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ค ำจ ำกัดควำม แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์  
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

 
เป้ำหมำยที่ ๑ ยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้ำงควำมมั่งคั่ง  

 
๑. อำหำร เกษตร เทคโนโลยีชีวภำพและเทคโนโลยีกำรแพทย์  

๑.๑ Modern Agriculture 
พืชไร่ที่เป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรม ลดต้นทุนแรงงานและปัจจัยการผลิต ใช้ข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประ

สิทธิภาพการบริหารจัดการให้ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณสม่่าเสมอ เช่น การพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรหรือ
อุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีเทคโนโลยีความแปรผันของพ้ืนที่ (Variable Rate Technology) เทคโนโลยีติดตามและ
คาดการณ์ปริมาณและคุณภาพผลผลิต โครงสร้างพ้ืนฐานหรือบริการข้อมูลแผนที่เพ่ือการเกษตรความละเอียด
สูงระดับแปลง (high resolution) เช่น แผนที่สภาพอากาศและพยากรณ์อากาศเกษตร การเปลี่ยนแปลง
สภาพดินและน้่า คลังภาพถ่ายดาวเทียมเกษตร ตลอดจนการแปรผลและการพัฒนาแบบจ่าลอง เพ่ือต่อยอด
เป็นซอฟท์แวร์หรือบริการเกษตรรูปแบบใหม่ พืชท่าเงิน ไม้ผล หรือพืชมูลค่าสูง สร้างความสามารถในการ
แข่งขันด้วยผลผลิตเกษตรมูลค่าสูง ปลอดภัย และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น การวิจัยต้นแบบสายพันธุ์พืช
เศรษฐกิจลักษณะพิเศษ (ทนแล้ง รสชาติดี เก็บรักษาได้ยาวนาน เหมาะกับการขนส่ง มีสารมูลค่าสูง) การ
พัฒนาเทคโนโลยี เซนเซอร์และโรงเรือนอัจฉริยะส่าหรับพืชผลเกษตรเมืองร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงต้นทุนต่่า 
สารชีวภัณฑ์ เทคโนโลยีตรวจวัดสารตกค้าง ตลอดจนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

๑.๒ Functional Ingredient 
พัฒนาอาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชั่นเพื่อสร้างสังคมแห่งสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีส่าหรับทุก

ช่วงอายุและทุกไลฟ์สไตล์ โดยการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ทั้งในส่วนของภาคเอกชน
และภาครัฐ รวมไปถึงการกระตุ้นให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ด้านนวัตกรรมอาหารฟังก์ชั่น และการส่งเสริมให้เกิด
การขยายธุรกิจ ก่าลังการผลิต และต่อยอดงานวิจัยจากงานต้นแบบไปสู่เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ควรมีการเร่งรัด
ขั้นตอนการข้ึนทะเบียนอาหารและยาให้รวดเร็วทันต่อการแข่งขัน และมีมาตรการป้องกันหรือปกป้องแหล่ง
สารอาหารฟังก์ชั่นจากธรรมชาติที่เป็นของไทย จากการลักลอบศึกษาพืชพันธุ์และสิ่งมีชีวิตในไทยแล้วน่าไปจด
สิทธิบัตรโดยต่างชาติ 

๑.๓ Biologics  
มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนา และผลิตยาชีววัตถุประเภท Biosimilars, Monoclonal Antibody 

และ วัคซีน โดยแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีจะเน้นไปที่ Translational Research Activities คือ การ
พัฒนาสูตร การผลิตและการวิเคราะห์ การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและใน
สัตว์ทดลอง (Non-clinical Studies) การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยในมนุษย์ (Clinical Trials) 
ทั้งหมดต้องเป็นกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากล (GMP/ISO) จากนั้นจะมุ่งเน้นการการวิจัยพัฒนาและการ
ผลิตยาชีววัตถุชนิดใหม่ ส่าหรับรักษาโรคท่ีพบมากในภูมิภาคอาเซียนเช่น โรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ โรคหัวใจ และ
โรคเบาหวาน เป็นต้น รวมถึงการวิจัยพัฒนาเพ่ือผลิตวัคซีนใหม่ และในระยะยาวประเทศไทยจะต้องมี
ความสามารถในการวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุทั้งที่ เป็ นยาใหม่ (Targeted Therapy/ Innovative 
Biopharma) Biosimilars และวัคซีน ได้อย่างครบวงจร  
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๑.๔ Medical Devices  
มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์หรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ ได้มาตรฐาน เช่น 

Hydroxyapartite ๓D Printing โลหะและวัสดุทดแทนในร่างกายมนุษย์ เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของประชากร
และการบริการตรวจรักษาโรคที่พบบ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น โรคหัวใจ ความดัน โรคระบบประสาทและสมอง 
โรคข้อและกระดูก โรคตา ฟันและเหงือก เป็นต้น พัฒนาการใช้ประโยชน์จากหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพ่ือรองรับ
การใช้งานในอนาคต รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เชื่อมต่อกับสารสนเทศเพ่ือการดูแลสุขภาพ สนับสนุนการ
เตรียมความพร้อมโรงงานระดับกึ่งอุตสาหกรรมเพ่ือขอรับการรับรองมาตรฐาน GMP และพัฒนาบุคลากรใน
กระบวนการผลิตได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีการลงทุนวิจัยและพัฒนาศูนย์สอบเทียบ
มาตรฐาน (Certifying Center) ที่ประกอบด้วยการทดสอบผลิตภัณฑ์ทั้งในห้องทดลองและทางคลินิกให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล (GMP/ISO) ที่ได้รับการยอมรับทั้งประเทศไทยและในต่างประเทศ  
๒. เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล  

๒.๑ วิทยำกำรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation) 
ส่งเสริมการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ พัฒนาขึ้นเอง

ภายในประเทศเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) และขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
การผลิต ได้แก่ เครื่องจักรกลอัตโนมัติ โมดูลด้านระบบอัตโนมัติที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม และหุ่นยนต์ที่ท่างาน
ร่วมกับมนุษย์ พัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ส่าหรับประยุกต์ใช้งานเฉพาะทางทั้งในภาคอุตสาหกรรม 
การเกษตร การส่ารวจ และการตรวจสอบ พัฒนาหุ่นยนต์บริการที่มีมูลค่าสูง (High-value Services Robots) 
และหุ่นยนต์ท่างานเฉพาะทางที่ช่วยอ่านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ และท่าให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ตัวอย่างเช่น หุ่นยนต์ทางการแพทย์ที่ช่วยในการฟ้ืนฟูหรือช่วยเหลือผู้ป่วย หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ หุ่นยนต์ดูแล
เด็กพิเศษ หุ่นยนต์ใช้งานภายในบ้าน หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา และหุ่นยนต์ที่ใช้ทางการเกษตร เป็นต้น 

๒.๒ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 
แนวโน้มการพัฒนาของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) เป็นการ

มุ่งสู่การพัฒนาอุปกรณ์ที่มีความชาญฉลาด (Smart and Intelligence) คือท่างานได้หลากหลายหน้าที่และมี
ความยืดหยุ่นสูง ขนาดเล็ก น้่าหนักเบา เพ่ือการใช้ง่าย พกพาสะดวก ใช้พลังง านน้อย (Low Power-
consumption) ประสิทธิภาพสูง และสามารถเชื่อมโยงสื่อสารกันได้ ส่าหรับประเทศไทย ต้องสร้างการรับรู้ทุก
ภาคส่วน และก่าหนดมาตรฐานรองรับอุปกรณ์เหล่านี้ขึ้นในประเทศ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ
ในประเทศ และสร้างตลาดในประเทศด้วย โดยให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาต้นแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สามารถต่อยอดเป็นโมเดลธุรกิจต้นแบบได้ การ
ยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการไทยด้านการผลิตให้พัฒนาสู่การเป็นประเทศที่สามารถให้บริการด้าน
การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics Manufacturing Service: SEMS) โดยการให้
ความรู้และเพ่ิมศักยภาพด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัย 
เช่น การติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์เซนเซอร์ เครื่องกลจุลภาค (Micro Electro Mechanical System: MEMS) 
อุปกรณ์ microcontroller เพ่ือน่าไปสู่การพัฒนาระบบอัจฉริยะที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคใน
ประเทศ 

๒.๓ IoT และ Big Data  
การพัฒนาเทคโนโลยีที่ท่าให้อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อสัญญาณ

อินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ท่าให้เกิดการรับส่งข้อมูลมหาศาล (Big Data) ในการด่าเนินการธุรกิจต่าง ๆ 
การจัดการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ เพ่ือน่าประโยชน์จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ่านวนมาก อาจเกิน
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ความสามารถของระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ในแต่ละองค์กร ดังนั้นจึงจ่าเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือหรือแพลตฟอร์ม
ด้านเทคโนโลยี (Technology Platform) ขึ้นเพ่ือรองรับ แก้ไขและบริหารจัดการข้อมูลมหาศาลเหล่านั้นได้ 
การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นออกมาได้นั้น จะเกิดประโยชน์อย่างมากในการตัดสินใจในการ
ด่าเนินธุรกิจต่าง ๆ เพ่ือสร้างความได้เปรียบกับคู่แข่งขันจากประโยชน์ของข้อมูลเหล่านั้น และสะท้อนความ
นิยมและความต้องการของประชาชนในประเทศ น่าไปสู่การคัดเลือกเนื้อหาและก่าหนดยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาประเทศได้ ส่าหรับประเทศไทย แนวโน้มของการเติบโตจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT และ Big 
Data ขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามการเติบโตของจ่านวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เพ่ิม
สูงขึ้น ภาครัฐจึงต้องมีบทบาทที่ส่าคัญในการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และโทรคมนาคม (ICT Infrastructure) ให้มีเสถียรภาพสูงและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มุ่งส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้และเข้าใจ ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญ และให้มีผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ผ่านการท่างาน
ร่วมกัน โดยเฉพาะ Data Scientist นอกจากนั้น ควรมีการวางแผนทั้งการน่าเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้ 
และการพัฒนาโครงสร้างของระบบบริหารและจัดการข้อมูลทั้งในและนอกองค์กร เพ่ือให้สามารถรองรับ 
Technology Platform ส่าหรับ Big Data ที่น่ามาใช้บริหารจัดการข้อมูลจ่านวนมากได้ 

๒.๔ Digital Content  
พัฒนาองค์ความรู้ที่บูรณาการวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับองค์

ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสื่อ เพ่ือเป็นพื้นฐานในการสร้างเนื้อหาสาระดิจิทัลที่สร้างสรรค์และใช้ประโยชน์
จากทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์มูลค่า โดยการวิจัยและนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล
ส่าหรับการผลิตแอนิเมชัน เกม และเนื้อหาสาระดิจิทัลอ่ืน ๆ เช่น virtual reality (VR), augmented reality 
(AR), immersive technology, artificial intelligence (AI) เป็นต้น รวมทั้งการวิจัยตลาดเพ่ือให้ทราบความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ และการพยากรณ์ข้อมูลในอนาคตเพ่ือชี้ให้เห็นถึง
ทิศทางของอุตสาหกรรม เช่น Game, Animation การวิจัยด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการ
สิทธิดิจิทัล และการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและสื่อ 
๓. ระบบโลจิสติกส์  

๓.๑ Next-generation Automotive 
การพัฒนาเทคโนโลยีส่าหรับการคมนาคมที่สะอาด ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

และลดอุบัติเหตุทางการจราจร มีระบบการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีการเชื่อมโยงกับระบบ
พลังงานใหม่ของสังคม การสร้างขีดความสามารถและยกระดับห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และบุคคลากรที่รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ระดับโลกในประเทศไทย 

๓.๒ Smart Logistics  
พัฒนาระบบ logistics ที่ดีเพ่ือช่วยลดต้นทุนการขนส่ง การเดินทางและการสื่อสาร พัฒนา

ระบบ Smart Logistics System ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตที่เป็น Smart people ซึ่ง
มีความต้องการบริโภค Smart product โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้เชื่อมโยงกับสินค้าและเครื่องจักร 
เช่น IoT สามารถผลิตตามความต้องการ และเชื่อมโยงกับการขนส่งให้ส่งมอบกับลูกค้าตามสถานที่ และเวลาที่
ก่าหนด รวมทั้งการพัฒนาโครงข่ายความเชื่อมโยงของระบบขนส่งภายในประเทศทั้งทางบก ทางน้่า และทาง
อากาศ  
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๓.๓ Aviation 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับอุตสาหกรรมการบินให้ได้มาตรฐาน พัฒนาศูนย์ซ่อมอากาศ

ยานรองรับอากาศยานขนาดเล็ก กลางและใหญ่ ออกแบบและพัฒนาอากาศยานขนาดเล็ก (UAV หรือ
เครื่องบินขนาดเล็ก) วิจัยและพัฒนาเพ่ือการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน วัสดุตกแต่งภายในเครื่องบิน และอุปกรณ์
ภาคพ้ืนดิน รวมทั้งผลิตบุคลากร (นักบิน ช่างซ่อมบ่ารุง) ที่มีได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ  
๔. กำรบริกำรมูลค่ำสูง 

๔.๑ กำรบริกำรทำงกำรแพทย์ (Medical Services) 
มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ที่ท่าให้ประชาชนสามารถ

เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้รวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย และทั่วถึงอย่างเท่าเทียม ทั้งในภาวะปกติและสา
ธารณภัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ่าเภอ พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service Plan) ระบบ ICT ดิจิทัล สร้างข้อมูลพันธุกรรม (genome) และ metabolome ของ
ประชากรไทยฐานข้อมูลและธนาคารชีวภาพของการส่ารวจสุขภาพประชากรระดับชาติ ธนาคารชีวภาพ
ส่าหรับโรคมะเร็ง พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการเป็น hub ด้านบริการทางการแพทย์ในระดับภูมิภาค 

๔.๒ กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ (Wellness Tourism) 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) 

การท่องเที่ยวบริการสุขภาพ (Spa & Wellness Tourism) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) และ 
การท่องเที่ยวผู้สูงอายุ (Retirement Tourism) โดยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพควรมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาและประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
การพัฒนามาตรฐานของสินค้า/บริการ และพัฒนารูปแบบธุรกิจ (Business Model) ใหม่ของการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านการบริการเฉพาะด้าน การวิจัยการตลาดและ
พฤติกรรมผู้บริโภคด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งพัฒนา Platform และบูรณาการข้อมูลและโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว เพ่ือสามารถวิเคราะห์และพัฒนากลยุทธ์ในการบริการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

๔.๓ กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิ งประวัติศาสตร์ (Historical 

tourism) การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural & Traditional Tourism) การท่องเที่ยวเชิง
ชุมชนและความยั่งยืน (Sustainable Tourism) และการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Cultural Tourism) โดยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควรมุ่งเน้นการวิจัยการบริหารจัดการและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว การพัฒนาและบังคับใช้มาตรฐานเพ่ือการท่องเที่ยวเฉพาะทาง การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายของ
ผู้ประกอบการและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบทางธุรกิจใหม่ (Business Model) ให้รองรับ
การบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การพัฒนาและประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม การพัฒนาบุคลาการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและให้ความรู้แก่คนในท้องถิ่น การจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาของผลิตภัณฑ์จากมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทั้งการวิจัยเพ่ือให้เกิ ดการบูรณา
การความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ   

๔.๔ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีคุณภำพ (Creative Local Products) 
การน่าองค์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ถ่ายทอดและ

ประยุกต์ใช้ไปยังภาคสังคมและชุมชนฐานราก ยกระดับความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพ ผลิตภาพ 
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มูลค่าเพ่ิม และสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และผลักดันให้เกิดการน่าไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์
และสามารถแข่งขันในตลาดให้มากที่สุด นอกจากนี้ การเพ่ิมทักษะด้าน วทน. ให้กับชุมชน สังคมและ
ประชาชนในระดับเชิงพ้ืนที่ เป็นการเสริมสร้างให้ท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาการเข้าถึงนวัตกรรมที่น่าไปสู่การ
พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่เหมาะสม สามารถน่าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในธุรกิจและตอบสนองบริบท
ของความต้องการในตลาด ส่งผลให้สังคม ชุมชน มีความมั่นคงทางอาชีพและพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของ
ประเทศต่อไป 
๕. พลังงำน 

๕.๑ Biofuel  
รัฐบาลก่าหนดเป้าหมายเพ่ิมสัดส่วนผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่ร้อยละ ๒๕ ของความต้องการ

เชื้อเพลิงในภาคขนส่งทั้งประเทศภายในปี ๒๕๗๙ โดยเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใช้ในประเทศไทยเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ
รุ่นที่ ๑ ที่ผลิตจากพืชอาหาร โดยมีวัตถุดิบหลักจาก อ้อย มันส่าปะหลัง และปาล์มน้่ามันซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจ
ที่ส่าคัญของประเทศ แผนงานเชื้อเพลิงชีวภาพจึงจะเน้นการใช้ วทน. เพ่ือสนับสนุนให้น่าผลผลิตทางการ
เกษตรส่วนที่เหลือใช้จากการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานเพื่อสร้าง
สมดุลระหว่างพืชพลังงานและอาหารที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเชื้อเพลิง
ชีวภาพรุ่นที่ ๒ และ ๓  

๕.๒ Bioenergy  
พัฒนา วทน. เพ่ือสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าและความร้อนจากชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ  

ตามเป้าหมายของรัฐบาลก่าหนดสัดส่วนให้พลังงานชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนเพ่ือใช้ผลิตไฟฟ้าและความร้อน
ที่ร้อยละ ๗.๕ ของสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในปี ๒๕๗๙ มุ่งเน้นการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพเทคโนโลยีภายในประเทศและการบริหารจัดการวัตถุดิบที่ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิต การแปรรูป การขนส่ง การเก็บ ศูนย์ทดสอบ และมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สอดคล้อง
กับความต้องการในประเทศและส่งออก     

๕.๓ Energy Efficiency 
การพัฒนา วทน. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเศรษฐกิจ เพ่ือให้ประเทศลด  

การใช้พลังงานข้ันสุดท้าย (final energy) ลงร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๗๓ หรือประมาณ ๓๐,๐๐๐ พันตันเทียบเท่า
น้่ามันดิบ (ktoe) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรม 
ด้วยการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของเทคโนโลยีภายในประเทศ รวมทั้งการน่าเข้าเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศเพ่ือพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย (Technology Acquisition)  และการบริหาร
จัดการทีค่รอบคลุมไปถึงศูนย์ทดสอบ มาตรฐาน และมาตรการที่เอ้ือให้ประเทศลดการใช้พลังงานลงได้  

๕.๔ Energy Storage   
พัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานเพ่ือใช้งานด้านความมั่นคง ด้านพลังงานทดแทน 

(Renewable energy) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy efficiency) อุตสาหกรรมต่อเนื่อง  
และยานยนต์ไฟฟ้า ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวัสดุส่าหรับระบบกักเก็บพลังงาน การพัฒนาระบบจัดการ
แบตเตอรี่ (Battery management system) การจัดการแบตเตอรี่หลังใช้งาน และการพัฒนาระบบกักเก็บ
พลังงานเพื่อใช้ร่วมกับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านระบบกักเก็บพลังงาน 
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เป้ำหมำยที่ ๒ ยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม  

 
๑ สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑ 

๑.๑ ศักยภำพ และโอกำสของผู้สูงวัย และกำรอยู่ร่วมกันของประชำกรหลำยวัย  
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยให้มีบทบาททางสังคมด่ารงชีวิต 

อยู่อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี การมีเงินออมและมีทางเลือกด้านผลิตภัณฑ์การเงินเพ่ือ
จะบริหารเงินออมอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และปลอดภัย การสร้างบริการดูแลผู้สูงวัยครบวงจร เช่น บริการ
บ้านพักคนชรา ทั้งด้านความยั่งยืนของธุรกิจ การวางระบบการเงินของผู้สูงอายุ การส่งเสริมให้มีการจ้างงาน
ผู้สูงอายุที่เหมาะสม การปรับแก้ระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ การขยาย
อายุเกษียณของข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ กองทุนการออมแห่งชาติ การส่งเสริมการออมและการประกอบ
อาชีพของผู้สูงอายุ การมีหลักประกันรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งหลักประกันหลังเกษียณจากการท่างาน 
การจ้างงานผู้สูงอายุจากภาคเอกชนและภาครัฐ การพัฒนาประสิทธิภาพการท่างานของผู้สูงอายุ การศึกษา
ส่าหรับสังคมสูงวัย การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ด้านคุณธรรมและตระหนักรู้หน้าที่พลเมือง การพัฒนา 
ด้านพฤติกรรมของคนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรมและจริยธรรม การเปรียบเทียบความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ วิถี
ชีวิตของคนต่างวัยต่างประสบการณ์ การเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมของคนทุกช่วงวัย 

๑.๒ เชื่อมประเทศสู่ประชำคมโลก 
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือศึกษาผลกระทบทางบวกและลบของการเลื่อนไหลทาง

วัฒนธรรม การมีระบบเตือนภัยด้านโรคติดต่อ มลภาวะ และยาเสพติด การสร้างโอกาสและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ เพ่ือพัฒนาหรือยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างระบบและกลไกในการติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

๑.๓ ควำมม่ันคงของประเทศ  
มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ที่จ่าเป็น เพ่ือการพ่ึงพาตนเองและพัฒนาไปสู่การผลิต

เชิงพาณิชย์ การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศของตนเอง (Home-grown Technology)  
องค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน และรับมือการก่อการร้ายและภัยคุกคามต่าง ๆ 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัยด้านความมั่นคง การรักษาความปลอดภัยทางทะเล (Maritime 
security) เทคโนโลยีเพ่ือการตรวจ เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ช่วยเหลือ และบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะต่าง ๆ และ
นวัตกรรมวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ่าเป็นเมื่อประเทศเข้าสู่สถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤติ การสร้างระบบอัจฉริยะในการ
เฝ้าระวังโดยไม่ก้าวก่ายและยังเคารพความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญ  

การเสริมสร้างขีดความสามารถเพ่ือการตอบโต้ในสงครามไซเบอร์ (Cyber warfare) 
กฎหมาย ระเบียบ และการบริหารจัดการโทรคมนาคมระดับชาติ การป้องกันและเฝ้าระวังภัยคุกคามข้าม
พรมแดนที่ไม่ใช่มิติทางการทหาร การปราบปรามยาเสพติดแนวพรมแดน การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของ
การเมืองระหว่างประเทศที่ส่าคัญ การคาดการณ์ด้านความมั่นคงตัวของภัยคุกคามข้ามชาติ การย้ายถิ่นฐาน
ของประชากร บริบทการเปลี่ยนแปลงที่น่าไปสู่ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ อ่ืน ๆ) การรักษาความปลอดภัยทาง
ทะเล (Maritime security) เทคโนโลยีเพ่ือการตรวจ เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ช่วยเหลือ และบรรเทาภัยพิบัติ
สาธารณะต่าง ๆ และนวัตกรรมวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ่าเป็นเมื่อประเทศเข้าสู่สถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤต  
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การเสริมสร้างขีดความสามารถเพ่ือการตอบโต้ในสงครามไซเบอร์ (Cyber warfare) การจัดท่าและปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ และการบริหารจัดการโทรคมนาคมระดับชาติ การป้องกันและเฝ้าระวังภัยคุกคาม 
ข้ามพรมแดนที่ไม่ใช่มิติทางการทหาร การปราบปรามยาเสพติดแนวพรมแดน การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง
ของการเมืองระหว่างประเทศท่ีส่าคัญ การคาดการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศ  

๑.๔ รัฐบำล ๔.๐  
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือปรับกลไกการท่างานของภาครัฐให้เข้ากับการด่าเนิน

กิจกรรมทางสังคมและสังคมในยุคดิจิทัล การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน การเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ E-Government การเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารด้านการคลัง ด้านนโยบายภาษี  
การยกเว้นและลดหย่อนภาษีของรัฐบาล การใช้สิทธิในการตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ การปฏิรูปกฎหมายการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น การพัฒนาปรับปรุง
กฎหมายข้อมูลข่าวสาร กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่ล้าสมัย การบริหารจัดการและ
การตรวจสอบติดตามหน่วยงานด้านการสอบสวนและบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพ  

๑.๕ ควำมม่ันคงของมนุษย์  
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งครอบคลุมความมั่นคงภายในประเทศ เกี่ยวกับยุทโธปกรณ์

ที่จ่าเป็น เพ่ือการพ่ึงพาตนเองและพัฒนาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ การส่งเสริมการพัฒนาเทคโน โลยีป้องกัน
ประเทศของตนเอง (Home-grown technology) องค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และรับมือการก่อการร้ายและภัยคุกคามต่าง ๆ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัยด้านความมั่นคง 
เทคโนโลยีเพ่ือการตรวจ เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ช่วยเหลือ และบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะต่าง ๆ และนวัตกรรม
วัสดุ อุปกรณ์ ที่จ่าเป็นเมื่อประเทศเข้าสู่สถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤต การจัดท่าและปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ และการบริหารจัดการโทรคมนาคมระดับชาติ การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของการเมืองระหว่าง
ประเทศที่ส่าคัญ การคาดการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศ และความมั่นคงข้ามพรมแดน การรักษาความ
ปลอดภัยทางทะเล (Maritime security) การเสริมสร้างขีดความสามารถเพ่ือการตอบโต้ในสงครามไซเบอร์ 
(Cyber warfare) การป้องกันและเฝ้าระวังภัยคุกคามข้ามพรมแดนที่ไม่ใช่มิติทางการทหาร การปราบปรามยา
เสพติดแนวพรมแดน การลักลอบเข้าเมือง ปัญหาแรงงานข้ามชาติ การก่อการร้าย การค้าสิ่งของผิดกฎหมาย 
การค้ามนุษย์ โรคระบาด และโรคติดต่อร้ายแรง รวมถึงร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนา และ
เสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน  

๑.๖ กำรลดควำมเหลื่อมล  ำ  
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้่า ด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะ

ทางสังคมที่แตกต่างกัน และความยากจน การจัดการที่ดิน การพัฒนาระบบสังคมฐานราก การเข้าถึงบริการ
พ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ เช่น ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และการกระจายอ่านาจสู่ท้องถิ่น สวัสดิการสังคมผู้ด้อยโอกาส ระบบยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้่า สิทธิการ
เข้าถึงบริการสาธารณะ การลงทุน การออม การประกอบอาชีพ การมีความเสมอภาคและความยุติธรรม เช่น 
การพัฒนากฎหมายเพ่ือบริหารจัดการความเหลื่อมล้่าทางสังคม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อมกับความยุติธรรมทางสังคม การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การก่าหนดโทษที่มีความเหมาะสมกับการกระท่าผิดทั้งทางอาญา แพ่ง ปกครอง และมาตรการ
จูงใจ ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมให้มีมาตรฐานและบังคับใช้ให้เกิดความเป็นธรรมในสั งคม การส่งเสริมให้
กระบวนการยุติธรรมมีมาตรฐาน น่าเชื่อถือ มีการบังคับใช้ที่เสมอภาครวมถึงการมีส่วนร่วมของยุติธรรมชุมชน 
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และเครือข่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง บทบาทของกองทุนหมุนเวียนภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เกี่ยวกับความเป็น
ธรรมทางสังคม เงินช่วยเหลือเด็กยากจน/ผู้สูงอายุ/คนพิการ การแสวงหาทางเลือกทางนโยบายเพ่ือยกระดับ
สถานะและคุณภาพชีวิต ยกระดับสิทธิและโอกาส รวมทั้งการลดกระบวนการที่ท่าให้เกิดเป็นคนชายขอบ  
การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือขับเคลื่อนชุมชนด้อยโอกาส การเข้าถึงประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของฐานข้อมูลระดับชาติ เพ่ือการวางแผนลดความเหลื่อมล้่าในระยะยาว จัดท่าฐานข้อมูลรายบุคคล
ทุกช่วงวัยทั้งด้านสาธารณสุข สังคมภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษาฐานข้อมูลทรัพย์สินครัวเรือน การสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเสมอภาคของชุมชนสังคมในบริบทด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล การ
ลดความเหลื่อมล้่าระดับครัวเรือนและความเหลื่อมล้่าข้ามรุ่น  

๒. คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒.๑ คนไทย ๔.๐ 
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยให้มีทักษะชีวิต ความรู้

ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย การสร้างเสริมและ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีวินัย จิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม พิทักษ์
ผลประโยชน์สาธารณะ และมีความมุ่งมั่นสู่การสร้างความส่าเร็จในชีวิต มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ สื่อสังคม (Social media) และใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และยานพาหนะอัตโนมัติเพ่ือสอดรับกับ 
การเข้าสู่ยุคดิจิทัล การสร้างนวัตกรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่สามารถอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีบนเวทีสากล 
การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทร งเป็น
ประมุข การสร้างระบบและกลไกการตรวจสอบการใช้อ่านาจอธิปไตย การส่งเสริมและสร้างกลไกการรับรู้
กฎหมายของประชาชน เพ่ือให้เกิดสังคมที่เคารพกติกา (Culture of lawfulness)  

๒.๒ เยำวชน ๔.๐ 
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้เยาวชนมีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

ด้านการแก้ปัญหา ด้านการสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ 
ด้านความร่วมมือ ด้านการท่างานเป็นทีมและภาวะผู้น่า ด้านการสื่อสารและรู้เท่าทันสื่อ ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านอาชีพและด้านการเรียนรู้ การมีความเมตตากรุณา วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส่านึกความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การสร้างหรือส่งเสริมความรู้และทักษะ
ความเป็นพลเมืองและค่านิยมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของสังคมพอเพียง การพัฒนานวัตกรรม และการ  
บูรณาการความรู้หลากหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน วิจัยเชิงนโยบายเพ่ือจัดท่ามาตรการที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับใช้
กระบวนการเรียนรู้ในบริบทต่าง ๆ ทั้งในสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชน และแหล่งการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนอ่ืน ๆ รวมถึงการขยายผลในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคน
ด้านจิตพฤติกรรม ให้มีคุณธรรมและจริยธรรมทุกช่วงวัย 

๒.๓ เกษตรกร ๔.๐ 
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้วย
เทคโนโลยี การพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ การพัฒนาระบบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร 
เพ่ือการเกษตร การพัฒนาซอฟท์แวร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการการผลิตและการตลาด การพัฒนาระบบข้อมูล
เพ่ือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาดที่ทันเหตุการณ์ และการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ
การเกษตร การบริหารจัดการแรงงานภาคเกษตรและเทคโนโลยีเพ่ือทดแทนแรงงานอย่างเป็นระบบรองรับ
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สังคมเกษตรสูงอายุ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมาตรฐานสินค้าสู่มาตรฐานระดับสากลและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมูลค่าสูง สารสนเทศเพ่ือการเกษตร  

๒.๔ แรงงำน ๔.๐ 
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะและศักยภาพของแรงงานและผู้ประกอบการ

ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก  
การสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และองค์กร
ต่างประเทศในการพัฒนาแรงงานของอุตสาหกรรมเป้าหมาย การสร้างมาตรฐานทดสอบและสร้างระบบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครอบคลุมสาขาอาชีพและกลุ่มอุตสาหกรรมส่าคัญ การส่งเสริมและพัฒนาสถาน
ประกอบการให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน การสร้างแรงจูงใจด้วยการเพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้กับ
สถานประกอบกิจการที่มีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้างตามกฎหมาย การพัฒนาแรงงานให้มีความ
พร้อมในการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพ่ือการผลิตและบริการ รวมทั้งการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน  

๒.๕ กำรศึกษำไทย ๔.๐ 
ด้านนโยบาย มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือหารูปแบบที่มีธรรมาภิบาล ( Good 

governance) ของสถานศึกษา สถาบันการศึกษาที่จะผลิตคนตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ  
การพัฒนาประสิทธิภาพสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะด้าน การเงินและงบประมาณทางการศึกษาของประเทศ เพ่ือการบริหารจัดการให้เกิดความคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพ การมีประสิทธิผล และผลกระทบ ของนโยบายทางการศึกษาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  
การสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเข้าศึกษาระดับอาชีวะมากขึ้น การพัฒนาโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการ
การศึกษา และระบบวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัว ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ กระจายอ่านาจ
ทางการศึกษา โดยยึดสถานศึกษาเป็นเป้าหมายส่าคัญ การศึกษาปัญหา อุปสรรคของการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศทุกระดับ การศึกษาพฤติกรรมกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาและความยั่งยืนของกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ.)  

ด้านหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  มุ่ ง เน้นการวิจัยและน วัตกรรม ให้มี 
แนวปฏิบัติและมาตรการจูงใจในการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างความเสมอภาคด้านคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เยาวชนที่มีความต้องการพิเศษ และเยาวชนชายขอบ  
การพัฒนาเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่ตอบสนองความต้องการเด็ก เยาวชน และพ่อแม่ที่มาจากหลากหลาย
กลุ่ม การเปรียบเทียบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน ในด้านหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน
ในทุกเสาหลัก ค่านิยมพฤติกรรมของนักเรียนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนในอาชีวศึกษา การสร้างวัฒนธรรม
การเรียนรู้ที่มีความหลากหลายตอบสนองต่อสังคมประชาคมอาเซียนและประเทศไทย ๔.๐ การพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้ตอบสนองการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศตามช่วงวัยกลุ่มผู้เรียน 
ได้แก่ กลุ่มปฐมวัย กลุ่มประถมศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา และกลุ่มเยาวชนอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา  

ด้านการบริหารจัดการ มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการท้องถิ่น
และสังคมเมืองให้มีการเข้าถึงทางการศึกษาที่การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชิงพ้ืนที่ (ภูมิภาค 
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  จั งหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ พิ เศษ) การประเมินผลการศึกษา  
หาวิธีการรูปแบบใหม่เ พ่ือการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับมัธยมเพ่ือการเข้าศึกษา  
ในระดับอุดมศึกษา การศึกษาผลกระทบการสอบวัดความรู้ระดับชาติ การประเมินผลการเรียนรู้ระดับต่าง ๆ 
กับการจัดการเรียนการสอน  
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ด้านคุณภาพครู มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพและเส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพ ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาลักษณะเชิงพ้ืนที่ ผลกระทบจากกระบวนการ
เลื่อนวิทยฐานะ การเขียนผลงานทางวิชาการและการวิจัย ฯลฯ การสร้างนวัตกรรมเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนา
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

ด้านพัฒนาหรือสร้างระบบ/เครื่องมือ มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
และสื่อการเรียนรู้ ให้มีความเหมาะสม ได้มาตรฐานทุกช่วงวัย และสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ่ากัดเวลาและ
สถานที่ การพัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้  ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน การสร้างนวัตกรรม 
เพ่ือการท่างานข้ามวัฒนธรรมภายใต้บริบทสังคมแห่งปัญญาและภูมิธรรม การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ
ต่าง ๆ ที่จ่าเป็นและตรงตามความต้องการของประเทศ เข้ามาช่วยจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา สถาบัน
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาได้  

ด้ าน พัฒนาหรื อสร้ า งศั กยภาพคน มุ่ ง เน้ นการวิ จั ยและนวั ตกรรม เ พ่ื อ พั ฒนา 
คนทุกช่วงวัย ให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพ 
การที่สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และ
ความมุ่งมั่นสู่การสร้างความส่าเร็จในชีวิต การครองตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม และการมีสุนทรียภาพ 
ในศิลปะต่าง ๆ  การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและ
พัฒนาเด็กเล็ก การสร้างหรือพัฒนาแรงงานให้เป็นผู้มีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตของทุกกลุ่ม ความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เช่น กลุ่มผู้เรียนในระบบ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้ที่ออกกลางคัน และออกจาก
ระบบการศึกษาภาคบังคับเป็นต้น การพัฒนาก่าลังคนสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน 

๓ สุขภำพและคุณภำพชีวิต 

๓.๑ ระบบบริกำรสุขภำพ 
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาและยกระดับระบบบริการสุขภาพให้รวดเร็ว  

ไร้รอยต่อ มีความหลากหลาย ครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การสร้างเสริมระบบบริการ
สุขภาพปฐมภูมิที่เอ้ือต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ่าเป็น การสร้างความตระหนักและความรอบรู้ในสุขภาพของ
ประชาชนทุกกลุ่มวัย การลดปัจจัยพฤติกรรมเสี่ ยง  การบูรณาการการท่างานของภาคส่วนต่าง ๆ  
ในระบบสุขภาพเพ่ือให้เชื่อมโยงกันและเกิดเอกภาพ การพัฒนาระบบบริหารจัดการก่าลังคนด้านสุขภาพ  
การพัฒนาบุคลากรในระบบบริการสุขภาพให้มีบทบาทวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การส่งเสริมและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการแพทย์ สุขภาพ ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเองได้เป็น
หลัก การจัดระบบหรือการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่หน่วยบริการต่าง ๆ การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพครอบคลุมการเตรียมความพร้อมของระบบบริการเพ่ือรองรับความเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ (Medical hub) การพัฒนาระบบและรูปแบบบริการส่าหรับผู้ป่วยเรื้อรัง (Chronic care) การใช้
ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบ
บริการสุขภาพ การพัฒนาระบบจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยในสถานพยาบาล การพัฒนา  
การดูแลสุขภาพที่บ้าน 

๓.๒ ระบบกำรดูแลและรักษำโรค 
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา 

รวมทั้งคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย พัฒนาระบบการดูแลรักษาโรค การแพทย์แบบแม่นย่า และการวินิจฉัยและ
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รักษาในระดับโมเลกุล ครอบคลุมกลุ่มโรคไม่ติดเชื้อ โรคติดเชื้อ ทั้งที่เป็นโรคเรื้อรัง โรคระบาดและโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้่า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวินิจฉัย การป้องกัน และการรักษาโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
เกิดจากการรักษาในระบบการดูแลรักษาทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ รวมทั้งการศึกษาติดตามระยะ
ยาว (Long-term cohort study) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือรองรับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ และเพ่ือการวินิจฉัยและรักษาโรคที่ส่าคัญ การวิจัยเพ่ือน่าข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
ทางด้านสุขภาพและการแพทย์สาธารณสุขมาใช้   

๓.๓ กำรป้องกันและเสริมสร้ำงสุขภำพ 
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เกี่ยวกับการป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพ รวมถึงการลดปัจจัย

เสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพ โดยเป็นการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องผ่านงานวิจัย 
สหสาขา รวมถึงชีววิทยาศาสตร์ การแพทย์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ภูมิปัญญาเดิมของไทย 
การแพทย์แผนไทย (การแพทย์พ้ืนบ้าน) การแพทย์ทางเลือก เพ่ือสร้างความรอบรู้ ความเท่าทันด้านสุขภาพ
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งทักษะและแรงจูงใจในการลดพฤติกรรมเสี่ยงและสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 
สร้างสุขภาวะในประชากรทุกช่วงอายุเพ่ือลดการพึ่งพิงรัฐ เช่น การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ประชาชน
รวมทั้งทุกภาคส่วนค่านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสภาวะแวดล้อมทางสังคมที่มี
ผลต่อสุขภาพ การส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการบริโภคอย่างถูกหลักโภชนาการ และสร้างความรู้ความเข้าใจ  
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ การศึกษาด้านสมอง จิตใจและพฤติกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ใหม่ ๆ เกี่ยวกับโครงสร้างกลไกการท่างานของระบบประสาทและสมอง (กลไกการท่างานระบบสารเคมีในสมอง
และระบบประสาท รวมทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ ตลอดจนการท่างานของสมอง จิตใจและพฤติกรรม
ทุกช่วงวัย) การสร้างสภาพแวดล้อมและการจัดการทางสังคมที่เอ้ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีความ
ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (การจัดการผังเมือง การจัดการพื้นที่อุตสาหกรรม การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน กิจกรรมทางสังคมและระบบบริการสาธารณะที่ส่งเสริมสุขภาวะ) การส่งเสริมการผลิตและบริโภค
อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งการ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร 

๓.๔ ระบบสวัสดิกำรสังคม 
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาและยกระดับระบบสวัสดิการสังคมพ้ืนฐาน  

ที่ประชาชนพึงได้รับให้ครอบคลุม ทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ ใน ๔ เสาหลักของระบบสวัสดิการสังคม 
ได้แก่  ระบบการให้บริการสั งคม ( เช่น ปรับระบบประกันสุขภาพ กองทุนกู้ ยืม เ พ่ือการศึกษา )  
ระบบประกันสังคม (เช่น ระบบประกันสังคมของแรงงานนอกระบบ กองทุนการออมแห่งชาติ) ระบบช่วยเหลือ
ทางสังคม (เช่น ระบบดูแลผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ คนพิการ คนป่วยเรื้อรัง/โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม)  
และระบบการส่งเสริมสนับสนุนหุ้นส่วนทางสังคม (เช่น วิสาหกิจเพ่ือสังคม) ควบคู่ไปกับการวางแผนจัดการ
ภาษีและแผนการจัดการงบประมาณแผ่นดินของประเทศให้เกิดความสมดุลสอดคล้องกัน 

๔ กำรบริหำรจัดกำรน  ำ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และสิ่งแวดล้อม  

๔.๑ กำรบริหำรจัดกำรน  ำ 
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการประเมินและคาดการณ์ทางอุทกวิทยาใน  

เชิงพ้ืนที่ การบริหารจัดการน้่าแบบบูรณาการในพ้ืนที่เมืองใหญ่/เมืองท่องเที่ยว/เมืองอุตสาหกรรม/พ้ืนที่ลุ่มน้่า
ของประเทศ การบริหารจัดการน้่านอกเขตชลประทาน การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ การพัฒนา
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โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ่าเป็นในการกักเก็บ/การระบายน้่าที่เหมาะสมตามภูมิสังคม การป้องกันและควบคุมมลพิษ
ทางน้่า  

๔.๒ ระบบน  ำชุมชนและเกษตร  
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาระบบนิเวศวิทยาของแหล่งต้นน้่า การศึกษาปริมาณ

และแหล่งน้่าต้นทุน ระบบการเก็บน้่า และระบบการใช้น้่าที่เหมาะสมกับการเกษตรของชุมชน การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนที่สูงและพ้ืนที่ลุ่มแบบบูรณาการ การบริหารจัดการน้่าและพ้ืนที่การเกษตรที่เหมาะสม และการ
คุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรม การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีของระบบการให้น้่าที่เหมาะสม
กับการเกษตรของชุมชนเป้าหมาย การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้่าในภาคการเกษตร/ภาคครัวเรือน การใช้น้่า
ในช่วงน้่าแล้งและน้่าหลากในภาคเกษตร  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมระบบบ่าบัดน้่าเสียและการน่า
กลับมาใช้ของชุมชน การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือจัดท่าแผนที่ผังน้่า  

๔.๓ กำรลดก๊ำซเรือนกระจกและส่งเสริมกำรเติบโตที่ปล่อยคำร์บอนต่ ำ 
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยกิจกรรมที่เป็น 

ค่าเฉพาะของประเทศ การพัฒนาฐานข้อมูลการด่าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้ได้มาตรฐานและ
สามารถเชื่อมโยงกันได้ การลดและการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตรและป่าไม้ กลไกการสนับสนุนทุก
ภาคส่วนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนเพ่ือสังคมสีเขียว ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก การทดแทนเทคโนโลยีที่มีอยู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเหมาะสมกับประเทศไทย การส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

๔.๔ กำรปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการจ่าลองภูมิอากาศในอนาคตให้มีความถูกต้อง

แม่นย่า ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS)  
ในอนาคตโดยมุ่งเน้นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูง การประเมินผลกระทบต่อพ้ืนที่เพ่ือน่าไปสู่การก่าหนดแผนการ
ปรับตัว แผนป้องกันเมืองและการวางผังเมือง ระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉินและแนวทางการจัดการ
โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ระบบการฟ้ืนฟูหลังการเกิดภัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประสบภัย  
ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือเพ่ือสนับสนุน
การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านต่าง ๆ ความมั่นคงของมนุษย์ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกในอนาคต การสร้างองค์ความรู้ใหม่และสร้างกลไกการบริหารจัดการ  
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชั้นบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต การวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรโลกและสิ่งแวดล้อมในอนาคตบน
พ้ืนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๔.๕ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งในเชิงสังคม และสังคม หยุดยั้งการสูญเสียชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม หรือใกล้สูญพันธุ์ 
การสนับสนุนและยกระดับงานวิจัยเชิงลึกที่เกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมจากมนุษย์ การปรับเปลี่ยนไปสู่การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเทคโนโลยี
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการลดและการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การบูรณาการจัดการคุณภาพ
อากาศและมลพิษทางอากาศ ในพ้ืนที่วิกฤตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การพัฒนานวัตกรรมและการใช้
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และสังคมที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม การ พัฒนาระบบการ
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จัดการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน การสร้างองค์ความรู้ จิตส่านึก 
และการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กร
ภาคประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การยกระดับฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างบูรณาการเพ่ือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานใน
การเฝ้าระวังเตือนภัยและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  

๕ กำรกระจำยควำมเจริญและเมืองน่ำอยู่ 

๕.๑ กำรพัฒนำภูมิภำคและจังหวัด ๔.๐ 
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนากลไกการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม สังคม และสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการขยายความเจริญ การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาทักษะรองรับตามศักยภาพของพ้ืนที่ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) การพัฒนาพ้ืนที่ (ภาค/
กลุม่จังหวัดที่มีศักยภาพแตกต่างกัน) เพ่ือรองรับการขยายความเจริญ การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การสร้างสังคมระดับฐานรากชุมชน การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
ในระดับท้องถิ่น การสร้างโอกาสในการพัฒนาสังคมของท้องถิ่น การกระจายอ่านาจสู่ท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปราศจากการคอรัปชั่น การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและการคลังท้องถิ่น  

๕.๒ เมืองอัจฉริยะ (Smart and Livable Cities) 
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการสร้างระบบต้นแบบเมืองอัจฉริยะ การวาง

โครงข่ายการสื่อสารพ้ืนฐานที่สามารถรองรับระบบอุปกรณ์อัจฉริยะและระบบ Cloud Data Service การ
จัดการระบบศูนย์เมืองอัจฉริยะ การพัฒนาเจ้าหน้าที่ในการดูแลจัดการระบบ การพัฒนาประชากรเพ่ือการ
พร้อมต่อการก้าวเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ การสร้างระบบสังคมดิจิทัลเพ่ือเชื่อมระบบต่าง ๆ ของเมืองอัจฉริยะ การ
พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการรองรับการพัฒนา
เมืองส่าหรับการอยู่อาศัยและการด่าเนินธุรกิจในอนาคต 

๕.๓ ผังเมืองและกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเชิงนโยบายเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก่าหนดกรอบ

นโยบายแห่งชาติด้านการผังเมืองและการพัฒนาพ้ืนที่ การปรับปรุงกฎหมายผังเมืองให้สอดคล้องกับการปฏิรูป 
การใช้โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากร ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสาธารณะ และด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ เกิดความสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน การแบ่งย่าน (Zoning) การใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทต่าง ๆ ก่าหนดระบบการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคให้สอดคล้องสัมพันธ์กับการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

๕.๔ ศักยภำพของชุมชนและสมำชิกชุมชน 
มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนและสมาชิกชุมชน รวมถึงปัจจัย

ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งและความเจริญของชุมชน ซึ่งเป็นฐานรากทางสังคมและสังคมของประเทศ 
การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมและสังคมของรัฐ รวมทั้งองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือ
การผลิตและการด่ารงชีพของสมาชิกชุมชนที่อยู่ในเมืองและชนบท รวมถึงสมาชิกชุมชนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่
ห่างไกลหรือชายแดนหรือถูกรังเกียจ กีดกัน ตีตรา 

 
  



14 
 

เป้ำหมำยที่ ๓ กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำรสร้ำงองค์ควำมรู้พื นฐำนของประเทศ 
 
๑. เทคโนโลยีฐำน (Platform Technology) 

๑.๑ เทคโนโลยีชีวภำพ (Biotechnology) 
มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในสาขาที่

ประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือศักยภาพสูง ได้แก่ สาขาการแพทย์ เกษตรและอาหาร พลังงานและเคมี
ชีวภาพ มุ่งสร้างองค์ความรู้ด้านการประเมินผลห้องปฏิบัติการบนชิป (Lab-on-a-chip) การเพาะเลี้ยงเซลล์
สามมิติรวมถึงเซลล์ต้นก่าเนิด (๓D Cell culture including stem cells) การผ่าตัดด้วยคอมพิวเตอร์ 
(Computer aided surgery) แบบจ่าลองการเจริญเติบโตพืชและสรีรวิทยาพืชที่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือ 
การพยากรณ์ผลผลิตทางการเกษตร (Modelling and forecasting for agriculture) เทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุง
พันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ประสิทธิภาพสูง เช่น ชีววิทยาระบบ (Systems biology) เทคนิคการหาล่าดับ
เบสประสิทธิภาพสูง (Next generation sequencing technology) เทคนิคการตัดต่อพันธุกรรม และ
เทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic biology) การใช้เซลล์เป็นโรงงานเพ่ือการผลิต (Microbial 
technology) เทคโนโลยีเพ่ือขยายขนาดการผลิต เช่น เทคโนโลยีเอนไซม์และวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
(Bioprocess engineering)  ร ว มทั้ ง เ ทค โ น โ ลยี ท า งด้ า น โ อมิ ก ส์ ต่ า ง  ๆ  ( genomics, proteomics, 
metabolomics และอ่ืน ๆ) 

๑.๒ เทคโนโลยีวัสดุ (Advanced material technology) 
มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุที่ทันสมัยเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยการยกระดับอุตสาหกรรมของไทยไปสู่อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าที่มีมูลค่า
สูง (High value added) และสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ส่าคัญในปัจจุบัน เช่น อุตสาหกรรมด้านเกษตรและ
อาหาร สิ่งทอ รวมทั้งอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 
อุตส าหกรรมอากาศยาน  อุตสาหกรรมระบบรา ง  ได้ แก่  Light-weight materials, Conductive 
nanomaterials for anti- static, Bio-based materials, Automation and robotic, Smart/ functional 
materials การใช้เทคโนโลยีวัสดุในการพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์และบริการสาธารณะ
เพ่ือให้ทุกคนเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างเท่าเทียมกัน เช่น อุตสาหกรรมการแพทย์ ได้แก่ Bio-
medical materials อุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ Materials for energy saving design, Technologies for 
self-cleaning อุตสาหกรรมระดับชุมชน ได้แก่ Functional/Technical textiles รวมทั้งการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยพัฒนากระบวนการออกแบบ การผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้
แนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Thinking) บนหลักการของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Resource use efficiency) การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เช่น Material 
coating technology, Solar Photovoltaics, Catalytic materials, Waste treatment, Hydrogen 
storage, Fuel cell technology, Capacitor, Carbon Capture and Sequestration (CCS)  การพัฒนา
พลาสติกทนทานต่อรังสียูวี และคัดกรองรังสีความร้อนที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่่า  การพัฒนาวัสดุปลูก
คุณภาพสูงจากใยมะพร้าวและปาล์มน้่ามัน และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบ active ส่าหรับผักและผลไม้สด 
เพ่ือการลดความสูญเสียผลิตผลหลังการเก็บเก่ียว 
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๑.๓ นำโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) 
มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาขีดความสามารถด้านนาโนเทคโนโลยีส่าหรับเซ็นเซอร์เพ่ือใช้ใน  

การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคที่มีความส่าคัญทั้งในคนและในสัตว์ การพัฒนาพลาสติกควบคุม 
การแลกเปลี่ยนก๊าซส่าหรับท่าบรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้โดยใช้นาโนเทคโนโลยี  การพัฒนาวัสดุทางการแพทย์ 
การผลิตผลิตภัณฑ์และเครื่องส่าอางจากวัตถุดิบธรรมชาติ การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาและวัสดุนาโนเพ่ือผลิต
พลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด การพัฒนา Platform technology และโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน 
การวิจัยและพัฒนา และมาตรฐานด้านความปลอดภัย 

๑.๔ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) 
มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและข้อมูลเพ่ือปฏิรูปการผลิตสินค้าและบริการ เพ่ือ

พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันเชิงนวัตกรรมได้ในอนาคต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยอาศัยเทคโนโลยีสื่อสาร 
ที่มีความเร็วและคุณภาพสูงมาก (New communication technology) เทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือ 
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบทุกที่ทุกเวลา (Mobile/Wearable computing) เทคโนโลยีการประมวลผลแบบ
คลาวด์ (Cloud computing) เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data analytics) เทคโนโลยี 
การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of things) เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (๓D printing) และเทคโนโลยี
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber security) โดยมีเทคโนโลยีอ่ืน เช่น Robotics หรือ Autonomous car 
เป็นเทคโนโลยีที่ส่าคัญในอนาคตระยะยาว รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน พัฒนาระบบ 
Fintech ที่มีความปลอดภัยสูง การเข้าถึงโดยประชาชนอย่างง่าย ศึกษาและวิจัยผลกระทบที่มีต่ออุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ในประเทศ อีกท้ังวิจัย และพัฒนาการก่ากับดูแลและกฎหมายตามไปด้วย 

 
๒ องค์ควำมรู้พื นฐำนทำงสังคมและควำมเป็นมนุษย์ 

๒.๑ กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงมรดกวัฒนธรรม  
มุ่งเน้นการวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม วัฒนธรรม และโบราณคดี 

แนวทางการจัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วม การฟ้ืนฟู สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปาชีพ
ระดับชุมชน มรดกวัฒนธรรมเพ่ือสร้างคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าทางการท่องเที่ยว แหล่งโบราณคดีที่มีความ
เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ นิ ท า น พ้ื น บ้ า น ใ น ภู มิ ภ า ค ต่ า ง  ๆ  เ พ่ื อ ส ร้ า ง ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย  
วาทกรรม การสื่อสารจากเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันให้คนทุกวัยทุกอาชีพ
สามารถเข้าถึงได้ 

๒.๒ กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงจิตปัญญำและศำสนธรรม 
มุ่งเน้นการวิจัย เพ่ือสร้างศาสนธรรมสากลของสังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ือลดความขัดแย้งสร้าง

ภูมิคุ้มกันทางจิตปัญญาให้บุคคลและสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางเศรษฐกิจไทยในยุค 
๔.๐ ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ วิถีชีวิต ของคนต่างวัย ต่างประสบการณ์ เพ่ือชี้แนวโน้มความเชื่อค่านิยม 
อุดมการณ์ วิถีชีวิตในอนาคต การบริหารจัดการศาสนสถานให้เกิดประสิทธิผล ความโปร่งใสและสร้างศรัทธา
ให้กับคนในสังคม 

๒.๓ กำรรู้เท่ำทันในพฤติกรรมควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดปัญหำสังคมและควำมสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินภำยใต้บริบทสังคมแห่งปัญญำและภูมิธรรม 

มุ่งเน้นการวิจัย เพ่ือสร้างสังคมแห่งความรอบรู้และความอยู่ดีมีสุข (Well-being) ของ
ประชาชนทุกพ้ืนที่ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ชุมชน องค์กร สถานประกอบการ สถานศึกษา เป็นต้น การสร้าง



16 
 

ความมั่นคงทางสุขภาพอย่างยั่งยืนด้วยการส่งเสริมความรอบรู้และการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชน
ทุกกลุ่มวัยให้รับผิดชอบสุขภาพตนเองได้โดยลด การพึ่งพิงภาครัฐ การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้่า การค้ามนุษย์
และการเอาเปรียบทางสังคมที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคม การฟ้ืนฟู
สภาพและเยียวยาจิตใจของผู้กระท่าผิดหรือปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงมาสู่พฤติกรรมเชิงบวกเพ่ือ
ประโยชน์สุขต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมไทย และการพัฒนาการรู้เท่าทันในระบบเทคโนโลยีดิจิทัลส่าหรับ
คนทุกช่วงวัย 

๒.๔ ศำสตร์ทำงสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
มุ่งเน้นการวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้สาขาสังคมศาสตร์ในเชิงทฤษฎีด้านรัฐศาสตร์ กฎหมาย 

เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา การศึกษา จิตวิทยา มานุษยวิทยา เป็นต้น เพ่ือน่ามาเป็นพ้ืนฐานขององค์ความรู้ที่
สามารถน่าไปสู่การสร้างเครื่องมือในการปรับใช้กับสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม  การวิจัยองค์ความรู้สาขา
มนุษยศาสตร์ในเชิงมโนทัศน์และทฤษฎีด้านปรัชญา ภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วรรณกรรม ศาสนวิทยา 
ดนตรี วัจนปฏิบัติศาสตร์ (Pragmatics) เป็นต้น โดยให้ความส่าคัญทั้งศาสตร์ตะวันตกและตะวันออก รวมทั้ง
ศาสตร์เหล่านี้ที่เป็นของสังคมไทย เพ่ือน่ามาเป็นมูลบท (Axim) ขององค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ที่สามารถน่าไปสู่การสร้างทัศนะที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และสร้างอัตลักษณ์ของสังคมไทยได้อย่าง
เหมาะสมกับสังคมโลก การวิจัยโดยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เพ่ือประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์จนเกิดนวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งน่ามาใช้ในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติที่สร้างขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย อันเป็นวัฒนธรรมของเผ่าพันธุ์ของคนไทยให้คงอยู่เป็นมรดกของชนรุ่น
หลังต่อไป 

 
๓. กำรวิจัยเพื่อควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร (Frontier research) 

๓.๑ วิทยำศำสตร์ธรรมชำติ (Natural science) 
การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 

ดาราศาสตร์และเทหวัตถุ ควอนตัมฟิสิกส์ ฟิสิกส์อนุภาค เทอร์โมไดนามิกส์ สนามโน้มถ่วง สนามไฟฟ้า 
โครงสร้างและคุณสมบัติระดับโมเลกุลและระดับอะตอมที่มีผลต่อลักษณะเฉพาะของวัสดุชนิดต่าง ๆ พลังงาน
นิวเคลียร์และพลังงานรูปแบบใหม่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและมหาสมุทร  ระบบนิเวศของ
สิ่งมีชีวิตตั้งแต่สัตว์ขนาดใหญ่จนถึงจุลินทรีย์ ผลกระทบของสภาพแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต 
เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการวิจัยในด้านระบบนิเวศ ในกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ ระบบชีววิทยา และ
พ้ืนฐานของจุลศาสตร์ทางชีวภาพ 

๓.๒ วิศวกรรม (Engineering) 
การวิจัยเพ่ือให้ได้องค์ความรู้พ้ืนฐานที่สามารถประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาของสาขาต่าง ๆ เช่น 

วั สดุ เฉพาะทาง  (Functional materials)  ประเภทต่ า ง  ๆ  ยานยนต์  การประดิษฐ์  ( Fabrication)  
การออกแบบ การขนส่ง การก่อสร้าง การทดสอบ เป็นต้น โดยองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจะน่าไปสู่ วิธีแก้ปัญหา 
(Solution) ใหม่ ๆ โดยมุ่งเน้นการวิจัยในด้านวิศวกรรมที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมโดยอาศัยพื้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์มาช่วยในการสร้างสรรค์ 

๓.๓ วิทยำศำสตร์ข้อมูล (Data science) 
การวิจัยเกี่ยวกับการเก็บ การจัดการข้อมูลและการใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในวิทยาศาสตร์สาขาต่าง 

ๆ โดยครอบคลุมการสร้างและการใช้อัลกอริทึมและเทคนิคใหม่ ๆ การจัดระเบียบและการส่ารวจข้อมูลจ่านวน
มหาศาล (Big data) การใช้ข้อมูลเพ่ือการออกแบบ การสร้างโมเดลและการบริหารจัดการ ปัญญาประดิษฐ์ 
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(Artificial intelligence) เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการวิจัยในด้านข้อมูลเพ่ือพัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูลประเภท
ต่าง ๆ ที่สามารถน่าไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการในภาคส่วนของรัฐเอกชน อุตสาหกรรม โดยน่าระบบ
เทคโนโลยีเข้ามาเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้่าจนถึงปลายน้่า 

๓.๔ วิทยำศำสตร์ชีวภำพ (Life science) 
การวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต โดยครอบคลุมการสร้างองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น ตัวบ่งชี้

ชีวภาพ (Biomarkers) ส่าหรับโรคมะเร็ง กลไกควบคุมการแสดงออกของยีนต่าง ๆ (Gene regulation) ใน
จีโนมและความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง จีโนมขั้นต่่า (Minimal genome) กลไกควบคุมการแปรสภาพจากเซลล์ต้น
ก่าเนิด (Stem cell) ไปเป็นเซลล์ที่ท่าหน้าที่เฉพาะอย่าง (Differentiated cell) เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการวิจัยใน
ด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพของมนุษย์ 

๓.๕ วิทยำศำสตร์สมอง (Brain science)  
การวิจัยเพ่ือให้สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและการท่าหน้าที่ของสมอง ทั้งในเชิงพันธุ

ศาสตร์ กายวิภาค สรีรวิทยา ชีวเคมี เภสัชวิทยา พยาธิวิทยา ตั้งแต่ระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ จนถึงระดับกลุ่ม
เซลล์ประสาทและเซลล์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังครอบคลุมการวิจัยวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ รับรู้หรือ
ประชานศาสตร์ (Cognitive science) ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความทรงจ่า ความคิดและความฉลาด โดย
มุ่งเน้นการวิจัยในด้านการน่าผลการศึกษาทางประสาทวิทยาไปพัฒนารวมกับการศึกษาทางประสาท
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการรับรู้ (Cognitive neuroscience) และน่าไปพัฒนาวิชาจิตวิทยาการรับรู้ เพ่ือ
ความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบการศึกษาเรียนรู้ 

๓.๖ เศรษฐศำสตร์พฤติกรรมและนโยบำยสำธำรณะส ำหรับเศรษฐกิจยุคใหม่  
การวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ (Experimental and behavioral 

economics) ศึกษาวิจัยความเหลื่อมล้่าข้ามรุ่น ( Intergenerational inequality) การวิจัยเทคโนโลยีก้าว
กระโดด (Disruptive technology) และผลกระทบต่อภาคการผลิต ( Impact on productive sector)  
การวิจัยผลกระทบของการจ้างงานต่อเทคโนโลยีใหม่ที่มีคุณลักษณะทดแทนแรงงาน (Employment effects 
from new technology) และเศรษฐศาสตร์สาธารณะส่าหรับเศรษฐกิจยุคใหม่ 

๓.๗ ประสำทวิทยำและพฤติกรรมกำรรู้คิด (Neuro science and cognitive behavior) 
การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท่างานของสมองที่สามารถ

ประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านคุณลักษณ์ทางจิตและพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ
คนไทย ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงศักยภาพและพฤติกรรมของคนไทยพันธุ์ใหม่ ที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ที่
เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยอาศัยพื้นความรู้ทางจิตวิทยา สังคม มาช่วยในการสร้างสรรค์ 
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เป้ำหมำยที่ ๔ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนบุคคลำกรและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
 

๑ บุคลำกรและเครือข่ำยวิจัย 
๑.๑ ทุนกำรศึกษำและวิจัย 

หมายความถึง การจัดสรรทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการสร้างบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีความสามารถในการท่าวิจัยและพัฒนาระดับปริญญาตรี หรือโท หรือเอก ระดับ
ใดระดับหนึ่ง หรือหลายระดับ เพ่ือศึกษาในสถาบันการศึกษาชั้นน่าในประเทศหรือต่างประเทศ การให้ทุน
นักศึกษาต่างชาติผู้มีศักยภาพสูงให้มาศึกษาหรือท่าวิจัยระดับหลังปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศไทย 
หรือการสนับสนุนการสร้างนักวิจัย ที่มีความสามารถในการท่างานวิจัยระดับหลังปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ในสาขาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

๑.๒ กำรพัฒนำอำชีพนักวิจัยและนวัตกรรม นักวิทยำศำสตร์ วิศวกร นักบริหำรจัดกำรเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และผู้ประกอบกำรฐำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

หมายความถึง การพัฒนาเส้นทางอาชีพของนักวิจัยและก่าลังคนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ซึ่งรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
ผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยใช้กลไกต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้บัณฑิตจบ
ใหม่เข้าสู่อาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมใน
ภาคอุตสาหกรรมให้แก่นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ผู้ประกอบการหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม 
สังคม ชุมชน การจัดท่าหลักสูตรร่วมระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันอุดมศึกษา การเชื่อมโยงกับโครงการ
ขนาดใหญ่ของรัฐและการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน การสร้างตลาดงานด้านการวิจัยและพัฒนา 
การส่งเสริมให้มีการลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคลส่าหรับบุคลากรวิจัยและพัฒนา  เป็นต้น 

๑.๓ กำรส่งเสริม Talent Mobility 
หมายความถึง การส่งเสริมให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก

มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในภาคอุตสาหกรรม สังคม 
ชุมชน โดยให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นการปฏิบัติงานเต็มเวลาของหน่วยงานต้นสังกัด และให้นับเป็นอายุ
ราชการหรืออายุงานของหน่วยงานต้นสังกัด และสามารถนับเป็นระยะเวลาชดใช้ทุนหากบุคลากรดังกล่าวมีข้อ
ผูกพันตามสัญญาชดใช้ทุนการศึกษา ทั้งนี้ ส่าหรับการไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมของสถาน
ประกอบการที่บุคลากรเข้าร่วมโครงการได้ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา การแก้ปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม 
การวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน และการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต้องไปปฏิบัติงานอย่าง
น้อย ๑ วันต่อสัปดาห์ และต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือสถานที่ที่สถานประกอบการใช้เป็นพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือนแต่ไม่เกิน ๒ ปี หรือตามเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัด นอกจากนี้ ยัง
รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศหรือสาขาท่ีขาดแคลนให้เข้ามาปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานในประเทศไทย 

๑.๔ กำรพัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้บุคลำกรด้ำนแรงงำน  
หมายความถึง กระบวนการที่ท่าให้ผู้รับการฝึกและบุคลากรวัยท่างานมีฝีมือ ความรู้

ความสามารถ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการท่างานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย
ครอบคลุมกิจกรรมการฝึกเตรียมเข้าท่างาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน การฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ และการ
จัดท่าหลักสูตรระดับอาชีวศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท่างาน (Work-integrated Learning: WiL) 
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ที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ที่มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบุคลากรแรงงานที่
ต้องอาศัยทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่ขาดแคลนและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

๔.๑.๕ กำรสร้ำงควำมตระหนัก 
หมายความถึง กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างหรือพัฒนาแรงบันดาลใจ ทัศนคติ พฤติกรรม 

ความคิดเห็น ความรู้และความเข้าใจแก่เยาวชน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา สาธารณชนหรือภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับบทบาท ประโยชน์ หรือความเกี่ยวข้องของการวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมชีวิตประจ่าวัน หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ น่าไปสู่การปลูกฝัง
ค่านิยมด้านการเรียนสายวิทยาศาสตร์ และเพ่ิมสัดส่วนบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ 
 
๒ เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม 

๒.๑ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EECi)   
ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับและพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เป็นพ้ืนที่

เศรษฐกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Eastern Economic Corridor of innovation : EECi) โดยมุ่งให้
เกิดการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง  โดยพัฒนา EECi ให้เป็นพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการท่าวิจัย
พัฒนาและสร้างนวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่น การรวมศูนย์ห้องปฏิบัติการและสนามทดสอบนวัตกรรม (Fabrication Laboratory & 
Test-bed Sandbox) ศูนย์รับรองมาตรฐานนวัตกรรมทางด้านระบบและอุปกรณ์อัจฉริยะ โดยจัดตั้งเป็นเขต
ทดสอบนวัตกรรมอัจฉริยะของประเทศที่ผ่อนปรนกฎระเบียบ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการคิดค้นนวัตกรรม 
ตลอดจนการเป็นชุมชนการจ้างงานผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีระดับสูงของทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควบคู่
กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือน่าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ต่อไป 

๒.๒ อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย 
ส่งเสริมและสนับสนุนอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) ให้พัฒนาไปสู่  “เมือง

วิทยาศาสตร์ ปทุมธานี” โดยอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภายในและโดยรอบ 
อวท. เพ่ือให้เป็นแหล่งรวมของการวิจัยพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการจ้างงานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๒.๓ อุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค 
กระตุ้นให้ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่มีอยู่ เดิมพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรร มให้มี 

ความเข้มแข็ง (Science Park Ecosystem)  เพ่ือเป็นการสนับสนุนภาคเอกชนให้ลงทุนท่าวิจัยและพัฒนาได้
แบบก้าวกระโดด และส่งเสริมให้มีอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพ่ิมขึ้น โดยผลักดันมหาวิทยาลัยเครือข่ายร่วม
ด่าเนินการให้ยกระดับเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบ หรือเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมและขยายจุดการให้บริการและโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน วทน. ให้กระจายครอบคลุมอย่างทั่วถึงทั้ง
ประเทศ 
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๓ บัญชีนวัตกรรมและบัญชีสิ่งประดิษฐ์ 
๓.๑ บัญชีนวัตกรรม 

นวัตกรรมไทย หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย พัฒนา 
หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิมด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดย
คนไทยมีส่วนร่วม ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ได้ ทั้งนี้นวัตกรรมไทย
ต้องผ่านการทดสอบและรับรองโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และบริเวณใกล้เคียง  

๓.๒ บัญชีสิ่งประดิษฐ์ 
สิ่งประดิษฐ์ไทย หมายถึง ผลงานวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นแต่อาจยังไม่

จ่าเป็นต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ โดยอาจอยู่ในช่วงของการทดสอบเพ่ือให้ได้การรับรอง
มาตรฐาน/คุณภาพ/ข้อก่าหนดเบื้องต้น เพ่ือให้พร้อมส่าหรับการน่าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไป ทั้งนี้ ผลงาน
ดังกล่าว อาจถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนแล้วหรือไม่ก็ได้ 

 
๔ โครงสร้ำงพื นฐำนวิจัยและนวัตกรรม 

๔.๑ ห้องปฏิบัติกำร/เครื่องมืออุปกรณ์วิจัยเฉพำะทำง 
-   ห้องปฏิบัติการ หมายความถึง สถานที่ส่าหรับการวิจัย การทดลอง และการวัดทาง 

วิทยาศาสตร์หรือทางเทคนิค  
-   เครื่องมืออุปกรณ์วิจัยเฉพาะทาง หมายความถึง เครื่องมือ อุปกรณ์ เพ่ือการทดลอง 

ทดสอบท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 
๔.๒ โรงงำนต้นแบบ (Pilot Plant) 

สถานที่ทดลองผลิตเพ่ือทดสอบและเตรียมการส่าหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม 
๔.๓ ศูนย์ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม 

หน่วยงานที่ส่งเสริมการบริหารจัดการนวัตกรรม ได้แก่ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ และพ้ืนที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นต้น 

๔.๔ ระบบสำรเทศกำรวิจัยและนวัตกรรม 
การน่าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการท่างานด้านต่างๆ ท่าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีในการบริหารระบบวิจัยและนวัตกรรม ทั้งในด้านการบริหาร และการปฏิบัติ งาน ลดความ
ซ้่าซ้อนของงาน ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว เพ่ิมประสิทธิภาพในการท่างาน การติดต่อสื่อสารรวดเร็ว เกิดการ
ประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. มำตรฐำนกำรวิจัย/อุตสำหกรรม 

๕.๑ วิจัยในคน เช่น Good Clinical Practice  
แนวทางปฏิบัติด้านการวิจัยในคน เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ทางด้านสุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์

การแพทย์ที่ได้กระท่าต่อร่างกายหรือจิตใจของอาสาสมัครในการวิจัย ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงการศึกษา
ทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ โดยให้ความส่าคัญกับการคุ้มครอง
สิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครในการวิจัย ผ่านกลไกคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยของสถาบันต้องมีองค์ประกอบและวิธีด่าเนินการมาตรฐาน (SOPs) ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่
ชัดเจนสอดคล้องกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางของประเทศตลอดจนแนวทางสากล  
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๕.๒ วิจัยในสัตว์ทดลอง เช่น Good Laboratory Practice 
มาตรฐานเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ และใช้เป็นหลักเกณฑ์ใน

การรับรองมาตรฐานงานเลี้ยงและใช้สัตว์ของประเทศ เพ่ือให้สถาบันต้องก่าหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ และวิธี
ปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ มาตรฐาน แผน 
และนโยบายของประเทศ ในการปกป้องคุ้มครองให้สัตว์ที่ใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์มีความเป็นอยู่ที่ดี ได้อยู่ดี 
กินดี มีสุขภาพดี ไม่เครียด ไม่ติดเชื้อ และสัตว์ต้องไม่ได้รับความเจ็บปวดทรมาน โดยไม่จ่าเป็น และเพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยต่อผู้เลี้ยง ผู้ใช้สัตว์และสิ่งแวดล้อม  

๕.๓ มำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำร 
มาตรฐาน/ข้อก่าหนด/แนวทางปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของ

ห้องปฏิบัติการ เพ่ือปกป้องและป้องกันเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องจากปัจจัยเสี่ยงต่อ
สุขภาพ ทั้งที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือลักษณะทางกายภาพที่ไม่เอ้ืออ่านวยต่อการปฏิบัติการ 
รวมไปจนถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วย ตามองค์ประกอบความปลอดภัย ๗ องค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันอย่าง
เป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย ๑) การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย ๒) ระบบการจัดการสารเคมี 
๓) ระบบการจัดการของเสีย ๔) ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ ๕) ระบบการ
ป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย ๖) การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และ  
๗) การจัดการข้อมูลและเอกสาร อันจะน่าไปสู่การยอมรับในผลจากการวิจัยที่เกิดขึ้นจากห้องปฏิบัติการที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 

๕.๔ มำตรฐำนจริยธรรมนักวิจัย 
หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพ่ือให้การด่าเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน

ของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่าง
สมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย  

๕.๕ ระบบมำตรวิทยำ/สอบเทียบเครื่องมือ 
วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวัด มีการก่าหนดรายละเอียดของหน่วยวัด

มาตรฐานด้านการวัดที่เป็นสากลเพ่ือเป็นที่อ้างอิงของกิจกรรมการวัดต่าง ๆ 
๕.๖ กำรก ำหนดมำตรฐำน เช่น Good Agriculture Practice, Good Manufacturing Practice 

ข้อก่าหนดทางวิชาการในรูปของเอกสารวัตถุ ที่แพร่หลายแก่บุคคลทั่วไป ก่าหนดขึ้นโดย
ความร่วมมือ การยอมรับร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผลจากการพิจารณา
ร่วมกันโดยมุ่งประโยชน์สูงสุด เช่น มาตรฐานด้านการเกษตร Good Agricultural Practice (GAP) ซึ่งเป็น
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงของอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการ
เพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวกับเพ่ือให้ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและ
เหมาะสมต่อการบริโภค และมาตรฐานด้านการผลิต Good Manufacturing Practice (GMP) ซึ่งเป็น
มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร เพ่ือให้ เกิดความปลอดภัย และม่ันใจต่อการบริโภค 

๕.๗ กำรทดสอบ 
การด่าเนินการวัด วิเคราะห์ ทดสอบ รวมถึงการตรวจประเมิน เพ่ือพิสูจน์ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์

และการบริการเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่ก่าหนด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการทดสอบ อาทิ 
ห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับภาคการผลิตเพ่ือยกระดับสินค้าและบริการให้แข่งขันได้ทั้งตลาด ในประเทศ ตลาดการค้าอาเซียนและ
ตลาดโลก 
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๕.๘ กำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน 
การก่าหนดมาตรฐานหรือคุณสมบัติขั้นต่่าที่ผลิตภัณฑ์และบริการต้องมี รวมถึงการประกัน

คุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบและการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์/กระบวนการ และการรับรองขีด
ความสามารถทางเทคนิคของห้องปฏิบัติการ 

๕.๙ มำตรฐำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 


