาหรบัสงัค์มสง้วัย ซึึ่�งจัะสง่ผิลให้ค่์าใชจ่้ัายขอุงผ้้ิสง้อุายุไมเ่ป็ันภาระต่อุระบบการเงินขอุงภาค์รฐั

โค์รงสร้างพั่�นฐานและระบบเม่อุง เป็ันอีุกปััจัจััยสำาคั์ญในการสง่เสริมและสนับสนุนการมีค์ณุภาพัชีวิตที�
ดี กล่าวค่์อุ เม่อุงที�เอุ่�อุให้ผ้้ิสง้อุายุอุอุกมาใช้ชวิีตได้อุยา่งสะดวกสบาย สามารถเดินทางได้ ดแ้ลตัวเอุงได้ ไม่จัำาเป็ัน
ต้อุงเก็บตัวอุย้่ในที�พัักอุาศัึย ซึ่ึ�งจัะส่งผิลต่อุทั�งสุขภาพักาย และสุขภาพัจิัต การมีโค์รงสร้างพั่�นฐานและระบบ
เม่อุงที�เอุ่�อุต่อุผ้้ิสง้อุายุเกี�ยวข้อุงกับการอุอุกแบบเพ่ั�อุค์นทั�งมวล (Universal Design) หรอุ่ “อุารยสถาปััตย์” ที�
ยงัปัระโยชน์แก่ค์นพักิารด้วย ซึ่ึ�งจัำาเป็ันต้อุงมีกฎหมายและนโยบายสนบัสนุน เพั่�อุให้อุาค์ารสถานที� ระบบขนสง่
สาธารณะ สิ�งแวดล้อุมต่าง ๆ สามารถรอุงรับการใชง้านขอุงค์นทกุกลุ่มโดยไม่จัำากัดสภาพัรา่งกาย 

ค์วามเช่�อุมโยงในสังค์มระหว่างปัระชากรต่างวัย ถ่อุเป็ันปััจัจััยสำาคั์ญอีุกปัระการหนึ�งที�จัะส่งผิลให้เกิด
สงัค์มสง้วัยที�มีค์ณุภาพั กล่าวค่์อุการพััฒนาให้สงัค์มโอุบอุุ้มและเก่�อุหนุนกัน สนับสนุนให้ผ้้ิส้งอุายุดำารงชวิีตอุยา่ง
มีค่์าและมีศัึกดิ�ศึรีขอุงค์วามเป็ันมนุษย์ และยังสามารถมีบทบาทในการเปั็นผ้้ิให้ค์วามร้้ ค์วามเชี�ยวชาญ 
ปัระสบการณที์�สั�งสมมา ถ่ายทอุดส้ค่์นรุน่ต่อุไปั และในทางกลับกัน ปัระชากรวัยต่าง ๆ เห็นคุ์ณค่์าและปัฏิิบติั
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ต่อุผ้้ิส้งอุายุแบบให้เกียรติและเห็นคุ์ณค่์าขอุงค์วามเป็ันมนุษย์ในผ้้ิส้งอุายุ การศึึกษา วิจััย รวมถึงการพััฒนา
กิจักรรมในสงัค์มที�สนับสนุนค์วามเช่�อุมโยงในสงัค์มระหว่างปัระชากรต่างวัย จึังจัำาเป็ันต้อุงมีการดำาเนินการทั�ง
ในเชงิสงัค์มศึาสตร์และมนุษยศึาสตร์เพ่ั�อุสรา้งให้สงัค์มมีค์วามเขม้แขง็

เทค์โนโลยสีมัยใหม่ โดยเฉพัาะ หุน่ยนต์ ปััญญาปัระดิษฐ ์และดิจิัทัล รวมถึงเทค์โนโลยีอุ่�น ๆ ที�นำาไปัส้่
การพัฒันาเทค์โนโลยสีิ�งอุำานวยค์วามสะดวก (Assistive Technology) ถ่อุเป็ันเทค์โนโลยสีำาคั์ญที�จัะสง่เสรมิการ
ใชช้วิีตขอุงผ้้ิส้งอุายุและผ้้ิทพุัพัลภาพัได้อุยา่งเต็มศัึกยภาพัและเต็มสมรรถนะ เพ่ั�อุนำาไปัส้ก่ารมีค์ณุภาพัชวิีตที�ดี
ได้โดยรวมแล้ว การสง่เสริมและสนับสนุนนวัตกรรมเม่อุงเพั่�อุให้มีการพัฒันาอุงค์์ปัระกอุบต่าง ๆ ดังที�กล่าวมา
ให้เอุ่�อุต่อุปัระชากรในสงัค์มสง้วัยจึังมีค์วามจัำาเป็ันอุยา่งยิ�งที�ต้อุงเรง่ให้เกิดการสรา้งอุงค์์ค์วามร้ ้และผิลักดันการ
ใชอุ้งค์์ค์วามร้้ไปัส้ก่ารพััฒนาให้เกิดโค์รงสร้างและระบบสังค์ม รวมถึงนวัตกรรมเม่อุงเพั่�อุสงัค์มสง้วัย

ดังนั�น เพั่�อุให้ปัระเทศึไทยมสีงัค์มสง้วัยที�มีรากฐานเขม้แขง็ จัำาเปัน็ต้อุงมกีารเตรยีมการทั�งในระดับปััจัเจัก
ระดับชุมชน/สงัค์ม ไปัจันถึงระดับปัระเทศึ (แผินผ้ิ้สง้อุายุแห่งชาติ ฉบบัที� 2 (พั.ศึ. 2545 - 2564)) โดยแผิน 
ดังกล่าวได้ให้ค์วามสำาคั์ญต่อุ “ว่งจำรัชิีวิ่ต้” โดยมีวิสัยทัศึน์ “ผ้้ส้งวั่ยเป็นห้ลักชัิยของสังคมี” ปัระกอุบด้วย
ยุทธศึาสตร์ 5 ยุทธศึาสตรห์ลัก โดยให้ค์วามสำาคั์ญกับการพัฒันาค์นในทกุชว่งวัยให้มีค์ณุภาพัชวิีตที�ดีสามารถ
ดำารงชีวิตด้วยตนเอุงอุย่างมีค์ณุค่์าพัร้อุมรับสงัค์มสง้วัย ค์วามเช่�อุมโยงในสังค์มระหว่างปัระชากรต่างวัย ถ่อุเป็ัน
ปััจัจััยสำาคั์ญอีุกปัระการหนึ�งที�จัะส่งผิลให้เกิดสังค์มส้งวัยที�มีค์ุณภาพั โดยโปรัแกรัมีนี�มีีเป้าปรัะสงค์ห้ลัก 
เพื�อพัฒนาคนในทุ้กช่ิว่งวั่ยให้้มีคีุณภาพชิวิี่ต้ท้ี�ดี สามีารัถีดำารังชิวิี่ต้ด้ว่ยต้นเองได้อย่างมีคีุณค่า และสรัา้ง
กลไกท้ี�เอื�อต่้อการัอย้ร่ัว่่มีกันอยา่งมีคีว่ามีสุข พรัอ้มีรับัสังคมีสง้วั่ย
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โปร์แกร์มท่� 9   
สังคมคุณภาพและควิามมั�นคง

การพััฒนาปัระเทศึในระยะ 6 ทศึวรรษที�ผิา่นมา เป็ันการพัฒันาที�เน้นการเติบโตทางเศึรษฐกิจัจันขาด
ค์วามสมดลุและขาดบ้รณาการ เกิดการกระจุักตัวขอุงค์วามมั�งคั์�งและโอุกาสอัุนนำามาซึึ่�งค์วามเหล่�อุมลำาในสงัค์ม
และเกิดปััญหาสิ�งแวดล้อุมจัากการใชท้รพััยากรธรรมชาติอุยา่งไมย่ั�งคิ์ด จึังเป็ันการพัฒันาที�ไมย่ั�งยน่ อัุนนำาไปั
ส้ค่์วามขดัแย้งและค์วามไม่มั�นค์งทางการเม่อุง บั�นทอุนศัึกยภาพัการพัฒันาขอุงปัระเทศึและคุ์ณภาพัชวิีตขอุง
ปัระชาชน 

ดังนั�น การพัฒันาสังค์มไทยให้เป็ันสงัค์มคุ์ณภาพัที�มีค์วามมั�นค์งและยั�งยน่ จึังเป็ันโจัทย์ท้าทายทางสังค์ม
ที�ต้อุงอุาศัึยอุงค์์ค์วามร้้จัากการวิจััยและนวัตกรรมเพั่�อุตอุบโจัทย์ โดยมุ่งยกระดับค์วามมั�นค์งขอุงมนุษย์ (โดย
เฉพัาะค์วามมั�นค์งทางเศึรษฐกิจัสงัค์มขอุงพัลเม่อุง) ค์วามสมานฉันท์ทางสังค์ม การยอุมรบัเป็ันสมาชิกในสงัค์ม
ที�มีสิทธเิสมอุภาค์ (ยอุมรับค์วามแตกต่างหลากหลายในมิติต่าง ๆ เชน่ ชาติพัันธุ ์ ศึาสนา ค์วามเช่�อุ ค์วามคิ์ด
ทางการเม่อุง ฯลฯ) และการเสริมพัลังทางสังค์ม เพัิ�มการมีส่วนร่วมขอุงปัระชาชนและชุมชนในทางการเม่อุง
อุยา่งสร้างสรรค์์ 

ทั�งนี�ต้อุงมีการพัฒันาทรัพัยากรมนุษย์ โดยการเสรมิสรา้งทักษะ ขดีค์วามสามารถ กระบวนการคิ์ดและ
สรา้งสรรค์์ ค์วามเข้าใจัตนเอุงและผ้้ิอุ่�น มีค์วามคิ์ดเชงิวิพัากษ์ (Critical Thinking) ไมต่กเป็ันเหย่�อุขอุงการคิ์ด
ตาม ๆ  กันไปั (Victim of Group Thinking) มีค์วามสามารถ การรบัร้ ้และปัรบัใชเ้ทค์โนโลยีที�เกิดใหม ่(Emerg-
ing Technology) และเทค์โนโลยีที�เป็ันจุัดเปัลี�ยน (Disruptive Technology) อุย่างเท่าทัน ทำาให้สังค์มไทย
สามารถจััดการกับผิลกระทบจัากกระแสโลกาภิวัตน์ ภาวะขา้มแดน การจััดระเบยีบโลกใหมไ่ด้อุยา่งทันท่วงที

แผินพััฒนาเศึรษฐกิจัและสงัค์มแหง่ชาติ ฉบับที� 12 (พั.ศึ. 2560-2564) มุง่พัฒันาให้ค์นไทยทกุชว่งวัย
เป็ันค์นที�สมบ้รณ ์มีค์ณุธรรมจัรยิธรรม มีระเบยีบวินัย มีค่์านิยมที�ดี มีจิัตสาธารณะ และมคี์วามสขุ โดยมสีขุภาวะ
และสขุภาพัที�ดี ค์รอุบค์รวัอุบอุุ่น เป็ันค์นเก่งที�มีทักษะค์วามร้้ค์วามสามารถและพัฒันาตนเอุงได้ต่อุเน่�อุงตลอุด
ชวิีต รวมถึงมีค์วามมั�นค์งทางเศึรษฐกิจัและสังค์ม ได้รบัค์วามเป็ันธรรมในการเขา้ถึงทรพััยากรและบริการทาง
สังค์มที�มีค์ุณภาพั ผ้้ิด้อุยโอุกาสได้รับการพััฒนาศึักยภาพัรวมทั�งชุมชนมีค์วามเข้มแข็งพัึ�งพัาตนเอุงได้ ซึ่ึ�งเป็ัน
รากฐานขอุงการพััฒนาสังค์มค์ุณภาพั โดยโปรัแกรัมีนี�มีเีป้าปรัะสงค์ห้ลักเพื�อสรัา้งสังคมีท้ี�มีกีารัอย้่รัว่่มีกัน
อยา่งสมีานฉัันท์้ มีคีว่ามีมีั�นคงท้างเศรัษฐกิจำสงัคมี และมีกีารัเสรัมิีพลัง เพื�อสรัา้งคว่ามีมีั�นคงท้างสังคมี
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แพลตฟ อุร์์มท่� 3
การ์วิิจััยและสร้์างนวัิตกร์ร์มเพื�อุเพิ�มข่้ดควิามสามาร์ถ
การ์แข้�งขั้น 

โปร์แกร์มท่� 10   
ยกร์ะดับควิามสามาร์ถการ์แข้�งขั้นและวิางร์ากฐานทางเศร์ษฐกิจั

ปัระเทศึที�พััฒนาแล้วมีการแข่งขันอุย่างรุนแรงด้านการพััฒนาเทค์โนโลยีและนวัตกรรม และการสร้าง
ขีดค์วามสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) โดยมีการอุอุกแบบสร้างระบบนิเวศึทางนวัตกรรม  
การสร้างและพััฒนาทรัพัยากรมนุษย์เพ่ั�อุรอุงรับการพััฒนาเทค์โนโลยีใหม่ ๆ ที�กำาลังเข้ามาแทนที�เทค์โนโลยี
เดิม (Disruptive Technology) และการต่อุยอุดพัฒันาเทค์โนโลยทีี�มีอุย้เ่ดิมให้มีปัระสทิธภิาพัและค์ณุภาพัดีขึ�น
อุย่างเป็ันระบบ รวมถึงการพััฒนาเศึรษฐกิจัไปัส้่เศึรษฐกิจัสร้างสรรค์์ (Creative Economy) และเศึรษฐกิจั 
แบง่ปััน (Sharing Economy) สนับสนุนการลงทนุด้านการวิจััยและพััฒนา (R&D Investment) ที�มีค์วามเขม้ขน้
ในโจัทย์ที�ท้าทายอุย่างชาญฉลาดระหว่างภาค์รัฐ ภาค์การศึึกษา และภาค์เอุกชนจัากทั�งในและต่างปัระเทศึ  
ก่อุให้เกิดการพัฒันาเทค์โนโลยแีละนวัตกรรมใหม ่ๆ  ที�พััฒนาจัากเดิมไปัอุยา่งก้าวกระโดด (Leapfrogging) หร่อุ
เป็ันสิ�งที�ยังไม่เค์ยมีมาก่อุนในโลกขึ�นเป็ันจัำานวนมาก ทำาให้มีผ้้ิบริโภค์ให้การตอุบรับผิลิตภัณฑ์์และบริการที� 
ทันสมัยเหล่านั�นจัากทั�งในปัระเทศึและต่างปัระเทศึ ก่อุให้เกิดรายได้และสร้างขีดค์วามสามารถการแข่งขันให้
สง้ขึ�น เป็ันผ้้ินำาด้านการพััฒนานวัตกรรมที�ทันสมัยอุย้เ่สมอุ 

การวิจััยและสร้างนวัตกรรมเพ่ั�อุเพัิ�มขีดค์วามสามารถการแข่งขัน เป็ันเวทีที�เปิัดโอุกาสให้ผ้้ิมีส่วนได้ 
สว่นเสียได้มีโอุกาสเขา้มารว่มกันคิ์ด วางแผิน กำาหนด ลงม่อุดำาเนินการและการวัดผิลในกิจักรรมเพั่�อุการพัฒันา
อุย่างมีกลยุทธ์ด้านการเพิั�มขีดค์วามสามารถทางการแข่งขันในอุุตสาหกรรมเป้ัาหมายขอุงปัระเทศึ เป็ันพั่�นที�
ยุทธศึาสตร์ที�สำาคั์ญในการพััฒนาระบบนิเวศึนวัตกรรม และเขตเศึรษฐกิจันวัตกรรมขอุงปัระเทศึไทยให้เจัริญ
เติบโตอุยา่งยั�งยน่ ก่อุให้เกิดการสร้าง สะสม พััฒนา ถ่ายทอุด และต่อุยอุดอุงค์์ค์วามร้ที้�ทันสมัย ขบัเค์ล่�อุนและ
ยกระดับค์วามสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศึรษฐกิจั สร้างและพััฒนาค์วามร้้ด้านการวิจััยและ
นวัตกรรมเพั่�อุไปัส้ ่“ปัระเทศึไทย 4.0” ซึึ่�งเป็ันกลไกสำาคั์ญในการขบัเค์ล่�อุนปัระเทศึไทยให้หลุดพัน้จัากกับดัก
ปัระเทศึรายได้ปัานกลาง กลายเป็ันปัระเทศึพััฒนาแล้ว

การัยกรัะดับคว่ามีสามีารัถีการัแขง่ขนัและว่างรัากฐานท้างเศรัษฐกิจำ เปน็โปรัแกรัมีท้ี�ต้อบปรัะเด็น
คว่ามีท้้าท้ายด้านการัเพิ�มีขดีคว่ามีสามีารัถีในการัแข่งขันของภาคการัผลิต้และบรักิารัให้้ทั้นกับแนว่โน้มี
การัพัฒนาเศรัษฐกิจำของโลก ผ่านการัพัฒนาแพลต้ฟื้อรัม์ีนวั่ต้กรัรัมีในด้านท้ี�ปรัะเท้ศไท้ยมีศีกัยภาพและ
โอกาสในการัพัฒนาส้งเพื�อยกรัะดับขดีคว่ามีสามีารัถีในการัแข่งขนัในกลุ่มีอุต้สาห้กรัรัมียุท้ธศาสต้รั ์สมัพันัธ์
กับสมุดปักขาว การพััฒนาวิทยาศึาสตร ์เทค์โนโลยี และนวัตกรรม (พั.ศึ. 2562) กล่าวถึง แนวคิ์ด BCG Model 
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(เศึรษฐกิจัชวีภาพั-เศึรษฐกิจัหมุนเวียน-เศึรษฐกิจัสเีขยีว) เป็ันแนวทางขับเค์ล่�อุนการเติบโตขอุงเศึรษฐกิจัและ
การพัฒันาสังค์มไทยที�นำาหลักการและลำาดับค์วามสำาคั์ญจัากยุทธศึาสตร์ชาติมาเป็ันโจัทย ์และผินึกพัลังภาค์รฐั 
เอุกชน สงัค์ม/ชุมชน และสถาบันค์วามร้้/มหาวิทยาลัย/สถาบนัวิจััย/เทค์โนโลย/ีนวัตกรรมเขา้ด้วยกัน รวมทั�ง
ค์วามร่วมม่อุกับต่างปัระเทศึเพ่ั�อุ “เปัลี�ยนข้อุได้เปัรียบ (Comparative Advantage) ที�ไทยมีในด้านค์วาม 
หลากหลายทางชีวภาพัและวัฒนธรรม ให้กลายเป็ันค์วามสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) 
ด้วยนวัตกรรม เพ่ั�อุให้เกิดเศึรษฐกิจั BCG ที�เติบโต แข่งขันได้ในระดับโลก เกิดการกระจัายรายได้ลงส้่ชุมชน  
ลดค์วามเหล่�อุมลำา ชุมชนเข้มแข็ง มีค์วามเป็ันมิตรกับสิ�งแวดล้อุมและการพััฒนาที�ยั�งย่น” BCG Model เปน็
กลไกให้มี ่(New Inclusive Growth Engine) ท้ี�จำะขับเคลื�อนการัเติ้บโต้ท้างเศรัษฐกิจำของปรัะเท้ศโดยไม่ีทิ้�ง
ใครัไว้่ขา้งห้ลัง

การปัรับโค์รงสร้างการผิลิตโค์รงสร้างการแข่งขัน การเพัิ�มผิลิตภาพัในภาค์การเกษตร อุุตสาหกรรม 
และบริการ การเปัลี�ยนร้ปัแบบวัตถุดิบและปััจัจััยการผิลิต การลดต้นทุน การลดทรัพัยากร การลดตัวกลาง 
การทำาธุรกรรม การพััฒนาต่อุยอุดเทค์โนโลยีจัากต่างปัระเทศึสำาหรับอุุตสาหกรรมยุทธศึาสตร์ (Technology 
Localization) การบม่เพัาะผ้้ิปัระกอุบการ การเพัิ�มศัึกยภาพัด้านการวิจััย พัฒันา และนวัตกรรมเพ่ั�อุสนับสนุน
การพััฒนาอุุตสาหกรรมเปัา้หมาย (RDI for S-Curve Industries) การยกระดับและสรา้งศัึกยภาพัทางการแขง่ขัน
ขอุงผ้้ิปัระกอุบการไทยด้วยเทค์โนโลยีและนวัตกรรม โดยการพััฒนาแพัลตฟอุร์มเพั่�อุสนับสนุนการขับเค์ล่�อุน
เศึรษฐกิจัแบบต่าง ๆ เช่น แพัลตฟอุร์มเศึรษฐกิจัชีวภาพั เศึรษฐกิจัหมุนเวียน และเศึรษฐกิจัสีเขียว (BCG  
Economy) ในกลุ่มอุุตสาหกรรมยุทธศึาสตร์ ได้แก่ อุุตสาหกรรมเกษตรและอุาหาร อุุตสาหกรรมสุขภาพัและ
การแพัทย์ อุุตสาหกรรมพัลังงานและวัสดุชีวภาพั และอุุตสาหกรรมการท่อุงเที�ยว แพัลตฟอุร์มเศึรษฐกิจั
สรา้งสรรค์์ (Creative Economy) 

ทั�งนี� เพ่ั�อุให้ผ้้ิปัระกอุบการสามารถนำาอุงค์์ค์วามร้้จัากภ้มิปััญญาและทรัพัยากรในพั่�นที�ไปัต่อุยอุดและ
ใช้ปัระโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจั แพัลตฟอุร์มที�สนับสนุนผ้้ิปัระกอุบการใช้ปัระโยชน์จัากข้อุม้ลและปััญญา
ปัระดิษฐ์เพั่�อุวิเค์ราะห์และสร้างค์วามได้เปัรียบทางเศึรษฐกิจั (AI & Data Economy) รวมทั�งแพัลตฟอุร์ม
เศึรษฐกิจัแบง่ปััน (Sharing Economy) ที�ให้ผ้้ิปัระกอุบการสรา้งค์วามรว่มม่อุทางธุรกิจัเพั่�อุเกิดร้ปัแบบสนิค้์า
และบริการใหม่ที�ตอุบรับค์วามต้อุงการขอุงผ้้ิบริโภค์ (อุ้างอิุงจัาก: กรอุบวิจััยแผินงานบ้รณาการวิจััยและ
นวัตกรรม ปีังบปัระมาณ 2563) โดยโปรัแกรัมีนี�มีเีป้าปรัะสงค์ห้ลักเพื�อพัฒนาและยกรัะดับคว่ามีสามีารัถี 
การัแข่งขันของผ้้ปรัะกอบการัในอุต้สาห้กรัรัมียุท้ธศาสต้รั์ด้ว่ยการัวิ่จัำยและพัฒนานวั่ต้กรัรัมี และเพื�อ 
ต่้อยอดอุต้สาห้กรัรัมียุท้ธศาสต้รั์และว่างรัากฐานการัพัฒนาเศรัษฐกิจำภายใต้้แนว่คิดเศรัษฐกิจำชิีว่ภาพ 
เศรัษฐกิจำห้มีุนเว่ยีน และเศรัษฐกิจำสเีขยีว่ (Bio-Circular-Green Economy: BCG Economy)
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สร้์างและยกร์ะดับศักยภาพวิิสาหกิจัเริ์�มต้น (Startup) พัฒนาร์ะบบ
นิเวิศนวัิตกร์ร์ม และพื�นท่�เศร์ษฐกิจันวัิตกร์ร์ม

เน่�อุงจัากการแก้ไขปััญหาระบบเศึรษฐกิจัขอุงปัระเทศึเพั่�อุผิลักดันให้ก้าวไปัส้ก่ารเปัน็ปัระเทศึที�มีรายได้
สง้ในสถานการณ์ปััจัจุับนั จัำาเป็ันต้อุงอุาศัึยเทค์โนโลยีและนวัตกรรมเป็ันตัวขับเค์ล่�อุนหลัก ปัระกอุบกับวิสาหกิจั
เริ�มต้น (Startup) เป็ันธุรกิจัเกิดใหม่ที�มีการพััฒนาผิลิตภัณฑ์์หร่อุบริการโดยใช้เทค์โนโลยีและนวัตกรรมเป็ัน
ฐานในการดำาเนินธุรกิจั ดังนั�น การสง่เสรมิวิสาหกิจัปัระเภทดังกล่าวจึังมีค์วามสำาคั์ญและจัำาเป็ันต่อุการพัฒันา
ระบบเศึรษฐกิจัขอุงไทยเพั่�อุให้พัุง่ทะยานส้ร่ะดับเวทีโลกและสามารถแข่งขันในระดับสากลได้อุยา่งยั�งย่นต่อุไปั

ทั�งนี� การัสง่เสรัมิีวิ่สาห้กิจำเรัิ�มีต้้นท้ี�มีปีรัะสิท้ธิผลจำะชิว่่ยสรัา้งให้เ้กิดการัปฏิิวั่ติ้ภาคอุต้สาห้กรัรัมีเพื�อ
มีุ่งส้่รัะบบเศรัษฐกิจำท้ี�ทั้นสมีัยและสามีารัถีท้ดแท้นรัะบบเศรัษฐกิจำบนฐานของภาคอุต้สาห้กรัรัมีเดิมีท้ี� 
ไมี่สอดรัับกับพัฒนาการัในยุคปัจำจุำบันได้ โดยที�ปััจัจุับันปัระเทศึที�พััฒนาแล้วหลายปัระเทศึได้เล็งเห็นถึง
ศัึกยภาพัดังกล่าวขา้งต้น และได้วางมาตรการเพั่�อุสรา้งระบบนิเวศึ (Ecosystem) ที�เหมาะสมต่อุการพััฒนาและ
เติบโตขอุงวิสาหกิจัเริ�มต้น อุาทิ การลดข้อุจัำากัดทางกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อุงเพ่ั�อุสร้างให้เกิด 
ค์วามสะดวกรวดเร็วในการดำาเนินธุรกิจัการสนับสนุนบุค์ลากรคุ์ณภาพัส้งในปัระเทศึ (Local Talents) และ 
การดึงด้ดบุค์ลากรค์ุณภาพัส้งจัากต่างปัระเทศึ (Foreign Talents) เพั่�อุบ่มเพัาะและผิลักดันการเติบโตขอุง
วิสาหกิจัเริ�มต้นให้เกิดม้ลค่์าเพิั�ม ส่งเสริมการจ้ัางงาน ตลอุดจันสร้างฐานรายได้และเพิั�มผิลิตภัณฑ์์มวลรวม 
ขอุงปัระเทศึ เป็ันต้น
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สำาหรับปัระเทศึไทย นับเป็ันโอุกาสที�เหมาะสมในการเร่งส่งเสริมวิสาหกิจัเริ�มต้นให้มีบทบาทเป็ัน 
นักรบเศึรษฐกิจัยุค์ใหม่ (New Economic Warrior: NEW) เน่�อุงจัากวิ่สาห้กิจำเรัิ�มีต้้นของไท้ยมีศีกัยภาพส้ง 
กว่่าค่าเฉัลี�ยของอาเซึ่ียน แต่้ยังขาดเพียงกลไกและรัะบบนิเว่ศท้ี�เห้มีาะสมีในการัเรั่งสรั้างและบ่มีเพาะ 
เพื�อส่งเสรัมิีการัเติ้บโต้ของวิ่สาห้กิจำเห้ล่านี� ดังนั�น เพ่ั�อุให้สอุดรับกับนโยบายขอุงรัฐบาลในการพััฒนาระบบ
เศึรษฐกิจัขอุงปัระเทศึ จึังจัำาเป็ันต้อุงสร้างกลไกและระบบนิเวศึที�เหมาะสมสำาหรับวิสาหกิจัเริ�มต้นในระยะ 
เรง่ด่วนและในระยะยาวต่อุไปั

การสร้างและยกระดับศัึกยภาพัวิสาหกิจัเริ�มต้น (Startup) และวิสาหกิจัฐานนวัตกรรม (Innovation- 
driven Enterprises: IDEs) ให้เติบโตอุยา่งก้าวกระโดด แผินการสง่เสรมิ SME ฉบับที� 4 (พั.ศึ. 2560 - 2564)  
กล่าวถึงการส่งเสริม SME ในระยะ 5 ปีั (พั.ศึ. 2560 - 2564) จัะมุ่งเน้นให้ SME สามารถอุย้ร่อุดและเติบโต 
ได้อุย่างแข็งแกร่ง ภายใต้บริบทการแข่งขันทางธุรกิจัที�เปัลี�ยนแปัลงอุย่างรวดเร็ว SME ไทยจัะต้อุงมีค์วามร้ ้ 
มีทักษะในการปัระกอุบธุรกิจั สามารถสรรค์์สรา้งสนิค้์า/บริการที�มีค์ณุภาพั ได้มาตรฐาน มีม้ลค่์าสง้ แขง่ขนัได้
ทั�งตลาดในปัระเทศึและตลาดโลก เพั่�อุให้ SME ไทยก้าวขึ�นเป็ันพัลังขบัเค์ล่�อุนเศึรษฐกิจัที�สำาคั์ญขอุงปัระเทศึ
ได้อุยา่งแท้จัรงิ ซึ่ึ�งในปััจัจุับนักระทรวงการอุุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร ์วิจััยและนวัตกรรม (อุว.) ได้มีแนวคิ์ดในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผิลักดันให้เกิด Startup โดยมุ่งหวังที�จัะเป็ันกลไกสำาคั์ญในการขับเค์ล่�อุน
เศึรษฐกิจันวัตกรรมขอุงปัระเทศึไทย

โปัรแกรมนี�จึังมุ่งเน้นการพััฒนาระบบนิเวศึนวัตกรรมให้เขม้แขง็เอุ่�อุต่อุการพัฒันาศัึกยภาพัขอุง Startup 
และ IDE โดยการปัรับปัรุงกฎระเบยีบและกฎหมาย พัฒันามาตรการและแรงจ้ังใจั รวมถึงการบรกิารภาค์รฐัให้
เอุ่�อุต่อุการดำาเนินธุรกิจันวัตกรรม (Ease of doing innovation business) ขอุงผิ้ป้ัระกอุบการ รวมถึงการพัฒันา
พั่�นที�เศึรษฐกิจันวัตกรรม (Economic Zone of Innovation) อุาทิ อุุทยานวิทยาศึาสตร์ เขตนวัตกรรมระเบียง
เศึรษฐกิจัพัเิศึษภาค์ตะวันอุอุก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) เม่อุงนวัตกรรมอุาหาร 
(Food Innopolis) ยา่นนวัตกรรม (Innovation District) และย่านสร้างสรรค์์ (Creative District) ยา่นนวัตกรรม
(Innovation District) เปั็นแนวคิ์ดใหม่ขอุงการวางแผินและอุอุกแบบพั่�นที�และสังค์มเม่อุงบนหลักการขอุง 
การพััฒนาเม่อุงหร่อุย่านให้ดึงด้ดกลุ่มผ้้ิปัระกอุบการธุรกิจันวัตกรรมให้รวมกันเป็ันค์ลัสเตอุร์ โดยการพััฒนา
โค์รงสรา้งพ่ั�นฐาน เค์ร่�อุงม่อุและกลไกที�เอุ่�อุต่อุการปัระกอุบธุรกิจัและสง่เสรมิค์ณุภาพัชวิีตขอุงผ้้ิพักัอุาศัึยและ
ผ้้ิดำาเนินกิจักรรมในย่าน เพั่�อุให้เกิดการเช่�อุมต่อุ (Connecting) ขอุงผิ้้ค์นและไอุเดียภายในย่าน รวมถึงการมี
กลไกที�สง่เสริมการสรา้งสรรค์์นวัตกรรม (Co-Creation) แบง่ปัันค์วามร้ร้ะหว่างกัน (Knowledge Sharing) ซึึ่�ง
จัะส่งผิลให้ผ้้ิปัระกอุบการมีศัึกยภาพัและค์วามพัร้อุมในการผิลิตสินค้์าและบริการม้ลค่์าเพัิ�มส้ง นำาไปัส้่การ 
สร้างรายได้ การจ้ัางงาน กระจัายรายได้ส้ภ้่มิภาค์ และก่อุให้เกิดอุุตสาหกรรมเป้ัาหมายใหม่ที�เป็ันกลไกในการ
ขบัเค์ล่�อุนเศึรษฐกิจัและสงัค์มขอุงปัระเทศึ

โปรัแกรัมีนี�มีีเป้าปรัะสงค์ห้ลักเพื�อพัฒนาวิ่สาห้กิจำฐานนวั่ต้กรัรัมีท้ี�มีีศักยภาพเติ้บโต้ได้อย่างก้าว่
กรัะโดด พฒันาและเพิ�มีการัใช้ิปรัะโยชิน์พื�นท้ี�เศรัษฐกิจำนวั่ต้กรัรัมี (Economic Zone of Innovation) อุท้ยาน
วิ่ท้ยาศาสต้รั ์ (Science Parks) รัะเบียงนวั่ต้กรัรัมีภาคต้ะวั่นออก (EECi) เมีืองนวั่ต้กรัรัมีอาห้ารั (Food  
Innopolis) และปรับัปรุังกฎรัะเบยีบและกฎห้มีาย พฒันามีาต้รัการัและแรังจ้ำงใจำ รัว่มีถึีงการับรักิารัภาครัฐั
ให้เ้อื�อต่้อการัดำาเนินธุรักิจำนวั่ต้กรัรัมี (Ease of doing innovation business) ของผ้ป้รัะกอบการั
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โคร์งสร้์างพื�นฐานทางคุณภาพและบริ์การ์ 
ปัระเทศึไทยมีอุงค์์ปัระกอุบเชิงอุงค์์กรขอุงโค์รงสร้างพั่�นฐานทางค์ุณภาพัขอุงปัระเทศึอุย้่ค์รบถ้วน  

แต่กระจััดกระจัาย มีค์วามพัร้อุมและค์วามสามารถในการดำาเนินการต่างกัน ขาดทิศึทางและเปั้าหมายร่วม 
เน่�อุงจัากขาดกลไกและเวทีที�จัะบ้รณาการอุงค์์ปัระกอุบที�มีให้ทำางานเป็ันระบบเดียวกัน ส่งผิลให้ปัระเทศึมี 
บริการโค์รงสร้างพั่�นฐานทางคุ์ณภาพัที�ไม่สมดุลกับค์วามต้อุงการใช้ปัระโยชน์ในปััจัจุับันและค์วามจัำาเป็ันใน
การสร้างค์วามสามารถในการแข่งขันในอุนาค์ต โปรัแกรัมีนี�มีีวั่ต้ถีุปรัะสงค์ท้ี�จำะพัฒนารัะบบนิเว่ศของ
โครังสรัา้งพื�นฐานท้างคุณภาพให้้สมีบ้รัณ์และมีเีอกภาพ เพื�อให้้เกิดบรักิารัโครังสรัา้งพื�นฐานท้างคุณภาพ
ท้ี�ครับถ้ีว่นและเพยีงพอต่้อคว่ามีต้้องการัใชิป้รัะโยชิน์ในปจัำจุำบนัและสามีารัถีเปน็พื�นฐานรัองรับัคว่ามีจำำาเปน็
ในการัสรัา้งนวั่ต้กรัรัมีและอุต้สาห้กรัรัมีในอนาคต้ ทั�งในเชงิปัรมิาณและคุ์ณภาพั ทั�งในด้านการนำาสนิค้์าและ
นวัตกรรมเขา้ส้ต่ลาด รวมถึงการวิจััยและพัฒันาเทค์โนโลยี นวัตกรรมและอุุตสาหกรรมที�ปัระเทศึไทยต้อุงการ
เป็ันเจ้ัาขอุง

ที�ผิา่นมา ได้มีการกล่าวถึงค์วามอุุดมสมบ้รณข์อุงทรัพัยากรและวัฒนธรรมขอุงปัระเทศึอุย่างกว้างขวาง
 แต่ยงัขาดการใชป้ัระโยชน์อุยา่งสร้างสรรค์์และสมดุล ปัระเทศึไทยจึังเป็ันเพัยีงผ้้ิสง่อุอุกวัตถดิุบและชิ�นสว่นที�
ไมผ่ิา่นการรบัรอุงมาตรฐาน เพั่�อุพัลิกปัระเทศึไทยให้เติบโตอุยา่งมีค์ณุภาพั มีค์วามจัำาเป็ันที�จัะต้อุงปัรบัค์วาม
สามารถขอุงปัระเทศึให้สามารถผิลิตและสง่อุอุกสนิค้์าและชิ�นสว่นม้ลค่์าส้งที�ได้รบัการรบัรอุงมาตรฐานแล้วได้
รวมทั�งพัฒันาตลาดในปัระเทศึให้เป็ันตลาดสินค้์าคุ์ณภาพัเพ่ั�อุเป็ันฐานให้แก่การสร้างแบรนด์ หรอุ่ตราสินค้์าที�
มีภาพัลักษณเ์ชงิค์ณุค่์าและค์ณุภาพัต่อุไปั โดยเฉพัาะในกลุ่มสนิค้์าและบรกิารที� (1) ผ้้ิปัระกอุบการไทยสามารถ
เป็ันเจ้ัาขอุงตราสนิค้์าและมีเทค์โนโลยีขอุงตนเอุง เชน่ อุาหารสขุภาพั สมุนไพัร ผิลิตภัณฑ์์เฉพัาะขอุงท้อุงถิ�น
หรอุ่วัฒนธรรม บรกิารสขุภาพัและค์วามงาม (2) มีค์วามจัำาเป็ันในการรอุงรบัสงัค์มในอุนาค์ต เชน่ สงัค์มสง้วัย 
สังค์มดิจิัทัลและเศึรษฐกิจัดิจิัทัล และ (3) มีค์วามจัำาเป็ันต่อุการพััฒนาบทบาททางการเม่อุงระหว่างปัระเทศึ 
เชน่ การบริหารจััดการป่ัา แม่นำาที�ไหลผิา่นหลายปัระเทศึ มลพิัษ ขยะและพัลังงาน โดยโปรัแกรัมีนี�มีเีปา้ปรัะสงค์
ห้ลักเพื�อปรัะเท้ศไท้ยเป็นศ้นย์กลางการับรักิารัโครังสรัา้งพื�นฐานท้างคุณภาพของอาเซึ่ยีน รัว่มีทั้�งสินค้า
และบรักิารัสำาคัญท้างเศรัษฐกิจำและวั่ฒนธรัรัมีท้ี�ผา่นการัรับัรัองมีาต้รัฐานในปรัะเท้ศ สามีารัถีแขง่ขนัและ
เปน็ท้ี�ยอมีรับัในต้ลาดโลก
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นวัิตกร์ร์มสำาหรั์บเศร์ษฐกิจัฐานร์ากและชุมชนนวัิตกร์ร์ม
จัากทิศึทางการปัฏิิร้ปัปัระเทศึที�มุง่ส้เ่ป้ัาหมายการพัฒันาที�ยั�งยน่ ทำาให้มีการกำาหนดทิศึทางยุทธศึาสตร์

ชาติ 20 ปีั และแผินพััฒนาเศึรษฐกิจัและสังค์ม ฉบับที� 12 ให้ปัระเทศึไทยหลุดพัน้จัากกับดักรายได้ปัานกลาง
ค์วบค์้่ไปักับการลดปััญหาค์วามเหล่�อุมลำา โดยอุาศัึยอุงค์์ค์วามร้้และนวัตกรรม ตามหลักคิ์ดปัระเทศึไทย 4.0 
ท่ามกลางสถานการณ์ที�สังค์ม ชุมชนท้อุงถิ�นในปััจัจุับันมีพัลวัตและค์วามซึ่ับซึ่้อุนส้ง และมีลักษณะเช่�อุมโยง 
ต่อุเน่�อุงเป็ันค์วามท้าทายที�สำาคั์ญ ภาค์สว่นต่าง ๆ ในสังค์มจึังจัำาเป็ันต้อุงมีค์วามสามารถในการ “ตั�งรบั” และ 
“ปัรับตัว” ซึึ่�งการตัดสินใจัที�ดีต้อุงการข้อุม้ล ค์วามร้้ การถอุดปัระสบการณ์ ที�จัะได้มาจัาก “งานวิจััย” การที� 
ชาวบ้านในชุมชนจัะสามารถปัรับตัวสอุดรับกับโลกในศึตวรรษที� 21 อีุกทั�งยังเป็ันพัลังร่วมขับเค์ล่�อุนปัระเทศึ 
ส้ ่“ปัระเทศึไทย 4.0” ตามเป้ัาหมายขอุงนโยบายได้นั�น การพัฒันาให้ค์นไทยเป็ัน “ค์นไทย 4.0” จึังเป็ันหัวใจั
สำาคั์ญ ซึึ่�งจัะต้อุงมีค์ณุลักษณะสำาคั์ญ ค่์อุ การเป็ัน “นวัตกร” ที�สามารถสรา้งนวัตกรรมยกระดับค์ณุภาพัชวิีต
และพััฒนาเม่อุง ตลอุดจันสร้างม้ลค่์าเพัิ�ม ผิลผิลิตใหม่ หร่อุเศึรษฐกิจัสร้างสรรค์์ขึ�นมาได้ จัากการจััดการทุน
ทางวัฒนธรรม ทุนทางสงัค์ม ทุนทางสิ�งแวดล้อุม

จัากค์วามท้าท้ายและเป้ัาหมายในการขับเค์ล่�อุนส้่ปัระเทศึไทย 4.0 ต้อุงใช้ค์นแก้ปััญหา และวิธีการ 
แก้ปััญหา ต้อุงเป็ัน 4.0 กล่าวค่์อุการสร้างและใช้นวัตกรรมในการแก้ปััญหา แต่แนวคิ์ดหลักที�ผิ่านมามุ่งเน้น
นวัตกรรมที�เป็ันเทค์โนโลย ีและสรา้งนวัตกรรมจัากบุค์ค์ลภายนอุก เชน่ นักวิชาการ นักเทค์โนโลย ีซึ่ึ�งไมส่อุดค์ล้อุง
กับค์วามต้อุงการขอุงชุมชน และปััญหาการถ่ายทอุดเทค์โนโลยีส้่ชุมชน จึังเกิดแนวคิ์ดใหม่ ค่์อุ การให้ชุมชน 
ชาวบ้านที�ต้อุงการนวัตกรรมเป็ันผ้้ิสร้างนวัตกรรมเป็ันหลัก โดยมีหน่วยงาน ภาคี์ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเพิั�มขีดค์วามสามารถขอุงชุมชนและท้อุงถิ�นในการบริหารจััดการตนเอุง มีค์วามสามารถในการ
บริหารห่วงโซึ่่ค์ุณค่์าเพ่ั�อุเศึรษฐกิจัท้อุงถิ�น ตลอุดจันมีการสร้างระบบข้อุม้ลและแพัลตฟอุร์มค์วามร้้เพั่�อุการ
พััฒนาเศึรษฐกิจัฐานราก โดยมีเป้ัาหมายปัลายทาง (Ultimate Goal) ค่์อุ การสร้างโอุกาสให้ชาวบ้านได้ลกุขึ�น
มาแก้ปััญหาขอุงชุมชนเอุง สร้างค์วามค์วามเข้มแข็งเพ่ั�อุสรา้งรายได้ ลดค์วามเหล่�อุมลำา ซึึ่�งจัะนำาไปัส้ก่ารพัฒันา
ที�ยั�งย่นในระยะยาว สามารถตั�งรับปัรับตัวกับกระแสต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นอุย่างรวดเร็วได้ บนฐานคิ์ดที�เช่�อุว่า  
“การสร้างปัระเทศึ จัะต้อุงสร้างจัากฐานรากที�มีพัลังและเช่�อุมร้อุยงานให้เกิดขึ�นกระจัายในทุกพั่�นที�”  
โดยโปรัแกรัมีนี�มีเีปา้ปรัะสงค์ห้ลักเพื�อการัสรัา้งนวั่ต้กรัรัมีสำาห้รับัเศรัษฐกิจำฐานรัากและชุิมีชินนวั่ต้กรัรัมี
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ข้จััดควิามยากจันแบบเบ็ดเสร็์จัและแม�นยำา
ปััญหาค์วามยากจันยังค์งเป็ันปััญหาสำาคั์ญขอุงปัระเทศึไทย ซึ่ึ�งมีปัระชากรที�นิยามว่า ยากจันหร่อุมี 

รายได้ตำากว่าเส้นค์วามยากจันอุย้่ 5.6 ล้านราย อุย่างไรก็ตาม ค์วามยากจันเป็ันปััญหาที�ไม่ได้จัำากัดเฉพัาะ 
ด้านรายได้เท่านั�น แต่ยังหมายรวมถึงค์วามสามารถในการเข้าถึงทรัพัยากร เช่น ที�ดินทำากิน การศึึกษา หร่อุ
ขา่วสารค์วามร้้ในการปัระกอุบอุาชีพั ตลอุดจันค์วามสามารถในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ  ขอุงภาค์รัฐ ซึึ่�งเป็ันปััจัจััย
ที�จัะทำาให้สามารถดำารงชวิีตอุย้ไ่ด้อุยา่งเสมอุภาค์ในสงัค์ม ทั�งนี� ยุทธศึาสตร์ชาติ 20 ปีั ได้กำาหนดเป้ัาหมายให้
ดัชนีการพัฒันาอุยา่งทั�วถึงขอุงไทยเพิั�มขึ�นจัาก 4.24 เป็ัน 4.3 ค์ะแนน ภายใน 5 ปีั ซึ่ึ�งหมายถึงปัระชากรกลุ่ม 
ที�มีรายได้น้อุยจัะต้อุงมีรายได้เพิั�มขึ�นอุย่างทั�วถึงและต่อุเน่�อุง และเป้ัาหมายการพััฒนาอุย่างยั�งย่นขอุง
สหปัระชาชาติ

ที�ผิ่านมาภาค์รัฐได้ใช้งบปัระมาณไปักับการแก้ปััญหาค์วามยากจันรวมหร่อุกลุ่มผ้้ิด้อุยโอุกาสในสังค์ม
เป็ันจัำานวนมาก ผิา่นมาตรการโค์รงการต่าง ๆ  เชน่ บตัรสวัสดิการแหง่รฐั กอุงทุนหม้บ่า้น โค์รงการชดเชยดอุกเบี�ย
สินเช่�อุ การส่งเสริมวินัยทางการเงิน การพััฒนาที�อุย้่อุาศัึย การฟ้� นฟ้ผ้้ิปัระสบอุุทกภัยและภัยพิับัติ ตลอุดจัน
มาตรการสง่เสรมิด้านการผิลิต การตลาด อุยา่งไรก็ตาม การัแก้ปญัห้าคว่ามียากจำนรัะยะต่้อจำากนี�จำะต้้องให้้
คว่ามีสำาคัญกับคว่ามีต่้อเนื�องของงบปรัะมีาณและการับ้รัณาการัคว่ามีชิว่่ยเห้ลือในมีติิ้ต่้าง ๆ  เพื�อแก้ปญัห้า
ให้้ต้รังจุำดมีากยิ�งขึ�น ซึ่ึ�ง Big Data ห้รัอืรัะบบข้อมี้ลขนาดให้ญ่จำะเข้ามีามีีบท้บาท้สำาคัญในการับ่งชิี�กลุ่มี 
เป้าห้มีาย บรัหิ้ารัจัำดการัคว่ามีชิ่ว่ยเห้ลือ ติ้ดต้ามีปรัะเมีินผลการัแก้ปัญห้าคว่ามียากจำน ต้ลอดจำนใชิ้เป็น
ข้อมี้ลในการัออกแบบมีาต้รัการัและสวั่สดิการัต่้าง ๆ ให้้ต้รังต้ามีคว่ามีต้้องการัและทั้นท่้ว่งท้ี เช่น การจััด
สวัสดิการเพั่�อุเขา้ถึงค์นจันกลุม่เป้ัาหมายเฉพัาะ การพัฒันาอุาชพีัและทักษะการปัระกอุบการขอุงเกษตรกรและ
ค์นจันกลุม่เป้ัาหมายเฉพัาะ การพัฒันาระบบหนุนเสรมิและโค์รงสรา้งพั่�นฐานเพั่�อุการปัรบัเปัลี�ยนอุาชพีั เป็ันต้น

เป้ัาหมายการพััฒนาที�ยั�งย่น หรอุ่ Sustainable Development 
Goals (SDGs) โดยในเป้ัาหมายที� 1 กล่าวถึง การยุติค์วามยากจันทกุ 
ร้ปัแบบในทุกที� ภายในปัี 2573 ขจััดค์วามยากจันขั�นรุนแรงทั�งหมด 
และภายในปีั 2573 ลดสัดส่วนชาย หญิง และเด็กในทุกช่วงวัย ที�อุย้่
ภายใต้ค์วามยากจันในทุกมิติ ตามนิยามขอุงแต่ละปัระเทศึ ให้ลดลง
อุยา่งน้อุยค์รึ�งหนึ�ง และมีการสรา้งหลักปัระกันว่าชายและหญิงทกุค์น
โดยเฉพัาะที�ยากจันและเปัราะบาง ให้มีสทิธเิท่าเทียมกันในทรัพัยากร
ทางเศึรษฐกิจั รวมถึงการเข้าถึงบริการขั�นพั่�นฐาน การเป็ันเจ้ัาขอุงและ
ค์วบค์ุมเหน่อุที�ดินและอุสังหาฯ ในร้ปัแบบอุ่�น มรดก ทรัพัยากร 
ธรรมชาติเทค์โนโลยใีหม่ที�เหมาะสม และบรกิารทางการเงินซึ่ึ�งรวมถึง
ระบบการเงินระดับฐานราก (Microfinance) โปรั แกรัมีนี�มีีเป้าปรัะสงค์ห้ลักเพื�อปรัะชิากรักลุ่มียากจำน 
ห้ลดุพน้จำากคว่ามียากจำนอยา่งยั�งยืน และสามีารัถีเขา้ถึีงท้รัพัยากรั การัศกึษา สวั่สดิการัต่้าง ๆ  ท้ี�จำำาเปน็ต่้อ
การัดำารังชิวิี่ต้ได้อยา่งเท่้าเท้ยีมี
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เมือุงน�าอุย้�และการ์กร์ะจัายศ้นย์กลางควิามเจัริ์ญ
การพััฒนาปัระเทศึจัำาเปั็นต้อุงให้ค์วามสำาคั์ญกับการกระจัายศ้ึนย์กลางค์วามเจัริญทางเศึรษฐกิจัและ

สงัค์ม ในฐานะเป็ันยุทธศึาสตร์สำาคั์ญขอุงการสร้างโอุกาสและลดค์วามเหล่�อุมลำาซึ่ึ�งเป็ันปััญหาสำาคั์ญขอุงปัระเทศึ
 การที�เศึรษฐกิจัและแหล่งจ้ัางงานมกีารกระจุักตัวในเม่อุงใหญเ่พัยีงไมกี่�แหง่ ทำาใหเ้กิดการอุพัยพัแรงงาน ทำาให้
แรงงานต้อุงทิ�งค์รอุบค์รัวไปัหางานทำาในเม่อุง เกิดการเปัลี�ยนแปัลงโค์รงสร้างขอุงค์รอุบค์รัวและปััญหาเยาวชน
สังค์มตามมา ดังนั�น จึังจัำาเป็ันต้อุงส่งเสริมให้เกิดเม่อุงหลักให้มากขึ�นและมีการกระจัายตัวในทุกภ้มิภาค์ เช่น 
การพัฒันาเขตพัเิศึษและค์วามรว่มม่อุในภ้มิภาค์ เพั่�อุเป็ันกลจัักรสำาคั์ญขอุงการสรา้งเศึรษฐกิจับนฐานทรพััยากร
แรงงาน ค์วามร้้และค์วามริเริ�มสร้างสรรค์์ขอุงค์นในพั่�นที� ซึึ่�งสอุดค์ล้อุงและสัมพัันธ์กับแผินแม่บทภายใต้
ยุทธศึาสตรช์าติ ในปัระเด็น พ่ั�นที�และเม่อุงนา่อุย้อัุ่จัฉรยิะ (พั.ศึ. 2561 - 2580)

แผินแมบ่ทภายใต้ยุทธศึาสตร์ชาติ ปัระเด็นพั่�นที�และเม่อุงน่าอุย้อัุ่จัฉรยิะ มุง่เป้ัาการพัฒันาเม่อุงนา่อุย้่
ในทุกภาค์ขอุงปัระเทศึ เพั่�อุเป็ันศ้ึนย์เศึรษฐกิจั แหล่งจ้ัางงานและที�อุย้่อุาศัึย รวมทั�งพั่�นที�เพ่ั�อุการอุนุรักษ์ที�มี
ค์วามปัลอุดภัยในชีวิตและทรัพัย์สิน สอุดค์ล้อุงกับอัุตลักษณ์ท้อุงถิ�นและศัึกยภาพัขอุงเม่อุง โดยมีระบบการ
บรหิารจััดการเม่อุงที�มีปัระสิทธภิาพั และสิ�งอุำานวยค์วามสะดวกที�สามารถรอุงรับค์วามต้อุงการขอุงค์นทกุกลุ่ม
รวมทั�งมีการจััดการสิ�งแวดล้อุมที�ดี และเปั็นเม่อุงที�มีค์วามย่ดหยุ่น ซึ่ึ�งสามารถปัรับตัวต่อุการเปัลี�ยนแปัลงใน
ด้านเศึรษฐกิจั สงัค์ม สิ�งแวดล้อุมและเทค์โนโลยี โดยใชศั้ึกยภาพัและโอุกาสขอุงแต่ละเม่อุงและมีการวางแผิน
พััฒนาอุย่างเป็ันระบบ รวมทั�งให้ค์วามสำาคั์ญกับผิลกระทบต่อุทรัพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อุม และการมี
สว่นรว่มขอุงภาคี์การพััฒนาที�เกี�ยวขอุ้ง และผิลักดันการพัฒันาให้เป็ันเม่อุงอัุจัฉรยิะในพั่�นที�ที�มีค์วามพัรอุ้มใน
การพัฒันา โดยการนำาเทค์โนโลยีสมัยใหม่มาปัระยุกต์ใช้ ดังนั�นการกำาหนดปัระเด็นพ่ั�นที�และเม่อุงน่าอุย้อัุ่จัฉริยะ
ซึ่ึ�งเป็ันปัระเด็นแผินแมบ่ทภายใต้ยุทธศึาสตรช์าติจึังมีค์วามสำาคั์ญเพั่�อุพัฒันาศ้ึนย์กลางค์วามเจัรญิทางเศึรษฐกิจั
และสงัค์มในทุกภ้มิภาค์ขอุงปัระเทศึ เพั่�อุกระจัายค์วามเจัรญิทางด้านเศึรษฐกิจัและสังค์ม

จัากการค์าดการณ์ในอุนาค์ตเกี�ยวกับการขยายตัวขอุงเม่อุง ทำาให้ค์าดได้ว่าปัระชากรขอุงปัระเทศึไทย
เกินกว่าค์รึ�งหนึ�งขอุงปัระชากรทั�งปัระเทศึจัะอุาศัึยอุย้่ในเม่อุง และเส้นแบ่งระหว่างเม่อุงกับชนบทจัะน้อุยลง
เป็ันลำาดับ ด้วยพััฒนาการขอุงเทค์โนโลยีสารสนเทศึที�ทั�วถึง หากมิได้เตรยีมการรอุงรบักับสถานการณดั์งกล่าว
อุาจัเกิดค์วามไม่สมดุลในด้านสิ�งแวดล้อุมและเกิดผิลกระทบต่อุค์ุณภาพัชีวิตขอุงปัระชาชนในเม่อุง ดังนั�น  
จึังจัำาเป็ันต้อุงจััดทำาแนวทางการพััฒนาเม่อุงอุยา่งยั�งยน่ เม่อุงนา่อุย้ ่(Smart/Livable City) และเม่อุงอัุจัฉรยิะ 
ซึ่ึ�งไม่เพีัยงพัฒันาทางกายภาพัเท่านั�น แต่จัะรวมไปัถึงการบริหารจััดการด้วย เชน่ การพัฒันาระบบงบปัระมาณ
พ่ั�นที�และระบบบริหารราชการแผิ่นดินเพั่�อุการกระจัายศ้ึนย์กลางค์วามเจัริญ การเพัิ�มขีดค์วามสามารถขอุง
อุงค์์กรปักค์รอุงสว่นท้อุงถิ�นในการบรหิารจััดการพั่�นที� โดยมีวัี่ต้ถีปุรัะสงค์ห้ลักให้ป้รัะชิาชินผ้้อย้อ่าศยั “อย้ด่ี
มีีสุข” ทั้�งในมีิติ้สิ�งแว่ดล้อมี มีิติ้เศรัษฐกิจำ และมีิติ้สังคมี โดยโปรัแกรัมีนี�มีีเป้าปรัะสงค์ห้ลักเพื�อพัฒนา 
เมีอืงศน้ย์กลางในภมิ้ีภาคในการัสนับสนุนการัพัฒนาคุณภาพชิวิี่ต้ของคนในเมืีองและเชืิ�อมีโยงคว่ามีเจำรัญิ
ส้ช่ินบท้
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ปฏิิร้์ปร์ะบบการ์อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวัิตกร์ร์ม 
มุ่งเนน้การปัฏิิร้ปัระบบการอุุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร ์วิจััยและนวัตกรรม (อุววน.) เชงิระบบ เพั่�อุตอุบสนอุง

การพััฒนาปัระเทศึ โดยมุ่งเน้นการเตรียมค์นไทยเข้าส้ศ่ึตวรรษที� 21 และการนำาอุงค์์ค์วามร้้และนวัตกรรมไปั
พััฒนาปัระเทศึ เพั่�อุขบัเค์ล่�อุนปัระเทศึไทยไปัส้ป่ัระเทศึที�พัฒันาแล้วอุยา่งเต็มร้ปัแบบและยั�งยน่ โดยการปัรบั
ระบบบริหารจััดการมหาวิทยาลัย (Management Reform) การจััดทำาหลักส้ตรร่วมวิจััยและนวัตกรรมกับ 
ภาค์เอุกชน การพัฒันามหาวิทยาลัยแหง่การปัระกอุบการ การอุอุกแบบโค์รงสรา้งระบบ อุววน. การอุอุกแบบ
ระบบบรหิารนโยบาย ยุทธศึาสตรแ์ละแผินด้าน อุววน. การอุอุกแบบระบบการจััดสรรทุนและบรหิารงบปัระมาณ
การอุอุกแบบระบบติดตามปัระเมินผิล และการอุอุกแบบระบบเช่�อุมโยงขอุ้ม้ล 

โปรัแกรัมีนี�มีเีปา้ปรัะสงค์ห้ลักเพื�อพฒันารัะบบ อว่ว่น. ให้เ้ชิื�อมีโยงเปน็เนื�อเดยีว่กัน เพื�อให้เ้กิดรัะบบ
นิเว่ศท้ี�เอื�อต่้อการัพฒันากำาลังคนท้ี�ต้อบโจำท้ยค์ว่ามีต้้องการัของปรัะเท้ศ และสรัา้งงานวิ่จัำยและนวั่ต้กรัรัมี
เพื�อการัพัฒนาเศรัษฐกิจำและสังคมี และสรัา้งคว่ามีเป็นเลิศของรัะบบอุดมีศึกษาไท้ยในรัะดับนานาชิาติ้  
โดยการอุอุกแบบโค์รงสร้างที�เน้นการมีส่วนร่วม กำาหนดนโยบายให้สอุดค์ล้อุงกับยุทธศึาสตร์ชาติ ตั�งอุย้่บน 
ขอุ้ม้ลและหลักฐานเชงิปัระจัักษ์ มีระบบจััดสรรงบปัระมาณที�เช่�อุมโยงกับนโยบายยุทธศึาสตร์ มีระบบติดตาม
ปัระเมินผิลที�วัดได้ทั�งปัระสทิธภิาพั ปัระสิทธผิิล และค์วามค์ุ้มค่์าในการลงทนุ

ผลลัพธ์ (Outcome)/ผลกร์ะทบ (Impact)

1. เพัิ�มค์วามสามารถในการแข่งขัน และบทบาทเชิงรุกขอุงไทยในเวทีโลก ผิ่านการยกระดับค์วาม 
รว่มม่อุด้าน อุววน. กับต่างปัระเทศึ ทั�งในระดับปัระเทศึและระดับหนว่ยงาน

2.  สรา้งค์วามเปัน็เลิศึขอุงระบบอุุดมศึึกษาไทยในระดับนานาชาติผิา่นการยกระดับค์วามรว่มม่อุด้าน
 อุววน. กับต่างปัระเทศึ ทั�งในระดับปัระเทศึและในระดับหนว่ยงาน

3. ระบบจััดสรรและบรหิารงบปัระมาณด้าน ววน. แบบบ้รณาการที�มุง่ผิลสมัฤทธิ� ผิา่นกอุงทนุสง่เสรมิ
วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมในร้ปัแบบ Multi-Year, Block Grant ที�เกิดปัระสิทธิผิลและมี
ปัระสิทธิภาพัตามหลักธรรมาภิบาล ปัฏิิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุปัระสงค์์ มีต้นทุนหร่อุการใช้
ทรัพัยากรอุยา่งเหมาะสมและค์ุ้มค่์า

4. มีระบบติดตามปัระเมินผิลการลงทุนด้าน ววน. ที�วัดได้ทั�งปัระสิทธิภาพั ปัระสิทธิผิล และค์วาม 
ค์ุ้มค่์าในการลงทนุ
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การ์แก้ปญัหาวิิกฤติข้อุงปร์ะเทศ (National Crisis Management)
ในสภาวะ VUCA World ปัระเทศึไทยกับหลายปัระเทศึในโลกได้ปัระสบปััญหาวิกฤติบอุ่ยค์รั�ง ภาวะวิกฤติ

อุาจัเกิดจัากปััญหาทางเศึรษฐกิจั ปััญหาทางการเม่อุง ปััญหาภัยพัิบัติทางธรรมชาติ ปััญหาโรค์ระบาดในค์น 
และสัตว์ ซึ่ึ�งจัะส่งผิลกระทบต่อุเศึรษฐกิจั สังค์ม และชีวิตค์วามเป็ันอุย้่ขอุงปัระชาชนในวงกว้าง และมักมี 
ผิลกระทบข้ามพัรมแดนปัระเทศึ กล่าวอีุกนัยหนึ�ง ค่์อุ มีผิลกระทบต่อุค์วามมั�นค์งทางเศึรษฐกิจั สังค์ม และ 
ค์วามมั�นค์งขอุงมนุษย์ ปััญหาวิกฤติเป็ันค์วามเสี�ยงที�อุาจัค์าดการณ์ล่วงหน้าได้ยาก หร่อุค์าดการณ์ได้ใน 
ระดับหนึ�ง แต่ผิลกระทบรุนแรงและขยายตัวอุยา่งรวดเร็วในวงกว้าง ดังเชน่กรณีภาวะวิกฤติจัากการระบาดขอุง
โรค์โค์วิด-19 ตั�งแต่ต้นปีั 2563 หากการบรหิารจััดการไมดี่พัอุค์าดว่าอุาจัเกิดค์วามเสียหายทั�งต่อุชวิีตปัระชาชน
 และผิลกระทบทางเศึรษฐกิจัสงัค์มรุนแรง 

นอุกจัากนี�ในช่วงเวลาเดียวกัน ปัระเทศึไทยยังปัระสบปััญหาภัยแล้ง ทำาให้ภาค์การเกษตรไม่สามารถ
รอุงรับแรงงานที�กลับส้่ท้อุงถิ�นได้ดังเช่นเม่�อุค์รั�งเกิดภาวะวิกฤติทางการเงินในปีั 2540 ค์วามสามารถในการ
รอุงรับ จััดการค์วามเสี�ยง ปัรับตัวกับภาวะวิกฤติ ถ่อุเป็ันสิ�งที�สำาคั์ญที�ปัระเทศึค์วรต้อุงมีการเตรียมการให้ 
พัร้อุมเสมอุในทุกระดับ ทั�งระดับปัระเทศึ จัังหวัด และชุมชน รวมทั�งค์วามร่วมม่อุกับต่างปัระเทศึก็เป็ัน 
เร่�อุงสำาคั์ญเชน่กัน การเตรียมการและการรับม่อุกับภาวะวิกฤติต้อุงการชุดค์วามร้ ้นวัตกรรม ค์วามพัรอุ้มขอุง
หนว่ยจััดการในระดับปัระเทศึและท้อุงถิ�น ทั�งบุค์ลากร เค์ร่�อุงม่อุและกระบวนการจััดการ มาตรการและนวตักรรม
ในการแก้ปััญหา ข้อุม้ลสถานการณ์และการส่�อุสารที�มีปัระสิทธิภาพัและค์วามพัร้อุมขอุงปัระชาชน ที�จัะมี 
ค์วามเข้าใจั และช่วยเหล่อุตัวเอุงได้ในภาวะวิกฤติ สามารถปัรับตัว ให้ค์วามร่วมม่อุตามมาตรการที�เหมาะสม 
โดยวั่ต้ถีปุรัะสงค์ของโปรัแกรัมีนี�คือการัใช้ิคว่ามีร้ั ้การัวิ่จัำยและนวั่ต้กรัรัมี เพื�อคาดการัณ์ปญัห้า จัำดการักับ
ภาว่ะวิ่กฤติ้ของปรัะเท้ศได้อยา่งทั้นท่้ว่งท้เีพื�อลดคว่ามีเสยีห้ายและบรัรัเท้าคว่ามีเสยีห้ายในรัะยะสั�น และ
มีกีารัเต้รัยีมีการัท้ี�ด ีสามีารัถีบรัหิ้ารัจัำดการัปรัะเท้ศและสังคมีห้ลังภาว่ะวิ่กฤติ้ได้อยา่งมีปีรัะสทิ้ธิภาพ
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6 เปา้หมายและผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ 
สำาหรั์บ พ.ศ. 2563 - 2565

แพลตฟ อุร์์มท่� 1 การพััฒนากำาลัังคนแลัะสถาบันความรู้
(ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในป ี2570)

O1 พัฒนากำาลังคนและสถาบันควิามร้้์เพื�อุเพิ�มข่้ดควิามสามาร์ถในการ์แข้�งขั้นข้อุงปร์ะเทศไป
ส้�การ์เปน็ปร์ะเทศร์ายได้ส้ง

KR1.1 นักวิจััยและพัฒันาเพิั�มเป็ัน 30 ค์นต่อุปัระชากร 10,000 ค์น

KR1.2 สัดสว่นแรงงานที�ได้รบัการยกระดับทักษะขั�นสง้ที�จัำาเป็ันต่อุงานในปััจัจุับนัและอุนาค์ตร้อุยละ 20  
ขอุงแรงงานในภาค์อุุตสาหกรรมและการบริการทั�งหมด 

KR1.3 สถาบนัวิจััย/ศ้ึนยวิ์จััยชั�นนำาขอุงโลก จัำานวน 10 แหง่ 

KR1.4 สัดสว่นบัณฑิ์ต/ผ้้ิสำาเรจ็ัการศึึกษาใหม่มีทักษะตรงตามค์วามต้อุงการขอุงตลาดแรงงาน ไมต่ำากว่า 
รอุ้ยละ 70

KR1.5 สัดสว่นบัณฑิ์ตด้านวิทยาศึาสตร ์เทค์โนโลย ีและวิศึวกรรม (STEM degrees) เพัิ�มเป็ันรอุ้ยละ 60

โปร์แกร์มท่� 1  สร้์างร์ะบบผลิตและพัฒนากำาลังคนให้ม่คุณภาพ 
 (ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในป ี2565)

O1.1 พัฒันาระบบนิเวศึเพ่ั�อุการพััฒนาและใชก้ำาลังค์นค์ณุภาพัตรงค์วามต้อุงการขอุงปัระเทศึ

KR1.1.1 มีระบบที�สามารถนำาไปัใชเ้พ่ั�อุการปัระมาณการและวางแผินค์วามต้อุงการพัฒันากำาลังค์นขอุงระบบวิจััย 
และค์วามต้อุงการขอุงปัระเทศึภายใต้การเปัลี�ยนแปัลงขอุงโลก

KR1.1.2 มีระบบในการสร้างและสนับสนุนเส้นทางอุาชพีันักวิจััยและค์วามต่อุเน่�อุงขอุงการวิจััย เพั่�อุเพัิ�มจัำานวน
นักวิจััยและพัฒันาเป็ัน 25 ค์นต่อุปัระชากร 10,000 ค์น 

KR1.1.3 มีระบบพัฒันากำาลังค์นรว่มระหว่างสถาบนัอุุดมศึึกษากับภาค์เอุกชน เพั่�อุพัฒันาบณัฑิ์ตคุ์ณภาพั/ 
ผ้้ิสำาเรจ็ัการศึึกษาใหม่ที�มีทักษะตรงหรอุ่ใกล้เคี์ยงกับที�ตลาดแรงงานต้อุงการ ไมต่ำากว่ารอุ้ยละ 70 

KR1.1.4 มีระบบและกลไกดึงดด้และสนับสนุนการเค์ล่�อุนยา้ยบุค์ลากรวิจััยและผ้้ิเชี�ยวชาญทั�งในและต่างปัระเทศึ 
เพ่ั�อุให้เกิดการเค์ล่�อุนยา้ยบุค์ลากร อุยา่งน้อุย 1,000 ค์น และมีการดด้ซึ่บัอุงค์์ค์วามร้แ้ละเทค์โนโลยี
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โปร์แกร์มท่� 2  ผลิตกำาลังคนร์ะดับส้งร์อุงรั์บ EEC และร์ะบบเศร์ษฐกิจั 
 สังคมข้อุงปร์ะเทศ (ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในป ี2565)

O1.2 มีกำาลังค์นระดับสง้รอุงรบั EEC และระบบเศึรษฐกิจัสงัค์มขอุงปัระเทศึ

KR1.2.1 นวัตกรรมการจััดการและการฝึึกอุบรม เพ่ั�อุพัฒันากำาลังค์นระดับสง้ ที�สามารถตอุบค์วามต้อุงการขอุง
ปัระเทศึ โดยเฉพัาะอุยา่งยิ�งสอุดค์ล้อุงต่อุค์วามต้อุงการขอุงการพัฒันาพั่�นที� EEC

KR1.2.2 แรงงานมีทักษะระดับสง้ ตรงกับค์วามต้อุงการเพั่�อุการพัฒันา EEC โดยการจััดหาและพัฒันาบุค์ลากร
รอุงรบั 10 อุุตสาหกรรมในพ่ั�นที� EEC ให้ได้ 188,000 ค์น 

โปร์แกร์มท่� 3  ส�งเสริ์มการ์เร่์ยนร้้์ตลอุดช่วิิตและพัฒนาทักษะเพื�อุอุนาคต 
 (ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในป ี2565)

O1.3 พัฒันาระบบการเรยีนร้ต้ลอุดชวิีตและทักษะเพ่ั�อุอุนาค์ต

KR1.3.1 มีระบบจััดการทรัพัยากรมนุษยที์�ได้รบัการยอุมรบั ที�ทำาให้บุค์ลากรขอุงปัระเทศึไทยมีชุดค์วามร้ทั้กษะที�
จัำาเป็ันสำาหรบัอุนาค์ต ที�สามารถปัรับตัวจัากผิลกระทบขอุงการเปัลี�ยนแปัลงเทค์โนโลยีและร้ปัแบบ
ธุรกิจัอุยา่งฉบัพัลัน (Disruption)

KR1.3.2 ระบบการเรยีนร้ ้การเสริมทักษะใหม ่และเทค์โนโลยีสนับสนุนการเรยีนร้ต้ลอุดชวิีตที�เขา้ถึงได้สำาหรบั
ทกุค์น ที�ถก้นำาไปัใชอุ้ยา่งทั�วไปัและได้มาตรฐานเป็ันที�ยอุมรบั

KR1.3.3 มีพ่ั�นที�และนิเวศึการเรียนร้ที้�ได้มาตรฐาน เข้าถึงได้ และถก้นำาไปัใช้อุยา่งมีปัระสิทธภิาพัและปัระสิทธผิิล
 สำาหรบัค์นทุกวัย โดยเฉพัาะเยาวชน เพ่ั�อุเสรมิการมีทักษะแห่งอุนาค์ต โดยเฉพัาะทักษะด้านวิจััย วิศึวกรรม
 และนวัตกรรม หรอุ่วิทยาการที�สำาคั์ญต่าง ๆ  เชน่ การสร้างโรงปัระลอุงต้นแบบทางวิศึวกรรม (Fabrication 
Lab for STEM) พิัพิัธภัณฑ์์เพ่ั�อุการเรยีนร้ท้กุเม่อุง

โปร์แกร์มท่� 4  ส�งเสริ์มปญัญาปร์ะดิษฐ์เปน็ฐานขั้บเคลื�อุนปร์ะเทศในอุนาคต 
 (ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในป ี2565)

O1.4 พัฒันากำาลังค์นที�สามารถสร้าง พััฒนาเค์ร่�อุงม่อุทางปััญญาปัระดิษฐ ์และทำางานโดยใชเ้ทค์โนโลยีปััญญาปัระดิษฐ ์
และสง่เสรมิการใช้ปััญญาปัระดิษฐเ์พ่ั�อุเป็ันฐานในการขบัเค์ล่�อุนเศึรษฐกิจัและสังค์มขอุงปัระเทศึ

KR1.4.1 เด็กและเยาวชนมีค์วามเข้าใจัและทักษะพั่�นฐานด้าน AI จัำานวน 200,000 ค์น

KR1.4.2 บุค์ลากรที�มีทักษะพ่ั�นฐานด้าน AI หรอุ่การพัฒันาต่อุยอุดเทค์โนโลยีด้าน AI จัำานวน 

 200,000 ค์น

KR1.4.3 ผ้้ิปัระกอุบการ SMEs ที�สามารถเพัิ�มปัระสิทธภิาพัการดำาเนินงานหรอุ่เพัิ�มม้ลค่์าผิลิตภัณฑ์์ หรอุ่บรกิาร
ด้วยเทค์โนโลยี AI จัำานวน 5,000 ราย ภายในปีั 2565

KR1.4.4 นักวิจััยด้าน AI และนักอุอุกแบบพัฒันา เพัิ�มขึ�นจัำานวน 100 ค์น

แพลตฟ อุร์์มท่� 1
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โปร์แกร์มท่� 5  ส�งเสริ์มการ์วิิจััยขั้�นแนวิหน้า และการ์วิิจััยพื�นฐานท่�ปร์ะเทศไทยม่ศักยภาพ 
 (ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในป ี2565)

O1.5a พัฒันาระบบนิเวศึการวิจััยพ่ั�นฐานและการวิจััยขั�นแนวหน้าที�สง่เสรมิและอุำานวยค์วามสะดวกในการทำาวิจััยและ
นวัตกรรม

KR1.5a.1 มีระบบบรหิารจััดการการวิจััยพั่�นฐานและการวิจััยขั�นแนวหน้าที�มีปัระสิทธภิาพั สามารถผิลิต 
ผิลงานวิจััยที�นำาไปัต่อุยอุดส้ก่ารใชป้ัระโยชน์ทางเศึรษฐกิจัและสังค์มได้เพัิ�มขึ�นทกุปีั

KR1.5a.2 โค์รงสรา้งพ่ั�นฐานการวิจััยพั่�นฐานขอุงปัระเทศึและการวิจััยขั�นแนวหน้าที�เพัยีงพัอุที�มีกระบวนการ
ปัระเมินปัระสทิธภิาพัและค์ณุภาพั

O1.5b
พัฒันาอุงค์์ค์วามร้้ด้านวิทยาศึาสตร ์สังค์มศึาสตร์ มนุษยศึาสตร ์และเทค์โนโลยี เพั่�อุสรา้งอุงค์์ค์วามร้ที้�เหมาะสม
กับลักษณะเฉพัาะขอุงค์นไทย สรา้งโอุกาสให้ค์นไทยเป็ันเจ้ัาขอุงเทค์โนโลยแีละนวัตกรรมที�ตอุบสนอุงต่อุโจัทย์
ท้าทายในอุนาค์ต

KR1.5b.1 อุงค์์ค์วามร้้และกระบวนทัศึน์ใหมท่างมนุษยศึาสตร์ สงัค์มศึาสตร ์หรอุ่วิทยาศึาสตร์ 
ที�สรา้งค์วามเข้าใจัและทำาให้เกิดการเปัลี�ยนแปัลงขอุงสังค์ม หรอุ่วิทยาการที�สำาคั์ญ 
ที�ปัระเทศึต้อุงมีในอุนาค์ต อุยา่งน้อุย 5 เร่�อุงต่อุปีั

KR1.5b.2  จัำานวนบทค์วามวิจััยที�ได้รบัการตีพัมิพัใ์นวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
(Top-tier Journals) ที�อุย้ใ่นฐานขอุ้ม้ลที�ได้รบัการยอุมรบั เพัิ�มขึ�นไมต่ำากว่ารอุ้ยละ 5 ต่อุปีั  
และติดอัุนดับ 1 ขอุง ASEAN ภายในปีั 2570 

KR1.5b.3  ผิลงานวิจััยที�เป็ันการค้์นพับสิ�งใหม ่(New Discovery) การทำาสำาเรจ็ัเป็ันค์รั�งแรกในโลก  
(First in Class) หรอุ่การสร้างสิ�งที�ดีที�สดุในโลก (Best in Class) อุยา่งน้อุย 3 เร่�อุง

KR1.5b.4  เค์รอุ่ขา่ยนักวิจััยไทยมีสว่นรว่มใน Global Research Value Chain เกิดโค์รงการวิจััยรว่มกับกลุ่ม
วิจััยสำาคั์ญขอุงโลกหรอุ่ได้รบัทนุวิจััยจัากหนว่ยงานให้ทนุสำาคั์ญขอุงโลก เพัิ�มขึ�นรอุ้ยละ 10 ต่อุปีั

KR1.5b.5  ธุรกิจัที�ใช้เทค์โนโลยีเข้มขน้ (Deep-Tech) ที�มีการพัฒันาเทค์นิค์ทางด้านวิศึวกรรมหรอุ่ต้นแบบ 
(Prototype) ที�เกิดจัากงานวิจััยขั�นแนวหน้า อุยา่งน้อุย 10 บรษัิท

KR1.5b.6  มีระบบที�เก็บหรอุ่เช่�อุมโยงวิทยาการหร่อุอุงค์์ค์วามร้ด้้านวิทยาศึาสตร์ สงัค์มศึาสตร์ มนุษยศึาสตร ์
และเทค์โนโลยขีอุงปัระเทศึ ทั�งเชงิปัรมิาณ เชงิค์ณุภาพั และผ้้ิถ่อุค์รอุงงานค์วามร้ใ้นปััจัจุับนั 
ที�สามารถเข้าถึงและสบ่ค้์นและเป็ันที�ยอุมรับ ตลอุดจันมีการวิเค์ราะห์วิทยาการสำาคั์ญ 
ที�ปัระเทศึต้อุงมีในอุนาค์ต

แพลตฟ อุร์์มท่� 1
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โปร์แกร์มท่� 6  พัฒนาโคร์งสร้์างพื�นฐานทางการ์วิิจััยท่�สำาคัญ 
 (ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในป ี2565)

O1.6 โค์รงสรา้งพ่ั�นฐานเพ่ั�อุการวิจััยในสเกลใหญที่�จัำาเป็ันต่อุการพัฒันาอุุตสาหกรรมยุทธศึาสตร์และค์วามมั�นค์งขอุง
ปัระเทศึได้รบัการพััฒนาอุยา่งเหมาะสม

KR1.6.1 จัำานวนบทค์วามวิจััยที�ได้รบัการตีพัมิพัใ์นวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Top-Tier 
Journals) อุยา่งน้อุย 20 ฉบับ ต่อุปีั

KR1.6.2 จัำานวนผิลงานวิจััยและเทค์โนโลยีที�จัดสิทธบิตัร หรอุ่ถก้นำาไปัใช้สรา้งม้ลค่์าเชงิพัาณชิย ์เพัิ�มขึ�น
อุยา่งน้อุยรอุ้ยละ 10 ต่อุปีั 

KR1.6.3 ม้ลค่์าการลงทุนขอุงบรษัิทที�มาใชป้ัระโยชน์จัากโค์รงสร้างพั่�นฐานเพัิ�มเป็ัน 2 เท่า ภายใน 5 ปีั

KR1.6.4 เทค์โนโลยต้ีนแบบหรอุ่นวัตกรรมจัากการปัระยุกต์ใชโ้ค์รงสรา้งพั่�นฐาน อุยา่งน้อุย 5 ต้นแบบ 
ต่อุอุุตสาหกรรมนั�น

KR1.6.5 โค์รงสรา้งพ่ั�นฐานเพ่ั�อุรอุงรบัการทดสอุบในระดับอุุตสาหกรรม (Pilot Plant) ที�ภาค์เอุกชน 
รว่มลงทุน จัำานวน 5 แห่ง

แพลตฟ อุร์์มท่� 1
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แพลตฟ อุร์์มท่� 2 การวิจััยแลัะสร้างนวัตกรรมเพ่ั�อ 
ตอบโจัทย์ท้าทายของสังคม
(ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในป ี2570)

O2
คนทุกช�วิงวัิยม่คุณภาพช่วิิตท่�ด่ สามาร์ถดำาร์งช่วิิตได้อุย�างม่ควิามสุข้และม่คุณค�า  
และสามาร์ถจััดการ์ปัญหาท้าทายเร์�งด�วินสำาคัญทางสังคมข้อุงปร์ะเทศได้อุย�างเหมาะสม 
ด้วิยอุงค์ควิามร้้์ท่�เกิดจัากการ์วิิจััยและนวัิตกร์ร์ม

KR2.1 ปัระชาชนในปัระเทศึไทยมีค์วามเป็ันอุย้ที่�ดีขึ�นจัากการมีสภาพัแวดล้อุมที�ดี ได้แก่  
- มีการบริหารจััดการนำาที�ดีทำาให้ค์วามเสยีหายที�เกิดจัากนำาท่วมและนำาแล้งลดลงรอุ้ยละ 50  
- มีการลดการปัล่อุยก๊าซึ่เรอุ่นกระจักลงร้อุยละ 20 - 25 ในปีั 2573 เทียบกับกรณปีักติ  
- มีจัำานวนวันที�ปัรมิาณ PM2.5 เกินค่์ามาตรฐานลดลง 

 - ลดปัรมิาณขยะลงรอุ้ยละ 20 

KR2.2 ปัระเทศึไทยมีค์ะแนนดัชนีการพัฒันามนุษย์ (HDI) เพัิ�มสง้ขึ�น และติดอัุนดับ 1 ใน 3 ขอุง ASEAN

KR2.3 การแก้ปััญหาภาระโรค์ที�เป็ันปััญหา 1 ใน 3 ขอุงปัระเทศึ

KR2.4 อัุตราผิลิตภาพัการผิลิตขอุงภาค์เกษตรเพัิ�มขึ�นรอุ้ยละ 1.2 ในปีั 2565 และเพัิ�มขึ�นอีุกรอุ้ยละ 1.0  
ในปีั 2570 

KR2.5 ปัระชากรที�มีอุายุเกิน 60 ปีั ร้อุยละ 80 มีสขุภาพัดีและพัึ�งพัาตัวเอุงได้

โปร์แกร์มท่� 7  พัฒนาโคร์งสร้์างพื�นฐานทางการ์วิิจััยท่�สำาคัญ  
 (ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในป ี2565)

O2.7
ใชค้์วามร้ ้การวิจััยและนวัตกรรม เพ่ั�อุจััดการกับปััญหาท้าทายเรง่ด่วนสำาคั์ญขอุงปัระเทศึในด้าน
ทรัพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อุม การเกษตร และบรรลุเป้ัาหมายการพัฒันาที�ยั�งยน่

KR2.7.1 ลดขยะค์รวัเรอุ่นลงรอุ้ยละ 10 ต่อุปีั ลดขยะอุุตสาหกรรมร้อุยละ 10 ต่อุปีั และเพัิ�มอัุตราการนำาขยะ 
จัากทกุกระบวนการกลับมาใชข้ึ�นรอุ้ยละ 10 ต่อุปีั

KR2.7.2 จัำานวนวันที�มีปัรมิาณ PM2.5 เกินค่์ามาตรฐาน (50 ไมโค์รกรัมต่อุลก้บาศึก์เมตร) ลดลง 

KR2.7.3 ลดค์วามเสี�ยงหรอุ่ค์วามเสียหายจัากการขาดแค์ลนนำาและอุุทกภัยลงรอุ้ยละ 50

KR2.7.4 อัุตราผิลิตภาพัการผิลิตขอุงภาค์เกษตรเพัิ�มขึ�นรอุ้ยละ 1.2

KR2.7.5 ลดการปัล่อุยก๊าซึ่เรอุ่นกระจักลงรอุ้ยละ 20 - 25 ในปีั 2573 เทียบกับกรณปีักติ โดยเพัิ�มสัดสว่น 
การใชพ้ัลังงานหมุนเวียนรอุ้ยละ 30 ในปีั 2579 และลดค์วามเขม้การใชพ้ัลังงานลงรอุ้ยละ 30  
ในปีั 2579 เทียบกับปีั 2553

KR2.7.6 อัุตราการสญ้เสยีแหล่งที�อุย้อุ่าศัึยตามธรรมชาติ รวมทั�งพั่�นที�ป่ัาไม้และระบบนิเวศึชายฝัึ� งลดลง 
รอุ้ยละ 50 จัากปีัฐาน 2557
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โปร์แกร์มท่� 8  สังคมส้งวัิย (ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในป ี2565)

O2.8
พัฒันาค์นในทุกชว่งวัยให้มีค์ณุภาพัชวิีตที�ดี สามารถดำารงชวิีตด้วยตนเอุงได้อุยา่งมีค์ณุค่์า และสรา้งกลไกที�เอุ่�อุต่อุ
การอุย้ร่ว่มกันอุยา่งมีค์วามสุข พัรอุ้มรบัสงัค์มสง้วัย

KR2.8.1 ปัระชากรที�มีอุายุเกิน 60 ปีั มีสขุภาพัดีและพัึ�งพัาตัวเอุงได้ และลดอุุบติัการณก์ารเกิดโรค์ไม่ติดต่อุเร่�อุรงั 
(Non-Communicable Diseases: NCDs) และโรค์ที�เกิดในผ้้ิสง้อุายุ เชน่ อัุลไซึ่เมอุร ์และพัารกิ์นสนั

KR2.8.2 มีผิลงานวิจััยเชงิบ้รณาการที�สะท้อุนค์ณุค่์าผ้้ิสง้อุายุเพั่�อุดึงศัึกยภาพั และพัฒันาสวัสดิภาพัขอุงผ้้ิสง้อุายุ
ที�นำาไปัส้ก่ารเปัลี�ยนแปัลงเชงินโยบาย จัำานวน 5 เร่�อุง

KR2.8.3 เทค์โนโลยหีรอุ่นวัตกรรมที�ชว่ยเหล่อุการดำารงชวิีต (Assisted Living) สำาหรบัผ้้ิสง้อุายุและค์นพักิาร 
ให้สามารถดำารงชวิีตอุยา่งมีค์ณุภาพัได้ตามมาตรฐานสากล จัำานวนอุยา่งน้อุย 15 เร่�อุงต่อุปีั ค์รอุบค์ลมุ 
ผ้้ิสง้อุายุและค์นพิัการที�เข้าถึงและใช้ปัระโยชน์ได้ไมน้่อุยกว่ารอุ้ยละ 80 

KR2.8.4 นวัตกรรมทางสงัค์มที�สง่เสรมิและสนับสนุนให้ค์นทกุวัยใชช้วิีตรว่มกันในสงัค์มอุยา่งมีค์ณุภาพั 
มีแรงยึดเหนี�ยวทางสังค์ม (Social Cohesion) และผ้้ิสง้อุายุสามารถใชช้วิีตในสังค์มได้อุยา่งเต็มภาค์ภ้มิ

KR2.8.5 นวัตกรรมเม่อุงที�ใชห้ลักการ Universal Design ที�มีการอุอุกแบบให้เป็ันมิตรต่อุผ้้ิสง้อุายุ ค์นพักิาร และ
ปัระชากรทกุชว่งวัย อุยา่งน้อุย 30 เม่อุงตามภ้มิภาค์

โปร์แกร์มท่� 9  สังคมคุณภาพและควิามมั�นคง (ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในป ี2565)

O2.9
สรา้งสงัค์มที�มีการอุย้ร่ว่มกันอุยา่งสมานฉันท์ มีค์วามมั�นค์งทางเศึรษฐกิจัสงัค์ม และมีการเสริมพัลังเพั่�อุสรา้ง 
ค์วามมั�นค์งทางสงัค์ม

KR2.9.1 นโยบายหรอุ่มาตรการเพ่ั�อุรอุงรบัการเปัลี�ยนแปัลงขอุงสังค์มไทยและสังค์มโลกที�ได้จัากอุงค์์ค์วามร้ ้
ที�สรา้งขึ�น จัำานวน 5 นโยบายหรอุ่มาตรการ

KR2.9.2 จัำานวนขอุ้พิัพัาทในปัระเทศึกรณคี์วามไมเ่ป็ันธรรมลดลงรอุ้ยละ 5 

KR2.9.3 ภาระโรค์ที�เป็ันปััญหา 1 ใน 3 ขอุงปัระเทศึ ลดลงร้อุยละ 5 ต่อุปีั

KR2.9.4 อัุตราการตายและบาดเจ็ับจัากอุุบติัเหตลุดลงรอุ้ยละ 5 ต่อุปีั

แพลตฟ อุร์์มท่� 2
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แพลตฟ อุร์์มท่� 3 การวิจััยแลัะสร้างนวัตกรรมเพ่ั�อ 
เพิั�มขีดความสามารถการแข่งขัน
(ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในป ี2570)

O3 ยกร์ะดับข่้ดควิามสามาร์ถในการ์แข้�งขั้นข้อุงปร์ะเทศด้วิยการ์วิิจััยและพัฒนานวัิตกร์ร์ม

KR3.1 อัุนดับขดีค์วามสามารถในการแขง่ขนัด้านวิทยาศึาสตรแ์ละเทค์โนโลยี จััดโดย IMD อุย้ใ่น 30 อัุนดับแรก

KR3.2 อัุนดับค์วามสามารถด้านนวัตกรรมขอุงไทย วัดจัากดัชนีค์วามสามารถด้านนวัตกรรมขอุงโลก (Global 
Innovation Index) อุย้ใ่น 30 อัุนดับแรก

KR3.3 สัดสว่นการพััฒนาเทค์โนโลยขีอุงตนเอุงต่อุการพัึ�งพัาเทค์โนโลยีภายนอุกจัาก 10:90 เป็ัน 30:70

KR3.4 การเติบโตขอุงอุุตสาหกรรมยุทธศึาสตร์ใหม ่(New S-Curves) เพัิ�มขึ�นเฉลี�ยรอุ้ยละ 8 ต่อุปีั 

KR3.5 KR3.5 จัำานวนวิสาหกิจัที�ลงทนุด้านวิจััย พัฒันาและนวัตกรรม อุยา่งน้อุย 100 ล้านบาทต่อุปีั เพัิ�มขึ�น
เป็ันรอุ้ยละ 10 ขอุงจัำานวนวิสาหกิจัทั�งหมดที�ลงทุนด้านวิจััย พัฒันาและนวัตกรรม

โปร์แกร์มท่� 10
ยกร์ะดับควิามสามาร์ถการ์แข้�งขั้นและวิางร์ากฐานทางเศร์ษฐกิจั  
(ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในป ี2565)

O3.10a
พัฒันาและยกระดับค์วามสามารถการแขง่ขนัขอุงผ้้ิปัระกอุบการในอุุตสาหกรรมยุทธศึาสตร์ด้วยการวิจััยและ
พัฒันานวัตกรรม

KR3.10a.1 การลงทนุวิจััยและนวัตกรรมขอุงผ้้ิปัระกอุบการไทยในอุุตสาหกรรม S-Curves เพัิ�มขึ�น 
รอุ้ยละ 15 ต่อุปีั

KR3.10a.2 จัำานวนผ้้ิปัระกอุบการไทยขนาดกลางและขนาดยอุ่มในอุุตสาหกรรม S-Curves ที�ลงทุนพัฒันา
เทค์โนโลยแีละนวัตกรรม เพัิ�มขึ�นรอุ้ยละ 10 ต่อุปีั 

KR3.10a.3 การขาดดลุการชำาระเงินทางเทค์โนโลยี (Technology Balance of Payment) ลดลง  
100,000 ล้านบาท

O3.10b
ต่อุยอุดอุุตสาหกรรมยุทธศึาสตรแ์ละวางรากฐานการพัฒันาเศึรษฐกิจัภายใต้แนวคิ์ดเศึรษฐกิจัชวีภาพั เศึรษฐกิจั
หมุนเวียน และเศึรษฐกิจัสเีขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Economy)

KR3.10b.1 ม้ลค่์าทางเศึรษฐกิจัที�เกิดจัากเศึรษฐกิจั BCG (เกษตรและอุาหาร การแพัทย์สขุภาพั การท่อุงเที�ยว
และเศึรษฐกิจัสรา้งสรรค์์ พัลังงานและวัสดชุวีภาพั) ไมต่ำากว่ารอุ้ยละ 25 ขอุงผิลิตภัณฑ์์มวลรวมใน
ปัระเทศึ 

KR3.10b.2 การจ้ัางงานแรงงานที�ใชค้์วามร้แ้ละทักษะ (Knowledge Worker) ในอุุตสาหกรรมเป้ัาหมาย BCG 
เพิั�มขึ�นไมน้่อุยกว่า 1,000,000 ตำาแหน่ง 

KR3.10b.3 วิสาหกิจัฐานนวัตกรรมที�เกี�ยวขอุ้งกับเศึรษฐกิจั BCG เพัิ�มขึ�น 10,000 ราย

KR3.10b.4 ปัรมิาณขยะลดลง 16.5 ล้านตันต่อุปีั
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โปร์แกร์มท่� 11 สร้์างและยกร์ะดับศักยภาพวิิสาหกิจัเริ์�มต้น (Startup) พัฒนาร์ะบบนิเวิศ
นวัิตกร์ร์ม และพื�นท่�เศร์ษฐกิจันวัิตกร์ร์ม (ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในป ี2565)

O3.11a พัฒันาวิสาหกิจัฐานนวัตกรรมที�มีศัึกยภาพัเติบโตได้อุยา่งก้าวกระโดด

KR3.11a.1 วิสาหกิจัเริ�มต้นที�จััดตั�งใหมแ่ละอุย้ร่อุดเกิน 3 ปีั จัำานวน 1,000 ราย

KR3.11a.2 วิสาหกิจัเริ�มต้นที�มีม้ลค่์าบรษัิทมากกว่า 1 พันัล้านเหรยีญดอุลลารส์หรฐัฯ จัำานวน 1 ราย

O3.11b พัฒันาและเพิั�มการใชป้ัระโยชน์พ่ั�นที�เศึรษฐกิจันวัตกรรม (Economic Zone of Innovation)/อุุทยานวิทยาศึาสตร ์
(Science Parks)/ระเบยีงนวัตกรรมภาค์ตะวันอุอุก (EECi)/เม่อุงนวัตกรรมอุาหาร (Food Innopolis)

KR3.11b.1 ผ้้ิปัระกอุบการที�มาใชป้ัระโยชน์ในพั่�นที�เศึรษฐกิจันวัตกรรม/อุุทยานวิทยาศึาสตร์/EECi/ 
เม่อุงนวัตกรรมอุาหาร มีจัำานวนเพัิ�มขึ�นรอุ้ยละ 10 ต่อุปีั

KR3.11b.2 ม้ลค่์าการลงทนุวิจััยและพัฒันานวัตกรรมขอุงบริษัทที�มาใชป้ัระโยชน์ในพั่�นที�เศึรษฐกิจันวัตกรรม/
อุุทยานวิทยาศึาสตร/์EECi/เม่อุงนวัตกรรมอุาหาร เพัิ�มขึ�นรอุ้ยละ 10 ต่อุปีั

O3.11c ปัรับปัรุงกฎระเบยีบและกฎหมาย พััฒนามาตรการและแรงจ้ังใจั รวมถึงการบรกิารภาค์รัฐ ให้เอุ่�อุต่อุการดำาเนิน
ธุรกิจันวัตกรรม (Ease of Doing Innovation Business) ขอุงผ้้ิปัระกอุบการ

KR3.11c.1 อัุนดับนโยบายขอุงภาค์รฐัที�มีต่อุวิสาหกิจัและผ้้ิปัระกอุบการด้านการสนับสนุนและค์วามสอุดค์ล้อุง
ขอุงนโยบาย อุย้ใ่นอัุนดับที� 15 

KR3.11c.2 สนิค้์าหรอุ่บริการในบญัชนีวัตกรรมไทยได้รบัการจััดซึ่่�อุจััดจ้ัางโดยหนว่ยงานภาค์รฐัเพัิ�มขึ�น 
รอุ้ยละ 10 ต่อุปีั 

โปร์แกร์มท่� 12 โคร์งสร้์างพื�นฐานทางคุณภาพและบริ์การ์ (ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในป ี2565)

O3.12a ปัระเทศึไทยเป็ันศ้ึนยก์ลางการบรกิารโค์รงสรา้งพั่�นฐานทางคุ์ณภาพัขอุงอุาเซึ่ยีน

KR3.12a.1 ปัระเทศึไทยมีค์วามสามารถทางการวัดและวิเค์ราะห์สง้ที�สดุ 1 ใน 5 ขอุงเอุเชยี และมีอุุตสาหกรรม
บรกิารโค์รงสรา้งพ่ั�นฐานทางค์ณุภาพัที�ใหญที่�สดุในอุาเซึ่ยีน

KR3.12a.2 บรกิารวิเค์ราะห์ ทดสอุบและสอุบเทียบมีค์ณุภาพัระดับโลก

O3.12b
สนิค้์าและบรกิารสำาคั์ญทางเศึรษฐกิจัและวัฒนธรรมที�ผิา่นการรบัรอุงมาตรฐานในปัระเทศึสามารถแขง่ขนัและ
เป็ันที�ยอุมรับในตลาดโลก

KR3.12b.1 เค์ร่�อุงหมายค์ณุภาพัขอุงไทยได้รบัการยอุมรบัในค์ณุค่์าและค์ณุภาพัทัดเทียมเค์ร่�อุงหมายค์ณุภาพั
สนิค้์าขอุง EU และญี�ปุ่ัน โดยเฉพัาะกลุ่มสินค้์าเกษตรและสินค้์าวัฒนธรรม

KR3.12b.2 การสง่อุอุกสนิค้์าเกษตรและสนิค้์าวัฒนธรรมที�ได้รบัตราเค์ร่�อุงหมายค์ณุภาพัขอุงไทยเพัิ�มมากขึ�น

แพลตฟ อุร์์มท่� 3
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แพลตฟ อุร์์มท่� 4 การวิจััยแลัะสร้างนวัตกรรมเพ่ั�อการ
พััฒนาเชิิงพ่ั�นที�แลัะลัดความเหล่ั�อมลัำ�า
(ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในป ี2570)

O4 กร์ะจัายควิามเจัริ์ญและสร้์างควิามเข้้มแข็้งข้อุงเศร์ษฐกิจัสังคมท้อุงถิ�น ด้วิยควิามร้้์และ
นวัิตกร์ร์ม

KR4.1 ตำาบลรอุ้ยละ 50 ขอุงปัระเทศึเข้าส้ก่ระบวนการนำาค์วามร้แ้ละนวัตกรรมไปัใช้เพ่ั�อุยกระดับคุ์ณภาพัชีวิต

KR4.2 ค์นจันกลุ่มรายได้รอุ้ยละ 40 ล่างมีรายได้เพัิ�มขึ�นรอุ้ยละ 15 ต่อุปีั 

KR4.3 จัำานวนเม่อุงศ้ึนยก์ลางทางเศึรษฐกิจัที�มีการพัฒันาศ้ึนยเ์ศึรษฐกิจั แหล่งที�อุย้อุ่าศัึย และคุ์ณภาพั 
สิ�งแวดล้อุมในเม่อุงอุย้ใ่นเกณฑ์์มาตรฐาน 

KR4.4 ดัชนีการพัฒันาอุยา่งทั�วถึง (Inclusive Development Index: IDI จััดทำาโดย World Economic Forum 
(WEF)) ขอุงไทย ถก้จััดอัุนดับอุย้ใ่น 10 อัุนดับแรก ในกลุ่มปัระเทศึกำาลังพัฒันา

KR4.5 ชอุ่งว่างค์วามเหล่�อุมลำาระหว่างพั่�นที�ลดลง โดยค์วามแตกต่างระหว่างสดัสว่นกลุ่มปัระชากรที�มีรายได้
ต่อุหัวมากที�สดุ 20% บนกับ 20% ล่างขอุงจัังหวัด ไมเ่กิน 3 เท่า

โปร์แกร์มท่� 13
นวัิตกร์ร์มสำาหรั์บเศร์ษฐกิจัฐานร์ากและชุมชนนวัิตกร์ร์ม  
(ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในป ี2565)

O4.13
เพัิ�มขดีค์วามสามารถขอุงชุมชนท้อุงถิ�นในการพัฒันา การพัึ�งตนเอุงและการจััดการตนเอุงบนฐานปัรชัญา
เศึรษฐกิจัพัอุเพัยีง

KR4.13.1 เกิดนวัตกรรมชุมชน เพ่ั�อุยกระดับรายได้ให้กับชุมชน ปีัละ 1,000 นวัตกรรม 

KR4.13.2 จัำานวน Smart Community /ชุมชนนวัตกรรม มีค์วามสามารถในการพัฒันาการพัึ�งตนเอุงและ
จััดการตนเอุง เพิั�มขึ�น 3,000 ชุมชน 

KR4.13.3 ม้ลค่์าเศึรษฐกิจัสรา้งสรรค์์บนฐานทุน ทรพััยากร วัฒนธรรมในพั่�นที�เพัิ�มขึ�นรอุ้ยละ 10 ต่อุปีั 

โปร์แกร์มท่� 14
ข้จััดควิามยากจันแบบเบ็ดเสร็์จัและแม�นยำา 
(ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในป ี2565)

O4.14
ปัระชากรกลุ่มยากจันหลดุพ้ันจัากค์วามยากจันอุยา่งยั�งยน่ และสามารถเขา้ถึงทรพััยากร การศึึกษา  
สวัสดิการต่าง ๆ ที�จัำาเป็ันต่อุการดำารงชวิีตได้อุยา่งเท่าเทียม

KR4.14.1 ระบบวิเค์ราะห์ขอุ้ม้ลเพ่ั�อุติดตามกลุ่มเป้ัาหมายค์นจันที�มีค์วามแมน่ยำา เพั่�อุให้การจััดสรร 
สวัสดิการรฐัมีปัระสทิธภิาพัและปัระสิทธผิิลมากขึ�น 

KR4.14.2 ค์นจันไมน้่อุยกว่า 20,000 ค์น ได้รบัการพัฒันาค์วามร้้และทักษะเพ่ั�อุปัรับเปัลี�ยนเป็ัน  
Knowledge Worker หรอุ่ Smart Farmer มีรายได้และคุ์ณภาพัชวิีตดีขึ�น
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โปร์แกร์มท่� 15
เมือุงน�าอุย้�และการ์กร์ะจัายศ้นย์กลางควิามเจัริ์ญ 
(ผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญภายในป ี2565)

O4.15
พัฒันาเม่อุงศ้ึนยก์ลางในภ้มิภาค์ในการสนับสนุนการพัฒันาคุ์ณภาพัชวิีตขอุงค์นในเม่อุงและเช่�อุมโยงค์วามเจัรญิ 
ส้ช่นบท

KR4.15.1 เม่อุงศ้ึนยก์ลางที�นา่อุย้แ่ละเป็ัน Smart City ในภ้มิภาค์ 30 เม่อุง โดยมีแผินการสรา้งงานในเขต
เม่อุงหลักและเม่อุงโดยรอุบ และมีกลุ่ม 10 เม่อุงเด่น 

KR4.15.2 ผิลิตภัณฑ์์มวลรวมขอุงเม่อุงศ้ึนยก์ลาง และเม่อุงโดยรอุบ เพัิ�มขึ�นรอุ้ยละ 5 ต่อุปีั

KR4.15.3 กลไกพััฒนาพ่ั�นที�และอุงค์์กรปักค์รอุงสว่นท้อุงถิ�นมีขดีค์วามสามารถและปัระสิทธภิาพัเพัิ�มขึ�น 
ในการบรหิารจััดการเพ่ั�อุพัฒันาคุ์ณภาพัชวิีตขอุงปัระชาชนในพั่�นที�

KR4.15.4 ร้ปัธรรมค์วามรว่มม่อุระหว่างจัังหวัดชายแดนที�เช่�อุมต่อุกับปัระเทศึเพั่�อุนบา้นในด้านเศึรษฐกิจั
และวัฒนธรรม

แพลตฟ อุร์์มท่� 4
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แผินงานสำาคั์ญเป็ันแผินงานตามยุทธศึาสตรห์รอุ่นโยบายขอุงปัระเทศึและกระทรวงที�มีค์วามสำาคั์ญในลำาดับสง้ เป็ันเรอุ่
ธงเชงิยุทธศึาสตร์ที�จัะทำาให้บรรลเุป้ัาหมายการพััฒนาในระยะเวลาที�กำาหนด เชน่ ในการแก้ปััญหาวิกฤติ เรง่ด่วน หรอุ่เป็ันปัระเด็น
สำาคั์ญในอุนาค์ตที�จัำาเป็ันจัะต้อุงลงทนุให้เพีัยงพัอุตั�งแต่ปััจัจุับนั หรอุ่สำาคั์ญในเชงิกลุ่มปัระชาชนเป้ัาหมาย เชน่ กลุ่มค์นจัน หรอุ่
สำาคั์ญในเชงิสาขาหลักที�ขบัเค์ล่�อุนเศึรษฐกิจั เชน่ เกษตรและอุาหารท่อุงเที�ยว พัลังงาน และการแพัทย ์เป็ันต้น

ร์ายชื�อุแผนงานสำาคัญ (Flagship) ร์ายโปร์แกร์ม ดังน่�
โปร์แกร์ม 1 สร้์างร์ะบบผลิตและพัฒนากำาลังคนให้ม่คุณภาพ 

1.1 การใชป้ัระโยชน์ผ้้ิมีศัึกยภาพัสง้ 

โปร์แกร์ม 4 ส�งเสริ์มปัญญาปร์ะดิษฐ์เปน็ฐานขั้บเคลื�อุนปร์ะเทศในอุนาคต 

4.1 ปััญญาปัระดิษฐส์ำาหรบัสาธารณชน (AI for All)

โปร์แกร์ม 5 ส�งเสริ์มการ์วิิจััยขั้�นแนวิหน้าและการ์วิิจััยพื�นฐานท่�ปร์ะเทศไทยม่ศักยภาพ 

5.1 แผินงานสรา้งโอุกาสและค์วามสามารถในการเขา้ส้ยุ่ค์เทค์โนโลยีค์วอุนตัม 

5.2 แผินงานสรา้งโอุกาสและค์วามสามารถในการวิจััยขั�นแนวหน้าด้านอุวกาศึและดาราศึาสตร์ 

5.3 แผินงานการยกระดับค์ณุภาพัและสมรรถภาพัขอุงทนุมนุษยใ์นศึตวรรษที� 21 ด้านมนุษยศึาสตร ์สงัค์มศึาสตร ์และ
ศิึลปักรรมศึาสตร์

5.4 ขอุ้รเิริ�มการวิจััยขั�นแนวหน้าปัระเทศึไทย

โปร์แกร์ม 7 โจัทย์ท้าทายด้านทรั์พยากร์ สิ�งแวิดล้อุม และการ์เกษตร์ 

7.1 Zero Waste 

7.2 PM2.5 

7.3 การบรหิารจััดการเพ่ั�อุค์วามมั�นค์งด้านนำาขอุงปัระเทศึ 

7.4 การแก้ปััญหาภัยแล้งภาค์การเกษตร (เริ�มปีั พั.ศึ. 2564) 

7.4 ค์วามมั�นค์งด้านอุาหาร (เริ�มปีั พั.ศึ. 2564) และโภชนาการขอุงปัระเทศึไทย

7 แผนงานริ์เริ์�มสำาคัญ (Flagship) 
พ.ศ. 2563 - 2564
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โปร์แกร์ม 8 สังคมส้งวัิย 

8.1 Aging Society

โปร์แกร์ม 9 สังคมคุณภาพและควิามมั�นคง

9.1 ค์วามปัลอุดภัยทางถนน 

9.2 เช่�อุมไทย เช่�อุมโลก: Belt and Road Initiative, Indo-Pacific Strategy International Basic Sciences for Sustain-
able Development

โปร์แกร์ม 10 ยกร์ะดับควิามสามาร์ถการ์แข้�งขั้นและวิางร์ากฐานทางเศร์ษฐกิจั

10.1 การพัฒันาต่อุยอุดเทค์โนโลยจีัากต่างปัระเทศึสำาหรบัอุุตสาหกรรมยุทธศึาสตร์

10.2 ค์วามรว่มม่อุรฐัและเอุกชนเพั่�อุพััฒนาผ้้ิปัระกอุบการนวัตกรรม 

10.3 แพัลตฟอุรม์บม่เพัาะด้านวิทยาศึาสตรแ์ละเทค์โนโลยีเชงิลึกเพั่�อุการต่อุยอุดส้ภ่าค์อุุตสาหกรรม

10.4 แผินงานวิจััยจีัโนมิกสป์ัระเทศึไทย

10.5 เกษตรสมัยใหม่

10.6 การพัฒันาอุุตสาหกรรมระบบค์มนาค์มแห่งอุนาค์ต (เริ�มปีั พั.ศึ. 2564)

โปร์แกร์ม 10.1 BCG 

10B.1 การขบัเค์ล่�อุนเศึรษฐกิจัชวีภาพั-เศึรษฐกิจัหมุนเวียน-เศึรษฐกิจัสเีขยีว (BCG in Action) ด้านการเกษตรและอุาหาร 
พัลังงานชวีภาพั การแพัทย ์การท่อุงเที�ยวและเศึรษฐกิจัสรา้งสรรค์์
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โปร์แกร์ม 11 การ์สร้์างและยกร์ะดับศักยภาพวิิสาหกิจัเริ์�มต้น (Startup) พัฒนาร์ะบบนิเวิศนวัิตกร์ร์ม
และพื�นท่�เศร์ษฐกิจันวัิตกร์ร์ม

11.1 การพััฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผ้้ิปัระกอุบการมีการลงทุนวิจััยและพััฒนานวัตกรรม และใช้ปัระโยชน์ในพั่�นที�
เศึรษฐกิจันวัตกรรม (เริ�มปีั พั.ศึ. 2564)

11.2 การพัฒันาและยกระดับวิสาหกิจัฐานนวัตกรรมให้เข้มแขง็และเติบโตอุยา่งก้าวกระโดด (เริ�มปีั พั.ศึ. 2564)

โปร์แกร์ม 13 นวัิตกร์ร์มสำาหรั์บเศร์ษฐกิจัฐานร์ากและชุมชนนวัิตกร์ร์ม 

13.1 ชุมชนนวัตกรรม

13.2 มหาวิทยาลัยเพ่ั�อุการพัฒันาพั่�นที� 

13.3 การพัฒันาธุรกิจันวัตกรรมเพั่�อุสงัค์มและชุมชน

โปร์แกร์ม 14 ข้จััดควิามยากจันแบบเบ็ดเสร็์จัและแม�นยำา

14.1 ระบบการคั์ดกรอุงและชว่ยเหล่อุค์นจันอุยา่งเบด็เสรจ็ัและแมน่ยำา (เริ�มปีั พั.ศึ. 2564)

14.2 การพััฒนาโมเดลการจััดการกระบวนการเรยีนร้เ้พั่�อุพัฒันาอุาชพีัและเพัิ�มทักษะการดำารงชวิีตเพั่�อุแก้ไขปััญหาค์วาม
ยากจันอุยา่งเบ็ดเสร็จัและแมน่ยำา (เริ�มปีั พั.ศึ. 2564)

โปร์แกร์ม 15 เมือุงน�าอุย้�และการ์กร์ะจัายศ้นย์กลางควิามเจัริ์ญ 

15.1 พั่�นที�นวัตกรรมการศึึกษา 

15.2 การพัฒันาเม่อุงและกลไกการเติบโตใหม่

15.3 การพัฒันาระบบนิเวศึนวัตกรรมภ้มิภาค์และนวัตกรรมเชงิพั่�นที� (เริ�มปีั พั.ศึ. 2564)

โปร์แกร์ม 16 การ์ปฎิิร้์ปร์ะบบการ์อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวัิตกร์ร์ม

16.1 โค์รงการพััฒนาเค์ร่อุข่ายค์วามร่วมม่อุนานาชาติเพั่�อุการยกระดับค์วามเปั็นเลิศึขอุงมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจััยไทย 
Global Partnership Fund

16.2 โค์รงการพัฒันาเค์รอุ่ข่ายค์วามร่วมม่อุนานาชาติเพ่ั�อุเพัิ�มขดีค์วามสามารถในการแข่งขนัขอุงปัระเทศึ Global Partner-
ship Fund

โปร์แกร์ม 17 การ์แก้ปญัหาวิิกฤติข้อุงปร์ะเทศ

17.1 การวิจััยขั�นแนวหน้า (Frontier Research) และการพัฒันาระบบการสรา้งค์วามสามารถเพ่ั�อุรอุงรับสถานการณ์วิกฤติ

17.2 โค์รงการรเิริ�มพัเิศึษและเรง่ด่วนเพ่ั�อุแก้ไขปััญหาเรง่ด่วนขอุงปัระเทศึ ปัระเด็นเช่�อุไวรสัโค์โรนาสายพันัธุใ์หม ่2019

17.3 การสรา้งค์วามเขม้แขง็ขอุงระบบสุขภาพัในการตอุบสนอุงต่อุการระบาด Covid-19 แบบบ้รณาการ

17.4 อุุตสาหกรรมการแพัทย ์การพััฒนาอุุตสาหกรรมผิลิตวัค์ซึ่นี การปัรบัตัวขอุงภาค์อุุตสาหกรรมอุ่�น ๆ (Covid-19) 
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17.5 การพััฒนาศึักยภาพัสมุนไพัรไทยในการรักษาและปั้อุงกันโรค์อุุบัติใหม่จัากเช่�อุไวรัสโค์โรนาสายพัันธุ์
ใหม ่2019 (Covid-19) 

17.6  โค์รงการการกระตุ้นเศึรษฐกิจัในระยะสั�นขอุงวิสาหกิจัฐานวัตกรรม (Startup และ SMEs) ที�ได้รับ 
ผิลกระทบจัากไวรสัโค์โรนา (Covid-19) 

17.7  การสร้างแผินธุรกิจัเพ่ั�อุสร้างเศึรษฐกิจัฐานรากรอุงรับการเปัลี�ยนแปัลงและวิกฤติด้านเศึรษฐกิจัและ
แก้ไขปััญหาค์วามยากจัน
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8
การ์ขั้บเคลื�อุนแผนและการ์จััดสร์ร์ 
งบปร์ะมาณข้อุงร์ะบบวิิทยาศาสตร์์ 
วิิจััยและนวัิตกร์ร์ม

แผินด้านวิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม (แผินด้าน ววน.) เป็ันแผินระยะปัานกลางระดับที� 3 ที�ต้อุง
ผิ่านค์วามเห็นชอุบขอุงค์ณะรัฐมนตรี ได้จััดทำาขึ�นเพั่�อุเป็ันกรอุบและแนวทางในทางการพััฒนาวิทยาศึาสตร ์
วิจััยและนวัตกรรมขอุงปัระเทศึ และใช้เป็ันกรอุบในการจััดสรรงบปัระมาณให้แก่หน่วยงานในระบบวิจััยและ
นวัตกรรม การดำาเนินนโยบายและขับเค์ล่�อุนการพััฒนาวิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมขอุงปัระเทศึต้อุงทำา
อุย่างเปั็นระบบ เพั่�อุให้ทรัพัยากรและงบปัระมาณที�มีอุย้่จัำากัด ถ้กใช้ในการลงทุนเพั่�อุการวิจััยและพััฒนา
นวัตกรรมในปัระเด็นยุทธศึาสตร์ที�มีโอุกาสเป็ันค์านงัดเพ่ั�อุปัระสิทธผิิลขอุงการเปัลี�ยนผ่ิาน (Transformation) 
ขอุงปัระเทศึตามยุทธศึาสตรช์าติ 20 ปีั ดังนั�น จึังได้ยดึหลักสำาคั์ญ 3 ปัระการ ค่์อุ การมอุงในมุมขอุงผ้้ิมีสว่นได้
สว่นเสยีเป็ันหลัก การสรา้งการมีสว่นรว่มในปัระชาค์มวิจััย และการสรา้งค์วามรบัผิิดชอุบ (Accountability) ใน
การใชง้บปัระมาณแผิน่ดิน 

การอุอุกแบบแนวทางการขับเค์ล่�อุนตลอุดจันกลไกเพั่�อุสนับสนุนการลงทุนด้าน ววน. ระบบแรงจ้ังใจั 
และการอุำานวยค์วามสะดวก อุาศัึยเค์ร่�อุงม่อุต่าง ๆ  เชน่ การใชก้ระบวนการมีสว่นรว่มเพั่�อุเช่�อุมโยงมุมมอุงขอุง
ผ้้ิมีสว่นได้สว่นเสยี ทั�งจัากนโยบาย (Top-down) และจัากปัระชาค์มวิจััย (Bottom-up) 

เพั่�อุให้บรรลุเป้ัาหมายการลงทุนด้านวิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมขอุงปัระเทศึ ได้มีการกำาหนด
สดัสว่นงบปัระมาณ ดังนี�

ก. ทุ้นสนับสนุนงานเชิิงกลยุท้ธ์ (Strategic Fund) ไม่ตำากว่าร้อุยละ 50 เป็ันการสนับสนุนทุนแบบ 
ให้มีการแขง่ขัน Competitive Funding โดยจัะจััดสรรงบปัระมาณให้กับหน่วยงานบริหารจััดการทนุ (Program 
Management Unit: PMU) เพั่�อุนำาไปัสนับสนุนทนุ (Granting) แก่หนว่ยงานระดับปัฏิิบติัโดยต้อุงเป็ันการทำา
วิจััยที�เน้นตอุบ 4 แพัลตฟอุรม์ และ 17 โปัรแกรมตามยุทธศึาสตรแ์ละแผินด้านวิทยาศึาสตร ์วิจััยและนวัตกรรม
ขอุงปัระเทศึ 

ข. ท้นุสนับสนุนงานพื�นฐาน (Fundamental Fund) ไมเ่กินรอุ้ยละ 50 ขอุงงบปัระมาณปัระกอุบด้วย

1) Basic Research Fund & Institutional Capacity Building Fund สนับสนุนทนุแก่โค์รงการงาน
วิจััยพั่�นฐาน และสรา้งค์วามเขม้แขง็ขอุงงานวิจััยและการบริหารงานวิจััยขอุงสถาบันค์วามร้้และสถาบันวิจััยใน
หนว่ยงาน โดยกำาหนดงบปัระมาณในสว่นนี� ร้อุยละ 15 
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2) Basic Function Fund สนับสนุนงบปัระมาณตรงไปัยังหน่วยงานที�มีภารกิจัเฉพัาะด้านวิทยาศึาสตร์
วิจััยและนวัตกรรม และดำาเนินการตามยุทธศึาสตร์และพัันธกิจัขอุงตนเอุง ซึ่ึ�งอุาจัรวมโค์รงสร้างพั่�นฐานด้าน
วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมระดับชาติ และโค์รงการริเริ�มสำาคั์ญขอุงปัระเทศึ โดยกำาหนดงบปัระมาณ 
ในสว่นนี� ร้อุยละ 35

ร้ปัที� 5: แผินการจััดสรรงบปัระมาณ ววน. ปีังบปัระมาณ 2564-2566

แนวิทางการ์จััดสร์ร์งบปร์ะมาณ 
ข้อุงร์ะบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวัิตกร์ร์ม

พัระราชบญัญติัการสง่เสรมิวิทยาศึาสตร ์การวิจััยและนวัตกรรม พั.ศึ. 2562 มาตรา 5 กำาหนดใหร้ฐัต้อุง
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพััฒนาวิทยาศึาสตร์ เทค์โนโลยี การวิจััยและนวัตกรรม และศิึลปัวิทยาการ 
แขนงต่าง ๆ เพ่ั�อุสรา้งค์วามร้้นำาไปัใชก้ำาหนดนโยบายสาธารณะ และการพัฒันางานวิจััยและนวัตกรรม ให้เกิด
ม้ลค่์าทางเศึรษฐกิจั และปัระโยชนท์างสงัค์ม ค์วามมั�นค์ง และสิ�งแวดล้อุม โดยการดำาเนินการสำาคั์ญปัระการหนึ�ง
ค่์อุ ให้รัฐดำาเนินการจััดสรรงบปัระมาณเพ่ั�อุการพััฒนาวิทยาศึาสตร์ เทค์โนโลยี การวิจััยและนวัตกรรมตาม 
แผินด้านวิทยาศึาสตร์วิจััยและนวัตกรรมให้เหมาะสมและสอุดค์ล้อุงกับค์วามต้อุงการและค์วามจัำาเป็ันขอุง 
หนว่ยงานขอุงรฐัในระบบวิจััยและนวัตกรรม

เพ่ั�อุให้การส่งเสริมวิทยาศึาสตร์ การวิจััยและนวัตกรรมเปั็นไปัตามเจัตนารมณ์ขอุงพัระราชบัญญัติ 
การสง่เสริมวิทยาศึาสตร์ การวิจััยและนวัตกรรม พั.ศึ. 2562 สำานักงานค์ณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศึาสตร์ วิจััย
และนวัตกรรม (สกสว.) และสำานักงานสภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
(สอุวช.) จึังได้กำาหนดแนวทางการจััดสรรงบปัระมาณขอุงระบบวิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม และระบบ 
การจััดสรรและบรหิารงบปัระมาณแบบบ้รณาการที�มุง่ผิลสมัฤทธิ�ดังนี�



64

ร์ะบบการ์จััดสร์ร์และบริ์หาร์งบปร์ะมาณด้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวัิตกร์ร์มแบบ
บ้ร์ณาการ์ท่�มุ�งผลสัมฤทธิ�

1. มีการบรหิารจััดการงบปัระมาณแบบ Block Grant และ Multi-Year ผิา่น Performance Agreement 
(PA) กับหนว่ยรับงบปัระมาณ และหนว่ยบรหิารจััดการทนุ (Program Management Unit หรอุ่ PMU) 

 2.  มีหนว่ยบรหิารจััดการทุนจัำานวน 7 หน่วยงาน ปัระกอุบด้วย 

1) สำานักงานการวิจััยแห่งชาติ (วช.) 

2) สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 

3) สำานักงานพััฒนาการวิจััยการเกษตร อุงค์์การมหาชน (สวก.)

4) สถาบันวิจััยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

5) หน่วยบรหิารและจััดการทุนด้านการพัฒันากำาลังค์น และทนุด้านการพัฒันาสถาบันอุุดมศึึกษา
การวิจััยและการสรา้งนวัตกรรม (บพัค์.) 

6) หน่วยบริหารและจััดการทุนด้านการเพัิ�มค์วามสามารถในการแขง่ขันขอุงปัระเทศึ (บพัข.)

7) หน่วยบริหารและจััดการทุนด้านการพััฒนาระดับพั่�นที� (บพัท.)

ทั�งนี� บพัค์. บพัข. และ บพัท. เป็ัน 3 หน่วยบริหารจััดการทนุหนว่ยใหมใ่นระบบวิทยาศึาสตร์ วิจััยและ
นวัตกรรม ที�สภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมแห่งชาติ มีมติให้จััดตั�งขึ�นเพ่ั�อุเปิัด
รับค์ำาขอุข้อุเสนอุโค์รงการวิจััยโดยผ่ิานหน่วยบริหารและจััดการทุน PMU ปัระสานงานกับผ้้ิที�มีส่วนเกี�ยวข้อุง
ในลักษณะขอุง Quadruple Helix ทำางานในลักษณะ Consortium ที�มีสว่นรว่มขอุงทุกภาค์สว่น และการบริหาร
จััดการจัากต้นนำาถึงปัลายนำาผิา่นการให้ทนุวิจััย

3. มีการจััดให้มีระบบสารสนเทศึกลางขอุงปัระเทศึติดตามปัระเมินผิลการดำาเนินงาน มีการถ่ายทอุด 
Objective and Key Results (OKRs) ที�ลงมาในแต่ละระดับ โดยในลักษณะขอุง Data portal เพั่�อุเช่�อุมโยงขอุ้ม้ล
ในทกุระดับ
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ในสว่นขอุงการติดตามและปัระเมินผิล จัะมีการถ่ายทอุด Objective and Key Results (OKRs) ลงมาใน
แต่ละระดับ โดยจััดให้มีระบบสารสนเทศึกลางขอุงปัระเทศึในลักษณะขอุง Data Portal เพ่ั�อุเช่�อุมโยงขอุ้ม้ลใน
ทกุระดับ พัร้อุมทำาค์วามเข้าใจัรว่มกันกับหนว่ยงานที�เกี�ยวขอุ้งถึงบทบาทการทำางาน 

1) รัะดับนโยบาย ยุท้ธศาสต้รัแ์ละแผน (จััดให้มีการติดตามและปัระเมินผิลโดย สอุวช.) เป็ันการ
ติดตามปัระเมินผิลในระดับบนขอุงระบบวิจััยและนวัตกรรม เพ่ั�อุวิเค์ราะห์ค์วามก้าวหน้าและค์วามสำาเรจ็ัขอุง
นโยบาย ยุทธศึาสตร์และแผินด้านการอุุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร ์วิจััยและนวัตกรรม ซึ่ึ�งค์วรมีการติดตาม ดังนี�

• ผิลลัพัธแ์ละผิลกระทบขอุงการดำาเนินงานขอุงระบบวิจััยและนวัตกรรม ซึ่ึ�งจัะเป็ันการติดตาม
และปัระเมินผิลตามตัวชี�วัดสำาคั์ญขอุงปัระเทศึ

• ค์วามสอุดค์ล้อุงเช่�อุมโยงกับนโยบาย ยุทธศึาสตร์และแผินระดับชาติ

• ค์วามสอุดค์ล้อุงและรอุงรับบริบทการเปัลี�ยนแปัลงมหภาค์ เชน่ การเม่อุง เศึรษฐกิจั สังค์ม

• ขดีค์วามสามารถด้านการวิจััยและสรา้งนวัตกรรมขอุงหนว่ยงานในภาค์สว่นที�เกี�ยวขอุ้งต่าง ๆ 
(Research and Innovation Capability of Actors) เชน่ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจััยรฐัและ
เอุกชน บรษัิทห้างร้าน ฯลฯ

2) รัะดับการัแปลงนโยบายไปส้ก่ารัปฏิิบติั้ (จััดให้มีการติดตามและปัระเมินผิลโดย สอุวช. และ สกสว.) 
เป็ันการติดตามและปัระเมินผิลค์วามสำาเรจ็ัขอุงการดำาเนินการแปัลงนโยบาย ยุทธศึาสตรแ์ละแผินในระดับบน
ไปัส้ก่ารจััดการเพ่ั�อุดำาเนินการ ซึ่ึ�งหมายถึง

•  การจััดการระดับแพัลตฟอุร์ม (Platform Management) 

•  การจััดการระดับแผินงาน (Program) 

•  การจััดการระดับแผินงานยอุ่ยและโค์รงการ (Sub Program and Project) 

การจัะติดตามและปัระเมินผิลในลักษณะนี�ได้ จัะต้อุงมีการแปัลงเป้ัาหมายต่าง ๆ ในระดับบนไปัส้ก่าร
กำาหนดปัระเด็นหรอุ่งานที�สำาคั์ญ (Priority Area) และนำาไปัส้ก่ารกำาหนดแผินงานและโค์รงการที�สำาคั์ญที�ต้อุง
ดำาเนินการเพั่�อุตอุบสนอุงต่อุนโยบาย ยุทธศึาสตร์และแผินที�เกี�ยวข้อุง ในลักษณะแบบ Top-down ผิสมผิสาน
กับขอุ้เสนอุจัากปัระชาค์มนักวิจััยในลักษณะ Bottom-up อุยา่งเหมาะสมและเป็ันระบบ นอุกจัากนี�ยงัต้อุงมีการ
ติดตามและปัระเมินผิลกลไกการบรหิารจััดการในระดับนี� ซึึ่�งเป็ันหัวใจัขอุงการดำาเนินงานว่าสามารถทำาหน้าที�
แปัลงนโยบาย ยุทธศึาสตรแ์ละแผินการดำาเนินงานไปัส้ก่ารปัฏิิบติัได้อุยา่งมีปัระสิทธภิาพัหรอุ่ไม ่

ร์ะบบการ์ติดตามและปร์ะเมินผล9
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3) รัะดับปฏิิบติั้ (จััดให้มีการติดตามและปัระเมินผิลโดย สกสว. และ PMU) เป็ันการติดตามและปัระเมิน
ผิลในระดับโค์รงการเพั่�อุใหท้ราบว่ามีค์วามก้าวหน้าขอุงการดำาเนนิงานโค์รงการเปัน็อุยา่งไร ทั�งในระดับผิลผิลิต
 ผิลลัพัธ ์และผิลกระทบขอุงโค์รงการที�ดำาเนินการ นอุกจัากนี�ยงัรวมถึงการติดตามและปัระเมินผิลระดับหนว่ย
งานเพั่�อุให้ทราบถึงผิลการดำาเนินงาน

กร์ะบวินการ์ติดตาม ปร์ะเมินผล 

การติดตามและปัระเมินผิลเป็ันเค์ร่�อุงม่อุสำาคั์ญในการพััฒนาระบบการวิจััยและนวัตกรรม และเป็ันการ
สรา้งค์วามรบัผิิดชอุบต่อุสาธารณะ ( Public Accountability) โดยเฉพัาะอุยา่งยิ�งการรับผิิดชอุบต่อุการใชภ้าษี
อุากรขอุงปัระชาชน 

การัติ้ดต้ามีและปรัะเมิีนผล (Monitoring and Evaluation) ห้รัอืเรัยีกโดยยอ่ว่่า M&E มีคีว่ามีสำาคัญ
ต่้อการับรัหิ้ารัจัำดการัแผนงานวิ่จัำยและโครังการัวิ่จัำย โดยเปน็เครัื�องมืีอท้ี�ชิว่่ยให้ผ้้บ้รัหิ้ารัโครังการัท้รัาบคว่ามี
ก้าว่ห้น้าของแผนงานวิ่จัำยและโครังการัวิ่จัำย สามีารัถีเปรัยีบเท้ยีบคว่ามีสำาเรัจ็ำของการัดำาเนินงานกับคว่ามี
คาดห้วั่งท้ี�ตั้�งไว้่ รัว่มีทั้�งใชิ้เป็นข้อมี้ลเพื�อการัห้าแนว่ท้างห้นุนเสรัมิีให้้แผนงานวิ่จัำยและโครังการัวิ่จัำยบรัรัลุ
เปา้ห้มีายได้อยา่งทั้นท่้ว่งท้หี้ากติ้ดขัดห้รัอืเกิดปญัห้ารัะห้ว่่างการัดำาเนินงาน 

การติดตามและการปัระเมินผิลมีกระบวนการที�แตกต่างกันและมีจุัดมุ่งหมายที�ไม่เหม่อุนกัน แต่มี 
ค์วามสัมพัันธซึ์ึ่�งกันและกัน กล่าวค่์อุ การติดตาม (Monitoring) เปั็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อุม้ลเกี�ยวกับ
ปััจัจััยนำาเขา้ (Input) การดำาเนินงาน (Process) และผิลผิลิต (Output) เพ่ั�อุใชเ้ป็ันขอุ้ม้ลยอุ้นกลับ (Feedback) 
สำาหรบัการกำากับดแ้ลและการแก้ปััญหาระหว่างการดำาเนินการ ซึึ่�งในกระบวนการขอุงการสง่ขอุ้ม้ลยอุ้นกลับนี�
อุาจัทำาการปัระเมินได้ด้วยเชน่กัน ซึึ่�งเรยีกว่า การปัระเมินก่อุนหรอุ่ระหว่างการดำาเนิน (Ex-ante) โดยเป็ันการ
ปัระเมินไปัในอุนาค์ตในเชงิการพัยากรณเ์พ่ั�อุดผ้ิลลัพัธแ์ละผิลกระทบที�ค์าดว่าจัะเกิดขึ�นจัากโค์รงการ

ในขณะที�การปัระเมนิผิล (Evaluation) เปัน็กระบวนการตรวจัสอุบและตัดสนิค์ณุค่์าผิลสำาเรจ็ัขอุงโค์รงการ
ซึ่ึ�งจัะใช้เป็ันสารสนเทศึสำาคั์ญสำาหรับการปัรับปัรุงและพััฒนาโค์รงการต่อุไปั โดยปักติการปัระเมินผิลจัะทำา 
เม่�อุสิ�นสดุโค์รงการแล้ว (Ex-post) จัากหลักฐานที�ปัรากฏิขึ�นจัริง (Evidence-based) ทั�งในระดับผิลผิลิต (Output) 
และการนำาผิลผิลิตนั�นไปัต่อุยอุดหรอุ่นำาผิลงานไปัใชป้ัระโยชน์ (Research Utilization) ซึ่ึ�งจัะชว่ยให้เกิดผิลลัพัธ์
(Outcome) และผิลกระทบ (Impact) ตามมา

ทั�งนี� ผิลผิลิต ผิลลัพัธ ์และผิลกระทบ อุาจัจัะนิยามได้ดังนี� 

ผลผลิต้ (Output) หมายถึง ผิลสำาเรจ็ัที�เกิดขึ�นทันที ซึ่ึ�งเป็ันผิลโดยตรงจัากการดำาเนินโค์รงการ สามารถ
วัดได้หลังจัากเสร็จัสิ�นโค์รงการ และเปั็นไปัตามวัตถุปัระสงค์์ขอุงโค์รงการ เช่น ผิลงานการปัระดิษฐ์ ผิลงาน 
การสร้างนวัตกรรม ผิลงานการคิ์ดค้์นทางวิทยาศึาสตร์ ผิลงานการสร้างสรรค์์ทางศิึลปัะ ผิลงานจัากการ
สรา้งสรรค์์ขอุงค์นในชุมชน ขอุ้เสนอุแนะเชงินโยบาย ผิลงานการตีพัมิพัท์างวิชาการ และผิลงานการจััดอุบรม
หรอุ่การปัระชุมเพั่�อุเผิยแพัรอุ่งค์์ค์วามร้ ้เป็ันต้น
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ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง ผิลสำาเรจ็ัที�เกิดจัากการนำาผิลผิลิต (Output) ไปัต่อุยอุด การเปัลี�ยนร้ปั
ขอุงผิลผิลิตไปัส้่ร้ปัแบบที�ใช้ปัระโยชน์ได้อุย่างกว้างขวาง หร่อุการเค์ล่�อุนผิลผิลิตไปัส้่กิจักรรมที�ต่อุเน่�อุง  
ซึ่ึ�งก่อุให้เกิดการเปัลี�ยนแปัลง (Change) ที�ปัรากฏิชดั และมีค์ณุค่์าทางเศึรษฐกิจั สงัค์ม และสิ�งแวดล้อุม ทั�งที�วัด
ในเชิงปัริมาณได้และไม่ได้ เช่น การนำาผิลงานการปัระดิษฐ์หร่อุผิลงานการสร้างนวัตกรรมไปัใช้เปัลี�ยนแปัลง 
ร้ปัแบบการดำาเนินธุรกิจั การนำาผิลงานการคิ์ดค้์นทางวิทยาศึาสตร์ไปัสร้างเป็ันยาหรอุ่เค์ร่�อุงม่อุทางการแพัทย์
การนำาผิลงานการสร้างสรรค์์ทางศิึลปัะไปัสร้างเป็ันภาพัยนตร์ การสร้างสรรค์์ขอุงค์นในชุมชนก่อุให้เกิดการ
เปัลี�ยนแปัลงวิถีชีวิตขอุงผ้้ิค์นหร่อุเป็ันต้นแบบสำาหรับชุมชนอุ่�น ข้อุเสนอุแนะเชิงนโยบายได้รับการขับเค์ล่�อุน
ไปัส้่กระบวนการสร้างเป็ันกฎหมายหร่อุกฎระเบียบ ผิลงานการตีพัิมพั์ทางวิชาการได้รับการอุ้างอิุง และผ้้ิที� 
เขา้รว่มการอุบรมหรอุ่การปัระชุมเพ่ั�อุเผิยแพัร่อุงค์์ค์วามร้้ได้นำาค์วามร้้ที�ได้รบัไปัเปัลี�ยนแปัลงวิธกีารปัฏิิบติัขอุง
ตนเอุงหรอุ่ค์รอุบค์รัว เป็ันต้น

ผลกรัะท้บ (Impact) หมายถึง ผิลปัระโยชน์ที�เกิดขึ�นจัากการเปัลี�ยนแปัลงตามผิลลัพัธ์ (Results of  
the Change) ซึึ่�งวัดได้อุยา่งชัดเจันและมีหลักฐานปัรากฏิชัด (Evidence-based) ทางด้านเศึรษฐกิจั สงัค์ม และ
สิ�งแวดล้อุม ทั�งที�วัดในเชิงปัรมิาณได้และไมไ่ด้ ผิลกระทบอุาจัเป็ันได้ทั�งทางบวกและทางลบ โดยผิลปัระโยชน์
ที�เกิดขึ�นทางหนึ�งอุาจัจัะนำาค์วามสญ้เสียมาให้อีุกทางหนึ�งก็ได้ ในด้านผิลปัระโยชน์ เชน่ การเพัิ�มรายได้ การสง่อุอุก 
การลงทุน การจ้ัางงาน และการลดต้นทุนขอุงภาค์ธุรกิจัและการจ้ัางงานใหม่จัากการนำาผิลงานการปัระดิษฐ์
หร่อุผิลงานการสร้างนวัตกรรมไปัใข้ จัำานวนผ้้ิรอุดชีวิตจัากโรค์ระบาดจัากยาหร่อุเค์ร่�อุงม่อุทางการแพัทย์ 
อิุทธิพัลทางวัฒนธรรมและสังค์มที�เกิดจัากภาพัยนตร์ ค์วามกินดีอุย้่ดีขอุงผ้้ิค์นในชุมชนจัากการเปัลี�ยนแปัลง
วิถีชวิีต 

ผิลปัระโยชน์ทางเศึรษฐกิจั สังค์ม และสิ�งแวดล้อุมจัากกฎหมายหร่อุกฎระเบียบ การลดค์วามส้ญเสีย
ชีวิตและทรัพัย์สินจัากการนำาผิลงานการตีพัิมพั์ทางวิชาการมาใช้เป็ันแนวทางการต่อุส้้กับโรค์ระบาดหร่อุการ
ป้ัอุงกันภัยพับิติั สขุภาพัที�ดีขึ�นและอุายุขยัที�ยาวนานขึ�นขอุงผ้้ิที�นำาค์วามร้้ที�ได้รบัจัากการอุบรมไปัเปัลี�ยนแปัลง
วิธกีารปัฏิิบติั เป็ันต้น ในด้านค์วามสญ้เสีย เชน่ การลดต้นทนุทำาให้ภาค์ธุรกิจัค์้่ค้์าที�เค์ยจัำาหนา่ยสนิค้์าให้กลับ
ต้อุงสญ้เสยีรายได้ การลดการนำาเขา้นำาพัาใหเ้กิดข้อุพัพิัาททางการค้์ากับปัระเทศึค่้์ค้์า การใชย้าที�มีผิลขา้งเคี์ยง
ต่อุสุขภาพั กฎหมายสร้างผิลกระทบทางลบต่อุผ้้ิค์นอีุกกลุ่มหนึ�ง ค์วามกินดีอุย้่ดีนำามาซึ่ึ�งการใช้ชีวิตที�ฟุง้เฟอุ้
และไร้วินัย การท่อุงเที�ยวนำามาซึ่ึ�งค์วามเส่�อุมโทรมขอุงสิ�งแวดล้อุม การทิ�งขยะในชุมชน และการบุกรุกป่ัา การสรา้ง
ถนนขวางทางนำาและเสี�ยงต่อุการเกิดนำาท่วมใหญ ่ รายได้จัากการปัล้กพั่ชไรน่ำามาส้ปั่ัญหามลภาวะหมอุกค์วัน 
การอุนุญาตให้ปัล้กพั่ชบางชนิดเสี�ยงต่อุการนำามาใช้เป็ันยาเสพัติด และการตัดต่อุทางพัันธุกรรมเสี�ยงต่อุ 
การก่อุโรค์ระบาด เป็ันต้น

ผิลการปัระเมินผิลผิลิต ผิลลัพัธ์ และผิลกระทบ ขอุงแผินงานวิจััยและโค์รงการวิจััย จัะส่งผิลต่อุการ
จััดสรรทรัพัยากรด้านวิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมขอุงปัระเทศึ โดยที�หน่วยรับงบปัระมาณที�มีผิลขอุง 
การติดตามและปัระเมินผิลที�ดีค์วรได้รับการตอุบแทนที�ดีและได้รับการสนับสนุนเพัิ�มขึ�น ในขณะที�หน่วยรับ 
งบปัระมาณใดซึ่ึ�งไมส่ามารถสง่มอุบผิลงานให้เป็ันไปัตามแผินที�กำาหนด และไมไ่ด้สรา้งให้เกิดผิลผิลิต ผิลลัพัธ ์
และผิลกระทบตามค์วามค์าดหวัง ค์วรได้รับการหนุนเสริมในชั�นแรก (Empowerment) และอุาจัมีผิลต่อุการ
พัจิัารณางบปัระมาณในลำาดับต่อุมา
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สกสว่. ในฐานะเลขานุการัของคณะกรัรัมีการัการัติ้ดต้ามีและปรัะเมิีนผลการัสนับสนุนวิ่ท้ยาศาสต้รั์
 การัวิ่จัำยและนวั่ต้กรัรัมี ได้กำาห้นดแนว่ท้างการัติ้ดต้ามีและปรัะเมีินผลไว้่ 2 แนว่ท้างห้ลัก ดังนี� 

1) การัติ้ดต้ามีและปรัะเมีินผลผลิต้ ผลลัพธ์ และผลกรัะท้บของการัพฒันาวิ่ท้ยาศาสต้รั ์การัวิ่จัำย
และนวั่ต้กรัรัมีท้ี�ได้รับังบปรัะมีาณสนับสนุนจำากกองท้นุ ว่ว่น. ซึึ่�งผิลลัพัธแ์ละผิลกระทบสามารถเกิดขึ�นได้ใน
หลายร้ปัแบบ ทั�งในเชิงวิชาการ เชิงเศึรษฐกิจั เชิงสังค์ม และเชิงสิ�งแวดล้อุม รวมทั�งอุาจัจัะมีผิลกระทบทั�ง 
เชิงบวกและเชิงลบด้วย ดังนั�น การเล่อุกเค์ร่�อุงม่อุในการปัระเมินและการรายงานผิลการปัระเมินจึังค์วร
สอุดค์ล้อุงและเหมาะสมกับผิลผิลิตที�เกิดขึ�นจัากการดำาเนินโค์รงการ 

หากการดำาเนินโค์รงการทำาให้เกิดผิลกระทบทางเศึรษฐกิจัอุยา่งเดียวหรอุ่เป็ันหลัก เค์ร่�อุงม่อุที�หนว่ยงาน
รบังบปัระมาณค์วรให้ค์วามสำาคั์ญสำาหรับการปัระเมินผิล อุาจัได้แก่ การวัดผิลตอุบแทนจัากการลงทุน (Return 
on Investment: ROI) ผิลกำาไรขาดทนุ ม้ลค่์าปััจัจุับนัสุทธ ิ(Net present value: NPV) อัุตราสว่นผิลปัระโยชน์
ต่อุต้นทุน (Benefit-cost ratio: BCR) และอัุตราผิลตอุบแทนภายใน (Internal rate of return: IRR) โดยค์ำานวณ
ผิลปัระโยชน์จัากรายรับที�เพิั�มขึ�น การส่งอุอุกที�เพิั�มขึ�น ต้นทุนที�ลดลง การลงทุนที�เพัิ�มขึ�น และการจ้ัางงานที�
เพัิ�มขึ�น เป็ันต้น 

ในขณะที�ผิลขอุงการเปัลี�ยนแปัลงบางอุยา่งไมส่ามารถวัดเป็ันตัวเงินได้ เชน่ การลดค์วามสญ้เสยีในชวิีต
และทรัพัย์สิน การลดระยะเวลาในการปัฏิิบัติงาน สามารถใช้ค่์าปัระมาณทางการเงิน หร่อุค่์าตัวแทนทาง 
การเงิน (Financial Proxy) มาค์ำานวณม้ลค่์าขอุงสิ�งที�เป็ันค์ณุค่์าเหล่านั�น ด้วยวิธม้ีลค่์าผิลตอุบแทนทางสังค์ม 
(Social Return on Investment: SROI) โดยปัระเมินม้ลค่์าขอุงสิ�งต่าง ๆ ที�โดยปักติไม่ได้อุย้่ในร้ปัตัวเงินให้ 
อุอุกมาเป็ันม้ลค่์าในร้ปัตัวเงินได้ ทั�งนี�ม้ลค่์าดังกล่าวขึ�นอุย้กั่บเร่�อุงและบริบทที�แตกต่างกันอุอุกไปั

หากการดำาเนินโค์รงการทำาให้เกิดผิลกระทบทางด้านอุ่�น ๆ  และมีผิลกระทบสง้ แต่ไม่สามารถระบุม้ลค่์า
ขอุงผิลกระทบที�เกิดขึ�นได้ อุาทิ ผิลงานทางวิชาการ ผิลงานเชงินโยบาย ผิลงานในการพัฒันาสังค์มและชุมชน 
และผิลงานทางศิึลปัะ เป็ันต้น หน่วยงานรบังบปัระมาณสามารถยกตัวอุยา่งโค์รงการที�มีผิลกระทบสง้เหล่านั�น
พัร้อุมอุธิบายให้เห็นถึงกระบวนการเกิดขึ�นขอุงผิลลัพัธ์และผิลกระทบได้เช่นกัน โดยไม่จัำาเปั็นต้อุงระบุม้ลค่์า
ขอุงผิลกระทบ

หน่วยงานรับงบปัระมาณจัะต้อุงรายงานการปัระเมินผิลลัพัธ์และผิลกระทบเม่�อุสิ�นสุดการดำาเนิน 
แผินงาน โดยให้รายงานทกุสิ�นปีังบปัระมาณ และต่อุเน่�อุงเป็ันเวลา 5 ปีั ผิา่นระบบสารสนเทศึกลางด้าน ววน. 
ขอุงปัระเทศึ เพั่�อุรายงานต่อุค์ณะกรรมการติดตามและปัระเมินผิลการส่งเสริมวิทยาศึาสตร์ การวิจััยและ
นวัตกรรม ซึึ่�งจัะรายงานต่อุค์ณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม (กสว.) และสภานโยบาย 
การอุุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร ์วิจััยและนวัตกรรมแหง่ชาติ ตามลำาดับต่อุไปั
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2) การัติ้ดต้ามีและปรัะเมีินผลสัมีฤท้ธิ�ของห้น่ว่ยงานรับังบปรัะมีาณ เน้นไปท้ี�กรัะบว่นการับรักิารั
จัำดการังานวิ่จัำยและนวั่ต้กรัรัมีของห้น่ว่ยงานรับังบปรัะมีาณ การจััดการงานวิจััยที�ดี กระบวนการผิลักดันให้
เกิดผิลลัพัธแ์ละผิลกระทบจัากการใชป้ัระโยชน์ผิลงานวิจััยและนวัตกรรม การผิลักดันให้มีการวิจััยและพัฒันา
ในหน่วยงานผิ้้ใช้ปัระโยชน์จัากงานวิจััยในสัดส่วนที�เพัิ�มขึ�น ค์วามพัร้อุมขอุงระบบและกลไกการติดตามและ
ปัระเมินผิล และการมีธรรมาภิบาลและค์วามโปัร่งใสขอุงหน่วยงาน ผิ่านการปัระเมินด้วยตัวชี�วัดผิลสัมฤทธิ� 
ตามที� กสว. กำาหนด ซึึ่�งปัระกอุบด้วยตัวชี�วัดทั�งเชงิปัรมิาณและเชงิค์ณุภาพั 

หน่วยงานรับงบปัระมาณจัะต้อุงดำาเนินการรายงานผิลสัมฤทธิ�ตามตัวชี�วัดต่าง ๆ ทุกสิ�นปีังบปัระมาณ 
ผิา่นระบบสารสนเทศึกลางด้าน ววน. ขอุงปัระเทศึ เพ่ั�อุรายงานต่อุค์ณะกรรมการติดตามและปัระเมินผิลการ
ส่งเสริมวิทยาศึาสตร์ การวิจััยและนวัตกรรม ซึึ่�งจัะรายงานต่อุค์ณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศึาสตร์ วิจััยและ
นวัตกรรม (กสว.) และสภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมแห่งชาติ ตามลำาดับต่อุไปั

ทั�งนี� สกสว. จัะมีกระบวนการติดตามและหนุนเสริมหน่วยงาน (Empowerment) ภายหลังจัากการได้รบั
จััดสรรงบปัระมาณจัากกอุงทุน ววน. เพ่ั�อุชว่ยเสรมิค์วามแขง็แกรง่ให้กับหนว่ยงานรบังบปัระมาณอีุกทางหนึ�ง 
โดย สกสว. อุาจัมีการตรวจัเยี�ยมหนว่ยงาน (Site Visit) ระหว่างการดำาเนินงาน ซึ่ึ�งเป็ันกลไกหนุนเสริมเพั่�อุให้
หน่วยงานรบังบปัระมาณสามารถปัรบัเปัลี�ยนร้ปัแบบการดำาเนนิการหร่อุแก้ไขปััญหาที�เกิดขึ�นได้ทันท่วงที และ
สามารถส่งมอุบผิลผิลิต ผิลลัพัธ ์ และผิลกระทบได้ตามที�ระบุไว้ในแผิน นอุกจัากนั�น สกสว. หร่อุผ้้ิเชี�ยวชาญ 
หรอุ่ผ้้ิปัระเมนิที� สกสว. มอุบหมายอุาจัมกีารตรวจัเยี�ยมหนว่ยงานรบังบปัระมาณภายหลังสิ�นสดุการดำาเนนิงาน
เพั่�อุการตรวจัย่นยัน (Verification) ผิลการปัระเมินผิลผิลิต ผิลลัพัธ์ และผิลกระทบขอุงการดำาเนินงานตาม 
แผินงานวิจััยและโค์รงการวิจััย และผิลการปัระเมินผิลสัมฤทธิ�ขอุงหนว่ยงานรบังบปัระมาณด้วย
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ผิลที�ค์าดว่าจัะได้รบัจัากการลงทุนด้านวิทยาศึาสตร ์วิจััยและนวัตกรรมขอุงปัระเทศึ สรุปัได้ตามตารางที� 1

ตาร์างท่� 1	ผลื่ที์�คาด้ว่าจัะเกิด้จัากการลื่งทุ์นด้้านวิท์ยาศัาสตร์	วิจััยแลื่ะนวัตกรรมของประเท์ศั

แผนงาน/ผลผลิต
ตัวิช่ี้�วัิด

หน่วิยนับ ค่าเป้าหมาย

แผนงานท่� 1 การ์พัฒนากำาลังคนและสถาบันควิามร้้์ 

ผลผลิต้: กำาลังค์นและสถาบนัค์วามร้้ที�พััฒนากำาลังค์นให้มีทักษะตรงตามค์วามต้อุงการขอุงตลาดแรงงานทั�งในปััจัจุับนัและ
อุนาค์ตเพั่�อุเพัิ�มขดีค์วามสามารถในการแขง่ขันขอุงปัระเทศึไทยไปัส้ก่ารเป็ันปัระเทศึที�มีรายได้สง้ 

ตัวชี�วัดเชงิปัรมิาณ: ค์นรุน่ใหม่ได้รบัโอุกาสทางการศึึกษาที�มีค์ณุภาพัสง้ขึ�น โดยมีสดัสว่น
แรงงานที�มีทักษะส้งเพิั�มขึ�นจัากการปัฏิิร้ปัมหาวิทยาลัยต่อุปีัจัำานวน

ค์น 70,000

ตัวชี�วัดเชงิปัรมิาณ: ค์นไทยมีทักษะที�จัำาเป็ันต่อุตลาดแรงงานในปััจัจุับนัและอุนาค์ตด้าน
ค์ณิตศึาสตร์ ค์อุมพัวิเตอุร ์และปััญญาปัระดิษฐ ์(AI) เพัิ�มขึ�นต่อุปีัจัำานวน

ค์น 12,500

ตัวชี�วัดเชงิปัรมิาณ: นักวิทยาศึาสตร ์นักวิจััยรุน่ใหม่ต่อุปีัอุยา่งน้อุย ค์น 4,500

ตัวชี�วัดเชงิปัรมิาณ: นักวิจััยภาค์อุุตสาหกรรมและชุมชนต่อุปีัอุยา่งน้อุย ค์น 1,500

ตัวชี�วัดเชงิค์ณุภาพั: สรา้งค์วามเข้มแข็งด้านการวิจััยขอุงสถาบันค์วามร้ ้โดยมหาวิทยาลัย 
ได้รบัการจััดอัุนดับรายสาขาจัาก QS World University Rankings ในอัุนดับ Top 100  
อุยา่งน้อุย

สาขาวิชา 10

ตัวชี�วัดเชงิปัรมิาณ: สถาบันวิจััยในระดับโลก และ/หรอุ่ สถาบันวิจััยในระดับชาติ เชน่ ด้าน 
BCG (Bio-Circular-Green Economy), Earth-Space Science, Humanities อุยา่งน้อุย

สถาบนั 1

ตัวชี�วัดเชงิปัรมิาณ: เค์รอุ่ขา่ยวิจััยนานาชาติระหว่างสถาบนัค์วามร้ข้อุงไทย และหน่วยงาน
วิจััยระดับนานาชาติไม่น้อุยกว่า

เค์รอุ่ขา่ย 50

ผลท่�คาดวิ�าจัะได้รั์บจัากการ์ลงทุน
ด้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวัิตกร์ร์ม
ข้อุงปร์ะเทศ 

10
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แผนงาน/ผลผลิต
ตัวิช่ี้�วัิด

หน่วิยนับ ค่าเป้าหมาย

แผนงานท่� 2 การ์วิิจััยและสร้์างนวัิตกร์ร์มเพ่�อุตอุบโจัทย์ท้าทายขอุงสังคม

ผลผลิต้: อุงค์์ค์วามร้แ้ละนวัตกรรมเพั่�อุใชใ้นการตอุบโจัทย์ท้าทายขอุงค์นในสังค์มทกุชว่งวัยให้มีค์ณุภาพัชวิีตที�ดีขึ�น 
สามารถดำารงชวิีตได้อุยา่งมีค์วามสขุและมีค์ณุค่์า และสามารถจััดการกับปััญหาท้าทายเรง่ด่วนที�สำาคั์ญต่าง ๆ ขอุงปัระเทศึ 
ได้อุยา่งเหมาะสม 

ตัวชี�วัดเชงิปัรมิาณ: นวัตกรรมหรอุ่กระบวนการเพั่�อุลดปัริมาณขยะ ซึ่ึ�งถก้นำาไปัใช้อุยา่งน้อุย
ใน 5 พั่�นที� และลดปัรมิาณขยะได้รวมปัระมาณ 250,000 ตันต่อุปีัไมน้่อุยกว่า

นวัตกรรม 4

ตัวชี�วัดเชงิปัรมิาณ: เทค์โนโลย ีวิธกีารหรอุ่กระบวนการในการบริหารจััดการซึ่ึ�งนำาไปัส้ก่าร
สรา้งมาตรการหรอุ่นโยบายในการป้ัอุงกันหรอุ่ลดปัริมาณ PM2.5 ไมน้่อุยกว่า

วิธกีาร 4

ตัวชี�วัดเชงิปัรมิาณ: ข้อุเสนอุแนะเชงินโยบาย/มาตรการ/เทค์โนโลยีในการบริหารจััดการนำา
อุยา่งเป็ันระบบ เพั่�อุเพิั�มปัระสทิธภิาพัการใชน้ำาขอุงปัระเทศึ และแก้ปััญหานำาในภาค์
การเกษตรไมน้่อุยกว่า

เร่�อุง 6

ตัวชี�วัดเชงิปัรมิาณ: อุงค์์ค์วามร้ใ้หม่ แนวทางหรอุ่นวัตกรรมที�สามารถนำาไปักำาหนดนโยบาย
หรอุ่นำาไปัปัระยุกต์ใช้กับสังค์มสง้วัยระดับชุมชนพ่ั�นที� และระดับอุุตสาหกรรมไมน้่อุยกว่า

เร่�อุง 10

ตัวชี�วัดเชงิค์ณุภาพั: การลดภาระโรค์ NCDs และอัุตราการตายและบาดเจ็ับจัากอุุบติัเหตุ
ทางถนนในพั่�นที�นำารอุ่งต่อุปีั

รอุ้ยละ 5

แผนงานท่� 3 การ์วิิจััยและสร้์างนวัิตกร์ร์มเพ่�อุเพิ�มข่ดควิามสามาร์ถการ์แข่งขัน

ผลผลิต้: ผิลงานวิจััยและนวัตกรรมในการเพิั�มขดีค์วามสามารถในการแขง่ขนัขอุงปัระเทศึทั�งภาค์การผิลิตและการบริการ 
โดยเฉพัาะอุุตสาหกรรมชวีภาพัแบบค์รบวงจัร (BCG: Bio economy, Circular Economy, Green Economy)

ตัวชี�วัดเชงิปัรมิาณ: เกษตรกรรุน่ใหมที่�ใชเ้ทค์โนโลยีที�มีรายได้มากกว่า 2 แสนบาทต่อุปีัจัำานวน ค์น 500

ตัวชี�วัดเชงิปัรมิาณ: SMEs ที�มีค์วามสามารถในการดำาเนินงานหรอุ่เพัิ�มม้ลค่์าผิลิตภัณฑ์์ด้วย
เทค์โนโลยจีัำานวน

ราย 300

ตัวชี�วัดเชงิปัรมิาณ: ผ้้ิปัระกอุบการ Startup รายใหมไ่มน้่อุยกว่า ราย 250

ตัวชี�วัดเชงิปัรมิาณ: จัำานวนภาค์เอุกชนรว่มลงทุนด้านการวิจััยไมน้่อุยกว่า ราย 70

ตัวชี�วัดเชงิค์ณุภาพั: นวัตกรรมและอุงค์์ค์วามร้ใ้นการจััดการเพ่ั�อุทำาให้อัุนดับขดีค์วามสามารถ
ทางการแขง่ขนัด้านการท่อุงเที�ยวขอุงปัระเทศึไทยโดย Travel & Tourism Competitiveness 
Index (TTCI) อุย้ใ่นอัุนดับ

ขอุงโลก 29

ตัวชี�วัดเชงิค์ณุภาพั: อุุตสาหกรรมเกษตร ชีวภาพัและอุุตสาหกรรมการแพัทย์แบบค์รบวงจัร 
(BCG) เป็ัน Engine of Growth เติบโตต่อุปีั

รอุ้ยละ 
ต่อุปีั

3

ตัวชี�วัดเชงิค์ณุภาพั: ปัระเทศึไทยได้รบัการจััดอัุนดับขดีค์วามสามารถในการแขง่ขนั (IMD) 
ในอัุนดับที�ดีขึ�นกว่าเดิม (ปััจัจุับนัอุย้ใ่นอัุนดับที� 25 จัาก 63 ปัระเทศึ)

อัุนดับ 5

ตัวชี�วัดเชงิค์ณุภาพั: ปัระเทศึไทยได้รบัการจััดอัุนดับขอุงอุงค์์การทรัพัยส์นิทางปััญญาโลก 
(WIPO) ด้านการสง่เสรมิและพััฒนานวัตกรรมที�ดีขึ�นกว่าเดิม (ปััจัจุับนัอุย้ใ่นอัุนดับที� 43 
จัาก 126 ปัระเทศึ)

อัุนดับ 3
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แผนงาน/ผลผลิต
ตัวิช่ี้�วัิด

หน่วิยนับ ค่าเป้าหมาย

แผนงานท่� 4 การ์วิิจััยและสร้์างนวัิตกร์ร์มเพ่�อุการ์พัฒนาเชิี้งพ่�นท่�และลดควิามเหล่�อุมลำ�า 

ผลผลิต้: อุงค์์ค์วามร้้และนวัตกรรมที�ใชใ้นการสง่เสริมเศึรษฐกิจัระดับชุมชนท้อุงถิ�นให้มีค์วามเข้มแข็ง มีศัึกยภาพัในการแข่งขนั
และพัึ�งพัาตนเอุงได้ เพ่ั�อุการยกระดับมาตรฐานการค์รอุงชีพัและค์วามเป็ันอุย้่ขอุงชุมชนให้ดีขึ�นอัุนนำาไปัส้่การแก้ไขปััญหา
ค์วามยากจัน ลดค์วามเหล่�อุมลำาและค์วามไมเ่สมอุภาค์ทางสังค์ม 

ตัวชี�วัดเชงิปัรมิาณ: ชุมชนที�นำาค์วามร้ ้และนวัตกรรมไปัใช้ในการจััดการชุมชนขอุงตนเอุง 
ให้มีค์ณุภาพัชวิีตและค์วามเป็ันอุย้ที่�ดีขึ�นไมน้่อุยกว่า

แหง่ 350

ตัวชี�วัดเชงิปัรมิาณ: จัำานวนวิสาหกิจัชุมชนสรา้งสรรค์์ (Smart Community Enterprises)  
ที�มีรายได้เพัิ�มขึ�นต่อุปีัไมน้่อุยกว่า

ราย 175

ตัวชี�วัดเชงิปัรมิาณ: ต้นแบบเม่อุงน่าอุย้ที่�มีการลงทุนเพั่�อุปัรับปัรุงโค์รงสรา้งพั่�นฐาน 
ทางเศึรษฐกิจัสงัค์มและเทค์โนโลยเีพ่ั�อุค์ณุภาพัชวิีตที�ดีต่อุปีั ไมน้่อุยกว่า

เม่อุง 10

ตัวชี�วัดเชงิปัรมิาณ: อุงค์์ค์วามร้ ้นวัตกรรมหรอุ่เทค์โนโลยีที�สนับสนุนการเขา้ถึง 
ระบบสาธารณสุขอุยา่งมีค์ณุภาพัไมน้่อุยกว่า

เร่�อุง 15

ตัวชี�วัดเชงิปัรมิาณ: ขจััดค์วามยากจันรายค์รัวเรอุ่น โดยทำาให้ค์รวัเรอุ่นมีรายได้เพัิ�มขึ�น  
ไม่น้อุยกว่า 18,000 บาท/ค์รวัเรอุ่น/ปีั จัำานวน

ค์รวัเรอุ่น 1,000

แผนงานการ์แก้ปัญหาวิิกฤติขอุงปร์ะเทศ 

ผลผลิต้: อุงค์์ค์วามร้แ้ละนวัตกรรมสำาหรบัการจััดการและฟ้� นตัวจัากภาวะวิกฤติขอุงปัระเทศึได้อุยา่งเหมาะสมและทันท่วงที
อุยา่งสมดลุและยั�งย่น 

ตัวชี�วัดเชงิปัรมิาณ: นโยบายและนวัตกรรมเพ่ั�อุการจััดการภัยพับิติัที�เป็ันผิลงานจัาก ววน. 
และถก้นำาไปัใช้ปัระโยชน์อุยา่งน้อุย

ชิ�น/เร่�อุง 80

ตัวชี�วัดเชงิปัรมิาณ: มีฐานข้อุม้ลและศ้ึนยข้์อุม้ลเพ่ั�อุการจััดการแบบบ้รณาการ จัำานวน ฐานขอุ้ม้ล 1

ตัวชี�วัดเชงิค์ณุภาพั: ลดค์วามสญ้เสยีทางเศึรษฐกิจัสงัค์ม จัากการพัฒันาอุุปักรณ์การแพัทย์ 
เวชภัณฑ์์ ระบบติดตามการระบาดขอุงโรค์ ให้ค์วามร้แ้ก่ปัระชาชน และมีมาตรการทาง 
การแพัทย ์สาธารณสขุ และฟ้� นฟ้เศึรษฐกิจัสงัค์มในระดับอุุตสาหกรรมและระดับพั่�นที�  
ได้รอุ้ยละ (ขอุง GDP)

รอุ้ยละ 0.1

ตัวชี�วัดเชงิปัรมิาณ: เค์รอุ่ขา่ยวิจััยนานาชาติในปัระเด็นวิกฤติและหลังวิกฤติ จัำานวน เค์รอุ่ขา่ย 10

แผนงานการ์ปฏิิร้์ปร์ะบบการ์อุุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวัิตกร์ร์ม (เฉพาะด้าน วิวิน.) 

ผิลผิลิต: ระบบเทค์โนโลยีสารสนเทศึเพ่ั�อุบรหิารจััดการงานวิจััยและการจััดสรรงบปัระมาณ การติดตามปัระเมินผิลงานวิจััย
และลดค์วามซึ่ำาซึ่อุ้นขอุงการสนับสนุนงบปัระมาณด้านการวิจััยขอุงปัระเทศึได้อุยา่งมีปัระสิทธภิาพัและค์ุ้มค่์าต่อุการใช้จ่ัาย
งบปัระมาณ 

ตัวชี�วัดเชงิปัรมิาณ: ระบบข้อุม้ลสารสนเทศึด้านวิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมระดับชาติ 
ที�เช่�อุมโยงฐานขอุ้ม้ลต่าง ๆ อุยา่งน้อุย

ระบบ 3

ตัวชี�วัดเชงิปัรมิาณ: ผิลงานวิจััยเชงิระบบเพ่ั�อุนำาไปัส้ก่ารกำาหนดนโยบายด้านวิทยาศึาสตร์ 
วิจััยและนวัตกรรม อุยา่งน้อุย

เร่�อุง 10
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ภาคผนวิก ก
อุภิธานศัพท์

หน�วิยงานในร์ะบบวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวัิตกร์ร์ม

หน่วยงานขอุงรัฐและเอุกชน รวมทั�งสถาบันอุุดมศึึกษาที�ดำาเนินการเกี�ยวกับการวิจััยและนวัตกรรม  
โดยอุ้างอิุงตามพัระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศึาสตร์ การวิจััยและนวัตกรรม พั.ศึ. 2562 (มาตรา 7)  
ปัระกอุบด้วยหน่วยงานในระบบวิจััยและนวัตกรรม ได้แก่ 1) หน่วยงานด้านนโยบาย ยุทธศึาสตร์ แผิน และ 
งบปัระมาณเกี�ยวกับวิทยาศึาสตร ์ วิจััยและนวัตกรรม 2) หนว่ยงานด้านการให้ทนุ 3) หนว่ยงานที�ทำาวิจััยและ
สรา้งนวัตกรรม 4) หน่วยงานด้านมาตรวิทยา มาตรฐาน การทดสอุบและบริการค์ณุภาพัวิทยาศึาสตร์ วิจััยและ
นวัตกรรม 5) หนว่ยงานด้านการจััดการค์วามร้้จัากงานวิจััยและนวัตกรรม และหนว่ยงานซึ่ึ�งเป็ันผ้้ิใชป้ัระโยชน์
จัากงานดังกล่าว และ 6) หน่วยงานด้านอุ่�นตามที�สภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม
แหง่ชาติกำาหนด

หน�วิยบริ์หาร์และจััดการ์ทุน

กลไกสำาคั์ญอีุกปัระการหนึ�งค่์อุการอุอุกแบบระบบบริหารโปัรแกรมด้าน ววน.

Quadruple Helix

หมายถึงทำางานที�แน่นแฟน้ระหว่างอุงค์์กร 4 ฝ่ึาย ซึึ่�งได้แก่ อุงค์์กรภาค์รัฐ อุงค์์กรภาค์ธุรกิจั อุงค์์กรภาค์
การศึึกษา และอุงค์์กรภาค์สังค์ม
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ภาคผนวิก ข้
โปร์แกร์มขั้บเคลื�อุนแผนด้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวัิตกร์ร์ม

แผนงานเชิงกลยุทธ์ด้าน วิวิน.
อุ้างอิุง กรอุบนโยบายและยุทธศึาสตร์ อุววน.

4 แพลตฟอุร์์ม 16 โปร์แกร์ม

P1	 สร้างระบบผลิื่ตแลื่ะพัฒนา
กำาลัื่งคนให้มีคุณภาพ

P2	 การพัฒนากำาลัื่งคนระด้ับส้ง	
รองรับ	EEC	แลื่ะระบบ
เศัรษฐกิจัสังคมของประเท์ศั

P3	 ส่งเสริมการเรียนร้้ตลื่อด้ชี้วิต
แลื่ะพัฒนาทั์กษะเพ่�ออนาคต

P4	 ส่งเสริมปัญญาประด้ิษฐ์ 
เป็นฐานขับเคล่ื่�อนประเท์ศั 
ในอนาคต

P5	 ส่งเสริมการวิจััยขั�นแนวหน้า	
แลื่ะการวิจััยพ่�นฐานที์�
ประเท์ศัไท์ยมีศัักยภาพ	
ยกเว้น	Genomics

P6	 พัฒนาโครงสร้างพ่�นฐาน
ท์างการวิจััยที์�สำาคัญ	 
PX	Fundamental	Fund

P7	 โจัท์ย์ท้์าท์ายด้้านท์รัพยากร	
สิ�งแวด้ล้ื่อม	แลื่ะการเกษตร	
(Zero-waste/PM2.5/
Smart	Farming/ 
การจััด้การน�ำา)

P8 สังคมส้งวัย
P9 สังคมคุณภาพแลื่ะ 

ความมั�นคง

P10	 ยกระด้ับความสามารถ 
การแข่งขัน	แลื่ะวาง 
รากฐานท์างเศัรษฐกิจั 
(BCG	Economy/ 
AI&Data	Economy/ 
Creative	Economy/ 
Sharing	Economy/ 
RDI	for	S-Curve 
Industries)

P11	 พัฒนาระบบนิเวศัวัตกรรม	
แลื่ะเขตเศัรษฐกิจันวัตกรรม 
(อุท์ยานวิท์ยาศัาสตร์/EEC/
เม่องนวัตกรรมอาหาร)

P13	 นวัตกรรมสำาหรับ 
เศัรษฐกิจัฐานรากแลื่ะ 
ชุ้มช้นนวัตกรรม

P14	 ขจััด้ความยากจัน 
แบบเบ็ด้เสร็จัแลื่ะแม่นยำา	
(Personalized	Poverty	
Eradication)

P15	 เม่องน่าอย่้ 
(Smart/Livable	City)

แพลตฟอุร์์ม 1
การ์พัฒนากำาลังคน 
และสถาบันควิามร้้์

แพลตฟอุร์์ม 2
การ์วิิจััยและสร้์างนวัิตกร์ร์ม

เพ่�อุตอุบโจัทย์ท้าทาย
ขอุงสังคม

แพลตฟอุร์์ม 3
การ์วิิจััยและสร้์างนวัิตกร์ร์ม 
เพ่�อุเพิ�มข่ดควิามสามาร์ถ 

การ์แข่งขัน

แพลตฟอุร์์ม 4
การ์วิิจััยและสร้์างนวัิตกร์ร์ม 

เพ่�อุการ์พัฒนาเชิี้งพ่�นท่� 
และลดควิามเหล่�อุมล�ำา

P.16 การ์ปฏิิร้์ปร์ะบบ อุวิวิน. (Reinventing University System & Research System)
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